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  جامعة  - هيغ باتابان 1

 
  الفلسفة السياسية.  غريفيثمدير مركز الحوكمة والسياسة العامة ف

 
 وباحث ف

  جامعة  -جيفري سيكينغا   2
 
 .أشالندأستاذ العلوم السياسية ف
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هن  كا  لدى جتادل هذه الورقة أبابهتمام كاف،  ومغزاه يف فكره السياسي هوبزحيظ مفهوم احلب لدى  مل
ن األيروس. يقو ِّض ع وطوهنيةأفالهوبز مذهب اثبت وشامل عن احلب، ينبذ بشكل مباشر ما يعتربه تعاليم 

، كالسيكيةأحد أركا  الفلسفة السياسية ال -  للفكرة األفالوطوهنية عن األيروس يف خضم ِّ مهامجت -هوبز 
 ششكاليا من ، والذي يُعدُّ أيضا جزء  ابلسلطة  اجلديد للعواوطف فيما يتعلق يُبّي ِّ جاهنبا مهما من فهمو 

 ة الذي ُعرِّف من خالل ليفيثا .يالسياس العلوممفهوم  اجلديد يف 

 

 ،ركزَّت دراسات الفكر السياسي لدى توماس هوبز على نظرايته املتعلقة ابلسلطة والسيادة والعقد االجتماعي
كون على ي وكثريا ما كان حمدودانقاشهم  نظريته حول احلب األيروسي،  الباحثنياكتشف عدد قليل من و 

 -أن يتم استبعاد هوبز من ِقبل الكثريين ابعتباره  -إذن  -هلم األساسي. ليس من املستغرب هامش جد
جتادل "أن هوبز كان منذ أعماله و  ،استثناًء ابرزا 3فيكتوراي كاهنتعترب غري مهتم ابحلب األيروسي.  -ببساطة 

دَّعي من خالل ليفيثان مهتما بنقد السياسات املعاصرة للرومانسية"، وتاملعروضة األوىل يف النظرية السياسية 
 أن:

لشعور أن السيادة مطلوبة لالستجابة ل معاصريه الذين اعتقدوامن  النقيضعلى  -يرى  هوبز
 متذبذبةأن العواطف  - "ولع" الذات ابلسيادة 4هايدإدوارد األيروسي للذات؛ ما أطلق عليه 

رة،  . مثلما هو احلال مع زهو الرومانسية؛ صورة حماكاة متجانسة وابألخص حني تتخذومدم ِ
 ا هي، وهذه احملاكاة املتجانسة بذاهتفإن احلب يبعث الرغبة يف حماكاة اآلخرين وإخضاعهم

تَمل للنظام املدين.  هتديد حمح

 

                                                           
Victoria Kahn 3 أستاذة األدب اإلنجليزي والنظرية األدبية المعاصرة في جامعة  ؛( 1952في عام  تلدن )و  هفيكتوريا كاCalifornia 

Berkeley ،.وباحثة في عالقة التاريخ والنظرية السياسية باألدب 

 
4 Edward Hyde, 1st Earl of Clarendon رجل دولة ومؤرخ إنجليزي. ؛( 1674 – 1609) رل كالرندون األولإدوارد هايد، إ 
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بذلك فإن ، فهوبز يعتقد أن "احلب العظيم جيب استبداله ابلَعْقد أو ابخلوف"، و كاهن  ووفقا لفيكتورايابلتايل؛ 
ام بذلك "حاول هوبز للقيهو حترير الَعْقد من التطابقات الزائفة وأخطاء الرومانسية".  هدف هوبز يف ليفيثان"

اتزان  من ذلك؛ كان يتطلع إىل ارتباط أكثرإعادة تعريف الرومانسية، وتطهريها من خياهلا املنحرف". وبدال 
 اخلوف ابعتباره "أساس االلتزام السياسي".، ابإلضافة إىل ابلسيادة

اهن فيكتوراي كاهن ترك بعض القضااي املهمة دون معاجلة. أشارت ك ، فإن حتليلاملفيدة ابلرغم من هذه األفكار
كيده ل الزهو يف كتابه )مبادئ القانون(، والحظْت أتيف نقاشها لـ "نقد هوبز للرومانسية" إىل وجهة نظره حو 

على  -، لكن دراستها اقتصرْت إىل حد كبري على ليفيثان، ما يعين أهنا مل تحفسِ ر على مشكلة دون كيشوت
ن الرابط بني ، كما أهنا مل تكشف عمعاجلة هوبز الصرحية لأليروس يف كتابه )مبادئ القانون( -سبيل املثال 

هنا أ ه القائل بصدارة السلطة من أجل فهم العواطف. األهم من ذلكونية لأليروس ومبدئللنظرة األفالط رفضه
موضوع اخليال الرومانسي ابأليروس، والذي كان املصدر الطبيعي ملثل هذا اخليال وفقا للتقاليد مل تربط 

 .أفالطوننشأت عند اليت الكالسيكية 

ليفيثان حيث  كلمة "أيروس" يف  تردمل  -مفهوما  النظرية احلب لدى هوبز أمر مهال البحثي اإل يعتربيف حني 
سهو  نهإال أ -يبدو احلب وكأنه ليس سوى أحد العواطف الكثرية وليس مشكلة مركزية خاصة ابلسياسة 

 مفكر يدعي بناء علمه السياسي اجلديد على فهم شامل للطبيعة فهمجدير ابملالحظة من ِقبل من حياولون 
نفصاله ا مهم للغاية بسبب إعالن هوبز يف كتابه )مبادئ القانون( هذا التجاهل البشرية، وابألخص العواطف.

 عدالة والسياسة".ال األساس احلقيقي والوحيد لِعْلم، وأنه أول شخص يحعربِ  عن "عن التقاليد املتعارف عليها
حىت آخر  أفالطون وال أي فيلسوف "مل يستطع ِعلما سياسيا -كما يدعي الحقا يف ليفيثان   -يقدم هوبز 

األفالطوين،  طبيعة إعادة تفسري هوبز لأليروس". تفرض هذه التأمالت فحص متكاملة يةمنهج اليوم أن يضع له
 وأمهيته لعلمه السياسي اجلديد.

لسفة بعني االعتبار ما قيل عن اخلالف بني الفلسفة السياسية القدمية والفتتعاظم أمهية هذا الفحص حني أنخذ 
لذي تتبدى اخلاص للمدى واألسلوب ا فهمها، وكيف أنه يتلخص يف السياسية احلديثة بشأن طبيعة اإلنسان

عنها  هنفصالالفلسفة السياسية القدمية اليت يدعي هوبز ا تقاليدأيروسية اجلنس البشري. ابلتأكيد فإن  عربه
احلب واأليروس  تْ ية أو اإلنسانية خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر( اعترب )سواء يف نزعاته السكوالئ

 األمور احليوية للحياة السياسية.من 
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 عحرف هذا، و يلجأ لدراسة األمور السياسيةهذا النهج الكالسيكي من خالل كونه أول من  سقراطدشَّن 
الذي أنزل الفلسفة من برجها العاجي إىل  "اإلحبار اجلديد" 5شيشرون"التحول" السقراطي أو كما يصفه 

ة معرفة ما عوا يف املدينيت اكتسبها سقراط مبساءلة من ادَّ األرض من خالل وصف أفالطون "معرفة اجلهل" ال
ل الذي علنا كان على النقيض من سقراط املنعز هو "خريِ  ونبيل". بيد أن سقراط الشغوف ابألسئلة املطروحة 

 .6تيماة ديو النبي ِ ، وهو فن ادَّعى أنه حصل عليه من سيةه املقربني خربته األيرو ملعارف يحِسر  

رة لفهم السياسة يف عمل أفالطون السياسي األكثر شه األيروسيةخربة سقراط أمهية  ابلتفصيل تتجلى
شكل من . ابلنسبة لسقراط؛ فإن مجيع األنظمة تتسقراط السياسة ابعتبارها ححب اً  يفسِ ر)اجلمهورية( حيث 

قراطيا سواء أكان أرست - أي نظام جوهراحلب أيضا يف  كما يقومخالل احلب الذي يهيمن على أرواح قادهتا.  
ملهيمن حىت يف أكثر ا هحبيث ميكن متييز مبدئ بتشكيل املواطنني - أو تيموقراطيا أو أوليغارشيا أو دميوقراطيا

احلب، وال سيما يف صورته األيروسية، يفسِ ر أيضا التحو الت من نظام آلخر، ويشرح  ضآلة وِدقَّة. اجلوانب
 على وجه اخلصوص املرض السياسي املتجسِ د يف االستبداد.

. جنادل يف هذه سيةايدَّعي هوبز يف كتابه )مبادئ القانون( أنه يرفض هذا الفهم لطبيعة األيروس وأمهيته السي
مثلة يف أن ينكر الفكرة الكالسيكية املتاملقالة أن إنكار هوبز لأليروس األفالطوين ذو طابع محعقَّد. فمن جهة؛ 

فعال اليت تتجاوز واأل اخلطاابتاأليروس هو توق للنـحْبل أو اجلَمال الذي ميكن بل وجيب صقله وتوجيهه صوب 
اهل دور أنه ال ميكن جتهوبز يعتقد ومن جهة أخرى؛  الذات، وخاصة تلك املرتبطة ابلفلسفة والسياسة.

 يف األيروس يف تطوير علم سياسي جديد، حبكم أن األيروس ميلك جذورا ال مفر منها ضاربة يف الرغبة البشرية
 .اجلنس البشري يفال حمالة  ستنبعثقوة غري حمدودة احلصول على التطلعات إىل ويف ، ويف اخليال، السلطة

قة وصفه بـ "غري األيروسي".ابلتايل؛ فإن فكر هوبز السياسي ال يتجاهل األيروس، وليس من   الدِ 

اللذة، ورمبا و  وإعادته إىل جماله احملدود اخلاص ابجلنس ما يريده هوبز هو تقليل قوة ونطاق األيروس يف العامل
لـ "مضاد لأليروسية"، أو رمبا من الدقة تسميته ابلـ "مضاد من األفضل تسمية فهمه للحب اب ؛إذن العائلة.

سلطة، ليصبح فهم جديد لأليروس وللَجمال فيما يتعلق ابللعن قوة احلب بتبنيه  هوبز استعاضلألفالطونية". 
                                                           

Marcus Tullius Cicero 5 رجل دولة وفيلسوف وخطيب روماني.  ؛ق.م(  43 –ق.م  106) ماركوس توليوس شيشرون 

 6 Diotima of Mantinea  كان لها دور بارز  ؛ق.م(  440ديوتيما، نبية وفيلسوفة إغريقية ومعلمة سقراط )ي عتقَد أنها عاشت حوالي عام

 الندوة.  Symposiumفي حوارية 
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نظِ ر السياسي 
ح
 عليها بصورة جذرية. م السياسية احلديثة والتأثريملفهوم ال يزال يستمر يف تشكيل العلو  الشهريامل

ألفالطوين بناًء على نقده للفهم ا يف حني قد يكون من املبالغة القول أن هوبز أسس علمه السياسي اجلديد
حيان مجَّة( يف أ هي جزء مهم )وإن كان محْهَمالً للحب، فمن اإلنصاف أن نستنتج أن إعادة تفسريه لأليروس 

 ي الواضح لعلم سياسي أقدم وراسخ يف دراسة احلب.من رفضه الفلسف

لفهم على تصوره ، وأتثريات ذلك افهم هوبز للرغبة واللذة نستعرض ابلتفصيليف اجلزء األول من هذه املقالة 
 فة السياسيةكثري من طالب الفلسقد ال يعلم   ، ُثحَّ سنقوم بفحص شامل لفهم هوبز للحب األيروسي.للجمال

 ،فالطونالندوة أل يف نقد غري معروف حلواريَّة أنه قدَّم معاجلة مثينة -مبا يف ذلك الباحثون يف فكر هوبز  -
، 1640عام  الذي صدر)مبادئ القانون(  :س بصورة كافيةيف العمل املهم الذي مل يحدرَّ مرة واحدة اليت ظهرت و 

 وفقا للعديد من النقاد ملا سيصبح نظامااألوضح واألكثر سالسة  األول أبنه "البيان 7غاسكنيوالذي يصفه 
 Leviathan(، ليفيثان 1642) De Civeيف املواطن  هلوبز: فلسفيا جليال استمر ]يف األعمال الالحقة[

وسنختم De Homine (1657 .")(، يف اإلنسان 1655) De Corpore(، يف اجلسد 1651)
لى فكره السياسي، ع ة لنظرية هوبز املناهضة لنظرية أفالطون عن األيروسلعمليالتنظريية وابفحص الدالالت 
 .ةاحلديث ةالسياسي لومسس العوبصورة أعم، على أح 

 

 فهم هوبز للحب

 الرغبة، املتعة وتفادي املوت:

كتابه ما جيادل يف  ك  - ألن أن الرغبة واملتعة كي نفهم رأيه يف احلب،وجهات نظر هوبز بش نبدأ بفهمجيب أن 
،  فكر هوبز. الشعور ابملتعة أمر مهم بشكل خاص يفا حيبونه"مبأيضا  يحعَرفيرغب به البشر ما " -)ليفيثان( 

ما  يف أن البشر يرغبون بشيء احلقيقة ابلنسبة هلوبز؛ تكمن. وغالبا ما يوصف أبنه نوع من مذهب اللذة
مع أن و بسبب املتعة اليت خيتربوهنا جرَّاء ذلك الشيء أو بسبب أهنم "يتخيلون" املتعة اليت سيجنوهنا منه. 

                                                           
 7 John Charles Addison Gaskin  لد في عام  باحث في فلسفة الدين.  ؛( 9361جون تشارلز أديسون غاسكين )و 
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ه فمن املفيد مقارنة مذهب ؛أجل فهم آرائه حول احلب ه منن، إال أمذهب اللذة لدى هوبز هو من نوع خاص
 يف اللذة بشكل موجز مبذهب مفكر آخر عحرف أبنه "غري أيروسي"؛ جون لوك.

أقصى درجات املتعة اليت نتمكن من حتقيقها"، ما يعين هي  الكاملة "يف حدودهاجيادل لوك أن السعادة 
َتع اللطيفة املعتدلةبشكل عام "سلسلة اثبتة من 

ح
ميكن أبدا أن  لكن األمل ال. زعاج"، دون أي امتزاج ابالنامل

الرغبة هي إرابك للعقل". حسب رأي لوك؛ الرغبة هي األمل الذي يدفعنا صوب " ألن الرغبةيغيب طاملا وحِجدْت 
 ران من األمل الراهن.ر ِ هدف يعدان مبتعة جديدة أو على األقل مبتعة حتح 

. ابلنسبة هلوبز؛ فإن هميحلهيال تدفعهم( حنو هدف )يف املقابل؛ حيتج  هوبز أبن الرغبة هي متعة جتذب البشر 
 لالبتعاد عن شيء ما". الرغبة هي "سعياهلروب صوب هدف لتفادي األمل ليس رغبة بل إعراض: "سعي 

هي  -يف الواقع  -رضي املرء". املتعة "، وهي "إحلاح أو إاثرة لالقرتاب من الشيء الذي يح يحسبِ بحهاصوب شيء 
ممتع:  هو أمر جذابهدف  صوب واالنطالق ،فإن االخنراط يف حركة لذلك واإلحساس هبا.ر الرغبة هح ظْ متََ 
ا الغاية،  حنويتقدم طاملا أن املرء " ماعن اخلري، محعربِ  توجد السعادة  ج".بهِ االشتهاء أمر مح ؛ إذ أن ابشتهاء محتقدِ 
رغبة(، واليت "تضطرب" بواسطة رغبات ال اخلمول واالستمتاع" )حاالت جمرد منيف " - لوكحسب رأي  -

ليست سوى حركة"، وال ميكن أبدا أن تصبح دون رغبة، ودون إحساس، ذاهتا  ابلنسبة هلوبز؛ "احلياةجديدة. 
 تمرة لتجنب( ال ميحكن اعتبارها حماولة مسلوكحتركها الرغبة )كما يقرتح اليت ياة احلألن الرغبة ليست مؤملة، و 

 موجود دائما حيث يوجد "اإلحساس".وف" األمل، ابستثناء أن "اخل

 .حركتنا( حركتنا( هو الذي يتسبب يف األمل، وليس الرغبة )تصاعد تقليصفإن اخلوف ) -ووفقا هلوبز  -إال أنه 
نا ختيل أننا سعداء دون ذ ذ مبتعة خالصة. ميكنتتضمن إمكانية التَّل -ابلنسبة هلوبز  -ذاهتا" فإن "احلياة ابلتايل؛ 
هذه البصرية جتعل هوبز يدرك أنه إذا اعتقد الناس أن إبمكاهنم العثور على هذه السعادة يف  ،محطَلق أي وهم

ز يدفعه فإن مذهب املتعة لدى هوبعلى النقيض من لوك؛  اجلمال واحلب فسيـحْقِبلون على فتنة األيروس.
إنه يواجه األيروس ف جاذبيته القوية لالعتقاد أن األيروس قوي للغاية حبيث ال ميكن جتاهله، ولذا من دون تعزيز

 بشكل مباشر وعلين يف عمله الرئيس األول )مبادئ القانون(.

ياق فكره حدثت يف س أن مواجهة هوبز لأليروس يف كتابه )مبادئ القانون( -مع ذلك  -ال ميكننا أن ننسى 
فادي املوت. وفقا نساين القوي لتالذي تطور ابلفعل، والذي متثَّلْت مسته املميزة يف التأكيد على الدافع اإل
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 املتعة لذاهتا بل يف ال نرغبببساطة يف حني أننا ال نستطيع حتاشي الرغبة يف كل ما هو ممتع، فإننا هلوبز؛ 
لتفادي الشعور ابملوت. ميكن إعادة هذا االستنتاج إىل األسباب الطبيعية للمتعة. عندما يتلقى الدماغ إحساسا 

وحسب  ،زنة، فإنه يرسل إشارة عرب األعصاب إىل القلبتماداي من األعضاء احلسية أو يعكس صورة ذهنية خم
ة شعور حركة، واليت ابلضرورة تساعد أو تعيق احليوية". إن كان مثَّ تعبريه: "التأثري احلقيقي هناك ليس سوى 

"ليست سوى حركة حول  إذن فهو أمل(. املتعة متعة )وإن كان مثَّة شعور حبركة متقلِ صة فهيابحلركة املتزايدة 
تعزيز حلركة ة و يبدو أهنا مساعدإذ أكثر األعضاء حيوية. تفسِ ر هذه احلقيقة رغبة الناس يف املتعة: " ؛القلب"
 حيوية".

طبيعي معني لتجنب  "ابندفاعيرغب البشر ابلشعور حبركة حيوية متزايدة ألننا مجيعا نشعر بناء على رأي هوبز؛ 
جتعل ضرورة الطبيعة البشر يتجنبون ما هو مؤمل، لكن أهم عدو للطبيعة هو املوت". لذلك املوت". يقول: "

ينجذب الناس بطبيعتهم إىل نقيض املوت، إىل ما مينحهم الشعور ابحليوية. هنرب من املوت إىل املتعة حىت 
ر فيها فعليا ابحلياة، نشع نشعر ابحليوية وننسى ابلتايل رعب االنقراض. هذا يعين أننا نسعى إىل "حياة مطمئنة"

ت "جمرد احلفاظ" على حياة نشعر فيها بـ "االهناك". ابلنسبة هلوبز؛ فإن "احملافظة" تعين جتنب املو وال نسعى إىل 
 حرفيا وأيضا الشعور ابحلياة.

 

 السلطة واجلمال

شكل موجود ب يقرتح أن هذا اإلحساسو ال: أين جند هذا اإلحساس بـ "الشعور ابحليوية"؟ يطرح هوبز سؤ 
احلياة السلعية"؛ وهي حالة من األمان املادي والطمأنينة اليت ميارس فيها الناس حريتهم "يف الشراء، معقول يف "

نشئة ، الختيار حمل إقامتهم، ونظامهم الغذائي، وتبادالهتم التجارية، وتوالبيع، وصور أخرى من التعاقد البيين
ومتعة  يكون لدى الناس يف هذه احلالة ما يكفي من األمان وهنا مالئمة".أطفاهلم ابلطريقة اليت يرغبون هبا وير 

الشعور ابحليوية دون اجملازفة حبياهتم من أجل احلصول على ذلك، لكن هوبز يعلم أنه بسبب "نزعات" الناس 
 -"املرتفون"  بحثياملختلفة فثمَّة طحرق أخرى لـ "احلصول على املتعة"، وابلتايل فثمَّة أنواع كثرية من البشر: 

ائلة، عن الشعور ابحلياة يف "املتع احلسية"، واملدمنون على "الربح" يبحثون عنه يف الثروة اهل - على سبيل املثال
 بينما أولئك الذين يتوقون إىل "الس ْمعة" ]احلسنة[ ينصرفون إىل اجملد.
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تجنب إن احتياجنا للسلطة ل السلطة.يف صفة مشرتكة واحدة:  -مع ذلك  -ميكن اختزال مجيع تلك األمور 
املوت أمر واضح: إن كان لدينا سلطة أمنية )خاصة إن كانت من خالل كوننا عناصر صاحلة يف رابطة مبنية 

  - . بيد أن األمر الذي مل يتم إدراكه على حنو كافبشكل جيد( فيمكننا أن نتجنب التدمري بواسطة العنف
أن "السلطة اليت متيزت ابلعواطف هي ابلنسبة هلوبز العنصر الرئيس يف أي سلوك  - 8كما تالحظ دانييال كويل

ألهنا ختدم حاجتنا النفسية للشعور ابلرضا أو املتعة جرَّاء حركة احلياة الالحمدودة. يف اإلحساس ابلسلطة  بشري"
طبيعتها أعلى أو ة تعترب بمن املعتاد أال يتم العثور على هذا الشعور يف أنشط، و نشعر أبقصى درجات احلياة

اخلري األعظم  Summum Bonumوال للـ  الغاية القصوى Finis ultimusال وجود للـ ألنه " أفضل
 على النحو الذي ورد يف كتب فالسفة األخالق القدامى".

يستحيل وجود شيء مثل "اخلري األعظم" ألنه "ال يوجد شيء هبذه البساطة والقطعية، وال توجد قاعدة مشرتكة 
" ألن "الطبيعة" هي جمرد مسألة حركة، وابلتايل فال ميكن أن للخري والشر تؤخذ من طبيعة األشياء نفسها

 ها البشر بكل ما يرضيهم.ببساطة هي كلمة يربطإذن يكون هلا صفات "أخالقية". مفردة "اخلري" 

يعتمد على  فكرة تتعلق ابحلب األيروسي مبا أن احلب ي ِ أل معارضة"اخلري"  لـقد تبدو للوهلة األوىل رؤية هوبز 
 فهل ميكن أن يكون هناك شيء مجيل بصورة جوهرية؟ اجلمال، وإذا مل يكن هناك أي خري بصورة جوهرية

يف  "نعم" إذا استطعنا فهم ماهية اجلمال بشكل صحيح وكيف يرتبط برغبتنا :ابلنسبة هلوبز؛ فإن اجلواب هو
ر للرغبة؛ تكمن يف "تطور مستم املألوفةاحلصول على السلطة. بسبب عدم وجود "خري أعظم" فإن "البهجة" 

هدف ما آلخر". بيد أنه حني يستشعر املرء معىن للسلطة دون أي أمل جسدي أو عقلي محدمِ ر فسيكون من 
إنه يشعر ة". طريق رغبته املستقبلييف عدم وجود حواجز "بضمان أبدي و راضيا" عن تلك اللحظة ألنه يشعر "

لفرتة وجيزة أن ابستطاعته فعل ما يريد، وابلتايل يشعر "ابلبهجة األكثر كثافة" مصحوبة ابإلحساس بسلطة 
السلطة  ظل للموت( ألطول فرتة ممكنة. ميكن إعادة خلق جتربة ِمنره من األمل )وابلتايل ر ِ غري حمدودة، واليت حتح 

هذه من خالل "ختيل اإلنسان قدرته وسلطته"، األمر الذي يؤدي إىل "ابتهاج العقل" الذي يطلق عليه هوبز 
 "فرح اجملد".

                                                           
 أستاذة تاريخ الفلسفة السياسية في جامعة فلورنسا بإيطاليا، وباحثة في فكر هوبز.  Daniela Coliدانييال كولي 8 
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ينفر منها  و؛ فهناك دائما أشياء جديدة يرغب هبا املرء أاملشكلة هنا أن اإلحساس بسلطة غري حمدودة ال يدوم
سلطة ، وخيلق احلاجة ليعطِ ل "دوام اللذة"استمرار ظهور هذه العواطف اجلديدة  خيلقها "اخليال واحلواس".

إضافية، ويحظِهر أن الشخص "ال يستطيع ضمان السلطة ووسائل العيش الكرمي اليت ميلكها دون أن يسعى 
غري  ابلسلطة غري احملدودة؛ فإنه حباجة إىل موارد المتالك املزيد". يدرك املرء أنه عوضا عن اإلحساس اللحظي

من أجل "احلصول على األشياء اليت يرغب هبا املرء من حني ها ة من السلطة اليت إبمكانه استدعاؤ حمدود
، ورغبة عاءفرتضح ميال عاما للبشرية مجأ يف املقام األول" :آلخر". نتيجة لذلك؛ فإن هوبز يعلن بشكل صريح

 لسلطة، واليت ال تتوقف إال ابملوت".يف ادائمة و  مرتبكة

عتقد ي بينما يزعم هوبز أن مثل هذا السعي الدؤوب للسلطة جيعل البشر عحرضة للصراع والعنف؛ فإنه أيضا
هو ن اجلمال وفقا هلوبز؛ فإأيضا أنه يفضي بنا إىل اجلمال إن استطعنا أن نفهم املصطلح بشكل صحيح. 

)اليت ال منلك كلمات مطابقة هلا بشكل دقيق يف اللغة اإلجنليزية(. ال يـحعِ رف  Pulchrumمعىن فرعي لكلمة 
  تلك اجلودة املوجودة يفابلكمال اجلسدي وال ابألخالقي وال ابلفكري؛ إمنا بـ " Pulchrumهوبز كلمة 

اضحة َتِعدح و اخلري أمرا متوقَّعا منه" أو تلك اجلودة اليت "من خالل بعض العالمات ال جتعل كائن ما، واليت
ابخلري". إن الوعد ابخلري حني "يستوطن هيئة معينة فهذا ما يحطَلق عليه اجلمال" األمر الذي "يتأنَّقح ابخليال 

أن  كمن يفت أحد أمثلة تلك "العالمات"أن هوبز  يرىل أن يتحقَّق اخلري الذي هو عالمة عليه". حىت قـَبْ 
من "قسمات ومالمح متألقة من جهة، ومن  الذي يتألفقيمة هائلة لـ "مجال الشخص"، و  مينحونالبشر 

 عالمات على دفء جوهري من جهة أخرى".

ر "الدفء اجلوهري": "إنه  َمهِ د إهنا محتوهِ جة!"؛ ألن ذلك أحد العالمات”“..محتوهِ ج! حنن نـحَقدِ 
ح
ة لتوليد امل

 Pulchrumلمة ك  السلطة، ولكثري من األمور األخرى" اليت ميكن أن ترضي هلفة الغريزة اجلنسية لدى البشر.
إذن هي وعد شيء ما ابلسلطة، ورغبتنا "الدائمة" يف السلطة هو ما جيذبنا إىل متظهر معاين تلك الكلمة يف 

  ن الطرق األخرى اليت ميكن أن حيتوى هبا املرء أو الشيء معىنابلنسبة هلوبز؛ فثمة العديد م أجساد مجيلة.
ما يراه كل امرئ جذااب، وعلى قدرة كل امرئ على رؤية ؛ وكل منها تعتمد على Pulchrumكلمة 

"عالمات" سلطة شخص ما، إال أنه ابلنسبة جلميع البشر، فإن رؤية هذه "العالمات" هي جتربة مجالية، واليت 
تعة وجتعلنا أكثر إحساسا ابحلياة. لذلك يصف هوبز األمور اجلميلة مبصطلح التيين دائما ما تكون مم

Jucunda يف تعزيز حركة احلياة".، والذي يعين املتعة بواسطة "املساعدة 
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 "عاوطفة احلب"

نظرا ألننا دائما ما نبحث عن البهجة؛ فإن "خيالنا" مستعد دائما للتأثر ابجلمال، ولكن هل جيعلنا هذا 
ال  لبشرارمبا يكون هذا سؤاال مدهشا ملفكر يؤكد على أن  االنفتاح على اجلمال منفتحني على احلب؟

يستمتعون ابحلفاظ على الرفقة )إمنا على العكس قد يكون ذلك سببا يف قدر كبري من األمل( حيث ال توجد 
ب يف الفصل وأشار لعاطفة احلسلطة قادرة على التأثري فيهم مجيعا. ومع ذلك؛ يعلم هوبز أن البشر حيبون، 

السادس من كتابه )الليفيثان( ابعتبارها أحد "العواطف البسيطة" اليت يدخل يف إطارها "االشتهاء، الرغبة، 
رغبة مها يسمى أيضا حبا، "احلب وال البشرالنفور، الكراهية، الفرح، احلزن". يحصر ِح هوبز أن ما يرغب به 

؛ ويضيف محستدرِكا: "ابستثناء أن الرغبة لدينا تشري إىل غياب الشيء، بينما يشري احلب إىل الشيء ذاته"
وفقا هلوبز؛ فإن احلب إذن ليس ابلضبط رغبة يف أي خري )"أحب أن أحصل على لوحة حضور الشيء". 

الفنان  امجيلة"(؛ إنه "البهجة اليت حيصِ لها املرء نتيجة ألي خري حاضر"، )"أحب لوحيت اليت رمسه
Rembrandt وبز يزعم ، فإن ه"(، وحبكم أنه ال يوجد "خري أعظم" يتم توجيه كل احلب صوبهرامربانت

 أن "احلب قد ينقسم إىل العديد من العواطف بقدر ما توجد موضوعات عديدة للحب".

  -فإن األيروس هو صنف مميز يطرح إشكالية مميزة يف حتليل هوبز، إذ  على الرغم من أصناف احلب الكثرية
تقد يبدو أنه يعد إبرضاء أعمق توق ألرواحنا؛ األمر الذي يع -كما تتصوَّره التقاليد الكالسيكية واإلنسانية 

أن العواطف؛ يف كتابه )الليفيثان(؛ الذي استعرض فيه آراءه األكثر قسوة بشمل يستخدم هوبز  هوبز ابستحالته.
ومع ذلك؛ فهو يشري إليها يف نقاش الفصل السادس خبصوص العاطفة األكثر  مفردة "األيروس" إطالقا.

نحها أيضا "عاطفة احلب".األشخاصتعقيدا: "حب   حب فرد" يحعرِ ف هوبز تلك العاطفة أبهنا "، واليت يحضمِ 
ن ما نبحث عنه يف هذا النوع من احلب خيتلف ع واحد مع الرغبة أبن يكون املرء حمبواب على حنو فردي".

حب األشخاص إلرضاء اإلحساس فحسب"( ألننا نرغب حبب إنسان، وليس جمرد جسد مجيل. الشهوة )"
اطفة احلب". حلب هو "عنظرا ألن احلب بطبيعة احلال هو عاطفة؛ فإن هوبز يقول حرفيا أن أحد أنواع عاطفة ا

 حياول هوبز مع هذا التكرار اجللي  إظهار أن مثة شيء عاطفي على حنو استثنائي بشأن هذا النوع من احلب.
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في هوبز إشكالية خيح  حيث الجيب أن ننتقل من )الليفيثان( إىل )مبادئ القانون( لفهم الطابع الفريد هلذا احلب 
 منفصلني إليها من خالل ختصيص قسمنيإبدراجها بني أنواع أخرى من احلب بل بلفت انتباه القارئ  األيروس

الصغري ذا العمل ه هوبز يف أن -كما يشري غاسكني   -أن نتذكر حني نفسر )مبادئ القانون(  علينالتحليلها. 
ته. يتوقع هوبز ، وغالبا ما يكون جدله كثيفا يف بـحْنيما استفاض فيما كان يقولهاندرا "الذي ألَّفه يف وقت مبكر 

قام بصياغة استنتاجات مبادئه أو تعريفاته". انطالقا من حماولة يعودوا إىل حيث يتذكروا أو من قرائه أن 
استخالص ما ركز عليه هوبز على حنو كثيف ننتقل إىل القسم السادس عشر من الفصل التاسع )عن عواطف 

فصل يف القسم األول من ال" ابإلشارة إىل أمر مل يشر إليه خبصوص احلب بشكل عام ، حيث يبدأالعقل(
السابع )عن البهجة واألمل: اخلري والشر( الذي يتم  فيه احتواء حب البشر لبعضهم البعض، أو املتعة اليت 

يقول  طبعه".ب ، األمر الذي يدفع للقول أبن اإلنسان كائن اجتماعيحيصلوهنا جرَّاء مرافقة بعضهم البعض
ري ]يف الفصل التاسع[ أبنه "الفرح الذي يعرتي اإلنسان يف حتقيق أي خهناك  احلب يصفغاسكني أن هوبز 

 ".حاضر

هو ما ، و كافية ألن هناك "نوعا آخر من احلب  تأن هذه املعاجلة للحب ليس -ابلرغم من ذلك  -ويالحظ 
ذا ه نعنيه حني نقول: أن رجال أو امرأة واقعان يف احلب".، الذي يحقَصد به ما ςoέρيحطِلق عليه اليواننيون 

وِمن َُثَّ  "ملغرامياهت قوة، والذين جيعلونه "موضوعا عظيماب "الشعراء"احلب يحسو ِغ جدال خاصا ألنه جيذب 
كثريا "لقد خلقوا   -على سبيل املثال  -يقول هوبز  مينحون األيروس محيمية مميزة وأمهية يف التأثري االجتماعي.

ا على يف أورواب القرن السابع عشر، األمر الذي يعتربه هوبز مثاال دقيق من البسالة احلالية يف احلب واملبارزة"
النزعة اإلنسانية العامة واخلطرية لرتك اخليال الرومانسي يوجِ ه فهم الناس لعواطفهم والتزاماهتم األخالقية 

 والسياسية.

 عترَب تح  بينماف ؛"قيقة اليت جتعل األيروس أمرا فريدا، "على الرغم من متجيدهم لهفشل الشعراء يف حتديد ماهية احل
اذا حيتاج احلبيب لكن م فإن األيروس "جيب أن يحعرَّف مبفردة: احلاجة". بقية أنواع احلب األخرى إشباعا لطيفا،

العالقة األيروسية؟ يعطي هوبز تلميحا مهما حني يقول أن هذا احلب "ال ميكن أن يكون دون تنوع يف 
يشكل هذا احلب الالحمدود هو الشهوة". على النقيض من الشهوة اجلنس"، وابلتايل؛ "ال ميكن إنكار أن ما 

"االختالف  ز يف الواقع أنيؤكد هوب اجلنسية اجملردة؛ فإن األيروس هو "ال حمدود" فقط لشخص واحد بعينه.
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الكبري" بني الشهوة واأليروس يكمن يف أن األيروس حيتوي على "الرغبة ذاهتا ]كما يف الشهوة[ إال أهنا مقتصرة 
 املرء حلاجته لشخص واحد مرغوب". على شخص واحد مرغوب". وخيلص هوبز إىل أن األيروس هو "تصور

األيروس؛  .انمجة عن اخليال وليس توقا نفسيا مثل الشهوة الطبيعيةاأليروس ابعتباره "تصورا" فهو حاجة نفسية 
بصورة أكثر حتديدا؛ هو فكرة )أي ختيل / تصور( احلاجة إىل شخص واحد فقط، والسعي لفعل كل ما يف 
وسعنا لكسب حب ذلك الشخص. ابلنسبة هلوبز؛ فإن هذه الرؤية لأليروس هي اليت تشعل خيال الشعراء 

، ئهمارار "بالغتهم، واستعاراهتم وعباراهتم اجملازية" أن العشاق ال يستطيعون العيش بدون أحبالذين تشي ابستم
 كمثال على هذه الشاعرية.  يغيل دي سرفانتسمل (دون كيشوت)وذكر هوبز رواية 

 دارس االشتهاء؟ قد يتساءلعلى  ومقصوراملاذا يكون احلب خمصصا بشدة  :بيد أن هذا الفهم يطرح إشكاال
ا؟ ملَ ال نشعر بسبب خصلة جيدة ميتلكه، كل واحد منهم وبز: ملَ ال حنب الكثري من الناس املختلفنيهلرصني 
ذين يبحثون وكأنه مقاربة طبيعية ألولئك الإزاء بعض الناس، وابلشهوة إزاء البعض اآلخر؟ قد يبدو األمر  ابلرأفة

اإلنسان(  ، لكن كتابه )يفسئلة يف )مبادئ القانون(ال يتناول هوبز هذه األ دائما عن مصدر جديد للسلطة.
 ".Pulchrumحافل جبدله هذا حيث يقدم وصفا أكثر اكتماال ملفردة "

"، عهاتعد األفضل من نو اليت " صلة )أو جمموعة اخلصال(اخلوفقا هلوبز؛ فإن كل شخص يشكل رأاي حول 
بعض  السلطة ابلنظر إىل "نـََزعاتنا" الفردية. قد نواجه يفاألمر الذي يعين ما يسعدان أو يوفر لنا أكرب قدر من 

غري  لطةسأبقصى درجة ميكن ختيلها؛ أي أن الشخص ميتلك " األحيان شخصا يبدو أنه ميتلك هذه اخلصال
عادية". على سبيل املثال؛ رمبا يكون الشخص قد قام بفعل نعتربه "صاحلا وعسريا"، وهذا "مؤشر على قوة 

امتلك الشخص "مظهرا استثنائيا"، األمر الذي يعترب "عالمة على كل األمور االستثنائية اليت  ، أو رمبااندرة"
 د املرء لالشتغال هبا".لِ وح 

هي اليت متنح األيروس طابع احلاجة  احملبوب" الكامنة يف pulchritudeاالستثنائية" أو " السلطةهذه "
قريبا ونشعر أننا يف حالة سحْكر ت ،عندما نكون يف حالة حب احملبوبالغريب. نشعر ابلسعادة يف حضرة 

ومغمورون ابلبهجة بسبب اختبار شيء "غري مألوف" يبعث يف خميلتنا جتربة السلطة ليس كإمداد ال حمدود 
سبيل  ، وهذا خمتلف عن بقية أنواع احلب. علىلقوة غري حمدودةمن "القوة املعتدلة" إمنا "كبهجة أكثر كثافة" 

املثال؛ حني يطلب شخص جائع كعكة الشوكوالتة، فإنه سيشعر ابلسعادة حني يصل الطلب )ألنه "حيب" 
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الكعكة(، ومع ذلك، لن يرغب يف كعكعة أخرى بعد أن ينتهي من األكل فورا، ألنه شبع منها، بل إن فكرة 
ه حتول حبكم أن جوع ،)وتسبب "احلزن" بلغة هوبز( تناول املزيد من الكعك قد تبدو مزعجة وغري جذابة

 ة ما جيعل األمر ال يبدو شهيا له اآلن.لتخمة وتغريت "بـحْنية" جسده بعد تناوله الكعك

ذين هو أن: رغبتنا بكعكة الشوكوالتة حمدودة ألن مقدار القوة والسرور الل وكعكة الشوكوالتة احملبوبالفرق بني 
إال أننا  ،ميكن أن تليب حاجتنا إىل الغذاء وتغيري النكهة توفرمها حمدود. هناك أطعمة أخرى يف أوقات أخرى

من  لى النقيضع إىل أبعد حد.رها قد ِ  نح " اليتةاالستثنائي السلطةنتخيل أنه ال أحد إىل جانب من حنب لديه "
 بدو أن هذا الوعديو تفي إبشباع رغباتنا أاي كانت، نا ئأحبا سلطةيبدو أن  اليت يوفرها أي أمر آخر؛ السلطة

 على خالف أي منفعة أخرى. "الرغبة املرتبكة والدائمة يف السلطة" رضيبسلطة غري حمدودة يح 

سنحتاج إليه. أن نكون ا مألننا نتصور أن لدينا كل  لسنا حباجة للتفكري يف كيفية حصولنا على هبجتنا القادمة
وبنا يتسارع. نبضنا وجتعل خفقان قلط ش ِ نَ يف حضرة من حنب )أو أن نتخيل وجودهم معنا( هو مبثابة "لذة" تـح 

ن أحياء على حن ، ونصبح أكثر وعيا أبن مثَّة أمرا "معيبا" بداخلنا مع وجود مثل هذه السلطة.ورمبا قد نتهيَّج
يبدو أن من و  ،حنو اتم، نشعر مبا يشري إليه هوبز يف سياق آخر ابعتباره "االنتعاش املستمر" املسمى بـ "اهلناء"

 اية املطاف سعداء بصورة اتمة.حنب جيعلنا يف هن

ليس  ،ابلرغم من ذلك؛ يذكران هوبز أن األيروس خيضع للحاجة، ألن حلظة املتعة غري املؤملة ال تستمر أبدا
 -بق واألهم مما س -فقط كما هو احلال مع احلب املألوف ألن رغبات وخماوف أخرى تعرتضه، ولكن أيضا 

جة ال فإن رغبتنا جتاههم ال تتحول إىل هب حني نكون يف حضرة من حنب بسبب طبيعة األيروس نفسها.
سبب هذا  "ليس اجلمالحمدودة إال إذا كنا متأكدين أهنم يبادلوننا احلب )وسيستمرون يف حبنا(. ابلتايل؛ 

ِحب  "أن احملبوبالشغف على األغلب، وال أي خصلة أخرى يف 
ح
، ما مل يكن هناك أمل لدى الشخص امل

لة حب ، ألنه كي نكون يف حاه اكتساب حب الشخص اآلخر له يف املقابل". يستلزم األيروس األملإبمكان
نا بَّ أن حيحِ  يف املقابل بل علينا أن نرغب أيضا أن "حنحَبَّ بفردانية"، جيب احملبوبفعلينا أال نبحث فقط عن حب 

 ه لوحدان فقط.من حنب  

أبمر جيد متوقع احلدوث لنا ال نتصوره أبدا ابطمئنان، ألننا مع ذلك؛ فإن األمل جيلب اخلوف ألن "األمل 
تفاقم هذه ت ، وتوقعاتنا على األرجح لن تسمى أمال بل ابتهاجا".لو تصورانه هبذه الطريقة فسيكون أمرا مؤكدا
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 املشكلة يف احلب، ألن من حنب هو شخص "استثنائي" جدا لدرجة أن أملنا يرتقي ألعلى مستوى ممكن
 إال أنه يكاد يكون من املستحيل التحقق من أن من حنب ل ممكنة اآلن.بْ عادة مل حنظ هبا من قَـ تبدو سحيث 

ذلك إن كان  أن يفعل احملبوبسيحبنا لوحدان يف املقابل، على النحو الذي يتطلبه األيروس. ملاذا على 
ا لبعض الذرائع وجودا وشيكو"إذا تصوران "استثنائيا" حقا و"غري مألوف"؟ ميكننا أن نتخيل بسهولة خسارهتم، 

 ب فإن هذه العاطفة تسمى اخلوف".اليت تنبئ ابحتمالية ضياع احل

فإن العشاق ما كانوا ليشعروا بـ "الغرية" اليت هي "اخلوف من أال يكون احلب  إن مل يكن ذلك صحيحا
السلطة  مثل هذهاخلوف بطبيعة احلال هو "نفور" وابلتايل هو شعور مؤمل. اخلوف من فقدان متبادال". 

تيجة لذلك؛ فإن ن هو ابلنسبة هلوبز أمل يكاد ال يحطاق، وقد جيعل بعض الناس "يفقدون عقوهلم". "االستثنائية"
األيروس حيتوي دائما على حلظات من األمل احلاد الذي يتناوب مع البهجة اخلالصة. هنا يكمن السبب الذي 

ليس جيب أن يوصف بـ "احلاجة" و  احلب األخرى املألوفة على النقيض من أنواع جعل هوبز يرى أن األيروس
 جمرد رغبة. كحاجة نفسية شبيهة ابجلوع املادي؛ فاأليروس ميكن أيضا أن يسمى على حنو إضايف بـ "النفور".

هذه الذبذبة املتأصلة بني الرغبة والنفور، واملتعة واألمل، هي ما جيعل األيروس حمتاجا وعاطفيا، وابلتايل ينضج 
 متميزون مهذا النوع من التوتر املتذبذب ألهنمع فن الدرامي للشعراء الذين تتناغم عقوهلم بشكل خاص اليف 

 .يف "سرعة ختيل األشياء"

دا على أننا لن حنصل أبيروس ميوت من دون األمل، وتنتهي بذلك الدراما. إذا ارأتينا يف النهاية غري أن األ
إذ  ،حب من حنب، فإننا نستنتج أن السعي وراءهم لن يفضي إىل مصلحتنا، وابلتايل فاألمر مضيعة جلهودان

، حىت أولئك ضد مصلحته َيصحب  مل يعودوا ضمن فريقنا اخلاص ببساطة، وال أحد يفعل ما يعتقد أنه  أهنم
 "فاهلدف مفيد له نوعا ما". ؛الذين حيبون

)أي أهنم  ؛قد حنتفظ برأينا بشأن "سلطتهم االستثنائية"فإذا اعتقدان حقا أننا لن حنصل على حب من حنب، 
كون األيروس رِ  وبدون ذلك الوعد فإهنم ال حيح  ،دوننا بتلك السلطةعِ يتمتعون ابجلمال(، إال أهنم ال يَ ال زالوا 

ألن "أضعف  الاستنادا إىل أدىن خي يف مثل هذه احلالة؛ فإن املشاعر األيروسية القدمية ميكن أن تتأجَّج لدينا.
احلحَجج كافية إلحياء األمل"، ولكن من دون أي أمل فإن مثل هذه التخيالت سوف تذوي حتما ولن يتبقى 

 دون أمل.هذا موقف "أيس" من "االشتهاء"  لدينا سوى الرغبة.
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بة غري أو إحساس اليأس الناجم عن الرغ حلظات أمل األيروس دوما هذا يعين أنه بينما ميكن للشخص أن خيترب
 املتبادلة فإنه ال ميكن أن يكون يف حالة حب ايئس. حيتج  هوبز مبا حيدث يف عالقات احلب بني غري املتكافئني.

ا أن مب األعلى يقع يف حب األدىن غالبا، ولكن ليس العكس". ؛يف حالة "االختالفات الكبرية بني األشخاص
الناس غالبا يستجيبون لسلطة الشخص "األقوى" بدال من وعود الشخص األقل قوة؛ فإنه كثريا ما يتمتع حبظ 
أوفر يف احلب حيث يبين آماله على شيء متوفر لديه شخصيا، أكثر من أولئك الذين يضعون ثقتهم يف 

 .وخدمتهم" تعابريهم

عرض "اخلدمة" هو عالمة جليَّة على اليأس، )وابلتايل؛ افتقار للسلطة(، على النقيض من ذلك، "الثقة ابلنفس" 
 ونتيجة لذلك؛ "فمن يهتمون ".هكوهنا عالمة مؤكدة على وعي املرء بفضائل  Pulchrumأمر مجيل "هي 

ال يدركه  ، األمر "الذي"ممن يهتمون أكثر" بشكل أقل" مبنح احملبوب كل ما يرغب به حيققون جناحا أكرب
 الكثريون ممن يطرحون خدماهتم واحدة تلو األخرى، ويفقدون يف النهاية عقوهلم إىل جانب آماهلم".

ففي حني أن الناس ال ميكن أن يكونوا يف حب ميؤوس منه، إال أنه ميكن أن حيبوا جبنون. ليس اليأس من  لذا
حاهلم هو ما جعلهم جمانني، بل ختيلهم ابستمرار أن مبقدورهم كسب حب أحبائهم حىت لو أخفقوا مرارا 

ى ختيالت يبدو أنه ال شيء سو وتكرارا يف ذلك. هذا "اخللل" يف العقل هو يف الواقع تعريف "اجلنون الذي 
خلطأ حيث كان ا دولثينيامثلما حدث مع دون كيشوت و  ملثل هذه اهليمنة على كل ما ال منلك شغفه".

ستثنائية" "السلطة اال اهليمنة على الواقع، وجعال امسحا خلياهلم ااألساسي الذي ارتكبه هذان العاشقان أهنم
 يب هي السلطة الوحيدة يف العامل.للحب

حني ال يكونون أن احملبوب ) مسؤوليته دائما، والذين يتخيلون العشاقل وفقا لتحليل هوبز؛ ذلك خطأ يتحم
إذن؛ من السهل املبالغة يف التمسك هبذا احلب، بينما من الصعب  . كـ "هبجة"قدر اإلمكان  رائق  حبضرته(

 كبح مجاحه.

اليت تنشأ يف الرغبة ، و طاغية لشخص واحدكحاجة  ابختصار؛ ينظر هوبز إىل األيروس أو "عاطفة احلب"
 اإلنسانية يف السلطة ويف اآلراء اليت يتحتم على األفراد تشكيلها خبصوص اخلصال اجلسدية والعقلية اليت تحزوِ د

 مالجينشأ األيروس عندما خيترب الشخص )خاصة أصحاب اخليال الواسع( نوعا من الـ أبكرب قدر من السلطة.
"pulchritude عندما يتخيل الشخص أنه عثر على شخص واحد لديه خصلة معينة أو مزجيا من  "؛ أي
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اخلصال لدرجة "استثنائية". يفيض احلب األيروسي عندما يعتقد الشخص أن مبقدوره نيل حب الشخص 
با. ومع ذلك؛ فإن األمل مبثل هذه السلطة غري احملدودة جيلب  اآلخر من خالل قدراته، بذلك يصبح املرء حمِح

 الوقت ذاته خوفه اخلاص، مما يتسبب خبلق طابع من احلاجة عند احملبني. يف

قة له ابلـ عي أن األيروس ال عاليف مواجهة أتويل هوبز، ويدَّ يقف التأويل الكالسيكي ا سبق فإن ابلرغم مم
pulchrum ين  أو اجلمال ر ِك العشاق ليكونوا خريِ  املستوعب يف إطار السلطة لكنه يتعلق خبري متجاوز حيح

عامل مع . كيف أمكن هلوبز أن يتأحبائهمونحبالء، ويتحدثون أحياان عن التضحية بكل شيء من أجل إسعاد 
 ، واليت تحعظِ م من شأن من يرزحون يف قبضة األيروس؟لفكرته دامى املناوئةفكرة القح 

 

 عل ي ُمتشك ِّكا": اهنتقادات هوبز ليأيروس األفالوطوي"جي

 :9اديسكبيالشحسا  سقراط شىل 

اسي قدمي يس فيلسوفأيروس يتناول هوبز هذه املسألة يف )مبادئ القانون( من خالل مواجهة مباشرة مع 
لفصل التاسع )القسم اال يقدم يف الواقع هوبز نقده يف قسم األيروس، بل يف القسم التايل من  : أفالطون.متميز

كن األصح لتسمى أحياان ابحلب  السابع عشر( حيث يبدأ ابلتصريح أبنه يرغب يف مناقشة "عاطفة أخرى
ىل إتسميتها ابلنيَّة احلسنة أو اإلحسان". يشري هوبز بوضوح من خالل وضعه هذين القسمني جنبا إىل جنب 

م يف ضوء "( جيب أن يفهالعذريفالطوين" أو "احلب أن نقده للفهم األفالطوين ملفهوم اإلحسان )"احلب األ
 تعامله مع األيروس.

وفقا  -ه حول "احلب العذري" قد متَّ "نقل أبن "رأي أفالطون" العذريحلب اب تعريضهيف بداية  جيادل هوبز
حني نستدعي تلك احلوارية فسنجد أن الندوة.  Symposiumسقراط" يف حوارية  على لسان -لعادته 

 مهرجان اجيدي يفالرت  شعرهسقراط كان من بني الضيوف اجملتمعني يف منزل الشاعر أغاثون لالحتفال بفوز 
 Eryximachus؛ الطبيب ، واستجاب كل واحد منهم القرتاح قدمه أحد الضيوفمهم أبثينا

كانت خطبة سقراط هي األخرية، طبة ميكننا إلقاؤها لتمجيد األيروس".  "إلعداد أفضل خ ؛أريكسماخوس

                                                           
Alcibiades 9 خطيب وسياسي وقائد عسكري يوناني من أثينا. ؛ م(ق.  404 - 450)حوالي  يباديسكال 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  17

أة تحدعى مع امر واشتملت على استجواب ألغاثون إىل جانب سرد حمادثة زعم أنه أجراها "عندما كنتح صبيا 
 ، واليت اشتهرت خبربهتا يف مجيع جوانب األيروس".مانتينيا Mantinea؛ كاهنة من مدينة ديوتيما

مبا أن احلوار معقد للغاية يف شكله وحمتواه؛ فثمَّة العديد من اجلوانب اجلديرة ابلذكر يف خطبة سقراط. تحعرِ ف 
(؛ مستخدمة صورة سحلَّم احلب الشهرية؛ ويبدأ ذلك 10kalonاأليروس ابعتباره توقا للجمال )إىل الـ  ديوتيما

ابجنذاب الشخص إىل جسد مجيل، وينتقل إىل مجيع األجساد اجلميلة، ُثحَّ إىل األرواح اجلميلة، ُثحَّ إىل  التوق
ن دراسة القانون م املبادرةزمام  "ستأخذ املرحلة التالية"مجال العديد من القوانني والعادات املتباينة". من هناك؛ 

 حيصى من مجال املعرفة نفسها، ويولِ د عددا ال املرء علمخالقيات إىل دراسة خمتلف فروع العلم" حيث "سيتواأل
 اجلميلة". واخلطاابتاألفكار 

وأخريا؛ بينما يصل املرء لنهاية رحلته، ويقرتب من اهلدف احلقيقي لأليروس، سوف يرى اآلن مشهدا رائعا 
ما  kalonـ ذاته يف شعور "احلَْمل" حبضرة ال التوق للجمال رهَ ظْ يَ ". لطبيعة وشكل اجلمال ذاته بصريةحبق: 

إنتاج شيء مجيل، سواء أكان ذلك طفال وسيما، أو خطااب  :أيجيعلنا "مهتمني ابحلمل والوالدة يف اجلمال، 
ي طريقتنا يف إن إجياد أشياء مجيلة أو نبيلة ه نبيال، أو مدينة عظيمة تعج  ابملواطنني الرائعني، أو فكرة سامية.

يف "اجلمال نفسه" اليت تبدو وسيلة للتغلب على املوت واحلصول على "االمتالك الدائم للخري". تشري  املشاركة
ديوتيما إىل أن األيروس يف جوهره هو "توق إىل االحتاد مع اجلمال" الذي جيعلنا نرغب يف أن نصبح أكثر 

 ن اخلري األمسى.ة الدائمة اليت أتيت ممجاال جسداي وأخالقيا وفكراي، وابلتايل "أكثر استحقاقا" لتحقيق السعاد

مساعدة  هو "النيَّة احلسنة واإلحسان" أي "الرغبة يف وفقا هلوبز؛ فإن أفالطون يحعلِ محنا أن أتثري هذا األيروس
رؤية املزيد من ب -كاستجابة للجمال   - يرغب الرجل املولع ابأليروسية ببساطةاآلخرين ودفعهم إىل األمام". 

ىت لو حاجلمال، وابلتايل سيساعد شخصا مجيال بكل ما يف مقدوره ولن يدع أي شيء يحلوِ ث ذلك اجلمال، 
ارية الندوة لذا يرى هوبز أن تعاليم أفالطون يف حو  أدَّى ذلك إىل التضحية يف سبيل مساعدته أو الدفاع عنه.

حامل للحكمة، أو لفضيلة أخرى، يبحث بشكل طبيعي عن شخص مجيل، ذو مقدرة تحعربِ  عن: "رجل ممتلئ و 
 النظري". -دون اعتبارات حسية  -، والذي قد يحنِتج ويحولِ د فيه ويف عحْمر يستوعب اإلدراك

                                                           
kalon 10 القُدامىالمثل األعلى للجمال الجسدي واألخالقي خاصةً كما تصوره فالسفة اليونان ؛. 
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ط امللحوظ حب سقراإظهار هذا اإلحسان املستوحى من األيروسية يف " ابلنسبة هلوبز؛ فإن أفالطون حياول
تَّسم ابحلكمة والعفةآنذاك، 

ح
بل  لنـ ْبلاحيث ال يسعى ذلك احلب إىل  اديسيبكال، صوب الشاب اجلميل امل

املتعلق  احلب اجلسدي اديسيبكالـ هو موضوع للمعرفة". من املفرتض أن يتجاوز حب أفالطون "العذري" ل
ب يرتقي حب سقراط "األفالطوين" على احلب املألوف ويرغ ابلذات الذي يرغب فقط "ابإلمتاع والتمت ع".

 ملتعته أو رحبه اخلاص. أمور مجيلة دون أي اعتبار إنتاجعلى  اديسكبيالببساطة يف مساعدة 

مع ذلك؛ ال يعتقد هوبز أن حب سقراط "العفيف" موجود فعليا، على األقل ابلصورة اليت قدَّمها أفالطون. 
لق عليه اليواننيون الذي يط، و لآلابء واألمهات إزاء أبناءهم ةطبيعيمودة اإلحسان موجود يف هيئة "يحِقر  هوبز أبن 

11Storgi" يف احلقيقة نوع من أنواع حب الذات "حيث يسعى  إال أنه، وال ميكن اعتبار ذلك إحساان نبيال
لغرابء ال ل لكن "املودة اليت قد مينح فيها البشر أحياان عطاايهم البشر ملساعدة أولئك الذين يلتحمون هبم".

 ".يسعون من خالله شراء الصداقة، أو خوف جيعلهم يشرتون السالم يتم تسميتها ابإلحسان، بل هي إما تعاقد
أراد  أن سقراطرغم أهنما ليسا من العائلة نفسها إال أن أفالطون يزعم  ؟اديسكبياللكن ماذا عن سقراط و 

يف توليد احلكمة أو الفضيلة بسبب التوق إلنتاج شيء مجيل، والذي أاثره ببساطة احلضور  اديسكبيالمساعدة 
 .اديسكبيالـ اجلميل ل

يتساءل يف البداية عن السبب الذي يكمن وراء سعي رجل  ؛ أن هوبز مل يكن منبهرا.أقل ما ميكن أن يقال
عوضا عن السعي خلف رجل حكيم آخر. قد  اديسيبكال" مثل حكيم مثل سقراط خلف شخص "جاهل

جييب سقراطح أفالطون على هذا التساؤل ابلقول أن احلكيم ال يهتم جبميع الذين يفتقرون للحكمة، إمنا يهتم 
احلكمة وسائر الفضائل األخرى، وابلتايل يكونون "على استعداد  "القدرة" على لديهم فقط أبولئك الذين

 اإلله".أسرار الستقبال 

 -ثل سقراط م -بيد أن هوبز يتساءل بعد ذلك عن السبب الذي يدفع رجال من املفرتض أن يكون عفيفا 
اب أقل بدال من ش اديسيبكالملاذا يسعى سقراط جملالسة  أن يكون "أكثر إحساان لشخص مجيل دون سواه".

ثري ووسيم للغاية،  اديسكبيالجاذبية منه لكن مستقبله قد يبدو مبشرا أكثر؟ ال بحدَّ وأن السبب يعود إىل أن 
اعتباراته "يتجاهل يرتك اجلسد وراءه و  -على النقيض من خطاب ديوتيما  -مما يدل أنه ال يوجد أي أيروس 

                                                           
Storgi 11 .يشير هذا المصطلح إلى الحب العائلي أو المودة الغريزية كالتي تجمع الوالدين بأبنائهم 
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ضع لنسيان الذات، واحملرك األساسي لـ "الذات" هو دائما متعة ال خي ، حىت أكثر أنواع احلب اخلريِ  احلسية"
فا. إال أن "الرجال ، وأنه كان عفياديسكبيال ملنافعالذات اخلاصة. يعرتف هوبز ابلفعل أن سقراط مل يستسلم 

 املتعففني لديهم ذلك الشغف الذي كبتوه، ابلقدر نفسه أو رمبا أكثر من ختمتهم ابالشتهاء".

"مذاق : كر، شيء يشري إليه هوبز مباديسكبيالـ شيء ليس نبيال متاما يف حب سقراط "العفيف" لهناك إذن 
لـ عن اجلسد ويتجه  َيرَتفَّعاتَّضح أن خرييَّة سقراط املدعومة أبيروس من املفرتض أن  االنتفاع يف ذلك الزمن".

 مبجالسة الشاب الوسيم".ذات اجلمال" أهنا كانت "جمرد ذريعة عفيفة للمحِسن  الذي يتعلق “

غري أن التعريض هنا ليس تفنيدا، ومن اجلدير ابلذكر أن هوبز يحنهي نقاشه حول أفالطون ابلقول أن عفة 
لى جمرد بناء ع . يبدو إذن أن هوبز يرفضشهوانيا صرفا"أشك أن هذا احلب العذري كان  سقراط "جتعلين

يل الذي أن ميتلك احلب النبميكن  -مبا يف ذلك سقراط  -أحد  ال، وأنه يرى أأفالطون لسقراط تقدمي الشك
مع ذلك؛ يؤكد هوبز أن شكوكه بشأن سقراط )ومجيع من يدَّعون مثل تلك الدوافع "الشريفة"(  يصفه أفالطون.

 جيد من خالل املالحظة واحلحجَّة.مبنية على أساس 

اس أنه يف احلب فلسفية والشعرية أثَّرْت يف اعتقاد النمن أفالطون فإن التقاليد ال يعلم هوبز أنه على األقل بدءً 
نه ال يكتفي بتحديد كما أ  ،ميارس الناس العطاء دون توق ع املكافأة أو التفكري يف أنفسهم )ورمبا يف احلب فقط(

مشكلة احلب اخلريِ  من خالل التأكيد على استحالة استجابة الناس للجمال ابلتضحية ألن "هدف أي رجل 
ن هذا عوضا عن ذلك؛ خيترب هوبز ظاهرة احلب األيروسي وخيلص إىل أ يف طياته بعض اخلري لنفسه".يحمل س

 احلب هو حبد ذاته دليل بليغ ضد التفسري األفالطوين.

لكن إللقاء نظرة على الذات اجلميلة و  االجنذابهوبز؛ حني نقع يف احلب فإن دافعنا األول ليس حسب رأي 
دون أن ننجذب حنوه وأن نرغب أيضا يف الوصول إليه )جسداي  التحديق يف اجلمال"المتالكها. ال ميكننا "

نح شيء ليس بدافع عفوي مل -هوبز  يعتقدكما   -. يعرض العشاق "خدماهتم" أو ذهنيا( من أجل "اكتسابه"
إن مل يكن ذلك صحيحا ملا شعر العشاق بـ "الغرية" أو  مجيل للمحبوب اجلميل ولكن لكسب حب احملبوب.

حىت بـ "جنون احلب"؛ وهو "احلنق" الذي شعر به عاشق عظيم مثل دون كيشوت حني متَّ إهانة "كربايئه": 
 إحساسه ابمتالكه حلبيبته.
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ِحب  ابلفعل يف إرضاء من حيب، لكن هذه الرغبة ليست عند هوبز عالمة على نكران ا
ح
ذات؛ ليرغب امل

ِحب يرغب يف "
ح
ختيل القوة اهلائلة اليت لديه من أجل اإلرضاء" ألنه إذا ختيل أنه ميتلك مثل تلك القوة فامل

 حملبوب "االستثنائية".ا سلطةسيكون من األسهل ابلنسبة له أن أيمل أن يبقى حمبوبه معه ويستمر ابالستفادة من 
مال بعني ليست متجذرة يف "التحديق ابجل امتالك اجلمالالرغبة يف ف ؛على النقيض متاما من ادِ عاء ديوتيما

يف حالة  استثنائية" وإبعاد اآلخرين عنها. سلطة"، إمنا يف السيطرة على "يف ذلك اإلطارالعقل والتواجد معه 
امتالكه.  يف توليد احلكمة بل لكسبه و اديس الكبيمل يكن من أجل مساعدة  اديسكبيالـ فإن إحسانه لسقراط؛ 

من مسافة  واديس وسيما للغاية و"بِعحْرف ذلك الزمان" مل يستطع سقراط جتاهل هذه احلقيقة ولالكبيكان 
 "عفيفة".

، عبيةاديس وسحره )وخلفيته العائلية( جعله يتمتع بشالكبيابإلضافة إىل ذلك؛ قد يالحظ هوبز أن مظهر 
اورين، ويف بعض األحيان عن األمان.األمر الذي يعود بنفع ك  بري على فيلسوف مثل سقراط؛ يبحث عن حمح

هر لنفسه "، أي أن سقراط يظسلطتهعلى  دليالاديس "ـ الكبياألهم من ذلك أن سقراط يعطي أثناء مساعدته ل
كتلميذ س القوي  اديالكبييف عفته وفكره حىت يتمكن من جذب الكامنة ولآلخرين أن لديه الكثري من القوة 

هذا األمر مهم للمحِحب ألن األيروس ليس "فحسب" رغبة تسعى للحصول على  له ورمبا يقوم أيضا بتوجيهه.
 متعة جسدية: 

 

يوجد فيه أيضا متعة للعقل: ألنه يتألف من شهوتني معا؛ اإلمتاع والتمتع، والبهجة اليت 
 تصورهم كمن يفقل، تحيصلها البشر من اإلهباج ليست جسدية إمنا هي متعة أو هبجة للع

 اليت ميتلكوهنا لإلمتاع. اهلائلة لقوةل

 

مة ابلتايل؛ فالرغبة "البتولة" يف إمتاع احملبوب هي يف احلقيقة عالمة على الرغبة يف إظهار املرء قوته، وليست عال
فهم  لىتساعدان هذه الرؤية ععلى نكران الذات أو التخلي عن القوة مقابل أمر يستحق مثل هذه التضحية. 

ص ما استثنائية"؛ فلماذا قد يرغب شخ سلطةمشكلة حمرية أخرى عند هوبز: إذا كان األيروس هو الرغبة يف "
ِحب سلطةمبنح 

ح
ِحب ابمتالك قوة احملبوب؟ تصف ديوتيما هذه الظاهرة كإشارة إىل أن امل

ح
 حملبوبه؟ أال يرغب امل
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جوهر اجلمال الذي يكون حيث يكمن اخلري  ويسعى لتجاوز نفسه والوصول إىل kalonيستجيب لوجود الـ 
ِحب لقوته هو اخلطوة األوىل حنو عقد أو اتفاقية: حىت احملبوب  رضي الروح.الذي يح 

ح
يدرك هوبز أن عرض امل

استثنائية" حيتاج إىل بعض القوة ألن كل البشر، حىت الذين يتحلون ابجلمال، يسعون بال  سلطةالذي ميلك "
ِحب: هل ميلك القوة اليت حيتاجها احملبوب؟ وهل ميكن دفع احملبوب  هوادة إىل السلطة.

ح
السؤال املطروح لدى امل

ِحب؟
ح
ِحب أن يظهر نفسه ]مجيال[  لرؤية أو لتخيل القوة اليت ميلكها امل

ح
، pulchrumللقيام بذلك؛ حياول امل

 . إن استطاع احملغري املألوفة" سلطتهأي؛ أن يعطي حمبوبه "عالمات تدل على 
ح
ِحب فإن بوب رؤية مجال امل

الطريق سالكة ابلنسبة هلما "للتوصل إىل اتفاق" وتبادل السلطة، وبعبارات الشعراء غري اهلوبزيني: فقد يقعون 
 يف احلب.

يِ جه "رواايت الت واملفتعل احلاضر-الغائباأليروس ابلرغم من ذلك؛ فإن هوبز يعتقد أن  اريخ وقصص الذي هتح
الشخصيات الباسلة" اليت يبدعها الشعراء هو أيروس قليل عند البشر ومتباعد. ال ينزعج هوبز من هذا النقص 
يف العشاق ألن احلب األيروسي يف نظره سيء للبشر بشكل عام. األيروس الذي حتدث عنه القدامى ال وجود 

ور الناس أبمل سوف تؤدي حتما إىل شعلذا فإن حماولة العثور على السعادة فيه له حقا ابلطريقة اليت زعموها، 
دن. عالوة باملعتدلة" ألمن وراحة ال السلطةغري ضروري، وجتعلهم يتجاهلون مصادر حقيقية للبهجة خاصة "

على ذلك؛ فخياالت العشاق النشطة للغاية جتعلهم مثل دون كيشوت الذي وقع يف "جنون بسالة" احلب 
منه لنفسه  لوقاتل ضد أتفه األشياء يف سبيل شرف حبيبته )بغض النظر عن محاقة ذلك( محتسبِ با بضرر ال طائ

 وللمجتمع السياسي.

لب ميكن أن جيعلهم عرضة لسحر اجملد وهو مط إن تذوق العشاق للسلطة غري احملدودة اليت حبوزة احملبوب
ة الذين جيب كبت وإعادة توجيه كربايئهم حىت يتمكن الناس من اختبار املتعة الكامن شديد اخلطورة على البشر

السابع عشر(  العامل )حتديدا إجنلرتا يف القرنيف النظام، واالستقرار، واحلياة. نتيجة لذلك؛ خيلص هوبز إىل أن 
ستمر للفهم القدمي التأثري امل ب هباتحرر من َوْهم "البسالة املوجودة يف احلب" اليت تسبَّ وجيب أن يبل ميكن 

 لأليروس.

 

 األيروس والعلوم السياسية احلديثة
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ن هذا بصورة حتمية، ولكواألمل الذي يظهر عند البشر  من اخليال -كما رأينا   -ينتج األيروس عند هوبز 
: أبفضل حاالته من خالل عبارات نبيلة وأفعال تتجاوز الذات، وأبسوأ ليس ألن األيروس هو توق للجمال

حاالته من خالل االستبداد. كما أن األيروس ال يعزز االرتباط ابلعدالة اليت حتدد االختالفات اجلذرية بني 
مل تخمتلف البشر وكذلك بني خمتلف األنظمة. يف حني أن األيروس سيكون موجودا دائما إىل حد ما ومن احمل

ا. من عوضا عن أن يكون شكال سياسي من الرغبة يف السلطة ذايتأن يكون قواي إال أنه يف الواقع هو شكل 
همه للحب وخاصة َقدِ روا متاما فخالل الرتكيز على رؤية هوبز للسلطة؛ فإن كثريا من الباحثني مل يروا، أو مل يـح 

أعماله  يف )مبادئ القانون( كان مسترتا فحسب يفنقده لأليروس األفالطوين. رمبا يكون سبب ذلك أن النقد 
للسلطة  ومع ذلك؛ فإن فهم هوبز للحب منتشر يف ثنااي فكره السياسي: فتحو له األكثر شهرة مثل )الليفيثان(.

مل يكن ليصري ممكنا دون رفض العلوم السياسية "القدمية" القائمة على فهم أصناف البشر وأنواع األنظمة بناء 
 بون.على ما حي

ثري : فبينما ال زال حتليل "األنظمة" قائما، إال أن الكويبدو أن هذا الرفض كان مقنعا لكثري من علماء السياسة
من أدبياتنا تفكر بلغة ما بعد أفالطونية )هوبزية يف الواقع( فيما يتعلق ابلسلطة ومفاهيمها السياسية مثل: 

 احلكم الذايت، والسيادة، والدولة.

إعادة تفسري هوبز القوية لأليروس يف )مبادئ القانون( على توتر يف انحية مهمة  -مع ذلك  -ن ميكن أن تكو 
أن يسميه  يحظِهر عاِلما مستقال ذو عمق، وما ميكن (الليفيثان)يبدو أن  مع العلوم السياسية يف )الليفيثان(.

  سقراطح أفالطون ابالرتباط األيروسي ابلتعليم، وابإلقناع، وحىت بتجنيد الناس لـ "مذهبه" اجلديد.

 اهلياكلتقطعة بشأن "ألعود إىل أتماليت امل :دراساته العلميةيقول هوبز يف هناية )الليفيثان( أنه يريد استئناف 
". ال يسعنا ابلرغم من ذلك إال الشك يف أن مجيع مساعيه لتغيري العلوم السياسية ليست مصممة الطبيعية

تمع ؛ وأنه أيضا متأثر بعمق برؤية جديدة للجمال: ترق ب جمفقط جلعل مثل هذه التأمالت العلمية أكثر متانة
 ع فيه البشر جرَّاء اخلوف من عنف املوت.يعم ه سالم دائم حيث ال يتوجَّ 
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ال  تجاوز أوم"أنه ال يوجد شيء يدفعنا حلب ما  :- ذات مرَّة 12شافتسربيكما صرَّح   -بينما زعم هوبز 
سلَّمات السيادية كما ختيَّلها

ح
جعله من أكثر  وبزه عالقة له أبنفسنا، فإن حب مثل هذه احلقائق العظيمة وامل

ملواجهة االرجال اجتهادا يف إنشاء نظام من ذلك النوع خلدمتنا، ودفعه ذلك، على الرغم من خوفه الطبيعي، إىل 
ق اً؛ فإن نشاط هوبز شافتسربيإذا كان املستمرة خلطر أن يصبح شهيدا يف سبيل خالصنا".  "االجتماعي"  حمِح

ا ة وإن كحنَّ كن أن يحربِ ره أو يفسِ ره علم هوبز السياسي فحسب، خاصاملتمثِ ل ابلكتابة قد يشري إىل أيروس ال مي
نقرأ يف أتملنا لفكر هوبز "أن األمر ليس عن هذا الرجل أو ذاك بعينه، إمنا عن اجلنس البشري". رمبا ال يتخطى 

تح وإعادة ف هوبز بسهولة إذن العلوم السياسية لسقراِط أفالطون. إن كان األمر كذلك؛ فنحن حباجة إىل إعادة
النظر يف النقاش الذي حثَّ عليه بقوة هوبز بني الفلسفة السياسية الكالسيكية املتجذرة يف التحقيق يف اآلراء 

نسانية حول النـ ْبل واخلري، وإملامها مبفاهيم احلب )وابلتايل بعلم األنظمة( من جهة؛ والعلوم السياسية احلديثة اإل
لحوظة، والقابلة امل فاده أن السياسة ميكن فهمها على أساس كميات من السلطةوم )اهلوبزي(املبدأ املبنية على 

الرتحيب مبثل هذا  جيب ميكن التالعب هبا حسابيا ممثَّلة يف الدول ويف الكياانت السيادية.اليت لالختزال، و 
 م السياسية يكونللعلو  النقاش، ليس كأمر حيقق البهجة )بعبارات هوبز(، ولكن أيضا كمحاولة للعودة إىل فهم

 قدا للذات.أكثر ثراًء وأكثر ن

                                                           
Cooper, 1st Earl of Shaftesbury-Anthony Ashley 12 تلميذ جون لوك  ؛( 1683 - 1621) أنطوني آشلي كوبر، إرل شافتسبري
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