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 1فلسفة هوبز األخالقية والسياسية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 يدوشرلا دمحمترجمة: 
 
 
 
 

جم لد  ، فلسفة هوبز األخالقية والسياسية ومؤلفاته، حول . شارون لويد وسوزان رسيدهار مقدمة: هذا نص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ، هذا الرابط(. ننوه بأن التر

 عن 
ا

ي قد تختلف قليال
ة بعض التحديث أو التعديل من  النسخة الدارجةوالتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا  جمة. وختاما ، فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

                                                           
1 The  "Hobbes's Moral and Political Philosophy",Lloyd, Sharon A. and Sreedhar, Susanne, 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/hobbes-moral/> 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/hobbes-moral/
https://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/#StaNat
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ضمن جمموعة الفالسفة السياسيني العظماء  توماس هوبزيعّد اليوم فيلسوف القرن السابع عشر اإلجنليزي 

يف أمهيتها الكتاابت السياسية ألفالطون، وأرسطو، ولوك، وروسو، وكانط، وراولز.  اللفيااثنحبق، فتنافس حتفته 

بح هوبز ذائع الصيت يف أايمه األوىل لتطويره الدقيق ملا أصبح يعرف بـ"نظرية العقد االجتماعي"، وهو أص

املنهج الذي يسوّغ ملبادئ أو ترتيبات سياسية بواسطة االحتكام إىل توافق يربم بني أفراد أحرار، ومتساوين، 

االجتماعي بغية الوصول إىل نتائج  وذوي حالة عقلية مالئمة. لقد ذاع صيت هوبز بتوظيفه منهج العقد

صادمة تقول أبن علينا اخلضوع إىل سلطة ذات قوة وسيادة مطلقتني ال يتخللهما تقسيم أو حيّدمها حّد. يف 

حني أنه قد كان البتكاره املنهجي أتثريًا ابلًغا وبنيواًي يف أعمال الحقة يف الفلسفة السياسية، إال أن استنتاجاته 

بوظيفة الغطاء لتطوير مواقف فلسفية مستساغة أكثر. كان لفلسفة هوبز  -يف املقام األول-املوضوعية قامت 

إىل أن النظرية شديدة الغموض لتحصل  -يف جزء منه-األخالقية أتثري أقل من نظريتها السياسية، وهذا يعود 

أكّد على شيء من على أي اتفاق عام على حمتواها. أخذ أكثر الباحثني ابلرأي القائل أن هوبز كان قد 

(، Divine Commandالنسبية الشخصية أو الذااتنية، بيد أن هوبز كان قد اعتنق نظرية األمر اإلهلي )

(، واحلكم املطلق Rule Egoism(، وحكم األان )Virtue Ethicsواألخالقيات الفاضلة )

(Absolutism( أو صورة من صور اإلسقاطية ،)Projectivism جندها أيًضا ) مدعومة يف نصوص هوبز

وعند الباحثني. ألن هوبز أيخذ أبن "املذهب احلقيقي لقوانني الطبيعة هو الفلسفة األخالقية الصحيحة"، 

فنجد أنه ميكن تتبع االختالفات يف أتويل فلسفة هوبز األخالقية إىل اختالف يف األفهام حلالة قوانني الطبيعة 

الحًقا يف هذه املقالة. إن الرأي املهيمن واملتعارف عليه، وهو أن هوبز اهلوبزية وعمليتها، والذي سنناقشها يف 

كان قد اعتنق األان السيكولوجية بصفتها األساس لنظريته األخالقية، مرفوض على نطاق واسع اآلن، كما أنه 

 ال توجد إىل اليوم دراسة منهجية اتمة لسيكولوجية هوبز األخالقية.
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 الكتاابت السياسية الرئيسية .1

( The Elements of Law) عناصر القانونكتب هوبز عدًدا من النسخ لفلسفته السياسية، مبا فيها كتايب 
 Deو  الطبيعة البشرية( )وأييت أيًضا بعنوانني آخرين: Natural and Politic) الطبيعي والسياسيو

Corpore Politico وكتاب 1650( والذين ُنشرا يف عام ،De Cive  والذي ُنشر  1942املنشور عام
 hilosophical Rudimentsحتت عنوان مبادئ فلسفية متعلقة ابحلكومة واجملتمع ) 1961ابإلجنليزية عام 

Concerning Government and Society وُنشرت 1651ابإلجنليزية يف عام  اللفيااثن(، كما ُنشر ،
كما أن له أعمااًل أخرى مهمة يف فهم فلسفته السياسية، خصوًصا أترخيه . 1668نسخته الالتينية املنّقحة عام 

 ، و 1655واملنشور عام  De Corporeو، 1679( واملنشور عام Behemothللحرب املدنية اإلجنليزية )

De Homine  بني فيلسوف وطالب حوال القانون العام يف إجنلرتا حوار، و1658واملنشور عام 
(Dialogue Between a Philosopher and a Student of the Common Laws of 

England ) أسئلة متعلقة ابحلرية، الواجب، واإلمكانيةو، 1681املنشور عام (The Questions 
Concerning Liberty, Necessity, and Chance وقد ُُجعت كل أعمال . 1656( واملنشور عام

 The English Works of Thomas) األعمال اإلجنليزية لتوماس هوبزهوبز املكتوبة يف سلسلة 
Hobbes( حيث حررها السري ويليام موليسوورث واقعة يف ،)وسلسلة 45-1839جملًدا، لندن  11 ،)

Thomae Hobbes Opera Philosophica Quae Latina Scripsit Omnia ذي حررها وال
 Oxford. كانت دار جامعة أكسفورد للنشر )(45-1939جملدات، لندن  5أيضا موليسوورث والواقعة يف )

University Press( قد تولت مهمة طباعة سلسة )Clarendon Edition of the Works of 
Thomas Hobbes جملدات حىت اآلن:  3، متوفر منها جملًدا 26(، واليت يُتوقع منها أن تقع يفDe Cive 

 The Correspondence of Thomas) مراسالت توماس هوبزوحمررًا من قبل هاورد ورندر، 

Hobbesكتاابت حول القانون العام واحلق املوروث( حمررًا من قبل نويل مالكوم، و (Writings on 
Common Law and Hereditary Rightني سكينر. وقام نويل ( حمررًا من قبل آلن كروماريت وكوينت

تقع يف ثالثة جملدات، واليت تضع نص هوبز اإلجنليزي جنًبا إىل جنب  اللفيااثنمالكوم مؤخرًا بنشر نسخة من 
، والرتكيز على اجلزأين الثالث اللفيااثنمع النسخة الالتينية املتأخرة له. على القرّاء اجلدد هلوبز البدء بكتابه 

ول والثاين املتعارف عليهما أكثر واللذين غالًبا ما يُقتبسان. يوجد الكثري من والرابع، ومعهما اجلزأين األ
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االستعراضات العامة البديعة لفلسفة هوبز املعيارية، جتد بعضها مذكورة الحًقا يف قائمة املراجع لألعمال 
 الثانوية.

 

 املشروع الفلسفي .2

مدنية ال تكون خاضعة للدمار من داخلها. ولكونه سعى هوبز إىل اكتشاف املبادئ العقلية من أجل بناء دولة 
عاش مرحلة تفكك سياسية بلغت أوجها يف احلرب املدنية اإلجنليزية، خلص إىل أن عبء أكثر احلكومات 
تعّسًفا "ضئيل ومعقول إذا ما قاراّنه ابملآسي واملصائب الفظيعة اليت تصاحب احلرب األهلية". ومبا أن أي 

معّرضة بشكل  -حسب حتليل هوبز-ا من احلرب األهلية، ومبا أن كل احلكومات حكومة ستكون أفضل عملي  
منهجي إىل التفكك ما عدى احلكومات املطلقة، فإن على الناس أن خُيضعوا أنفسهم لسلطة سياسية مطلقة. 

م كهذا، يتطلب االستقرار املستمر أيًضا االمتناع عن كل أنواع التصرفات اليت من شأهنا أن تقّوض سلطة نظا
أال ينازعوا السلطة ذات السيادة، وعليهم أال يتمردوا حتت أي ظرف كان. وابإلُجال،  -مثاًل -فعلى الرعااي 

 حاول هوبز إيضاح العالقة التبادلية بني االمتثال السياسي والسالم.

 

 احلالة الطبيعية .3

لكي يؤسس  -حضور احلكومة احلالة اليت ختلوا من-يدعوان هوبز إىل أتمل احلياة يف حالتها الطبيعية 
الستنتاجاته. لعلنا نتصور أن الناس قد ترحتل بشكل أفضل يف حالة كهذه، حيث أن كل فرد فيها يقرر كيفية 

وعلى كل تصرفاته بنفسه، حيث أنه هو القاضي واحملكم واجلاّلد يف قضاايه اخلاصة به كلما بدأ نزاع وارتفع؛ 
ئيس واملالئم الذي يعارض احلكم على القابلية لتربير هذه الرتتيبات األصعدة، فإن هذه احلالة هي اخلط الر 

وصف هوبز هذا الوضع بـ"طور الطبيعة اخلالصة"، وهي حالة مثالية إلصدار األحكام على املستوى  السياسية.
 الشخصي، حيث ال وجود لوكاالت تتمتع بسلطة معرتف هبا لفّض النزاعات، وال لقوة فّعالة تفرض قراراهتا.

 Second Treatise of) املقالة الثانية عن احلكومةيف  -سليل هوبز القريب-أصّر جون لوك  
Government على أن احلالة الطبيعية كانت لتفّضل يف الواقع اخلضوع لسلطة تعسفية حلاكم ذو سيادة )
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بال خضوع للقوانني، مطلقة.  إال أن احملاججة الشهرية هلوبز هي أن "حالة التهتك عند املنحلني من الناس، 
حيث -وبال قوة قسرية تقّيد أيديهم من السرقة واالنتقام" ستجعل من التحّصل على القدر اليسري من األمان 

أمًرا مستحياًل. لن "يوجد مكان للنشاط الصناعي،  -ال تتحقق احلياة احلضارية ذات األنس والرخاء إال به
ب على هذا أبن تتوقف حراثة األرض؛ ويتوقف اإلحبار، فال ألن الثمار وما حنى حنوها غري مضمونة؛ ويرتت

جدوى من السلع اليت ميكن استريادها عرب البحر؛ وال وجود للمباين الفسيحة؛ وال وجود لألدوات اليت حترك 
وتزيل أشياًء تتطلب الكثري من القوة؛ وال املعرفة بطبيعة األرض؛ وال حساب للزمن؛ وال فنون؛ وال رسائل؛ 

ن على اإلطالق هو اخلوف املستمر، وخطر امليتة الشنيعة؛ ويعيش الناس حياة كريهة هبيمية قصرية يف وأسوئه
فقر وانعزال". فإذا كانت هذه هي احلال يف احلالة الطبيعية، فإن للناس أسبااًب قوية لتجنبها، والذي ميكن 

تباداًل، ألنه "مادام اإلنسان يف هذه حتقيقه فقط ابخلضوع لسلطة عامة ومعرتف هبا من قبل البعض اعرتافًا م
 احلالة من الطبيعة احملضة، )وهي حالة حلرب(، فإن النزعة الغريزية اخلاصة ستكون معيارًا للخري والشر". 

انتقد كثري من القرّاء احلالة الطبيعية عند هوبز بصفتها مفرطة يف التشاؤم، فقلد نظّم هوبز عدًدا من  
عيارية املعقولة بشكل فردي. يفرتض هوبز أن الناس متساوون تساواًي كافًيا يف صفاهتم االفرتاضات التجريبية وامل

العقلية واجلسدية لدرجة أنه ال أحد حصني عن األذى، وال أحد يستطيع التنبؤ أبنه قادر على اهليمنة على 
قوية جًدا عند غالبية اآلخرين. يفرتض هوبز أن الناس عامة "جتتنب املوت"، ورغبتهم يف احلفاظ على حياهتم 

الناس. بينما يتمتع الناس بعواطف داخل حّيزهم، إال أن نزعتهم إىل اإلحسان حمدودة، كما أن لديهم نزوع 
إىل احملاابة. يشغل ابل الفرد موافقة غريه على إحسان ظّنه العايل بنفسه، ولذا جند الناس تتحسس من االزدراء. 

د أهنم يستخدمون غالًبا ما يبدو مصطلحات موضوعية مثل "جيد" و فهم يقومون بصنع أحكاٍم تقديرية، بي  
"سيء" ليعرّبوا عن تفضيالهتم الشخصية، فهم فضوليون إذا ما تعلق األمر أبسباب األحداث ودواعيها، كما 

مات ابلناس تبين املعتقدات ال دينية، أهنم مشغولوا البال إذا ما تعلق األمر مبستقبلهم. عند هوبز، متيل هذه السِّّ
 مع أن حمتوى هذه املعتقدات سيتغري حبسب نوع التعليم الديين الذي يتلقاه الفرد.

املعيارية، يعزو هوبز إىل كل فرد كل فرد يف احلالة الطبيعية حرية حق احلفاظ  تفيما يتعّلق ابالفرتاضا 
على نفسه، والذي يسميه هوبز بـ"احلق الطبيعي"، وهو حق فعل أّي شيء يعتقد الفرد خملًصا أنه يف حاجة 

أبنه أن حُيكم عملًيا على أي شيء  -على األقل-إىل فعله لكي حيافظ على نفسه. ومع ذلك، ألنه جائز 
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ضروري حلافظ الفرد على نفسه، يصبح هذا احلق الطبيعي احملدود نظراًي حال املمارسة حق ا بال حّد لكل شيء 
 أبنه يتحتم على الناس أبن يتبّنوا ما يعقدونه وسيلة ضرورية إىل أهم غاايهتم.  -كما يعرب عنها هوبز-ممكن، أو 

 

 احلالة الطبيعية هي حالة حرب .4

ات الوصفية واملعيارية جمتمعة عن أن احلالة الطبيعية حافلة ابالنقسامات والصراعات بصورة تسفر هذه االفرتاض
كامنة، ويشّجع حّق كل فرد يف فعل كل شيء نشوء صراعات خطرية، خصوًصا إذا ما كانت توجد منافسة 

ثر األراضي مثل أك -على األقل-على املصادر، وصراع كهذا حاصل ال حمالة فيما يتعلق ابلسلع النادرة 
املرغوب فيها، أو األزواج، وحنو ذلك. خيشى الناس خشية طبيعية اتمة احتمالية غزو اآلخرين هلم )عودة إىل 
احلق الطبيعي(، وهلذا فهم قد خيططون ختطيطًا منطيًقا للهجوم أواًل بصفته خري وسيلة للدفاع. ويرتتب مما سبق 

"املفعمني ابلغرور"، ممن جيدون متعة يف ممارسة السلطة على أن تستثري أقلّية من األشخاص املتغطرسني، أو 
اآلخرين، استثارة طبيعية لردود أفعال دفاعية استباقية من اآلخرين. وتتغذى الصراعات أكثر بواسطة 
االختالفات اآلراء الدينية، ويف األحكام األخالقية، ويف األمور الدنيوية مثل أي سلعة حيتاج إليها املرء، وعلى 

وجه يستحقها. يتخيل هوبز احلالة الطبيعية أبن لكل فرد حرية البّت لنفسه فيما هو يف حاجة إليه، ويف  أي
أي شيء هو مدين، ويف ما هو الشيء املتّسم ابالحرتام، والصواب، والفضيلة، واحلصافة، واحلرية أيًضا للبّت 

ًقا لتقديره وما يعتقد أنه األفضل، يف كل هذه األسئلة وتطبيقها على سلوك اآلخرين كذلك، والتصرف وف
وفرض رأيه حيث هو قادر. يف موقف كهذا حيث ال وجود لسلطة متعارف عليها حلل هذه اخلالفات العديدة 
واخلطرية، ميكن لنا أن نتخيل وبيسر مع هوبز أن احلالة الطبيعية ستصبح "حالة حرب"، وال يتوقف األمر عند 

 صبح حرب "الكل على الكل". هذا احلد من السوء، بل يتعداه لت

 

 مزيد من األسئلة حول احلالة الطبيعية .5

يف معرض الرد على السؤال الذي يتبادر لألذهان: هل سبق وأن مرت البشرية بعامتها مبرحلة تشبه احلالة 
ه الطبيعية؟ يقدم هوبز ثالثة أمثلة مفرتضة للحالة الطبيعية. أوهلا، يالحظ هوبز أبن كل ذوي السيادة يف هذ

( realistاحلالة يتبادلون االحرتام لبعضهم البعض، وهذا االدعاء هو ما جعل من هوبز مثاال ملمّثل "الواقعية" )
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يف العالقات الدولية. اثنيها، ارأتى هوبز أن كثريًا من الشعوب املتحضرة اليوم كانت قد مرت يف احلالة الطبيعية 
إىل هذا  -2الشعب اهلمجي يف أماكن كثرية يف أمريكا"مثل "-سابًقا، ومازال نزر يسري من هذه الشعوب 

اليوم يعيشون يف احلالة الطبيعية. اثلثها وأكثرها أمهية، يؤكد هوبز على أنه ميكن ملن سبق هلم العيش يف حالة 
السالم حىت شهدوا اهنيارها وآلت إىل حالة حرب أهلية استيعاب احلالة الطبيعية بسهولة. بينما أن شرط احلالة 

يعّد فكرة جتريدية، إال أنه يوجد ما مياثلها  'لشخصي إصداًرا اتًماإصدار األحكام على املستوى ا'الطبيعية هو 
 مماثلة جدُّ دقيقة، وهي أنه ألجل الرفاهية تبقى احتمالية حاضرة على الدوام، أن خيشاك اآلخرون وجيتنبوك.

هل جتيز االفرتاضات األخرى لفلسفة هوبز وجود هذه احلالة املتخيلة ألفراد منعزلني عن بعضهم  
البعض، والسالكني على األحكام اخلاصة هبم؟ رمبا تكون اإلجابة ال، فقد الحظ النقاد النسويون مع آخرين 

ل الرعاية، وهبذا ستكون اللبنات أبن نظرية هوبز تفرتض أن األطفال قد تعّهدوا اباللتزام بطاعة الوالدين مقاب
البدائية للحالة الطبيعية شاملة للعائلة، واليت تنظم نفسها ابلتزامات داخلية، وذات األمر ينطبق على األفراد 

ومثلها كذلك االنتماء إىل عشرية، -أيًضا. رمبا تقلل الروابط العاطفية، واالجنذاب اجلنسي، وروابط الصداقة 
من صحة أي منوذج فرداين حبت للحالة الطبيعية. ال يستلزم تفنيد هذا  -ديين مشرتكواالنتماء إىل معتقد 

االعرتاض لتحليل هوبز للصراعات يف احلالة الطبيعية، فلرمبا تؤول املنافسة واالختالف والسعي إىل اجملد إىل أن 
 تصبح مصادر كارثية للصراعات بني اجملموعات الصغرية كما هو احلال بني األفراد. 

سؤال آخر مهم وغري حمسوم هو حول السر الذي جيعل البشر على هذا النحو )على فرض أن هوبز  
على حق(، مبعىن أن حياة البشر االجتماعية متيل إىل الدمار فقط عندما تكون هلم حرية التفاعل وفًقا ألحكامهم 

شخصية على املدى البعيد، بي د الفردية. لعل الناس تتطلع إىل التصرف األفضل الذي يتوافق مع مصاحلهم ال
أهنم يف عوز إىل بُعد النظر، وهكذا ُيشبعون مصاحلهم اآلنية بال تبّصر حقيقي يف أتثريات سلوكهم احلايل يف 
مصاحلهم على املدى البعيد، ويكون هذا نوًعا من الفشل للعقالنية. أو قد يكون الناس عقالنيون عقالنية 

هنم حمصورون يف حالة جتعل من تصرف كل فرد وفق عقالنية فردية حتول بينه وبني اتمة يف احلالة الطبيعية، إال أ
الفعل األفضل الذي يصّب يف مصلحة اجلميع، لرمبا جيدون أنفهم يف حالة مشاهبة لنظرية "معضلة السجني". 

أو رمبا كلهم إىل أو لعل احلالة الطبيعية عند هوبز ستكون حالة سالم لوال وجود ثّلة من الناس )لعلهم قليلون، 
درجة ما( ممن فاقت عواطفهم على حكمهم الرزين، ثّلة ذات كربايء، وحقد، وحماابة، وحسد، وغرية، وهي ثّلة 

                                                           
2 Leviathan, XIII 
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تنزع بطرق أخرى إىل التصرف بتصرفات تقود إىل احلرب. يفهم هذا التأويل إىل أن العواطف اإلنسانية 
ويالت املذكورة يقابل نص هوبز مقابلة حمكمة هي الالعقالنية هي مصدر الصراعات. إن مسألة أي من التأ

مسألة مازال اجلدل حوهلا دائرًا بني العلماء املختصني بفلسفته، فقد نشط املختصون منهم ابأللعاب النظرية 
 يف هذه اجلداالت على وجه اخلصوص، وجيرّبون مناذج خمتلفة للحالة الطبيعية والصراعات اليت تتولد عنها.

 

 ةقوانني الطبيع .6

جيادل هوبز أبن احلالة الطبيعية حالة حرب ابئسة، حالة تكون فيها غاايتنا اإلنسانية املهمة قابلة للتحقيق على 
حنو موثوق. ولعله مما يبحث على السعادة أن الطبيعة البشرية أيًضا تزّودان مبصادر للهروب من هذ احلال 

إدراك أن حرب الكل على الكل أمر  -نات عقالنيةبصفتنا كائ-املزري. جيادل هوبز أبنه ميكن لكل فرد منا 
ضار على حتقيق مصاحلنا الشخصية، وهلذا ميكننا االتفاق على أن "السالم خري، وابلتايل تصبح السبل إىل 
السالم أو وسائله خرّية". سيدرك البشر حتمية السعي إىل السالم بصفته أمرًا واجًبا، ولبلوغ هذا املسعى يتحتم 

عليه حني ميكننا حتقيقه بطرق آمنة. يطلق هوبز على هذه الواجبات العملية اسم "قوانني الطبيعة"،  علينا احلفاظ
وهي ُُجلة طرٍق من نوع عامل الناس مبا حتب أن تُعامل، وهذه "التعاليم" أو "النتائج" أو "النظرايت" النابعة 

حينما ال نتصرف وفًقا هلا بطريقة آمنة. حترم من العقل أزلية وغري قابلة للتغيري، وهي تستلزم منا القبول حىت 
هذه التعاليم الرذائل املتعارف عليها مثل الظلم، والوحشية، واجلحود. ومع أن الشُّراح مل يتفقوا على ما إذا كان 

ا من جيب اعتبار هذه القوانني تعاليًما جمّردة للحصافة، أو أهنا تعترب من ابب أوىل أمورًا إهلية، أو واجًبا أخالقيً 
وجه آخر، ولكنهم أُجعوا على أن هوبز أيخذ على أيدي الناس إىل اخلضوع لسلطة سياسية. حتثّنا هذه التعاليم 
على السعي إىل السالم مع آخرين يتشاركون ذات الغاية ابالستغناء عن جزء من "حقنا يف كل شيء"، وذلك 

يث أتخذان هذه املعاهدة إىل مزيد ترسيخ يتأتى بواسطة معاهدة متبادلة على اخلضوع لسلطة ذات سيادة، ح
 هلذه السيادة. 
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 إنشاء سلطة ذات سيادة .7

حينما يتعاهد الناس معاهدًة متبادلة بني بعضهم البعض على طاعة سلطة متعارف عليها فهم ينشؤون ما 
 يف وقت-تعاهد الناس على احلماية ابلبيعة على الطاعة يحينما و  ،يسميه هوبز "السيادة بواسطة املؤسسة"

طريقتان شرعيتان ابلتساوي  -عند هوبز-فهم ينشؤون "سيادة ابالكتساب"، وكالمها ، -الغزاة فيها غزو هددهم
إلنشاء السيادة، والدافع األساسي وراء هاتني الطريقتني هو نفسه، وهو اخلوف! سواًء كان اخلوف من الرفقاء 

لغزاة. تتضمن املعاهدة االجتماعية كاًل من التنازل أو نقل احلقوق، وتفويض األمر لسلطة ذات سيادة، أو من ا
وال تستمد حكومة كهذه شرعيتها السياسية بواسطة الطريقة اليت وصلت هبا إىل سّدة احلكم، بل بواسطة ما 

عة، وينتفي هذا االلتزام السياسي إذا كانت قادرة فقط على احلماية بفعالية لكل من ابيع على السمع والطا
 حال انعدمت احلماية.  

 

 احلكم املطلق .8

مع أن هوبز قدم أُسًسا براغماتية متساحمة يف تفضيل امللكية على األنواع األخرى للحكومة، إال أن مهّه الرئيسي 
جب أال أن حتظى بسلطة مطلقة، في -بصرف النظر عن أي نوع تتخذ-هو أنه جيب على احلكومة الفّعالة 

تكون سلطتها مقسمة وال حمدودة. فالسلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والضرائب، وخوض احلروب 
سلطات متصلة بطريقة قد حيبط فيها خسارة واحدة منها املمارسة الفّعالة لباقي السلطات؛ فعلى سبيل املثال، 

ن ضبط السلوكيات. احلكومة الوحيدة اليت ميكن إن السلطة التشريعية بال سلطيت التأويل والتنفيذ ستحّد م
الثقة بفعاليتها هي احلكومة اليت تتمتع مبا مسّاه هوبز بـ"احلق اجلوهري للسيادة"، فحني يكون هذا احلق مقسًما 
على مؤسسات خمتلفة ال تتفق على حكم معني فيما جيب عليهم فعله، تصبح احلكومة الفّعالة مشلولة، أو 

 ومة إىل حرب أهلية حلل خالفاهتا.رمبا تنجّر احلك

وبطريقة مشاهبة، يؤدي فرض احلدود على سلطات احلكومة إىل توليد خالفات غري قابلة للحل حول  
ما إذا كانت احلكومة قد جتاوزت حدودها أم ال، ويف حال قرر كل فرد لنفسه طاعة احلكومة من عدمها، 

أمرًا  -شكالية، أو شّل احلكومة الفّعالة يف األقل األحوالوحرب حلل هذه اإل-يصبح تولد اخلالفات املتعّصبة 
حمتماًل جًدا. ويف حال ُحّلت اإلشكالية يف توسيع سلطة احلكومة أكثر، فإن السلطة تظل حمدودة، ومعّرضة 
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إلشكالية ختطي حدود سلطاهتا، وهذا سيؤدي إىل سلسلة من اإلحجام الالمنتهي لسلطات "بال سلطة" 
ة بال مسؤولية أو قدرة على صناعة القرار(. أما يف حال ُحّلت اإلشكالية يف توسيع سلطة )وتستمر احلكوم

احلكومة لتصبح بال حدود، فإن هذا يكون مبثابة إعادة حتديد موقع لكرسي السلطة املطلقة، وهذا الرأي يتوافق 
حنالل احلكومة والعودة إىل احلالة توافًقا اتًما مع إصرار هوبز على احلكم املطلق. لتجنب االحتمالية املريعة ال

 الطبيعية، جيب على الناس معاملة حاكمهم بصفته يتمتع بسلطة مطلقة. 

 

 حدود االلتزام السياسي .9

مع أن هوبز يصر على وجوب تتمتع احلكومات بسلطة مطلقة، إال أنه حيفظ للرعّية حرية العصيان لبعض 
االحتفاظ حبق الدفاع عن النفس ضد السلطة ذات السيادة، ومتنحهم أوامر احلكومة. جيادل هوبز أبن للرعّية 

على نطاق  ةحق العصيان أو املقاومة حال كانت حياهتم يف خطر. ويعطيهم أيضا ما يبدو أشبه حبق املقاوم
واسع يف حاالت تصبح شرف الرعااي أو عائالهتم يف خطر. ويبدو أن هذه االستثناءات قد أاثرات إاثرة 

والذي مسّاها بـ"حرية -تمام دارسي هوبز، فيبدو أن عزوه ملا يظهر أبهنا حقوق غري قابلة للمساومة مفهومة اه
متعارض مع دفاعه عن السيادة املطلقة. وفوق كل هذا، يُلغى التزام الرعّية ابلطاعة إذا ما فشل احلاكم  -الرعّية"

وًكا لكل فرد ليقرر بنفسه املقدار الالزم من احلماية، ذو السيادة يف تقدمي احلماية الكافية هلم، وإذا كان األمر مرت 
فيبدو وأن الناس يف الواقع مل خيرجوا من قمقم خوف احلالة الطبيعية. وقد نُوقش هذا اجلانب من فلسفة هوبز 

 أبنه "مترد لليفااثناهتامه الشهري  -أحد املعاصرين هلوبز-نقاًشا حامًيا منذ زمن هوبز. اهتم االسقف برامهول 
على التعاليم املسيحية". وجادل بعض الشُّرّاح أبن نقاش هوبز حول حدود االلتزام السياسي هو كعب أخيل 
نظريته. وال يبدو جّلًيا ما إذا كانت هذه التهمة قادرة على الصمود أمام الفحص الدقيق، بي د أهنا ابلطبع 

 ستكون موضوع كثري من النقاشات املستمرة. 

 

 جتماعيالدين واالضطراب اال .10

آخر اجلوانب املهم يف فلسفة هوبز السياسية هو معاجلته للدين، يتوسع هوبز تدرجيًيا يف نقاشه للداينة املسيحية 
ليشكل قرابة نصف الكتاب. ال وجود إلُجاع مستقر حول  الليفااثنيف كل مراجعة لفلسفته السياسية، ويف 
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قد جادل بعض الشُّرّاح أبن هوبز حياول استعراض توافق كيفية فهم هوبز ألمهية الدين يف نظريته السياسية، ف
نظريته السياسية مع التزامه جبوهر املسيحية لقرّائه، حيث أنه قد يبدو الواجبات الدينية املسيحية حتّرم تقدمي 
هذا النوع من الطاعة املطلقة للحكام، وهو ما تتطلبه نظرية هوبز منهم. وشكك آخرون إبخالص هوبز 

ملزعومة، وجادلوا أبن هوبز سعى إىل تقويض املعتقدات الدينية عند قارئيه بتوظيف السخرية ووسائل ملسيحتيه ا
خطابية وفصيحة أخرى. بي د أن مقاصده حبق مفهومة، فعناية هوبز اجللّية بسلطة املعتقدات الدينية حقيقة 

 يتحتم على شارحي فلسفته السياسية السعي إىل تفسريها. 

 

 والعائلة هوبز حول النساء .11

الفالسفة الغربيني  لاهتمام العلماء بكيف تصّور هوبز حالة املرأة والعائلة يف تزايد، فقد كان هوبز أحد أوائ
الواقعيني الذين عّدوا النساء بصفتهم أانًسا وقت ابتكار العقد االجتماعي بني الناس. فهو يصر على مساواة 

فالناس سواسية ألن كل فرد منهم خاضع للهيمنة، وألن لدى كل الناس، ويضّم النساء بصراحة جدُّ جلّية، 
ُجيعهم إمكانية اهليمنة على اآلخرين، فال أحد يتمتع ابلقوة الكافية ليصبح بال نقاط ضعف، ويسلم من 
اهلجوم وقت خلوده إىل النوم جبهود اآلخرين وتدبريهم، وال أحد يتمتع ابلقوة اليت ختّوله ألن يهمني على سائر 

  الناس.

والنساء مساوايت للرجال ابلطبيعة هبذا املعىن، فهن ابلطبيعة وبذات الدرجة أحرار، مبعىن أن قبوهلن  
مطلوب قبل خضوعهن ألي سلطة كانت. وهنا جند مزاعم هوبز تقف حبّدة موقًفا مصادًما لكثري من اآلراء 

الرجال وعليهن اخلضوع هلم. ويعّد  السائدة يف وقته، حيث كان يعتقد الناس أبن النساء ُولدن أدىن درجة من
مؤيًدا معروفًا هلذا  -جلون لوك املقالة األوىل عن احلكومةحيث أصبح فيما بعد هدف -السري روبرت فيلمر 

الرأي، وهو ما يسمى ابلبطريركية. وبرفضه الصريح للبطريركية والقانون السايل، حيفظ هوبز للنساء مقدرهتن 
سلطة عنده "ليست مذكرة وال مؤنثة". وجيادل أيًضا يف احلق الطبيعي األمومي، على أن يكنن ذوات سيادة، فال

 هو األم ابلطبيعة. فقد شهد األمازون. -يف احلالة الطبيعية-فاملهيمن على األطفال 

ويف ما يبدو مناقًضا هلذه األساس الذي يدعو إىل املساواة، يتحدث هوبز عن الكومنولث بلغة  
عن االنتقال من احلالة الطبيعية إىل اجملتمع املدين، يصف هوبز العائالت بـ"اآلابء"، بطريركية. ففي حديثة 
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و"اخلدم"، و"األطفال"، فيما يبدو أنه طمس لألمهات من الصورة ابلكلية. يربر هوبز طريته هذه يف الكالم 
حقيقة، إال أنه يسهل  هم من أوجدوا اجملتمعات. وعلى قدر ما يف كالمه من -ال األمهات-قائاًل أبن اآلابء 

علينا معرفة السبب وراء وجود النقاشات احلّية بني فريق يؤكد على اجلانب النسوي واملساوايت الكامن يف أفكار 
هوبز، وآخر يؤكد على إقصائه املطلق للنساء. نقاش كهذا يؤدي إىل سؤال: إىل مدى تكون املزاعم البطريركية 

 انت فعاًل مكملة هلا من أي وجه؟هلوبز مكّملة إلُجايل نظريته، إن ك
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