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 1توماس جيفرسون

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 إبراهيم عبدالله العلوترجمة: 
 ديفرالم ه: سا رعةمراج

 
 
 
 

شامل  مدخل   جيفرسون حول  فلسفي  مترج  ؛توماس  ومنص   ،( على  ستانفورد منشور  موسوعة 

التعديل من منذ    والتي قد يطرأ عليها (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة،  للفلسفة

على تعاونهم واعتمادهم للترجمة   تتمة هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد

 والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Holowchak, M. Andrew, "Thomas Jefferson", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/jefferson/>. 
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على حممل اجلد كفيلسوف ورمبا ألنه مل    (1826- 1743)  توماس جيفرسون   عموما    مل أيخذ العلماء 
قط   جيفرسون كاتب  أطروحة يكتب  ذلك كان  ومع  رمسية.  ابحملتوى ا   استثنائي  ا  فلسفية  تشربت كتاابته 

وخلف وراءه إراث     القدمية على حد سواء و   ة الرائجة يف عصرهالفلسفي  لفلسفي. كان عارفا  أريبا  ابملؤلفاتا
الرائسية  ورسائله  إعالانته  تبدى يف   فلسفيا  غنيا   العديدة ورسائله إىل    وخطاابته  العامة وقوانينه  وأوراقه 

 والية فرجينيا".  حول توكتابه الوحيد “مالحظايلن من ذوي العقلية الفلسفية اس  املر  

فلسفة    . دانتيكشف التمعن بتلك الكتاابت فلسفة سياسية سامية يشاركها هنج منتظم لفلسفة التعليم
، ومكاهنم يف الكون  للبشر  دعومة واملوجهة برؤية متسقة وتقدميةاملعن التعليم    وآرائه  جيفرسون السياسية

الرغيد، ايبكتيتاس  والعيش  أمثال  من  القدماء  للفالسفة    وأنطونيوس   Epictetus  ابلكثري 
Antoninus    وسيسروCicero  ليسوع  والتعاليم  األسكتلنديني والتجريبيني    املسيح  األخالقية 

هتشيسون   فرانسيس  مثل  الشخصيات    Kamesكاميس    ولورد Hutchesonاملعاصرين  وحىت 
وجني اببتيست Sterneن  األدبية الالمعة ذات امليل الديين والفلسفي يف تلك الفرتة مثل لورنس ستري 

عن    هوحيدة: آرائولكنه ختلف يف منطقة   .Cervantes رفانتسوميجيل س  Massillonماسيلون  
 . من هذا املبحث موضوع القسم األخري شكل العرق اليت ت
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. كان والده  1743ابريل عام  13بوالية فرجينيا يوم  Shadwell ولد توماس جيفرسون يف شادويل
ومساح1757- 1708)جيفرسون  بيرت   مزارع  مندفعا    اراضي  (  الفردية  مبباد  وبذل جمهودا  كبريا ،  رته 

- 1721)راندولف  نفسه عرب املطالعة واالخنراط اجملتمعي. انتمت والدته جني    وعمله الدؤوب، لتطوير
عالقته بوالده    أن  (. علمنا  p. 3 ,[Au]فرجينيا)( إىل واحدة من أكثر العائالت املتميزة يف  1776

على سبيل املثال مفتخرا  خريطة فرجينيا ومريالند وديالوير وبنسلفانيا يف    أضاف فقد    -  كانت مهمة
 ال نعلم الكثري عن عالقته بوالدته.ولكننا   -" والية فرجينيا  ظات حولمالح"

والده مبعايري الصنعة واملسؤولية والدقة واملثابرة واالستقامة    وجنح يف السري على هنج سعى طوال مسار حياته  
بشكل مقتضب وابرد يف دفرت سجل    كتب عندما توفيت والدته   ولكنه مل ميلك صالبة والده اجلسدية.

وعاىن  "  سنة.  57وهي بعمر    مارس(  31)  مله يف جيبه "توفيت والديت الساعة الثامنة صباح هذا اليومحي
 (.Kukla, 35من نوابت صداع الشقيقة العنيف ) ذلك ملدة أسابيع بعد

ر  واجه وهو يف الرابعة عشرة من العم كانت نقطة حتول مهمة يف حياته.    وابملقارنة ثبت أن وفاة والده
 : (1801نوفمرب    24وكتب حلفيده توماس جيفرسون راندولف )  .ت تغيريا  يف جمرى حياتهمعضلة أحدث

مسؤولية العناية بنفسي وتوجيه ذايت وأان يف سن الرابعة عشرة  لقي على عاتقي  كيف أ    "عندما استحضر 
الصحبة السيئة اليت ارتبطت هبا من    دون قريب أوصديق مؤهل لنصحي أو إرشادي وعندما أستذكر

والتحول إىل شخص ال قيمة له يف اجملتمع مثلما    حني آلخر أشعر ابلذهول لعدم انسياقي مع بعضهم
 " انتهى هبم املطاف.

عام   من  جيفرسون  الدين    1757إىل    1752درس  رجل  رعاية  ويليام    األسكتلنديحتت  املبجل 
اللغة الفرنسية وأساسيات  تعلمف  ،"ابليواننية  العلم  قليل"و"  غري متعمق ابلالتينية"  وهو،  دوجالس   منه 

حوايل    -   مرياث ضخم   على  1757اة والده يف عام  وف  اللغة الالتينية واليواننية. حصل جيفرسون بعد 
  فدان من األرض اليت ستقسم بينه وبني شقيقه األصغر راندولف   5000جنيه إسرتليين وحوايل    2400

  p. 4 ,[Au]صحيح")الكالسيكي  العامل ال"   ومن مث بدأ الدراسة حتت رعاية املبجل جيمس موري -
 .) 
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هناك مع األستاذ  يف كلية ويليام وماري وتصادق    1762و   1760داوم جيفرسون يف الفرتة ما بني  
الدكتور ويليام    ، أنحيايت  أصلح مصري ما  ، ورمبا  حظيمن حسن    "كان  ويليام مسول. وكتب يف مذكراته

أستاذ    األسكتلندي كانمسول   مبشىتوقتها  مفوها   رجال   املفيدة    الرايضيات. كان مسول  العلوم  فروع 
واضاف    راقية وعقل متحرر فسيح".ذي سلوكيات  ا   مستقيم  رجال  رائعة وكان    تواصلوامتلك موهبة  

"رفيقه اليومي عندما ال يكون مشغوال  يف الكلية".  أصبح اجنذب مسول إىل جيفرسون الذي  :جيفرسون
 (.  pp. 4–5 ,[Au] ) "شياء اليت حتتويناومنظومة األ  "توسع العلم تعلم جيفرسون من مسول

  معلمي األمني واحملبوب خالل "سون  جيفر وصفه  ويث، الذي  حملامي جورج  عّرف مسول جيفرسون على ا 
  ف ويث وعرّ -  تدرب جيفرسون على يديه الحقا  يف القانون  "، والذيفتويت وصديقي الودود طوال احلياة

  حىت وفاته  1758حاكم فرجينيا منذ عام    Fauquierجيفرسون على احلاكم فرانسيس فوكوييه    بدوره
( [Au], pp. 4–5 و.)حمط أنظار الشاب الفيت.  كاان  أن مسول وويث  ثبت 

للقانونلغاية  و   (1762)  لكلية ويليام وماري  هبعد مغادرتقام جيفرسون   ،  (  1767)  بداية ممارسته 
للقانون  ، (  Au: 5]رعاية ويث)وحتت   مقرر شامل  على بدراسة  اشتمل  والذي  النصوص    ،  دراسة 

 لتطوير الشؤون اإلنسانية. حمتملة عيارية يف ذلك الوقت وكل ما له أمهية عملية القانونية امل

التجريبية واألدب    ذلك احملامي  أصبح جيفرسون، التعليلية  املواضيع  الذي أتقن كافة األشياء ابستثناء 
 موسوعة بشرية من املعرفة النافعة.   ،التخيلي

  30)  وبرانرد مور (  1790يونيو    11)   إىل جون جارالند جيفرسون  اليت أرسلها  التوصيات تظهر رسائل  
ن والقانون  يشمل الدراسات الفيزايئية واألخالقية والدي  ومستفيضا    ( مقررا  دراسيا  كامال  1814أغسطس  

واآل  والتاريخ  والنقد  ادالطبيعي  حماميب  ولذلك كان  واخلطابة.  حتول    ا  والبالغة  ألي  ابلكامل  مهيأ 
 لألحداث يف قضية ما.  

دافيد كوني انصب  Konigج  يالحظ  تركيز جيفرسون  عمله ك   أن  املتعلقة    يف ي  محامعلى  القضااي 
بيت امللكية، وأسهم ذلك بتشكيل تفكريه السياسي فيما  مثل التملك القانوين لألراضي وتثابألمالك،  
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مجهورية  تلكات بني كافة املواطنني الذكور من أجل حكومة  مملتوزيع العادل نسبيا  للحلاجة إىل ااب  يتعلق
 رشيدة.

ة قضااي للعبيد الساعني للحرية.  يف ست  (pro bono)بال مقابل  الدفاع    بصفته حماميا    توىل جيفرسون 
العبد صموئيل هاويل   يف شدد جيفرسون   يف توافق مع  (،  1770" )ابريل  هاويل ضد هولندا"  قضية 

ن الطبيعة  قانو   ا  يف ظليلدون أحرار   أن “الرجال، على  مشاعر سيضمها الحقا  يف إعالن االستقالل
وله احلق أبن يكون فردا  بذاته وله احلق حبرية التنقل واستخدام تلك احلرية وفق  العامل    ويدخل كل منهم 

 ,Catterall ) عرض قضيتهالقضية قبل أن يتمكن حماميه جورج ويث من . رحبت هولندا  ما يشاء"
90–91 .) 

عندما سلم مكتبه القانوين الدميوند راندولف مع    1774أغسطس    11مارس جيفرسون احملاماة حىت  
 بداية احلرب الثورية. 

ضمن    : كانت عقول النواب "حمصورة . وقالني املواطنني الفرجيني  يف جملس   1769ق بل جيفرسون يف عام  
بسبب   ضيقة  اخلض عتيادي  االعتقاد  االحدود  علينا  حيتم  واجبنا  شؤون    وع أبن  يف كافة  األم  للوطن 

ربته يف جملس  جتاه اآلخر. وشكلت جترسون مال إىل اإل جيف   تفكري  ولكن  p. 5 ,[Au]احلكومة")
 . إىل حد كبري روحه الثورية  النواب

معظم كتبه عندما اجتاحت النريان منزله يف شادويل. وكتب    1770عام    فرباير  1فقد جيفرسون يوم  
  ("أقسم ابلرب لو كان األمر يتعلق ابملال 1770  فرباير  21)  جون بيج  عن خسارة كتبه لصديق طفولته

 ملا كلفين ذلك حىت زفرة".  )كلفة الكتب وليس الكتب ذاهتا(

الكتب.    ،بسبب شغفه ابلتعلم   ،اليت تركزتنيتان يف مونتيشيلو خالل حياته  امتلك مكتبتان اث على 
  ع عشر أبقى هناك العديد من الكتب، اليت التاسوعندما شيد مسكنه يف بوبلر فوريست يف بواكري القرن  

 .والدين، ليستمتع مبطالعتهاركزت على الفلسفة والتاريخ  
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. ويف ذلك العام ولدت ابنته ماراث. 1772يناير عام  1تزوج جيفرسون من ماراث ويليس سكيلتون يوم  
 ولدت ابنته ماري. 1778ويف عام 

"خطاب  -نظرة موجزة حلقوق أمريكا الربيطانية  1774كتب جيفرسون بعد تقاعده من احملاماة يف عام  
يد  ابلعد  الشكاوىمتواضع وويف" من الشكاوى املوجهة إىل امللك جورج الثالث ملك بريطانيا. تعلقت  

املنقوصة األمريكية  احلقوق  املنتهكة  "  وسعت  من  حلقوقهم  االنصاف  بعض    (.  105 ,[S]")لنيل 
ثوري    جيفرسون مسعة معتربة بني رجال الكونغرس ككاتب  تلك الرسالة بسبب نربهتا الالذعة  أكسبت
 .موهوب

ودعي سريعا     ترب اثين أصغر األعضاء.وأ ع  1775يف عام  القاري    يف الكونغرسعضوا     نتخب جيفرسونا  
برت ليفينجستون لكتابة  فرانكلني ورو   وبينجامني دامس وروجر شريمان للمشاركة يف جلنة ضمت جون آ

إعالن االستقالل األمريكي. وتقرر أن يقوم جيفرسون نفسه بصياغة املسودة. وكما كتب جون آدامس  
الداعية لقيام جيفرسون مبفرده بكتابة    ابألسبابفيما يتعلق    (1822أغسطس    6)  إىل تيموثي بيكريينج

أان    :لى رأس هذا العمل. السبب الثاينوجيب أن يظهر فرجيين ع  أنت فرجيين  "السبب األول:   الوثيقة: 
أفضل مين بعشرة    على العكس من ذلك. السبب الثالث: جتيد الكتابة   ممقوت ومظنون ومكروه وأنت

على كتابة إعالن االستقالل يف شقة علوية    ،مدار أسبوعني   جيفرسون، على  كفاضعاف.")آدامس(. ع
 يف فيالدلفيا.  وشارع ماركت يف الشارع السابع

"حمكمة العامل". سطرت    لقصد من الوثيقة أن تكون "تعبريا  عن العقل األمريكي" ووجهت إىل كانت ا
"متساوين ومستقلني    : خيلق الرجال "املقدسة واليت ال ميكن نكراهنا"  مسودة جيفرسون بعض احلقائق

اجلميع حبق   متتع  املتساوي  اخللق  ذلك  احلياةويقتضي  وتستمد    حفظ  السعادة"  حنو  والسعي  واحلرية 
وتنشأ لضمان مثل تلك احلقوق وحيق للناس اإلطاحة أبي    أتييد احملكومني""قوهتا العادلة من    احلكومات

ها  مثل تلك املبادئ وتنظيم قواعلى    وأتسيس حكومة جديدة تتأسس "  تلك الغاايت"حكومة "تدمر  
 (. 19 ,[D]سالمتهم وسعادهتم") يسعى حنو بشكل 
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اقتطاعات الختزال مسودة جيفرسون إىل ثالثة أرابع  تغيريات و جريت  أ  قد  تبع ذلك مناقشات حامية. و 
تبدأ ابحلقوق وتتحول    البنية  حمكمة  حجةوهي  –  ةاألساسي  جةحجمها األصلي دون حتوير البنية واحل

حقوق املواطنني. وابلتايل    احلكومة تتجاوز    الثوري عندماإىل واجبات احلكومة وتنتقل إىل تربير السلوك  
متت املصادقة  احتوى اإلعالن على أساسيات الفلسفة السياسية اليت ستتجسد يف العقود اليت تلت.  

الوثيقة، الوق   واليت مل تعترب   على  وأصبحت واحدة من أكثر    1776يوليو    4ت، يوم  مهمة يف ذلك 
 على مر الزمن. الكتاابت السياسية أمهية

 فرجينيا اليت عفا عليها  يف جلنة ملراجعة قوانني   فرسون إلعالن االستقالل بقليل مت تعيينهبعد إهناء جي
استهلها جيفرسون كجزء    جسيمة فرجينيا. كانت تلك مهمة  دم للجمعية العامة يف  ق    ألمر تيجة  نالزمن  

بدأت يف عام  ماسون وادموند بندلتون وجورج ويث و من جلنة ضمت أيضا  توماس لودويل يل وجورج  
قانوان  كل من    126اخلمسة تنحى يل وماسون وقام ابملراجعة اليت ضمت  األعضاء  . ومن بني 1776

قل عن ثالث سنوات. ومن بني  يف فرتة ت  1779جيفرسون وويث وبندلتون. استكملت املراجعة عام  
رية الدينية. متت املصادقة  للمعرفة وقانون احل  األكربجيفرسون قانون االندماج    صاغها القوانني امللفتة اليت  

الذي تطلب  و   األول  ومل ي قر القانون أثناء تواجد جيفرسون يف فرنسا كوزير مفوض    الثاينالقانون    على
 واستلزم نظاما  للتعليم العام. إصالحات تعليمية

  فرتة توليه ملنصب احلاكم فرجينيا. قام خالل    ةوالي ل حاكما     1781  حىت  1779جيفرسون ما بني    عني 
االهليات   القواعد" وإقصاء األستاذية يف  "الغاء مدرسة  ويليام وماري من خالل  إبصالح منهاج كلية 

الشرقية واستبداهلا   احلديثة   ستاذيةأبواللغات  واللغات  والكيمياء  والطب  والتشريح  والشرطة    )   القانون 
[Au], p. 5 فرجينيا" الذي وصف فيه جغرافية  "مالحظات حول والية    حيدو بدأ بكتابة كتابه ال(. و

ومناخ وشعب فرجينيا وقوانينهم وأدايهنم وسلوكياهتم وجتارهتم من بني أشياء أخرى. حظي الكتاب عموما   
 بقبول حسن من أصدقائه التنويريني وعزز بشكل أكرب من مسعته ككاتب موهوب. 

 .1782سبتمرب عام   6توفيت زوجة جيفرسون ماراث يوم  
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كان حباجة  فقد    - فرنسا  لدى   سفري ال  ر السلوى من املصاب الذي أمل به يف دعوة للقيام بدو ووجد بعض  
. وأهنى تلك املهمة وفق رغبة جورج  1789إىل    1784من  هذا ما حدث  و   - بتعاد عن مونتيشيلولال

الذي طلب منه أن يكون وزير خارجيته . أدت اخلالفات  1793وهو منصب تواله حىت  -واشنطن 
جيفرسون   بني  اجلمهوري    وألكسندرالسياسة  احلزبني  تشكيل  إىل  السياسية  القضااي  حول  هاملتون 

  احلزب الفيدرايل   كومة الصغرية الناعمة والبنائية الصارمة بينمااحل  اجلمهورياحلزب  حيث أيد  - والفيدرايل
احلكومة القوية وتفسري أقل صرامة للدستور. وبعد تقاعد وجيز أنتخب انئبا  لرئيس الوالايت املتحدة  أيد  

سته اليت  ومن مث رئيسا  للوالايت املتحدة لفرتتني رائسيتني. متيزت رائ  1801لفرتة واحدة انتهت عام  
واليت ضاعفت من    1803بدأت احتفالية مع خطاب التنصيب التصاحلي األول بشراء لويزايان عام  

ومن مث قانون احلصار الفاشل عام    1806حجم الدولة ومحلة لويس وكالرك الالحقة اليت انتهت عام  
معاقبة بريطانيا خالل حرهبا مع فرنسا عرب منع تبادل  ،  بني أشياء أخرى  استهدف، منوالذي    1807
 خالل فرتة رائسته.   (1804توفيت ابنته ماراي عام )السلع. 

رئيسا  للجمعية الفلسفية    منصبه  استأنف جيفرسون خالل فرتة تقاعده حياته احمللية يف مونتيشيلو واتبع
لنشاطات اليت ستؤدي إىل والدة جامعة  سنة تقريبا ( وبدأ اب  20)وهو منصب حافظ عليه ملدة    األمريكية 

فرجينيا اليت افتتحت بعد سنة من وفاته. عاىن من الديون اليت أثقلت كاهله خالل تقاعده وأضطر لبيع  
بعض ديونه. تويف مثل جون آدامس    ، لتسديد1815كتاب للكونغرس يف عام    6700  مكتبته، حوايل

 (:  706 :[E]) فق رغبته،و  . وكتب على شاهدة قربه، 1826يوليو عام  4يوم 

توماس جيفرسون مؤلف ا  دفن هنا  األمريكي ومنظم  الدينية إعالن االستقالل  فرجينيا  حلرية  ووالد    يف 
 جامعة فرجينيا.

رسالة ونشر "مالحظات حول والية فرجينيا")النسخة   19000كتب جيفرسون بغزارة. وخط حوايل  
الرئيسية م1787اإلجنليزية( عام   الربيطانيني" ثل "نظرة خمتصرة حلقوق األمريكيني  . كتب اإلعالانت 

(  1776)"  إعالن االستقالل"( و1775)"  إعالن األسباب والضرورة حلمل األسلحة "( و1774)
العملوأ "دليل ممارسة  القوانني وكتب  الكثري من  الشيوخ  ينالربملا  لف  قبل جملس  يف    لالستخدام من 
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. ومجع إثنني من  1977قيد االستخدام حىت عام    حيث بقيت نسخة معدلة منه  "الوالايت املتحدة
  وم ثل   حياة"و-عثر على أية نسخة منهاومل ي  - (  1804)املسيح"    فلسفة يسوع"  اإلجنيلية  التوافقيات

( عرب استخالص مقاطع من العهد اجلديد. وأخريا  استهل جيفرسون يف أواخر  1820)"  يسوع الناصري
     (. 3 :[Au]أن تصبح مرجعي اخلاص وملعلومات عائليت"))مل تكتمل قط("من أجل   حياته مذكرات 

 

 واجملتمع والطبيعة الربوبية. 2

 الكون  1.2

  - شسون وكاميس وبولينجربوك وتريسي وهيوممن أمثال هت-جيفرسون على غرار الكثري من معاصريه  كان
نيوتن  ومبا جترييب   النخاع. وكتب إىل جون    ،ينسجم مع إسحاق  أغسطس    15)  آدامس مادي حىت 

دع كافة حواسنا جمتمعة بوجود عملية  ولكن من النادر أن خت    ( 1)ينخدع إحساس منفرد   ( "رمبا 1820
أشعر إذا  أان موجود" أشعر ابألجسام اليت  أان  "  التفكري اليت تقود إىل حل املسائل". واتبع جيفرسون

ين ذلك  هبا وهي تغري مكاهنا. ومينح  راملادة. أشع إذا  موجودات أخرى. وأمسيها    ليست من ذايت: هناك
ة واحلركة  املاد احلركة. وعندما تغيب املادة أمسي ذلك خواء أو عدم أو فضاء ال مادي". وابلنظر إىل  

مغناطيسية كذلك    كلها  أحجار املغناطيس  للتعليل. وكما أن  قابال    التفكري  يصبح كل شيء آخر وحىت
تكون املادة ابلكاد "فعل ملنظومة حمددة من املادة املشكلة لتلك الغاية من قبل خالقها". وحىت العقل  

 مادية هو احلديث عن ال شيء.".ألن احلديث عن املوجودات الالوالرب مادة. "

( أن التفاصيل امللحوظة  1823فرباير    24)  يقول جيفرسون للسياسي ادوارد ايفرت من ماساتشوستس 
خنتزل عرب التحليل الدقيق غالبا  موادان إىل ذرات ال يقوى    من الذرات. وحيذر "  ت سوى تراكيزليس

الفلسفة الذرية الرباغماتية أي أن الذرات جمرد    العقل على اإلملام هبا". ويقرتح ذلك شكال  من أشكال
املشوش    التسلي ابلتفكري عن    إلبعاد العقل يف حتليل املادة    اعتباطية  )معرفية( نقاط توقف ابستمولوجية  

   النقسام بال هناية.ل
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  على غرار   (nominalist)  إمساين  ه كانمن النوع االبيقوري ولكن  ا  ميتافيزيقي  ذراي    مل يكن جيفرسون
فرباير    22(. وكتب للدكتور جون مانرز السياسي من نيوجريسي بتاريخ 1690) الفيلسوف جون لوك

 قائال : 1814عام 

الطبقات والرتب واألنواع واألجناس ليست من أفعاهلا.  لكن  . و وحدات فقط عرب أفعاهلا  تنتج الطبيعة"
يشبه حيوان حيواان  آخر أو نبات نباات  آخر أو ورقة أخرى وال    وال ويقتصر عملها على خلق األفراد.  

 .تبلوريننصلني من العشب أو حىت  يتماثل

مثل تلك األعضاء كأعضائنا الستنتاج ما يوجد خارج قواها يتعني علينا   داخل   وإذا متكنا من اجملازفة 
 ". من املادة مياثل أحدمها اآلخر بشكل اتم. جسيماناالعتقاد أنه ال يوجد  

هناك   مقدرة ذاكرتنا.  تتجاوز   هنائية الوحدات أو األفراد"لتصنيف بدافع احلاجة ألن "الابالبشر    يقوم
  التصنيف جناس. ولكن مثل ذلك  األنواع و األرتب و الطبقات و ال تشكل  تإىل أن  صنيف فرعي  وت   تصنيف

 هوتسائل عنه النظام الذي يف  -  ياء املنطقة (. يبدأ جيفرسون أبح  2)هو من صنع البشر وليس الطبيعة 
 "جزيئات املادة". ويتابع مسريه نزوال  حىت -   Linnaeus نظام عامل النبات السويدي كارل لينوس

به الرواقية من حيث السببيات وتتبدى يف كون جيفرسون الذي يشترتبط كافة احلوادث ببعضها البعض 
 (:1823 أبريل  11) كافة الرتتيبات السببية. يكتب جيفرسون آلدامس  الربوبية خلف يد

يستحيل العامة أو اخلاصة  ننا عندما نلقي نظرة على الكون أبجزائهإىل الوحي( أ الرجوعأشهد )بدون "
ة يف كل ذرة من  يدرك ويشعر بثبات التصميم واملهارة املكتملة والقوة الالحمدود  على الدماغ البشري أال

، وبنية  بدقة يف مساراهتا عرب توازن القوى النابذة واجلاذبة  السماوية، الراسخة. فحركات األجرام  تركيبه
سواء    ،كمالكل منها ب  والنباتية، املنظملألراضي واملياه والطقس واألجسام احليوانية    كوكبنا نفسه وتوزيعه

بب والتأثري ولغاية  ذلك التصميم والسل  لالعتقاد بوجود صانع  ماموث، تدعوكانت حشرة أم رجل أو  
السماح بوجودها   إىل حفظها وتنظيمها ويف الوقت ذاته  لكافة األشياء من املادة واحلركة  ائيالسبب النه

 " شكال جديدة أخرى.أب هيئاهتا احلاضرة وإعادة خلقها على
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  الفالسفة ديستوت دي تريسي ماده ألسلوب  اعتولغة اإلحساس مع    ،مع جتريبيته  تتسق لغة االدراك 
قوة خالقة    يستتبع االجنذاب ملسبب هنائي.  (250:  1758)   ولورد كاميس  (164:  1818/1827)

ال يوجد هنا أو يف أية    (.3)   علم الكثري عن طبيعتها سوى ذكائها اخلارق وإحساهنا العامال ي  )مادية(  
  “حياة   -  يومهدافيد    بريبتع  -  منرسائل كونية أخرى ما يقرتح أن الرب خص احلياة البشرية أكثر  

 (.583(:1987)1755) ار"احمل

إىل آدامس. يشرف الرب على الكون. ختتفي بعض النجوم    1823يتابع جيفرسون يف رسالته عام  
املدارات االعتيادية    "، عن"مساراهتا اليت ال ميكن حساهبا  املذنبات، معوأخرى تعاود الوجود. تنحرف  

قوة مرممة فإن كافة    بعض أنواع احليواانت. "وإذا مل يتواجدح وفق قوانني أخرى". أنقرض  "اصال   وتتطلب
 إىل فوضى ال شكل هلا". ، إىل أن خيتزل الكل تلو آخر متتابع، واحدا  ستنتهي بشكل املوجودات 

 املراقبة اإلهلية؟  ما الذي توجبه

 

 ويكتب: -  اإلهلي التوسط  -  التوحيد ب يتطل “ جيفرسونتفكري  أساسويليام ويلسون أن " جيادل 

  Newtonianة  بقى نيوتني. ولكن جذور تفكريه تفهم عقليتهب  بري ك  التباس  وصفه ابلربويب هو  إن"
اإلله من وجهة النظر  مبا يف ذلك االميان بوجود نشاط ربويب حاضر على الدوام يف الطبيعة. سيكون  

  ،عددشخص من حلم ودم إىل جمرد  ابختزالاالحصائي  يقومكامل. وكما ل اب فكرة جتريديةتلك الربوبية 
  هباء إىل  الطبيعة  عن    يتخلىبدون وصف حقيقي والذي    وظيفيةحاجة إىل  اإلله    زل خيتالربويب كذلك  ف

ا    (."Wilson 2017, 122) منظم جيد 

أنه من غري احملتمل أن ال  تعين   يعتقد هولوتشاك  التدخل    ضمنا    -االنقراض والرتميم   مثل-ربوبيةاملراقبة 
الطبيعي لألحداث  الفوق    e.g., TJ to Francis Adrian Van der)طبيعي يف املسار 

Kemp, 25 Sept. 1816, and TJ to Daniel Salmon, 15 Feb. 1808) .
  املادة بنفس الطريقة اليت يتواجد يف بعض أنواع    املقدرة الطبيعية للرتميم  شاك احتمال تواجديعتقد هولوتو 
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ى  عل  القدرة  ةالربوبي  املراقبة  حتتمل(.    2013a)  جليفرسون، يف أنواع حمددة من املادة  العقل، ابلنسبةفيها  
التنظيم  التنظيم  ال  يتبع(.  4)املبىن.  مقياس درجة احلرارة يف تنظيم درجة حرارة  مياثل  الذي  كوين ذايت 

الفلسفية"الذي شاعت وجهات نظره من    للورد بولينجربوك اجيفرسون     " يف فرتة مبكرة من األعمال 
ن الرب احتاج للتدخل يف احلوادث الكونية  أبأن االفرتاض  ، فيعتقد  (40–55 :[LCB]  )  حياته

الصحيح ارسال يسوع إلنقاذ    للحفاظ على سريها  اإلهلية    البشرية()أي عرب  القدرة  اعتقد  يناقض   .
أتقن  حيث انه    لبولينجربوك أكثر من أي مفكر آخر،مدين    ،جيفرسون  الرب، ورببولينجربوك أن  

 صنع األشياء من املرة األوىل. 

 

   .واجملتمع  الطبيعة 2.2

 ويدخل ضمن اجملتمع؟ رسون، يرتك اإلنسان حالة الطبيعة جليف كيف، ابلنسبة

 :Marx 1964"املشهد الوسيط" )  الطبيعة فيما أمساه أحد العلماء أسلوبيفرسون  يستجدي ج
اليت تسعى ألرضية وسطى بني ما هو مهجي وما هو    5–104 البشر تلك  (. تكون أسعد أحوال 

أركادية "طاهر" أن نظرة جيفرسون نظرة  يعتقد ماركس  الكتاابت  . كان  .  هدف جيفرسون كما تشري 
  e.g., TJ to James Madison, 20 Dec. 1787 and [NV]: 290–91)  املبكرة 

.  اراضي واسعة  نيعية ومتتلكوال تص  ا مل تكن ماديةألهن  فطريةحرية    ميلكأن تكون أمريكا جمتمعا  رعواي     (
زوائدها  بدون    اجملتمعات املثقفة  متلك   أمجل ما  امتالك  جاهلة،مل تكن بدائية أو    هناألتستطيع أمريكا،  

   االحناللية.

  أو روسواينية   Hobbesianهوبيزاينية    تنظرية جيفرسون للقانون الطبيعي نظرية رواقية وليستعترب  
Rousseauian  جليفرسون وابلنسبة  حت   تكون .  اليت  للطبيعة  األساسية  يكون  القوانني  عندما  صل 

اجملتمع املدين. وهي تقريبا  نفس القوانني األساسية اليت    لقوانني مقاربة إمجاال     ة يالة الطبيعاحلاالنسان يف  
 حتصل بني الدول. 
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يف احلالة    ، األفراد يف احلالة الطبيعيةتتواجد بني فرد وآخر    األخالقية، اليتالواجبات  "تصحب  
واجب اجملتمع جتاه أي جمتمع    تمعألفراد الذين يشكلون اجملا  يشكل جمموع واجباتاجملتمعية و 

تواجد بني األفراد الذين  تآخر حبيث تتواجد نفس الواجبات األخالقية بني جمتمع وآخر كما  
ن تلك الواجبات لتشكيل أنفسهم  صناعها م  حررلم يتفالدولة غري املرتابطة    أما يف.  يشكلونه

 (." .(423 :[F])واحدة أمة  يف

األيديولوجي  إن السياسيالذي    اإلطار  ابالستقرار  االستقالل  يكمن   مسح  إعالن  يذكر    ،يف  حيث 
 .للتحويل جيفرسون حقيقتان بديهيتان: مساواة كافة البشر وإعطائهم حقوقا  غري قابلة 

لفوارق بني  ا  مساواة الفرص  متيزتتشكل "املساواة" ابلنسبة جليفرسون من الفرصة واملساواة األخالقية.  "
والثراء-األشخاص  السابقة  االجتماعية  واحلالة  املواهب  حقل  -أي  لتمهيد  عرب    الفرص وتسعى 

اإلنسان حقوق  لضمان  قانون  تقدمي  مثل  اجلمهورية  على او   ،اإلصالحات    البكورية قانون    لقضاء 
primogeniture  ( فقط  إىل االبن األكرب   املرياث صر  ح)  قرار الا و   قابلة للتصرف المالك غري  واال  

الدولة  الديين قبل  الدوري  ،من  الدستوري  للمواطنة  الصالح  اإلو   ،والتحديث  الذايت  لالكتفاء  تعليمي 
ع غري العادل لألراضي، يف مسودته لدستور فرجينيا على أجل معاجلة التوزي  شجع جيفرسون، من العامة.  

ن  أبتعرتف املساواة األخالقية    (.343 :[CV]  )   ( 5)لكل ذكر فرجيين  ي ضامن األر   قطعة   50  منح
واملواطنة متساوية ابلشخصية  مكانة  يستحق  إنسان  لإلصالحات  أخرى أتيت  ومرة  لذا    ،كل  احلاجة 

 اجلمهورية من النوع اآلنف الذكر. 

عليهم بعد أخالقي  يتوجب  و   ،احلاصلني عليها ذلك أم الللحصول عليها سواء أدرك    ع قدت احلقوق 
  إبطاعة القانون واالعرتاف   األخالقي  االلتزام اجللي. وهناك على سبيل املثال  مبعزل عن بعدهم القانوين  

 . (6)هاوأتييد اآلخرينقوق حب

لوك  وعلى  ،جيفرسونيذكر   متبعا   حقوق  Locke  األغلب  ثالثة  للتحويل،  قابلة  إعالن    غري  يف 
يستلزم  و .  احلياة واحلرية والسعي حنو السعادة. ميثل احلق ابحلياة احلق ابمتالك الشخص لذاته  االستقالل:

ري عرب العمل والفن  املصتقرير    )يذكر لوك األرض عوضا  عن السعادة(  احلق ابحلرية والسعي للسعادة
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واطنيها أو إمالء مسارا  للسعادة  ال متتلك احلكومة احلق ابلسيطرة على حياة مكم الذايت.  والصناعة واحل
 كمن أسس الليربالية اجليفرسونية.  وهنا ي

من أشكال احلكم االستبدادي أو االستغالل  إبزالة أي شكل  ق  احل  أيضا  احلق ابلثورة والذي يشمل   وهناك
   ويل.الط

 األخالقيات . 3

 واألخالقيات  الدين  1.3

  )  . ومبا أن الدين قضية بني املرء وربهمتتع مجيع األفراد حبرية العبادةيستلزم احلق ابلسعي للسعادة أيضا   
e.g., TJ to Miles King, 26 Sept. 1814)  ل إميانه  فرد بسجل  خر.  آلال يدين أي 

مينع حرية ممارسة ذلك  تأسيس الدين أو  ب  يتعلقرع "أي قانون  املشّ عالوة على ذلك جيب أن ال يصدر  
 . (7)(  510 :[DB]) " وابلتايل بناء جدار بني الكنيسة والدولةالدين

الدين ي    أالجيب    قضية شخصية  سيس  وعندما  ألنه  الدين  .  رجال  احلكومة  أيقحم  "آلة  نفسهم يف 
 TJ to Jeremiah Moor, 14")اإلنسان الدينية واملدنية  حلقوقيصبحون حمركا  مرعبا  مناوائ   

Aug. 1800   .)    ابتباع مثال الكويكرين  ينصح جيفرسون كافة األفرادQuakers  حيث يعيشون :
الداخلية للحق والباطل   اليت ال تليق ويبال قساوسة ويستلهمون اهلداية من رقابتهم    تحاشون األشياء 

 TJ  )  فرتاض مفهوم"ال   الصحيح إال عرب "موافقة العقل   ال ميكن تشكيل اإلميان   ابلذوق العام حيث
to John Adams, 22 Aug. 1813.) 

 TJ to  )  البسيطة واملعتدلة للفلسفة املسيحية"  املبادئ"تتألف األسس احلقيقية لألخالقيات من:  
Gerry Elbridge, 29 Mar. 1801)   لكافة األداين احلقة. يكتب جيفرسون  املبادئ العامة  و

 (: 1809يناير   21) Leiperإىل توماس ليرب

يف كافة    ابجلانب األخالقي من الدين والذي يكون نفسه  احنصرت قراءايت الدينية لفرتة طويلة "
ختتلف  ولكل منها جمموعة  رع الذي يشكل العقائد  يف ذلك الف  ختتلف األداين  بينما  األداين
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  م واحملرتم يف اجملتمع بينما تشكلتعلى كيفية العيش السلي  )األخالق(  تدلنا السابقة  عن غريها.
 " .(8)رسخوهادعم املعلمني الذين )العقائد( لتحفيز عقولنا على   الالحقة 

 . (9)ابملبادئ احلقيقة لألخالقيات   كافة األداين قليلة ومألوفة وتتمثلاملبادئ املشرتكة يف وابلتايل تكون

أعرب  تعطش رجال الدين الطائفيني للمنصب العام و الدين الطائفي بسبب    أبدى جيفرسون حتفظا  إزاء
شبابهعن   للمسيحية يف  حاد  "املسيحية"  .(NR)  انتقاد  السياسية  من    الطاهرة  أصبحت  هبارجها 

 ,e.g., TJ to John Adams  )  خاصة جليفرسونذات أمهية  وترهاهتا امليتافيزيقية مع مرور الوقت  
12 Oct. 1813 and 24 Jan. 1814  .) رش  بينجامني للدكتور    فقد صرح جيفرسونRush  

 (:1803  أبريل 21)

 بتعاليمه  ، وألتزم أي شخصأن يكون عليه    املسيح   يسوع   ان مسيحي، فقط ابملعىن الذي رغبأ"
غري    تفوق بشري وأعتقد أنه مل يدعيمفضال  أايها على ما عداها وأنسب إليه كل    إبخالص

 ".قط  ذلك

ويكتب جيفرسون    .(10)"أعظم املصلحني الدينيني"  ام أخالقي ويسوع هوظتشكل تعاليم يسوع أعظم ن 
 (:1822  يونية 26) Waterhouseواترهاوس بينجامني إىل 

  هناك إله واحد وهو الكامل.   .1  بسيطة وتسعى مجيعها لسعادة اإلنسان.  املسيح   تعاليم يسوع "
ب بكل قلبك وجارك كما حتب  الر   إن حمبة .3 .هناك حالة مستقبلية من الثواب والعقاب .2

 "جممل الدين. نفسك هي

  ( Calvin  كالفنل  إساءة بال  ،  وليس ثالثة  )إله واحد   حمبة الرب  من  تشكل رسالة يسوعت  ،وابلتايل
 من الثواب والعقاب.  وما فيها خرة اآل ياة حلوحمبة البشر واالعتقاد اب

وخارج    ا  واتفه  ا  وسخيف  ا  وإطنابي  ا  يف االجنيل كان مسهب  ورد  ومع ذلك اعتقد جيفرسون أن الكثري مما 
(. وأتكد ذلك  e.g., TJ to John Adams, 28 Oct. 1813  )  حدود اإلمكانية الطبيعية

ثل يسوع  "حياة وم   يف مرحلة متأخرة من حياته  جيفرسون إبجنازها  "توافقية" قام تدقيق يف نصوصالعرب 
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عث. مل يكن املسيح منقذ  والب  العالجية   املعجزةو الوالدة العذرية    استأصلحيث    (1820)"  الناصري
 (.B) األخالقي العظيم للدين اليهودي   املصلح ه كانالبشرية وال ابن هللا ولكن

  األملاس من كومة الروث   بعد أن انتزع  -دارجة  ستعارة  واببريه  بتع  -   وحىت بعد أن طهر اإلجنيل من فساده 
(  TJ to John Adams, 12 Oct. 1813, and TJ to)  -ليم يسوع  تعا  حملاولة توضيح

قصة قابلة للتصديق حلياة يسوع مل يتبع جيفرسون بشكل كامل تعاليم يسوع    احلقيقة البسيطة وتقدمي
كل    واعتقد أن  النقية. مل يعتقد أن حمبة الرب كانت الزمة كي يكون االنسان ذي فضيلة ال تضاهى

  جود اخلالق يف الكون. وابلتايل عاىن امللحدون مهما كانت فضائلهم إنسان يستطيع رؤية واإلحساس بو 
نظرته اخلاصة إزاء فروع األخالقيات  األخالقي. وعندما عرب جيفرسون عن    الشعورمن عوز يف    ظاهرة

إىل    1814رسالته عام    ذكرت قد  و   .(11))الدين احلقيقي( مل يذكر االعتقاد ابآلخرة كما فعل يسوع
لتصحيحات لنقص الشعور األخالقي إىل  فقط كواحدة من ا  ابآلخرة( االميان  ويوني  13) Law"لو"

فعل اخلري وجوائز وعقوابت القوانني. ووفق ذلك ومع    لحة الذاتية واستحسان اآلخرين عنداملص  جانب
  ( 12)كل ال لبس فيه عن التشكيك ابآلخرةبشتعرب    الدليل على أربعة رسائلالتزامه الصريح ابملادية وبوجود  

واألخذ بعني االعتبار ما كتبه مع زوجته عن "االنفصال األبدي" الذي كاان على وشك القيام به وهي  ،  
املوت  على اآلخرة    ،سرير  ابحلياة  يؤمن  مل  جيفرسون  أن  العلماء  أحد   Holowchak  )يؤكد 

2019a, pp. 128–2.) واحدة من التعاليم األساسية   اإلميان ابحلياة اآلخرة، وهيلك مل يكن ولذ
  Sanfordتشارلز سانفورد  يالحظة جليفرسون. وابملقارنة  بجزء  أساسيا  من األخالقيات ابلنسليسوع،  

الرسائل واخلطاابت،اب  يستغيثأن جيفرسون   العديد من  دفاعا  عن    نقاشا  بسيطا  ويعرض    آلخرة يف 
 اإلميان ابحلياة اآلخرة. 

أثناء وجودان    للشر واخلري على حد سواءحالة مستقبلية من احلساب    وجود  احتماالت  "تؤلف 
بدأ جيفرسون  اجملتمع.  القوى األخالقية اليت حتفز األفراد على العيش حياة طيبة يف    هنا إحدى 

خلق يف اإلنسان تعطشا  حلقوق املساواة واحلرية واحلياة ورغبة يف    إن الرب القائل    ذا االعتقاد هب
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غرية حنو االعتقاد أبن الرب قد خلق اإلنسان اتباع قانون الرب األخالقي. وكانت جمرد خطوة ص
 (. 13(.)152روح ال متوت")ب

موحد   ادعى وأخريا    أبنه  من حياته  متأخر  يعين  ما   .Unitarian  جيفرسون يف وقت    "التوحيد" ذا 
Unitarianism  ابلنسبة له؟ 

الناحية الطبيعية.  وابلتايل مستحيلة من   غامضة،فكرة  هي  يف واحد    آهلة جيفرسون أن فكرة ثالثة    يعترب
  توافق مع قوانني الطبيعة املكتسبة عرب التجربة. ال يعترب أي شيء ال ي  يرىال  طبيعيته.    وهنا يؤوب إىل

الدين. ويؤكد جلون آدامس عن    إىل  للقرب طائفة دينية بل سلوكا     الذي يشجع عليه جيفرسون توحيد  ال
بدون طبقة من القساوسة    يني جيب أن نعيش مجيعا  مثل الكويكر "  :(1813أغسطس    22)  توحيده

ويقارن  .  "ال يستطيع أي انسان فهمه أو يؤمن به  ونتخلق ألنفسنا ونتبع وحي الضمري وال نقول شيئا  
( املوحدين مع الواعظني  1822نوفمرب    2) Cooperإىل الدكتور توماس كوبر  رسالةجيفرسون يف  

ابل يعيشون  املوحدين كأشخاص  إىل  النظر  ميكن  وبذا  شعورهم  الطائفيني  عليهم  ميليه  ما  وفق  كامل 
( أن التوحيد هو "املسيحية البدائية  1825يناير    8)  واترهاوس  بينجامني ويقرر يف رسالة إىل    األخالقي.

تظهر مثل تلك الرسائل جبالء أن التوحيد والبساطة    بكل البساطة اليت جاءت هبا على شفيت يسوع".
  من املثل   كان  تنق جيفرسون التوحيد ألنهبعض اآلخر. اعوالالطائفية هي قضااي يعتمد بعضها على ال

ال  األساسية يف الفاسدة. تشري  االعتقادات شكلتتعاليم يسوع غري  تلك  أن  إطار عمل    رسائل إىل 
 أي دين قومي. لتوحيد توحيده أو  

 

 األخالقي  الشعور 2.3

  جيفرسون   ميليها الشعور األخالقي. وهنا يتبع  نسبة جليفرسون موجهة ابملنطق بل مل تكن األخالقيات ابل 
and [Au]: 4–Hull 1997: 102 5–من أمثال ويليام مسول )  ( 14)التجريبني االسكتلنديني 

فرانسيس هتشستون وعلى األخص  وايضا    -كلية ويليام وماري-الوحيد الذي مل يكن قسيسا  يف    (  5
 .(15)لورد كاميس
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  ، الغريزيالفطري و   ،( أن احلس األخالقي1785أغسطس    19)  Carrكار ويقول البن شقيقته بيرت  
هو جزء من طبيعة الشخص مثله مثل أحاسيس السمع والبصر أو مثل ساق أو ذراع.  الذي منحه الرب  

  تستحضر مقارانت جيفرسون ابلسمع والبصر تصوير احلس األخالقي مرتبطا  بعضو جسدي مثل القلب 
(  TJ to Maria Cosway, 12 Oct. 1785  ومثل قوة األطراف فهو مي .)  نح لألشخاص

 بدرجة أكرب أو أقل وميكن حتسينه أو تقهقره عرب التمرين أو إمهاله.  

أن احلس األخالقي يعمل بشكل تلقائي بدون أي    (1783ديسمرب    11ماراث )  ابنتهتقرتح رسالة إىل  
 حامسة.  لغة هي "مدخل من املنطق. ولغة "الشعور

. االعتباريجب أن أتخذ ذلك بعني  ففعل شيء منحرف  إذا رغبت بقول شيء خاطئ أو  "
هذا هو ضمريك وجيب    فعل:قال أو ي  ي    أالتشعر بشيء يف داخلك خيربك أبن ذلك خطأ وجيب  

 ".(16)تطيعهأن 

  19)  كار   ملحوظا . وخيربيف الظروف اليت ال يكون فيها الشر    حيب أن يقاوم املرء إغراء التصرف بضراوة 
أيمر جيفرسون    حتت كافة الظروف كما لو أن العامل برمته ينظر إليه.( أن يتصرف دائما   1785أغسطس  

األخالقية قبل التصرف    نماذج ابل  يقتدي( أن  1808نوفمرب    24)  حفيده توماس جيفرسون راندولف 
أتثري ذلك    "أان متيقن من أن راندولف.    وبيتون  Wythe  وويث   Small  مسول   من النماذج   ويذكر 

يع املرء استخدام  وابلتايل يستطأكثر من أي قوى تعليلية قد امتلكها".  إىل الصالح  يقودين  على سلوكي  
فرتض أن كافة  ا ختلى املرء عن تدخالت املنطق واإذ  ،انسبي  يفعل ذلك  ، أو صدقب احلس األخالقي  

يكون هناك إغراء ابلتصرف بسبب ضغط األقران.    أال أي  -  مركز االهتمام أو اإلعجاب  حتت ه  أفعال
اضرات  حمال ينصح جيفرسون ابن شقيقته حبضور    (1787أغسطس    10)  ويف رسالة أخرى إىل كار 

"إن الذي خلقنا سيكون صانع جدير ابلشفقة لو جعل قواعد سلوكنا األخالقي  .  الفلسفة األخالقية
" ابألحكام"  يفرسون صرحيا  أبن املنطق غري مشموليكون ج  (17)وهنا كما يف أماكن أخرى   ية علمية."قض

 األخالقية.  
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( أن انبليون هو مثال على ذلك.  1823فرباير  25)   ال ميتلك اجلميع حسا  أخالقيا . وخيرب آدامس
لو لتوماس  هتذيب1814يونيه    Law   (13ويقول  ميكن  ابلشع  (  األخالقي  الرغبة  التعليم  ور  عرب 

دف لتشجيع الفعل الصحيح  هتنفاق ال  التعليمية هي    الطرق ولكن مثل تلك    ، وتوظيف احلساب العقالين
ب اخلبيثة. وابختصار  ردع األفعال ذات العواقه يشعور أخالقي ولكن  ألن ذلك مستحيل بدون  ،أخالقيا  

الذي ال ميلك شعورا  أخالقيا  على التصرف كما لو أنه يتمتع حبس    ميكن حث، أو تشكيل، الشخص
تكون   أخالقيا ، ولنمن أن تلك األفعال ستكون ابلكاد متسقة مع األفعال الصحيحة  أخالقي، ابلرغم

 ا . أفعال صحيحة أخالقي

املنطق أ  يف رسالته إىل كار  ويقول أخريا   القدرة    هي  ن وظيفة    األخالقية "إىل درجة ما" مراقبة ممارسة 
 ". ومطلوب صغري   دوره جمرد  ولكن"

حملافظة  ( وا2)،  (18)تشجيع أو تعزيز الفعل الصحيح أخالقيا  بقد يقوم    املنطق  ( أن1)يعتقد أحد املفكرين  
األخالقي  على الشعور  ونشاط  و 3)،  حيوية  عرب  (  األطفال  يف  لألخالقيات  األوىل  العناصر  غرس 

التاريخ أخالقيا  4)،  استكشاف  املتخلفة  الثقافات  إزاء  الثقافية  والسماح ابحلساسية  ومتابعة  5)،  (   )
،  البشر  احلقوق املشتقة( )خاصة    توضيح حقوق ( و 6)عند الرشد،  التقدم األخالقي عرب قراءة التاريخ  

من  تشجيع التحسن األخالقي  ( و 8)،  (19)كدليل عام للفعل البشري  تعملتشكيل قواعد عامة  ( و 7)
شمل أي من تلك  ال ت   (.Holowchak 2014b, 177–80)  األخالقياتعلى    الرتبية   خالل 

 املنطق يف "األحكام" األخالقية.   -   بشكل مباشر -  الوظائف

من أمثال فرانسيس فريجسون وجون    باع رايدة العديد من مفكري زمانه،ات ، يف  اعتقد جيفرسون أيضا  
دراين هيلفيتوس واملاركيز دو كون  وويليام روبرتسون وكلود ا   (1774و  1798)  ميالر ولورد كاميس

تورجت،   ت دورك جاك  روبرت  البشر   وآن  الزمن   بتطور  عرب   e.g., TJ to John  )  أخالقيا  
Adams, 11 Jan. 1816, and TJ to P.S. Dupont de Nemours, 24 

Apr. 1816  .)  دورية   تظهر لكن أخطاء  األخالقيفرتاــ    هناك  الرتاجع  أو  الركود  من    مثلت   . ت 
ليال  على مثل ذلك الرتاجع.  ابلنسبة له د   تأخرةالعدوانية بني بريطانيا وفرنسا يف سنوات جيفرسون امل
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" انتكاساتتراجعات مؤقتة أو"    األخالقية إذا أخذت ابجململ  ورغم ذلك تبقى مثل تلك االحنرافات 
  ان األمريكيت  ( سرتشد1816أغسطس    1)آدامس  وليست احنرافات جوهرية. ويكتب يف رسالة إىل  

   التقدم األخالقي. حنو طريق أوراب 

لقد حكم علينا أن نكون حاجزا  ضد عودة اجلهل والرببرية. جيب أن تستند أورواب القدمية إىل  "
 "استطاعتها. ر للقساوسة وامللوك قدأكتافنا وأن تعرج إىل جانبنا حتت القيود الرهبانية 

رب  ثل حب الحنو م    ،حيفزها تقبل احلرية واحرتام حقوق االنسان  ،ولذا يكون التقدم األخالقي حركة
 .( 20)املسيح ثل اليت علمها على أكمل وجه يسوعوحب البشرية عرب اإلحسان وهي املم 

 

 .السياسية الفلسفة  .4

 ". األم "املبدأ   1.4

- مبدأ   15  اسية حلكومتنا" املكونة مني"املبادئ الس  (1801)   سرد جيفرسون يف خطاب تنصيبه األول
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ون  يذكر جيفرس  بعد مخسة عشر عاما  يف سلسلة من الرسائل.  ية"نجيفرسون لتعريف "اجلمهوراي جادل
( تسعة  1816أبريل    24)  DuPont de Nemours  س ر و يف رسالة إىل ب س دوبون دو من

 احلكومة اجلمهورية.  أن تقوم عليها ئ أخالقية" جيب"مباد

البشري. وأنه   والتعاطفاتفق معك أن األخالقية  " الدستور  والسخاء هي عناصر فطرية من 
لتملك موجود يف رغباتنا الطبيعية ويف الوسائل اليت  اب   أن احلقيوجد حق مستقل عن القوة و 

عرب تلك الوسائل دون انتهاك احلقوق املماثلة  حبينا هبا لتلبية تلك الرغبات واحلق فيما منلكه  
  لراحة   براءة    قوقه ح اآلخر وأن ميارس    وال حيق ألحد أن يعرتض   للكائنات احملسوسة األخرى.

األغلبية    تكونف  ،ة هي القانون األساسي للمجتمعالعدالجزء من طبيعته. إن    هياليت    رغباته
  عيل قانون األقوى من خالل تفهتدم  تسيء استخدام قوهتا و حيث  ،  اليت تضطهد الفرد مذنبة

الشؤون اليت تقع ضمن متناول    شخصيا ، يفاملواطنون    ايقوم هب  األفعال اليتإن    .أسس اجملتمع
  تشكل لإلزالة من قبلهم  وبيد اآلخرين عرب املمثلني املختارين مباشرة والقابلني    ،وأهليتهم  أيديهم

احلكومات تصبح كافة  اجلمهورية.  أو آبخر مجهورية    جوهر  املبدأ    عندمابشكل  يدخل هذا 
بطريقة أو أبخرى ضمن تركيبها وأن احلكومة من خالل التمثيل قادرة على التمدد فوق مساحة  

 "الد أكثر من أي شكل آخر.أكرب من الب

 ية.تمن جوهر اجلمهوراي  املبدأ السابع يقرتب ومن بني املبادئ التسعة
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األفعال اليت يقوم هبا املواطنون شخصيا ، يف الشؤون اليت تقع ضمن متناول أيديهم وأهليتهم،    نإ"
 ". جوهر اجلمهورية تشكل  والقابلني لإلزالة من قبلهم رشحني وبيد اآلخرين عرب املمثلني امل 

جيفرسون   اتحياول  جون  إىل  رسالة  )يف  استنباط1816مايو    28يلور  دق  (  وحمددة"  "فكرة  يقة 
 ية:تللجمهوراي

..  قواعد اليت أرستها األغلبية.التعمل مباشرة وشخصيا  وفق  اليت خيتارها مجاهريها واليت    كومة"احل
السياق مكون  يف هذا  نسبيا  طاملا امتلكت    مجهورية  ،أو آبخر  أخرى، بشكلتعترب كل حكومة  

 "لفعل املباشر للمواطنني.ا

 :(1816يوليو  12) Kercheval صموئيل كريتشيفالل  فكرته عن "املبدأ األم" جيفرسون خيرب  و 

فقطتك" مجهورية  احلكومات  وتنفذها.عندما    ون  مواطنيها  رغبة  احلكومة  و   تستوعب  تكون 
على صعيد  )ليس    يف توجيه شؤوهنا  متساواي  مجهورية عندما ميتلك كل عضو مكون هلا صوات   

عرب املمثلني الذي خيتارهم    (خارج حدود املدينة أو البلدة  متعذرا    ذلك أمرا    يكون  حيث   شخصي
 "واملسؤولني أمامه خالل فرتة قصرية(.

الكتاابت   تلك  مثل  “اهليكلتقرتح  "اجلمهورية  يالتعبري  أو  جليفرسون  ابلنسبة  "للجمهورية"  التايل   "
  ": Jeffersonian  اجليفرسونية

إذا أاتحت لكافة مواطنيها فرصة    -  وأكرر فقط   -جيفرسونية فقط  تكون احلكومة مجهورية  "
للمشاركة   ومقدرهتمواسعة  استطاعتهم  ضمن  الشؤون  يف  خمتارين  وتوظ  السياسية  ممثلني  يف 

مقدرة املواطنني    اليت تتجاوز  شؤون لخيضعون للمساءلة من قبل املواطنني ويعملون لفرتات قصرية ل 
واليت أسستها أغلبية املواطنني   )القابلة للتعديل بشكل دوري(  واستطاعتهم وتعمل وفق القواعد

 " والتملك لكافة املواطنني. لألفراد تضمن احلقوق املتساوية  حيث

التعبري    يعترب أسباب.هيكليا  هذا  ال  1  لعدة  لوصف  .  الطبيعي  اجلوهر  على  بشكل كامل  يستحوذ 
. ومع  دوبون دو نيمروس  رسالته إىل   و "مالئم لكافة ظروف اجملتمع" وفق ما ذكره يف جيفرسون ملا ه
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احلقوق    مواطن للمشاركة يف احلكومة وضمان   كل ذلك ال يعترب حياداي  ألنه يتحدث عن تساوي فرص  
الشرا   .2  تساوية.امل التعريف  السياسة والعلم واليت تشكليتجاهل  جزء  من مفهوم جيفرسون    كة بني 

التغريات يف رغبات ب  للجمهورية. أصر جيفرسون على املراجعات الدورية للدستور يف املؤمترات الستيعا
ويكتب جيفرسون لصموئيل    .(21)العلمية  متليها التطورات  ن مثل تلك التغريات اعتباطية بل مل تك  . األفراد

جنبا  إىل جنب مع التقدم احلاصل    تورجيب ان تسري القوانني والدس" :(1816يوليو   12) كريتشيفال
ت  وابلتايل تكون اجلمهورية ابلنسبة جليفرسون بشكل أساسي تقدمية وعلمية وليس   يف العقل البشري".

 ساكنة وحمافظة.   مجهورية

اجلمهوراي تكون  للحكم. ال  من    ةحكوم اجليفرسونية خمطط  ية  نوابلتايل  نظام  أي  وليس  الشعب  قبل 
جمرد إقرارات متهيدية    ذلك، هيواضح يف    فالدساتري، وجيفرسون  -دستور حمدد ب  تتمسك اجلمهوراينية

بل  -  (TJ to George Washington, 7 Nov. 1792  )  لرغبة األفراد يف وقت كتابتها.
يف خطاب تنصيبه    حضر جيفرسوناألفراد. ولذلك السبب استبدأ احلكومة اليت متثل رغبة  تتمسك مب

األغلبية تكون معقولة عندما تكون حمقة.    األول أن رغبة  (. وابلتايل تكون 22(.)493(:1)مقولة 
 شراكة مع العلم.ابل اجلمهوراينية اجليفرسونية 

تظهر حماوالت جيفرسون لتعريف "اجلمهورية" ومبادئه األخالقية التسعة "املالئمة لكافة ظروف اجملتمع"  
حكما  تقدميا  ابلدرجة   اجلمهوراينية هي فلسفة سياسية. وابلنسبة جليفرسون يكون احلكم اجلمهوري أن

كافة املواطنني ملشاركة  هذا احلكم    ويسعى   ومن أجل الشعب  يكون حكومة للشعب حيث أنه    األوىل
وبذلك    بسبب احلكومات القهرية.  رونعرب الق  جيفرسون كبت اإلمكانية البشرية  أدركقدراهتم.  بكامل  

ألقصى حد  احلرية البشرية    لرفعكان جتسيد احلكم اجلمهوري حماولة لفرض البنية السياسية الدنيا الالزمة  
"ل  البشرية  ات االمكانيحترير  و  السياسي  االرتقاء  وليس  ل الطبيعي"    لسمووضمان  والفضيل  لموهوب 

 .نسل النبالءثري و للاالصطناعي"  مو"للس

 

 الطبيعي"  مو"الس  2.4
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من حيث    . فهي دميوقراطية (meritocratic)  كانت مجهوراينية جيفرسون دميوقراطية وجديرقراطية 
  .حياتهعن أي إنسان منذ بداية لكف احلرمان سعيها 

يف   اآلخرين  مع  متساوين  الذي كانوا  أيضا   السود  على  ذلك  األخالقي ويسري  وابلتايل  -الشعور 
الدميوقراطية االعرتاف ابملساواة األخالقية    للمساواة يف احلقوق والفرص. تطلبت اجلمهوراينية  استحقاقهم

ة الفرص. ومع ذلك أدرك جيفرسون اختالف أحالم وذكاء ومواهب األفراد كثريا  بني شخص  ومساوا
حيث تسمح للجميع بفعل ما يرونه مالئما     مهوراينية اجليفرسونية جديروقراطيةاجل وابلتايل كانت    وآخر.

  ون سيسع  األكثر موهبة وفضيلة البشر  أن  وأفرتض  .  يرونه مالئما  هلم  اآلخرين من فعل ما   واطاملا مل مينع
 الكاملة عرب السياسة والعلم.   موفضائله  همهباملمارسة مو 

واملتعلمني ميز جيفرسون بني طب العمال  الناس:   .TJ to Peter Carr, 7 Sept  )  قتني من 
ولكن عرب   ،كما كان حاصال  ملعظم اآلخرين يف زمانه  ،على املولد أو الغىن  ا  (. مل يكن متييزه مبني1814

 :( 1813أكتوبر   28) اجلدارة. ويكتب إىل جون آدامس

 .." هناك أرستقراطية طبيعية بني الرجال. وأساس ذلك هي الفضيلة واملواهب."

 ويضيف:  

مواهب، واليت  فضيلة أو    والوالدة، بدونارستقراطية اصطناعية مؤسسة على الغىن    أيضا    هناك"
 " .ينتمي إليها أبناء الطبقة األوىل

املولد أو  أساسه  و   الذي يزيد عمره عن قرون   ،وما ادعاه جيفرسون هنا هو أن التمييز الطبقي التقليدي 
عليه    ،الغىن عفا  السياسةالزمن  قد  الناحية  هيوما    .من  "أفضل"  األفراد  املهارة    جيعل  )مثل  املوهبة 

 والفضيلة. والطموح والعبقرية(

السامي  لتوجيه وحكم   هدية"  يشكل   الطبيعي  aristoi  مث خيرب جيفرسون آدامس أن    الطبيعة األمثن 
أن  "وثقته  اجملتمع احلكومةاحلكوم  أفضل  ويضيف  هي  "  ات  تسمح  ألولئك  الالنتقاء  اباليت  نقي 
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االرستقراطيني " لن يكون  وعرب "التوجيه والثقة واحلكم  احلكومة".  لشغل مناصب  االرستقراطيني الطبيعيني 
 (.23)وممارسني ورعاة للعلم جمرد مسؤولني سياسيني بل أيضا  معلمني وأمناء  الطبيعيني 

،  من بني أشياء أخرى  ملناصب السياسية يتعني توفر،االرستقراطيني الطبيعيني ا   ضمان تويلمن أجل  و 
وعندما يكون الشعب متعلما     ملواطنني.بني ا  والصحافة احلرة لنشر املعلومات  ألفراد الشعب  لتعليم العاما

يتابع أن :  آدامسإىل    كالمه  جيفرسون  عموما ،  جيب  حرية  رتك  ي    "  وفصل  االللمواطنني  نتخاب 
 (.24واحلكيم")  اجلديرسيقومون ابنتخاب  حينها  و عموما     ةاملزيف   ةعن االرستقراطي  ةالطبيعي  ة االرستقراطي

ابحلكم على    ذو النسبواليت تسمح للغين و   وهذا أفضل بكثري من الطريقة اليت يزيد عمرها عن قرون 
 حساب الشعب.

 

 .الدستوري والتجديد  االنتفاع حق 3.4

الدساتري الدولة  ، ابلنسبة جليفرسون،تكون  بعكس حقوق    قابلة للتحوير مبا يتوافق مع مستوى تقدم 
 تبعا  للتقدم البشري الفكري والسياسي واألخالقي.  عدل ت   ور أو ستبدل أو حت  . وابلتايل جيب أن ت  البشر

 :(1789سبتمرب  6) يكتب جيفرسون إىل جيمس ماديسون

السؤال عما إذا كان جيل ما له احلق يف تقييد جيل آخر... هي مسألة هلا عواقب، ليس فقط  "
  وضعها بني املبادئ األساسية لكل حكومة سبب  بمن انحية استحقاق وضع القرارات، بل أيض ا  

(25.)" 

كل    اعمالن  ثبات اإل  يهدف جيفرسون ،  "االنتفاع ابألرض  لألحياء حيق  "ابتداء ابالفرتاض الواضح  و 
نسبيا  إىل حد ما( اجليل اآلخر. عالوة    جيب أن تكون مستقلة عن )أو  -  سنة  19بفرتة  ة  احملدد  – جيل  

اليت   احلالة األرض للجيل الالحق على األقل بنفس  يرتك كل جيل  على ذلك يستلزم "حق االنتفاع" أن
للوارث الذي  ين يتحمله الشخص أثناء متلكه لبعض األرض  د    ال ميكن توريث أي. و عليها  استلمها
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ينطبق على أي جمموعة    وما ينطبق على األشخاص فرادى  يتملك تلك األرض بعد وفاة املالك السابق.
 من األفراد.  

الديون  ووفاق وستكون    يتعني وجود فرتة للتسوية قبل تنفيذ املبدأ. ستكون الديون الراهنة قضية تعهد
جيب أن يقرر الدستور أن األمة ال ميكنها أن تستدين أكثر مما تستطيع  حمصورة ابألصل.  املستقبلية  

. وسيدفع االقرتاض املعتدل إىل " جلم روح  عند حتديد الديون املستقبلية  تسديده خالل فرتة جيل واحد
 احلرب " اليت يشعلها إمهال تسديد القروض. 

نظرية مع مفاهيم جيفرسون للتقدم السياسي والتجديد  يتوافق حق االنتفاع بشكل مالئم من الناحية ال
  C.F.W. Malone  (10  مالون إىل    جيفرسون  الدستوري الدوري. وفيما يتعلق ابلالحق يكتب 

 (: 1787سبتمرب  

لذلك ينتهي كل دستور  ال ميكن ألي جمتمع أن يصنع دستورا  أبداي  أو حىت قانون أبدي...و "
كراه  ابإل لفرتة أطول فهو عمل    نفذ قسرا   طبيعيا  مع هناية السنوات التسعة عشر. وإذا  وكل قانون

 "وليس عمال  صحيحا .

القوانني وإجراء التغيريات    ية السنوات التسعة عشر مؤمترا  دستوراي  ملناقشة نقائصمع هناسي عقد  حيث  
آليةستمتلك احلكومة    .(27)الالزمة الثورات داخلية    اجلمهورية  االنتفاع  لتفادي  تبنت مبادئ    . (28)إذا 

جيل  من  مترير الديون واحلروب    تفادي   عندللتقدم السياسي    مهيأ  يعتقد جيفرسون أن املسرح سيكون
كل جيل الستيعاب احتياجات    جتديد دستور تلك اجلمهورية يفعند  يف اجلمهورية اجليفرسونية و جيل  إىل  

 . وتقدم اجليل الالحق

يفرسون  ردا  على رسالة ج  (1790فرباير    4كتب جيمس ماديسون رسالة مطولة بعد عدة أشهر ) 
القوية".  أبدباملتعلقة ابالنتفاع وقدم   الرسالة    "بعض االعرتاضات  مل جييب جيفرسون قط على تلك 

 . سيادة األجيال فكرة يتخلى قط عن ولكنه مل 
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 . الثورة 4.4

 ال يوجد حكومة مهما حسنت نواايها معصومة من الضالل. ويكتب جيفرسون يف إعالنه لالستقالل: 

حتويره    لشعبحيق ل  السامية  احلكم مدمرا  لتلك الغاايت  أشكال   عندما يصبح أي شكل من "
مثل  وإزالته وأتسيس حكومة جديدة   على  بنياهنا  على  تؤسس  وتنظم سلطاهتا  املبادئ  تلك 

 (19 :[D]الشكل األمثل ألمنه وسعادته. 

  خطر كان هناك  سباب خفيفة وعابرة" وإال  أل"  لفرتة طويلة   قامت اليت  حلكومات  اتغيري    أال جيب  لكن  
 : تفوقها فسادا . ولكنكومة فاسدة حبكومة مماثلة رمبا استبدال ح

حتت  واغتصاب املمتلكات، ابضطهاد األفراد لسلطة  استغالل ا  "عندما يقوم تراكم طويل، من
املواطنني وواجبهم اإلطاحة مبثل تلك احلكومة وتقدمي حراس جدد  ستبداد  ا مطلق فمن حق 

 ( ".(19 :[D])ألمنهم املستقبلي

د  العدي"توجد    حتدث عندماالثورة    جيفرسون أن  يصرح"  موجزة حلقوق أمريكا الربيطانية  ةنظر "كتابه  ويف  
 ( ويضيف:105 :[S]  ) لسلطة"من االنتهاكات غري الشرعية واغتصاب ا

ضطهادات  اال  بينما تربهن سلسلة  ،املفردة إىل الرأي العرضي ليوم ما  االستبداد"تنسب أفعال  
خطة متعمدة  على وجود  بكل صراحة    لوزراءارغم تغري    ثباتب  ستمراليت تبدأ يف فرتة حمددة وت
 "(.110)س: ومنظمة لتحويلنا إىل عبيد

وموجها     (2)( كثريا  وطويال   1)  للسلطةصاهبا  اغتو   بدادهايكون استوابلتايل تصبح احلكومة مدمرة عندما  
 على االستبداد. ا  واضح  ا  مؤشر و (  3)حنو الغاية ذاهتا 

حلكم    ضروري  روث من الدمفإن  .  االضطراب هو أحد عواقب احلرية  من  يقول جيفرسون أن بعض
احلكام   صحي الزمن   ألن  مر  مع  س  -  سيسعون  لويليام  جيفرسون  يقول    13)   -  مسيث.  كما 
احملكومون  يفرتض  عالوة على ذلك س  .ي راقبوا بعنايةاخلاصة إذا مل    تبعا  ملصلحتهم  م( للحك 1787نوفمرب

  ر فيها احلكام ذك  اآللية اليت ي  هي  تكون حقوقا  دائمة. ولذلك تكون الثورة  أن احلقوق اليت حصلوا عليها س
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بشكل دوري أن احلكومة يف اجلمهورية    (1787يناير   30)  -  ن جيمس ماديسونكما خيرب جيفرسو   -
 هي معيار العدالة.  غبة األغلبية املتعلمة هي حكومة من الشعب وألجل الشعب وأن ر اجليفرسونية 

يف الرسائل إىل    االضطراب الذي يتحدث عنه جيفرسون( إن  2019a, 73–76يقول هولوتشاك )
رة " ظاهإلعالنه"  الثورة ابلنسبة جليفرسون ووفقا    فإنللثورة.  وليس  تمرد  صور لل  مسيث وماديسون هو

معقدة وجيب أال حتدث قط ألسباب بسيطة أو بسبب حاالت مفردة من اإلساءات احلكومية على  
حاالت التمرد   تكونواالستمرارية. ابملنظور واحلجم  ،ابلنسبة هلولوتشاك يكمن الفارق،و  .عكس التمرد

الغالب  اإلساءاتعنيفة    يف  فيما خيص  للحكومة  وترسل إشارات سريعة  فهي وحمدودة  الثورات  أما   .  
 اعتادت على اإلساءة.لإلطاحة حبكومة خمطط هلا وطويلة األجل و  عنيفة يف جوهرهاو  حماوالت معقدة 

مريكني  بني    جيفرسون أفكار    Mirkin  يفسر  مييز  بل  والثورة  التمرد  بني  مييز  إذ ال  أخرى.  بطريقة 
 التمرد الشعبوي وهتديدات النخبة ابلتمرد.   ":ة"مستويني من الثور 

ومن املفرتض لقضااي    كان حمليا    الذي  Whiskeyومترد الويسكي  Shays  بتمرد شايس  يتمثل السابق
الالحق   يتمثل  بينما  أخالقية.  وفرجينيا  غري   Kentucky and Virginiaبثورات كنتاكي 

Resolutions  ذلك  اليت كانت أكرب وارتبطت ابلقضااي األخالقية )مثل التعدي على احلقوق( ول
 (. 65- 64)السبب متيزت ابالستمرارية.  

هي أكرب وأكثر استمرارية وأكثر    التمرد النخبوي  ثورات أوالف  يتضح هنا شيء مفرد ابلنسبة جليفرسون.و 
داايت  عن ب  (1823سبتمرب    4)  جلون آدامس  تعقيدا  من التمرد أو التمرد الشعبوي. ويكتب جيفرسون

  اعتاد منذ طفولته   الذي يبدأ الثورة ما بدأ به. فهو   يستكمل اجليل   "اندرا  ما  واستمرارية ونتائج الثورات:
التفكري  مللوك  لسليب، جسدا  وعقال ،على اإلذعان ا ه وقساوسته وال يكون مؤهال  عندما يتطلب األمر 

  Bonapartes بيد البنوابرتيني   اجلهل والتعصب يصبح غالبا  أدواتقلة اخلربة و  بسببو   وتقدمي ذاته.
الثورات    .حقوقهم وغاايهتم اخلاصة "  للدفاع عن   Iturbidesوااليرتوابيديني   يتوقع أن تؤسس  وال 

 حكومة حرة مستدامة من احملاولة األوىل. 
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ه ولكن  ة البتداء واحملافظة على الثورةيكون جيل الثورة مالئما  عاد  ويتابع جيفرسون يف رسالة إىل آدامس:
ذا   تثبيت دستور مجهوري حيوي. هناك إ  . ويكون ابلنسبة جليفرسون عاجزا  عنال يتمكن من حسمها

. جيب أن حتافظ  يتمثل دور اجليل األول ابالستهالل مسؤوليات لألجيال كي تنجح الثورة اجليفرسونية. 
تطبيق    يتم يف املرحلة األخرية القاهرة. و احلكومة    إلقصاء األجيال الالحقة وتستكمل اجلهد االبتدائي  

 غبة الشعب. الدستور الذي يعكس ويدين ابلفضل لر 

  حتدث إال يف حاالت من االستبداد املتطرف واملستمر   أالن الثورة جيب أبجيفرسون على القول   ويصر 
الباهظة البشرية  والتكلفة  التعقيد  تراكم  "  ( 19 :[D]  )   إعالنهوكما يكتب يف    . بسبب  يقوم  عندما 

األفراد يف ظل االستبداد املطلق فمن حق  طويل، من استغالل السلطة واغتصاب املمتلكات، ابضطهاد  
  ". ورغم ذلك اعتقد   املواطنني وواجبهم اإلطاحة مبثل تلك احلكومة وتقدمي حراس جدد ألمنهم املستقبلي

"آليات  جيفرسون الثورات  السلطة    حتتاجها  "أن  مقاليد  يتبوأ  إىل    مييلاحلكومات اجلمهورية ألن من 
 (.(TJ to Spencer Roane, 9 Mar. 1821 )الفساد بسبب تلك السلطة. 

 

 . التعليم  فلسفة .  5

للشعب    حكومةتيسري  . ومن اجل  (29)مع فلسفته السياسةاتم  لتعليم توافق  يف اتتفق رؤى جيفرسون  
سياسية  مشاركة  ابلتعليم العام للمواطنني من أجل    ومن أجل الشعب يتعني القيام إبصالح تعليمي يسمح

حنو    صالحموهبة و   هم أكثر وتوجيه    ،من القيام ابلشؤون اليومية بدون التدخل احلكومي  ومتكينهم  اوسع
 املؤسسات العلمية املتطورة مثل جامعة فرجينيا.

أن التعليم جيب أن    الفرنسيني . تعلم جيفرسون من  عديدة  مصادراستقى جيفرسون رؤاه التعليمية من  
.  (  Arrowood 1930 [1970]: 49–50ا  على أسس فلسفية )يكون منصفا  وعلمانيا  ومبني

األغلب  على  شالوت  ودرس  وال    Diderot  وديديروت  La Chalotaisيه  أعمال كوندورست 
مب متأثرا   وكان  وتورجوت  الفاييتوشارون  سريا   Lafayette  ثل  دو   Correa de  وكوراي 

Serra وكوفيه وبوفون  Buffon  ومهبولدوت  Humboldt  وسي Say .    عالوة على ذلك تراسل
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لوك  و   Priestley  يستليأو قرأ أعمال بريطانيني وامريكيني من أمثال جون ادامس وبر   مع  جيفرسون 
برايس وويليام مسول وويث    وريتشاردTichnor وتيشنور  وستيوارت   Pictet  وتوماس كوبر وبيكتيت

جيب ان يكون  حيث    (.  Holowchak 2014a, 69)   وفوكييه وبيثون راندولف وابتريك هنري
ما تلقاه من  إىل    وماري إضافة ويليام مسول يف كلية ويليام    على ذلككما أكد    ذلك التعليم علميا  ومفيدا  

 هم للتشاحن امليتاجترييب. ءالفالسفة التجريبيني من عصره وازدرا

 

 . التعليم  نظام  1.5

(  1779)  دمت للجمعية العمومية لفرجينياتتمثل رؤى جيفرسون عن التعليم يف أربعة قوانني مقرتحة ق  
للتعليم   نظام  أتسيس  قانون  )ويف  جاب 1817لعام  فيش  روك  تقرير  ويف   )  Rockfish Gap  

  ومونفورد وادامس وكابل وبورويل   Banister  كار وابنيسرت  –  مثل   ( ويف رسائل مهمة إىل 1818)
Burwell وبريزر وبريكنريدج Breckinridge . 

فرجينيا يف عام  و عندما توىل جيفرسون وبندلتون   قوانني  كتب جيفرسون    1776ويث مهمة مراجعة 
 .82إىل  79من القانون -  خمطوطة من أربعة قوانني 

لية  كل خيط من االرستقراطية القدمية أو املستقب  نظاما  جيتث  من هذه القوانني ...  4"أعترب  
 "(.44 :[WTJ5] )(30ويؤسس حكومة مجهورية حقيقية )

يضم كل منها مدرسة للتعليم العام "يتم فيها    من األجنحة   أو مئات   أتسيس أقسام  79اقرتح القانون  
مديرية يضم كل منها مدرسة    24م فرجينيا إىل  ي (. وتقس BG")تدريس القراءة والكتابة وأسس احلساب

(. اقرتح قانون    BG)".  "للتعليم الكالسيكي والقواعد واجلغرافيا والفروع األعلى من احلساب الرقمي
اقرتح قانون    (31)(.BWM  عرب توسعة "فضاء العلوم")  هامنهاج  ة ويليام وماري وتوسيععلمنة كلي  80
فرجينيا من أجل العلماء واملسؤولني املنتخبني واملواطنني الراغبني ابالستزادة من  إجياد مكتبة عامة يف    80
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(عدم السماح  1786د الذي متت املوافقة عليه )القانون الوحيوهو    82القانون  اقرتح  (.    BL)العلوم.  
 (. BR ( )[Au]: 31–44 ألية والية برعاية دين حمدد.)

-   79( أبن القانون  TJ to George Wythe, 13 Aug. 1786  )أوضح جيفرسون األمر  
األقسام ا ومدارس  األقسام  بتطبيق  "  -ملتعلق  منكان  أمهية  األكثر  ألنه كان التشريع  كامل  القانون   "  

احلرية والسعادة للمحافظة على  لتوليد  يف مجهورية  ""األساس ..  املفتاح  اإلصالحات    حقيقية. وكان 
 اإلصالحات اليت تستهدف املواطنني املتعلمني واملزدهرين. أي -  الالزمة للجمهوراينية اجليفرسونية

 :(1786يناير  4ويقول جلورج واشنطن )

األفراد الذين يتمتعون بدرجة    أنفسهم وأبيديمن إال أبيدي الناس  حريتنا مبأ   ميكن أن تكونال  "
 " .وتلك من أهم األولوايت اليت تشغل ذهين معينة من التعليم 

"عندما يكون األفراد عاملني ببواطن األمور    :(   1789يناير   8ريتشارد برايس )  ويكتب إىل الفيلسوف
 .(32)ومتهم"ميكن وقتها ائتماهنم على حك

من    املنتخبة  أن احلكومة بال شروط. مل يؤكد قط بشكل قطعيومع ذلك مل تكن ثقة جيفرسون ابألفراد 
غري املنتخبة وغري   . علمته التجارب أن احلكومات ستتمكن من العمل والنجاح الشعب وألجل الشعب 

  ولذلك -تستجيب الحتياجات الشعبأي أهنا يف النهاية مل –ملساءلة الشعب مل تكن انجحة   اخلاضعة
أو   "جتربة"  اجلمهوراينية  على   .TJ to John Adams, 28 Feb  عظمى")ال تجربة  "الأطلق 
1796, and WTJ5: 484املواطنني والدفاع عنها وأال حيكم احلكام   ( . إذا رغبنا ابحرتام حقوق  

احلاجة    تربز  وابلتايل  - يم األساسي كحماة للمواطنني حيتاج كافة املواطنني للتعل  حلهم اخلاصة بل وفق مصا
 امللحة لنظام املدارس ذات األقسام. 

 

 . البشري واالزدهار  التعليم 2.5
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- 459(:R  )  بوجود طبقتني من املواطنني العمال واملتعلمني   ميز جيفرسون بني مستويني من التعليم 
للمحافظة    ابألعمالالالزمني للقيام  -املاشية والصناعيني ورجال احلرف   املقسمني إىل مريب-العمال (.  60

احمللية.   الشؤون  لعلى وحتسني  احتاجوا  لتوفر لتعليم األسوابلتايل  املتعلمون  التعليم على    اسي. وحيتاج 
)مدارس جيفرسون الوسطى للقواعد( والتعليم اجلامعي. ويكتب جيفرسون إىل بيرت    مستوى الكليات

 (.1814بتمرب س  7) كار

 " يتناسب مع ظروف وغاايت حياته. التعليم لكل مواطن مبا   يتعني على كوادر موظفي بالدان تقدمي"

خملوقات اجتماعية واجلمهورايت    هم  ال تكون االحتياجات كلها شخصية. فالناس ابلنسبة جليفرسون
الثوري الفرنسي مارك  ىل  تقدمية وابلتايل يتوجب على املواطنني واجبات سياسية. ويكتب جيفرسون إ

  تقدمي، كما "إذا رغبنا بتحسني وضعية االنسان بشكل    :(1818أكتوبر  6)  Jullien  ني أنطوان جولي
التعليم هو األداة الرئيسية    ،أنمل ونعتقد بصدق جيب أن حيظى كافة  اليت تؤثر على ذلك."  سيكون 

 املواطنني بفرصة املعرفة وأيخذوا مكاهنم التشاركي يف الدميوقراطية املستقرة املزدهرة وفق أفضل إمكانياهتم.  

أدرك جيفرسون أن حتفيز املشاركة السياسية الكاملة والتقدم األخالقي يتطلب اصالحا  تعليميا  منتظما . 
جو  السناتور  إىل  رسالة  يف  جيفرسون  سوحيدد  ستة  1817سبتمرب    Cabell  (9  كابل  .زيف   )

 خصائص لذلك النظام:

 ألساسي للجميع.اجيب أن يتوفر التعليم   .1
 جيب أن حيظى التعليم ابلدعم الضرييب.  .2
 من االمالءات الدينية. جيب أن يكون التعليم متحررا   .3
 جيب أن خيضع النظام التعليمي للرقابة على املستوى احمللي. .4
 تميز املستوايت األعلى من التعليم ابلبحث احلر.جيب ان ت .5
 .العامة نفقة من ال بدعمجيب متكني املتميزين عقليا  مبتابعة التعليم حىت أعلى املستوايت  .6

  شامل والعام  التعليم  ال  :كافة املواطنني التعليم املتناسب مع احتياجات    توفري   علىال يقوى سوى النظام  
 Bowers 1943: 243 and Walton)  املتميزة  املالئم الحتياجات املتعلمني تعليم  للعمال وال
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الفكرة  (.    119 :1984 تلك  جيفرسون  تيكنور  لألكادميي ويوصل    Ticknor   (25جورج 
واملعرفة  املعرفة قوة واملعرفة أمان  ف ": عرب رسم احلقائق املهمة Bacon ( أبسلوب ابكون1817نوفمرب

 سعادة" وأن املعرفة مفيدة وتقودها البياانت. 

 TJ to William  )مل تكن متطورة إىل حد كبري  قدرات البشرية  أن ال  عموما    أظهرت املالحظة  
Green Munford, 17 June 1799.)  ل االمكانية  وابلتايل حيتاج التعليم للغوص بعمق داخ

 خالقية.مسؤولة من الناحية األبطرق  البشرية البكر 

اجبارها من  مكن  سوى الثمار احلامضة واملرة ولن نت  أن الشجرة الربية واملهملة ال تنتج  "نعلم
على انتاج ما هو أفضل ولكننا نعلم أن فن التطعيم يضع شجرة جديدة على األصل الوحشي  

عم  طّ ي    حيث  ذلك األسلوب   ابلتايل ينتج ما هو أفضل من حيث النوع والدرجة. مياثل التعليمو 
إىل خصال    وحييلها  ن ما بداخله من مزااي شريرة وفاسدةسّ رجال  جديدا  على أصل فطري وحي  
 "(. 461 :[R]) الفضيلة واالستحقاق االجتماعي.

مل يعين ضمنا  جمرد التقدم يف    العيش، والذيسني جدوى  حت  ون يفالكمال البشري ابلنسبة جليفرس  متثل
ولكن أيضا     ،لعمالةا  تستبدل  اليتبشرية واإلنتاجية البشرية عرب االكتشافات واالخرتاعات  حقل الصحة ال
 ,.e.gالتحسن األخالقي. كان التحسن األخالقي أكثر أمهية من ممارسة العقالنية )  يف   وعلى اخلصوص

TJ to Maria Cosway, 12 Oct. 1786  ابال الصافية  العقالنية  متثلت  ستخالص  (. 
 نغماس البشر ابحلقيقة. اب بينما متثل الشعور األخالقي من احلقيقة  يالبشر 

ومع ذلك اعتقد جيفرسون أن مقررات األخالقيات مل تكن الزمة إن مل تكن جارحة. وكتب إىل كار  
ان1787غسطس  أ  10) الفرع  ("اعتقد  هذا  يف  حماضرات  للوقت  حضور  السلوك    ."مضيعة  ألن 

رد كامس ودافيد هيوم.  مثل لو -اتسق ذلك ابلطبع مع جتريبية ذلك الوقت   نطق.ابمل  األخالقي ال يتعلق
 دورا  للتعليم يف التطور األخالقي. "مالحظات حول والية فرجينيا"جيفرسون يف وضع  ومع ذلك  

  العقل   االجنيل، ألنمبادة مثل    اسماحلتشجيع االخنراط  ليست مناسبة لاملرحلة األوىل من التعليم  إن   
على األطفال ختزين احلقائق    ايتعني فيه  يتالا املرحلة  ولكنه  ،كايفالشكل  ل اب  كون متطوريال    البشري
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  "ميكن غرس "عناصر األخالققت الحق من احلياة. و يف و   ية اليت سوف تستخدم بشكل نقديالتارخي
 ... ان مثل تلك العناصر تعلم األطفال رسطويةاطريقة جيفرسون بيقول  و  .أثناء القيام بذلك

ان سعادهتم الكربى ...ال تعتمد على ظروفهم يف احلياة حيث وضعتهم الصدفة بل دائما  يف نتيجة  " 
  147 :[NV])العادلة.    الصناعة( واحلرية يف كافة املساعي)مثل    الوعي اجليد والصحة اجليدة والوظيفة 

.) " 

 

يل، فإن "التعليم" األخالقي ليس مسألة يقوم فيها الفرد ابستيعاب وهضم املبادئ األخالقية لتطبيقها  وابلتا
حيث مل تكن هناك مبادئ معصومة ابلنسبة جليفرسون، ألن األخالق كانت تتعلق    -على ظروف معينة  

س األخالقي  واإلميان بقدرة احل  - ابستشعار الشيء الصحيح الذي جيب القيام به يف تلك الظروف  
األقران. أو ضغط  للعقل  املفسد  السبيب  التأثري  الصحيح دون  الشيء  "تقرير"   TJ to)  للفرد على 

Martha Jefferson, 11 Dec. 1783, TJ to Peter Carr, 19 Aug. 1785 
and 10 Aug. 1787).  .) 

 
املواطنة الفعالة    التعليم يولد وجيب ان    .لألخالقيةبسبب خضوع العقالنية  يكون التعليم مفيدا   جيب أن  
عملية التعليم ألن منظوره للتعليم اتبع مذهب  أصر جيفرسون دائما  على    واالستقرار السياسي.  التشاركية

  Jenner  (14ادوارد جينر   طبيبللعامل وال ولننظر إىل ما يقوله جيفرسون    Baconian  (33)  ابكون
 لقاح مرض اجلدري. الكتشافه  نيابة عن "العائلة البشرية أبكملها"ابل( 1806مايو

املفرد قط وبتلك املقدرة. كان اكتشاف هاريف للدورة الدموية    التطورمل ينتج الطب مثل ذلك  "
  ،ولكن يف مراجعة ملمارسة الطب قبل ومنذ تلك احلقبةاحليواين،  إضافة مجيلة ملعرفتنا ابالقتصاد  

البشرية    بتالءاتسجل االمن    ، لقد أزلتال أرى أي حتسينات اشتقت من ذلك االكتشاف
 " ما قدمته له من فضلولن ينسى اجلنس البشري قط  واحدا  من أعظم آالمها.

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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اكتشاف ان يكون عقيما  إذ ميثل على الدوام    كل اكتشاف علمي مفيدا . "ال ميكن ألي  يعترب  لكن
 (.TJ to Robert Patterson, 17 Apr. 1803) خطوة حنو شيء آخر"

واسعةلمة  كانت ك جليفرسون  ابلنسبة  معيارية.  "مفيد"  مضامني  امل  (34)وذات  التعليم  كامل  توسينتج 
  ...ابلنسبة جليفرسون رجاال  

ومفيدين ألهنم أذكياء ومثقفني ومتعلمني وماهرين تقنيا    -للمجتمع على كافة األصعدة   "انفعني 
العيش وسعداء ومؤهلني للقيادة السياسية    لقمةكسب  وقادرين على    (مهمةوهذه  )  وأخالقيني 

  "(.Martin: 37 ) واالجتماعية

يساهم املواطنون الذكور من ذوي الفضائل  حيث  .  سياسيالو   جتماعيالنشاط اال  "مفيد"  منت كلمة وتض
م  الناحية السياسية. وسيساهزا  من  اجلمة والعبقرية الفريدة عرب املشاركة يف العلوم وتبوأ املناصب األكثر متي

احمللية املستوايت  على  وغالبا   تواضعا   أكثر  بشكل  شأان   األقل  على املواطنون  واجب    ،  املثال،  سبيل 
 ومراقبة املمثلني املنتخبني.  للنواب والتصويت  جليشاب شاركةالتحكيم وامل

دوات اليت حيتاجوهنا  نح األشخاص األ مل  بة جليفرسون طريقة للعيش. ويهدفالتعليم ابلنس  وأخريا  ميثل
املشاركة من  وسياسيا     لتمكينهم  والسعادةاجتماعيا   الذات  على  الحظ كارل    .واالعتماد  وكما 

 Lehmann (201-2:)ليمان

يتعني على املرء االنتقال  حيث ". منتهيةوكالة " لتوماس جيفرسونابلنسبة  "مل تكن املدرسة قط 
الذي  ن التعليم الذايت...تصبح معرفة احلريف البسيط،  من مرحلة إىل أخرى يف عملية ال تنتهي م 

  واسعا فة التكنولوجية بتخصصه احلريف، لعنة عليه. يتعني أن يكون التعليم  ال ميلك سوى املعر 
 من أجل التأكيد على حرية وسعادة االنسان.

 

 . العرق.6 
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  ، تلك اآلراء. ورمبا أتثرت  (35)نظرات جيفرسون حنو العرق حمورا  لنقاش معترب يف املراجع الثانوية  أصبحت
لعصره ومل يكن  نتاجا     بذلك االعتبار  كانبنظرات الطبيعيني الرواد يف عصره. و   يت تعترب اليوم عنصرية،ال

 سابقا  لذلك العصر. 

جي نظرة  حول  النقاش  معظم  بكتابهتعلق  للسود  و "مالح  يفرسون  فرجينيا".  والية  حول  يكتب ظات 
 : ١٤  يف مسألةجيفرسون 

حيث    يف املنطق  السود كثريا  عن البيض  بينما يرتاجع  فيما يتعلق ابلذاكرة  يتساوى السود مع البيض   "
 (.139 :[NV] ) تتبع وتفهم استقراءات اقليدس"  علي إجياد واحدا  منهم يتمكن منيصعب 

 

(. "ويف التخيل   140 :[NV]"مل أجد أسود يتفوه بفكرة تزيد عن مستوى السرد البسيط")  ويضيف
يف حقل املوسيقى    ميتلك السود  ذلك جبالء يف فنهم.  ظهريو   "  أرى السود مملني وعدميي الذوق وغريبني 

" كما  الدقيق"االلتقاط    أكثر من البيض وأكثر قدرة على  نموهوبو "للنغم والوقت" وهم  آذان صاغية  
"ومل يثبت بعد    لبت من أفريقيا".وهي آلة مشاهبة للغيتار "ج    Banjarتتضح موهبتهم مع "الباجنار"

لكل اللمسات    امللهميعترب  "  بؤسهم أن  ن  ابلرغم مقدرهتم على أتليف مقطوعة أمشل أو تناغم أعقد".  
 (.40–41 and 288n10 :[NV]) "اي  شعر حسا املؤثرة من الشعر فإهنم ال ميتلكون 

والدماغ العقل    جسميا   السود  تطور، من خالل "تقدير جيفرسون  مثبت، وفق   أمر  ويقول ان ختلف 
من قبل اجلميع وثبت أن ختلفهم مل يكن    ذلك  لوحظ"وأيضا  مع البيض"    اختالط هلمأول  منذ    وعقليا

من  " يف الكتب العلمية  (. وقد يقصد هنا "املالحظات  141 :[NV]فقط بسبب ظروفهم املعيشية")
 مكتبته يف عصره.

 اآلخرين.  يف حقل األخالقيات مبساواة السود مع يعرتف جيفرسونو  

جند من بينهم العديد من األمثلة على النزاهة، وكثري من األمثلة بني أسيادهم األفضل تعليما،  "
 " على اإلحسان واالمتنان واإلخالص الراسخ.
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بعدم احلاجة  "قد يشعر االنسان الذي ال جيد قانوان  يناصره    ويشرح جيفرسون عن "ميلهم إىل السرقة":
شيء")   سلبه كل  ممن  القليل  العبد  أيخذ  وقد  اآلخرين."  ملصلحة  املصنوعة  القوانني  ابحرتام  لاللتزام 

[NV]: 142) ." 

مل يكونوا    تأكيد املالحظة ولكن السودب  تلك االستنتاجات شرطية: فهي حتظىيقول جيفرسون أن كافة  
 .)السكان األصليني( ابإلضافة إىل "الرجال احلمر"  لغاية األن مواضيع للتاريخ الطبيعي

. إذ  متاما  مؤكد غري  ن يف حقول املنطق والتخيل  هنم متخلفو أبالرأي القائل    يكونجيب أن  و "
  املوضوع الدراسي رض  عّ حىت عندما يـ  وذلك    استنتاج عام العديد من املالحظاتأي  يتطلب تربير  

  األمر تفحصا  أكرب   لتشريح والعدسات البصرية وللتحليل عرب النار أو املذيبات. وكم يتطلب ل
  ، كافة احلواسوليست مادة واليت تستعصي على البحث ب  جمموعةن موضوع حبثنا  عندما يكو 

ا هو موجود  م  اثرآ  كونت  وحيث  ،متنوعجمتمعة بشكل  و   وف وجودها متنوعةحيث تكون ظر 
البشر يف    ستنتاجناا  حيطقد  . ودعين أضيف:  تللحسااب   أو غائب معارضة  عرق كامل من 

  على مدار قرن ونصف جيب أن نقول انه  و الذي منحهم إايه خالقهم.    الكائناتميزان    ترتيب
أعيننا ونصب  الزمن  التواجد  قد    ،من  قط كمواضيع    ناولكن  واحلمرسود  عرق  إليهم  ننظر  مل 

أبن السود هم أدىن من البيض يف ملكات اجلسد   ،توقع  جمردوهو  هنا،  تاريخ الطبيعي. وأقول  لل
 " (.  143 :[NV] )والعقل. 

يعي تواجد عدد  وابلرغم من تقريره أبن السود وسكان أمريكا األصليني مل يكونوا مواضيع للتاريخ الطب 
من   الرواد كبري  اليت كتبها  عصره   الطبيعيني   املراجع  لينوس -من  السويدي كارل  البيولوجي  أمثال    من 

جولدمسيث1808(1758) واوليفر  وجورج كوفيه1823(1774)  (  واليت    (1831(1817)  ( 
تاابت إىل السود والسكان األصليني يف أمريكا  نظرت تلك الك.  وصل إليها جيفرسون وتشرهبا بال شك

(  36)اجللد األدكن والتخلف املتزايد  مرتبة من األوروبيني البيض. وربطت تلك النزعة بني    على أهنم أدىن 
هيوم دافيد  أمثال  من  الكبار  الفالسفة  مسيث   208n10[:  1987]  1755)  وأكد  وادم   )  
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و 208(:1982)1759) فولين  (  واألمريكيني  68(:2010)1802)دو  السود  ختلف  على   )
 األصليني.

 ،أن السود واألمريكان األصليني   "العلمي" يف زمن جيفرسون اعتقاد بعض أقدر العلماء  هذا اللغوظهر  ي  
امتلك جيفرسون  .  (37)متخلفني أو انقصني نوعا  متفرعا  من البشر، كانوا  حيث اعتربوا كل منهم عرقا  أو  

جيفرسون  "  "مالحظاترات احلديثة يف كافة العلوم. تلطخت  ابلتطو   تلك املراجع وسعى لإلحاطة  معظم
اعرتف ان السود    ،. وابلرغم من اعتباره إايهم متخلفني لسلطات زمانه  اخلاضعةابملالحظات أو األحكام  

متساوين من الناحية األخالقية مع كافة الباقني وهلم كافة احلقوق اليت يتمتع هبا بقية البشر. ويكتب إىل  
   (:1809فرباير  25) Grégoire جرجيوار

ألن السري إسحاق نيوتن كان    مهما كانت درجة موهبة السود فإهنا ليست مقياسا  حلقوقهم."
 " .ملكيةصاحب أو ا كن ابلتايل لوردرين من حيث الفهم ولكنه مل يمتفوقا  على األخ

وهم عرقا  أدىن من  رب مع نظرة أولئك الطبيعيني الذين اعت  لألمريكيني األصليني نظرة جيفرسون    مل تتسق
 العرق األورويب ويتطلب ذلك بعض التفسري.  

جيفرسون   مسألتهيقدم  فرجينيا  مالحظات "  كتابه  من  عشر   ة الرابع  يف  والية  خمتصرا     "حول  حتليال  
لألمريكيني األصليني كعرق. ومبا أهنم مل حيظوا "مبزااي" التعرض للثقافة األوروبية اليت حظي هبا السود ال  

األمريكيني األصليني "ينقشون غالبا    أو اجلدارة")  اىل  تفتقر  رسومايزال    (. 140 :[NV]  التصميم 
 ويكمل:

 ويتابع: ( 38)"حتتاج اىل هتذيب وجود جرثومة يف أذهاهنم   ورسوماهتم   نقوشهم"تثبت 

 :[NV])) ".تثبت قوة منطقهم وعاطفتهم ورقي وتألأل ختيلهم  بضرابت ذات خطابة سامية  "يذهلونك
140 
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الذي يتخيل جيفرسون أن على السود اظهاره نتيجة تعرضهم لثقافة    "التميز" مقدار    وقد يتساءل املرء عن
ظم السود يف أمريكا احنصروا أبعمال الفالحة  مع "ن بنفس الوقت أبويصر مضطهديهم أثناء االستعباد. 

 للعلوم والفنون.  جمتمعهم" ومل يتعرضوا كثريا  ومنازهلم و 

جمال    منهم  حوارات أسيادهم ودخل العديد  من  االستفادةمن    يف أماكن مكنتهم كثري منهم  ال  "تواجد
وعاشوا    بتحرركثريا  ابلبيض. وحصل الكثري منهم على تعليم    ذلك الوضعمن  ارتبطوا  لفنون احلرفية و ا

مناذج من أفضل األعمال    على  انظارهم  مجيعا  يف بلدان حظيت فيها العلوم والفنون برعاية معتربة ووقعت 
 "(.139–40 :[NV] ) القادمة من اخلارج

يتضح إن كان ذلك الفرق    األصليني. ومل   لألمريكيني وابلتايل خيتلف تقييم جيفرسون للسود عن تقييمه  
يف   فالتلميح  إنشائيا .  أم  فرجينيا"طبيعيا   والية  حول  ادموند كولز  "مالحظات  إىل  رسالة    25)   ويف 

 e.g., TJ tp Benjamin  يف رسائل أخرى )   االقرتاح  طبيعي ولكن  ( هو 1814أغسطس  
Banneker, 30 Aug. 1791, and TJ to Bishop Grégoire, 25 Feb. 

  حبيث ال ميكن أن يكون هناك تغيري سريع للحالة. انشائيا  ابلرغم من وضوح النقائص    يبدو (  1809
 كان السيناريو خمتلفا  فيما يتعلق ابألمريكيني األصليني. 

مذكور  يوجد الثانوية  تعاطف  املراجع   e.g., Risjord 2002: 50–1, and  )  يف 
Holowchak 2012, 243–48  )    أو سياسية جليفرسون يف يفيد بوجود مصلحة شخصية 

السود. الذي يعترب أحد    - Buffon  بوفون  يناقش  الدفاع عن األمريكيني األصليني مل ميتلكها جتاه 
 ،كائناهتا  ولذلك كانت  ( 39)انت أبرد وأرطب من أوروابأن أمريكا الشمالية ك - يف زمانه الطبيعيني م  أعظ

األصليني  األمريكان  فيهم  متخلفة  مبا   ،(  [NV]: 48).  " شعر و   اضعف "  اهلمجوابلتايل كان    بال 
  )   الشفقة وابملقارنة مع األوروبيني أقل فحولة وأقل حساسية وأكثر جبنا  من بني أشياء أخرى.  يوعدمي

[NV]: 58.)  وقال االيب راينال  Abbé Raynal  .صح ابلنسبة ألي أمريكي  يوما    أكثر من ذلك
نيد  بذل جيفرسون جهدا  معتربا  لتف  .(  64 :[NV])    أصلي سيصح على أي أورويب استزرع يف أمريكا

وراينال العلماء)60–64 :[NV]  )  بوفون  معظم  يعرتف  به كما  قام   e.g., Peden  (والذي 



1/8/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 41

 

1954: xxiii)  مما كان تفنيدا )   وأكثر انفتاحا   ا  أوسعبنجاح ملحوظ ابلرغم من أن هدفه كان نقاش  
[NV]: 54.) 

كريه السياسي.  تف  صليني نظراته املغلوطة للسود واألمريكيني األ  هنا شيء وحيد حيث شكلت  ويتضح
والسعادة واحلياة الزراعية متثل احلكم  كانت رؤية جيفرسون السياسية هي أمة أمريكية متمسكة ابحلرية  

 ,Holowchak 2017b)   لبقية احناء الكوكب  اجلمهوري السلمي وتقدم مع الوقت منوذجا  حيتذى
االستزراع الكامل للعبقرية واألخالقية يف    ،وجهة نظره  الرؤية، منوتطلب جناح تلك  (.    51–131
ليني قد جنحوا وفق املسارين.  األص  كيني (. ويبدو أن األمري  McCoy 1980: 136)  األمة الفتية

الناشئة واليت محلت    السكان األصليني يف األمة  ميكن، فقط، دمج. ولذا  بينما اعترب السود أقل عبقرية 
 TJ to James Madison, 27)  األمريكية الشمالية   ة القار   “ للحرية  كإمرباطورية "  إمكانية تغطية 

Apr. 1809  (.ورمبا ايضا  القارة األمريكية اجلنوبية )  TJ to James Madison, 24 Nov. 
نظر جيفرسون ال ميكن دمج السود ألن أي خلط عشوائي للدم األسود والدم    (. ومن وجهة 1801

النهاية "إزالة كل    جتربة جيفرسون اجلمهورية. ولذلك ينبغي يفاألبيض سيلوث الذرية وابلتايل يهدد جناح  
(. وظن ابلتايل أن الكل سيستفيد إذا    137–38 and 143 :[NV]")اخلليط  عبد خارج نطاق 

 البيض. كذلك و  ،يم السود وحتريرهم وترحيلهمتعل مت

للدحض من خالل   للعرق  تعرضت رؤى جيفرسون  العرق ابلطبع  أن  أظهر  الذي  احلديث  من    العلم 
 تصنيف فارغ.  الناحية البيولوجية هو

 العبودية؟  اهناء ولكن ماذا عن رؤى وافعال جيفرسون إزاء 

عمل  نعلم ان جيفرسون حتدث مرارا  وتكرارا  بصوت مرتفع ضد مؤسسة العبودية وبصفته حماميا  وسياسيا   
ل توىل ستة قضااي جمانية لصاحل العبيد الساعني للحرية ومل يدافع قط  جاهدا  الجتثاثها. وعلى سبيل املثا

 Summary View"  نظرة اخلالصة"عن أي مالك للعبيد. ونسخ خطاابت مؤثرة عن العبودية يف  
(  [S] 115–16  ويف املخطوط األويل )"إلعالن االستقالل"  (Au  22و )"حول والية    مالحظات

 العديد من الرسائل.( ويف NV :162-63)" فرجينيا
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 ورغم ذلك مل يقم ابلكثري أثناء التقاعد عندما كان ابستطاعته فعل الكثري.

ود قد يعود بضرر أكرب من  هومع نضجه مل يفعل جيفرسون الكثري لتحريك القضية ألنه اعتقد ان اجمل
 TJ to William  )1805وقت مبكر منذ عام   وعرب منذمل يكن مالئما     إن الوقت  النفع. وقال 

Burwell, Jan. 28)  .عن شكوك متعلقة ابجتثاث العبودية 

والعديد من الفضالء    اهنائهاأية تضحيات من أجل    هناك العديد من الرجال الفضالء الذين سيقدمون"
الذين  أنفسهم أبن    اآلخرين  ليس  يقنعون  الشيء  العالجذلك  يستعصي على  أنه  أو  هناك  و   ، خاطئا 

  هم ولكن  ال اخالقياألمر    أن هذا)مثل الذين يعتقدون    ابألخالقيةالذين ينحصر اهتمامهم    من   العديد
 "  .ابجلزء األخريكلما تقدم بنا العمر كلما اضطرران لالعتقاد تقدون أن التعاطف مماثل للفعل.(. و يع

العام1814أغسطس    25)   كولز  إلدوارد ويكتب   "الصمت  العبودية كمؤشر    (عن  لالمباالة  "حول 
 العامة بني األجيال األصغر.

  . وهذا املشروع الثقة والتأثري املتبادل  خاطر تولدوامل  املتبادلالعمل  يؤمن أبن    "لقد عشت اجليل الذي
 " .املتابعة ويصلون به إىل خط النهاية هو من أجل الشباب الذين يستطيعون )اجتثاث العبودية(

 عبيده عمال  متهورا . حتريرأن  كما انه يوبخ كولز عندما يعترب 

الزامهم  " أخرى هو  ملكية  إىل  ونقلهم  لصاحلهم:  ولو كان ذلك  برتكهم طلقاء  القوانني  لنا  ال تسمح 
هلم.  استخدامهم  نستطيع ضمان  الذين ال  ان تصطلح   أأتمل اي   ابآلخرين  العزيز  مع بالدك    صديقي 

 "وحالتها البائسة.

مؤسسة العبودية  تقاعد القيام بعمل أكرب الجتثاث  بعد الحفزت نظرات جيفرسون املغلوطة للسود ورفضه  
  عنصراي .يرى الكثريون من انحية أن جيفرسون كان  (.  see fn. 38  )  نقاشا  حرجا  يف املراجع الثانوية

( أن رؤى جيفرسون  1993)  ( وداويدوف 1977( وميلر)1969)  ( وكوهن1964)  يليناقش مكو 
  ( وأوبرااين1994)  العنصرية كانت عقالنيات منافقة المتالكه للعبيد وحياته الفارهة. ويقرر فينكلمان

( أن جيفرسون كان مندفعا  بفعل كره عميق للسود. ومن انحية أخرى  1999)  ( وماجنيس1996)
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أ(    2020ب و    2013)  ( وهولوتشاك2005)  ( وبورستني 2001)  ( وماير1963)  يناقش ليفي
قة التارخيية تسميته ابلعنصري  سون لنظرات مغلوطة حيال السود فمن املفار ر أنه ابلرغم من امتالك جيف 

. وابلتايل كان جيفرسون  العموم والعلماء يف ذلك الوقتاجلهل املتعلق ابلفوارق العرقية بني    نظرا  لرواج
 تاجا  للجهل واألحكام املغلوطة السائدة يف زمانه.ن
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