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 الشكـــــر والتقدير

 الحمػػػػػػػػػػد و المتفػػػػػػػػػػرد كحػػػػػػػػػػد  د كالصػػػػػػػػػػ ة السػػػػػػػػػػ ـ عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف ال نبػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػد  د كعمػػػػػػػػػػ 

 . آل  كأصحلبه كمف تبعهـ إل  يـك الديف 

 وبعــد ,,,

ؿ : ) الحمػػػػػػػػػػػػػػد و رب العػػػػػػػػػػػػػػللميف    للحمػػػػػػػػػػػػػػد و حمػػػػػػػػػػػػػػدان يميػػػػػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػػػػػلؿ او عػػػػػػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػػػػػػ

بجػػػػػػػػ ؿ كجهػػػػػػػػه كعظػػػػػػػػيـ امتنلنػػػػػػػػه عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل أكلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف نعػػػػػػػػـ ظػػػػػػػػلهرة كبلطنػػػػػػػػ  د كمػػػػػػػػل أحمػػػػػػػػد  

جػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػأنه عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل انعػػػػػػػػـ بػػػػػػػػه عمػػػػػػػػ   مػػػػػػػػف مكاصػػػػػػػػم  تعميمػػػػػػػػ  د كأعػػػػػػػػلنن  عمػػػػػػػػ  إتمػػػػػػػػلـ هػػػػػػػػذا 

 العمؿ المتكاض .

 : ثم إن كان من شكر بعد شكر ا فيو لوالدي الكريمين

 همػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػف امرانػػػػػػػػػػػػػػ  بجميػػػػػػػػػػػػػػؿ عطفهمػػػػػػػػػػػػػػل ككػػػػػػػػػػػػػػريـ رعليتهمػػػػػػػػػػػػػػل د كح ػػػػػػػػػػػػػػلن  عمػػػػػػػػػػػػػػ  

 مكاصم  مسيرت  التعميمي  د  جزاهمل او خير جزا  .

ــــــــــواميكمػػػػػػػػػػل أشقػػػػػػػػػػدـ جزيػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػكرم لم ػػػػػػػػػػر ت   ــــــــــة الع عمػػػػػػػػػػ  التفػػػػػػػػػػلن   ػػػػػػػػػػ   د. مقبول

العطػػػػػػػػػل  د كالمتلبعػػػػػػػػػ  الدقيقػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػل كتبتػػػػػػػػػه د كدعمهػػػػػػػػػل المسػػػػػػػػػتمر كالتحفيػػػػػػػػػز لػػػػػػػػػ  بللنصػػػػػػػػػ  

الت ػػػػػػػػػجي د ممػػػػػػػػػل أعػػػػػػػػػلنن  عمػػػػػػػػػ  إنجػػػػػػػػػلز هػػػػػػػػػذ  الرسػػػػػػػػػلل   جزا هػػػػػػػػػل او خيػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػزا  كالتكجيػػػػػػػػػه ك 

. 

ـــــــدكتور الفاضـــــــل / رمضـــــــان القرنشـــــــاويكػػػػػػػذلؾ أقػػػػػػػدـ  ػػػػػػػكرم  الػػػػػػػذم أعطػػػػػػػلن  مػػػػػػػف كقتػػػػػػػه  لم

بػػػػػػػػػدا  الم حظػػػػػػػػػلت عميهػػػػػػػػػل د  مػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف  ال مػػػػػػػػػيف لمنظػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػ  د كمنلق ػػػػػػػػػتهل د كا 

 ال كر أك ر  .



 ز
 

ـــــــــدكتور / رجـــــــــكػػػػػػػػػذلؾ ال أنسػػػػػػػػػ  بلل ػػػػػػػػػكر  ـــــــــيال ـــــــــد ا ..  ب العقيم واألســـــــــتاذ / عب

 لمسلعدت     تك ير بعض المراج  الت  تخص هذ  الدراس  . حبيب

كمػػػػػػػػػػػل أتقػػػػػػػػػػػدـ بلل ػػػػػػػػػػػكر إلػػػػػػػػػػػ  ا خػػػػػػػػػػػكة العػػػػػػػػػػػلمميف بمكتبتػػػػػػػػػػػ  جلمعػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػر المختػػػػػػػػػػػلر 

كجلمعػػػػػػػػػػ  بنغػػػػػػػػػػلزم عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػدمك  لػػػػػػػػػػ  طيمػػػػػػػػػػ   تػػػػػػػػػػرة البحػػػػػػػػػػث د  جػػػػػػػػػػزاهـ او عنػػػػػػػػػػ  خيػػػػػػػػػػر 

 الجزا  .

مػػػػػػػػػف كقػػػػػػػػػؼ بجػػػػػػػػػلنب  مسػػػػػػػػػلهملن بفكػػػػػػػػػرة أك مر ػػػػػػػػػدان إلػػػػػػػػػ  كأخيػػػػػػػػػران أتقػػػػػػػػػدـ بلل ػػػػػػػػػكر إلػػػػػػػػػ  

 كتلبد أك داعيلن ل  بللتك يؽ كالسداد د  جزاهـ او خير الجزا  . 

 

        الـباحثــة 
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 )جون لوك نموذجًا( الحرية في ظل سيادة القانون
 قدمت من ِقبل :

 حنان موسى محمد الصابر

 تحت إشراف 

 مقبولة مسعود العوامي:  ةالدكتور 

 الممخص
تعػػػػػػػػػػػد قضػػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػػداخؿ بػػػػػػػػػػػيف الحريػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػيلدة القػػػػػػػػػػػلنكف مػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػػػػليل التػػػػػػػػػػػ   

ؾ عػػػػػػػػػػػػدة صػػػػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػػػػغمت المفكػػػػػػػػػػػػريف كالف سػػػػػػػػػػػػف  عبػػػػػػػػػػػػر العصػػػػػػػػػػػػكر   كأف اتخػػػػػػػػػػػػذت  ػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػ

 كمسميلت  يمل بيف حلل  الطبيع  األكل  كن أة السمط  السيلسي  .

كمػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػـ األسػػػػػػػػػبلب التػػػػػػػػػ  دعتنػػػػػػػػػ  الختيػػػػػػػػػلر هػػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػػكع هػػػػػػػػػ  محلكلػػػػػػػػػ  تفكيػػػػػػػػػؾ  

تمػػػػػػػػػػؾ ا  ػػػػػػػػػػكللي  بػػػػػػػػػػيف الحريػػػػػػػػػػ  كقيمػػػػػػػػػػ  إنسػػػػػػػػػػلني  كمبػػػػػػػػػػدأ سػػػػػػػػػػيلدة القػػػػػػػػػػلنكف كمطمػػػػػػػػػػب أسلسػػػػػػػػػػ  

 لدم .لتحقيؽ األمف كاالستقرار االجتملع  كالسيلس  كاالقتص

كقػػػػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػػػػدت هػػػػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػنه  التحميمػػػػػػػػػػػ  كالمػػػػػػػػػػػنه  النقػػػػػػػػػػػدم كالمػػػػػػػػػػػنه   

 المقلرف   بحيث نستطي  أف نستخمص عددان مف النتلئ  ه  :

تعتبػػػػػػػػػػػػر الحريػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف أك ػػػػػػػػػػػػر المطللػػػػػػػػػػػػب ا نسػػػػػػػػػػػػلني  علمػػػػػػػػػػػػ     للحريػػػػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػػػػ   -

التحػػػػػػػػػػػػرر كالػػػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػػػػ  القيػػػػػػػػػػػػكد كعػػػػػػػػػػػػدـ االكػػػػػػػػػػػػرا  أك الضػػػػػػػػػػػػغط عمػػػػػػػػػػػػ  إرادة 

سػػػػػػػػلف .  مقػػػػػػػػد كلػػػػػػػػد ا نسػػػػػػػػلف كلػػػػػػػػه الحػػػػػػػػؽ الكلمػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػ  كالتمتػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػكد ا ن

بجميػػػػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػػػػػكؽ كمزايػػػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  . كلكػػػػػػػػػػػػػف ال يجػػػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػػػػػذ  

الحريػػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػػ  مطمقػػػػػػػػػػػ     للحريػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلني  ت ػػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػػ  تمتػػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػػرد بكلمػػػػػػػػػػػؿ 



 ل
 

الحقػػػػػػػػػكؽ كلكػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػدكد تحػػػػػػػػػددهل كتضػػػػػػػػػعهل الت ػػػػػػػػػريعلت العميػػػػػػػػػل كالقػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػ  

 يضعهل نكاب ال عب لمدكل  .

الغػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػف كضػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف هػػػػػػػػػك تنظػػػػػػػػػيـ حيػػػػػػػػػلة كسػػػػػػػػػمكؾ النػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػ  المجتمعػػػػػػػػػلت  -

المختمفػػػػػػػػػػػػػ  . كمػػػػػػػػػػػػػل يمنػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػلنكف االعتػػػػػػػػػػػػػدا  المسػػػػػػػػػػػػػتمر عمػػػػػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػػػػػكؽ اآلخػػػػػػػػػػػػػريف 

كحريػػػػػػػػػلتهـ كهػػػػػػػػػك يحقػػػػػػػػػؽ الضػػػػػػػػػبط االجتمػػػػػػػػػلع  كيقػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػدؿ كالمسػػػػػػػػػلكاة بػػػػػػػػػيف جميػػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػ  كذلػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػػػػػ  كيسػػػػػػػػػػػكد األمػػػػػػػػػػػف كالسػػػػػػػػػػػمـ االجتمػػػػػػػػػػػلع  

لتنفيػػػػػػػػػذ أحكػػػػػػػػػلـ القػػػػػػػػػلنكف   طريػػػػػػػػػؽ إمػػػػػػػػػداد السػػػػػػػػػمط  المطبقػػػػػػػػػ  لمقػػػػػػػػػلنكف بػػػػػػػػػللقكة ال زمػػػػػػػػػ  

 بل ضل   إل  كجكد قكة تقؼ كرا  الحككم  لمحلسبتهل أال كه  ال عب .

كػػػػػػذلؾ نػػػػػػرل أف كجػػػػػػكد القػػػػػػلنكف أدل إلػػػػػػ  ظهػػػػػػكر المجتمػػػػػػ  المػػػػػػدن  كمؤسسػػػػػػلته   كمػػػػػػل أف  -

نلت التػػػػػػػ  تحمػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ المػػػػػػػكاطنيف مػػػػػػػف الحكػػػػػػػـ المجتمػػػػػػػ  المػػػػػػػدن  ضػػػػػػػملنه مػػػػػػػف الضػػػػػػػمل

   التفرد بللسمط  .المطمؽ كمف الظمـ كالقهر ك 

 كقد جل ت الرسلل     مقدم  كأربع   صكؿ كخلتم  .

 الفصؿ األكؿ : جل  بعنكاف : الحري  كالقلنكف )تحديد المفلهيـ  . -

 الفصؿ ال لن  : جل  بعنكاف : الحري  كسيلدة القلنكف )تأجيؿ  مسف   . -

 الفصؿ ال للث : جل  بعنكاف : الحري  بيف حلل  الطبيع  كالعقد االجتملع  .ك  -

 الفصؿ الراب  : جل  بعنكاف : الحككم  المدني  بيف سيلدة القلنكف كالحريلت الفردي .  -

 مف خ ؿ إعداد هذا البحث . أمل الخلتم   قد ذكرت  يهل أهـ النتلئ  الت  تكصمت إليه -

صػػػػػلدر كالمراجػػػػػ  التػػػػػ  رجعػػػػػت إليهػػػػػل خػػػػػ ؿ إعػػػػػداد هػػػػػذا البحػػػػػث .كأخيػػػػػران   قلئمػػػػػ  بػػػػػأهـ الم -
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 المقدمة

الحمػػػػػػػد و رب العػػػػػػػللميف كالصػػػػػػػ ة كالسػػػػػػػ ـ عمػػػػػػػ  أ ػػػػػػػرؼ خمػػػػػػػؽ او سػػػػػػػيدنل محمػػػػػػػد عميػػػػػػػه  

 الص ة كالس ـ .

 أما بعد :

 تعػػػػػػػػػػػد قضػػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػػداخؿ بػػػػػػػػػػػيف الحريػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػيلدة القػػػػػػػػػػػلنكف مػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػػػػليل التػػػػػػػػػػػ   

عصػػػػػػػػػػػػكر   كأف اتخػػػػػػػػػػػػذت  ػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػدة صػػػػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػػػػغمت المفكػػػػػػػػػػػػريف كالف سػػػػػػػػػػػػف  عبػػػػػػػػػػػػر ال

كمسػػػػػػػػػػميلت  يمػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػيف حللػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػػ  كن ػػػػػػػػػػأة السػػػػػػػػػػمط  السيلسػػػػػػػػػػي    كأيضػػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػػ  

 المكقؼ الفمسف  مف أنكاع الحككملت .

كلعػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػػـ األدلػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذ  الع قػػػػػػػػػػػ  الجدليػػػػػػػػػػػ  كال ػػػػػػػػػػػلئك  نجػػػػػػػػػػػد المكقػػػػػػػػػػػؼ  

تتضػػػػػػػػػػػمف ب ػػػػػػػػػػػكؿ أك الػػػػػػػػػػػرا ض مػػػػػػػػػػػف أ  طػػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػػػـ أرسػػػػػػػػػػػطك لمديمقراطيػػػػػػػػػػػ  األ ينيػػػػػػػػػػػ    كهػػػػػػػػػػػ  

بػػػػػػػػػػػحخر  كػػػػػػػػػػػرة الحريػػػػػػػػػػػ  كالمسػػػػػػػػػػػلكاة    ػػػػػػػػػػػأ  طكف اعتبػػػػػػػػػػػر الديمقراطيػػػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػػػد أنظمػػػػػػػػػػػ  الحكػػػػػػػػػػػـ 

 الفلسد كجعمه يحتؿ المكلن  قبؿ األخير    دكرته أل كلؿ الحككملت الفلسدة .

أمػػػػػػػػل أرسػػػػػػػػػطك  قػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػف الديمقراطيػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػنيفه السيلسػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػنظـ الحكػػػػػػػػػـ    

هػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػل يمكػػػػػػػػػػف أف نسػػػػػػػػػػميه )بللحككمػػػػػػػػػػ  الدسػػػػػػػػػػتكري     ك Politeiaمميػػػػػػػػػػزان بػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػل أسػػػػػػػػػػمل  )

 كبيف الديملجكجي  أك ديمقراطي  الغكال  .

تراجػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػد كبيػػػػػػػػػر  تكاصػػػػػػػػػؿ النقػػػػػػػػػلش كالجػػػػػػػػػدؿ حػػػػػػػػػكؿ هػػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػػكع   إلػػػػػػػػػ  أف 

 ػػػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػػػكر الكسػػػػػػػػػػػط  األكركبيػػػػػػػػػػػ    حيػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػـ التركيػػػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػػ  قضػػػػػػػػػػػي  )حريػػػػػػػػػػػ  ا رادة  

ضػػػػػػػػػمنه مػػػػػػػػػف تطمػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  التحػػػػػػػػػرر كم ػػػػػػػػػكم  الهكتيػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػل  العصػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػديث كمػػػػػػػػػل تت
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  تم ػػػػػػػػػػؿ إعػػػػػػػػػػلدة John Locl  (1632-1704كالتقػػػػػػػػػدـ   كلعػػػػػػػػػػؿ  مسػػػػػػػػػف   جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ  

لتجسػػػػػػػػػػيد الع قػػػػػػػػػػ  الجدليػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػيف الحريػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػيلدة القػػػػػػػػػػلنكف    ػػػػػػػػػػ ذا كػػػػػػػػػػلف  تكمػػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػػكبز  

Thomas Hobbes (1588-1679  قػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػـ  مسػػػػػػػػػفته السيلسػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػيف حللػػػػػػػػػػ  

يػػػػػػػػ  القيػػػػػػػػكد إلػػػػػػػػ  حػػػػػػػػد تأييػػػػػػػػد السػػػػػػػػمط  المطمقػػػػػػػػ    الفكضػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػيف حتم

  إذا أردنل تحقيؽ األمف كاالستقرار .

نقل ػػػػػػػػػػلن مكضػػػػػػػػػػكعيلن حػػػػػػػػػػكؿ تمػػػػػػػػػػؾ  John Locl  ننػػػػػػػػػػل نجػػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػػد  جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ   

ا  ػػػػػػػػكللي  حيػػػػػػػػث انتصػػػػػػػػر جػػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ لم ػػػػػػػػعب  ػػػػػػػػ  نزاعػػػػػػػػه مػػػػػػػػ  الممػػػػػػػػؾ   كمػػػػػػػػف  ػػػػػػػػـ حػػػػػػػػلكؿ 

اطيػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  الكاليػػػػػػػػػػػلت أف يضػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػس الميبراليػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػػ  أقيمػػػػػػػػػػػت عميهػػػػػػػػػػػل الديمقر 

المتحػػػػػػػػػػػدة   ممػػػػػػػػػػػل جعػػػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػػػريكييف أنفسػػػػػػػػػػػهـ يصػػػػػػػػػػػفكنه بقػػػػػػػػػػػكلهـ أنػػػػػػػػػػػه ) يمسػػػػػػػػػػػكؼ أمريكػػػػػػػػػػػل  

  ككاض  األسلس لفكرهـ السيلس  .

مػػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػأت  أهميػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػػػػكع كالػػػػػػػػػػػذم يتنػػػػػػػػػػػلكؿ الع قػػػػػػػػػػػلت بػػػػػػػػػػػيف الحريػػػػػػػػػػػ   

كالقػػػػػػػػػػػػلنكف   كهنػػػػػػػػػػػػلؾ مجمكعػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف التسػػػػػػػػػػػػلؤالت تضػػػػػػػػػػػػعهل البلحػػػػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػتقبؿ هػػػػػػػػػػػػذ  

 الدراس  .

مػػػػػػػػػػػػل طبيعػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػلنكف و كمػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػدل احترامػػػػػػػػػػػػه لػػػػػػػػػػػػدل   سػػػػػػػػػػػػف  اليكنػػػػػػػػػػػػلف كالعصػػػػػػػػػػػػر  

الكسػػػػػػػػػػػيط )المسػػػػػػػػػػػيح  كا سػػػػػػػػػػػ م   و كمػػػػػػػػػػػل ع قػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  بللحريػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلني  

و كايػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػلؤالت   أمػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػنه  المسػػػػػػػػػتخدـ  ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا الدراسػػػػػػػػػ     هنػػػػػػػػػلؾ 

 عدة منله  منهل المنه  المقلرف كالتحميم  كالنقدم . 

كقػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػل  المكضػػػػػػػػػػػػكع  ػػػػػػػػػػػػ  مقدمػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػػػكؿ كخلتمػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػـ قلئمػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػأهـ  

 المصلدر كالمراج  الت  رجعت إليهل    إعداد هذا البحث . 
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:  قػػػػػػػػػػػػد عرضػػػػػػػػػػػت  يػػػػػػػػػػػػه لتعريػػػػػػػػػػػػؼ بعػػػػػػػػػػػػض المصػػػػػػػػػػػػطمحلت التػػػػػػػػػػػػ   الفصــــــــــــل األولأمػػػػػػػػػػػل  

: نلق ػػػػػػػػػػت الحريػػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ   الفصــــــــــل الثــــــــــانيتخػػػػػػػػػػص هػػػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػػػكع . ك ػػػػػػػػػػ  

ــــــــثنيػػػػػػػػ  ك مسػػػػػػػػف  العصػػػػػػػػر الكسػػػػػػػػيط . ك ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  الفمسػػػػػػػػف  اليكنل :  قػػػػػػػػد نلق ػػػػػػػػت  الفصــــــــل الثال

مكضػػػػػػػػػكع الحريػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ كتنلكلػػػػػػػػػت أهػػػػػػػػػـ مؤلفلتػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػ  

مجػػػػػػػػلؿ  كػػػػػػػػر  السيلسػػػػػػػػ  كأيضػػػػػػػػلن نلق ػػػػػػػػت دكا ػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػأة العقػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػلع  كلمػػػػػػػػلذا لجػػػػػػػػأ إليػػػػػػػػػه 

لت ذلػػػػػػػػػػػػػؾ : تنلكلػػػػػػػػػػػػػت المجتمػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػدن  كالحريػػػػػػػػػػػػػ الفصـــــــــــــل الرابـــــــــــــعالمكاطنػػػػػػػػػػػػػكف . ك ػػػػػػػػػػػػػ  

المجتمػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم ن ػػػػػػػػػأ عنػػػػػػػػػدمل تنػػػػػػػػػلزؿ المػػػػػػػػػر  عػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػلف يتمتػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  

الطػػػػػػػػػكر الطبيعػػػػػػػػػ  مجتمػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػلـ كالػػػػػػػػػديمقراطيلت   كتعقيػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػ  نهليػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ  صػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف 

 قػػػػػػػػد دكنػػػػػػػػت  يهػػػػػػػػل أهػػػػػػػػـ النتػػػػػػػػلئ  التػػػػػػػػ  تكصػػػػػػػػمت إليهػػػػػػػػل مػػػػػػػػف  الخاتمــــــــةهػػػػػػػػذ  الدراسػػػػػػػػ  . أمػػػػػػػػل 

التػػػػػػػ  رجعػػػػػػػت إليهػػػػػػػل  المصـــــــادر والمراجـــــــعـ خػػػػػػػ ؿ إعػػػػػػػداد هػػػػػػػذا البحػػػػػػػث   كأخيػػػػػػػران قلئمػػػػػػػ  بػػػػػػػأه

 خ ؿ إعداد هذا البحث .
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 ... تمييــد

ح ػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػ    مقػػػػػػػػػد كلػػػػػػػػػد ا نسػػػػػػػػػلف إف  أهػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػل ي ػػػػػػػػػغؿ حيػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػلف هػػػػػػػػػك ب

كلػػػػػػػه الحػػػػػػػؽ الكلمػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػ  كالتمتػػػػػػػ  بػػػػػػػػ  قيػػػػػػػكد بجميػػػػػػػ  حقػػػػػػػػكؽ كمزايػػػػػػػل قػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػلكاة مػػػػػػػػ  اآلخػػػػػػػػريف   ػػػػػػػػ ف لػػػػػػػػه بللطبيعػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػيس  ػػػػػػػػ  المحل ظػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  حريتػػػػػػػػه 

  حسب  بؿ أيضلن    أف يقلض  اآلخريف  إف هـ قلمكا بخرؽ القلنكف.

سػػػػػػػػػػع  ا نسػػػػػػػػػػلف إلػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػؽ حيلتػػػػػػػػػػه بلل ػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػذم يحقػػػػػػػػػػؽ كمػػػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػػػ  أف ي

بػػػػػػػػػػه حريتػػػػػػػػػػه  كهػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػل يجعمػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػ  ك يػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف األحيػػػػػػػػػػلف يصػػػػػػػػػػطدـ بػػػػػػػػػػللقكانيف الطبيعيػػػػػػػػػػ   

كيجعػػػػػػػػػؿ ا رادة ا نسػػػػػػػػػلني   ػػػػػػػػػ  اتجػػػػػػػػػل  معػػػػػػػػػلكس لهػػػػػػػػػل  كمػػػػػػػػػل أف هنػػػػػػػػػلؾ  بعػػػػػػػػػض األمػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػ  

 ؛ حيػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػػلف تجعمػػػػػػػػػػه يخضػػػػػػػػػ  لمقػػػػػػػػػػكانيف الطبيعيػػػػػػػػػػ  بللضػػػػػػػػػركرة  بحكػػػػػػػػػػـ الطبيعػػػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػػػري

ألف هنػػػػػػػػػػػلؾ بعػػػػػػػػػػػض األمػػػػػػػػػػػكر التػػػػػػػػػػػ  يحػػػػػػػػػػػل ظ عميهػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  بللضػػػػػػػػػػػركرة  كلهػػػػػػػػػػػذا 

 ػػػػػػػػػػػػ ف الب ػػػػػػػػػػػػري  جعمػػػػػػػػػػػػت الخضػػػػػػػػػػػػكع لمقػػػػػػػػػػػػكانيف الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػركريلن  كلػػػػػػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػػػػػػ ف الفػػػػػػػػػػػػرد ال 

يتمتػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػػػيش  يػػػػػػػػػػه بحريػػػػػػػػػػ  مطمقػػػػػػػػػػ    للحريػػػػػػػػػػ  حلجػػػػػػػػػػ   طريػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػدل 

ا نسػػػػػػػػػػػػلني  لس ػػػػػػػػػػػػراد   للنػػػػػػػػػػػػلس ا نسػػػػػػػػػػػػلف جكهرهػػػػػػػػػػػػل االتسػػػػػػػػػػػػلؽ كالتػػػػػػػػػػػػكازف الػػػػػػػػػػػػذات  لم خصػػػػػػػػػػػػي  

كلػػػػػػػدكا مػػػػػػػف بطػػػػػػػكف أمهػػػػػػػلتهـ أحػػػػػػػراران  لػػػػػػػذا  هػػػػػػػ  لسػػػػػػػت كسػػػػػػػبلن يحػػػػػػػرز  المػػػػػػػر  بجهػػػػػػػد  الخػػػػػػػلص  

ف كػػػػػػػػػػلف الحفػػػػػػػػػػلظ عميهػػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػػتدع  بػػػػػػػػػػذؿ قصػػػػػػػػػػلرل الجهػػػػػػػػػػد لمكاجهػػػػػػػػػػ  التهديػػػػػػػػػػدات المسػػػػػػػػػػتمرة  كا 

الهلد ػػػػػػػػػػػػ  لمنيػػػػػػػػػػػػؿ منهػػػػػػػػػػػػل   للحريػػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػػلني  ت ػػػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػػػ  تمتػػػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػػػرد بكلمػػػػػػػػػػػػؿ الحقػػػػػػػػػػػػكؽ 

نيػػػػػػػػػػػػػػ  كاالجتملعيػػػػػػػػػػػػػػ  المتعلقػػػػػػػػػػػػػػد عميهػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػػػػػكاطنيف أنفسػػػػػػػػػػػػػػهـ عبػػػػػػػػػػػػػػر كالكاجبػػػػػػػػػػػػػػلت المد

هيئػػػػػػػػػػػلتهـ كمم مػػػػػػػػػػػيهـ المنتجػػػػػػػػػػػيف ديمقراطيػػػػػػػػػػػلن د بمػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػؾ الت ػػػػػػػػػػػريعلت كالقػػػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػػػ  

يضػػػػػػػػػػػػعهل نػػػػػػػػػػػػكاب ال ػػػػػػػػػػػػعب لمدكلػػػػػػػػػػػػ   كخضػػػػػػػػػػػػكع المػػػػػػػػػػػػر  لمقػػػػػػػػػػػػكانيف المتعلقػػػػػػػػػػػػد عميهػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػدنيلن ال 
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المدركػػػػػػػػ  الكاعيػػػػػػػػ   يعنػػػػػػػػ  خضػػػػػػػػكعلن قسػػػػػػػػريلن لسػػػػػػػػمط  خلرجػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػه  إنمػػػػػػػػل خضػػػػػػػػكع حػػػػػػػػر لذاتػػػػػػػػه

 بلعتبلر  عنصران م لركلن  يهل.

لػػػػػػػػػػػػػذا كجػػػػػػػػػػػػػدت مػػػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػػػركرم أف أبػػػػػػػػػػػػػدأ بعػػػػػػػػػػػػػرض بعػػػػػػػػػػػػػض المصػػػػػػػػػػػػػطمحلت التػػػػػػػػػػػػػ  

ي ػػػػػػػػػػػتمؿ عميهػػػػػػػػػػػل البحػػػػػػػػػػػث  كخلصػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػطمح  الحريػػػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػػػلنكف  سػػػػػػػػػػػكا ن مػػػػػػػػػػػف النلحيػػػػػػػػػػػ  

المغكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أك االصػػػػػػػػػػػػػػػػػػط حي   ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػطم  ا رادة ا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلني  كالعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 

 كالدكل .
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 (: HUMANWILL) : نسانيةاإلرادة اإل  -1

 أ. اإلرادة اإلنسانية لغة: 

ا رادة  ػػػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػػػ  تأخػػػػػػػػػػػذ معنػػػػػػػػػػػ  الطمػػػػػػػػػػػب   هػػػػػػػػػػػ  تعنػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػدر الفعػػػػػػػػػػػؿ   الػػػػػػػػػػػركد 

.  1) النعجػػػػػػػػػ  كطمػػػػػػػػػب الكػػػػػػػػػس  كالجمػػػػػػػػػ  ركاد مصػػػػػػػػػدر  عػػػػػػػػػؿ الرائػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػذم يرسػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  التمػػػػػػػػػلس

كللريػػػػػػػػػػػػػلد  كػػػػػػػػػػػػػذلؾ نجػػػػػػػػػػػػػد أف ا رادة:   تعنػػػػػػػػػػػػػ  الطمػػػػػػػػػػػػػب كالم ػػػػػػػػػػػػػيئ   حيػػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػػركد: الطمػػػػػػػػػػػػػب 

كاالرتيػػػػػػػػػػػلد كالمػػػػػػػػػػػراكدة  كا رادة الم ػػػػػػػػػػػيئ   كالرائػػػػػػػػػػػد: المرسػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػ  طمػػػػػػػػػػػب الكػػػػػػػػػػػس كالمكضػػػػػػػػػػػكع 

أراد ال ػػػػػػػػػػػ  :  ػػػػػػػػػػػل   كأحبػػػػػػػػػػػه  كيقػػػػػػػػػػػلؿ: أراد الجػػػػػػػػػػػدار ” أيضػػػػػػػػػػػلن نجػػػػػػػػػػػد أف   2)مػػػػػػػػػػػراد كمسػػػػػػػػػػػتراد  

راكد يػػػػػػػػػػركد  كريػػػػػػػػػػلدان طمبػػػػػػػػػػه  كالرجػػػػػػػػػػؿ دار كذهػػػػػػػػػػب كجػػػػػػػػػػل  ”   3)أف يػػػػػػػػػػنقض: تهيئػػػػػػػػػػلن لمسػػػػػػػػػػقكط  

 . 4)بؿ ريلدان اختمفت    المرع  مقبم  كمدبرة     طمب ال     كا 

كبػػػػػػػػػػػػذلؾ نجػػػػػػػػػػػػد أف ا رادة تعنػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػؾ التمهػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػػأت  مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػ ؿ طمػػػػػػػػػػػػب 

ال ػػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػػد أخػػػػػػػػػػذت كممػػػػػػػػػػ  ا رادة  ػػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػػػ  معنػػػػػػػػػػ  طمػػػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػػػ   أك الم ػػػػػػػػػػيئ  التػػػػػػػػػػػ  

 تحدد رأم ا نسلف  كاتخلذ  لم    كيفمل ي ل .

المغػػػػ  لتعيػػػػيف مػػػػل  يػػػػه ارضػػػػه كهػػػػ   ػػػػ  ا رادة مكضػػػػكع   ػػػػ  :  ابــــن رشــــدكػػػػذلؾ يقػػػػكؿ 

 . 5) ؿ إذا  عمه كؼ ال كؽ كحصؿ المراداألصؿ طمب ال     أك  كؽ الفلعؿ إل  الفع

                                                           
 .169هػ  ص 711هػ   630  الدار المصرم لمتأليؼ كالترجم   مصر  4ابف منظكر  لسلف العرب  ج   1)
 .266  ص 1964هػ   1383  طرابمس  1الطلهر أحمد الزاكم  مختلر القلمكس  ط   2)
الطبػػػػػ  عمػػػػػ  حسػػػػػف عطيػػػػػ   محمػػػػػد  ػػػػػكق  أمػػػػػػيف    بيػػػػػركت  أ ػػػػػرؼ عمػػػػػ  2  ط1إبػػػػػراهيـ أنػػػػػيس ك)آخػػػػػركف   المعجػػػػػـ الكسػػػػػيط  ج   3)

 .381  ص1987  1407
 .815  ص 1869بطرس البستلن   قطر المحيط  ب ط  بيركت  لبنلف     4)
  تمييػػػػزان لػػػػه مػػػػف أبيػػػػه كجػػػػد  « الحفيػػػػد » ابػػػػف ر ػػػػد هػػػػك محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف ر ػػػػد  كيكنػػػػ  أبػػػػل الكليػػػػد  كيمقػػػػب بػػػػػ

م ػػػػػهكريف ككػػػػػلف جػػػػػد  أبػػػػػك الكليػػػػػد محمػػػػػد  قيهػػػػػلن مللكيػػػػػلن  كقلضػػػػػيلن لمقضػػػػػلة  ػػػػػ  قرطبػػػػػ   كلػػػػػد  ػػػػػ  مدينػػػػػ    المػػػػػذيف كلنػػػػػل قلضػػػػػييف ك قيهػػػػػيف
  1ـ  كدرس عمػػػػػـ الفقػػػػػه  كدرس الفمسػػػػػف . لممزيػػػػػد ينظػػػػػر: عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػدكم  مكسػػػػػكع  الفمسػػػػػف   ج1126هػػػػػػ   520قرطبػػػػػ   ػػػػػ  سػػػػػن  

 .20  19ـ  ص 1984  المؤسس  العربي  لمدراسلت كالن ر  بيركت  1ط
 .57  ص 1982  ب ط  دار الكتلب المبنلن   بيركت  لبنلف  1جميؿ صميبل  المعجـ الفمسف   ج  5)
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 ػػػػػػل رادة  ػػػػػػ  المغػػػػػػ  تعنػػػػػػ  الم ػػػػػػيئ  ا نسػػػػػػلني   أم اختيػػػػػػلر ا نسػػػػػػلف لم ػػػػػػ   ب رادتػػػػػػه  كال 

 نسلف.يتكقؼ    ذلؾ االختيلر عم  منفع  مؤكدة   ه  إرادة حقيق  مكجكدة عند ا 

مصػػػػػػطم  ا رادة يهػػػػػػتـ بللفعػػػػػػؿ ا نسػػػػػػلن    ػػػػػػل رادة كػػػػػػؿ : ب. اإلرادة اإلنســــــانية اصــــــط حاً 

عمػػػػػؿ مصػػػػػحكب بػػػػػ رادة   ػػػػػل رادة:   تصػػػػػميـ كاع عمػػػػػ  أدا   عػػػػػؿ معػػػػػيف كيسػػػػػتمـز هػػػػػد لن ككسػػػػػلئؿ 

 . 1) عمؿ ا رادم كليد قرار ذهن  سلبؽلتحقيؽ هذا الهدؼ  كال

   ػػػػػل رادة  2) ري   كنػػػػػزكع الفلعػػػػػؿ إلػػػػػ  المكضػػػػػكعب ػػػػػكػػػػػذلؾ   ا رادة هػػػػػ  م ػػػػػيئ  الػػػػػذات ال

: ا رادة تكجػػػػػب لمحػػػػػ  حػػػػػلالن يقـــــول الجرجـــــانيت ػػػػػمؿ إرادة ا نسػػػػػلف مػػػػػف نتػػػػػلج  عمػػػػػه كم ػػػػػيئته   

كمػػػػػل قػػػػػػلؿ   3)يقػػػػػ  منػػػػػه عمػػػػػ  كجػػػػػه دكف كجػػػػػه    نهػػػػػل صػػػػػػف  تخصػػػػػص أمػػػػػران لحصػػػػػكله ككجػػػػػكد   

  81اآلي  /  سكرة يس) {وَل َلُو ُكْن َفَيُكونُ ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن َيقُ } تعلل : 

  ا رادة هػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػزكع الػػػػػػػػػػنفس كميمهػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػ  الفعػػػػػػػػػػؿ  بحيػػػػػػػػػػث يحممهػػػػػػػػػػل عميػػػػػػػػػػه  كهػػػػػػػػػػ  

قػػػػػػػػكة مركبػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػهكة كحلجػػػػػػػػ  كأمػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػـ جعمػػػػػػػػت اسػػػػػػػػملن لنػػػػػػػػزكع الػػػػػػػػنفس إلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ   مػػػػػػػػ  

الحكػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػه أنػػػػػػػػػه ينبغػػػػػػػػػ  أف يفعػػػػػػػػػؿ أك ال يفعػػػػػػػػػؿ  كهػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػدؿ بللجممػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  نزعػػػػػػػػػ  نهلئيػػػػػػػػػ  

  أك ميػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػكم يحمػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػلحبه عمػػػػػػػػػػ  الفعػػػػػػػػػػؿ  كال ي ػػػػػػػػػػترط  ػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا الميػػػػػػػػػػؿ أف مسػػػػػػػػػػتقرة

 . 4)يككف عقب اعتقلد النف   

                                                           
   .7  ص1973إبراهيـ مدككر  المعجـ الفمسف   ب ط  الهيأة العلم  ل ئكف المطلب  األميري   القلهرة    1)
 .14  ص1995  بيركت  مكتب  لبنلف  1أحمد خميؿ  معجـ المصطمحلت الفمسفي   ط   2)
   الجرجػػػػػلن : عمػػػػػ  بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػ  الجرجػػػػػلن   الحسػػػػػين   الحنفػػػػػ   كيعشػػػػػرؼ بللسػػػػػيد ال ػػػػػريؼ )أبػػػػػك الحسػػػػػف   حكػػػػػيـ م ػػػػػلرؾ  ػػػػػ

هػػػػػػ  مػػػػػف تصػػػػػنيفلته الك يػػػػػرة: حل ػػػػػي  عمػػػػػ   ػػػػػرح التنقػػػػػي  لمتفتػػػػػلزان   ػػػػػ  األحػػػػػكاؿ  حل ػػػػػي   740أنػػػػػكاع مػػػػػف العمػػػػػـك  كلػػػػػد بجرجػػػػػلف سػػػػػن  
هػػػػػ  كهػػػػك لػػػػـ يبمػػػػد األربعػػػػيف  لممزيػػػػد  816الهدايػػػػ   ػػػػ   ػػػػركع الفقػػػػه الحنفػػػػ   تػػػػك   ب ػػػػيراز سػػػػن   عمػػػػ   ػػػػرح كقليػػػػ  الراكيػػػػ   ػػػػ  مسػػػػلئؿ

 .7ـ  ص2002  15مف المعمكملت ينظر: خير الديف بف محمكد بف محمد الزركم   الدم ق   دار العمـ لمم ييف  ط
 .166  ص1982ت  لبنلف    دار الكتلب العرب   بيرك 1عم  بف محمد بف عم  الجرجلن   التعريفلت  ط   3)
 .58  57المرج  السلبؽ     4)
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بػػػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػػػرد أف يكػػػػػػػػػػكف حػػػػػػػػػػلم ن عمػػػػػػػػػػ  الفعػػػػػػػػػػؿ بحيػػػػػػػػػػث  كمػػػػػػػػػػل ذهػػػػػػػػػػب إليػػػػػػػػػػه المعتزلػػػػػػػػػػ 

 يستمزمه كيجلمعه  كأف تقدـ عميه بللذات. 

اعتقػػػػدنل أف  : اعتقػػػػلد النفػػػػ  أك ظنػػػػه  كقيػػػػؿ ميػػػػؿ يتبػػػػ  ذلػػػػؾ   ػػػػ ذااإليجــــيكػػػػذلؾ   يعر هػػػػل 

 . 1)الفعؿ الف ن   يه جمب نف   أك د   ضرر  كجدنل مف أنفسنل مي ن إليه  

ممػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػبؽ يتضػػػػػػػػػ  أف لػػػػػػػػػخرادة عػػػػػػػػػدة مفػػػػػػػػػػلهيـ كلكػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػراـ مػػػػػػػػػف اخت  هػػػػػػػػػػل 

إال أنهػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػدكر حػػػػػػػػػػػكؿ المحػػػػػػػػػػػكر نفسػػػػػػػػػػػه  الػػػػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػػػك هػػػػػػػػػػػدؼ كاليػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلف   تحقيػػػػػػػػػػػؽ 

هػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػكة الحقيقيػػػػػػػػػػ  لمفعػػػػػػػػػػؿ  كمػػػػػػػػػػل األهػػػػػػػػػػداؼ كالغليػػػػػػػػػػلت راجػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػؽ ا رادة التػػػػػػػػػػ  

اعتمػػػػػػػػػػػػدت هػػػػػػػػػػػػذ  المفػػػػػػػػػػػػلهيـ كالتعريفػػػػػػػػػػػػلت عمػػػػػػػػػػػػ  رأم العممػػػػػػػػػػػػل  كالف سػػػػػػػػػػػػف   كلػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػذا 

نمػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػك نتػػػػػػػػػلج عقمػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػللص مػػػػػػػػػف تجػػػػػػػػػلرب عمميػػػػػػػػػ  بللدرجػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػرأم كليػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػلد    كا 

 األكل .

: خلصػػػػػػػػػػػػػػػػي  مسػػػػػػػػػػػػػػػػتقم  عػػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػػؤ رات كػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ نجػػػػػػػػػػػػػػػػد ا رادة عنػػػػػػػػػػػػػػػػد الم ػػػػػػػػػػػػػػػػلليف

:   أف ا رادة أسػػػػػػػػػػػػػلس  مػػػػػػػػػػػػػرة المعر ػػػػػػػػػػػػػ   كعنػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػركاقييفكالظػػػػػػػػػػػػػركؼ الخلرجيػػػػػػػػػػػػػ   أنهػػػػػػػػػػػػػل 

                                                           
 اسػػػػػـ يطمػػػػػؽ عمػػػػػ  تمػػػػػؾ الفرقػػػػػ  التػػػػػ  ظهػػػػػرت  ػػػػػ  ا سػػػػػ ـ  ػػػػػ  أكائػػػػػؿ القػػػػػرف ال ػػػػػلن  عمػػػػػ  يػػػػػد كاصػػػػػؿ بػػػػػف عطػػػػػل   كسػػػػػمكت المعتزلـــــة :

أف أعتػػػػزؿ كاصػػػػؿ  منهجػػػػلن عقميػػػػلن صػػػػر لن  ػػػػ  بحػػػػث العقلئػػػػد  كقػػػػررت أف المعػػػػلرؼ كمهػػػػل عقميػػػػ  حصػػػػكالن ككجكبػػػػلن قبػػػػؿ ال ػػػػرع كبعػػػػد   كبعػػػػد
 سػػػػػػم  هػػػػػػك كأصػػػػػػحلبه معتزلػػػػػػ   ن ػػػػػػأة المعتزلػػػػػػ  مرتبطػػػػػػ  بهػػػػػػذ   مجمػػػػػػس  ػػػػػػيخه الحسػػػػػػف البصػػػػػػرم   قػػػػػػلؿ الحسػػػػػػف: اعتػػػػػػزؿ عنػػػػػػل كاصػػػػػػؿ

 .434الحلد    لممزيد ينظر:  ؤاد كلمؿ كآخركف  المكسكع  الفمسفي  المختصرة   دار القمـ د بيركت د لبنلف د د تد ص 
 .58  مرج  سبؽ ذكر   ص1  ججميؿ صميبل  المعجـ الفمسف    1)

 الم لليػػػػػ  يختمػػػػػؼ معنلهػػػػػل الفمسػػػػػف  اخت  ػػػػػلن تلمػػػػػلن عػػػػػف معنلهػػػػػل ال ػػػػػلئ  حػػػػػيف يػػػػػراد بهػػػػػل أف ت ػػػػػير إلػػػػػ  األهػػػػػداؼ األخ قيػػػػػ  المثـــــاليين :
  السػػػػػلمي   كبينمػػػػػل اسػػػػػتخدـ الف سػػػػػف  هػػػػػذ  المفظػػػػػ   ػػػػػ  بعػػػػػض األحيػػػػػلف لت ػػػػػمؿ كل ػػػػػ  اآلرا  التػػػػػ  تجعػػػػػؿ أسػػػػػلس الكػػػػػكف ركحيػػػػػلن  ػػػػػ  نهليػػػػػ

األمػػػػػر   ػػػػػ ف هػػػػػذ  المفظػػػػػ  تعنػػػػػ  عػػػػػلدة ) ػػػػػ  مقلبػػػػػؿ الكاقعيػػػػػ   نظريػػػػػ  تػػػػػذهب إلػػػػػ  أف األ ػػػػػيل  الطبيعيػػػػػ  ال يمكػػػػػف  أف يكػػػػػكف لهػػػػػل كجػػػػػكد 
بمعػػػزؿ عػػػػف ذهػػػف يعيهػػػػل  كقػػػػد ن ػػػأت الم لليػػػػ   بهػػػذا المعنػػػػ  األضػػػػيؽ  ػػػ  القػػػػرف ال ػػػػلمف ع ػػػر عمػػػػ  يػػػد بػػػػلركم  الػػػػذم أقػػػلـ الحجػػػػ  عمػػػػ  

ل يػػػػػدرؾ  أك أنهػػػػػل ليسػػػػػت إال )أ كػػػػػلران   كمػػػػػف هنػػػػػل كلنػػػػػت كممػػػػػ  الم لليػػػػػ   ككػػػػػلف الم ػػػػػلليكف الرئيسػػػػػيكف أف كجػػػػػكد األ ػػػػػيل  الطبيعيػػػػػ  هػػػػػك مػػػػػ
ف ايػػػػػركا   ػػػػػ  النصػػػػػؼ األكؿ مػػػػػف القػػػػػرف التلسػػػػػ  ع ػػػػػر   ػػػػػته ك ػػػػػيمن  كهيجػػػػػؿ جميعػػػػػلن مػػػػػف األلمػػػػػلف  كمػػػػػل أنهػػػػػـ تػػػػػأ ركا ك يػػػػػران بكلنػػػػػت كا 

 .304سكع  الفمسفي  المختصرة  مرج  سبؽ ذكر   ص  مسفته تملـ التغيير  لممزيد ينظر:  ؤاد كلمؿ كآخركف  المك 

 الركاقيػػػػ  هػػػػ  إحػػػػدل الفمسػػػػفلت التػػػػ  عل ػػػػت  ػػػػ  الفتػػػػرة الهمينسػػػػتي   الركملنيػػػػ  أسسػػػػهل زينػػػػكف الكينػػػػكم  ػػػػ  نهليػػػػ  القػػػػػرف الــــرواقيين :
ليػػػػػه ت عػػػػػػزل جميػػػػػ  النظريػػػػػػلت الرابػػػػػ  قبػػػػػؿ المػػػػػػي د كتسػػػػػتمد اسػػػػػػمهل مػػػػػف )الػػػػػركاؽ  )كهػػػػػػك بهػػػػػكذ كأعمػػػػػػدة  حيػػػػػث كػػػػػػلف يعمػػػػػـ  ػػػػػ  أ ينػػػػػػل  كا 

األسلسػػػػػػي   كقػػػػػػد قسػػػػػػػـ الركاقيػػػػػػكف  سػػػػػػػمفتهـ إلػػػػػػ  المنطػػػػػػؽ )الجػػػػػػػدؿ كالخطلبػػػػػػ   كاألخػػػػػػػ ؽ كالطبيعػػػػػػ   كت ػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػ  ال هػػػػػػكت  لممزيػػػػػػػد 
 .218أنظر:  ؤاد كلمؿ كآخركف  المكسكع  الفمسفي   مرج  سبؽ ذكر   ص 
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المعر ػػػػػػػػػػ  كالسػػػػػػػػػػمكؾ  ألنهػػػػػػػػػػل جهػػػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػـك عميػػػػػػػػػػه ا دراؾ الػػػػػػػػػػذهن  كالصػػػػػػػػػػمكد كربلطػػػػػػػػػػ  

  ك ػػػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػػػ  األحػػػػػػػػػػػكاؿ نجػػػػػػػػػػػد أف ا رادة أم الم ػػػػػػػػػػػيئ  ال ػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػذم يرابػػػػػػػػػػػه  1)الجػػػػػػػػػػػأش  

اؿ كػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػرد كيسػػػػػػػػػع  إلػػػػػػػػػ  الحصػػػػػػػػػكؿ عميػػػػػػػػػه  كلهػػػػػػػػػذا نجػػػػػػػػػدهل تسػػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػ  أ عػػػػػػػػػلؿ كأقػػػػػػػػػك 

 ػػػػػػػػػػخص   هػػػػػػػػػػ  مكجػػػػػػػػػػكدة عنػػػػػػػػػػد أامػػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػػلس  كلهػػػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػػػ ف الب ػػػػػػػػػػري  حلكلػػػػػػػػػػت تطكيرهػػػػػػػػػػػل 

 كمراعلة حريتهل كاستمرارهل.

 

 (: Liberty) الحرية -2

 أ. الحــرية لغــة: 

كبػػػػػػػػػػػػللرجكع إلػػػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػػػلجـ المغكيػػػػػػػػػػػػ  كالفمسػػػػػػػػػػػػفي  سػػػػػػػػػػػػنجد أف كممػػػػػػػػػػػػ    الحريػػػػػػػػػػػػ    لهػػػػػػػػػػػػل 

 . 2)عدة تعريفلت:  معن    الحر ضد العبد  

أم عتػػػػػػػػػػػػؽ كحػػػػػػػػػػػػر    كحػػػػػػػػػػػػر ال   4)كػػػػػػػػػػػػذلؾ   تحريػػػػػػػػػػػػر الرقبػػػػػػػػػػػػ  عتقهػػػػػػػػػػػػل    3)عبػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػرارا ن

 للعبػػػػػػػػد يصػػػػػػػػب  مقيػػػػػػػػدان بػػػػػػػػ رادة ايػػػػػػػػر  كلػػػػػػػػيس لػػػػػػػػه حػػػػػػػػؽ التصػػػػػػػػرؼ حتػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػه  كلهػػػػػػػػذا   

ككػػػػػػػػػػذلؾ   الحريػػػػػػػػػػ    6)  حػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػيف الحركريػػػػػػػػػػ  كالحريػػػػػػػػػػ  كالحػػػػػػػػػػرار    5)الحػػػػػػػػػػر نقػػػػػػػػػػيض العبػػػػػػػػػػد  

لفػػػػػػػػظ الحريػػػػػػػػ  معنػػػػػػػػ   كبػػػػػػػػذلؾ أخػػػػػػػػذ  7)مػػػػػػػػف النػػػػػػػػلس: خيػػػػػػػػلرهـ كالحػػػػػػػػر مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ   اعتقػػػػػػػػه  

مضػػػػػػػػػػػػلدان لمعبكديػػػػػػػػػػػػ    للحريػػػػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػػػػدؼ لمػػػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػػػف لفػػػػػػػػػػػػظ السػػػػػػػػػػػػيطرة كالػػػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػؿ 

ػػػػػػػػػػػػرة  اآلخػػػػػػػػػػػػريف  أيضػػػػػػػػػػػػلن   الحػػػػػػػػػػػػر بللضػػػػػػػػػػػػـ نقػػػػػػػػػػػػيض العبػػػػػػػػػػػػد كالجمػػػػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػػػػراران كحػػػػػػػػػػػػرار ... كالحش

                                                           
 .7إبراهيـ مدككر  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكرة  ص   1)
 .98هػ  ص 1391بكر الرازم  مختلر الصحلح  ب ط  مطبع  المكتب   بيركت   أب    2)
 .98المصدر السلبؽ  ص   3)
 .98المصدر السلبؽ  ص   4)
 .24  ب ط  دار مكتب  اله ؿ  ب ت  ص3عبد الرحمف الطيؿ الفراهيدم  العيف  ج   5)
 .24المصدر السلبؽ  ص   6)
 .24المصدر السلبؽ  ص   7)



11 
 

  أم تخمػػػػػػػػػػص  1)نقػػػػػػػػػػيض األمػػػػػػػػػػ  كالجمػػػػػػػػػػ  حرائػػػػػػػػػػر كتحريػػػػػػػػػػر الرقبػػػػػػػػػػ  عتقهػػػػػػػػػػلد كحػػػػػػػػػػرر  أعتقػػػػػػػػػػه  

لمعنػػػػػػػػػػػ  أم   الحريػػػػػػػػػػػ    دكر كبيػػػػػػػػػػػر  ك عػػػػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػػػكد كأعطػػػػػػػػػػػل  حريتػػػػػػػػػػػه  كلهػػػػػػػػػػػذا ا

 نفكس جمي  الب ر.

كمػػػػػػػػػل تؤكػػػػػػػػػد الحريػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػ ؼ ككنهػػػػػػػػػل:   الحػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػلؿ: خػػػػػػػػػ ؼ العبػػػػػػػػػد  ألنػػػػػػػػػه 

  كنجػػػػػػػػػػدهل  ػػػػػػػػػػ  المعجػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػكجيز:   العبػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػراران:  2)خمػػػػػػػػػػص مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػرؽ كجمعػػػػػػػػػػه أحػػػػػػػػػػرار  

 . 3)خمص مف الرؽ  حرر : أعتقه  تحرير العبد صلر حران  

 . 4)يحر حراران إذا اعتؽ  كحر يحر حري  مف حري  األصؿ  كمل نجد   حر 

كيعر هػػػػػػػػػػل محمػػػػػػػػػػػد ر ػػػػػػػػػػيد رضػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػ  معجػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػتف المغػػػػػػػػػػػ   يقػػػػػػػػػػكؿ:   الحريػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  

األرض الرمميػػػػػػػػػػػ  كحريػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػـك أ ػػػػػػػػػػػر هـ كخلصػػػػػػػػػػػتهـ  كالحػػػػػػػػػػػرة الكريمػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػػل  ضػػػػػػػػػػػد 

  أيضػػػػػػػػػػػلن الحريػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ :    5) األمػػػػػػػػػػػ   كالحػػػػػػػػػػػرة جمػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػرا   كمػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػلل  ال ػػػػػػػػػػػهر أكلهػػػػػػػػػػػل 

  ك   6)خمػػػػػػػػػػػػػكص مػػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػػكائب أك الػػػػػػػػػػػػػرؽ أك المػػػػػػػػػػػػػؤـ  ككػػػػػػػػػػػػػكف ال ػػػػػػػػػػػػػعب أك الرجػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػران ال

الخ صػػػػػػػػػػػ  أف هػػػػػػػػػػػذ  الكممػػػػػػػػػػػ  بتصػػػػػػػػػػػريفهل  ػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػلف العربػػػػػػػػػػػ  تنبػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػلف  ك يػػػػػػػػػػػرة 

ترجػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  معنػػػػػػػػػ  الخمػػػػػػػػػكص كالتحػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػكد كعػػػػػػػػػدـ ا كػػػػػػػػػرا  أك الضػػػػػػػػػغط عمػػػػػػػػػ  إرادة 

 . 7)ا نسلف  كال رؼ كالكـر كاستق ؿ ا رادة  

                                                           
 .22  ص1992  مكتب  بيركت  لبنلف  1لبستلن   البستلف  طمحمد ا   1)
 .139هػ  ص 770  ب ط  مصر  1أحمد بف محمد عم  المقرم  المصبلح المنير  ج   2)
 .143  ص1994المعجـ الكجيز  معجـ المغ  العربي   ب ط  كزارة التربي  كالتعميـ  مصر     3)
 .24تب  اله ؿ  ب ت  ص  ب ط  دار مك1ابف منظكر  لسلف العرب  ج   4)
 .176محمد ر يد رضل  معجـ متف المغ   ب ط  دار المعلرؼ  القلهرة  ب ت  ص   5)
 .105  تحقيؽ: مجم  المغ  العربي   ب ت  ص1  ط1أحمد الزيلت  كآخركف  ج   6)
 .91  90ـ  ص2005فضيم   الريلض    دار ال1ملن  بف محمد عم  الملن   القيـ بيف ا س ـ كالغرب  دراس  تأصيمي  مقلرن   ط   7)
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يػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػ  أف يػػػػػػػػػػػػػتخمص ال ػػػػػػػػػػػػػخص مػػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػػػػػكد  كهػػػػػػػػػػػػػذا

خلرجيػػػػػػػػػ   بحيػػػػػػػػػث تبقػػػػػػػػػ  إرادتػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلئدة  كهػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػؼ أمػػػػػػػػػلـ رابلتػػػػػػػػػه كحلجلتػػػػػػػػػه  

 كليس إرادة اآلخريف.

يتضػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػذ  التعريفػػػػػػػػػػػػػػلت أف قػػػػػػػػػػػػػكاميس المغػػػػػػػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػػػػػػػ  تجمػػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػػ  أف 

كالػػػػػػػػػػػػػرؽ   الحريػػػػػػػػػػػػػ  لفػػػػػػػػػػػػػظ مضػػػػػػػػػػػػػلدط لمعبكديػػػػػػػػػػػػػ    للحريػػػػػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػػػػػدؼ لمػػػػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػيطرة

عطػػػػػػػػػػػػػل  النػػػػػػػػػػػػػلس حػػػػػػػػػػػػػريتهـ   ممحريػػػػػػػػػػػػػ  إذان دكر  كالػػػػػػػػػػػػػتحكـ  تهػػػػػػػػػػػػػدؼ لمػػػػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػػػػػكد كا 

 كبير ك علؿ    نفكس الب ري .

 ب. الحرية اصط حًا: 

 ػػػػػػػػػغمت الحريػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػزان كبيػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػف التفكيػػػػػػػػػر ا نسػػػػػػػػػلن  عمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػر العصػػػػػػػػػكر   تطمػػػػػػػػػ  

التػػػػػػػ  تميػػػػػػػز  ا نسػػػػػػػلف دائمػػػػػػػلن إلػػػػػػػ  مػػػػػػػل يحقػػػػػػػؽ حريتػػػػػػػه     للحريػػػػػػػ  هػػػػػػػ  تمػػػػػػػؾ الممكػػػػػػػ  الخلصػػػػػػػ 

الكػػػػػػػلئف الحػػػػػػػ  النػػػػػػػلطؽ مػػػػػػػف حيػػػػػػػث هػػػػػػػك مكجػػػػػػػكد علقػػػػػػػؿ تصػػػػػػػدر أ عللػػػػػػػه عػػػػػػػف إرادتػػػػػػػه هػػػػػػػك  ال 

عػػػػػػػػف أيػػػػػػػػ  إرادة أخػػػػػػػػرل اريبػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػه   ػػػػػػػػللكجكد ا نسػػػػػػػػلن  هػػػػػػػػك  ػػػػػػػػ  جػػػػػػػػكهر  كجػػػػػػػػكد  خصػػػػػػػػ  

ال ينفصػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػػػؿ الحريػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػػػه أختػػػػػػػػػػػلر نفسػػػػػػػػػػػ  كأحػػػػػػػػػػػدد مصػػػػػػػػػػػيرم   ػػػػػػػػػػػللكجكد 

لحريػػػػػػػػػػ  بحسػػػػػػػػػػب معنلهػػػػػػػػػػل اال ػػػػػػػػػػتقلق  بللنسػػػػػػػػػػب  لخنسػػػػػػػػػػلف يعنػػػػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػػػػكف ا نسػػػػػػػػػػلف حػػػػػػػػػػران   ل

هػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػف انعػػػػػػػػػداـ القسػػػػػػػػػر الخػػػػػػػػػلرج   كا نسػػػػػػػػػلف بهػػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػدان أك 

 . 1)أسيران  

مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػبؽ نجػػػػػػػػػػد أف الحريػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػػكد أيػػػػػػػػػػلن كػػػػػػػػػػلف 

نكعهػػػػػػػػػػل  كرابػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  مملرسػػػػػػػػػػ  الفعػػػػػػػػػػؿ دكف الخضػػػػػػػػػػكع ألم ضػػػػػػػػػػغط خػػػػػػػػػػلرج   كدكف إكػػػػػػػػػػرا   

                                                           
 .198  ص16  دار الطبلع  الحدي    مصر  ب  ت  ص2زكريل إبراهيـ  م كم  الحري   ط   1)
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دان متفقػػػػػػػػػلن عميػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ العممػػػػػػػػػل   أك الف سػػػػػػػػػف  ألف م ػػػػػػػػػكم  الحريػػػػػػػػػ  كال نجػػػػػػػػػد تعريفػػػػػػػػػلن كاحػػػػػػػػػ

 ه  مف أقدـ الم ك ت الفمسفي  كأعقدهل.

 للحريػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػػػػػدرة المػػػػػػػػػػػػػر  عمػػػػػػػػػػػػػ  اتخػػػػػػػػػػػػػلذ القػػػػػػػػػػػػػرار كبخلصػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػػػػػليل 

المصػػػػػػػػػػػيري   أك عمػػػػػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػػػػلر بػػػػػػػػػػػيف مختمػػػػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػػػػدائؿ  أك العمػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػػر أف تقيػػػػػػػػػػػد 

     (1يػػػػػػػػػػ  أك ايبيػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػل  هػػػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػػػيض الحتميػػػػػػػػػػ إرادتػػػػػػػػػػه عكائػػػػػػػػػػؽ طبيعيػػػػػػػػػػ  أك اجتملع

ألف ا نسػػػػػػػػػػػػلف إذا كقػػػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػيطرة ايػػػػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػػػػ  قيمػػػػػػػػػػػػ  لكجػػػػػػػػػػػػكد  كالحريػػػػػػػػػػػػ   حللػػػػػػػػػػػػ  أك 

 . 2)كض   خص ليس كاقعلن تحت هيمن  آخر   ه  بهذا نقيض العبكدي  

لػػػػػػػػػػػذلؾ يجػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػكف ا نسػػػػػػػػػػػلف حػػػػػػػػػػػران حتػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػػػف االختيػػػػػػػػػػػلر الصػػػػػػػػػػػحي  

.  3)ريػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  الخمػػػػػػػػػػػكص مػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػكائب  أك الػػػػػػػػػػػرؽ أك المػػػػػػػػػػػـؤ  كالسػػػػػػػػػػػميـ  ػػػػػػػػػػػ  حيلتػػػػػػػػػػػه   للح

كػػػػػػػػػذلؾ الحريػػػػػػػػػ  تعنػػػػػػػػػ    القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػؽ  عػػػػػػػػػؿ  أك االمتنػػػػػػػػػلع عػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػؽ  عػػػػػػػػػؿ دكف 

كالحريػػػػػػػػػػ  بكجػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػلـ   حػػػػػػػػػػلؿ الكػػػػػػػػػػلئف الحػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذم ال   4)الخضػػػػػػػػػػكع ألم ضػػػػػػػػػػغط خػػػػػػػػػػلرج  

رادتػػػػػػػػػػػػه  كتصػػػػػػػػػػػػدؽ عمػػػػػػػػػػػػ  الكلئنػػػػػػػػػػػػلت  يخضػػػػػػػػػػػػ  لقهػػػػػػػػػػػػر أك امبػػػػػػػػػػػػ   كيفعػػػػػػػػػػػػؿ طبقػػػػػػػػػػػػلن لطبيعتػػػػػػػػػػػػه كا 

نسلف  ال  . 5)حي  جميعلن مف نبلت كحيكاف كا 

                                                           
  الحتميػػػػ : مػػػػذهب  مسػػػػف  سيلسػػػػ  قػػػػلئـ عمػػػػ  القػػػػكؿ بػػػػأف لمحػػػػكادث التلريخيػػػػ  نظلمػػػػلن معقػػػػكالن تترتػػػػب  يػػػػه العنلصػػػػر ب ػػػػكؿ يكػػػػكف  يػػػػه كػػػػؿ

ػػػػ رؼ ارتبػػػػلط كػػػػؿ عنصػػػػر بغيػػػػر  مػػػػف العنلصػػػػر أمكػػػػف التنبػػػػؤ بػػػػه أك إحدا ػػػػه  كانط قػػػػلن مػػػػف هػػػػذا التعريػػػػؼ منهػػػػل متعمقػػػػلن بغيػػػػر   حتػػػػ  إذا عش
يػػػػػذهب بعػػػػػض الف سػػػػػف  إلػػػػػ  القػػػػػكؿ أف جميػػػػػ  حػػػػػكادث العػػػػػللـ  كبخلصػػػػػ  أ عػػػػػلؿ ا نسػػػػػلف مرتبطػػػػػ  ببعضػػػػػهل ارتبلطػػػػػلن محكمػػػػػلن كأف لمعػػػػػللـ 

كػػػػؿ  ػػػػ    يػػػػه ضػػػػركرم  كأنػػػػه مػػػػف المحػػػػلؿ أف يكػػػػكف أطػػػػراد األ ػػػػيل   نظلمػػػػلن كميػػػػلن دائمػػػػلن ال ي ػػػػذ عنػػػػه  ػػػػ  الزمػػػػلف كالمكػػػػلف  ػػػػ    كأف
د دار الهػػػػػػدل د بيػػػػػػركت د لبنػػػػػػلف د د  2نل ػػػػػػئلن عػػػػػػف المصػػػػػػلد   كاالتفػػػػػػلؽ  لممزيػػػػػػد أنظػػػػػػر: عبػػػػػػد الكهػػػػػػلب الكيػػػػػػلل   مكسػػػػػػكع  السيلسػػػػػػ   ج

 .159تد ص 

 .47إبراهيـ مدككر  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص   1)
 .128  ص1425  الدار الجملهيري  لمن ر كالتكزي  كا ع ف  طرابمس  1لمكس السيلس   طرجب أبك دبكس  الق  2)
 .461جميؿ صميبل  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص    3)
 .288ـ د ص 1998د دار قبل  لمطبلع  كالن ر كالتكزي  د القلهرة د 4مراد كهب   المعجـ الفمسف   ط   4)
 .71ـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص إبراهيـ مدككر  المعج   5)
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ك ػػػػػػػػػػػػػػػ  مكسػػػػػػػػػػػػػػػكع  السيلسػػػػػػػػػػػػػػػ :   الحريػػػػػػػػػػػػػػػ  مفهػػػػػػػػػػػػػػػـك سيلسػػػػػػػػػػػػػػػ  كاقتصػػػػػػػػػػػػػػػلدم ك مسػػػػػػػػػػػػػػػف  

 . 1)كأخ ق  علـ كمجرد ذك مدلكالت متعددة كمت عب   

 .  (2ككذلؾ الحري :   تعن  انعداـ القيكد القمعي  أك الزجري   

ض كجػػػػػػػػػػػػػػكد  ا نسػػػػػػػػػػػػػػلف  ألنهػػػػػػػػػػػػػل تفػػػػػػػػػػػػػػر   للحريػػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػػركرة مػػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػػػركريلت حيػػػػػػػػػػػػػلة

ه  كتجعػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػه إنسػػػػػػػػػلنلن ذا إرادة حػػػػػػػػػرة كالحريػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػلن:   هػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػف  التػػػػػػػػػ  تعطػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػككيل

لػػػػػػػػبعض األ عػػػػػػػػلؿ الب ػػػػػػػػري  التػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػـك بهػػػػػػػػل ا نسػػػػػػػػلف بػػػػػػػػدكف ضػػػػػػػػغط أك إكػػػػػػػػرا   كعػػػػػػػػف سػػػػػػػػلبؽ 

 . 3)قصد كتصكر  كتصميـ  كمل أنهل نقيض العبكدي  كالتبعي   

كر حػػػػػػػػػػػػكؿ العتػػػػػػػػػػػػؽ كالخ صػػػػػػػػػػػػ  أف مفهػػػػػػػػػػػػـك الحريػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػػػػػطم  ال ػػػػػػػػػػػػرع  يػػػػػػػػػػػػد

 مف الرؽ كالخمكص مف العبكدي .

كجػػػػػػػػػػل ت تعريفػػػػػػػػػػلت أخػػػػػػػػػػرل لمحريػػػػػػػػػػ  ال تخػػػػػػػػػػرج  ػػػػػػػػػػ  معنلهػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػف المعنػػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػػكم 

كال ػػػػػػػػػػػػػرع   لل ػػػػػػػػػػػػػريؼ الجرجػػػػػػػػػػػػػلن  يعشػػػػػػػػػػػػػرؼ الحريػػػػػػػػػػػػػ  بتعريػػػػػػػػػػػػػؼ أهػػػػػػػػػػػػػؿ التصػػػػػػػػػػػػػكؼ كالسػػػػػػػػػػػػػمكؾ 

بقكلػػػػػػػػػػػػه:   الحريػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  اصػػػػػػػػػػػػط ح أهػػػػػػػػػػػػؿ الحقيقػػػػػػػػػػػػ : الخػػػػػػػػػػػػركج عػػػػػػػػػػػػف رؽ الكلئنػػػػػػػػػػػػلت كقطػػػػػػػػػػػػ  

هػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػ  مراتػػػػػػػػػػػػب: حريػػػػػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػػف رؽ ال ػػػػػػػػػػػػهكات  جميػػػػػػػػػػػػ  الع ئػػػػػػػػػػػػؽ كاألايػػػػػػػػػػػػلر  

 كحري  الخلص   عف المرادات لفنل  إرادتهـ مف إرادة الحؽ  كحري  خلص 

 . 4)الخلص   عف رؽ الرسـك كاآل لر النمحلقهـ    تجم  نكر األنكار  

                                                           
  242  ب ط  المؤسسػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػ  لمدراسػػػػػػػػلت  بيػػػػػػػػركت  ب ت  ص2عبػػػػػػػػد الكهػػػػػػػػلب الكيػػػػػػػػلل : )كآخػػػػػػػػركف   مكسػػػػػػػػكع  السيلسػػػػػػػػ   ج  1)

243. 
 :الزجػػػػر زجػػػػر   نػػػػلن عػػػػف ال ػػػػ  : منعػػػػه كنهػػػػل  كالزجػػػػر هػػػػك الكػػػػؼ  كالػػػػردع كالقمػػػػ   أم صػػػػرؼ المػػػػر  عمػػػػل يريػػػػد  تقػػػػكؿ زجػػػػر   الزجريــــة

 عػػػػػػؿ كػػػػػػذا  منعػػػػػػه  كمنػػػػػػه قػػػػػػكلهـ: زجػػػػػػر الطػػػػػػ ب عػػػػػػف ا ضػػػػػػراب  كزجػػػػػػر األ ػػػػػػرار عػػػػػػف مخللفػػػػػػ  القػػػػػػلنكف  كزجػػػػػػر الػػػػػػنفس عػػػػػػف عػػػػػػف 
 .635  مرج  سبؽ ذكر   ص 1المعلص   لممزيد ينظر: جميؿ صميبل  المعجـ الفمسف   ج

 .243د مرج  سبؽ ذكر   ص  2عبد الكهلب الكيلل  كآخركف  مكسكع  السيلس  ج  2)
 .243السلبؽ  ص المرج    3)
 .166عم  بف محمد عم  الجرجلن   التعريفلت  مرج  سبؽ ذكر   ص   4)
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  كالحريػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػللمعن  السيلسػػػػػػػػػػػػػػ : يمكػػػػػػػػػػػػػػف اعتبػػػػػػػػػػػػػػلر إ ػػػػػػػػػػػػػػكللي  الحريػػػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػػػي    

بػػػػػػػػيف قيمػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػ  كالقيػػػػػػػػكد التػػػػػػػػ  يبػػػػػػػػدك أنهػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػكؿ جلنبػػػػػػػػلن أسلسػػػػػػػػيلن  إ ػػػػػػػػكللي   ػػػػػػػػ  التك يػػػػػػػػؽ

    الحيلة    مجتم  سيلس   إذف 

 . 1)ه  تمؾ الت  يفرضهل العقد المتطمب لتحقيؽ نظلـ اجتملع   

كمػػػػػػػػػػػػف تعريفلتهػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػذلؾ   قػػػػػػػػػػػػدرة ا نسػػػػػػػػػػػػلف عمػػػػػػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػػػػػلر بػػػػػػػػػػػػ خ ص بحيػػػػػػػػػػػػث ال 

 . 2)ضرر كال ضرار تحقيقلن لمقلصد ال لرع  

تعريػػػػػػػػػػػػػػؼ المختػػػػػػػػػػػػػػلر لمحريػػػػػػػػػػػػػػ  أنهػػػػػػػػػػػػػػل   المكنػػػػػػػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػػػ  يقررهػػػػػػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػػػػػػلرع كال

لس ػػػػػػػػػػػراد  بحيػػػػػػػػػػػث تجعمهػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػلدريف عمػػػػػػػػػػػ  أدا  كاجبػػػػػػػػػػػلتهـ كاسػػػػػػػػػػػتيفل  حقػػػػػػػػػػػكقهـ كاختيػػػػػػػػػػػلر مػػػػػػػػػػػل 

 . 3)يجمب المنفع  كيدرأ المفسدة دكف إلحلؽ الضرر بلآلخريف  

 كػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ ؿ الرجػػػػػػػػػػكع إلػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػريـ كالسػػػػػػػػػػن  النبكيػػػػػػػػػػ    عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػراـ

مػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػدـ ذكػػػػػػػػػػػػر الحريػػػػػػػػػػػػ  بمفظهػػػػػػػػػػػػل  يهمػػػػػػػػػػػػل  إال أننػػػػػػػػػػػػل نجػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػ ؿ الرجػػػػػػػػػػػػكع إلػػػػػػػػػػػػ  

نصكصػػػػػػػػػػهمل الحػػػػػػػػػػظ الػػػػػػػػػػك ير الػػػػػػػػػػذم أخػػػػػػػػػػذ  مفهػػػػػػػػػػـك كمصػػػػػػػػػػطم  الحريػػػػػػػػػػ  بمعلنيهػػػػػػػػػػل كدالالتهػػػػػػػػػػل 

المختمفػػػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػػػدر العنليػػػػػػػػػػ  الفلئقػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  أكلتهػػػػػػػػػػل النصػػػػػػػػػػكص ال ػػػػػػػػػػرعي  لمحريػػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػػد كردت 

َوَمـــــــا َكــــــاَن ِلُمـــــــْ ِمٍن َأْن َيْقُتـــــــَل }م ػػػػػػتقلت مػػػػػػف كممػػػػػػػ  الحريػػػػػػ  م ػػػػػػؿ كممػػػػػػػ  تحريػػػػػػر  ػػػػػػػ  اآليػػػػػػ : 

ُمْ ِمًنـــــا ِإالَّ َخَطـــــًأ َوَمـــــْن َقَتـــــَل ُمْ ِمًنـــــا َخَطـــــًأ َفَتْحِريـــــُر َرَقَبـــــٍة ُمْ ِمَنـــــٍة َوِدَيـــــٌة ُمَســـــمََّمٌة ِإَلـــــى َأْىِمـــــِو 

ـــــُر َرقَ  ـــــْ ِمٌن َفَتْحِري ـــــَو ُم ـــــْم َوُى ـــــُدْو َلُك ـــــْوٍم َع ـــــْن َق ـــــاَن ِم ـــــِ ْن َك ـــــدَُّقوا َف ْن ِإالَّ َأْن َيصَّ ـــــٍة َواِ  ـــــٍة ُمْ ِمَن َب

ـــــٍة  ـــــٍة ُمْ ِمَن ـــــُر َرَقَب ـــــِو َوَتْحِري ـــــى َأْىِم ـــــمََّمٌة ِإَل ـــــٌة ُمَس ـــــاٌق َفِدَي ـــــَنُيْم ِميَث ـــــَنُكْم َوَبْي ـــــْوٍم َبْي ـــــْن َق ـــــاَن ِم َك

                                                           
 .283  ترجم : نجيب الحصلدم  ب ط  ب ت  ص1تدهكندرش  دليؿ اكسفكرد  ج   1)
 .92ملن  الملن   القيـ بيف ا س ـ كالغرب  مرج  سبؽ ذكر   ص   2)
 .41  ص2000هػ   1421  دار المنلر لمن ر كالتكزي   1سي     ال ريع  ا س مي   طرحيؿ محمد ارابي   الحقكؽ كالحريلت السيل   3)
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ـــــِو َوَكـــــاَن المَّـــــُو َعِميًمـــــا َحِكيًمـــــا ـــــْيَرْيِن ُمَتتَـــــاِبَعْيِن َتْوَبـــــًة ِمـــــَن المَّ ـــــْن َلـــــْم َيِجـــــْد َفِصـــــَياُم َش  {َفَم

 .    91اآلي   /سكرة النسل  )

ِإْذ َقاَلـــــــِت اْمـــــــرََأُة ِعْمـــــــرَاَن َرب  ِإن ـــــــي َنـــــــَذْرُت َلـــــــَك }كأيضػػػػػػػلن كممػػػػػػػ  محػػػػػػػرران  ػػػػػػػ  اآليػػػػػػػ :

ــــــيُم  ــــــِميُع اْلَعِم ــــــَت السَّ ــــــَك َأْن ــــــي ِإنَّ ــــــْل ِمن  رًا َفَتَقبَّ ــــــرَّ ــــــي ُمَح ــــــي َبْطِن ــــــا ِف  / سػػػػػػكرة آؿ عمػػػػػػراف) {َم

رًا} : : قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػللالقرطبــــــــي  قػػػػػػػػلؿ     35اآليػػػػػػػػ   مػػػػػػػػأخكذة مػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ   { ُمَحــــــــرَّ

 . 1)ضد العبكدي   

َيــــــا َأيَُّيــــــا الَّــــــِذيَن َلَمُنــــــوا ُكِتــــــَب َعَمــــــْيُكُم اْلِقَصــــــاُص ِفــــــي }ككممػػػػػػ  الحػػػػػػر  ػػػػػػ  اآليػػػػػػ : 

ـــــْن َأخِ  ـــــُو ِم ـــــَي َل ـــــْن ُعِف ـــــاأْلُْنَثى َفَم ـــــى ِب ـــــِد َواأْلُْنَث ـــــُد ِباْلَعْب ـــــاْلُحر  َواْلَعْب ـــــرُّ ِب ـــــى اْلُح ـــــْيٌء اْلَقْتَم ـــــِو َش ي

َفات َبـــــاٌع ِبـــــاْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيـــــِو ِبِ ْحَســـــاٍن َذِلـــــَك َتْخِفيـــــٌف ِمـــــْن َرب ُكـــــْم َوَرْحَمـــــٌة َفَمـــــِن اْعتَـــــَد  

  .  178اآلي   / سكرة البقرة) {َبْعَد َذِلَك َفَمُو َعَذاٌب أَِليمٌ 

ممػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػبؽ يتضػػػػػػػػػػػػ  أف ا نسػػػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػػػف طبيعتػػػػػػػػػػػػه يسػػػػػػػػػػػػع  جلهػػػػػػػػػػػػدان لتحقيػػػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػػػؿ 

ه كحلجلتػػػػػػػػه  كهػػػػػػػػذا يتطمػػػػػػػػب منػػػػػػػػه أف يسػػػػػػػػع  جلهػػػػػػػػدان لتحقيػػػػػػػػؽ حريتػػػػػػػػه التػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  أهػػػػػػػػـ رابلتػػػػػػػػ

مػػػػػػػػل يممػػػػػػػػؾ ليسػػػػػػػػتطي  تحقيػػػػػػػػؽ أهدا ػػػػػػػػه كرابلتػػػػػػػػه   للحريػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدرة ا نسػػػػػػػػلف عمػػػػػػػػ  السػػػػػػػػع  

كرا  مصػػػػػػػػػػػػػػػمحته ال خصػػػػػػػػػػػػػػػي    ػػػػػػػػػػػػػػػريط  أال تكػػػػػػػػػػػػػػػكف مفضػػػػػػػػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػػػػػػػػ  الضػػػػػػػػػػػػػػػرر بػػػػػػػػػػػػػػػلآلخريف  

ب معهػػػػػػػػػل العكاطػػػػػػػػػؼ  للحريػػػػػػػػػ  اريػػػػػػػػػزة  طريػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػدل الب ػػػػػػػػػر تمتقػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػدهل الم ػػػػػػػػػلعر كتتجػػػػػػػػػلك 

كتتطمػػػػػػػػػػػ  إليهػػػػػػػػػػػل النفػػػػػػػػػػػكس  كبهػػػػػػػػػػػل تتحقػػػػػػػػػػػؽ ذاتيػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلف ككرامتػػػػػػػػػػػه كسػػػػػػػػػػػعلدته  ػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػدنيل 

كاآلخػػػػػػػػػرة   للحريػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػ  التحػػػػػػػػػرر كالػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػكد  كهػػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػ  

هػػػػػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػػػػػكف الفػػػػػػػػػػػرد أك المجمكعػػػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػػػراران  ل نسػػػػػػػػػػػلف بطبعػػػػػػػػػػػه دائمػػػػػػػػػػػلن يسػػػػػػػػػػػع  إلػػػػػػػػػػػػ  أف 

 ريته.يككف حران  دكف قيكد تعيؽ ح

                                                           
 .66هػ  ص 1372  دار ال عب  القلهرة  2  ط4محمد بف أحمد األنصلرم القرطب   تفسير القرطب   ج   1)



17 
 

 (:Contract)العقــــد االجتماعي  -3

كردت  كػػػػػػػػػػػػػػػرة العقػػػػػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػػػػػلع   ػػػػػػػػػػػػػػػ  كتلبػػػػػػػػػػػػػػػلت ك يػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف الف سػػػػػػػػػػػػػػػف  م ػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

كعممػػػػػػػػػػػػػػل  القػػػػػػػػػػػػػػلنكف الركمػػػػػػػػػػػػػػلن  كالعقػػػػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػػػػلع  تتجمػػػػػػػػػػػػػػ   كأبيقػػػػػػػػػػػػػػكرس السك سػػػػػػػػػػػػػطلئييف

 كرتػػػػػػػػه  ػػػػػػػػ  أف النػػػػػػػػلس كػػػػػػػػلنكا يعي ػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػ  البدايػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ  القلئمػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  النزاعػػػػػػػػلت 

ل دعػػػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػػػلس إلػػػػػػػػػػػ  التفكيػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػ  إن ػػػػػػػػػػػل  منظمػػػػػػػػػػػلت اجتملعيػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػنظـ كالحػػػػػػػػػػػركب د ممػػػػػػػػػػػ

ع قػػػػػػػػػلتهـ االجتملعيػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػد لع عػػػػػػػػػف أنفسػػػػػػػػػهـ مػػػػػػػػػف األخطػػػػػػػػػلر الخلرجيػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػذا 

يػػػػػػػتـ مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ تنػػػػػػػلزؿ كػػػػػػػؿ  ػػػػػػػرد عػػػػػػػف قسػػػػػػػـ مػػػػػػػف أنلنيتػػػػػػػه الفرديػػػػػػػ  لكػػػػػػػ  يمتػػػػػػػـز أمػػػػػػػلـ اآلخػػػػػػػريف 

  الظػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػبعض الكاجبػػػػػػػػلت مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تكػػػػػػػػكيف تنظػػػػػػػػيـ يسػػػػػػػػلعدهـ عمػػػػػػػػ  البقػػػػػػػػل   كػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػذ

عممػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػ  ظهػػػػػػػػػػكر  كػػػػػػػػػػرة العقػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػلع  ب ػػػػػػػػػػكؿ طػػػػػػػػػػكع  دكف إلػػػػػػػػػػزاـ أك إكػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػف 

 قبؿ أ راد المجتم .

 أ. العقــد لغــة: 

ليػػػػػػػػه    عقػػػػػػػػد العػػػػػػػػيف كالقػػػػػػػػلؼ كالػػػػػػػػداؿ أصػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػد يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػ   ػػػػػػػػد ك ػػػػػػػػدة ك ػػػػػػػػكؽ  كا 

ترجػػػػػػػػ   ػػػػػػػػركع البػػػػػػػػلب كمهػػػػػػػػل  مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ عقػػػػػػػػد البنػػػػػػػػل   كالجمػػػػػػػػ  أعقػػػػػػػػلد كعقػػػػػػػػكد  كعلقدتػػػػػػػػه م ػػػػػػػػؿ 
                                                           

 :ر اليكنػػػػػػلن    كػػػػػػلف هنػػػػػػلؾ قػػػػػػبمهـ هػػػػػػـ أكالن معممػػػػػػكف  كلكػػػػػػنهـ لػػػػػػـ يككنػػػػػػكا أكؿ المعممػػػػػػيف كال آخػػػػػػرهـ  ػػػػػػ  تػػػػػػلري  الفكػػػػػػ السوفســــــطائيين
معممػػػػػػكف كسػػػػػػيككف أ  طػػػػػػكف كأرسػػػػػػطك كايرهمػػػػػػل معممػػػػػػيف مػػػػػػف بعػػػػػػدهـ أمػػػػػػل الكصػػػػػػؼ األدؽ  هػػػػػػك أنهػػػػػػـ معممػػػػػػكف بػػػػػػلألجر   هػػػػػػـ أكؿ مػػػػػػف 
حػػػػػػدد أجػػػػػػر لدركسػػػػػػهـ كقػػػػػػد كػػػػػػلف عظمػػػػػػل  السفسػػػػػػطلئيكف عمػػػػػػ   حػػػػػػس إع نػػػػػػ  مرهػػػػػػؼ   هػػػػػػـ يعشر ػػػػػػكف كيػػػػػػؼ يعشر ػػػػػػكف أنفسػػػػػػهـ ككيػػػػػػؼ 

ا ينكعػػػػكف  ػػػػ  محلضػػػػرتهـ  أيضػػػػلن تحتػػػػؿ الخطلبػػػػ  مكلنػػػػلن رئيسػػػػيلن  ػػػػ  ن ػػػػلط السفسػػػػطلئييف  حيػػػػث أنهػػػػـ  ػػػػ  يجتػػػػذبكف ت ميػػػػذ جػػػػدد  ككػػػػلنك 
نظػػػػر الػػػػبعض معممػػػػكا خطلبػػػػ  أكالن كقبػػػػؿ كػػػػؿ  ػػػػػ  . كانتقمػػػػكا مػػػػف االهتمػػػػلـ بػػػػللتعميـ عمػػػػ  كجػػػػػه العمػػػػـك إلػػػػ  تعمػػػػيـ الخطلبػػػػ  عمػػػػ  كجػػػػػه 

خػػػػراج كطبػػػػ  الخصػػػػكص. لممزيػػػػد أنظػػػػر: عػػػػزت قرنػػػػ    ػػػػ  الفمسػػػػف  اليكنلنيػػػػ  حتػػػػ   أ  طػػػػكف  ب ط  جميػػػػ  الحقػػػػكؽ محفكظػػػػ   تنفيػػػػذ كا 
 .87  86  ص1993ذات الس سؿ  جلمع  الككيت  

 :كلػػػػد هػػػػذا الفيمسػػػػكؼ  ػػػػ  السػػػػن  ال لل ػػػػ  مػػػػف األكلمبيػػػػلد التلسػػػػ  بعػػػػد الملئػػػػ  كتػػػػك    ػػػػ  السػػػػن  ال لنيػػػػ  مػػػػف األكلمبيػػػػلد السػػػػلب   أبيقــــورس
ف سػػػػن   كلػػػػد بمدينػػػػ  أ نيػػػػل  كلمػػػػل بمػػػػد مػػػػف العمػػػػر أربػػػػ  ع ػػػػرة سػػػػن  اجتهػػػػد  ػػػػ  تعمػػػػيـ الفمسػػػػف  كالع ػػػػريف بعػػػػد الملئػػػػ   كعمػػػػر  ا نتػػػػلف كسػػػػبعك 

كقػػػػػرأ مػػػػػدة مػػػػػف الػػػػػزمف بجزيػػػػػرة  ػػػػػلمس كصػػػػػلر يعمػػػػػـ النحػػػػػك كالمغػػػػػ   كلمػػػػػل بمػػػػػد مػػػػػف  العمػػػػػر ا نػػػػػيف ك   ػػػػػيف سػػػػػن  ا ػػػػػتغؿ بتعمػػػػػيـ الفمسػػػػػف   
 يػػػػه عي ػػػػه لذيػػػػذة هػػػػك كت ميػػػػذ  الػػػػذيف كػػػػلف يعممهػػػػـ كهػػػػك  كا ػػػػترل بسػػػػتلنلن  ػػػػ  أ نيػػػػل كصػػػػلر يػػػػزرع  يػػػػه بنفسػػػػه كأسػػػػس  يػػػػه مكتبػػػػ  كمكػػػػث

يتمل ػػػػ  معهػػػػـ كي ػػػػتغؿ  ػػػػ  البسػػػػتلف  ككػػػػلف يحفظهػػػػـ جميػػػػ  الحكػػػػـ التػػػػ  تفيػػػػدهـ عػػػػف ظهػػػػر قمػػػػب  كػػػػلف أبيقػػػػكرس لػػػػيف الجلنػػػػب محبكبػػػػلن 
  مطبعػػػػػ  2 سػػػػػف   طلجميػػػػػ  النػػػػػلس  ككػػػػػلف خمقػػػػػه الصػػػػػداق  كصػػػػػفل  الػػػػػنفس د لممزيػػػػػد أنظػػػػػر: المبيػػػػػب األلمػػػػػ   السػػػػػيد عبػػػػػد او  تػػػػػلري  الف

 .140  139  ص 1952الجكائب قسطنطيني   
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ــــــــاْلُعُقودِ }  كهػػػػػػػػك العقػػػػػػػػد كالجمػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػكد  قػػػػػػػػلؿ تعػػػػػػػػلل : علهدتػػػػػػػػه  / سػػػػػػػػكرة الملئػػػػػػػػدة) {َأْوُفــــــــوا ِب

برامه   1)  1اآلي    .  2)د  كالعقد: عقد اليميف  كعقد النكلح ككؿ      كجكبه كا 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عقػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان أم طلقػػػػػػػػػػػػػػػػػلت معطك ػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ع ؽ د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػل  معقػػػػػػػػػػػػػػػػػكد كمعقػػػػػػػػػػػػػػػػػد: جش

.    3)لر كأنػػػػػػػػػػػه عقػػػػػػػػػػػد مبنػػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػػلألبكاب  كعقػػػػػػػػػػػد بنػػػػػػػػػػػل   كعقػػػػػػػػػػػد   كتعقػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػحلب إذا صػػػػػػػػػػػ

كعقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ ف ك مػػػػػػػػه  ك ػػػػػػػػ  ك مػػػػػػػػه تعقيػػػػػػػػد  كأعػػػػػػػػكذ بػػػػػػػػلو مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػر المعقػػػػػػػػد كهػػػػػػػػك السػػػػػػػػلحر 

.  ككػػػػػػػػػلف أعقػػػػػػػػػد  حػػػػػػػػػؿ او عقػػػػػػػػػدة لسػػػػػػػػػلنه  كجػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػ ف علقػػػػػػػػػدان عنقػػػػػػػػػه إذا ألكاهػػػػػػػػػل تكبػػػػػػػػػران   4) 

د  عقػػػػػػػػػػد ع ؽ د: عقػػػػػػػػػػد الحبػػػػػػػػػػؿ كالبيػػػػػػػػػػ  كالعهػػػػػػػػػػد  5)كيقػػػػػػػػػػلؿ لمػػػػػػػػػػف تهيػػػػػػػػػػأ لم ػػػػػػػػػػر عقػػػػػػػػػػد نلحيتػػػػػػػػػػه  

قػػػػػػػػػػػد  تعقيػػػػػػػػػػػدان كالعقػػػػػػػػػػدة بللضػػػػػػػػػػػـ مكضػػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػد كهػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػل عقػػػػػػػػػػد عميػػػػػػػػػػػه  كالعقػػػػػػػػػػػد  لنعقػػػػػػػػػػد كع

 . 6)بللكسر الق دة كك ـ معقد بللت ديد أم مغمض  

 ب. العقــد اصط حــًا: 

 هػػػػػػػػك اتفػػػػػػػػلؽ بػػػػػػػػيف  خصػػػػػػػيف أك أك ػػػػػػػػر يمتػػػػػػػػـز كػػػػػػػػؿ منهمػػػػػػػػل العقــــــــد فــــــــي القــــــــانون   :

أك لعػػػػػػػػػػدة بمقتضػػػػػػػػػػل  د ػػػػػػػػػػ  مبمػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػلؿ أك أدا  عمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػػػلؿ ل ػػػػػػػػػػخص آخػػػػػػػػػػر 

أ ػػػػػػػػػػػخلص  كالعقػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػ   مسػػػػػػػػػػػف  األخػػػػػػػػػػػ ؽ ارتبػػػػػػػػػػػلط حػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػيف  خصػػػػػػػػػػػيف أك أك ػػػػػػػػػػػر كهػػػػػػػػػػػك 

 . 7)مرادؼ لمعهد  إال أف العهد إلزاـ مطمؽ  كالعقد إلزاـ عم  سبيؿ األحكلـ  

                                                           
  دار إحيل  الكتب العربي   1  ط4أب  الحسف أحمد  لرس بف زكريل  مقلييس المغ   تحقيؽ كضبط: عبد الس ـ محمد هلركف  ج   1)

 .86  ص1369القلهرة  
  .86المرج  السلبؽ  ص   2)
 .645ـ  ص1960كمطلب  ال عب االتحلد القكم   الزمخ رم  أسلس الب ا  د ب ط  دار    3)
 .645المرج  السلبؽ  ص   4)
 .645المرج  السلبؽ  ص   5)
 . 312أب  بكر الرازم  مختلر الصحلح  مصدر سلبؽ ذكر  د ص  6)
 .82جميؿ صميبل  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص   7)
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  ًهػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػػػلط حػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػيف  خصػػػػػػػػػػػيف أك أك ػػػػػػػػػػػر  كمنػػػػػػػػػػػه العقػػػػػػػػػػػد فمســـــــــــفيا   :

لت األسلسػػػػػػػػػػػػػػػي  كالعقػػػػػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػػػػػلع  هػػػػػػػػػػػػػػػك جممػػػػػػػػػػػػػػػ  االتفلقػػػػػػػػػػػػػػػ االجتمػػػػػػػػػػػػػػػلع  عنػػػػػػػػػػػػػػػد ركسػػػػػػػػػػػػػػػك

المتضػػػػػػػػػمن   ػػػػػػػػػ  الحيػػػػػػػػػػلة االجتملعيػػػػػػػػػ   كبمقتضػػػػػػػػػػل  يضػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػرد  خصػػػػػػػػػػه كقػػػػػػػػػكا  تحػػػػػػػػػػت 

 . 1)إرادة المجتم   

كػػػػػػػػذلؾ هنػػػػػػػػلؾ تعريػػػػػػػػؼ آخػػػػػػػػر لمعقػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػلع  هػػػػػػػػك:   اتفػػػػػػػػلؽ ا تراضػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف أ ػػػػػػػػراد 

المجتمػػػػ  يكجػػػػب عمػػػػ  كػػػػؿ مػػػػنهـ كهػػػػك  ػػػػ  الحللػػػػ  الطبيعيػػػػ  أف يعهػػػػد  ػػػػ   خصػػػػه ك ػػػػ  كػػػػؿ مػػػػل 

  د   كالعقػػػػػد عنػػػػػد سبنسػػػػػر 2)ا رادة العلمػػػػػ  التػػػػػ  تنػػػػػتظـ بهػػػػػل حيػػػػػلة الكػػػػػؿ  لديػػػػػه مػػػػػف قػػػػػدرات إلػػػػػ  

 Cpenser    3)هك الصكرة الم للي  لجمي  الع قلت االجتملعي . 

كػػػػػػػػػػػػػذلؾ يعشػػػػػػػػػػػػػرؼ العقػػػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػػػلع :   بأنػػػػػػػػػػػػػه نظريػػػػػػػػػػػػػلت عػػػػػػػػػػػػػدة تحػػػػػػػػػػػػػلكؿ أف تفسػػػػػػػػػػػػػر 

عهػػػػػػػػد  كاجػػػػػػػػب الػػػػػػػػكال  نحػػػػػػػػك القػػػػػػػػكانيف كنحػػػػػػػػك السػػػػػػػػمط  المدنيػػػػػػػػ   كذلػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػللرجكع إلػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػد أك

                                                           
 ( ؼ مكسػػػػػػيق  كمنظػػػػػػر سيلسػػػػػػ   كلػػػػػػد  ػػػػػػ  جنيػػػػػػؼ كترعػػػػػػرع  ػػػػػػ     يمسػػػػػػكؼ كأديػػػػػػب كمؤلػػػػػػ1778 -1712ركسػػػػػػك: جػػػػػػلف جػػػػػػلؾ ركسػػػػػػك

  رحػػػػػؿ إلػػػػػ  تػػػػػكريف كاعتنػػػػػؽ المػػػػػذهب الكػػػػػل كليك   ك ػػػػػ  عػػػػػلـ 1728ظػػػػػؿ األ كػػػػػلر الجمهكريػػػػػ  كالديمقراطيػػػػػ  كالبركتسػػػػػتلنتي   ك ػػػػػ  عػػػػػلـ )
صػػػػػؿ عػػػػػدـ   أخػػػػػذ يفصػػػػػ  عػػػػػف آرائػػػػػه السيلسػػػػػي  ال كريػػػػػ  الحقيقيػػػػػ   ػػػػػ  معػػػػػرض رد  عمػػػػػ  أسػػػػػئم  كجهتهػػػػػل أكلديميػػػػػ  ديجػػػػػكف حػػػػػكؿ أ1753

المسػػػػػلكاة بػػػػػػيف الب ػػػػػػر كمػػػػػػدل انسػػػػػجلمهل مػػػػػػ  القػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػ  إذ كػػػػػػلف كػػػػػؿ مػػػػػػل هػػػػػػك )طبيعػػػػػػ   آنػػػػػػذاؾ بم لبػػػػػ  المقيػػػػػػلس لكػػػػػػؿ مػػػػػػل هػػػػػػك 
م ػػػػركع  كبعػػػػد عػػػػلميف مػػػػف هػػػػذا التػػػػلري  ن ػػػػر بح ػػػػلن حػػػػكؿ ) جػػػػذكر كأشسػػػػس عػػػػدـ المسػػػػلكاة بػػػػيف الب ػػػػر   ككصػػػػؼ كصػػػػفلن ا تراضػػػػيلن حللػػػػ  

ف لػػػػػـ تمػػػػػنحهـ الطبيعػػػػػ  مكاهػػػػػب متسػػػػػلكي   إذ لػػػػػـ يكػػػػػف أحػػػػػدهـ خلضػػػػػعلن ألحػػػػػد ككػػػػػؿ  ا نسػػػػػلف الطبيعيػػػػػ  حيػػػػػث تمتػػػػػ  الب ػػػػػر بللمسػػػػػلكاة  كا 
 منعزؿ مف اآلخر.

 .844لممزيد ينظر: عبد الكهلب الكيلل   مكسكع  السيلس   مرج  سلبؽ ذكر   ص 
 .119إبراهيـ مدككر  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص   1)
 .82   مرج  سبؽ ذكر   صجميؿ صميبل  المعجـ الفمسف   2)
 ( يمسػػػػػػػكؼ كعػػػػػػػػللـ اجتمػػػػػػػلع  ليبرالػػػػػػػػ  بريطػػػػػػػػلن  رئيسػػػػػػػ   كأحػػػػػػػػد مؤسسػػػػػػػ  المػػػػػػػػذهب الكضػػػػػػػػع   1903 -1820سبنسػػػػػػػر هربػػػػػػػػرت  : 

درس العمػػػػـك الطبيعيػػػػ  كا ػػػػتغؿ معممػػػػلن  ػػػػـ مهندسػػػػلن مػػػػدنيلن  ػػػػ  مصػػػػمح  القطػػػػلرات   ػػػػـ محػػػػرران  ػػػػ  مجمػػػػ  االقتصػػػػلد البريطلنيػػػػ  المعرك ػػػػ   
مػػػػلن لمتػػػػأليؼ  كيعػػػػد سبنسػػػػر مػػػػف أهػػػػـ ال خصػػػػيلت الفكريػػػػ  البريطلنيػػػػ   ػػػػ  القػػػػرف التلسػػػػ  ع ػػػػر  كمػػػػف أك ػػػػرهـ تعرضػػػػلن قبػػػػؿ أف يتفػػػػرغ تمل

لمجػػػػػدؿ كالنقػػػػػلش العػػػػػلـ  انطمػػػػػؽ سبنسػػػػػر  ػػػػػ  تفكيػػػػػر  مػػػػػف مقكلػػػػػ  تػػػػػألؼ المعشر ػػػػػ  نتيجػػػػػ  التػػػػػدقيؽ كالتػػػػػزاكج العممػػػػػ  بػػػػػيف الظػػػػػكاهر الطبيعيػػػػػ  
تمر لسجنػػػػػػلس مػػػػػػف األ ػػػػػػكلؿ البسػػػػػػيط  إلػػػػػػ  األ ػػػػػػكلؿ المعقػػػػػػدة كقػػػػػػد سػػػػػػخر سبنسػػػػػػر كالظػػػػػػكاهر االجتملعيػػػػػػ   كمػػػػػػل آمػػػػػػف بػػػػػػللتطكر المسػػػػػػ

نظريلتػػػػه العمميػػػػ  كالفكريػػػػػ  لخدمػػػػ  الفػػػػػرد كالفرديػػػػ   ػػػػػ  السيلسػػػػ  كاالقتصػػػػػلد  قػػػػلئ ن أف مهمػػػػػ  المجتمػػػػ  هػػػػػ  خدمػػػػ  األعضػػػػػل  مػػػػف األ ػػػػػراد 
 .130كالعكس  لممزيد ينظر: عبد الكهلب الكيلل   مكسكع  السيلس   مرج  سبؽ ذكر   ص

 .82جميؿ صميبل  المعجـ الفمسف   مرجه سبؽ ذكر   ص   3)
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أك كعػػػػػػػػػد بللطلعػػػػػػػػػ  يقدمػػػػػػػػػه الفػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػ  مقلبػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػل   التػػػػػػػػػ  يكتسػػػػػػػػػبهل مػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم 

 .  1)يقـك بنل  عم  ذلؾ التعلقد  

نكا  إذان العقػػػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػػػلع  هػػػػػػػػػػػػػك:   تخمػػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػػلس عػػػػػػػػػػػػػف حللػػػػػػػػػػػػػ  الفكضػػػػػػػػػػػػػ  ليشػكػػػػػػػػػػػػػػػك 

المجتمػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم يعي ػػػػػػػػػكف  يػػػػػػػػػه ك ترجػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػرة العقػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػلع  إلػػػػػػػػػ  نظريػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػلؿ بهػػػػػػػػػل 

كػػػػػػػػػػريف كالف سػػػػػػػػػػف  كهػػػػػػػػػػ  أف الدكلػػػػػػػػػػ  ليسػػػػػػػػػػت مؤسسػػػػػػػػػػ  أزليػػػػػػػػػػ  كأف ا نسػػػػػػػػػػلني  قػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػض المف

مػػػػػػػػػرت بمرحمػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػلف النػػػػػػػػػلس  يهػػػػػػػػػل يعي ػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػدكف قػػػػػػػػػكانيف كال حتػػػػػػػػػ  دكلػػػػػػػػػ   كلكػػػػػػػػػف أ كػػػػػػػػػلر 

أكلئػػػػػػػػػػػػؾ المفكػػػػػػػػػػػػريف عػػػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػػػؾ المرحمػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػلبق  لكجػػػػػػػػػػػػكد الدكلػػػػػػػػػػػػ  كلنػػػػػػػػػػػػت أ كػػػػػػػػػػػػلران خيلليػػػػػػػػػػػػ  

الخلصػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػؿ  م ك ػػػػػػػ  كلػػػػػػػػـ يكػػػػػػػف القصػػػػػػػػد منهػػػػػػػل سػػػػػػػػكل المحل ظػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  حػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػػ 

 . 2)المجتم  القلئـ 

 (:Law) القانــون -4

 أ. القانــون لغــة: 

يعػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػلنكف مػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػػـ القكاعػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػير بمقتضػػػػػػػػػػػلهل  نجػػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػػ  

كمػػػػػػػػػل نجػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػ    3)مختػػػػػػػػػلر الصػػػػػػػػػحلح   القػػػػػػػػػكانيف األصػػػػػػػػػكؿ: الكاحػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػلنكف كلػػػػػػػػػيس بعربػػػػػػػػػ  

  4)[]ركميػػػػػػػػػه كقيػػػػػػػػػؿ  لرسػػػػػػػػػي  لنكف: مقيػػػػػػػػػلس كػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ   كطريقػػػػػػػػػه ...المعجػػػػػػػػػـ الكسػػػػػػػػػيط:   القػػػػػػػػػ

    هػػػػػػػػػػػ  كممػػػػػػػػػػػ  تعنػػػػػػػػػػػ  أف تقػػػػػػػػػػػلس مػػػػػػػػػػػف األ عػػػػػػػػػػػلؿ كتضػػػػػػػػػػػعهل  ػػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػػلـ معػػػػػػػػػػػيف  كيعشػػػػػػػػػػػرؼ 

د كمػػػػػػػػػػل نجػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػ   5)صػػػػػػػػػػلحب البسػػػػػػػػػػتلف القػػػػػػػػػػلنكف  يقػػػػػػػػػػكؿ:   القػػػػػػػػػػلنكف مقيػػػػػػػػػػلس كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػ    

                                                           
 .280 ؤاد كلمؿ كآخركف  المكسكع  الفمسفي  المختصرة  ب ط  دار القمـ  بيركت  لبنلف  ب ت  ص   1)
 .128عبد الكهلب الكيلل   مكسكع  السيلس   مرج  سبؽ ذكر   ص  2)
 .255كر   صأب  بكر الرازم  مختلر الصحلح  مصدر سبؽ ذ   3)
 .763ـ  ص1387  دار األمكاج  بيركت  2  ط2إبراهيـ أنيس كآخركف  المعجـ الكسيط  ج   4)
 .917محمد عبد او البستلن   البستلف  مرج  سبؽ ذكر   ص   5)
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  كبهػػػػػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػػػػػ  يصػػػػػػػػػػػػب   1)لسػػػػػػػػػػػػلف العػػػػػػػػػػػػرب:   قػػػػػػػػػػػػلنكف كػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػ  : طريقػػػػػػػػػػػػه كمقيلسػػػػػػػػػػػػه 

ـ كيحػػػػػػػػػػدد القكاعػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػرد القػػػػػػػػػػلنكف مقيلسػػػػػػػػػػلن لكػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػ    يضػػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػػل

 إطلعتهل.

 كممػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػلنكف اربيػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػػمهل  كتعنػػػػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػػػػكؿ كالسػػػػػػػػػػػير بنظػػػػػػػػػػػلـ عمػػػػػػػػػػػ  

القكاعػػػػػػػػػد المكضػػػػػػػػػػكع   كألنهػػػػػػػػػػل قكاعػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف إطلعتهػػػػػػػػػػل حتػػػػػػػػػػ  ال يحػػػػػػػػػدث نػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػف 

 عدـ النظلـ.

 ب. القانــون اصط حــًا: 

يحتػػػػػػػػػػػـر كػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػرد لكػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػكف هنػػػػػػػػػػػلؾ انسػػػػػػػػػػػجلـ كتعػػػػػػػػػػػليش بػػػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػػػراد  كحتػػػػػػػػػػػ  

حريػػػػػػػػ  كمصػػػػػػػػلل  اآلخػػػػػػػػريف البػػػػػػػػد مػػػػػػػػف كجػػػػػػػػكد قكاعػػػػػػػػد كضػػػػػػػػكابط تػػػػػػػػنظـ ع قػػػػػػػػلت األ ػػػػػػػػراد  يمػػػػػػػػل 

 بينهـ  كهذ  القكاعد تعلرؼ عم  تسميتهل بللقلنكف.

 ػػػػػػػػػ ذا كػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػػه أف القػػػػػػػػػلنكف يتم ػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػػػػ  القكاعػػػػػػػػػد المنظمػػػػػػػػػ  

سػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػك تنظػػػػػػػػػػيـ لع قػػػػػػػػػػلت األ ػػػػػػػػػػراد داخػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ ف كظيفػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػلنكف كهد ػػػػػػػػػػه األسل

الحيػػػػػػػػػػػلة داخػػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػػػػكؿ يكفػػػػػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػػػدؿ كاألمػػػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػػػتقرار  بل ضػػػػػػػػػػػل   

إلػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػع  القػػػػػػػػػػػػػػػػلنكف نحػػػػػػػػػػػػػػػػك تنظػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ األهػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػلدي  كالسيلسػػػػػػػػػػػػػػػػي  

كاالجتملعيػػػػػػػػػػ    غليػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػلنكف ككظيفتػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػػكؽ األ ػػػػػػػػػػراد كحريػػػػػػػػػػلتهـ كتحقيػػػػػػػػػػؽ 

لػػػػػػػػيس لمقػػػػػػػػلنكف مػػػػػػػػف هػػػػػػػػدؼ سػػػػػػػػكل تحقيػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػعلدتهـ   ػػػػػػػػللفرد هػػػػػػػػك أسػػػػػػػػم  مػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ  الكجػػػػػػػػكد  ك 

 المصلل  الخلص  لس راد.

  عبػػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف القكاعػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػ  أقرهػػػػػػػػػػل المجتمػػػػػػػػػػ  لتنظػػػػػػػػػػيـ  القــــــــــانون:

ــــــــــدين  1)ع قػػػػػػػػػػلت أ ػػػػػػػػػػراد  بصػػػػػػػػػػف  ممزمػػػػػػػػػػ  كالتػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػكف مصػػػػػػػػػػدرهل العشػػػػػػػػػػرؼ أك الػػػػػػػػػػديف   : فال

                                                           
 .349  ص1997  دار الصلدر  بيركت  6  ط3ابف منظكر  لسلف العرب  ج   1)
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بطريػػػػػػػػػؽ  هػػػػػػػػػك مجمكعػػػػػػػػػ  األكامػػػػػػػػػر كالنػػػػػػػػػكاه  التػػػػػػػػػ  أنزلهػػػػػػػػػل او سػػػػػػػػػبحلنه كتعػػػػػػػػػلل  عمػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػلد 

ػػػػػػػػل نهػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػه  الػػػػػػػػكح  إلػػػػػػػػ  رسػػػػػػػػمهد  عمػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػلف االلتػػػػػػػػزاـ بمػػػػػػػػل أمػػػػػػػػر بػػػػػػػػه او كاالبتعػػػػػػػػلد عم 

ِتْمـــــَك ُحــــــُدوُد المَّـــــِو َوَمـــــْن ُيِطـــــِع المَّــــــَو َوَرُســـــوَلُو ُيْدِخْمـــــُو َجنَّــــــاٍت }يقػػػػػكؿ او  ػػػػػ  كتلبػػػػػه العزيػػػػػز:

ــــــَك اْلَفــــــ ــــــِديَن ِفيَيــــــا َوَذِل ــــــا اأْلَْنَيــــــاُر َخاِل ــــــِري ِمــــــْن َتْحِتَي ــــــيُم َتْج َوَمــــــْن َيْعــــــِص  (13)ْوُز اْلَعِظ

  {المَّـــــــــَو َوَرُســـــــــوَلُو َوَيَتَعـــــــــدَّ ُحـــــــــُدوَدُه ُيْدِخْمـــــــــُو َنـــــــــارًا َخاِلـــــــــًدا ِفيَيـــــــــا َوَلـــــــــُو َعـــــــــَذاٌب ُمِيـــــــــينٌ 

 .   14د  13 تلفاآلي/  سكرة النسل )

أيضػػػػػػػػػػػػػلن:  القػػػػػػػػػػػػػلنكف مجمػػػػػػػػػػػػػكع القكاعػػػػػػػػػػػػػد العلمػػػػػػػػػػػػػ  المفركضػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػػػػف   

  . خلرج لتنظيـ  ؤكف حيلته

ــــــــــوَرُىْم }:كيقػػػػػػػػػػكؿ  ــــــــــَوف يِيْم ُأُج ــــــــــاِلَحاِت َفُي ــــــــــوا الصَّ ــــــــــوا َوَعِمُم ــــــــــِذيَن َلَمُن ــــــــــا الَّ َفَأمَّ

ـــــــا الَّـــــــِذيَن اْســـــــَتْنَكُفوا َواْســـــــَتْكَبُروا َفُيَعـــــــذ ُبُيْم َعـــــــَذاًبا أَِليًمـــــــا َواَل  َوَيِزيـــــــُدُىْم ِمـــــــْن َفْضـــــــِمِو َوَأمَّ

د كػػػػػػػػذلؾ   173اآليػػػػػػػػ   /سػػػػػػػػكرة النسػػػػػػػػل  ) {اَل َنِصــــــــيرًاَيِجــــــــُدوَن َلُيــــــــْم ِمــــــــْن ُدوِن المَّــــــــِو َوِليِّــــــــا وَ 

ـــــــو ـــــــانون بأن ـــــــرف الق :   هػػػػػػػك كالقلعػػػػػػػدة بمعنػػػػػػػ  كاحػػػػػػػد كهػػػػػػػك األمػػػػػػػر الكمػػػػػػػ  المنطبػػػػػػػؽ عمػػػػػػػ  يُع

د  للقػػػػػػػػػػػػلنكف أمػػػػػػػػػػػػر ضػػػػػػػػػػػػركرم كحتمػػػػػػػػػػػػ   2)جميػػػػػػػػػػػػ  جزئيلتػػػػػػػػػػػػه التػػػػػػػػػػػػ  يتعشػػػػػػػػػػػػرؼ أحكلمهػػػػػػػػػػػػل منػػػػػػػػػػػػه  

  رد. لمحيلة داخؿ المجتم  بلعتبلر  كسيم  لد   الضرر كالمحل ظ  عم  حيلة كؿ

 للػػػػػػػػػديف هػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػنظـ ع قػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف بخللقػػػػػػػػػه  عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ العبػػػػػػػػػلدات  كمػػػػػػػػػل 

 يهتـ الديف أيضلن بأخ ؽ ا نسلف  أم بع ق  ا نسلف م  نفسه.

:  يعتبػػػػػػػر العشػػػػػػػرؼ مػػػػػػػف أقػػػػػػػدـ طػػػػػػػرؽ التقنػػػػػػػيف التػػػػػػػ  لجػػػػػػػأ إليهػػػػػػػل ا نسػػػػػػػلف أمـــــــا الُعـــــــرف

لن كهلمػػػػػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػػػػػ  لضػػػػػػػػػػػػػبط السػػػػػػػػػػػػػمكؾ االجتمػػػػػػػػػػػػػلع  كالفػػػػػػػػػػػػػردم   كتمعػػػػػػػػػػػػػب األعػػػػػػػػػػػػػراؼ دكران أسلسػػػػػػػػػػػػػي

حيػػػػػػػػػلة المجتمعػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػ  الملضػػػػػػػػػ  كالحلضػػػػػػػػػر  كتسػػػػػػػػػلهـ  ػػػػػػػػػ  تنظػػػػػػػػػيـ الك يػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف الع قػػػػػػػػػلت 
                                                                                                                                                                           

 .17ـ   ص 2001د من كرات جلمع  قلريكنس د بنغلزم  4قلنكف كالحؽ    القلنكف الميب   ط عبد القلدر محمد  هلب  أسلسيلت ال   1)
 .46إبراهيـ مدككر  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص   2)
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اليكميػػػػػػػػػػػػ  لس ػػػػػػػػػػػػراد كتعبػػػػػػػػػػػػر األعػػػػػػػػػػػػراؼ عػػػػػػػػػػػػف طبيعػػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػػ  كحلجلتػػػػػػػػػػػػه كتكضػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػدل 

تطػػػػػػػػػكر  االجتمػػػػػػػػػػلع  كاألخ قػػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػلنكن  كالحضػػػػػػػػػػلرم  كتقػػػػػػػػػػـك األعػػػػػػػػػراؼ  ػػػػػػػػػػ  ك يػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 

الت ػػػػػػػػػػػريعي   كمػػػػػػػػػػػل تتػػػػػػػػػػػكل  إكمػػػػػػػػػػػلؿ دكر األحيػػػػػػػػػػػلف مقػػػػػػػػػػػلـ القػػػػػػػػػػػلنكف عنػػػػػػػػػػػد  قػػػػػػػػػػػداف النصػػػػػػػػػػػكص 

د  ػػػػػػػػػللعشرؼ يعنػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػلرؼ عميػػػػػػػػػه النػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػ  زمػػػػػػػػػلف  1)القػػػػػػػػػلنكف  ػػػػػػػػػ  تنظػػػػػػػػػيـ المجتمػػػػػػػػػ   

كمكػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػل  بلعتبػػػػػػػػػلر  صػػػػػػػػػللحلن لتنظػػػػػػػػػيـ اجتمػػػػػػػػػلعهـ   تطمػػػػػػػػػؽ كممػػػػػػػػػ  العشػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػ   

المعػػػػػػػػػركؼ الػػػػػػػػػذم تستحسػػػػػػػػػنه األمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػلدات التػػػػػػػػػ  تتكػػػػػػػػػرر مػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػزمف سػػػػػػػػػكا  كلنػػػػػػػػػت 

ُخـــــــــِذ اْلَعْفـــــــــَو } ػػػػػػػػػ  األ عػػػػػػػػػلؿ  كقػػػػػػػػػد كرد  ػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػريـ قكلػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػلل :  ػػػػػػػػػ  األقػػػػػػػػػكاؿ أك 

 .   199اآلي   / سكرة األعراؼ) { َوْأُمْر ِبالُعرف

 ػػػػػػػػػػػػللعشرؼ الػػػػػػػػػػػػذم أمػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػه القػػػػػػػػػػػػرآف هػػػػػػػػػػػػك العػػػػػػػػػػػػلدات التػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػتقرت  ػػػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػػػ  

كاطمأنػػػػػػػػػػت إليهػػػػػػػػػػل النفػػػػػػػػػػكس سػػػػػػػػػػكا  أكػػػػػػػػػػلف مصػػػػػػػػػػدرهل العقػػػػػػػػػػؿ أك األديػػػػػػػػػػلف السػػػػػػػػػػملكي    ػػػػػػػػػػللعشرؼ 

كف مطلبقػػػػػػػػػػػلن ألحكػػػػػػػػػػػلـ الػػػػػػػػػػػديف ا سػػػػػػػػػػػ م  الحنيػػػػػػػػػػػؼ كمبلدئػػػػػػػػػػػه العلمػػػػػػػػػػػ   للػػػػػػػػػػػديف يجػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػ

يحتػػػػػػػػػكم العشػػػػػػػػػرؼ  كعمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػ ف األعػػػػػػػػػراؼ المخللفػػػػػػػػػ  لقكاعػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػديف ال يمكػػػػػػػػػف 

أف يحتكيهػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػديف   للهػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػػػرط هػػػػػػػػػػػك منػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتقرار العػػػػػػػػػػػلدات السػػػػػػػػػػػيئ  

ف هػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػريع  إلهيػػػػػػػػػػ  كالضػػػػػػػػػػلرة بػػػػػػػػػػللمجتم  لتصػػػػػػػػػػب  بػػػػػػػػػػذلؾ قلعػػػػػػػػػػدة قلنكنيػػػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػػػل أف الػػػػػػػػػػدي

مصػػػػػػػػػػدرهل او سػػػػػػػػػػبحلنه كتعػػػػػػػػػػلل    ػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػيف أف العشػػػػػػػػػػرؼ مصػػػػػػػػػػدر  ا نسػػػػػػػػػػلف  كيشعػػػػػػػػػػد العشػػػػػػػػػػرؼ 

ِمػػػػػػػػػػػف أقػػػػػػػػػػػػدـ المصػػػػػػػػػػػلدر الرسػػػػػػػػػػػػمي  لمقػػػػػػػػػػػلنكف   قػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػػػػه دكر هػػػػػػػػػػػلـ كمصػػػػػػػػػػػػدر لمقكاعػػػػػػػػػػػػد 

المنظمػػػػػػػػػػ  لمع قػػػػػػػػػػلت ا نسػػػػػػػػػػلني  إال أف هػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػدكر قػػػػػػػػػػد تضػػػػػػػػػػل ؿ كأصػػػػػػػػػػب  مصػػػػػػػػػػدران  لنكيػػػػػػػػػػلن 

 بعد الت ري .
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ي  لمقػػػػػػػػػػػػػػلنكف   قػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػػػػػػه دكر هػػػػػػػػػػػػػػلـ كمصػػػػػػػػػػػػػػدر لمقكاعػػػػػػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػػػػػػلدر الرسػػػػػػػػػػػػػػم

المنظمػػػػػػػػػػ  لمع قػػػػػػػػػػلت ا نسػػػػػػػػػػلني  إال أف هػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػدكر قػػػػػػػػػػد تضػػػػػػػػػػل ؿ كأصػػػػػػػػػػب  مصػػػػػػػػػػدران  لنكيػػػػػػػػػػلن 

 بعد الت ري .

   ػػػػػػػػػػػػػػللعشرؼ نػػػػػػػػػػػػػػلب  مػػػػػػػػػػػػػػف إرادة الجمػػػػػػػػػػػػػػلهير تمميػػػػػػػػػػػػػػه ضػػػػػػػػػػػػػػركرات الحيػػػػػػػػػػػػػػلة االجتملعيػػػػػػػػػػػػػػ  

رع أك الدكلػػػػػػػػػ   دكف تػػػػػػػػػدخؿ مػػػػػػػػػف أداة الحكػػػػػػػػػـ  كلمعشػػػػػػػػػرؼ قػػػػػػػػػكة ممزمػػػػػػػػػ  ال يسػػػػػػػػػتمدهل مػػػػػػػػػف الم ػػػػػػػػػ

نمػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػتمدهل مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػركرة االجتملعيػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تفرضػػػػػػػػػه  كال ِمػػػػػػػػػف القضػػػػػػػػػل  الػػػػػػػػػذم يحكػػػػػػػػػـ كا 

كتحػػػػػػػػػتـ كجػػػػػػػػػكد  حػػػػػػػػػيف ال يكجػػػػػػػػػد ت ػػػػػػػػػري  أك إذا كػػػػػػػػػلف الت ػػػػػػػػػري  نلقصػػػػػػػػػلن ...  ػػػػػػػػػللعشرؼ إذان هػػػػػػػػػك 

الكسػػػػػػػػػػػيم  الطبيعيػػػػػػػػػػػ  لتنظػػػػػػػػػػػيـ ع قػػػػػػػػػػػلت األ ػػػػػػػػػػػراد داخػػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػػ  كخلصػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػؾ الع قػػػػػػػػػػػلت 

 . 1)تنظيمهل   الت  يستعص  عم  الت ري 

:   قلعػػػػػػػػدة ممزمػػػػػػػػػ  تعبػػػػػػػػر عػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػػ  الم لليػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػلئف والقــــــــانون بوجـــــــــو خــــــــاص

مػػػػػػػػػػػل أك لكظيفػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػل   هػػػػػػػػػػػ  المعيػػػػػػػػػػػلر الػػػػػػػػػػػذم ينبغػػػػػػػػػػػ  أف يمتػػػػػػػػػػػـز مػػػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػػػلئف أك الكظيفػػػػػػػػػػػ  

 . 2)لتحقيؽ كجكدهمل  

:   قلعػػػػػػػػػػػدة يعمػػػػػػػػػػؿ بهػػػػػػػػػػػل كيسػػػػػػػػػػلر عميهػػػػػػػػػػػل  كمصػػػػػػػػػػدرهل المجتمػػػػػػػػػػػ   أك وبوجــــــــــو عـــــــــــام

ألكلػػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػػعي   كال لنيػػػػػػػػػػػ  إلهيػػػػػػػػػػػ  ألنهػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػف إرادة او  أك ال ػػػػػػػػػػػرع كأكامػػػػػػػػػػػر او كتسػػػػػػػػػػػم  ا

 .  3)طبيعي  ألنهل ال تعلرض الطبيع  بؿ تعززهل 

 ػػػػػػػػػػ ذا كلنػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػذ  القكاعػػػػػػػػػػد كاجبػػػػػػػػػػ  عميػػػػػػػػػػه دكف ت ػػػػػػػػػػري  صػػػػػػػػػػري  سػػػػػػػػػػميت عشر ػػػػػػػػػػلن  أك 

ذا كلنػػػػػػػػػػػػػت مفركضػػػػػػػػػػػػػ  عميػػػػػػػػػػػػػه كت ػػػػػػػػػػػػػري  صػػػػػػػػػػػػػري  تضػػػػػػػػػػػػػعه السػػػػػػػػػػػػػمطلت  عػػػػػػػػػػػػػلدة  أك تقميػػػػػػػػػػػػػدان  كا 

   سػػػػػػػػػػػػميت بػػػػػػػػػػػللقكانيف الكضػػػػػػػػػػػعي د  للقػػػػػػػػػػػلنكف المػػػػػػػػػػػػنظـ االجتملعيػػػػػػػػػػػ  لكجػػػػػػػػػػػه المصػػػػػػػػػػػمح  العلمػػػػػػػػػػػ
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لع قػػػػػػػػػػػػلت األ ػػػػػػػػػػػػراد داخػػػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػػع  إلػػػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػػػػدؿ بمفلهيمػػػػػػػػػػػػه المختمفػػػػػػػػػػػػ   

كتػػػػػػػػك ير الكسػػػػػػػػلئؿ الكفيمػػػػػػػػ  لمنػػػػػػػػ  االعتػػػػػػػػدا  عمػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػػ   كهكػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػ ف القػػػػػػػػلنكف هػػػػػػػػك 

يعػػػػػػػػػد مجمػػػػػػػػػكع قكاعػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػمكؾ الممزمػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػنظـ ن ػػػػػػػػػلط األ ػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػذلؾ 

القػػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػػػػػير بمقتضػػػػػػػػػػػػػلهل   قػػػػػػػػػػػػػد راكدت 

الف سػػػػػػػػػػف  منػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػدـ  كػػػػػػػػػػرة كجػػػػػػػػػػكد قػػػػػػػػػػلنكف أعمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكانيف الكضػػػػػػػػػػعي   حيػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػرل 

الف سػػػػػػػػػػػػػػف  ضػػػػػػػػػػػػػػركرة التمييػػػػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػػػػع    للقػػػػػػػػػػػػػػلنكف 

كهػػػػػػػك يتم ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػػ   الطبيعػػػػػػػ  هػػػػػػػك قػػػػػػػلنكف  لبػػػػػػػت أبػػػػػػػدم صػػػػػػػلل  لكػػػػػػػؿ زمػػػػػػػلف كمكػػػػػػػلف 

 فغيػػػػػػػػػػر كال تتبػػػػػػػػػػدؿ بتغيػػػػػػػػػػر كتبػػػػػػػػػػدؿ الزمػػػػػػػػػػلقكاعػػػػػػػػػػد علمػػػػػػػػػػ  تتصػػػػػػػػػػؼ بأنهػػػػػػػػػػل أبديػػػػػػػػػػ  ك لبتػػػػػػػػػػ  ال تت

   هػػػػػػػػػػ  إذان صػػػػػػػػػػللح  لكػػػػػػػػػػؿ زمػػػػػػػػػػلف كمكػػػػػػػػػػلف  كقػػػػػػػػػػد أكدعهػػػػػػػػػػل او  ػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػػػكف  المكػػػػػػػػػػلفك 

كيسػػػػػػػػػػتطي  ا نسػػػػػػػػػػلف أف يكت ػػػػػػػػػػفهل عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ التأمػػػػػػػػػػؿ كالتفكيػػػػػػػػػػر كالعقػػػػػػػػػػؿ  كمػػػػػػػػػػف تعريفػػػػػػػػػػلت 

:   هػػػػػػػػػك نظػػػػػػػػػلـ عػػػػػػػػػلـ صػػػػػػػػػلدر لمعدالػػػػػػػػػ   يتضػػػػػػػػػمف تكجيهػػػػػػػػػلت علمػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػلن 

يفسػػػػػػػػػػػػػػرهل الم رع )المنسػػػػػػػػػػػػػػؽ لمقػػػػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػػػػع   كيقػػػػػػػػػػػػػػرر الجػػػػػػػػػػػػػػزا ات الكفيمػػػػػػػػػػػػػػ  لحمليتهػػػػػػػػػػػػػػل 

دأيضػػػػػػػػػػلن القػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػك  نسػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف المبػػػػػػػػػػلدئ يقػػػػػػػػػػدمهل العقػػػػػػػػػػؿ الكمػػػػػػػػػػ  يفسػػػػػػػػػػرهل  1) 

   كينبػػػػػػػػذ العقػػػػػػػػؿ الب ػػػػػػػػرم لكػػػػػػػػ  يجعػػػػػػػػؿ الحيػػػػػػػػلة آمنػػػػػػػػ  مطمئنػػػػػػػػ   يػػػػػػػػدعك إلػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػلكف كا خػػػػػػػػل

 كذلؾ مف أهـ أنكاع القلنكف :  2)كؿ مل يعكر صفك الحيلة 

 القانون الطبيعي : 

كػػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػػـ أنػػػػػػػػػػػكاع القػػػػػػػػػػػلنكف : القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ : إذان هػػػػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػلنكف 

الػػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػػـ ي ػػػػػػػػػػرعه الب ػػػػػػػػػػر كلػػػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػػػدخمكا  ػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػعه  كهػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػكؽ القػػػػػػػػػػكانيف الكضػػػػػػػػػػعي   

                                                           
 ضؿ او محمد إسملعيؿ  سعيد محمد ع ملف  نظري  القلنكف الطبيع     الفكر السيلس  الغرب   ب ط  مكتب  بستلف المعشر       1)

  .21ـ  ص2006ا سكندري   
 .21المرج  السلبؽ ذكرة  ص   2)
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  كينبغػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف أف يسػػػػػػػػػع  كمكجػػػػػػػػػكد  ػػػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػيل   ك ػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػرة ا نسػػػػػػػػػلف

الكت ػػػػػػػػػػػل ه ليطبػػػػػػػػػػػؽ قكانينػػػػػػػػػػػه المكضػػػػػػػػػػػكعي  عميػػػػػػػػػػػه  كاليػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػك حمليػػػػػػػػػػػ  

حقػػػػػػػػػػكؽ ا نسػػػػػػػػػػلف كخلصػػػػػػػػػػ  الفرديػػػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػػػل بللػػػػػػػػػػذات   هػػػػػػػػػػك المعبػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف إرادة او   تفسػػػػػػػػػػر  

 .. 1)السن  الطبيعي  محفكر    قمكب المخمكقلت  

 ــــــــــانون الوضــــــــــعي ــــــــــا الق اعػػػػػػػػػػد القلنكنيػػػػػػػػػػ  النل ػػػػػػػػػػذة  ػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػذم يم ػػػػػػػػػػؿ القك  أم

مجتمػػػػػػػػ  معػػػػػػػػيف  ك ػػػػػػػػ  زمػػػػػػػػف محػػػػػػػػدد   للقػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػع  هػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػلنكف الػػػػػػػػذم كضػػػػػػػػعه 

الم ػػػػػػػػػػػػرعكف لينفػػػػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػعب معػػػػػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػػػػػ  زمػػػػػػػػػػػػف معمػػػػػػػػػػػػكـ  كيػػػػػػػػػػػػرل أنصػػػػػػػػػػػػلر المػػػػػػػػػػػػذهب 

الكضػػػػػػػػػػػػع  أف القػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػػػلس ا لػػػػػػػػػػػػزاـ لمقػػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػػع   كهػػػػػػػػػػػػك م مػػػػػػػػػػػػه 

عػػػػػػػػػه  كلس ػػػػػػػػػراد حػػػػػػػػػؽ الخػػػػػػػػػركج عػػػػػػػػػف طلعػػػػػػػػػ  األعمػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم يجػػػػػػػػػب أف يقتػػػػػػػػػدم بػػػػػػػػػه كيتكا ػػػػػػػػػؽ م

 القلنكف الكضع  المخللؼ لمقلنكف الطبيع .

كبنػػػػػػػػػػػػل ن عمػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػؾ  للقػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  أعمػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػػع   ألنػػػػػػػػػػػػه 

قػػػػػػػػػلنكف سػػػػػػػػػلبؽ عمػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػكد الدكلػػػػػػػػػ   أكجػػػػػػػػػد  العقػػػػػػػػػؿ كالمنطػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػميـ كلػػػػػػػػػـ تكجػػػػػػػػػد  السػػػػػػػػػمط  

عميهػػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػػلكـ  ػػػػػػػػػػػ   الحلكمػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػذا يجػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػكف القلعػػػػػػػػػػػدة األسلسػػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػتند

جميػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػل يصػػػػػػػػػػدر  مػػػػػػػػػػف أ عػػػػػػػػػػلؿ كتصػػػػػػػػػػر لت    ذلػػػػػػػػػػؾ ككنػػػػػػػػػػه قلعػػػػػػػػػػدة يمميهػػػػػػػػػػل عمينػػػػػػػػػػل العقػػػػػػػػػػؿ 

القػػػػػػػػػػػكيـ الػػػػػػػػػػػذم نقػػػػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػػػػه األ عػػػػػػػػػػػلؿ المنلسػػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػ  االجتملعيػػػػػػػػػػػ  العلقمػػػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػػػذا 

القػػػػػػػػلنكف يعمػػػػػػػػك عمػػػػػػػػ  القػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػع  الػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػتمد كجػػػػػػػػكد  مػػػػػػػػف سػػػػػػػػمطلت الحػػػػػػػػلكـ  ك ػػػػػػػػ  

  2)لنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػكد  مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػمطلف العقػػػػػػػػػػػؿ  نفػػػػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػػػتمد  يػػػػػػػػػػػه القػػػػػػػػػػػ

كالعقػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػك مصػػػػػػػػػدر القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذم ير ػػػػػػػػػدنل إلػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػدؿ كالحػػػػػػػػػؽ  كهػػػػػػػػػذا 

القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذم يتنلسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  االجتملعيػػػػػػػػػ  لخنسػػػػػػػػػلف قبػػػػػػػػػؿ ظهػػػػػػػػػكر 
                                                           

 .21المرج  السلبؽ ذكرة  ص   1)
 .288ـ  ص2004  مكسكع  عمـ السيلس   ب ط  دار مجدالكم لمن ر كالتكزي  د عملف  نلظـ عبد الكاحد الجلسكر   2)
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الحككمػػػػػػػػػػػػػ  كقبػػػػػػػػػػػػػؿ ظهػػػػػػػػػػػػػكر االسػػػػػػػػػػػػػتغ ؿ كاالسػػػػػػػػػػػػػتعبلد   معشر ػػػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػػػؽ أك العػػػػػػػػػػػػػدؿ يقتضػػػػػػػػػػػػػ  

 عميه بللعقؿ   للعقؿ هك أداة الحكـ عم  الخير كال ر كالعدؿ كالظمـ. االستدالؿ

 (:Justice) العــدل -5

 أ. العــدالــة لغــة: 

:   المرضػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػلس قكلػػػػػػػػػه كحكمػػػػػػػػػه كتقػػػػػػػػػكؿ يعػػػػػػػػػدؿ  أم يحكػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػللحؽ العـــــــــدل

د  ػػػػػػػػػللحكـ إذا أرضػػػػػػػػػ  الجميػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػكف  1)كالعػػػػػػػػػدؿ  هػػػػػػػػػك حكػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػدؿ ذك معدلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  حكمػػػػػػػػػه  

مكا بػػػػػػػػػػذلؾ إلػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػعلدة التػػػػػػػػػػ  ال تتحقػػػػػػػػػػؽ إال بػػػػػػػػػػللحؽ  كبػػػػػػػػػػذلؾ تسػػػػػػػػػػع  عػػػػػػػػػػدالن  حتػػػػػػػػػػ  يصػػػػػػػػػػ

العدالػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػؽ  أيضػػػػػػػػػلن   العػػػػػػػػػدؿ ضػػػػػػػػػد الجػػػػػػػػػكر  كمػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػلـ  ػػػػػػػػػ  النفػػػػػػػػػكس أنػػػػػػػػػه مسػػػػػػػػػتقيـ 

كػػػػػػػػػػػػذلؾ العػػػػػػػػػػػػدؿ :   نقػػػػػػػػػػػػيض الجػػػػػػػػػػػػكر  يقػػػػػػػػػػػػلؿ عػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػ  الرعيػػػػػػػػػػػػ  كعػػػػػػػػػػػػدلت   2)كللعدالػػػػػػػػػػػػ   

ؾ يعنػػػػػػػػػ  أف د  هػػػػػػػػػك يسػػػػػػػػػع  إلػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػتقلم  كالحػػػػػػػػػؽ  كذلػػػػػػػػػ 3)ال ػػػػػػػػػ   أقمتػػػػػػػػػه حتػػػػػػػػػ  اعتػػػػػػػػػدؿ  

 العدؿ هك السمكؾ الذم ال ظمـ  يه.

ـــــــــــي مقـــــــــــاييس المغـــــــــــة:  عػػػػػػػػػػػدؿ العػػػػػػػػػػػيف كالػػػػػػػػػػػ ـ أصػػػػػػػػػػػ ف صػػػػػػػػػػػحيحلف  لكنهمػػػػػػػػػػػل  وف

متقػػػػػػػػػػػب ف كللمتضػػػػػػػػػػػلديف: أحػػػػػػػػػػػدهمل يػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتكا   كاآلخػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػ  اعكجػػػػػػػػػػػلج  

كبػػػػػػػػػذلؾ تصػػػػػػػػػؿ   4)كالعػػػػػػػػػدؿ: الحكػػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػتكا  كيقػػػػػػػػػلؿ لم ػػػػػػػػػ   يسػػػػػػػػػلكم ال ػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػك عدلػػػػػػػػػه  

حػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ . أيضػػػػػػػػػلن العػػػػػػػػػدؿ:  يعنػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػتقلم  عػػػػػػػػػدؿ  ػػػػػػػػػ  العدالػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػؽ ال

.  للعػػػػػػػػػلدؿ إذان هػػػػػػػػػك المسػػػػػػػػػتقيـ  5)أمػػػػػػػػػر  عػػػػػػػػػدالن: اسػػػػػػػػػتقلـ  كعػػػػػػػػػدؿ   نػػػػػػػػػلن بفػػػػػػػػػ ف: سػػػػػػػػػكل بينهمػػػػػػػػػل 

                                                           
 .38  ب ط  دار مكتب  اله ؿ  ب ت  ص2أب  عبد الرحمف الخميؿ أحمد الفراهيدم  العيف  ج   1)
 .410الطلهر أحمد الزاكم  مختلر القلمكس  مصدر سبؽ ذكر   ص   2)
 .39هيدم  العيف  مصدر سبؽ ذكر   صعبد الرحمف الخميؿ أحمد الفرا   3)
 .246أب  الحسيف أحمد بف  لرس بف زكريل  مقلييس المغ   مرج  سبؽ ذكر   ص   4)
 .42  مرج  سبؽ ذكر   ص2جميؿ صميبل  المعجـ الفمسف   ج   5)
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الػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػلس كيحتػػػػػػػػػـر حقػػػػػػػػػكقهـ  كال يخضػػػػػػػػػ  لميػػػػػػػػػؿ أك هػػػػػػػػػكل  كال يجػػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػػ  

 حكمه عم  أحد. 

 ب. العدل في االصط ح: 

كف تحقيػػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػػدؿ  ػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػؾ أف أمػػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػـ أهػػػػػػػػػػداؼ القػػػػػػػػػػلن

النػػػػػػػػلس تسػػػػػػػػتقيـ  ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدنيل مػػػػػػػػ  العػػػػػػػػدؿ أك ػػػػػػػػر ممػػػػػػػػل تسػػػػػػػػتقيـ مػػػػػػػػ  الظمػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػكؽ  ذلػػػػػػػػؾ 

:   نظػػػػػػػػلـ كػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ     ػػػػػػػػ ذا أقػػػػػػػػيـ أمػػػػػػػػر أف العػػػػػػػػدؿ كمػػػػػػػػل يقػػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػػي  ا سػػػػػػػػ ـ ابػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػ 

  تمػػػػػػلـ الػػػػػػدنيل بعػػػػػػدؿ قلمػػػػػػت كمتػػػػػػ  لػػػػػػـ تقػػػػػػـ بعػػػػػػدؿ لػػػػػػـ تقػػػػػػـ  ك ػػػػػػ  التحمػػػػػػ  بللعدالػػػػػػ  بمػػػػػػكغ نهليػػػػػػ

الػػػػػػػػػنفس ككمللهػػػػػػػػػل  ك يػػػػػػػػػه أيضػػػػػػػػػلن الخيػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػر لمفػػػػػػػػػرد  ألف مػػػػػػػػػف ظمػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػلر كابتغػػػػػػػػػػ  

ايػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػبيؿ العدالػػػػػػػػػػ  قصػػػػػػػػػػد  النػػػػػػػػػػلس بػػػػػػػػػػللظمـ  كاسػػػػػػػػػػتعدكا ألذيتػػػػػػػػػػه  كاحتػػػػػػػػػػرزكا منػػػػػػػػػػه  ك ػػػػػػػػػػ  

العػػػػػػػػػػدؿ أيضػػػػػػػػػػلن النفػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ النفػػػػػػػػػػ  لممجمػػػػػػػػػػكع  إذ بػػػػػػػػػػه تسػػػػػػػػػػتمر الدكلػػػػػػػػػػ  كتبقػػػػػػػػػػ  متملسػػػػػػػػػػك  ال 

 . 1)يتطرؽ إليهل التفكؾ كاالنهيلر  

لعػػػػػػػػػػػدؿ:   عبػػػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػر المتكسػػػػػػػػػػػط بػػػػػػػػػػػيف طر ػػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػػراط كالتفػػػػػػػػػػػريط  ك ػػػػػػػػػػػ  ا

اصػػػػػػػػػط ح النحػػػػػػػػػكييف: خػػػػػػػػػركج االسػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػيغته األصػػػػػػػػػمي  إلػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػيغ  أخػػػػػػػػػرل  ك ػػػػػػػػػ  

اصػػػػػػػػػط ح الفقهػػػػػػػػػل : مػػػػػػػػػف اجتنػػػػػػػػػب الكبػػػػػػػػػلئر  كلػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػغلئر  كامػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػكابه  

ميػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  كاجتنػػػػػػػػػب األ عػػػػػػػػػلؿ الخسيسػػػػػػػػػ   كقيػػػػػػػػػؿ: العػػػػػػػػػدؿ  مصػػػػػػػػػدر بمعنػػػػػػػػػ : العدالػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػك ال

                                                           
 ث عػػػػػلش  يهػػػػػل كنبػػػػػد ابػػػػػف تيميػػػػػ : هػػػػػك أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الحمػػػػػيـ بػػػػػف عبػػػػػد السػػػػػ ـ بػػػػػف عبػػػػػد او كلػػػػػد بحػػػػػراف   ػػػػػـ انتقػػػػػؿ إلػػػػػ  دم ػػػػػؽ حيػػػػػ

كا ػػػػتهر  ككػػػػلف حنبمػػػػ  المػػػػذهب  سػػػػمف  النزعػػػػ   مجػػػػددان  ػػػػديد العػػػػدا  لمخرا ػػػػلت كالبػػػػدع  محل ظػػػػلن  ػػػػ  مكقفػػػػه مػػػػف الفمسػػػػف  كالتأكيػػػػؿ كلقػػػػد 
جػػػػػػرت عميػػػػػػه مكاقفػػػػػػه الفكريػػػػػػ  كصػػػػػػراحته  ػػػػػػ  الحػػػػػػؽ الػػػػػػذم يعتقػػػػػػد  عػػػػػػدا  العلمػػػػػػ  كاضػػػػػػطهلد الحكػػػػػػلـ   سػػػػػػجف بمصػػػػػػر  كاعتػػػػػػؽ بدم ػػػػػػؽ 

صػػػػ حه الػػػػدين  تيػػػػلران  كريػػػػلن  ػػػػ  التػػػػراث كمػػػػلت معػػػػتق ن بقمعتػػػػه   كلقػػػػد بمػػػػد تيميػػػػ  مرتبػػػػ  ا ملمػػػػ  العمميػػػػ   ػػػػ  عصػػػػرهف كأصػػػػب  منهجػػػػه كا 
ا سػػػػػ م   كلقػػػػػد حظيػػػػػت السيلسػػػػػ  بػػػػػللك ير مػػػػػف اهتملمػػػػػه   ػػػػػألؼ  يهػػػػػل بػػػػػيف مػػػػػل ألػػػػػؼ: الجكامػػػػػ   ػػػػػ  السيلسػػػػػ  ا لهيػػػػػ  كاآليػػػػػلت النبكيػػػػػ   

اعػػػػػػ  كالرعيػػػػػػ   كاألحكػػػػػػلـ السػػػػػػمطلني   كالحسػػػػػػب   ػػػػػػ  ا سػػػػػػ ـ. لممزيػػػػػػد أنظػػػػػػر: عبػػػػػػد كنظريػػػػػ  العقػػػػػػد  كالسيلسػػػػػػ  ال ػػػػػػرعي   ػػػػػػ  إصػػػػػػ ح الر 
 .22د  مرج  سبؽ ذكر   ص 1الكهلب الكيلل   مكسكع  السيلس  ج

مصػػػػػطف  سػػػػػيد أحمػػػػػد صػػػػػقر   مسػػػػػف  العدالػػػػػ  عنػػػػػد ا اريػػػػػؽ كأ رهػػػػػل عمػػػػػ   قهػػػػػل  الركمػػػػػلف ك مسػػػػػف  ا سػػػػػ ـ  ب ط  مكتبػػػػػ  الجػػػػػ      1)
 .5  ص1989الجديدة  المنصكرة  
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كبػػػػػػػػػذلؾ نجػػػػػػػػػد أف العػػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػك إال طريػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػتقيـ يبعػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػر  عػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػكر   1)الحػػػػػػػػػؽ  

كالظمػػػػػػػػػػػـ  كيصػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػػػ  كالحػػػػػػػػػػػؽ.   كالعػػػػػػػػػػػدؿ: صػػػػػػػػػػػف  لس ػػػػػػػػػػػيل  كيػػػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػػػه 

 المطػػػػػػػػػػػػػلبؽ لمحػػػػػػػػػػػػػؽ الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  الكضػػػػػػػػػػػػػع  كمنػػػػػػػػػػػػػه المضػػػػػػػػػػػػػبكط كالصػػػػػػػػػػػػػكاب  كعنػػػػػػػػػػػػػد أرسػػػػػػػػػػػػػطك

   ػػػػػػػػػػ  يخضػػػػػػػػػػ  لميػػػػػػػػػػػؿ أك الفضػػػػػػػػػػيم  كسػػػػػػػػػػط االعتػػػػػػػػػػداؿ  للعػػػػػػػػػػػلدؿ مػػػػػػػػػػف يحتػػػػػػػػػػـر حقػػػػػػػػػػكؽ ايػػػػػػػػػػػر 

 . 2)هكل  كال يجكر    حكمه عم  أحد 
 

 (: State) الدولــة -6
 

 أ. الدولــة لغــة:

ت ػػػػػػػػػير الدكلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػ    أف تػػػػػػػػػداؿ إحػػػػػػػػػدل الفئتػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػ  األخػػػػػػػػػرل يقػػػػػػػػػلؿ كلنػػػػػػػػػت 

 . 3)لنل عميهـ الدكل  كالجم  الدكؿ ه  بكسر الداؿ  

/ دكؿش إقميـ يتمت  بنظلـ حككم  كاستق  . 4) ؿ سيلس     دشَكؿش

كذلؾ الدكؿ:   االستي   كالغمب   كال    المتػداكؿ  كمجمػكع كبيػر مػف األ ػراد يقطػف بصػف  

 . 5)دائم  إقميملن معينلن كيتمت  بلل خصي  المعنكي  كبنظلـ حككم  كبلالستق ؿ السيلس   

                                                           
 .145عم  بف محمد عم  الجرجلن   التعريفلت  مصدر سبؽ ذكر   ص   1)
  ؽ. ـ    أسػطلاير التػ  سػميت أخيػران أسػطل رك  كهػ  مدينػ  يكنلنيػ  قديمػ  عمػ  سػلحؿ بحػر إيجػه  كقػد ا ػتهرت 484سن  ) أرسطوكلد  

دكن   كمف هنل جػل  ارتبػلط أرسػطك ال ػديد بػب ط مقػدكنيل  الػذم أسرل أرسطك بللطب  ككلف أبك  ينتكملخكس طبيب ب ط الممؾ أخيتلس المق
أ ػر إلػػ  حػد كبيػػر  ػػ  حيلتػه كمصػػير   تػػك   كالػد  كهػػك صػػغير  التحػؽ أرسػػطك كهػك  ػػ  سػػف ال لمنػ  ع ػػرة بأكلديميػػ  أ  طػكف بأ ينػػل   تفػػكؽ 

أ  طػػكف  كاسػػتمر أرسػػطك م زمػػلن أ  طػػكف  ػػ  عمػػ  زم ئػػه كأظهػػر مػػف الػػذكل  كالفطنػػ  كا طػػ ع الكاسػػ  مػػل جعمػػه يكسػػب إعجػػلب أسػػتلذ  
أكلديمته ع ريف علملن  كقضػ  بعضػهل  ػ  التعمػيـ  كالػبعض اآلخػر  ػ  التػدريس   ممػل مػلت أ  طػكف تػرؾ األكلديميػ  نهلئيػلن  كاػلدر أرسػطك 

عبهػل الريلضػي  كقػد اسػتقر أرسػطك أ ينل متكجهلن إل  أسػيل الصػغرل  كبهػل تػزكج  كبعػد بضػ  سػنكات عػلد إلػ  أ ينػل كأسػس مدرسػ   ػ  أحػد م 
ؽ.ـ د  322 ػػ  مدينػػ  )خمقػػيس  أك )خمسػػيس   ػػ  جزيػػرة أكبػػل إحػػدل الجػػزر اليكنلنيػػ  كبهػػل تػػك   كهػػك  ػػ  سػػف ال لل ػػ  كالسػػتيف  كذلػػؾ سػػن  

 .224  223  ص1998لممزيد أنظر أميرة حمم  مطر د الفمسف  اليكنلني  تلريخهل كم ك تهل د ب ط  دار قبل  لمطبلع  كالن ر  القلهرة  
 .117إبراهيـ مدككر  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص   2)
 .158أب  بكر الرازم  مختلر الصحلح  مصدر سبؽ ذكرة  ص   3)
 .471ـ  ص1991أحمد العلبد  داككد عبد  كآخركف  المعجـ العرب  األسلس   بيركت  ب ط     4)
 .305ـ  ص1425  مكتب  ال ركؽ الدكلي   القلهرة  4المعجـ الكسيط  مجم  المغ  العربي   ط   5)
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أيضػػػػػػػػػلن الدكلػػػػػػػػػ :   مجتمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػنظـ لػػػػػػػػػه حككمػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػتقم  ك خصػػػػػػػػػي  معنكيػػػػػػػػػ  متميػػػػػػػػػزة 

معػػػػػػػػػلت األخػػػػػػػػػرل الممل مػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تربطهػػػػػػػػػل بهػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػض الع قػػػػػػػػػلت كتختمػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػدكؿ مػػػػػػػػػف المجت

 يمػػػػػػػػػػل بينهػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػث تككينهػػػػػػػػػػل كنظػػػػػػػػػػلـ الحكػػػػػػػػػػـ  يهػػػػػػػػػػل   منهػػػػػػػػػػل كبيػػػػػػػػػػرة كصػػػػػػػػػػغيرة  كمنهػػػػػػػػػػل 

 . 1)ممكي  كجمهكري   
 

 ب. الدولة في االصط ح: 

تعتبػػػػػػػػػر الدكلػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػـ مككنػػػػػػػػػػلت السيلسػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػد ا نسػػػػػػػػػػلف  كهػػػػػػػػػدؼ الدكلػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػك 

تمػػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػػأميف السػػػػػػػػػػمـ كالنظػػػػػػػػػػلـ  كتحقيػػػػػػػػػػؽ التقػػػػػػػػػػدـ  ػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػداخؿ كاألمػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػبط حركػػػػػػػػػػ  المج

مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػدكاف  ػػػػػػػػػػ  الخػػػػػػػػػػػلرج  كمػػػػػػػػػػف النلحيػػػػػػػػػػ  القلنكنيػػػػػػػػػػ  تعتبػػػػػػػػػػػر الدكلػػػػػػػػػػ   خصػػػػػػػػػػي  قلنكنيػػػػػػػػػػػ  

مكحػػػػػػػػػػدة  ككيلنػػػػػػػػػػلن جملعيػػػػػػػػػػلن دائمػػػػػػػػػػلن يتمتػػػػػػػػػػ  بسػػػػػػػػػػمط  األمػػػػػػػػػػر كالنهػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػػك  ريػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػ  

جتملعيػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػ   كتعػػػػػػػػػػػكد ن ػػػػػػػػػػػأة الدكلػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػػػػؿ ا نسػػػػػػػػػػػلف نحػػػػػػػػػػػك الحيػػػػػػػػػػػلة اال

تصػػػػػػػػب  صػػػػػػػػعب   ػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػلب عقػػػػػػػػد اجتمػػػػػػػػلع  يضػػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػػد التصػػػػػػػػرؼ كالحقػػػػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػػػػػلت 

 االجتملعي  لس راد.

مػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػـ أهػػػػػػػػػػداؼ القػػػػػػػػػػلنكف تحقيػػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػػدؿ  ػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػؾ أف أمػػػػػػػػػػكر 

النػػػػػػػػلس تسػػػػػػػػتقيـ  ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدنيل مػػػػػػػػ  العػػػػػػػػدؿ أك ػػػػػػػػر ممػػػػػػػػل تسػػػػػػػػتقيـ مػػػػػػػػ  الظمػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػكؽ  ذلػػػػػػػػؾ 

:   نظػػػػػػػػلـ كػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ     ػػػػػػػػ ذا أقػػػػػػػػيـ أمػػػػػػػػر  ـ ابػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػ أف العػػػػػػػػدؿ كمػػػػػػػػل يقػػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػػي  ا سػػػػػػػػ

الػػػػػػدنيل بعػػػػػػدؿ قلمػػػػػػت كمتػػػػػػ  لػػػػػػـ تقػػػػػػـ بعػػػػػػدؿ لػػػػػػـ تقػػػػػػـ  ك ػػػػػػ  التحمػػػػػػ  بللعدالػػػػػػ  بمػػػػػػكغ نهليػػػػػػ  تمػػػػػػلـ 
                                                           

 .305المصدر السلبؽ  ص   1)
  ابػػػػػف تيميػػػػػ : هػػػػػك أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الحمػػػػػيـ بػػػػػف عبػػػػػد السػػػػػ ـ بػػػػػف عبػػػػػد او كلػػػػػد بحػػػػػراف   ػػػػػـ انتقػػػػػؿ إلػػػػػ  دم ػػػػػؽ حيػػػػػث عػػػػػلش  يهػػػػػل كنبػػػػػد

محل ظػػػػلن  ػػػػ  مكقفػػػػه مػػػػف الفمسػػػػف  كالتأكيػػػػؿ كلقػػػػد كا ػػػػتهر  ككػػػػلف حنبمػػػػ  المػػػػذهب  سػػػػمف  النزعػػػػ   مجػػػػددان  ػػػػديد العػػػػدا  لمخرا ػػػػلت كالبػػػػدع  
جػػػػػػرت عميػػػػػػه مكاقفػػػػػػه الفكريػػػػػػ  كصػػػػػػراحته  ػػػػػػ  الحػػػػػػؽ الػػػػػػذم يعتقػػػػػػد  عػػػػػػدا  العلمػػػػػػ  كاضػػػػػػطهلد الحكػػػػػػلـ   سػػػػػػجف بمصػػػػػػر  كاعتػػػػػػؽ بدم ػػػػػػؽ 

صػػػػ حه الػػػػدين  تيػػػػلران  كريػػػػلن  ػػػػ    التػػػػراثكمػػػػلت معػػػػتق ن بقمعتػػػػه  كلقػػػػد بمػػػػد تيميػػػػ  مرتبػػػػ  ا ملمػػػػ  العمميػػػػ   ػػػػ  عصػػػػرهف كأصػػػػب  منهجػػػػه كا 
ا سػػػػػ م   كلقػػػػػد حظيػػػػػت السيلسػػػػػ  بػػػػػللك ير مػػػػػف اهتملمػػػػػه   ػػػػػألؼ  يهػػػػػل بػػػػػيف مػػػػػل ألػػػػػؼ: الجكامػػػػػ   ػػػػػ  السيلسػػػػػ  ا لهيػػػػػ  كاآليػػػػػلت النبكيػػػػػ   
كنظريػػػػػ  العقػػػػػػد  كالسيلسػػػػػػ  ال ػػػػػػرعي   ػػػػػػ  إصػػػػػػ ح الراعػػػػػػ  كالرعيػػػػػػ   كاألحكػػػػػػلـ السػػػػػػمطلني   كالحسػػػػػػب   ػػػػػػ  ا سػػػػػػ ـ. لممزيػػػػػػد أنظػػػػػػر: عبػػػػػػد 

 .22د  مرج  سبؽ ذكر   ص 1السيلس  ج الكهلب الكيلل   مكسكع 
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الػػػػػػػػػنفس ككمللهػػػػػػػػػل  ك يػػػػػػػػػه أيضػػػػػػػػػلن الخيػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػر لمفػػػػػػػػػرد  ألف مػػػػػػػػػف ظمػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػلر كابتغػػػػػػػػػػ  

نػػػػػػػػػػه  ك ػػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػبيؿ العدالػػػػػػػػػػ  قصػػػػػػػػػػد  النػػػػػػػػػػلس بػػػػػػػػػػللظمـ  كاسػػػػػػػػػػتعدكا ألذيتػػػػػػػػػػه  كاحتػػػػػػػػػػرزكا م

العػػػػػػػػػػدؿ أيضػػػػػػػػػػلن النفػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ النفػػػػػػػػػػ  لممجمػػػػػػػػػػكع  إذ بػػػػػػػػػػه تسػػػػػػػػػػتمر الدكلػػػػػػػػػػ  كتبقػػػػػػػػػػ  متملسػػػػػػػػػػك  ال 

 . 1)يتطرؽ إليهل التفكؾ كاالنهيلر  

  هػػػػػػػػػػػػ  مجتمػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػنظـ لػػػػػػػػػػػػه حككمػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػتقم  ك خصػػػػػػػػػػػػي  معنكيػػػػػػػػػػػػ  متميػػػػػػػػػػػػزة مػػػػػػػػػػػػف 

المجتمعػػػػػػػػػلت األخػػػػػػػػػرل الممل مػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تربطػػػػػػػػػه بهػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػض الع قػػػػػػػػػلت كتختمػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػدكؿ  يمػػػػػػػػػل 

تككينهػػػػػػػل كنظػػػػػػػلـ الحكػػػػػػػـ  يهػػػػػػػل  منهػػػػػػػل كبيػػػػػػػرة كمنهػػػػػػػل صػػػػػػػغيرة كمنهػػػػػػػل ممكيػػػػػػػ   بينهػػػػػػػل  مػػػػػػػف حيػػػػػػػث

كجمهكريػػػػػػػػػ   كسػػػػػػػػػيطرة الدكلػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػلـ يرمػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  جعػػػػػػػػػؿ الكظػػػػػػػػػلئؼ االجتملعيػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف إنتػػػػػػػػػلج 

 . 2)كخدملت علم     يد الدكل   

كهنػػػػػػػػػػػػلؾ تعريػػػػػػػػػػػػؼ أخػػػػػػػػػػػػر لمدكلػػػػػػػػػػػػ :   هػػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػػكة االجتملعيػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػ  تمتمػػػػػػػػػػػػؾ 

ملعػػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػ   كعمػػػػػػػػ  أم  ػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػمط  قكيػػػػػػػػ  تعمػػػػػػػػك قلنكنيػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػكؽ أم ج

   للدكلػػػػػػػػػػػػػػ  جهػػػػػػػػػػػػػػلز أك مؤسسػػػػػػػػػػػػػػ  منظمػػػػػػػػػػػػػ  لممجتمػػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػػع  إلػػػػػػػػػػػػػػ  تنظيمػػػػػػػػػػػػػػه   3)أ رادهػػػػػػػػػػػػػل  

 ػػػػػػػػػػللمجتم  المػػػػػػػػػػدن  يتميػػػػػػػػػػز بكجػػػػػػػػػػكد الدكلػػػػػػػػػػ   بعكػػػػػػػػػػس المجتمػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػدائ  الػػػػػػػػػػذم يفتقػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػ  

 كجكد الدكل . 

كػػػػػػػػػػػػػذلؾ الدكلػػػػػػػػػػػػػ    هػػػػػػػػػػػػػ  الكيػػػػػػػػػػػػػلف السيلسػػػػػػػػػػػػػ  كا طػػػػػػػػػػػػػلر التنظيمػػػػػػػػػػػػػ  الكاسػػػػػػػػػػػػػ  لكحػػػػػػػػػػػػػدة 

جتمػػػػػػػػػػ  كالنػػػػػػػػػػلظـ لحيلتػػػػػػػػػػه الجملعيػػػػػػػػػػ  كمكضػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػيلدة  يػػػػػػػػػػه  بحيػػػػػػػػػػث تعمػػػػػػػػػػك إرادة الدكلػػػػػػػػػػ  الم

 . 4) رعلن  كؽ إرادة األ راد كالجملعلت األخرل    المجتم   

                                                           
مصػػػػػطف  سػػػػػيد أحمػػػػػد صػػػػػقر   مسػػػػػف  العدالػػػػػ  عنػػػػػد ا اريػػػػػؽ كأ رهػػػػػل عمػػػػػ   قهػػػػػل  الركمػػػػػلف ك مسػػػػػف  ا سػػػػػ ـ  ب ط  مكتبػػػػػ  الجػػػػػ      1)

 .5  ص1989الجديدة  المنصكرة  
 .85إبراهيـ مدككر  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص   2)
 . 269د د تد ص 2كسكع  السيلسي  د جعبد الكهلب الكيلل   م   3)
 .702دمرج  سبؽ ذكر  ص 2عبد الكهلب الكيلل   مكسكع  السيلسي   ج  4)
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 للدكلػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػ  ا طػػػػػػػػػػػػلر الطبيعػػػػػػػػػػػػ  لخنسػػػػػػػػػػػػلف الػػػػػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػػػػتـ  يػػػػػػػػػػػػه اآلف جػػػػػػػػػػػػؿ الحيػػػػػػػػػػػػلة 

 الب ػػػػػػػػػػػري   كيمػػػػػػػػػػػلرس داخمػػػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػػػمكؾ ا نسػػػػػػػػػػػلن  بصػػػػػػػػػػػف  علمػػػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػمكؾ

السيلسػػػػػػػػػػ    للدكلػػػػػػػػػػ  إذف كيػػػػػػػػػػلف سيلسػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػنظـ مكػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػكلف يقيمػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػ  إقمػػػػػػػػػػيـ 

معػػػػػػػػػػػػػيف د كيعي ػػػػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػػػؿ حككمػػػػػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػػػػر خلضػػػػػػػػػػػػػع  مبل ػػػػػػػػػػػػػرة لمقػػػػػػػػػػػػػكة أك السػػػػػػػػػػػػػيطرة 

 الخلرجي   كقلدرة عم  ضملف طلع  كؿ المقيميف  يهل.

 

 : تعــقيب

عرضػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػػػؿ لمجمكعػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػػطمحلت السيلسػػػػػػػػػػ  كالتػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػل 

كع الدراسػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػ  قلعػػػػػػػػدة عمميػػػػػػػػ  مهمػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف العمػػػػػػػػـك كالػػػػػػػػذم ع قػػػػػػػػ  بمكضػػػػػػػػ

يبػػػػػػػػػػػػدأ بللضػػػػػػػػػػػػركرة بتحديػػػػػػػػػػػػد مفػػػػػػػػػػػػلهيـ كمصػػػػػػػػػػػػطمحلت هػػػػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػػػػـ حتػػػػػػػػػػػػ  ال يقػػػػػػػػػػػػ  االلتبػػػػػػػػػػػػلس 

كالغمػػػػػػػػكض حػػػػػػػػكؿ تمػػػػػػػػػؾ المفػػػػػػػػلهيـ كأيضػػػػػػػػلن تكػػػػػػػػػكف تمػػػػػػػػؾ المفػػػػػػػػلهيـ معيػػػػػػػػػلران نرجػػػػػػػػ  إليػػػػػػػػه حينمػػػػػػػػػل 

ه بل ضػػػػػػػػػل   نػػػػػػػػػرل اخت  ػػػػػػػػػلن بػػػػػػػػػيف المصػػػػػػػػػطمحلت كالمفػػػػػػػػػلهيـ عنػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػؿ  يمسػػػػػػػػػكؼ نعػػػػػػػػػرض لػػػػػػػػػ

إلػػػػػػػػػػ  م حظػػػػػػػػػػ  تطػػػػػػػػػػكر هػػػػػػػػػػذ  المفػػػػػػػػػػلهيـ كاخت  هػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  األ كػػػػػػػػػػلر السيلسػػػػػػػػػػي  المختمفػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػذا 

حرصػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػ  أف أكضػػػػػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػػػػطمحلت المرتبطػػػػػػػػػػػ  بمكضػػػػػػػػػػػػكع البحػػػػػػػػػػػػث 

 كه  ا رادة ا نسلني  كالحري  كالعقد كالقلنكف كالعدؿ كالدكل  .

القػػػػػػػػػػػػلنكف ككجػػػػػػػػػػػػدت أف أهػػػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػػػطمحيف يرتكػػػػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػػػيهف هػػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػػث الحريػػػػػػػػػػػػ  ك 

 ػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػد ينكػػػػػػػػػر ارتبػػػػػػػػػلط الحريػػػػػػػػػ  بسػػػػػػػػػعلدة ا نسػػػػػػػػػلف د كمػػػػػػػػػل أنهػػػػػػػػػل التعبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف ال خصػػػػػػػػػي  

المسػػػػػػػػػػػتقم  القػػػػػػػػػػػلدرة عمػػػػػػػػػػػ  تحمػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػؤكلي  كالحريػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػػؿ جميػػػػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػػػػكؽ إذ ال 

يسػػػػػػػػػػػتطي  أم  ػػػػػػػػػػػرد أف يمػػػػػػػػػػػلرس حقػػػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػػػف حقكقػػػػػػػػػػػه بعيػػػػػػػػػػػدان عػػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػػ  د  للحريػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  

لغل  الحري  يعن  إلغل    لحقكؽ األ راد .أسلس كؿ الحقكؽ د كا 
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كالحريػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػذلؾ يكػػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػػػرطهل االختيػػػػػػػػػػػلر د  للحريػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػدرة ا نسػػػػػػػػػػػلف عمػػػػػػػػػػػ  

 اختيلر األ علؿ كأيضلن االمت ؾ الكاع  لخرادة ا نسلني  .

كلكػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػػػل ال يجػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػكف حريػػػػػػػػػػ  مطمقػػػػػػػػػػ  د  للحريػػػػػػػػػػ  المطمقػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػكد 

لدران عمػػػػػػػػػػ  القتػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف الفكضػػػػػػػػػػ  كعػػػػػػػػػػدـ الضػػػػػػػػػػبط د ك تجعػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػه إنسػػػػػػػػػػلنلن قػػػػػػػػػػ

كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػدمير كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػرق  دكف أم رادع د  ل نسػػػػػػػػػػػػػػػػػلف بػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػبط أك ردع سػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 

 بتدمير نفسه أكالن  ـ تدمير اآلخريف .

ممقػػػػػػػػػلنكف   طبيعػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػلبط لهػػػػػػػػػذا ا نسػػػػػػػػػلف كهػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػلنكف  لػػػػػػػػػذلؾ البػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػكد 

مزدكجػػػػػػػ  تتم ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  قدرتػػػػػػػػه عمػػػػػػػ  تكسػػػػػػػػي  نطػػػػػػػػلؽ حريػػػػػػػػه ا نسػػػػػػػلف كتقييػػػػػػػػد هػػػػػػػػذ  الحريػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  

 . 1)كاحد   آف

كمػػػػػػػػف هنػػػػػػػػل جػػػػػػػػل  ارتبػػػػػػػػلط الحريػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػل يجيػػػػػػػػز  أك يقػػػػػػػػر  القػػػػػػػػلنكف د كعػػػػػػػػدـ القيػػػػػػػػلـ بػػػػػػػػأم 

 عمؿ قد يضر به أك بلآلخريف  للحري  بهذا المعن  حري  مقيدة كمحددة .       

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .236حسيف عبد الحميد أحمد ر كاف د القلنكف كالمجتم  د ب ط د المكتب الجلمع  الحديث د ا سكندري  د ب تد ص  1)
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 ... تمييــد

إف الحريػػػػػػػػػػػ  الحقيقيػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػػػ  الممتزمػػػػػػػػػػػ  بقيػػػػػػػػػػػكد أخ قيػػػػػػػػػػػ  ر يعػػػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػػػ  قيمػػػػػػػػػػػه 

زالػػػػػػػػػػ  العكائػػػػػػػػػػؽ المعطمػػػػػػػػػػ  لنمػػػػػػػػػػك  إنسػػػػػػػػػػلنيه سػػػػػػػػػػلمي  د تػػػػػػػػػػدعك إلػػػػػػػػػػ  تحطػػػػػػػػػػيـ األاػػػػػػػػػػ ؿ كالقيػػػػػػػػػػكد كا 

 .بمل يحقؽ لخنسلف كرامته ال خصي ا نسلف كتقدمه كازدهلر  كصيلا  الكاق  

 كلكػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػكف هنػػػػػػػػػػػلؾ انسػػػػػػػػػػػجلـ كتعػػػػػػػػػػػليش بػػػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػػػراد كحتػػػػػػػػػػػ  يحتػػػػػػػػػػػـر كػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػرد حريػػػػػػػػػػػ  

كمصػػػػػػػػلل  األخػػػػػػػػريف البػػػػػػػػد مػػػػػػػػف كجػػػػػػػػكد قكاعػػػػػػػػد كضػػػػػػػػكابط تػػػػػػػػنظـ ع قػػػػػػػػلت األ ػػػػػػػػراد  يمػػػػػػػػل بيػػػػػػػػنهـ 

 . 1)ل بللقلنكف كهذ  القكاعد قد.....تعلرؼ النلس عم  تسميته

 هػػػػػػػػػذ  القكاعػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػنظـ حيػػػػػػػػػلة النػػػػػػػػػلس قػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػلدرة مػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػث 

يتعػػػػػػػػػلرؼ عميهػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػػػ    كقػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػلدر  مػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػدر إلهػػػػػػػػػ  كدينػػػػػػػػػ  كلكػػػػػػػػػف 

 أيلن كلف مصدر هذ  القكاعد  هذ  القكاعد تعرؼ بللقلنكف.

ف القػػػػػػػػػػػػلنكف  للقػػػػػػػػػػػػلنكف أمػػػػػػػػػػػػر ضػػػػػػػػػػػػركرم كهػػػػػػػػػػػػلـ لمحيػػػػػػػػػػػػلة داخػػػػػػػػػػػػؿ المجتمعػػػػػػػػػػػػلت بلعتبػػػػػػػػػػػػلر أ

كسػػػػػػػػػيم  لػػػػػػػػػد   األخطػػػػػػػػػلر كاألضػػػػػػػػػرار المتم مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  الفكضػػػػػػػػػ  كالهػػػػػػػػػ ؾ الػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػد يقػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػه 

 النلس لك ترككا دكف كازع.

ككجػػػػػػػػػػػكد  يػػػػػػػػػػػرتبط بكجػػػػػػػػػػػكد الجملعػػػػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػػػػػري    كمػػػػػػػػػػػل أف هػػػػػػػػػػػذا ا نسػػػػػػػػػػػلف ال يسػػػػػػػػػػػػتطي  

كلػػػػػػػػذا كػػػػػػػػلف   القػػػػػػػػلنكف هػػػػػػػػك جممػػػػػػػػ  القكاعػػػػػػػػد الممزمػػػػػػػػ  ‘العػػػػػػػػيش إال  ػػػػػػػػ  إطػػػػػػػػلر جملعػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػري  

الع ئػػػػػػػػػػػؽ االجتملعيػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػ  تم مهػػػػػػػػػػػل ا رادة الجملعيػػػػػػػػػػػ  لمجملعػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػػدد 

 . 2)لحظ   

                                                           
 .16مرج  سبؽ ذكر    القلنكف الميب   القلنكف كالحؽ     أسلسيلت القلدر محمد  هلب  عبد  1)
 522مراد هبه  المعجـ الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص  2)
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كلهػػػػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػػػػ ف الطبيعػػػػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػػػػري  البػػػػػػػػػػػد لهػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػػلـ تعػػػػػػػػػػػيش بمقتضػػػػػػػػػػػل    كهػػػػػػػػػػػذا 

النظػػػػػػػػػلـ قػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف طبيعيػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػرؼ كالعػػػػػػػػػلدات كقػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف كضػػػػػػػػػعيل حسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػرا  

الفػػػػػػػػػرد كحفلظػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػ  حيلتػػػػػػػػػه  الحلجػػػػػػػػػه ا نسػػػػػػػػػلني     للقػػػػػػػػػلنكف مػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػك إال مراعػػػػػػػػػلة لمصػػػػػػػػػمح 

يكجهػػػػػػػػػػػػػه لمخيػػػػػػػػػػػػػر كلممصػػػػػػػػػػػػػمح  العلمػػػػػػػػػػػػػ  كالفرديػػػػػػػػػػػػػ    كيسػػػػػػػػػػػػػلعد  عمػػػػػػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػػػػػػل  حيػػػػػػػػػػػػػلة هلدئػػػػػػػػػػػػػ  

كمسػػػػػػػتقرة    للقػػػػػػػلنكف  ػػػػػػػػ  حػػػػػػػد ذاتػػػػػػػه كجػػػػػػػػد مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػرد نفسػػػػػػػه  حتػػػػػػػ  يضػػػػػػػػمف لػػػػػػػه حيػػػػػػػػلة 

 هلدئ  كمستقرة كعلدله .كهذا مل تؤكد  القكانيف سكا   الطبيعي  أك الكضعي .

طبيعيػػػػػػػػػػػػػػ  ككضػػػػػػػػػػػػػػعيه   كمػػػػػػػػػػػػػػل لخنسػػػػػػػػػػػػػػلف إرادة  هنػػػػػػػػػػػػػػلؾ كالمجتمػػػػػػػػػػػػػػ  تحكمػػػػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػػػػريعتلف 

كأعظػػػػػػػػػػػػػػػـ هػػػػػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا رادة ا لهيػػػػػػػػػػػػػػػ    كهنػػػػػػػػػػػػػػػلؾ قكاعػػػػػػػػػػػػػػػد كقػػػػػػػػػػػػػػػكانيف تػػػػػػػػػػػػػػػربط  إرادة اقػػػػػػػػػػػػػػػكل  

ا رادتػػػػػػػػػػيف بعضػػػػػػػػػػهمل بعضػػػػػػػػػػلن   فكػػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  مكجػػػػػػػػػػكدة منػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػدـ  حيػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػلف 

الػػػػػػػػػػػػػبعض ينسػػػػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػػػػض الظػػػػػػػػػػػػػكاهر الطبيعيػػػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  كقكانينهػػػػػػػػػػػػػل  حيػػػػػػػػػػػػػث  راكدت 

منػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػدـ  كػػػػػػػػػرة كجػػػػػػػػػكد قػػػػػػػػػلنكف أعمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػكانيف الكضػػػػػػػػػعي   قػػػػػػػػػلنكف صػػػػػػػػػلل  الف سػػػػػػػػػف  

 . 1)لكؿ زملف كمكلف  

ك كػػػػػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  نجػػػػػػػػػػػػػد لهػػػػػػػػػػػػػل امتػػػػػػػػػػػػػدادان تلريخيػػػػػػػػػػػػػلن   قػػػػػػػػػػػػػد ظهػػػػػػػػػػػػػرت  أكؿ مػػػػػػػػػػػػػل 

 ؽ.ـ Socrates(470–389*1ســـــــــــــــــــــــــــــقراطظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاقييف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

                                                           
 122.121ـ ص1958دار المعلرؼ  مصر    2ط حسف كيرة  اصكؿ القلنكف    1)
كالػػػػد   ػػػػـ ا نػػػػل   كػػػػلف كالػػػػد  ي ػػػػتغؿ  ػػػػ  صػػػػنلع  التمل يػػػػؿ  ا ػػػػتغؿ سػػػػقراط  ػػػػ  صػػػػبل  بصػػػػنلع   ػػػػ  أ ينػػػػل كلػػػػد  :ســــقراط بــــن ســــفرنيقوس*  

ؿ بللجػػػػػدؿ كالحػػػػػكار . كا  ػػػػػلرة الم ػػػػػلكؿ الفكريػػػػػ   كال ػػػػػككؾ  ػػػػػ  نفػػػػػكس النػػػػػلس حػػػػػكؿ القضػػػػػليل غاػػػػػـر بػػػػػه   كا ػػػػػتأتكجػػػػػه الػػػػػ  الفكػػػػػر الػػػػػذم 
كراػػػػػـ ذلػػػػػؾ تألػػػػػب النػػػػػلس عميػػػػػه ألنػػػػػه نهػػػػػ  الرؤسػػػػػل   ػػػػػ  زملنػػػػػه عػػػػػف  سػػػػػقراط كا ػػػػػتهر   تيصػػػػػكلقػػػػػد ذاع   لرهػػػػػل السك سػػػػػطلئيكف  أالتػػػػػ  

نكػػػػػلر ال ػػػػػرؾ كعبػػػػػلدة االك ػػػػػلف  ػػػػػلتهم نتيجػػػػػ  ذلػػػػػؾ قػػػػػدـ  كا  سػػػػػلد عقػػػػػكؿ ال ػػػػػبلب   لهػػػػػ  جػػػػػدد إلػػػػػ  آكالػػػػػدعكة  لهػػػػػ  اليكنػػػػػلف  آك  بل لحػػػػػلد كا 
د  مطػػػػػر نظػػػػػر أميػػػػػرة حممػػػػػ أؽ.ـ .لممزيػػػػػد  399لممحلكمػػػػػ    حكػػػػػـ عميػػػػػه بل عػػػػػداـ بسػػػػػقليته السػػػػػـ .كمػػػػػلت سػػػػػقراط كعمػػػػػر  سػػػػػبعيف سػػػػػن  

 تلري  الفمسف  اليكنلني  كم ك تهل د مرج  سبؽ ذكر  د ص 
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منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ؽ.ـ  كأرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطك كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاقييف  حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث آ ploton 427-347**1وأف طــــــــــــــــــــــون

بللقػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػ  ايػػػػػػػر المكتػػػػػػػكب الػػػػػػػذم ظػػػػػػػؿ أكلئػػػػػػػؾ النػػػػػػػلس بػػػػػػػه  ػػػػػػػ  سػػػػػػػعلدة ككئػػػػػػػلـ كقػػػػػػػللكا 

كػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػلة تكػػػػػػػػكف خيػػػػػػػػران عنػػػػػػػػدمل تجػػػػػػػػرم مػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػؽ كاحػػػػػػػػد   ألف هػػػػػػػػذ  الحيػػػػػػػػلة "

كمػػػػػػػػػػل  أنطمػػػػػػػػػػؽ الف سػػػػػػػػػػػف   2) 1)إنمػػػػػػػػػػل تمػػػػػػػػػػت ك قػػػػػػػػػػلن لمقػػػػػػػػػػكانيف الطبيعيػػػػػػػػػػ  الخيػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلف 

نكف كأسلسػػػػػػػػه الممػػػػػػػػـز مػػػػػػػػف منطمػػػػػػػػؽ المقلرنػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف الحيػػػػػػػػلة اليكنػػػػػػػػلنيكف  ػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػرتهـ إلػػػػػػػػ  القػػػػػػػػل

ا نسػػػػػػػػػػػلني  كالظػػػػػػػػػػػكاهر الطبيعيػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػلداـ الكػػػػػػػػػػػكف يخضػػػػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػػػػكانيف  لبتػػػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػػػمف بقػػػػػػػػػػػل   

كاتسػػػػػػػػػلقه عمػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػلـ  لبػػػػػػػػػت ال يتغيػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػ ف ا نسػػػػػػػػػلف يخضػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  معلم تػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػ  بقيػػػػػػػػػ  

  3) 2) أبنل  جنسه لقلنكف  لبت    أنه    ذلؾ  أف الظكاهر الطبيع  األخرل 

مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػرل أف النػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػ  ع قػػػػػػػػػلتهـ بعضػػػػػػػػػهـ الػػػػػػػػػبعض يخضػػػػػػػػػعكف إلػػػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػػػد 

 لبتػػػػػػػػ  ال تتغيػػػػػػػػر كال تتبػػػػػػػػدؿ  كهػػػػػػػػذ  القكاعػػػػػػػػد تتم ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  قػػػػػػػػلنكف طبيعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف صػػػػػػػػن  الطبيعػػػػػػػػ  

  يضػػػػػػػػػمف اسػػػػػػػػػتمرار الحيػػػػػػػػػلة الب ػػػػػػػػػري  عمػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػنظـ   كيقػػػػػػػػػـك ذلػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  

أف القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد اليكنػػػػػػػػلف  عمػػػػػػػػ  التأمػػػػػػػػؿ كالعقػػػػػػػػؿ كالتفكيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف هػػػػػػػػذ  الفكػػػػػػػػرة نجػػػػػػػػد

مػػػػػػػػػػػػرتبط بللطبيعػػػػػػػػػػػػ  كظكاهرهػػػػػػػػػػػػل   كهػػػػػػػػػػػػذ  الفكػػػػػػػػػػػػرة كليػػػػػػػػػػػػدة الفمسػػػػػػػػػػػػف  اليكنلنيػػػػػػػػػػػػ    كبعػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػؾ 

 امتدت جذكرهل إل  بقي  ال عكب كالفمسفلت األخرل .
                                                           

كلػػػػد  ػػػػ  أ ينػػػػػل  مػػػػف أسػػػػرة عريقػػػػػ  انيػػػػ  ذات  ػػػػأف  ػػػػػ  السيلسػػػػ  كالممػػػػػؾ  مػػػػػيس  قهػػػػك أ  طػػػػػكف بػػػػف أرسػػػػطف بػػػػػف أرسػػػػطك  :اف طــــون** 1
ذاهب الفمسػػػػػفي   كلمػػػػػل بمػػػػػد سػػػػػف الع ػػػػػريف تعػػػػػرؼ عمػػػػػ  مػػػػػكاطمػػػػػ  عمػػػػػ  ال كالحكمػػػػػ   ت قػػػػػؼ  قل ػػػػػ  كاسػػػػػع  حيػػػػػث تعمػػػػػـ الريلضػػػػػ  كال ػػػػػعر 

 ػػػػ  حيػػػػلة  كالتػػػػ  تركػػػػت بػػػػدكرهل أ ػػػػرا كبيػػػػران  نقػػػػؿ خ لهػػػػل الك يػػػػر مػػػػف ا كػػػػلر  كتعلليمػػػػه    سػػػػقراط   زمػػػػ  كتتممػػػػذ عميػػػػه مػػػػدة  ملنيػػػػ  اعػػػػكاـ 
 مػػػػػر الػػػػػذم أسػػػػػهـ  ػػػػػ   مسػػػػػفتهأ  طػػػػػكف كتفكيػػػػػر  الفمسػػػػػف   جمػػػػػ  أ  طػػػػػكف مػػػػػف خػػػػػ ؿ رح تػػػػػه كتنق تػػػػػه بػػػػػيف  قل ػػػػػلت ال ػػػػػرؽ كالغػػػػػرب األ

رجػػػػػػ  أ  طػػػػػػكف إلػػػػػػ  أ ينػػػػػػل كبهػػػػػػل أن ػػػػػػل مدرسػػػػػػته    378التػػػػػػ  جػػػػػػل ت متعػػػػػػددة الجكانػػػػػػب الفكريػػػػػػ  كمتعػػػػػػددة المكضػػػػػػكعلت ك ػػػػػػ  سػػػػػػن  ) 
الفمسػػػػفي  د التػػػػػ  كلنػػػػػت تطػػػػػؿ عمػػػػ  ) حديقػػػػػ  أكػػػػػلديمكس   أحػػػػػد أبطػػػػلؿ اليكنػػػػػلف د  سػػػػػميت لػػػػػذلؾ بلألكلديميػػػػ  د كقػػػػػد جعمهػػػػػل دينيػػػػػ  تػػػػػدرس 

نػػػػب كظػػػػؿ  يهػػػػل إلػػػػ   يهػػػػل جميػػػػ  العمػػػػـك كأقػػػػلـ  يهػػػػل معبػػػػدان كظػػػػؿ يعمػػػػـ  يهػػػػل كيكتػػػػب أربعػػػػيف سػػػػنه د كقػػػػد أقبػػػػؿ عميهػػػػل الطػػػػ ب د يكنػػػػلف كأجل
 . 155ؽ.ـ لممزيد أنظر أميرة حمم  مطر د تلري  الفمسف  اليكنلني  كم ك تهل د مرج  سبؽ ذكر  ص 347أف تك   سن  

 ضػػػػػؿ او محمػػػػػد اسػػػػػملعيؿ د سػػػػػعيد محمػػػػػد ع مػػػػػلف د نظريػػػػػ  القػػػػػلنكف الطبيعػػػػػ   ػػػػػ   كػػػػػر السيلسػػػػػ  الغربػػػػػ  د مرجػػػػػ  سػػػػػبؽ ذكػػػػػػر  د   1)
 . 8ص 

 .86ص هلب  اسلسيلت القلنكف كالحؽ    القلنكف الميب   مرج  سبؽ ذكر   در محمد  قلعبدال  2)
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أمػػػػػػػػػل بللنسػػػػػػػػػب  لمعصػػػػػػػػػكر الكسػػػػػػػػػط   قػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػلر القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػلنكف 

  يرل تكمل األككين . االله  الذم يسمك عم  القلنكف الكضع  .

امػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػػػػػكر الحدي ػػػػػػػػػػػػػ  يمكػػػػػػػػػػػػػف أف نممػػػػػػػػػػػػػس دكر الحضػػػػػػػػػػػػػلرة االسػػػػػػػػػػػػػ مي   ػػػػػػػػػػػػػ  

تحػػػػػػػػػػػػكير ملهيػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػػػلنكف كربطػػػػػػػػػػػػه بللقػػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػػع  . للقػػػػػػػػػػػػلنكف لػػػػػػػػػػػػه دكر  المهػػػػػػػػػػػػـ 

كالفعػػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػػ  تنظػػػػػػػػػيـ المجتمػػػػػػػػػ  كالنػػػػػػػػػلس بصػػػػػػػػػف  علمػػػػػػػػػ    حتػػػػػػػػػ  يضػػػػػػػػػمف االمػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػتقرار 

 لم عكب.

 ليونانية :الحرية والقانون في الفمسفة ا-1

هػػػػػػػػػ  أكؿ مػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػػف الحللػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػلش  يهػػػػػػػػػل   Stoicismالرواقيـــــــــة

النػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػ ـ كطمأنينػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػل كا بللقػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػر المكتػػػػػػػػػكب الػػػػػػػػػػذم أصػػػػػػػػػػب  

بػػػػػػػه ا نسػػػػػػػلف  ػػػػػػػ  سػػػػػػػعلدة كهنػػػػػػػل  ككئػػػػػػػلـ كقػػػػػػػللكا:   كػػػػػػػؿ حيػػػػػػػلة تكػػػػػػػكف خيػػػػػػػران عنػػػػػػػدمل تجػػػػػػػرم مػػػػػػػ  

ة إنمػػػػػػػل تمػػػػػػػت ك قػػػػػػػلن لقػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػ  الخيػػػػػػػرة مػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػ   ػػػػػػػ  نسػػػػػػػؽ كاحػػػػػػػد  ألف هػػػػػػػذ  الحيػػػػػػػل

 . 1)ا نسلف  

يػػػػػػػػػػػػػػػؤمف الركاقيػػػػػػػػػػػػػػػكف بحكػػػػػػػػػػػػػػػـ الطبيعػػػػػػػػػػػػػػػ  كقكانينهػػػػػػػػػػػػػػػل . كيػػػػػػػػػػػػػػػركف أف القػػػػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػػػ  

محمػػػػػػػػد ايػػػػػػػػر قلبػػػػػػػػػؿ لمتغييػػػػػػػػر د كأنػػػػػػػػػه يػػػػػػػػت  ـ مػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػؿ ا نسػػػػػػػػلن  د كيحيػػػػػػػػػل ك ػػػػػػػػؽ الطبيعػػػػػػػػػ  

قػػػػػػػػػلت االجتملعيػػػػػػػػػ  كالعقػػػػػػػػػؿ ا نسػػػػػػػػػلن  د كمػػػػػػػػػل أنهػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتمدكا آرا هػػػػػػػػػـ الخلصػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػـ الع 
                                                           

 ـــــة : ظػػػػػلهرة التػػػػػأ ر بللنزعػػػػػلت ال ػػػػػرقي  أكضػػػػػ  مػػػػػل تكػػػػػكف لػػػػػدل مػػػػػذهب الركاقيػػػػػ   خصكصػػػػػلن إذا الحظنػػػػػل أيضػػػػػلن أف رؤسػػػػػل  هػػػػػذا الرواقي
 ػػػػػ  بػػػػػ د مكجػػػػػكدة عمػػػػػ  الحػػػػػدكد  المػػػػػذهب قػػػػػد صػػػػػدركا عػػػػػف بمػػػػػداف تقػػػػػ   ػػػػػ  آسػػػػػيل الصػػػػػغرل أك  ػػػػػ  الجػػػػػزر ال ػػػػػرقي  مػػػػػف األرخبيػػػػػؿ أك

مبل ػػػػرة بػػػػيف بػػػػ د الفػػػػرس كبػػػػيف الػػػػب د اليكنلنيػػػػػ    كػػػػأنهـ قػػػػد ن ػػػػئكا جميعػػػػلن  ػػػػ  بيئػػػػ  كػػػػػلف التػػػػأ ر  يهػػػػل بللعنلصػػػػر ال ػػػػرقي  كاضػػػػحلن كػػػػػؿ 
يعتبػػػػػر الكضػػػػػكح  كمػػػػػف النلحيػػػػػ  الجغرا يػػػػػ  نجػػػػػد إذان أف انحطػػػػػلط الفمسػػػػػف  قػػػػػد اقتػػػػػرف بلنتقػػػػػلؿ مركزهػػػػػل الرئيسػػػػػ  مػػػػػف أ ينػػػػػل نحػػػػػك ال ػػػػػرؽ  ك 
  725زينػػػػػكف الركاقػػػػػ  هػػػػػك مؤسػػػػػس مػػػػػذهب الركاقيػػػػػ   لممزيػػػػػد ينظػػػػػر: عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػدكم  مكسػػػػػكع  الفمسػػػػػف   مرجػػػػػ  سػػػػػبؽ ذكػػػػػر   ص 

725. 
 ضػػػػػػؿ او محمػػػػػػد اسػػػػػػملعيؿ  سػػػػػػعيد محمػػػػػػد ع مػػػػػػلف  نظريػػػػػػ  القػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػ   ػػػػػػ  الفػػػػػػرؾ السيلسػػػػػػ  الغربػػػػػػ   مرجػػػػػػ  سػػػػػػبؽ ذكػػػػػػر     1)

 .5ص
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مػػػػػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  د كهػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػركف أف معر ػػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػلنكف أهػػػػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػػػس الحيػػػػػػػػػػػػلة 

الفلضػػػػػػػػم  كمػػػػػػػػػل يػػػػػػػػركف أف الطبيعػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػلؼ لتنظػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػللـ كترتيػػػػػػػػػب حيلتػػػػػػػػه دكف حلجػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  

إر ػػػػػػػػلد أك تكجيػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػراد . كعمػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػرل الركاقيػػػػػػػػكف أف األخػػػػػػػػػ ؽ هػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػدهل د 

  راد .دكف سيلس  ه  القكة المحرك  لس

كمػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػرل الركاقيػػػػػػػػػػكف أف   هػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػلنكف ينب ػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف كاقػػػػػػػػػػ  حكػػػػػػػػػػـ العنليػػػػػػػػػػ  ا لهيػػػػػػػػػػ  

لمعػػػػػػػػػللـ كمػػػػػػػػػه . يتداركػػػػػػػػػه العقػػػػػػػػػؿ الب ػػػػػػػػػرم د كمػػػػػػػػػل يجعػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػنس الب ػػػػػػػػػرم أقػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػل يكػػػػػػػػػكف 

إلػػػػػػػػ  او . كهػػػػػػػػذا الدسػػػػػػػػتكر كاحػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ زمػػػػػػػػلف كمكػػػػػػػػلف د كيمػػػػػػػػـز النػػػػػػػػلس بأحكلمػػػػػػػػه . ككػػػػػػػػؿ 

 . 1)تحؽ أف يككف قلنكنلن  ت ري  يخللؼ أحكلـ هذا الدستكر ال يس

ك قػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػلف لمفكػػػػػػػػػر الركاقػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػر  عمػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػر السيلسػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػد  ضػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػركاقيف بػػػػػػػػػيف 

األخػػػػػػػػػ ؽ كالسيلسػػػػػػػػػ . كاف الدكلػػػػػػػػػ  ليسػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػ  الكسػػػػػػػػػيم  الكحيػػػػػػػػػدة التػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػل يظهػػػػػػػػػر الرجػػػػػػػػػؿ 

الفلضػػػػػػػػػؿ . كاف االنسػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػ  مقػػػػػػػػػدكر  أف يصػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  الكمػػػػػػػػػلؿ عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ اتبػػػػػػػػػلع القػػػػػػػػػلنكف 

الطبيعػػػػػػػػػػ  يعمػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػ  اتحػػػػػػػػػػلد جميػػػػػػػػػػ  اال ػػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػػ  المدينػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػـ الطبيعػػػػػػػػػػ  د  للقػػػػػػػػػػلنكف 

ك ػػػػػػػ  ظػػػػػػػؿ هػػػػػػػذ  العلئمػػػػػػػ  الكبيػػػػػػػرة يصػػػػػػػب  جميػػػػػػػ  األ ػػػػػػػراد أخػػػػػػػك  متسػػػػػػػلكيف. كيحػػػػػػػلكؿ كػػػػػػػؿ  ػػػػػػػرد 

كسػػػػػػػػػػػػعلدته  هدألف حيلتػػػػػػػػػػػػتنسػػػػػػػػػػػػيؽ حيلتػػػػػػػػػػػػه الخلصػػػػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػػػػل يتم ػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  

 .  2)تتم  ف  يه

الركمػػػػػػػػػػلف اقتبسػػػػػػػػػػكا مبػػػػػػػػػػلدئ كقػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػلف لمػػػػػػػػػػركاقييف الفضػػػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػػػبؽ  ػػػػػػػػػػ  أف الم ػػػػػػػػػػرعيف 

القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ د كمبػػػػػػػػػػػلدم العدالػػػػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػػػػ  د كمػػػػػػػػػػػل اقتػػػػػػػػػػػبس المسػػػػػػػػػػػيحيكف  كػػػػػػػػػػػرة ا خػػػػػػػػػػػل  

 العللم  مف المدرس  الركاقي  كالت  تعلقبتهل العصكر الحدي   .

                                                           
(1)

 . 81, ص  1973العزٌز الغنام , تارٌخ الفكر السٌاسً . بٌروت , دار النجاح ,  إبراهٌم دسوقً اباظه , عبد 
(2)

 . 52,  51, ص  1991,مكتبة االنجلو , القاهرة ,  9بطرس غالً , محمود خٌري عٌسى , المدخل فً علم السٌاسة , ط 
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  كقػػػػػػػػػػػد نظػػػػػػػػػػػرت الركاقيػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػ  مفهػػػػػػػػػػػـك العدالػػػػػػػػػػػ  بأنهػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػر طبيعػػػػػػػػػػػ  د كلػػػػػػػػػػػذلؾ كهػػػػػػػػػػػ  

  هػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػػػ  بتك يػػػػػػػػػػػؽ كحنكػػػػػػػػػػػ  د عػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذ   لبتػػػػػػػػػػػه ال تتغيػػػػػػػػػػػر . كأف الحيػػػػػػػػػػػلة الم لليػػػػػػػػػػػ

   1)العدال  المقررة بمقتض  ذلؾ القلنكف 

 مــــــــــــــــاركوسكانتقمػػػػػػػػػػػػػػػػت الركاقيػػػػػػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػػػػػػ    سػػػػػػػػػػػػػػػػف  الركمػػػػػػػػػػػػػػػػلف  كنراهػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ 

Marous Aureliusأوريميـــــــــــــوس
 (121 يمػػػػػػػػػػػػػل يخػػػػػػػػػػػػػتص بػػػػػػػػػػػػػللحكـ ـ180 –ـ   

كحقػػػػػػػػػػػكؽ ا نسػػػػػػػػػػػػلف حيػػػػػػػػػػػػث كصػػػػػػػػػػػؼ الدكلػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػللح  بأنهػػػػػػػػػػػػل   هػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػػكف  يهػػػػػػػػػػػػل 

قػػػػػػػػػػػػػلنكف الكاحػػػػػػػػػػػػػد لمجميػػػػػػػػػػػػػ   كلمجميػػػػػػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػػػػػػكؽ المتسػػػػػػػػػػػػػلكي   ككػػػػػػػػػػػػػذلؾ حريػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػكؿ  كأف ال

أف مــــــــــاركوس أوريميــــــــــوس .كيػػػػػػػػػػرل  2)تحتػػػػػػػػػػـر الحككمػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ الحريػػػػػػػػػػلت لكػػػػػػػػػػؿ المحكػػػػػػػػػػكميف  

القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػ  المعر ػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػلألمكر ا لهيػػػػػػػػػ  كاألمػػػػػػػػػكر االنسػػػػػػػػػلني  كالعمػػػػػػػػػـ 

نسػػػػػػػػػػلف أف يعػػػػػػػػػػيش  ػػػػػػػػػػريفلن د كأف ال بمػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػدؿ كمػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػك ظمػػػػػػػػػػـ د كمػػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػػه يػػػػػػػػػػأمر ا 

 يضر أحدان د كأف يعط  لكؿ ذم حؽ حقه .

كمػػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػػػلرككس :  إف النػػػػػػػػػػػػلس جمعيػػػػػػػػػػػػلن متسػػػػػػػػػػػػلككف كلهػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػف العقػػػػػػػػػػػػؿ أنصػػػػػػػػػػػػب  

متسػػػػػػػػػلكي  . كهػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ ينزعػػػػػػػػػكف إلػػػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػػػلع . ذلػػػػػػػػػؾ ألف المكجػػػػػػػػػكدات كممػػػػػػػػػل 

 سمت منزلتهل زاد تملسكهل كتضل رهل . 

                                                           
(1)
 . 24صلسيلس  الغرب   مرج  سبؽ ذكر   ضؿ او محمد اسملعيؿ  سعيد محمد ع ملف  نظري  القلنكف الطبيع     الفرؾ ا 

 :عػػػػف أسػػػػرة عريقػػػػ  تنتمػػػػ  أصػػػػكلهل مػػػػف نلحيػػػػ  أمػػػػه إلػػػػ  جػػػػد كػػػػلف يقطػػػػف  ػػػػ  إسػػػػبلنيل   021كلػػػػد  ػػػػ  ركمػػػػل عػػػػلـ  مــــاركوس أوريميــــوس
تػػػػػك   كالػػػػػد  كهػػػػػك ال يػػػػػزاؿ صػػػػػبيلن   كفمتػػػػػه أمػػػػػه بللتربيػػػػػ  كالت قيػػػػػػؼ  كعنػػػػػدمل  ػػػػػب مػػػػػلرككس ظهػػػػػرت لديػػػػػه نزعػػػػػ  علرمػػػػػ  نحػػػػػك التق ػػػػػػؼ 

د كاالبتعػػػػػلد عػػػػف زينػػػػػ  الػػػػدنيل  كلعػػػػػؿ هػػػػذ  النزعػػػػػ  قػػػػد أتتػػػػػه نتيجػػػػ  إط عػػػػػه عمػػػػ  كتلبػػػػػلت الػػػػركاقييف كأ  طػػػػػكف  لػػػػـ يتػػػػػرؾ مػػػػػلرككس كالزهػػػػ
أيػػػػ  كتػػػػب  لػػػػـ يتغيػػػػر  ػػػػ   مػػػػف بسػػػػلطته حينمػػػػل اعتمػػػػ  العػػػػرش   قػػػػد ظػػػػؿ بسػػػػيطلن  كلػػػػـ تجػػػػر  ال ػػػػهكات ك ػػػػهكة الحػػػػلكـ إلػػػػ  مػػػػلال يتكا ػػػػؽ 

ينظػػػػػر: عمػػػػػ  عبػػػػػد المعطػػػػػ  محمػػػػػد  الفكػػػػػر السيلسػػػػػ  الغربػػػػػ   ب ط  دار المعر ػػػػػ  الجلمعيػػػػػ    مػػػػػ  الضػػػػػمير كالعقػػػػػؿ كاالخػػػػػ ؽ  لممزيػػػػػد
 .  051ـ  ص0855ا سكندري   

 ضػػػػػػؿ او محمػػػػػػد اسػػػػػػملعيؿ  سػػػػػػعيد محمػػػػػػد ع مػػػػػػلف  نظريػػػػػػ  القػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػ   ػػػػػػ  الفكػػػػػػر السيلسػػػػػػ  الغربػػػػػػ   مرجػػػػػػ  سػػػػػػبؽ ذكػػػػػػر    (2)
 .5ص
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هنػػػػػػػػػػػلؾ صػػػػػػػػػػػم  تػػػػػػػػػػػربط االنسػػػػػػػػػػػلف كالكػػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػػػدة كقػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػػلرككس يػػػػػػػػػػػرل أف 

عضػػػػػػػػكي  . كأف عنليػػػػػػػػ  مطمقػػػػػػػػ  خيريػػػػػػػػ  قػػػػػػػػد كضػػػػػػػػعت  ػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػلف رقيبػػػػػػػػلن إلهيػػػػػػػػلن كهػػػػػػػػك العقػػػػػػػػؿ 

.  فػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتطلعته إذف عػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ تحقيقػػػػػػػػػػػه لتمػػػػػػػػػػػؾ الملهيػػػػػػػػػػػ  األخ قيػػػػػػػػػػػ  دكف أف ي ػػػػػػػػػػػكبهل 

 ػػػػػػػػ   خػػػػػػػػلرج  . أف يكحػػػػػػػػد بػػػػػػػػيف نفسػػػػػػػػه كبػػػػػػػػػيف الغليػػػػػػػػ  العلقمػػػػػػػػ  لمكػػػػػػػػكف . كهػػػػػػػػذا هػػػػػػػػك كاجػػػػػػػػػب 

 لف ألفعلؿ نحك نفسه بلعتبلر  مكاطنلن    ممككت او  .ا نس

كمػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػرل أف   القػػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػػع  يتم ػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػ  جلنػػػػػػػػػػػػب كبيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػػػكاهر 

االجتملعيػػػػػػػػػػ  .  هػػػػػػػػػػك يتػػػػػػػػػػأ ر بللبيئػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػػيش  يهػػػػػػػػػػل د كتحكمػػػػػػػػػػه ظرك هػػػػػػػػػػل كهػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػرا  

 . 1)لنبض المجتم   

د  . بػػػػػػػػػػػؿ أيضػػػػػػػػػػػلن االنسػػػػػػػػػػػلف ال يخضػػػػػػػػػػػ  لقكاعػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػع  أك المػػػػػػػػػػػدل كحػػػػػػػػػػػ

يجػػػػػػػػب  أف تكجػػػػػػػػد بجلنػػػػػػػػب تمػػػػػػػػؾ القكاعػػػػػػػػد القلنكنيػػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػػد أخػػػػػػػػرل تػػػػػػػػنظـ سػػػػػػػػمككه كتحػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 

مخللفيػػػػػػػػػه لمقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  د كهػػػػػػػػػذ  القكاعػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػديف كاألخ قيػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػتمدة مػػػػػػػػػف 

العقلئػػػػػػػػػد الدينيػػػػػػػػػ  د كأل تعػػػػػػػػػذر األخػػػػػػػػػذ بهػػػػػػػػػل . لػػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػل يخػػػػػػػػػللؼ الطبيعػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمكؾ 

 .  2)هك إرضل  او   يبطؿ األخذ به . كالهدؼ المقصكد

  MARCUST. CICERO (106-43شيشـــــــــــرونكػػػػػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػػػػػد أعطػػػػػػػػػػػ  

ؽ. ـ    أسػػػػػػػػػم  اعتبػػػػػػػػػلر إلػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف  هػػػػػػػػػك يعػػػػػػػػػرؼ الدكلػػػػػػػػػ  أحيلنػػػػػػػػػلن بأنهػػػػػػػػػل مجتمػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف 
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  . 348, ب ت , ص1اعٌة والقانونٌة , دار الهدي , االسكندرٌة , طعبد الحمٌد الحنفاوي , تارٌخ النظم االجتم
(2)
 . 26فضل هللا محمد اسماعٌل , سعٌد محمد عثمان , نظرٌة القانون والحق فً القانون اللٌبً , مرجع سبق ذكره , ص  

 كمحػػػػػلم   ػػػػػ  مقتبػػػػػؿ : سيلسػػػػػ  ك يمسػػػػػكؼ كخطيػػػػػب كرجػػػػػؿ دكلػػػػػ  ركمػػػػػلن   درس القػػػػػلنكف  ػػػػػ  ركمػػػػػل كأ ينػػػػػل كركدس  كلمػػػػػشيشـــــرون  
ؽ. ـ كعػػػػػرؼ عػػػػػف تمسػػػػػكه ال ػػػػػديد بللمبػػػػػلدئ الجمهكريػػػػػ   36العمػػػػػر  كدخػػػػػؿ بعػػػػػد ذلػػػػػؾ المعتػػػػػرؾ السيلسػػػػػ   كأصػػػػػب  قنصػػػػػ ن  ػػػػػ  عػػػػػلـ 

أ نػػػػػل  الحػػػػػركب األهميػػػػػ  التػػػػػ  دمػػػػػرت الجمهكريػػػػػ  الركملنيػػػػػ   امتػػػػػلز  ي ػػػػػركف بغػػػػػزارة كتلبلتػػػػػه إلػػػػػ  جلنػػػػػب تنػػػػػكع اهتململتػػػػػه   ػػػػػػألؼ العديػػػػػد 
قلئه كأعدائػػػػػػه كأخيػػػػػػه  تمػػػػػػؾ الرسػػػػػػلئؿ التػػػػػػ  تتبػػػػػػدل مػػػػػػف خ لهػػػػػػل العػػػػػػلدات كالتقلليػػػػػػد السيلسػػػػػػي  الركملنيػػػػػػ  كتعمػػػػػػيـ  ػػػػػػف مػػػػػػف الرسػػػػػػلئؿ ألصػػػػػػد

الخطلبػػػػػػ   كقػػػػػػد اعتبػػػػػػر  ي ػػػػػػركف عمػػػػػػ  مػػػػػػر العصػػػػػػكر بسػػػػػػيد  الن ػػػػػػر ال تينػػػػػػ  كالخطلبػػػػػػ  الركملنيػػػػػػ  دكف منػػػػػػلزع  لممزيػػػػػػد ينظػػػػػػر: عبػػػػػػد 
 .705بؽ ذكر   صالكهلب الكيلل  كآخركف  المكسكع  السيلسي   مرج  س
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كمػػػػػػػل يػػػػػػػربط الحككمػػػػػػػ  دائمػػػػػػػلن بربػػػػػػػلط قػػػػػػػلنكن   كالقػػػػػػػلنكف السػػػػػػػميـ عنػػػػػػػد  هػػػػػػػك الػػػػػػػذم يتكا ػػػػػػػؽ مػػػػػػػ  

ئف الكحيػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذم يتميػػػػػػػػػػز بللعقػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػـ العقػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػ   كا نسػػػػػػػػػػلف هػػػػػػػػػػك الكػػػػػػػػػػل

 .  1) يجب أف يككف ممتزملن بللقلنكف 

بػػػػػػػػػأف القػػػػػػػػػلنكف السػػػػػػػػػميـ هػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذم يجمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػلنكف  شيشـــــــــرونكبعػػػػػػػػػد أف بػػػػػػػػػيف  

الطبيعػػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػػكة العقػػػػػػػػػؿ ينتقػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػلف طبيعػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث البقػػػػػػػػػل  كاالسػػػػػػػػػتمرار 

لػػػػػػػػػػـ يرتكػػػػػػػػػػز بنلؤهػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػ  التسػػػػػػػػػػميـ  يػػػػػػػػػػرل   أف الدكلػػػػػػػػػػ  ال تسػػػػػػػػػػتطي  البقػػػػػػػػػػل  كاالسػػػػػػػػػػتمرار إذا 

بػػػػػػػػػػػلالعتراؼ بحقػػػػػػػػػػػكؽ مكاطنيهػػػػػػػػػػػل... كالدكلػػػػػػػػػػػ  ذاتهػػػػػػػػػػػل  بمػػػػػػػػػػػل  يهػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػلنكف  تخضػػػػػػػػػػػ  دائمػػػػػػػػػػػلن 

كذلػػػػػػػػػػػػػػؾ أف    2)لمقػػػػػػػػػػػػػػلنكف السػػػػػػػػػػػػػػملكم كلمقػػػػػػػػػػػػػػلنكف األخ قػػػػػػػػػػػػػػ  أك القػػػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػلـ  

القػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػلـ هػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػػمك عمػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػلنكف الب ػػػػػػػػػػرم   للقػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  

هػػػػػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػػلنكف المتعػػػػػػػػػػػػلدؿ مػػػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػػػؿ  إذا العقػػػػػػػػػػػػؿ متمل ػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػ   عنػػػػػػػػػػػػد  ي ػػػػػػػػػػػػركف

الطبيعػػػػػػػػػػػػػػ   كالطبيعػػػػػػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػػػػػػلن ذات نمػػػػػػػػػػػػػػط عقمػػػػػػػػػػػػػػ   كالعقػػػػػػػػػػػػػػؿ ا نسػػػػػػػػػػػػػػلن  كالطبيعػػػػػػػػػػػػػػ  ذاتهػػػػػػػػػػػػػػل 

 نلبعتلف عف قكة عميل  ه  القكة ا لهي  السلمي .

 ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل امتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادان تلريخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلن  

 ؽ.ـ  Socrates(470–389*3ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقراط قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
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(2)
 .033المرج  السلبؽ  ص 

ا نػػػػػػػػل   كػػػػػػػػلف كالػػػػػػػػد  ي ػػػػػػػػتغؿ  ػػػػػػػػ  صػػػػػػػػنلع  التمل يػػػػػػػػؿ  ا ػػػػػػػػتغؿ سػػػػػػػػقراط  ػػػػػػػػ  صػػػػػػػػبل   ػػػػػػػػ  أ ينػػػػػػػػل كلػػػػػػػػد  :ســــــــقراط بــــــــن ســــــــفرنيقوس*  
ؿ بللجػػػػػػػػػدؿ كالحػػػػػػػػػكار . كا  ػػػػػػػػػلرة الم ػػػػػػػػػلكؿ الفكريػػػػػػػػػ   كال ػػػػػػػػػككؾ غبػػػػػػػػػه   كا ػػػػػػػػػت اػػػػػػػػػـرأبصػػػػػػػػػنلع  كالػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػـ تكجػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذم 

كراػػػػػػػػػػـ ذلػػػػػػػػػػؾ تألػػػػػػػػػػب  سػػػػػػػػػػقراط كا ػػػػػػػػػػتهر   تيصػػػػػػػػػػكلقػػػػػػػػػػد ذاع   لرهػػػػػػػػػػل السك سػػػػػػػػػػطلئيكف  أ ػػػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػػػكس النػػػػػػػػػػلس حػػػػػػػػػػكؿ القضػػػػػػػػػػليل التػػػػػػػػػػ  
نكػػػػػػػػػػلر   لهػػػػػػػػػػ  اليكنػػػػػػػػػػلف  آالنػػػػػػػػػػلس عميػػػػػػػػػػه ألنػػػػػػػػػػه نهػػػػػػػػػػ  الرؤسػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػ  زملنػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػرؾ كعبػػػػػػػػػػلدة االك ػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػلتهمك  بل لحػػػػػػػػػػلد كا 

نتيجػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػدـ لممحلكمػػػػػػػػػػ    حكػػػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػػػه بل عػػػػػػػػػػداـ بسػػػػػػػػػػقليته السػػػػػػػػػػـ  كا  سػػػػػػػػػػلد عقػػػػػػػػػػكؿ ال ػػػػػػػػػػبلب   لهػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػدد إلػػػػػػػػػػ  آكالػػػػػػػػػػدعكة 
د تػػػػػػػػػلري  الفمسػػػػػػػػػف  اليكنلنيػػػػػػػػػ  كم ػػػػػػػػػك تهل  مطػػػػػػػػػر نظػػػػػػػػػر أميػػػػػػػػػرة حممػػػػػػػػػ أؽ.ـ .لممزيػػػػػػػػػد  399.كمػػػػػػػػػلت سػػػػػػػػػقراط كعمػػػػػػػػػر  سػػػػػػػػػبعيف سػػػػػػػػػن  

 د مرج  سبؽ ذكر  د ص 
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ؽ.ـ  كأرسػػػػػػػػػػػػطك كالػػػػػػػػػػػػركاقييف  حيػػػػػػػػػػػػث آمنػػػػػػػػػػػػكا  ploton   427-347**1وأف طــــــــــــون

بللقػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػ  ايػػػػػػػر المكتػػػػػػػكب الػػػػػػػذم ظػػػػػػػؿ أكلئػػػػػػػؾ النػػػػػػػلس بػػػػػػػه  ػػػػػػػ  سػػػػػػػعلدة ككئػػػػػػػلـ كقػػػػػػػللكا 

كػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػلة تكػػػػػػػػكف خيػػػػػػػػران عنػػػػػػػػدمل تجػػػػػػػػرم مػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػؽ كاحػػػػػػػػد   ألف هػػػػػػػػذ  الحيػػػػػػػػلة "

كمػػػػػػػػػػػل  أنطمػػػػػػػػػػػؽ الف سػػػػػػػػػػػف    1)ا نسػػػػػػػػػػػلف  إنمػػػػػػػػػػػل تمػػػػػػػػػػػت ك قػػػػػػػػػػػلن لمقػػػػػػػػػػػكانيف الطبيعيػػػػػػػػػػػ  الخيػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػ 

اليكنػػػػػػػػلنيكف  ػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػرتهـ إلػػػػػػػػ  القػػػػػػػػلنكف كأسلسػػػػػػػػه الممػػػػػػػػـز مػػػػػػػػف منطمػػػػػػػػؽ المقلرنػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف الحيػػػػػػػػلة 

ا نسػػػػػػػػػػػلني  كالظػػػػػػػػػػػكاهر الطبيعيػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػلداـ الكػػػػػػػػػػػكف يخضػػػػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػػػػكانيف  لبتػػػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػػػمف بقػػػػػػػػػػػل   

كاتسػػػػػػػػػلقه عمػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػلـ  لبػػػػػػػػػت ال يتغيػػػػػػػػػر    ػػػػػػػػػ ف ا نسػػػػػػػػػلف يخضػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  معلم تػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػ  بقيػػػػػػػػػ  

 2) جنسه لقلنكف  لبت    أنه    ذلؾ  أف الظكاهر الطبيع  األخرل  أبنل 
 . 

مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػرل أف النػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػ  ع قػػػػػػػػػلتهـ بعضػػػػػػػػػهـ الػػػػػػػػػبعض يخضػػػػػػػػػعكف إلػػػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػػػد 

 لبتػػػػػػػػ  ال تتغيػػػػػػػػر كال تتبػػػػػػػػدؿ  كهػػػػػػػػذ  القكاعػػػػػػػػد تتم ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  قػػػػػػػػلنكف طبيعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف صػػػػػػػػن  الطبيعػػػػػػػػ  

القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ     يضػػػػػػػػػمف اسػػػػػػػػػتمرار الحيػػػػػػػػػلة الب ػػػػػػػػػري  عمػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػنظـ   كيقػػػػػػػػػكـ ذلػػػػػػػػػؾ

عمػػػػػػػػ  التأمػػػػػػػػؿ كالعقػػػػػػػػؿ كالتفكيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف هػػػػػػػػذ  الفكػػػػػػػػرة نجػػػػػػػػد أف القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد اليكنػػػػػػػػلف 

مػػػػػػػػػػػػرتبط بللطبيعػػػػػػػػػػػػ  كظكاهرهػػػػػػػػػػػػل   كهػػػػػػػػػػػػذ  الفكػػػػػػػػػػػػرة كليػػػػػػػػػػػػدة الفمسػػػػػػػػػػػػف  اليكنلنيػػػػػػػػػػػػ    كبعػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػؾ 

 امتدت جذكرهل إل  بقي  ال عكب كالفمسفلت األخرل .

                                                           

كلػػػػد  ػػػػ  أ ينػػػػػل  مػػػػف أسػػػػرة عريقػػػػػ  انيػػػػ  ذات  ػػػػأف  ػػػػػ  السيلسػػػػ  كالممػػػػػؾ  مػػػػػيس  قأرسػػػػطك  هػػػػك أ  طػػػػػكف بػػػػف أرسػػػػطف بػػػػػف :اف طــــون** 1
ذاهب الفمسػػػػػفي   كلمػػػػػل بمػػػػػد سػػػػػف الع ػػػػػريف تعػػػػػرؼ عمػػػػػ  مػػػػػكاطمػػػػػ  عمػػػػػ  ال كالحكمػػػػػ   ت قػػػػػؼ  قل ػػػػػ  كاسػػػػػع  حيػػػػػث تعمػػػػػـ الريلضػػػػػ  كال ػػػػػعر 

 ػػػػ  حيػػػػلة  كالتػػػػ  تركػػػػت بػػػػدكرهل أ ػػػػرا كبيػػػػران  لليمػػػػه  نقػػػػؿ خ لهػػػػل الك يػػػػر مػػػػف ا كػػػػلر  كتع سػػػػقراط   زمػػػػ  كتتممػػػػذ عميػػػػه مػػػػدة  ملنيػػػػ  اعػػػػكاـ  
 مػػػػػر الػػػػػذم أسػػػػػهـ  ػػػػػ   مسػػػػػفتهأ  طػػػػػكف كتفكيػػػػػر  الفمسػػػػػف   جمػػػػػ  أ  طػػػػػكف مػػػػػف خػػػػػ ؿ رح تػػػػػه كتنق تػػػػػه بػػػػػيف  قل ػػػػػلت ال ػػػػػرؽ كالغػػػػػرب األ

مدرسػػػػػػته   رجػػػػػػ  أ  طػػػػػػكف إلػػػػػػ  أ ينػػػػػػل كبهػػػػػػل أن ػػػػػػل  378التػػػػػػ  جػػػػػػل ت متعػػػػػػددة الجكانػػػػػػب الفكريػػػػػػ  كمتعػػػػػػددة المكضػػػػػػكعلت ك ػػػػػػ  سػػػػػػن  ) 
الفمسػػػػفي  د التػػػػػ  كلنػػػػػت تطػػػػػؿ عمػػػػ  ) حديقػػػػػ  أكػػػػػلديمكس   أحػػػػػد أبطػػػػلؿ اليكنػػػػػلف د  سػػػػػميت لػػػػػذلؾ بلألكلديميػػػػ  د كقػػػػػد جعمهػػػػػل دينيػػػػػ  تػػػػػدرس 
 يهػػػػل جميػػػػ  العمػػػػـك كأقػػػػلـ  يهػػػػل معبػػػػدان كظػػػػؿ يعمػػػػـ  يهػػػػل كيكتػػػػب أربعػػػػيف سػػػػنه د كقػػػػد أقبػػػػؿ عميهػػػػل الطػػػػ ب د يكنػػػػلف كأجلنػػػػب كظػػػػؿ  يهػػػػل إلػػػػ  

 . 155.ـ لممزيد أنظر أميرة حمم  مطر د تلري  الفمسف  اليكنلني  كم ك تهل د مرج  سبؽ ذكر  صؽ 347أف تك   سن  
 . 8 ضؿ او محمد اسملعيؿ د سعيد محمد ع ملف د نظري  القلنكف الطبيع      كر السيلس  الغرب  د مرج  سبؽ ذكر  د ص   1)

 .86ص لنكف الميب   مرج  سبؽ ذكر   در محمد  هلب  اسلسيلت القلنكف كالحؽ    الققلعبدال  2)
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الطبيعػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػلنكف أمػػػػػػػػػل بللنسػػػػػػػػػب  لمعصػػػػػػػػػكر الكسػػػػػػػػػط   قػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػلر القػػػػػػػػػلنكف 

 االله  الذم يسمك عم  القلنكف الكضع  .

آمػػػػػػػػػف   سػػػػػػػػػف  اليكنػػػػػػػػػلف أيملنػػػػػػػػػلن حلزمػػػػػػػػػلن بفكػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ .  كقػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػدت  كػػػػػػػػػرة 

القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػد الف سػػػػػػػػػف  اليكنػػػػػػػػػلف األقػػػػػػػػدميف    قػػػػػػػػػد راعهػػػػػػػػػـ النظػػػػػػػػػلـ كاالطػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػذم 

ظػػػػػػػكاهر الطبيعيػػػػػػػ    بػػػػػػػػؿ أيضػػػػػػػل إلػػػػػػػػ  تسػػػػػػػير عميػػػػػػػه أمػػػػػػػػكر الكػػػػػػػكف  لػػػػػػػيس  قػػػػػػػػط بللنسػػػػػػػب  إلػػػػػػػػ  ال

أمػػػػػػػػػكر النػػػػػػػػػلس حيػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػلف لطبيعػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػيرا لحيػػػػػػػػػلة دكرهػػػػػػػػػل الفعػػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػػ  اهتملمػػػػػػػػػلتهـ بللنظػػػػػػػػػلـ 

 . 1)الذم أدخؿ  كرة القلنكف الطبيع  لدل   سف  اليكنلف 

ك كػػػػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػدهـ كجػػػػػػػػػػػػكد قػػػػػػػػػػػػلنكف  لبػػػػػػػػػػػػت ال يتغيػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػتمد مػػػػػػػػػػػػف 

سػػػػػػػػػػػلكاة كالعػػػػػػػػػػػدؿ الكلمنػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػنفس . الطبيعػػػػػػػػػػػ    كيتم ػػػػػػػػػػػؿ بك ػػػػػػػػػػػؼ العقػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػف ركح الم

كمػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػرادؼ لخيمػػػػػػػػػػػلف بعقػػػػػػػػػػػؿ ا نسػػػػػػػػػػػلف ك نسػػػػػػػػػػػلفد بعيػػػػػػػػػػػدان عػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػكارؽ العرقيػػػػػػػػػػػ  أك 

الطبقيػػػػػػػػػػػ  أك حتػػػػػػػػػػػ  التفلضػػػػػػػػػػػؿ العممػػػػػػػػػػػ  د كبهػػػػػػػػػػػذا يحقػػػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  أعظػػػػػػػػػػػـ إنجػػػػػػػػػػػلز 

 نسلن  .إ

كالقػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد اليكنػػػػػػػػػػلف يػػػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػػػأف االقنػػػػػػػػػػلع النػػػػػػػػػػلجـ عػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػكار هػػػػػػػػػػك 

كػػػػػػػػػػـ كليسػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػكة د كالحريػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػداقلن لهػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػرأم  تتضػػػػػػػػػػمف تػػػػػػػػػػك ير القػػػػػػػػػػلنكفد قػػػػػػػػػػكاـ الح

 للقػػػػػػػػػػػلنكف هػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػػلحب السػػػػػػػػػػػيلدة  ػػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػػر د كمػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػلف اال نػػػػػػػػػػػ  ليتصػػػػػػػػػػػػكر 

خضػػػػػػػػػكعه الكمػػػػػػػػػ  لقيػػػػػػػػػكد تفػػػػػػػػػرض عميػػػػػػػػػه د لكنػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػد رسػػػػػػػػػـ  لرقػػػػػػػػػلن قلطعػػػػػػػػػلش بػػػػػػػػػيف القيػػػػػػػػػكد التػػػػػػػػػ  

يعنػػػػػػػػػػػػ  التسػػػػػػػػػػػػميـ  تخضػػػػػػػػػػػػعه  رادة أنسػػػػػػػػػػػػلف آخػػػػػػػػػػػػر يتصػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػللتحيز د كذلػػػػػػػػػػػػؾ القيػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػذم

بقلعػػػػػػػػػدة قلنكنيػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػللمر  احترامهػػػػػػػػػل د كهنػػػػػػػػػل تفػػػػػػػػػرض القلعػػػػػػػػػدة نفسػػػػػػػػػهل عمػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ  
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 رضػػػػػػػػلن د  للقػػػػػػػػلنكف هػػػػػػػػػك صػػػػػػػػلحب السػػػػػػػػيلدة  ػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػل تػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػ  اليكنػػػػػػػػػلف 

 سقراط . وأف طون وأرسطو.كخصكصلن م  

  عػػػػػػػػػػيش كمػػػػػػػػػل أف  كػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػلنكف مكجػػػػػػػػػكدة مػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػلـ الب ػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػللفطرة د ألف طريقػػػػػػػػػ

ا نسػػػػػػػػػلف هػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػد ذاتهػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػلنكف د  ل نسػػػػػػػػػلف كػػػػػػػػػلئف اجتمػػػػػػػػػلع  بطبعػػػػػػػػػ  د كبطبيعتػػػػػػػػػه ال 

نمػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػ  حلجػػػػػػػػػػ  ملسػػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػػػ  أف يعػػػػػػػػػػيش  ػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػط  يسػػػػػػػػػػتطي  أف يعػػػػػػػػػػيش كحيػػػػػػػػػػداشد كا 

جملعػػػػػػػػ  أك مجتمػػػػػػػػ د حيػػػػػػػػث يضػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػ  القػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػلهـ ب ػػػػػػػػكؿ  عػػػػػػػػلؿ  ػػػػػػػػ  

لقػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  الػػػػػػػذم ينطمػػػػػػػػؽ منػػػػػػػػه آمػػػػػػػف كاسػػػػػػػػتقرار الحيػػػػػػػلة د كهػػػػػػػػك مسػػػػػػػتند  ػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػ  ا

 ليبحث عف قلنكنه .

كبػػػػػػػػػذلؾ  قػػػػػػػػػد أكػػػػػػػػػد اليكنػػػػػػػػػلنيكف عمػػػػػػػػػ  أف القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػن  الطبيعػػػػػػػػػ  

 د حيث أهتـ الف سف  اليكنلنيكف بهذا الجلنب .

كسػػػػػػػػػػنرل كيػػػػػػػػػػؼ تتحقػػػػػػػػػػػؽ الحريػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػد الف سػػػػػػػػػػف  اليكنػػػػػػػػػػلف كمػػػػػػػػػػػدل ع قػػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػػػ  

 بللقلنكف .
 

 ق.م(. Socrates470- 389 ( سقراط - أ

أنطمػػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػػقراط مػػػػػػػػػػػػف معر ػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػنفس   كمعر ػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػنفس هػػػػػػػػػػػػ  معر ػػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػػلف 

بفضػػػػػػػػيم  ) أعػػػػػػػػرؼ نفسػػػػػػػػؾ بنفسػػػػػػػػؾ  . التػػػػػػػػ  تػػػػػػػػرددت ك يػػػػػػػػران عنػػػػػػػػد   هػػػػػػػػ  ال تك ػػػػػػػػؼ لنػػػػػػػػل عػػػػػػػػف 

نظريػػػػػػػػ  خلصػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػػ  الػػػػػػػػنفس كمصػػػػػػػػيرهل بقػػػػػػػػدر مػػػػػػػػل تك ػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف مضػػػػػػػػمكف اخ قػػػػػػػػ  

يػػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػػلف مسػػػػػػػػػػتمدة ممػػػػػػػػػػل يترتػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذ  المعر ػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػللنفس مػػػػػػػػػػف تكجيػػػػػػػػػػه معػػػػػػػػػػيف لح

  1)كسػػػػػػػػػمككه . معر ػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػنفس عنػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػقراط هػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػل  معر ػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػللخير كتحقيػػػػػػػػػؽ الفضػػػػػػػػػيم  
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ذلػػػػػػػػػػػؾ الف مػػػػػػػػػػػف يعػػػػػػػػػػػرؼ نفسػػػػػػػػػػػه يعػػػػػػػػػػػرؼ بللتػػػػػػػػػػػلل  مػػػػػػػػػػػل ينلسػػػػػػػػػػػبهل كمػػػػػػػػػػػلال ينلسػػػػػػػػػػػبهل أم يعػػػػػػػػػػػرؼ 

الخيػػػػػػػػػر الخػػػػػػػػػلص بهػػػػػػػػػل . كلمػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػلف الخيػػػػػػػػػر األقصػػػػػػػػػ  أك الغليػػػػػػػػػ  القصػػػػػػػػػكل التػػػػػػػػػ  ينبغػػػػػػػػػ  أف 

السػػػػػػػعلدة  عمػػػػػػػ  الحكػػػػػػػيـ أف يسػػػػػػػع  إلػػػػػػػ  بمكاهػػػػػػػػل يتجػػػػػػػه إليهػػػػػػػل ا نسػػػػػػػلف  ػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ حيلتػػػػػػػه هػػػػػػػ  

 بللعقؿ كالتخطيط السميـ .

 للسػػػػػػػػػػعلدة عنػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػقراط كالتػػػػػػػػػػ  يتحقػػػػػػػػػػؽ بهػػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػػؾ الخيػػػػػػػػػػر األقصػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػتمخص  ػػػػػػػػػػ  

 قنلع  النفس  كمعر تهل بقكانيف الككف .

لقػػػػػػػػػػػد أدرؾ سػػػػػػػػػػػقراط  ػػػػػػػػػػػ  بح ػػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػكهر ا نسػػػػػػػػػػػلف بػػػػػػػػػػػأف الػػػػػػػػػػػنفس هػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػبيؿ 

ة اعػػػػػػػػػرؼ نفسػػػػػػػػػؾ بنفسػػػػػػػػػؾ اعتبػػػػػػػػػرت ال ػػػػػػػػػعلر الػػػػػػػػػذم الكحيػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػؽ الفضػػػػػػػػػيم     للعبػػػػػػػػػلر 

اتخػػػػػػػػػذ  سػػػػػػػػػقراط بكػػػػػػػػػؿ  مسػػػػػػػػػفته  هػػػػػػػػػ  ذات تػػػػػػػػػأ ير  ػػػػػػػػػ  اتجػػػػػػػػػل  سػػػػػػػػػقراط الفمسػػػػػػػػػف  لمبحػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػ  

ا نسػػػػػػػػػػػلف   ك ػػػػػػػػػػػ  بح ػػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػكهر ذلػػػػػػػػػػػؾ ا نسػػػػػػػػػػػلف الػػػػػػػػػػػذم تم ػػػػػػػػػػػؿ لديػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػنفس 

بلعتبلرهػػػػػػػػػل   ذلػػػػػػػػػؾ الجػػػػػػػػػز  االلهػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف  ككػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف تأممػػػػػػػػػه كتكصػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  معر تػػػػػػػػػه 

ك ػػػػػػػػػػلز بخيػػػػػػػػػػر معر تػػػػػػػػػػه لنفسػػػػػػػػػػه . ػػػػػػػػػػللنفس تم ػػػػػػػػػػؿ الجلنػػػػػػػػػػب ا لهػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػك إلهػػػػػػػػػػ  

 .  1)كالعلقؿ مف ا نسلف 

كيػػػػػػػػػػػػؤمف سػػػػػػػػػػػػقراط بحريػػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػػلف كالتػػػػػػػػػػػػ  تتحقػػػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ معر ػػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػػلف 

بنفسػػػػػػػػػه كبمعر ػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػػػ  ك همػػػػػػػػػه لمكػػػػػػػػػكف ب ػػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػػلـ   لختيػػػػػػػػػلر ا نسػػػػػػػػػلف أل عللػػػػػػػػػه 

هػػػػػػػ  أنتػػػػػػػلج لمعمػػػػػػػؿ الفلضػػػػػػػؿ   طســـــــقراهػػػػػػػك الػػػػػػػذم يصػػػػػػػؿ بػػػػػػػه إلػػػػػػػ  السػػػػػػػعلدة    للسػػػػػػػعلدة عنػػػػػػػد 

كاختيػػػػػػػػلر ا نسػػػػػػػػلف أل عللػػػػػػػػػه االختيػػػػػػػػلر الصػػػػػػػػحي  هػػػػػػػػػك الػػػػػػػػذم يصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػ  السػػػػػػػػعلدة .كمػػػػػػػػػل 

أف هػػػػػػػػػذا االختيػػػػػػػػػلر هػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف ا رادة الحػػػػػػػػػرة    ل نسػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػدل سػػػػػػػػػقراط حػػػػػػػػػر لكنػػػػػػػػػه عميػػػػػػػػػه أف 

 يختلر  عمه مف أجؿ ع قته بلال راد  ا لهي  .

                                                           
(1)
 129ـ  ص2000 ل  لمطبلع  كالن ر كالتكزي   القلهرة  رق   ب ط  دار قب منظكرمف  اليكنلني تلري  الفمسف   مصطف  الن لر  
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ليػػػػػػػػ  مرسػػػػػػػػكم  كيحقػػػػػػػػؽ الخيػػػػػػػػر آمػػػػػػػػف سػػػػػػػػقراط بكجػػػػػػػػكد عقػػػػػػػػؿ إلهػػػػػػػػ  يكجػػػػػػػػه الكػػػػػػػػكف إلػػػػػػػػ  ا

كالكمػػػػػػػػػػلؿ كيتسػػػػػػػػػػأؿ أ  طػػػػػػػػػػكف م يػػػػػػػػػػران لمجػػػػػػػػػػدؿ حػػػػػػػػػػكؿ قضػػػػػػػػػػي  احتػػػػػػػػػػراـ القػػػػػػػػػػكانيف الصػػػػػػػػػػلدرة عػػػػػػػػػػف 

ف  قهػػػػػػػػػل  القػػػػػػػػػلنكف ليختمفػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػػؽ لمرجػػػػػػػػػؿ أف يفمػػػػػػػػػت هلربػػػػػػػػػلن إذا  العقػػػػػػػػػؿ بقكلػػػػػػػػػه   كا 

قضػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػكانيف دكلتػػػػػػػػػه بحكػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػلئر  ػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػدـ بيػػػػػػػػػنهـ مػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػكؿ إف سػػػػػػػػػقراط كػػػػػػػػػلف 

نػػػػػػػػػه ليصػػػػػػػػػكر يجػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػ  أف يهػػػػػػػػػرب  ليعػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػؤ ران عمػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػكت مجيػػػػػػػػػدان د كا 

اسػػػػػػػػتلذ  متمسػػػػػػػػكلن قػػػػػػػػرب مكتػػػػػػػػه بػػػػػػػػلآلرا  التػػػػػػػػ  أعتػػػػػػػػرؼ بهػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ  حيلتػػػػػػػػه د  مقػػػػػػػػد لبػػػػػػػػث سػػػػػػػػقراط 

حتػػػػػػػػػ  النهليػػػػػػػػػ  مت ػػػػػػػػػب لن بللمبػػػػػػػػػدأ القلئػػػػػػػػػؿ ال تأبػػػػػػػػػه لمػػػػػػػػػل يقػػػػػػػػػكؿ النػػػػػػػػػلس بػػػػػػػػػؿ العبػػػػػػػػػرة بمػػػػػػػػػل يقكلػػػػػػػػػه 

أنتهػػػػػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػػ   الفػػػػػػػػػػػرد الحكػػػػػػػػػػػػيـ  ػػػػػػػػػػػػ  ينبغػػػػػػػػػػػػ  أف ننقػػػػػػػػػػػػلد إال لمعقػػػػػػػػػػػػؿ كحػػػػػػػػػػػد  حتػػػػػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػػػػػك

 ككمػػػػػػػػػػػل أف لمكػػػػػػػػػػػكف عقػػػػػػػػػػػ ن  ػػػػػػػػػػػلف لخنسػػػػػػػػػػػلف نفسػػػػػػػػػػػلن   ككمػػػػػػػػػػػل أف او يهػػػػػػػػػػػيمف عمػػػػػػػػػػػ    1)المػػػػػػػػػػػكت 

الكػػػػػػػػػػػكف  كػػػػػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػػػػػنفس تسػػػػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػػػ  الجسػػػػػػػػػػػـ كتكجهػػػػػػػػػػػه نحػػػػػػػػػػػك الخيػػػػػػػػػػػر   عمػػػػػػػػػػػ  عكػػػػػػػػػػػس 

د كمػػػػػػػػػػػػف   2) السك سػػػػػػػػػػػػطلئييف الػػػػػػػػػػػػذيف يػػػػػػػػػػػػذهبكف إلػػػػػػػػػػػػ  أف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػػلني   ػػػػػػػػػػػػهكل كهػػػػػػػػػػػػكل 

 ســــــــقراط  السػػػػػػػػير بمكجػػػػػػػػب القػػػػػػػػلنكف  كيحػػػػػػػػدد هنػػػػػػػػل نصػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػ  أف الفضػػػػػػػػيم  لػػػػػػػػدل سػػػػػػػػقراط هػػػػػػػػ

ؽ.ـ بأنهػػػػػػػػل اتبػػػػػػػػلع ا نسػػػػػػػػلف  Xenophon  350 -430*3اكســــــــانوفانالفضػػػػػػػػيم  عنػػػػػػػػد 

لمقػػػػػػػػلنكف   كقػػػػػػػػد طبػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػذا عمميػػػػػػػػلن عمػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػه    ػػػػػػػػل ر أف يمػػػػػػػػكت عمػػػػػػػػ  أف ينتهػػػػػػػػؾ حرمػػػػػػػػ  

القػػػػػػػػػػػلنكف . حيػػػػػػػػػػػث أنػػػػػػػػػػػه تجػػػػػػػػػػػرع السػػػػػػػػػػػـ كقضػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  حيلتػػػػػػػػػػػه دكف أف يخػػػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػلنكف 

                                                           
(1)
 . 114أ  طكف : أقريطكف د محلكرات أ  طكف د ترجم  زك  نجيب محمكد د د ت د ص 

(2)
 .20ص  1988بغداد  ا س مي ب ط دار الن ر  اال  طكني  عند مفكرم االس ـ   األخ قي فمسف  ال الكريـ   ريلض عبد 

  ػػػػػ  ارجػػػػػل   ػػػػػلبل  كطػػػػػلؼقبػػػػػؿ المػػػػػي د  تػػػػػرؾ ايكنيػػػػػل    475د  470 عػػػػػلش  ػػػػػ  قكلك ػػػػػكف حػػػػػكال  كمفكػػػػػر يكنػػػػػلن   ػػػػػلعر :اكســـــانوفان*
العػػػػللـ اليكنػػػػلن  كبخلصػػػػ  صػػػػقمي  كالغػػػػرب ين ػػػػد ا ػػػػعلر  التػػػػ  كلنػػػػت تتػػػػدرج مػػػػف اانيػػػػلت الحفػػػػ ت الػػػػ  الػػػػت م ت  ػػػػ  الطبيعػػػػ   هػػػػلجـ 

 نظػػػػػر  ػػػػػؤاد كلمػػػػػؿ ألممزيػػػػػد  مػػػػػف اسلسػػػػػهل قػػػػػلئ  اف او كاحػػػػػد بل نسػػػػػلفو لهػػػػػ  هػػػػػكميركس الملجنػػػػػ   بػػػػػؿ هػػػػػلجـ  كػػػػػرة ت ػػػػػبيه اأاكسػػػػػلنك لف 
 .70ص    ت  ب. دار القمـ  بيركت   زك  نجيب  المكسكع  الفمسفي  المختصرة ب ط  
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ــــــــــونط ت ميػػػػػػػػػػذ  كعمػػػػػػػػػػ  رأسػػػػػػػػػػهـ مدينتػػػػػػػػػػه  حيػػػػػػػػػػث ذكػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػقرا بػػػػػػػػػػذلؾ العهػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذم  أقريط

قطعػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػأف يحػػػػػػػػػل ظ عمػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػكانيف كأف يطيعهػػػػػػػػػل طػػػػػػػػػكاؿ حيلتػػػػػػػػػه  كمػػػػػػػػػل تخيػػػػػػػػػؿ 

النتػػػػػػػلئ  الكخيمػػػػػػػ  التػػػػػػػ  سػػػػػػػتترتب عمػػػػػػػ  هربػػػػػػػه الم ػػػػػػػػيف إلػػػػػػػ  خػػػػػػػلرج بمػػػػػػػد . لقػػػػػػػد تخيػػػػػػػؿ سػػػػػػػػقراط 

اخػػػػػػػػػػذتهل  نػػػػػػػػػػلقض لممكا يػػػػػػػػػػؽ كالعهػػػػػػػػػػكد التػػػػػػػػػػ  ياســــــــــقراطأف القػػػػػػػػػػكانيف سػػػػػػػػػػتخلطبه قلئمػػػػػػػػػػ :  إنػػػػػػػػػػؾ 

معنػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػؾ اختيػػػػػػػػػلرا  مػػػػػػػػػل كنػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػذهل عػػػػػػػػػلج ن كال مجبػػػػػػػػػران مخػػػػػػػػػدكعلن   كلكنػػػػػػػػػؾ 

لب ػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػبعيف علمػػػػػػػػػلن  تفكػػػػػػػػػر  يهػػػػػػػػػل  ككنػػػػػػػػػت خ لهػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػتطي  أف تغػػػػػػػػػلدر المدينػػػػػػػػػ  ...لكنػػػػػػػػػؾ 

تبػػػػػػػػػػدكا أك ػػػػػػػػػػر اال ينػػػػػػػػػػيف جميعػػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػػغك لن بللدكلػػػػػػػػػػ  أم بقكانينهػػػػػػػػػػل   مػػػػػػػػػػـ تتزحػػػػػػػػػػزح عنهػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػط... 

ل قطعتػػػػػػػػه مػػػػػػػػف عهػػػػػػػػكد هكػػػػػػػػذا تفعػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػل سػػػػػػػػقراط إف أردت بنػػػػػػػػل كهػػػػػػػػل أنػػػػػػػػت االف تفػػػػػػػػر نلقضػػػػػػػػل مػػػػػػػػ

 . 1)أنتصلحلن ال تض  نفسؾ بهركبؾ مكض  السخري  

كبهػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػأف سػػػػػػػػػػقراط قػػػػػػػػػػد آمػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػأف القػػػػػػػػػػكانيف العلدلػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػلدرة عػػػػػػػػػػف العقػػػػػػػػػػؿ 

كمطلبقػػػػػػػػػػ  لمطبيعػػػػػػػػػػ    كهػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػكانيف ايػػػػػػػػػػر مكتكبػػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػػكانيف رسػػػػػػػػػػمتهل اآللهػػػػػػػػػػ  

القػػػػػػػػػكانيف العلدلػػػػػػػػػ  يحتػػػػػػػػػـر العقػػػػػػػػػؿ كالنظػػػػػػػػػلـ ا لهػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػكب الب ػػػػػػػػػر   كمػػػػػػػػػف يحتػػػػػػػػػـر تمػػػػػػػػػؾ

 كبهػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػرل أف سػػػػػػػػػقراط مجػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػلنكف إلػػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػػ  القداسػػػػػػػػػ  كنظػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػه نظػػػػػػػػػرة مختمفػػػػػػػػػ  

الػػػػػػػػػػػػػذيف يػػػػػػػػػػػػػذهبكف إلػػػػػػػػػػػػػ   Protagoras*1عػػػػػػػػػػػػػف السك سػػػػػػػػػػػػػطلئيف كعمػػػػػػػػػػػػػ  رأسػػػػػػػػػػػػػهـ بركتػػػػػػػػػػػػػلاكراس

                                                           

 هػػػػك أحػػػػد ت ميػػػػذ سػػػػقراط د تػػػػأ ر ب عػػػػداـ أسػػػػتلذ  سػػػػقراط حتػػػػ  أنػػػػه طمػػػػب مػػػػف سػػػػقراط الهػػػػرب مػػػػف السػػػػجف  قػػػػلؿ لػػػػه أتكسػػػػؿ  أقريطــــون :
يلسػػػػػقراط أف تهػػػػػرب د ال تستسػػػػػمـ كال تضػػػػػعؼ أمػػػػػلـ الظمػػػػػـ عمػػػػػ  مػػػػػل يريػػػػػد  و ككػػػػػلف يػػػػػؤمف بػػػػػللخير ألنػػػػػه هػػػػػك محػػػػػكر الحيػػػػػلة د كيػػػػػرل إليػػػػػؾ 

بػػػػػػػأف الجػػػػػػػكر كالضػػػػػػػرر  ػػػػػػػر د كيطمػػػػػػػب مػػػػػػػف النػػػػػػػلس أف ال يػػػػػػػردكا عمػػػػػػػ  الضػػػػػػػرر بللضػػػػػػػرر الف الضػػػػػػػرر لػػػػػػػيس خيػػػػػػػران كال عػػػػػػػدالن د كيػػػػػػػرل 
ضػػػػعيف  تبػػػػث ال ػػػػر لممزيػػػػد أنظػػػػر ا  طػػػػكف د محػػػػلكرات ا  طػػػػكف د ترجمػػػػ  زكػػػػ   سػػػػقراط هػػػػ  قػػػػكانيف اقكيطػػػػكف بػػػػأف القػػػػكانيف التػػػػ  تعػػػػدـ

 .  111ـ د ص  2001د القلهرة د مكتب  االسرة د  1نجيب محمكد د ط
  99د 98ب ت ص ترجم  زك  نجيب محمكد    محلكرات ا  طكف  ب ط  :اقريطكف  اف طون  1)
ــــــاجوراس * ؽ.ـ .ا ػػػػػػتهر بلنػػػػػػه معمػػػػػػـ  450-440قػػػػػػ  الػػػػػػذم ازدهػػػػػػر  ػػػػػػ  حػػػػػػكاؿ عػػػػػػلـ :كلػػػػػػد  ػػػػػػ  ابػػػػػػديرا  كهػػػػػػك السفسػػػػػػطلئ  االاريبروت

كتنسػػػػب لػػػػه عػػػػدة كتػػػػب  المهػػػػلرة السيلسػػػػي  كالبيلنيػػػػ   كقػػػػد عمػػػػؿ  ػػػػ  مػػػػدف ك يػػػػرة  كأالخطلبػػػػ   ام انػػػػه معمػػػػـ التفػػػػكؽ  ػػػػ  ال ػػػػئكف العمميػػػػ  
نػػػػػ  كالفمسػػػػػف  المتػػػػػلف سػػػػػلدتل  ػػػػػ   ػػػػػ  المنطػػػػػؽ ك االصػػػػػكؿ ال قل يػػػػػ  كالسػػػػػمكؾ الب ػػػػػرم  كقػػػػػد هػػػػػلجـ بركتػػػػػلجكراس الحمػػػػػكد  ػػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػف الديل

 120الفمسفي  المختصرة  مرج  سبؽ ذكر  ص المكسكع عصر  .أنظر  ؤاد كلمؿ  زك  نجيب  
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أف القػػػػػػػػػػكانيف كضػػػػػػػػػػعهل الم ػػػػػػػػػػرعكف لقهػػػػػػػػػػر الطبيعػػػػػػػػػػ   كأنهػػػػػػػػػػل متغيػػػػػػػػػػرة بتغيػػػػػػػػػػر الظػػػػػػػػػػركؼ   هػػػػػػػػػػ  

سػػػػػػػػػػػػبي  ايػػػػػػػػػػػػر كاجبػػػػػػػػػػػػ  االحتػػػػػػػػػػػػراـ .  ػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػػرل سػػػػػػػػػػػػقراط أف القػػػػػػػػػػػػلنكف حقيقػػػػػػػػػػػػ   لبتػػػػػػػػػػػػه ن

مصػػػػػػػػػػػػػدرهل إلهػػػػػػػػػػػػػ  كطلعتػػػػػػػػػػػػػه كاجبػػػػػػػػػػػػػ    للقػػػػػػػػػػػػػلنكف رمػػػػػػػػػػػػػز لمعقػػػػػػػػػػػػػؿ يجػػػػػػػػػػػػػب أف يسػػػػػػػػػػػػػكد كيػػػػػػػػػػػػػنظـ 

  2)  1)الفكض  كانه مقدس اصمه إله  كمف  ـ  هك ليس عرض  لمتغيير كالتبديؿ 

جعمػػػػػػػػػه أقػػػػػػػػػرب بللضػػػػػػػػػركرة عػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػر كي  سػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػقراط بقػػػػػػػػػلنكف العقػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػذم يبعػػػػػػػػػدكتم

هػػػػػػػػك اال تحقيقػػػػػػػػلن لمبػػػػػػػػدأ العػػػػػػػػدؿ د  إلػػػػػػػػ  الخيػػػػػػػػر بل ضػػػػػػػػل   إلػػػػػػػػ  أف التمسػػػػػػػػؾ بهػػػػػػػػذا القػػػػػػػػلنكف مػػػػػػػػل

كمػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػل يقػػػػػػػػػكؿ أقريطػػػػػػػػػكف مخلطبػػػػػػػػػلن لسػػػػػػػػػقراط بعػػػػػػػػػد قبػػػػػػػػػكؿ بحكػػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػػل  مستسػػػػػػػػػمملن لهػػػػػػػػػل   

 أرحػػػػػػػػػػؿ اآلف برئيػػػػػػػػػػلن مجلهػػػػػػػػػػدان ال  ػػػػػػػػػػلع ن لمرذيمػػػػػػػػػػ  د ضػػػػػػػػػػحي  النػػػػػػػػػػلس ال ضػػػػػػػػػػحي  القػػػػػػػػػػكانيف أمػػػػػػػػػػل 

ر بلل ػػػػػػػػر كالضػػػػػػػػر د نلقضػػػػػػػػل مػػػػػػػػل قطعتػػػػػػػػه أملمنػػػػػػػػل عمػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف أف صػػػػػػػػممت أف تػػػػػػػػرد ال ػػػػػػػػ

أقمهػػػػػػػػػل د  عهػػػػػػػػػكد كمكا يػػػػػػػػػؽ د مسػػػػػػػػػيئلن إلػػػػػػػػػ  أكلئػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػذيف ينبغػػػػػػػػػ  أال يمسػػػػػػػػػهـ مػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػل تؾ إال

أعنػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػؾ كأصػػػػػػػػدقل ؾ ككطنػػػػػػػػؾ د نحػػػػػػػػف سػػػػػػػػػننقـ عميػػػػػػػػؾ ملدمػػػػػػػػت حيػػػػػػػػلن د كسػػػػػػػػتقبمؾ قػػػػػػػػػكانيف 

عل  ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػد نل العػػػػػػػػػللـ األدنػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػ  إخكتنػػػػػػػػػل د عػػػػػػػػػدكا د ألنهػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػتعمـ أنػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػدخر كسػػػػػػػػػ

 . 1) 2)إصد إذف إلينل ال إل  أقريطكف  

لقػػػػػػػػػد ميػػػػػػػػػز سػػػػػػػػػقراط بػػػػػػػػػيف نػػػػػػػػػكعيف مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػكانيف : القػػػػػػػػػكانيف ايػػػػػػػػػر المكتكبػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػكانيف  

المكتكبػػػػػػػػػ    االكلػػػػػػػػػ  إلهيػػػػػػػػػ  كميػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػلمم  كهػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػن  االلهػػػػػػػػػ     قػػػػػػػػػد نق ػػػػػػػػػتهل اآللهػػػػػػػػػ  

ف ب ػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػكب الب ػػػػػػػػػر  كهػػػػػػػػػ  تحمػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  ذاتهػػػػػػػػل عقػػػػػػػػػلب مػػػػػػػػػف يخللفهػػػػػػػػػل ال لنيػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػكاني

 كأف كلنػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػتمدة مػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػكانيف ا لهيػػػػػػػػػػػػ   إنهػػػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػػكرة أك نمػػػػػػػػػػػػػكذج مػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػكانيف 

ا لهيػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػر المكتكبػػػػػػػػػ  كبهػػػػػػػػػذا اكتسػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػكانيف عظمػػػػػػػػػ  كقدسػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػف عظمػػػػػػػػػ  نمكذجهػػػػػػػػػل 

                                                           
 .53ص 1958ب ط د لجن  التأليؼ كالترجم  كالن ر د القلهرة د    اليكنلني  الفمسف تلري   يكسؼ كـر    1)
(2)

 . 139ذكر  د ص أ  طكف : أقريطكف د محلكرات أ  طكف د مصدر سبؽ  
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االلهػػػػػػػػػػػ  كقدسػػػػػػػػػػػيته  كبػػػػػػػػػػػذلؾ يعيػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػقراط قدسػػػػػػػػػػػي  القػػػػػػػػػػػكانيف تمػػػػػػػػػػػؾ القدسػػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػدمهل 

 . 2)  1)السك سطلئيكف 

أف عمػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف أف يطيػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػكانيف    قػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػلف هػػػػػػػػػك نفسػػػػػػػػػه كهكػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػرل سػػػػػػػػػقراط 

 أكالن  كقبؿ كؿ     دائـ االستعداد ل نصيلع لمقكانيف.

مػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػرل سػػػػػػػػػقراط أف طلعػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػكانيف الدكلػػػػػػػػػ  كاجبػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ االحػػػػػػػػػػكاؿ   كأف 

ا نسػػػػػػػػػلف العػػػػػػػػػلدؿ   هػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف يعػػػػػػػػػرؼ القػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػه مراعلتهػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػمككه 

خػػػػػػػػريف  كمػػػػػػػػل يػػػػػػػػرل سػػػػػػػػقراط بػػػػػػػػلف ا نسػػػػػػػػلف لكػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػكف عػػػػػػػػلدالن  يجػػػػػػػػب تجػػػػػػػػل  نفسػػػػػػػػه كتجػػػػػػػػل  األ

عميػػػػػػػػػه أف يمتنػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف مملرسػػػػػػػػػ  الظمػػػػػػػػػـ   كأف يكػػػػػػػػػكف امتنلعػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػذا نلبعػػػػػػػػػلن عػػػػػػػػػف إرادة حقيقػػػػػػػػػ  

كلكػػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػػكا ر لديػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػذ  ا رادة يجػػػػػػػػػب أف يعمػػػػػػػػػـ أكالن مػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػك اال ضػػػػػػػػػؿ  كتحديػػػػػػػػػد اال ضػػػػػػػػػؿ 

  كعمػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػ  الع قػػػػػػػػػلت المتبلدلػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف اال ػػػػػػػػػراد هػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػميه القػػػػػػػػػلنكف

يطػػػػػػػػػلبؽ القػػػػػػػػػلنكف يكػػػػػػػػػكف عػػػػػػػػػلدالن ... كبعبػػػػػػػػػلرة اخػػػػػػػػػرل  ػػػػػػػػػ ف العدالػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل تقػػػػػػػػػرر  القػػػػػػػػػكانيف 

 كممػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف يتسػػػػػػػػػ  معنلهػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػقراط بحيػػػػػػػػػث ي ػػػػػػػػػمؿ جميػػػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػمكؾ 

التػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػنظـ حيػػػػػػػػػػػلة الفػػػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػػكا  كػػػػػػػػػػػلف مصػػػػػػػػػػػدرهل العقػػػػػػػػػػػؿ أك العػػػػػػػػػػػرؼ أك 

 .  1)  2) الت ري  أك األخ ؽ أك الديف

كالقػػػػػػػػػػػلنكف عنػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػقراط  لبػػػػػػػػػػػت ال يتغيػػػػػػػػػػػر بتغيػػػػػػػػػػػر الزمػػػػػػػػػػػلف كالمكػػػػػػػػػػػلف كهكػػػػػػػػػػػذا  احتػػػػػػػػػػػؿ 

القػػػػػػػلنكف عنػػػػػػػد سػػػػػػػقراط المكلنػػػػػػػ  العميػػػػػػػل  الف مػػػػػػػل يػػػػػػػنص عميػػػػػػػه القػػػػػػػلنكف  ػػػػػػػ  نظػػػػػػػر سػػػػػػػقراط هػػػػػػػك 

العدالػػػػػػػػػػػ  االلهيػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػكف طلعتػػػػػػػػػػػه مقدسػػػػػػػػػػػ  كيكػػػػػػػػػػػكف أم مسػػػػػػػػػػػلس بهػػػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػػػل ة لخلهػػػػػػػػػػػ  

حمػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  طيلتهػػػػػػػػػل عقػػػػػػػػػلب مػػػػػػػػػف يخللفهػػػػػػػػػل يترتػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف يمسػػػػػػػػػهل ضػػػػػػػػػرر بػػػػػػػػػللد .ألنهػػػػػػػػػل ت

                                                           
 217 ص1992 ب ط  دار المعر   الجلمعي   ا سكندري    حرب  عبلس عطيتك  م م  الفكر الفمسف  عف اليكنلف    1)

(2)
 59مصطف  سيد أحمد صقر د  مسف  العدال  عند االاريؽ كا رهل عم   قهل  الركملف ك  سف  االس ـ  مرج  سبؽ ذكر  ص 
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بػػػػػػػػػػػػػػأف إطلعػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػكانيف .   Hepeas يقػػػػػػػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػػػػػػػقراط أنػػػػػػػػػػػػػػ  ألككػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يلهيبيػػػػػػػػػػػػػػلس

 .  1) كالعدال  ه      كاحد كاف كنت ترل أمران اخر  لذكر  ل  

لػػػػػػػػػذا رأل سػػػػػػػػػقراط أف القػػػػػػػػػلنكف ال يتعػػػػػػػػػلرض كالعدالػػػػػػػػػ  ا لهيػػػػػػػػػ  ألنػػػػػػػػػه رمػػػػػػػػػز لهػػػػػػػػػل كأيضػػػػػػػػػلن 

خػػػػػػػػػ ؿ المعر ػػػػػػػػػ    للحريػػػػػػػػػ  ال تنحصػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػتق ؿ ربػػػػػػػػػط سػػػػػػػػػقراط القػػػػػػػػػلنكف بللحريػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف 

عػػػػػػػػف قػػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػػ  بػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػ  معر ػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػكانيف مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػتغ لهل كالػػػػػػػػتحكـ  يهػػػػػػػػل 

لتحقيػػػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػػػلت معينػػػػػػػػػػػ  .  مػػػػػػػػػػػػـ يتحػػػػػػػػػػػرر ا نسػػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػر الضػػػػػػػػػػػركرات الخلرجيػػػػػػػػػػػػ  إال 

 .  2)حينمل زادت معر ته بقكانيف الطبيع   
 

 ق.م( 347-ق.م 427)  ploton اف طون

تعتبػػػػػػػػػػر  مسػػػػػػػػػػف  ا  طػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػف الفمسػػػػػػػػػػفلت التػػػػػػػػػػ  اهتمػػػػػػػػػػت بللسيلسػػػػػػػػػػ  كالمجتمػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػؿ 

يكػػػػػػػػػلد يشجمػػػػػػػػػ  المؤرخػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػ  أف  مسػػػػػػػػػف  ا  طػػػػػػػػػكف السيلسػػػػػػػػػي  إنمػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػ  امتػػػػػػػػػداد لفمسػػػػػػػػػفته 

 األخ قي  .

 ػػػػػػػػػػلألخ ؽ كالسيلسػػػػػػػػػػ  مرتبطػػػػػػػػػػلف ارتبلطػػػػػػػػػػلن ك يقػػػػػػػػػػلن د  مػػػػػػػػػػل داـ الفػػػػػػػػػػرد يعػػػػػػػػػػيش  ػػػػػػػػػػ  مدينػػػػػػػػػػ  

يجػػػػػػػػػػػب أف يتفػػػػػػػػػػػؽ كيتم ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ  مطللػػػػػػػػػػػب تمػػػػػػػػػػػؾ كسػػػػػػػػػػػط جملعػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ ف سػػػػػػػػػػػمككه األخ قػػػػػػػػػػػ  

 الجملع  .

  كقػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػهد أ  طػػػػػػػػػػػكف  سػػػػػػػػػػػلد النظػػػػػػػػػػػلـ السيلسػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  مدينتػػػػػػػػػػػه ككػػػػػػػػػػػلف يطمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  

إصػػػػػػػػػػ ح هػػػػػػػػػػذا الفسػػػػػػػػػػلد د كلكػػػػػػػػػػف اعػػػػػػػػػػداـ اسػػػػػػػػػػتلذ  سػػػػػػػػػػقراط  ػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػؿ حككمػػػػػػػػػػ  ديمقراطيػػػػػػػػػػ  أك 

                                                           
 كاك ػر  ؽ.ـ تػكل  السػفلرة لبمػدة عػدة مػرات  399ؽ.ـ    ايميل  ككلف اليػزاؿ حيػل  ػ  سػن   460كلد قبؿ سن  : سك سطلئ  يكنلن  ىيبياس

التطػػكاؼ  ػػ  بػػ د اليكنػػلف معممػػل  لمخطلبػػ  كالعمػػـك  مكتسػػبل  االمػػكاؿ الػػك يرة عػػف هػػذا الطريػػؽ  كػػلف ذا اطػػ ع كاسػػ  عمػػ  كػػؿ عمػػـك عصػػر   
 كمػل قػلـ بتػدريس الحسػلب كالهندسػ  كالفمػؾ كالمكسػيق  .   قصلئد مػدي  كمأسػ  كمرا ػ  كخطبػل  للؼكأنت     ك ير مف  ركع العمـ كاالدب   

 62لممزيد أنظر عبدالكهلب الكيلل  مكسكع  السيلس  مرج  سبؽ ذكر  ص

 . 153مرج  سبؽ ذكر  ص فمسف  اليكنلني  تلريخهل كم ك تهل  ال حمم  مطر   ةمير أ (1)
 82ص  مصر  ب ت  دار الطبلع  الحدي      2ط الحري   م كم   زكريل ابراهيـ   (2)
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اسػػػػػػػػتبدادي   ػػػػػػػػ  أ ينػػػػػػػػل د بػػػػػػػػؿ كبتحػػػػػػػػريض مػػػػػػػػف قلدتهػػػػػػػػل د د ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػه إلػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػعكر بلليػػػػػػػػأس مػػػػػػػػف 

تعػػػػػػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػػػػػػتكر أك  السيلسػػػػػػػػػػػػ  بللطريقػػػػػػػػػػػػ  التقميديػػػػػػػػػػػػ  د أم عػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽإصػػػػػػػػػػػػ ح النظػػػػػػػػػػػػلـ 

 .  1)خريف حابداؿ أ خلص ب

كلكػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ إحػػػػػػػػػداث تغييػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػلـ الحكػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػذكر لنػػػػػػػػػل أ  طػػػػػػػػػكف أربعػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػكلؿ 

مػػػػػػػػػف الحكػػػػػػػػػـ كهػػػػػػػػػ  التيمكقراطيػػػػػػػػػ  : كهػػػػػػػػػ  حككمػػػػػػػػػ  يخػػػػػػػػػتمط أمػػػػػػػػػلمهـ الخيػػػػػػػػػر بلل ػػػػػػػػػر كيسػػػػػػػػػيطر 

حػػػػػػػػػراز االنتصػػػػػػػػػلرات كاالكليجلركيػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػيهـ الطمػػػػػػػػػكح كالرابػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  المجػػػػػػػػػد كالبطكلػػػػػػػػػ  ك  ا 

حككمػػػػػػػػػػ  األانيػػػػػػػػػػل  كيسػػػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػػيهـ الطمػػػػػػػػػػ  كالج ػػػػػػػػػػ  كيسػػػػػػػػػػعكف إلػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػؽ أكبػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػدر 

 مف الملؿ .

 ػػػػػػػػػـ تظهػػػػػػػػػػر حككمػػػػػػػػػ  الديمقراطيػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػػب التعبيػػػػػػػػػر اال  طػػػػػػػػػػكف حينمػػػػػػػػػل ينتصػػػػػػػػػػر 

الفقػػػػػػػػرا  عمػػػػػػػػ  أعػػػػػػػػدائهـ ك ػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػؿ الحككمػػػػػػػػ  الديمقراطيػػػػػػػػ  يتمتػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ األ ػػػػػػػػراد بللحريػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػ  

الفكضػػػػػػػػػػ  د ك ػػػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػػػت تتحػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػكا  أنػػػػػػػػػػكاع الحكػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػ  ا طػػػػػػػػػػ ؽ حػػػػػػػػػد 

كهػػػػػػػػػػػك الطغيػػػػػػػػػػػلف دإذ أف الرابػػػػػػػػػػػ  المفرطػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػذ  الغليػػػػػػػػػػػ  أم الحريػػػػػػػػػػػ  لمجميػػػػػػػػػػػ  

 يؤدم إل  الطغيلف.  

 أتجػػػػػػػػه تفكيػػػػػػػػر  إلػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػركرة إجػػػػػػػػرا  تغييػػػػػػػػر أسلسػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػلـ الحكػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػلس 

تربيػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػكاطنيف لتحقيػػػػػػػػػػػؽ الخيػػػػػػػػػػػر لهػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػف التربيػػػػػػػػػػػ  االخ قيػػػػػػػػػػػ   يكػػػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػػػدؼ الدكلػػػػػػػػػػػ  

كػػػػػػػػػػأ راد كلمجملعػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  يعي ػػػػػػػػػػكف  يهػػػػػػػػػػل كذلػػػػػػػػػػؾ تحقيػػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػػكازف بػػػػػػػػػػيف المطللػػػػػػػػػػب الركحيػػػػػػػػػػ  

 كالمطللب الملدي  لهـ جميعلش كهذا هك معن  العدال  . 

كالسيلسػػػػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػد ا  طػػػػػػػػػػػػػػػػكف ال تنفصػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػف األخػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ  إذ مػػػػػػػػػػػػػػػػف الكاضػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف 

عريػػػػػػػػػػػؼ الفضػػػػػػػػػػػيم  كالخيػػػػػػػػػػػر كبتعمػػػػػػػػػػػيـ ا  طػػػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػػػلف دائمػػػػػػػػػػػلن كقبػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػ   م ػػػػػػػػػػػغكالن بت

                                                           
(1)
 251م , ص  1991, دار المعرفة الجامعٌة , االسكندرٌة ,  1محمد علً أبو رٌان , تارٌخ الفكر الفلسفً من طالٌس إلى أفالطون , ط  
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النػػػػػػػػلس كيػػػػػػػػػؼ يحبػػػػػػػػػكف الحيػػػػػػػػػلة السػػػػػػػػػعيدة  للهػػػػػػػػػدؼ العػػػػػػػػلـ لفمسػػػػػػػػػف  ا  طػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػك بنػػػػػػػػػل  مدينػػػػػػػػػ  

 لضػػػػػػػػػػػػم    يػػػػػػػػػػػػدير  ػػػػػػػػػػػػؤكنهل الف سػػػػػػػػػػػػف  كيسػػػػػػػػػػػػكدهل القػػػػػػػػػػػػلنكف كتتػػػػػػػػػػػػك ر  يهػػػػػػػػػػػػل الحكمػػػػػػػػػػػػ  كالخيػػػػػػػػػػػػر 

 كالنظلـ كالعدؿ.

كقػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػلف المبػػػػػػػػػػػدأ األسلسػػػػػػػػػػػ  أل  طػػػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػػك الخيػػػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػػػم     ػػػػػػػػػػػللخير االسػػػػػػػػػػػم  

لحيػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػلني  هػػػػػػػػػك أف تصػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػعلدة ك الكصػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػعلدة  ػػػػػػػػػ  ا

عنػػػػػػػػػػػػد ا  طػػػػػػػػػػػػكف إنمػػػػػػػػػػػػل يتحقػػػػػػػػػػػػؽ لحظػػػػػػػػػػػػ  اتصػػػػػػػػػػػػلؿ ا نسػػػػػػػػػػػػلف بللحقيقػػػػػػػػػػػػ  القصػػػػػػػػػػػػكل أم حينمػػػػػػػػػػػػل 

يػػػػػػػػػدرؾ حقيقػػػػػػػػػ  الكجػػػػػػػػػكد  تمػػػػػػػػػؾ الحقيقػػػػػػػػػ  المكجػػػػػػػػػكدة  ػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػللـ الم ػػػػػػػػػؿ. كهػػػػػػػػػذا االدراؾ االسػػػػػػػػػم  

كا مػػػػػػػػػف دنػػػػػػػػػس الكجػػػػػػػػػكد المحسػػػػػػػػػكس ال يبمغػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف الب ػػػػػػػػػر إال أكلئػػػػػػػػػؾ الف سػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػذيف تطهػػػػػػػػػر 

  1)كاالرتبػػػػػػػػػلط بػػػػػػػػػه .  للسػػػػػػػػػعلدة التػػػػػػػػػ  يحصػػػػػػػػػؿ عميهػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػؤال  الب ػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػعلدة القصػػػػػػػػػكل 

كلكػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػعلدة ال يصػػػػػػػػػؿ اليهػػػػػػػػػل ا نسػػػػػػػػػلف إال إذا كػػػػػػػػػلف حػػػػػػػػػران لػػػػػػػػػه إرادة كلممػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػل رادة 

عنػػػػػػػػػػد ا  طػػػػػػػػػػػكف متصػػػػػػػػػػم  اتصػػػػػػػػػػػلال  مبل ػػػػػػػػػػران بللم ػػػػػػػػػػػؿ كبػػػػػػػػػػذلؾ نجػػػػػػػػػػػد أف أ  طػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػػد ركػػػػػػػػػػػز 

األعمػػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػػك الخيػػػػػػػػػػر األسػػػػػػػػػػم  ذلػػػػػػػػػػؾ الخيػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذم يتحقػػػػػػػػػػؽ لخنسػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػ   عمػػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػػؿ

 تحقيؽ الحري  كا رادة.

كتػػػػػػػػػػتمخص جميػػػػػػػػػػ  ا كػػػػػػػػػػلر ا  طػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػػ   جعػػػػػػػػػػؿ الفضػػػػػػػػػػيم  هػػػػػػػػػػ  المعر ػػػػػػػػػػ  أم معر ػػػػػػػػػػ  

الخيػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػلـ .  فضػػػػػػػػػػػػيم  العػػػػػػػػػػػػيف هػػػػػػػػػػػػ  الرؤيػػػػػػػػػػػػ  الكاضػػػػػػػػػػػػح  ك ضػػػػػػػػػػػػيم  ا ذف هػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػم  

يػػػػػػػػػػػلة الطيبػػػػػػػػػػػ  د كهػػػػػػػػػػػ  الفضػػػػػػػػػػػيم  الجيػػػػػػػػػػػد   ككػػػػػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػػػػػنفس كظيفتهػػػػػػػػػػػل الحيػػػػػػػػػػػلة ك ضػػػػػػػػػػػيمتهل الح

التػػػػػػػػ  يطمػػػػػػػػؽ عميهػػػػػػػػل اسػػػػػػػػـ آخػػػػػػػػر هػػػػػػػػك العدالػػػػػػػػ  د كالػػػػػػػػنفس إذا امتمكػػػػػػػػت  ضػػػػػػػػيم  الحيػػػػػػػػلة الطيبػػػػػػػػ  

 .  2)أك العدال  د  ه  تمتمؾ السعلدة 
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كمػػػػػػػػف  ػػػػػػػػـ نػػػػػػػػرل أف السػػػػػػػػعلدة  ػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػر ا  طػػػػػػػػكف هػػػػػػػػ  نتيجػػػػػػػػ  حتميػػػػػػػػ  لمحيػػػػػػػػلة الطيبػػػػػػػػ  

خػػػػػػػرل أكبػػػػػػػر قػػػػػػػدران مػػػػػػػف العدالػػػػػػػ    كالػػػػػػػنفس التػػػػػػػ  تمتمػػػػػػػؾ أكبػػػػػػػر قػػػػػػػدران مػػػػػػػف الفضػػػػػػػيم  أك بعبػػػػػػػلرة ا

  هػػػػػػػػػػ  بللتػػػػػػػػػػلل  تحظػػػػػػػػػػ  بسػػػػػػػػػػعلدة أك ػػػػػػػػػػر. كبلعتبػػػػػػػػػػلر أف السػػػػػػػػػػعلدة أك ػػػػػػػػػػر نفعػػػػػػػػػػلن ك لئػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف 

 ال قل     أف العدال  ه  حلل  أك ر نفعلن ك لئدة مف الظمـ ألنهل أك ر سعلدة .

كالعدالػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػ  ا رادة التػػػػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػػػػتـ ادا  الكاجبػػػػػػػػػػػػػلت   قػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػلـ ا  طػػػػػػػػػػػػػكف بتحميػػػػػػػػػػػػػؿ 

 مكػػػػػػػػ   مهكريػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ الحػػػػػػػػديث عػػػػػػػػف نظريتػػػػػػػػه العدالػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػنفس   الفضػػػػػػػػلئؿ  ػػػػػػػػ  الج

تتحقػػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػ   البػػػػػػػػػػد أف تتحقػػػػػػػػػػؽ أكالن داخػػػػػػػػػػؿ نفػػػػػػػػػػس كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػف ا رادهػػػػػػػػػػل 

كلكػػػػػػػ  يتحقػػػػػػػؽ داخػػػػػػػؿ الػػػػػػػنفس الفرديػػػػػػػ  البػػػػػػػد أف تػػػػػػػؤدم كػػػػػػػؿ قػػػػػػػكة مػػػػػػػف قكاهػػػػػػػل ال   ػػػػػػػ  كظيفتهػػػػػػػل 

 . 1) عم  الكجه االكمؿ كبصكرة منسجم  متكازن ن 

ذلػػػػػػػػػؾ البػػػػػػػػػد أف تتحمػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػكل ب حػػػػػػػػػدل الفضػػػػػػػػػلئؿ  كلكػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػتـ

 مػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػلف حػػػػػػػػػديث ا  طػػػػػػػػػكف عػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػ ث  ضػػػػػػػػػلئؿ أسلسػػػػػػػػػي  ينبغػػػػػػػػػ  أف يتحمػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػل 

الفػػػػػػػػػػػػرد كهػػػػػػػػػػػػ    ضػػػػػػػػػػػػيم  العفػػػػػػػػػػػػ    ضػػػػػػػػػػػػيم  القػػػػػػػػػػػػكة ال ػػػػػػػػػػػػهكاني  مػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػكل الػػػػػػػػػػػػنفس ك ضػػػػػػػػػػػػيم  

ربط . يػػػػػػػػػػ 2)ال ػػػػػػػػػػجلع   ضػػػػػػػػػػيم  القػػػػػػػػػػكة الغضػػػػػػػػػػبي   ك ضػػػػػػػػػػيم  الحكمػػػػػػػػػػ    ضػػػػػػػػػػيم  القػػػػػػػػػػكة العلقمػػػػػػػػػػ  

هنػػػػػػػػػػل ا  طػػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػػيف  ضػػػػػػػػػػيم  العدالػػػػػػػػػػ  المكجػػػػػػػػػػكدة  ػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػنفس ا نسػػػػػػػػػػلني  ك ضػػػػػػػػػػيم  العدالػػػػػػػػػػ  

المكجػػػػػػػػػػكدة  ػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػ  كلكػػػػػػػػػػ  تتحقػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػتكل الدكلػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػد أف تحقػػػػػػػػػػؽ أكالن عمػػػػػػػػػػ  

 مستكل الفرد.

كينتقػػػػػػػػػػػػػػؿ ا  طػػػػػػػػػػػػػػكف بعػػػػػػػػػػػػػػد أف يتنػػػػػػػػػػػػػػلكؿ الفضػػػػػػػػػػػػػػلئؿ الػػػػػػػػػػػػػػ  ث عمػػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػػػػػػنفس 

تتحقػػػػػػػػػػػػؽ  يهػػػػػػػػػػػػل العدالػػػػػػػػػػػػ     للدكلػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػد ا نسػػػػػػػػػػػػلني  إلػػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػػػف الدكلػػػػػػػػػػػػ  ككيػػػػػػػػػػػػؼ 
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ا  طػػػػػػػػػػكف تتكػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػ ث طبقػػػػػػػػػػلت يقػػػػػػػػػػـك ا رادهػػػػػػػػػػل بكػػػػػػػػػػؿ المهػػػػػػػػػػف كالكظػػػػػػػػػػلئؼ حيػػػػػػػػػػث ال 

 تصب  الدكل  م للي  تتحقؽ  يهل العدال  كاالنسجلـ بدكف هذ  الكظلئؼ .

نمػػػػػػػػػػػل  كمػػػػػػػػػػل أف الب ػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػد ا  طػػػػػػػػػػكف ليسػػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف التسػػػػػػػػػػلكم كا 

  طبقػػػػػػػػػػ  العبيػػػػػػػػػػد   طبقػػػػػػػػػػ  الجنػػػػػػػػػػد  طبقػػػػػػػػػػ  الف سػػػػػػػػػػف  . ينقسػػػػػػػػػػمكف إلػػػػػػػػػػ  طبقػػػػػػػػػػلت مختمفػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػ

 كتتحقؽ العدال  عند ا  طكف    التزاـ كؿ طبق  بللكظيف  المكمف  بهل.

كهنػػػػػػػػل يػػػػػػػػربط أ  طػػػػػػػػكف مػػػػػػػػل بػػػػػػػػيف تقسػػػػػػػػيـ القػػػػػػػػيـ الخمقيػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  ث كعمػػػػػػػػ  رأسػػػػػػػػهل الحكمػػػػػػػػ  

 أك العقؿ كبيف النظلـ الطبيع  الذم يحقؽ العدال .

الػػػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػرد بعبػػػػػػػػػػلرة دقيقػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  الجمهكريػػػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػر ا  طػػػػػػػػػػكف لتتحقػػػػػػػػػػؽ العد

يقػػػػػػػػػػكؿ  يهػػػػػػػػػػل : أف ال ػػػػػػػػػػخص العػػػػػػػػػػلدؿ ال يسػػػػػػػػػػم  ألم جػػػػػػػػػػز  منػػػػػػػػػػه بفعػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػ   خػػػػػػػػػػلرج عػػػػػػػػػػف 

طبيعتػػػػػػػػػػػػه  كال يقبػػػػػػػػػػػػؿ أف يتعػػػػػػػػػػػػدل أم جػػػػػػػػػػػػز  مػػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػػزا  الػػػػػػػػػػػػنفس ال   ػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػ  كظػػػػػػػػػػػػلئؼ 

نمػػػػػػػػل هػػػػػػػػك  ػػػػػػػػخص يسػػػػػػػػكد ذاتػػػػػػػػه نظػػػػػػػػلـ تػػػػػػػػلـ   كيسػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػه ا  خػػػػػػػػريف   ك ف اآليالجػػػػػػػػزئي

 ػػػػػػػػػػلؽ مػػػػػػػػػػ  ذاتػػػػػػػػػػػه  كيبػػػػػػػػػػث االنسػػػػػػػػػػجلـ بػػػػػػػػػػػيف أجػػػػػػػػػػزا  نفسػػػػػػػػػػه ال   ػػػػػػػػػػػ   بحيػػػػػػػػػػث يعػػػػػػػػػػيش عمػػػػػػػػػػػ  ك 

 بفضػػػػػػػػػػؿ قدرتػػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػربط بػػػػػػػػػػيف هػػػػػػػػػػذ  العنلصػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ  متكا ػػػػػػػػػػؽ منسػػػػػػػػػػجـ بحيػػػػػػػػػػث 

يحصػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ك رتهػػػػػػػػػل كحػػػػػػػػػد    بفضػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػدرة كحػػػػػػػػػدهل يسػػػػػػػػػتطي  أف يقػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػأم عمػػػػػػػػػؿ 

 . 1)يتكال  

تمػػػػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػنفس كع قتهػػػػػػػػػػػل بللجسػػػػػػػػػػػـ   كيمكػػػػػػػػػػػف لمعقػػػػػػػػػػػؿ أف يقػػػػػػػػػػػكد الػػػػػػػػػػػنفس 

كمػػػػػػػػف  ػػػػػػػػـ الجسػػػػػػػػد نحػػػػػػػػك تحقيػػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػػؾ النظػػػػػػػػلـ . هػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػلـ كالتكا ػػػػػػػػؽ إنمػػػػػػػػل يعنيػػػػػػػػلف محلكلػػػػػػػػ  

ا نسػػػػػػػػػػلف أف يقتػػػػػػػػػػرب بنفسػػػػػػػػػػه أك ػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػأك ر مػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػمهل ا لهػػػػػػػػػػ .   يتفػػػػػػػػػػؽ ا  طػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػ  

سػػػػػػػػػقراط  ػػػػػػػػػ  أف القػػػػػػػػػلنكف   مػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػك إال تجسػػػػػػػػػيدا لمعقػػػػػػػػػؿ ك هػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػيس  قػػػػػػػػػط  ػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػكؿ ك 

                                                           
(1 )

 . 241,  239المرجع السابق ،ص 
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قػػػػػػػػػكؿ أ  طػػػػػػػػػكف اف م ػػػػػػػػػركع القػػػػػػػػػلنكف األذهػػػػػػػػػلف الجػػػػػػػػػلدة ك لكنػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػ  عقػػػػػػػػػكؿ كػػػػػػػػػؿ الب ػػػػػػػػػر . ي

عقػػػػػػػػػػكؿ ذكم األذهػػػػػػػػػػلف الجػػػػػػػػػػلدة  قػػػػػػػػػػط     الػػػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػػك تجسػػػػػػػػػػيد لمعقػػػػػػػػػػؿ   لػػػػػػػػػػيس ببسػػػػػػػػػػلطه  ػػػػػػػػػػ  

معظمهػػػػػػػػػػػـ يعي ػػػػػػػػػػػكف الحيػػػػػػػػػػػلة المحت ػػػػػػػػػػػم  لكنػػػػػػػػػػػه أيضػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػؿ مجتمػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػكاطنيف   ك ك 

 . 2) 1) المعتدل  بقمكبهـك 

 مػػػػػػػػف هنػػػػػػػػل القػػػػػػػػلنكف العػػػػػػػػلـ ك يحقػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػ  ك الخيػػػػػػػػر هػػػػػػػػك تجسػػػػػػػػيد كمػػػػػػػػل ذكػػػػػػػػر ك قػػػػػػػػلؿ

 سقراط    العقؿ الب رم لذا  هك كاحد بيف كؿ الب ر .

 للعدالػػػػػػػػػػػ  إذف هػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػف  لمفػػػػػػػػػػػرد كالمجتمػػػػػػػػػػػ  أم أنهػػػػػػػػػػػل أحػػػػػػػػػػػد األجػػػػػػػػػػػزا  التػػػػػػػػػػػ  تتكػػػػػػػػػػػكف 

 يػػػػػػػػػػه األخػػػػػػػػػػ ؽ الفرديػػػػػػػػػػ  كاألخػػػػػػػػػػ ؽ االجتملعيػػػػػػػػػػ  كلكنهػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػػكؿ أك  ػػػػػػػػػػ  

 ذاؾ ال ترتبط بللقلنكف بؿ بلألخ ؽ .

لزهػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػػػهل عدالػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػللنفس التػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػذلؾ نجػػػػػػػػػػػد أف صػػػػػػػػػػػ حي  الػػػػػػػػػػػنفس أك امتي

يتػػػػػػػػػػػكا ر  يهػػػػػػػػػػػل االنسػػػػػػػػػػػجلـ كاالتسػػػػػػػػػػػلؽ بػػػػػػػػػػػيف هػػػػػػػػػػػذ  العنلصػػػػػػػػػػػر تكػػػػػػػػػػػكف نفسػػػػػػػػػػػلن علدلػػػػػػػػػػػ  كتتمتػػػػػػػػػػػ  

 بللص حي .

كصػػػػػػػػػػػ حي  المجتمػػػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػػػلن هػػػػػػػػػػػ  عدالػػػػػػػػػػػ   تػػػػػػػػػػػأت  عدالػػػػػػػػػػػ  الع قػػػػػػػػػػػلت بػػػػػػػػػػػيف طبقػػػػػػػػػػػلت 

المجتمػػػػػػػػػ    كالعدالػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  يتػػػػػػػػػكا ر بػػػػػػػػػيف أعضػػػػػػػػػلئهل النظػػػػػػػػػلـ كاالتسػػػػػػػػػلؽ نتيجػػػػػػػػػ  اللتػػػػػػػػػزاـ كػػػػػػػػػػؿ 

 كظيفته تككف دكل  علدل  كبللتلل  تككف دكل  صللح  . رد ب

هػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػ  المعر ػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػأ  طكف ال ينكػػػػػػػػػػر حريػػػػػػػػػػ  ا رادة  أف طــــــــــونكالحريػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد 

عنػػػػػػػػػػد ا نسػػػػػػػػػػلف كلكنػػػػػػػػػػه يقيػػػػػػػػػػدهل بػػػػػػػػػػبعض قػػػػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػػػػ   للحريػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد أ  طػػػػػػػػػػكف تعنػػػػػػػػػػ  

معر ػػػػػػػػػ  الخيػػػػػػػػػر كالخيػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػيم  كالحػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف يتكجػػػػػػػػػه  عمػػػػػػػػػه نحػػػػػػػػػك الخيػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػل 

قتضػػػػػػػػ  العدالػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد أ  طػػػػػػػػكف أف يكػػػػػػػػكف ا نسػػػػػػػػلف حػػػػػػػػران  ػػػػػػػػ  اختيػػػػػػػػلر حيلتػػػػػػػػهد لكنػػػػػػػػه البػػػػػػػػد ت

                                                           
(1 )

 341،  339، ص  1985الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، القاهرة ،  1فالطون ، الجمهورٌة ، ترجمة و دراسة فؤاد زكرٌا ، ط أ
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أف يقيػػػػػػػػػدهل بػػػػػػػػػبعض قكانينهػػػػػػػػػل أم قػػػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػػػ .  قػػػػػػػػػد أرجػػػػػػػػػ  أ  طػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػؿ االمػػػػػػػػػكر إلػػػػػػػػػ  

 القلنكف أم القلنكف الطبيع  الذم تستمد منه الحيلة كؿ قكانينهل.

الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  كالحريػػػػػػػػػػػػػ  كتتضػػػػػػػػػػػػػ   مسػػػػػػػػػػػػػف  أ  طػػػػػػػػػػػػػكف  يمػػػػػػػػػػػػػل يتعمػػػػػػػػػػػػػؽ بمفهكمػػػػػػػػػػػػػه لمقػػػػػػػػػػػػػلنكف 

بصػػػػػػػػػكرة أك ػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػ ؿ محػػػػػػػػػلكرت  الجمهكريػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػكانيف    فػػػػػػػػػ  الجمهكريػػػػػػػػػ  أكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ  

تأسػػػػػػػػػػػػػػػيس الدكلػػػػػػػػػػػػػػػ  الفلضػػػػػػػػػػػػػػػم  كيحكمهػػػػػػػػػػػػػػػل الفيمسػػػػػػػػػػػػػػػكؼ  كيتجلهػػػػػػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػػػػػػلنكف كيقػػػػػػػػػػػػػػػكؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػدـ 

ضػػػػػػػػػركرته  إذا الحكػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف مهػػػػػػػػػلـ رجػػػػػػػػػلؿ أحسػػػػػػػػػف اختيػػػػػػػػػلرهـ كتػػػػػػػػػدريبهـ   تطمػػػػػػػػػؽ أيػػػػػػػػػديهـ مػػػػػػػػػف 

كػػػػػػػػػػػلرهـ التػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػكؽ كػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػلنكف   ألنهػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػؿ قيػػػػػػػػػػػد كيحكمػػػػػػػػػػػكف طبقػػػػػػػػػػػلن آلرائهػػػػػػػػػػػـ كأ 

 . 1)معصكم  عف الخطأ  

 ػػػػػػػػػػػػ  نهليػػػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػػػر كيعتػػػػػػػػػػػػرؼ أ  طػػػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػكانيف أف  أف طــــــــــــون ػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػأت  

اقتراحػػػػػػػػه بتأسػػػػػػػػيس دكلػػػػػػػػ  م لليػػػػػػػػ  يحكمهػػػػػػػػل ممػػػػػػػػؾ  يمسػػػػػػػػكؼ لػػػػػػػػيس  كاقعيػػػػػػػػلن كيتنػػػػػػػػلزؿ عػػػػػػػػف م ػػػػػػػػؿ 

سػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذ  الدكلػػػػػػػػػػػ  لصػػػػػػػػػػلل  تأسػػػػػػػػػػػيس دكلػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػلرؾ  يهػػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػػلكـ الفيمسػػػػػػػػػػكؼ  ػػػػػػػػػػػعبه بمملر 

السػػػػػػػػػػػمط    كي ػػػػػػػػػػػيد بللقػػػػػػػػػػػلنكف كيػػػػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػػػػه الكسػػػػػػػػػػػيم  الكحيػػػػػػػػػػػدة التػػػػػػػػػػػ  تميػػػػػػػػػػػز ا نسػػػػػػػػػػػلف عػػػػػػػػػػػف 

الحيػػػػػػػػػكاف   بػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػك يطمػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػلس اال يخضػػػػػػػػػعكا لفػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػف الب ػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػؿ أف يخضػػػػػػػػػعكا 

 . 2)لمقلنكف  

بػػػػػػػػػػأف  الحريػػػػػػػػػػ  الحقيقيػػػػػػػػػػ  ال تنحصػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ  حمػػػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػػتق ؿ  اف طــــــــــونأيضػػػػػػػػػػلن آمػػػػػػػػػػف 

معر ػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػكانيف  مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػؿ  عػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػػػػػ   كانمػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػ  تنحصػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػ 

اسػػػػػػػػػػتغ لهل لتحقيػػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػػلت معينػػػػػػػػػػ    بطريقػػػػػػػػػػ  منهجيػػػػػػػػػػ  مرسػػػػػػػػػػكم  . مػػػػػػػػػػـ يتحػػػػػػػػػػرر ا نسػػػػػػػػػػلف 

 . 3)مف أسر الضركرات الخلرجي    اال حينمل زادت معر ته بقكانيف الطبيع   
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 ك ػػػػػػػػػػػػػ  النهليػػػػػػػػػػػػػ  يصػػػػػػػػػػػػػؿ ا  طػػػػػػػػػػػػػكف إلػػػػػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػػػػػه يمكػػػػػػػػػػػػػف االستعلضػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ 

خصػػػػػػػػػص لمعدالػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػ  الم لليػػػػػػػػػ  االكلػػػػػػػػػ  بتحقيػػػػػػػػػؽ االنسػػػػػػػػػجلـ الكلمػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػلجـ عػػػػػػػػػف الت

االنسػػػػػػػػػػجلـ عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ الخضػػػػػػػػػػكع لمقػػػػػػػػػػكانيف  دكلػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػكانيف إذف هػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػيد 

عمػػػػػػػػػػ  التكسػػػػػػػػػػط كاالعتػػػػػػػػػػداؿ بلعتبلرهمػػػػػػػػػػل أهػػػػػػػػػػـ  ضػػػػػػػػػػلئمهل كهػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػذ  الفضػػػػػػػػػػلئؿ عػػػػػػػػػػف 

ه ذم جعمػػػػػػػطريػػػػػػػؽ االلتػػػػػػػزاـ بللقػػػػػػػلنكف . للقػػػػػػػلنكف هنػػػػػػػل  ػػػػػػػ  دكلػػػػػػػ  القػػػػػػػكانيف هػػػػػػػك مم ػػػػػػػؿ العقػػػػػػػؿ الػػػػػػػ

 . 1)كل  أسم  مل    الدكل  الم للي  األ

: نجػػػػػػػػػد أف مفهػػػػػػػػػـك الحريػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف أ  طػػػػػػػػػكف ارتػػػػػػػػػبط بفكػػػػػػػػػرتيف األكلػػػػػػػػػ  خ صـــــــــة القـــــــــول

تحقيػػػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػػػنفس كذلػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ تحكػػػػػػػػػػػـ العقػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػكل 

الغضػػػػػػػػبي  كال ػػػػػػػػػهكاني    كعمػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػتكل ال ػػػػػػػػػلن   ػػػػػػػػػ ف مفهػػػػػػػػػكـ الحريػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػد  أيضػػػػػػػػػلن يتحقػػػػػػػػػؽ 

تكل الدكلػػػػػػػ  كذلػػػػػػػؾ بػػػػػػػللتزاـ كػػػػػػػؿ  ػػػػػػػرد بعممػػػػػػػه المخصػػػػػػػص لػػػػػػػه  ػػػػػػػ  النظػػػػػػػلـ الطبيعػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  مسػػػػػػػ

 الذم أقر به كهك تقسيمه لممجتم  إل    ث طبقلت .

بتحقيػػػػػػػػػؽ الحريػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػتكييف  مسػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػنفس كمسػػػػػػػػػتكل  اف طـــــــــونكمػػػػػػػػػ  إقػػػػػػػػػرار 

طبقػػػػػػػػػػلت المجتمػػػػػػػػػػ   أنهػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػر  ال ت ػػػػػػػػػػمؿ كػػػػػػػػػػؿ اال ػػػػػػػػػػراد  طبقػػػػػػػػػػ  الجنػػػػػػػػػػكد كالمحػػػػػػػػػػلربيف 

مػػػػػػػػػػػػػف مزاكلػػػػػػػػػػػػػ  المهػػػػػػػػػػػػػف كال يتمتعػػػػػػػػػػػػػكف بللحريػػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػػي    كطبقػػػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػػػر ييف ممنكعػػػػػػػػػػػػػكف 

كالمػػػػػػػػػػػزارعيف ايػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػلدريف عمػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػؿ الفكػػػػػػػػػػػرم كالعسػػػػػػػػػػػكرم كلهػػػػػػػػػػػـ الحريػػػػػػػػػػػ  االقتصػػػػػػػػػػػلدي  

كالتممػػػػػػػػؾ كممنكعػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف مملرسػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػي  بينمػػػػػػػػل طبقػػػػػػػػ  الحكػػػػػػػػلـ كهػػػػػػػػـ  ئػػػػػػػػ  قميمػػػػػػػػ  

ف كالت ػػػػػػػػػػػػريعلت كيتمتعػػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػكاطنيف كهػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػف الف سػػػػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػػػػذيف يسػػػػػػػػػػػػنكف القػػػػػػػػػػػػكاني

بللحريػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػي  الكلممػػػػػػػػػػ  . كهػػػػػػػػػػـ ممنكعػػػػػػػػػػكف أيضػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػر ا  طػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػف التممػػػػػػػػػػؾ 

كاالعمػػػػػػػػػػػػػػلؿ االقتصػػػػػػػػػػػػػػلدي    كعمػػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػػػػػأ  طكف لػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػؤمف بللحريػػػػػػػػػػػػػػ  المطمقػػػػػػػػػػػػػػ  كال 

                                                           
 . 289د  287 مصطف  الن لر  تلري  الفمسف  اليكنلني  مف منظكر  رق   مرج  سبؽ ذكر  ص  1)
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بللمسػػػػػػػػلكاة  ػػػػػػػػ  مملرسػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػث أعطػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػؿ  ئػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل ينلسػػػػػػػػبهل .  للحريػػػػػػػػ  إذف عنػػػػػػػػد 

 أ  طكف ه  حري  مقيدة.
 

 : ق مArsot eles  384 -322أرسطو
 

ب نصػػػػػػػػػػلؼ الفػػػػػػػػػػرد كتحريػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػف كل ػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػكلؿ الحتميػػػػػػػػػػ  . قػػػػػػػػػػد آمػػػػػػػػػػف  أرســــــــــطواهػػػػػػػػػػتـ 

أرسػػػػػػػػػػطك بللحريػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلني  إيملنػػػػػػػػػػلن راسػػػػػػػػػػخلن جعمػػػػػػػػػػه يؤكػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػ  أف بنػػػػػػػػػػل   خصػػػػػػػػػػيتنل  ػػػػػػػػػػ  

هػػػػػػػذ  الحيػػػػػػػلة كاحػػػػػػػدان مػػػػػػػف األ ػػػػػػػيل  التػػػػػػػ  تكػػػػػػػكف  ػػػػػػػ  متنػػػػػػػلكؿ اسػػػػػػػتطلعتنل كمػػػػػػػل أف أهػػػػػػػـ أ كػػػػػػػلر  

حػػػػػػػػػػػػت ا رادة كحريػػػػػػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػػػػػ  قللػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػف األخػػػػػػػػػػػػ ؽ كالفضػػػػػػػػػػػػيم .   كلنػػػػػػػػػػػت تنػػػػػػػػػػػػدرج ت

كالسػػػػػػػػػػػعلدة  ػػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػػر أرسػػػػػػػػػػػطك تػػػػػػػػػػػأت  مػػػػػػػػػػػف ا رادة الحػػػػػػػػػػػرة كمػػػػػػػػػػػف التأمػػػػػػػػػػػؿ كالتفكيػػػػػػػػػػػر العقمػػػػػػػػػػػ  

.ممػػػػػػػػػػل يعنػػػػػػػػػػػ  أف السػػػػػػػػػػعلدة  ضػػػػػػػػػػػيم  عمميػػػػػػػػػػ .  تحقيػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػعلدة يتكقػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػ  نيػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػـ 

ة .  للحريػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػ  كالمعر ػػػػػػػػػػ .  معر ػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلف لطريػػػػػػػػػػؽ الفضػػػػػػػػػػيم  يػػػػػػػػػػأت  مػػػػػػػػػػف ا رادة الحػػػػػػػػػػر 

معر ػػػػػػػػػػػػػ  الفضػػػػػػػػػػػػػيم  كسػػػػػػػػػػػػػمكؾ طريقهػػػػػػػػػػػػػل .كيقػػػػػػػػػػػػػيـ أرسػػػػػػػػػػػػػطك السػػػػػػػػػػػػػعلدة عمػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػلس التأمػػػػػػػػػػػػػؿ 

 . 1). للسعلدة حكم  كتريث   كمسأل  عقؿ كالجلنب المتعمؽ    الركح 

تػػػػػػػػػرتبط بللسػػػػػػػػػػمكؾ  ػػػػػػػػػللفرد  لضػػػػػػػػػؿ بسػػػػػػػػػمككه كلػػػػػػػػػيس بمميزاتػػػػػػػػػػه  أرســـــــــطوكالسػػػػػػػػػعلدة عنػػػػػػػػػد 

يلسػػػػػػػػػػػػػ  بفضػػػػػػػػػػػػػيم  السػػػػػػػػػػػػػعلدة .كمػػػػػػػػػػػػػل أقػػػػػػػػػػػػػرت الفمسػػػػػػػػػػػػػف  األرسػػػػػػػػػػػػػطي  بضػػػػػػػػػػػػػركرة إلمػػػػػػػػػػػػػلـ رجػػػػػػػػػػػػػؿ الس

بلعتبلرهػػػػػػػػػػػػل تخػػػػػػػػػػػػكؿ ا نسػػػػػػػػػػػػلف الكقػػػػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػػػػ  جلنبػػػػػػػػػػػػه الركحػػػػػػػػػػػػ  كالمػػػػػػػػػػػػلدم  ممػػػػػػػػػػػػل يعنػػػػػػػػػػػػ  أف 

السػػػػػػػػعلدة عنػػػػػػػػد أرسػػػػػػػػطك تجمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف الجلنػػػػػػػػب الفكػػػػػػػػرم كالعممػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػل أنهػػػػػػػػل ال تبقػػػػػػػػ  حبيسػػػػػػػػ  

المػػػػػػػػػػذة كا  ػػػػػػػػػػبلع الرابػػػػػػػػػػلت البدنيػػػػػػػػػػ    كانمػػػػػػػػػػل االمػػػػػػػػػػر يتجػػػػػػػػػػلكز ذلػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػ  التحصػػػػػػػػػػيؿ العممػػػػػػػػػػ  

                                                           
(1)
 .105ص  ب ت   محمد أبك نصر الفلراب   تحصيؿ السعلدة  نسخ  الكتركني   ب ط   مكتب  المصطف    
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السػػػػػػػػعلدة تتجسػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػؽ الخيػػػػػػػػر االسػػػػػػػػم  حيػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػؿ  كالمعر ػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ كة عمػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػكف

 خر ايرهل. آ أرسطك عم  جعؿ السعلدة الي  تطمب لذاتهل ال ل   

أيضػػػػػػػػػػلن نجػػػػػػػػػػد أف الدكلػػػػػػػػػػ  الفلضػػػػػػػػػػم   ػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػر  هػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػعيدة كالنلجحػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػلن 

 للسػػػػػػػػػػػػػعلدة إذف ال يمكػػػػػػػػػػػػػف أف تتبػػػػػػػػػػػػػ  الرذيمػػػػػػػػػػػػػ   للدكلػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػأنهل ك ػػػػػػػػػػػػػأف الفػػػػػػػػػػػػػرد ال يػػػػػػػػػػػػػنج  إال 

م  كالحكمػػػػػػػػػػػ    للفضػػػػػػػػػػػيم  ليسػػػػػػػػػػػت مكجػػػػػػػػػػػكدة  ينػػػػػػػػػػػل بللطبيعػػػػػػػػػػػ    كلكنهػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػلدة ب ػػػػػػػػػػػرط الفضػػػػػػػػػػػي

مكتسػػػػػػػػػػػب  لمسػػػػػػػػػػػمكؾ الحسػػػػػػػػػػػف ككجكدهمػػػػػػػػػػػل يتطمػػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػػرطيف أسلسػػػػػػػػػػػييف همػػػػػػػػػػػل :التعػػػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػػػ  

 . 1)مملرستهل كا رادة القكي   

عمػػػػػػػػػ  أف ا رادة القكيػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػن  الفضػػػػػػػػػيم     أ عػػػػػػػػػلؿ  ارســـــــــطولػػػػػػػػػذلؾ أكػػػػػػػػػد 

 . 2)ي   الفضيم  ه  مف بلب األ علؿ ا راد

نسػػػػػػػػػلنلن إكبهػػػػػػػػػذ  الفضػػػػػػػػػيم  يصػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػرد إلػػػػػػػػػ  الحيػػػػػػػػػلة الصػػػػػػػػػحيح   ػػػػػػػػػل رادة تجعػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػه 

قػػػػػػػػلدران عمػػػػػػػػ  اختيػػػػػػػػلر نمػػػػػػػػط حيلتػػػػػػػػه  حتػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػكف قػػػػػػػػلدران عمػػػػػػػػ  أف يصػػػػػػػػن  مػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػه أنسػػػػػػػػلنلن 

 لضػػػػػػػػػ ن كعػػػػػػػػػلدالن كمػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ  يضػػػػػػػػػيؼ ارسػػػػػػػػػطك عنصػػػػػػػػػر االختيػػػػػػػػػلر إلػػػػػػػػػ  جلنػػػػػػػػػب ا رادة 

األخػػػػػػػػػ ؽ أف يكػػػػػػػػػكف الفعػػػػػػػػػؿ اراديػػػػػػػػػلن. بػػػػػػػػػؿ أف لكػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػرؼ ا عػػػػػػػػػلؿ الفضػػػػػػػػػيم   ػػػػػػػػػ  يكفػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  

 . 3)يككف صلدران عف اختيلر كرؤي  
 

أف يكػػػػػػػػػػػكف ذلػػػػػػػػػػػؾ االختيػػػػػػػػػػػلر اختيػػػػػػػػػػػلر علقػػػػػػػػػػػؿ ككاع كتر ػػػػػػػػػػػيد لػػػػػػػػػػػخرادة  ارســـــــــــطوكيػػػػػػػػػػػرل 

كبػػػػػػػػذلؾ كلنػػػػػػػػت   الفضػػػػػػػػيم  األخ قيػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد ارسػػػػػػػػطك متم مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  تحكػػػػػػػػـ العقػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػهكة 

                                                           
 .319 تلريخهل كم ك تهل دمرج  سبؽ ذكر   ص أميرة حمم  مطر  الفمسف  اليكنلني   1)
 .319المرج  السلبؽ  ص  2)
 .320المرج  السلبؽ   3)
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 ػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػمكؾ طريقػػػػػػػػػػػػه    هػػػػػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػػػػػيم  اسلسػػػػػػػػػػػػهل االختيػػػػػػػػػػػػلر العقمػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػذلؾ الحػػػػػػػػػػػػد الكسػػػػػػػػػػػػط

 .  1) بلستمرار 

كمػػػػػػػػػػػل يؤكػػػػػػػػػػػد أرسػػػػػػػػػػػطك عمػػػػػػػػػػػ  أف   ال ػػػػػػػػػػػرط الرئيسػػػػػػػػػػػ  لتحقيػػػػػػػػػػػؽ الفضػػػػػػػػػػػيم  هػػػػػػػػػػػك كجػػػػػػػػػػػكد 

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػ  ألف ا نسػػػػػػػػػػػػػػػػلف... ال يمكنػػػػػػػػػػػػػػػػه بمػػػػػػػػػػػػػػػػكغ الكمػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ كمملرسػػػػػػػػػػػػػػػػ  كظلئفػػػػػػػػػػػػػػػػه ك ضػػػػػػػػػػػػػػػػلئمه 

 .  2) المختمف  مللـ يكجد    مجتم  

 للفضػػػػػػػػػػيم  كمػػػػػػػػػػل يراهػػػػػػػػػػل ارسػػػػػػػػػػطك ليسػػػػػػػػػػت مجػػػػػػػػػػرد سػػػػػػػػػػمكؾ ع ػػػػػػػػػػكائ    بػػػػػػػػػػؿ أف ال ػػػػػػػػػػخص 

لفلضػػػػػػػػػػػػؿ ال يكػػػػػػػػػػػػكف  لضػػػػػػػػػػػػ ن إال إذا تػػػػػػػػػػػػك ر لديػػػػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػػػػمكؾ مػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػـ بمعنػػػػػػػػػػػػ  الفضػػػػػػػػػػػػيم  ا

كمعر ػػػػػػػػػػػػ  ملهيتهػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػيس  لضػػػػػػػػػػػػ ن مػػػػػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػػػػمؾ دكف أف يعػػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػػلذا تعنػػػػػػػػػػػػ  الفضػػػػػػػػػػػػػيم  

 .كذلؾ مف  ركط الفعؿ الفلضؿ أف يملرسه بلستمرار.

 ل نسػػػػػػػػػػػػػلف الفلضػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػذم يعمػػػػػػػػػػػػػؿ ك قػػػػػػػػػػػػػلن لمقػػػػػػػػػػػػػلنكف  ػػػػػػػػػػػػػريط  أف يكػػػػػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػػػػػذا 

 عم  أسلس مبدأ الفضيم  . القلنكف مبنيلن 

ك بللعدالػػػػػػػػػػػػ    كرأم أف السػػػػػػػػػػػػمكؾ الفلضػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػذم يقػػػػػػػػػػػػكد ارســــــــــــطكػػػػػػػػػػػػذلؾ اهػػػػػػػػػػػػتـ 

ا نسػػػػػػػػػػلف إلػػػػػػػػػػ  العدالػػػػػػػػػػ    الف الفضػػػػػػػػػػيم  هػػػػػػػػػػ  االمت ػػػػػػػػػػلؿ لمقػػػػػػػػػػكانيف د  ل نسػػػػػػػػػػلف الفلضػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػك 

 الذم يعمؿ ك قلن لمقلنكف.
 

أيضػػػػػػػػلن عمػػػػػػػػ  أهميػػػػػػػػ  المػػػػػػػػكاطنيف  ػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػ    كاكػػػػػػػػد عمػػػػػػػػ  أهميػػػػػػػػ   أرســــــــطوكمػػػػػػػػل أكػػػػػػػػد 

الدكلػػػػػػػػػ     للدكلػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تحقػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػدؿ ا نسػػػػػػػػػلف ك ضػػػػػػػػػيمته ك قػػػػػػػػػلن لمقػػػػػػػػػلنكف  الف اليتهػػػػػػػػػل 

هػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػيش الجيػػػػػػػػػد  كالحيػػػػػػػػػلة الر يعػػػػػػػػػ  كالسػػػػػػػػػهر عمػػػػػػػػػ  تحمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػكاطنيف بللفضػػػػػػػػػيم  كالعػػػػػػػػػدؿ 

 الف الخير ضركرة اجتملعي  يرتكز عميهل االجتملع السيلس .

                                                           
1))

 119د ص  1998د دار قبل  لمطبلع  كالن ر كالتكزي  د القلهرة د  ب ط مدخؿ لقرا ة الفكر الفمسف  عند اليكنلف   مصطف  الن لر د 

(2)
 320مرج  سبؽ ذكر  ص  هل كم ك تهل  أميرة حمم  مطر  الفمسف  اليكنلني  تلريخ 
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يف التػػػػػػػػػػػ  ري  القػػػػػػػػػػػكانأل ػػػػػػػػػػػراد منػػػػػػػػػػػذ الصػػػػػػػػػػػغر كبت ػػػػػػػػػػػ كعمػػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػػ  أف تعتنػػػػػػػػػػػ  بتربيػػػػػػػػػػػ  ا

تبػػػػػػػػػيف لممػػػػػػػػػكاطف السػػػػػػػػػمكؾ الفلضػػػػػػػػػؿ كتجنبػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػلال ينبغػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػه  عمػػػػػػػػػه . قػػػػػػػػػكانيف الدكلػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  

 .  1)اداة لتربي  أ رادهل كه  تحقؽ العدال  بمل تنص عميه مف حقكؽ ككاجبلت 

لػػػػػػػػػػذلؾ  عدالػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػلنكف سػػػػػػػػػػكؼ يكػػػػػػػػػػكف لهػػػػػػػػػػل اال ػػػػػػػػػػر الكبيػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػلة المػػػػػػػػػػكاطنيف   

مػػػػػػػػد عمػػػػػػػػيهـ ب ػػػػػػػػكؿ كاضػػػػػػػػ    مػػػػػػػػل الدكلػػػػػػػػ  اال مجمكعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف  هػػػػػػػػـ الػػػػػػػػذيف يككنػػػػػػػػكف الدكلػػػػػػػػ  كتعت

المػػػػػػػػػػكاطنيف   كتهػػػػػػػػػػدؼ الدكلػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػكاطف كتػػػػػػػػػػك ير السػػػػػػػػػػعلدة لػػػػػػػػػػه  كاال مػػػػػػػػػػل 

كػػػػػػػػلف هنػػػػػػػػلؾ أسػػػػػػػػلس لمعدالػػػػػػػػ     للفضػػػػػػػػيم  يجػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػكف مكزعػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الحػػػػػػػػلكـ 

كالمحكػػػػػػػػػػػكـ .الف صػػػػػػػػػػػلحب السػػػػػػػػػػػمط  أيضػػػػػػػػػػػلن سػػػػػػػػػػػيككف مقيػػػػػػػػػػػدان بػػػػػػػػػػػبعض القكاعػػػػػػػػػػػد  كمػػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػػل 

ؿ إلػػػػػػػػػ  حقيقػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف عنػػػػػػػػػد أرسػػػػػػػػػطك    مػػػػػػػػػل كجػػػػػػػػػدت القػػػػػػػػػكانيف  ػػػػػػػػػ  الكاقػػػػػػػػػ  اال بسػػػػػػػػػبب نصػػػػػػػػػ

قلبميػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلف لكػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػكف عػػػػػػػػػػػلدالن أك جػػػػػػػػػػػلئران بػػػػػػػػػػػؿ أف طبيعتػػػػػػػػػػػه االنلنيػػػػػػػػػػػ    كميمػػػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػػػػ  

الػػػػػػػػػػػذات يؤه نػػػػػػػػػػػه ألف يكػػػػػػػػػػػكف أك ػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػي ن إلػػػػػػػػػػػ  الظمػػػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػدؿ  كخلصػػػػػػػػػػػػ  إذا 

ة   كلهػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػبب يكػػػػػػػػػػكف نظػػػػػػػػػػلـ تمركػػػػػػػػػػزت السػػػػػػػػػػمط  بػػػػػػػػػػيف يديػػػػػػػػػػه كتػػػػػػػػػػك رت لػػػػػػػػػػه أسػػػػػػػػػػبلب القػػػػػػػػػػك 

الحكػػػػػػػػػػػـ الفػػػػػػػػػػػردم أك ػػػػػػػػػػػر االنظمػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػي  ظممػػػػػػػػػػػلن كجػػػػػػػػػػػكران ك سػػػػػػػػػػػلدان الف الحػػػػػػػػػػػلكـ المسػػػػػػػػػػػتبد 

يجعػػػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػػػػللحه األنلنيػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػكؽ مصػػػػػػػػػػػػمح  األمػػػػػػػػػػػ  أك الػػػػػػػػػػػػكطف كلػػػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػػػػرل أرسػػػػػػػػػػػػطك أف 

القػػػػػػػػػػػلنكف هػػػػػػػػػػػك الحػػػػػػػػػػػلكـ الفعمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػػ  العلدلػػػػػػػػػػػ    كيقتصػػػػػػػػػػػر دكر القػػػػػػػػػػػلدة  يهػػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػػ  

قػػػػػػػػػػكانيف كتحقيػػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػ  أنفسػػػػػػػػػػهـ . عمػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػ  أف السػػػػػػػػػػهر عمػػػػػػػػػػ  تطبيػػػػػػػػػػؽ ال

تعتنػػػػػػػػػ  بت ػػػػػػػػػري  القػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػ  تبػػػػػػػػػيف لممػػػػػػػػػكاطف السػػػػػػػػػمكؾ الفلضػػػػػػػػػؿ    تصػػػػػػػػػب  القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػ  

االختيػػػػػػػػػػػلر بػػػػػػػػػػػ رادة كحريػػػػػػػػػػػ  . كتجنبػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػلال ينبغػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػه  عمػػػػػػػػػػػه   قػػػػػػػػػػػكانيف الدكلػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  اداة 

                                                           
 .323المرج  السلبؽ  ص   1)
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إذ مػػػػػػػػػػف خ لهػػػػػػػػػػل لتربيػػػػػػػػػػ  أ رادهػػػػػػػػػػل   كهػػػػػػػػػػ  تحقػػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػنص عميػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػكؽ .

 يككف قد تـ  ع ن تطبيؽ الفضيم     المجتم  . 

ممػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػبؽ تبػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػ  أف أرسػػػػػػػػػطك أتفػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػ  أ  طػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػ  ال تتحقػػػػػػػػػؽ 

اال  ػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػنظـ الخلضػػػػػػػػػ  لمدسػػػػػػػػػتكر كالقػػػػػػػػػلنكف كلكنػػػػػػػػػه اختمػػػػػػػػػؼ معػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػ  تقسػػػػػػػػػيمه 

  لفئػػػػػػػػػػػػلت المجتمػػػػػػػػػػػػ   للكػػػػػػػػػػػػؿ عنػػػػػػػػػػػػد أرسػػػػػػػػػػػػطك كاحػػػػػػػػػػػػد   كا نسػػػػػػػػػػػػلف الحػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػػػلدر عمػػػػػػػػػػػػ

االختيػػػػػػػػػػػلر بػػػػػػػػػػػيف اال عػػػػػػػػػػػلؿ الممكنػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػ ن إراديػػػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػػػف دكف قصػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػلرج  انط قػػػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػػػف 

 معر   عقمي  كاضح .

كالحريػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػد أرسػػػػػػػػػػػطك نكعػػػػػػػػػػػلف   حريػػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػػراد : كتعنػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػػرة أف يعػػػػػػػػػػػيش 

اال ػػػػػػػػػػػػراد حيػػػػػػػػػػػػلتهـ كمػػػػػػػػػػػػل يحبػػػػػػػػػػػػكف دكف تػػػػػػػػػػػػدخؿ مػػػػػػػػػػػػف الدكلػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػئكف حيػػػػػػػػػػػػلتهـ  كحريػػػػػػػػػػػػ  

المنلصػػػػػػػػػػب العلمػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػ   المػػػػػػػػػػكاطنيف : ك تتحقػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػػػلرك   ػػػػػػػػػػ 

 الدستكر كالحكار كالرأم .
 

 الحرية والقانون الطبيعي في الفمسفة المسيحية :-2

 الفكػػػػػػػػػػػػرة األبػػػػػػػػػػػػرز لػػػػػػػػػػػػدل الكتػػػػػػػػػػػػلب المسػػػػػػػػػػػػحييف د ربػػػػػػػػػػػػط الحريػػػػػػػػػػػػ  بللخطيئػػػػػػػػػػػػ  د  ل نسػػػػػػػػػػػػلف 

قبػػػػػػػؿ سػػػػػػػقكطه  ػػػػػػػ  الخطيئػػػػػػػ  كػػػػػػػلف حػػػػػػػران مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ أنػػػػػػػكاع القسػػػػػػػر الخػػػػػػػلرج  كمػػػػػػػف كػػػػػػػؿ سػػػػػػػمط  

  لكػػػػػػػػػػف الخطيئػػػػػػػػػػ  أ سػػػػػػػػػػدته    أصػػػػػػػػػػب  خلضػػػػػػػػػػعلن لسػػػػػػػػػػمط  الغرائػػػػػػػػػػز كاألهػػػػػػػػػػكا  عػػػػػػػػػػدا سػػػػػػػػػػمط  او 

كال ػػػػػػػػػػػػهكات  كبللتػػػػػػػػػػػػلل   ػػػػػػػػػػػػربط الحريػػػػػػػػػػػػ  بلالختيػػػػػػػػػػػػلر م ػػػػػػػػػػػػركط بفعػػػػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػػػػر ألنػػػػػػػػػػػػه بكسػػػػػػػػػػػػ  

 . 1)ا نسلف أف يختلر بيف  عؿ ال ر أك  عؿ الخير 

كيػػػػػػػػػػػرل   سػػػػػػػػػػػف  المسػػػػػػػػػػػيحي  أف او خمػػػػػػػػػػػؽ ا نسػػػػػػػػػػػلف ك ػػػػػػػػػػػرض قػػػػػػػػػػػكانيف اال أنػػػػػػػػػػػه   تركػػػػػػػػػػػه 

 ػػػػػػػػ  أف يفػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػه قكانينػػػػػػػػه الخلصػػػػػػػػ  بمعنػػػػػػػػ  أف القػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػ  راػػػػػػػػـ ذلػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػران 
                                                           

 .254 ص1997 دار أضكا  السمؼ 1سعكد عبدالعزيز الخمؼ  دراسلت    الديلنلت اليهكدي  كالنصراني   ط  1)
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لػػػػػػػػػػػػػيس قهػػػػػػػػػػػػػران لػػػػػػػػػػػػػخرادة الب ػػػػػػػػػػػػػري  كال الغػػػػػػػػػػػػػل  لهػػػػػػػػػػػػػذ  ا رادة ....  ػػػػػػػػػػػػػلو خمػػػػػػػػػػػػػؽ ا نسػػػػػػػػػػػػػلف كزكد  

بػػػػػػػػركح علقمػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػ رادة  أعنػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػه زكد  بقػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػلر  كلقػػػػػػػػد أصػػػػػػػػب  ...منػػػػػػػػذ تمػػػػػػػػؾ 

راػػػػػػػػػػػػلـ المطمػػػػػػػػػػػػؽ حتػػػػػػػػػػػػ  بللنسػػػػػػػػػػػػب  المحظػػػػػػػػػػػػ  أف تعػػػػػػػػػػػػرؼ الحريػػػػػػػػػػػػ  بأنهػػػػػػػػػػػػل ايػػػػػػػػػػػػلب القهػػػػػػػػػػػػر أك اال

 .  1)لمقلنكف ا له  

كعمػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا يمكػػػػػػػػف القػػػػػػػػػكؿ أف هنللػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػركط تتحقػػػػػػػػػؽ بهػػػػػػػػػل قػػػػػػػػدرة إرادة ا نسػػػػػػػػػلف عمػػػػػػػػػ  

االختيػػػػػػػػػػػلر كهػػػػػػػػػػػ :  الحريػػػػػػػػػػػ   العقػػػػػػػػػػػؿ  القػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػػػػلر     ػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػدكد لػػػػػػػػػػػف يفتػػػػػػػػػػػرؽ 

بعضػػػػػػػػػهل عػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػض ....كهػػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػػ ن عػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػف تنفصػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف القضػػػػػػػػػي  األسلسػػػػػػػػػي  

المفكػػػػػػػػػػريف المسػػػػػػػػػػيحييف يقبمػػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػػذ  الحػػػػػػػػػػدكد ك رضػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػيهـ اسػػػػػػػػػػتعمللهل: التػػػػػػػػػػ  جعمػػػػػػػػػػت 

 . 2)خيرة ه تركه مسؤكالن عف بمكغ اليته األاو خمؽ ا نسلف حران ألن

كبهػػػػػػػذا يصػػػػػػػب  االمػػػػػػػر مترككػػػػػػػلن لػػػػػػػه  ػػػػػػػ  االختيػػػػػػػلر بػػػػػػػيف الطريػػػػػػػؽ الػػػػػػػذم يػػػػػػػؤدم بػػػػػػػه إلػػػػػػػ  

  الطػػػػػػػػػريقيف السػػػػػػػػػعلدة أك الخيػػػػػػػػػر ك الطريػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػؤدم بػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػؤس أك ال ػػػػػػػػػقل  ككػػػػػػػػػ

أبػػػػػػػػدل   ل نسػػػػػػػػلف حػػػػػػػػر كهػػػػػػػػك سػػػػػػػػيد نفسػػػػػػػػه كهػػػػػػػػك يسػػػػػػػػلهـ مسػػػػػػػػلهم   عللػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  تحديػػػػػػػػد مصػػػػػػػػير  

الخػػػػػػػػػلص . للحريػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػيحي  تػػػػػػػػػأت   ػػػػػػػػػ  المرتبػػػػػػػػػ  االكلػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػدارة  ػػػػػػػػػ  

 تفكيرهـ .

 

 
 

 

 

                                                           
1))

  357ـ  ص 1996لككيت  ا مكتب  مدبكل   3سيحي     العصر الكسيط  ترجم  املـ عبدالفتلح املـ  طمأيتف جمسكف  ركح الفمسف  ال 

(2)
 . 357المرج  السلبؽ  ص  
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The Saint Augustino*القديس أوغسطين
 م( 430 – (1354

ال ػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػذم أ سػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػرة الخيػػػػػػػػػػر كال ػػػػػػػػػػر كيػػػػػػػػػػرل أف  أوغســــــــــطينركػػػػػػػػػػز 

ع قػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف بربػػػػػػػػػه   ػػػػػػػػػللخير هػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػير بمقتضػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػػ  أك الطبيعػػػػػػػػػ   أمػػػػػػػػػل 

ال ػػػػػػػػػػر  هػػػػػػػػػػك مخللفػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػلنكف كمػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػل يمكػػػػػػػػػػف معر ػػػػػػػػػػ  الحقيقػػػػػػػػػػ  الكجكديػػػػػػػػػػ  لمخيػػػػػػػػػػر 

حقيقيػػػػػػػػلن  بػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػك  كال ػػػػػػػػر.  ػػػػػػػػللخير  ػػػػػػػػ   بللفعػػػػػػػػؿ  أمػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ  يمكػػػػػػػػف أف يعتبػػػػػػػػر كجػػػػػػػػكدان 

أف ال ػػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػمب لمخيػػػػػػػػػػػػر  أم سػػػػػػػػػػػػمب لمنظػػػػػػػػػػػػلـ   بمعنػػػػػػػػػػػػ  أف أم  2).  1)سػػػػػػػػػػػػمب محػػػػػػػػػػػػض 

الخيػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ   إيجػػػػػػػػػلب  كجػػػػػػػػػػكدم  أمػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػػر  هػػػػػػػػػػك نقصػػػػػػػػػلف كلهػػػػػػػػػػذا يمكػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػػميه الخيػػػػػػػػػػر 

 .ال ر ال يمكف أف يكصؼ إال بللنقصبلسـ الفعؿ   بينمل 

 ػػػػػػػػػلو كضػػػػػػػػػ  لخنسػػػػػػػػػلف نظلمػػػػػػػػػلن معينػػػػػػػػػلن كعمػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف السػػػػػػػػػير عمػػػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػػػد  ب رادتػػػػػػػػػه 

ذا خػػػػػػػػػػللؼ ذلػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػيككف بػػػػػػػػػػل رادة كمػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ ؿ ذلػػػػػػػػػػؾ كصػػػػػػػػػػؿ أكاسػػػػػػػػػػطيف إلػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػأل     كا 

ال ػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػلب  كمػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػلب كصػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  إ بػػػػػػػػػلت الحريػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلني    

كبػػػػػػػػػأف لخنسػػػػػػػػػلف إرادة حػػػػػػػػػرة يفعػػػػػػػػػؿ بهػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػل ي ػػػػػػػػػل  كيبتعػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػل ي ػػػػػػػػػل    كهػػػػػػػػػذا هػػػػػػػػػك مبػػػػػػػػػرر 

هػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػلب لخنسػػػػػػػػػلف كقػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػؿ أكاسػػػػػػػػػطيف إلػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  النقطػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػدؿ االل

    فكرة العدؿ االله  تكجب قدرة ا نسلف عم  االختيلر.

 كأ كػػػػػػػػػػلر أكاسػػػػػػػػػػطيف  ػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػمكؾ ا نسػػػػػػػػػػلن  تعتمػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػكص ألهكيتػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف 

القػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػ  المػػػػػػػػكح  بػػػػػػػػه  كػػػػػػػػذلؾ تعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػ  األكامػػػػػػػػر كالتقػػػػػػػػلرير الدينيػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػؿ أ عػػػػػػػػػؿ 
                                                           

   مقلطع  تلجست المعرك   بلسـ الجزائر كأتـ تعميمه     354: أحد أ هر قلدة الكنيس  النصراني  القديم  كلد علـ القديس أوغسطين*
  القديم  كالكسط  أف أكاسطيف هذا ترب  الفمسف ك ملؿ ا ريقيل  كأكمؿ دراسته العميل    قرطلج علصم  أ ريقيل الركملني  .كيذكر مؤرخ

هؿ منهل  اال انه مف الم حظ أنه اهتـ بللخطلب  بصكرة خلص  نعم  اال كلر القديم  الت  كلنت سلئدة    العصكر القديم  المتأخرة  حيث 
لكرس  الخطلب     قرطلج  كبعد كاالدب بصف  علم  .كبعد أف أتـ تعميمه عمؿ بللتدريس ككلف أف ارتق  مكلن  عممي  هلم   عمؿ أستلذ 

د  406د صمرج  سبؽ ذكر     1مكسكع  السيلس   جد لممزيد أنظر  عبدالكهلب الكيلل عدة سنكات ا تغؿ بللتدريس  ـ رحؿ ال  ركمل. 
407. 

1))
 16 ص 1979  دار القمـ  بيركت لبنلف  3الرحمف بدكم   مسف  العصكر الكسط   ط عبد 
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يئ  كال تفعػػػػػػػػػػػؿ   ككػػػػػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػػػػػ  المطػػػػػػػػػػػؼ ا لهػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػذم يمكػػػػػػػػػػػف ا نسػػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػػف تنفيػػػػػػػػػػػذ م ػػػػػػػػػػػ

 . 1)او 

أف القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػك اال قػػػػػػػػػػػلنكف خمقػػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف  أوغســـــــــــطينكيػػػػػػػػػػرل 

أجػػػػػػػػػػؿ النظػػػػػػػػػػلـ العػػػػػػػػػػلـ كحفػػػػػػػػػػظ األمػػػػػػػػػػف كاألمػػػػػػػػػػلف  حيػػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػػلف تسػػػػػػػػػػتمد نظلمهػػػػػػػػػػل كصػػػػػػػػػػحتهل 

مػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػدير  لس ػػػػػػػػػػيل   ػػػػػػػػػػ  حيلتػػػػػػػػػػه تقػػػػػػػػػػديران جيػػػػػػػػػػدان أف ذلػػػػػػػػػػؾ النظػػػػػػػػػػلـ القػػػػػػػػػػكيـ يظهػػػػػػػػػػر القيمػػػػػػػػػػ  

يػػػػػػػػػنظـ اال عػػػػػػػػػلؿ كالسػػػػػػػػػمككيلت ا نسػػػػػػػػػلني  كيقػػػػػػػػػـك الفعميػػػػػػػػػ  لس ػػػػػػػػػيل    م ػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػػلـ الػػػػػػػػػذم 

بكضػػػػػػػػػػػ  الضػػػػػػػػػػػػكابط كالنظػػػػػػػػػػػػلـ عمػػػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػػػر لت ا نسػػػػػػػػػػػػلف كيػػػػػػػػػػػػدخمهل  ػػػػػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػػػػػلؿ أك مسػػػػػػػػػػػػلر 

 بحيث تتفؽ م  أخ قيلت ذلؾ المجتم  المنظـ.

القػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػع  مػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػه صػػػػػػػػلدر عػػػػػػػػف القػػػػػػػػلنكف االلهػػػػػػػػ  اال أنػػػػػػػػه  أوغســــــــطينيػػػػػػػػرل 

هػػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػركر كلػػػػػػػػػدت مػػػػػػػػػف خطيئػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف ظللمػػػػػػػػػلن أك مفتقػػػػػػػػػدان لمعدالػػػػػػػػػ  .  ػػػػػػػػػللقكانيف

ا نسػػػػػػػػػػػلف التػػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػتقت بػػػػػػػػػػػدكرهل مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػقكط ا نسػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػ  الخطيئػػػػػػػػػػػ  .   للسػػػػػػػػػػػبب األكؿ 

لمعبكديػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  الخطيئػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تقيػػػػػػػػػد االنسػػػػػػػػػلف   ككػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػير  بحكػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف او دكف سػػػػػػػػػكا  

الػػػػػػػػػذم ال يظمػػػػػػػػػـ أحػػػػػػػػػدا ك الػػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػػرؼ أف يقػػػػػػػػػيس العقػػػػػػػػػلب بحسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػتحؽ االنسػػػػػػػػػلف   

ا لهػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف يخطػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػكف عبػػػػػػػػػدا لخطيئتػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػ ف  ك بحسػػػػػػػػػب كممػػػػػػػػػ  المعمػػػػػػػػػـ

عػػػػػػػػددا كبيػػػػػػػػرا مػػػػػػػػف المػػػػػػػػؤمنيف هػػػػػػػػـ عبيػػػػػػػػد ألسػػػػػػػػيلد ظػػػػػػػػللميف ايػػػػػػػػر أحػػػػػػػػرار ك االنسػػػػػػػػلف المسػػػػػػػػتعبد 

 . 2) نسلف آخر أقؿ  قل  ممف هك عبد لم هكة  

أيضػػػػػػػػػػػلن  النظػػػػػػػػػػػلـ الػػػػػػػػػػػذم كضػػػػػػػػػػػ  او االنسػػػػػػػػػػػلف  يػػػػػػػػػػػه عنػػػػػػػػػػػدمل خمقػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػل جعمػػػػػػػػػػػه عبػػػػػػػػػػػدا 

عقػػػػػػػػػػػػلب العبكديػػػػػػػػػػػػ  ك ضػػػػػػػػػػػػعته ال ػػػػػػػػػػػػريع  التػػػػػػػػػػػػ  ترعػػػػػػػػػػػػ   نسػػػػػػػػػػػػلف آخػػػػػػػػػػػػر ك لمخطيئػػػػػػػػػػػػ    لكػػػػػػػػػػػػف 
                                                           

 جلمع  االسكندري  دار المعر   الجلمعي   ب ط   عبلس عطيتك  دراسلت     مسف  العصكر الكسط    ملهر عبدالقلدر  حرب   1)
 371 ص 2000 
(2)

م ، ص  2112، دار المشرق ، بٌروت ،  1القدٌس أوغسطٌن ، مدٌنة هللا ، المجلد الثالث ، ترجمة الحوار أسقف ٌوحنا الحلو ، ط 

142.  
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النظػػػػػػػػلـ الطبيعػػػػػػػػ  ك تحػػػػػػػػـر مخللفتػػػػػػػػه   ك لػػػػػػػػكال مخللفتػػػػػػػػه ال ػػػػػػػػريع  لمػػػػػػػػل كػػػػػػػػلف مػػػػػػػػف القمػػػػػػػػ  عػػػػػػػػف 

طريػػػػػػػػػػؽ العبكديػػػػػػػػػػ  . ك لهػػػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػػػ ف الرسػػػػػػػػػػكؿ يػػػػػػػػػػدعك العبيػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػ  الخضػػػػػػػػػػكع ك الخدمػػػػػػػػػػ  بنيػػػػػػػػػػ  

ي ػػػػػػػػػػهدكف مػػػػػػػػػػف يلدهـ يحػػػػػػػػػػرركف أنفسػػػػػػػػػػهـ نكعػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػل   ك الصػػػػػػػػػػللح  حتػػػػػػػػػػ  إذ لػػػػػػػػػػـ يحػػػػػػػػػػررهـ اسػػػػػػػػػػ

ؿ عبػػػػػػػػػكديتهـ عمػػػػػػػػػ  األملنػػػػػػػػػ  المحبػػػػػػػػػ  ال عمػػػػػػػػػ  الخبػػػػػػػػػث ك خػػػػػػػػػكؼ إلػػػػػػػػػ  أف يػػػػػػػػػزكؿ ال ػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػ 

   1)ك ينتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمط ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم  يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف او كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

كمػػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػ  الكقػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػذم اعتػػػػػػػػػػرؼ  يػػػػػػػػػػه الكتػػػػػػػػػػلب المسػػػػػػػػػػيحيكف أف هنػػػػػػػػػػلؾ حلجػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػ   

عدالػػػػػػػػػ     قػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػلر القػػػػػػػػػديس أكاسػػػػػػػػػطيف إلػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػه ال يصػػػػػػػػػ  أف تكػػػػػػػػػكف الدكلػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػر 

  ألنهػػػػػػػػل سػػػػػػػػتككف دكلػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػر آمنػػػػػػػػه عمػػػػػػػػ  ا رادهػػػػػػػػل  كتمػػػػػػػػؾ العدالػػػػػػػػ  تعتبػػػػػػػػر جػػػػػػػػز ان مػػػػػػػػف عدالػػػػػػػػ

القػػػػػػػػػػلنكف االلهػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذم كضػػػػػػػػػػعه او لػػػػػػػػػػيحكـ الب ػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػلداـ الكجػػػػػػػػػػكد الب ػػػػػػػػػػرم بلقيػػػػػػػػػػلن عمػػػػػػػػػػ  

 كجه االرض د كبهذا   ف العدال  جز  مف النظلـ ا له  .

كح  بجػػػػػػػػػز  كهكػػػػػػػػػذا أصػػػػػػػػػب  القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػ  ن لمقػػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم نػػػػػػػػػزؿ الػػػػػػػػػ

منػػػػػػػػػػػه كأدرؾ الػػػػػػػػػػػبعض األخػػػػػػػػػػػر بللعقػػػػػػػػػػػؿ كاف ادرؾ م ػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػػػػلـ ك همػػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػػك الحكمػػػػػػػػػػػ  

بعينهػػػػػػػػل كعمػػػػػػػػ  أسلسػػػػػػػػه يعمػػػػػػػػؿ العقػػػػػػػػؿ مكجهػػػػػػػػلن ذاتػػػػػػػػه مػػػػػػػػف نلحيػػػػػػػػ  كالسػػػػػػػػمككيلت ا نسػػػػػػػػلني  مػػػػػػػػف 

نلحيػػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػػرل ك قػػػػػػػػػػػلن لػػػػػػػػػػػذلؾ القػػػػػػػػػػػلنكف   مػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػلنكف اال امػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػلحتراـ الطبػػػػػػػػػػػلئ  كنظلمهػػػػػػػػػػػل 

 .  2)ليتحقؽ النظلـ العلـ  

كذلػػػػػػػػػػػؾ بفهػػػػػػػػػػػـ كاحتػػػػػػػػػػػراـ كمعر ػػػػػػػػػػػ   أوغســـــــــــطيننػػػػػػػػػػػل تتحقػػػػػػػػػػػؽ حريػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلف عنػػػػػػػػػػػد كه

 كطلع  القلنكف ا له .

                                                           
1))

 . 143 142 ، مصدر سبق ذكره ، ص القدٌس أوغسطٌن ، مدٌنة هللا 
(2)
 .28صد دار المعلرؼ د مصر د القلهرة د ب ت د  3ط سيط  ك يكسؼ كـر  تلري  الفمسف  االكربي     العصر ال 
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كالحريػػػػػػػػػػػػ  تتحقػػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػ  أكسػػػػػػػػػػػػ  معلنيهػػػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػػػد أكاسػػػػػػػػػػػػطيف بفهػػػػػػػػػػػػـ كطلعػػػػػػػػػػػػ  كاحتػػػػػػػػػػػػراـ 

القػػػػػػػػػػػػلنكف االلهػػػػػػػػػػػػ  كالتقػػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػػف او عػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ االبتعػػػػػػػػػػػػلد عػػػػػػػػػػػػف الممػػػػػػػػػػػػذات كال ػػػػػػػػػػػػهكات . 

 له  كالتقرب لتعلليـ السيد المسي . للحري  تتحقؽ بفهـ كاحتراـ كطلع  القلنكف اال

 م( :Thomas of Acquin 1225-1274)توما االكويني
 

  كػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػلنكف يصػػػػػػػػنعه ا نسػػػػػػػػلف البػػػػػػػػد أف يكػػػػػػػػكف لػػػػػػػػه  تومــــــــا األكــــــــوينييقػػػػػػػػكؿ القػػػػػػػػديس 

صػػػػػػػػف  القػػػػػػػػلنكف بللقػػػػػػػػدر الػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػتمد  مػػػػػػػػف قػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ   ػػػػػػػػلذا هػػػػػػػػك تعػػػػػػػػلرض معػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػ  

 . 1)قلنكف زائؼ أم نقط  لـ تعد له صف  القلنكف  أنه إذف 

ـــــــــــوينيأم أف القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػد  ـــــــــــا األك هػػػػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػلنكف االسلسػػػػػػػػػػػ   توم

المػػػػػػػػػنظـ لسخ قيػػػػػػػػػػلت  يمػػػػػػػػػػل تغرسػػػػػػػػػػه تمػػػػػػػػػػؾ الطبيعػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػػر كتجنػػػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػلئر 

الكلئنػػػػػػػػػلت النلطقػػػػػػػػػ  كايػػػػػػػػػر النلطقػػػػػػػػػ  .  هػػػػػػػػػك هبػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف او لمب ػػػػػػػػػرد يحمػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػلكاة كالعدالػػػػػػػػػ  

ؿ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ التفكيػػػػػػػػر ك إذا كػػػػػػػػلف الػػػػػػػػديف  ػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػر كالحريػػػػػػػػ  د تعلليمػػػػػػػػه يصػػػػػػػػؿ اليهػػػػػػػػل العقػػػػػػػػ

األيكػػػػػػػػكن  جػػػػػػػػل  لبيػػػػػػػػلف النػػػػػػػػكاميس الطبيعيػػػػػػػػ   هنػػػػػػػػلؾ سػػػػػػػػبب آخػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػل يبينػػػػػػػػه لنػػػػػػػػل األكػػػػػػػػكين  

هػػػػػػػػػك إعػػػػػػػػػلدة العقػػػػػػػػػؿ الب ػػػػػػػػػرم لتكازنػػػػػػػػػه ك إيملنػػػػػػػػػه الصػػػػػػػػػلدؽ لمػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػل  بللنػػػػػػػػػلمكس الطبيعػػػػػػػػػ  ك 

البعػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػركر التػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػست العػػػػػػػػػػػللـ ك خفػػػػػػػػػػػض الكبريػػػػػػػػػػػل  لخنسػػػػػػػػػػػلف الػػػػػػػػػػػذم كصػػػػػػػػػػػؿ 

 لعللـ إل  أمكر خطير  .بل

                                                           
 ــــــويني مػػػػػػف أكبػػػػػػر   سػػػػػػف  العصػػػػػػكر الكسػػػػػػط  المسػػػػػػيحي   كاليػػػػػػزاؿ تػػػػػػأ ير  عظيمػػػػػػل   ػػػػػػ  الكنيسػػػػػػ  الكل كليكيػػػػػػ  ك ػػػػػػ  الفكػػػػػػر  تومــــــا االك

ـ بقصػػػػر رككلسػػػػل بػػػػللقرب مػػػػف اكػػػػكيف  كمػػػػف هنػػػػل جػػػػل ت نسػػػػبته االكػػػػكين  كتقػػػػ   ػػػػ  1225  .كلػػػػد تكمػػػػل االكػػػػكين  سػػػػن  المسػػػػيح  بعلمػػػػ
نػػػػػػلبم   ككػػػػػػػلف أحػػػػػػد أ ػػػػػػػهر الف سػػػػػػف  كعممػػػػػػػل  ال هػػػػػػكت الػػػػػػػذيف عػػػػػػر تهـ العصػػػػػػػكر الكسػػػػػػط   ػػػػػػػ  الغػػػػػػرب بتػػػػػػػأ ير  البػػػػػػللد عمػػػػػػػ  الفكػػػػػػػر 

تكمػػػػػػػل الفنػػػػػػػكف الحػػػػػػػرة السػػػػػػػبع  :النحػػػػػػػك  المنطػػػػػػػؽ  الخطلبػػػػػػػ   ران  كبصػػػػػػػف  خلصػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  مػػػػػػػذهب الػػػػػػػرـك الكل ككميػػػػػػػؾ .كقػػػػػػػد درسنصػػػػػػػال
 .  قدسم الهندس   الحسلب  الفمؾ المكسيق  كظؿ علميف يدرس الكتب ال

 . 227د  226لممزيد أنظر عبدالرحمف بدكل  مكسكع  الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص

(1)
 8لفكر السيلس  الغرب   مرج  سبؽ ذكر   ص ضؿ او محمد اسملعيؿ  سعيد محمد ع ملف  نظري  القلنكف الطبيع     ا 
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يقػػػػػػػػكؿ االكػػػػػػػػكين     كػػػػػػػػلف ينبغػػػػػػػػ  إذا إنػػػػػػػػزاؿ ال ػػػػػػػػريع   ػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ الزمػػػػػػػػلف حفلظػػػػػػػػل مػػػػػػػػف كبريػػػػػػػػل  

النػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػ ف االنسػػػػػػػػلف كػػػػػػػػلف يسػػػػػػػػتكبر بػػػػػػػػأمريف بػػػػػػػػللعمـ ك القػػػػػػػػكة أمػػػػػػػػل بػػػػػػػػللعمـ  مظنػػػػػػػػه أف العقػػػػػػػػؿ 

الطبيعػػػػػػػػػ  يكفػػػػػػػػػ  لمنجػػػػػػػػػلة ك لػػػػػػػػػذلؾ  خفضػػػػػػػػػل لكبريلئػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذا الكجػػػػػػػػػه ك تػػػػػػػػػرؾ  دارة عقمػػػػػػػػػه 

لل ػػػػػػػػػػػريع  المدكنػػػػػػػػػػػ   تهيػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػل بللتجربػػػػػػػػػػػ  أف يػػػػػػػػػػػدرؾ قصػػػػػػػػػػػكر العقػػػػػػػػػػػؿ بمػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػلف أف يمػػػػػػػػػػػد ب

 . 1)ازملف ابراهيـ مف سقكط النلس    مهلكم الك ني   

يقػػػػػػػػػػػكؿ أيضػػػػػػػػػػػلن   مػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػركرم انػػػػػػػػػػػزاؿ ال ػػػػػػػػػػػريع  المدكنػػػػػػػػػػػ  ع جػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػدا  الجهػػػػػػػػػػػؿ ك 

 .  2)الب رم ألنه بلل ريع  تعرؼ الخطيئ   

كانصػػػػػػػػبت جهػػػػػػػػكد  عمػػػػػػػػ  التػػػػػػػػدليؿ عمػػػػػػػػ  بتقػػػػػػػػديس القػػػػػػػػلنكف  تومــــــــا األكــــــــويني قػػػػػػػػد اهػػػػػػػػتـ 

كجػػػػػػػػػكد ع قػػػػػػػػػ  ك يقػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػلنكف االلهػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػلنكف ا نسػػػػػػػػػلن  . كذلػػػػػػػػػؾ الف القػػػػػػػػػلنكف  ػػػػػػػػػ  

نظػػػػػػػػر تكمػػػػػػػػل أكسػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل يكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف مجػػػػػػػػرد كسػػػػػػػػيم  لتنظػػػػػػػػيـ ع قػػػػػػػػ  النػػػػػػػػلس بعضػػػػػػػػهـ بػػػػػػػػبعض 

. ػػػػػػػػلف القػػػػػػػػلنكف عنػػػػػػػػد  جػػػػػػػػز  ال يتجػػػػػػػػزأ مػػػػػػػػف نظػػػػػػػػلـ الحكػػػػػػػػـ ا لهػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ 

االرض بػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػلف يعتبػػػػػػػػر  قبسػػػػػػػػل  مػػػػػػػػف حكمػػػػػػػػ  او يػػػػػػػػنظـ الع قػػػػػػػػلت بػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ  السػػػػػػػػمل  ك 

 جمي  المخمكقلت .

ك يك ػػػػػػػػػػػؼ االكػػػػػػػػػػػكين  الفػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  ك القػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػع  بمعنػػػػػػػػػػػ  

ال ػػػػػػػػػػريع  االلهيػػػػػػػػػػ  ك القػػػػػػػػػػلنكف االنسػػػػػػػػػػلن     ػػػػػػػػػػلألكؿ الغليػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػه جعػػػػػػػػػػؿ االنسػػػػػػػػػػلف صػػػػػػػػػػديقل و 

بتعػػػػػػػػػػلد عػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػركر   أمػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػلنكف بمعنػػػػػػػػػػ  ممتزمػػػػػػػػػػل بكػػػػػػػػػػؿ األكامػػػػػػػػػػر ك النػػػػػػػػػػكاه  ك اال

الكضػػػػػػػػػػػع   ػػػػػػػػػػػللغرض منػػػػػػػػػػػه إيجػػػػػػػػػػػلد ع قػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػيف الب ػػػػػػػػػػػر بعضػػػػػػػػػػػهـ بػػػػػػػػػػػبعض ك كممػػػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػػـز 

                                                           
(1)

م ، ص  1918القدٌس توما االكوٌنً ، الخالصة االهوتٌة ، ترجمة المطران بولس عواد ، المجلد الخامس ، المطبعة األدبٌة بٌروت ،  

61 
(2)

 61المصدر السابق ، ص  
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الب ػػػػػػػػر اآلف بتعػػػػػػػػلليـ المسػػػػػػػػػي  تمكنػػػػػػػػكا مػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػ ص مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػركر يقػػػػػػػػػكؿ تكمػػػػػػػػل االكػػػػػػػػػكين    

 .  1)أف المقصكد األكؿ مف ال ريع  االلهي  جعؿ االنسلف صديقل و  

 ػػػػػػػػػػػ  اف صػػػػػػػػػػػ ح الب ػػػػػػػػػػػر ال يكػػػػػػػػػػػكف اال بلتبػػػػػػػػػػػلع الفضػػػػػػػػػػػيمه ك  ك يتفػػػػػػػػػػػؽ تكمػػػػػػػػػػػل االكػػػػػػػػػػػكين 

االخػػػػػػػػػػ ؽ ك هػػػػػػػػػػك ي ػػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػ  أرسػػػػػػػػػػطك  ػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ   ك صػػػػػػػػػػ ح االنسػػػػػػػػػػػلف قػػػػػػػػػػلئـ بللفضػػػػػػػػػػػيم  

 . 2)الت  تجعؿ صلحبهل صللحل كمل  قلؿ أرسطك    كتلب األخ ؽ  

ك يػػػػػػػػػرل تكمػػػػػػػػػل االكػػػػػػػػػكين  أف مػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػل ت بػػػػػػػػػػه األديػػػػػػػػػلف يتفػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  

ه  إال مكضػػػػػػػػػػػػػػػح  لمرسػػػػػػػػػػػػػػػـك الطبيعيػػػػػػػػػػػػػػػ    ك يك ػػػػػػػػػػػػػػػؼ االكػػػػػػػػػػػػػػػكين  حيػػػػػػػػػػػػػػػث أف ال ػػػػػػػػػػػػػػػريع  مػػػػػػػػػػػػػػػل

بللتفصػػػػػػػػيؿ عػػػػػػػػنف مػػػػػػػػدل اتفػػػػػػػػلؽ اليهكديػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل تمميػػػػػػػػه الطبيعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف قػػػػػػػػيـ ك أخػػػػػػػػ ؽ يقػػػػػػػػكؿ 

االكػػػػػػػػػػػػكين    أف ال ػػػػػػػػػػػػػريع  عتيقػػػػػػػػػػػػػ  كلنػػػػػػػػػػػػػت مكضػػػػػػػػػػػػػحه لرسػػػػػػػػػػػػػـك الطبيعيػػػػػػػػػػػػػ  ك م ػػػػػػػػػػػػػتممه عمػػػػػػػػػػػػػ  

رسػػػػػػػػـك أخػػػػػػػػرل خصكصػػػػػػػػي  زائػػػػػػػػدة عميػػػػػػػػه  مػػػػػػػػف كػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػريع  الطبيعيػػػػػػػػ  كػػػػػػػػلف يمػػػػػػػػـز 

 .  3) قػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػؿ ألنهػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػريع  الطبيعيػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػ  حفظػػػػػػػػػػه ال النػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػريع  العتيالجم

كهػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػر االكػػػػػػػػكين  أف الػػػػػػػػديف مػػػػػػػػل جػػػػػػػػل  إال مر ػػػػػػػػدان لتعػػػػػػػػلليـ القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  

 يف كلكف لككنه مستمد مف الطبيع  ك يهل الزاـ لمجمي  . ال لككنه مف الد

القػػػػػػػػػلنكف االلهػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم يحمػػػػػػػػػؿ  كلقػػػػػػػػػد قسػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػلنكف إلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ ث درجػػػػػػػػػلت :    يػػػػػػػػػأت 

م ػػػػػػػػػيئ  او   كالػػػػػػػػػذم يحكػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػه او العػػػػػػػػػللـ كهػػػػػػػػػك الحكمػػػػػػػػػ  االلهيػػػػػػػػػ  المنظمػػػػػػػػػ  لمخميقػػػػػػػػػ . كمػػػػػػػػػف 

 ػػػػػػػـ  هػػػػػػػذا القػػػػػػػلنكف يسػػػػػػػمك عمػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػ  الب ػػػػػػػري  كيعمػػػػػػػك  ػػػػػػػكؽ  هػػػػػػػـ ا نسػػػػػػػلف  ػػػػػػػـ يػػػػػػػأت  بعػػػػػػػد 

ذلػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػك اقصػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل يدركػػػػػػػػه العقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف القػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػك بم لبػػػػػػػػ  

كػػػػػػػػػلس لمكممػػػػػػػػػ  ا لهيػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  المخمكقػػػػػػػػػلت كهػػػػػػػػػ  تتجمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  رابػػػػػػػػػلت ا نسػػػػػػػػػلف الطبيعيػػػػػػػػػ  انع

                                                           
(1)

 64المصدر السابق ذكره ، ص  
(2)
 . 64المصدر السابق ذكره ، ص  
(3) 

 59 58المصدر السابق ذكره ، ص 
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التمقلئيػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػر كمعنػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا أف القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػلنكف الػػػػػػػػػذم يحكػػػػػػػػػـ 

بػػػػػػػػه العقػػػػػػػػؿ أك الػػػػػػػػنفس الفلضػػػػػػػػم  التػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػأ ر بللقػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػأت   ػػػػػػػػ  الدرجػػػػػػػػ  السػػػػػػػػفم  

كهػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػلنكف كضػػػػػػػػػػػػػ    1)الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػػػػع  الػػػػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػػػػػتنبط مػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػلنكف 

 خصيصل لي ئـ  الجنس الب رم كهك قلنكف إنسلن  خللص.

أف طلعػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػلنكف كاجبػػػػػػػػػػ  طللمػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػلنكف عػػػػػػػػػػلدؿ أمػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػلنكف  تومــــــــــاكيػػػػػػػػػػرل 

المعػػػػػػػػػلرض لمقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  كلمقػػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  تجػػػػػػػػػكز لػػػػػػػػػه الطلعػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػأم حػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػف 

 االحكاؿ .

ف القػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػؿ يمكػػػػػػػػػػف أف كهكػػػػػػػػػػذا نجػػػػػػػػػػد أف القػػػػػػػػػػلنكف ا نسػػػػػػػػػػلن  م ػػػػػػػػػػتؽ مػػػػػػػػػػ

نعػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػلنكف ا نسػػػػػػػػػػلن  نتيجػػػػػػػػػػ  حتميػػػػػػػػػػ  لمقػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذم ال يحتػػػػػػػػػػلج إلػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ   

سػػػػػػػػكل أف يكػػػػػػػػكف  عػػػػػػػػلالن كنل ػػػػػػػػذاند ليقػػػػػػػػكـ بسػػػػػػػػد حلجػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػلة النػػػػػػػػلس أك ليعػػػػػػػػلل  ظرك ػػػػػػػػلن خلصػػػػػػػػ  

  يهل .

م ػػػػػػػلؿ عمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ :  للقتػػػػػػػؿ العمػػػػػػػد مػػػػػػػ    هػػػػػػػك عمػػػػػػػؿ سػػػػػػػ   خػػػػػػػلط  ألنػػػػػػػه خػػػػػػػرؽ مبػػػػػػػدأ 

مبػػػػػػػػػػلدئ األخػػػػػػػػػػ ؽ  ػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػ  .كبمػػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػ    يجػػػػػػػػػػب منعػػػػػػػػػػه أك إنػػػػػػػػػػزاؿ علمػػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػػف 

 العقلب بمرتكبه .

بتقػػػػػػػػػػديس القػػػػػػػػػػلنكف كانصػػػػػػػػػػبت جهػػػػػػػػػػكد  عمػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػدليؿ  تومــــــــــا االكــــــــــوينيكبهػػػػػػػػػػذا اهػػػػػػػػػػتـ 

عمػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػكد ع قػػػػػػػػػ  ك يقػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػػ  كالقػػػػػػػػػلنكف ا نسػػػػػػػػػلن  .كذلػػػػػػػػػؾ الف القػػػػػػػػػلنكف 

تنظػػػػػػػػػيـ ع قػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػلس بعضػػػػػػػػػهـ  ػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػر تكمػػػػػػػػػل أكسػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل يكػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػرد كسػػػػػػػػػيم  ل

بػػػػػػػػػػبعض . ػػػػػػػػػػلف القػػػػػػػػػػلنكف عنػػػػػػػػػػد  جػػػػػػػػػػز  ال يتجػػػػػػػػػػزأ مػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػلـ الحكػػػػػػػػػػـ ا لهػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػػيطر 

                                                           
1))

 89القلدر محمد  هلب  أسلسيلت القلنكف كالحؽ    القلنكف الميب    مرج  سبؽ ذكر   ص عبد 



72 
 

عمػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػمل  كاألرض بػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػلف يعتبػػػػػػػػػػر  قبسػػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػػف حكمػػػػػػػػػػ  او يػػػػػػػػػػنظـ 

 الع قلت بيف جمي  المخمكقلت .

 كمػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ نصػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػرة ال ػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػلب دبمكجػػػػػػػػب ا عػػػػػػػػػللهـ  د  مػػػػػػػػك لػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف 

نسػػػػػػػػػلف مسػػػػػػػػػؤكالن عػػػػػػػػػف ا عللػػػػػػػػػه لمػػػػػػػػػل كلنػػػػػػػػػت هنػػػػػػػػػلؾ  كػػػػػػػػػرة ال ػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػلب كبهػػػػػػػػػذا كصػػػػػػػػػمت ا 

الفمسػػػػػػػػػػف  المسػػػػػػػػػػيحي  إلػػػػػػػػػػ  ا بػػػػػػػػػػلت ا رادة ا نسػػػػػػػػػػلني  كدكرهػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػلة الفػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػف ا عػػػػػػػػػػلؿ 

  1)يقكـ بهل ا نسلف إل  حد مل  

كبهػػػػػػػػػػذا نخمػػػػػػػػػػص إلػػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػيح  ارتبطػػػػػػػػػػت بفكػػػػػػػػػػرة الخطيئػػػػػػػػػػ   

الخطيئػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػلف يعػػػػػػػػػػػيش حػػػػػػػػػػػػران ك قػػػػػػػػػػػلن لمقػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  أعنػػػػػػػػػػػػ  ا رادة الف ا نسػػػػػػػػػػػلف قبػػػػػػػػػػػػؿ 

االلهيػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػ  خمقػػػػػػػػػػػػت ا نسػػػػػػػػػػػػلف حػػػػػػػػػػػػران قػػػػػػػػػػػػلدران عمػػػػػػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػػػػػلر    ل نسػػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػػػػر 

المسػػػػػػػػيح  حػػػػػػػػران مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػكاع القسػػػػػػػػر الخػػػػػػػػلرج  عػػػػػػػػدا سػػػػػػػػمط  او لكػػػػػػػػف الخطيئػػػػػػػػ  أ سػػػػػػػػػدته 

ا نسػػػػػػػػػلف أف يختػػػػػػػػػلر  كبللتػػػػػػػػػلل   ػػػػػػػػػربط الحريػػػػػػػػػ  بلالختيػػػػػػػػػلر م ػػػػػػػػػركط بفعػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػر الف بكسػػػػػػػػػ 

بػػػػػػػػػيف الخيػػػػػػػػػر كال ػػػػػػػػػر   كلهػػػػػػػػػذا لجػػػػػػػػػأ مفكػػػػػػػػػرك المسػػػػػػػػػيحي  إلػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػرة المطػػػػػػػػػؼ ا لهػػػػػػػػػ  بسػػػػػػػػػبب 

  سلد الطبيع  ا نسلني  بفعؿ الخطيئ    بد مف المطؼ ا له  .

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 78د 79ـدص2000مي د زك   او     مسف  تكمل االككين   ب ط داالسكندري  د  1)
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 الحرية والقانون الطبيعي في  الفكر االس مي ) عند عمماء الك م  ( :
 

داؿ الػػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػػك قمػػػػػػػػػػب الرحمػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ  يطمػػػػػػػػػػب تقػػػػػػػػػكـ ال ػػػػػػػػػػريع  االسػػػػػػػػػػ مي  عمػػػػػػػػػػ  االعتػػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػف ا نسػػػػػػػػػػلف أف يكػػػػػػػػػػكف م كػػػػػػػػػػلن   ك ػػػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػػػت ال تنػػػػػػػػػػزؿ بػػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػػػ  درؾ الحيكانػػػػػػػػػػلت 

أك مػػػػػػػػػل دكف ذلػػػػػػػػػؾ . هػػػػػػػػػ  تجعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ا نسػػػػػػػػػلف أنسػػػػػػػػػلنلن لػػػػػػػػػه رابلتػػػػػػػػػه التػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػب ا ػػػػػػػػػبلعهل 

كلكػػػػػػػػػػػف بطريػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػل أحمػػػػػػػػػػػه او  ػػػػػػػػػػػ  ظمػػػػػػػػػػػـ كال  لح ػػػػػػػػػػػ  كال عػػػػػػػػػػػدكاف . كبهػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػلف البنػػػػػػػػػػػل  

سػػػػػػػػػ م  حيػػػػػػػػػث تطبيػػػػػػػػػؽ أكامػػػػػػػػػر او عػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف أيمػػػػػػػػػلف كتقػػػػػػػػػكل ك ضػػػػػػػػػيمه الحضػػػػػػػػػلرم اال

كعػػػػػػػػػػػدؿ كحريػػػػػػػػػػػ  د  للحريػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػ ـ تقتضػػػػػػػػػػػ  كرامػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػلح  

الحيػػػػػػػػػػػػػلة ككل ػػػػػػػػػػػػػ  مجلالتهػػػػػػػػػػػػػل الدينيػػػػػػػػػػػػػ  كاالجتملعيػػػػػػػػػػػػػ  كالسيلسػػػػػػػػػػػػػي  كاالقتصػػػػػػػػػػػػػلدي  د كقػػػػػػػػػػػػػد اكػػػػػػػػػػػػػد 

المبمغػػػػػػػػػػكف لمػػػػػػػػػػديف االسػػػػػػػػػػ ـ عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن  ا ػػػػػػػػػػراد  الحريػػػػػػػػػػ  بتقريرهػػػػػػػػػػل منهجػػػػػػػػػػلن كطريقػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػمكهل 

كالعقيػػػػػػػػػدة كيطبقكنهػػػػػػػػػل كاقعػػػػػػػػػلن حيػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػ  احػػػػػػػػػكالهـ ال خصػػػػػػػػػي  ك ػػػػػػػػػ  دعػػػػػػػػػكتهـ ل خػػػػػػػػػريف حيػػػػػػػػػث 

ـــــر بالطـــــاغوت }قػػػػػلؿ او تعػػػػػلل   ـــــي فمـــــن يكف ـــــين الرشـــــد مـــــن الغ ـــــد تب ـــــدين ق ـــــي ال ـــــراه ف ال أك

 { ويـــــــ من بــــــــا فقـــــــد استمســــــــك بـــــــالعروة الــــــــوثقى النفصـــــــام ليــــــــا وا ســـــــميع عمــــــــيم 

 ل سػػػػػػػػػ ـ يػػػػػػػػػ ـز المسػػػػػػػػػمـ دائمػػػػػػػػػلن يبػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػل يبػػػػػػػػػلح لػػػػػػػػػه .   256اآليػػػػػػػػػ  / سػػػػػػػػػكرة  البقػػػػػػػػػرة )

تػػػػػػػػػػزاؿ رسػػػػػػػػػػلل  الهدايػػػػػػػػػػ  ا لهيػػػػػػػػػػ  لمب ػػػػػػػػػػري   كمػػػػػػػػػػل يحػػػػػػػػػػـر عميػػػػػػػػػػه د  رسػػػػػػػػػػلل  ا سػػػػػػػػػػ ـ كلنػػػػػػػػػػت كال

كمهػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػد هل القضػػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػركر كالفسػػػػػػػػػػلد كاالنحػػػػػػػػػػراؼ كالػػػػػػػػػػدعكة إلػػػػػػػػػػ  الخيػػػػػػػػػػر بأكسػػػػػػػػػػ  

ل  ا حسلف بأعـ الكسلئؿ.  معلين  كا 

امتػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػرر ا سػػػػػػػػػػ ـ ا نسػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػف كل ػػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػػكاع كمػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ حريػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلف ككر 

الظمػػػػػػػػػػـ كالقهػػػػػػػػػػر كالعبكديػػػػػػػػػػ  كالخضػػػػػػػػػػكع لسخػػػػػػػػػػريف كألف الحريػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػلط تكميػػػػػػػػػػؼ ا نسػػػػػػػػػػلف 

 ـ أف يكػػػػػػػػػػكف ألنسػػػػػػػػػػلف الكصػػػػػػػػػػلي  عمػػػػػػػػػػ  بللعمػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػلل   ػػػػػػػػػػكؽ األرض لػػػػػػػػػػذلؾ نفػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػ

نسػػػػػػػػػلف أخػػػػػػػػػر    كػػػػػػػػػؿ أنسػػػػػػػػػلف مسػػػػػػػػػؤكؿ عػػػػػػػػػف أعمللػػػػػػػػػه كعػػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػػه د كػػػػػػػػػذلؾ نفػػػػػػػػػ  ا سػػػػػػػػػ ـ إ
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أ ػػػػػػػػػػػكلؿ الكسػػػػػػػػػػػلط  بػػػػػػػػػػػيف ا نسػػػػػػػػػػػلف كخللقػػػػػػػػػػػه د  قػػػػػػػػػػػد جعػػػػػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػػػػػ ـ الع قػػػػػػػػػػػ   أيضػػػػػػػػػػػلن جميػػػػػػػػػػػ 

بينهمػػػػػػػػػػػػػل مبل ػػػػػػػػػػػػػرة ال يحػػػػػػػػػػػػػكؿ بينهمػػػػػػػػػػػػػل لمتكاصػػػػػػػػػػػػػؿ حلئػػػػػػػػػػػػػؿ كال يمنػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػػػتمرارهل مػػػػػػػػػػػػػلن  

.كال ػػػػػػػػػػػػؾ أف لخنسػػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػػ ـ حريػػػػػػػػػػػػ  إرادة كهبهػػػػػػػػػػػػل او كخصػػػػػػػػػػػػه بهػػػػػػػػػػػػل كمػػػػػػػػػػػػل خصػػػػػػػػػػػػه 

 لخنسػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػ  بللعقػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػتطي  أف يميػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػيف الخيػػػػػػػػػر كال ػػػػػػػػػرد كقػػػػػػػػػد أكضػػػػػػػػػ  او

االسػػػػػػػػػػػ ـ طريػػػػػػػػػػػؽ الخيػػػػػػػػػػػر كهػػػػػػػػػػػك الصػػػػػػػػػػػراط المسػػػػػػػػػػػتقيـ كطريػػػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػػػر كهػػػػػػػػػػػك طريػػػػػػػػػػػؽ الكفػػػػػػػػػػػر 

 كالمعصي  كبيف او تعلل  بكضكح الجزا  كالعقلب.

ايػػػػػػػػػػػر أف حريػػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلف كحػػػػػػػػػػػػدهل ال تكفػػػػػػػػػػػ  ال دا  الفعػػػػػػػػػػػػؿ  هػػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػػػ  الختيػػػػػػػػػػػػلر  

تنفيػػػػػػػػػػػذ أحػػػػػػػػػػػد اال عػػػػػػػػػػػلؿ  عػػػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػػػر أك  عػػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػػر د   بػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػدرة أك االسػػػػػػػػػػػتطلع  ل

الفعػػػػػػػػػػػؿ د  قللػػػػػػػػػػػت الجبريػػػػػػػػػػػ  أف ا نسػػػػػػػػػػػلف لػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػه حريػػػػػػػػػػػ  كال قػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػ  اتيػػػػػػػػػػػلف اال عػػػػػػػػػػػلؿ 

دكقللػػػػػػػػػػػػت المعتزلػػػػػػػػػػػػ  أف ا نسػػػػػػػػػػػػلف حػػػػػػػػػػػػر حريػػػػػػػػػػػػ  كلممػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  اختيػػػػػػػػػػػػلر اال عػػػػػػػػػػػػلؿ الحسػػػػػػػػػػػػن  أك 

القبيحػػػػػػػػػ  كاف او كضػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػه القػػػػػػػػػدرة الكلممػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  تنفيػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػل يريػػػػػػػػػد د هػػػػػػػػػدؼ االسػػػػػػػػػ ـ هػػػػػػػػػك 

لب العػػػػػػػػػػػزة كالكرامػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػه دامتػػػػػػػػػػػداد لتكػػػػػػػػػػػريـ او تحريػػػػػػػػػػػر ا نسػػػػػػػػػػػلف كر ػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػأنه كتػػػػػػػػػػػك ير اسػػػػػػػػػػػب

سػػػػػػػػبحلنه كتعػػػػػػػػلل  الػػػػػػػػذم أعمػػػػػػػػف تكريمػػػػػػػػه كتفضػػػػػػػػيمه لجميػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػراد النػػػػػػػػكع ا نسػػػػػػػػلن   ػػػػػػػػ  قكلػػػػػػػػه 

ــــــَن الطَّي َبــــــاِت  }تعػػػػػػلل   ــــــاُىْم ِم ــــــِر َوَرَزْقَن ــــــي اْلَبــــــر  َواْلَبْح ــــــاُىْم ِف ــــــي َلَدَم َوَحَمْمَن ــــــا َبِن َوَلَقــــــْد َكرَّْمَن

ْمَناُىْم َعَمى كَ     70اآلي   /سكرة ا سرا ) { ِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيً  َوَفضَّ

فتمقـــــــــى أدم  مـــــــــن  }كمػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػه سػػػػػػػػبحلنه كتعػػػػػػػػػلل  عمػػػػػػػػػـ ا نسػػػػػػػػلف التكبػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػد الخطػػػػػػػػأ 

كأر ػػػػػػػد  إلػػػػػػػ  الطريػػػػػػػؽ المسػػػػػػػتقيـ .   37اآليػػػػػػػ  / سػػػػػػػكرة البقػػػػػػػرة ) {ربـــــــو كممـــــــات فتـــــــاب عميـــــــو

نكف الطبيعػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  الفمسػػػػػػػػػػػف     ل سػػػػػػػػػػػ ـ عبػػػػػػػػػػػلدة  كقػػػػػػػػػػػلنكف مػػػػػػػػػػػدن   كقػػػػػػػػػػػلنكف جزائػػػػػػػػػػػ   كالقػػػػػػػػػػػل

االسػػػػػػػػ مي  هػػػػػػػػك القػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػ  المتم ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  االكامػػػػػػػػر كالنػػػػػػػػكاه    كهػػػػػػػػذا مػػػػػػػػل اكػػػػػػػػد  القػػػػػػػػراف 

الكػػػػػػػريـ كمػػػػػػػف بعػػػػػػػد  السػػػػػػػنه النبكيػػػػػػػ  ال ػػػػػػػريف  دألف او عػػػػػػػز كجػػػػػػػؿ مللػػػػػػػؾ لكػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ   بمػػػػػػػل  ػػػػػػػ  
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ــــــْ ِتي ا}  ذلػػػػػػؾ م ػػػػػػيئ  ا نسػػػػػػلف نفسػػػػػػه قػػػػػػلؿ تعػػػػػػلل  : ــــــِك ُت ــــــَك اْلُمْم ــــــمَّ َماِل ــــــِل المَُّي ــــــْن ُق ــــــَك َم ْلُمْم

ـــــْن َتَشـــــاُء َوُتِعـــــزُّ َمـــــْن َتَشـــــاُء َوتُـــــِذلُّ َمـــــْن َتَشـــــاُء ِبَيـــــِدَك اْلَخْيـــــُر أنـــــَك  َتَشـــــاُء َوَتْنـــــِزُع اْلُمْمـــــَك ِممَّ

  .  26اآلي   /ؿ عمراف آسكرة ) {َعَمى ُكل  َشْيٍء َقِديرٌ 
 

 الحرية والقانون الطبيعي عند الفرق االس مية )المعتزلة نموذجيا"(. - أ
 

تبػػػػػػػػػػر قضػػػػػػػػػػي  الحريػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلني  كع قتهػػػػػػػػػػل بقضػػػػػػػػػػي  المسػػػػػػػػػػؤكلي  كالجػػػػػػػػػػزا  أك قضػػػػػػػػػػي  تع

ال ػػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػػلب قضػػػػػػػػػػي  ا لرتهػػػػػػػػػػل ا نسػػػػػػػػػػلني  قػػػػػػػػػػديملن كالتػػػػػػػػػػزاؿ هػػػػػػػػػػذ  القضػػػػػػػػػػي  ت ػػػػػػػػػػغؿ تفكيػػػػػػػػػػر 

الف سػػػػػػػػػف  كالمفكػػػػػػػػػريف حتػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػكـد  كقػػػػػػػػػد عر ػػػػػػػػػت الم ػػػػػػػػػكم   ػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػ ـ مػػػػػػػػػف عهػػػػػػػػػد مبكػػػػػػػػػر 

حلب  كالتػػػػػػػػػػػلبعكف كقضػػػػػػػػػػػي  الحريػػػػػػػػػػػ  *كتحػػػػػػػػػػػدث  يهػػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػػ1قبػػػػػػػػػػؿ ظهػػػػػػػػػػػكر المعتزلػػػػػػػػػػػ  كاأل ػػػػػػػػػػػلعرة

حسػػػػػػػػػلب  ا نسػػػػػػػػػلني  هػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدخؿ العقمػػػػػػػػػ  كال ػػػػػػػػػرع  إلػػػػػػػػػ  قضػػػػػػػػػي  ال ػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػلب ألنػػػػػػػػػه ال

 . 1)كال مسل ل  إذا لـ تكف هنلؾ حري     اختيلر الفعؿ أك ضد  

ك ػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػػػػػػػز  نحػػػػػػػػػػػػػػلكؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػكم  الجبػػػػػػػػػػػػػػر كاالختيػػػػػػػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػػػػػػػ  المفهػػػػػػػػػػػػػػـك 

 ؿ عػػػػػػػػػػػرض ألرا   رقػػػػػػػػػػػ  المعتزلػػػػػػػػػػػ   مقػػػػػػػػػػػد ا سػػػػػػػػػػػ م  كع قتػػػػػػػػػػػه بمفهػػػػػػػػػػػكـ الحريػػػػػػػػػػػ  د مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػ

كلنػػػػػػػػػػػت  كػػػػػػػػػػػػرة حريػػػػػػػػػػػػ  ا رادة مػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػػلئؿ التػػػػػػػػػػػػ  اهتمػػػػػػػػػػػػت بهػػػػػػػػػػػػل المعتزلػػػػػػػػػػػػ    حريػػػػػػػػػػػػ  ا رادة 

ا نسػػػػػػػػلني  هػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  تجعػػػػػػػػؿ ا نسػػػػػػػػلف البػػػػػػػػللد منػػػػػػػػلط التكميػػػػػػػػؼ كتجعمػػػػػػػػه مسػػػػػػػػؤكالن عػػػػػػػػف أ عللػػػػػػػػه 

كيحلسػػػػػػػػػػب عميهػػػػػػػػػػل  كابػػػػػػػػػػلن أك عقلبػػػػػػػػػػلن ألف  ػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػللجبر إنكػػػػػػػػػػلر لقػػػػػػػػػػدرة ا نسػػػػػػػػػػلف عمػػػػػػػػػػ  

نكػػػػػػػػػػلر نعمػػػػػػػػػػ  او الكبػػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلف كهػػػػػػػػػػ   نكػػػػػػػػػػلر لتكػػػػػػػػػػريـ او لخنسػػػػػػػػػػلف كا  االختيػػػػػػػػػػلر  كا 
                                                           

كاخػػػػذ  طػػػػر يف دبػػػػيف النقػػػػؿ كالعقػػػػؿ بػػػػيف السػػػػمؼ كالمعتزلػػػػ د:اال ػػػػلعرة مدرسػػػػ  تك يقيػػػػ  حلكلػػػػت اف تقػػػػؼ مكقفػػػػل  كسػػػػطل  بػػػػيف  االشــــاعرة *
اال ػػػػػلعرة بك يػػػػػر مػػػػػف ارا  المعتزلػػػػػ  كاضػػػػػل كا اليهػػػػػل ارا  سػػػػػمفي   ػػػػػ  محلكلػػػػػ  لمتك يػػػػػؽ بينهمػػػػػل بحمػػػػػكؿ كسػػػػػطي  كقػػػػػد بػػػػػدأت  رقػػػػػ  اال ػػػػػلعرة 

لمهجػػػػرة كقػػػػد  270اك 1260هػػػػػ مؤسس هػػػػذ  الفرقػػػػ  كلػػػػد عػػػػلـ 324 ػػػػ  القػػػػرف الرابػػػػ  الهجػػػػرم عمػػػػ  يػػػػد االمػػػػلـ ابػػػػ  الحسػػػػف اال ػػػػعرم )ف
 300ن ػػػػػػأ منػػػػػػذ  ػػػػػػبلبه االكؿ عمػػػػػػ  مػػػػػػذهب االعتػػػػػػزاؿ كلكػػػػػػف لػػػػػػـ يمبػػػػػػث اف اعمػػػػػػف عمػػػػػػ  المػػػػػػس تحكلػػػػػػه عػػػػػػف ارا  المعتزلػػػػػػ  حػػػػػػكال  سػػػػػػن  

 .  196د195ـد ص1973 د  3ط تلري  الفكر الفمسف     االس ـد ممزيد أنظر محمد عم  ابك ريلف  للمهجرة . 
 131ـدص2000كهي  بيف الديف كالفمسف   ب ط ددار قبل  لمطبلع  كالن ر كالتكزي  محمد السيد الجمييد  قضي  االل  1)
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نكػػػػػػػػػػلر لمعػػػػػػػػػدؿ ا لهػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػث ال يصػػػػػػػػػػ  أف يحلسػػػػػػػػػب ا نسػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ او  العقػػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػػؿ كا 

 عز كجؿ عم  أ علؿ لـ يكف هك حران    اختيلرهل .

نػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػذا العػػػػػػػػدؿ ا لهػػػػػػػػ  هػػػػػػػػك مػػػػػػػػل أكػػػػػػػػدت عميػػػػػػػػه المعتزلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػكلهـ الخمسػػػػػػػػ  بمع

رادة بحيػػػػػػػػػػػػػث يكػػػػػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػػػػػذا  أف او عػػػػػػػػػػػػػلدؿ كاف عدلػػػػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػػػػبحلنه يقتضػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػدرة لخنسػػػػػػػػػػػػػلف كا 

 ا نسلف مسؤكالن عف ا علله.

كمػػػػػػػػػػل يعنػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػدؿ أيضػػػػػػػػػػلن عنػػػػػػػػػػد المعتزلػػػػػػػػػػ  أف او خيػػػػػػػػػػر كال يصػػػػػػػػػػدر عنػػػػػػػػػػه اال خيػػػػػػػػػػران  

كأف أ عػػػػػػػػػػلؿ ا نسػػػػػػػػػػلف ال ػػػػػػػػػػريرة كمػػػػػػػػػػل يرتكػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف معلصػػػػػػػػػػ  ككبػػػػػػػػػػلئر هػػػػػػػػػػ  ب رادتػػػػػػػػػػه الكلممػػػػػػػػػػ  

نمػػػػػػػػػػػػل يريػػػػػػػػػػػػد الخيػػػػػػػػػػػػر كعمػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػذا  ل نسػػػػػػػػػػػػلف  كلػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػ رادة او د ألف او ال يريػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػر كا 

مسػػػػػػػػػػػؤكؿ مسػػػػػػػػػػػؤكلي  كلممػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػػلؿ التكميػػػػػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػػػػػرعي  . قػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػن  او عػػػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػػػؿ 

ا نسػػػػػػػػػػػلف حريػػػػػػػػػػػ  ا رادة . قػػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػػؽ او ا نسػػػػػػػػػػػلف كخمػػػػػػػػػػػؽ معػػػػػػػػػػػه إرادة  ػػػػػػػػػػػ  أف يطيػػػػػػػػػػػ  او أك 

ادة ا نسػػػػػػػػػػػػػػػلني  يعصػػػػػػػػػػػػػػػيه كعمػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػػػػػلس ارسػػػػػػػػػػػػػػػؿ او الرسػػػػػػػػػػػػػػػؿ لتكجيػػػػػػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػػػػػػذ  ا ر 

كتر ػػػػػػػػػيدهل إلػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػراط المسػػػػػػػػػتقيـ  كلنػػػػػػػػػت مهمػػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػػؿ كاالنبيػػػػػػػػػل  تبميػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػلس عػػػػػػػػػف او 

أف هنػػػػػػػػػػلؾ طريػػػػػػػػػػؽ لمطلعػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػب االلتػػػػػػػػػػزاـ بػػػػػػػػػػه. كقػػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػػػؼ او ا نسػػػػػػػػػػلف العلقػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػػللد 

 بسمكؾ هذا الطريؽ كاكض   كاب الطلئعيف كعقلب العلصيف .

ــــــــــْن  }المسػػػػػػػػػػل ل  كهػػػػػػػػػػذ  الحريػػػػػػػػػػ  جعمػػػػػػػػػػت ا نسػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػ  مكضػػػػػػػػػػ  الحسػػػػػػػػػػلب ك  ــــــــــا َم َفَأمَّ

ــــــــُرُه ِلْمُيْســــــــَر  )6( َوَصــــــــدََّق ِباْلُحْســــــــَنى )5َأْعَطــــــــى َواتََّقــــــــى ) ــــــــا َمــــــــْن َبِخــــــــَل 7( َفَسُنَيس  ( َوَأمَّ

   10اآلي   / ؿسكرة المي) { ( َفَسُنَيس ُرُه ِلْمُعْسَر 9( َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى )8َواْسَتْغَنى )

 ػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػرهـ أف يكػػػػػػػػػػكف حسػػػػػػػػػػلب العبػػػػػػػػػػد قلئمػػػػػػػػػػلن كذلػػػػػػػػػػؾ الف عػػػػػػػػػػدؿ او تعػػػػػػػػػػلل  يقتضػػػػػػػػػػ  

عمػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػلس االختيػػػػػػػػلر الحػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم هػػػػػػػػك  ػػػػػػػػرط مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػركط التكميػػػػػػػػؼ كلػػػػػػػػيس مػػػػػػػػف العػػػػػػػػدؿ 

أف يحلسػػػػػػػػػب العبػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ   اجبػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػ   عمػػػػػػػػػه أك اجبػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػ  تركػػػػػػػػػه   أصػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػدؿ 
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كهػػػػػػػػػك الخػػػػػػػػػلص بمبحػػػػػػػػػث الحريػػػػػػػػػ  كاالختيػػػػػػػػػلر بللنسػػػػػػػػػب  لخنسػػػػػػػػػلف كالتعػػػػػػػػػديؿ كالتجػػػػػػػػػكير بللنسػػػػػػػػػب  

ك ػػػػػػػػ  اطػػػػػػػػلر هػػػػػػػػذا االصػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػلف الصػػػػػػػػراع بػػػػػػػػيف القػػػػػػػػلئميف بللعػػػػػػػػدؿ كالتكحيػػػػػػػػد  لمػػػػػػػػذات ا لهيػػػػػػػػ  د

دكبػػػػػػػػػػػيف المجبػػػػػػػػػػػرة سلسػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػلنكا اـ مفكػػػػػػػػػػػريف د كهػػػػػػػػػػػذا االصػػػػػػػػػػػؿ يعنػػػػػػػػػػػ  ا بػػػػػػػػػػػلت القػػػػػػػػػػػدرة كاالرادة 

كالم ػػػػػػػػػػيئ  كاالسػػػػػػػػػػػتطلع  لخنسػػػػػػػػػػلف كنسػػػػػػػػػػػب  ا عللػػػػػػػػػػه اليػػػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػبيؿ الحقيقػػػػػػػػػػ  ال المجػػػػػػػػػػػلزد 

 لمػػػػػػػػػػل قدمتػػػػػػػػػػه يػػػػػػػػػػد ا نسػػػػػػػػػػلف كمػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػـ اعتبػػػػػػػػػػلر الجػػػػػػػػػػزا  مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػكاب كعقػػػػػػػػػػلب جػػػػػػػػػػزا   ك قػػػػػػػػػػلن 

المكمػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف اعمػػػػػػػػلؿ دكمػػػػػػػػف  ػػػػػػػػـ نسػػػػػػػػب  العػػػػػػػػدؿ إلػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذات ا لهيػػػػػػػػ  كنفػػػػػػػػ  التجػػػػػػػػكير عنهػػػػػػػػل 

 . 1)دعم  عكس الذيف قللكا بللجبر كنفكا عف ا نسلف الحري  كاالختيلر 

نعػػػػػػػػػداـ الفػػػػػػػػػرؽ اإلػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػللقكؿ بػػػػػػػػػللجبر يتنػػػػػػػػػل   مػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػدؿ ا لهػػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػػؤدم 

نػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػكد ال ػػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػػلب دالف المجبػػػػػػػػػػػر ال بػػػػػػػػػػيف المحسػػػػػػػػػػف كالمسػػػػػػػػػػ   كينفػػػػػػػػػػ  المع

دخػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػه  يمػػػػػػػػػػل يجػػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػ  يديػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف اال عػػػػػػػػػػلؿ كبنػػػػػػػػػػل   عمػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ  مػػػػػػػػػػف الظمػػػػػػػػػػـ أف 

 يحلسب عميهل.

نػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػل يقتضػػػػػػػػػيه العقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف الحكمػػػػػػػػػ  أك صػػػػػػػػػدكر أ كبهػػػػػػػػػذا يعػػػػػػػػػرؼ المعتزلػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػدؿ ب

 . 1) 2)الفعؿ عم  كجه الصكاب كالمصمح  

هلمػػػػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػػػػ  نظريػػػػػػػػػػػػلت المعتزلػػػػػػػػػػػػ  دالف مػػػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػػػللكاق  أف حريػػػػػػػػػػػػ  ا رادة ت ػػػػػػػػػػػػكؿ ركنػػػػػػػػػػػػلن 

*د كبػػػػػػػػػػػػللراـ مػػػػػػػػػػػػف تأييػػػػػػػػػػػػد 1يقػػػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػػػللجبر يهػػػػػػػػػػػػدـ اصػػػػػػػػػػػػكال  أربعػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػكلهل الخمسػػػػػػػػػػػػ 

المعتزلػػػػػػػػػ  لحريػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف كاختيػػػػػػػػػلر   لكػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذ  الحريػػػػػػػػػ  ليسػػػػػػػػػت حريػػػػػػػػػ  مطمقػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػد 

 كلكنهل حري  مقيدة بقيكد طبيعي  الذم تنتف   يه عنه كؿ القيكد كااللتزاملت . 

                                                           
 46ـدص1988هػ 1408دارال ركؽد   3محمد عملرة دالمعتزل  كم كم  الحري   ط  1)
 .142ـدص1985دار النهض  العربي  لمطبلع  كالن ر دبيركت  5محمكد صبح      عمـ الك ـ  ط  2)

صػػػػػؿ االكؿ :التكحيػػػػػد  االصػػػػػؿ ال ػػػػػلن  :العػػػػػدؿد االصػػػػػؿ ال للػػػػػث الكعػػػػػد كالكعيػػػػػدد االصػػػػػؿ الرابػػػػػ : المنزلػػػػػ  *كاالصػػػػػكؿ الخمسػػػػػ  هػػػػػ  :اال
أنظػػػػػر القلضػػػػ  عبػػػػػدالجبلر بػػػػػف احمػػػػػد االسػػػػػد ابػػػػػلدم  لممزيػػػػػد بػػػػيف المنػػػػػزلتيفد االصػػػػػؿ الخػػػػػلمس: االمػػػػػر بػػػػللمعركؼ كالنهػػػػػ  عػػػػػف المنكػػػػػرد 

 .19د 18ـ ص1998محفكظ  لجلمع  الككيت د دجمي  الحقكؽ1االصكؿ الخمس   كتحقيؽ د.  يصؿ بدير عكف ط 
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لف حػػػػػػػر مختػػػػػػػػلر  يمػػػػػػػل هػػػػػػػػك مكمػػػػػػػؼ بػػػػػػػػه مسػػػػػػػؤكؿ عنػػػػػػػػه يػػػػػػػـك القيلمػػػػػػػػ  أمػػػػػػػل ملعػػػػػػػػدا  ل نسػػػػػػػ

ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف اال عػػػػػػػلؿ  هػػػػػػػػك مجبػػػػػػػػر .  ػػػػػػػلو إذا كمفػػػػػػػػه كهبػػػػػػػه العقػػػػػػػػؿ كالقػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػلر بػػػػػػػػيف 

الضػػػػػػػػػػػػػديف الخيػػػػػػػػػػػػػر كال ػػػػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػػػللتكميؼ يتصػػػػػػػػػػػػػؿ بللعمػػػػػػػػػػػػػؿ .  قػػػػػػػػػػػػػد أهػػػػػػػػػػػػػتـ المعتزلػػػػػػػػػػػػػ  بللعمػػػػػػػػػػػػػؿ 

فسػػػػػػػػير نتػػػػػػػلئ  العمػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذم ا نسػػػػػػػلن  كمػػػػػػػػل ينػػػػػػػت  عنػػػػػػػػه مػػػػػػػف ا عػػػػػػػػلؿ دحيػػػػػػػث حػػػػػػػػلكؿ المعتزلػػػػػػػ  ت

يصػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػف ا نسػػػػػػػػػلف د ذلػػػػػػػػػؾ العمػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػػد بم لبػػػػػػػػػ  تفسػػػػػػػػػير لع قػػػػػػػػػ  او عػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػؿ 

بل نسػػػػػػػػػػلف كمػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذ  الع قػػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػكد قػػػػػػػػػػلنكف كضػػػػػػػػػػ  لخنسػػػػػػػػػػلف د هنػػػػػػػػػػلؾ مػػػػػػػػػػف 

األعمػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػتطي  ا نسػػػػػػػػػلف االختيػػػػػػػػػلر  يهػػػػػػػػػل دكأتبػػػػػػػػػلع طريػػػػػػػػػؽ الخيػػػػػػػػػر أك طريػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػر 

دة ا نسػػػػػػػػػلف  كلػػػػػػػػػيس لمقػػػػػػػػػلنكف إال كضػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػلب    هػػػػػػػػػذ  االعمػػػػػػػػػلؿ نل ػػػػػػػػػئ  عػػػػػػػػػف إرا

 كهنػػػػػػػػػلؾ مػػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػلال يسػػػػػػػػػتطي  ا نسػػػػػػػػػلف االختيػػػػػػػػػلر  يهػػػػػػػػػل  هػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػدر محتػػػػػػػػػـك م ػػػػػػػػػؿ 

 الميؿ كالنهلر  كالمكت كالحيلة.

ممػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػبؽ يتضػػػػػػػػػػػ  أف لخنسػػػػػػػػػػػلف حريػػػػػػػػػػػ  ا رادة راػػػػػػػػػػػـ أف هنػػػػػػػػػػػلؾ قػػػػػػػػػػػكل عميػػػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػػػمك 

تمكػػػػػػػػػػف ا نسػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػف االختيػػػػػػػػػػلر بػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػ  ا رادة ا نسػػػػػػػػػػلني  لكنهػػػػػػػػػػل ال تتعػػػػػػػػػػلرض معهػػػػػػػػػػل ك 

طريػػػػػػػػػػػػؽ الخيػػػػػػػػػػػػر كطريػػػػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػػػػر  كتػػػػػػػػػػػػأت   كػػػػػػػػػػػػرة العػػػػػػػػػػػػدؿ ا لهػػػػػػػػػػػػ  لتك يػػػػػػػػػػػػؽ  كػػػػػػػػػػػػرة الحريػػػػػػػػػػػػ  

 ا نسلني  كعدـ خضكع ا نسلف.

يػػػػػػػػػد لهػػػػػػػػػـ كال طلقػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػـ  يػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػ   كال يعقػػػػػػػػػؿ أف يككنػػػػػػػػػكا مسػػػػػػػػػؤكليف عمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ   ال

 كمعصػػػػػػػػػػيته التػػػػػػػػػػأ ير  يػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػمبلن أك أيجلبػػػػػػػػػػلن د كالػػػػػػػػػػدليؿ عمػػػػػػػػػػ  أف مػػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػف طلعػػػػػػػػػػ  او

لػػػػػػػػػػػـ يخمػػػػػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػػػػػؾ  اقبػػػػػػػػػػػلؿ او عمػػػػػػػػػػػيهـ بللمكعظػػػػػػػػػػػ  كالمػػػػػػػػػػػدح  – عمهػػػػػػػػػػػـ د كأف او جػػػػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػػػػلؤ  

ــــــــــونَ  }كالػػػػػػػػػػذـ كالمخلطبػػػػػػػػػػ  كالكعػػػػػػػػػػد كالكعيػػػػػػػػػػد د كهػػػػػػػػػػك قكلػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػلل  :  ــــــــــْم اَل ُيْ ِمُن ــــــــــا َلُي  { َفَم

ــــــــ } كقكلػػػػػػػػه :   .  20اآليػػػػػػػػ   /االن ػػػػػػػػقلؽ  سػػػػػػػػكرة) ــــــــِو َواْلَي ــــــــوا ِبالمَّ ــــــــْو لمن ــــــــْيِيْم َل ــــــــاَذا َعَم ْوِم َوَم

كلػػػػػػػػك كػػػػػػػػلف هػػػػػػػػك الفلعػػػػػػػػؿ ألعمػػػػػػػػللهـ كالخػػػػػػػػللؽ لهػػػػػػػػل لػػػػػػػػـ  . 39اآليػػػػػػػػ   /سػػػػػػػػكرة النسػػػػػػػػل  ) { اآْلَِخــــــــرِ 
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يخػػػػػػػػلطبهـ كلػػػػػػػػـ يممهػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل كػػػػػػػػلف مػػػػػػػػنهـ مػػػػػػػػف تقصػػػػػػػػير د كلػػػػػػػػـ نمػػػػػػػػدحهـ عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل كػػػػػػػػلف 

 منهـ مف جميؿ حسف.

ــــــــــد الجبــــــــــاريقػػػػػػػػػػكؿ القلضػػػػػػػػػػ   *المعتزلػػػػػػػػػػ    اتفػػػػػػػػػػؽ أهػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػ  أف أ عػػػػػػػػػػلؿ 1عب

ـ كقعػػػػػػػػػكدهـ حلد ػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػف جهػػػػػػػػػتهـد كأف او عػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػؿ أقػػػػػػػػػدرهـ العبػػػػػػػػػلد مػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػر هـ كقيػػػػػػػػػلمه

عمػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ كال  لعػػػػػػػػػػؿ لهػػػػػػػػػػل كال محػػػػػػػػػػدث سػػػػػػػػػػكاهـ كأف مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػلؿ بػػػػػػػػػػأف او سػػػػػػػػػػبحلنه خللقهػػػػػػػػػػل 

 هػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػركف أف العػػػػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػفلت او دأمػػػػػػػػػػػل الظمػػػػػػػػػػػـ   1)كمحػػػػػػػػػػػد هل  قػػػػػػػػػػػد عظػػػػػػػػػػػـ خطػػػػػػػػػػػؤ  

 آليػػػػػػػ ا/ سػػػػػػػكرة  صػػػػػػػمت ) {وماربـــــــك بظـــــــ م لمعبيـــــــد}كالجػػػػػػػكر  همػػػػػػػل منفيػػػػػػػلف عنػػػػػػػه لقكلػػػػػػػه تعػػػػػػػلل 

ــــــــــانوا أنفســــــــــيم يظممــــــــــون} .  46 ــــــــــن ك ــــــــــاىم ولك   يػػػػػػػػػػ/ اآلسػػػػػػػػػػكرة النحػػػػػػػػػػؿ ) { ومــــــــــا ظممن

118.  

أمػػػػػػػػػل بللنسػػػػػػػػػب  لمقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػػ  كالمتم ػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  األكامػػػػػػػػػر 

كالنػػػػػػػػػػػػكاه  كأف السػػػػػػػػػػػػمط  ا لهيػػػػػػػػػػػػ  أك القػػػػػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػك مصػػػػػػػػػػػػدر كػػػػػػػػػػػػؿ ت ػػػػػػػػػػػػري  كتمػػػػػػػػػػػػؾ 

يخضػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػؿ الب ػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  أم زمػػػػػػػػػلف  السػػػػػػػػػمط  ا لهيػػػػػػػػػ  تم ػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم

كمكػػػػػػػػػػػلف .كراػػػػػػػػػػػـ االيمػػػػػػػػػػػلف بتمػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػدرة ا لهيػػػػػػػػػػػ  كأنهػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػكؽ القػػػػػػػػػػػدرة ا نسػػػػػػػػػػػلني  كا يمػػػػػػػػػػػلف 

بللقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػلف حريػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف ليسػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػ  ا طػػػػػػػػػ ؽ كمػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػـ او 

االزلػػػػػػػػػػ  كاالبػػػػػػػػػػدم بكػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػكادث اال أف ذلػػػػػػػػػػؾ ال يتعػػػػػػػػػػلرض مػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلف .كمػػػػػػػػػػل أف 

رادتػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػذ  راجعػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػػل نجػػػػػػػػػد أف الحريػػػػػػػػػ  ذاتهػػػػػػػػػل  عػػػػػػػػػؿ ا ن سػػػػػػػػػلف كا 
                                                           

القضػػػػػلة  كال يطمقػػػػػكف هػػػػػذا   ه المعتزلػػػػػ  قلضػػػػػبػػػػػ:عبػػػػػدالجبلر بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػداو الهمػػػػػدان  االسػػػػػد أبػػػػػلدل تمق القاضـــــي عبـــــدالجبار*
المقػػػػػػب عمػػػػػػ  سػػػػػػكا  كالهمػػػػػػدان  نسػػػػػػب  الػػػػػػ  همػػػػػػداف مػػػػػػف بػػػػػػ د الػػػػػػرم جنػػػػػػكب بحػػػػػػر الخزر)قػػػػػػزكيف  ككلنػػػػػػت الػػػػػػرم مػػػػػػف مراكػػػػػػز الحضػػػػػػلرة 

ك ػػػػػ  البصػػػػرة تحػػػػكؿ عػػػػف مػػػػػذهب  سػػػػ مي  زمػػػػف بنػػػػ  بكيػػػػ  ػ أم عصػػػػػر القلضػػػػ  عبػػػػدالجبلر  تنقػػػػؿ بػػػػػيف الػػػػرم كالبصػػػػرة  كبغػػػػداد اال
تعػػػػػرؼ عميػػػػػػه  عيػػػػػلشاال ػػػػػلعرة الػػػػػ  االعتػػػػػزاؿ حيػػػػػث لقػػػػػػ  أبػػػػػل اسػػػػػحلؽ ابػػػػػراهيـ بػػػػػف عبػػػػػػلس كأبػػػػػل عبػػػػػداو البصػػػػػرم  كعػػػػػف طريػػػػػػؽ ابػػػػػف 

 هػػػػػ دكبقػػػػ   ػػػػ  هػػػػذا المنصػػػػب حتػػػػ  عزلػػػػه  خػػػػر الدكلػػػػ   367ل  منػػػػذ عػػػػلـ الصػػػػلحب قلضػػػػي هعينػػػػ الصػػػػلحب بػػػػف عبػػػػلد كزيػػػػر مؤيػػػػد الدكلػػػػ  
 232 مرج  سبؽ ذكر  ص هػ . لممزيد أنظر محمكد صبح      عمـ الك ـ 385بعد ك لة الصلحب علـ 

 . 149د  ص مرج  سبؽ ذكر     عمـ الك ـ   أحمد محمكد صبح  د  1)
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قلنكنػػػػػػػػلن طبيعيػػػػػػػػلن   ل نسػػػػػػػػلف خمػػػػػػػػؽ مقيػػػػػػػػدان بقكاعػػػػػػػػد بمػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ أف يكػػػػػػػػكف حػػػػػػػػران كلكػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا 

 القيد ال يمن  حري  ا نسلف مف االختيلر .

كهنػػػػػػػػػػػػػل يبػػػػػػػػػػػػػدك كاضػػػػػػػػػػػػػحلن ع قػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  بمفهػػػػػػػػػػػػػكـ الحريػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػػػػػر 

مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ ؿ قضػػػػػػػػػػي  الحريػػػػػػػػػػ  كالتػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػكد  ػػػػػػػػػػ  النهليػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػ  مفهػػػػػػػػػػـك العػػػػػػػػػػدؿ ا سػػػػػػػػػػ م  

 ا له  .

ممػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػبؽ يتضػػػػػػػػػػػػ  أف إرادة ا نسػػػػػػػػػػػػلف حػػػػػػػػػػػػرة كهػػػػػػػػػػػػك خػػػػػػػػػػػػللؽ أ عللػػػػػػػػػػػػه   كبهػػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػػلف 

مسػػػػػػػػػػػػتحقلن لمجػػػػػػػػػػػػزا  ال ػػػػػػػػػػػػكاب كالعقػػػػػػػػػػػػلب  للعدالػػػػػػػػػػػػ  ا لهيػػػػػػػػػػػػ  تقتضػػػػػػػػػػػػ  إ لبػػػػػػػػػػػػ  المطيػػػػػػػػػػػػ  كمعلقبػػػػػػػػػػػػ  

 العلص  أف لـ يتشْب .

طػػػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػػػل يجيػػػػػػػػػػػز  القػػػػػػػػػػػلنكف أك ال ػػػػػػػػػػػرع كبعػػػػػػػػػػػدـ يتبػػػػػػػػػػػيف أف الحريػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  ا سػػػػػػػػػػػ ـ مرتب 

القيػػػػػػػػػلـ بػػػػػػػػػأم عمػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػد يضػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػلألخريف  للحريػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػ  مقيػػػػػػػػػدة كمحػػػػػػػػػددة كال 

نفصػػػػػػػػػػلالن أك ابتعػػػػػػػػػػلدان ال يمكػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكؿ أف الحريػػػػػػػػػ  ال تعنػػػػػػػػػػ  يمكػػػػػػػػػف اال أف تكػػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػػذلؾ  كمػػػػػػػػػ

أك اسػػػػػػػػػػػػػػتق الن عػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػػػػػػػػ  بمفهكمهػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػريض الكاسػػػػػػػػػػػػػػ  دأكلنػػػػػػػػػػػػػػت طبيعيػػػػػػػػػػػػػػ  

رجيػػػػػػػػػ  متعمقػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػللككف أـ خلصػػػػػػػػػ  تتعمػػػػػػػػػؽ بل نسػػػػػػػػػلف كجػػػػػػػػػكدان كجسػػػػػػػػػملن كركحػػػػػػػػػلن دإذ الحريػػػػػػػػػ  خل

يجػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػكف هنػػػػػػػػػػل كب ػػػػػػػػػػكؿ يعطػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلف أعمػػػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػػػلت القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػػػلرد 

تعر ػػػػػػػػػػػلن مبل ػػػػػػػػػػػران عمػػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػ د كمعر ػػػػػػػػػػػ  تلمػػػػػػػػػػػػ  ككل يػػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػػؿ قكانينهػػػػػػػػػػػػل لتكػػػػػػػػػػػكف الحريػػػػػػػػػػػػ  

االبتعػػػػػػػػػلد عػػػػػػػػػف  هػػػػػػػػػـ م ػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػكانيف  الحقيقيػػػػػػػػػ د كيجػػػػػػػػػب االنتبػػػػػػػػػل  إلػػػػػػػػػ  أف االنفصػػػػػػػػػلؿ أك

يمغػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػ  أك يقمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف جكانبهػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػ  ابعػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػد د  ل نسػػػػػػػػػلف الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػدرؾ أك يقتػػػػػػػػػرب 

مػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػػػػكانيف ك يتػػػػػػػػػػػػداخؿ مػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػؿ مفلهيمهػػػػػػػػػػػػل ك ابعلدهػػػػػػػػػػػػل كمراميهػػػػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػػػػتطي  أف 

 يملرس حريته ا نسلني  ب كؿ صحي  .
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نسػػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػػلو سػػػػػػػػػػػػبحلنه كأخيػػػػػػػػػػػػران  ػػػػػػػػػػػػ ف الحريػػػػػػػػػػػػ  ال يمكػػػػػػػػػػػػف أف تنفصػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػلة ا 

كتعػػػػػػػػػػلل  الػػػػػػػػػػذم خمػػػػػػػػػػؽ ا نسػػػػػػػػػػلف كميػػػػػػػػػػز  بللعقػػػػػػػػػػؿ كا رادة جعمػػػػػػػػػػه بللضػػػػػػػػػػركرة مرتبطػػػػػػػػػػلن بللحريػػػػػػػػػػ  

 أم العقؿ ا نسلن  عقؿ حر د كا رادة ا نسلني  إرادة حرة.

 تعقيب ...

ممػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػبؽ تبػػػػػػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػػػػػػ  أف ا نسػػػػػػػػػػػػػػلف ال يسػػػػػػػػػػػػػػتطي  العػػػػػػػػػػػػػػيش كاالسػػػػػػػػػػػػػػتمرار إال  ػػػػػػػػػػػػػػ  

سػػػػػػػػػػػػع  هػػػػػػػػػػػػذا ا نسػػػػػػػػػػػػلف جلهػػػػػػػػػػػػدان لمبحػػػػػػػػػػػػث  جملعػػػػػػػػػػػػ   لالجتمػػػػػػػػػػػػلع أصػػػػػػػػػػػػب  مهمػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػذلؾ

كالمحل ظػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  حقكقػػػػػػػػػه كحريتػػػػػػػػػه كحيلتػػػػػػػػػه كلكػػػػػػػػػ  يحػػػػػػػػػل ظ عمػػػػػػػػػ  حيلتػػػػػػػػػه كحقكقػػػػػػػػػه يجػػػػػػػػػب أف 

يجعػػػػػػػػػػػؿ الحريػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  المبػػػػػػػػػػػدأ األسلسػػػػػػػػػػػ  لحفػػػػػػػػػػػظ كرامتػػػػػػػػػػػه كأف يػػػػػػػػػػػنظـ حيلتػػػػػػػػػػػه كأف ال يتعػػػػػػػػػػػدل 

 عم  حري  كحيلة األخريف كممكيتهـ كذلؾ طبقلن لمقلنكف الطبيع  .

خمقػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػد مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ النظػػػػػػػػلـ العػػػػػػػػلـ كحفػػػػػػػػظ األمػػػػػػػػف   للقػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  دهػػػػػػػػك قػػػػػػػػلنكف

كاألمػػػػػػػػػػػلف كالعدالػػػػػػػػػػػ  كالمسػػػػػػػػػػػلكاة بػػػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػػػراد دكمػػػػػػػػػػػل أف القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػػػ   لمقػػػػػػػػػػػلنكف 

ا لهػػػػػػػػػػ    كذلػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػلنكف هػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػلنكف ممػػػػػػػػػػـز لمجميػػػػػػػػػػ  د أيضػػػػػػػػػػلن القػػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػػع  الػػػػػػػػػػذم 

قلئمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػرعه الم ػػػػػػػػػرعكف مسػػػػػػػػػتمد مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  كنظلمػػػػػػػػػهد كبهػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػلدت الفكػػػػػػػػػرة ال

بػػػػػػػػأف القػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػع  خلضػػػػػػػػ  لمقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  .  للحريػػػػػػػػػ  تتحقػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػ  أكسػػػػػػػػ  معلنيهػػػػػػػػػل 

 بفهـ كطلع  كاحتراـ القلنكف.
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 الحرية بين حالة الطبيعة والعقد االجتماعي

 

 

 أواًل: الحرية في ظل القانون الطبيعي.
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 ... تمييــد

مػػػػػػػػػػف منطمػػػػػػػػػػؽ أسلسػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػؤدا  أف  مػػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػػ  طبيعيػػػػػػػػػػ  عل ػػػػػػػػػػهل ا نسػػػػػػػػػػلف قبػػػػػػػػػػؿ أف  

ينتقػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػيش كالحيػػػػػػػػػلة داخػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػ  كأف تمػػػػػػػػػؾ الحللػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػد خضػػػػػػػػػ   يهػػػػػػػػػل 

ا نسػػػػػػػػػلف لقػػػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػدهل  حللػػػػػػػػػ  كهميػػػػػػػػػ  ا تراضػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػر بهػػػػػػػػػل ا نسػػػػػػػػػلف  كانتقػػػػػػػػػؿ 

يش كيسػػػػػػػػمؾ ك قػػػػػػػػلن لضػػػػػػػػكابطه كقكانينػػػػػػػػه  كبغػػػػػػػػض بعػػػػػػػػدهل إلػػػػػػػػ  الحيػػػػػػػػلة  ػػػػػػػػ  إطػػػػػػػػلر مجتمػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػ

النظػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػ ؼ الػػػػػػػػػذم دار حػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػل إذا كلنػػػػػػػػػت حللػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػد خيػػػػػػػػػران كػػػػػػػػػلم ن  

كأف ا نسػػػػػػػػلف بلنتقللػػػػػػػػه إلػػػػػػػػ  العػػػػػػػػيش داخػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػ  قػػػػػػػػد  قػػػػػػػػد جػػػػػػػػز ان مهمػػػػػػػػلن مػػػػػػػػف حريتػػػػػػػػه  أك 

ـ أنهػػػػػػػػػػل )أم حللػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػ   حللػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػر مميئػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػللبؤس كال ػػػػػػػػػػقل   كأف ا نسػػػػػػػػػػلف قػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػن

الك يػػػػػػػػر بخ صػػػػػػػػه منهػػػػػػػػل   هػػػػػػػػك بلنتقللػػػػػػػػه إذان إلػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػ  لػػػػػػػػـ يفقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػيئلن   قػػػػػػػػد كػػػػػػػػلف 

مػػػػػػػف المسػػػػػػػػتحيؿ اسػػػػػػػػتمرار عػػػػػػػػيش ا نسػػػػػػػػلف داخػػػػػػػػؿ الحللػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػف  ػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 

كجػػػػػػػػػػكد تعلقػػػػػػػػػػد اجتمػػػػػػػػػػلع  قػػػػػػػػػػلئـ بػػػػػػػػػػيف المكجػػػػػػػػػػكديف  ػػػػػػػػػػ  إطػػػػػػػػػػلر مجتمػػػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػػػد  ك ػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا 

الطبيعػػػػػػػػػ  د  ػػػػػػػػػ ذا كلنػػػػػػػػػت الع قػػػػػػػػػ   الفصػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػكؼ أتحػػػػػػػػػدث عػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػلنكف

الجدليػػػػػػػػ  كالمت ػػػػػػػػػلبك  بػػػػػػػػػيف الحريػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػيلدة القػػػػػػػػػلنكف قضػػػػػػػػػي   مسػػػػػػػػفي  كاجتملعيػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  

ـــــــــــوك   مػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػك مكقػػػػػػػػػػػؼ    الدرجػػػػػػػػػػػ  الكبيػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػف األهميػػػػػػػػػػػ  –(16321704  جـــــــــــون ل

 John Locke  و كهػػػػػػػػػؿ منلداتػػػػػػػػػه بمبػػػػػػػػػدأ سػػػػػػػػػيلدة القػػػػػػػػػلنكف تعنػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػؾ القضػػػػػػػػػي

                                                           
 ػػػػػ  رنيجتػػػػػكف  ػػػػػ  إقمػػػػػيـ )سمرسػػػػػت  0362   يمسػػػػػكؼ تجريبػػػػػ  انجميػػػػػزم  كلػػػػػد  ػػػػػ  أاسػػػػػطس سػػػػػن جـــــون لـــــوك Somerset  تعمػػػػػـ  ػػػػػ  

مدرسػػػػػ  كسػػػػػتمنر   ػػػػػـ كميػػػػػ  كنيسػػػػػت المسػػػػػي   ػػػػػ  اكسػػػػػفكرد  درس الطػػػػػب  كمػػػػػلرس التجريػػػػػب العممػػػػػ   حتػػػػػ  عػػػػػرؼ بلسػػػػػـ   دكتػػػػػكر لػػػػػكؾ 
-0320)ـ أصػػػػػػب  طبيبػػػػػػلن خلصػػػػػػلن ألسػػػػػػرة أنتػػػػػػكن  أ ػػػػػػم  كػػػػػػكبر الػػػػػػذم صػػػػػػلر  يمػػػػػػل بعػػػػػػد االيػػػػػػراؿ األكؿ ل ل تسػػػػػػبرم 0335   ك ػػػػػػ  سػػػػػػن  

كسػػػػػن  0331  ككزيػػػػػران لمعػػػػػدؿ  كلعػػػػػب لػػػػػكؾ دكران خطيػػػػػران  ػػػػػ  األحػػػػػداث السيلسػػػػػي  العظيمػػػػػ  التػػػػػ  كقعػػػػػت  ػػػػػ  إنجمتػػػػػرا مػػػػػل بػػػػػيف سػػػػػن  0356
حيػػػػػث لعبػػػػػت ع قػػػػػ  لػػػػػكؾ بػػػػػللمكرد آ ػػػػػم  دكران كبيػػػػػران  ػػػػػ  نظريلتػػػػػه السيلسػػػػػي  الميبراليػػػػػ    عنػػػػػدمل جػػػػػل ت ال ػػػػػكرة الكبػػػػػرل  اسػػػػػتطلع  0351

  كقػػػػد ر ضػػػػت الجلمعػػػػلت القديمػػػػ   مسػػػػفته الحسػػػػي  كآرا   الميبراليػػػػ   كمػػػػ  ذلػػػػؾ  قػػػػد انت ػػػػرت  ػػػػهرته  ػػػػ  أنحػػػػل  لػػػػكؾ العػػػػكدة إلػػػػ  انجمتػػػػرا
العػػػػللـ مػػػػف كتبػػػػه التسػػػػلم   كأ كػػػػلر  ػػػػ  التربيػػػػ   الحككمػػػػ  المدنيػػػػ   ك ػػػػ  الحػػػػلكـ المػػػػدن   ككلنػػػػت  ػػػػهرته قػػػػد زادت حتػػػػ  عر ػػػػت أكركبػػػػل 

  لممزيػػػػد ينظػػػػر: عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػدكم  مكسػػػػكع  الفمسػػػػف   مرجػػػػ  سػػػػبؽ 0515  أكتػػػػكبر سػػػػن 25بأكممهػػػػل أنػػػػه ينلصػػػػر الحريػػػػ  كتػػػػك    ػػػػ  
 .656ذكر   ص



84 
 

... ســـــــــــبينوزاهػػػػػػػػػػػذا د ػػػػػػػػػػػلع عػػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػػ  أك بعبػػػػػػػػػػػلرة  تخميػػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػػ و أـ أف  ػػػػػػػػػػػ 

  أف الدكلػػػػػػػػػػػ  تككنػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػػػبط الحريػػػػػػػػػػػ   ككيػػػػػػػػػػػؼ يػػػػػػػػػػػأت  التحػػػػػػػػػػػكؿ 1632-1677)

مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف الكضػػػػػػػػػع   تحػػػػػػػػػكالن آمنػػػػػػػػػلن بحيػػػػػػػػػث ال يتضػػػػػػػػػمف عػػػػػػػػػدكانلن 

 عم  الحري و
 

 هذا مل سنعر ه ب    مف التفصيؿ    هذا الفصؿ.

 ل القانون الطبيعي: أواًل: الحرية في ظ

منػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػدـ كا نسػػػػػػػػػػلف يسػػػػػػػػػػع  جلهػػػػػػػػػػدان لفهػػػػػػػػػػـ الطبيعػػػػػػػػػػ  كالتعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػرار تمػػػػػػػػػػؾ 

ف إنسػػػػػػػػػػػػلف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػـ  الطبيعػػػػػػػػػػػػ  كذلػػػػػػػػػػػػؾ لغػػػػػػػػػػػػرض   إخضػػػػػػػػػػػػلعهل لخدمتػػػػػػػػػػػػه كر لهيتػػػػػػػػػػػػه ... كا 

يكػػػػػػػف يكمػػػػػػػلن يتبػػػػػػػلدؿ العػػػػػػػدا  مػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػ   بػػػػػػػؿ تعػػػػػػػكد منػػػػػػػذ طفكلتػػػػػػػه عمػػػػػػػ  تقمبػػػػػػػلت الجػػػػػػػك  إال 

بنفسػػػػػػػػه  هػػػػػػػػذ  هػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػن  الجػػػػػػػػنس الب ػػػػػػػػرم أنػػػػػػػػه اسػػػػػػػػتطلع أف يقهػػػػػػػػر ظرك ػػػػػػػػه 

مػػػػػػػػػػػف ارتكػػػػػػػػػػػػلب مػػػػػػػػػػػل يخػػػػػػػػػػػللؼ حقػػػػػػػػػػػػكؽ نقػػػػػػػػػػػل  القمػػػػػػػػػػػكب كتمنػػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػكحش  ػػػػػػػػػػػػ  داخمنػػػػػػػػػػػل 

 . 1) الطبيع 

كذلػػػػػػػػػػػؾ ألف النػػػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػ  أخيػػػػػػػػػػػلر كليسػػػػػػػػػػػكا أ ػػػػػػػػػػػراران   كمػػػػػػػػػػػل ذهػػػػػػػػػػػب  

ف إلػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ تكمػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػكبز بػػػػػػػػػؿ كأف الحللػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػ  قلئمػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػعلدة كأف ا نسػػػػػػػػػل

كػػػػػػػػلف محككمػػػػػػػػلن بقػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذم عر ػػػػػػػػه الب ػػػػػػػػر مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ العقػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  رأم جػػػػػػػػػكف 

 لكؾ .
                                                           

 يمسكؼ هكلندم كلد    أمسترداـ مف أسرة يهكدي  مف أصؿ إسبلن   هلجرت أسرته إل  البرتغلؿ أسبينوزا  : 
ه  األسبلني  كالبرتغللي  كالعبري   ض ن عف إ ر عدـ استقرار األكضلع السيلسي  هنلؾ   ـ انتقمت إل  امسترداـ  كلف يجيد عدة لغلت ك 

سلتذة الهكلندييف  ) لف دكف الهكلندي   التحؽ بأحد المدارس اليهكدي     امسترداـ كدرس  يهل التعلليـ اليهكدي    ـ تتممذ عم  يد أحد األ
د دار القمـ بيركت د لبنلف د د ت د  0مختصرة . ط   كدرس الجغرا ي  كالفمسف  د لممزيد أنظر  ؤاد كلمؿ كآخركف د المكسكع  الفمسفي  الآند

 .   275د  255ص 
 . 22المرج  السلبؽ ص  (1)
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كبػػػػػػػػػػػذلؾ نجػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػه   يكجػػػػػػػػػػػد مجتمػػػػػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػػػػيش  يػػػػػػػػػػػه األ ػػػػػػػػػػػراد كهػػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػػبؽ  

كجػػػػػػػػكدان مػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدن  أك السيلسػػػػػػػػػ   كيكجػػػػػػػػد كػػػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػػػلنكف طبيعػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػبؽ كجػػػػػػػػػكدان 

ذا كلنػػػػػػػػػػػػػػت الحيػػػػػػػػػػػػػػل 1) 1مػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػلنكف المػػػػػػػػػػػػػػدن  الكضػػػػػػػػػػػػػػع   ة الطبيعيػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػػػػلة ال . كا 

ينظمهػػػػػػػػل حكػػػػػػػػـ   هػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػد حللػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػكدهل السػػػػػػػػ ـ ك يهػػػػػػػػل يعمػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػلف عمػػػػػػػػ  هػػػػػػػػكا   

 ػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػدكد مػػػػػػػػػػل يجمػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػه النفػػػػػػػػػػ   كدكف أف يسػػػػػػػػػػكدهـ نظػػػػػػػػػػلـ أك قػػػػػػػػػػلنكف يحكمهػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػكل 

 القلنكف الطبيع .

ك ػػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػديث دار الفكػػػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػػػف  حػػػػػػػػػػكؿ    ػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػلكر رئيسػػػػػػػػػػي  هػػػػػػػػػػ   

قػػػػػػػػػػػػد  االجتمػػػػػػػػػػػػلع   مفهػػػػػػػػػػػػـك الحريػػػػػػػػػػػػ  ال تكػػػػػػػػػػػػلد تخمػػػػػػػػػػػػك منػػػػػػػػػػػػه  مسػػػػػػػػػػػػف  الحريػػػػػػػػػػػػ  كالسػػػػػػػػػػػػيلدة كالع

ـــــــــــاس ىـــــــــــوبرسيلسػػػػػػػػػػػي  حدي ػػػػػػػػػػػ    تحػػػػػػػػػػػدث  توم
 (1588- 1679  Thomas Hobbes 

عػػػػػػػػف الحللػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػ  كعػػػػػػػػف العقػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػلع    تحػػػػػػػػدث عػػػػػػػػف تمػػػػػػػػؾ الحللػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  سػػػػػػػػبقت 

ظهػػػػػػػػػكر المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدن  كقبػػػػػػػػػؿ أف يكػػػػػػػػػكف هنػػػػػػػػػلؾ أم  ػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػكانيف حيػػػػػػػػػث صػػػػػػػػػكر 

كبز   حللػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػ  بأنهػػػػػػػػل تتميػػػػػػػػز بللريبػػػػػػػػ  كال ػػػػػػػػؾ كتكقػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػرب لنػػػػػػػػل تكمػػػػػػػػلس هػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ كقػػػػػػػػػػت  كأف ا نسػػػػػػػػػػلف منبػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػركر كاآل ػػػػػػػػػػلـ  كأف حيػػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػػلف تنطمػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف 

                                                           
 .27المرج  السلبؽ  ص  (1)
 لكالػػػػػد كػػػػػلف قسيسػػػػػلن ػػػػػػػػػ كبعػػػػػد تخرجػػػػػه  ػػػػػ  أكسػػػػػفكرد ػػػػػػػػػ حيػػػػػث أشاػػػػػـر بللمغػػػػػلت القديمػػػػػ   0755كلػػػػػد  ػػػػػ  مللسػػػػػبرم عػػػػػلـ  تومـــــاس ىـــــوبز

  تنقػػػػؿ بػػػػيف  رنسػػػػل ك إيطلليػػػػل بر قػػػػ  ابػػػػف المػػػػكرد كل نػػػػديش  0301  0315ديش ػػػػػػػػ كبػػػػيف عػػػػلم  كالريلضػػػػيلت عمػػػػؿ  ػػػػ  خدمػػػػ  أسػػػػرة كل نػػػػ
كعنػػػػػػدمل عػػػػػػلد إلػػػػػػ  انجمتػػػػػػرا ان ػػػػػػغؿ بكتلبػػػػػػلت أدبيػػػػػػ   كترجمػػػػػػلت  كظػػػػػػؿ ذا اهتملمػػػػػػلت متنكعػػػػػػ  بعضػػػػػػهل أدبػػػػػػ  كبعضػػػػػػهل  مسػػػػػػف   كيػػػػػػذكر 

لممػػػػػنه  العممػػػػػ    ظػػػػػؿ طػػػػػكاؿ حيلتػػػػػه يعتبػػػػػر الريلضػػػػػيلت مؤرخػػػػػك الفمسػػػػػف  أف بقػػػػػل  هػػػػػكبز مػػػػػ  الهندسػػػػػ  ا قميديػػػػػ  أكسػػػػػب الم ػػػػػلؿ الػػػػػدائـ 
 لن ػػػػػغؿ لكسػػػػػب  0363كالهندسػػػػػ  األسػػػػػلس لكػػػػػؿ نظػػػػػلـ  مسػػػػػف  ك كػػػػػرم حتػػػػػ   ػػػػػ  الجلنػػػػػب السيلسػػػػػ   كرجػػػػػ  هػػػػػكبز إلػػػػػ  انجمتػػػػػرا عػػػػػلـ 

كالػػػػػذم   كمػػػػػف أ ػػػػػهر كتبػػػػػه المفيل ػػػػػلف أك المػػػػػلدة كال ػػػػػكؿ كالقػػػػػكة لدكلػػػػػ  دينيػػػػػ  كمدنيػػػػػ   0365الػػػػػرزؽ بخدمػػػػػ  أسػػػػػرة كل نػػػػػديش حتػػػػػ  عػػػػػلـ 
عػػػػف كاحػػػػػد كتعسػػػػػيف علمػػػػلن   لممزيػػػػػد أنظػػػػر: عبػػػػػد الػػػػػرحمف  0358د كعػػػػلش  ػػػػػيخكخ  مرضػػػػػي  حتػػػػ  ك لتػػػػػه  0370ظهػػػػر  ػػػػػ  لنػػػػدف عػػػػػلـ 

 .777  775بدكم  مكسكع  الفمسف   مرج  سبؽ ذكر   ص 
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منطػػػػػػػػػؽ كاحػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػك التنػػػػػػػػػل س الػػػػػػػػػذم يقػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػ  الخػػػػػػػػػكؼ  ممػػػػػػػػػل ينػػػػػػػػػت  عنػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػراع 

 . 1)كحرب  كالت  خمت مف كل   القكاعد الخمقي  كالعر ي  

:   لقػػػػػػػػػػد كلنػػػػػػػػػت الع قػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػلؿ الطبيعػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػيف إنسػػػػػػػػػلف ككػػػػػػػػػػؿ ىـــــــــوبزؿ كيقػػػػػػػػػك  

 هػػػػػػػػػػذ     2)إنسػػػػػػػػػػلف آخػػػػػػػػػػر قلئمػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػلس مػػػػػػػػػػف المنل سػػػػػػػػػػ  أك الريبػػػػػػػػػػ  أك حػػػػػػػػػػب المجػػػػػػػػػػد  

هػػػػػػػ  حللػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػ  كهػػػػػػػػذا هػػػػػػػك األمػػػػػػػػر السػػػػػػػلبؽ عمػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد تكمػػػػػػػلس هػػػػػػػػكبز  

لػػػػػػػػػيس ب نسػػػػػػػػػلف   قػػػػػػػػػد انتهػػػػػػػػػ  تكمػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػكبز إلػػػػػػػػػ  أف ا نسػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػ 

سيلسػػػػػػػػػػػ  كاجتمػػػػػػػػػػػلع   كأف حللػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػدعك إلػػػػػػػػػػػ  التفكػػػػػػػػػػػؾ كتجعػػػػػػػػػػػؿ األ ػػػػػػػػػػػراد يميمػػػػػػػػػػػكف 

إلػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػزك كتػػػػػػػػػػدمير بعضػػػػػػػػػػهـ الػػػػػػػػػػبعض  كاألسػػػػػػػػػػكأ مػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػػتمرار الخػػػػػػػػػػكؼ 

 كخطر المكت  كأف حيلة ذلؾ ا نسلف قصيرة كمتكح   ك   عزل  ك قر.

تفػػػػػػػػػػػكؽ عمػػػػػػػػػػػ  اآلخػػػػػػػػػػػريف   ل نسػػػػػػػػػػػلف الطبيعػػػػػػػػػػػ  تحركػػػػػػػػػػػه دكا ػػػػػػػػػػػ  الرابػػػػػػػػػػػ  كالطمػػػػػػػػػػػكح كال 

 يمجػػػػػػػػػػأ لمعنػػػػػػػػػػؼ كالقتػػػػػػػػػػؿ  رضػػػػػػػػػػل  رابلتػػػػػػػػػػه كارائػػػػػػػػػػز      ػػػػػػػػػػ ذا راػػػػػػػػػػب  خصػػػػػػػػػػلف ب ػػػػػػػػػػ   كاحػػػػػػػػػػد 

ال يقػػػػػػػػػدراف عمػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػتمتلع بػػػػػػػػػه ك همػػػػػػػػػل   نهمػػػػػػػػػل يصػػػػػػػػػبحلف عػػػػػػػػػدكيف ك ػػػػػػػػػ  طريقهمػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػ  

 .  3)اليتهمل يحلكؿ كؿ منهمل تدمير أك إخضلع اآلخر  

عتقػػػػػػػػػػلد هػػػػػػػػػػكبز مػػػػػػػػػػف  غريػػػػػػػػػػزة حػػػػػػػػػػب البقػػػػػػػػػػل  أك المحل ظػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذات  هػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  ا 

أهػػػػػػػػػػػـ الغرائػػػػػػػػػػػز   ػػػػػػػػػػػللكجكد ا نسػػػػػػػػػػػلن  يقتضػػػػػػػػػػػ  لضػػػػػػػػػػػملف كجػػػػػػػػػػػكد  كاسػػػػػػػػػػػتمرار  أف يعمػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػؿ 

 ػػػػػػػػ   يضػػػػػػػػمف لػػػػػػػػه المحل ظػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذات  كػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػرل هػػػػػػػػكبز بأنػػػػػػػػه لػػػػػػػػيس هنػػػػػػػػلؾ مفػػػػػػػػلهيـ 

لمحػػػػػػػػػػؽ كالبلطػػػػػػػػػػؿ كالعػػػػػػػػػػدؿ كالظمػػػػػػػػػػـ  بػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػ   الغللػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  رأم 

ؿ  ػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػ  يػػػػػػػػرل نفسػػػػػػػػه هػػػػػػػػكبز هػػػػػػػػ  اريػػػػػػػػزة البقػػػػػػػػل   كيػػػػػػػػرل هػػػػػػػػكبز أف كػػػػػػػػ
                                                           

 .31  ص ضؿ او محمد اسملعيؿ  سعيد محمد ع ملف  نظري  القلنكف    الفكر السيلس  الغرب    مرج  سبؽ ذكر    1)
  أبػػػػػك ظبػػػػػ   0 ػػػػػرل مصػػػػػعب  طتكمػػػػػلس هػػػػػكبز  المفيل ػػػػػلف  األصػػػػػكؿ الطبيعيػػػػػ  كالسيلسػػػػػي  لسػػػػػمط  الدكلػػػػػ   ترجمػػػػػ : ديلنػػػػػل حػػػػػرب  كب   2)

 .065ـ  ص2100ظب  لم قل   كالتراث  هيئ  أبك 
 .065المصدر السلبؽ  ص  3)
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محقػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ   يفعمػػػػػػػػه  كهػػػػػػػػذا هػػػػػػػػك القػػػػػػػػلنكف السػػػػػػػػلئد  ػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػؾ الحللػػػػػػػػ  الفطريػػػػػػػػ   إذا 

 كلف هنلؾ مجلؿ لمحديث عف القلنكف    الحلل  الطبيعي .

ممػػػػػػػػل سػػػػػػػػبؽ نػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػه نتيجػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػذا االنعػػػػػػػػداـ المتبػػػػػػػػلدؿ لم قػػػػػػػػ  لػػػػػػػػيس  مػػػػػػػػ  سػػػػػػػػبيؿ ...  

ف يفػػػػػػػػػػرض هػػػػػػػػػذا ا نسػػػػػػػػػػلف سػػػػػػػػػيطرته بػػػػػػػػػػللقكة أك بللخػػػػػػػػػػداع لكػػػػػػػػػ  يضػػػػػػػػػػمف ا نسػػػػػػػػػلف أمنػػػػػػػػػػه  إال أ

عمػػػػػػػػػ  أكبػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػدد ممكػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػلس  حتػػػػػػػػػ  يقضػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػكة يمكػػػػػػػػػف أف ت ػػػػػػػػػكؿ 

 .  1)خطران عميه  كهك أمر مسمكح به بكجه علـ 

أف القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  ال جػػػػػػػػدكل مػػػػػػػػف كرائػػػػػػػػه طللمػػػػػػػػل ال  تومــــــــاس ىــــــــوبزكمػػػػػػػػل يػػػػػػػػرل  

ر  قػػػػػػػػػػػد تتعػػػػػػػػػػلرض مػػػػػػػػػػػ  متطمبػػػػػػػػػػػلت كحيػػػػػػػػػػػلة يقػػػػػػػػػػر  الحػػػػػػػػػػػلكـ  كال  لئػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف تنفيػػػػػػػػػػػذ   ألف أكامػػػػػػػػػػػ

 ال عب.

جمػػػػػػػػػػػػلالن  ػػػػػػػػػػػػ ف  مسػػػػػػػػػػػػف  تكمػػػػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػػػػكبز السيلسػػػػػػػػػػػػي  ال تحتػػػػػػػػػػػػـر العهػػػػػػػػػػػػكد كالمكا يػػػػػػػػػػػػؽ    كا 

 هػػػػػػػك يػػػػػػػرل أف العهػػػػػػػكد بغيػػػػػػػر السػػػػػػػيؼ ليسػػػػػػػت سػػػػػػػكل ألفػػػػػػػلظ  إذا لػػػػػػػـ تجػػػػػػػد القػػػػػػػكة القػػػػػػػلدرة عمػػػػػػػ  

 القم  كه  نظري  نفعي  تقلس بمل تحققه مف  لئدة.

ع ػػػػػػػػػػػػػػػر ظهػػػػػػػػػػػػػػرت ال ػػػػػػػػػػػػػػكرة االنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػرنيف السػػػػػػػػػػػػػػػلب  ع ػػػػػػػػػػػػػػر كال ػػػػػػػػػػػػػػلمف 

تمػػػػػػػػؾ ال ػػػػػػػػكرة  جــــــــون لــــــــوكـ  ككػػػػػػػػلف مػػػػػػػػف رجػػػػػػػػلؿ الفكػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػؾ ال ػػػػػػػػكرة الفيمسػػػػػػػػكؼ 1688)

التػػػػػػػػػػػ  قلمػػػػػػػػػػػت د لعػػػػػػػػػػػلن عػػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػػ  الحكػػػػػػػػػػػـ كسػػػػػػػػػػػيلدة ال ػػػػػػػػػػػعكب كالحصػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػ  

الحريػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  أكطػػػػػػػػػػلنهـ  تمػػػػػػػػػػؾ الحريػػػػػػػػػػ  الفرديػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  كلنػػػػػػػػػػت تهػػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ بللدرجػػػػػػػػػػ  

 األكل .

لحللػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػ  كنظػػػػػػػػر لهػػػػػػػػل نظػػػػػػػػرة تختمػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف تمػػػػػػػػؾ كتحػػػػػػػػدث جػػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ عػػػػػػػػف ا 

النظػػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػر إليػػػػػػػػػػه تكمػػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػػكبز   قػػػػػػػػػػد انطمػػػػػػػػػػؽ جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػػف نفػػػػػػػػػػس أ كػػػػػػػػػػلر 

                                                           
 .066المصدر السلبؽ  ص   1)
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كمرحمػػػػػ  سػػػػػلبق   The state of natureتكمػػػػػلس هػػػػػكبز  تحػػػػػدث عػػػػػف حللػػػػػ  الطبيعػػػػػ  

عمػػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػدن   كلكػػػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػػػكر  لهػػػػػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػػ  األكؿ أك المجتمػػػػػػػػػػػػ  

 فلن تململن عف تمؾ الصكرة الت  أت  بهل تكملس هكبز.الفطرم كلف مختم

 قػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػكر لنػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ الكضػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم نجػػػػػػػػػد الب ػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػه: كهػػػػػػػػػك  

كضػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف  الحريػػػػػػػػػػػ  المطمقػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػيير د ػػػػػػػػػػػ  أعمػػػػػػػػػػػللهـ  كالتصػػػػػػػػػػػرؼ  ػػػػػػػػػػػ  ممتمكػػػػػػػػػػػلتهـ 

كأ خلصػػػػػػػػهـ حسػػػػػػػػب مػػػػػػػػل يركنػػػػػػػػه مكا قػػػػػػػػلن لهػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػ  نطػػػػػػػػلؽ قػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػ دكف مطػػػػػػػػللبتهـ 

 . 1)  عف      أك االعتملد عم  إرادة أم  خص آخر  بللتخم

كػػػػػػػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػػػػكف جميػػػػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػػػػراد متسػػػػػػػػػػػػػلكيف كهػػػػػػػػػػػػػ    تعنػػػػػػػػػػػػػ  

المسػػػػػػػػلكاة أمػػػػػػػػلـ السػػػػػػػػمط  كأمػػػػػػػػلـ القضػػػػػػػػل   دكف أف يػػػػػػػػنعـ أحػػػػػػػػد بػػػػػػػػأك ر ممػػػػػػػػل يػػػػػػػػنعـ بػػػػػػػػه ايػػػػػػػػر   

ل  مػػػػػػػػػػف الكاضػػػػػػػػػػ  أف المخمكقػػػػػػػػػػلت المتسػػػػػػػػػػلكي   ػػػػػػػػػػ  المرتبػػػػػػػػػػ  كالنػػػػػػػػػػكع  كالمتسػػػػػػػػػػلكي   ػػػػػػػػػػ   رصػػػػػػػػػػه

أمػػػػػػػػػػلـ الطبيعػػػػػػػػػػ  ال بػػػػػػػػػػد ك أف تتسػػػػػػػػػػلكل  يمػػػػػػػػػػل بينهػػػػػػػػػػل دكف مػػػػػػػػػػل تبعيػػػػػػػػػػ  أك خضػػػػػػػػػػكع  المهػػػػػػػػػػـ إال 

إذا  ػػػػػػػػػػل ت إرادة الخػػػػػػػػػػللؽ أف يعمػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػأف أحػػػػػػػػػػدهـ عمػػػػػػػػػػ  اآلخػػػػػػػػػػر  بػػػػػػػػػػأف يخصػػػػػػػػػػه دكف ايػػػػػػػػػػر  

 . 2)بحؽ التمت  بللحيلة كالسيلدة  كالسمطلف  

كبهػػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػػرل أف حللػػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػػػػ  تتميػػػػػػػػػػػػز بحريػػػػػػػػػػػػ  تلمػػػػػػػػػػػػ  تكجػػػػػػػػػػػػه العقػػػػػػػػػػػػؿ  

لن  كتسػػػػػػػػػػلعد عمػػػػػػػػػ  حفػػػػػػػػػػظ حيػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػػلف كممتمكلتػػػػػػػػػه حللػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػكدهل الخيػػػػػػػػػػر كتعػػػػػػػػػػـ ا نسػػػػػػػػػ

 يهػػػػػػػػل السػػػػػػػػعلدة كالفضػػػػػػػػيم   كلػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف هنػػػػػػػػلؾ  ػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ  إال قيػػػػػػػػد كاحػػػػػػػػد يتم ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  

قػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ   أيضػػػػػػػػػػلن تتميػػػػػػػػػػز الحللػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػ  بللمسػػػػػػػػػػلكاة التػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػ  أف كل ػػػػػػػػػػ  

أف يحظػػػػػػػػػ  أك يتميػػػػػػػػػز بقػػػػػػػػػدر أكبػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػلس سكاسػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػػكؽ الطبيعيػػػػػػػػػ   كلػػػػػػػػػيس لفػػػػػػػػػرد 

مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػرد اآلخػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػكؽ كبػػػػػػػػذلؾ يقػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػلداـ النػػػػػػػػلس متسػػػػػػػػلكيف منػػػػػػػػذ المػػػػػػػػي د 
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 ػػػػػػػػػػػػ نهـ كال بػػػػػػػػػػػػد أف يتسػػػػػػػػػػػػلككا  ػػػػػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػػػػػكؽ الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػػػػػلن كالحقػػػػػػػػػػػػكؽ الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  يمكػػػػػػػػػػػػف 

 .  1)بمكرتهل         حقكؽ ه : الحيلة  كالحري   كالممكي   

األكلػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػف حللػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػر اجتملعيػػػػػػػػػ ؛ ألف  ممػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػبؽ نػػػػػػػػػرل أف حللػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ 

األ ػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػلنكا يتعػػػػػػػػػلكنكف عمػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػلس القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  الفطػػػػػػػػػرم 

الػػػػػػػػػذم يتػػػػػػػػػي  لمجميػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػلكاة كالحريػػػػػػػػػ  كاحتػػػػػػػػػراـ حقػػػػػػػػػكؽ كحريػػػػػػػػػلت كممتمكػػػػػػػػػلت 

 اآلخريف  إنهل  قط حلل  اير سيلسي  .

اـ الحقػػػػػػػػػػػػػكؽ الطبيعيػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػ  ث  أيضػػػػػػػػػػػػػلن نػػػػػػػػػػػػػرل أف حللػػػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  تميػػػػػػػػػػػػػزت بػػػػػػػػػػػػػلحتر 

كبتكاجػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم كػػػػػػػػػلف يرتكػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  الحقػػػػػػػػػكؽ   كلػػػػػػػػػـ تتميػػػػػػػػػز بأنهػػػػػػػػػل 

 حلل   كض  كحلل  حرب الجمي  ضد الجمي  كمل ادع  تكملس هكبز. 

كراػػػػػػػػػػػػـ هػػػػػػػػػػػػذ  الحريػػػػػػػػػػػػ  التلمػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  إال   أنهػػػػػػػػػػػػل ليسػػػػػػػػػػػػت حريػػػػػػػػػػػػ  

  أف يتخطلهػػػػػػػػػػػػل  هػػػػػػػػػػػػك ال يممػػػػػػػػػػػػؾ حريػػػػػػػػػػػػ  قتػػػػػػػػػػػػؿ مطمقػػػػػػػػػػػػ  إذ أف لهػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػدكدان ال يمكػػػػػػػػػػػػف لممػػػػػػػػػػػػر 

نفسػػػػػػػػػػػػػه  ككػػػػػػػػػػػػػذلؾ بللنسػػػػػػػػػػػػػب  لمػػػػػػػػػػػػػل يمتمكػػػػػػػػػػػػػه  المهػػػػػػػػػػػػػـ إذا كلنػػػػػػػػػػػػػت المصػػػػػػػػػػػػػمح  تقتضػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػؾ 

كلمطبيعػػػػػػػػ  قكانينهػػػػػػػػل التػػػػػػػػ  يخضػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػل كػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػلف:  ػػػػػػػػللجمي  متسػػػػػػػػلككف مسػػػػػػػػتقمكف  كلػػػػػػػػيس 

 . 2) متمكلتهألحد أف يس   إل  أخيه    حيلته  أك صحته  أك حريته  أك م

ـــــــــوككيػػػػػػػػػرل   النػػػػػػػػػلس جميعػػػػػػػػػلن عػػػػػػػػػلممكف أحػػػػػػػػػراران  ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػذم أف  جـــــــــون ل

صػػػػػػػنعه الخػػػػػػػللؽ  كأتػػػػػػػ  بهػػػػػػػـ الخػػػػػػػللؽ لكػػػػػػػ  يعممػػػػػػػكا مػػػػػػػف أجمػػػػػػػه   هػػػػػػػك مػػػػػػػللكهـ الػػػػػػػذم يػػػػػػػكجههـ 

كيفمػػػػػػػػػل يريػػػػػػػػػد   هػػػػػػػػػك   رائػػػػػػػػػدهـ  يمػػػػػػػػػل يفعمػػػػػػػػػكف ابتغػػػػػػػػػل  مرضػػػػػػػػػلته كمػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذا يجتمعػػػػػػػػػكف 

ـ كيتقلسػػػػػػػػػمكف ابتغػػػػػػػػػل  مرضػػػػػػػػػلته  كمػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذا يجتمعػػػػػػػػػكف  كيتقلسػػػػػػػػػمكف مػػػػػػػػػل تمنحػػػػػػػػػه لهػػػػػػػػػ

الطبيعػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػذا تختفػػػػػػػػػ  مظػػػػػػػػػلهر التبعيػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػد   بعضػػػػػػػػػهـ إلػػػػػػػػػ  الرابػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػيطرة 
                                                           

 .258عم  عبد المعط  محمد  الفكر السيلس  الغرب   مرج  سبؽ ذكر   ص   1)
 .07  05جكف لكؾ  الحككم  المدني   مصدر سبؽ ذكر   ص    2)
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عمػػػػػػػػػػ  اآلخػػػػػػػػػػػريف   كا ضػػػػػػػػػػػرار بهػػػػػػػػػػػـ .. ككمػػػػػػػػػػػل يتػػػػػػػػػػػكخ  المػػػػػػػػػػػر  المحل ظػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  كيلنػػػػػػػػػػػه ... 

  نػػػػػػػػػػػػه ال بػػػػػػػػػػػػد بللتػػػػػػػػػػػػلل  المحل ظػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػػػػػلف اآلخػػػػػػػػػػػػريف  كعمػػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػػلتهـ   كحػػػػػػػػػػػػريتهـ  

 . 1)كصحتهـ  كمصللحهـ الخلص   

الحللػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػف حللػػػػػػػػػػػ   كضػػػػػػػػػػػ  أك حللػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػراع   كبهػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػرل أف 

 قػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػنظـ الع قػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػلس  األمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذم دعػػػػػػػػػل أف يكػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػػلف 

هػػػػػػػػػػػػك الضػػػػػػػػػػػػلبط أل عللػػػػػػػػػػػػه كمنظمهػػػػػػػػػػػػل.  ل نسػػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  يتصػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػ  

 أسلس عقم  حت  ال يؤذم نفسه كال يؤذم اآلخريف    حريتهـ كحيلتهـ.

ل أف حللػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ  لػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف حللػػػػػػػػ  حػػػػػػػػرب  بػػػػػػػػؿ كلنػػػػػػػػت حللػػػػػػػػ  طبيعيػػػػػػػػ  كبهػػػػػػػػذا نػػػػػػػػر  

يعػػػػػػػػػػػيش  يهػػػػػػػػػػػل ا نسػػػػػػػػػػػلف حػػػػػػػػػػػران كيتصػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػلس عقمػػػػػػػػػػػ     كمػػػػػػػػػػػ  أف هػػػػػػػػػػػذا الطػػػػػػػػػػػكر 

الطبيعػػػػػػػ  طػػػػػػػكر مػػػػػػػف الحريػػػػػػػ    هػػػػػػػك لػػػػػػػيس طػػػػػػػكران مػػػػػػػف ا بلحيػػػػػػػ    ل نسػػػػػػػلف  ػػػػػػػ  هػػػػػػػذا الطػػػػػػػكر 

عمػػػػػػػػػػ   يتمتػػػػػػػػػػ  بحريػػػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػػػرؼ ب خصػػػػػػػػػػه كممتمكلتػػػػػػػػػػه  إال أنػػػػػػػػػػه ال يتمتػػػػػػػػػػ  بحريػػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػػل 

 . 2)حيلته بؿ حت  عم  حيلة المخمكقلت الت  يممكهل  

كبهػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػرل  أف الطػػػػػػػػػػكر الطبيعػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػكؾ سػػػػػػػػػػن  طبيعيػػػػػػػػػػ  يخضػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػل  

الجميػػػػػػػػػ  كالعقػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػك تمػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػن  الطبيعيػػػػػػػػػ  يعمػػػػػػػػػـ الب ػػػػػػػػػر جميعػػػػػػػػػلن  لػػػػػػػػػك است ػػػػػػػػػلرك   أنهػػػػػػػػػـ 

 .   3)جميعلن متسلككف كأحرار 

لطبيعيػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػض الصػػػػػػػػػػػػعكبلت لكػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػللراـ مػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػؾ ال تخمػػػػػػػػػػػػك هػػػػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػػػػ  اك 

كالمتلعػػػػػػػػػػب بسػػػػػػػػػػبب  سػػػػػػػػػػلد بعػػػػػػػػػػض األ ػػػػػػػػػػراد كلكػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذ  الصػػػػػػػػػػعكبلت ال تمنػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػلس مػػػػػػػػػػف 

العػػػػػػػيش  ػػػػػػػ  حريػػػػػػػ   كيصػػػػػػػب  تنفيػػػػػػػذ قػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػ   ػػػػػػػ  كجػػػػػػػكد هػػػػػػػذ  الحريػػػػػػػ     ػػػػػػػ  يػػػػػػػد كػػػػػػػؿ 

                                                           
 .07المصدر السلبؽ  ص  1)
 .03د ص 0878  المجن  الدكلي  لترجم  الركائ  د بيركت د  0دن  د ترجم  ملجد  خرم د طجكف لكؾ د    الحكـ الم   2)
(3)

 051المصدر السلبؽ دص  
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إنسػػػػػػػػػػػلف  إذ يصػػػػػػػػػػػير لػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػؽ معلقبػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػػػه نفسػػػػػػػػػػػه خػػػػػػػػػػػرؽ القػػػػػػػػػػػلنكف   قػػػػػػػػػػػلنكف 

  العػػػػػػػػللـ ػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػديـ الفلئػػػػػػػػدة إذا لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف هنػػػػػػػػلؾ مػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػ م ػػػػػػػػؿ أم قػػػػػػػػلنكف آخػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ

يراقػػػػػػػػػب تنفيػػػػػػػػػذ   محل ظػػػػػػػػػلن بػػػػػػػػػذلؾ عمػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػكؽ األبريػػػػػػػػػل   كمكقعػػػػػػػػػلن عمػػػػػػػػػ  اآل مػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػزا  .. 

كبػػػػػػػػػػذلؾ يصػػػػػػػػػػب  لكػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد الحػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػ  معلقبػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػرد آخػػػػػػػػػػر ارتكػػػػػػػػػػب خطػػػػػػػػػػػأ مػػػػػػػػػػل  كذلػػػػػػػػػػػؾ 

كال يعتػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بحقػػػػػػػػػػػػػػػكؽ السػػػػػػػػػػػػػػػمط   بمقتضػػػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػػػػػؤمف بللمسػػػػػػػػػػػػػػػلكاة

 .  1) ال رعي 

كبػػػػػػػػػػػػذلؾ تكػػػػػػػػػػػػكف الحريػػػػػػػػػػػػ  متسػػػػػػػػػػػػلكي  كمطمقػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػيف الجميػػػػػػػػػػػػ   حيػػػػػػػػػػػػث ال سػػػػػػػػػػػػمط  كال  

سػػػػػػػػػػػيلدة لمكاحػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػ  اآلخػػػػػػػػػػػر  للحللػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػ  تفتقػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػ  عنصػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػيلدة المنفػػػػػػػػػػػذ 

كالمػػػػػػػػنظـ لقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػلس  أيضػػػػػػػػػلن حللػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػيس بهػػػػػػػػػل سػػػػػػػػمط  مكجهػػػػػػػػػ  

اسػػػػػػػػػػػػػتطلعتهـ كمقلكمػػػػػػػػػػػػػ   لس ػػػػػػػػػػػػػراد  بػػػػػػػػػػػػػؿ الجميػػػػػػػػػػػػػ  يعممػػػػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػػػػػػ  أنفسػػػػػػػػػػػػػهـ بقػػػػػػػػػػػػػدر

 المعتديف.

 مػػػػػػػػػداـ   األمػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػذلؾ  سػػػػػػػػػكؽ يصػػػػػػػػػب  لكػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػرد الحػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػ  معلقبػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػرد آخػػػػػػػػػر  

ارتكػػػػػػػػػب خطػػػػػػػػػأ مػػػػػػػػػل  كذلػػػػػػػػػؾ بمقتضػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػؤمف بللمسػػػػػػػػػلكاة كال يعتػػػػػػػػػرؼ 

بحقػػػػػػػػػكؽ السػػػػػػػػػمط  ال ػػػػػػػػػرعي  .... ك ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػ   كعمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػػلس  يصػػػػػػػػػير لكػػػػػػػػػؿ 

 . 2)مذنب  كبذا يصب  منفذان لقلنكف الطبيع    رد الحؽ    إنزاؿ العقلب بلل

أيضػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػـ المكاضػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػدث عنهػػػػػػػػػل جػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ   

هػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػؽ الفػػػػػػػػػرد بللممكيػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم يعتبرهػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػكؽ ا نسػػػػػػػػػلف الطبيعيػػػػػػػػػ   ) يقػػػػػػػػػكؿ 

ــــــــوك   : سػػػػػػػػكا  اعتمػػػػػػػػدنل دليػػػػػػػػؿ العقػػػػػػػػؿ الطبيعػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذم يقضػػػػػػػػ  بػػػػػػػػأف لمب ػػػػػػػػر منػػػػػػػػذ كالدتهػػػػػػػػـ  ل

 ػػػػػػػلبهه مػػػػػػػف االمػػػػػػػكر التػػػػػػػ  تػػػػػػػدر  يمحػػػػػػػؽ بػػػػػػػه مػػػػػػػف المأكػػػػػػػؿ كالم ػػػػػػػرب كمػػػػػػػل لبقػػػػػػػل  كمػػػػػػػلالحػػػػػػػؽ بل
                                                           

(1)
 03جلف لكؾ د الحككم  المدني  د مصدر سبؽ ذكر  د ص  

 .05  03المصدر السلبؽ  ص  2)
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كهػػػػػػػػب او  بهػػػػػػػػل الطبيعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػكاـ اكالدهػػػػػػػػـ د أك ) الػػػػػػػػكح    الػػػػػػػػذم يبسػػػػػػػػط لنػػػػػػػػل كيػػػػػػػػؼ

كالد   مػػػػػػػػػػػػػف الكضػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػؿ الكضػػػػػػػػػػػػػكح أف او كمػػػػػػػػػػػػػل يقػػػػػػػػػػػػػكؿ الممػػػػػػػػػػػػػؾ أالعػػػػػػػػػػػػػللـ د آلدـ كلنػػػػػػػػػػػػػكح ك 

  كمػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػـ   1) ػػػػػػػػػػػػػػر جمعيػػػػػػػػػػػػػػلن داككد   قػػػػػػػػػػػػػػد اعطػػػػػػػػػػػػػػ  األرض لبنػػػػػػػػػػػػػػ  آدـ : أم اعطلهػػػػػػػػػػػػػػل لمب

 مػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػؽ أم إنسػػػػػػػػػػػػلف التمتػػػػػػػػػػػػ  بللطبيعػػػػػػػػػػػػ  كأف األرض حقػػػػػػػػػػػػلن لهػػػػػػػػػػػػـ جميعػػػػػػػػػػػػلن كأف أم جػػػػػػػػػػػػز  

مػػػػػػػػػف األرض يسػػػػػػػػػكنه أحػػػػػػػػػدهـ ال يسػػػػػػػػػمبه منػػػػػػػػػه اآلخػػػػػػػػػر  كلكػػػػػػػػػف يجػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػكف الممكيػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  

استصػػػػػػػػػ ح كاسػػػػػػػػػت ملر مػػػػػػػػػػل أكدعػػػػػػػػػه او  ػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  أف تكػػػػػػػػػكف تمػػػػػػػػػػؾ الممكيػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػذ  

 االستفلدة.األرض قلئم   عم  النف  ك 

 حػػػػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػػػػ  يعتبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػكؽ ا نسػػػػػػػػػػلف الطبيعيػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػلبق  لقيػػػػػػػػػػلـ المجتمػػػػػػػػػػ   

المػػػػػػػػػػػدن    ػػػػػػػػػػػدليؿ العقػػػػػػػػػػػؿ كدليػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػكح  معػػػػػػػػػػػلن يؤيػػػػػػػػػػػداف حػػػػػػػػػػػؽ ا نسػػػػػػػػػػػلف بػػػػػػػػػػػلمت ؾ خيػػػػػػػػػػػرات 

األرض  إمػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػبيؿ أف يكػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػريكلن أك سػػػػػػػػػبيؿ التممػػػػػػػػػؾ الفػػػػػػػػػردم   نظػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػكؾ إلػػػػػػػػػ  

كمقػػػػػػػػدار العمػػػػػػػػؿ     ػػػػػػػػلألرض ككػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل حػػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػؽ طبيعػػػػػػػػ  كلكنػػػػػػػػه ربطػػػػػػػػه بللعمػػػػػػػػؿ 

عميهػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػف المخمكقػػػػػػػػػػػلت الػػػػػػػػػػػدنيل ممػػػػػػػػػػػؾ م ػػػػػػػػػػػترؾ بػػػػػػػػػػػيف الب ػػػػػػػػػػػر  إال أف لكػػػػػػػػػػػؿ امػػػػػػػػػػػرئ حػػػػػػػػػػػؽ 

امػػػػػػػػػت ؾ  خصػػػػػػػػػه  كهػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػؽ ال ينلزعػػػػػػػػػه  يػػػػػػػػػه منػػػػػػػػػلزع  كػػػػػػػػػذلؾ نتػػػػػػػػػلج كدحػػػػػػػػػه كعمػػػػػػػػػؿ يديػػػػػػػػػه 

يمكػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػنلدهمل إليػػػػػػػػػػه كحػػػػػػػػػػد   ككػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػل ينتزعػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػلؿ التػػػػػػػػػػ  أكجدتػػػػػػػػػػه الطبيعػػػػػػػػػػ  

 ليػػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػف ذاتػػػػػػػػػػػػه  هػػػػػػػػػػػػكه جهػػػػػػػػػػػػد  كأنضػػػػػػػػػػػػلؼ إ   قػػػػػػػػػػػػد اخػػػػػػػػػػػػتمط بػػػػػػػػػػػػ كتركتػػػػػػػػػػػػه عميهػػػػػػػػػػػػل

 . 2)   إذان ممؾ له 

كبهػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػرل أف الممكيػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػ  ممكيػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػترك  بمعنػػػػػػػػػػ  أف كػػػػػػػػػػؿ  

 ػػػػػػػػػرد لػػػػػػػػػه الحػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػ  أف يحصػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػبلب عي ػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػل تقدمػػػػػػػػػه الطبيعػػػػػػػػػ    

 للسػػػػػػػػن  العقميػػػػػػػػ  تقتضػػػػػػػػ  بػػػػػػػػلف يصػػػػػػػػب  ال ػػػػػػػػ   ممكػػػػػػػػلن لمػػػػػػػػف يضػػػػػػػػف  عميػػػػػػػػ  جهػػػػػػػػدان منػػػػػػػػه د مػػػػػػػػ  
                                                           

1))
 152لحكم المدنٌة , مصدر سبق ذكره , ص جون لوك , فً ا 152جون لوك , فً الحكم المدنٌة , مصدر سبق ذكره , ص  

 .076جكف لكؾ     الحكـ المدن   ترجم د ملجد  خرم  مصدر سبؽ ذكر   ص   2)
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نػػػػػػه كػػػػػػلف قبػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ حقػػػػػػلن م ػػػػػػلعلن لمجميػػػػػػ  . كمػػػػػػل تػػػػػػزاؿ تمػػػػػػؾ حػػػػػػلؿ ال ػػػػػػعكب التػػػػػػ  تعػػػػػػد بػػػػػػيف أ

االمػػػػػػػػـ المتمدنػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػعت القػػػػػػػػكانيف لحمليػػػػػػػػ  الممكيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػراران كتكػػػػػػػػراراند  ػػػػػػػػ ف هػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػنه 

الطبيعيػػػػػػػػػػ  االصػػػػػػػػػػمي  مػػػػػػػػػػلتزاؿ أسػػػػػػػػػػلس القػػػػػػػػػػكانيف الكضػػػػػػػػػػعي  الخلصػػػػػػػػػػ  بتحديػػػػػػػػػػد ابتػػػػػػػػػػدا  الممكيػػػػػػػػػػ  

 . 2) 1)الفردي    

ذ  الممكيػػػػػػػػ  الخلصػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد جػػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ  ين ػػػػػػػػأ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ العمػػػػػػػػؿ كالحػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ

 ل نسػػػػػػػػػلف الػػػػػػػػػذم ينفػػػػػػػػػؽ طلقتػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  األرض تصػػػػػػػػػب  جػػػػػػػػػز ان مػػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػػه   أف او قػػػػػػػػػد 

كا بهػػػػػػػػػػػل كهػػػػػػػػػػب االرض لمب ػػػػػػػػػػػر لتكػػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػػػرك  بيػػػػػػػػػػػنهـ . كلكنػػػػػػػػػػػه كهػػػػػػػػػػػبهـ ايلهػػػػػػػػػػػل لكػػػػػػػػػػػ  ينتفعػػػػػػػػػػػ

كسػػػػػػػػػػػعهـ ذلػػػػػػػػػػػؾ د  مػػػػػػػػػػػف الجهػػػػػػػػػػػؿ أف  سػػػػػػػػػػػبلب المعػػػػػػػػػػػلش مػػػػػػػػػػػلأكيسػػػػػػػػػػػتفيدكا منهػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػك ير 

فتػػػػػػػػرض انػػػػػػػػه  ػػػػػػػػل  أف تبقػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػدان م ػػػػػػػػلع  مهممػػػػػػػػ  .  هػػػػػػػػك قػػػػػػػػد كهبهػػػػػػػػل لمعلقػػػػػػػػؿ الكػػػػػػػػلدح لكػػػػػػػػ  ن

كيترتػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ أف الحػػػػػػػػػػػؽ 1 2)يسػػػػػػػػػػت مرهل د كجعػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػػػلس حقػػػػػػػػػػ  بلمت كهػػػػػػػػػػػل  

 ػػػػػػػػػػػ  الممكيػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػكؾ   سػػػػػػػػػػػلبؽ حتػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  أم اتفػػػػػػػػػػػلؽ صػػػػػػػػػػػري  بػػػػػػػػػػػيف جميػػػػػػػػػػػ  

تنظيمػػػػػػػػػػه إال  ػػػػػػػػػػ   أعضػػػػػػػػػػل  المجتمػػػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػللمجتم  ال يخمػػػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػػػؽ كال يسػػػػػػػػػػتطي 

لحمليػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػلبؽ داخػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػدكد معينػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػللمجتم  كالحكػػػػػػػػػػػػػـ مكجػػػػػػػػػػػػػكداف 

 . 2)  3)  عميهمل

كبهػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػرل أف الطبيعػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػددت معيػػػػػػػػػلر الممكيػػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػدل مقػػػػػػػػػدار عمػػػػػػػػػػؿ  

الفػػػػػػػػػػػرد كاحتيلجػػػػػػػػػػػلت الحيػػػػػػػػػػػلة  حػػػػػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػؽ طبيعػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػؿ كمقػػػػػػػػػػػدار 

المػػػػػػػػر  بتعبػػػػػػػػه كمهلراتػػػػػػػػه.  قػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػلر لػػػػػػػػكؾ:   بػػػػػػػػأف العمػػػػػػػػؿ  كلػػػػػػػػيس ألحػػػػػػػػد حػػػػػػػػؽ  يمػػػػػػػػل يكسػػػػػػػػبه 

                                                           
(1)

 . 154المصدر السابق , ص  
(2)
 156المصدر السابق , ص  

(3)
 .275عم  عبد المعط  محمد  الفكر السيلس  الغرب   مرج  سبؽ ذكر   ص 
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قػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذم يجيػػػػػػػػػز لنػػػػػػػػػل الممكيػػػػػػػػػ  إنمػػػػػػػػػل يحػػػػػػػػػددهل بقػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػتطي  ا نسػػػػػػػػػلف أف 

  2)  1)يستخدمهل  يمل يعكد عميه بللنف  كاآلخريف  

كال تعتبػػػػػػػػػػػر الحيػػػػػػػػػػػلة حقػػػػػػػػػػػلن إال إذا اسػػػػػػػػػػػتمزمت العمػػػػػػػػػػػؿ   للعمػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػػلس التممػػػػػػػػػػػؾ  

ل  ػػػػػػػ  هػػػػػػػذا الػػػػػػػنص كالػػػػػػػذم يػػػػػػػربط  يػػػػػػػه بػػػػػػػيف الممكيػػػػػػػ  كالعمػػػػػػػؿ    الفعمػػػػػػػ  كهػػػػػػػذا مػػػػػػػل يمخصػػػػػػػه لنػػػػػػػ

أم طللمػػػػػػػػػػػػل أف الفػػػػػػػػػػػػرد يفمػػػػػػػػػػػػ  األرض كيزرعهػػػػػػػػػػػػل كيسػػػػػػػػػػػػتفيد مػػػػػػػػػػػػف حلصػػػػػػػػػػػػ تهل   نهػػػػػػػػػػػػل تصػػػػػػػػػػػػب  

بػػػػػػػذلؾ ممكػػػػػػػلن لػػػػػػػه   هػػػػػػػك بعممػػػػػػػه هػػػػػػػذا قػػػػػػػد استخمصػػػػػػػهل مػػػػػػػف حللػػػػػػػ  ال ػػػػػػػيكع   ػػػػػػػلو عنػػػػػػػدمل أعطػػػػػػػ  

.  4) 2)1األرض لمنػػػػػػػػػػػػلس قػػػػػػػػػػػػد حضػػػػػػػػػػػػهـ عمػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػػػػ  ال يقعػػػػػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػرا ف الفقػػػػػػػػػػػػر  

كذلػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػأف يفمحػػػػػػػػػػكا هػػػػػػػػػػذ  األرض التػػػػػػػػػػ  تعتبػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػدر رزقهػػػػػػػػػػـ كيػػػػػػػػػػأكمكا مػػػػػػػػػػف طيبلتهػػػػػػػػػػل  

كهػػػػػػػػػذا يقػػػػػػػػػكم صػػػػػػػػػمته بهػػػػػػػػػل   لسػػػػػػػػػتجلبته لهػػػػػػػػػذا األمػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػلدر مػػػػػػػػػف او إنمػػػػػػػػػل يعنػػػػػػػػػ  ممكيتػػػػػػػػػه 

 لهذا الجز  كالذم ال يرض  أف يتنلزؿ عنه لغير .

ممػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػبؽ نػػػػػػػػػػػػػرل أف او قػػػػػػػػػػػػػد أعطػػػػػػػػػػػػػ  األرض لخنسػػػػػػػػػػػػػلف كهػػػػػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػػػػػؾن م ػػػػػػػػػػػػػترؾن  

األ ػػػػػػػػػػراد  كمػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػنحهـ كػػػػػػػػػػذلؾ العقػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػتفيدكا  مػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػتغ لهل لصػػػػػػػػػػللحهـ   لجميػػػػػػػػػػ 

إال أف كػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػلف أصػػػػػػػػبحت لػػػػػػػػه ممكيتػػػػػػػػه الخلصػػػػػػػػ  المتم مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػز  الػػػػػػػػذم يعمػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػه 

كػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػرد بيديػػػػػػػػه  كيبػػػػػػػػذؿ  يػػػػػػػػه جهػػػػػػػػدان كبيػػػػػػػػران السػػػػػػػػتغ له كيػػػػػػػػتـ ذلػػػػػػػػؾ بنػػػػػػػػل ن عمػػػػػػػػ  مكا قػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف 

 ز  أك ذاؾ الجز  الذم يعمؿ  يه.بقي  األ راد عم  أف يمتمؾ هذا الفرد هذا الج

 ػػػػػػػػػػػػلو كالعقػػػػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػػػػلن يػػػػػػػػػػػػأمراف ا نسػػػػػػػػػػػػلف أف يسػػػػػػػػػػػػخر األرض كيسػػػػػػػػػػػػت مرهل كيصػػػػػػػػػػػػمحهل  

 كينتف  بهل مف أجؿ بقلئه كأف يضيؼ له مف عند  هك عممه كجهد .

أيضػػػػػػػػػػػلن أ ػػػػػػػػػػػلر لػػػػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػػػػ  المجػػػػػػػػػػػلؿ األخ قػػػػػػػػػػػ   إنػػػػػػػػػػػه يجػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػرد أف  

ككه األخ قػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  أكمػػػػػػػػػػػؿ كجػػػػػػػػػػػه كأف ال يتعػػػػػػػػػػػدل عمػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػمكؾ اآلخػػػػػػػػػػػريف يمػػػػػػػػػػػلرس سػػػػػػػػػػػم
                                                           

 .55سعيد محمد ع ملف  نظري  القلنكف الطبيع     الفكر السيلس  الغرب   مرج  سبؽ ذكر   ص ضؿ او محمد اسملعيؿ    0)
 .63  67جكف لكؾ     الحككم  المدني    مصدر سبؽ ذكر   ص   2)
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ك ػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػبيؿ التمسػػػػػػػػػػؾ بللقكاعػػػػػػػػػػد األخ قيػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلف عػػػػػػػػػػدـ أخػػػػػػػػػػذ أك سػػػػػػػػػػػمب 

حقػػػػػػػػػػػكؽ اآلخػػػػػػػػػػػريف  كيرجػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعيػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػذم يتضػػػػػػػػػػػمف سػػػػػػػػػػػ م  كأمػػػػػػػػػػػف 

الجميػػػػػػػػػػػ . كبهػػػػػػػػػػػذا ينظػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػكؾ   نظػػػػػػػػػػػػرة مطمقػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  أف الحقػػػػػػػػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػػػػػػػلت األخ قيػػػػػػػػػػػػ  

 . 1)حقيق     ذاتهل سلبق  عم  القلنكف  

كػػػػػػػػػػػذلؾ   ذكػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػكؾ أنػػػػػػػػػػػه ملدامػػػػػػػػػػػت القكاعػػػػػػػػػػػد األخ قيػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػد أرسػػػػػػػػػػػلهل او   هػػػػػػػػػػػ   

 . 2)تممؾ القدرة عم  التمييز بيف األ علؿ الحسن  كالسيئ   

ممػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػبؽ نػػػػػػػػػػػػػرل أف لػػػػػػػػػػػػػكؾ قػػػػػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػػػػػؼ حللػػػػػػػػػػػػػ  الفطػػػػػػػػػػػػػرة األكلػػػػػػػػػػػػػ  أم الحللػػػػػػػػػػػػػ   

رادة الخيػػػػػػػػػػػػػػر  كالمسػػػػػػػػػػػػػػلكاة كالحريػػػػػػػػػػػػػػ   كأف الطبيعيػػػػػػػػػػػػػػ  بأنهػػػػػػػػػػػػػػل تتصػػػػػػػػػػػػػػؼ بللسػػػػػػػػػػػػػػ ـ كالصػػػػػػػػػػػػػػفل  كا 

هػػػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػػػ  ال تحركهػػػػػػػػػػػل نزعػػػػػػػػػػػلت األنلنيػػػػػػػػػػػ  كال تكجػػػػػػػػػػػد بهػػػػػػػػػػػل مصػػػػػػػػػػػمح  ذاتيػػػػػػػػػػػ  كلكػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذ  

الحللػػػػػػػػػػػػ  يحكمهػػػػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػ   كأف النػػػػػػػػػػػػلس جميعػػػػػػػػػػػػلن يعي ػػػػػػػػػػػػكف أحػػػػػػػػػػػػراران متسػػػػػػػػػػػػلكيف ال 

يحكمهػػػػػػػػػػـ إال القػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  الفطػػػػػػػػػػرم كبػػػػػػػػػػذلؾ نػػػػػػػػػػرل أف القػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػكؾ 

قػػػػػػػػػػلنكف سػػػػػػػػػػػملكم يحمػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػ  طيلتػػػػػػػػػػه قكاعػػػػػػػػػػػد الت ػػػػػػػػػػري  كيتسػػػػػػػػػػػـ بللعػػػػػػػػػػدؿ كالمسػػػػػػػػػػػلكاة  هػػػػػػػػػػك   

جػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ تنظػػػػػػػػػػيـ الع قػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػيف الب ػػػػػػػػػػر  كالكلئنػػػػػػػػػػلت األخػػػػػػػػػػرل   هػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػن  

  كلكػػػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػػػلؾ  3)الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػػػػيمف عمػػػػػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػػػػرعيف كايػػػػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػػػػرعيف  

بأنهػػػػػػػػل حللػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػلؤؿ كهػػػػػػػػك إذا كلنػػػػػػػػت حللػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  حػػػػػػػػد تعبيػػػػػػػػر جػػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ 

حريػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػ ـ حللػػػػػػػػ  ينظمهػػػػػػػػل القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ    ممػػػػػػػػلذا يراػػػػػػػػب النػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػ  االنتقػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػف 

هػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػلة أ ضػػػػػػػػؿ أك إلػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػلة المجتمػػػػػػػػ  المػػػػػػػػنظـ  أك لمػػػػػػػػلذا لجػػػػػػػػأ 

 النلس إل  بنل  الدكل و 

                                                           
 .50 ضؿ او محمد اسملعيؿ  سعيد محمد ع ملف  نظري  القلنكف الطبيع     الفكر السيلس  الغرب   مرج  سبؽ ذكر   ص   1)
 .50المرج  السلبؽ  ص   2)
 .77  75ـ  ص 0850جلف تك لر كآخريف  تلري  الفكر السيلس   ترجم : عم  مقمد  ب ط  الدار العللمي  لمطبلع   بيركت    3)
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ف مملرسػػػػػػػػػػػته لهػػػػػػػػػػػذ  الحريػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػكر الطبيعػػػػػػػػػػػ    أمػػػػػػػػػػػر ايػػػػػػػػػػػر مضػػػػػػػػػػػمكف  ػػػػػػػػػػػ  أل

د ألنػػػػػػػػػه معػػػػػػػػػرض ابػػػػػػػػػدان لسػػػػػػػػػطكة اآلخػػػػػػػػػريف د أذ كػػػػػػػػػلف الكػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػيلدان  ػػػػػػػػػيمته د جميػػػػػػػػػ  االحػػػػػػػػػكاؿ 

نصػػػػػػػػػػلؼ كالعدالػػػػػػػػػػ  د ككػػػػػػػػػػلف كػػػػػػػػػػؿ انسػػػػػػػػػػلف نػػػػػػػػػػدان لػػػػػػػػػػه د كمعظػػػػػػػػػػـ الب ػػػػػػػػػػر ال يرعػػػػػػػػػػكف حرمػػػػػػػػػػ  اال

م ؾ التػػػػػػػػ  تخصػػػػػػػػه  ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا الطػػػػػػػػكر ايػػػػػػػػر مضػػػػػػػػمكف أك مػػػػػػػػأمكف كهػػػػػػػػذا ككػػػػػػػػلف التمتػػػػػػػػ  بػػػػػػػػلأل

ؼ مػػػػػػػػػػػػػل يحممػػػػػػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػػػػػ  الرضػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػللتخم  عػػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ الكضػػػػػػػػػػػػػ  د المحفػػػػػػػػػػػػػػكؼ بللمخػػػػػػػػػػػػػػلك 

  2) 1)كاألخطلر د راـ الحري  الت  يتصؼ بهل  

كلكػػػػػػػػػػػػ  ي بػػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػذكر   ػػػػػػػػػػػػ  أرض الكاقػػػػػػػػػػػػ   ال بػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػلنكف 

كضػػػػػػػػػػػػػػع  مػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػن  الب ػػػػػػػػػػػػػػر يحػػػػػػػػػػػػػػدد الع قػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػيف ا نسػػػػػػػػػػػػػػلف كا نسػػػػػػػػػػػػػػلف  كا نسػػػػػػػػػػػػػػلف 

كالجملعػػػػػػػػػ   يقػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػس القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  كيضػػػػػػػػػ  القكاعػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػميم  لمب ػػػػػػػػػر لمسػػػػػػػػػير 

 عميهل.

ف جػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػكؾ دكر القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػػر  بقكلػػػػػػػػػػػه:   قػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػكف كقػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػي 

إنسػػػػػػػػػػلف صػػػػػػػػػػلحب سػػػػػػػػػػمط  عمػػػػػػػػػػ  آخػػػػػػػػػػر  كلكػػػػػػػػػػف ليسػػػػػػػػػػت تمػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػمط  المطمقػػػػػػػػػػ  أك العر يػػػػػػػػػػ  

طمػػػػػػػػػػػػؽ مجرمػػػػػػػػػػػػلن عمػػػػػػػػػػػػ  َمػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػػػػ  تعطيػػػػػػػػػػػػه كلػػػػػػػػػػػػك بعػػػػػػػػػػػػض الحػػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػ  أف ي

 . 2) 1) 2) سمطته

بيعػػػػػػػػػ   أيضػػػػػػػػػلن أ ػػػػػػػػػلر جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ قػػػػػػػػػلئ ن:   إف ا نسػػػػػػػػػلف الخػػػػػػػػػلرج عػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػلنكف الط 

يحػػػػػػػػػػلكـ ألنػػػػػػػػػػه مخػػػػػػػػػػللؼ لقكاعػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػلنكف كالقصػػػػػػػػػػلص أمػػػػػػػػػػر كاجػػػػػػػػػػب  كأكضػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػلئ ن: لقػػػػػػػػػػد 

كػػػػػػػػلف قلبيػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  قنلعػػػػػػػػ  تلمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػأف النيػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف المجػػػػػػػػـر أمػػػػػػػػر كاجػػػػػػػػب ألنػػػػػػػػه بعػػػػػػػػد أف قتػػػػػػػػؿ 

أخػػػػػػػػػل  صػػػػػػػػػرخ بػػػػػػػػػأعم  صػػػػػػػػػكته  لػػػػػػػػػك كجػػػػػػػػػدن  أحػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػذبحن  ألف هػػػػػػػػػذا مكتػػػػػػػػػكب  ػػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػػكب 

                                                           
(1) 

 . 212جون لوك , فً الحكم المدنً ,مرجع سبق ذكره , ص 
(2 )

 . 82ٌعً فً الفكر السٌاسً الغربً , مرجع سبق ذكره , ص فضل هللا محمد اسماعٌل , سعٌد محمد عثمان , نظرٌة القانون الطب
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تحريػػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ . كبػػػػػػػػػػذلؾ نػػػػػػػػػػرل أف الحريػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ هػػػػػػػػػػ   3) 1)الب ػػػػػػػػػػر 

 المعكقلت الخلرجي  كمف كؿ قلعدة عدا قلنكف الطبيع .
  

 ثانيًا: الحرية في ظل قانون السمطة السياسية: 

عر نػػػػػػػػػل  يمػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػبؽ أف لػػػػػػػػػػكؾ كػػػػػػػػػلف يػػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػػأف النػػػػػػػػػػلس بطبيعػػػػػػػػػتهـ أخيػػػػػػػػػلر كليسػػػػػػػػػػكا  

ـ   عمػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػعلدة  كأف الحللػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػكد  يهػػػػػػػػػػػل  أ ػػػػػػػػػػػراران  كأف نظػػػػػػػػػػػلـ الطبيعػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػلئ

لحريػػػػػػػػػ  التلمػػػػػػػػػ  كالمسػػػػػػػػػلكاة بػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػراد  ككػػػػػػػػػلف مرجػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا   كهػػػػػػػػػك أف ا نسػػػػػػػػػلف محكػػػػػػػػػـك ا

 .  4) 2)بقلنكف الطبيع  الذم عر ه مف خ ؿ العقؿ  كالذم هك م يئ  او  

كلكػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػ  إمكػػػػػػػػػلف كػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػخص أف يكػػػػػػػػػكف قلضػػػػػػػػػيلن كمنفػػػػػػػػػذان  ػػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػػس  

 ػػػػػػػراد تحمػػػػػػػؿ أ عػػػػػػػلؿ مػػػػػػػف الكقػػػػػػػت  يحكػػػػػػػـ كينفػػػػػػػذ بمػػػػػػػل ي ػػػػػػػل   كلػػػػػػػـ يعػػػػػػػد  ػػػػػػػ  مسػػػػػػػتطلع بػػػػػػػلق  األ

هػػػػػػػػػػـ يتسػػػػػػػػػػمكف بللجهػػػػػػػػػػؿ كالضػػػػػػػػػػػعؼ  كمػػػػػػػػػػل أف حللػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػيس بهػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػمط  مكجهػػػػػػػػػػػ  

لس ػػػػػػػػػػػػػراد  بػػػػػػػػػػػػػؿ الجميػػػػػػػػػػػػػ  يعممػػػػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػػػػػػ  أنفسػػػػػػػػػػػػػهـ بقػػػػػػػػػػػػػدر اسػػػػػػػػػػػػػتطلعتهـ كمقلكمػػػػػػػػػػػػػ  

 المعتديف.

لػػػػػػػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػػػػػ  ا مكػػػػػػػػػػػػػلف تنظػػػػػػػػػػػػػيـ كتػػػػػػػػػػػػػدعيـ حيػػػػػػػػػػػػػلة النػػػػػػػػػػػػػلس كحريػػػػػػػػػػػػػلتهـ  

األخطػػػػػػػػػػػلر الخلرجيػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػػؾ كممتمكػػػػػػػػػػػلتهـ سػػػػػػػػػػػكا  مػػػػػػػػػػػف األخطػػػػػػػػػػػلر الداخميػػػػػػػػػػػ  أك 

 تعلقد النلس كاتفقكا ب رادتهـ الحرة عم  تككيف مجتم  سيلس .

ف لػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػف تخمػػػػػػػػػك   كبهػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػرل أف جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ يقػػػػػػػػػرر أف هػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػ  كا 

مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػكانيف الطبيعيػػػػػػػػػ   إال أنهػػػػػػػػػل تتميػػػػػػػػػز بعػػػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػػتقرار السيلسػػػػػػػػػ   كذلػػػػػػػػػؾ لعػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػكد 

حقػػػػػػػػػػػػكؽ الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  لس ػػػػػػػػػػػػراد  لػػػػػػػػػػػػذا  هػػػػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػخص أك أ ػػػػػػػػػػػػخلص يػػػػػػػػػػػػدا عكف عػػػػػػػػػػػػف ال

                                                           
(1)

 .  82المرجع السابق , ص  
(2)

 .  74المرجع السابق , ص  



98 
 

األكلػػػػػػػػػػػػ  لخنسػػػػػػػػػػػػلف أك الحللػػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  ينقصػػػػػػػػػػػػهل التنظػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػذم يكفػػػػػػػػػػػػؿ قيػػػػػػػػػػػػلـ الحكػػػػػػػػػػػػلـ 

 ككض  القكاعد كالت ريعلت ال زم  ألخذ ا جرا  ال ـز ضد المعتديف.

لػػػػػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػػػػػرل جػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػكؾ أف النػػػػػػػػػػػػػلس قػػػػػػػػػػػػػد رابػػػػػػػػػػػػػكا   ػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػدخكؿ  ػػػػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػػػػد  

لة أ ضػػػػػػػػػػػػػؿ  كلضػػػػػػػػػػػػػملف تنظػػػػػػػػػػػػػيـ الحريػػػػػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػلنكا االجتمػػػػػػػػػػػػػلع  ل نتقػػػػػػػػػػػػػلؿ إلػػػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػػػ

يتمتعػػػػػػػػػػكف بهػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػلة الفطػػػػػػػػػػرة كلضػػػػػػػػػػملف عػػػػػػػػػػدـ االعتػػػػػػػػػػدا ات التػػػػػػػػػػ  كلنػػػػػػػػػػت تقػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  

الحيػػػػػػػػلة األكلػػػػػػػػ    للحيػػػػػػػػلة الطبيعيػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػ  لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف ينقصػػػػػػػػهل سػػػػػػػػكل التنظػػػػػػػػيـ  كلػػػػػػػػذلؾ لجػػػػػػػػأ 

 ـ.األ راد إل  إقلم  عقد  يمل بينهـ   قلم  سمط  تقيـ الحكـ كالعدؿ  يمل بينه

يقػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػكؾ :  إف كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف يطمػػػػػػػػػػؽ ) الطػػػػػػػػػكر الطبيعػػػػػػػػػ    د لينػػػػػػػػػػدم   ػػػػػػػػػ  جملعػػػػػػػػػػ   

مػػػػػػػػػػل يتكجػػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػػ  أف يتنػػػػػػػػػػلزؿ عػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػمط  ال زمػػػػػػػػػػ  لتحقيػػػػػػػػػػؽ األعػػػػػػػػػػراض د التػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػألؼ 

ألك ريػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػؾ الجملعػػػػػػػػ  د كالسػػػػػػػػبيؿ إلػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػ  المكا قػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  ’ المجتمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف اجمهػػػػػػػػل 

مترتػػػػػػػػب عمػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػراد الػػػػػػػػذيف تػػػػػػػػأليؼ مجتمػػػػػػػػ  سيلسػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػد . كذلػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػك العقػػػػػػػػؿ الكحيػػػػػػػػد ال

  1)يمتحقكف بدكل  مل أك يؤلفلنهل  

ذا كػػػػػػػػػػػػلف العقػػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػػلع   ػػػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػكؾ هػػػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػػػبيؿ لتحقيػػػػػػػػػػػػؽ تنظػػػػػػػػػػػػيـ   كا 

الحريػػػػػػػػػػػػػلت كالحكػػػػػػػػػػػػػـ بللعػػػػػػػػػػػػػدؿ بػػػػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػػػػلس  ك نهػػػػػػػػػػػػػل  الفكضػػػػػػػػػػػػػ  المكجػػػػػػػػػػػػػكدة  ػػػػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػػػػ  

كؾ الطبيعيػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػبيؿ أيضػػػػػػػػػلن لتحقيػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف الب ػػػػػػػػػر كالممكيػػػػػػػػػلت لػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػ

ضػػػػػػػػركرة التػػػػػػػػزاـ الجميػػػػػػػػ  بػػػػػػػػلالنخراط تحػػػػػػػػت رايػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػد كهػػػػػػػػذا مػػػػػػػػل يصػػػػػػػػرح بػػػػػػػػه بقكلػػػػػػػػه:   

عمػػػػػػػػ  هػػػػػػػػؤال  الػػػػػػػػذيف نبػػػػػػػػذكا حػػػػػػػػلؿ الطبيعػػػػػػػػ  كاتحػػػػػػػػدكا  ػػػػػػػػ  الجملعػػػػػػػػ   أف يبػػػػػػػػذلكا كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ  

كسػػػػػػػػػعهـ لتحقيػػػػػػػػػؽ الغػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػذم انخرطػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػف أجمػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػػ    يمنحػػػػػػػػػكا كػػػػػػػػػؿ 

                                                           
(1)

 . 197جون لوك , الحكم المدنً , مرجه سبق ذكره , ص  
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فػػػػػػػػػػػػلؽ عمػػػػػػػػػػػػ  االنضػػػػػػػػػػػػكا  تحػػػػػػػػػػػػت مجتمػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػمط  ألامبيػػػػػػػػػػػػ  الجملعػػػػػػػػػػػػ   كيػػػػػػػػػػػػأت  هػػػػػػػػػػػػذا بلالت

 . 1) 1)سيلس  كاحد  كهك تعهد كالتزاـ مف جلنب جمي  األ راد لقيلـ الحككم   

كعمػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ كبنػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػ  انخػػػػػػػػػراط الجميػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػت رايػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػػد   تن ػػػػػػػػػأ كػػػػػػػػػؿ  

المجتمعػػػػػػػػػػػػلت السيلسػػػػػػػػػػػػي  معتمػػػػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػػػػ  مكا قػػػػػػػػػػػػ  أم عػػػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػػػػلؿ األحػػػػػػػػػػػػرار الػػػػػػػػػػػػذيف 

د  كتكػػػػػػػػػكيف م ػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػذا هػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذم يعطػػػػػػػػػ  يم مػػػػػػػػػكف األامبيػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  االتحػػػػػػػػػل

 . 12)ال كؿ كالجكهر لكؿ الحككملت  

كبػػػػػػػػػػذلؾ تن ػػػػػػػػػػأ المجتمعػػػػػػػػػػلت السيلسػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػف اتخػػػػػػػػػػلذ اختيػػػػػػػػػػلرم كاتفػػػػػػػػػػلؽ م ػػػػػػػػػػترؾ بػػػػػػػػػػيف  

 رجلؿ اختلركا حكلمهـ بأنفسهـ ككحدكا  كؿ الحككم .

كبػػػػػػػػػػذلؾ نػػػػػػػػػػرل  أف كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد حػػػػػػػػػػر بطبيعتػػػػػػػػػػه كال يمكػػػػػػػػػػف ألم قػػػػػػػػػػكة أف ترامػػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػػ   

خضػػػػػػػػػػكع لهػػػػػػػػػػل دكف مكا قتػػػػػػػػػػه  هػػػػػػػػػػذ  المكا قػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  يتحػػػػػػػػػػتـ كضػػػػػػػػػػعهل  ػػػػػػػػػػ  االعتبػػػػػػػػػػلر األكؿ ال

 23.  1) 3) حت  يخض  لقكانيف أم حككم  

كيهػػػػػػػػػػػدؼ تحقيػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػ ـ كبهػػػػػػػػػػػدؼ الحفػػػػػػػػػػػلظ عمػػػػػػػػػػػ  البقػػػػػػػػػػػل  ينػػػػػػػػػػػتظـ النػػػػػػػػػػػلس جميعػػػػػػػػػػػلن  

 ػػػػػػػػػػ  جملعػػػػػػػػػػ  بمكجػػػػػػػػػػب عقػػػػػػػػػػد اجتمػػػػػػػػػػلع  كبمكجبػػػػػػػػػػه أيضػػػػػػػػػػلن يسػػػػػػػػػػممكف لمسػػػػػػػػػػمط  العميػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػؽ 

لقضػػػػػػػػػػػلئي  كالسػػػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػػ .   كعمػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػؾ   عنػػػػػػػػػػػدمل يتحػػػػػػػػػػػد الت ػػػػػػػػػػػري  كحػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػمط  ا

عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػلس مكػػػػػػػػػكنيف مجتمعػػػػػػػػػلن كاحػػػػػػػػػدان  حيػػػػػػػػػث يتنػػػػػػػػػلزؿ الفػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمطته التنفيذيػػػػػػػػػ  

لقػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  ممقيػػػػػػػػلن إيلهػػػػػػػػل عمػػػػػػػػ  الجمهػػػػػػػػكر   هنػػػػػػػػل يمكننػػػػػػػػل القػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػأف هػػػػػػػػذا هػػػػػػػػك مجتمػػػػػػػػ  

للػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  سيلسػػػػػػػػػ  أك مػػػػػػػػػدن   كيحػػػػػػػػػدث ذلػػػػػػػػػؾ إذا اجتمػػػػػػػػػ  أم عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػ  ح

مكػػػػػػػػكنيف  ػػػػػػػػعبلن كاحػػػػػػػػدان أك كيلنػػػػػػػػلن سيلسػػػػػػػػيلن مكحػػػػػػػػدان  ػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػؿ حككمػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػدة أك حػػػػػػػػلكـ معػػػػػػػػيف 
                                                           

 .57جكف لكؾ  الحككم  المدني   مصدر سبؽ ذكر   ص   0)
 .57المصدر السلبؽ   ص   2)
 .012  صالمصدر السلبؽ  6)
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   هػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذ  الحػػػػػػػػػػػلؿ يتػػػػػػػػػػػي  لممجتمػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػذم 14 1)يتفقػػػػػػػػػػػكف عميػػػػػػػػػػػه كيتعػػػػػػػػػػػلممكف معػػػػػػػػػػػه 

يعتبػػػػػػػػػػػر كاحػػػػػػػػػػػدان  ػػػػػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػػػػػػ   السػػػػػػػػػػػمط   ػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػػػ  تتطمبهػػػػػػػػػػػل المصػػػػػػػػػػػمح  

ريع   كهػػػػػػػػػػػذا بػػػػػػػػػػػدكر  يحػػػػػػػػػػػكؿ األ ػػػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػػػف الحللػػػػػػػػػػػ  العلمػػػػػػػػػػػ  لممجتمػػػػػػػػػػػ  كتنفيػػػػػػػػػػػذهل طبقػػػػػػػػػػػلن لم ػػػػػػػػػػػ

الطبيعيػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  أعضػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػ  حككمػػػػػػػػػ   لبتػػػػػػػػػ  كذلػػػػػػػػػؾ بتنصػػػػػػػػػيب قػػػػػػػػػلض مسػػػػػػػػػئكؿ عػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػض 

المنلزعػػػػػػػػػلت  كعػػػػػػػػػ ج الم ػػػػػػػػػلكؿ التػػػػػػػػػ  تكاجػػػػػػػػػه أم  ػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  الحككمػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػذا القلضػػػػػػػػػ  

 يعينه الحلكـ مخكالن إيل  هذ  السمط .

ك ت  ػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػؿ كبهػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػرل أف هػػػػػػػػػػػدؼ المجتمػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػدن  عنػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػكؾ هػػػػػػػػػػػ 

المسػػػػػػػلكئ كاألخطػػػػػػػلر التػػػػػػػ  تػػػػػػػنجـ عػػػػػػػف كػػػػػػػكف كػػػػػػػؿ  ػػػػػػػرد  ػػػػػػػ  الطػػػػػػػكر الطبيعػػػػػػػ  هػػػػػػػك القلضػػػػػػػ  

كالمنفػػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػػػت كذلػػػػػػػػػػؾ ب قلمػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػمط  يكػػػػػػػػػػكف بكسػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػػراد 

المجتمػػػػػػػػػػػػ  أف يمجػػػػػػػػػػػػأ إليهػػػػػػػػػػػػل إذا لحػػػػػػػػػػػػؽ بهػػػػػػػػػػػػـ أذل  عمػػػػػػػػػػػػ  أف يطيػػػػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػػػراد تمػػػػػػػػػػػػؾ 

 السمط  .

لس هػػػػػػػػػػػكبز  ػػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػػرة العقػػػػػػػػػػػد كبهػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػرل أف جػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػكؾ قػػػػػػػػػػػد اتفػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػ  تكمػػػػػػػػػػػ 

الػػػػػػػػػػذم انتقػػػػػػػػػػؿ األ ػػػػػػػػػػراد بمكجبػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف حللػػػػػػػػػػ   Social CONTRACTاالجتمػػػػػػػػػػلع  

الفطػػػػػػػػػرة إلػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػنظـ الحػػػػػػػػػل ظ لمحقػػػػػػػػػكؽ  كلكػػػػػػػػػف اختمػػػػػػػػػؼ جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػ  

تكمػػػػػػػػلس هػػػػػػػػكبز  ػػػػػػػػ  مضػػػػػػػػمكف هػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػد كأطرا ػػػػػػػػه  كبهػػػػػػػػذا نػػػػػػػػرل أف العقػػػػػػػػد عنػػػػػػػػد هػػػػػػػػكبز قػػػػػػػػد 

أف يكػػػػػػػػػػكف الحػػػػػػػػػػلكـ أك الممػػػػػػػػػػػؾ طر ػػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػـ  يمػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػػراد بعضػػػػػػػػػػهـ الػػػػػػػػػػػبعض دكف 

 العقد.

أمػػػػػػػػػل   التعلقػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ هػػػػػػػػػك تعلقػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػيف الطػػػػػػػػػر يف  كمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػ ذا أخػػػػػػػػػؿ 

طػػػػػػػػػػػػرؼ بهػػػػػػػػػػػػذا التعلقػػػػػػػػػػػػػد   نػػػػػػػػػػػػه يصػػػػػػػػػػػػػب  الايػػػػػػػػػػػػلن  كينػػػػػػػػػػػػػت  عػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػذا أف الممػػػػػػػػػػػػؾ إذا أخػػػػػػػػػػػػػؿ 

                                                           
 .55  53المصدر السلبؽ  ص  0)
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بتعهداتػػػػػػػػػػػه  أك أهمػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػئكليلته نحػػػػػػػػػػػك ال ػػػػػػػػػػػعب أك تخطػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػمطته الحػػػػػػػػػػػدكد التػػػػػػػػػػػ  

 . 1)عزله   خكلهل له األ راد كجب

إلػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػلع  ألنػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػػػ   ئػػػػػػػػػػػكانػػػػػػػػػػرل أف األ ػػػػػػػػػػػراد قػػػػػػػػػػد لجكبهػػػػػػػػػػذا  

الطبيعػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػتحيؿ  قيػػػػػػػػػلـ مجتمػػػػػػػػػ  سيلسػػػػػػػػػ  أك اسػػػػػػػػػتمرار  مػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػند إليػػػػػػػػػه كحػػػػػػػػػدة سػػػػػػػػػمط  

المحل ظػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  الممكيػػػػػػػػػ  كعمػػػػػػػػػ  معلقبػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػطك عميهػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ المجتمػػػػػػػػػػ ؛ 

عػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػؽ الطبيعػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػف مجتمػػػػػػػػػػ  سيلسػػػػػػػػػػ  إال حيػػػػػػػػػػث يتنػػػػػػػػػػلزؿ كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد

لمجملعػػػػػػػػػ   تنػػػػػػػػػلزالن تلمػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػرط أف ال يحػػػػػػػػػلؿ بينػػػػػػػػػه كبػػػػػػػػػيف المجػػػػػػػػػك  إلػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف الػػػػػػػػػذم تقػػػػػػػػػر  

 . 2)تمؾ الجملع   

كبهػػػػػػػػػذا يبػػػػػػػػػرر لػػػػػػػػػكؾ لجػػػػػػػػػك  األ ػػػػػػػػػراد إلػػػػػػػػػ  االنضػػػػػػػػػكا  تحػػػػػػػػػت رايػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػلع   

ألنػػػػػػػػه يحقػػػػػػػػؽ لهػػػػػػػػـ كجػػػػػػػػكد مجتمػػػػػػػػ  سيلسػػػػػػػػ  كالػػػػػػػػذم كػػػػػػػػلف مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػتحيؿ تحقيقػػػػػػػػه  ػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػؿ 

الطبيعيػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػث يبطػػػػػػػػػؿ الحكػػػػػػػػػـ الفػػػػػػػػػردم عمػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػرد تصػػػػػػػػػب  الجملعػػػػػػػػػ  الحكػػػػػػػػػـ الحللػػػػػػػػػ  

الكحيػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػذم يفصػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ الخصػػػػػػػػػكملت التػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػد تن ػػػػػػػػػأ بػػػػػػػػػيف أ ػػػػػػػػػراد ذلػػػػػػػػػؾ المجتمػػػػػػػػػ   

 ػػػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػػػليل الحقكقيػػػػػػػػػػػ   بنػػػػػػػػػػػل ن عمػػػػػػػػػػػ  قكاعػػػػػػػػػػػد علدلػػػػػػػػػػػ  يطبقهػػػػػػػػػػػل رجػػػػػػػػػػػلؿ خػػػػػػػػػػػكلتهـ الجملعػػػػػػػػػػػ  

بػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػ  أقرهػػػػػػػػػل تطبيقهػػػػػػػػػل كتنػػػػػػػػػزؿ بػػػػػػػػػللفرد الػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػد يرتكػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػرائـ ضػػػػػػػػػد المجتمػػػػػػػػػ  العقك 

 . 3)القلنكف 

  كالنػػػػػػػػلس كمػػػػػػػػػل يتفقػػػػػػػػػكف  يمػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػنهـ الختيػػػػػػػػلر الحػػػػػػػػػلكـ  يتنػػػػػػػػػلزلكف  قػػػػػػػػػط عػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػدر 

الػػػػػػػػػ ـز  قلمػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػمط   كالمحل ظػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػكؽ الجميػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف أنفسػػػػػػػػػهـ ألنفسػػػػػػػػػهـ كلػػػػػػػػػيس 

لمحػػػػػػػػػلكـ  كلكنػػػػػػػػػه يريػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػذلؾ أف تكػػػػػػػػػكف السػػػػػػػػػمط   ػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػعب  را ضػػػػػػػػػلن  كػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػيلدة 
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لػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػعب كحػػػػػػػػػػػد  المطمقػػػػػػػػػػػ   ألف مرج . كبعػػػػػػػػػػػد أف يحػػػػػػػػػػػدد لػػػػػػػػػػػكؾ  1)عهػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػػعب كا 

حػػػػػػػدكد سػػػػػػػمط  الحػػػػػػػلكـ كبأنهػػػػػػػل سػػػػػػػػمط  ايػػػػػػػر مطمقػػػػػػػ  يؤكػػػػػػػد أنػػػػػػػػه  ػػػػػػػ  ظػػػػػػػؿ العقػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػلع  

  ال يتنػػػػػػػػلزؿ األ ػػػػػػػػراد عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل لػػػػػػػػديهـ مػػػػػػػػف حقػػػػػػػػكؽ طبيعيػػػػػػػػ   إنهػػػػػػػػـ يتنػػػػػػػػلزلكف  قػػػػػػػػط عػػػػػػػػف 

  الحقػػػػػػػػػكؽ القػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػ ـز لكفللػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػلل  العػػػػػػػػػلـ  حسػػػػػػػػػب  كيظػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػدر البػػػػػػػػػلق  مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذ

 . 2)الطبيعي  قلئملن    عهد المجتم  السيلس  كقيد يرد عم  حري  السمطلف  

 كبهذا نرل أف النلس يتنلزلكف  قط إل  المجتم   عف: 

 . حؽ تنفيذ قلنكف الطبيع 

 .حؽ عقلب مف يخرج عم  هذا القلنكف 

 أم يتـ التنلزؿ عمل يجعمهـ قضلة كمنفذيف    نفس الكقت.

أف العقػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػلع  عنػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ يتضػػػػػػػػػػمف مػػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػػػراد  ممػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػبؽ نػػػػػػػػػػرل 

التنػػػػػػػػلزؿ عػػػػػػػػف جػػػػػػػػز   قػػػػػػػػط مػػػػػػػػف حقػػػػػػػػكقهـ الطبيعيػػػػػػػػ   المتم مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  حػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػد لع عػػػػػػػػف أنفسػػػػػػػػهـ 

كمعلقبػػػػػػػػػػػ  الخػػػػػػػػػػػلرجيف عمػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػػػػػ  أك المجتمػػػػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػػػػؿ  أمػػػػػػػػػػػل 

اد مػػػػػػػػف الهػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا التعلقػػػػػػػػد  هػػػػػػػػك تنظػػػػػػػػيـ حيػػػػػػػػلة األ ػػػػػػػػراد كحفػػػػػػػػظ كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل يمتمكػػػػػػػػه األ ػػػػػػػػر 

حقػػػػػػػػػكؽ طبيعيػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػؽ الحيػػػػػػػػػلة كحػػػػػػػػػؽ الحريػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف تسػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػه  

نفسػػػػػػػػه المسػػػػػػػػلس بهػػػػػػػػذ  الحقػػػػػػػػكؽ  كقػػػػػػػػد كػػػػػػػػلف التنػػػػػػػػلزؿ هنػػػػػػػػل لػػػػػػػػيس تنػػػػػػػػلزالن مطمقػػػػػػػػلن عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل 

يمتمكػػػػػػػه ا نسػػػػػػػلف مػػػػػػػف حقػػػػػػػكؽ طبيعيػػػػػػػ  كمػػػػػػػل زعػػػػػػػػـ ذلػػػػػػػؾ هػػػػػػػكبز  كمػػػػػػػل أف األ ػػػػػػػراد لػػػػػػػـ يتنػػػػػػػػلزلكا 

نمػػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػػـ التنػػػػػػػػػػػلزؿ عػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػؾ الحقػػػػػػػػػػػكؽ عػػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػػكقهـ الطبيعػػػػػػػػػػػ  لمممػػػػػػػػػػػؾ أك لمحككمػػػػػػػػػػػ   كا  

لممجتمػػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػػؿ  حيػػػػػػػػػث يصػػػػػػػػػب  ذلػػػػػػػػػؾ المجتمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك المنفػػػػػػػػػذ الكحيػػػػػػػػػد لمقػػػػػػػػػلنكف  كمػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ 
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نػػػػػػػػػػػرل أف   لػػػػػػػػػػػكؾ كػػػػػػػػػػػلف يريػػػػػػػػػػػد بهػػػػػػػػػػػذا أف يجعػػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػلحب الكممػػػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػػػ  

 كاألخيرة  كأف يزيؿ مف األذهلف سمط  السيلدة المطمق  الت  يتمت  بهل الحلكـ.  

مػػػػػػػػػػلع  يتنػػػػػػػػػػلزؿ كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػػف قسػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػف حقكقػػػػػػػػػػه ال لمممػػػػػػػػػػؾ كطبقػػػػػػػػػػلن لمعقػػػػػػػػػػؿ االجت

نمػػػػػػػػػػل لممجتمػػػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػب  قػػػػػػػػػػرارات المجتمػػػػػػػػػػ  بم لبػػػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػرر ذلػػػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػػػكبز  كا 

 . 1)القلنكف  

كمػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػه تػػػػػػػػـ التراجػػػػػػػػ  عػػػػػػػػف سػػػػػػػػمط  السػػػػػػػػيلدة التػػػػػػػػ  نػػػػػػػػلدل بهػػػػػػػػل بػػػػػػػػكداف 

كهػػػػػػػػػػكبز كايرهمػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػ    سػػػػػػػػػػمط  السػػػػػػػػػػيلدة هنػػػػػػػػػػل رجعػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػعب 

ل  ال عب كحد .  كا 

 

 : عــقيبت

 ممل سبؽ عرضه تكصمت إل  بعض النتلئ : 

تبػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػ  أف حللػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػف كآمػػػػػػػػلف كسػػػػػػػػػ ـ كطمأنينػػػػػػػػػ    

كمػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػرل أيضػػػػػػػػػػلن أف النػػػػػػػػػػلس يكلػػػػػػػػػػدكف أحػػػػػػػػػػراران  ال  ػػػػػػػػػػ   يميػػػػػػػػػػز بيػػػػػػػػػػنهـ  كمػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػ ف 

عػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػد أكػػػػػػػػػػػدت أف المسػػػػػػػػػػػلكاة بػػػػػػػػػػػيف أ ػػػػػػػػػػػراد الب ػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػلكاة مطمقػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػلداـ أف الطبي

الجػػػػػػػنس الب ػػػػػػػرم مػػػػػػػف معػػػػػػػدف كاحػػػػػػػد  كمػػػػػػػف أصػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػد  كهػػػػػػػذا مػػػػػػػل كجدتػػػػػػػه عنػػػػػػػد جػػػػػػػكف لػػػػػػػكؾ 

 كذلؾ خ ؼ مل كجدته عند تكملس هكبز.

أيضػػػػػػػػلن  مػػػػػػػػ  نتيجػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػه إذا كػػػػػػػػلف كػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػلف مسػػػػػػػػلكيلن لخنسػػػػػػػػلف اآلخػػػػػػػػر مػػػػػػػػف  

حيػػػػػػػػث المػػػػػػػػي د  ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػد أف يكػػػػػػػػكف مسػػػػػػػػلكيلن لػػػػػػػػه  ػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػكؽ الطبيعيػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػؽ الحيػػػػػػػػلة كحػػػػػػػػؽ 

 لحري   كحؽ الممكي   كمل أنه البد كأف يخض  الجمي  لقلنكف الطبيع .ا
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نتيجػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػرل: كهػػػػػػػػػػ  أف جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ انطمػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف نفػػػػػػػػػػس أ كػػػػػػػػػػلر تكمػػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػػكبز  

 قػػػػػػػػػػلؿ بللحللػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػ  كبللعقػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػلع  كلكػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػكير جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ لهػػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػػ  

ل تكمػػػػػػػػلس الطبيعيػػػػػػػػ  كلنػػػػػػػػت تختمػػػػػػػػؼ تمػػػػػػػػلـ االخػػػػػػػػت ؼ عػػػػػػػػف تمػػػػػػػػؾ الحللػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػد ث عنهػػػػػػػػ

 هكبز.

أيضػػػػػػػػػلن  كػػػػػػػػػرة العقػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػلع  عنػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ  ليسػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػلدل بهػػػػػػػػػل  

تكمػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػكبز  مػػػػػػػػػ  اخػػػػػػػػػت ؼ  ػػػػػػػػػ   حػػػػػػػػػكل العقػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػدهمل   قػػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػدث تكمػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػكبز 

عػػػػػػػػف سػػػػػػػػػيلدة مطمقػػػػػػػػػ  تتركػػػػػػػػز  ػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػلكـ أك الهيئػػػػػػػػػ  الحلكمػػػػػػػػػ   أمػػػػػػػػل لػػػػػػػػػكؾ  قػػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػدث 

 ـ كخضكعه لمقلنكف.عف سيلدة المجتم  كمه  كطللب بتحديد سمط  الحلك

كبهػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػرل أف الغػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػف الحككمػػػػػػػػػػ  المحل ظػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  ممكيػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػرد  كمػػػػػػػػػػل ال  

يمكػػػػػػػػػػػف ألم  ػػػػػػػػػػػرد داخػػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػػ  أف يتهػػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػػف أحكػػػػػػػػػػػلـ القػػػػػػػػػػػلنكف كنصكصػػػػػػػػػػػه  كهػػػػػػػػػػػك 

 القلنكف الذم يسير عميه الجمي    هك هلد  لهـ    حيلتهـ.

ـ كهكػػػػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػػػػرل تأكيػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػػكؾ عمػػػػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػػػػكب احتػػػػػػػػػػػػػػراـ القػػػػػػػػػػػػػػلنكف كاحتػػػػػػػػػػػػػػرا 

االلتزامػػػػػػػػلت الكاقعػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف ك ػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػف طر ػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػد   عمػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػراد يقػػػػػػػػ  كاجػػػػػػػػب الطلعػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػؿ 

الحكػػػػػػػػػلـ كيقػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػلكـ كاجػػػػػػػػػب الحمليػػػػػػػػػ  كالمحل ظػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػكؽ األ ػػػػػػػػػراد التػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػـ 

قلم  العدؿ بينهـ.  يتنلزلكا عنهل كا 

أيضػػػػػػػػلن قيػػػػػػػػد تكمػػػػػػػػلس هػػػػػػػػكبز الحريػػػػػػػػ  الفرديػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػبيؿ إقلمػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػ  مطمقػػػػػػػػ   أمػػػػػػػػل  

د أطمػػػػػػػػؽ الحريػػػػػػػػ  الفرديػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػ  أقصػػػػػػػػ  مػػػػػػػػداهل  بػػػػػػػػؿ كنػػػػػػػػلدل بحػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػكرة لم ػػػػػػػػعب  لػػػػػػػػكؾ  قػػػػػػػػ

ككجػػػػػػػػػكب  سػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػد إذا أخػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػلكـ بللتزامػػػػػػػػػلت العقػػػػػػػػػد  كيحػػػػػػػػػؽ لس ػػػػػػػػػراد مقلكمػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػلكـ 

كعزلػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمط  الحكػػػػػػػػػـ  كعمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا  قػػػػػػػػػد أجػػػػػػػػػلز لػػػػػػػػػكؾ حػػػػػػػػػؽ مقلكمػػػػػػػػػ  الحكػػػػػػػػػلـ إذا مػػػػػػػػػل 

 التزمكا بمضمكف العقد.
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يػػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػػلـ بمفهػػػػػػػػػـك العقػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػلع   كذلػػػػػػػػػؾ كبػػػػػػػػػذلؾ يتبػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػ  أف لػػػػػػػػػكؾ قػػػػػػػػػد ق 

يرجػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػض جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ ككراهيتػػػػػػػػػه لمحكػػػػػػػػػـ المطمػػػػػػػػػؽ كاالسػػػػػػػػػتبدادم لمحكػػػػػػػػػلـ  كميمػػػػػػػػػه 

إلػػػػػػػ  تقييػػػػػػػد سػػػػػػػمط  الحكػػػػػػػلـ كهػػػػػػػك بػػػػػػػذلؾ يختمػػػػػػػؼ عػػػػػػػف تكمػػػػػػػلس هػػػػػػػكبز الػػػػػػػذم كػػػػػػػلف يميػػػػػػػؿ إلػػػػػػػ  

 إط ؽ سمط  الحكلـ كتحريرهل مف أي  قيكد.
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 ... تمييــد

تبينػػػػػػػػػػػل  يمػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػبؽ أف الدكلػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػأت عنػػػػػػػػػػػدمل تنػػػػػػػػػػػلزؿ المػػػػػػػػػػػر  عػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػ حيلت  

  بهػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػكر الطبيعػػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػػذ  الصػػػػػػػػػػ حيلت عنػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػكؾ  هػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػلف يتمتػػػػػػػػػػ

صػػػػػػػػػػػػػ حي  المحل ظػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػ  ذاتػػػػػػػػػػػػػه  كعمػػػػػػػػػػػػػ  ذكات سػػػػػػػػػػػػػلئر الب ػػػػػػػػػػػػػر  كذلػػػػػػػػػػػػػؾ ك قػػػػػػػػػػػػػلن لمسػػػػػػػػػػػػػن  

الطبيعيػػػػػػػػػػػػػػػ  القلضػػػػػػػػػػػػػػػي  بضػػػػػػػػػػػػػػػركرة بقػػػػػػػػػػػػػػػل  النػػػػػػػػػػػػػػػكع الب ػػػػػػػػػػػػػػػرم  كصػػػػػػػػػػػػػػػ حي  إنػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ العقكبػػػػػػػػػػػػػػػلت 

بللخػػػػػػػػلرجيف عمػػػػػػػػ  السػػػػػػػػن  الطبيعيػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػللفرد حػػػػػػػػيف يتنػػػػػػػػلزؿ عػػػػػػػػػف هػػػػػػػػذ  الصػػػػػػػػ حيلت  يتنػػػػػػػػػلزؿ 

يضػػػػػػػػػػلن عػػػػػػػػػػف قسػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػف حريتػػػػػػػػػػه الطبيعيػػػػػػػػػػ   مقلبػػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػػل   التػػػػػػػػػػ  يجنيهػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف التحلقػػػػػػػػػػه أ

بػػػػػػػػػػػػػللمجتم  كهػػػػػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػػػػػلكف عمػػػػػػػػػػػػػ  تبػػػػػػػػػػػػػلدؿ المنػػػػػػػػػػػػػل   كأسػػػػػػػػػػػػػبلب العػػػػػػػػػػػػػيش كاألنػػػػػػػػػػػػػس بحيػػػػػػػػػػػػػلة 

االجتمػػػػػػػػػػػلع كاأللفػػػػػػػػػػػ   كحمليػػػػػػػػػػػ  حيلتػػػػػػػػػػػه كحريتػػػػػػػػػػػه كممكيتػػػػػػػػػػػه  كلكػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذا التنػػػػػػػػػػػلزؿ عػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذا 

الت ػػػػػػػػػػػػريعي  كالتنفيذيػػػػػػػػػػػػ  القسػػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  ال يعطػػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػػ   أك السػػػػػػػػػػػػمط  

ال تػػػػػػػػػـ   يػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػػتبداد كتقييػػػػػػػػػد حريػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػراد بمقػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػل يقتضػػػػػػػػػيه الخيػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػلـ  كا 

 الخركج عف الغرض الذم كجد مف أجمه   كلف لمفرد حؽ التمرد  يه.

كمػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػنرل إلػػػػػػػػػػ  أم مػػػػػػػػػػدل تتػػػػػػػػػػك ر إمكلنيػػػػػػػػػػ  إيجػػػػػػػػػػلد صػػػػػػػػػػيغ  تكلمميػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػيف  

 حريلت األ راد كمبدأ سيلدة القلنكف.
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 مكونات الحكومة المدنية:  -1

إف كضػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػكانيف كتنفيػػػػػػػػػذهل مػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػـ مظػػػػػػػػػلهر السػػػػػػػػػيلدة  ػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػػؿ  

المجتمػػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػك  ذلػػػػػػػػػؾ ال يمكػػػػػػػػػف كضػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػدكد أك قيػػػػػػػػػكد تحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػيلدة الدكلػػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػف القػػػػػػػػكانيف كمػػػػػػػػل ال تكجػػػػػػػػد أيػػػػػػػػ  سػػػػػػػػمط  أخػػػػػػػػرل ايػػػػػػػػر الدكلػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػتطي  لهػػػػػػػػل أف تضػػػػػػػػ  

الحريػػػػػػػػػػػػ  بضػػػػػػػػػػػػركرة الػػػػػػػػػػػػتحفظ كالتقييػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػ  مملرسػػػػػػػػػػػػ   القػػػػػػػػػػػػكانيف   ينػػػػػػػػػػػػلدم دعػػػػػػػػػػػػلة مػػػػػػػػػػػػذهب

السػػػػػػػػػػمط   كذلػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػدكد حمليػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػرد كاحتفلظػػػػػػػػػػه بحقكقػػػػػػػػػػه   سػػػػػػػػػػمطلت الدكلػػػػػػػػػػ  

تصػػػػػػػػػػم   المسػػػػػػػػػػلكئ التػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػد يتعػػػػػػػػػػرض لهػػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػػر  بحكػػػػػػػػػػـ أنلنيتػػػػػػػػػػه كهػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػمطلت هػػػػػػػػػػ  

سػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػري  العميػػػػػػػػػػل  كسػػػػػػػػػػمط  تنفيػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػكانيف المكضػػػػػػػػػػكع    ػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػمط  د ػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػدكاف 

  كعقػػػػػػػػػػػػػػػػد المعلهػػػػػػػػػػػػػػػػدات كاألحػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػدعكهل لػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ بللسػػػػػػػػػػػػػػػػمط  القضػػػػػػػػػػػػػػػػلئي  أك الخػػػػػػػػػػػػػػػػلرج

بللسػػػػػػػػػػػمط  االتحلديػػػػػػػػػػػ   كتعػػػػػػػػػػػرؼ  ػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػلنكف الػػػػػػػػػػػدكل  بللسػػػػػػػػػػػمط  الدكليػػػػػػػػػػػ  أك الدبمكملسػػػػػػػػػػػي   

كهػػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػػمطلت الػػػػػػػػػػػ  ث ينبغػػػػػػػػػػػ  أف تكػػػػػػػػػػػكف منفصػػػػػػػػػػػم  عنػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػكؾ  ك يمػػػػػػػػػػػل يمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػرح 

  كتكضي  لهذ  السمطلت كالت  تعتبر مف مككنلت الحككم  المدني :

 أ. السمطة التشريعية : 

سػػػػػػػػػػػمط  مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػمطلت الدكلػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػ  ث ) الت ػػػػػػػػػػػريعي  ػػػػػػػػػػػػػػ التنفيذيػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػ القضػػػػػػػػػػػلئي     

كالسػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػريعي  تمتمػػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكانيف كمنلق ػػػػػػػػػػتهل كمراقبػػػػػػػػػػ  تنفيػػػػػػػػػػذهل كسػػػػػػػػػػ متهل  

كيجػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػكف هػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػمط   ػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػد مم مػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػعب الػػػػػػػػػػذيف يحصػػػػػػػػػػمكف عمػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا 

 الحؽ بلالنتخلب.
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أعطلهػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ أسػػػػػػػػػم  اعتبػػػػػػػػػلر  كأعتبػػػػػػػػػر كظيفػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػمط  أهػػػػػػػػػـ   كقػػػػػػػػػد  

 . 1)كظيف  مف كظلئؼ الحككم   

ــــــــــــوككيحػػػػػػػػػػػػدد   الغػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػف انػػػػػػػػػػػػدملج النػػػػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػػ     هػػػػػػػػػػػػك التمتػػػػػػػػػػػػ   ل

بػػػػػػػػػأم كهـ كحػػػػػػػػػريتهـ بسػػػػػػػػػ ـ كآمػػػػػػػػػلف ككلنػػػػػػػػػت األداة الكبػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػذلؾ ككسػػػػػػػػػيمته  القػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػ  

كالرئيسػػػػػػػػػػػػػي  لجميػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػدكؿ هػػػػػػػػػػػػػ  إقلمػػػػػػػػػػػػػ  يقرهػػػػػػػػػػػػػل المجتمػػػػػػػػػػػػػ   كالسػػػػػػػػػػػػػن  الكضػػػػػػػػػػػػػعي  األكلػػػػػػػػػػػػػ  

السػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػريعي   بينمػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػن  الطبيعيػػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػػ  كالرئيسػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػ  ينبغػػػػػػػػػػ  أف تسػػػػػػػػػػيطر 

حتػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  السػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػريعي  هػػػػػػػ  بقػػػػػػػل  المجتمػػػػػػػ  ككػػػػػػػؿ  ػػػػػػػرد  يػػػػػػػه بمقػػػػػػػدار مػػػػػػػل يتفػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػؾ 

 . 2)م  الخير العلـ  

مي   السػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػريعي   ػػػػػػػػػػ  مكلنػػػػػػػػػػ  ر يعػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػ  مكلنػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػل لــــــــــوككيضػػػػػػػػػػ   

 هػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػريعي     ليسػػػػػػػػت السػػػػػػػػمط  العميػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػ  كحسػػػػػػػػب  بػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػ  سػػػػػػػػمط  

مقدسػػػػػػػػػػػػػ  ال تتغيػػػػػػػػػػػػػر  ... كلػػػػػػػػػػػػػيس ألم مرسػػػػػػػػػػػػػكـ صػػػػػػػػػػػػػلدر عػػػػػػػػػػػػػف أم  ػػػػػػػػػػػػػخص آخػػػػػػػػػػػػػر  مهمػػػػػػػػػػػػػل 

كلنػػػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػػػكرة التػػػػػػػػػػػ  يصػػػػػػػػػػػلغ بهػػػػػػػػػػػل أك السػػػػػػػػػػػمط  التػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػند إليهػػػػػػػػػػػل مفعػػػػػػػػػػػكؿ أك سػػػػػػػػػػػمط  

أختلرهػػػػػػػػػػػػػل الجمهػػػػػػػػػػػػػكر قلنكنيػػػػػػػػػػػػػ   إال إذا صػػػػػػػػػػػػػلدقت عميػػػػػػػػػػػػػه تمػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػػريعي  التػػػػػػػػػػػػػ  

. كيػػػػػػػػػربط لػػػػػػػػػكؾ بػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػريعي  كبػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػكة القػػػػػػػػػلنكف  ػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػكد لقػػػػػػػػػكة  3)كعينهػػػػػػػػػل  

القػػػػػػػػػلنكف إال بكجػػػػػػػػػكد تمػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػريعي  كع قتهػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػلأل راد كالقػػػػػػػػػلنكف كمػػػػػػػػػل يجػػػػػػػػػب لهػػػػػػػػػل 

  عمه    خدم  المجتم .

                                                           
 .263عم  عبد المعط  محمد  الفكر السيلس  الغرب   مرج  سبؽ ذكر   ص   1)
 .218جكف لكؾ     الحكـ المدن   مصدر سبؽ ذكر   ص   2)
 .218المصدر السلبؽ  ص   3)
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كيحػػػػػػػػػػػدد لػػػػػػػػػػػكؾ دكر السػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػريعي  حيػػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػػػكؾ أف السػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػريعي   

  سػػػػػػػػػػػمط  تقتصػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػ  خيػػػػػػػػػػػر المجتمػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػلـ   هػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػمط  ارضػػػػػػػػػػػهل األسلسػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ

كالكحيػػػػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػػػػك البقػػػػػػػػػػػػػػل  لممجتمػػػػػػػػػػػػػػ  أك المحكػػػػػػػػػػػػػػكميف  كيسػػػػػػػػػػػػػػتحيؿ   أف يكػػػػػػػػػػػػػػكف لهػػػػػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػػػػػؽ 

بػػػػػػػػػػػػػػ ه ؾ أك القضػػػػػػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػػػػػػ  المحكػػػػػػػػػػػػػػكميف أك اسػػػػػػػػػػػػػػتعبلدهـ أك إ قػػػػػػػػػػػػػػلرهـ عمػػػػػػػػػػػػػػدان   للزامػػػػػػػػػػػػػػلت 

مػػػػػػػػػف األحػػػػػػػػػكاؿ السػػػػػػػػػن  الطبيعيػػػػػػػػػ  ال تنتهػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػدل اجتمػػػػػػػػػلع الب ػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػؿ تصػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػ  الك يػػػػػػػػػر 

متملسػػػػػػػػػك  األجػػػػػػػػػزا  كتقػػػػػػػػػرف بهػػػػػػػػػل عقكبػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػف كضػػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػػر معرك ػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػند إليهػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف 

. كهكػػػػػػػػػذا  للسػػػػػػػػػن  الطبيعيػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػلنكف أزلػػػػػػػػػ  يهػػػػػػػػػيمف عمػػػػػػػػػ   1)أجػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػأميف التقيػػػػػػػػػد بهػػػػػػػػػل  

 الب ر  المت رعيف منهـ كاير المت رعيف.

كالسػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػريعي   ػػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػكؾ يجػػػػػػػػػػػب أف تتفػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػ   

ل لػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ أف  القكاعػػػػػػػػد التػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػنكنهل مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ تنظػػػػػػػػيـ أ عػػػػػػػػلؿ سػػػػػػػػػلئر حيػػػػػػػػث يػػػػػػػػر 

النػػػػػػػػػػػػلس  كأ عػػػػػػػػػػػػلؿ سػػػػػػػػػػػػلئر النػػػػػػػػػػػػلس تمػػػػػػػػػػػػؾ كأ عػػػػػػػػػػػػللهـ أيضػػػػػػػػػػػػلن ينبغػػػػػػػػػػػػ  أف تتفػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػن  

 . 2)الطبيعي   أم م  ا رادة ا لهي   إذ ه  عبلرة عنهل 

 للسػػػػػػػػػػن  الطبيعيػػػػػػػػػػ  األسلسػػػػػػػػػػي  تهػػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػػػ  بقػػػػػػػػػػل  النػػػػػػػػػػكع ا نسػػػػػػػػػػلن    كػػػػػػػػػػؿ ت ػػػػػػػػػػػري   

.ب رم أ  ك إنسلن  يتنل   معهل بلطؿ الغ 

مػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػ ؾ أحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف يحػػػػػػػػػػؽ لمسػػػػػػػػػػمط  العميػػػػػػػػػػل أف تنتػػػػػػػػػػزع  ػػػػػػػػػػيئلن  يقػػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػػكؾ :  ال 

نػػػػػػػػػه لمػػػػػػػػػل كلنػػػػػػػػػت حمليػػػػػػػػػ  الممكيػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػرض الحككمػػػػػػػػػ  كالبلعػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػ  دكف مكا قتػػػػػػػػػه د أل

 ػػػػػػػػػػػػػػراد ال ػػػػػػػػػػػػػػعب حػػػػػػػػػػػػػػؽ المجتمػػػػػػػػػػػػػػ  د تحػػػػػػػػػػػػػػتـ ضػػػػػػػػػػػػػػركرة أف يكػػػػػػػػػػػػػػكف أل انػػػػػػػػػػػػػػدملج الب ػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػ 

   4) 3) الممكي 

                                                           
 .218المصدر السلبؽ  ص   1)
 .218المصدر السلبؽ  ص   2)
(3)

 . 222المصدر السابق , ص  
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لمسػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػريعي  العميػػػػػػػػػػػػل أف تحكػػػػػػػػػػػػـ بكاسػػػػػػػػػػػػط  قػػػػػػػػػػػػكانيف مزيفػػػػػػػػػػػػ   كبهػػػػػػػػػػػػذا ال يحػػػػػػػػػػػػؽ 

كقكاعػػػػػػػػد ظللمػػػػػػػػ   بػػػػػػػػؿ يتحػػػػػػػػتـ عميهػػػػػػػػل أف تحكػػػػػػػػـ بكاسػػػػػػػػط  قػػػػػػػػكانيف علدلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػكر 

كتفصػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػكؽ النػػػػػػػػػلس  بنػػػػػػػػػل ن عمػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػكانيف علدلػػػػػػػػػ  يطبقهػػػػػػػػػل قضػػػػػػػػػلة بطريقػػػػػػػػػ  علدلػػػػػػػػػ  

ط  لهػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػ حيلت معرك ػػػػػػػػػػػ   كهكػػػػػػػػػػػذا  مهمػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػكؿ الحكػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػػ    للسػػػػػػػػػػػم

الحلكمػػػػػػػػػ  ينبغػػػػػػػػػػ  أف تحكػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػلس قػػػػػػػػػػكانيف صػػػػػػػػػػريح  مسػػػػػػػػػػمـ بهػػػػػػػػػػل  ال عمػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػلس 

أكامػػػػػػػػػػر مرتجمػػػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػػػرارات مبتدعػػػػػػػػػػ   ألف حػػػػػػػػػػلؿ الب ػػػػػػػػػػر تصػػػػػػػػػػب  عنػػػػػػػػػػدهل أسػػػػػػػػػػكأ مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػللهـ 

 ػػػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػػػكر الطبيعػػػػػػػػػػػػػ   إذ أف سػػػػػػػػػػػػػمط  الحككمػػػػػػػػػػػػػ  كمهػػػػػػػػػػػػػل إف هػػػػػػػػػػػػػ  إال مػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػؿ خيػػػػػػػػػػػػػر 

ملرسػػػػػػػػػػػهل أصػػػػػػػػػػػحلبهل المجتمػػػػػػػػػػػ    كجػػػػػػػػػػػب أف ال تكػػػػػػػػػػػكف جػػػػػػػػػػػلئرة أك قلئمػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػػػػكل  كأف ي

 . 1)عم  أسلس قكانيف مكضكع   لبت  

كمػػػػػػػل يصػػػػػػػؼ لػػػػػػػكؾ حللػػػػػػػ  األ ػػػػػػػراد  ػػػػػػػ  ظػػػػػػػؿ السػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػريعي  كمػػػػػػػل تحكػػػػػػػـ بػػػػػػػه مػػػػػػػف  

قػػػػػػػػػػكانيف علدلػػػػػػػػػػ   كيػػػػػػػػػػرل أف ذلػػػػػػػػػػؾ يصػػػػػػػػػػؿ بنػػػػػػػػػػل بللضػػػػػػػػػػركرة إلػػػػػػػػػػ  آمػػػػػػػػػػلف األ ػػػػػػػػػػراد كاسػػػػػػػػػػتقرارهل   

كػػػػػػػػػ  يتػػػػػػػػػلح لم ػػػػػػػػػعب أف يعػػػػػػػػػرؼ كاجبلتػػػػػػػػػه كيػػػػػػػػػنعـ بػػػػػػػػػلألمف كالسػػػػػػػػػ ـ ضػػػػػػػػػمف نطػػػػػػػػػلؽ القػػػػػػػػػلنكف  

يحظػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػ  الحكػػػػػػػػػلـ تجػػػػػػػػػلكز الحػػػػػػػػػدكد الم ػػػػػػػػػركع  لهػػػػػػػػػـ  كػػػػػػػػػ  ال تفسػػػػػػػػػدهـ السػػػػػػػػػمط  التػػػػػػػػػ  ك 

د عػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػيهـ  يسػػػػػػػػػتخدمكهل  ػػػػػػػػػػ  أاػػػػػػػػػراض كعمػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػك  يجهمكنهػػػػػػػػػػل كال يعتر ػػػػػػػػػكف بأصػػػػػػػػػػللتهل 

 . 2)طكعلن  

كبهػػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػػػػػه ال يجػػػػػػػػػػػػكز لمهيئػػػػػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػػػػػريعي  أف تأخػػػػػػػػػػػػذ أمػػػػػػػػػػػػ ؾ أم  ػػػػػػػػػػػػرد دكف  

حل ظػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػ ؾ ذلػػػػػػػػػؾ الب ػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  مكا قتػػػػػػػػػه؛ ألف اػػػػػػػػػرض الحككمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك الحمليػػػػػػػػػ  كالم

 المجتم .
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كيػػػػػػػػػػربط لػػػػػػػػػػكؾ بػػػػػػػػػػيف ممكيػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػراد كالمحل ظػػػػػػػػػػ  عميهػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػمط  القػػػػػػػػػػلنكف  

أعنػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػريعي  حيػػػػػػػػػػث  يقػػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػػكؾ :   للنػػػػػػػػػػلس الػػػػػػػػػػذيف لهػػػػػػػػػػـ ممػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػ  

المجتمػػػػػػػػػػ   إذان لهػػػػػػػػػػـ  حػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػللخيرات التػػػػػػػػػػ  تخصػػػػػػػػػػهـ بحسػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػلنكف المجتمػػػػػػػػػػ  ال ينػػػػػػػػػػلزع 

 . 1)ينتزعهل منهـ أك أم جز  منهل مف دكف إرادتهـ     يجكز ألحد أف 

مػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػرل أف الغػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػف الحككمػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػك تمكػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػلس مػػػػػػػػػػف أم كهػػػػػػػػػػـ  

كحمليتهػػػػػػػػػػل كالمحل ظػػػػػػػػػػ  عميهػػػػػػػػػػل   للحػػػػػػػػػػلكـ مهمػػػػػػػػػػل تكػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػمط  قكيػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػ  

القػػػػػػػػػػػكانيف  كتنظػػػػػػػػػػػيـ الممكيػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػيف جميػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػػػػػ    هػػػػػػػػػػػك ال يسػػػػػػػػػػػتطي  أف يتجػػػػػػػػػػػلكز 

يسػػػػػػػػػتكل  عمػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػؾ أم  ػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػػراد دكف مكا قتػػػػػػػػػه   لػػػػػػػػػذلؾ  مػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػأ  الحػػػػػػػػدكد كأف

أف يظػػػػػػػػػػف أف السػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػريعي  أك العميػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  دكلػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػدكؿ تسػػػػػػػػػػتطي  صػػػػػػػػػػن  مػػػػػػػػػػل 

 . 2) كانتزاع أم جز  منهل أرادتت ل  كالتصرؼ بأم ؾ رعليلهل جكران 

كهػػػػػػػػػػػػػذا يؤكػػػػػػػػػػػػػد أيضػػػػػػػػػػػػػلن اتجػػػػػػػػػػػػػل  جػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػكؾ تجػػػػػػػػػػػػػل  تحديػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػ حيلت السػػػػػػػػػػػػػمط   

 ػػػػػػػػػريعي  كالحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف قكتهػػػػػػػػػل المطمقػػػػػػػػػ   كبػػػػػػػػػذلؾ   ال يحػػػػػػػػػؽ لمهيئػػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػػريعي  أػػػػػػػػػػف تتخمػػػػػػػػػ  الت

عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػمط  كضػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػكانيف أليػػػػػػػػػػ  هيئػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػرل  كذلػػػػػػػػػػؾ أف هػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػمط  هػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػمط  

يسػػػػػػػػػػػػػبغكهل عمػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف  تفكيضػػػػػػػػػػػػػي  منب قػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػػػػعب   ػػػػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػػػكز ألصػػػػػػػػػػػػػحلبهل أف

ف  ػػػػػػػػكؿ الحكػػػػػػػػـ  . مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػرل أف لم ػػػػػػػػعب كحػػػػػػػػد  القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػ  اتخػػػػػػػػلذ كتعيػػػػػػػػي 3) عػػػػػػػػداهـ

 كذلؾ عف طريؽ إن ل  السمط  الت ريعي  كتعييف القلئميف عميهل.

 كعنػػػػػػػػدمل يقػػػػػػػػكؿ ال ػػػػػػػػعب: سػػػػػػػػكؼ نرضػػػػػػػػ  لمقػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػ  يضػػػػػػػػعهل هػػػػػػػػؤال  النفػػػػػػػػر عمػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا 

الكجػػػػػػػػه كنمت ػػػػػػػػؿ لهػػػػػػػػـ   مػػػػػػػػػيس ألحػػػػػػػػد أف يقػػػػػػػػكؿ: سػػػػػػػػكؼ يضػػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػر سػػػػػػػػكاهـ القػػػػػػػػكانيف لهػػػػػػػػػـ:  
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  سػػػػػػػػػػنتهل الفئػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  اختلركهػػػػػػػػػػل  هػػػػػػػػػػـ ليسػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػراميف عمػػػػػػػػػػ  التقيػػػػػػػػػػد بغيػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػػ

كخكلكهػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػ حي  كضػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػكانيف لهػػػػػػػػػػػـ. كهػػػػػػػػػػػذ  هػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػدكد التػػػػػػػػػػػ  تفرضػػػػػػػػػػػهل عمػػػػػػػػػػػ  

الهيئػػػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػػػريعي  األملنػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  عهػػػػػػػػػػد بهػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػريع  او كسػػػػػػػػػػن  الطبيعػػػػػػػػػػ  

 . 1)إل  تمؾ الهيئ     كؿ دكل  مف الدكؿ  مهمل كلف  كؿ الحكـ  يهل 

عميهػػػػػػػػػػػل أف تحكػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػلس قػػػػػػػػػػػكانيف مكضػػػػػػػػػػػكع    للهيئػػػػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػػػػريعي  يجػػػػػػػػػػػب   

 لبتػػػػػػػػػػ   ال تتغيػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػػػكاؿ خلصػػػػػػػػػػ   كأف تتبػػػػػػػػػػ  قلعػػػػػػػػػػدة كاحػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػ  معلممتهػػػػػػػػػػل لمفقيػػػػػػػػػػر 

كالغنػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػكا . كأف تهػػػػػػػػػػػدؼ هػػػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػػػكانيف إلػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػرض كاحػػػػػػػػػػػد .. هػػػػػػػػػػػك خيػػػػػػػػػػػر 

ال ػػػػػػػػػػػػػعب  كال يحػػػػػػػػػػػػػػؽ لمسػػػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػػػريعي  كال ينبغػػػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػػػل أف تسػػػػػػػػػػػػػػمـ صػػػػػػػػػػػػػػ حي  كضػػػػػػػػػػػػػػ  

 . 2)أخرل   القكانيف ألي  هيئ 

 مػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػف لمسػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػريعي  صػػػػػػػػػػػف  ال ػػػػػػػػػػرعي  لممجتمػػػػػػػػػػػ  إال بمقػػػػػػػػػػػدار مػػػػػػػػػػػل تممػػػػػػػػػػػؾ  

مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكانيف لجميػػػػػػػػػػ  هيئػػػػػػػػػػلت المجتمػػػػػػػػػػ  كأ ػػػػػػػػػػراد  كتضػػػػػػػػػػ  القكاعػػػػػػػػػػد أل عػػػػػػػػػػللهـ  

 كتض  سمط  لتنفيذ هذ  القكاعد كالقكانيف.

كػػػػػػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػػركرم أف تكػػػػػػػػػػػػكف السػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػريعي  قلئمػػػػػػػػػػػػ  لسبػػػػػػػػػػػػد  إذ  

لجػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػركري  إلػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػكانيف جديػػػػػػػػػػدة دائمػػػػػػػػػػلن  أيضػػػػػػػػػػلن عنػػػػػػػػػػدمل تسػػػػػػػػػػند لػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػف ح

السػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػريعي  تنفيػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػعهل إلػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػ د  ػػػػػػػػػ ف السػػػػػػػػػمط  

الت ػػػػػػػػػريعي  لهػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػؽ أف تسػػػػػػػػػتعيد ذلػػػػػػػػػؾ متػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػدت داعيػػػػػػػػػلن لػػػػػػػػػذلؾ  كمػػػػػػػػػل لهػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػؽ أف 

مػػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػػػـ كاجبػػػػػػػػػػػػلت تعلقػػػػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػػػػؤكليف عػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػك  ا دارة الخلرجػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػلنكف   

ككظػػػػػػػػػػلئؼ السػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػريعي  منػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػتبداد الهيئػػػػػػػػػػ  التنفيذيػػػػػػػػػػ  ألنهػػػػػػػػػػل أعمػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػمط   ػػػػػػػػػػ  
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الػػػػػػػػػب د كمصػػػػػػػػػدر كػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػكانيف.  مهمتهػػػػػػػػػل كضػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػ  تنلسػػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػػعب  

سػػػػػػػػػػكا  كلنػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػػكانيف بصػػػػػػػػػػكرة مؤقتػػػػػػػػػػ  أك بصػػػػػػػػػػكرة دائمػػػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػػػل أف هػػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػػكانيف 

جتمػػػػػػػػػػػ   كعػػػػػػػػػػػف حلجػػػػػػػػػػػلتهـ  لػػػػػػػػػػػذلؾ احتمػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػمط  يجػػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػػكف معبػػػػػػػػػػػرة عػػػػػػػػػػػف آرا  الم

الت ػػػػػػػػػػػريعي  المقػػػػػػػػػػػلـ األكؿ ألنهػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػمط  األكلػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  تخػػػػػػػػػػػتص بكضػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػكانيف 

 الت  تنظـ حيلة األ راد كحريلتهـ.

 ب. السمطة التنفيذية: 

هػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػمط  ال لنيػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػمطلت الدكلػػػػػػػػػػػػ   كت ػػػػػػػػػػػػمؿ المؤسسػػػػػػػػػػػػلت كالكظػػػػػػػػػػػػلئؼ  

السػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػريعي   كعمػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػػػػلس  المختصػػػػػػػػػػػ  بتنفيػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػكانيف الصػػػػػػػػػػػلدرة عػػػػػػػػػػػف

ظف  الدكلػػػػػػػػػػػػػػػ  كل ػػػػػػػػػػػػػػػ  بلسػػػػػػػػػػػػػػػت نل  ت ػػػػػػػػػػػػػػمؿ رئػػػػػػػػػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػػػػػػػػ  كالمجػػػػػػػػػػػػػػػللس المحميػػػػػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػػػػػك 

 .القضلة

السػػػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػػ  مكمفػػػػػػػػػػػ  برعليػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػ  الداخميػػػػػػػػػػػ  كالخلرجيػػػػػػػػػػػ  لمػػػػػػػػػػػب د كهػػػػػػػػػػػد هل 

  .السمط  ليست مطمق  التصرؼ أيضلن  تحقيؽ الخير العلـ د كمل أف هذ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػتمؿ إذف عمػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػمط  اعػػػػػػػػػػػػػػػ ف الحػػػػػػػػػػػػػػػرب كاقػػػػػػػػػػػػػػػرار السػػػػػػػػػػػػػػػمـ هػػػػػػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػػػػػػمط  تك 

كاالنضػػػػػػػػػػػػملـ إلػػػػػػػػػػػػ  األحػػػػػػػػػػػػ ؼ كتكقيػػػػػػػػػػػػ  المعلهػػػػػػػػػػػػدات كتنظػػػػػػػػػػػػيـ سػػػػػػػػػػػػلئر الع قػػػػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػؿ 

 .  1)األ راد كالجملعلت الخلرج  عف الدكل 

كلمسػػػػػػػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػػػػػػ  مهػػػػػػػػػػػػػػػلـ تخصػػػػػػػػػػػػػػػهل دكف السػػػػػػػػػػػػػػػمطلت األخػػػػػػػػػػػػػػػرل  عميهػػػػػػػػػػػػػػػل   تنفيػػػػػػػػػػػػػػػذ 

إم تنفيػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػكانيف   2)نتمػػػػػػػػػ  إليػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػكانيف المجتمػػػػػػػػػ  المدنيػػػػػػػػػ  كتطبيقهػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ي

المككمػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػل مػػػػػػػػف السػػػػػػػػمط  العميػػػػػػػػل أعنػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػريعي    للسػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ   تنفػػػػػػػػذ 

القػػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػػ  يضػػػػػػػػػػعهل ال ػػػػػػػػػػعب عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػريعي    لمػػػػػػػػػػل كلنػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػكانيف 
                                                           

(1)
 . 227,  226المصدر السابق , ص  

(2)
 . 227المصدر السابق  
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المفعػػػػػػػػػػكؿ دائمتػػػػػػػػػػه د   ك خػػػػػػػػػػ ؿ  تػػػػػػػػػػرة قصػػػػػػػػػػيرة مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزمف  لبتػػػػػػػػػػالمكضػػػػػػػػػػكع   ػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػلؿ أ

لنػػػػػػػػػػت تفتقػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػ  التنفيػػػػػػػػػػذ بلسػػػػػػػػػػتمرار أك السػػػػػػػػػػهر عميهػػػػػػػػػػل د  قػػػػػػػػػػد اقتضػػػػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػػػػكف كلمػػػػػػػػػػل ك

 مػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػمط  دائمػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػهر عمػػػػػػػػػػ  تنفيػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػكانيف المكضػػػػػػػػػػكع  كتبقػػػػػػػػػػ  آمػػػػػػػػػػر  . مػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػل 

 .  1)حكاؿ تنفيذي  منفصميف    الك ير مف األكلنت السمط  الت ريعي  كالسمط  ال

   أعمػػػػػػػػػػػػلؿ السػػػػػػػػػػػػمط  كينتقػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػكؾ مكضػػػػػػػػػػػػحلن مهػػػػػػػػػػػػلـ أخػػػػػػػػػػػػرل لمسػػػػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػػػ    

التنفيذيػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػ  األعمػػػػػػػػػػلؿ المتصػػػػػػػػػػم  بتحقيػػػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػػػتقرار الػػػػػػػػػػداخم  كالػػػػػػػػػػد لع كالع قػػػػػػػػػػلت مػػػػػػػػػػ  

 . 22  4) 2)دكؿ العللـ كتنظيـ مللي  الدكل  كتنظيـ القضلة  

 ج. السمطة القضائية) الفيدرالية (: 

يسػػػػػػػػػػتكمؿ لػػػػػػػػػػػكؾ سػػػػػػػػػػػمطلت الدكلػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػ  ث كتػػػػػػػػػػػأت  السػػػػػػػػػػػمط  القضػػػػػػػػػػػلئي   ػػػػػػػػػػػ  نهليػػػػػػػػػػػ   

كلػػػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػػػددان كظيفتهػػػػػػػػػػػػل كأهميتهػػػػػػػػػػػػل كع قتهػػػػػػػػػػػػل بللسػػػػػػػػػػػػمطتيف السػػػػػػػػػػػػلبقتيف  هػػػػػػػػػػػػ    سػػػػػػػػػػػػمطلت الد

السػػػػػػػػػػػمط  ال لل ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػمطلت الدكلػػػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػكف كظيفتهػػػػػػػػػػػل تفسػػػػػػػػػػػير القػػػػػػػػػػػلنكف 

  كك يػػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػػل  هيئلتهػػػػػػػػػػل: المحػػػػػػػػػػلكـ كقػػػػػػػػػػلئ  المعينػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػػػ كتطبيقػػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػػ  ال

أحكػػػػػػػػػلمهـ  كيحػػػػػػػػػػؽ  ي ػػػػػػػػػكؿ حكػػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػػػلة سػػػػػػػػػلبق  يعتمػػػػػػػػػػد عميهػػػػػػػػػل القضػػػػػػػػػػلة ...  ػػػػػػػػػ  إصػػػػػػػػػػدار

ؽ النػػػػػػػػػلس د بنػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػكانيف لمسػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػريعي  .. أف تقػػػػػػػػػر العدالػػػػػػػػػ  كتفصػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػك 

 . 3).   1) 3)قلئم  د يطبقهل قضل  ذك ص حي  معرك كف     مسنكن

كيضػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػػػػركطلن لمقضػػػػػػػػػػػلة داخػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػمط  القضػػػػػػػػػػػلئي  ككاجبػػػػػػػػػػػلتهـ  يجػػػػػػػػػػػب أف  

قػػػػػػػػػػلنكف كالنزاهػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  الحكػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػكف القضػػػػػػػػػػلة عمػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػس كبيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف العدالػػػػػػػػػػ  كمعر ػػػػػػػػػػ  ال

كالقضػػػػػػػػػػػػػػل     لػػػػػػػػػػػػػػذلؾ تتخػػػػػػػػػػػػػػذ عػػػػػػػػػػػػػػدة احتيلطػػػػػػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػػػػػػ  تعيػػػػػػػػػػػػػػيف القضػػػػػػػػػػػػػػلة كتػػػػػػػػػػػػػػك ير بعػػػػػػػػػػػػػػض 

                                                           
1))

  . 227المصدر السابق  

 .217   مرج  سبؽ ذكر   ص3  جالسيلس  عبد الكهلب الكيلل   مكسكع    2)
(3)

 . 221جون لوك , فً الحكم المدنً , مصدر سبق ذكره . ص  
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االمتيػػػػػػػػػلزات لهػػػػػػػػػـ كحصػػػػػػػػػلنتهـ أ نػػػػػػػػػل  مزاكلػػػػػػػػػ  مهػػػػػػػػػلمهـ  كتعتبػػػػػػػػػر المحكمػػػػػػػػػ  العميػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػب د 

  4)  . 2) 1)صلحب  القكؿ النهلئ   يمل يعرض عميهل  

كمصػػػػػػػػػللح   ػػػػػػػػػ  ع قتػػػػػػػػػػه  هػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػمط  ارضػػػػػػػػػهل   السػػػػػػػػػػهر عمػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػ م  الجمهػػػػػػػػػػكر 

الخلرجيػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػػيبه منػػػػػػػػػػه نفػػػػػػػػػػ  أك ضػػػػػػػػػػر  د كمػػػػػػػػػػ  أف صػػػػػػػػػػ ح هػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػمط  

الدكليػػػػػػػػػػػػ  أك  سػػػػػػػػػػػػلدهل يمسػػػػػػػػػػػػلف بللدكلػػػػػػػػػػػػ  مسلسػػػػػػػػػػػػلن عظيمػػػػػػػػػػػػلن د  مػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػف اليسػػػػػػػػػػػػير تقييػػػػػػػػػػػػدهل 

بقػػػػػػػػػػكانيف سػػػػػػػػػػلبق  قلئمػػػػػػػػػػ  مكضػػػػػػػػػػكع  د  ػػػػػػػػػػيم  السػػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػ  .لػػػػػػػػػػذلؾ كجػػػػػػػػػػب ضػػػػػػػػػػركرة أف 

كحكمػػػػػػػػتهـ د كػػػػػػػػ  يملرسػػػػػػػػكهل مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػر العػػػػػػػػلـ. يتػػػػػػػػرؾ أمرهػػػػػػػػل لركيػػػػػػػػ  القػػػػػػػػلئميف عميهػػػػػػػػل 

 ػػػػػػػػػػػللقكانيف التػػػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػػػبط ع قػػػػػػػػػػػلت المػػػػػػػػػػػكاطنيف  يمػػػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػػػنهـ كالتػػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػػعت مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػؿ 

    1)  2)تنظيـ أ عللهـ د قد تسبقهل ب  أدن  م ق    

ممػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػبؽ نػػػػػػػػػػػرل أف الغػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػػمط  هػػػػػػػػػػػ  إصػػػػػػػػػػػدار األحكػػػػػػػػػػػلـ التػػػػػػػػػػػ  

مجػػػػػػػػػػرميف  كتحديػػػػػػػػػػد المنلزعػػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػػ  تحمػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػ   كذلػػػػػػػػػػؾ  يمػػػػػػػػػػل يخػػػػػػػػػػتص بمعلقبػػػػػػػػػػ  ال

قػػػػػػػػػد تن ػػػػػػػػػأ بػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػراد كالدكلػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػرع  حمهػػػػػػػػػل   هػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػمط  ارضػػػػػػػػػهل تحقيػػػػػػػػػؽ الخيػػػػػػػػػػر 

 العلـ كاالستقرار الت ريع   كحملي  المجتم  كالمحل ظ  عميه.

هػػػػػػػػػػػػذ  هػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػمطلت الػػػػػػػػػػػػ  ث  ػػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػػ  كالتػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػـك بتطبيػػػػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػػػػلنكف  

يجػػػػػػػػػب إمػػػػػػػػػداد تمػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػمطلت بػػػػػػػػػللقكة ال زمػػػػػػػػػ  كحمليػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػراد كحػػػػػػػػػريتهـ كممكيػػػػػػػػػتهـ  لػػػػػػػػػذلؾ 

لتحقيػػػػػػػػػؽ الغػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػذم كضػػػػػػػػػعت مػػػػػػػػػف أجمػػػػػػػػػه كهػػػػػػػػػك تنفيػػػػػػػػػذ أحكػػػػػػػػػلـ القػػػػػػػػػلنكف ؛ ألنػػػػػػػػػه ال بػػػػػػػػػد 

ألم مجتمػػػػػػػػػػػ  يريػػػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػػػتمرار كالبقػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػكة تجعػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػه مجتمعػػػػػػػػػػػلن 

سيلسػػػػػػػػيلن قػػػػػػػػلدران عمػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػراد  كحػػػػػػػػػريتهـ كأم كهػػػػػػػػـ  بمعنػػػػػػػػ  أف تكػػػػػػػػػكف لهػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػػ  

ميػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػتطي  أف تػػػػػػػػػك ر األمػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػتقرار لممجتمػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػبط الميػػػػػػػػػكؿ كالصػػػػػػػػػراعلت قػػػػػػػػػدرة ع
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التػػػػػػػ  قػػػػػػػد تحػػػػػػػدث بػػػػػػػيف أ ػػػػػػػراد هػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػ    كهػػػػػػػذ  القػػػػػػػدرة هػػػػػػػ  السػػػػػػػمط  التػػػػػػػ  تػػػػػػػتحكـ  ػػػػػػػ  

الكيػػػػػػػػػلف السيلسػػػػػػػػػ  كتػػػػػػػػػتحكـ  ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػئكنه داخميػػػػػػػػػلن كخلرجيػػػػػػػػػلن   للسػػػػػػػػػمط  هػػػػػػػػػ  علمػػػػػػػػػؿ أسلسػػػػػػػػػ  

األ ػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػللحهـ  ػػػػػػػػػ  تنفيػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػلنكف   بػػػػػػػػػدكف كجػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػمط    تهػػػػػػػػػيمف عمػػػػػػػػػ  

 كحفظ حريتهـ كحيلتهـ كممتمكلتهـ  ال يمكف تنفيذ القلنكف.

 للسػػػػػػػػػػمط  هػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  تممػػػػػػػػػػؾ الكسػػػػػػػػػػلئؿ كاألدكات التػػػػػػػػػػ  تمكنهػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػػؽ تنفيػػػػػػػػػػذ 

 القلنكف.

كيػػػػػػػػػػرل جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ أف كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػد  سػػػػػػػػػػمط  معػػػػػػػػػػرض  سػػػػػػػػػػل ة اسػػػػػػػػػػتعمللهل  

عرك ػػػػػػػػ  ال يجػػػػػػػػب لهػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػرد أف حػػػػػػػػيف مملرسػػػػػػػػتهل  لػػػػػػػػذلؾ ال بػػػػػػػػد مػػػػػػػػف قيػػػػػػػػلـ حػػػػػػػػدكد معينػػػػػػػػ  كم

يتجلكزهػػػػػػػػػػػػل   للسػػػػػػػػػػػػمط  يجػػػػػػػػػػػػب أف تشراقػػػػػػػػػػػػب كأف تكضػػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػدكد كأف ال تقػػػػػػػػػػػػكـ بأعمػػػػػػػػػػػػلؿ 

 مخللف  لمقلنكف.

كيتفػػػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػػػػ  أرسػػػػػػػػػػػػطك  ػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػركرة الفصػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػمطلت حيػػػػػػػػػػػػث رأل  

أرسػػػػػػػػػطك أف الدكلػػػػػػػػػ  الم مػػػػػػػػػ  تتكػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػف    ػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػركب مػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػمطلت: سػػػػػػػػػمط  ت ػػػػػػػػػريعي  

ذ أجيػػػػػػػػػد تقسػػػػػػػػػيـ هػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػمطلت أجيػػػػػػػػػد نظػػػػػػػػػلـ الدكلػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػمط  تنفيذيػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػمط  ق ضػػػػػػػػػلئي   كا 

كمهػػػػػػػػػل  كهكػػػػػػػػػذا نجػػػػػػػػػد أف أكؿ مػػػػػػػػػف تنبػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػػ  أف  مػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػمطلت  ػػػػػػػػػ ث رئيسػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػ  

هػػػػػػػػػك أرسػػػػػػػػػطك حيػػػػػػػػػث يقػػػػػػػػػكؿ:   أنػػػػػػػػػه تكجػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػزا  إذا كػػػػػػػػػلف ال ػػػػػػػػػلرع 

  حكيمػػػػػػػػلن ا ػػػػػػػػتغؿ بهػػػػػػػػل  ػػػػػػػػكؽ كػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ   كنظػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػئكنهل  كمتػػػػػػػػ  أحسػػػػػػػػف تنظػػػػػػػػيـ هػػػػػػػػذ  األجػػػػػػػػزا

 . 1)ال     حسف نظلـ الدكل  كمهل بللضركرة  

كػػػػػػػػػػػػػذلؾ نػػػػػػػػػػػػػلدل جػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػكؾ بضػػػػػػػػػػػػػركرة  صػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػمطلت الت ػػػػػػػػػػػػػريعي  كالتنفيذيػػػػػػػػػػػػػ   

كالقضػػػػػػػػػلئي  التػػػػػػػػػ  تكجػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ حككمػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػللغرض مػػػػػػػػػف الفصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف هػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػمطلت 
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الػػػػػػػػػ  ث هػػػػػػػػػك حمليػػػػػػػػػ  كتأكيػػػػػػػػػد الحريػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػي   كمػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػل تتضػػػػػػػػػ  الع قػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف الحريػػػػػػػػػ  

حيػػػػػػػػػػػػث أف القػػػػػػػػػػػػلنكف كالفصػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػمطلت الػػػػػػػػػػػػ  ث هػػػػػػػػػػػػك الضػػػػػػػػػػػػلبط  كسػػػػػػػػػػػػيلدة القػػػػػػػػػػػػلنكف

لحريػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػراد   للفصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذم نػػػػػػػػلدل بػػػػػػػػه جػػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ:   المقصػػػػػػػػكد منػػػػػػػػه منػػػػػػػػ  أم عضػػػػػػػػك 

أك سػػػػػػػػمط  مػػػػػػػػػف أف تسػػػػػػػػػكد كتسػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػ  ايرهػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف السػػػػػػػػمطلت األخػػػػػػػػػرل  كمػػػػػػػػػل يجػػػػػػػػػب أف 

  يكػػػػػػػػكف هنػػػػػػػػلؾ نػػػػػػػػكع مػػػػػػػػف التكػػػػػػػػل ؤ كالتػػػػػػػػكازف بػػػػػػػػيف السػػػػػػػػمطلت  كػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػتطي  أف تقػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػمط

 . 1)المبغ  عميهل    كجه السمطلت البلاي   

كمػػػػػػػػػل أف الفصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػمطلت هػػػػػػػػػك أحػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػكابط لحػػػػػػػػػدكد السػػػػػػػػػمطلت المككنػػػػػػػػػ   

لمحككمػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػػػلـ السيلسػػػػػػػػػػػ   كيسػػػػػػػػػػػتمـز ضػػػػػػػػػػػركرة عػػػػػػػػػػػدـ تركيػػػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػػػمطلت  ػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػد 

 ػػػػػػػػػػخص كاحػػػػػػػػػػد حتػػػػػػػػػػ  ال يسػػػػػػػػػػتبد كيطغػػػػػػػػػػ   كبعبػػػػػػػػػػلرة أخػػػػػػػػػػرل  ػػػػػػػػػػ ف الحريػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػي  هػػػػػػػػػػ  

   يرتكز عميهل مبدأ  صؿ السمطلت .األسلس العقلئدم الت

مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ يتبػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػ  أف   نظريػػػػػػػػػ  الفصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػمطلت التػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػلدل بهػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػكؾ  

مػػػػػػػػف أهػػػػػػػػـ األعمػػػػػػػػدة التػػػػػػػػ  قلمػػػػػػػػت عميهػػػػػػػػل الحريػػػػػػػػ  الفرديػػػػػػػػ   أم أنػػػػػػػػه لػػػػػػػػك تركػػػػػػػػز مػػػػػػػػ  ن الت ػػػػػػػػري  

مػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػل  أك القضػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػ  التنفيػػػػػػػػػذ  لكػػػػػػػػػلف ذلػػػػػػػػػؾ مؤديػػػػػػػػػلن إلػػػػػػػػػ  انحػػػػػػػػػراؼ ا نسػػػػػػػػػلف نلحيػػػػػػػػػ  

كالطغيػػػػػػػػػػػػلف ... كأال تحػػػػػػػػػػػػلكؿ إحػػػػػػػػػػػػدل السػػػػػػػػػػػػمطلت التػػػػػػػػػػػػدخؿ  ػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػئكف األخػػػػػػػػػػػػرل االسػػػػػػػػػػػػتبداد 

ال انعدمت المسلكاة كا يت الحري  ك لعت الفكض  كعـ الظمـ    . 2)كا 

ذلػػػػػػػػػػػػػؾ أف عػػػػػػػػػػػػػدـ الفصػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػػمطلت أدل إلػػػػػػػػػػػػػػ    ظهػػػػػػػػػػػػػكر الصػػػػػػػػػػػػػراع   ػػػػػػػػػػػػػػ   

بعػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػدكؿ  حيػػػػػػػػػػث كلنػػػػػػػػػػت انجمتػػػػػػػػػػرا أكلػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػدكؿ التػػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػؿ دسػػػػػػػػػػتكرم 

قػػػػػػػػػػرار  بكقػػػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػػػراع بػػػػػػػػػػيف الممػػػػػػػػػػؾ كالبرلمػػػػػػػػػػلف  كتطبيػػػػػػػػػػؽ مبػػػػػػػػػػدأ الفصػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػمطلت كا 
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حريػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػكاطف االنجميػػػػػػػػػزم آنػػػػػػػػػذاؾ .. ككػػػػػػػػػلف لنظػػػػػػػػػلـ الفصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػمطلت مكلنػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  

الدسػػػػػػػػػلتير األمريكيػػػػػػػػػ    أقػػػػػػػػػلمكا دسػػػػػػػػػتكرهـ عمػػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػػدأ الفصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػمطلت  كمػػػػػػػػػل لعبػػػػػػػػػت 

 . 1) لف كحريتهسل   طللبت بحقكؽ ا نسالفكرة ذاتهل دكران هلملن    حيلة  رن

كػػػػػػػػػػذلؾ كضػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػد ألم سػػػػػػػػػػمط  لكػػػػػػػػػػ  ال تتػػػػػػػػػػدخؿ  ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػئكف السػػػػػػػػػػمط  األخػػػػػػػػػػرل   

ال انعػػػػػػػػػػػػدمت المسػػػػػػػػػػػػػلكاة  كاختفػػػػػػػػػػػػػت الحريػػػػػػػػػػػػ  كعمػػػػػػػػػػػػػت الفكضػػػػػػػػػػػػػ  كالظمػػػػػػػػػػػػـ  حيػػػػػػػػػػػػػث   يرجػػػػػػػػػػػػػ   كا 

السػػػػػػػػػبب الجػػػػػػػػػكهرم  ػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػدـ حمليػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػكؽ ا نسػػػػػػػػػلف تركيػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػمطلت الػػػػػػػػػ  ث  ػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػد 

سػػػػػػػػػمطلت حتػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػتمت  الممػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػػلس نػػػػػػػػػلدل لػػػػػػػػػكؾ بنظريػػػػػػػػػ  الفصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف ال

المػػػػػػػػػكاطف بحريتػػػػػػػػػه  ألف الحريػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػدك  العقػػػػػػػػػؿ النل ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف رأم كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػخص عػػػػػػػػػػف 

 . 2)أمته  

إذف مبػػػػػػػػػػدأ الفصػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػمطلت  أعطػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػمط  الحػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػ  أف تكقػػػػػػػػػػؼ  

أم سػػػػػػػػػػػمط  عنػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػدكدهل مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػؿ المحل ظػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػػػلت كاألمػػػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػػػتقرار  

يػػػػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػػػػ  العبكديػػػػػػػػػػػ  كاالسػػػػػػػػػػػترقلؽ  تركيػػػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػػػمطلت  ػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػد كاحػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػأنه أف 

 يبطػػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػػرض األسػػػػػػػػػم  مػػػػػػػػػف التنظػػػػػػػػػيـ السيلسػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػك ير الحريػػػػػػػػػ  كن ػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػ ـ  

 للسػػػػػػػػػػػمطلت ال بػػػػػػػػػػػد كأف تكػػػػػػػػػػػكف محػػػػػػػػػػػدكدة ك ػػػػػػػػػػػؽ ضػػػػػػػػػػػكابط معينػػػػػػػػػػػ  لمحفػػػػػػػػػػػلظ عمػػػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػػػلت 

 ألف عدـ الفصؿ بيف السمطلت يؤدم إل  عدـ االستقرار.

 ي والحكومة: الحريات في ظل الع قة بين المجتمع المدن -2

تبينػػػػػػػػػػتش ممػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػبؽ أف الغليػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف قيػػػػػػػػػػلـ الدكلػػػػػػػػػػ  أك المجتمػػػػػػػػػػ  تتم ػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػ  إقػػػػػػػػػػرار  

الحقػػػػػػػػػػكؽ المدنيػػػػػػػػػػ  لس ػػػػػػػػػػراد أك المػػػػػػػػػػكاطنيف  كاعتبػػػػػػػػػػلر أف قيػػػػػػػػػػلـ السػػػػػػػػػػمط  السيلسػػػػػػػػػػي  أك الدكلػػػػػػػػػػ  
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هػػػػػػػػػػػك كليػػػػػػػػػػػد تعلقػػػػػػػػػػػد اجتمػػػػػػػػػػػلع  كعمميػػػػػػػػػػػلت تنػػػػػػػػػػػلزؿ متبلدلػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػمط  كالفػػػػػػػػػػػرد كمحلكلػػػػػػػػػػػ  

ذلػػػػػػػػػؾ  مجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدن  المػػػػػػػػػنظـ.  قػػػػػػػػػد تبمػػػػػػػػػكرتأسػػػػػػػػػيس ال خػػػػػػػػػركج مػػػػػػػػػف الحللػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ 

المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدن   ػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػيلؽ نظريػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػلع   كارتػػػػػػػػػبط أيضػػػػػػػػػلن بن ػػػػػػػػػك  الدكلػػػػػػػػػ   

 ػػػػػػػػػػػللمجتم  المػػػػػػػػػػػدن  يعبػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف التككينػػػػػػػػػػػلت أك التنظيمػػػػػػػػػػػلت أك المؤسسػػػػػػػػػػػلت 

ؽ  التطكعيػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  كتمػػػػػػػػػػػس الحريػػػػػػػػػػػ  كتممػػػػػػػػػػػؾ المجػػػػػػػػػػػلؿ العػػػػػػػػػػػلـ بػػػػػػػػػػػيف األسػػػػػػػػػػػرة كالدكلػػػػػػػػػػػ  لتحقيػػػػػػػػػػػ

 المصلل  الفردي  ممتزم     ذلؾ بقيـ كمعليير االحتراـ كالتراض  كالتسلم .

ــــــــــالمجتمع المــــــــــدني  :  هػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػلرة عػػػػػػػػػػف مؤسسػػػػػػػػػػلت مدنيػػػػػػػػػػ  ال تمػػػػػػػػػػلرس السػػػػػػػػػػمط   ف

كال تسػػػػػػػػػػػػػػػتهدؼ أربػػػػػػػػػػػػػػػلح اقتصػػػػػػػػػػػػػػػلدي   كتعمػػػػػػػػػػػػػػػؿ جممػػػػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػػػػذ  المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػػػػػػػ  الميػػػػػػػػػػػػػػػلديف 

  عػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػمط  السيلسػػػػػػػػػػػػػي  كاالقتصػػػػػػػػػػػػػلدي  كاالجتملعيػػػػػػػػػػػػػ  كال قل يػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػتق ؿ نسػػػػػػػػػػػػػب

 . 1)الدكل   

كعنػػػػػػػػػػػدمل تحػػػػػػػػػػػدث جػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػكؾ عػػػػػػػػػػػف قيػػػػػػػػػػػلـ ذلػػػػػػػػػػػؾ المجتمػػػػػػػػػػػ   أرجعػػػػػػػػػػػه إلػػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػػد  

االجتمػػػػػػػػػػػػلع   كمػػػػػػػػػػػػل أف تأسػػػػػػػػػػػػيس الحككمػػػػػػػػػػػػ  أقلمػػػػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػػػػ  مكا قػػػػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػػػػرطلن 

  كأف االسػػػػػػػػػػػتقرار كاآلمػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػ  أم بمػػػػػػػػػػػد كبنػػػػػػػػػػػل  الحيػػػػػػػػػػػلة بمػػػػػػػػػػػل  يهػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػف  ممزمػػػػػػػػػػػلن لمجميػػػػػػػػػػػ 

معمػػػػػػػػػػػكؿ بهػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػك دليػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػ  المكا قػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  تعلمػػػػػػػػػػػؿ كزكاج كحكػػػػػػػػػػػـ طبقػػػػػػػػػػػلن لمقػػػػػػػػػػػكانيف ال

 نظلمه.

كمػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػعب  ػػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػكؾ بنػػػػػػػػػػػل  مجتمػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػدن  مػػػػػػػػػػػنظـ  دكف االعتػػػػػػػػػػػراؼ  

بػػػػػػػػػللحقكؽ األسلسػػػػػػػػػي  لخنسػػػػػػػػػلف كاحترامهػػػػػػػػػل كبػػػػػػػػػذؿ كػػػػػػػػػؿ الجهػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ احتػػػػػػػػػراـ متطمبػػػػػػػػػلت 

 هذا ا نسلف كحملي  حقكقه.

                                                           
 .16ـ  ص2009  النل ر جريدة الحري   1محمد صلل  القلدرم  الدكل  كالمجتم  المدن   ط   1)
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كيحتػػػػػػػػػػكم إذان المجتمػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػدن  هػػػػػػػػػػك ا طػػػػػػػػػػلر الػػػػػػػػػػذم يكحػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػتق ن عػػػػػػػػػػف الدكلػػػػػػػػػػ   

الع قػػػػػػػػػلت ا نسػػػػػػػػػلني  المحترمػػػػػػػػػ  كالمنظمػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػراد  عمػػػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف

مػػػػػػػػػف جهػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػػيف الدكلػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  يعي ػػػػػػػػػكف  يهػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف جهػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػرل.   هػػػػػػػػػذ  الع قػػػػػػػػػلت هػػػػػػػػػ  

 .   1)ع قلت إنسلني  أسلسهل تبلدؿ المصلل  كالمنل   كالحقكؽ كالكاجبلت  

م يحقػػػػػػػػػؽ األاػػػػػػػػػراض أك يكفػػػػػػػػػؿ كالمجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدن   ػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ هػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذ 

تحقيػػػػػػػػػػؽ األاػػػػػػػػػػراض التػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػد ا نسػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػف أجمهػػػػػػػػػػل ك ػػػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػػػر  أنػػػػػػػػػػه منب ػػػػػػػػػػؽ بصػػػػػػػػػػكرة 

عفكيػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ    كهػػػػػػػػػذ  إذف ميػػػػػػػػػزة المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدن  الػػػػػػػػػذم ينب ػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػف 

المجتمػػػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػػػ  انب لقػػػػػػػػػػػػػلن عفكيػػػػػػػػػػػػػلن ػػػػػػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػػػكـ اعكجلجػػػػػػػػػػػػػه كيصػػػػػػػػػػػػػم  مفلسػػػػػػػػػػػػػد  كيحقػػػػػػػػػػػػػؽ 

أجمهػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػه أتػػػػػػػػػـ ككػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ مرهػػػػػػػػػكف بقيػػػػػػػػػلـ األاػػػػػػػػػراض التػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػد ا نسػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػف 

 . 2)سمط   رعي  لهل ص حي  كض  القكانيف كتنفيذهل  

كهكػػػػػػػػػػػذا  للسػػػػػػػػػػػمط  مهمػػػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػػػ  علمػػػػػػػػػػػؿ أسلسػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  تنفيػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػلنكف  بػػػػػػػػػػػدكف السػػػػػػػػػػػمط  ال 

يمكػػػػػػػػػػف لمقػػػػػػػػػػلنكف أف يشنفػػػػػػػػػػذ كال يمكػػػػػػػػػػف أف يكػػػػػػػػػػكف هنػػػػػػػػػػلؾ تغييػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػعيد االجتمػػػػػػػػػػلع . 

كسػػػػػػػػػػلئؿ كاألدكات التػػػػػػػػػػ  تمكنهػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػػؽ تنفيػػػػػػػػػػذ    للسػػػػػػػػػػمط  هػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  تممػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف ال

القػػػػػػػػلنكف...  كضػػػػػػػػ  القػػػػػػػػكانيف كتنفيػػػػػػػػذهل مػػػػػػػػف أهػػػػػػػػـ مظػػػػػػػػلهر السػػػػػػػػيلدة  ػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػؿ 

 . 3)المجتم   

كمػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ ذلػػػػػػػػؾ ال يمكػػػػػػػػف كضػػػػػػػػ  حػػػػػػػػدكد أك قيػػػػػػػػكد تحػػػػػػػػد مػػػػػػػػف سػػػػػػػػيلدة الدكلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ   

ي  سػػػػػػػػػف ككضػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػكانيف  أيضػػػػػػػػػلن ال تكجػػػػػػػػػد أم سػػػػػػػػػمط  أخػػػػػػػػػرل ايػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػمط  الدكلػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػتط

 أف تض  القكانيف.
                                                           

 .5ـ  ص2014  دار النهض  العربي   القلهرة  2منيرة أحمد عبد او الب لرم  مؤسسلت المجتم  المدن     إطلرهل القلنكن   ط  1)
 جكف لكؾ     الحكـ المدن   مصدر سبؽ ذكر   ص )ح .   2)
 .225  223حسيف عبد الحميد ر كاف  القلنكف كالمجتم   ب ط  المكتب الجلمع  الحديث  ا سكندري   ص  3)
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ممػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػبؽ نػػػػػػػػػػػرل أف   القػػػػػػػػػػػلنكف كالدكلػػػػػػػػػػػ  ظلهرتػػػػػػػػػػػلف مت زمتػػػػػػػػػػػلف  كتغيػػػػػػػػػػػر أحػػػػػػػػػػػدهمل  

يػػػػػػػػػرتبط بتغيػػػػػػػػػػر اآلخػػػػػػػػػػر كال تمػػػػػػػػػػلرس الدكلػػػػػػػػػػ  دكرهػػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػػت قؿ عػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػلنكف لتسػػػػػػػػػػتخدمه مػػػػػػػػػػف 

 . 1)أجؿ الهيمن   كالسيطرة عم  المحككميف  

السػػػػػػػػػػمط  مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ ؿ ذلػػػػػػػػػػؾ تتأكػػػػػػػػػػد الرابطػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػلنكف كالدكلػػػػػػػػػػ   حيػػػػػػػػػػث تقػػػػػػػػػػـك  

العميػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػػ  أم السػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػريعي  بسػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػكانيف كالت ػػػػػػػػػػػريعلت ال زمػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  

تحفػػػػػػػػػػػظ النظػػػػػػػػػػػلـ  ػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػ  كتضػػػػػػػػػػػمف اسػػػػػػػػػػػتقرار  كتقدمػػػػػػػػػػػه كمػػػػػػػػػػػل تقػػػػػػػػػػػـك بتنظػػػػػػػػػػػيـ القضػػػػػػػػػػػل  

ليفصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػ  الم ػػػػػػػػلكؿ كالصػػػػػػػػراعلت التػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػلس  كبػػػػػػػػذلؾ نػػػػػػػػرل   

   ػػػػػػػػػػػػ  المجتمعػػػػػػػػػػػػلت الب ػػػػػػػػػػػػري  ... كمػػػػػػػػػػػػل أف القػػػػػػػػػػػػلنكف هػػػػػػػػػػػػك الكجػػػػػػػػػػػػه اآلخػػػػػػػػػػػػر لتطػػػػػػػػػػػػكر السػػػػػػػػػػػػمط

يجػػػػػػػػػػب مكا قػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػػػ  يجعػػػػػػػػػػؿ منهػػػػػػػػػػل قلنكنػػػػػػػػػػلن  للمصػػػػػػػػػػدر الكحيػػػػػػػػػػد لمقػػػػػػػػػػكانيف  بػػػػػػػػػػللمعن  

الػػػػػػػػذم يضػػػػػػػػف  عميهػػػػػػػػل طلبعهػػػػػػػػل القػػػػػػػػلنكن   هػػػػػػػػك اعتػػػػػػػػراؼ الدكلػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػل: ذلػػػػػػػػؾ االعتػػػػػػػػراؼ الػػػػػػػػذم 

قػػػػػػػػػد يعطػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ الهيئػػػػػػػػػلت التػػػػػػػػػ  تضػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػكانيف أك المحػػػػػػػػػلكـ ... كهػػػػػػػػػذا االعتػػػػػػػػػراؼ 

 . 2)كبلن ... بللتنفيذ السيلس  بكاسط  الدكل   يككف مصح

مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ كعمػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػد عممنػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػػه يجػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػكف مفس ػػػػػػػػػرك كمنفػػػػػػػػػذك هػػػػػػػػػذا  

القػػػػػػػػػػلنكف ليسػػػػػػػػػػػكا أحػػػػػػػػػػػراران حريػػػػػػػػػػػ  مطمقػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتخدامهـ لمقػػػػػػػػػػػكة ك قػػػػػػػػػػػلن لرابػػػػػػػػػػػلتهـ كأهػػػػػػػػػػػكائهـ 

 ال خصي  د عم  حد رأم جكف لكؾ .

 مػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػركرم أف  مػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ نسػػػػػػػػػػتطي  أف نحمػػػػػػػػػػؿ رؤيػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ لمسػػػػػػػػػػمط   

نفهػػػػػػػػػـ القيػػػػػػػػػكد المختمفػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػب أف يتقبمهػػػػػػػػػل األ ػػػػػػػػػراد إذا كػػػػػػػػػلف لهػػػػػػػػػـ أف يحػػػػػػػػػل ظكا عمػػػػػػػػػ  

الحقػػػػػػػػػكؽ األسلسػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػأنهل تػػػػػػػػػأميف حريػػػػػػػػػ  الجميػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػد أدرؾ جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػػ  
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تأييػػػػػػػػد  لمحريػػػػػػػػ  الفرديػػػػػػػػ  أف حلجػػػػػػػػ  المػػػػػػػػكاطنيف إلػػػػػػػػ  تقبػػػػػػػػؿ كجػػػػػػػػكد قيػػػػػػػػكد أخ قيػػػػػػػػ  معينػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  

 هري  لتأميف الحري     إطلر قلنكنهل الطبيع .حيلتهـ يعد مسأل  جك 

 قػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػلف الب ػػػػػػػػػر  يمػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػبؽ أحػػػػػػػػػراران حريػػػػػػػػػ  تلمػػػػػػػػػ  كمتسػػػػػػػػػلكيف كمسػػػػػػػػػتقميف بػػػػػػػػػللطب    

رالمػػػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػػػ  الخضػػػػػػػػػػػكع  كيسػػػػػػػػػػػتحيؿ تحكيػػػػػػػػػػػؿ أك إجبػػػػػػػػػػػلر أم إنسػػػػػػػػػػػلف عػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػذا الكضػػػػػػػػػػػ  كا 

لسػػػػػػػػػمط  إنسػػػػػػػػػلف آخػػػػػػػػػر دكف مكا قتػػػػػػػػػه التػػػػػػػػػ  يعبػػػػػػػػػر عنهػػػػػػػػػل بلالتفػػػػػػػػػلؽ مػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػف الب ػػػػػػػػػػر 

ملعػػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػػدة كاالنضػػػػػػػػػملـ إليهػػػػػػػػػل  كػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػتطيعكا أف يعي ػػػػػػػػػكا معػػػػػػػػػلن عي ػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػأليؼ ج

سػػػػػػػػعيدة آمنػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػللم   كيػػػػػػػػأمنكا  ػػػػػػػػر أعػػػػػػػػدائهـ   عنػػػػػػػػدمل   تجتمػػػػػػػػ  كممػػػػػػػػ  عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف النػػػػػػػػلس 

عمػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػأليؼ م ػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػذ  الجملعػػػػػػػػػػ  أك الحككمػػػػػػػػػػ   يصػػػػػػػػػػبحكف مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػنهـ هيئػػػػػػػػػػ  سيلسػػػػػػػػػػي  

 . 1)كاحدة  تكتسب األك ري   يهل الحؽ بللتصرؼ كب لزاـ اآلخريف  

كبػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػ ف الغػػػػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػػػػف قيػػػػػػػػػػػػػػػلـ السػػػػػػػػػػػػػػػمطلت الحككميػػػػػػػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػػػػػػػػريعي   

كالتنفيذيػػػػػػػػػ  كالقضػػػػػػػػػلئي  ككسػػػػػػػػػيم  مػػػػػػػػػف كسػػػػػػػػػلئؿ الحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمط  الحككمػػػػػػػػػ  المطمقػػػػػػػػػ   كالتقيػػػػػػػػػد 

كااللتػػػػػػػػػػزاـ بقػػػػػػػػػػكانيف هػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػمطلت  كذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ الحيػػػػػػػػػػلة  ػػػػػػػػػػ  ظمهػػػػػػػػػػل بهػػػػػػػػػػدك  كسػػػػػػػػػػ ـ 

لحككمػػػػػػػػػػلت   حمليػػػػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػػػػ  كآمػػػػػػػػػػلف كالتمتػػػػػػػػػػ  بللحمليػػػػػػػػػػ  كاالمتيػػػػػػػػػػلزات التػػػػػػػػػػ  تك رهػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػذ  

لهػػػػػػػػـ حمليػػػػػػػػ  كاجبػػػػػػػػ  لتمػػػػػػػػؾ الحككمػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  تمتػػػػػػػػد سػػػػػػػػمط  القػػػػػػػػلنكف  يهػػػػػػػػل إلػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ أجزائهػػػػػػػػل.

 للػػػػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػػػػيش  ػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػؿ الحككمػػػػػػػػػػػ  عميػػػػػػػػػػػه أف يتقيػػػػػػػػػػػد بقكانينهػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػللغرض مػػػػػػػػػػػف  

الحككمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدن  هػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػػ  أم كهػػػػػػػػػـ المتم مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػػػلت 

 األسلسي  لممكاطنيف.
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نػػػػػػػػػػػػرل أف  ع قػػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػدن  كالحككمػػػػػػػػػػػػ   يجػػػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػػػكف  ممػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػبؽ 

مػػػػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػػػػػػػػدـ أم دكلػػػػػػػػػػػػػػػػ   ع قػػػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػػػػلكف كتكلمػػػػػػػػػػػػػػػؿ  كأف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػػػػػػػرطلن مهمػػػػػػػػػػػػػػػلن 

   للحككمػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػ  إال تعبيػػػػػػػػػػرن عػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػرابط األ ػػػػػػػػػػراد  2) 1) كازدهلرهػػػػػػػػػػل

ببعضػػػػػػػػػػػػػهـ دكف التػػػػػػػػػػػػػدخؿ لمحػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػذ  الحقػػػػػػػػػػػػػكؽ  كالمجتمػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػدن  ضػػػػػػػػػػػػػركرم ألم 

تحضػػػػػػػػػر كلكػػػػػػػػػف يجػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػ  مؤسسػػػػػػػػػلته العمػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  إطػػػػػػػػػلر  ػػػػػػػػػرع  قػػػػػػػػػلنكن   كأف مجتمػػػػػػػػػ  م

تحتػػػػػػػػػػػـر المبػػػػػػػػػػػلدئ الدسػػػػػػػػػػػتكري  كالقلنكنيػػػػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػػػػت يجػػػػػػػػػػػب أف تضػػػػػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػػػػػ  

قكاعػػػػػػػػػػػػػػد قلنكنيػػػػػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػػػػػج  أعمػػػػػػػػػػػػػػلؿ المجتمػػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػػدن  بحريػػػػػػػػػػػػػػ  كدكف قيػػػػػػػػػػػػػػكد  كأف تضػػػػػػػػػػػػػػ  

ضػػػػػػػػػػملنلت لحمليػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػػػػػػلت المجتمػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػدن  كمسػػػػػػػػػػػلعدته  كمػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػل ظهػػػػػػػػػػػرت 

حككمػػػػػػػػ  لعػػػػػػػػػ ج التقصػػػػػػػػػيرات المهم ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تمنػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػلس ال

أف يككنػػػػػػػػػػػػكا قضػػػػػػػػػػػػلة ألنفسػػػػػػػػػػػػهـ  كبيػػػػػػػػػػػػػ ف لػػػػػػػػػػػػكؾ أف حقػػػػػػػػػػػػكؽ النػػػػػػػػػػػػلس الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  القلئمػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػ  

كالحككمػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػ  إال  . الطبيعػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػػػكؽ أبديػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػكـ عمػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػلكاة كالعدالػػػػػػػػػػػ

 داعي  لهذ  الحقكؽ كمراقب  تنفيذهل.

 ن لوك عمى الفكر السياسي: ـــ أثر جو3

يتضػػػػػػػػػػمف هػػػػػػػػػػذا المبحػػػػػػػػػػث أ ػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ عمػػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػػر السيلسػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػض  

 المفكريف أك الف سف  كهذا مل نجد  كاضحلن عند: 

 

                                                           
(1)

 .20منيرة أحمد عبد او الب لرم  مؤسسلت المجتم  المدن   مرج  سبؽ ذكر   ص 
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الػػػػػػػػػػػذم هػػػػػػػػػػػلجـ كػػػػػػػػػػػؿ   :(1755-1689) montesequeayأ. مونتســـــــــــكيو

 :مومشــــــــــــــكيو كػػػػػػػػػػػػػػرة تنػػػػػػػػػػػػػػلدم بمعقكليػػػػػػػػػػػػػػ  العبكديػػػػػػػػػػػػػػ   أك بأنهػػػػػػػػػػػػػػل ظػػػػػػػػػػػػػػلهرة طبيعيػػػػػػػػػػػػػػ . يقػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

ف أرسػػػػػػػػطك أنػػػػػػػػه يكجػػػػػػػػد عبيػػػػػػػػد كأف هػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػ   طبيعػػػػػػػػ  كلكنػػػػػػػػه لػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػتط  البرهنػػػػػػػػ    لقػػػػػػػػد ظػػػػػػػػ

 قػػػػػػػػد تػػػػػػػػأ ر مكنتسػػػػػػػػكيك بجػػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ الػػػػػػػػذم قػػػػػػػػلؿ كػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػلف يكلػػػػػػػػد مسػػػػػػػػلكيلن   1)عمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ  

 لكؿ إنسلف آخر  كأف العبكدي  تخللؼ نظلـ الطبيع .

كتحػػػػػػػػػدث مكنتسػػػػػػػػػكيك أيضػػػػػػػػػلن عػػػػػػػػػف الحللػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػ  متأػػػػػػػػػػ ران  ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػحرا  جػػػػػػػػػكف  

ؿ:  كالنػػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػلؿ الطبيعيػػػػػػػػػػ  يكلػػػػػػػػػػدكف متسػػػػػػػػػػلكيف  كلكػػػػػػػػػػنهـ ال يسػػػػػػػػػػتطيعكف لػػػػػػػػػػكؾ  قػػػػػػػػػػل

البقػػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذ  الحػػػػػػػػػػلؿ   ػػػػػػػػػػللمجتم  يفقػػػػػػػػػػدهـ المسػػػػػػػػػػلكاة  كهػػػػػػػػػػـ ال يعػػػػػػػػػػكدكف متسػػػػػػػػػػلكيف إال 

  كقػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػرر مكنتسػػػػػػػػػػػػػكيك أف أعقػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػكانيف هػػػػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػػػػػ  تتصػػػػػػػػػػػػػؿ  2)بػػػػػػػػػػػػػللقكانيف  

لمنظمػػػػػػػػػػػ  لحيػػػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػػػلف  بل نسػػػػػػػػػػػلف كأف ا نسػػػػػػػػػػػلف كجػػػػػػػػػػػد قبػػػػػػػػػػػؿ أف تكجػػػػػػػػػػػد تمػػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػػكانيف ا

كػػػػػػػػلف هنػػػػػػػػلؾ كجػػػػػػػػكد إنسػػػػػػػػلن  يخضػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػكانيف الطبيعػػػػػػػػ   قػػػػػػػػد تميػػػػػػػػز هػػػػػػػػذا الكجػػػػػػػػكد األكؿ بػػػػػػػػأف 

 ا نسلف  يه قريبلن مف الحيكاف.

كػػػػػػػػػذلؾ آمػػػػػػػػػػف مكنتسػػػػػػػػػكيك بللحريػػػػػػػػػػ  متػػػػػػػػػػأ ران  ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ بجػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػػػذهب إلػػػػػػػػػػ  أف  

لمحريػػػػػػػػػ   الحريػػػػػػػػػ  تعنػػػػػػػػػ  أف يفعػػػػػػػػػؿ ا نسػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػرا  طبقػػػػػػػػػلن  رادتػػػػػػػػػه الخلصػػػػػػػػػ     كال يمكػػػػػػػػػف
                                                           

 مفكػػػػر سيلسػػػػػ  كاجتمػػػػلع  كمػػػػؤرخ  كهػػػػػك ينحػػػػدر مػػػػف أسػػػػػرة  رنسػػػػي  نبيمػػػػ  عريقػػػػػ   ػػػػ  نبللػػػػ  السػػػػػيؼ كنبللػػػػ  القضػػػػل   كلػػػػػد مونتســــكيو :
 برايػػػػر  10  كتػػػػك    ػػػػ  بػػػػلريس  ػػػػ  1689ينػػػػلير سػػػػن   18بػػػػللقرب مػػػػف بػػػػكردك  ػػػػ   Labrede ػػػػ  قصػػػػر حصػػػػيف بػػػػللقرب مػػػػف البريػػػػد 

  ك ػػػػػػ  سػػػػػػف الحلديػػػػػػ  ع ػػػػػػر أرسػػػػػػػؿ إلػػػػػػ  مدرسػػػػػػ  كلنػػػػػػت تػػػػػػديرهل جملعػػػػػػ  األكراتػػػػػػػكار الدينيػػػػػػ    نػػػػػػلؿ تحصػػػػػػي ن جيػػػػػػدان  ػػػػػػػ  1755سػػػػػػن  
عػػػػػلد مكنتسػػػػػكيك إلػػػػػ  بػػػػػكردك لدراسػػػػػػ   1705ال تينيػػػػػ   ممػػػػػل هيػػػػػأ لمكتلبػػػػػ  عػػػػػف تػػػػػلري  الركمػػػػػلف كدراسػػػػػ  القػػػػػػلنكف الركمػػػػػلن   ك ػػػػػ  سػػػػػن  

أقػػػػػػلـ  ػػػػػػ  بػػػػػػلريس لمتػػػػػػدريب  ػػػػػػ   ػػػػػػؤكف  1713إلػػػػػػ   1709ك ػػػػػػ  الفتػػػػػػرة مػػػػػػف  1708كحصػػػػػػؿ عمػػػػػػ  إجػػػػػػلزة القػػػػػػلنكف  ػػػػػػ  سػػػػػػن  القػػػػػػلنكف 
كبػػػػلع منصػػػػبه  1728القػػػػلنكف كأ مػػػػ  أحػػػػد أصػػػػدقلئه  ػػػػ  بػػػػلريس  ػػػػ  تحقيػػػػؽ  ػػػػكز   ػػػػ  االنتخػػػػلب لعضػػػػكي  األكلديميػػػػ  الفرنسػػػػي   ػػػػ  سػػػػن  

ريػػػػػد ا قلمػػػػػ   ػػػػػ  بػػػػػلريس  كقػػػػػلـ بلألسػػػػػفلر خػػػػػلرج  رنسػػػػػل   ػػػػػزار النمسػػػػػل  لحلجتػػػػػه إلػػػػػ  المػػػػػلؿ مػػػػػف نلحيػػػػػ   كألنػػػػػه مػػػػػف نلحيػػػػػ  أخػػػػػرل كػػػػػلف ي
يطلليػػػػػػل كألملنيػػػػػل كهكلنػػػػػػدا كانجمتػػػػػػرا ككلنػػػػػت لهػػػػػػذ  األسػػػػػػفلر آ ػػػػػلر عميقػػػػػػ   ػػػػػػ  تصػػػػػكراته  لممزيػػػػػػد ينظػػػػػػر: عبػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػدكم   كالمجػػػػػر  كا 

 .489  488مكسكع  الف سف   مرج  سبؽ ذكر   ص 
 .285لغرب   مرج  سبؽ ذكر   صعم  عبد المعط   الفكر السيلس  ا   1)
 .169  ص1953مكنتسكيك  ركح ال رائ   ترجم  علدؿ زعيتر  ب ط  دار المعلرؼ بمصر  القلهرة     2)
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 ػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػ  أم  ػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػ  ذم القػػػػػػػػكانيف أف تقػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػر القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػن  مػػػػػػػػػل 

 . 1)   حؽ صن  جمي  مل تبيحه القكانيفيجب أف يشراد ...  للحري  ه

كبهػػػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػػػ ذا  عػػػػػػػػػػؿ أم إنسػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػل تحرمػػػػػػػػػػه القػػػػػػػػػػكانيف  قػػػػػػػػػػد الحريػػػػػػػػػػ  كذلػػػػػػػػػػؾ بأمكػػػػػػػػػػلف  

عمػػػػػػػػ  ا طػػػػػػػػ ؽ ايػػػػػػػػر مقبكلػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػلـ اآلخػػػػػػػػريف بم ػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل قػػػػػػػػلـ بػػػػػػػػه  كهػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػ  نظػػػػػػػػر مكنتسػػػػػػػػكيك كمػػػػػػػل كلنػػػػػػػػت أيضػػػػػػػػلن ايػػػػػػػر مقبكلػػػػػػػػ  لػػػػػػػػدل جػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ  للحريػػػػػػػػ  مرتبطػػػػػػػػ  

: إف الحريػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػؽ  مونتســـــــــكيوأسلسػػػػػػػػػلن بللقػػػػػػػػػلنكف طبيعيػػػػػػػػػلن كػػػػػػػػػلف أـ كضػػػػػػػػػعيلن.  كيقػػػػػػػػػكؿ 

 عػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل تسػػػػػػػػم  بػػػػػػػػه القػػػػػػػػكانيف د إذا حػػػػػػػػلكؿ مػػػػػػػػكطف أف يفعػػػػػػػػؿ أ عػػػػػػػػلالن تمنعهػػػػػػػػل القػػػػػػػػكانيف  لنػػػػػػػػه 

المػػػػػػػػػػػكاطنيف أف يفعمػػػػػػػػػػػكا نفػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػل كقػػػػػػػػػػػت طكيػػػػػػػػػػػؿ و إذا ال يمبػػػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػػػلئر لػػػػػػػػػػػف يكػػػػػػػػػػػكف حػػػػػػػػػػػران ل

 .   2)  عمه

 كنجد أف الحري  عند مكنتسكيك تنقسـ إل  نكعيف: 

: مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن  متحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  أمػػػػػػػػػػػػػػػػػل الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   والثــــــــــــــــــاني: سيلسػػػػػػػػػػػػػػػػػ   األول

Political Liberty  هػػػػػػػػ  تتكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػ  القيػػػػػػػػلـ بػػػػػػػػأم  عػػػػػػػػؿ تسػػػػػػػػم  بػػػػػػػػه 

يعنػػػػػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػد مكنتسػػػػػػػػػػػػػكيك أم   الحريػػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػػي  ال    كهػػػػػػػػػػػػػذا . 3)2 القػػػػػػػػػػػػػكانيف  

  . 4)3 تقكـ عم  صن  مل يشراد مطمقلن  

كهػػػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد  ال تكػػػػػػػػػػكف مطمقػػػػػػػػػػ  بحيػػػػػػػػػػث يحقػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد  يهػػػػػػػػػػل  

كػػػػػػػػػػؿ رابلتػػػػػػػػػػػه كنزكاتػػػػػػػػػػه     للحريػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػي  ال تكجػػػػػػػػػػػد إال عنػػػػػػػػػػدمل تكجػػػػػػػػػػػد حككمػػػػػػػػػػ  تحتػػػػػػػػػػػـر 

                                                           
 .226، 225المصدر السابق، ص   1)

 . 282علً عبدالمعطً , الفكر السٌاسً الغربً , مرجع سبق ذكرة , ص   2)
 .282, 281لغربً، مرجع سبق ذكره ص علً عبد المعطً محمد، الفكر السٌاسً ا  3)

 .226مونتسكٌو، روح الشرائع، مصدر سبق ذكره، ص  4)
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لسػػػػػػػػػػ ـ لكل ػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػكاطنيف بللطريقػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػػػي  لهػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػكانيف كتقػػػػػػػػػػـك بتحقيػػػػػػػػػػؽ األمػػػػػػػػػػف كا

 . 5) 1) مملرس  الحري     ظؿ القلنكف  

كلكػػػػػػػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػػػػػػػك ر الحريػػػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػػػي  يجػػػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػػػكف كال  المػػػػػػػػػػػػػػكاطنيف لمقػػػػػػػػػػػػػػكانيف  

كلػػػػػػػػػػػػيس ألم  ػػػػػػػػػػػػخص مػػػػػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػػػػػخلص كبهػػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػػرل أف الحريػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػي  ال تكجػػػػػػػػػػػػد إال 

كاآلمػػػػػػػػػلف لممػػػػػػػػػكاطنيف بللقػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػذم حينمػػػػػػػػػل تكجػػػػػػػػػد حككمػػػػػػػػػ  تحتػػػػػػػػػـر القػػػػػػػػػكانيف كتحقػػػػػػػػػؽ األمػػػػػػػػػف 

 يتي  لهـ مملرس  الحري     ظؿ القلنكف.

  كمػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذا نخمػػػػػػػػػػص إلػػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػي  تعنػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذم يست ػػػػػػػػػػعر   

 . 2)الفرد حينمل يملرس أم  عؿ يسم  به القلنكف  

  أمػػػػػػػػػػػػػل الحريػػػػػػػػػػػػػ  المتحضػػػػػػػػػػػػػرة  كػػػػػػػػػػػػػلف مكنتسػػػػػػػػػػػػػيكك يقصػػػػػػػػػػػػػد بهػػػػػػػػػػػػػل الحريػػػػػػػػػػػػػ  ال خصػػػػػػػػػػػػػي   

داخػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػ   تمػػػػػػػػػػؾ الحريػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  تتنػػػػػػػػػػلقض بػػػػػػػػػػللطب  مػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػكر  الفرديػػػػػػػػػػ  لممػػػػػػػػػػكاطنيف

 . 3)العبكدي   

كهنػػػػػػػػػػل يتفػػػػػػػػػػؽ مكنتسػػػػػػػػػػكيك مػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػؽ الحريػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػي   تمػػػػػػػػػػؾ  

الحريػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػك ر األمػػػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػػػتقرار كالسػػػػػػػػػػػ ـ  لجميػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػكاطنيف ب ػػػػػػػػػػػرط أف يمتػػػػػػػػػػػـز 

ف كال  المػػػػػػػػػػػػػكاطنيف كػػػػػػػػػػػػؿ منهمػػػػػػػػػػػػػل بللقػػػػػػػػػػػػػلنكف   كلتػػػػػػػػػػػػػك ير الحريػػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػػي  يجػػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػػك 

لمقػػػػػػػػػػػػكانيف كلػػػػػػػػػػػػيس لس ػػػػػػػػػػػػخلص  كمػػػػػػػػػػػػل يجػػػػػػػػػػػػب أف يتػػػػػػػػػػػػك ر مػػػػػػػػػػػػل أسػػػػػػػػػػػػمل  مكنتسػػػػػػػػػػػػكيك بفصػػػػػػػػػػػػؿ 

التػػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػػذهل عػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػكؾ  تمػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػمطلت التػػػػػػػػػػػ    تقػػػػػػػػػػػـك بحكػػػػػػػػػػػـ   4)السػػػػػػػػػػػمطلت  

                                                           
 .283، 282علً عبد المعطً محمد، الفكر السٌاسً الغربً، مرجع سبق ذكره،    1)
 .283المرج  نفسه  ص   2)
 .282المرج  السلبؽ  ص   3)
 .283المرج  السلبؽ  ص   4)



128 
 

ذلػػػػػػػػػؾ   1)الدكلػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػ ن متكازيػػػػػػػػػلن عػػػػػػػػػلدالن ال يتػػػػػػػػػي  لسػػػػػػػػػمط  منهػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػ  األخػػػػػػػػػرل  

السػػػػػػػػػػػمطلت   نظػػػػػػػػػػػلـ  صػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػمطلت هػػػػػػػػػػػك أف الحريػػػػػػػػػػػ  ال تكجػػػػػػػػػػػد إال حػػػػػػػػػػػيف كجػػػػػػػػػػػكد  صػػػػػػػػػػػؿ 

النظػػػػػػػػػلـ الكحيػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػذم يحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف طغيػػػػػػػػػلف الحككمػػػػػػػػػ  كالتصػػػػػػػػػرؼ طبقػػػػػػػػػلن ألهكائػػػػػػػػػه كارائزهػػػػػػػػػل  

كبػػػػػػػػػػذلؾ رأل مكنتسػػػػػػػػػػػكيك ضػػػػػػػػػػركرة إجػػػػػػػػػػػرا  هػػػػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػػػؿ كذلػػػػػػػػػػػؾ لمحكػػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػػػلل  كالمسػػػػػػػػػػػتقر 

ككضػػػػػػػػػػػملف لمحريػػػػػػػػػػػ    مبػػػػػػػػػػػدأ  صػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػمطلت مػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػػـ المبػػػػػػػػػػػلدئ التػػػػػػػػػػػ  قلمػػػػػػػػػػػت عميهػػػػػػػػػػػل 

 الحري  الفردي .

نظريػػػػػػػػػػػػػ  مكنتسػػػػػػػػػػػػػكيك عػػػػػػػػػػػػػف  صػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػمطلت مػػػػػػػػػػػػػأخكذة عػػػػػػػػػػػػػف الفيمسػػػػػػػػػػػػػكؼ كػػػػػػػػػػػػػذلؾ  

 االنجميزم  جكف لكؾ  

الػػػػػػػػػػػػذم نػػػػػػػػػػػػلدل بضػػػػػػػػػػػػركرة  صػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػمطلت الػػػػػػػػػػػػ  ث  كنػػػػػػػػػػػػلدل مكنتسػػػػػػػػػػػػكيك بضػػػػػػػػػػػػركرة هػػػػػػػػػػػػذا 

الفصػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػػػريعي  كالقضػػػػػػػػػػػػػػلئي  كالتنفيذيػػػػػػػػػػػػػػ  د ضػػػػػػػػػػػػػػملنلن لتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػػػػيلدة 

لة ال ػػػػػػػػػػػػػػػعب  ػػػػػػػػػػػػػػػ  تحديػػػػػػػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػػػػػػػير   كالكصػػػػػػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػ  أهػػػػػػػػػػػػػػػداؼ بػػػػػػػػػػػػػػػدكف ضػػػػػػػػػػػػػػػغط الطغػػػػػػػػػػػػػػػ

 كالمتسمطيف.

  للحريػػػػػػػػػػ  تحتػػػػػػػػػػلج إلػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػدكد ... كال بػػػػػػػػػػد أف تقػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػمط  عػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػلـ األمػػػػػػػػػػكر  

أم لكػػػػػػػػػػػػ  ال يسػػػػػػػػػػػػ   السػػػػػػػػػػػػمطلف اسػػػػػػػػػػػػتعملؿ السػػػػػػػػػػػػمط    2)لكػػػػػػػػػػػػي  يسػػػػػػػػػػػػل  اسػػػػػػػػػػػػتعملؿ السػػػػػػػػػػػػمطلف 

التػػػػػػػػػػػ  أعطلهػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػه ال ػػػػػػػػػػػعب  كذلػػػػػػػػػػػؾ بمبػػػػػػػػػػػدأ  صػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػمطلت حيػػػػػػػػػػػث يصػػػػػػػػػػػب  االسػػػػػػػػػػػتبداد 

 ف    نظلـ  صؿ السمطلت.متعذران   للبحث عف ضملف الحري  كالس م  يكك 

كػػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػػكؿ مكنتسػػػػػػػػكيك بكجػػػػػػػػكد    ػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػكاع مػػػػػػػػف السػػػػػػػػمطلت  ػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػ   

السػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػريعي  كسػػػػػػػػػػػػمط  تنفيػػػػػػػػػػػػذ األمػػػػػػػػػػػػكر الخلضػػػػػػػػػػػػع  لحقػػػػػػػػػػػػكؽ األمػػػػػػػػػػػػـ كسػػػػػػػػػػػػمط  تنفيػػػػػػػػػػػػذ 
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األمػػػػػػػػػػػػكر الخلضػػػػػػػػػػػػع  لمحقػػػػػػػػػػػػكؽ المدنيػػػػػػػػػػػػ   كالسػػػػػػػػػػػػمطلف أك الحػػػػػػػػػػػػلكـ يضػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػكانيف بللسػػػػػػػػػػػػمط  

ح  أك يمغػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل كضػػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػػل  كهػػػػػػػػػك بلل لنيػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػزمف معػػػػػػػػػيف أك لكػػػػػػػػػؿ زمػػػػػػػػػف كيصػػػػػػػػػ

يقػػػػػػػػػػرر السػػػػػػػػػػمـ أك الحػػػػػػػػػػرب كيضػػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػف  كهػػػػػػػػػػك بلل لل ػػػػػػػػػػ  يعلقػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػػػرائـ كيقضػػػػػػػػػػ  

 يمػػػػػػػػل بػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػراد مػػػػػػػػف خصػػػػػػػػكملت  متػػػػػػػػأ ران بمػػػػػػػػل قللػػػػػػػػه جػػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ بضػػػػػػػػركرة الفصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف 

 السمطلت  كتحديد مهلـ كؿ سمط  عف األخرل.

 : ( 1778ـ  1712 ) Jean Jacques Rousseauب ـ جان جاك روسو: 

تحػػػػػػػػػػدث ركسػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػف ا نسػػػػػػػػػػلف متػػػػػػػػػػأ ران  ػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػحرا  جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ   كرأل أنػػػػػػػػػػه  

خيػػػػػػػػػػػر بللطبيعػػػػػػػػػػػ  رؤكؼ بللنػػػػػػػػػػػلس  كال يمكػػػػػػػػػػػف أف يػػػػػػػػػػػؤذم إنسػػػػػػػػػػػلنلن آخػػػػػػػػػػػر  بػػػػػػػػػػػؿ كال يمكػػػػػػػػػػػف أف 

  1) لػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف ي ػػػػػػػػػعر بللتفػػػػػػػػػلكت إال قمػػػػػػػػػي ن يػػػػػػػػػؤذم أم كػػػػػػػػػلئف أيػػػػػػػػػلن كػػػػػػػػػلف حيكانػػػػػػػػػلن أك نبلتػػػػػػػػػلن... ك 

ـ السػػػػػػػػػػعلدة ككػػػػػػػػػػلنكا ألكلػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػلف النػػػػػػػػػػلس جميعػػػػػػػػػػلن عمػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػ  ا

الجهػػػػػػػػػػػؿ كالبسػػػػػػػػػػػلط  كال ي ػػػػػػػػػػػغؿ بػػػػػػػػػػػللهـ أم  ػػػػػػػػػػػ   يسػػػػػػػػػػػتحؽ التفكيػػػػػػػػػػػر كال   مسػػػػػػػػػػػتمتعيف بنعمتػػػػػػػػػػػ

يػػػػػػػػػػدخؿ  ػػػػػػػػػػػ  نفكسػػػػػػػػػػػهـ الطمػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػذم يقمػػػػػػػػػػػؽ راحػػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػػلؿ   كػػػػػػػػػػػلنكا يعي ػػػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػلع  

لسػػػػػػػػػػػػلعتهل ككػػػػػػػػػػػػؿ لحظػػػػػػػػػػػػ  لنفسػػػػػػػػػػػػهل ال يفكػػػػػػػػػػػػركف  ػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػتقبؿ كال الملضػػػػػػػػػػػػ  كال الحلضػػػػػػػػػػػػر  

هػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػكرة التػػػػػػػػػ  يراهػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػلف جػػػػػػػػػلؾ ركسػػػػػػػػػك البػػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػػ     يقػػػػػػػػػكؿ ركسػػػػػػػػػك إف هػػػػػػػػػذ  

حللػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػلف يسػػػػػػػػػػكدهل الخيػػػػػػػػػػر كالسػػػػػػػػػػعلدة كالفضػػػػػػػػػػيم   كأف ال ػػػػػػػػػػركر كاآل ػػػػػػػػػػلـ 

 . 2)كالكذب مل ه  إال سملت المجتم  المتحضر  

كبهػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػرل أف إنسػػػػػػػػػػلف الطبيعػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػد ركسػػػػػػػػػػك يمتمػػػػػػػػػػؾ الحريػػػػػػػػػػ  أك ػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الفهػػػػػػػػػػـ  

أف ينقػػػػػػػػػلد لػػػػػػػػػدا   الطبيعػػػػػػػػػ  أك يقلكمػػػػػػػػػه  لػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػرل ركسػػػػػػػػػك أف هػػػػػػػػػكبز قػػػػػػػػػد  هػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  
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أخطػػػػػػػػػػػػأ  ػػػػػػػػػػػػ  أف حللػػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػػ  تتميػػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػػللطم  كالكبريػػػػػػػػػػػػل    ػػػػػػػػػػػػ ف الطمػػػػػػػػػػػػ  كالكبريػػػػػػػػػػػػل  ال 

ين ػػػػػػػػػػػحف كال يظهػػػػػػػػػػػراف إال  ػػػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػػػػػلع   ل نسػػػػػػػػػػػلف  ػػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػلف 

ا نسػػػػػػػػػػلف البسػػػػػػػػػػيط  كلمػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػعلدة  ألف حلجلتػػػػػػػػػػه قميمػػػػػػػػػػ  كلكػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػركؼ المحيطػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػذلؾ

حكلتػػػػػػػه مػػػػػػػػف طػػػػػػػػكر الطبيعػػػػػػػػ  إلػػػػػػػ  طػػػػػػػػكر الحيػػػػػػػػلة االجتملعيػػػػػػػػ  كهػػػػػػػذا الكػػػػػػػػ ـ قريػػػػػػػػب جػػػػػػػػدان ممػػػػػػػػل 

 ذكرنل  عند جكف لكؾ أ نل  تنلكله لمحلل  الطبيعي  األكل .

كمػػػػػػػػل ذهػػػػػػػػب جػػػػػػػػلف جػػػػػػػػلؾ ركسػػػػػػػػك إلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػل ذهػػػػػػػػب إليػػػػػػػػه جػػػػػػػػكف لػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػ  أف تطػػػػػػػػكر  

نظمػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػللقكانيف حيػػػػػػػػػػػػلة ا نسػػػػػػػػػػػػلف كاتسػػػػػػػػػػػػلع ضػػػػػػػػػػػػركراتهل أدل إلػػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػػك  حللػػػػػػػػػػػػ  مدنيػػػػػػػػػػػػ  م

ت بػػػػػػػػػػت الممكيػػػػػػػػػػ   كين ػػػػػػػػػػأ التفػػػػػػػػػػلكت بػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػلس كهكػػػػػػػػػػذا يتحػػػػػػػػػػكؿ ا نسػػػػػػػػػػلف الطيػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػللطب  

إلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػرير بلالجتمػػػػػػػػػلع   لالجتمػػػػػػػػػلع قػػػػػػػػػد أضػػػػػػػػػح  ضػػػػػػػػػركريلن  كمػػػػػػػػػف العبػػػػػػػػػث  ضػػػػػػػػػه كالعػػػػػػػػػكدة 

 إل  حلل  الطبيع .

 للنػػػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػ    قػػػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػػػمكا إلػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػد تغمبػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػدهل العكائػػػػػػػػػػػؽ  

حػػػػػػػػػلؿ الطبيعيػػػػػػػػػ   كذلػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػف مقلكمػػػػػػػػػ   يهػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػكل التػػػػػػػػػ  الضػػػػػػػػػلرة بسػػػػػػػػػ متهـ  ػػػػػػػػػ  ال

يمكػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػرد أف يسػػػػػػػػػتعممهل لمبقػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  الحػػػػػػػػػلؿ  كهنللػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػػدر هػػػػػػػػػذ  الحػػػػػػػػػلؿ 

االبتدائيػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػدكاـ. ككػػػػػػػػػػلف الهػػػػػػػػػػ ؾ نصػػػػػػػػػػيب الجػػػػػػػػػػنس الب ػػػػػػػػػػرم إذا لػػػػػػػػػػـ يغيػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػراز 

 . 1)حيلته  

للػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػػػلر ركسػػػػػػػػػػػك م ممػػػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػػػلر جػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػكؾ أنػػػػػػػػػػػه ال بػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذ  الح 

الطبيعيػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف االتحػػػػػػػػػػلد مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ جمػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػكل الب ػػػػػػػػػػري  كمهػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػػػ  ممتمكػػػػػػػػػػلت 

قػػػػػػػػػػرار حريػػػػػػػػػػلت كحيػػػػػػػػػػلة األ ػػػػػػػػػػراد.  هػػػػػػػػػػذ  هػػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػكللي  التػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػك ر العقػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػلع   كا 

 حمهل  كيمكف التعبير عنهل بللكمملت اآلتي : 

                                                           
(1 )

, اللجنة الدولٌة لترجمة الروائع اإلنسانٌة ,  2الجتماعً أو مبادئ الحقوق السٌاسٌة , ترجمة عادل زعٌتر , طجان جاك روسو , القعد ا

 . 43, ص  1995بٌروت , 
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  إيجػػػػػػػػػػػلد  ػػػػػػػػػػػكؿ ل ػػػػػػػػػػػرك  تشجيػػػػػػػػػػػر كتحمػػػػػػػػػػػ   بجميػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػكة الم ػػػػػػػػػػػترك   ػػػػػػػػػػػخص كػػػػػػػػػػػؿ  

طلعػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػػه  قػػػػػػػػػط كبقػػػػػػػػػلؤ  حػػػػػػػػػران كمػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  الملضػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػترؾ كأمك  الػػػػػػػػػه  كا 

 . 2) 1) اتحلد  بللمجمكع  

   للعقػػػػػػػػػػد  كهػػػػػػػػػػذ  هػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػكللي  األسلسػػػػػػػػػػي  التػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػك ر العقػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػلع  حمهػػػػػػػػػػل 

االجتمػػػػػػػػػػػلع  هػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػذم ينهػػػػػػػػػػػ  حللػػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػػ  كيعمػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػ  إن ػػػػػػػػػػػل  المجتمػػػػػػػػػػػ  حتػػػػػػػػػػػ  

ال مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػردد كاحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف  تصػػػػػػػػػػب  السػػػػػػػػػػيلدة كالسػػػػػػػػػػمطلف مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػؽ المجمػػػػػػػػػػكع ككػػػػػػػػػػؿ 

    األ ػػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػد . إذ يتنػػػػػػػػػػػلزؿ كػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػػػػه كعػػػػػػػػػػػف حقكقػػػػػػػػػػػه لممجتمػػػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػػػه

يضػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػد منػػػػػػػػل  خصػػػػػػػػه كجميػػػػػػػػ  قكتػػػػػػػػه  ػػػػػػػػرك   حينمػػػػػػػػل يكا ػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػ  القػػػػػػػػكؿ التػػػػػػػػلل   

هيئػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػؿ عضػػػػػػػػػػػػك كجػػػػػػػػػػػػز  خفػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف   ك   كنحػػػػػػػػػػػػف نتمقػػػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػػػت إدارة ا رادة العلمػػػػػػػػػػػػ 

 . 3) 2) المجمكع

ف لػػػػػػػػػػػػػخرادة العلمػػػػػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػػػػػدهل الحػػػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػػػػػػلدة الدكلػػػػػػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػبؽ يتضػػػػػػػػػػػػػ    أ 

كتكجيهػػػػػػػػػػل نحػػػػػػػػػػك الهػػػػػػػػػػدؼ المن ػػػػػػػػػػكد لمصػػػػػػػػػػلل  العػػػػػػػػػػلـ  كا رادة العلمػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػ  إرادة األ ػػػػػػػػػػراد  ػػػػػػػػػػ  

ل  العػػػػػػػػػػػػػلـ كهػػػػػػػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػػػػػػدهل مصػػػػػػػػػػػػػػدر جممػػػػػػػػػػػػػتهـ .. كهػػػػػػػػػػػػػػ  ركح علمػػػػػػػػػػػػػ  تعبػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػل

 . 1)  3) القلنكف

أك أم  كمػػػػػػػػػػػػػل أف لهػػػػػػػػػػػػػذ  ا رادة العلمػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػمط  المطمقػػػػػػػػػػػػػ  دكف كجػػػػػػػػػػػػػكد أم كاسػػػػػػػػػػػػػط  

مم مػػػػػػػػػػػيف؛ ألف الع قػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػيف األ ػػػػػػػػػػػراد كالدكلػػػػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػػكف ع قػػػػػػػػػػػ  مبل ػػػػػػػػػػػرة كمػػػػػػػػػػػل أف 

الحػػػػػػػػػػػلكـ أك السػػػػػػػػػػػمطلف الػػػػػػػػػػػذم يمػػػػػػػػػػػلرس السػػػػػػػػػػػمط  يجػػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػدكدان ال يتعػػػػػػػػػػػداهل؛ 

ألف كػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػرد تنػػػػػػػػلزؿ عػػػػػػػػف حريتػػػػػػػػه كمللػػػػػػػػهش مػػػػػػػػف حقػػػػػػػػكؽ لمهيئػػػػػػػػ  الحلكمػػػػػػػػ   إنمػػػػػػػػل كػػػػػػػػلف يهػػػػػػػػدؼ 

                                                           
(1)

 .44، 43نفس المصدر السابق، ص  
(2)

 .45المصدر السابق، ص 
 .298، 297علً عبد المعطً محمد، الفكر السٌاسً الغربً، مرجع سبق ذكره، ص   3)
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الصػػػػػػػلل  العػػػػػػػلـ  الػػػػػػػذم يعػػػػػػػد صػػػػػػػللحلن لػػػػػػػه هػػػػػػػك مػػػػػػػف هػػػػػػػذا التنػػػػػػػلزؿ إلػػػػػػػ  تكجيػػػػػػػه كػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػ  

 ػػػػػػػ  نفػػػػػػػس الكقػػػػػػػت  كعمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ  للهيئػػػػػػػ  الحلكمػػػػػػػ  يجػػػػػػػب أف تكجػػػػػػػه كػػػػػػػؿ سػػػػػػػمطلتهل إلػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ 

مػػػػػػػػػل  يػػػػػػػػػه مصػػػػػػػػػمح  ال ػػػػػػػػػعب  ككػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػل يتم ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػكص العقػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػلع     كمػػػػػػػػػف 

 ػػػػػػػػػػـ  للسػػػػػػػػػػمطلف ال يسػػػػػػػػػػتطي  أف يكسػػػػػػػػػػر مبػػػػػػػػػػدأ المسػػػػػػػػػػلكاة كتكػػػػػػػػػػل ؤ الفػػػػػػػػػػرص بػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػكاطنيف  

االعتػػػػػػػػػػدا  عمػػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػػلت أك تقييػػػػػػػػػػدهل بسػػػػػػػػػػبب ال يمػػػػػػػػػػت لمصػػػػػػػػػػلل  العػػػػػػػػػػلـ ككػػػػػػػػػػذلؾ ال يمكنػػػػػػػػػػه 

 . 1)بصم  كهك حيف يفعؿ ذلؾ ال يعبر عف ا رادة العلم  أك عف ال عب  

ممػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػبؽ يتضػػػػػػػػػػػػ  أف المجتمػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػك عقػػػػػػػػػػػػد حقيػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػيف ال ػػػػػػػػػػػػعب  

كالحػػػػػػػػػػلكـ  يمػػػػػػػػػػـز كػػػػػػػػػػ   الطػػػػػػػػػػر يف بللخضػػػػػػػػػػكع لمقػػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػػ  أتخػػػػػػػػػػذهل كػػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػػرؼ  كالتػػػػػػػػػػ  

ط ذلػػػػػػػػػػؾ االتحػػػػػػػػػػلد كالخضػػػػػػػػػػكع  كمػػػػػػػػػػل أف صػػػػػػػػػػيغ  ذلػػػػػػػػػػؾ العقػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػلع  لػػػػػػػػػػيس ت ػػػػػػػػػػكؿ ربػػػػػػػػػػل

نمػػػػػػػػػػل يحتػػػػػػػػػػكم ذلػػػػػػػػػػؾ العقػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػ  التعهػػػػػػػػػػد الكحيػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػدعـ  مجػػػػػػػػػػرد صػػػػػػػػػػيغ  جك ػػػػػػػػػػل   كا 

ال  ػػػػػػػػػػػػللمجتم   سػػػػػػػػػػػػلئر المكجػػػػػػػػػػػػكدات  كهػػػػػػػػػػػػ  أف كػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػرد عميػػػػػػػػػػػػه إطلعػػػػػػػػػػػػ  ا رادة العلمػػػػػػػػػػػػ   كا 

حريتػػػػػػػػػػػػه  كمػػػػػػػػػػػػه يضػػػػػػػػػػػػطر  إلػػػػػػػػػػػػ  الطلعػػػػػػػػػػػػ   كال يعنػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػؾ أف ا نسػػػػػػػػػػػػلف يفقػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػػػد

الطبيعيػػػػػػػػػ   كلكنػػػػػػػػػه يحصػػػػػػػػػؿ مقلبػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػ  مدنيػػػػػػػػػػ  أك حريػػػػػػػػػ  سيلسػػػػػػػػػي  مرجعهػػػػػػػػػػل 

أك أسسػػػػػػػػػػػػهل العػػػػػػػػػػػػدؿ كالمسػػػػػػػػػػػػلكاة   قػػػػػػػػػػػػد أدل االنتقػػػػػػػػػػػػلؿ مػػػػػػػػػػػػف الحللػػػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػػ  الحللػػػػػػػػػػػػ  

المدنيػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػ  إحػػػػػػػػػػ ؿ العػػػػػػػػػػدؿ محػػػػػػػػػػؿ الغريػػػػػػػػػػزة كالنظػػػػػػػػػػلـ محػػػػػػػػػػؿ الفكضػػػػػػػػػػ  كبمػػػػػػػػػػن  ا نسػػػػػػػػػػلف 

لف  ػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػلع  ال يخسػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػيئلن أ عػػػػػػػػػػلالن أدبيػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػلف يعكزهػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػلبقلن   ل نسػػػػػػػػػػ

سػػػػػػػػكا  حريتػػػػػػػػه الطبيعيػػػػػػػػ   لػػػػػػػػذلؾ    للعقػػػػػػػػد مػػػػػػػػل هػػػػػػػػك إال تنظػػػػػػػػيـ لممجتمػػػػػػػػ  يشمػػػػػػػػـز بػػػػػػػػه الحػػػػػػػػلكـ أك 

                                                           
 .298المرج  السلبؽ  ص   1)
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المحكػػػػػػػػـك  ػػػػػػػػ  حػػػػػػػػدكد ال ػػػػػػػػرائ  ا لهيػػػػػػػػ   كالعقػػػػػػػػد مػػػػػػػػل جػػػػػػػػل  إال ليحػػػػػػػػل ظ عمػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػس القػػػػػػػػلنكف 

 . 1) 1) الطبيع  كتعميملته عم  األرض  

لػػػػػػػػػػكؾ إلػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػركرة تقسػػػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػػػمطلت  كػػػػػػػػػػذلؾ أ ػػػػػػػػػػلر ركسػػػػػػػػػػك م ممػػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػػلر جػػػػػػػػػػكف 

كالفصػػػػػػػػػؿ بينهمػػػػػػػػػل    قػػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػػلر ركسػػػػػػػػػك إلػػػػػػػػػ  أف السػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػريعي  هػػػػػػػػػ  الدائمػػػػػػػػػ  كالكحيػػػػػػػػػدة 

يحػػػػػػػػػػػؽ لهػػػػػػػػػػػل أف  كمػػػػػػػػػػػل أف هػػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػمط  العميػػػػػػػػػػػل أك السػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػريعي  ال  2) ػػػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػػػ   

تقػػػػػػػػكـ بمهػػػػػػػػلـ الهيئػػػػػػػػ  التنفيذيػػػػػػػػػ  د كلكػػػػػػػػف   السػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػـك بتنفيػػػػػػػػذ مهػػػػػػػػػلـ 

 . 3)مل ت رعه السمط  الت ريعي  تحقيقلش لغلي  علم  د كتحقيقلش لمعدال   

كبهػػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػػػرل أف ركسػػػػػػػػػػػػك دعػػػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػركرة  صػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػف  

السػػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػػريعي  الخػػػػػػػػػػػػػت ؼ دكر كػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػمط  عػػػػػػػػػػػػػف األخػػػػػػػػػػػػػرل   للسػػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػػريعي  

مهلمهػػػػػػػػػػػػػل  تتم ػػػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػػ  ا رادة العلمػػػػػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػػػػػمط  ال تجتمػػػػػػػػػػػػػ  بصػػػػػػػػػػػػػكرة دائمػػػػػػػػػػػػػ  ألدا 

نمػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػد الحلجػػػػػػػػػػ   أمػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػمط  التػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػكـ بتنفيػػػػػػػػػػذ رابػػػػػػػػػػلت  كا 

ال ػػػػػػػػػػػعب  ػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػدكد المعقػػػػػػػػػػػػكؿ  كيمكػػػػػػػػػػػػف حمهػػػػػػػػػػػػل كمراقبتهػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػػػػعب  أمػػػػػػػػػػػػل 

السػػػػػػػػػػمط  القضػػػػػػػػػػلئي   هػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػمطن  التػػػػػػػػػػ  تمعػػػػػػػػػػب دكران هلمػػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػػ  إصػػػػػػػػػػدار األحكػػػػػػػػػػلـ 

نفيػػػػػػػػػػػذهل  كتمتمػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػمط  القضػػػػػػػػػػػلئي  حػػػػػػػػػػػؽ المتعمقػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػأمكر الحيػػػػػػػػػػػلة كمراقبػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػرارات كت

 محلسب  السمط  التنفيذي     حلل  الجكر كتهميش األحكلـ.
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  John Rawis (1921 -2002) ج ـ جون رولز

أيضػػػػػػػػػػلن نػػػػػػػػػػرل هنػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػ  أم مػػػػػػػػػػدل أ ػػػػػػػػػػػرت  مسػػػػػػػػػػف   جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػكؾ  السيلسػػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػػػ   

  خلصػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  نظريتػػػػػػػػه عػػػػػػػػف العدالػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  جــــــــون رولــــــــزالفيمسػػػػػػػػكؼ األمريكػػػػػػػػ  المعلصػػػػػػػػر  

حػػػػػػػػكؿ  يهػػػػػػػػل التأكيػػػػػػػػد عمػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػ  كالديمقراطيػػػػػػػػ  الميبراليػػػػػػػػ   مؤكػػػػػػػػدان  ػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػت عمػػػػػػػػ  

ضػػػػػػػػػػػػركرة إصػػػػػػػػػػػػ ح تمػػػػػػػػػػػػؾ الميبراليػػػػػػػػػػػػ  بمبػػػػػػػػػػػػدأ العدالػػػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػػػػي  كالعدالػػػػػػػػػػػػ  التكزيعيػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػ  

 النطلؽ االقتصلدم.

 قػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػأ ر جػػػػػػػػػكف ركلػػػػػػػػػز بجػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػكاح مختمفػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتفلد مػػػػػػػػػف  كػػػػػػػػػرة  

  ال يسػػػػػػػػػػتطي  أف ينتزعػػػػػػػػػػه أحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػد.  يػػػػػػػػػػرل كػػػػػػػػػػكف حػػػػػػػػػػؽ الحريػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػػؽ طبيعػػػػػػػػػػ

ركلػػػػػػػػز أف العػػػػػػػػدؿ  ػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػركرم  ػػػػػػػػ  الحيػػػػػػػػلة  كػػػػػػػػلف   يطػػػػػػػػرح نظريتػػػػػػػػه كهػػػػػػػػ  د لعػػػػػػػػه عػػػػػػػػف 

العدالػػػػػػػػ   لتمػػػػػػػػؾ النظريػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  إحيػػػػػػػػل  لنظريػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػلع  عنػػػػػػػػد هػػػػػػػػكبز كلػػػػػػػػكؾ 

كركسػػػػػػػػػػك ... كلمػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػلف العػػػػػػػػػػدؿ  يمػػػػػػػػػػل يتصػػػػػػػػػػكر ركلػػػػػػػػػػز هػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػلس الهيكػػػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػػػلع   

تكػػػػػػػػػكف سػػػػػػػػػلئر ا جػػػػػػػػػرا ات الت ػػػػػػػػػريعي  كالسيلسػػػػػػػػػي  متسػػػػػػػػػق  مػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػل تقضػػػػػػػػػ   لهػػػػػػػػػذا كجػػػػػػػػػب أف

 . 1)به مبلدئ العدؿ  

                                                           
  كاحػػد مػػف أك ػػر المنظػػريف السيلسػػييف تػػأ يران  ػػ  القػػرف الع ػػريف  كمفهكمػػه عػػف العدالػػ  بمعنػػ  ا نصػػلؼ  جــون رولــزيعػػدFairness  يم ػػؿ

أهميػػ  رئيسػػي  لمػػل يجػػرم مػػف منلق ػػلت حػػكؿ المجتمػػ  المػػدن    مفهكمػػه هنػػل يعػػد اسػػتجلب    ػػ  جػػز  منػػه لطػػر يف سيلسػػييف مختمفػػيف   فػػ  
نلت مػػف القػػرف الع ػػريف بلتػػت م ػػكم  المجتمػػ  األمريكػػ   ػػ  كيفيػػ  جعػػؿ تمػػؾ الفئػػلت مػػف النػػلس  خلصػػ  األمريكػػلف األ لرقػػ   جػػز  مػػف السػػتي

 المسػػلر العػػلـ لحيػػلة المجتمػػ  بعػػدمل طػػلؿ اسػػت نلئهـ بحكػػـ العػػرؼ كالقػػلنكف مػػف الكظػػلئؼ كالحقػػكؽ كالم ػػلرك  السيلسػػي   كاليػػـك بل ضػػل   إلػػ 
ف المسلكاة    الفرص لسقميلت كالنسل  نكاجه م كم  أخرل تتم ؿ    كيفي  المحل ظػ  عمػ  اسػتقرار النظػلـ الػديمقراط   ػ  استمرار البحث ع

فػ  ظؿ كجكد رؤل متصلرع   يمل يتعمؽ بللديف كالنكع كالن لط الجنس  كال قل   كالعمؿ الذم قػلـ بػه ركلػز يتم ػؿ  ػ  تتبػ  هػلتيف الم ػكمتيف   
  نجػد أف مفهكمػه عػف العدالػ  بمعنػ  ا نصػلؼ إنمػل كضػ  لتػأميف الحريػلت األسلسػي  ك ػرص 1971عدال  الذم ن ػر عػلـ كتلب  نظري     ال

عدالػ  المكاطنيف بمل  يهـ مف تعرضكا أل كلؿ مف التميز  كعدـ المسلكاة   ػـ يػأت  كتلبػ  الميبراليػ  السيلسػي   كهػك أحػدث كتبػه تكمػـ  يػه عػف ال
ف كلنػت متعلرضػ   يمػل بينهػل  بطريق  تمكف مف إح ؿ ال مجتم  المدن   بكؿ مل يضػمنه مػف تنػكع كاسػ  لسػبؿ حيػلة تتميػز بللمعقكليػ  حتػ  كا 

ر:  مف خ ؿ هذيف العمميف نجػد ركلػز راابػلن  ػ  أف يبػيف لنػل كيػؼ أف نظريتػه عػف العدالػ  إنمػل تػدا   عػف الديمقراطيػ  الدسػتكري   لممزيػد أنظػ
 .211ي  الفمسف  السيلسي   مصدر سبؽ ذكر   صليك تراكس  جكزيؼ كركبس   تلر 

أنطػكن  دم كرسػبن  ككيػث مينػػكج  أعػ ـ الفمسػف  السيلسػي  المعلصػػرة  ترجمػ : نصػلر عبػد او  ب ط  الهيئػػ  العلمػ  لمكتبػ  ا سػػكندري     1)
 .137ب ت  ص 
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 ي ػػػػػػػػػرح لنػػػػػػػػػل ركلػػػػػػػػػز الفكػػػػػػػػػرة األسلسػػػػػػػػػي  لمبػػػػػػػػػدأ العػػػػػػػػػدؿ كأنصػػػػػػػػػلؼ عنػػػػػػػػػدمل   يقػػػػػػػػػكؿ: إف  

الفكػػػػػػػػػرة الرئيسػػػػػػػػػي  هػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػه عنػػػػػػػػػدمل ينخػػػػػػػػػرط عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػػخلص  ػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػركع تعػػػػػػػػػلكن  

حػػػػػػػػريتهـ بطػػػػػػػػرؽ ضػػػػػػػػركري   نتػػػػػػػػلج مكلسػػػػػػػػب تبػػػػػػػػلدل   ػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػلدة طبقػػػػػػػػلن لقػػػػػػػػكانيف    نػػػػػػػػه يقيػػػػػػػػد 

لمجميػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػ ف هػػػػػػػػػػػؤال  الػػػػػػػػػػػذيف خضػػػػػػػػػػػعكا لتمػػػػػػػػػػػؾ التقييػػػػػػػػػػػدات لهػػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػػؽ بخضػػػػػػػػػػػكع ممل ػػػػػػػػػػػؿ 

)لمقػػػػػػػػػػػكانيف  مػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػذيف اسػػػػػػػػػػػتفلدكا مػػػػػػػػػػػف خضػػػػػػػػػػػكعهـ   ػػػػػػػػػػػنحف ال نكسػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػؿ 

. كخ صػػػػػػػػػػػػ   1)التعػػػػػػػػػػػلكن  ل خػػػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػـ نحمػػػػػػػػػػػػؿ حصػػػػػػػػػػػتنل عمػػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػػؿ ا نصػػػػػػػػػػػلؼ  

 عميه كاجب الطلع . القكؿ ه  أف مف يريد االنتفلع

كهكػػػػػػػػذا يؤكػػػػػػػػد ركلػػػػػػػػز عمػػػػػػػػ  أهميػػػػػػػػ  العػػػػػػػػدؿ   كيقػػػػػػػػرر أف العػػػػػػػػدؿ هػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػيم  األكلػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  

يمكػػػػػػػػػػف أف تتصػػػػػػػػػػؼ بهػػػػػػػػػػل المؤسسػػػػػػػػػػلت االجتملعيػػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػـ يحػػػػػػػػػػلكؿ التكصػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػ  

 . 2)مبلدئ لمعدؿ جديرة بللد لع عنهل كالتمسؾ بهل  

المػػػػػػػػػػػػػػدن ؛ ألف   للعدالػػػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػػد ركلػػػػػػػػػػػػػػز ذات أهميػػػػػػػػػػػػػػ  رئيسػػػػػػػػػػػػػػي  بللنسػػػػػػػػػػػػػػب  لممجتمػػػػػػػػػػػػػػ  

مفهػػػػػػػػػـك العدالػػػػػػػػػ  يعهػػػػػػػػػد بم لبػػػػػػػػػ  القلعػػػػػػػػػدة األسلسػػػػػػػػػي  كالرئيسػػػػػػػػػي  لتحديػػػػػػػػػد كيػػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػػكزع المنػػػػػػػػػل   

األسلسػػػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػكاطنيف بمػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػؾ الحقػػػػػػػػػػػكؽ كالفػػػػػػػػػػػرص   تكزيػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذ  المنػػػػػػػػػػػل   

بطريقػػػػػػػػػػػػ  علدلػػػػػػػػػػػػ  أك التكزيػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػلدؿ لجميػػػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػػػيل   يضػػػػػػػػػػػػمف لجميػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػلس حيػػػػػػػػػػػػلة 

بػػػػػػػؿ إف هػػػػػػػذا ا نسػػػػػػػلف الػػػػػػػذم هػػػػػػػك  ػػػػػػػ  الكضػػػػػػػ  كريمػػػػػػػ  خلصػػػػػػػ  لمػػػػػػػف هػػػػػػػـ  ػػػػػػػ  كضػػػػػػػ  سػػػػػػػ    

السػػػػػػػػػػػ   يسػػػػػػػػػػػع  لتحكيػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػذا الكضػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػلة سػػػػػػػػػػػعيدة ككريمػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػللجمي  يػػػػػػػػػػػأممكف 

 بدخكلهـ لممجتم  أف يككنكا    الكض  األ ضؿ.

كهكػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػرل ركلػػػػػػػػػػز  أف كاجػػػػػػػػػػب العدالػػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػػرتيف همػػػػػػػػػػل: 

  كالمسػػػػػػػػػػػلهم   يهػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػػػدمل  كػػػػػػػػػػرة كجػػػػػػػػػػكب تقييػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػكاطنيف بقػػػػػػػػػػػكانيف المؤسسػػػػػػػػػػلت العلدلػػػػػػػػػػ 
                                                           

 .37  36  ص2009كت  لبنلف    بير 1جكف ركلز  العدال  ك نصلؼ )إعلدة صيلا    ترجم : حيدر حلج اسملعيؿ  ط  1)
 .137أنطكن  دم كرسبن  ككيث مينكج  أع ـ الفمسف  السيلسي  المعلصرة  مرج  سبؽ ذكر   ص  2)
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تكػػػػػػػػػػكف قلئمػػػػػػػػػػ   ك كػػػػػػػػػػرة كجػػػػػػػػػػكب المسػػػػػػػػػػلعدة عمػػػػػػػػػػ  تأسػػػػػػػػػػيس تمػػػػػػػػػػؾ المؤسسػػػػػػػػػػلت العلدلػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  

 . 1)حلؿ عدـ كجكدهل  

 قػػػػػػػػد جػػػػػػػػل  مفهػػػػػػػػـك العدالػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد ركلػػػػػػػػز ليقػػػػػػػػدـ لنػػػػػػػػل المبػػػػػػػػلدئ التػػػػػػػػ  يجػػػػػػػػب أف تضػػػػػػػػبط  

 ػػػػػػػػػرائ  المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػدن  العػػػػػػػػػلدؿ.  ركلػػػػػػػػػز   يضػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػلس الطلعػػػػػػػػػ  لمقػػػػػػػػػػكانيف  ػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػف  

   هػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػف  العدالػػػػػػػػػػػ   كالدكلػػػػػػػػػػػ  العلدلػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  مكاطنيهػػػػػػػػػػػل كاجػػػػػػػػػػػب خلصػػػػػػػػػػػ  لمدكلػػػػػػػػػػػ

إطلعػػػػػػػػػػ  قكانينهػػػػػػػػػػل كينػػػػػػػػػػت  عػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ ... أف المػػػػػػػػػػكاطنيف  ػػػػػػػػػػ  دكلػػػػػػػػػػ  ذات مؤسسػػػػػػػػػػلت ايػػػػػػػػػػر 

 . 2)علدل  ليسكا ممزميف بللطلع   

كتمػػػػػػػػػػػؾ المبػػػػػػػػػػػلدئ التػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػدمهل لنػػػػػػػػػػػل   ركلػػػػػػػػػػػز   هػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػلس لتكزيػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػػػميه  

كالسػػػػػػػػػػػػػمطلت كالفػػػػػػػػػػػػػرص  كالػػػػػػػػػػػػػدخؿ كال ػػػػػػػػػػػػػركة  ركلػػػػػػػػػػػػػز بللمنػػػػػػػػػػػػػل   األسلسػػػػػػػػػػػػػي   م ػػػػػػػػػػػػػؿ الحقػػػػػػػػػػػػػكؽ 

كاحتػػػػػػػػػراـ الػػػػػػػػػذات  كهػػػػػػػػػذ  المبػػػػػػػػػلدئ عنػػػػػػػػػد ركلػػػػػػػػػز هػػػػػػػػػ :   كػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػخص يجػػػػػػػػػب أف ينػػػػػػػػػلؿ حقػػػػػػػػػلن 

متسػػػػػػػػػػػلكيلن  ػػػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػػػ  األسلسػػػػػػػػػػػي  بأكسػػػػػػػػػػػ  )معنلهػػػػػػػػػػػل  يكػػػػػػػػػػػكف متفقػػػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػػ  ممل مػػػػػػػػػػػ  

 . متفقلن بذلؾ م  مل ذكر  جكف لكؾ مف قبؿ. 3)ل خريف  

المتسػػػػػػػػػلكي   كمػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػل يتضػػػػػػػػػمنه هػػػػػػػػػذا   هػػػػػػػػػذا المبػػػػػػػػػدأ األكؿ هػػػػػػػػػك مبػػػػػػػػػدأ الحريػػػػػػػػػ  

المبػػػػػػػػػػػدأ الحلجػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػن  كػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػخص  بغػػػػػػػػػػػض النظػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػف كضػػػػػػػػػػػعه االجتمػػػػػػػػػػػلع   

حريػػػػػػػػػػػػلت سيلسػػػػػػػػػػػػي  أسلسػػػػػػػػػػػػي  م ػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػػػػػكيت  كالفػػػػػػػػػػػػكز بللمنلصػػػػػػػػػػػػب العلمػػػػػػػػػػػػ  

كحريػػػػػػػػػ  التعبيػػػػػػػػػر كالػػػػػػػػػرأم كالفكػػػػػػػػػر كاالجتمػػػػػػػػػلع كالحػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػ  الممكيػػػػػػػػػ  الخلصػػػػػػػػػ   كالمجػػػػػػػػػك  إلػػػػػػػػػ  

 القلنكف.

                                                           
 .38جكف ركلز  العدال  ك نصلؼ  مصدر سبؽ ذكر   ص  1)
 .38المصدر السلبؽ  ص  2)
 .38المصدر السلبؽ  ص  3)
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ــــــــاد  العــــــــ  عنػػػػػػػػد جػػػػػػػػكف ركلػػػػػػػػز هػػػػػػػػك التكزيػػػػػػػػ  العػػػػػػػػلدؿ بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػ   دلفــــــــأول مب

كػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ   بمػػػػػػػل  ػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ المػػػػػػػلؿ كالجػػػػػػػل  كالحريػػػػػػػ  كالفػػػػػػػرص بػػػػػػػؿ كأيضػػػػػػػلن  ػػػػػػػ  احتػػػػػػػراـ الػػػػػػػذات  

 هػػػػػػػػذا التكزيػػػػػػػػ  العػػػػػػػػلدؿ  ػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد ركلػػػػػػػػز يعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػلدئ العػػػػػػػػدؿ يعمػػػػػػػػؿ بهػػػػػػػػل 

 بضمف نسؽ منظـ كمتكلمؿ مف القكانيف كالحقكؽ كاالجرا ات .  

ــــــــــا الم  ــــــــــاني أم ــــــــــدأ الث كهػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػدعك  ركلػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػ المبػػػػػػػػػػدأ الميبرالػػػػػػػػػػ  لممسػػػػػػػػػػلكاة  ب

المنصػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػرص   يتطمػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػكف الجميػػػػػػػػػػ  حلصػػػػػػػػػػميف عمػػػػػػػػػػ   رصػػػػػػػػػػ  متسػػػػػػػػػػػلكي  

لممنل سػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػػػػػ  المنلصػػػػػػػػػػػػػب كيجػػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػػكف البنػػػػػػػػػػػػػل  األسلسػػػػػػػػػػػػػ  لممؤسسػػػػػػػػػػػػػلت 

 األ ػػػػػػػػػػػػػراد.السيلسػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػػػػػػ  الحقػػػػػػػػػػػػػكؽ األسلسػػػػػػػػػػػػػي  لجميػػػػػػػػػػػػػ  

ا يعنػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػه بغػػػػػػػػػرض تػػػػػػػػػأميف مزيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػرص االقتصػػػػػػػػػلدي  كاالجتملعيػػػػػػػػػ  لس ػػػػػػػػػراد كهػػػػػػػػػذ 

 . 1)ليس مف المقبكؿ أف تشنكر عم  اآلخريف حريلتهـ األسلسي   

كػػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػػرل ركلػػػػػػػػػػز أنػػػػػػػػػػه بحكػػػػػػػػػػـ أنػػػػػػػػػػه تكجػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػركؽ  ػػػػػػػػػػ  مكلنػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػرد ك ػػػػػػػػػػ   

ال ػػػػػػػػػػركة   مػػػػػػػػػػف المحتمػػػػػػػػػػؿ أف يظهػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػعكر بعػػػػػػػػػػدـ ا نصػػػػػػػػػػلؼ عنػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػض 

   للمفتقػػػػػػػػػػػدكف لػػػػػػػػػػػنفس المكلنػػػػػػػػػػػ  أك مػػػػػػػػػػػف ال تشتػػػػػػػػػػػي  لهػػػػػػػػػػػـ مكػػػػػػػػػػػلنتهـ إال ال ػػػػػػػػػػػ   القميػػػػػػػػػػػؿ األ ػػػػػػػػػػػراد

مػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػرص  بػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػد ال تكػػػػػػػػػػكف لهػػػػػػػػػػـ أم  رصػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػػ  ا طػػػػػػػػػػ ؽ    أيػػػػػػػػػػلن كػػػػػػػػػػلف 

المجػػػػػػػػػػػلؿ  سػػػػػػػػػػػيحرمكف ممػػػػػػػػػػػل أسػػػػػػػػػػػمل    ركلػػػػػػػػػػػز   بللمنفعػػػػػػػػػػػ  األسلسػػػػػػػػػػػي  األك ػػػػػػػػػػػر أهميػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  

صػػػػػػػػػب  هنػػػػػػػػػلؾ مػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػتحؽ أف ا طػػػػػػػػػ ؽ كالمتم مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  احتػػػػػػػػػراـ الػػػػػػػػػذات  كالتػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػدكهل ال ي

 . 2)نفعمه  

لهػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػرل ركلػػػػػػػػػػز أنػػػػػػػػػػه   منعػػػػػػػػػػلن لفقػػػػػػػػػػداف االحتػػػػػػػػػػراـ  كعػػػػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػػػتقرار االجتمػػػػػػػػػػلع   

المػػػػػػػػػػذاف يتسػػػػػػػػػػبب عنهمػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػذا الكضػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػركرم  كك قػػػػػػػػػػلن لمبػػػػػػػػػػدأ الفػػػػػػػػػػركؽ أف تحػػػػػػػػػػكؿ 
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الطبقػػػػػػػػػلت األ ضػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػلالن بعضػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػف مكلسػػػػػػػػػبهل إلػػػػػػػػػ  الطبقػػػػػػػػػلت األقػػػػػػػػػؿ حظػػػػػػػػػلن ككػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػذا 

لهػػػػػػػػػػذ  الطبقػػػػػػػػػػلت ...  رصػػػػػػػػػػ  متكل ئػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػؽ النجػػػػػػػػػػلح  ػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػؿ أف نضػػػػػػػػػػمف 

 . 1)مجلالت مختمف   

 ركلػػػػػػػػػز يراػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػ  أف تقػػػػػػػػػكـ الفئػػػػػػػػػلت األ ضػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػلالن كالتػػػػػػػػػ  تمتمػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػ   

المسػػػػػػػػػلعدة   ػػػػػػػػػ  أف تقػػػػػػػػػـك بمسػػػػػػػػػلعدة الفئػػػػػػػػػلت األقػػػػػػػػػؿ منهػػػػػػػػػل  كذلػػػػػػػػػؾ لتحقيػػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػػلكاة كلممػػػػػػػػػ  

الجميػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػيهـ بػػػػػػػػػللطب    ػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػرص أمػػػػػػػػػلـ الجميػػػػػػػػػ     للتفلكتػػػػػػػػػلت تػػػػػػػػػرل مقبكلػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػدل

العنلصػػػػػػػػػر األسػػػػػػػػػكأ حػػػػػػػػػلالن ألنهػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػتظهر كقتهػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػلل  الجميػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  

 . 2)أطمؽ عميهل ركلز المفهكـ العلـ لمعدال   

كيػػػػػػػػػػػػػػرل ركلػػػػػػػػػػػػػػػز أف جميػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػيـ االجتملعيػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػف حريػػػػػػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػػػػػػرص كدخػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

ا التكزيػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػركات  كاحتػػػػػػػػػػراـ الػػػػػػػػػػذات يجػػػػػػػػػػب أف تػػػػػػػػػػكزع بللتسػػػػػػػػػػلكم بػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػلس  مػػػػػػػػػػلداـ هػػػػػػػػػػذ

المتسػػػػػػػػػػػػػػػلكم ألم قيمػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػػػػػػػيـ أك جميعهػػػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػػػران  ػػػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػػػلل  الجميػػػػػػػػػػػػػػػ .

كسػػػػػػػػػيختلر النػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػذا المبػػػػػػػػػدأ ألنػػػػػػػػػه يضػػػػػػػػػمف لمجميػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػلة كريمػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػينللكف  

 رصػػػػػػػػػتهـ  ػػػػػػػػػ  احتػػػػػػػػػػراـ الػػػػػػػػػذات  كبهػػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػيككف لػػػػػػػػػػدل األ ػػػػػػػػػراد حقػػػػػػػػػػكقهـ األسلسػػػػػػػػػي  اآلمنػػػػػػػػػػ   

كمػػػػػػػػل يقػػػػػػػػكؿ ركلػػػػػػػػز بػػػػػػػػأف  إضػػػػػػػػل   إلػػػػػػػػ  حصػػػػػػػػكؿ األ ػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػيب كلمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػرص 

األ ػػػػػػػػػػػػراد يػػػػػػػػػػػػدرككا أف مػػػػػػػػػػػػل يمكػػػػػػػػػػػػف الحصػػػػػػػػػػػػكؿ عميهػػػػػػػػػػػػل بفعػػػػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػػػػلكف أك ػػػػػػػػػػػػر ممػػػػػػػػػػػػل يمكػػػػػػػػػػػػف 

 الحصكؿ عميه مف كرا  الصراع. كهذا مل ذهب إليه جكف لكؾ مف قبؿ.
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   للحقيقػػػػػػػػػػػ  أف التعػػػػػػػػػػػػلكف هػػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػػػلس تحقيػػػػػػػػػػػؽ المنفعػػػػػػػػػػػػ  األسلسػػػػػػػػػػػي  المتم مػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ   

ة  كلهػػػػػػػػل أيضػػػػػػػػلن مكلنػػػػػػػػ  أسلسػػػػػػػػي   ػػػػػػػػ  احتػػػػػػػػراـ الػػػػػػػػذات  كالتػػػػػػػػ  تعتمػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػفلت المحمػػػػػػػػكد

 . 1)منظكم  المر   

كيػػػػػػػػػػرل ركلػػػػػػػػػػز أف الخطػػػػػػػػػػكة األكلػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػبيؿ تحقيػػػػػػػػػػؽ مجتمػػػػػػػػػػ  متعػػػػػػػػػػلكف ال بػػػػػػػػػػد  

أف تبػػػػػػػػػدأ مػػػػػػػػػف إزالػػػػػػػػػ  العكاقػػػػػػػػػب المخمػػػػػػػػػ  بلالسػػػػػػػػػتقرار التػػػػػػػػػ  تنب ػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػركؽ  ػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػمط  

كالقػػػػػػػػػػػػػػدرة  كذلػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػأال نسػػػػػػػػػػػػػػم  بكجػػػػػػػػػػػػػػكد هػػػػػػػػػػػػػػذ  الفػػػػػػػػػػػػػػركؽ إال ب ػػػػػػػػػػػػػػرط أف تكػػػػػػػػػػػػػػكف نل عػػػػػػػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػ  هػػػػػػػذا النػػػػػػػكع  قػػػػػػػط مػػػػػػػف الػػػػػػػنظـ االجتملعيػػػػػػػ  الػػػػػػػذم تحكمػػػػػػػه رؤيػػػػػػػ  ركلػػػػػػػز  ػػػػػػػ     2)  لمجميػػػػػػػ

العدالػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػيككف هنػػػػػػػػػػػلؾ مػػػػػػػػػػػل يكفػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػ ـ  كاسػػػػػػػػػػػتقرار لتػػػػػػػػػػػأميف الحقػػػػػػػػػػػكؽ  كالفػػػػػػػػػػػرص 

 السيلسي  الت  تحقؽ لمجمي  الحصكؿ عم  احتراـ الذات.

كمػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ الرؤيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  العدالػػػػػػػ  يػػػػػػػرل جػػػػػػػػكف ركلػػػػػػػز أنػػػػػػػه يمكننػػػػػػػل بنػػػػػػػل  مجتمػػػػػػػ  جيػػػػػػػػد  

يـ  مجتمػػػػػػػػػػ  يتقبػػػػػػػػػػؿ  يػػػػػػػػػػه جميػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػراد مبػػػػػػػػػػلدئ العدالػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػللمجتم  المػػػػػػػػػػنظـ جيػػػػػػػػػػدان التنظػػػػػػػػػػ

يمكػػػػػػػػػف أل ػػػػػػػػػراد  أف يتفقػػػػػػػػػكا جميعػػػػػػػػػلن عمػػػػػػػػػ  المحل ظػػػػػػػػػ  كااللتػػػػػػػػػزاـ بمبػػػػػػػػػلدئ العدالػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػهل  كأف 

 ينظركا إليهل بكصفهل مجسدة    المؤسسلت الرئيسي  لممجتم . 

هتػػػػػػػػػدا  بتنظػػػػػػػػػيـ الحيػػػػػػػػػلة كبنػػػػػػػػل ن عمػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ يجػػػػػػػػب االمت ػػػػػػػػػلؿ لمبػػػػػػػػػلدئ العدالػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  اال 

الجملعيػػػػػػػػػ    عمػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػبيؿ الم ػػػػػػػػػلؿ   يجػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػكف لكػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػرد نفػػػػػػػػػس الحػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػع  

ػػػػػػػػػػػرؼ يمنػػػػػػػػػػػػ   لتقمػػػػػػػػػػػد منلصػػػػػػػػػػػب قيلديػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  االتحػػػػػػػػػػػلد أك النقلبػػػػػػػػػػػ   كحي مػػػػػػػػػػػل يكػػػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػػلؾ عش

أعضػػػػػػػػػػل  معينػػػػػػػػػػيف ... مػػػػػػػػػػف تقمػػػػػػػػػػد منلصػػػػػػػػػػب نقلبيػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ ف هػػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػػرؼ يجػػػػػػػػػػب أف يتغيػػػػػػػػػػر 

 . 3)لمبدأ الحري  المتسلكي    كتككف الحيلة    النقلب  سلئرة ك قلن 

                                                           
 .316المصدر السلبؽ  ص  1)
 .316المصدر السلبؽ  ص  2)
 .318المصدر السلبؽ  ص  3)
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 ػػػػػػػػػػـ ينتقػػػػػػػػػػؿ ركلػػػػػػػػػػز إلػػػػػػػػػػ  كيفيػػػػػػػػػػ  إقلمػػػػػػػػػػ  التنظػػػػػػػػػػيـ االجتمػػػػػػػػػػلع   ػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػك  المبػػػػػػػػػػدأيف  

السػػػػػػػػػػلبقيف كهمػػػػػػػػػػل مبػػػػػػػػػػدأ الحريػػػػػػػػػػ  كمبػػػػػػػػػػدأ التكزيػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػلدؿ بلعتبلرهمػػػػػػػػػػل الركيػػػػػػػػػػزة النظريػػػػػػػػػػ  ألم 

حيػػػػػػػػث نػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػه مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ هػػػػػػػػذيف المبػػػػػػػػدأيف يسػػػػػػػػتطي  األ ػػػػػػػػراد تحقيػػػػػػػػػؽ .  مؤسسػػػػػػػػ  علدلػػػػػػػػ 

كمػػػػػػػػػػػػػػل يمكػػػػػػػػػػػػػػنهـ صػػػػػػػػػػػػػػيلا  الدسػػػػػػػػػػػػػػتكر  كتحديػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػمطلت الحككميػػػػػػػػػػػػػػ  أهػػػػػػػػػػػػػػداؼ حيػػػػػػػػػػػػػػلتهـ  

كالحريػػػػػػػػػػػلت األسلسػػػػػػػػػػػي  لممػػػػػػػػػػػكاطنيف  كهػػػػػػػػػػػذا الدسػػػػػػػػػػػتكر سػػػػػػػػػػػكؼ يركػػػػػػػػػػػز تركيػػػػػػػػػػػزان أسلسػػػػػػػػػػػيلن عمػػػػػػػػػػػ  

ضػػػػػػػػػػػػملف حريػػػػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػػػػر كالضػػػػػػػػػػػػمير كالحريػػػػػػػػػػػػ  ال خصػػػػػػػػػػػػي  كالحقػػػػػػػػػػػػكؽ األسلسػػػػػػػػػػػػي  كالسيلسػػػػػػػػػػػػي  

 المتكل ئ .

مرحمػػػػػػػػػػػػػ    كبعػػػػػػػػػػػػػد انتهػػػػػػػػػػػػػل  األ ػػػػػػػػػػػػػراد المتفلكضػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػيلا  الدسػػػػػػػػػػػػػتكر  تبػػػػػػػػػػػػػدأ  

جديػػػػػػػػػدة  كيتحػػػػػػػػػكؿ المتفلكضػػػػػػػػػكف إلػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػرعيف يقكمػػػػػػػػػكف بسػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػكانيف   ػػػػػػػػػ ذا كػػػػػػػػػلنكا  ػػػػػػػػػ  

المرحمػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػلبق  قػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػلمكا بصػػػػػػػػػيلا  الدسػػػػػػػػػتكر كهػػػػػػػػػـ مقيػػػػػػػػػدكف بمبػػػػػػػػػدأم العػػػػػػػػػدؿ كبللدسػػػػػػػػػتكر 

معػػػػػػػػلن   ػػػػػػػػ ف ركلػػػػػػػػز كاحػػػػػػػػدان مػػػػػػػػف أنصػػػػػػػػلر إعػػػػػػػػلدة التكزيػػػػػػػػ    هػػػػػػػػك يػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػأف كظيفػػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػػ  

ؿ ربمػػػػػػػػػل تتعػػػػػػػػػدل ذلػػػػػػػػػؾ الكظيفػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػؽ تنحصػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  حفػػػػػػػػػظ النظػػػػػػػػػلـ االجتمػػػػػػػػػلع   بػػػػػػػػػ

 . 1)المزيد مف العدؿ التكزيع  عم  نحك يراع  كيحفظ مصمح  الطبقلت  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .149 148  147لمعلصرة  مرج  سبؽ ذكر   صأنطكن  دم كرسبن  ككيث مينكج  أع ـ الفمسف  السيلسي  ا  1)



141 
 

 : تعقـيب

ممػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػبؽ نػػػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػػػه تكجػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػؿ مجتمػػػػػػػػػػ  أك دكلػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ ث سػػػػػػػػػػمطلت كهػػػػػػػػػػ   

السػػػػػػػػػػػػػمط  الت ػػػػػػػػػػػػػػريعي  كالسػػػػػػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػػػػػ  كالسػػػػػػػػػػػػػػمط  القضػػػػػػػػػػػػػػلئي   كالتػػػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػػػـك بتطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ 

  حقػػػػػػػػػػكؽ جميػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػراد كحػػػػػػػػػػريتهـ كممكيػػػػػػػػػػتهـ  لػػػػػػػػػػذلؾ يجػػػػػػػػػػب إمػػػػػػػػػػداد تمػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػلنكف كحمليػػػػػػػػػػ

السػػػػػػػػمطلت بػػػػػػػػللقكة ال زمػػػػػػػػ  لتحقيػػػػػػػػؽ الغػػػػػػػػرض الػػػػػػػػذم كضػػػػػػػػعت مػػػػػػػػف أجمػػػػػػػػه كهػػػػػػػػك تنفيػػػػػػػػذ أحكػػػػػػػػلـ 

القػػػػػػػػلنكف؛ ألنػػػػػػػػه ال بػػػػػػػػد ألم مجتمػػػػػػػػ  يريػػػػػػػػد االسػػػػػػػػتمرار كالبقػػػػػػػػل  مػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػكف لػػػػػػػػه قػػػػػػػػكة تجعػػػػػػػػؿ 

أم كهػػػػػػػػػـ  بمعنػػػػػػػػػ  أف تكػػػػػػػػػكف منػػػػػػػػػه مجتمعػػػػػػػػػلن سيلسػػػػػػػػػيلن قػػػػػػػػػلدران عمػػػػػػػػػ  حمليػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػراد  كحػػػػػػػػػريتهـ ك 

لهػػػػػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػدرة عميػػػػػػػػػػػػل تسػػػػػػػػػػػػتطي  أف تػػػػػػػػػػػػك ر األمػػػػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػػػػتقرار لممجتمػػػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػػػبط 

الميػػػػػػػػػػكؿ كالصػػػػػػػػػػراعلت التػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػػدث بػػػػػػػػػػيف أ ػػػػػػػػػػراد هػػػػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػػػػ   كهػػػػػػػػػػذ  القػػػػػػػػػػدرة هػػػػػػػػػػ  

 السمط  الت  تتحكـ    الكيلف السيلس  كتتحكـ     ئكنه داخميلن كخلرجيلن.

نفيػػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػػلنكف   بػػػػػػػػػػػػدكف كجػػػػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػػػػمط    للسػػػػػػػػػػػػمط  هػػػػػػػػػػػػ  علمػػػػػػػػػػػػؿ أسلسػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  ت 

تهمػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػػػللحهـ كحفػػػػػػػػػػػظ حػػػػػػػػػػػريتهـ كحيػػػػػػػػػػػلتهـ كممتمكػػػػػػػػػػػلتهـ  ال 

يمكػػػػػػػػػف تنفيػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػلنكف   للسػػػػػػػػػمط  هػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػ  تمتمػػػػػػػػػؾ الكسػػػػػػػػػلئؿ كاألدكات التػػػػػػػػػ  تمكنهػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف 

 تحقيؽ تنفيذ القلنكف.

 كمػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػػه ال بػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف الفصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف هػػػػػػػػػذ  السػػػػػػػػػمطلت الػػػػػػػػػ  ث كذلػػػػػػػػػؾ لحمليػػػػػػػػػ  

كتأكيػػػػػػػػػد الحريػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػي  كالحفػػػػػػػػػلظ عمػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػف كت بيػػػػػػػػػت النظػػػػػػػػػلـ  كتحقيػػػػػػػػػؽ مبػػػػػػػػػدأ حريػػػػػػػػػ  

الفػػػػػػػػػػػرد كتقريػػػػػػػػػػػر الحقػػػػػػػػػػػكؽ القلئمػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػدؿ كالمسػػػػػػػػػػػلكاة  كتحقيػػػػػػػػػػػؽ نػػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػػف التعػػػػػػػػػػػلكف 

 كالتكازف بيف هذ  السمطلت.
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 الخاتمة

 ك   ختلـ هذا البحث تكصمت إل  مجمكع  مف النتلئ   أسرد منهل : 

ف أك ػػػػػػػػػػػر المطللػػػػػػػػػػػب ا نسػػػػػػػػػػػلني  علمػػػػػػػػػػػ    للحريػػػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػػػ  تعتبػػػػػػػػػػػر الحريػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػ -

التحػػػػػػػػػػػرر كالػػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػػػ  القيػػػػػػػػػػػكد  كعػػػػػػػػػػػدـ ا كػػػػػػػػػػػرا  أك الضػػػػػػػػػػػغط عمػػػػػػػػػػػ  إرادة 

ا نسػػػػػػػػػػػػلف  كهػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػدرة الفػػػػػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػػػػ  اتحػػػػػػػػػػػػلد قراراتػػػػػػػػػػػػه دكف أم ضػػػػػػػػػػػػلاط خػػػػػػػػػػػػلرج  

كخلصػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػػػليل المصػػػػػػػػػػػػيري   كهػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػػػر أف تقيػػػػػػػػػػػد إرادتػػػػػػػػػػػػه 

ك ايبيػػػػػػػػػػػ  . مػػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػػل  للحريػػػػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػػػػيض الحتميػػػػػػػػػػػ  عكائػػػػػػػػػػػؽ طبيعيػػػػػػػػػػػ  أك اجتملعيػػػػػػػػػػػ  أ

 كالعبكدي    ل نسلف إذا كق  تحت سيطرة اير  ك قد حريته    قيم  له.

كظيفػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػلنكف كهد ػػػػػػػػػػه األسلسػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػك تنظػػػػػػػػػػيـ الحيػػػػػػػػػػلة داخػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػػػكؿ   -

يكفػػػػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػػػدؿ كاألمػػػػػػػػػػف كاالسػػػػػػػػػػػتقرار . كمػػػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػػداؼ تحقيػػػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػػػدؿ  ػػػػػػػػػػػ  

ر النػػػػػػػػلس تسػػػػػػػػتقيـ   ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدنيل مػػػػػػػػ  العػػػػػػػػدؿ أك ػػػػػػػػػر المجتمػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػ  أف أمػػػػػػػػػك 

 ممل تستقيـ م  الظمـ .

تمكػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػػف التك يػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػ  كحريػػػػػػػػػػ  االنسػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػف  -

خػػػػػػػػػػػ ؿ  كػػػػػػػػػػػرة العقػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػلع   للعقػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػ  مفهكمػػػػػػػػػػػه العػػػػػػػػػػػلـ كحسػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػلنكف 

المػػػػػػػػدن  هػػػػػػػػك المعلهػػػػػػػػدة التػػػػػػػػ  بمكجبهػػػػػػػػل يمتػػػػػػػػـز كػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػخص طبيعػػػػػػػػ  تجػػػػػػػػل   ػػػػػػػػخص 

     معيف    زمف معيف أك بتنفيذ أك عدـ تنفيذ عمؿ مل.آخر بتسميـ 

 كػػػػػػػػرة القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد   سػػػػػػػػف  اليكنػػػػػػػػلف تعنػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػدهـ كجػػػػػػػػكد قػػػػػػػػلنكف  لبػػػػػػػػت  -

ال يتغيػػػػػػػػر مسػػػػػػػػتمد مػػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػ    للقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػك ذلػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػلنكف الػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػـ 

ي ػػػػػػػرعه أحػػػػػػػد كهػػػػػػػك  ػػػػػػػكؽ قػػػػػػػكانيف الب ػػػػػػػر  كمكجػػػػػػػكد  ػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػ  األ ػػػػػػػيل  ك ػػػػػػػ   طػػػػػػػرة 

 لف كينبغ  عم  ا نسلف أف يسع  الكت ل ه ليطبقه عم  نفسه.ا نس
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آمػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػقراط بحريػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلف حيػػػػػػػػػػػث ربطهػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػلألخ ؽ كحػػػػػػػػػػػددهل بأنهػػػػػػػػػػػل  عػػػػػػػػػػػؿ  -

األ ضػػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػػث تتحقػػػػػػػػػؽ حريػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػلف عنػػػػػػػػػدمل يقػػػػػػػػػـك بتنفيػػػػػػػػػذ األ ضػػػػػػػػػؿ كالكصػػػػػػػػػكؿ 

إلػػػػػػػػػػػ  األ ضػػػػػػػػػػػؿ يتطمػػػػػػػػػػػب المعر ػػػػػػػػػػػ   كلنػػػػػػػػػػػت المعر ػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػقراط  ضػػػػػػػػػػػيم  كمػػػػػػػػػػػف 

أف يفعمػػػػػػػػه كهػػػػػػػػك أسػػػػػػػػم  الغليػػػػػػػػلت ك يػػػػػػػػه حريتػػػػػػػػه الحقيقػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػل يعػػػػػػػػرؼ الخيػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػد 

ال ػػػػػػػػر رذيمػػػػػػػػ  ال يفعمهػػػػػػػػل ا نسػػػػػػػػلف مختػػػػػػػػلران إنمػػػػػػػػل بسػػػػػػػػبب الجهػػػػػػػػؿ كلهػػػػػػػػذا  للجهػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػد 

 الحري .

ارتػػػػػػػبط مفهػػػػػػػـك الحريػػػػػػػ  عنػػػػػػػد أ  طػػػػػػػكف بػػػػػػػللتزاـ كػػػػػػػؿ  ػػػػػػػرد بعممػػػػػػػه المخصػػػػػػػص لػػػػػػػه  ػػػػػػػ   -

المدينػػػػػػػػػػػ . كعمػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػؾ يصػػػػػػػػػػػؿ األنسػػػػػػػػػػػلف إلػػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػتكييف 

بػػػػػػػػػػتحكـ العقػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػكل الغضػػػػػػػػػػػبي  كال ػػػػػػػػػػهكاني   ك ال ػػػػػػػػػػػلن  يتحقػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػ   األكؿ

مسػػػػػػػػػػػتكل الدكلػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػك  تقسػػػػػػػػػػػيمه لممجتمػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ ث طبقػػػػػػػػػػػلت كمػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػـ 

تتحقػػػػػػػػػػػؽ حريػػػػػػػػػػػ  االنسػػػػػػػػػػػلف د ككػػػػػػػػػػػلف السػػػػػػػػػػػبيؿ إلػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػػػد  بللتمسػػػػػػػػػػػؾ بللمعر ػػػػػػػػػػػ  

كهػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػم  الغليػػػػػػػػػػلت د كتمػػػػػػػػػػػؾ المعر ػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػػػػزت عنػػػػػػػػػػد  بػػػػػػػػػػيف ال ػػػػػػػػػػػر 

 لجهؿ    نظر  ضد الحري .كالخير كمف  ـ  ل

اهػػػػػػػػػػػتـ أرسػػػػػػػػػػػطك بػػػػػػػػػػػللفرد كآمػػػػػػػػػػػف بللحريػػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػػلني  ككلنػػػػػػػػػػػت أ كػػػػػػػػػػػلر  تنػػػػػػػػػػػدرج تحػػػػػػػػػػػت  -

ا رادة كحريػػػػػػػػػ  االختيػػػػػػػػػلر كأتفػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػ  أ  طػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػ  ال تتحقػػػػػػػػػؽ إال  ػػػػػػػػػػ  

المجتمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػنظـ الخلضػػػػػػػػػ  لمدسػػػػػػػػػتكر كالقػػػػػػػػػلنكف كلكنػػػػػػػػػه اختمػػػػػػػػػؼ معػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػ  تقسػػػػػػػػػيمه 

أف االنسػػػػػػػػلف الحػػػػػػػػر هػػػػػػػػك القػػػػػػػػلدر عمػػػػػػػػ  لفئػػػػػػػػلت المجتمػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػث انتهػػػػػػػػ  أرسػػػػػػػػطك إلػػػػػػػػ  

 االختيلر مف بيف األ علؿ المكنه  ع  إراديلن دكف أم ضغط خلرج . 

آمػػػػػػػػػػػػف   سػػػػػػػػػػػػف  المسػػػػػػػػػػػػيحي  بكجػػػػػػػػػػػػكد قػػػػػػػػػػػػلنكف طبيعػػػػػػػػػػػػ  يعمػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػمط  الب ػػػػػػػػػػػػر كهػػػػػػػػػػػػذا  -

 القلنكف ال يعكؽ حري  ا نسلف   للقلنكف ا له  ليس قهران لخرادة الب ري .
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بفهػػػػػػػػـ كاحتػػػػػػػػػراـ كمعر ػػػػػػػػ  كطلعػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف  كتتحقػػػػػػػػؽ حريػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػلف عنػػػػػػػػػد أكاسػػػػػػػػطيف -

ا لهػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذم يقربػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػف او كيبعػػػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػػركر كالممػػػػػػػػػػذات كال ػػػػػػػػػػػهكات  

كالحريػػػػػػػ   ػػػػػػػ  نظػػػػػػػر  ليسػػػػػػػت  ػػػػػػػ  قػػػػػػػدرة ا نسػػػػػػػلف عمػػػػػػػ  االختيػػػػػػػلر بػػػػػػػؿ إف الحريػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  

 نظر  مله  إال هـ القلنكف االله  كالتقرب مف تعلليـ المسي  . 

ة حػػػػػػػػػرة مدركػػػػػػػػػ  تمعػػػػػػػػػب دكران مهمػػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػػ  حيلتػػػػػػػػػه لخنسػػػػػػػػػلف عنػػػػػػػػػد تكمػػػػػػػػػل األكػػػػػػػػػكين  إراد -

كيؤكػػػػػػػػػد تكمػػػػػػػػػل   أف االختيػػػػػػػػػلر هػػػػػػػػػك  عػػػػػػػػػؿ االرادة  كهػػػػػػػػػك يتفػػػػػػػػػؽ أيضػػػػػػػػػلن مػػػػػػػػػ  أكاسػػػػػػػػػطيف 

 أف الحري  ال تتحقؽ إال بلالنصيلع الكلمؿ لتعلليـ المسي  .

آمػػػػػػػػػػػػف   سػػػػػػػػػػػػف  االسػػػػػػػػػػػػ ـ بللقػػػػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػػػػ  كعنػػػػػػػػػػػػدهـ هػػػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػػػلنكف ا لهػػػػػػػػػػػػ   -

نظػػػػػػػػرهـ هػػػػػػػػك مصػػػػػػػػدر كػػػػػػػػؿ ت ػػػػػػػػري   ك الػػػػػػػػذم كالمتم ػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ  األكامػػػػػػػػر كالنػػػػػػػػكاه  ك ػػػػػػػػ  

يخضػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػؿ الب ػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  أم زمػػػػػػػػػلف كمكػػػػػػػػػلف  ك كػػػػػػػػػرة الحريػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػتمدة أصػػػػػػػػػ ن 

مػػػػػػػػف القػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػ  مقيػػػػػػػػدان بقكاعػػػػػػػػد بمػػػػػػػػل  ػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ أف يكػػػػػػػػكف حػػػػػػػػران  كلكػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا 

القيػػػػػػػػػػد ال يمنػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػػػلف مػػػػػػػػػػف االختيلر.كبػػػػػػػػػػذلؾ تبػػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػػ  أف الحريػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ  

ف أك ال ػػػػػػػػػػرع كبعػػػػػػػػػػدـ القيػػػػػػػػػػلـ بػػػػػػػػػػأم عمػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػد ا سػػػػػػػػػػ ـ مرتبطػػػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػػػل يجيػػػػػػػػػػز  القػػػػػػػػػػلنك 

يضػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػلآلخريف   للحريػػػػػػػػػػػ  بهػػػػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػػػ  مقيػػػػػػػػػػػدة كمحػػػػػػػػػػػددة كال يمكػػػػػػػػػػػف إال 

أف تكػػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػذلؾ. كهنػػػػػػػػػل يبػػػػػػػػػدك كاضػػػػػػػػػحلن ع قػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  بمفهػػػػػػػػػكـ الحريػػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػر ا سػػػػػػػػ م  مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ قضػػػػػػػػي  الحريػػػػػػػػ  كالتػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػكد  ػػػػػػػػ  النهليػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػ  

 مفهـك العدؿ ا له .

جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ بللقػػػػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػػػػ  كعنػػػػػػػػػد  هػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػلنكف سػػػػػػػػػملكم يحمػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػف   -

الت ػػػػػػػػػري  كيتسػػػػػػػػػـ بللعػػػػػػػػػدؿ كالمسػػػػػػػػػلكاة  جػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ تنظػػػػػػػػػيـ  طيلتػػػػػػػػػه قكاعػػػػػػػػػد
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الع قػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػيف الب ػػػػػػػػػػر كالكلئنػػػػػػػػػػلت األخػػػػػػػػػػرل  كهػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػن  الطبيعيػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػػيمف 

 عم  الب ر م رعيف كاير م رعيف .

ف لػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػف تخمػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف أنتهػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ إلػػػػػػػػػ  أف حللػػػػػػػػػ  الطبيعػػػػػػػػػ  األكلػػػػػػػػػ   - كا 

القػػػػػػػػػكانيف الطبيعيػػػػػػػػػ   إال أنهػػػػػػػػػل تتميػػػػػػػػػز بعػػػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػػتقرار السيلسػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػذا  هػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػ  

األكلػػػػػػػػػػػػػػػػ  ينقصػػػػػػػػػػػػػػػػهل التنظػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػػػػذم يكفػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قيػػػػػػػػػػػػػػػػلـ الحكػػػػػػػػػػػػػػػػلـ ككضػػػػػػػػػػػػػػػػ  القكاعػػػػػػػػػػػػػػػػد 

كالت ػػػػػػػػػػريعلت؛ لضػػػػػػػػػػبط كتنظػػػػػػػػػػيـ حيػػػػػػػػػػلة كحريػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػلس  لػػػػػػػػػػذلؾ  راػػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػػلس  ػػػػػػػػػػ  

 ضػػػػػػػػػػػؿ  كلتنظػػػػػػػػػػػيـ سػػػػػػػػػػػير الػػػػػػػػػػػدخكؿ  ػػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػػػلع  ل نتقػػػػػػػػػػػلؿ إلػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػلة أ

 الحريلت الت  كلنكا يتمتعكف بهل    حيلة الفطرة.

ا ػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػكؾ  ػػػػػػػػػ  ك يػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف الف سػػػػػػػػػف  ال حقػػػػػػػػػيف عميػػػػػػػػػه كمػػػػػػػػػنهـ مكنتسػػػػػػػػػكيك  -

الػػػػػػػػذم آمػػػػػػػػف بكجػػػػػػػػكد حللػػػػػػػػ  طبيعيػػػػػػػػ  يكلػػػػػػػػد  يػػػػػػػػه جميػػػػػػػػ  األ ػػػػػػػػراد متسػػػػػػػػلكييف إال أنهػػػػػػػػـ ال 

يسػػػػػػػػػػػتطيعكف البقػػػػػػػػػػػل  عمػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػذ  الحللػػػػػػػػػػػ  لكقػػػػػػػػػػػت طكيػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػللمجتم  يفقػػػػػػػػػػػدهـ هػػػػػػػػػػػذ  

بػػػػػػػػػػأف ا نسػػػػػػػػػػلف يممػػػػػػػػػػؾ  مونتســــــــــكيوالحللػػػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػػػذ  المسػػػػػػػػػػلكاة. كمػػػػػػػػػػل آمػػػػػػػػػػف 

الحريػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  أف يفعػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػرا  منلسػػػػػػػػػػػػبلن لرابلتػػػػػػػػػػػػه ك راداتػػػػػػػػػػػػه الخلصػػػػػػػػػػػػ  كرأل أف 

 الحري   عؿ كؿ مل تبيحه القكانيف.

اعتبػػػػػػػػػػػػر ركسػػػػػػػػػػػػك أف ا نسػػػػػػػػػػػػلف بدخكلػػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػػ  العقػػػػػػػػػػػػد  االجتمػػػػػػػػػػػػلع  ال يخسػػػػػػػػػػػػر إال  -

  كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػل يحػػػػػػػػلكؿ الحصػػػػػػػػكؿ عميػػػػػػػػه  كيكسػػػػػػػػب الحريػػػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػػػ  كالحػػػػػػػػؽ المطمػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػ

 بذلؾ حري  مدني  كيممؾ بدخكله  لممجتم  مل يجكز له ممكه.

أعطػػػػػػ  ركلػػػػػػز ا نسػػػػػػلف كلمػػػػػػؿ الحريػػػػػػ   ػػػػػػ  التمتػػػػػػ  بللمنػػػػػػل   األسلسػػػػػػي   للحريػػػػػػ  عنػػػػػػد  -

ركلػػػػػز ال  ترجػػػػػ   حسػػػػػب إلػػػػػ  أنهػػػػػل هػػػػػ  التػػػػػ  تمكننػػػػػل مػػػػػف تحقيػػػػػؽ خطػػػػػ  حيلتنػػػػػل كلكنهػػػػػل 

 ل التعبير العمم  عف تقدير الذات ا نسلني .ترج     المقلـ األكؿ إل  أنه
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 قـائمة المصـادر والمـراجع

 :أواًل : المصادر والمراجع 

 د1العزيػػػػػػػػػز الغنػػػػػػػػػلـ : تػػػػػػػػػلري  الفكػػػػػػػػػر السيلسػػػػػػػػػ  د ط عبػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػراهيـ دسػػػػػػػػػكق  أبلظػػػػػػػػػه د -1

 ـ.1973دار النجلح د  بيركت  

  أتػػػػػػػػػيف جمسػػػػػػػػػكف د ركح الفمسػػػػػػػػػف  المسػػػػػػػػػيحي   ػػػػػػػػػ  العصػػػػػػػػػكر الكسػػػػػػػػػيط د ترجمػػػػػػػػػ  إمػػػػػػػػػلـ -2

 . 1996  مكتب  مدبكل  د الككيت د  3عبد الفتلح إملـ د ط

د الهيئػػػػػػػ  العلمػػػػػػػ   1أحمػػػػػػػد سػػػػػػػكيمـ العمػػػػػػػرم د أصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػنظـ السيلسػػػػػػػي  المقلرنػػػػػػػ  د ط  -3

 ـ .1976لمكتلب د القلهرة د 

 د لػػػػػػػػػػكيس اسػػػػػػػػػػكندرإرنسػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػلركر د النظريػػػػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػف اليكنػػػػػػػػػػلف د ترجمػػػػػػػػػ    -4

 ـ .1966مؤسس  سجؿ العربد القلهرة د 

 طػػػػػػػػكف د أقريطػػػػػػػػكف د محػػػػػػػػلكرات أ  طػػػػػػػػكف د ترجمػػػػػػػػ  زكػػػػػػػػ  نجيػػػػػػػػب محمػػػػػػػػكد  ػػػػػػػػ  أ  -5

 د القلهرة د د ت . 1محلكرات د أ  طكف د ط

د الهيئػػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػػري  العلمػػػػػػػػػ   1أ  طػػػػػػػػػكف د الجمهكريػػػػػػػػػ  د ترجمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػؤاد زكريػػػػػػػػػل د ط  -6

 ـ .1985لمكتلب د القلهرة د 

 يصػػػػػػؿ  القلضػػػػػػ  عبػػػػػػد الجبػػػػػػلر بػػػػػػف أحمػػػػػػد أسػػػػػػد أبػػػػػػلدم د األصػػػػػػكؿ الخمسػػػػػػ  د تحقيػػػػػػؽ -7

 ـ .1998د جمي  الحقكؽ محفكظ  لجلمع  الككيت د  1بدير عكف د ط

 القػػػػػػػػػػػديس أكاسػػػػػػػػػػػطيف د مدينػػػػػػػػػػػ  او د المجمػػػػػػػػػػػد ال للػػػػػػػػػػػث د ترجمػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػكر أسػػػػػػػػػػػقؼ د  -8

 ـ.  2002د دار الم رؽ د بيركت د  1يكحنل الحمك د ط
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د مطبعػػػػػػػػػػ  الجكائػػػػػػػػػػب  2او د تػػػػػػػػػػلري  الف سػػػػػػػػػػف  د ط المبيػػػػػػػػػػب األلمػػػػػػػػػػ  د السػػػػػػػػػػيد عبػػػػػػػػػػد -9

 ـ. 1952ي  د قسطنطين

 د  1أميػػػػػػػػػػػػػػػػر  حممػػػػػػػػػػػػػػػػ  مطػػػػػػػػػػػػػػػػر د الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اليكنلنيػػػػػػػػػػػػػػػػ  تلريخهػػػػػػػػػػػػػػػػل كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػك تهل د ط -10

 ـ .1998دار قبل  لمطبلع  كالن ر د القلهرة د 

أنطػػػػػػػػػكن  دم كرسػػػػػػػػػبن  د ككينػػػػػػػػػث مينػػػػػػػػػكج د أعػػػػػػػػػ ـ الفمسػػػػػػػػػف  السيلسػػػػػػػػػي  المعلصػػػػػػػػػرة د  -11

 د الهيئ  العلم  لمكتب  ا سكندري  د د ت . 1ترجم  نصلر عبداو د ط

س تكمػػػػػػػػل األكػػػػػػػػكن  د الخ صػػػػػػػػ  ال هكتيػػػػػػػػ  د ترجمػػػػػػػػ  المطػػػػػػػػراف بػػػػػػػػكلس عػػػػػػػػكاد د القػػػػػػػػدي -12

 ـ. 1908د المطبع  األدبي  د بيركت  1المجمد الخلمس د ط

 د  9بطػػػػػػػػػرس اػػػػػػػػػلل  د محمػػػػػػػػػكد خيػػػػػػػػػرم عيسػػػػػػػػػ  د المػػػػػػػػػدخؿ  ػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػـ السيلسػػػػػػػػػ  د ط -13

 ـ. 1990مكتب  االنجمك د القلهرة د 

 د لسػػػػػػػػػػػي  لسػػػػػػػػػػػمط  الدكلػػػػػػػػػػػ الطبيعيػػػػػػػػػػػ  كالسيتكمػػػػػػػػػػػلس هػػػػػػػػػػػكبز د المفيل ػػػػػػػػػػػلف د األصػػػػػػػػػػػكؿ  -14

 د أبػػػػػػػػػػػػػك ظبػػػػػػػػػػػػػ  لم قل ػػػػػػػػػػػػػ  كالتػػػػػػػػػػػػػراث د  1ترجمػػػػػػػػػػػػػ  ديلنػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػرب كب ػػػػػػػػػػػػػرل مصػػػػػػػػػػػػػعب د ط

 أبك ظب  د د ت .

د دار المعر ػػػػػػ   1حربػػػػػػ  عبػػػػػػلس عطيتػػػػػػك د م مػػػػػػ  الفكػػػػػػر الفمسػػػػػػف  عنػػػػػػد اليكنػػػػػػلف د ط -15

 ـ .1992الجملعي  د ا سكندري  د 

   ـ 1958د دار المعلرؼ د مصرد  2لقلنكف د طحسف كير  د أصكؿ ا -16

د المكتػػػػػػب الجػػػػػػػلمع   1حسػػػػػػيف عبػػػػػػد الحميػػػػػػد أحمػػػػػػد ر ػػػػػػكاف د القػػػػػػلنكف كالمجتمػػػػػػ  د ط -17

 الحديث د ا سكندري  د د ت .

جػػػػػلف جػػػػػلؾ ركسػػػػػك د العقػػػػػد االجتمػػػػػلع  أك مبػػػػػلدئ الحقػػػػػكؽ السيلسػػػػػي  د ترجمػػػػػ  عػػػػػلدؿ  -18

 ـ .1995د المجن  الدكلي  لترجم  الركائ  ا نسلني  د بيركت د  2زعيتر د ط
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 تػػػػػػػػػػػػػلري  الفكػػػػػػػػػػػػػر السيلسػػػػػػػػػػػػػ  د ترجمػػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػػ  مقمػػػػػػػػػػػػػد د جػػػػػػػػػػػػلف تك ػػػػػػػػػػػػػلر كآخػػػػػػػػػػػػػريف د  -19

 ـ .1981د الدار العللمي  لمطبلع  د  1ط

جػػػػػػػكف لػػػػػػػكؾ د الحككمػػػػػػػ  المدنيػػػػػػػ  كصػػػػػػػمتهل بنظريػػػػػػػ  العقػػػػػػػد االجتمػػػػػػػلع  لجػػػػػػػلف جػػػػػػػلؾ  -20

 د مطػػػػػػػػلب   ػػػػػػػػرك  ا ع نػػػػػػػػلت ال ػػػػػػػػرقي  د  1ركسػػػػػػػػك د ترجمػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػكد  ػػػػػػػػكق  الكيػػػػػػػػلؿ د ط

 د ت .

د المجنػػػػػػػ  الدكليػػػػػػػ   1جػػػػػػػد  خػػػػػػػرم د طجػػػػػػػكف لػػػػػػػكؾ د  ػػػػػػػ  الحكػػػػػػػـ المػػػػػػػدن  د ترجمػػػػػػػ  مل  -21

 ـ .1959لترجم  الركائ د بيركت د 

جػػػػػكف ركلػػػػػز د العدالػػػػػ  ك نصػػػػػلؼ ) إعػػػػػلدة صػػػػػيلا    د ترجمػػػػػ  حيػػػػػدر حػػػػػلج إسػػػػػملعيؿ  -22

 ـ .2009د بيركت د لبنلف د  1د ط

د دار العمػػػػػػػـ لمم يػػػػػػػيف د  15خيرالػػػػػػػديف بػػػػػػػف محمػػػػػػػكد محمػػػػػػػد الزركمػػػػػػػ  د الدم ػػػػػػػق  د ط -23

 ـ. 2002

 الحقػػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػػلت السيلسػػػػػػػػي   ػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػريع  االسػػػػػػػػ مي  د  رحيػػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػد ارابيػػػػػػػػ  د -24

 ـ. 2000هػ د  1421د دار المنلر لمن ر كالتكزي  د  1ط

 ريػػػػػػػػػلض عبػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػريـ د الفمسػػػػػػػػػف  األخ قيػػػػػػػػػ  األ  طكنيػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػد مفكػػػػػػػػػرم ا سػػػػػػػػػ ـ د  -25

 ـ .1988د دار الن ر ا س مي  د بغداد د  1ط

 طبلع  الحدي   د مصر د د ت .د دار ال 2زكريل إبراهيـ د م كم  الحري  د ط  -26

سػػػػػػػتيفف ديمػػػػػػػك د التفكيػػػػػػػر السيلسػػػػػػػ  كالنظريػػػػػػػ  السيلسػػػػػػػي  كالمجتمػػػػػػػ  المػػػػػػػدن  د ترجمػػػػػػػ   -27

 د القلهرة د د ت . 1ربي  كهب  د ط

 سػػػػػػػػػػعكد عبػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز الخمػػػػػػػػػػؼ د دراسػػػػػػػػػػلت  ػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػديلنلت اليهكديػػػػػػػػػػ  كالنصػػػػػػػػػػراني  د  -28

 ـ .1997دار أضكا  السمؼ د 
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خػػػػػػراج كطبػػػػػػ   1حتػػػػػػ  أ  طػػػػػػكف د طعػػػػػػزت قرنػػػػػػ  د  ػػػػػػ  الفمسػػػػػػف  اليكنلنيػػػػػػ   -29 د تنفيػػػػػػذ كا 

 ـ. 1993ذات الس سؿ د جلمع  الككيت د 

 عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػػلدر محمػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػهلب د أسلسػػػػػػػػػيلت القػػػػػػػػلنكف كالحػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػلنكف الميبػػػػػػػػػ  د -30

 ـ .2001د من كرات جلمع  قلريكنس بنغلزم د  4ط 

 د مطبعػػػػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػػػػر د  5 البػػػػػػػػػػػػػػلق  د نظريػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػلنكف د ط الفتػػػػػػػػػػػػػػلح عبػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػد -31

 ـ . 1996القلهرة د 

 د  1عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػلم  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػلر د ن ػػػػػػػػػػػػػػػػلة الفكػػػػػػػػػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػف  عنػػػػػػػػػػػػػػػػد اليكنػػػػػػػػػػػػػػػػلف د ط -32

 . 1964من أة المعلرؼ د ا سكندري د 

ملعيػػػػػػػػػػػػػ  كالقلنكنيػػػػػػػػػػػػػ  د دار الهػػػػػػػػػػػػػدل عبدالمجيػػػػػػػػػػػػػد الحفنػػػػػػػػػػػػػلكم د تػػػػػػػػػػػػػلري  الػػػػػػػػػػػػػنظـ االجت -33

 ت .. د د 1سكندري  د طا 

 د  1عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد د الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السيلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  د ط -34

 ـ .1996لمعي  د االسكندري د دار المعر   الج

 عمػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػدالعلط  د السيلسػػػػػػػػػػػػػػػ  اصػػػػػػػػػػػػػػػكلهل كتطكرهػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػػػػػػػر الغػػػػػػػػػػػػػػػزل د  -35

 ـ . 1996د دار المعر   الجلمعي  د االسكندري  د  1ط

 ضػػػػػػؿ او محمػػػػػػد إسػػػػػػملعيؿ د سػػػػػػعيد محمػػػػػػد ع مػػػػػػلف د نظريػػػػػػ  القػػػػػػلنكف الطبيعػػػػػػ   ػػػػػػ   -36

 ـ .2005د د مكتب  بستلف المعر   د ا سكندري   1الفكر السيلس  د ط

 ليك ػػػػػػػػػػػػػػػػػتراكس د جكزيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كركبسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  د تػػػػػػػػػػػػػػػػػلري  الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػف  السيلسػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -37

 ـ .  2005د المجمس األعم  لم قل   د القلهرة د  1محمد سيد أحمد د ط

  ـ كالغػػػػرب د دراسػػػػ  تأصػػػػيمي  مقلرنػػػػمػػػػلن  بػػػػف محمػػػػد عمػػػػ  المػػػػلن  د القػػػػيـ بػػػػيف االسػػػػ  -38

 ـ. 2005د دار الفضيم  الريلض د  1د ط
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 يػػػػػػػػػػػػػػلف د تػػػػػػػػػػػػػػلري  الفكػػػػػػػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػلليس إلػػػػػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػػػػػػػك ر  -39

 ـ . 1990د دار المعر   الجلمعي  د االسكندري  د  1أ  طكف د ط

مػػػػلهر عبػػػػػد القػػػػلدر د حربػػػػػ  عبػػػػػلس عطيتػػػػك د دراسػػػػػلت  ػػػػػ   مسػػػػف  العصػػػػػكر الكسػػػػػط   -40

 ـ . 2000د دار المعر   الجلمعي  د ا سكندري  د  1د ط

د النل ػػػػػػر جريػػػػػػدة الحريػػػػػػ  د  1مػػػػػػدن  د طمحمػػػػػػد صػػػػػػلل  القػػػػػػلدرم د الدكلػػػػػػ  كالمجتمػػػػػػ  ال -41

 ـ. 2009حري  الكتركني د 

 ـ 1988د دار ال رؽ د القلهرة د  3محمد عملرة د المعتزل  كم كم  الحري  د ط -42

 محمػػػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػػػك نصػػػػػػػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػػػػػػػلراب  د تحصػػػػػػػػػػػػػػػيؿ السػػػػػػػػػػػػػػػعلدة د نسػػػػػػػػػػػػػػػخ  الكتركنيػػػػػػػػػػػػػػػ  د  -43

 د مكتب  المصطف  د د ت . 1ط

 هضػػػػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػػػػ  لمطبلعػػػػػػػػػػػ  د دار الن 5محمػػػػػػػػػػػكد صػػػػػػػػػػػبح  د  ػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػـ الكػػػػػػػػػػػ ـ د ط -44

 ـ .1985كالن ر د بيركت د 

منيػػػػػرة أحمػػػػػد عبػػػػػد او الب ػػػػػلرم د مؤسسػػػػػلت المجتمػػػػػ  المػػػػػدن   ػػػػػ  إطلرهػػػػػل القػػػػػلنكن  د  -45

 ـ .2015د دار النهض  العربي  د القلهرة د  2ط

 ـ .2000د ا سكندري  د  1مي د زك  د او     مسف  تكمل األككن  د ط  -46

  العدالػػػػػػػ  عنػػػػػػػد ا اريػػػػػػػؽ كأ رهػػػػػػػل عمػػػػػػػ   قهػػػػػػػل مصػػػػػػػطف  سػػػػػػػيد أحمػػػػػػػد صػػػػػػػقر د  مسػػػػػػػف -47

 ـ .  1989د مكتب  الج   الجديدة د  1الركملف ك  سف  االس ـد ط

د دار قبػػػػػػل   1مصػػػػػػطف  الن ػػػػػػلر د تػػػػػػلري  الفمسػػػػػػف  اليكنلنيػػػػػػ  مػػػػػػف منظػػػػػػكر  ػػػػػػرق  د ط -48

 ـ .2000لمطبلع  كالن ر كالتكزي  د القلهرة د 

د دار قبػػػػػػػل   1نػػػػػػػد اليكنػػػػػػػلف د طمصػػػػػػػطف  الن ػػػػػػػلر د مػػػػػػػدخؿ لقػػػػػػػرا ة الفكػػػػػػػر الفمسػػػػػػػف  ع -49

 .  1998لمطبلع  كالن ر كالتكزي  د القلهرة د 
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 د  1مصػػػػػػػػػػػػطف  السػػػػػػػػػػػػيد الجمينػػػػػػػػػػػػد د قضػػػػػػػػػػػػي  األكلكهيػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػديف كالفمسػػػػػػػػػػػػف  د ط -50

 ـ .2000قبل  لمطبلع  كالن ر كالتكزي  د القلهرة د 

د دار المعػػػػػػػػػلرؼ بمصػػػػػػػػػر د  1مكنتسػػػػػػػػػكيك ركح ال ػػػػػػػػػرائ  د ترجمػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػلدؿ زعيتػػػػػػػػػر د ط -51

 ـ .1953ة د القلهر 

د لجنػػػػػػػ  التػػػػػػػأليؼ كالترجمػػػػػػػ  كالن ػػػػػػػر د  1يكسػػػػػػػؼ كػػػػػػػـر د تػػػػػػػلري  الفمسػػػػػػػف  اليكنلنيػػػػػػػ  د ط -52

 ـ .1958القلهرة د 

 :ثانيًا : الموسوعات والقواميس 

 د الػػػػػػػػػػدار المصػػػػػػػػػػػري  لمتػػػػػػػػػػأليؼ كالترجمػػػػػػػػػػػ  د  1د ط 4. ابػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػكر د لسػػػػػػػػػػػلف العػػػػػػػػػػرب د ج1

 ق . 711ق د  630مصر د 

ددار األمػػػػػػػكاج د بيػػػػػػػركت د د  2د ط 2المعجػػػػػػػـ الكسػػػػػػػيط د ج . إبػػػػػػػراهيـ أنػػػػػػػيس ) كآخػػػػػػػركف   د2

 ت .

  1407د بيركت د  2د ط 1لكسيط د ج. إبراهيـ أنيس كآخركف د المعجـ ا3

د الهيػػػػػػػأة العلمػػػػػػػ  ل ػػػػػػػئكف المطػػػػػػػلب  األميريػػػػػػػ  د  1. إبػػػػػػػراهيـ مػػػػػػػدككر د المعجػػػػػػػـ الفمسػػػػػػػف  د ط4

 ـ .1973القلهرة د 

 ق . 1391مطبع  المكتب  د بيركت د  د 1. أب  بكر الرازم د مختلر الصحلح د ط5

. أبػػػػػػ  الحسػػػػػػيف أحمػػػػػػد  ػػػػػػلرس بػػػػػػف زكريػػػػػػل د مقػػػػػػلييس المغػػػػػػ  د تحقيػػػػػػؽ كضػػػػػػبط عبػػػػػػد السػػػػػػ ـ 6

 هػ .1369د دار أحيل  الكتب العربي  د القلهرة د  1د ط 4محمد هلركفد ج

د دار مكتبػػػػػػ  الهػػػػػػ ؿ  1د ط 2. أبػػػػػػ  عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف الخميػػػػػػؿ د أحمػػػػػػد الفراهيػػػػػػدم د العػػػػػػيف د ج7

 ركت د د ت.د بي
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 ق . 770د مصر د  1د ط 1. أحمد بف محمد عم  المقرم د المصبلح المنير د ج8

 د بيػػػػػػػػػػػركت د مكتبػػػػػػػػػػػػ  لبنػػػػػػػػػػػػلف د 1. أحمػػػػػػػػػػػد خميػػػػػػػػػػػػؿ د معجػػػػػػػػػػػـ المصػػػػػػػػػػػػطمحلت الفمسػػػػػػػػػػػػفي  د ط9

 ـ .1995 

د تحقيػػػػػػػؽ مجمػػػػػػػ  المغػػػػػػػ  العربيػػػػػػػ  د  1د ط 1. أحمػػػػػػػد الزيػػػػػػػلت كأخػػػػػػػركفدالمعجـ الكسػػػػػػػيط د ج10

 د ت .

د  1د داككد عبػػػػػػػػػدك آخػػػػػػػػػركف د المعجػػػػػػػػػـ العربػػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػػلس د بيػػػػػػػػػركت د ط. أحمػػػػػػػػػد العلبػػػػػػػػػد 11

 ـ.19921

 د دار المنلر د د ت . 1. الرازم د مختلر الصحلح د عبد الفتلح البركلكم د ط12

د دار كمطػػػػػػػلب  ال ػػػػػػعب االتحػػػػػػلد القػػػػػػكم  د القػػػػػػػلهرة  1. الزمخ ػػػػػػرم د أسػػػػػػلس الب اػػػػػػ  د ط13

 .1960د 

د مكتبػػػػػػػ  ال ػػػػػػػركؽ الدكليػػػػػػػ  د القػػػػػػػلهرة د  4لعربيػػػػػػػ  د ط. المعجػػػػػػػـ الكسػػػػػػػيط د مجمػػػػػػػ  المغػػػػػػػ  ا14

 ـ .1425

د كزارة التربيػػػػػػػػػػ  كالتعمػػػػػػػػػػيـ د مصػػػػػػػػػػر د  1. المعجػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػكجيز د معجػػػػػػػػػػـ المغػػػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػػػ  د ط15

 ـ .1994

 ـ .1964د طرابمس د  1. الطلهر أحمد الزاكم د مختلر القلمكس د ط16

 ـ .1869 د بيركت د لبنلف د 1. بطرس البستلن  د قطر المحيط د ط17

 د ترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدم د 1. تدهكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرش د دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكرد د ج18

 د د ت . 1ط 
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د دار الكتػػػػػػػػػػلب المبنػػػػػػػػػػلن  د بيػػػػػػػػػػركت د  1د ط 1. جميػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػميبل د المعجػػػػػػػػػػـ الفمسػػػػػػػػػػف  د ج19

 ـ .1982لبنلف د 

كالتكزيػػػػػػػػ  د الػػػػػػػػدار الجملهيريػػػػػػػػ  لمن ػػػػػػػػر  1دبػػػػػػػػكس د القػػػػػػػػلمكس السيلسػػػػػػػػ  د ط . رجػػػػػػػػب أبػػػػػػػػك20

 .1425مس د ع ف د طرابكا 

. سػػػػػػػػػػمي  داػػػػػػػػػػيـ د مصػػػػػػػػػػطمحلت العمػػػػػػػػػػكـ االجتملعيػػػػػػػػػػ  كالسيلسػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػػر الغربػػػػػػػػػػ  21

 ـ .2000د مكتب  لبنلف د 1كا س م  د ط

 د دار مكتب  اله ؿ د د ت . 1د ط 3. عبد الرحمف الطيؿ الفراهيدم د العيف د ج22

  لمدراسػػػػػػػػلت د المؤسسػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػ 1د ط 1. عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػدكم د مكسػػػػػػػػكع  الفمسػػػػػػػػف  د ج23

 ـ .1984كالن ر د بيركت د 

د المؤسسػػػػػػػػػ   1. عبػػػػػػػػػد الكهػػػػػػػػػلب الكيػػػػػػػػػلل  د ككلمػػػػػػػػػؿ زهيػػػػػػػػػرم د المكسػػػػػػػػػكع  السيلسػػػػػػػػػي  د ط24

 العربي  لمدراسلت كالن ر د بيركت د د ت .

 د دار الكتػػػػػػػػػػػلب العربػػػػػػػػػػػ  د  1. عمػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػ  الجرجػػػػػػػػػػػلن  د التعريفػػػػػػػػػػػلت د ط25

 ـ .1982بيركت د لبنلف د 

د المؤسسػػػػػ  العربيػػػػػ  لمدراسػػػػػلت كالن ػػػػػر  1الكيػػػػػلل  د مكسػػػػػكع  السيلسػػػػػ  د ط. عبػػػػػد الكهػػػػػلب 26

 د دار الهدل د د ت .

 ـ 1996ر الفكر العرب  د بيركت د د دا 1.  يصؿ عبلس د مكسكع  الف سف  د ط26

 .  ػػػػػػػػػػػؤاد كلمػػػػػػػػػػػؿ د عبػػػػػػػػػػػد الر ػػػػػػػػػػػيد الصػػػػػػػػػػػلدؽ د جػػػػػػػػػػػ ؿ الع ػػػػػػػػػػػرم د المكسػػػػػػػػػػػكع  الفمسػػػػػػػػػػػفي  27

 ركت د لبنلف د د ت.د دار القمـ د بي 1المختصرة د ط
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 د دار المعػػػػػػػػػػػػػػلرؼ د  1. محمػػػػػػػػػػػػػػد ر ػػػػػػػػػػػػػػيد رضػػػػػػػػػػػػػػل د معجػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػتف المغػػػػػػػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػػػػػػػ  د ط28

 القلهرة د د ت .

 ـ .1992د مكتب  بيركت د لبنلف د  1. محمد عبد او البستلن  د البستلف د ط29

 د  ر كالتكزيػػػػػػػػػػػ د دار قبػػػػػػػػػػػل  لمطبلعػػػػػػػػػػػ  كالن ػػػػػػػػػػػ 4 . مػػػػػػػػػػػراد كهبػػػػػػػػػػػ  د المعجػػػػػػػػػػػـ الفمسػػػػػػػػػػػف  د ط30

 ـ.1998د  القلهرة

 د  د معهػػػػػػػػػػػد د ا نمػػػػػػػػػػػل  العربػػػػػػػػػػػ  1 يػػػػػػػػػػػ  د ط. معػػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػػلدة د المكسػػػػػػػػػػػكع  الفمسػػػػػػػػػػػفي  العرب31

 ـ.1986بيركت د 

د دار ال ػػػػػػعب د  4د ط 4. محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد األنصػػػػػػلرم القرطبػػػػػػ  د تفسػػػػػػير القرطبػػػػػػ  د ج32

 ق .1372القلهرة د 

ـ 2004دف د ر د عمػػػػػػػلف د األ 1د ط. نػػػػػػػلظـ عبػػػػػػػد الكاحػػػػػػػد الجلسػػػػػػػكر د مكسػػػػػػػكع  السيلسػػػػػػػي  33

. 
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Abstract 

The issue of the overlap between freedom and the rule of law is one 

of the most important issues that preoccupied philosophers and philosophers 

thought the ages , and that in this took several pictures and names between 

the nature of the first nature and the emergency of political power . 

One of most important reasons for choosing this topic is to try to 

break up dilemma between freedom as a human value and the principle of the 

rule of law as a basic requirement for security and social , political and 

economic stability . 

This study is based on the analytical approach , the critical approach 

and comparative approach , so that we can draw a number of rules . 

Freedom is one of the most common human demands . Freedom is 

aimed at liberation and the elimination of all restrictions and non-coercion or 

pressure on enjoyment of all rights and benefits of natural law . 

But this freedom should not be absolute freedom . Human freedom 

refers to the enjoyment of the full rights of the individual, but within limits 

set by the supreme legislation and laws established by the people`s deputies 

of the state .   

The purpose of the law is regulate the lives and behavior of people in 

different societies . The law also prohibits continuous assaults on rights and 
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freedom of others . It achieves social control and establishes justice and 

equality among all members of society . Security and social peace prevail in 

the society by providing the power applied to the law by the force necessary 

to implement the provision of the law . In addition to existence of a strong 

behind the government to account for both people .  

We also believe that the existence of the law leads to the emergence 

of civil society and is institutions , and that civil society guarantees the 

guarantees that protect all citizens and exclusivity in power .  

The thesis came in an introduction and four chapters and his 

conclusion . 

Chapter I : The title of freedom and law (definition of concepts) . 

Chapter II : Freedom and the rule of law philosophical postponement . 

Chapter III : Freedom between the state of nature and the social contract . 

Chapter IIV : The title of the civil government between the rule of law and 

individual freedom . 

The conclusion in which she mentioned the most important finding 

researched through the preparation of this research . 

Finally , list of the most important sources and references that you 

returned to during the preparation of this research .  
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