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زعيرت عادل بقلم

(نابلس)

… ملونتسكيو الرشائع»1 «روح ترجمة أقدم
مونتسكيو، ودو البريد دو بارون ولد ١٦٨٩ سنة يناير2 من عرش الثامن اليوم يف
بوردو من بعيًدا قائًما يزال ال الذي قرصالبريد يف والدته وكانت سكوندا، دو لويس شار

أميال. عرشة نحو
أمه جاءت وقد پنيل، دو فرنسواز ه أمِّ اسم وكان سكوندا، دو جاك أبيه اسم وكان
هو الذي ألبيه ذاك، أبيه امللكي الحرس لرجل صداًقا بالبريد هذه اإلنكليزية الغسكونية
السادس القرن إىل أهميته ترجع بيت من هو الذي ألبيه القدم، بالغ غري صالح بيت من
بوردو، برملان3 يف وعمه جده بالقضاء فقام إجماًال، القضاء أهل من آله كان وقد عرش،

حياته. به وصل ما هو والقضاء
من السابعة يف كان حني أمه وماتت البريد، دو بمسيو صباه يف لويس شارل وعرف
خمس مكث حيث بجوييل أوراتوريان مدرسة إىل أدخل عرشة الحادية بلغ فلما سنيه،
عزمه، عن ليثبطه أبوه يكن ولم بوردو، يف تخرَّج ثم التاريخ، إىل ميله ظهر وحيث سنني
فيقبل عام وفاته عىل ويميض ،١٧١٣ سنة يف أبوه ويتوىف سريه، عىل يتابعه أبوه وكان

ذلك. بوردو برملان يف قاضيًا الشاب ابنه
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لويس سان منظمة يف نبيل فارس ابنة البريد دو مسيو فيتزوج ذلك عىل عام ويمر
حب عدم مع وئام عىل معها فعاش مثقفة غري بروتستانية كانت وقد الرتيغ، حنة اسمها

وابنتني. ابنًا منها رزق وقد …
مع املحكمة لتلك رئيًسا فريثه ١٧١٦ سنة يف سكوندا دو باپتست جان عمه ويموت
عمله فيرتك سأم يعرتيه ثم قيام، خري بواجباته ويقوم مونتسكيو، دو لقبه ويرث ثروته،

سخرة. له يتمثل حينما
الشديد رغبته يفرس القديمة الدراسات التاريخية باملباحث ولع من يساوره كان وما
أبريل5 يف قبل حيث بوردو يف أنشئت التي الجديدة الرجوية4 األكاديمية إىل االنتساب يف
الدين». يف الرومان سياسة حول «بحثه بإسبوعني قبوله بعد تال وحيث ،١٧١٦ سنة من
الحقل يف العمل عن لترصفه سنة عرشة اثنتي مدة بوردو لربملان رئاسته كانت وما
من له تم التي الفارسية» «الرسائل كتاب ١٧٢١ سنة يف أخرج فقد والعلمي، األدبي
يف مرات أربع الكتاب هذا طبع وقد العلم، عالم يف معروف هو ما القبول وحسن النجاح
إىل أرسلها الرسائل من لسلسلة جامع الكتاب وهذا عليه، اسمه ذكر غري من األول عامه
االجتماعية األوضاع فيها ينتقد فراح سائًحا أوربة قصد وهمي فاريس رجل له صديق
حظر عن الكتاب لهذا الناس تداول قلَّ ثم الذع، ساخر بأسلوب والدينية والسياسية
بهرج «إنه الكتاب: هذا عن ڨولتري قول التجني ومن قيل، كما كنيس ومنع حكومي
يتعذر وكان مثله، إبداع ڨولتري عىل السهل من يكن فلم مثله»، يضع أن واحد كل يستطيع

نظريه. إخراج الزمن ذلك يف غريه عىل
ظهرت فلما الحني، ذلك حتى بوردو يف كبريًا رجًال يظهر أن مونتسكيو أمكن وقد
بت رحَّ ذلك بعد باريس قصد وملا البارييس، املجتمع يف إقباًال القت الفارسية» «الرسائل
مناقشاته يف اشرتك حيث املشهور «األنرتسول» نادي إىل يرتدد وأخذ العاصمة، هذه به
بنيسيال «محاورة كتاب ،١٧٢٢ سنة يف النادي، هذا عىل تال أنه ويرجح مقداًما، ودراساته
سلطانه، عن الطاغية هذا تنزل وأسباب السيايس سيال سلوك فيه بنيَّ الذي وأوكرات»

الجد. ميدان يف منه ينتظر ما مقدار أبرص الكتاب هذا ومن
١٧٢٥ سنة يف ونرشه غنيد» «معبد كتاب وضع من ذلك، مع مونتسكيو، يتورع ولم
الجمال باهرة حسيبة كانت التي كلريمون، اآلنسة دوبوروبون، دوك أخت لعرشاء إرضاء

وتحلل. خفة من هذا كتابه يخل فلم املجتمع، معبودة
١٧٢٥ سنة ففي محزن، فصل عىل الفرنسية األكاديمية يف عضًوا قبوله وينطوي
الكردينال وزيره تقرير عىل بناء ذلك يرفض امللك ولكن األكاديمية، هذه يف عضوا ينتخب
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بباريس، العرضمقيًما كون يشرتط والذي الوقت ذلك يف املهمل املبدأ إىل واستناًدا فلوري
االنتخاب. يلغى وبهذا

يف فصغر واألدب العلم إىل ظمأه يروي أن رأى فقد مونتسكيو، عزم ذلك يَُفلُّ ولم
سنة يف املوروث املنصب هذا فباع الغايات أعظم دونها لغاية تحقيًقا الكبري منصبه عينه
إىل شوق عن البيع هذا كان أن املحتمل ومن موته، بعد ابنه عىل يعود أن عىل ١٧٢٦
يف رغبة عن أو الفرنسية، األكاديمية يف عضًوا انتخابه إىل طموح عن أو باريس، مجتمع

كله. هذا عن أو بباريس، واألدبية العلمية الحركة مسايرة
وذلك العاصمة، يف ليعيش بوردو مدينة مونتسكيو غادر فقد أمر من يكن ومهما

البريد. يف سنة كل من أشهر ستة قضاء مع
وتلتمس األمر يف ويبحث الفرنسية، األكاديمية يف عضًوا قبوله من املانع يزول وبذلك
من خاصة طبعة مونتسكيو إخراج يزعم أنه غري ملونتسكيو، نفًعا جهود وتبذل املخارج
ولم الخرافة، حد هذا يعد ولم وتحويل، وتبديل تغيري عىل مشتملة الفارسية» «الرسائل
السمه ذكر غري من كتابًا نرشه عن معتذًرا للمؤلف فلوري الوزير إنصات دون هذا يحل
الوزير أخذ بعد الصعاب وتذلل األمر ويسوَّى ذلك، من يمنع الذي القضائي منصبه بسبب
.١٧٢٨ سنة يناير من ٢٤ يف الفرنسية األكاديمية ومتسكيو ويدخل الحظر ويرفع كفالة
مجتمًعا أوربة يف بسياحته قام حتى الفرنسية األكاديمية يف يقبل مونتسكيو يكد ولم
تيرس ولم وهنغارية، النمسة يف فطاف والنظم الدساتري يف باحثًا األمور إىل ناظًرا بالرجال
عام، نحو أقام حيث والبندقية إيطالية إىل انطلق ثم ناويًا، كان كما تركية إىل رحلة له
فأعجب شهًرا عرش ثمانية لبث إنكلرتة ويف والرين، پيمونت بطريق إنكلرتة إىل توجه ثم
عن الحديث يف الناس حرية فبهرته ڨولتري، بهما أعجب كما وسياستهم اإلنكليز بأخالق
كالباستيل، معتقل من إنكلرتة خلو له وطاب الحكومة، هذه بقاء مع الحكومة مساوئ

الرشائع». «روح يف ذلك يتجىل كما كتابة، ورجالها أحزابها تنازع قيد يفته ولم
بما سحر وقد بلندن، امللكية األكاديمية يف عضًوا فاختري مثواه إنكلرتة أحسنت وقد
الصالحة. للحكومة مثاًال اإلنكليزي النظام فعد عامة، مناٍح من إليه أوحت وبما أبرصفيها
يميل انفك ما البريد ويف باريس، إىل ال البريد، إىل يعود فرنسة، إىل مونتسكيو ويعود
يمهد أن رأى ولكنه العظيم، الرشائع» «روح كتابه مهيئًا النظر ويعيد ويعدل وينقح
أشد كتاب بإخراج وذلك الرشائع»، «روح إىل الفارسية» «الرسائل من االنتقال سبيل
«تأمالت كتاب ،١٧٣٤ سنة أمسرتدام، يف فأصدر الثاني، من قدًرا وأقل األول من خطًرا
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نسخة قدَّم قد كان أنه مع اسمه من خاليًا وانحطاطهم» الرومان عظمة أسباب حول
مع وتفكريًا أسلوبًا طريف الفلسفي التاريخي الكتاب وهذا الفرنسية، األكاديمية إىل عنه
أنه والواقع موضوعه، يف وإبداًعا اتزانًا يعدله ما العرص ذلك يف يؤلف ولم حجم، صغر
هذا لنا جاز إذا الرشائع» «روح بكتاب مبرش املؤلف من إرهاص الفارسية» «الرسائل مع

موتسكيو. شهرة تقوم الثالثة الكتب هذه فعىل التعبري،
اتفق ما وانحطاطهم» الرومان عظمة أسباب حول «تأمالت لكتاب يتفق لم أجل،
الجد رجل شهرة ملونتسكيو جعل أنه غري ضوضاء، من الفارسية» «الرسائل لكتاب
إخراجه يف تفكريه كان الذي الرشائع» «روح العظيم الكتاب عىل أمل أكرب تعليق وأوجب
.١٧٤٦ سنة بربلني امللكي العلوم مجمع يف عضًوا تعيينه إىل أدى ما وهذا معروًفا، أمًرا
الطبعة يف عنوانه وكان جنيف، يف الرشائع» «روح كتاب فطبع ،١٧٤٨ سنة حلت
حكومة كل ونظام القوانني بني تكون أن يجب التي الصلة أو الرشائع، «روح األوىل
عن جديدة «مباحث ذلك: إىل املؤلف فأضاف إلخ»، والتجارة والديانة واإلقليم والطبائع
وكتاب اإلقطاعية»، والقوانني الفرنسية القوانني وعن املواريث حول الرومانية القوانني
األول الجزء فيشتمل أجزاء، ستة بني موزًعا بابًا وثالثني واحد من مؤلف الرشائع» «روح
عىل الثاني الجزء ويشتمل الحكومة، وأشكال القوانني أمر فيها يعالج أبواب ثمانية عىل
عىل الثالث الجزء ويشتمل الجباية، أمور مع العسكرية التدابري فيها تعالج أبواب خمسة
الرابع الجزء ويشتمل األقاليم، ألحوال واتباعهما والطبائع األوضاع فيها تعالج أبواب ستة
أبواب ثالثة عىل الخامس الجزء ويشتمل االقتصادية، املسائل فيها تعالج أبواب أربعة عىل
تعالج أبواب خمسة عىل األخري وهو السادس، الجزء ويشتمل األديان، أمور فيها تعالج
ذيًال الجزء هذا من األخريان البابان ويعد واإلقطاعية، والفرنسية الرومانية القوانني فيها
عن سكت ما إذا أعتقد، ما عىل نقص، كتابي «يشوب عنها: مونتسكيو قال فقد للكتاب،
القوانني تلك عن أتكلم لم إذا يحتمل، ما عىل يقع ولن مرة، ذات العالم يف وقع حادث
عن الحني، ذلك حتى عرفت التي بالقوانني اتصال غري من أوربة يف ظهورها رئي التي
ميل مع النظام إىل أدت والتي … والرش الخري من يحىص ال ما إىل أدت التي القوانني تلك
اإلقطاعية القوانني ومنظر … واالنسجام النظام إىل ميل مع الفوىض وإىل الفوىض، إىل
وتبرصساقها، العني وتدنو بعيد، من أوراقها العني وترى قديمة، بلوطة وتنهض جميل،

لرؤيتها». األرض شقِّ من بدَّ فال مطلًقا، جذورها ترى ال ولكنها
ما وهذا مرات، عدة الكتاب ذات يكتب وقد حياته، يف واحًدا كتابًا العالم يضع وقد
مواده فجمع شبابه منذ موضوعه يف يفكر أخذ الذي الرشائع» «روح يف مونتسكيو صنعه

22



املرتجم مقدمة

األثر هذا وضع عن ينقطع لم وهو رحالته، أثناء يف الحقيقة وبني بينها وقابل الزمن، مع
الحقوق مدرسة مقاعد عىل الرشائع» «روح «أُبِرصَ ڨيان: قال وفيلسوًفا، قاضيًا العظيم
«عظمة بدور وعنيِّ مؤلفه، رحالت يف ح، ولقِّ الفارسية» «الرسائل يف ورسم دو ببور
العظيم»، كتابه وضع يف بسياحاته كثريًا مونتسكيو انتفاع أفرتض أنني عىل الرومان»،

املكتوبة. باملصادر انتفاعه الشفوية باملصادر انتفع مونتسكيو أن والواقع
يف انزوى حني ،١٧٤٤ سنة الغزيرة الرشائع» «روح ملواد مونتسكيو إعداد تم وقد
ويقول طبعه، يف يفكر أن أمكنه ١٧٤٧ سنة كانت فلما انقطاع، بال صيغته ليضع البريد

الرشائع»: «روح مقدمة يف مونتسكيو

أكتب كنت ما مرة ألف للرياح تركت وقد وتركته، الكتاب هذا بدأت ما أكثر وما
وراء أسري وكنت يوم، كل يف األبوية األيدي بهبود أشعر وكنت األوراق، من
أجد ال وكنت الشواذ، وال القواعد أعرف ال وكنت مرشوع، وضع غري من هديف
عنه، بحثت ما كل أتاني مبادئي أكتشفت عندما ولكنني ألفقدها، إال الحقيقة

وتمامه. وتقدمه ونموَّه كتابي بدء عاًما عرشين غضون يف فأبرصت

بال اضطراب ومن الظالم يف تلمس من مونتسكيو عانى ما مقدار ترى ثم ومن
حتى منهاج، ووفق نظام ضمن لها وضًعا انفصال بعد قصاصات جمع ومن حمل، وريب

كماله. إىل الرشائع» «روح كتاب انتهى
فصل مباحث بعضهم فرأى الكتاب، يف غريها من أهم املوضوعات أي يف اختلف وقد
فريق ورأي األديان أمور ثالث فريق ورأى األقاليم تأثري مباحث آخرون ورأى السلطات
يظهر خاصة أهمية من األربعة املوضوعات هذه من لكل ما فمع االقتصاد، مسائل رابع
والتنفيذية االشرتاعية الثالث، السلطات فصل مباحث كون عىل إجماع شبه هنالك أن

املدى. البعيد التأثري من لها كان ملا الكتاب، يف ما أهم والقضائية،
إساءة إىل يميل السلطان ذي اإلنسان كون األزلية التجارب من أن مونتسكيو يرى
توازن وعن السلطان، غري السلطان يقف فال حد، عند يقف حتى هذا سلطانه استعمال

األمة. حرية تنشأ الثالث السلطات
هذه أن ويف مونتسكيو، تالزم كانت التي املشاعر من االستبداد مقت أن يف مراء وال
موت عقب الذي الفعل لرد نتيجة وطنه أبناء من عدد أكرب بني شائعة كانت املشاعر
نصيب أن غري الفارسية»، «الرسائل ظهور منذ يحس هذا أن ويف عرش، الرابع لويس
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متعذًرا، االستبداد يجعل سياسيٍّا مذهبًا وضعه هو ذلك الشامل الفعل رد يف مونتسكيو
السلطات. فصل هو املذهب وهذا

العدل مناحي تحقيق التنظيم الحسنة الدولة يف العقل يتطلب السياسية وبالحرية
يرى كما البالد بعض يف يقتضيه اإلقليم كان وإن الرق يدين والعقل واإلنسانية،
فيعتقد أيضا، الحارة البالد ويف أوربة، يف موجود غري عنده الرق وداعي مونتسكيو،
املقاتلة امللكيات إليه تؤدي فمما عنده، الحرب يدين والعقل مطلًقا، الحر العمل تعذر عدم
وحق والصواب، للعدل املوافقة هي وحدها الدفاعية والحرب شعوبها، هالك الفاتحة
عنده، وقسوة ظلم كل يدين والعقل خاصباألفراد، هو كما خاصبالدول الرشعي الدفاع

القوانني. وبتطبيق بالقوانني يدينهما فهو
االشرتاع قسوة عىل شعواء حربًا عرش الثامن القرن يف شهر كمونتسكيو، أحد، وال
يف مرهبة غري تغدو الشدة هذه أن وأثبت العقوبات شدة عىل فحمل الجنائية، واملرافعات

الجرائم. ناسب ما عنده تأثريًا العقوبات وأكثر األمر، آخر
جباية يف اإلفراط من والدولة الجمهور عىل رضًرا أشد يشء ال أنه مونتسكيو وعند
املبالغ بغري األهلني تطالب أن لونها، كان مهما للحكومة، يحق فال إدارتها، وسوء األموال
من جود كل عنده بؤسه وزيادة الشعب أموال رسقة ومن الدولة، مصالح تقتضيها التي
من املاليون يجمعها ثروة وكل الرتف، يف االنعماس عىل لها مساعدة بطانته عىل األمري
أال الحكم رجال عىل وجب ولذا الشعب، مال اقتناص من بها يتمكنون إضافية رضائب
بأنه العامل الشعب إشعار عىل يحرصوا وأن الثقيلة بالرضائب األهلني إرهاق يف يمعنوا
العمل. عن معها يعدل درجة واليأس البؤس من الشعب يبلغ فال عمله، بثمرات يتمتع

والعروق األقاليم باختالف القوانني اختالف رضورة إىل مونتسكيو ويذهب
البرشي املوجب هو العموم عىل القانون «إن قوله: فمن والوسائل، واملناحي واملعتقدات
أن أمة كل يف واملدنية السياسية للقوانني ينبغي وال ُطرٍّا، األرض أمم عىل سيطر ما
تلك تكون أن ويجب … البرشي املوجب عليه يطبق التي الخاصة األحوال غري تكون
وبطبيعة املعتدل، أو الحار أو البارد باإلقليم خاصة البلد، بطبيعة خاصة القوانني
ويجب الرعاة، أو الصائدين أو الزراع أو األمم حياة وبجنس واتساعها، وموقعها األرض
وغناهم وعواطفهم األهلني ودين النظام، يبيحها أن يمكن التي الحرية درجة تناسب أن
الكتاب، هذا يف صنعه أحاول ما وهذا … ومناهجهم وطبائعهم وتجارتهم وعددهم
الرشائع». روح يسمى ما مجموعها من يتألف التي وهي الصالت، هذه جميع يف فأبحث
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الصناعة تقدم عىل يساعد الربد أن إىل فيذهب اإلقليم تأثري بيان يف مونتسكيو ويسهب
من يأتوا لم الذين بالعرب عليه ويعرتضڨولتري الكسل، ينمي الحر وأن الشجاعة ونشوء
الرومانية». اإلمرباطورية ملكته مما أكثر هو ما سنة ثمانني يف البالد من «ففتحوا الشمال
عىل تشتمل عرش الخامس ولويس عرش الرابع لويس عهدي يف فرنسة وكانت
ولكنها السياسية، الحرية وال الديني التسامح ما تدر فلم مطلقة، وملكية مرهقة كنيسة
عىل املثقفة الطبقات بني عرش، السابع القرن أوائل يف فتسود ذرًعا، النظام بهذا تضيق
ولكن الدين، بمهاجمة جهر غري من ولكن وامللكية، الكنيسة معارضة روح الخصوص،
امللك، حكومة من يتذمرون سياسيني ساخطني وجود مع ولكن له، االكرتاث عدم بث مع
رجال من االثنني وكال وڨولتري، مونتسكيو عرش الثامن القرن من األول النصف يف فيظهر
وإنما قلبه، يف يرغب فال فيه، يعيش الذي باملجتمع راضيًا كان وكالهما العليا، الطبقات
وكان الديني، اإلنكليز تسامح سيما وال اإلنكليزي، بالدستور فتن وكالهما اإلصالح، يطلب
به ُعني ما أظهر السياسة وكانت السياسة، يف بحث وإن ڨولتري به ُعني ما أظهر الدين
ناهضا كما وجوهه، جميع يف التسامح ناهضعدم وكالهما الدين، يف بحث وإن مونتسكيو
وطالب اإلكلريوس، امتيازات بإلغاء ڨولتري وطالب الدينية، والحروب والتفتيش االضطهاد
أقل اإلكلريوس يكون وبأن ومنكريها، مخالفيها ظلم عن الكنيسة تكف بأن مونتسكيو

سلطانًا. وأقل ثراءً
مونتسكيو: قال

األديان هذه تلزم أن عليها وجب كثرية أديان معاناة دولة قوانني رأت إذا
زاجًرا، مزجور دين كل يصبح أن املبادئ ومن بعًضا، بعضها نحو بالتسامح
يهاجم أن يلبث لم مصادفة الضغط دائرة من الخروج استطاع إذا أنه وذلك

دين. عن ال طغيان، عن ضغطه الذي الدين
يكدر أال املختلفة األديان هذه من القوانني تطلب أن إذن املفيد، ومن
املواطن يعد وال الدولة، صفو تكدير عدم عن فضًال بعض صفو بعضها
عليه يجب بل الدولة، كيان تكدير عدم عىل باقتصاره مطلًقا للقوانني مطيًعا

كان. أيٍّا املواطنني من أحًدا يكدر أال أيًضا،

مونتسكيو يكن ولم دائًما، عليها ويسيطر املشاعر يزجر العقل أن مونتسكيو ويرى
القوانني، بإطاعة يشري وهو النفس، وضبط باالعتدال يويص ينفك ال وهو قط، ثوريٍّا
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والعمل الزمن عىل يعوِّل وهو والعنف، بالقهر والتقدم العدل نيل إىل يذهب ال وهو
حاصل وزيادة واالجتماعية السياسية النظم إصالح يف العقل املحسوسوعىل وغري الخفي
الناس لضعف الحساب كثري أنه يف ريب وال والرخاء، بالسعادة الفوز ويف األمة، يف العدالة
فيها، العريقة البلدان يف حتى الحرية، أن يفته ولم وقنوط، ذعر غري من ولكن وشهواتهم،
شهوات تحريك السهل فمن والعدل، العقل عىل التغلب بوسائل الخاصة املصالح تغذِّي

تركها. إىل وسوقه الحقيقة منافعه عن ورصفه الشعب
ما الغرب يف يؤلف ولم الرائع، السيايس مونتسكيو ِسفر هو الرشائع» «روح وكتاب
االشرتاع لفلسفة جامع والكتاب عرش»، الثامن القرن يف فرنيس كتاب «أعظم وهو يفوقه،
تعديل أمكن تحلييل ِسفر الرشائع» «روح وكتاب الدستوري، والفقه التاريخ وحكمة
يف تأثريًا الكتب أكثر موضوعه يف وهو مجموعه، يف قائًما ظل ولكنه جزئياته، بعض
دوًرا السيايس التاريخ يف مثل كاتب واضعه مثل يظهر ولم بعده، جاءت التي األزمنة
يف البالغ األثر له وكان الفرنسية، الثورة قرن ذرَّ منذ فرنسة دساتري استوحته فقد ا، مهمٍّ
يف ملبادئه األمريكية الدساتري انتحال الواضح ومن هذا، يومنا حتى العالم دساتري وضع
مونتسكيو به عد الذي األثر هو الرشائع» «روح وكتاب الخصوص، عىل السلطات فصل

الغرب. يف االجتماع وعلم السياسة علم واضع
وهذا السلطات، فصل يف والسالمة الحرية ضمان عن البحث وجوب إىل أملعنا وقد
الثامن القرن منذ الناس فتئ وما ونرشه، مونتسكيو اكتشفه الذي املشهور املذهب هو
املجالس أيف سواء فيه، حرة حكومة إقامة يراد مكان كل يف املبدأ هذا يستلهمون عرش
إىل األخرى األحزاب يدعو ال حزب وأي املنابر، فوق أم النرش عالم يف أم الصحافة يف أم

السلطات؟ فصل مبدأ احرتام
السري من املشرتعني معرش مونتسكيو به حرر الذي الكتاب هو الرشائع» و«روح
من فنال البرشية، الطبيعة أساس إىل وردهم األحوال، مصادفات ومن الناس هوى مع
جميع إىل وترجم عامني، من أقل يف مرة عرشين مع ُطبع ما صدوره منذ البعيد الصيت
الجنس «كان ڨولتري: األزرق مونتسكيو عدو عنه قال ما هو الرشائع» و«روح أوربة، لغات
«روح فاغيه: إميل عنه قال ما وهو إليه»، مونتسكيو فأعادها حججه، أضاع قد البرشي
عميًقا أثًرا فيها فيرتك الوقائع إىل ينزل عظيم تاريخي أثر هو كتاب، من أكثر الرشائع

ا». جدٍّ طويل لزمن
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روح هو الرشائع» «روح أن والحق عالية، روح أثر هو الرشائع» «روح أن والحق
الثورة مثل إىل بقارئيه يسري وهو والعطف، ويويصباللطف واالعتداء الظلم يدين إنسانية

واإلخاء. واملساواة الحرية املثل: هذا خالصة إىل بهم يسري األعىل، الفرنسية
العبارة يف والتباٍس األسلوب يف تعقيد من الرشائع» «روح كتاب به يتصف ما وعىل
فهو النثر، كتب من الفرنسية اللغة احتوته ما أقوى من يعد الذي الواضح الغامض فإنه
واالعتدال، والجرأة واإلحساس والعقل والحقيقة الخيال بني منسجًما عجيبًا جمًعا جامع
يقرأه، كيف يعرف أن عربة كل منه ويستخرج الرشائع» «روح يستوعب أن يود من وعىل
يشء معه يرتك ال ما دائًما املوضعات أحد استقصاء من يبلغ أن ينبغي «ال فيه: جاء وقد

التفكري». يف بل القراءة، يف يرغب أال فاملهم القارئ، يعمله
عن ناشئ تعقيد من عبارته يف وما والتباس غموض من الكتاب يف ما أن ويظهر
رأيٍّا يبدي من جزاء والقتل والسجن االعتقال كان زمن يف عضوض، ملك عهد يف وضعه
يف مونتسكيو قول رس هذا كان وربما وتعديله، السيايس النظام تغيري إىل يهدف رصيًحا
خالًفا ييسء قد ما تحىص، ال أمور من السفر هذا عليه اشتمل فيما وجد، «إذا مقدمته:
عىل الرب يحمد أفالطون كان وقديًما … قصد سوء عن صدر ما فيه يكن لم أتوقع ملا
فيها أعيش التي الحكومة عهد يف والدتي للرب شاكًرا وأجدني سقراط، زمن يف ُولَِد أنه
بأسباب الناس جميع تزويد عىل قادًرا كنت ولو … أحب جعلني من أطيع أن ومشيئته
كل يف سعداء بأنهم ويشعرون وقوانينهم ووطنهم وأمريهم واجباتهم بها يحبون جديدة

الورى». أسعد لعددتني فيه يكونون مركز وكل حكومة وكل بلد
… األول الطراز من فقيًها فيلسوًفا مؤرًخا مونتسكيو كان ا حقٍّ

أنه وذلك عرش، الثامن للقرن السائد املعنى ضمن صادًقا وطنيٍّا مونتسكيو وكان
ساد الذي املعنى ضمن وطنيٍّا كان أنه كما أفعاله، جميع يف العام النفع يتوخى رجًال كان
االستعداد مع قومه، ومجد وطنه عظمة عىل نفسه وقف أنه وذلك عرش، التاسع القرن
ازدراء عىل تنطوي ال مونتسكيو وطنية أن غري األجنبي، تجاه سبيله يف واملوت عنه للدفاع
الخري طلب مع لإلنسانية شامًال حبٍّا يحمل فهو مقته، عىل وال تحديه عىل وال األجنبي
عن للهالك بالده يعرِّض أنه هذا يعني وال بها، بالرفق واملطالبة منها تتألف التي لألمم
سبيل يف لبالده خاصة بمنفعة معه يضحي ما الشجاعة من كان وإنما لإلنسانية، حب
حسب عىل لبيضة َسْلًقا العالم يوقدون ممن ليس فهو العامة، البرشي النوع مصلحة

العرصي. التعبري
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وضع بعد عليه الكنيسة وغري الكنيسة تشنُّها كانت حمالت من مونتسكيو يسلم ولم
الرشائع» «روح نرش بعد عمره من له بقيت التي السبع السنني ويقيض الرشائع»، «روح

الخصوص. عىل الرشائع» روح عن «الدفاع كتاب يف الحمالت هذه عىل الرد يف
صيت وبعد نجاح من له تم بما مونتسكيو تمتع ما أكثر باريس، يف ال البريد، ويف
يف كما بباريس الراقي املجتمع لحياة يأبه ال عاد فمونتسكيو الرشائع»، «روح نرش بعد

شبابه.
باريسللخالص زار ١٧٥٤ سنة ففي العظيم، كتابه بعد طويًال يعشمونتسكيو ولم
١٠ يف فمات املرض، يمهله ولم باريس، مرضيف أن يلبث لم ولكنه فيها، منزله إجارة من
بباريس. سولپيس سان كنيسة يف ودفن والستني للسادسة ابنا ١٧٥٥ سنة فرباير6 من
،١٧٥٥ سنة يونيه7 من ٥ يف مونتسكيو، مؤبنًا تويس موپر قاله ما بعض واسمع

بربلني: امللكي العلوم ملجمع العام املجلس يف

ال ما التحوالت من فيخىش دائًما واإلنسانية الرفق إىل يميل مونتسكيو كان
كل عىل يطبق وكان حني، كل يف نتائجه يبرصوا أن العباقرة أعظم يستطيع
بنيضوضاء ويحفظها غرفته من األمور بها يرى التي املعتدلة الروح هذه يشء
وهنالك األوضاع، جميع مع عينه الرجل تجد وكنت األحاديث، حميَّا ويف العالم
فيفتن جليًال عميًقا بسيًطا يظهر كان آثاره، يف مما روعة أكثر يظهر كان
املجتمعات، ذات يف مثله العيش، رشف يل وكان مطلًقا، ييسء وال ويثقف
والرسور دائًما، إليه به يستمع كان الذي الصرب عدم مشاطرة، مع فأبرصت

وصوله. مشاهدة عند يبدو كان الذي
عىل وهو القامة، معتدل وكان حديثه، يشابه الحياء مع الحر وقاره وكان
ذلك يالحظ لم األخرى ضعف وشدة تقريبًا عينيه إحدى ذهاب من كان ما

والسمو. السماح بني جامعة سيماه فكانت قط، عليه
ال وكان النظافة، خال يشء بكل يتهاون وكان بثيابه، العناية قليل وكان
عني وكانت فضة، وال ذهبًا إليها مضيف غري البسيطة النسائج سوى يلبس
النفقة من الرغم عىل وهو املنزيل، تدبريه بقية ويف مائدته عىل تالحظ البساطة
يقتطع لم كتبه وطبع اللخواصوضعفنظره ومعارشته رحالته اقتضتها التي
جميع مع لزيادته مكرتث غري آبائه من إليه انتقل الذي املتوسط تراثه من شيئًا
األهليات. ألقل الثراء أبواب فيها تفتح وعرص بلد يف له اتفقت التي الفرص
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الكتاب أن غري مسبوق، غري وبعضها مسبوق الكتاب بعضموضوعات أن نذكر وهنا
املؤرخ بني هنا نقابل وال منه، املسبوق منهاج يف حتى اإلبداع كامل الجدة تام مجموعة يف
وأحق اآلخر من إبداعا أكثر أيهما لنرى ومونتسكيو خلدون ابن العربي الفقيه الفيلسوف
اآلخر، من أثكر فيها أبدع نواح منهما فلكل واالجتماع، السياسة علم واضع لقب يف منه
أكثر موضوعات يف أفاض منهما وكل اآلخر، يتناولها لم موضوعات عالج منهما وكل
يقطع أن الرأي من وليس وهلة، أول يبدوان كما رهان كفريس وهما اآلخر، أفاض مما
خلدون ابن ألن املوضوعات؛ بعض يف ولو عبقرية، مونتسكيو عال خلدون ابن كون يف
فيها بحث أموًرا معالجته يف مونتسكيو سبق خلدون ابن وألن مونتسكيو، من عًرصا أقدم
يف ا مهمٍّ أمًرا ليس فالقدم خلدون، ابن إليه انتهى ملا مماثلة نتائج إىل وانتهى األخري هذا
وجميع العرب حضارة أرسار فيه عرفت زمن يف ظهر قد خلدون ابن دام ما التفضيل
مونتسكيو دام وما خلدون، ابن عبقرية تجيل يف العوامل أعظم من هذا فكان وجوهها
واملالية اإلدارية واملبادئ الحكومية النظم من كثري وظهور أمريكة اكتشاف بعد ظهر قد
بلغت زمن يف ظهر مونتسكيو دام وما مساوئ، من هذا عليه انطوى وما واالقتصادية
يف العوامل أعظم من هذا فكان النهضة، دور بعد رفيعة درجة فيه األوربية الحضارة
اطلع قد مونتسكيو كون يف يبحث بأن اإلنصاف يقيض وإنما مونتسكيو، عبقرية تجيل
مطالبه، وضع يف فاستواحاها عليها اطلعوا ممن أمرها عرف أو خلدون ابن مقدمة عىل
ما ومقدار منهما كل عالجها التي املسائل مجموع يف بالبحث يقيض اإلنصاف أن كما
يف عبقرية اآلخر من أعىل أحدهما بأن القول يمكن حتى ذلك بني املقارنة ثم فيها أبدع

العموم. عىل أو معينة موضوعات
أكثر منذ وضع الجليل الرشائع» «روح كتاب أن أذكر املالحظة هذه إبداء بعد وإني
والتغيري التحويل بعض الطويلة، املدة هذه يف الفرنسية، اللغة عىل طرأ وأنه قرنني، من
وجعل الصعوبات هذه لتذليل مضنية جهوًدا فبذلنا واالصطالحات، والرتاكيب األلفاظ يف
عن ناشئ غموض من األصل عليه ينطوي ما مع املستطيع جهد واضحة حرفية الرتجمة
كتب يالزم الغموض كون عن فضًال وذلك ذكرت، كما بفرنسة االستبداد عرص يف وضعه
ترجمة يف أصابني قد التوفيق كان فإذا العموم، عىل واالجتماع والفلفسة والقانون الفقه
الطبعة من وذلك صحيحة، ترجمة خلدون» ابن «مقدمة صنو هو الذي الخالد الكتاب هذا
قد أكون فإنني به، نفع العربية لألمة وكان عليها،8 معوًِّال مونتسكيو مات للتي املطابقة

أتمنى. ما نلت
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هوامش

معانيها. أوسع يف القوانني هي هنا الرشائع (1)
الثاني. كانون (2)

الحني. ذلك يف األعىل القضاء ديوان عىل الربملان اسم يطلق كان (3)
.Provincial (4)

نيسان. (5)
شباط. (6)
حزيران. (7)

.(Roger Caillois) كايوا روجه وإرشاف عرض ،(La Pléiade) البلياد مكتبة (8)
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أتوقع ملا خالًفا يُيسءُ قد ما تُحىص— ال أمور من فر السِّ هذا عليه اشتمل فيما — ُوِجَد إذا
أفالطون كان وقديًما ، قطُّ عذوٍل نفس عىل أُفطر فلم قصد، سوء عن صدر ما فيه يكن لم
الحكومة عهد يف والدتي للرب شاكًرا وأجدني سقراط، زمن يف ُولد أنه عىل الرب يحمد

أُحب. جعلني من أُطيع أن ومشيئته فيها، أعيش التي
ساعة بمطالعة عاًما عرشين ُجْهُد يُقدَّر أال وذلك إليه، أُجاب أال أخىش لطًفا وأطلب
مقصد عن البحث أُريد ما وإذا منه، جمل بضع ال كله، يُنكر أو بأرسه الكتاب عن فرُيَىض

الكتاب. سياق غري يف ذلك كشف يمكن لم املؤلف
واختالف القوانني تنوع من له حد ال فيما فاعتقدت عنهم بحثُت من أول هم والناس

فقط. بأهوائهم ين ُمَسريَّ يكونوا لم أنهم الطبائع
تلقاء من ذلك كان لو كما لها الخاصة األحوال خضوع وأبرصت مبادئ، وضعت وقد
يف مرتبط خاص قانون كلَّ وأن لها، نتائج غري ليست األمم جميع تواريخ وأن نفسها،

منه. أََعمَّ آخر لقانون تابع أو آخر قانون
ما متشابًها أَُعدَّ لكيال بروحها آخذ أن حاولت ثانية القديمة القرون إىل ُدعيُت وملا

منها. تشابهه يلوح ما اختالف يفوتني ولئال الحقيقة، يف األحوال من مختلٌف هو
األمور. طبيعة من استنبطتها بل ُمبْتَرساتي،1 من مبادئي أستنبط ولم

أخرى، بحقائق تربطها التي السلسلة ترى أن بعد إال هنا الحقائق من كثري يتضح وال
مع التفاصيل هذه بجميع آت ولم املبادئ، بصحة ُشعر التفاصيل يف النظر أُنعم وكلما

طويل؟ ملل غري من يشء كل قول يستطيع الذي ذا فمن ذلك،
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يظهر، كما الحديثة املؤلفات بها تتصف التي البارزة الخطوط تلك هنا تجد ولن
ألن إال الغالب يف تُولد ال وهي املدى، اتساع من بيشء األمور إىل النظر عند تزول فالبوارز

غريها. عن وتعرض ناحية تتناول النفس
قواعدها علل أمة كل وستجد كان، بلد بأي مستقر هو ما ألُبكت مطلًقا، أكتب، وال
أمر تحويل كل اقرتاح إن القائلة: النتيجة هذه ذلك من نستنبط أن الطبيعي ومن هنا،

عبقرية. بخطرة كله الدولة نظام اكتناء عىل قادرين فطروا بمن خاص
األمة، مبترسات تكون الحكام مبترسات بدأت فقد اكرتاث، غري من األمة تنور وال
عندما أيًضا، النور، زمن يف ويرتجف املنكرات، أكرب أتى ولو جاهلية زمن يف ارتياب وال
مساوئ ولكن إصالحها، فريى القديمة باملساوئ يشعر أنه وذلك الخريات، أعظم يصنع
شك ما إذا الخري ويرتك منه، أسوأ هو ما خيف إذا الرش فيرتك أيًضا، تُرى نفسه اإلصالح
لتُبرص العلل جميع يف ويبحث املجموع، يف للحكم إال األجزاء إىل ينظر وال األصلح، يف

النتائج. جميع
وأمريهم واجباتهم بها يحبون جديدة الناسبأسباب جميع تزويد عىل قادًرا كنت ولو
يكونون مركز وكل حكومة وكل بلد كل يف سعداء بأنهم ويشعرون وقوانينهم، ووطنهم

الورى. أسعد لعددتني فيه؛
وعىل به، يأمروا أن يجب فيما معارفهم يزيدون القادة جعل عىل قادًرا كنت ولو

الورى. أسعد لعددتني الطاعة؛ يف جديدة لذة يجدون يطيعون من جعل
أسعد نفيس لعددت مبترساتهم من الناس به يُشفى ما صنع عىل قادًرا كنت ولو
بعض جهل إىل يؤدي الذي ال بذاته، اليشء خفاء إىل يؤدي ما أدعو هنا، وباملبترسات األنام،

األمور.
الجميع، حب عىل املشتملة العامة الفضيلة هذه مزاولة الناستمكن تثقيف وبمحاولة
يكون املجتمع، يف وانطباعاتهم اآلخرين ألفكار يخضع إذ املرن؛ املوجود هذا أي: واإلنسان؛
إذا بها الشعور حتى يفقد وهو عليها، ُدل ما إذا الخاصة طبيعته معرفة عىل أيًضا، قادًرا

عنه. أُخفيت ما
أكتب كنت ما مرة ألف للرياح2 تركت وقد وتركته، الكتاب هذا بدأت ما أكثر وما
من هديف وراء أسري وكنت يوم، كل يف األبوية3 األيدي بهبوط أشعر وكنت األوراق، من
ألفقدها، إال الحقيقة أجد ال وكنت الشواذ، وال القواعد أعرف ال وكنت مرشوع، وضع غري
عاًما عرشين غضون يف فأبرصت عنه، بحثت ما كل أتاني مبادئي اكتشفت عندما ولكنني

وتمامه. وتقدمه ونموه كتابي بدء
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ومع موضوعي، لجالل كثريًا به مدينًا وجدتني السفر هذا حليف النجاح كان وإذا
فرنسة يف الرجال عظماء من كثريًا أبرصت وملا تماًما، أعوزتني العبقرية أن أعتقد ال ذلك
كوريج: مع فقلت قط، أقنط لم أنني غري العجب، قضيت قبيل كتبوا قد وأملانية وإنكلرتة

أيًضا».4 مصور «وأنا

هوامش

.Préjugés (1)
.Ludibria ventis (2)

.Bis patriœ cecidere manus (3)
.Ed io anche son prittore (4)
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«فضيلة» أدعوه ما أن يالحظ أن السفر1 هذا من األوىل األربعة األبواب عىل الوقوف يتطلب
فضيلة وال خلقية، فضيلة هذا وليس املساواة، حب أي: الوطن؛ حب هو الجمهورية يف
الجمهورية، الحكومة يُحرك الذي النابض2 هو وهذا سياسية، فضيلة بل مطلًقا، نرصانية،
الوطن حب سميت ولذا امللكية، الحكومة يُحرك الذي النابض هو «الرشف» أن كما
جديدة، كلمات أجد أن فوجب جديدة، أفكار لدي وكانت السياسية، بالفضيلة واملساواة
أموًرا قلت أنني إىل هذا يدرك لم من وذهب جديدة، معاني القديمة للكلمات أجعل أن أو
بالد جميع يف يُراد ما هي األخالق ألن وذلك العالم؛ بالد جميع يف ُمنكِّدة للصواب مخالفة

العالم.
تحول أو الخصال بعض إن يقال: أن بني كبري فرق وجود إىل ينتبه أن يجب ثم
يف ذلك وجود بعدم يقال أو الحكومة، يحرك الذي النابض ليس الفضيلة أو النفس
الذي النابض ليس املسننة، العجيلة هذه أو الدوالب هذا إن قلت: وإذا مطلًقا، الحكومة

ذلك؟ من الساعة خلو هذا من يستنبط فهل الساعة هذه يُحرك
الفضيلة وجود نفي بعد امللكية الحكومة عن والنرصانية الخلقية الفضائل نفي يبعد
الفضيلة كانت وإن الجمهورية يف موجود الرشف أن هي والخالصة عنها، السياسية
نابضها. الرشف كان وإن امللكية يف موجودة السياسية الفضيلة وأن نابضها، السياسية
رجل ليس الثالث الباب من الخامس الفصل يف عنه تكلمت الذي الخري رجل إن ثم
عنها، حدثت التي السياسية بالفضيلة املتصف السيايس الخري رجل بل النرصاني، الخري
كشفت وقد بلده، لقوانني حب عن يسري والذي بلده قوانني يحب الذي الرجل هو وهذا
كلمة واضًعا األفكار، تحديد يف ممعنًا الطبعة هذه يف األمور هذه جميع عن النقاب

«الفضيلة». كلمة فيها استعملُت التي املحال معظم يف السياسية» «الفضيلة
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هوامش

يجب التي الصلة أو الرشائع «روح الكتاب: لهذا األوىل الطبعة عنوان كان (1)
إلخ» … والتجارة والديانة واإلقليم والطبائع حكومة كل ونظام القوانني بني تكون أن
وعن املواريث حول الرومانية القوانني عن جديدة «مباحث ذلك: إىل املؤلف فأضاف

اإلقطاعية». والقوانني الفرنسية القوانني
بالزنربك. وتعرف دواليبها تحرك التي الساعة آلة هو :(Ressort)النابض (2)
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العموم القواننيعىل





األول الفصل

القواننيبمختلفاملوجودات صلة

ولجميع األشياء، طبيعة من املشتقة الرضورية العالقات هي معناها، أوسع يف القوانني،
ولألفهام قوانينه، املادي وللعالم قوانينها فلأللوهية1 الناحية، هذه من قوانينها املوجودات

قوانينه. ولإلنسان قوانينها، وللحيوانات قوانينها، اإلنسان من أسمى هي التي
قد يكون العالم» يف نبرصها التي املعلوالت جميع أوجد أعمى قدًرا «إن قال: ومن

مدركة؟ موجودات أحدث أعمى قدر من أعظم محال فأي عظيًما، محاًال قال
املوجودات، ومختلف العقل هذا بني الصالت هي والقوانني أويل، عقل يوجد إذن،

بينها. فيما املختلفة املوجودات هذه وصالت
التي القوانني هي بمقتضاها خلق التي والقوانني وحافًظا، خالًقا بالكون صلة وهلل
صنعها، ألنه يعلمها؛ وهو يعلمها، ألنه القواعد؛ هذه وفق يعمل وهللا بموجبها، يحفظ

وقدرته. بحكمته لعالقتها صنعها وهو
أن وجب اإلدراك من والخايل املادة بحركة املوجد العالم بقاء دوام نرى أننا وبما
قواعد له تكون أن وجب هذا غري عالم تصور أمكن ما وإذا ثابتة، قوانني لحركاته تكون

تالىش. وإال ثابتة،
قدر ثبات ثابتة قواعد مرادي،2 عمل أنه يلوح الذي التكوين، يفرتض وهكذا
دام ما القواعد هذه بغري العالم يدبر أن يمكنه الخالق إن يقال: أن املحال ومن املالحدة،

بغريها. يدوم ال العالم
وجرم متحرك جرم بني الحركات، وجميع االستقرار، دائمة عالقة هي القواعد وهذه
اطراد، فرق وكل والرسعة، الجرم عالئق وفق وتزول وتنقص وتزيد تتلقى متحرك، آخر

ثبات. تحول وكل
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لم قوانني أيًضا لها ولكن وضعتها، قوانني املدركة الخاصة للموجودات يكون وقد
عالئق إذن، لها، كان وقد تكون، أن قبل ممكنة املدركة املوجودات كانت وقد تضعها،
قوانني وجود قبل ممكنة عالئق توجد كانت وقد ممكنة، قوانني لها كانت ثم ومن ممكنة،
تنهى أو الوضعية القوانني به تأمر ما غري جور أو عدل وجود بعدم فالقول موضوعة،

رسمها. قبل الدائرة قطر أنصاف جميع تساوي بعدم قول هو عنه
رشعها، الذي الوضعي القانون من أقدم إنصاف عالئق بوجود االعرتاف يجب ولذا
ما إذا وأنه وجودها، عند الناس مجتمعات لقوانني يُخضع أن العدل من أن مثًال، وذلك،
وأنه ذلك، له تشكر أن عليها وجب آخر موجود من خريًا تلقت مدركة موجودات وجدت
من كان ما عىل يقيم أن املخلوق عىل وجب مدرًكا موجوًدا مدرك موجود خلق ما إذا
أن يستحق فإنه مدرك موجود عىل اعتدى ما إذا املدرك املوجود وأن أصله، منذ خضوعه

جرٍّا. وهلم رش، من صنع ما مثل ينال
العالم ألن وذلك الطبيعي؛ العالم كتدبري املدرك العالم تدبري يحسن أن يجب ولكن
العالم يتبع كما باستمرار يتبعها ال بطبيعتها، الثابتة قوانينه له كانت وإن املدرك،
ومن بطبيعتها، العقل محدودة الخاصة املدركة املوجودات ألن وذلك قوانينه؛ الطبيعي
عىل إذن، تداوم، ال وهي بنفسها، تسري أن طبيعتها من إن ثم للخطأ، عرضة تراها ثم

قوانني. من تتخذ ما دائًما تلزم ال إنها حتى الفطرية، قوانينها اتباع
ومهما خاصة، بحركة أو العامة الحركة بقوانني الحيوانات تسري هل يُعرف وال
وال املادي، العالم بقية عليه مما أوثق صلة عىل الرب مع تكن لم فإنها أمر من يكن
أو أخرى خاصة موجودات مع عالقتها يف أو عالقة من بينها ما غري يف الشعور ينفعها

نفسها. مع
طبيعية قوانني ولها اللذة، إىل بميل جنسها وعىل الخاص كيانها عىل تحافظ وهي
ومع مطلًقا، باملعرفة اتحادها لعدم مطلًقا وضعية قوانني لها وليس بالشعور، التحادها
ال التي النباتات لذلك اتباًعا منها وأحسن يتغري، ال اتباًعا قوانينها تتبع ال فإنها ذلك

شعوًرا. وال معرفة فيها نالحظ
لديها فليس لدينا، ليس ما وعندها العليا، املتع من عندنا ما الحيوانات لدى وليس
أن غري من ولكن مثلنا، املوت تعاني وهي أبًدا، مخاوفنا عندها ليس ولكن أبًدا، آمالنا
شهواتها استعمال تيسء ال فهي نحفظ، مما أحسن نفسه يحفظ أكثرها إن حتى تعرفه،

نيسء. ما بمقدار
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املوجودات بمختلف القوانني صلة

موجوًدا واإلنسان، األخرى، كاألجرام ثابتة بقوانني ُمسري طبيعيٍّا، موجوًدا واإلنسان،
يضعها التي القوانني يغري وهو القوانني، من هللا رشع ما انقطاع بال ينقض مدرًكا،
عرضة فهو اإلدراك، محدود كائن فهو ذلك ومع نفسه، يدبر أن اإلنسان وعىل بنفسه،
أي: أيًضا؛ يفقده ضعيفة معارف من لديه وما القارصة، األفهام كجميع والخطأ للجهل
ينىس أن كهذا موجوًدا وأمكن حساس، مخلوق مثل األهواء من أللف موضًعا يكون
نفسه عن يغفل أن كهذا موجوًدا وأمكن الدين، بقوانني إليه هللا فدعاه حني، كل يف خالقه
يف العيش عىل املفطور اإلنسان، وأمكن األخالق، بقوانني الفالسفة فأيقظه حني، كل يف
واملدنية. السياسية بالقوانني واجباته إىل املشرتعون فرده فيه، اآلخرين ينىس أن املجتمع،

هوامش

أن «يجب الرسالة: يف ودائم، فاٍن كل سلطان هو القانون إن پلوتارك: قال (1)
عامًلا.». األمري يكون

.Arbitraire (2)

41





الثاني الفصل

قواننيالطبيعة

نظام من الشتقاقها االسم بهذا تُدعى وهي القوانني، هذه جميع قبل هي الطبيعة قوانني
قوانني فتكون املجتمعات، قيام قبل إنساٍن إىل ينظر أن جيًدا ملعرفتها ويجب وجودنا،

الحال. هذه مثل يف نتلقاه ما الطبيعة
القوانني أوُل هو إليه، بنا فينتهي خالٍق فكرة فينا يطبع الذي القانون، وهذا
عىل قدرة ذا يكون أن الطبيعية الحال يف باإلنسان وأجدر ترتيبًا، ال أهمية، الطبيعية
يفكر فهو نظرية، األوىل أفكاره تكون أال الواضح ومن معارف، ذا يكون أن من املعرفة
يف ضعفه بغري يشعر ال هذا مثل وإنسان وجوده، أصل عن يبحث أن قبل كيانه حفظ يف
الوحوش غابات يف ضالَّته يجد االختبار زيادة يف يرغب ومن الوجل، بالغ ويكون البُداءة،

يرشدهم. أمر وكل يخيفهم يشء كل حيث الناس1 من
يحاول وال متساٍو، بأنه يشعر كلٌّ ويكاد مرءوس، بأنه كلٌّ يشعر الحال هذه ويف

طبيعي. قانون أول ْلم السَّ وتكون إذن، االقتتال
بعضهم قهر يف للناس ُهوبْز ينتحله ما أول هي التي الرغبة أمُر املعقول من وليس
ما أخرى كثرية أفكار يف االرتباط ومن الرتكيب من هي والتغلب السلطان ففكرة بعًضا،

اإلنسان. عند ما أول معه تكون ال
مسلَّحني يسريون فلماذا طبًعا حرب حال غري يف اإلنسان كان «إذا هوبز: ويسأل
يُْعَزى بأنه يشعر ال ولكن منازلهم؟»، به يغلقون ما املفاتيح من لديهم يكون ولَِم دائًما؟
الذي التأسيس هذا بعد إال لهم يحدث أن يمكن ال ما املجتمعات تأسيس قبل الناس إىل

أنفسهم. عن به يدافعون وما معه، يتقاتلون ما العوامل من فيه يجدون يجعلهم
طبيعي قانوٌن إليه يوحى وهكذا احتياجاته، وحس بنيحسضعفه اإلنسان ويجمع

القوت. بطلب آخر



األول) (الجزء الرشائع روح

عالمات ولكن بعض، من بعضهم احرتاز عىل الناس يحمل الخوف إن قلت: وقد
يشعر ما بمثل ذلك عىل يحملون إنهم ثم يتدانوا، بأن تلزمهم أن تلبث ال املتبادل الخوف
الجنسني من كل به يُوحي ما إن ثم نوعه، من آخر حيوان من االقرتاب لذة من حيوان به
اآلخر نحو منهما كل به يقوم وما اللذة، هذه يزيد اختالفهما بسبب فتون من اآلخر إىل

ثالثًا. قانونًا يكون دائًما، طبيعي، تذلل من
البداءة، يف لهم كان الذي الشعور عن فضًال أيًضا معارف نيل إىل الناس وينتهي
باعث عندهم ويكون األخرى، الحيوانات عند توجد ال ثانية رابطة لديهم تكون وهكذا

ثالثًا. طبيعيٍّا قانونًا مجتمع يف العيش يف الرغبة وتكون إذن، لالتحاد جديد

هوامش

عهد يف بإنكلرتة، وشوهد هانوڨر غاب يف وجد الذي الهمجي حال ذلك ودليل (1)
األول. جورج
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الثالث الفصل

القواننيالوضعية

بينهم، كانت التي املساواة وتزول ضعفهم، حس يفقدون مجتمع يف الناس يصبح عندما
الحرب. حال وتبدأ

ويأخذ األمم، احرتاب حال هذا ويوجب بقوته، الشعور يف خاص مجتمع كل ويأخذ
الرئيسة املجتمع هذا فوائد تحويل فيحاولون بقوتهم، الشعور يف مجتمع كل يف األفراد

بينهم. حرب حال يحدث ما وهذا ألنفسهم، نفًعا
سكان هم إذ والناس؛ الناس، بني قوانني وضع يوجبان هذان الحرب حال ونوعا
قوانني لهم تكون الرضورة، بحكم مختلفة شعوب توجد حيث ا، جدٍّ عظيمة سيارة
يف عائشون هم إذ والناس؛ األمم، حقوق هي وهذه بينها، فيما الشعوب هذه لصلة سائدة
الحقوق هي وهذه بالرعية، الحكام لصلة سائدة قوانني لهم تكون حفظه يجب مجتمع
بينهم، فيما األهلني جميع صلة يسود ما القوانني من أيًضا، للناس، ويكون السياسية،

املدنية. الحقوق هي وهذه
أن األمم مختلف عىل يجب وهو: املبدأ، هذا عىل األمم حقوق تقوم أن الطبيعي ومن
بمصالحها إرضار غري من وذلك أمكن، ما الحرب يف رش وأقل السلم يف خري أعظم تأتي

الحقيقية.
ومن املبدأ، هذا فمن الفتح، غاية والحفظ النرص، غاية والفتح الحرب، غاية والنرص

األمم. حقوق منها تؤلف التي القوانني جميع تشتق أن يجب السابق املبدأ
أرساهم، يأكلون الذين لإليروكوا،1 تجد إنك حتى لألمم، حقوق األمم جميع ولدى
الحرب حقوق يعرفون وهم سفراء، ويستقبلون، يرسلون، فهم الحقوق، هذه مثل

الصحيحة. املبادئ عىل هذه األمم حقوق قيام عدم يف والسوء والسلم،



األول) (الجزء الرشائع روح

لكل سياسية حقوًقا املجتمعات، بجميع تُعنَى التي األمم حقوق عن فضًال وتجد،
قول البالغ الصواب ومن حكومة، بال ملجتمع ليكتب لبقاء كان وما املجتمعات، هذه من
السياسية.». الحقوق يُسمى ما الخاصة السلطات جميع اجتماع من يتألف «إنه غراڨينا:
بعضهم ويرى كثريين، قبضة تجعل وقد واحد، قبضة العامة السلطة تجعل وقد
األبوية، السلطة أقرت قد الطبيعة دامت ما للطبيعة مناسبة األكثر هي الفرد حكومة أن
نسب ذات كانت وإن األب سلطة ألن وذلك شيئًا؛ يثبت ال األبوية السلطة مثال أن غري
موت بعد لحا2 العم أبناء سلطة أو األب، موت بعد اإلخوة سلطة تكون الفرد بحكومة
كثرية أرس اتحاد عىل السياسية السلطة وتشتمل الكثريين، بحكومة نسب ذات اإلخوة،

الرضورة. بحكم
التي الحكومة هي للطبيعة مالءمة الحكومات أكثر إن يقال: أن ذلك من وأفضل

أجله. من قامت الذي الشعب وضع غريه من أكثر يوافق وضع ذات تكون
الصواب ومن العزائم، جميع اجتماع غري من الخاصة القوى اجتماع يمكن وال

املدنية.». الحال يُسمى ما هو العزائم هذه اجتماع «إن غراڨينا: قول أيًضا البالغ
ينبغي وال طرا، األرض أمم عىل سيطر ما البرشي املوجب هو العموم عىل والقانون
عليها يطبق التي الخاصة األحوال غري تكون أن أمة كل يف واملدنية السياسية للقوانني

البرشي. املوجب هذا
ما سبيلها يف وضعت التي باألمة اختصاصها من القوانني هذه تكون أن ويجب

أخرى. ألمة أمة قوانني صالح إمكان معه العظيم االتفاق من يكون
يراد التي أو القائمة الحكومة وملبدأ للطبيعة موافقة القوانني هذه تكون أن ويجب
كانت أم السياسية، القوانني أمر هو كما لها موجدة أكانت عليها سواء وذلك إقامتها،

املدنية. القوانني أمر هو كما لها حافظة
أو الحار أو البارد باإلقليم خاصة البلد، بطبيعة خاصة القوانني تلك تكون أن ويجب
الصائدين أو الزراع أو األمم حياة وبجنس واتساعها، وموقعها األرض وبطبيعة املعتدل،
األهلني ودين النظام، يبيحها أن يمكن التي الحرية درجة تناسب أن ويجب الرعاة، أو
القوانني لتلك يوجد ثم ومناهجهم، وطبائعهم وتجارتهم وعددهم وغناهم وعواطفهم
عليها، قامت التي األمور وبنظام املشرتع وبمقصد بأصلها صالت بينها، فيما صالت

األغراض. هذه جميع من إليها ينظر أن فيجب
التي وهي الصالت، هذه جميع يف فأبحث الكتاب، هذا يف صنعه أحاول ما وهذا

الرشائع. روح يُسمى ما مجموعها من يتألف
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الوضعية القوانني

يبحث الذي وأنا ألنني، وذلك قط؛ املدنية القوانني عن السياسية القوانني أفصل ولم
يمكن التي الصالت مختلف عىل القوانني هذه قيام ويف القوانني دون من القوانني روح يف
مني الطبيعي القوانني لرتتيب اتباًعا أقل أراني األمور، ومختلف القوانني بني تكون أن

األمور. وهذه الصالت هذه ترتيب التباع
بالغ تأثري يوجد أنه وبما حكومة، كل ومبدأ القوانني بني الصالت يف أبحث ما وأول
رئُي مرة أضعه أن استطعت ما وإذا جيًدا، بمعرفته أُعنَى فإنني القوانني يف املبدأ لهذا
يلوح التي األخرى الصالت إىل أنتقل ثم منبعها، من هذا كان لو كما منه القوانني سيل

خصوصية. أكثر أنها

هوامش

(أصحاب البوروج من مقاتلة عشائر ست عىل األوروبيون أطلقه اسم اإليروكوا: (1)
كندة. وجنوب املتحدة الواليات بشمال تقيم كانت الحمر) الجلود

معرفة. قبله ما ألن الحال؛ عىل ونصبه النسب، الصق أي لحا» العم «ابن يقال (2)
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الثاني الباب

احلكومة طبيعة من تشتق القواننيالتي
رأًسا





األول الفصل

الثالثاملختلفة احلكومات طبيعة

الحكومات الكتشافطبيعة ويكفي واملستبدة، وامللكية الجمهورية أنواع: ثالثة للحكومات
ومنها أمور، ثالثة بل تعاريف، ثالثة وأفرتض عنها، فكٍر من ثقافة الناس أقل عند ما
أو جملة للشعب فيها السيادة ذات السلطة تكون التي هي الجمهورية الحكومة «أن
َوْفَق ولكن واحد، فيها يَْحُكم التي هي امللكية الحكومة وأن فقط، الشعب من لفريق
وال قانون بال واحد وجود من املستبدة الحكومة يف مما بدًال وذلك مقرَّرة، ثابتة قوانني

وأهوائه». إرادته حسب عىل الجميع فيَُجرُّ نظام
الطبيعة هذه تتبع التي القوانني هي ما ولرُيَ حكومة، كل طبيعة أدعوه ما وذلك

األساسية. القوانني أُوَىل تَُعدُّ ثَمَّ ومن رأًسا،





الثاني الفصل

والقواننياخلاصة اجلمهورية احلكومة
بالديموقراطية

ديموقراطية، هذا ُسمي جملة الشعب قبضة الجمهورية يف السيادة ذات السلطة كانت إذا
أريستوقراطية. هذا ُسمي الشعب من فريق قبضة السيادة ذات السلطة كانت وإذا

وجوه من املرءوس وهو الوجوه، بعض من املليك هو الديموقراطية يف والشعب
أخرى.

السيد هي السيد وإرادة عزائمه، هي التي بأصواته إال مليًكا يكون أن يمكن وال
والواقع الحكومة، هذه يف أساسية التصويت حق تقرر التي القوانني تكون ولذا نفسه،
يصوت وملن يصوت ومن التصويت كيفية الحكومة هذه يف تنظم أن أيًضا، املهم، من أن

به. يحكم أن يجب الذي والوجه امللك هو من امللكية يف يعرف وأن يصوت، وعالم
يعاقب بأثينة الشعب مجلس يف اشرتك ما إذا األجنبي «كان ليبانيوس:1 قال

السيادة. حق الرجل هذا مثل الغتصاب وذلك بالقتل.»،
كون جهل أمكن وإال منهم، املجالس تؤلف الذين األهلني عدد تعيني الرضوري ومن
ويف إسپارطة، يف مواطن آالف عرشة من بد ال فكان تكلم، قد فقط، منه قسم أو الشعب،
الدهر، رصوف لتبتيل نشأت التي رومة يف العظمة، نحو لتسري صغرية ولدت التي رومة
إيطالية جميع كان والتي تقريبًا أسوارها خارج طوًرا أهلها جميع كان التي رومة يف
من هذا فكان قط،2 العدد ذلك يحدد لم آخر، طوًرا أسوارها داخل األرض من وقسم

خرابها. عوامل
وعليه صنعه، يحسن ما كل بنفسه يصنع أن الشعب، العليا، السلطة صاحب وعىل

صنعه. يحسن ال ما وزرائه بواسطة يصنع أن



األول) (الجزء الرشائع روح

أي: لوزرائه؛ الشعب تعيني ويكون يعينهم، لم إذ مطلًقا؛ له وزراؤه يكون وال
إذن. الحكومة هذه لدى أساسيٍّا مبدأ لحكامه،

ويجب ِسنَات، أو مجلس قبل من يقاد أن امللوك، من أكثر حتى كامللوك، ويحتاج
بنفسه يختارهم بأن وذلك بهم، يثق حتى املجلس هذا أعضاء ينتخب أن الشعب عىل
أحيانًا. رومة يف يقع كان كما النتخابهم الحكام من ينصب من بواسطة أو أثينة، يف كما
وليس سلطته، من قسًما إليهم يُفوِّض أن يجب َمن اختيار يف العجب يُورث والشعب
فالشعب إدراكه، تحت تقع أمور وبغري يجهلها أن يمكن ال أشياء بغري يقوم أن عليه
فيكون الفوز، ذلك أو الفوز هذا نال وأنه غالبًا، الحرب يف كان ما رجًال أن جيًدا يعرف
وأن مواظب، ما قاضيًا أن يعلم والشعب قائد، انتخاب عىل القدرة عظيم إذن، الشعب،
لدى فيكون باالرتشاء، يدن لم وأنه عنه، راضني محكمته من ينرصفون الناس من كثريًا
أبناء أحد جاه نظره يقف والشعب قاٍض، النتخاب يكفي ما إذن، القدرة، من الشعب
أمور هي األشياء هذه وجميع واملالعب، لألبنية ناظر الختيار هذا فيكفي غناه، أو الوطن
أيعرف ولكن قرصه، يف عليها ملك اطالع من أحسن العام امليدان يف الشعب عليها يطلع
ذلك. يعرف ال إنه كال، بها؟ لالنتفاع املناسبة واألوقات والفرص املواقع وتبني عمل إدارة
يُلقي أن إال عليه فما املزية تمييز عىل الفطرية الشعب قدرة من شك يف كان ومن
ال ما وهذا والرومان، األثينيون به قام الذي العجيب االختيار سلسلة اتصال عىل نظره

ريب. ال املصادفة إىل يُعزى
لم املناصب، إىل العلوم رفع حق انتحل وإن رومة، يف الشعب أن املعلوم ومن
جميع من الحكام اختيار أثينة يف أمكن وإن وأنه، انتخابهم، عىل نفسه يوطن أن يستطع
العوام طلب إن إكزينوفون،3 رواية عىل قط، يحدث لم أريستيد، قانون وفق الطبقات

ومجده. سالمته يُهم قد ما املناصب من
من لديهم ليس لالنتخاب، يكفي ما األهلية من لديهم الذين األهلني، معظم أن وكما
به يقدر ما القدرة من عنده الذي الشعب، يكن لم منتخبني، ليكونوا يكفي ما األهلية

بنفسه. لإلدارة أهًال اآلخرين، إدارة
وال البطء بالغ غري الحركة من يشء عىل تكون أن ويجب األمور، تسري أن ويجب
أن أحيانًا يحدث فما الدوام، عىل قليلها أو الحركة كثري يكون الشعب ولكن الرسعة،
كالحرشات. إال قدم ألف بمئة يسري أال أحيانًا يحدث ومما ذراع، ألف بمئة يشء كل يقلب
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هذا به تم الذي الوجه ويف الطبقات، بعض إىل األمة تقسم الشعبية الدولة ويف
كل يف وازدهارها الديموقراطية دوام توقف ذلك وعىل املشرتعني، عظمة امتاز التقسيم

حني.
تيتوس4 ويف طبقاته، تركيب يف األريستوقراطية روح توليوس رسڨيوس اتبع وقد
من األعيان أيدي بني التصويت حق وضع كيف نرى داليكارناس5 دني ويف ليڨيوس
األغنياء فوضع طبقات، ست منها يتألف مئوية ١٩٣ إىل رومة شعب قسم وقد األهلني،
بأكثر ولكن التالية، املئويات يف غنى األقل ووضع عدد، بأقل ولكن األوىل، املئويات يف
فقط واحًدا 6 صوتًا مئوية لكل أن وبما آخرها، يف املعوزين جمهور جميع وألقى عدد،

األشخاص. عىل مفضلة بالتصويت تقوم التي هي والثروات الوسائط كانت
ديموقراطية بروح يسري سولون وكان طبقات، أربع إىل أثينة أهل سولون وقسم
أن يمكنهم من لتعيني بل ناخبني، يكونوا أن يجب ملن تعيينًا الطبقات هذه يصنع فلم
انتخاب إمكان أراد7 االنتخاب، حق األهلني من واحد لكل ترك إذ وهو؛ منتخبني، يكونوا
سوى من الحكام اتخاذ يمكن لم أنه غري األربع، الطبقات هذه من واحدة كل يف قضاة

مورسين. األهلون كان حيث الثالث الطبقات
طريقة فإن الجمهورية يف أسايس قانون التصويت حق لهم من تقسيم أن وبما

آخر. أسايس قانون التصويت هذا ممارسة
طبيعة من باالختيار والتصويت الديموقراطية، طبيعة من بالقرعة والتصويت

األريستوقراطية.
يف معقوًال أمًال مواطن لكل تدع فهي أحًدا، تغم ال انتخاب طريقة هي والقرعة

وطنه. خدمة
وتقويمها. تنظيمها يف املشرتعون غاىل بنفسها ناقصة أنها بما ولكن

ومبدأ العسكرية، املناصب لجميع باالختيار التعيني مبدأ سولون سن أثينة ويف
والقضاء. نات السِّ ملناصب بالقرعة االنتخاب

تُمنح وأن عظيمة، نفقة تستلزم التي الحكام مناصب باالختيار تكون أن أراد وقد
بالقرعة. األخرى

يحرضون، من غري من االنتخاب إمكان عدم فنصعىل القرعة إصالح ارتأى أنه بيد
بعدم يتهمه أن واحد كل استطاعة وعىل قضاة،8 قبل من ينتخب من امتحان وعىل
عضويته مدة الرجل أتم إذا وهكذا مًعا، واالختيار للقرعة شامًال هذا فكان األهلية،9
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ذوي لغري كان وهكذا فيه، عضويته سلكت الذي الوجه حول آخر حكًما يُعاني أن وجب
لالقرتاع. أسمائهم تقديم يكرهوا أن األهلية

املسائل ومن الديموقراطية، يف أساسيٍّا قانونًا التصويت رقاع تقديم وجه يزال وال
جعلت التي القوانني11 إن شيرشون:10 قول ومن ا، رسٍّ أو عالنية التصويت كون الكربى
أن وبما سقوطها، أسباب أعظم من كانت الرومانية الجمهورية أواخر يف رسيٍّا االقرتاع
كما هذا حول فيه يفكر أن ينبغي ما فإليك مختلفة جمهوريات يف أنواع عىل يزاول هذا

يُرى.
يعد أن ويجب جهاًرا،12 هذا يكون أن وجب صوت ما إذا الشعب أن يف مراء ال
هذا يردع وأن الصغري، الشعب األعيان ينور أن ويجب للديموقراطية، أساسيٍّا قانونًا هذا
بجعل الرومانية الجمهورية يف يشء كل قيضعىل وهكذا الوجوه، بعض برصانة الشعب
كثريًا رسيٍّا يكون ال التصويت ولكن ضالني، رعاع تنوير يمكن ال وعاد ا، رسٍّ التصويت
يف أصواته السنات14 يُلقي أو أريستوقراطية يف أصواته األرشاف13 فريق يقدم عندما

املكايد. منع غري مسألة هنالك تكون ال ملا ديموقراطية
تكون ال وهي األرشاف، هيئة يف خطرة وتكون خطرة، املكيدة تكون نات السِّ ويف
الدول يف الشعب ويهيج عاطفة، عن يسري أن طبيعته تقيض الذي الشعب يف كذلك
آفة وتكون األمور، يف يصنع كما ممثل، أجل من مطلًقا حكومتها يف له نصيب ال التي
يغدو أنه وذلك باملال، الشعب إفساد عند هذا ويكون املكايد، من خلوها يف الجمهورية
منتظًرا فيها يعرض وما بالحكومة مباٍل غري باألمور َكِلٍف غري باملال َكِلًفا الدم فاتر

هادئًا. أجرته
ذلك ومع وحده، قوانني الشعب وضع للديموقراطية أساسيٍّا قانونًا يعد وكذلك
املالئم من إن حتى قوانني، نات السِّ يسن بأن فيها تقيضالرضورة ألف األحوال من يوجد
جانب عىل أثينة ونظام رومة نظام كان وقد اشرتاعه، قبل قانونًا يخترب أن الغالب يف
تُْصبح ال وهي عام، مدة القانون قوة نات15 السِّ ألحكام كانت فقد الحكمة، من عظيم

األمة. بإرادة إالَّ دائمة

هوامش

و١٨. ١٧ الخطب: فن (1)
باريس ،٩ فصل وانحطاطهم». الرومان عظمة أسباب حول «تأمالت إىل انظر (2)

.١٧٥٥
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.١٥٩٥ سنة ڨيشيليوس، طبعة ،٦٩٢ ،٦٩١ صفحة (3)
.١ جزء (4)

بعدها. وما ١٥ املادة ،٤ جزء (5)
كيف (٩ (فصل وانحطاطهم» الرومان عظمة أسباب حول «تأمالت يف انظر (6)

الجمهورية. يف بقيت قد هذه توليوس رسڨيوس روح أن
فيشيليوس، طبعة ٢ جزء ،٩٢ صفحة إيزوقراط، أمدوحة داليكارناس، دني (7)

.١٣٠ مادة ،١٠ فصل ،٨ باب وبولوكوس،
تيمارك. ضد الخطبة وإىل De falsa legat ديموستني، خطبة إىل انظر (8)

وتعني املنصب إحداهما تمنح رقعتان الواحد للمنصب يسحب كان إنه حتى (9)
األول. رفض عند يخلف من األخرى
القوانني. من و٣ ١ جزء (10)

رقعتان أو لوحان يعطى املواطن كان فقد اللوحية، القوانني تسمى كانت (11)
.Uti Rogas ،R وحرف U بحرف الثانية وتمتاز Antiquo ليقال A بحرف األوىل فتماز

أثينة. يف األيدي برفع ذلك كان (12)
البندقية. يف كما (13)

علنًا العليا املحكمة أعضاء تصويت يكون أن الثالثون أثينة طغاة أراد لقد (14)
.٨ فصل .Orat, Contra Agorat ليزياس أهوائهم، وفق لهم توجيًها

و٩. ٤ جز داليكارناس، دني إىل انظر (15)
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الثالث الفصل

األريستوقراطية بطبيعة القواننياخلاصة

الذين هم وهؤالء الناس، من عدد قبضة األريستوقراطية يف السيادة ذاُت السلطة تكون
كالرعية إال الدرجات، أقىص عند لديهم، الشعب يكون وال وينفذونها، القوانني يضعون

امللكية. يف امللك لدى
أنك والواقع املحاذير، غري له يكون ال ملا بالقرعة فيها التصويت يُْمنَح أن يجوز وال
كان إذا للمقت إثارة أقلَّ تجدها لم املؤسفة الفروق بأشد قائلة حكومة إىل نظرت إذا

يُْحَسُد. الذي هو — الحاكم ال — فالرشيف بالقرعة، االختيار
هيئة تقدر ال التي األمور يُنَظِّم ِسنات وجود وجب كثريًا األرشاف عدد كان وإذا
كأن الحال: هذه يف القول ويمكن تميض، التي األموَر ويُِعدُّ فيها تَبُتَّ أن األرشاف
ليس الشعب وإن األرشاف، هيئة يف الديموقراطية وكأن نات، السِّ يف األريستوقراطية

بيشء.
عىل اتضاعه من الشعب إخراج إمكان األريستوقراطية يف العظيمة السعادة ومن
قبل من أدير بجنوة جورج القديس بنك من كبريًا جانبًا أن ذلك ومن مبارش، غري وجه
كليٍّا. ازدهاره إىل أدت التي الحكومة يف النفوذ ببعض الشعب عىل فأنعم الشعب1 وجوه
منهم ينقص من مقام القيام يف حق ذوي يكونوا أن نات السِّ ألعضاء ينبغي وال
ال رومة يف نات السِّ وكان ذلك، من االستعماالت سوء إدامة عىل أقدر يشء فال نات، السِّ
الجدد. نات السِّ أعضاء ينصبون2 كانوا الذين هم اإلحصاء ووكالء بنفسه، نقصه يسد

جمهورية يف مواطن ينالها مفرطة سلطة من ملكية، من أكثر أو ملكية، وتتكون
وأما امللك، يردع فيها الحكومة ومبدأ تالئمه، أو النظام تتدارك امللكية يف والقوانني بغتة،
هذه استعمال سوء يكون مفرطة، سلطة الوطن3 أبناء أحد يمنح حيث الجمهورية، يف
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تصنع ال مطلًقا وقوعه قبل ذلك تبرص ال التي القوانني ألن وذلك ذلك؛ من أعظم السلطة
دونه. لتحول شيئًا

حاكم إىل الدولة به تفتقر ما الوضع من الدولة نظام كون القاعدة هذه عن وشذ
حكام فهؤالء املفتشني، بحكامها البندقية وشأن بطغاتها، رومة شأن مفرط، سلطان ذي
كثريًا الحكام هؤالء اختالف أتى أين من ولكن بعنف، الحرية إىل الدولة يردون مرهوبون
تجاه أريستوقراطيتها بقايا عن تدافع كانت رومة أن عن هذا نشأ الجمهوريتني؟ تنيك يف
ثم ومن األرشاف، تجاه أريستوقراطيتها لحفظ بحكامها تنتفع البندقية أن مع الشعب
ال بحمياه، الشعب لسري وذلك كثريًا، االستبدادي النظام دوام عدم رومة يف ينشأ كان
عقابه، ال الشعب، إرهاب قصد ما بضوضاء رومة يف يمارس الحكم هذا وكان بمقاصده،
يتمتع لم رومة يف الطاغية كان وإذا واحد، ألمر إال يوجد لم رومة يف الطاغية كان وإذا
العكس وعىل منتظر، غري لحال ن ُكوِّ ألنه فذلك األمر، هذا بسبب إال له حد ال بسلطان
توقف وأن تعقب وأن تبدأ أن املقاصد يمكن وهنا دائم، حاكم البندقية يف يكون أن يجب
األرسة طموح يغدو وأن أرسة طموح يصبح أن الفرد طموح يمكن وهنا تستأنف، وأن
وهي عليها، يعاقب التي الجرائم ألن مكتوم؛ حكم إىل يحتاج وهنا كثرية، أرس طموح
عام؛ تفتيش إىل الحكم هذا يستند أن يجب وهنا وصمت، خفاء يف تتم دائًما، عميقة
وقوع يمنع أن عليه يجب بل فقط، تُعرف التي الرشور يزجر أن عليه ليس ألنه وذلك
يرتاب التي الجرائم من لالنتقام قائم األخري الحكم هذا إن ثم أيًضا، منها يُعرف ال ما
حتى الجرائم، عىل الجزاء إىل التجائه من أكثر الوعيد إىل يلجأ األول الحكم وإن منها،

فاعلوها. بها يعرتف التي
أكثر جعل وقد مدته، بقرص السلطة عظمة من يعوض أن حكم كل يف ويجب
يخالف ومما هذه، من أطول تجعل أن الخطر ومن واحدة، سنة املدة هذه املشرتعني
هكذا؟ املنزلية أموره يدبر أن يود الذي ذا ومن هذه، من أقرص تجعل أن األمور طبيعة
أسبوع، كل اآلخرون املوظفون ويغري شهر، كل الجمهورية رئيس يغري راغوز4 ويف
بدول محاطة صغرية5 جمهورية غري يف يمكن ال ما وهذا يوم، كل القرص محافظ ويغري

الحكام. صغار رشو عليها يسهل هائلة
من له نصيب ال الذي الشعب فريق فيها يكون التي هي أريستوقراطية وأحسن
ومن اضطهاده، يف منفعة أية املسيطر للفريق معه يكون ال ما والفقر الصغر من الحكم
فأوجد درهم ألفا عنده ليس من كل أثينة يف التصويت حق من منع أنتيباتر6 أن ذلك
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يمنع ال ما الضآلة من هو املبلغ هذا ألن وذلك تكون؛ أن يمكن أريستوقراطية أحسن
املدينة. يف الوجاهة بعض له يكون من ال قليلني، أناس غري

دنت وكلما اإلمكان، قدر عىل شعبًا األريستوقراطية األرسة تكون أن يجب إذن،
اقرتبت كلما عنه تبتعد وهي الكمال، إىل أقرب كانت الديموقراطية من األريستوقراطية

امللكية. من
عبودية ضمن فيها الطائع الشعب فريق يكون أن هو نقًصا األريستوقراطيات وأشد
األرشاف. لطبقة عبيد الفالحون حيث پولونية كأريستوقراطية وذلك القائد، للفريق مدينة

هوامش

أديسون. ملسيو إيطالية يف سياحات من ١٦ الصفحة إىل انظر (1)
ينصبونهم. الذين هم البداءة يف القناصل كان (2)

الرومان عظمة حول «تأمالت إىل انظر الرومانية، الجمهورية عىل قىض ما هذا (3)
.١٧٥٥ باريس و١٦، ١٤ فصل وانحطاطهم»،

تورنفور. رحلة (4)
شهرين. ملدة لوك يف الحكام ينصب (5)

رودومان. طبعة ،٦٠١ الصفحة ،١٨ الباب ديودرس، (6)
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امللكية احلكومة القواننيبالطبيعة، صلة

طبيعة أي: امللكية؛ الحكومة طبيعة والخاضعة والتابعة املتوسطة السلطات من تتكون
والتابعة املتوسطة السلطات قلت وقد أساسية، بقوانني واحد فيها يحكم التي الحكومة
ومدنية، سياسية سلطة كل مصدر الواقع، يف هو، امللكية يف األمري ألن والخاضعة؛
منها؛ السلطة تجري وسيطة قنوات الرضورة، بحكم األساسية، القوانني هذه وتفرتض
أن يمكن لم لهواها تابعة مؤقتة إرادة من لواحد ما غري الدولة يف يوجد لم ألنه وذلك

كان. أسايس قانون أي فيها يثبت أن يمكن لم ثم ومن أمر، فيها يستقر
الوجوه بعض من تدخل وهي األرشاف، سلطة هي الطبيعة إىل تابعة سلطة وأقرب
أرشاف، وال أرشاف، فال ملك، «ال الكلمة: يف األسايس مثلها تجد التي امللكية جوهر ضمن

طاغية. يوجد ولكن ملك»، فال
وهم للسنيورات، حكم كل إلغاء بأوروبة الدول بعض يف تصوروا من الناس ومن
امتيازات ملكية يف فألغوا إنكلرتة، برملان صنع ما يصنعوا أن يودون أنهم يبرصوا لم
دولة أو شعبية، دولة ذوي تكونوا واملدن واألرشاف اإلكلريوس وامتيازات السنيورات

فوركم. من مستبدة،
السنيورات قضاء كثرية، قرون منذ تصفع، محاكمها فتئت ما كبرية دولة أوروبة ويف
البالغة، الحكمة هذه مثل لهم قضاة لوم يف نرغب وال بالكنيسة، خاص هو وما املوروث

ذلك. نظام من يغري أن يمكن ما مقدار يف للقطع مجاًال ندع ولكننا
وليس يوم، ذات قضاؤها يحد لو أود وإنما مطلًقا، الكنيسة امتيازات عند أعند وال
وهل قائم، هو هل معرفة: يف بل القضاء، هذا إقامة الصواب من كان هل معرفة: يف األمر
الرشوط تكون أن يجب وهل مكان، كل يف نسبي هو وهل البلد، قوانني من قسم هو



األول) (الجزء الرشائع روح

يدافع أن الصالح التابع لدى يتساوى وهل باستقاللهما، يعرتف سلطتني بني متبادلة
وقت. كل يف املفروضة حدوده عن أو األمري قضاء عن

سيما وال امللكية، يف مالئمة تكون الجمهورية يف اإلكلريوس سلطة خطر قدر وعىل
ضياع منذ والربتغال إسپانية حال الحال يكون وماذا االستبداد، نحو تسري التي امللكيات
دائًما صالًحا الحاجز هذا يكون املرادية؟ السلطة تردع التي السلطة هذه لوال قوانينهما
هائلة، مضار البرشية الطبيعة يورث االستبداد ألن وذلك قطًعا؛ غريه وجود عدم عند

خريًا. يقيده الذي الرضر فيكون
باألعشاب يمسك األرض جميع يغمر أن يريد أنه يلوح الذي البحر أن وكما
لسلطانهم حد ال أنه يظهر الذين امللوك ترى الشاطئ عىل توجد التي الدقيقة وبالحىص

والتوسل. للشكاية الطبيعي جربوتهم ويخضعون الحواجز، بأصغر يوقفون
منها تتألف كانت التي املتوسطة السلطات جميع للحرية، تعزيًزا اإلنكليز، نزع وقد
التي األمم إحدى لكانوا أضاعوها ولو الحرية، هذه عىل يحافظوا أن لهم وحق ملكيتهم،

عبودية. األرض يف ما أشد هي
أوروبة رأته ما أعظم من لُو مسيو صار مًعا وامللكي الجمهوري بالنظام جهل وعن
غريبة نابية خاطفة تغيريات من أوجبه ما عدوت وإذا اآلن، حتى االستبداد عوامل من
امللكية فيحل1 السياسية، الهيئات وإبطال املتوسط املراتب إلغاء يريد كان وجدته ا جدٍّ

نفسه. النظام رشى يريد أنه ويلوح الوهمية، بأعطياته
للقوانني مستودع وجود يجب بل امللكية، يف وحدها متوسطة مراتب وجود يكفي وال
وضعها حني القوانني تعلن التي السياسية الهيئات غري يف املستودع هذا يكون وال أيًضا،
هؤالء غفلة ومن الطبيعي، األرشاف جهل من واقع هو وما تنىس، عندما بها وتذكر
الرتاب من انقطاع، بال القوانني، تُخرج هيئة وجود يتطلب املدنية بالحكومة واستخفافهم
األمري إرادة مستوع بطبيعته فهو مالئًما، مستودًعا األمري مجلس وليس فيه، املدفونة
وهو انقطاع، بال يتغري امللك مجلس إن ثم األساسية، القوانني مستودع ال املؤقتة، املنفذ
رفيعة درجة الشعب ثقة من يحمل وال حافًال، يكون أن يمكن وال مطلًقا، دائًما ليس
الطاعة. إىل رده عىل وال الشدائد يف الشعب تنوير عىل قادًرا إذن، يكون، وال أبًدا، كافية
ثم ومن مطلًقا، أساسية قوانني ال حيث املستبدة الدول يف قوانني تبرصمستودع وال
االستيداع من رضبًا يؤلف وكونه عادة كبرية قوة من البالد هذه يف للدين يكون ما سبب

الدين. يُكرم لم إن القوانني من بدًال العادات حرمة تراعى وهنالك والديمومة،
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هوامش

النظام. وحده هذا فأفسد للرتب كبريًا موىل فرديناند أرغونة ملك صار (1)
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الخامس الفصل

املستبدة الدولة بطبيعة القواننياخلاصة

تُمارس يجعلها يمارسها الذي الواحد اإلنسان كون املستبدة السلطة طبيعة عن ينشأ
حواسه من واحدة كل تحدثه الذي الرجل يكون أن الطبيعي ومن أيًضا، واحد قبل من
أعماله فيهمل شهوانيٍّا، جاهًال مكساًال شيئًا، ليسوا اآلخرين وبأن يشء، كل بأنه الخمس
األول، العبد ليكون مكايد منهم كل ونسج تنازعوا، كثريين إىل وكلها ما إذا ولكنه إذن،
لوزير1 األمر يرتك أن إذن، هذا، من أبسط ويكون اإلدارة، يف التدخل إىل األمري فيضطر

أسايس. قانون الدولة هذه يف وزير فنصب البداءة، يف سلطانه بمثل يتمتع
ال مصاعب األمر بدء يف فأوجب انتخابه حني عجزه أحس البابوات أحد أن ويُروى
قط أظن «لم فيقول: عجبه هذا ويثري عمه، ابن إىل األمور جميع فسلم جنح ثم لها، حد
هؤالء أُخرج ما فإذا الرشق، أمراء عن هذا مثل وقل املقدار»، بهذا سهًال األمر يكون أن
حالهم حتى ينسون وتركوهم وروًحا قلبًا الخصيان أضعفهم حيث السجن، ذلك من
وانقادوا وزيًرا نصبوا ما إذا ولكنهم البداءة، يف بهتوا العرش، عىل لريفعوا وذلك غالبًا،
كامد، بالط يف حماقة األهواء أكثر اتبعوا ما إذا ولكنهم قرصهم، يف بهيمية الشهوات ألشد

املقدار. بهذا سهًال األمر يكون أن قط ليظنوا يكونوا لم
نتيجة، باللذات األمري وأسكر البالط عظم واسعة اإلمرباطورية هذه كانت وكلما
يف األمري تفكري قل فيهم للحكم كثريون رعايا الدول هذه يف لألمري كان كلما وهكذا

األمور. حول التشاور قل الدول هذه يف األمور عظمت كلما وهكذا الحكومة،

هوامش

الدوام. عىل وزراء الرشق مللوك أن شاردان مسيو روى (1)





الثالث الباب

الثالث احلكومات مبادئ





األول الفصل

ومبدئها احلكومة بنيطبيعة الفرق

القوانني هي ما حكومة، كل بطبيعة الخاصة القوانني يف بُحث أن بعد يُرى، أن يجب
بمبدئها. الخاصة

كما تجعلها التي هي طبيعتها إن قائل فرق1 ومبادئها الحكومة طبيعة بني يوجد
اآلخر واألمر الخاص، كيانها هو األمرين وأحد تسري، يجعلها الذي هو مبدأها وإن هي،

تحركها. التي البرشية امليول هو
مما حكومة كل بمبدإ خصوصية أقل تكون أن للقوانني ينبغي ال أنه والواقع

الباب. هذا يف أصنعه ما وهذا إذن، مبدئها عن يُبحث أن ويجب بطبيعتها،

هوامش

يحىص ال مفتاح وهو كثرية، نتائج منه وسأستخرج الغاية، إىل مهم الفرق هذا (1)
القوانني. من





الثاني الفصل

خمتلفاحلكومات مبدأ

جملة الشعب قبضة السيادة ذات السلطة كون هي الجمهورية الحكومة طبيعة إن قلت:
السيادة ذات السلطة كون هي امللكية الحكومة طبيعة وإن األرس، بعض قبضة أو
املستبدة الحكومة طبيعة وإن مقررة، قوانني وفق إياها ممارسته مع ولكن األمري، قبضة
أجد حتى كثريًا أصنع أن عيلَّ وليس وأهوائه، رغائبه وفق واحد فيها يحكم أن هي
الجمهورية، بالحكومة وسأبدأ الطبيعة، بحكم منها تشتق فهي الثالثة، الحكومات مبادئ

األمر. بدء يف الديموقراطية عن وسأتكلم





الثالث الفصل

الديموقراطية مبدأ

أو أمرها يستقيم حتى املستبدة الحكومة أو امللكية الحكومة يف صالح كبري إىل احتياج ال
تمسكان أو تنظمان األخرى يف دائًما املرفوعة األمري وذراع األوىل يف القوانني فقوة تبقى،

الفضيلة. من لها بد ال زيادة، نابض من الشعبية للحكومة بد ال ولكنه يشء، كل
الواضح من ألن وذلك كثريًا؛ األمور طبيعة ويالئم بأرسه، التاريخ يؤيده أقوله وما
أقل فضيلة إىل القوانني، فوق أنه القوانني بتنفيذ يأمر من يُرى حيث امللكية، يف يحتاج أن
بنفسه لها خاضع بأنه القوانني بتنفيذ يأمر َمن يشعر حيث الشعبية الحكومة يف مما

عبئها. يحمل وبأنه
مشورة سوء عن القوانني بتنفيذ األمر عن ينقطع الذي امللك أن أيًضا الواضح ومن
أو الديوان، يغري أن إال عليه فليس بسهولة، الرضر هذا يتدارك أن يمكنه إهمال عن أو
وذلك الشعبية، الحكومة يف القوانني تنفيذ عن كف ما إذا ولكنه جانبًا، اإلهمال يدع أن

زمن. منذ الدولة ضياع عىل هذا دل الجمهورية، فساد غري عن ينشأ ال ما
اإلنكليز جهود ترى أن املايض القرن يف الروعة من يشء عىل هي التي املناظر ومن
األمور يف اشرتكوا من عند يكن لم أنه فبما بينهم، الديموقراطية إقامة عن القارصة
لم العصابة روح أن وبما إقداًما،1 األكثر بفوز أثري قد طموحهم أن وبما قط، فضيلة
الشعب وكان انقطاع، بال تتغري كانت الحكومة فإن أخرى، عصابة روح بغري تزجر
بأن الرضورة قضت ثم كان، مكان أي يف يجدها فال الديموقراطية عن يبحث الحائر
أُبعدت. قد كانت التي الحكومة ذات إىل والزعازع، والوقائع الفتن من كثري بعد يركن،
يكون ال وعاد تنالها، أن تستطع لم رومة إىل الحرية يعيد أن سيال أراد وملا
أمضت فإنها الفضيلة من قليل ذات ظلت أنها وبما الفضيلة، من قليلة بقية غري لديها
ونريون وكلوديوس وكايوس وطيربيوس قيرص بعد تفيق أن من بدًال العبودية يف



األول) (الجزء الرشائع روح

واحدة الطغيان تصب ولم الرضبات، جميع أصابتهم الذين هم والطغاة ودوميسيان،
منها.

بغري يعرتفون ال الشعبية الحكومة ضمن يعيشون الذين اإلغريق سياسيو وكان
املصانع سوى عن يحدثوننا فال اليوم سياسيو وأما تؤيدهم، أن تستطيع قوة الفضيلة

أيًضا. النعيم وعن والثروات واألموال والتجارة
البخل ودخل تلقيه عىل القادرة األفئدة يف الطموح دخل الفضيلة هذه زالت وملا
أن املرء ويريد محبوب، غري محبوبًا كان ما فيعود أهدافها، الرغائب وتغري يشء، كل
مثل الوطن أبناء من واحد كل ويصبح بها، حرٍّا كان أن بعد القوانني ضد حرٍّا يكون
قاعدة، كان ما عًرسا ويُسمى حكمة، كان ما عرامة ويُسمى سيده، منزل من هارب عبد
بيت ويعد هنالك، بخًال الِقنَْوة، ابتغاء ال القناعة، وتغدو احرتاًسا، كان ما خوًفا ويُسمى
تكون وال نهابًا، الجمهورية وتصري األفراد، مال من يؤلف كان أن بعد األفراد تراث املال

للجميع. وترسيًحا الوطن أبناء بعض سلطة غري سلطتها
وأيام مجد كبري مع تسيطر كانت أيام القوى تلك مثل عىل تنطوي أثينة وكانت
دافعت عندما األهلني2 من ألًفا عرشين عىل تشتمل وكانت حياء، عظيم مع تخدم كانت
تحتوي وكانت صقلية، عىل وأغارت السلطان إسپارطة ونازعت الفرس ضد األغارقة عن
يف العبيد يُحىص كما الفالريي ديمرتيوس أحصاهم3 عندما األهلني من ألًفا عرشين عىل
أضاعت قد تكن لم أثينة4 أبواب عىل وظهر اليونان بالد قهر عىل فيليب أقدم وملا السوق،
حتى عناء من يكابد أن يجب كان ما مقدار ديموستني يف يبرص أن ويمكن بعد، الوقت
يف املدينة هذه غلبت وقد للحرية، عدوٍّا ال للمالذ،5 عدوٍّا فيها فليب يُخىش وكان تستيقظ،
بعد بعثها ورئي الهزائم من كثريًا قاومت التي املدينة هذه غلب األبد إىل وكان كريونه،
يسهل كان وقد رجاًال، يطلق لم هو األرسى؟ جميع فليب ترسيح قيمة هي وما خرابها،6
مىض. فيما فضيلتها عىل النرص يصعب كان ما بمقدار دائًما أثينة قوى عىل ينرص أن
نيبال اتهام إىل الحكام يذهب ألم حالها؟ عىل تبقى أن قرطاجة يمكن كان وكيف
ملن ويل الجمهورية؟ سلب من القضاة يمنع أن وأراد واليًا صار عندما الرومان أمام
أيدي من غناهم ينالوا وأن وطن، هنالك يكون أن غري من مواطنني يكونوا أن يريدون
تسليم عىل حملت وقد رهائن، أكابرهم من ثالثمئة طلبت أن رومة تلبث لم هادميهم!
أوجبها التي باألمور يحكم، أن ويمكن عليهم، الحرب شهرت ثم إليها، والسفن األسلحة
عىل قبضها حني بفضيلتها تصنعه أن تستطيع كانت فيما العزالء،7 قرطاجة يف اليأس

قواها.
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الديموقراطية مبدأ

هوامش

كرومويل. (1)
ألفالطون. قريسياس وإىل لپلوتارك، بريكلس إىل انظر (2)

األجانب، من آالف وعرشة األهلني، من ألًفا وعرشون واحد فيها يوجد كان (3)
.٦ باب أتينه، إىل انظر العبيد، من ألف وأربعمئة

لديموستني. أريستوغ إىل انظر األهلني، من ألًفا عرشين عىل تشتمل كانت (4)
املال تحويل يقرتح من كل بالقتل يعاقب قانون وضع عىل حملوا قد كانوا (5)

الحرب. أعمال إىل باملالهي الخاص
كما العمار عكس هو والخراب بفتحها، الخراب جمع هي الخاء بكرس الخراب (6)

معروف. هو
سنني. ثالث الحرب هذه دامت (7)
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الرابع الفصل

األريستوقراطية مبدأ

أيًضا، األريستوقراطية يف منها بد ال الشعبية الحكومة يف الفضيلة من بد ال أنه كما
الشعبية. الحكومة يف املطلق لزومها األريستوقراطية يف الزمة غري أنها والواقع

واحتياج امللك، تجاه كالرعية األرشاف تجاه هو الذي الشعب األرشافيزجر وبقوانني
الديموقراطية، يف إليها احتياجه من إذن، أقل، األريستوقراطية يف الفضيلة إىل الشعب
بأنهم زمالئهم ضد القوانني ينفذوا أن عليهم من يشعر األرشاف؟ يزجر كيف ولكن
النظام بطبيعة واجبة الهيئة هذه يف الفضيلة وتكون أنفسهم، ضد البداءة يف يسريون

إذن.
من ويتألف للديموقراطية، ليس ما القوة من بنفسها األريستوقراطية وللحكومة
وجود ويكفي الخاصة، مصلحتها سبيل ويف بامتيازها الشعب تقهر هيئة فيها األرشاف

الوجه. هذا من تنفذ حتى فيها قوانني
طبيعة هي فهذه اآلخرين، ردعها سهولة بنسبة الهيئة1 هذه ارتداع يصعب ولكنه
منه. وينتزعها القوانني سلطان تحت نفسها العصبة يضع أنه يلوح الذي النظام هذا

األرشاف يجد أن إما وذلك وجهني، عىل إال ترتدع أن يمكن ال كهذه هيئة أن والحق
أن يمكن ما وهذا عظيمة، فضيلة عن لشعبهم مساوين النواحي، بعض من أنفسهم،
عن وذلك األقل، عىل متساوين أنفسهم األرشاف يجد أن وإما عظيمة، جمهورية يؤلف

سالمتهم. يوجب ما وهذا االعتدال، من يشء عن أي: تلك؛ من أقل فضيلة
الفضيلة، عىل يقوم ما أقصد وباالعتدال إذن، الحكومات هذه روح االعتدال ويكون

روح. بالدة أو نفس دناءة عن ينشأ الذي االعتدال ال
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هوامش

يعاقب وال الجميع، أمر هذا ألن وذلك فيها، العامة الجرائم عىل العقاب يمكن (1)
عليها. يجازى أال الجميع أمر من ألن الخاصة؛ الجرائم عىل
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الخامس الفصل

مطلًقا امللكية احلكومة مبدأ ليستالفضيلة

وذلك الفضيلة، من تستطيع ما بأقل األمور عظائم صنع عىل امللكيات يف السياسة تحمل
والدواليب. والقوى الحركات من يمكن ما أقل تستخدم حيث اآلالت أجمل يف كالصناعة
إنكار وعن الحقيقي املجد يف الرغبة وعن الوطن حب عن بمعزل الدولة وتدوم
نجدها التي البطلية الفضائل هذه جميع وعن مصالحه، بأعز املرء تضحية وعن الذات

فقط. عنها حديثًا نسمع والتي القدماء يف
فالدولة مطلًقا، إليها تحتاج ال التي الفضائل هذه جميع مقام فيها القوانني وتقوم
ما. وجه عىل نتيجة بال فيها ويتم ضوضاء بال يصنع عمل عن تغنيكم عنها، تغنيكم

والجرائم ا حقٍّ العامة الجرائم بني يفرق فإنه بطبيعتها عامة الجرائم جميع أن ومع
بأرسه. املجتمع إىل مما أكثر الفرد إىل تيسء ألنها االسم؛ هذا عليها يطلق التي الخاصة
عىل اعتداء أكثر أنها أي: عموًما؛ أكثر الجمهوريات يف الخاصة الجرائم أن والواقع
أي: خصوًصا؛ أكثر امللكيات يف العامة الجرائم أن والواقع األفراد، عىل مما الدولة نظام

نفسها. الدولة نظام عىل مما األفراد أحوال عىل اعتداء أكثر أنها
ليس أنه جيًدا وأعلم التواريخ، جميع متبًعا أتكلم فأنا قلت، مما يغتم أال وألتمس
يكون أن ا جدٍّ الصعب من إن أقول: ولكنني الفضيلة، ذوي من أمراء وجود النادر من

امللكية.1 يف ذلك الشعب
أحاديث من صدر ما وليذكر امللوك، بالط عن وحديثًا قديًما املؤرخون قاله ما وليقرأ
بل مطلقة، نظرية أموًرا هذه فليست الحاشيات، أخالق سقوط حول بلد كل رجال عن

مؤسفة. تجربة أمور
الطموح من وزمان مكان كل يف البارزة البطائن معظم أخالق أرى، كما وتتألف،
والنفاق، الحقيقة، ومقت عمل، بال االعتناء يف والرغبة الزهو، يف والدناءة البطالة، يف



األول) (الجزء الرشائع روح

واألمل األمري، فضيلة من والفزع املواطن، واجبات وازدراء العهود، ونبذ والغدر، والخيانة
يكون أن ا جدٍّ املزعج أن والحق ذلك، عن فضًال بالفضيلة الدائم واالستهزاء ضعفه، يف
أولئك يكون وأن الصالح، أهل من أصاغرها يكون وأن األمانة، فاقدي الدولة أكابر أكثر

مخدوعني. غري يكونوا أال عىل هؤالء يوافق وأن مخادعني،
دور الكردينال فإن التعساء الصالح2 أهل من يكون من الشعب يف وجد وإذا
عدم أصدق وما استخدامهم،3 من امللك احرتاس وجوب السياسية وصيته يف يذكر يشليو
ليست ولكنها مطلًقا، منها مجردة غري أنها جرم ال الحكومة! هذه نابض الفضيلة كون

نابضها.

هوامش

الذي املعنى ضمن خلقية فضيلة هي التي السياسية الفضيلة عن هنا أتكلم (1)
هذه مطلًقا تجد وال خاصة، فضائل وجود الغاية إىل وقل العام، الخري نحو توجه

.٢ فصل ،٥ الباب يف جيًدا هذا ويتضح بها، املوحى بالحقائق تتصل التي الفضيلة
السابق. التعليق معنى عىل هذا احملوا (2)

كثريو الزهد كثريو فهم دني، أصل من أناس استخدام ينبغي ال أنه فيها جاء (3)
.(٤ فصل (الوصية، الصعوبة
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السادس الفصل

احلكومة يف الفضيلة كيفُيعتاضمن
امللكية

كان إذا كال، امللكية، الحكومة يف أقدح أنني يعتقد لكيال واسعة، بخطا وأسري أرسع،
يقوم وحال، شخص كل وهم سبق أي: فالرشف؛ آخر، نابًضا لديها فإن نابض يعوزها
يوحي أن الرشف ويمكن مكان، كل يف ويمثلها عنها تكلمت التي السياسية الفضيلة مقام
كالفضيلة الحكومات هدف إىل يسوق أن القوانني، إىل مضاًفا ويمكنه، األعمال، بأطيب

نفسها.
ومن تقريبًا، نافًعا مواطنًا التنظيم الحسنة امللكيات يف إنسان كل يكون وهكذا
حسن يكون أن يود من عىل يجب ألنه وذلك السرية؛1 حسن هو من فيها تجد أن النادر

لذاته. مما أكثر لذاتها الدولة يحب وأن هذا،2 يقصد أن السرية

هوامش

السيايس. املعنى غري عىل هنا السرية» «حسن كلمة تحمل ال (1)
القديمة. الطبعة من ١٢٩ الصفحة من األول التعليق إىل انظر (2)





السابع الفصل

امللكية مبدأ

ومن أصًال، أرشاف وجود حتى ورتب، ِشئَان وجود قلنا، كما امللكية، الحكومة تفرتض
لألمر الحكومة هذه يف املوىل هو إذن، والرشف، والتمييز، التفضيل طلب الرشف طبيعة

نفسه.
هذه يمنح وهو امللكية، يف طيبة نتائج وللطموح الجمهورية، يف مرض والطموح

انقطاع. بال فيها زجره إلمكان وذلك فيها، خطره عدم فوائده ومن حياة، الحكومة
من األجرام جميع تبعد قوة توجد حيث الكون نظام يف كما األمر إن تقولون: وقد
السيايس، الجرم أجزاء جميع يحرك والرشف إليه، تردها ثقل وقوة انقطاع بال املركز
نحو يسري أنه معتقًدا املشرتكة املصلحة نحو واحد كل فيسري نفسه بصنعه يربطها وهو

الخاصة. مصالحه
أجزاء جميع يسري الذي الرشف أن الصحيح من وجدنا فلسفيٍّا تكلمنا ما وإذا
الحقيقي كالرشف للجمهور النفع من هو الزائف الرشف هذا أن غري زائف، الدولة

يحوزوه. أن يمكنهم الذين لألفراد
قوة تستلزم التي الصعبة األعمال بجميع القيام عىل الناس يحمل أن كثريًا أليس

األعمال؟ هذه ضوضاء سوى أجٍر غري من





الثامن الفصل

مطلًقا املستبدة الدول الرشفليسمبدأ

فإن فيها متساوون الناس جميع أن فبما مطلًقا، املستبدة الدول مبدأ الرشف ليس
فإن فيها عبيد الناس جميع أن وبما فيها، اآلخرين عىل يفضل أن يمكن ال اإلنسان

فيها. يشء عىل يفضل أن يمكن ال اإلنسان
أنه وبما ينثني، أن يمكن فال ذلك، عن فضًال وقواعده، قوانينه للرشف أن وبما
الثابت النظام ذات الدول غري يف يوجد أن يمكن ال فإنه آخر، هوى ال الخاص، هواه يتبع

الصحيحة. والقوانني
إال قوة املستبد لدى وليس الحياة، باحتقار يباهي هو عليه؟ املستبد يصرب وكيف
ُمسندة، وأهواء متبعة قواعد ذو هو املستبد؟ عىل يصرب وكيف ينزعها، أن يستطيع ألنه

األخرى. جميع أهواؤه وتقوض قاعدة املستبد لدى وليس
كلمة تجد ال حيث املستبدة الدول لدى املجهول الرشف يسيطر امللكيات وعىل
نفسها. وللفضائل وللقوانني السيايس الجرم لجميع فيها الحياة يهب وهو عنه،1 للتعبري

هوامش

.٤٤٧ صفحة بريي، إىل انظر (1)





التاسع الفصل

املستبدة احلكومة مبدأ

يف الخوف من بد ال امللكية يف رضوري والرشف الجمهورية يف رضورية الفضيلة أن كما
خطًرا. فيها الرشف ويكون مطلًقا، فيها للفضيلة رضورة وال املستبدة، الحكومة

نفسه يعزز أن يقدر فمن إليهم، يفوضها من إىل فيها الواسعة األمري سلطة وتنتقل
شجاعة كل عىل يقيضالخوف أن إذن، الرضوري، ومن فيها، بثورات للقيام يستعد كثريًا

الطموح. مشاعر أدنى حتى فيها فيطفئ فيها،
تتماسك فهي خطر، غري من نوابضها تطلق أن أرادت، ما املعتدلة، الحكومة ويمكن
الذات رفع عن انقطع ما إذا املستبدة الحكومة يف األمري ولكن أيًضا، وبقوتها بقوانينها،
ضاع املناصب،1 أوىل يشغلون من عىل فوره من يقيض أن يستطع لم وإذا ساعة، ذات
هو الذي الخوف تاليش عن مجري ذي غري يصري الشعب ألن وذلك يشء؛ كل هذا بعمله

الحكومة. نابض
ملزم، غري األكرب األمري أن فرأوا ظاهر، هو كما القضاة، بعض ذهب املعنى هذا وإىل

سلطانه.2 بهذا حدد ما إذا بعهده ويفي وعده ينجز بأن قطًعا،
يكون أن ويجب األمري، بهوى األكابر ويف بالقوانني الشعب يف يحكم أن ويجب
يحدث وال الدائم، للخطر معرًضا الباشوات رأس يكون وأن مأمن، يف الرعية آخر رأس
الذي الفاريس، صويف أبرص وقد ارتجاف، غري من للذوق املخالفة الحكومات هذه عن
فيه ما الدم من يسفك لم ألنه وذلك الفتح؛ قبل الحكومة انهيار أيامنا، يف مرويس خلعه

الكفاية.3
صلح ما الحكام إرهاب من بلغ الهائل دوميسيان طغيان أن التاريخ لنا ويروي
من يشء كل يخرب الذي السيل ترى وهكذا عهده،4 يف الصالح بعض الشعب حال به

بعيد. من املروج بعض فيها العني ترى حقوًال أخرى، ناحية من يدع، ناحية



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

غالبًا. العسكرية األريستوقراطية يف يقع كما (1)
.٢ فصل ،١ باب العثمانية»، «اإلمرباطورية ريكو، (2)

دوسريسو. لألب الثورة هذه تاريخ إىل انظر (3)
فهي عسكرية، دوميسيان حكومة كانت وقد ،٨ فصل ،Domit سويتونيوس (4)

املستبدة. الحكومات من رضب لذلك
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العارش الفصل

املعتدلة احلكومات يف بنيالطاعة الفرق
واحلكوماتاملستبدة

األمري إرادة عرفت ما فإذا متناهية، إطاعة املستبدة الدول يف الحكومة طبيعة تستلزم
عليها. تطرح عندما أخرى من الكرة تناله كالذي املقدر األثر من لها كان مرة

وال مفاوضات وال أكفاء وال مواعيد وال إصالح وال تبديل وال مزاج هناك وليس
يطيع مخلوق فاإلنسان لالقرتاح، سواه من أصلح أو ا ندٍّ يعد يشء وال مطلًقا، مالحظات

يريد. مخلوًقا
عن االعتذار من بأكثر قادم حادث حول مخاوفه يعرض أن هنالك املرء يمكن وال
والعقاب، والطاعة الغريزة عىل هنالك الناس نصيب ويقوم الطالع، بهوى نجاحه سوء

الحيوانات. حال هي كما
عىل وعطفه األب واحرتام الطبيعية باملشاعر هنالك يعرتض أن نفًعا يجدي وال

يكفي. وهذا األمر، بلغ فقد الصحية، وبالحالة الرشف وبقوانني وأزواجه أوالده
يطلب أن وال أمره، يف يخاطب أن يمكن لم إنسان عىل فارس يف امللك حكم ما وإذا
ناقض وإال ذلك،1 مع حكمه تنفيذ وجب وعيه فاقًدا أو سكران امللك كان وإذا عنه، العفو
يف هنالك سائًدا كان هذا التفكري وطراز يتناقض، أال يجب مما والقانون بنفسه، نفسه
إلغاؤه يمكن لم اليهود باستئصال أمر من أحشويروش أصدره ما أن وبما زمان، كل

أنفسهم. عن الدفاع يف لهم اإلذن رئي فإنه
ويمكن الدين، أي: أحيانًا؛ األمري2 إرادة به تعارض أن يمكن يشء يوجد ذلك ومع
ذلك أراد إذا خمر يرشب ال ولكنه بذلك، األمري أمر إذا أيًضا، يقتل وأن األب، يهجر أن
هي كما األمري عىل مفروضة ألنها العليا؛ األحكام من الدين قواعد وتعد بذلك، وأمر



األول) (الجزء الرشائع روح

إنسانًا معدود غري يعود فاألمري الطبيعية، الحقوق أمر هذا وغري الرعية، عىل مفروضة
يفرتض. كما

عىل يهيمن الذي بالرشف أي: بنابضها؛ محدد واملعتدلة امللكية الدول يف والسلطان
نفسه النديم ويرى له، الدين أحكام ذكر إىل مطلًقا يسار وال كذلك، الشعب وعىل األمري
الطاعة، يف رضورية تغيريات ذلك عن وتنشأ دائًما، الرشف مبادئ له فتذكر مضحًكا

جميًعا. تتبعها والطاعة الغرائب، من لكثري هدًفا الرشف يكون أن الطبيعي ومن
ذلك، مع واحدة السلطة فإن الحكومتني هاتني يف مختلف الطاعة وجه أن ومع
يُطاع، وهو ويطرحه، امليزان يرفع فإنه امللك إليها يتحول التي الجهة تكن ومهما
أبرع فيها الوزراء كون ويف امللكية، يف األمري لدى بصائر وجود يف الخالف كل والخالف

له. حد ال بما املستبدة الدولة يف مما وأمهر األمور يف

هوامش

شاردان. إىل انظر (1)
نفسه. املصدر (2)
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عرش الحادي الفصل

ذلك تأمليفمجيع

الجمهوريات، بعض يف بالفضيلة إتصاًفا يعني ال وذلك الثالث، الحكومات مبادئ هي تلك
وال امللكيات، بعض يف بالرشف اتصاًفا يثبت ال وكذلك فيها، االتصاف هذا وجوب بل
ناقصة. الحكومة كانت وإال هذا، وجود وجوب بل خاصة، مستبدة دولة يف خوف وجود





الرابع الباب

ملبادئ قواننيالرتبية وجوبمناسبة
احلكومة





األول الفصل

قواننيالرتبية

خاصة أرسة كل فإن مواطنني لنكون نا تُِعدُّ أنها وبما نتلقاه، ما أول هي الرتبية قوانني
جميًعا. عليها تشتمل التي الكربى األرسة رسم وفق عليها يسيطر أن يجب

أيًضا؛ مبدأ منها يتألَّف التي لألجزاء يكون فإنه ٌ مبدأ مجموعه يف للشعب ُوِجَد وإذا
يف الرشف موضوعه فيكون الحكومات، من نوع كلِّ يف الرتبية قوانني تختلف ولذا

االستبداد. يف والخوف الجمهوريات، يف والفضيلة امَللكيات،





الثاني الفصل

املََلكيات يف الرتبية

العالم ُدِخَل فمتى با، الصِّ يُؤدَّب حيث العامة الدُّور يف امللكيات يف الرتبية مبدأ يُنَاُل ال
يجب الذي العام املعلم هذا «الرشف»، ى يَُسمَّ ما مدرسة فهناك ما، وجٍه عىل الرتبية بدأت

مكان. كل يف نا يُسريِّ أن
يشء إلقاء «وجوب وهي: أمور، ثالثة عن قول حني، كل يف ويسمع، يرى من وهناك
يف اللطف من يشء وإلقاء الطبائع، يف الرصاحة من يشء وإلقاء الفضائل، يف النبل من

األوضاع».
نحو واجب من اإلنسان عىل ما حول دائًما يدور هنالك فضائل من لنا يُبدى وما
ما كون عىل تقوم ال الفضائل هذه إن فقل شئت وإن نفسه، نحو عليه مما أقل اآلخرين

منهم. يميزنا ما بمقدار وطننا أبناء نحو يدعونا
بعدلها، ال وبعظمتها، بصالحها، ال بمالحتها، هنالك الناس أعمال يف ويحكم

بصوابها. ال عجيبة، وبكونها
القايض يجعلها ما تكون أن إما فهي نبًال فيها الرشف يجد أن املمكن من أن وبما

السوفسطائي. يسوغها ما أو رشعية
السبب وهذا الفؤاد، غزو بمبدأ أو القلب مشاعر بمبدأ اقرتن ما إذا الدالل يُبيح وهو
الحكومات يف بلغته ما قط الصفاء من تبلغ لم امللكيات يف الطبائع كون يف الحقيقي

الجمهورية.
السياسة يف كما األعمال وعظمة النفس عظمة بمبدأ اقرتنت ما إذا الحيلة يبيح وهو

مكايدها. تنافيه ال التي
دناءته شعور بغري يقرتن ولم األكرب، الحظ مبدأ عن فصل إذا إال امللق يحرم ال وهو

الخاصة.



األول) (الجزء الرشائع روح

بعض فيها تلقى أن امللكيات تربية عىل إن قلت: فقد الطبائع حيث من وأما
وإنما لها؟ حب عن هذا أيكون ولكن الكالم، يف حقيقة وجود إذن، يراد، وبذلك الرصاحة،
ال كهذا رجًال أن والواقع يلوح، كما حرٍّا جريئًا يكون قولها تعود الذي الرجل ألن تراد

آخر. به يتلقاها الذي للوجه ال األمور، لغري يظهر، ما عىل يخضع،
والبساطة الحقيقة غري له ليس الذي الشعب رصاحة ازدراء زيادة إىل يؤدي ما وهذا

هنالك. الرصاحة من النوع بهذا يُوىص ما بمقدار وذلك مطلبًا،
ليعيشوا ولدوا الذين فالناس األوضاع، يف لطًفا امللكيات يف الرتبية تستلزم وأخريًا
من يبلغ معهم يعيش من جميع مؤذيًا اآلداب يراع لم ومن ليرتاضوا، أيًضا ولدوا مًعا

خري. أي صنع عن عاجًزا به يصبح ما االعتبار نقص
عن ينشأ فهو الصفاء، بالغ منبع من أصله استنباط عادته من ليس اللطف أن بيد
دالة أوضاًعا باتخاذنا ملقنا بأننا نشعر أننا أي: زهو؛ عن لطفاء ونحن التفرد، يف رغبة
يف هجروا الذين الناس من النوع ذلك مع نعش لم أننا وعىل ضعة، يف لسنا أننا عىل

األجيال. جميع
جميع يجعل العظمة من رفيعة درجة يبلغ ومن البالط، يف خلق امللكيات يف واللطف
الذي اللطيف ينشأ ثم ومن الناس، جميع إكرام من يجب ما ثم ومن صغاًرا، اآلخرين
الرجل كون يفهم ألنه وذلك السواء؛ عىل نحوه لطفاء يكونون ومن لطفاء هم من يملق

منه. ليكون أهل أنه أو البالط من
مستعارة، عظمة سبيل يف الخاصة عظمته الرجل ترك عىل البالط ظاهر ويقوم
الزاهي االتضاع من بيشء تنعم وهي نفسها، عظمته تملق أن من أكثر نديًما هذه وتملق
العظمة. تلك منبع من البعد بنسبة فشيئًا شيئًا زهوه نقص مع ولكن بعيًدا، ينترش الذي
مال لعبثات مستمر استعمال عن صادرة األمور، كل يف ذوق رقة البالط يف وتجد
وعن الوفرة، وعن الخصوص، عىل املالذ من كالل وعن األمور، من تنوع وعما عظيم،

مستحبة. كانت ما إذا دائًما تتقبل التي األهواء اختالط
جميع الحائز الصالح الرجل يُسمى ما لصنع الرتبية تقوم كلها األمور هذه فعىل

الحكومة. هذه يف تُطلب التي والفضائل املزايا
وجوه وجميع التفكري طرق جميع يف يدخل مكان، كل يف الرشف يختلط إذ وهنالك؛

املبادئ. حتى ويوجه الحس
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أن يريد كما يجعلها وهو يريد، ما غري الفضائل يجعل ال العجيب الرشف وهذا
واجباتنا يحد أو يمد وهو علينا، يفرض ما لكل قواعد ذاته تلقاء من يضع وهو تكون،

األخالق. يف أم السياسة يف أم الدين يف مصدرها أكان سواء هواه وفق
األمري، يريد ما طاعة بمقدار والرشف والدين القوانني به تأمر ما امللكية يف وليس
ألن يشيننا؛ بعمل يأمر أن مطلًقا لألمري ينبغي ال أنه الرشف هذا علينا يُميل مما ولكن

خدمته. عن عاجزين يجعلنا العمل هذا
يقاتله، أن الثالث هنري عىل عرض ولكنه دوغيز، دوك اغتيال غريون1 رفض وقد
كتب الهوغنوت بقتل يأمرهم الحكام جميع إىل بارتلمي سان بعد التاسع شارل كتب وملا
األهلني بني أجد لم «موالي، للملك:2 يقول بايون، يف قائًدا كان الذي دورت، الفيكونت
ألتمس فإنني ولذا شجعان، وجنود صالحني مواطنني غري أجد لم جالًدا، الحرب ورجال
الشجاعة فهذه فعلها.»، املمكن األمور يف وحياتنا ذرعاننا استعمال جاللتك من معهم

مستحيًال. أمًرا النذالة تعد كانت الكريمة العظيمة
هذه أن والحق الحرب، يف األمري خدمة هو النبالء طبقة به الرشف يدعو ما وأعظم
العظمة، إىل تسوق أيًضا، ورزاياها ونجاحها، مخاطرها ألن وذلك املمتازة؛ املهنة هي
تطلب، ُصدم ما إذا وهو حكًما، يكون أن يريد القانون، هذا يفرض حني الرشف، ولكن

البيت. إىل الرجوع أجاز، أو
الحرية هذه يضع وهو السواء، عىل رفضها أو الخدم ابتغاء يمكن أن يود وهو

الثراء. فوق حتى
أنه هو القواعد هذه وأهم تطابقها، أن الرتبية وعىل إذن، العليا قواعده وللرشف

مطلًقا. حياتنا تجاه ذلك حظر مع ولكن بمالنا، االهتمام لنا يباح
يدل ما نطيق أو نصنع أال علينا وجب مرة ذات منصبًا قلدنا إذا أننا هي والثانية

املنصب. هذا دون كوننا عىل
تبادر لم إذا التحريم بالغة عنها الرشف ينهى التي األمور تكون أن هي والثالثة
توجبها لم إذا الغاية إىل مطلوبة يتطلبها التي األمور تكون وأن حظرها، إىل القوانني

القوانني.

هوامش

أوبينيه. تاريخ إىل انظر (1)
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الدين يسعى وهم سبق والرشف يكون، أن يجب ما ال كائن، هو ما هنا يقال (2)
آخر. حينًا ينظمه وأن حينًا يقوضه أن
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الثالث الفصل

املستبدة احلكومة يف الرتبية

الدول يف خفضه غري تحاول ال امللكيات يف الفؤاد رفع غري عىل تعمل ال الرتبية أن كما
تكون أن القيادة، يف حتى الخري، ومن عبدية، الدول هذه يف تكون أن ويجب املستبدة،

نفسه. الوقت يف عبًدا يكون أن غري من فيها طاغية يكون ال الرجل دام ما هكذا
فليس يقود، فيمن تفرتضه إنها حتى يطيع، فيمن جهًال املتناهية الطاعة وتفرتض

يشاء. أن إال له وليس مطلًقا، يربهن، أن وال يرتاب، وأن يتأمل أن له
هنالك القائمة الرتبية، وتكون منفصلة، إمرباطورية املستبدة الدول يف بيت وكل
إلقاء عىل تقترص وهي إذن، الغاية إىل محدودة خاصة، اآلخرين مع اإلنسان عيش عىل
ويكون ا، جدٍّ البسيطة الدين مبادئ بعض معرفة الروح منح وعىل القلب يف الخوف
يعتقد أن أرسطو يستطع ولم نحًسا، هنالك التنافس ويكون خطًرا، هنالك العرفان

كثريًا. الحكومة هذه يف الرتبية يحدد ما وهذا بالعبيد،1 خاصة فضائل وجود
يشء، إلعطاء يشء كل انتزاع من بد فال إذن، ما وجه عىل هنالك معدومة والرتبية

صالح. عبد لصنع طالح إنسان بصنع البدء ومن
العام؟ بالبؤس يُعنَى صالح مواطن تكوين عىل هنالك الرتبية تحرص ملاذا واآلن!
وهو يوفق، لم إذا يزول وهو الحكومة، نوابض إطالق، يحاول فإنه الدولة يحب كان إذا

وفق. ما إذا واإلمرباطورية األمري مع الزوال لخطر يعرض

هوامش

.٣ فصل ،١ باب «السياسة»، (1)





الرابع الفصل

وبيننا القدماء عند الرتبية اختالفنتائج

الفضيلة هذه كانت وعندما مبدأ، الفضيلة اتخذت حكومات يف يعيش األمم معظم كان
نفوسنا العجب يُورث وما اليوم نراه ال ما األمور من هنالك يتم كان قوتها تمام يف

الصغرية.
إپامينونداس فكان قط، تفند لم أنها وهي آخر، فضًال تربيتنا تفضل تربيتهم وكانت
ويسمعها يقولها كان التي األمور ذات حياته من األخرية السنة يف ويرى ويستمع يقول

فيها. يؤدب بدأ التي السن يف ويراها
معلمينا وتربية آبائنا تربية أي: متناقضة؛ أو مختلفة تربيات ثالث نتلقى واليوم
من هذا، وينشأ األوليني، مبادئ جميع يقلب األخرية يف لنا يقال وما العالم، وتربية
يعرفه لم أمر وهذا العالم، وعهود الدين وعود بني تناقض من عندنا عما الوجوه، بعض

القدماء.





الخامس الفصل

اجلمهورية احلكومة يف الرتبية

يف فالخوف الرتبية، سلطان جميع إىل فيها يُحتاج التي هي الجمهورية الحكومة
يعزز امللكيات يف والرشف والعقاب، الوعيد بني نفسه تلقاء من ينشأ املستبدة الحكومات
أمر أي الذات إنكار هي السياسية الفضيلة أن غري ناحيته، من يعززها وهو بالعواطف،

الدوام. عىل كثريًا شاق
تستلزم املحبة هذه أن وبما والوطن، القوانني بحب الفضيلة هذه تعريف ويمكن
الخاصة، الفضائل جميع تمنح فإنها الخاصة مصلحته عىل العامة للمصلحة املرء تفضيل

التفضيل. هذا غري الفضائل هذه وليست
كل إىل موكولة والحكومة عجيبًا، خصوًصا بالديموقراطيات خاصة املحبة وهذه
أن فيجب العالم، أمور كجميع الحكومة أن والواقع وحدها، الديموقراطيات يف مواطن

تُحفظ. حتى تُحب
االستبداد. يمقتون املستبدين وأن امللكية يحبون ال امللوك أن قط يُسمع ولم

أن الرتبية عىل ويجب إذن، الجمهورية يف الحب ذلك تمكني عىل يشء كل ويتوقف
بها، يحوزوه أن األوالد يمكن مؤكدة وسيلة هنالك أن غري النفوس، يف إلقائه إىل تهدف

لها. حائزين أنفسهم اآلباء يكون أن وهي
عواطفه. يمنحوا أن ذلك من وأكثر غالبًا، معارفه أوالده يمنح الذي العلم هو وذاك
بانطباعات يمحق األبوي املنزل يف ُصنع قد يكون الذي ألن فذلك هذا يحدث لم وإذا

الخارج.
الرجال فساد بعد إال يزول ال فهو مطلًقا، يفسد الذي هو الناشئ الشعب وليس

أشدهم. البالغني





السادس الفصل

األغارقة بعضُنُظم

إىل رفعت شعبية حكومة ظل تحت عاشت التي الشعوب كون من األغارقة قدماء أُرشب
ليكورغ، حياة يف نظرتم، ما وإذا لتلقينها، غريبة نظًما فوضعوا الرضورة بحكم الفضيلة
وكانت السيڨارانب، رواية تقرءون أنكم ظننتم اإلسپارطيني عىل بها أنعم التي القوانني إىل

لها. تصحيًحا أفالطون قوانني وكانت إسپارطة، قوانني أصل أقريطش قوانني
للعالم أثبتوا أنهم لرُيى املشرتعني هؤالء عبقرية مدى عىل نظر قليل عطف وأرجو
ليكورغ خلط وقد الفضائل، جميع ومزجهم الجارية العادات جميع بصدمهم حكمتهم
فأوجب اعتدال بأعظم املشاعر وأفظع الحرية بأقىص الرق وأقىس العدل بروح االختالس
واألسوار، والنقد والتجارة والفنون املجاني جميع منها نزع أنه الح وقد مدينته، استقرار
فيها وكان عليه، هو مما خريًا يكون أن معه الواحد يأمل ال ما الطموح من فيها فكان
وبهذه الطهر، من العذار حتى فخلع أب، وال زوج وال ولد فيها يكن ولم طبيعية، مشاعر
بيشء معه يظفر ال نظم صدق مع ولكن واملجد، العظمة إىل إسپارطة سيقت الطرق

ضابطتها.1 نزع إىل يوصل لم إذا املعارك كسب عند ضدها
األخرية عن إسپارطة تخلت وقد القوانني، بهذه والكونية أقريطش يف ُحكم وقد
النظم، ذات للسامنيني كان وقد للرومان، فريسة آخر أقريطش2 كانت وقد للمقدونيني،

نًرصا.3 وعرشين أربعة عامل الرومان لهؤالء النظم هذه فغدت
يف يرى كان الذي العجيب األمر هذا أبرصنا وفسادها الحديثة4 أزمنتنا حثالة ويف
كالشجاعة طبيعيٍّا فيه الصدق يبدو شعبًا كون صالًحا مشرتًعا أن وذلك اليونان، نظم
أن كما پن غاية السلم أن ومع حقيقي، ليكورغ هو پن مسرت أن وذلك اإلسپارطيني، عند
ويف شعبيهما، فيها وضعا التي الغربية السبيل يف يتشابهان فإنهما ليكورغ غاية الحرب
قهراها. التي األهواء ويف عليها، تغلبا التي األوهام ويف األحرار، يف لهما اتفق الذي النفوذ



األول) (الجزء الرشائع روح

للمجتمع ذنب منها يجعل أن أريد أنه وذلك بالپارغواي، آخر مثال لنا يكون وقد
يف يحكم أن حني كل يف الجميل من أن غري الوحيد، الحياة متاع القيادة لذة يعد الذي

سعادة.5 أكثر بجعلهم الناس
بمبدأ الدين مبدأ اقرتان البقاع تلك يف أظهر من أول تكون أن لها املجد ومن
التي الكبرية الجروح أحد تشفي بدأت اإلنسان، خربه ما أصلحت إذ وهي؛ اإلنسانية،

اآلن. حتى البرشي النوع بها أصيب
دين نحو حمية ومن رشًفا، يسميه ما نحو طيب شعور من املجتمع هذا يمازج وما
أن وذلك موفًقا، جليلة بأمور القيام إىل حفزه به، يعظ ممن أكثر يسمعه من يُخشع
بذلك يصنع لم إذ وهو؛ وكساهم، مضمونًا غذاءً وأعطاهم شتى شعوبًا الغاب من انتشل

كثريًا. فعل قد يكون الناس، بني الصناعة إنماء غري
جمهورية يف كما أموال رشكة يؤسسون مماثلة نظم وضع يف يرغبون والذين
األجانب عن االنفصال وهذا اآللهة، احرتام من هذا يتطلبه كان ما ويوجبون أفالطون،
نفائسنا، غري من صنائعنا ويمنحون األهلني، دون من تتاجر مدينة وقيام لألخالق، حفًظا

شهواتنا. غري من واحتياجاتنا
وضعتها التي الحدود وراء ما إىل الثروة تضخيم من يوجب ملا النقد يلغون وهم
إىل الشهوات زيادة ومن جدوى، غري عىل منها ُكنز ما حفظ تعليم ومن فيها، الطبيعة
إلثارة كثريًا محدودة بوسائل علينا أنعمت التي الطبيعة مقام القيام ومن له، حد ال ما

بعًضا. بعضنا إفساد ومن أهوائنا،
لجعل حاكًما فانتخبوا بالربابرة باتصالهم أخالقهم فساد اإلپيدامنيون6 أحس «وقد
يحرم وال النظام التجارة تفسد ال وبذلك املدينة»، وألجل املدينة باسم األسواق جميع

التجارة. فوائد املجتمع النظام

هوامش

غري من أنهم، عامًلا أوالدهم تغذية طريقة ترك عىل اإلسبارطيني فيلوبيمن أكره (1)
وانظر فيلوبيمن»، «حياة پلوتارك، عاٍل، وقلب كبرية نفس ذوي حني كل يف يكونون هذا،

.٣٨ باب ليفيوس، تيتوس إىل
من و١٠٠ و٩٩ ٩٨ األبواب إىل انظر سنني، ثالث وحريتها قوانينها عن دافعت (2)
امللوك. عظماء أبدى مما أشد مقاومة أبدت وقد فلوروس، خالصة يف ليفيوس، تيتوس

110



األغارقة نُُظم بعض

.١٦ فصل ،١ باب فلوروس، (3)
أتيكوس». إىل «رسائل ١ ،٢ شيرشون، ،In fece Romuli (4)

الرضائب، خمس غري يدفعون ال وهم خاص، لسنيور الپاراغواي هنود يخضع ال (5)
أنفسهم. عن للدفاع نارية أسلحة ولديهم

.٢٩ فصل يونانية»، أمور عن «سؤال پلوتارك، (6)
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السابع الفصل

تكون أن النظم هذه يمكن األحوال أي يف
صاحلة

السياسية الفضيلة ألن الجمهوريات؛ يف صالحة النظم من الطرز هذه تكون أن يمكن
أو امللكيات يف الرشف لبلوغ العناية من املقدار ذلك إىل رضورة ال ولكن فيها، املبدأ هي

املستبدة. الدول يف الرعب إللقاء
وتربية عامة تربية منح يمكن حيث صغرية1 دولة غري يف تكون ال النظم تلك إن ثم

كارسة. بأرسه شعب
عناية ببعض الوطن أبناء بعض عناية وأفالطون وليكورغ مينوس قوانني وتفرتض

عظيم. شعب يف األمور واتساع واإلهمال االختالط بني هذا رسم يمكن وال فائقة،
واالرتباك والتنوع العدد أن غري قيل، كما النظم هذه يف النقد إقصاء يجب أجل،
املجتمعات يف مشرتًكا مقياًسا تستلزم أمور املقايضة وبطء الرشاء وسهولة األعمال وأهمية
أن مكان، كل يف عنها الدفاع أو مكان، كل يف سلطته رفع يود من عىل ويجب الكبرية،

مكان. كل يف السلطة به الناس ناط ما حائًزا يكون

هوامش

اليونان. بالد مدن كانت كما (1)





الثامن الفصل

الطبائع حول رأيغريبللقدماء إيضاح

طبائع إلالنة رضورية كانت املوسيقا إن ، پوليپ الرصني لنا قال پوليپ، لنا قال
أهملوا الذين السينت أهل وإن بارده، الهواء كثيب بلًدا يسكنون كانوا الذين األركاديني
من فيها اقرتف واحدة قط، املدن، من يكن لم وإنه قسوة، األغارقة جميع فاقوا املوسيقا
املوسيقا يف تغيري كل بتعذر يقول أن قط، أفالطون، يخش ولم هذه، يف كما الجرائم
إال «السياسة» كتاب يضع لم أنه يلوح الذي أرسطو، وإن الدولة، نظام يف يكون ال
عىل املوسيقا سلطان حول ذلك، مع وإياه، ليتفق بمشاعره، أفالطون مشاعر ليعارض
هذا وليس القدماء، وجميع واسرتابون2 وپلوتارك1 ثأوفرسطس رأي هذا ومثل الطبائع،
قوانني، يمنحون كانوا وهكذا سياستهم،3 مبادئ من هو بل مطلًقا، جزاًفا أُلقي رأيًا

املدن. يف يحكم أن يريدون كانوا وهكذا
األعمال جميع أن البال عن يغيب أال يجب أنه وذلك هذا، إيضاح عىل قادًرا وأظنني
يف الحر بالرجل الئقة غري تعد كانت املال كسب إىل تؤدي أن يمكن التي املهن وجميع
«إن إكزينوفون:4 قال الرئيس، غرضها الحرب كانت التي املدن سيما وال اليونانية، املدن
أو الظل تحت بالجلوس املرء تلزم فهي يزاولونها، من أجسام يفسد الصناعات معظم
إىل الصناع يرتق ولم للجمهورية.»، وال ألصدقائه وقت لديه يكون فال النار، من بالقرب
وهو إياه، أرسطو5 يعلمنا ما وهذا الديموقراطيات، بعض فساد حني إال املواطنني مرتبة

أبًدا.6 املدينة حقوق تمنحهم ال الصالحة الجمهورية أن يرى الذي
الشعوب بعض قبل من تمارس وكانت حينئذ، خسيسة7 مهنة الزراعة وكانت
والپسنت األقريطشيني لدى والپريئسيان اإلسپارطيني لدى اإليلوث يمارسها كان املغلوبة،

أخرى. جمهوريات يف آخرون8 عبيد وأقوام التساليني، لدى



األول) (الجزء الرشائع روح

عليه تنطوي كانت ملا وذلك األغارقة، عند شائنًا أمًرا كانت خسيسة تجارة كل إن ثم
روح تؤذي كانت فكرة أي: أجنبي؛ أو مستأجر أو لعبد خدًما املواطن تقديم وجوب من
يتعاطى الذي املواطن بمجازاة «قوانينه» يف يُويص إفالطون9 إن ثم اليونانية، الحرية

التجارة.
األهلني اشتغال يراد ال وكان اليونانية، الجمهوريات يف ارتباك كبري يوجد كان إذن،
يجدون فكانوا البطالة،10 يف وقوعهم يراد ال كان وكذلك والصناعات، والزراعة بالتجارة
ييرس ولم بالحرب،11 عالقة لها والتي البدنية، للرياضة التابعة التمرينات يف يشغلهم ما
واملقاتلني، املصارعني من مجتمًعا األغارقة عد يجب ولذا قط، أخرى أعماًال لهم النظام
تحتاج كانت متوحشني،12 قساة الناس لجعل ا جدٍّ الصالحة التمرينات، هذه أن والواقع
الروح إىل تصل التي املوسيقا وكانت الطبائع، تلني أن يمكنها أُخر بتمرينات تعديلها إىل
الناس تجعل التي البدنية التمرينات بني وسط وهي كثريًا، لهذا صالحة البدن بأعضاء
بالفضيلة، أوحت املوسيقا بأن القول يمكن وال نفًرا، تجعلهم التي النظرية والعلوم قساة
إىل وتؤدي النظام قسوة تأثري دون تحول كانت املوسيقا ولكن هذا، تصور يمكن وال

مطلًقا. ذلك بغري لها يكون ال الرتبية يف للروح نصيب جعل
إليه منقطعني بالصيد الولع شديدي أناس من مؤلف بيننا مجتمع وجود وأفرتض
ذوًقا الناس هؤالء اكتسب ما وإذا الغلظة، بعض ذلك من ينالون أنهم املقرر فمن وحده،
كانت األغارقة تمرينات إن ثم وطبائعهم، أوضاعهم يف فرًقا نجد أن نلبث لم املوسيقا يف
ذلك، كل املوسيقا وتثري والغلظة، والغضب والقسوة األهواء من نوع غري فيهم تثري ال
الذين األخالق، علماء ويشعرنا ورسوًرا، ورقة ورأفة لطًفا النفس تورث أن ويمكنها

الكفاية. فيه بما نفوسنا عىل املوسيقا بسلطان بيننا، املالهي يحرمون
اإلنغام عدم عند عنه تكلمت الذي املجتمع يف الهدف يبلغ أن الصحيح من أليس
من كان ناعمة؟ بموسيقا فيه اإلنغام عند يبلغ مما أقل البوق وأنغام الطبول بغري

األحوال. بعض يف آخر عىل نمًطا القدماء تفضيل إذن، الصواب،
مالذ جميع بني تجد ال ألنك ذلك تفضيل؟ عن املوسيقا تختار ملاذا أيقال ولكن
وضعوا، التيبيني كون پلوتارك13 يف نقرأ حني ونحمر منها، أقل النفس يفسد ما الحواس

تحرمه. أن العالم أمم جميع عىل يجب غرام قوانني فتيانهم، طبائع لتلطيف
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الطبائع حول للقدماء غريب رأي إيضاح

هوامش

بيلوبيداس». «حياة (1)
األول. الجزء (2)

واأللعاب املوسيقا إدارة إن «القوانني»: من الرابع الجزء يف أفالطون قال (3)
دامون «سيحدثكم جمهورية: من الثالث الجزء يف وقال املدينة، وظائف أهم الرياضية

واملعاكسة.». والفضائل والوقاحة النفس دناءة توجب التي األنغام عن
األقوال». «أطيب من الخامس الباب (4)

.٤ فصل ،٣ باب «السياسة»، (5)
من جعل ديوفانت أن (٧ فصل ،٢ (باب «السياسة» كتاب يف أرسطو روى (6)

مىض. فيما للجمهور عبيًدا أثينة يف الصناع
باب (القوانني األرضني العبيد يحرث أن يريدان وأرسطو أفالطون وكذلك (7)
يف العبيد قبل من تُمارس لم الزراعة أن والصحيح ،(١٠ فصل ،٧ باب والسياسة ،٧
كما بذلك يقومون الذين الجمهوريات أفضل يف األهلون كان العكس وعىل مكان، كل
فساد نتيجة إال يقع لم هذا ولكن السياسة)، من ٦ الباب من ٤ (الفصل أرسطو قال
تقيض كانت اليونان مدن ألن وذلك ديموقراطيات؛ أصبحت التي القديمة الحكومات

األوىل. األزمنة يف أريستوقراطية حياة
.Cauponatio (8)

.١١ باب (9)
.١٠ باب «السياسة» أرسطو (10)

.٣ فصل ،٨ باب السياسة، أرسطو، (11)
Ars corporum exercéndorum, gymnastica, variis certaminibus teren-

.dorum pœdotribica
منذ التمرينات بهذه يبدءون كانوا الذين اإلسبارطيني أبناء إن أرسطو: قال (12)

.٤ فصل ،٨ باب «السياسة»، التوحش كثريي ينشئون كانوا أظفارهم نعومة
.١٠ فصل بيلوبيداس، حياة (13)
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الخامس الباب

ُيصدرها التي القوانني وجوبكون
احلكومة ملبدأ مناسبة املشرتع





األول الفصل

الباب هذا فكرة

التي القوانني عن هذا مثل وقل حكومة، كل ملبدأ الرتبية قوانني مناسبة وجوب رأينا
نوابضالحكومة، جميع املبدأ بهذا القوانني صلة وتتناول املجتمع، لجميع املشرتع يضعها
يعقبه حيث الفيزياوية الحركات يف كما وهذا ذلك، من جديدة قوة بدوره املبدأ هذا وينال

الدوام. عىل فعل رد
الفضيلة. مبدؤها التي الجمهورية بالدولة بادئني حكومة كل يف الصلة هذه وندرس





الثاني الفصل

السياسية الدولة يف الفضيلة

نتيجة ال شعور، وهي الجمهورية، حب فهي ا، جدٍّ بسيط أمر الجمهورية يف الفضيلة
كان ومتى كأولهم، الشعور هذا حائًزا يكون أن الدولة رجال آخر ويمكن معارف،
ومن الصالح، أهل يدعون من يمسك مما أطول مدة بها أمسك مرة طيبة مبادئ للشعب
هو ملا حبٍّا املتوسطة معارفه من يستنبط الغالب ويف بالفساد، البادئ يكون أن النادر

أولئك. عند مما أقوى مقرر
الوطن، حب إىل الطبائع صالح ويؤدي الطبائع، صالح إىل الوطن حب ويؤدي
الرهبان يحب وملاذا العامة، بأهوائنا أولعنا الخاصة أهوائنا قضاء عىل اقتدارنا قل وكلما
جميع بحرمانهم يقيض نظامهم ألن وذلك عليهم؛ وطأتها لشدة ذلك كثريًا؟ منظمتهم
النظام ذات نحو الهوى ذلك غري إذن، يبقى، فال إليها، العادية األهواء تستند التي األمور
يرتكه ما زاد أهوائهم، من نحت كلما أي: قاسيًا؛ كان كلما النظام وهذا يكربهم، الذي

قوة. منها لهم





الثالث الفصل

الديمقراطية يف هوحباجلمهورية ما

هو الديموقراطية حب وإن للديموقراطية، حب هو الديموقراطية يف الجمهورية حب إن
للمساواة. حب

واحد لكل يكون أن يجب أنه وبما أيًضا، القناعة حب هو الديموقراطية حب وإن
يوجد وأن ذاتها، باملالذ فيها واحد كل يتمتع أن وجب ذاتها واملنافع ذاتها السعادة فيها

العامة. القناعة غري من ينتظر ال أمر وهذا اآلمال، ذات فيها
سعادته عىل الوحيدة، رغبته عىل املرء يقرصطموح الديموقراطية يف املساواة وحب
وال اآلخرون، الوطن أبناء يقدم مما أكثر وطنه إىل الخدم أعظم تقديم يف الوحيدة،
أن جميًعا عليهم يجب ولكنه الوطن، إىل متساوية خدًما يقدموا أن هؤالء جميع يستطيع
مطلًقا. إيفائه عىل يقدر ال لوطنه دينًا يوقر والدته حني واملرء أيًضا، خدًما إليه يقدموا
بخدم إزاحته منذ وذلك املساواة، مبدأ عن الديمقراطية يف الفروق تنشأ وهكذا

يلوح. كما فائقة قرائح أو موفقة
وطلب ألرسته الكفاف طلب يستلزمه ما عىل املال يف املرء رغبة يقرص القناعة وحب
بذلك يكون ال ملا لنفسه بها يتمتع أن املواطن يستطيع ال قوة الثراء ويمنح لوطنه، املزيد
إىل اإلساءة من به يؤدي ملا أيًضا به يتمتع أن له ينبغي ال نعيًما الثراء ويوجب مساويًا،

أيًضا. املساواة
بتأييدها العامة للنفقات الباب فتحت قد تكون الصالحة الديموقراطيات إن ثم
كنز عن والسخاء النعم لصدور وذلك ورومة، أثينة يف وقع كما وذلك املنزلية، القناعة
القوانني تقتيض اآللهة إىل للنذور تقديًما األيدي طهارة يتطلب الدين أن وكما القناعة،

لوطنه. تقادم يهب أن املرء ليمكن زاهدة طبائع



األول) (الجزء الرشائع روح

ويكون وثرواتهم، نبوغهم توسط عىل بعيد، حد إىل وسعادتهم، األفراد رشد ويقوم
من تؤلف والتي متوسطني أناس عن قوانينها تسفر التي الجمهورية يف رشيًدا الحكم

سعداء. أناس من أُلفت ما إذا ا جدٍّ سعيدة الجمهورية وتكون معتدلني، أناس
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الرابع الفصل

القناعة وحب كيفُيلقنحباملساواة

مجتمع يف اإلنسان عاش ما إذا ا جدٍّ والقناعة باملساواة القناعة وحب املساواة حب يُثار
األمرين. كال يؤيد

يف واحد وكل الخاطر، يَرد ال هذا إن حتى املساواة، إىل امللكيات يف أحد يتطلع وال
أصلهم من يخرجوا أن فيها أصل أوضع من هم من يرغب فال التفوق، إىل يميل امللكيات

اآلخرين. سادة ليكونوا إال هذا
النعيم أفسدهم من وليس لحبها، بها االستمتاع من بد وال القناعة، عن هذا مثل وقل
محل ألكبياد ظهر ما عاديٍّا أو طبيعيٍّا هذا كان ولو القناعة، حياة يحبون الذين هم
الذين هم به يعجبون أو ترفهم عىل اآلخرين يحسدون من ليس وكذلك العالم، عجب
يمقتون مثلهم، يائسني أناًسا أو األغنياء، غري يرون ال الذين إن أي: القناعة؛ يحبون

حاله. يُوجب ما يعرفوا أن أو يحبوه أن غري من بؤسهم
والقناعة للمساواة القوانني تأييد من بد ال إنه إذن، يقال: أن القواعد أصدق ومن

فيها. حبهما يمكن حتى الجمهورية يف





الخامس الفصل

يف القواننياملساواة كيفتؤيد
الديموقراطية

إال هذا يمكن وال متساوية، أقساًما األرضني ورومولوس، كليكورغ املرشعني، بعض قسم
النفوس وتكون الفساد من القديم القانون يبلغ عندما أو جديدة، جمهورية تأسيس عند
وما للوضع، عالج عن البحث إىل مضطرون أنهم معه الفقراء يرى ما االستعداد من

العالج. هذا مثل عىل الصرب إىل معه األغنياء يضطر
غري يصنع لم يحفظها ما القوانني من يضع لم القسمة هذه مثل يف املشرتع كان وإذا
الجمهورية. وتضيع القوانني، تحظرها لم التي الناحية من التفاوت ويدخل عابر، نظام
والوصايا واملواريث والهبات النساء مهور تنظم أن إذن، املوضوع، هذا يف ويجب
كل فإن يريد وكما يريد ملن ماله منح لإلنسان أبيح ما إذا ألنه وذلك التعاقد؛ طرق ثم

األسايس. القانون حكم تربك خاصة إرادة
ولد،1 ذا يكون أال عىل يُريد ملن بماله يويص أن أثينة يف لإلنسان سولون أباح وقد
ناقض قد وهو املويص،1 أرسة يف األموال ببقاء تأمر التي القديمة القوانني فناقض

الديون. بإلغائه املساواة نشد ألنه الخاصة؛ قوانينه
وكان للواحد، مرياثني1 وجود يحرم الذي ذلك للديموقراطية صالًحا قانونًا وكان
واحد لكل املعطاة الحصص ومن بالتساوي األرضني قسمة من أصله يستمد القانون هذا

كثرية. حصص للواحد يكون أن القانون يرد ولم الوطن، أبناء من

لپلوتارك. سولون حياة إىل انظر 1



األول) (الجزء الرشائع روح

الوارثة، يتزوج أن قريب أدنى عىل يفرض الذي القانون نشأ مماثل أصل وعن
أقام الذي أفالطون2 وضعه ما وكذلك مماثلة، قسمة بعد لليهود القانون هذا سن وقد

أثنيٍّا. قانونًا هذا وكان القسمة، هذه عىل قوانينه
زواج يُباح كان أنه وذلك روحه، عىل أحد وقوف أعلم ال قانون أثينة يف يوجد وكان
من أصلها تستمد العادة هذه وكانت األم،3 جهة من بأخته ال األب، جهة من بأخته األخ
ثم ومن أرض، قطعتا الواحد نصيب من يكون أن روحها من ليس التي الجمهوريات
مرياث ذي غري يكون أن يستطع لم األب جهة من أخته الرجل تزوج فمتى مرياثان،
هذه أبو يكون أن أمكن األم جهة من أخته تزوج ما إذا ولكنه أبيه، مرياث أي: واحد؛
تزوجها الذي ألخيها يكون ثم ومن مرياثه، لها فيرتك الذكور من ولد ذي غري األخت

مرياثان.
من أخته يتزوج أن أثينة يف املرء يمكن كان وإن إنه فيلون:4 بقول عيلَّ يُعرتض وال
ال األم، جهة من أخته يتزوج أن اإلسپارطي يمكن كان األم، جهة من أخته ال األب، جهة
نصف تنال كانت إسپارطة يف أخاها تزوجت ما إذ األخت؛ ألن وذلك األب؛ جهة من أخته
لتاليف وضع الثاني القانون هذا أن الواضح ومن اسرتابون،5 ذكر كما مهًرا األخ حصة
دون ليحال مهًرا األخ مال نصف األخت تُعطى بأن وذلك السيئة، األول القانون نتائج

األخ. مال إىل األرسة مال انتقال
يف ضيقة كانت اإلباحة إن قال: أخته تزوج الذي سيالنوس عن سنيكا6 تكلم وملا
حكومة يف األموال قسمة تأييد قط بحث موضع يكن ولم اإلسكندرية، يف وعامة أثينة

الفرد.
أن القانون صالح من كان الديموقراطية يف هذا األرضني تقسيم بقاء أريد ما وإذا
شخًصا يُعطي وأن مقسمه،7 يف ليعقبه أحدهم كثري، ولد له الذي األب، اختيار عىل ينص
القسائم لعدد مساويًا الوطن أبناء عدد ليبقى وذلك تبينًا، اآلخرين أوالده له ولد ال آخر

دائًما.
فيها ليست جمهورية يف متساوية الثروات جعل الكالسيدواني8 فالياس تمثل وقد
الفقراء يأخذ وأن منها، يأخذوا أن غري من مهوًرا للفقراء األغنياء يهب أن فود متساوية،
النظام هذا مثل انتحلت جمهورية أعرف ال ولكنني منها، يعطوا أن غري من لبناتهم نقًدا
هذه معه يمقتون ما الربوز من فيها الفروق تكون أحوال يف الوطن أبناء يضع الذي
نحو رأًسا سائرة القوانني تظهر أال أحيانًا املستحب ومن إدخالها، يحاول التي املساواة

تقصده. الذي الهدف
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ا جدٍّ الصعب من فإن الديموقراطية يف الدولة روُح هي الحقيقية املساواة أن ومع
إحصاء9 وضع ويكفي حني، كلِّ يف الناحية هذه من التدقيق شدة مناسبة عدم يَُقرََّر أال
بني لتساوي الخاصة القوانني دور يأتي ثم الجهات، بعض من الفروق يحدد، أو يحول،
وال الفقراء، عىل سلوان من به تنعم وما األغنياء، عىل رضائب من تفرض بما تفاوت ما
التعوضات؛ من األنواَع هذه يحتمل أو يمنح أن يستطيع ما املتوسطة الثََّرواِت غري تجد

ورشًفا. قدرة يمنحها ال ما كلَّ إهانًة تَُعدُّ العظيمة الثََّرواِت ألن وذلك
مبدأ ومن الديموقراطية طبيعة من الديموقراطية يف تفاوت كل يستخرج أن ويجب
يحتاجون الديموقراطية يف أناس وجود من يُخىش أن يمكن ما ذلك ومن نفسه، املساواة
ومن العمل، ذلك واجبات يهملون أو حاكمية عن فقًرا فيزيدون ليعيشوا مستمر عمل إىل
ففي األهلني، قدماء من أقوى يصبحون كثريين عتقاء وجود ومن يزهون، ُصنَّاٍع وجود
للديموقراطية، نفًعا الديموقراطية يف الوطن10 أبناء بني املساواة َطْرُح يمكن األحوال هذه
حاكمية عن يفتقر الذي الرجل ألن وذلك تطرح؛ ظاهرة مساواة غري ليست هذه ولكن
عمله واجبات يُْهِمُل الذي الرجل هذا وألن اآلخرين، الوطن أبناء من حاًال أسوأ يصبح

جرٍّا. وهلم حاله، من أسوأ حال يف اآلخرين املواطنني يضع مضطرٍّا

هوامش

وحصص األرض حصص عدد يكون أن أثينة يف الكورنثي فيلوالوس اشرتع (1)
.١٢ فصل ،٢ باب السياسة: أرسطو، واحًدا، الرتكات

.٨ باب الجمهورية، (2)
قال األوىل، لألزمنة سائدة العادة هذه وكانت ،In Prœfat نيبوس، كورنيليوس (3)
سفر من ٢٠ (إصحاح أمي.»، ابنة وليست أبي، ابنة أختي «هي سارة: عن إبراهيم

مختلفة. أمم لدى نفسه القانون وضع إىل نفسها األسباب أدت وقد التكوين)
.De specialibus legibus quœ pertinent ad prœcepta Decalogi (4)

.١٠ جزء (5)
Athenis dimidium licet, Alexandriœ سنيكا، ،De morte Claudii (6)

.totum
«القوانني». من ٥ باب القانون، هذا مثل أفالطون وضع (7)

.٧ فصل ،٢ باب السياسة، أرسطو، (8)
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منهم الواحد دخل يبلغ ْن ممَّ األوىل الطبقة وتؤلف طبقات، أربع سولون جعل (9)
يبلغ ممن الثانية الطبقة وتؤلف السواء، عىل السائل والثمر الحب من كيل خمسمئة
ممن الثالثة الطبقة وتؤلف فرًسا، يربي أن فيستطيع كيل ثالثمئة منهم الواحد دخل
ذراعهم، كد من يعيشون ممن الرابعة الطبقة وتؤلف كيل، مئتي منهم الواحد دخل يبلغ

سولون. حياة پلوتارك،
الرابع. التعداد من هم من جميع التكاليف من سولون أعفى (10)

132



السادس الفصل

يف القناعة القوانني تتعهد كيفجيبأن
الديموقراطية

تكون أن يجب بل الصالحة، الديموقراطية يف متساوية األرض مقاسم تكون أن يكفي ال
الوطن ابن تقدير يكون أن هللا «معاذ لجنوده:1 كوريوس قال الرومان، عند كما صغرية

رجًال.». يقوت أن األرض من كاف هو ملا قليًال
يمكن وال الثروات، تساوي القناعة تحفظ القناعة يقي الثروات تساوي أن وكما
مًعا، واملعلول العلة منهما كل ويعد اختالفهما، مع اآلخر غري من األمرين هذين أحد بقاء

دائًما. اآلخر تبعه الديموقراطية من أحدهما فر ما فإذا
بعض يكون أن أمكن التجارة عىل قامت ما إذا الديموقراطية أن الصحيح ومن
الروح ألن وذلك األخالق؛ إىل الفساد يتطرق أن غري من الكبرية الثروات ذوي من األفراد
وقاعدة، ونظاًما وهدوءًا وحكمة وعمًال واعتداًال واقتصاًدا قناعة معها تحمل التجارية
وإنما الروح، هذه بقيت ما سيئ أثر الروح هذه تحدثها التي للثروات يكون ال وهكذا
ظهور الحال يف فرُيى هذه، التجارية الروح عىل الثروات فرط يقيض حينما السوء يأتي

الساعة. تلك إىل بها يُشَعر ال كان التي التفاوت خالل2
بأنفسهم، الوطن أبناء أكابر التجارة يتعاطى أن التجارية الروح حفظ ويقتيض
القوانني، جميع تيرسها وأن أخرى روح تالقيها وأال وحدها، الروح هذه تسود وأن
كل تجعل وأن التجارة، ضخمتها كلما الثروات تلك بأحكامها، القوانني، هذه توزع وأن
غني مواطن كل يكون وأن كاآلخرين، العمل ليستطيع اليرس من يشء عىل فقري مواطن

ليكسب. أو ليدخر عمله إىل معه يحتاج ما التوسط من حال يف
حصًصا األوالد جميع منح ما إذا كثريًا طيبًا القانون يكون التجارية الجمهورية ويف
الثروة كانت مهما أبيهم من ثراء أقل يكونون األوالد ألن وذلك اآلباء؛ مرياث يف متساوية



األول) (الجزء الرشائع روح

الجمهوريات غري عن أتكلم وال مثله، العمل وإىل الكمايل اجتناب إىل فيميلون جمعها، التي
ما األخرى النظم من كثريًا املشرتع لدى فإن الطراز هذا من ليست التي وأما التجارية،

سبيلها.3 يف يضعه
كإسپارطة، عسكريٍّا كان فبعضها اليونان، بالد يف نوعان للجمهورية يوجد وكان
ويف عاطلني، األهلون يكون أن يراد كان بعضها ويف كأثينة، تجاريٍّا كان اآلخر وبعضها
جرًما البطالة من سولون جعل وقد فيهم، للعمل حب إلقاء يحاول كان اآلخر بعضها
الرضوري عىل يحصل أن يجب أنه والحق عيشه، كسب طريقه مواطن كل يبني أن طالبًا
أين فمن وإال الرضوري، لغري اإلنفاق يجوز ال حيث الصالحة الديموقراطية يف واحد كل

يناله؟

هوامش

الخلقية «األعمال إىل انظر املفتوحة، األرض من كبرية مقاسم يطلبون كانوا (1)
لپلوتارك. املشهورة» والقواد امللوك قدماء وأقوال

الفساد. وهو الخلل، جمع الخالل: (2)
كثريًا. فيها املهور تحدد أن يجب (3)
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الديموقراطية مبدأ لتأييد أخرى وسائل

من هنالك أن وذلك متساويًا، تقسيًما الديموقراطيات جميع يف األرضني تقسيم يتعذر
الرضوري من وليس النظام، حتى فينايف خطًرا وعًرا النظام هذا مثل يجعل ما األحوال
يجب الذي التقسيم هذا أن الديموقراطية يف رئي فإذا دائًما، املتناهية الطرق تسلك أن

أخرى. وسائل إىل يلجأ أن وجب يالئمها ال األخالق يحفظ أن
إليه يدخل ِسنات أُقيم ما إذا بذاتها، األخالق قاعدة تكون ثابتة هيئة أقيمت ما وإذا
كأصنام الشعب أعني عىل املعروضون أعضاؤه، أوحى وخدم، واتزان وفضيلة ِسن عن

األرس. جميع صدر يف تحمل بمشاعر اآللهة،
ال ما يصنع وأن الخصوص، عىل القديمة النظم يف نات السِّ هذا يرتبط أن ويجب

مطلًقا. عنها والحكام الشعب به يحيد
وبما القديمة، العادات به تُحفظ وما األخالق جهة من كثريًا يُكسب ما ويوجد
ولم مجتمعات تنشئ لم أنها وبما عظيمة، بأمور الفاسدة الشعوب قيام النادر من أن
قد الشديدة البسيطة األخالق ذات الشعوب أن وبما قط، قوانني تضع ولم مدنًا تؤسس
عىل تنطوي القديمة القواعد إىل الناس دعوة فإن املؤسسات، معظم بالعكس، صنعت،

غالبًا. الفضيلة إىل ردهم
بغري هذا وقوع يمكن لم جديًدا شكًال الدولة ومنحت ثورة هنالك كانت ما إذا ثم
الذين إن حتى فاسدة، وأخالق فراغ عن هذا حدوث وندر لها، حد ال وأعمال جهود
كانت ثم ومن صالحة، بقوانني إال لهذا يُوفقوا لم وهم إذاقتها، أرادوا الثورة صنعوا
حكومة مجرى ويف اعتساًفا، الجديدة القوانني وكانت إصالًحا الغالب يف القديمة القوانني

بجهد. إال الخري إىل يرجع فال محسوس، غري بانحدار السوء إىل يسار األمد طويلة



األول) (الجزء الرشائع روح

لزمن أو الحياة آلخر عنه، نتكلم الذي نات، السِّ أعضاء اختيار رضورة يف ويُماَرى
وإسپارطة،2 رومة1 يف به يعمل كان كما الحياة آلخر اختيارهم رضورة يف مراء وال معني،
كان الذي نات بالسِّ أثينة يف يُدعى ما بني يخلط أن يجوز ال ألنه وذلك أيًضا؛ أثينة ويف
كنماذج الحياة مدى يُنصبون أعضاؤه كان الذي واألريوپاج أشهر ثالثة كل تُبدَّل هيئة

خالدة.
ليكون أُقيم ِسنات يف الحياة آلخر نات السِّ أعضاء ينتخب أن ويجب عام، مبدأ وذلك

األمور. إلعداد أُقيم ِسنات يف األعضاء تغيري ويمكن لألخالق، مستودًعا أي: قاعدة؛
عن إال صالحة املالحظة هذه تكون وال كالبدن، تشيب الروح إن أرسطو: وقال

ِسنات. أعضاء عىل تطبيقها يمكن وال منفرد، حاكم
جميع وكان للقوانني،3 وحراس لألخالق رقباء األريوپاج، عدا أثينة، يف يوجد وكان
نات السِّ أن وبما خاصني، لحاكمني رومة يف النظارة وكانت نظاًرا، إسپارطة يف الشيوخ
عليهم يجب ومما نات، السِّ وعىل الشعب عىل ملقاة النظار عيون تكون أن وجب يرقب
يف ويحكموا الفتور يالحظوا وأن فسد، قد يكون ما جميع يصلحوا أن هو الجمهورية يف

الجرائم. عىل القوانني تُعاقب كما الخطيئات ويقوموا الغفالت
يف باهًرا أمًرا عالنية، الزنا تهمة تكون أن يوجب الذي الروماني، القانون وكان
يرقبوهن. أن عليهم يجب من يُرهب كان النساء يُرهب كان أنه وكما األخالق، طهر وقاية
من يوجبه ملا للشيوخ، املتناهي الشبان خضوع من أكثر األخالق يحفظ يشء وال
بعضها باحرتام هؤالء إلزام ومن الشيوخ، باحرتام أولئك إلزام من منهما، كل إلزام

بعًضا.
قال للحكام، املتناهي الوطن أبناء خضوع من أكثر قوة القوانني يمنح يشء وال
عىل األخرى واملدن إسپارطة بني ليكورغ وضعه الذي العظيم الفرق «يقوم إكزينوفون:4
الحاكم، دعاهم ما إذا يرسعون وهم خاصة، للقوانني الوطن أبناء إطاعة من فرضه ما

للحاكم.». اتِّباعه ُظنَّ ما يغتم أثينة يف الغني الرجل ولكن
يف يوجد ال إنه قلنا قد وكنا الطبائع، لحفظ الفائدة عظيم األب سلطان وكذلك
تُحاول أن القوانني عىل يجب ولذا زاجرة، قوة من األخرى الحكومات يف ما الجمهورية

األبوية. بالسلطة ذلك تبلغ وهي عنها، يغني ما صنع
أب لكل كان إسپارطة ويف أوالدهم،5 عىل واملوت الحياة حق لآلباء كان رومة ويف

آخر. أب ولد يصلح أن
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ما يُعرف ال حيث امللكيات، ويف الجمهورية، زوال مع األب سلطان زال رومة ويف
الحكام. سلطان تحت واحد كل عيش يُراد ا، جدٍّ النقية باألخالق يصنع

نكون وقد طويلة، قصور سن الطاعة، الشباب عودت التي رومة، قوانني وفرضت
القرس. من املقدار هذا إىل يحتاج ال امللكية ففي العادة، هذه باتخاذ خطأ عىل

ألموال صاحبًا حياته مدى األب يظل أن الجمهورية يف الطاعة هذه تستلزم وقد
امللكية. روح من ليس هذا ولكن رومة، يف ُقِيضَ كلما أوالده

هوامش

الحياة. آلخر نات السِّ أعضاء وكان واحدة، لسنة ينتخبون الحكام كان (1)
أن اإلسبارطية»، «الجمهورية من و٢ ١ العارش: الفصل يف إكزينوفون، روى (2)
حتى واجباتهم يف يتوانوا لكيال الشيوخ من نات السِّ أعضاء ينتخب «أن أراد: ليكورغ
مشيب جعل قد يكون الشبان، شجاعة يف للحكم قضاة نصبهم إذ وهو؛ أيًضا، العمر آخر

هؤالء.». بأس من أعز أولئك
للرقابة. خاضًعا نفسه األريوباج كان (3)

.٨ فصل إسبارطة»، «جمهورية (4)
وال السلطان، بهذا الجمهورية انتفاع مقدار الرومان تاريخ يف يرى أن يمكن (5)
سائًرا فولفيوس أولوس كان وبينما منتهاه، فيه الفساد بلغ الذي الزمن غري عن أتكلم
ومثل ،٣٩ فصل ،De bello Catil سالوست، قتله، وأوجب أبوه استدعاه كاتيلينا ليجد

.٣٦ فصل ،٣٧ باب ديون، املواطنني، من كثري نصيب كان ذلك
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احلكومة القواننيمبدأ تالئم كيفجيبأن
األريستوقراطية يف

الشعبية الحكومة بسعادة فيها يتمتع فإنه صالًحا األريستوقراطية يف الشعب كان إذا
تكون حيث فضيلة كثري يوجد أن النادر من أن بما ولكن قوية، الدولة وتصبح تقريبًا
ما اعتدال روح إىل القوانني تؤدي أن الواجب من فإن ا جدٍّ متفاوتة الناس ثروات

محالة. ال الدولة نظام ينزعها التي املساواة تلك إعادة تحاول وأن استطاعت،
املساواة مقام تقوم حيث األريستوقراطية يف الفضيلة تُسمى ما هي االعتدال وروح

الشعبية. الحكومة يف
االعتدال فإن سلطانهم من قسًما يؤلف وجالل أبهة من بامللوك يحيط ما كان وإذا
أي ينتحلوا لم إذا وهؤالء األريستوقراطيني،1 األرشاف قوة يؤلفان األوضاع وبساطة
جميع يقاسمهم جعلوه ما إذا وهؤالء مثله، ولبسوا بالشعب اختلطوا ما إذا وهؤالء تفرد،

عجزه. نيس مرساتهم،
األريستوقراطية تكتسب أن الواجب من ليس ولذا ومبدؤها، طبيعتها حكومة ولكل
الشخصية االمتيازات بعض لألرشاف كان ما إذا هذا ويحدث ومبدأها، امللكية طبيعة
واالحرتام نات للسِّ االمتيازات تكون أن ويجب هيئتهم، عند مما بها يمتازون والخاصة

ألعضائه. الخالص
بني ما وهما فساد، من األريستوقراطية الدول يف يقع ملا رئيسان مصدران ويوجد
من الحاكمة الهيئة أعضاء مختلف بني وما متناه، تفاوت من فيهم واملحكوم الحاكمني
القوانني عىل يجب ما والحسد األحقاد من التفاوتني هذين عن وينشأ أيًضا، متناه تفاوت

تقفه. أن أو تتالفاه أن
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ألنها مرشفة؛ األعيان امتيازات تكون عندما الخصوص، عىل األول، التفاوت ويوجد
وعوامهم2 رومة أرشاف اقرتان يحرم كان الذي القانون أمر ذلك ومن للشعب، مخزية
وأكثر ناحية من زهًوا أكثر األرشاف جعل غري نتيجة عن يسفر لم الذي األمر أي: بزواج؛
محامو ذلك من نالها التي الفوائد إىل النظر من بد وال أخرى، ناحية من للمقت تعرًضا

خطبهم. يف الشعب
عىل هذا ويقع الرضائب، يف املواطنني حال اختلف ما إذا أيًضا التفاوت هذا ويكون
يأتون وعندما منها، يشء دفع عدم امتياز األرشاف ينتحل عندما وذلك أوجه، أربعة
يف والرواتب بالوظائف متعللني إليهم يدعون وعندما منها،3 يعفون ما الخداع من
ما فيقتسمون الرضائب بدفع الشعب يلزمون عندما ثم الخدم، من يمارسون ما سبيل
جميع من أقىس الحال هذه مثل يف األريستوقراطية وتكون نادر، األخري والوجه يجبونه،

الحكومات.
وما جيًدا، املحاذير هذه تجتنب كانت األريستوقراطية نحو تميل رومة كانت وبينما
الجمهورية أكابر عىل الرضائب وفرضت مطلًقا، منصبهم من راتبًا ليجتنوا الحكام كان
فرضت إنها حتى غريهم، من أكثر عليهم فرضت إنها حتى اآلخرين، عىل تُفرض كما
بني وزعوا الدولة دخل اقتسام من بُعدهم من إنهم ثم األحيان، بعض يف وحدهم عليهم
عليه الحظ أنعم ما وكل املال بيت من أخذوه ما كل مفاخرهم،4 عن ليتجاوز الشعب،

ثراء. من به
حسنة نتيجة ذا يكون الشعب عىل يوزع ما إن يقال: أن األساسية املبادئ ومن
يوجب فهذا الديموقراطية، يف سيئة نتائج من له ما بنسبة األريستوقراطية الحكومة يف

إليها. يعيده وذاك املواطن، روح ضياع
وذلك الدخل؛ إدارة حسن الشعب يرى أن وجب الشعب عىل الدخل يوزع لم وإذا
من البندقية يف يمد كان فما الوجوه، بعض من به إمتاعه عىل ينطوي ذلك إراءته ألن
يحفظ كان وما النرص، مواكب يف رومة إىل ثروات من به يؤتى كان وما ذهبية، سلسلة

ا. حقٍّ الشعب أموال تعد كانت أشياء كنوز، من ساتورن معبد يف
يف األرشاف قبل من الرضائب تُجبى أال الخصوص عىل الجوهرية األمور ومن
إىل ُعهد وقد مطلًقا، ذلك يف تتدخل ال رومة يف األوىل الطبقة وكانت األريستوقراطية،
األفراد جميع وتجد بعد، فيما عظيمة محاذير لهذا كان إنه حتى ذلك، يف الثانية الطبقة
وذلك الرضائب، األرشاف يجبي حيث األريستوقراطية يف األمور أصحاب لهوى تابعني
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استعمال سوء كل يزيل أن منهم إليه يفوض من وكان تؤدبهم، عالية محكمة وجود لعدم
الذين املستبدة الدول كأمراء األرشاف يغدو وهنالك االستعمال، بسوء يتمتع أن يؤثر

يريدون. من أموال يصادرون
يهوى، كما نطاقه الشح يبسط تراثًا يعد أن فوائد من هنالك يجتنى ما يلبث وال
غري من الدول، بعض يئول ثم ومن العدم، إىل العام الدخل ويصري الدساكر فتُحط

الوطن. أبناء حتى منه ويحار الجريان منه يدهش وهن إىل ملحوظ، انكسار
يأتون كثريًا الثقات فالتجار أيًضا، التجارة عليهم تحظر أن القوانني عىل ويجب
هي بؤًسا املستبدة الدول وأشد متساوين، أناس مهنة هي والتجارة االحتكار، رضوب

تاجًرا. فها األمري يكون التي
عظيمة بثروات عليهم تنعم قد التي التجارة األرشاف عىل البندقية5 قوانني وتحظر

طوية. سالمة عن ولو
الشعب، بحقوق األرشاف ليقر تأثريًا الوسائل أشد تتخذ أن القوانني عىل ويجب

بنفسها. عنه محامية تكون أن وجب الشعب عن محاميًا تقم لم إذا وهي
ذلك. من قريب والطغيان األريستوقراطية، يقيضعىل القوانني تنفيذ ضد مالذ وكل
بأن وذلك التسلط، عجب جماح ترد أن األزمان جميع يف القوانني عىل ويجب
إسپارطة يف كالنظار وذلك األرشاف، يرهب حاكم األوقات، لجميع أو معني، لوقت يوجد
وتحتاج الشكليات، من نوع ألي الخاضعني غري كهؤالء أي: البندقية؛ يف الدولة ومفتيش
فهي واش، لكل تنفتح حجر6 فوهة البندقية يف وتشاهد عنيفة، نوابض إىل الحكومة هذه

الجربوت. فتحة أنها تخربكم
يف الرقابة ومنصب األريستوقراطية يف الجربوتية املناصب بني شبه وهنالك
يُبحث أن ينبغي ال أنه والحق بطبيعته، استقالًال أقل يكون ال حيث الديموقراطية
يخمد أن ال ثقة، يمنحوا أن يجب بل رقابتهم، أثناء يف األمور يف الرقباء هؤالء عن
الحكام7 جميع أمر يف يُمارى أن فيمكن العجب، يثريون الرومان وكان مطلًقا، نشاطهم

لديهم. الرقباء8 خال
وثراؤهم املتناهي األرشاف فقر وهما: مرضان، أمران يوجد األريستوقراطية ويف
لتخفيف ويجب باكًرا، ديونهم دفع عىل يحملوا أن خاصة، فقرهم، لتاليف ويجب املفرط،
قوانني إىل وال املصادرة، إىل يصار أن ال محسوسة، غري رشيدة تدابري تتخذ أن غناهم

لها. حد ال رشور إىل تؤدي أمور إىل يصار أال أي: للديون؛ إلغاء إىل وال أرضية،
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املتصل املواريث تقسيم إليه يؤدي ملا األرشاف9 بني البكرية تُلغي أن القوانني وعىل
الدوام. عىل املساواة إىل الثروات رجوع من

وال الوفاة، بعد بالوفاء بيع إىل بات بيع تحويل وال منابات، وجود ينبغي وال
األرس لعظمة إدامة ابتدعت التي الوسائل جميع يمكن وال مطلًقا، تبنيات، وال بكريات،

األريستوقراطية.10 يف تتخذ أن امللكية الدول يف
ويجب اتحاد، من بينها ما تحفظ أن لها بقي األرس بني القوانني ساوت ومتى
األفراد بني ما تحول هذا يفعل لم وإن رسيًعا، خصومات من بينها فيما يُقىض أن
دون يحولوا أو القضايا ينجزوا أن املحكمني ويمكن األرس، بني خصام إىل خصام من

وقوعها.
عن األرس بني الفروق من الزهو يوجبه ما تؤيد أن مطلًقا، للقوانني، ينبغي ال ثم

األفراد. تُرَّهات من هذا يعد أن ويجب قدًما، أكثر أو رشًفا أعظم كونها حجة
أن الخمسة الحكام عرف كيف لريى إسپارطة إىل ينظر أن إال املرء عىل وليس

والشعب. والكرباء امللوك خور يقهروا

هوامش

رشيف بني خصومة يف وجوه، عدة من بحكمة سار ممن وهم البندقيون، نظر (1)
للرشيف حق ال بأنه فقضوا الكنائس إحدى يف التصدر حق حول إقطاعي ونبيل بندقي

البندقية. خارج آخر مواطن عىل التقدم حق يف البندقي
ديف إىل انظر الشعرة، الحكام قبل من األخريين اللوحني يف القانون هذا أدرج (2)

.١٠ باب داليكارناس،
كهذا. الحكومة يضعف يشء وال زماننا، أريستوقراطيات بعض يف كما وذلك (3)
الناحية. هذه من رودس أهل سلوك كان كيف اسرتابيون من ١٤ الباب يف انظر (4)
قانون وكان أوسه، دوال ألميلو البندقية» «حكومة كتاب من ٣ الجزء إىل انظر (5)
من أكثر عليه يحمل مركب البحر يف لهم يكون أن نات السِّ أعضاء عىل يحظر كلوديا

.٦٣ فصل ،٢١ باب ليفيوس، تيتوس برميًال، أربعني
فيها. بطاقاتهم الوشاة يرى (6)

قبل من حتى رقيب إزعاج يمكن كان فما ،٤٩ باب ليفيوس، تيتوس إىل انظر (7)
الرقابة قلبت وإال زميله، يستشري أن غري من مذكرته يدون كان رقيب فكل آخر، رقيب

عقب. عىل رأًسا
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مثل يقدمون ال حساب تقديم عىل أثينة يف الحكام يحملون الذين النقباء كان (8)
مطلًقا. الحساب هذا

دوال أميلو من و٣١ ٣٠ الصفحتني إىل انظر البندقية، يف وضعه صار ما هذا (9)
أوسه.

طبقة تسميه مما للدولة حفًظا أقل األريستوقراطيات بعض غرض أن يلوح (10)
أرشافها.
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التاسع الفصل

امللكية يف مبدئها القواننييف كيفترتبط

تناسبه. أن القوانني عىل فإن الحكومة مبدأ الرشف أن بما
وابنها. أباها الرشف يعد التي الطبقة هذه تأييد عىل فيها تعمل أن ويجب

لتكون ال والشعب، األمري بني رابطة لتكون وراثية األرشاف طبقة تجعل أن ويجب
الشعب. وضعف األمري سلطة بني ا حدٍّ

وإن الغاية إىل مفيدة األرس يف األموال تحفظ التي املنابات تكون الحكومة هذه ويف
األخرى. الحكومات يف مناسبة غري كانت

ما األرشاف أرس اسرتداد إىل الوفاة بعد بالوفاء بيع إىل البات البيع تحويل ويؤدي
أرضني. من بيعه عن أربابها أحد تبذير أسفر

امللك مرتبة فصل يمكن وال امتيازات، من لألشخاص ما الرشيفة لألرضني ويكون
مطلًقا. إقطاعته مرتبة عن الرشيف مرتبة فصل يمكن ال وكذلك اململكة، مرتبة عن

أبًدا الشعب إىل تنتقل ال وهي األرشاف، بطبقة خاصة االمتيازات هذه جميع وتكون
الشعب. وقوة األرشاف طبقة قوة تقليل يرد لم وإذا الحكومة، مبدأ مخالفة ترد لم إذا
ما الوفاة بعد بالوفاء بيع إىل البات البيع تحويل ويوجب التجارة، املنابات وتضايق
سنة مدة صاحب بال املباعة اململكة أرايض جميع ويكون الالزمة، الدعاوى من له حد ال
من تُثقل سلطة يمنح ما باإلقطاعات الخاصة االمتيازات ومن ما، وجه وعىل األقل عىل
الطبقة هذه توجبه ما أمام تزول خاصة األرشاف لطبقة محاذير هي وهذه يحتملونه،

جدوى. بال املبادئ جميع كدرت عليها أُطلع ما إذا الشعب ولكن عام، نفع من
اإلباحة هذه إن حتى أوالده، ألحد أمواله معظم يرتك أن امللكيات يف للواحد يُباح وقد

غريها. يف صالحة تكون ال
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يبيحها،1 أن الحكومة هذه نظام مكن التي التجارة تعاضد أن القوانني عىل ويجب
عىل املتجددة وبالطه األمري حاجات تقيض أن هالك، غري من الرعية، لتستطيع وذلك

الدوام.
هذا يكون لكيال وذلك الرضائب، جباية أسلوب يف النظام من شيئًا تضع أن ويجب

نفسها. الرضائب من أثقل األسلوب
روح إىل والضنى الضنى، إىل والعمل البداءة، يف العمل إىل الرضائب ثقل ويؤدي

الكسل.

هوامش

يف بالصواب الحافل الثالث القانون إىل انظر الشعب، لغري يبيحها ال هو (1)
.De comm. et mercatoribus مجموعة
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العارش الفصل

امللكية يف التنفيذ رسعة

تدبر األمور أن وذلك عظيًما، امتياًزا الجمهورية الحكومة من امللكية الحكومة تمتاز
يتحول أن املمكن من أن بما ولكن التنفيذ، يف نشاًطا أكثر فتكون واحد، قبل من فيها
تؤيد أن للقوانني ينبغي وال البطء، من بيشء تقيده القوانني فإن رسعة إىل النشاط هذا
سوء من الطبيعة هذه عن ينشأ ما تعالج أن عليها يجب بل فقط، نظام كل طبيعة

أيًضا. استعمال
توجب التي الرشكات مصاعب امللكيات يف تجتنب أن ريشليو1 الكردينال ويود

رأسه. يف لحمله قلبه يف استبداًدا الرجل هذا يحمل لم ولو أمر، كل حول عوائق
بطيئة تسري وقتما تصنع مما بأحسن القوانني عىل املؤتمنة الهيئات تطيع وال
دار إلقاء عدم من مطلًقا ينتظر ال الذي التفكري بذلك األمري أمور فتسم الخطوات؛

مجالسه.2 استعجال ومن الدولة قوانني عىل نوره القضاء
وشكاياتهم بتهمالتهم الحكام يقف لم إذا العالم ملكيات أجمل يصبح وماذا
يستشريون ال الذين امللوك، هؤالء يريد عندما وذلك ملوكها، فضائل مجرى والتماساتهم
وإخالص بشجاعة الخدم من يُسدى ما لها حد ال مكافأة يكافئوا أن العظيمة، نفسهم غري

أيًضا؟ لهما حد ال

هوامش

السياسية. الوصية (1)
تاسيت، Barbaris cunctatio servilis; statim exequi regium videtur (2)

.٣٢ فصل ،٥ باب الحوليات،





عرش الحادي الفصل

امللكية احلكومة سمو

أن طبيعتها من أن فيما عظيًما، امتياًزا املستبدة الحكومة من امللكية الحكومة تمتاز
أكثر والنظام ثباتًا، أكثر تكون الدولة فإن للنظام تابعة طبقات عدة األمري تحت يوجد

اطمئنانًا. أكثر يحكمون من وشخص رسوًخا،
عن املحامني منصب يف كان رومة يف الجمهورية سالمة رس أن شيرشون1 ويعتقد
أكثر تكون مطلًقا له رئيس ال الذي الشعب قوة أن ا «حقٍّ قوله: ومن الشعب، حقوق
يعرف ال صولته يف الشعب أن غري فيه، ويفكر كله األمر مدار بأنه يشعر فالرئيس هوًال،
مستبدة دولة تطابق أن يمكن الفكرة فهذه مطلًقا.»، فيها نفسه يُلقي التي التهلكة
وجه عىل محامون فيها للشعب يكون وملكية حقوقه، عن محامني ال شعب من مؤلفة

ما.
باألمور يسري املستبدة الحكومة فتن يف بنفسه املقود الشعب أن مكان كل يف والواقع
أن مع وذلك الحد، يجاوز الفوىض من يأتيه ما وأن تسري، أن يمكن ما أبعد إىل دائًما
أنفسهم، أجل من يخافون فالرؤساء اإلفراط، درجة األمور تبلغ أن امللكيات يف النادر من
ومما الشعب، يتفوق أن التابعة2 املتوسطة السلطات ترغب وال يهجروا، أن يخشون وهم
وذلك الطبقات؛ بهذه يتمسك األمري ألن وذلك تماًما؛ الدولة طبقات تفسد أن حدوثه يقل
يريدون وال يستطيعون ال ذلك يرجون وال الدولة قلب يريدون ال الذين املشاغبني ألن

األمري. إسقاط
وتصلح األمور بني فيُوفق الناس، من والوجاهة الرشد ذوو يتدخل األحوال هذه ويف

لها. ويخضع سلطانها القوانني إىل ويعود وتقوم،
الدول تواريخ وإن ثورات، غري من األهلية بالحروب حافلة تواريخنا جميع إن ثم

أهلية. حروب غري من بالثورات حافلة املستبدة
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إثباتًا أثاروها، َمن حتى الدول، لبعض األهلية الحروب تاريخ َخطُّوا من ويُثبت
لبعض يرتكونها التي السلطان تجاه شبهة من األمراء لدى يكون أن يجب ما قلة كافيًا،
وغري القوانني غري إىل تنزع ال ضاللها، يف حتى ألنها، وذلك خدمها؛ أجل من الطبقات

خدمتها.3 عىل تقدر أن من أكثر وصولتهم العصاة هياج فتعوق واجبها،
كثريًا الدولة طبقات أذل أنه رأى قد ريشليو الكردينال يكون أن املحتمل ومن
يف ملك، غري يستطيع ال كثرية بأمور وطالبهم لتأييده ووزرائه4 األمري بفضائل فاستعاذ
إمكان يظن يكاد وال ومعارف، وحزم وبصائر انتباه من تقتضيه بما يقوم أن الحقيقة،

امللكيات. إنحالل حتى هنا من مماثلني ووزراء أمري وجود
وال نظام ال التي الشعوب من أسعد صالحة بإدارة تتمتع التي الشعوب أن وكما
أسعد أساسية قوانني ظل تحت يعيشون الذين امللوك يكون الغاب يف فتتيه لها رؤساء

أفئدتهم. وال شعوبهم أفئدة ينظم ما لديهم ليس الذين املستبدين األمراء من

هوامش

Nimia potestas est tribunorum plebis? .١٠ فصل القوانني، من ٣ باب (1)
Quis negat? Sed vis populi multo sœvior multoque vehementior,
quœ, ducem quod habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux
enim suo se periculo progredi cogitate; populi impetus periculi notionem

.sui non habet
.٤ فصل ،٢ باب عىل األول التعليق إىل آنًفا انظر (2)

أخرى. وتواريخ ريتز الكردينال مذكرات (3)
السياسية. الوصية (4)
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عرش الثاني الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

لعطله بعظمة الدول هذه عىل األمري ينعم وال املستبدة، الدول يف الهمة علو عن يُبحث وال
مجًدا. عنده تجد وال العظمة، من

حيث امللكيات، ويف يرى، كما األمري حول من أشعتها الرعية تقتبس امللكيات ويف
عظمة، للنفس تهب التي الفضائل تلك يمارس أن اإلنسان يمكن عظيم، واحد كل مجال

استقالًال. ال





عرش الثالث الفصل

االستبداد فكرة

فهذه الثمرة،1 واقتطفوا أسفلها من الشجرة قطعوا ثمرة نيل لوزيانة همج أراد ما إذا
املستبدة. الحكومة هي

هوامش

.٣١٥ صفحة ،١١ مجموعة العربة، رسائل (1)





عرش الرابع الفصل

املستبدة احلكومة كيفتناطالقواننيبمبدأ

الشعوب سبيل يف كثرية قوانني إىل رضورة ال ولكن املستبدة، الحكومة مبدأ هو الخوف
الرصيعة. الجاهلة الهيابة

مبادئ إىل رضورة وال مبادئ، ثالثة أو مبدأين وفق هنالك يسري أن يجب وكلٌّ
واقترصتم وجريه، ودرسه معلمه تغيري من احرتزتم حيوانًا دربتم ما وإذا إذن، جديدة

تزيدوا. ولم حركات، ثالث أو بحركتني دماغه رضب عىل
جميع يغم أن غري من الشهوة منزل من يخرج أن يستطع لم األمري حجب ما وإذا
أن يندر ولذا أخرى، أيٍد إىل وسلطانه شخصه انتقال يطيقون ال وهم فيه، يمسكونه من

وكالئه. بواسطة بها يقوم أن يجرؤ ال وهو بنفسه، بالحرب يقوم
بالسالح، مقاومته من غيًظا يشتاط مقاومة أية يُالقي أال قرصه يف متعود كهذا وأمري
لديه تكون أن يمكن ال أنه عن فضًال وذلك إذن، وانتقام غضب عن يسري الغالب يف وهو
وهنالك إذن، الطبيعي، بفورانها الحروب تقع أن يجب وهنالك الحقيقي، املجد عن فكرة

إذن. آخر مكان أي يف مما مدى أضيق الشعب حقوق تكون
ضًحى، الطبيعية حماقته يُبدي أن معه يُخىش ما املعايب كثرة من هو كهذا وأمري
هذا يف الناس يكون أن السعادة ومن عليها، يكون التي الحال تُعرف وال مكتوم، وهو

فيهم. يحكم واحد اسم غري إىل معه يحتاجون ال ما الوضع من البلد
فكتب املقاومة، بعض إسوج ِسنات قاومه بندر يف عرش الثاني شارل كان وملا
ملك مثل تأمر أن الجزمة لهذه وكان لتأمر، َجَزماته1 إحدى إليها سريسل إنه يقول:

مستبد.



األول) (الجزء الرشائع روح

يعقدها التي املعاهدات وصارت العرش، عىل آخر وجلس ميتًا ُعد األمري أُرس وإذا
وبما الحقيقة، يف واألمري والدولة القانون أنه وبما خلفه، عليها يوافق فال باطلة األسري
تنهار. الدولة فإن ميتًا، يحتسب لم إن أمري، غري يعود عندما مذكور غري شيئًا يكون أنه
الروس قول هو األول بطرس مع املنفرد صلحهم عقد إىل للرتك دفًعا األمور وأكثر

إسوج.2 يف العرش إىل ُرفع آخر ملًكا إن (الرتكي) للوزير
املحجوب القرص سالمة فقل شئت وإن األمري، سالمة غري الدولة سالمة وليست
الشامخة الجاهلة النفوس يف يؤثر ال رأًسا العاصمة أو القرص هذا يهدد ال ما وكل فيه،
وال فيها، التفكري حتى بها، والبرص تعقيبها تستطيع فال الحوادث سلسلة وأما املتهمة،
السياسية الحكومة وكذلك هنالك، محدودة وقوانينها ونوابضها السياسة تكون أن من بد

املدنية.3 الحكومة بساطة هنالك بسيطة
األهلية، الحكومة مع واملدنية السياسية الحكومة بني التوفيق إىل ينتهي يشء وكل

الرساي. مع الدولة وموظفي
يف وحيدة نفسها تعد أن استطاعت ما إذا وضع أحسن يف تكون هذه مثل ودولة
لم إذ وهي؛ برابرة، تدعوها التي األمم عن ومنفصلة بالصحارى محاطة فتكون العالم

نفسها. من قسًما تهلك أن الحسن من فإن املليشيا عىل تعتمد أن تستطع
أبًدا، سلًما هذا وليس هدفها، السكون فإن املستبدة الحكومة مبدأ الخوف أن وبما

عليها. يستويل أن العدو يوشك التي املدن هذه صمت بل
هذا حفظ يجب فإنه أقامها، الذي الجيش يف بل الدولة، يف تكون ال القوة أن وبما
الدولة سالمة بني يوفق وكيف لألمري، مرهب الجيش ولكن الدولة، عن للدفاع الجيش

إذن؟ األمري وسالمة
من بها تخرج أن الروسية الحكومة حاولت التي املهارة إىل تنظروا أن منكم وأرجو
كبرية، كتائب حطمت فقد أيًضا، الشعوب عىل مما عليها وطأ أشد هو الذي االستبداد
ولكن الشعوب، وهذبت القوانني، بمعرفة وبدئ محاكم، وأنشئت الجرائم، عقوبات ونزلت

منه. الفرار يود الذي الكرب إىل االستبداد يرد ما الخاصة العلل من يوجد
فزع، إىل مضاف فزع فهو سواها، يف ليس ما التأثري من الدول هذه يف وللدين

أمريها. نحو العجيب احرتامها بعض الدين من تستمد اإلسالمية الدول يف والشعوب
يرتبط ومبدئه الدين وبقوة اإلصالح، بعض الرتكي النظام يصلح الذي هو والدين

رشف. عن وعظمتها مجدها يف يرتبطون ال التي الدولة يف الرعايا
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املستبدة الحكومة بمبدأ القوانني تناط كيف

التي من أكثر نفسها كاهل تثقل واحدة تجد ال املستبدة الحكومات جميع ومن
دائًما إليه يؤدي ملا وذلك رعاياه، جميع ووارث األرضني جميع مالك أنه فيها األمري يعلن
ذلك. عن فضًال الصناعة من نوع كل عىل قَىض تاجًرا األمري كان وإذا الزراعة، ترك من
وال الحياة، أجل من إال بيوت تُبنى فال يشء،4 يحسن، وال يصلح، ال الدول هذه ويف
يشء، إليها يعاد وال األرض، من يشء كل ويستخلص أشجار، تغرس وال خنادق، تنشأ

مقفًرا. يكون وكل بائًرا، يغدو وكل
األكابر بخل تقلل األموال ومرياث األرضني ملكية تبطل التي القوانني أن تصون أو
يعتقد ملا جور ألف صنع إىل يصار أنه وذلك والطمع، البخل هذا تزيد بل كال، وطمعهم؟

يخفيا. وأن يرسقا أن يمكن اللذين والفضة الذهب بغري يُختص ال أنه
ذلك ومن يشء، كل يضيع لكيال العادات ببعض األمري طمع يلطف أن الصالح ومن
الشعب، أبناء مواريث5 من املئة يف ثالثة بأخذ يكتفي أن تركية يف األمري عادة من أن
يهوى، كما فيها ويترصف األرضني معظم مليشياه يهب األكرب السنيور أن بما ولكن
األكرب للسنيور يكون امللك أن وبما الدولة، موظفي مواريث جميع عىل يستويل أنه وبما
أكثر يملك أن يحدث مما فإن الريع غري لإلناث يكون وال الذكور من ورثة بال الوفاة عند

وقتيٍّا. ملًكا الدولة أموال
والبيت،6 واألوالد املرأة حتى فينال امللك نصيب املرياث يكون أن بنتام قانون ومن
أو التاسعة أو الثامنة يف األوالد يزوج أن القانون، هذا أحكام أظلم الجتناب ويضطر،
بائًسا قسًما يكونوا لكيال وذلك أحيانًا، ذلك من أحدث هو وفيما سنيهم، من العارشة

األب. مرياث من
وذلك أساسية؛ قوانني فيها توجد ال التي الدول يف ثابتة العرش وراثة تكون وال
الوراثة حرص العبث ومن آِلِه، خارج أو آِلِه يف األمري ِقبَل من انتخابيٍّا يكون التاج ألن
األمري قبل من الوارُث ويُْعَلن زمان، كلِّ يف آخَر اختيار عىل قادًرا األمري دام ما األكرب يف
أسباب من الدولة هذه لدى يكون وهكذا أهلية، حرب نتيجَة أو وزرائه ِقبَِل من أو نفسه

امللكية. لدى مما أكثر االنحالل
أن يحدث ما فإن انتخابه إمكان يف لآلخر مساٍو املالكة األُْرسة من أمري كل أن وبما
يقع كما يُْعِميَهم أو تركية، يف يقع كما البُداءة يف إخوته العرش عىل يجلس الذي يَْخنَُق
َمرَّاُكَش يف كما مطلًقا االحتياطات هذه تتخذ أال أو املغول، عند كما يجننهم أو فارس، يف

هائلة. أهلية حرب العرش يف ُخلُوٍّ كل فتعقب
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األول) (الجزء الرشائع روح

خارج أو أرسته من يريده، الذي خلفه، يختار أن القيرص يمكن الروس7 نظم ويف
الوراثة ظلَّت ما مضطربًا العرش ويجعل ثورة ألف يسبب هذا مثل وراثة ونظام أرسته،
غريها من أكثر يعلمها أن الشعب يهم التي األمور من الوراثة نظام أن وبما ُمَراديًة،
مراتب وبعض كالنسب سواه من أكثر األبصار يقف الذي هو للوراثة نظام أحسن فإن
ضعيف، أمرٍي نَْفُس تُْفتَن فال الطموح ويُْخِمد املكايد دون التدبري هذا مثل ويحول النسب،

أبًدا. الكالم إىل املحترضون يُْحَفُز وال
حق إلخوته يَْغُد ولم واحًدا، أمريًا الوارث صار أسايس بقانون الوراثة أُثبتت ما وإذا
حول خاصة مشيئة له، تُروج ولم لألب، تُفرتض ولم التاج، منازعته يف ظاهر أو حقيقي

آخر. تابع أي حول مما أكثر قتله أو امللك أخي حبس حول قول يبق لم ولذا ذلك،
فيها يعدون التي املستبدة الدول يف األمري إخوة عىل يقبض أن الحذر من أن بيد
فوز أو نرص كل الدين يعد حيث اإلسالمية البلدان سيما وال مًعا، له ومنافسني عبيده

فقط. واقع أمر عن بل حق، عن أمر ويل أحد يكون فال إلهيٍّا حكًما
يرتقوا لم إذا يُقتلون أو يُحبسون أنهم دًما األمراء يرى التي الدول يف الطموح ويثار
إذ املعتدلة؛ للرغائب مالئم بحال دًما األمراء يتمتع حيث بيننا يُثار مما أكثر عرشها إىل

للطموح. املناسبة شديد يكن لم
لديهم يكون فهم الدوام، عىل الزواج استعمال يسيئون املستبدة الدول يف واألمراء
الخصوص، عىل كآسية فيه االستبداد يُؤلف الذي العالم قسم يف وذلك غالبًا، كثري نساء
أن األوالد هؤالء يمكن ال كما لهم حبٍّا يحملوا أن يمكنهم ال كثري ولٌد لديهم يكون وهم

يتحابوا.
تلوح وهي ا، جدٍّ قوي ورئيسها ا، جدٍّ ضعيفة فهي الدولة، تشابه املالكة واألرسة
ائتمروا ألنهم أوالده؛ جميع أردشري8 قتل أن ذلك ومن العدم، إىل تنتهي وهي واسعة،
ائتمارهم احتماًال ذلك من وأقل بأبيهم، ولًدا خمسون يأتمر أن املحتمل من وليس به،
بعض وجود يظن أن هذا من وأبسط األكرب، البنه رسيته عن يتنزل أن يرد لم ألنه به؛
يف والخداع والخبث الكيد يسودها التي األمكنة هذه يف هنالك، الرشق قصور دسائس
يف سخافة أكثر أصبح مسن أمري عىل تشتمل والتي كثيف، ليل يغشاها والتي صمت،

األول. القرص أسري فصار يوم كل
بال املستبدة الحكومة عىل تثور البرشية الطبيعة أن قلناه، الذي جميع بعد ويلوح،
عىل وحقدهم للحرية الناس حب من الرغم عىل لها خاضع األمم معظم أن غري انقطاع،
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السلطات ترتيب تقتيض معتدلة حكومة إقامة أن وذلك هذا، إدراك ويسهل الطغيان،
ويعد األخرى، به تقاوم ما الوزن من إحداها ومنح تسري، وجعلها وتعديلها وتنظيمها
لذوي صنعه يرتك أن يندر وما املصادفة عن صدوره يندر ما االشرتاع بدائع من هذا
كل يف نمطية فهي عينني، ذي لكل املستبدة الحكومة أمر يتضح العكس وعىل الحكمة،

لهذا. صالح العالم جميع فإن إقامتها يف األهواء غري إىل يحتاج ال أنه وبما مكان،

هوامش

.Bottes (1)
.١٠ فصل العام»، «التاريخ يف إسورج معاهدة عىل بوفندورف تعقيب (2)

مطلًقا. فارس يف دولة مجلس يوجد ال أنه شاردان مسيو يرى (3)
.(١٦٧٨ سنة (طبعة لريكو العثمانية» الدولة «حال من ١٩٦ الصفحة إىل انظر (4)
وانظر الحديثة»، وإسبارطة القديمة «إسبارطة كتاب يف الرتك مواريث إىل انظر (5)

لريكو. العثمانية» «الدولة كتاب إىل كذلك
،١ جزء الهند» رشكة تأسيس يف بها انتفع التي الرحالت «مجموعة إىل انظر (6)
املصدر إرثًا، الثلثني غري امللك يأخذ لم أوالد وجد فإذا ذلك، من جوًرا أقل بيغو وقانون

.١ صفحة ،٣ جزء نفسه،
.١٧٢٢ سنة نظام سيما وال النظم، مختلف إىل انظر (7)

جوستان. إىل انظر (8)
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عرش الخامس الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

لم وهي عادة، االستبداد يسود حيث الحارة األقاليم يف باكًرا بنفسها الشهوات تشعر
مدى، أقل املال وتبذير واألخطار تقدًما أكثر فيها النفس وتكون فيها، تسكن1 أن تلبث
البيوت، يف املحبوسني الشبان بني انتشاًرا أقل والتجارة سهولة أقل فيها التفرد ويكون
األوروبية أقاليمنا يف مما بأرسع بالًغا فيها يكون أن اإلنسان ويمكن باكًرا، فيها ويتزوج

السن.2 من عرشة الخامسة يف البلوغ يبدأ تركية ويف إذن،
مال صاحب املرء يكون ال حكومة ففي لدائنيه، أمواله املدين لرتك داعي وال

األموال. عىل مما أكثر الشخص عىل اعتماًدا يقرض فيها مضمون
الجمهوريات، سيما وال املعتدلة،3 الحكومات صميم يف ذلك يكون أن الطبيعي ومن
وهب حكومة شكل به يوحي لطف وعن الوطن أبناء صدق عىل كبري اعتماد عن وذلك

يلوح. كما لها نفسه واحد كل
لدائنيه4 أمواله املدين ترك مبدأ سنوا قد الرومانية الجمهورية يف املشرتعون كان ولو

الدواء. مهالك وال الداء مخاطر تكابد ولم األهلية، واملنازعات الفتن من كثري وقع ما
كل دام ما الربا، إيالف املستبدة الدول يف الثروات استقرار وعدم الفقر ويوجب
يف إذن، ناحية، كل من البؤس ويأتي اإلدانة، خطر بحسب نقوده قيمة يزيد فيها واحد

القروض. مجنى حتى يشء كل يسلب حيث الشقية البلدان هذه
وذلك يوميٍّا، التاجر هذا ويتعيش تجارته، توسيع عن التاجر عجز إىل ذلك ويؤدي
يكسب أن من أكثر لثمنها دفًعا بالفوائد خرس السلع من بكثري كاهله أثقل ما إذا أنه
املخالفات. عىل القوانني وتقترص مطلًقا، هنالك التجارة لقوانني مكان ال إنه ثم منها،



األول) (الجزء الرشائع روح

من أن والواقع مظاملها، تمارس أيد لها تكون أن غري من ظاملة الحكومة تكون وال
أمًرا األمريية األموال اختالس يكون ولذا نفسها، سبيل يف األيدي هذه تعمل أال املستحيل

املستبدة. الدول يف طبيعيٍّا
املصادرة، إىل يصار أن املفيد من فإن هنالك العادي الجرم هو الجرم هذا أن وبما
من بالغة رضيبة هكذا يستخلص الذي املال ويكون للشعب، تعزية عىل هذا وينطوي
ذلك يف يوجد ال إنه حتى غارقني، رعية من يجبيه أن األمري عىل يصعب ما الضخامة

بقاؤهم. يُراد آل البلد
ثابت، غري األموال ملك تجعل املصادرات أن وذلك ذلك، غري املعتدلة الدول يف واألمر
إىل وتؤدي مجرم، مجازاة أمر املسألة تكون عندما األرسة وتهدم األبرياء، األوالد وتجرد
احتياجه الوطن ابن حرمان عن روحها، هي التي املساواة، بمحوها الجمهوريات يف الرش

الطبيعي.5
األول، الرئيس عىل االعتداء جرم غري يف املصادرة عدم عىل روماني6 قانون وينص
عىل املصادرات يف فيقترص القانون هذا روح تتبع أن الغالب يف البالغ الصواب ومن
الزواج رشكة يف يدخل ما غري يصادر أال بودان7 قول البالغ الصواب ومن الجرائم، بعض
املحلية. عاداتها من الزواج رشكة عن الخارجة األموال يف الترصف يكون التي البلدان يف

هوامش

اإلقليم». بطبيعة «العالقة مطلب يف وذلك «القوانني»، من ١٤ الباب إىل انظر (1)
سن مبدأ أن [والواقع .٤٦٣ صفحة والحديثة» القديمة «إسبارطة الغييتري، (2)
عرش خمس كليهما يف ومنتهاه سنني، تسع املرأة ويف سنة عرشة اثنتا الرجل يف البلوغ

(م).] العدلية األحكام مجلة من ٩٨٦ املادة يف جاء كما سنة
نية. حسن عن اإلفالسات يف التأجيالت عن ذلك مثل وقل (3)

“De cessione القوانني مجموعة يولية، قانون يف إال املبدأ هذا يوضع لم (4)
جزء شائنًا، أمًرا لدائنيه أمواله املدين ترك يكن ولم السجن, يجتنب وكان ،bonorum”

.١٢ باب ،٢
أثينة. جمهورية يف كثريًا مستحبًا أمًرا كانت املصادرات أن يل يلوح (5)

De bon. Proscipt. Eu القوانني مجموعة ،Bona damnatorum الصحيح، (6)
.damn
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.٣ فصل ،٥ باب «الجمهورية»، (7)
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عرش السادس الفصل

السلطة نقل

املستبد هو والوزير إليه، تُفوض من أيدي إىل املستبدة الحكومة يف بأرسها السلطة تنتقل
أقبل وجه عىل امللكية الحكومة يف السلطة وتزاول الوزير، هو خاص موظف وكل بعينه،
من يُعِطى ال قياًما سلطانه بتوزيع يقوم وهو يمنحها،1 عندما امللك ويلطفها مبارشة،

منه. قسط أعظم معه يُمسك ال ما سلطانه
اتباعهم بمقدار الوالية حاكم امللكية الدول يف الخاصون املدن حكام يتبع ال وهكذا
األمري. اتباعهم بمقدار القائد العسكرية الفرق يف الخاصون الضباط يتبع وال األمري،

القيادة من يشء عىل هم من ارتباط عدم َسن امللكية الدول معظم يف الحكمة ومن
فإنه الخاصة األمري مشيئة عن إال لهم قيادة ال أنهم بما وذلك مليشيا، أية يف الواسعة
وجوه من وخارجها وجوه من الخدمة يف يكونون وإنهم استخدامهم، يمكن، ال أو يمكن،

أخرى.
من عاطلون هم من كان إذا ألنه وذلك املستبدة؛ الحكومات يف له نظري ال ما وهذا
وهذا بأنفسهم، عظماء رجاًال الدولة يف فإن ذلك مع وألقاب امتيازات ذوي حارض عمل

الحكومة. هذه طبيعة ينكد ما
عن يوم كل يف يتحدث أن وجب الباشا عن مستقالٍّ املدن إحدى حاكم كان وإذا
من كان إذا ثم املستبدة، الحكومة يف املحال من رضب وهذا بينهما، للتوفيق وسائل
فيه؟ مؤثًرا يكون أن واليته يف اآلخر يستطيع فكيف الخاص الحاكم يطيع أال املمكن

سلطة غري حاكم أقل سلطة وليست الحكومة، هذه يف السلطة موازنة تمكن وال
معلوًما يكون حيث مكان كل يف حكيًما املعتدلة البلدان يف القانون ويظهر املستبد،
يكون ال حيث االستبداد، يف الحاكم يمكن كيف ولكن يتبعوه، أن الحكام أصغر ويمكن



األول) (الجزء الرشائع روح

أن وجب ولذا يعرفها؟ ال إرادة يتبع أن حكيًما، األمري كان إذا األمري، إرادة غري القانون
الخاصة. إرادته يتبع

ما غري يريد أن يمكنه ال األمري أن وبما األمري، يريد ما غري ليس القانون أن بما ثم
ومثله. عنه نيابة يريدون يحصون ال أناس وجود يجب فإنه يعرف،

يريدون الذين يريد، أن الرضوري من فإن عابرة لألمري إرادة هو القانون أن بما ثم
مثله. مفاجئة إرادة عنه، نيابة

هوامش

غروبها». عند معتدًال يصري الذي الشمس «كضوء (1)
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عرش السابع الفصل

اهلدايا

يقدم أن غري من فوقه كان أيٍّ عىل اإلنسان يفد أال االستبدادية البلدان يف العادات من
عرائض يقبل ال املغول1 عاهل أن ذلك ومن امللوك، من إليه امُلهدى كان ولو هدية، إليه
حتى به يفسدون ما األمراء هؤالء من هذا وينال شيئًا، منهم يتناول ال الذين رعاياه

الخاصة. نعمهم
باملبدأ حافلة حكومة يف مواطنًا، فيها أحد يعد ال حكومة يف يقع أن يجب ما وهذا
مرتبطون أنهم فيها الناس يعتقد ال حكومة يف بيشء، لألدنى مدين غري األعىل إن القائل
قليلة، أعمال ذات تكون حكومة يف العقوبات، من بعض عىل بعضهم يفرضه ما غري يف
شكايات. وتعرضعليه رغبات إليه فتقدم عظيم يدي بني املثول إىل فيها يحتاج أن ويندر
ويف إليها، الفضيلة احتياج لعدم وذلك كريًها، أمًرا الهدايا تكون الجمهورية ويف
رشف ال حيث املستبدة، الحكومة يف وأما الهدايا، من أقوى عامًال الرشف يكون امللكية

العيش. رغد يف أمل عن إال العمل عىل يزمع فال فضيلة، وال
من عىل القتل عقوبة فرض إىل الجمهورية، مبادئ يف تمسك عن أفالطون،2 وذهب
أجل من الهدايا تؤخذ أن يجوز «ال أفالطون: قول ومن بواجبهم، ليقوموا هدايا يقبلون

السيئة.». األمور أجل من وال الطيبة، األمور
هدايا يأخذوا أن للحكام يبيح الذي الروماني3 القانون ذلك السيئة القوانني ومن
شيئًا، يبتغوا ال شيئًا يُعطوا لم فمن الواحد، العام يف درهم مئة تجاوز أال عىل صغرية4
من إن ثم الكثري، يبغون ثم قليًال، أكثر هو فيما يرغبوا أن يلبثوا لم قليًال يعطوا ومن
أن عليه من إقناع من أكثر ما شيئًا يأخذ أن شيئًا يأخذ أن له يجوز ال من إقناع السهل
عىل محتملة وأسبابًا وعلًال وأعذاًرا حجًجا السبيل هذا يف فيجد األكثر فيأخذ األقل يأخذ

الدوام.
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هوامش

صفحة ،١ جزء الهند»، رشكة تأسيس يف بها انتفع التي الرحالت «مجموعة (1)
.٨٠

«القوانني». من ١٢ باب (2)
.Dig. Ad leg. Jul. repet .٥ : ٦ قانون (3)

(توابل). Munuscula (4)
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عرش الثامن الفصل

اجلوائز من األمر ويل به ينعم ما

السري عىل يزمع ال حيث املستبدة الحكومات يف النقد غري يكافئ، الذي األمري، لدى ليس
األمري فإن وحده الرشف يسود حيث امللكية يف وأما قلنا، كما العيش رغد يف أمل عن إال
يؤدي برتف موصولة غري الرشف يقررها التي الفروق كانت إذا الفروق بغري يكافئ ال
وأما الثراء، إىل تؤدي بمفاخر هنالك األمري يكافئ ولذا الرضورة، بحكم احتياجات إىل
فإن سواه، ما وينفي نفسه يكفي عامل والفضيلة الفضيلة، تسود حيث الجمهورية، يف

الفضيلة. هذه عىل دالئل بغري تكافئ ال الدولة
عىل دليل الجمهورية ويف امللكية يف العظيمة الجوائز أن العامة القواعد ومن
يكون الرشف مبدأ ألن وذلك مبادئها؛ إىل الفساد تطرق تثبت ألنها وذلك انحطاطهما؛
أخرى. جهة من ضعفت قد تكون املواطن مزية وألن جهة، من القوة بالغ غري عاد قد
ونريون وكلوديوس كاليغوال مثًال: هؤالء ومن عطاء، أكثرهم الرومان أباطرة وأسوأ
كأغسطسوفسبازيان أحسنهم، وأما وكراكال، وفيتليوسوكووديوسوهليوغابال وأوتون
الدولة وكانت مقتصدين، كانوا فقد وبرتيناكس، أوريليوس وماركوس بيوس وأنطونن

األخرى. الكنوز عن الرشف كنز فيغني مبادئها إىل تعود الصالحني األباطرة عهد يف





عرش التاسع الفصل

الثالث احلكومات ملبادئ نتائججديدة

الثالثة: مبادئي عىل تطبيقات ببعض آتي أن قبل الباب هذا أختم أن أرى ال
أقول: العامة؟ الخدم قبول عىل الوطن ابن تُكره أن القوانني عىل أيجب األوىل: املسألة
األوىل يف فأما امللكية، الحكومة يف ال الجمهورية، الحكومة يف ذلك فعل عليها يجب إنه
يعيش أن ينبغي ال له ابن إىل الوطن يفوضها وودائع الفضيلة عىل دالئل املناصب فإن
الثانية يف وأما إذن، الخدم1 تلك يرفض أن يستطيع فال أجله من إال ويفكر ويسري
أال يعجبه الذي الرشف غرابة هي هذه أن والواقع الرشف، عىل دالئل املناصب فإن

يريد. الذي الوجه وعىل يريد، متى إال خدمة بأية يرىض
دولته، يف واملناصب الرتب يرفضون من يجازي املرحوم رسدينية2 ملك وكان
كافيًا إثباتًا يثبت حكمه طراز إن ثم يشعر، أن غري من جمهورية مبادئ بذلك فيتبع

مقصده. ليس هذا كون
رتبة الجيش يف يقبل أن الوطن ابن إكراه الصالحة املبادئ من أيعد الثانية: املسألة
عام بعد يخدم القائد أن الغالب يف الرومان لدى يُرى كان شغلها؟ التي من أدنى
بنفسه املرء تضحية استمرار تقتيض الجمهوريات يف فالفضيلة نائبه،3 إمرة تحت
ما يطيق ال وزائفه، صحيحه الرشف، فإن امللكيات يف وأما الدولة، سبيل يف وبإبائه

. ذالٍّ يسميه
عىل واملراتب واملناصب الرشف استعمال يُساء حيث املستبدة، الحكومات ويف

تمييز. بال أمريًا الوغد ومن وغًدا األمري من يجعل السواء،
يف توحيدهما يجب واحد؟ رأس إىل والعسكرية املدنية الخدم أتفوض الثالثة: املسألة
السالح مهنة تجعل أن الجمهوريات يف الخطر ومن امللكية، يف وفصلهما الجمهورية
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أن خطًرا هذا من أقل وليس املدنية، الوظائف يمارس الذي عن منفصلة خاصة حرفة
امللكيات. يف واحد شخص يف الوظيفتان تجمع

واملرء والوطن، القوانني عن املدافع صفة عن إال الجمهورية يف السالح يحمل وال
مهنتان فيها وجدت ما وإذا للوطن، ابن ألنه إال فيها الزمن من حينًا جنديٍّا يكون ال
غري ليس بأنه للوطن، ابن أنه معتقًدا السالح، تحت يكون من أُشعر منفصلتان

جندي.
األقل، عىل الثراء أو الرشف أو املجد، غري امللكيات يف الحرب لرجال هدف وال
أن يجب العكس وعىل متماثلني، أناس إىل املدنية الخدم تفويض من فيها وليحرتز
يسيئون وبقوة الشعب بثقة واحد وقت يف يتمتعوا وأال مدنيني، حكام قبل من يردعوا

الثقة.4 هذه استعمال بها
الجمهورية تسترت أمة يف الخاصة الحرب رجال مهنة به تُخىش ما مقدار وانظروا
املزايا هذه لتكون حاكًما، حتى مواطنًا، املحارب يظل وكيف امللكية، شكل تحت فيها

مطلًقا. يُنىس فال للوطن عربونًا
ضياع بعد الرومان قبل من وعسكرية مدنية إىل املناصب تقسيم يكن ولم
الحكومة طبيعة من وكان رومة، نظام تبديل نتيجة كان بل مراديٍّا، أمًرا الجمهورية
إتمامه إىل بعده6 جاءوا الذين األباطرة اضطر أغسطس5 عهد يف به بدئ وما امللكية

العسكرية. للحكومة تلطيًفا
ذلك من شيئًا مدرك غري اإلمرباطورية، عىل لڨالنس املنافس پروكوپ، كان وهكذا
املنصب هذا إىل فأعاد واٍل7 بمنصب هرمسداس، بفارس، امللك سليل عىل أنعم حينما
فالرجل خاصة، أسباب لديه تكن لم ما وذلك مىض، فيما الجيوش قيادة من له كان ما

غرضه. يفيد مما أقل الدولة ينفع عما يبحث السيادة يبغي الذي
الحكومات يف هكذا تكون أن يجوز ال بثمن؟ املناصب تكون أن أيالئم الرابعة: املسألة

ساعة. يف األمري قبل من يعزلون أو الرعايا يوىل حيث املستبدة
اليشء، جعل من إليه يؤدي ملا امللكية الدول يف حسنًا أمًرا البيع هذا ويكون
لوظيفته واحد كل وإلعداده أرسية، مهنة الفضيلة، أجل من به القيام يُراد ال الذي
من جعل أنستاس إن سويداس:8 قول اإلصابة ومن دواًما، أكثر الدولة مراتب ولجعله

املناصب. جميع ببيعه األريستوقراطية من رضبًا اإلمرباطورية
سفينة يف كنا لو كما «وهذا قال: فقد البيع، هذا ليطيق أفالطون9 كان وما
يف سيئة القاعدة تكون أن أويمكن ماله، أجل من مالًحا أو ربانًا الواحد يُجعل حيث
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الثالث الحكومات ملبادئ جديدة نتائج

أفالطون أن غري فقط؟.»، جمهورية إدارة يف صالحة تكون وأن كالحياة وظيفة غري
أن امللكية يف والواقع ملكية، عن نتكلم ونحن الفضيلة، عىل قائمة جمهورية عن يتكلم
شأن ومن ذلك، مع وجشع عوز عن البطائن باعها عام بنظام تبع لم إذا الوظائف
ثراء عن االرتقاء طريق إن ثم األمري، خيار عنه يسفر مما أفضل توابع إعطاء العرض
الحكومة من النوع هذا إليه يحتاج أمر إىل يؤدي أي: ويصونها؛ الصناعة إىل يُوحي

عظيًما.10 احتياًجا
يف يوجدوا أن يجب رقباء؟ يوجد أن يجب الحكومات أي يف الخامسة: املسألة
التي هي وحدها الجرائم وليست الفضيلة، هو الحكومة مبدأ حيث الجمهورية
الوطن حب يف الفتور وبعض والخطايا اإلهمال عليها يقيض بل الفضيلة، تقوض
غري من القوانني ينحي ما الرقباء يصلح أن فيجب الفساد، وبذور الخطرية واألمثلة

يهدمها. أن غري من القوانني يضعف وما يصدمها أن
باز ملطاردة إليه التجأ عصفوًرا قتل الذي األريوپاجي مجازاة الحرية أثار ومما
يف النظر ولينعم عصفوره، عيني فقأ صبي بقتل األريوپاج أمر من بُهت وقد إياه،
جمهورية يف خلقي حكم نتيجة بل جرم، عن مجازاة ليست املسألة أن لريى األمر

األخالق. عىل قامت
أن الرشف طبيعة ومن الرشف، عىل لقيامها امللكيات يف الرقباء إىل رضورة وال
يصدر لتأنيب عرضة يكون الرشف يعوزه إنسان فكل عليه، رقباء الناس جميع يكون

مطلًقا. رشف عندهم ليس الذين عن حتى
يكونون وال يصلحوهم، أن عليهم يجب من قبل من الرقباء يفسد امللكيات ويف

ضدهم. القوة بالغ يكون امللكية فساد أن غري امللكية، فساد تجاه صالحني
ويلوح مطلًقا، الرقباء إىل املستبدة الحكومات احتياج عدم جيًدا به يشعر ومما
هذا أسباب الكتاب هذا سياق يف سنرى أننا بيد القاعدة، لهذه الصني مثال نقض

الغريبة. النظام

هوامش

الدالئل عداد يف الرفض هذا جمهوريته، من الثامن الباب يف أفالطون، يضع (1)
من عىل غرامة فرض إىل قوانينه من السادس الباب يف وذهب الجمهورية، فساد عىل

البندقية. يف يرفض من جزاء والنفي الرفض، هذا يأتي
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األول) (الجزء الرشائع روح

أميده. فيكتور (2)
قائد فقال لهم كان الذي للمنصب التماًسا الشعب إىل املئة قواد بعض إلتجأ (3)
عن بها تدافعون التي املناصب جميع تعدوا أن رفقائي، يا الصواب، من «إن مئة:

.٣٤ فصل ،٤٢ باب ليڨيوس، تيتوس كريًما.»، أمًرا الجمهورية
Ne imperium ad optimos nobeilium transferretur senatummilitia (4)

.vetuit
.Gallienus; etiam adire exercitum. De Caesaribus فيكتور أوريليوس

ديون، السالح، حمل حق والحكام الوالة ومن نات السِّ أعضاء من أغسطس نزع (5)
.٣٣ باب

.٢ باب زوزيم، إىل انظر قسطنطني، (6)
.Et civilia, more veterum, et bella recturo ،٢٦ باب مرسالن، أميان (7)

لپورفريوجنيت. لقسطنطني «السفارات» من مختارات (8)
.٨ باب «الجمهورية» (9)

فيها. الوظائف جميع منح إىل إسبانية تواني يؤدي (10)
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السادس الباب

مبادئخمتلفاحلكوماتمنحيث نتائج
وشكل واجلزائية القواننياملدنية بساطة

العقوبات وسن األحكام





األول الفصل

القواننياملدنيةيفخمتلف بساطة
احلكومات

من بد فال القوانني، بساطة من املستبدة الحكومة تحتمله ما امللكية الحكومة تحتمل ال
ليحكم عليها واالطالع حفظها يجب أحكاًما املحاكم هذه وتصدر فيها، محاكم وجود
كنظام وأرواحهم األهلني أموال وتستقر، بها، ولتضمن باألمس فيه حكم ما بمثل اليوم

نفسه. الدولة
فضًال الرشف أمر يقرر الذي العدل إدارة امللكية يف تقتضيه ما هي البحث ودقة

املصالح. أعظم يف وحكم ذخريته زادت كلما القايض دقة وتزيد واألموال، الحياة عن
هذه قوانني يف كثرية وتوسعات وقيود قواعد عىل اطالعه من إذن، املرء، يعجب وال

يلوح. كما الحق صناعة وتُحدث الخاصة، األحوال تزيد الدول
إىل والنسب واألصل املقام اختالف من امللكية الحكومة يف مستقر هو ما ويؤدي
هذه تزيد أن الدولة هذه بنظام الخاصة القوانني ويمكن غالبًا، األموال طبيعة يف فروق
مكتسبة أو فيها داخلة أو الزواج رشكة عن خارجة بيننا األموال تكون وهكذا الفروق،
األب من تراثًا وتكون بإدارته، تحتفظ املتزوجة للمرأة وملًكا مهرية وتكون موروثة، غري
ذلك، غري أو أرسية وتكون مبدولة، أو حرة وتكون منوعة، منقولة وتكون األم، ومن
أو عقاريٍّا دخًال وتكون عامية، تكون أو إقطاعي حق كل من خالصة أصيلة وتكون
فيها، للترصف اتباعها يجب خاصة لقواعد خاضع األموال من نوع وكل بثمن، قائمة

أيًضا. البساطة ينزع ما وهذا
بعض األرشاف لطبقة يكون أن وجب فقد وراثية، حكوماتنا يف اإلقطاعات وصارت
يخدم أن يمكنه حال يف صاحبها يكون حتى الثبات بعض لإلقطاعة يكون أن أي: املال؛
البلدان من أن ذلك ومن الرضورة، بحكم اختالف كثري عن هذا أسفر وقد معها، األمري



األول) (الجزء الرشائع روح

األصغرين اإلخوة يمكن ما البلدان من وأن اإلخوة، بني فيه اإلقطاعات تقسيم يمكن ال ما
سعة. أكثر عيًشا فيه يجدوا أن

عادات يعاني أن أو مختلفة قوانني يضع أن والياته بجميع العارف امللك ويمكن
عن له معدل فال أمر، يف يدقق أن يستطيع وال شيئًا، يعرف ال املستبد أن غري مختلفة،
أقدامه. تحت يشء كل فيُسوَّى مكان، كل يف متماثل بعنف يحكم أن وذلك عام، مسلك
وذلك أحيانًا، متناقضة بقرارات الفقه أثقل امللكية يف املحاكم أحكام زادت وكلما
املتماثلة األمور عن الدفاع كون عن أو تفكريًا، يختلفون يتعاقبون الذين القضاة كون عن
يترسب الذي االستعمال سوء من له حد ال عما أو أخرى، تارة وسيئًا تارة حسنًا يكون
كأمر الحني بعد الحني يف املشرتع يصلحه رضوري رضر وهذا الناس، يعالجه ما كل يف
عن املحاكم إىل االلتجاء عند يجب، ألنه وذلك املعتدلة؛ الحكومات لروح حتى مناٍف

القوانني. وتردد املتناقضات عن ال النظام، طبيعة عن هذا يصدر أن اضطرار،
بحكم األشخاص بني فروق فيها توجد التي الحكومات يف امتيازات توجد أن ويجب

استثناء. ألف إىل ويؤدي أيًضا البساطة يقلل ما وهذا الرضورة،
أمام يُرافع أن هو بها، ينعم الذي سيما وال املجتمع، عىل عبئًا االمتيازات أقل ومن
يجب املحاكم أيُّ معرفة عىل أي: جديدة؛ أمور عىل هذا وينطوي األخرى، دون محكمة

أمامه. يرافع أن
أمر أي حول أعرف وال تلك، عن تختلف حال يف املستبدة الدول شعوب وتكون
األرضني كون عن وينشأ البالد، تلك يف يحكم، أن والقايض يقرر، أن املشرتع يمكن
يف األمري حق عن وينشأ األرضني، ملكية عن مدنية قوانني وجود عدم باألمري خاصة
بيع من البلدان بعض يف األمري به يقوم وما أيًضا، املواريث عن قوانني وجود عدم اإلرث
من فيها يعقد وما مجد، غري أمًرا التجارية القوانني من نوع كل يجعل حًرصا ورشاء
وينشأ النساء، ومتع املهور عن مدنية قوانني وجود عدم إىل يؤدي اإلماء مع زواجات
غري ثم ومن تقريبًا، خاصة إرادة لهم أناس وجود عدم أيًضا العجيبة العبيد كثرة عن
غري ليست التي األدبية األعمال معظم وأما القايض، أمام ترصفهم عن باإلجابة ملزمني

الحكام. قبل من ال هؤالء، قبل من فتنظم والسيد والزوج األب إرادة
الدول هذه يف معروًفا يكون يكاد ال رشًفا نسميه ما أن بما أقول: أن نسيت وقد
مطلًقا، فيها لها محل ال بيننا بالغ فصل هو الذي الرشف بهذا الخاصة األمور جميع فإن
يحدثنا أن النادر من إن ثم حوله، له معنى ال يشء وكل بنفسه، نفسه يكفي فاالستبداد

االستبداد. يسودها التي البلدان لنا يصفون عندما املدنية1 القوانني عن السياح

178



الحكومات مختلف يف املدنية القوانني بساطة

من يوجب، ما وهذا هنالك، موجود غري والدعاوى الخصام دواعي جميع فإن ولذا
وذلك املكشوف، عىل تعسهم لظهور وذلك بشدة، القضايا أصحاب إهانة الوجوه، بعض

القوانني. من يُحىص ال بما واكتنافه استتاره وعدم عسفهم خفاء لعدم

هوامش

الرحالت «مجموعة إىل انظر مازوليباتام، يف مكتوب قانون اكتشاف يمكن لم (1)
تنظيم يقوم وال ،٣٩١ صفحة ،١ قسم ،٤ جزء الهند»، رشكة تأسيس يف بها انتفع التي
من ماثلها وما الويدا تشتمل وال العادات، بعض غري عىل األحكام يف ألنفسهم الهنود
املجموعة العربة»، «رسائل إىل انظر دينية، مبادئ عىل بل مطلًقا، مدنية قوانني عىل الكتب

عرشة. الرابعة
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الثاني الفصل

القواننياجلزائيةيفخمتلف بساطة
احلكومات

يكون أفال تركية، يف كما مكان كل يف العدل إقامة رضورة عن قول انقطاع بال يسمع
من أكثر املعرفة رجال يهم ما الدنيا أمر يف جليلة رؤية رأى قد إذن، األمم، جميع أجهل

غريهم؟
أو ماله اسرتداد يف الوطن ابن جهد حيث من العدل شكليات يف بحثتم ما وإذا
صلتها حيث من إليها نظرتم ما وإذا ريب، ال منها كثريًا وجدتم إهانة عن ترضية نيل
والنفقات الجهود وأبرصتم الغالب، يف منها قليًال وجدتم الوطن أبناء وسالمة بالحرية

حريته. سبيل يف مواطن كل يؤديه ثمنًا العدل، أخطار حتى والتطويالت،
جميع تنجز قليًال، ورشفهم وحياتهم الرعايا بثروة يُباَىل حيث تركية، ويف
تنجز، أن عىل بها تنجز التي للطريقة اكرتاث وال ما، وجه عىل برسعة الخصومات
يهوى، كما الخصوم أقدام أخمص عىل العصا رضبات البداءة، يف املنور الباشا، فيوزع

منازلهم. إىل ويعيدهم
شديدة رغبة من عليه تنطوي ملا الخصوم، أهواء هنالك تسود أن بمكان الخطر ومن
أي: املطاردة؛ دوام ومن النفس، يف الوقيعة ومن الحقد، ومن بيده، حقه الرجل أخذ يف
شعوًرا، الخوف غري فيها يكون أن ينبغي ال حكومة يف تُجتنب أن يجب التي األمور من
كل وعىل مقدًما، تبرص أن غري ومن بغتة الثورات إىل فيها يشء كل يؤدي حكومة يف

انزوائه. يف سالمته وأن عنه، قوًال الحاكم يسمع أن يجوز ال أنه يعلم أن واحد
رشفه منه ينزع ال فإنه عظيم، مواطن أقل رأس حيث املعتدلة، الدول يف وأما
ال والوطن نفسه، الوطن يهاجمه عندما إال حياته يحرم وال طويل، بحث بعد إال وأمواله

عنه. املمكنة الدفاع وسائل جميع له يرتك أن بعد إال يهاجمه



األول) (الجزء الرشائع روح

هذه ويف فيه، يفكر ما أول القوانني تبسيط كان مطلًقا1 الرجل أصبح ما إذا وكذلك
يُباَىل ال التي الرعايا حرية تقفها أن من أكثر النظر بوقف الخاصة املحاذير تبدأ الدولة

أبًدا. بها
وتزيد األقل، عىل امللكيات يف كما الشكليات من الجمهوريات يف يكون أن ويُرى
الوطن أبناء وحرية والحياة والثروة للرشف اكرتاث عن الحكومتني كلتا يف الشكليات

فيهما.
الحكومة يف متساوون وهم الجمهورية، الحكومة يف متساوون كلهم والناس
ألنهم الثانية؛ يف متساوون وهم فيها، يشء كل ألنهم األوىل؛ يف متساوون هم املستبدة،

فيها. شيئًا ليسوا

هوامش

كثريون. وآخرون وكرومويل قيرص (1)
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الثالث الفصل

األحوالجيبأن أي احلكوماتويف أي يف
الرصحية بحسبنصوصالقانون ُحيكم

جمهورية عيوب ومن ثابتًا، فيها الحكم طراز أصبح الجمهورية من الحكومة دنت كلما
وكان توجبهم، قوانني وجود غري من أي: مرادية؛ قضاتها أحكام كانت أن إسپارطة
ووضعت أحكامهم، بمحاذير فشعر إسپارطة، كقضاة يحكمون رومة يف األولون القناصل

األمر. يف رصيحة قوانني
ويوجد فيها، نفسه قاعدة القايض ويكون مطلًقا، املستبدة الدول يف قوانني تجد وال
يبحث وأنه رصيًحا يكون حيث قانون يتبع القايض أن وذلك امللكية، الدول يف قانون
يتبع أن الجمهورية الحكومة يف النظام طبيعة ومن رصيًحا، يكون ال حيث روحه عن
حول األمر كان ما إذا ضده قانون يفرس أن يمكن مواطنًا ترى وال القانون، نص القضاة

حياته. أو رشفه أو أمواله
العقوبة وكانت الُجرم، عن مذنب املتهم بأن فقط، ينطقون، القضاة كان رومة ويف
يحكم إنكلرتة يف وكذلك سنت، التي القوانني مختلف يف يرى كما وذلك القانون، يف مدونة
بأنه رصح ما فإذا أمامهم، املعروض الفعل عن مذنب غري أو مذنب املتهم بأن املحلفون
إال عليه ليس ولذا الفعل، هذا عن القانون يفرضها التي بالعقوبة القايض نطق مذنب

برص. ذا يكون أن





الرابع الفصل

األحكام كيفُتوضع

فهم املحكمني، طريقة القضاة يتخذ امللكيات ويف األحكام، وضع أوجه تنشأ ثم ومن
رأي ليالئم رأيه منهم الواحد ويعدل ويتوافقون، أفكارهم ويتبادلون مًعا يتشاورون
طبيعة من هذا وليس لألصوات، جمًعا األكثر الرأيني إىل عدًدا األقل اآلراء وترد اآلخر،
بينهم األمور يتداولون ال اليونانية املدن ويف رومة يف القضاة وكان مطلًقا، الجمهورية
أدين، «أبرئ، وهي: اآلتية، الثالثة األوجه من بواحٍد رأيه يُعطي منهم كل وكان مطلًقا،
ليس الشعب أن بيد به، يقيض كأنه أو به يقيض الشعب كان ما وهذا عيل»،1 التبس
أن يجب وإنما الشعب، شأن من تلك وتعديالتهم املحكمني تغيريات وليست فقيًها،
هل يرى أن إال عليه يبق ولم فقط، واحد وفعل واحد، فعل واحد، موضوع عليه يعرض

الحكم. يؤجل أو يربئ أو يدين
كل توجيه وأوجبوا لالدعاء،2 صيًغا فوضعوا األغارقة غرار عىل الرومان وسار
حال تحديد يجب وكان حكمهم، لطراز الزًما هذا وكان بها، خاصة بصيغة دعوى
الدعوى أثناء يف هذا املسألة حال تبدل وإال وقت، كل يف الشعب عني نصب لتكون املسألة

يُعرف. ال وعاد باستمرار الكبرية
زيادة غري من الرصيح االدعاء غري يجيبون ال الرومان لدى القضاة كان ثم ومن
بذات دعيت لالدعاء أخرى صيًغا تصوروا الرومان قضاة أن غري تعديل، وال نقصان وال
وكان قبل، من أكثر القايض إىل موكوًال الحكم إصدار طراز يكون حيث الحسنة3 النية
يف االدعاءات جميع «إن فرنسة: فقهاء يقول وكذلك امللكية، لروح مالءمة أعظم هذا

نية.».4 حسن عن هي فرنسة



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

.Non liquet (1)
Quas actions, ne populus, prout vellet, institueret, certgs solem- (2)

.nesque esse voluerunt. Leg. 2:6. Digest., de orig. fur
.“ex bonâ fide” الكلمة: هذه فيها توضع حيث (3)

يعرض لم إذا به ملزم هو مما بأكثر عليه يدعى من عىل حتى بالنفقات يحكم (4)
به. ملزم هو ما ويودع
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الخامس الفصل

يكون أن األمر ويل احلكوماتيمكن أي يف
قاضًيا

جرائم يف بالحكم كهيئة الشعب قيام عدم إىل فلورنسة حرية ضياع ميكاڨييل1 يعزو
أن غري معينون، قضاة ثمانية بهذا للقيام يوجد كان وقد رومة، يف كما عليه االعتداء
الجامع، العظيم الرجل هذا قول أرىض وكنت بقليل.» أُفسدوا «قليل يقول: ميكاڨييل
من ألن (وذلك املدنية املصلحة تفرس األحوال هذه يف السياسية املصلحة أن بما ولكن
القوانني تقوم أن ذلك ملعالجة يجب فإنه إهاناته) يف نفسه الشعب يحكم أن الرضر

فيها. ما بقدر األفراد بسالمة
االغرتاب،2 يف للمتهمني أذنوا أنهم وهما: الرأي، هذا عن بأمرين رومة مشرتعوا وقام
وسرتى الشعب، يصادرها لكيال عليهم املحكوم أموال صيانة أوجبوا وأنهم الحكم،3 قبل

الحكم. يف الشعب سلطة بها قيدت أخر حدود عرش الحادي الباب يف
الجرائم يف الحكم يف سلطانه استعمال الشعب إساءة إمكان جيًدا أبرصسولون وقد
للعدل4 خالًفا بريء املتهم أن اعتقد ما فإذا القضية، يف النظر األريوپاج يعيد أن فرأى
التنفيذ وقف للعدل5 خالًفا عليه حكم أنه اعتقد ما وإذا مجدًدا، الشعب أمام اتهمه
لرقابة خاضًعا الشعب يجعل إذ الرائع؛ القانون لهذا فيا املحاكمة، إعادة عىل وحمله

أيًضا! نفسه ولرقابة كثريًا يحرتمه الذي القضاء
وذلك موقوًفا، املتهم دام ما البطء من بيشء القضايا هذه مثل يُصاقب أن ويحسن

البال. ساكن ويحكم الشعب ليهدأ
وذلك امللكيات، يف هذا يمكنه وال املستبدة، الدول يف بنفسه يحكم أن األمري ويمكن
انقطاع ومن التابعة، املتوسطة السلطات تاليش ومن النظام، تقويض من يوجبه ملا



األول) (الجزء الرشائع روح

جميع اصفرار ومن النفوس، جميع عىل الخوف استيالء ومن األحكام، شكليات جميع
ملكية. وال أمن وال حب وال رشف وال ثقة فال الوجوه،

املتهمني يتعقب الذي الفريق هو امللكية الدول يف األمري أن وذلك آخر، تأمالت وإليك
والحكم. الخصم كان بنفسه حكم ما فإذا براءتهم، أو مجازاتهم إىل ويؤدي

الجرائم يف قىضبنفسه ما فإذا نفسها، الدول هذه يف لألمري هي املصادرات أن وذلك
أيًضا. والحكم الخصم كان

الصواب غري فمن العفو،6 خاصية يفقد بذلك، سيادته خصائص أجمل يفقد إنه ثم
خلط عىل وزد بنفسه، نفسه يناقض أن لذلك يود ال وهو وينقضها، أحكامه يضع أن

عفوه. ينال أو الرجل يَُربَّأ هل يعرف ال أنه اآلراء جميع بني هذا
ديوان إىل فدعا الڨالت،7 دوالك قضية يف قاضيًا يكون أن عرش الثالث لويس أراد وملا
بليڨر دو الرئيس قال الغرض، لهذا الدولة مستشاري وبعض الپرملان موظفي بعض
هذا يف يرى «إنه املتهم: عىل القبض مرسوم يف رأيهم عرض عىل امللك هذا حملهم حينما
يحتفظون ال فامللوك رعاياه، أحد قضية يف برأيه يديل األمري أن وهو عجيبًا، شيئًا األمر
تود جاللتكم إن ثم موظفيهم، إىل األحكام إصدار أمر يحيلون وهم العفو، بغري ألنفسهم
هذا وليعرضعن واحدة! ساعة يف القتل إىل يُساق رجًال أمامها املتهم كريس عىل ترى أن
راضيًا وليخرج الكنائس، محظورات وحده برصه ولريفع العفو، يحمل الذي األمري وجه
له، مثيل ال الحكم هذا «إن الرئيس: هذا قال األساس يف حكم وملا األمري.»، حرضة من
باملوت فيحكم القايض صفة فرنسة ملك ينتحا أن اليوم حتى األمثلة جميع يناقض فما

رشيف.».8 عىل
فالبطائن ينضب، ال وسيئات مظالم منبع األمري يصدرها التي األحكام وتعد
عن بأنفسهم القضاء يف الرومان أباطرة بعض وأولع بإلحافهم، أحكامه يختطفون

بمظاملهم. أثاروه كما العالم حرية عهد يُثر فلم حماقة،
إىل ذلك فأدى الحكام ووظائف القضايا يف الحكم كلوديوس «انتحل تاسيت:9 قال
النفوس يتألف أن اإلمرباطورية يف كلوديوس خلف الذي نريون أراد ثم السلب.»، رضوب
املتِهمون يُعرض لكيال الدعاوى جميع يف قاضيًا ظهوره سيتجنب «إنه قائًال: فرصح

الجائر.».10 العتقاء بعض لسلطان القرص جدر بني واملتَهمون
وأفسدوه، بالبالط وأحاطوا أركاديوس عهد يف املفرتين قوم «انترش زوزيم:11 وقال
ألن وذلك بمرسوم؛ أمواله وأعطيت ولًدا12 يرتك لم أنه افرتض مات إذا الرجل وكان
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قاضيًا يكون أن األمر ويل يمكن الحكومات أي يف

عىل وأمناءها خدمها فتساعد اإلفراط مع جريئة اإلمرباطورة وتكون أبله، يكون األمري
املوت.». يف رغبتهم يشء يف الناس من االعتدال ذوو يرغب فال يشبع، ال الذي طمعهم

عهد كان فلما مىض، فيما البالط يف أناس قليل يوجد «كان پروكوپ:13 وقال
كان حني عىل وذلك العدل، إقامة يف حريتهم لعدم القضاة محاكم ُهجرت ُجوْسِتينْيَان
كانت كيف يعلم وكلٌّ قضاياهم»، يلتمسون الذين الخصوم برصاخ يُدوي األمري قرص

أيًضا. والقوانني األحكام، هنالك تباع
يريد أو بغريها، يبرص أن يستطيع ال ما بها يبرص فهو األمري، عينا هي والقوانني
نفسه. ضد مضلِّليه أجل من بل نفسه، أجل من يعمل لم إذن، املحاكم؟ بوظيفة يقوم أن

هوامش

.٧ فصل ،١ باب ليفيوس» لتيتوس األوىل العرش عن «أحاديث (1)
.C فصل آخرها، يف ،Pro Caecina شيرشون، خطبة يف جيًدا هذا أوضح (2)
به. االنتفاع سقراط رفض وقد ديموستني، من يظهر كما أثني قانون هذا (3)

.١٦٠٤ سنة فرنكفورت طبعة ،٤٩٤ الصفحة التاج، عىل ديموستني، (4)
إسشني. حياة ،١ باب السوفسطائيني، حياة فيلوسرتات، إىل انظر (5)

قال، كما كهنة هم الذين امللوك، أن الثامنة) (الرسالة أفالطون يرى ال (6)
السجن. أو النفي أو باملوت فيه يدان الذي الحكم يحرضوا أن يستطيعون

مذكرات يف طبعت وقد الڨالت، دوالك عىل أقيمت التي القضية قصة إىل انظروا (7)
.٦٢ صفحة ،٢ جزء مونرتيزور،

.٢٣٦ صفحة ،٢ جزء نفسها، القصة إىل انظر بعد، فيما هذا بدل (8)
.٥ فصل ،١١ باب الحوليات، (9)

.٤ فصل ،٨ باب نفسه، املصدر (10)
.٥ باب «التاريخ»، (11)

الشاب. ثيودوز عهد يف الفوىض هذه مثل وجد (12)
الخفي. التاريخ (13)
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السادس الفصل

يقوموا أن امللكية يف للوزراء ينبغي ال
بالقضاء

الخصومات، يف بأنفسهم األمري وزراء يحكم أن أيًضا، امَلَلكية، يف الكبرية املحاذير من
ُدَوًال الجبايات، قضايا يف للفصل يحصون ال قضاة عىل تشتمل دوًال نرى نزال ال واليوم
هذا. غري أُبدي وال جملة، تأتي والتأمالت فيها، يحكموا أن يصدق! ومن وزراؤها، يريد
ويجب ومحاكمه، امللك مجلس بني التناقض من رضب يوجد أن األمور طبيعة ومن
وسبب كثريين، أناًسا القضاء مجالس وتستلزم قليلني، أناس من امللوك مجلس يؤلَّف أن
وهذا هكذا، تُتعقب وأن الهوى من يشء مع تُؤخذ أن يجب األوىل يف املسائل أن هو ذلك
أن يجب العكس وعىل بها، يقومون رجال خمسة، أو أربعة غري من يؤمل أن يمكن ال ما

القضايا. جميع عندها تتساوى البال هادئة قضاء مجالس توجد





السابع الفصل

القايضاملنفرد

يمكن ما مقدار يُرى الرومان تاريخ ويف املستبدة، الحكومة غري يف القايض لهذا مكان ال
محكمته يف بالقوانني يستخف ال أپيوس أن وكيف به، سلطته ييسء أن املنفرد القايض
أحد تفريق عىل ليڨيوس تيتوس ويُطلعنا وضعه؟1 الذي القانون حرمة يخرق دام ما
له، أمة بڨرجيني أمامه يطالب رجًال حارًسا نصب أنه وذلك الجائر، العرشة الحكام
قانونه بأن فرصح قانونه، وفق البات الحكم حتى إليهم تُسلم أن ڨرجيني أقرباء فطلب

غائبًا.2 ڨرجينيوس دام ما لتطبيقه محل ال وبأنه األب، أجل من إال يوضع لم

هوامش

.De orig. Jur الديجست، من ٢ : ٢٤ القانون إىل انظر (1)
تيتوس Quod pater puellae abesset, locum injuriae esse ratus (2)

.٤٤ فصل ،٣ باب ،١ عرش ليفيوس،





الثامن الفصل

االهتاماتيفخمتلفاحلكومات

الجمهورية روح وفق هذا وضع وقد آخر، مواطنًا يتهم أن للمواطن رومة1 يف يُسمح كان
له، حد ال ما العام الخري نحو الغرية من مواطن كل لدى يكون أن يجب إنه القائلة:
يف اتبعت وقد أبنائه، من واحد كل قبضة الوطن حقوق جميع تكون أن املقدر من وإن
وكتيبة املشائيم الرجال من نوع ظهور رئي ما وأول الجمهورية، قواعد األباطرة عهد
روح مع الدناءة بالغة ونفس كثرية ومواهب كثرية بمعايب اتصف من فكل الوشاة، من
لنيل السبيل هي هذه فكانت دينه، األمري يروق أن يمكن أثيم عن يبحث كان طموح

مطلًقا. بيننا نبرصه ال أمًرا كانت أي: والثراء؛2 الرشف
عىل القائم األمري، نصب عىل ينص الذي القانون وهو عجيب، قانون اليوم وعندنا
وظيفة تكون حتى الجرائم جميع باسمه ليتعقب محكمة كل يف موظًفا القوانني، تنفيذ
عىل حمل وكالته استعمال ييسء العام املنتقم هذا أن ظن ما فإذا لدينا، مجهولة الوشاة

الوايش. اسم ذكر
القضاة تنبيه يف يتهاونون من مجازاة وجوب عىل نص أفالطون3 «قوانني» ويف
الوطن، أبناء سبيل يف يسهر العام فاملدعي مطلًقا، اليوم يالئم ال وهذا مساعدتهم، أو

مطمئنون. وهم ويعمل

هوامش

أخرى. كثرية مدن ويف (1)



األول) (الجزء الرشائع روح

،٤ باب حوليات الوشاة، هؤالء يأخذها كان التي الجوائز إىل تاسيت يف انظر (2)
.٣٠ فصل

.٩ باب (3)
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التاسع الفصل

العقوباتيفخمتلفاحلكومات شدة

للملكية مما اإلرهاب مبدأ عىل القائمة املستبدة للحكومة مالءمة أكثر العقوبات شدة
نابضهما. والفضيلة الرشف من يكون اللتني والجمهورية

يمكن رادعة عوامل اللوم من والخوف والحياء الوطن حب يكون املعتدلة الدول ويف
به، قناعة عن الذنب حول عقوبة أعظم وتكون الجرائم، من كثري وقوع دون تحول أن
ذلك إىل تحتاج ال فهي إذن، إصالح من املدنية القوانني عن ينجم ما ذلك من وأيرس

البأس. من املقدار
عنايته من أقل الجرائم عىل بالعقاب الصالح املشرتع عناية تكون الدول هذه ويف

عقوبات. فرض من أكثر أخالق منح يف يجتهد فهو وقوعها، بمنع
دولتهم يف العقوبات زيادة رئيت كلما إنه قائلة: دائمة مالحظة الصني1 وملؤلفي

األخالق. انحطت كلما تزاد والعقوبات الثورة، اقرتبت
أو أوروبة دول جميع يف نقصت أو زادت العقوبات أن يثبت أن السهل ومن

عنها. االبتعاد أو الحرية من االقرتاب بنسبة معظمها
عىل يؤسف مما أقل فيها املوت يُخىش أن املستبدة البلدان يف العظيم الشقاء ومن
يُخىش فإنه املعتدلة الدول يف وأما فيها، شديدة العقوبات تكون أن وجب ولذا الحياة،
فقط الحياة تنزع التي العقوبات تكون ولذا لذاته، املوت يُخاف مما أكثر الحياة ضياع

فيها. كافية
الرهبان عليه يدل كما وذلك فرق، بال القسوة عىل محمولون وأشقاهم الناس وأسعد
والرحمة. بالحلم يُنعم ما وسوئه الحظ حسن واختالط التوسط غري تجد وال والفاتحون،
عىل القسوة فتسود األمم، مختلف يف يوجد الخصوص عىل الناس يف يشاهد وما
الحكومات ذات الشعوب ويف القسوة، بالغة تقيضحياة التي الوحشية الشعوب يف السواء



األول) (الجزء الرشائع روح

والحلم اآلخرين، هوان مع الغاية إىل الحظ أسعده واحد رجل غري يوجد ال حيث املستبدة
املعتدلة. الحكومات يسود

السالطني عدالة قصص نطالع حينما البرشية الطبيعة بسوء األلم مع نشعر وإننا
وأمثلتها. الفظيعة

العقوبات، سن يف الصالح املشرتع ينفع أن يمكن املعتدلة الحكومات يف يشء وكل
الرجل يمكن أال العقوبات إليه تهدف ما أهم من يكون أن إسپارطة يف العجيب من أليس
مع إال منزله يف الرجل يكون أال أو آخر، زوجة عىل الحصول أو آخر، من زوجه إعارة

ا. حقٍّ عقوبة هو عقوبة القانون يسميه ما كل أن والخالصة العذارى؟

هوامش

الناحية. هذه من ملكية أو جمهورية تكون الصني أن بعد فيما سأبني (1)

198



العارش الفصل

القديمة قواننيفرنسة

غري يغدو نقدية العقوبات تكون وعندما القديمة، فرنسة قوانني يف امللكية روح توجد
وحق رشفه يخرس فالرشيف الجرائم،2 يف والعكس األرشاف،1 من جزاء أقل األرشاف

بدنه. يف له، رشف ال الذي الفالح، يجازى حني عىل قضائي مجلس يف الجلوس

هوامش

وصوًال لرية بستني والرشيف فلًسا أربعني بغرامة الرشيف غري يلزم كأن «وذلك (1)
لسنة القوطية الطبعة ،١٩٨ الصفحة ،٢ الباب الريفي»، «الحاصل حكم»، نقض إىل

لبومانوار. ٦١ الفصل من ٣٠٩ والصفحة ،١٥١٢
ديفونتني. لبيري «الديوان» من ٢٢ املادة سيما وال ،١٣ الفصل إىل انظر (2)





عرش الحادي الفصل

تكون وجبأن الشعبصاًحلا كان إذا
العقوباتقليلة

معه املشرتع يحتج لم ما القوة من الصالح هذا وكان صالح، الروماني الشعب لدى كان
من بدًال تكفيه النصائح أن يلوح وكان يتبعه، حتى الخري غري عىل الغالب، يف يدله، أن

القوانني.
عرش، االثني األلواح وعقوبات امللكية القوانني عقوبات الجمهورية يف ألغيت وقد
الجمهورية تنظيم كون يالحظ ولم پورشيا،2 قانون ونتيجة ڨالريان1 قانون نتيجة وذلك

بذلك. الضابطة يف رضر أي ينشأ ولم بذلك، سوءًا أكثر
مواطن ضد قرسي طريق أي اتخاذ القضاة عىل يحظر الذي ڨالريان، قانون وكان

خبيثًا. َعدِّه عقوبة غري أحكامه يخالف من عىل يفرض ال الشعب، إىل التجأ

هوامش

األرسة قضاة قبل من مرتني وجدد امللك، طرد بعد بوبيكوال ڨالريوس وضعه (1)
تقصد ولم العارش، الباب من التاسع الفصل يف ليفيوس تيتوس روى كما نفسها
نفسه: الفصل يف ليفيوس تيتوس قال وقد أحكامه، إكمال قصد وإنما قوته، زيادة

.“Diligentius sanctam”
سنة. ٤٥٤ ب رومة تأسيس بعد وضع Lex porcia pto tergo civium lata (2)





عرش الثاني الفصل

العقوبات سلطان

تصدم املواطن روح أن عىل خفيفة فيها العقوبات تكون التي البلدان يف التجربة دلت
األخرى. البلدان يف الشديدة بالعقوبات تصدم كما بها

إصالح يف ترغب العسوف الحكومة أن وذلك الدولة، يف تأثري املحاذير لبعض ويكون
تفكر أن من بدًال فوًرا الرضر يقف جائًرا عقابًا تضع أنها وذلك حاًال، املحذور هذا
هذا يتعود الخيال أن وذلك ينتيض، الحكومة نابض أن غري القديمة، القوانني تنفيذ يف
فإنه العقاب هذا نحو ينقص الخوف أن وبما األصغر، العقاب تعود كما الصارم العقاب
بعض يف شائًعا أمًرا الطرق قطع كان وقد األحوال، جميع يف اآلخر وضع إىل حاًال يضطر
ثم الزمن، من حينًا ذلك فوقفت بالدوالب التعذيب عقوبة فاخرتعت منعه فأريد الدول

عليه. كان ما إىل الطرق قطع عاد
يقل أن غري من الفارين جزاء القتل فجعل أيامنا، يف كثريًا مألوًفا أمًرا الفرار وصار
يستخف يوم كل حياته عرض تعود الذي الجندي أن وذلك طبيعي، ذلك وسبب الفرار،
كل الخزي من الخوف تعود الجندي هذا وأن بالخطر، مستخف أنه يدعي أو بالخطر
زيدت، العقوبة أن ُزعم أجل، الحياة، مدى شائنة عقوبة1 إذن، توضع، أن فوجب يوم،

بالحقيقة. نقصت ولكنها
تنعم أساليب تتخذ أن يجب بل الوسائل، بأقىص الناس يؤخذ أن ينبغي وال
العقاب عدم عن صدوره لرُيى جماح كل سبب يف وليبحث لقيادتهم، بها علينا الطبيعة

العقوبات. اعتدال عن ال الجرائم، عىل
العقاب من األعظم القسم وليكن بلية، للناس الحياء وهبت التي الطبيعة ولنتبع

احتماله. خزي عىل قائًما



األول) (الجزء الرشائع روح

البغي عن ينشأ ذلك فإن للعقاب نتيجة فيه الحياء يكون ال ما البلدان من وجد وإذا
واألبرار. األرشار عىل نفسها العقوبات يفرض الذي

فاعلموا الجائرة العقوبات بغري فيه الناس يزجر ال ما البلدان من ترون كنتم وإذا
أخف عىل العقوبات هذه فرضت التي الحكومة قسوة عن أيًضا، ينشأ، هذا معظم أن

السيئات.
فيفتح التقويم، هذا غري يف يفكر ال الرش تقويم يريد الذي املشرتع ترى الغالب ويف
غري يُرى ال فإنه مرة الرش أصلح ما وإذا املحاذير، عن ويغمضها األمر هذا حول عينيه
أن وذلك القسوة، هذه عن نشأ عيب الدولة يف يظل أنه بيد ذلك، بعد املشرتع قسوة

االستبداد. فتعودت فسدت قد تكون النفوس
جميع ألقوا بأنهم األثنيون ويتهم األرسى، ويحاكم األثنيني، عىل ليزاندر2 وينرص
ويذبحون يأرسون، كانوا من أيدي بقطع املجلس سواء يف وقضوا سفينتني، من األرسى
عىل قتله قبل فيلوكلس ليزاندر ويلوم األمر، ذلك خالف الذي أديمانت خال بأرسهم،

اليونان. بالد جيمع عىل قسوة دروس وإلقائه النفوس إفساده
بضحايا األثنيون جاء بلدهم أبناء من ١٥٠٠ األرغوسيون قتل «وملا پلوتارك:3 قال

ا.». جدٍّ القاسية الفكرة هذه مثل عن قلوبهم بتحويل اآللهة لتتفضل التكفري
اآلخر وأما للقوانني، الشعب مراعاة عدم عند فيكون األول فأما نوعان: وللفساد
نفسه. الدواء يف لوجوده وذلك عضاًال، داءً هذا ويكون القوانني، تفسده عندما فيكون

هوامش

األذنني. وصلم األنف كرشم وذلك (1)
.٢ : ٢٠–٢٢ فصل ،٢ باب التاريخ، إكزينفون، (2)

.١٤ فصل الدولة، شئون يديرون الذين هؤالء من الخلقية، اآلثار (3)
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عرش الثالث الفصل

اليابانية القوانني عجز

اليابان. عىل نظرة ولنلق العقوبات، بشدة نفسه االستبداد يفسد قد
عظيم إمرباطور معصية ألن اليابان؛ يف الجرائم1 جميع عىل تقريبًا بالقتل يعاقب
استنبطت وقد لألمري، انتقام بل املذنب، إصالح املسألة وليست عظيم، جرم اليابان كعاهل
القائل: املبدأ من الخصوص، عىل األفكار، هذه أتت وقد الفدادية،2 مبدأ من األفكار هذه
رأًسا. مصالحه ضد تُقرتف الجرائم جميع فإن األموال لجميع مالك اإلمرباطور أن بما
مخالف أمر يضع أي: الحكام؛3 أمام بها يؤتى التي األكاذيب عىل بالقتل ويعاقب

الطبيعي. للدفاع
الرجل أن ذلك ومن هنالك، بشدة عليه يعاقب مطلًقا الجرم ظاهر ليس ما وكل

بالقتل. يجازى القمار يف باملال يجازف الذي
والذي األطوار، الغريب املقدام هواه التابع العنيد الشعب هذا أخالق أن جرم وال
أول يلوح كما قوانينهم، قسوة من مشرتعيه يحل والشدائد املخاطر جميع يقتحم
طبيعة عن املوت يزدرون أناس املستمر العقوبات بمنظر يردع، أو أيصلح، ولكن وهلة،

يألفونه؟ أفال هوى؟ أقل عن بطونهم ويبقرون
برفق األوالد معاملة وجوب عن قول اليابانيني تربية موضوع عن الحديث ويف
أنفسهم عن لدفاعهم بغلظة العبيد معاملة عدم وجوب وعن العقوبات، تجاه لعنادهم
املنزلية، اإلدارة تسود أن يلزم التي الروح إىل النظر بعد يحكم، أن يمكن أََوال البداءة، منذ

واملدنية؟ السياسية الحكومة يف يبارش أن يجب فيما
مالئم، والجوائز للعقوبات بتلطيف النفوس رد يحاول أن الرشيد املشرتع ويستطيع
مناسب وبتطبق السجايا، تلك تناسب التي والدين األخالق وبقواعد الفلسفية، وباملبادئ
املشرتع كان وإذا ناعمة، ودعة مستمرة سعادة وبإمتاع الخزي، وبعقوبة الرشف، ملبادئ



األول) (الجزء الرشائع روح

عقوبة بغري االرتداع عدم تعودت التي النفوس تلك الخفيفة بالعقوبات تزجر أال يخىش
أكثر يف الجريمة عقوبة يعدل وأن محسوس، غري خفي بأسلوب يعمل4 أن أمكنه شديدة

األحوال. جميع يف تعديلها إىل ينتهي حتى للعفو أهًال الخاصة األحوال
يستطيع وهو الطرق، بهذه يسوس ال وهو النوابض، هذه يعرف ال االستبداد أن بيد
جهًدا االستبداد بذل اليابان ويف صنعه، يستطيع ما كل وهذا نفسه، استعمال ييسء أن

ذاته. من قسوة أكثر فصار
بغري قيادتهم تمكن فلم مكان كل يف قسوة أشد وجعلوا جفلوا من النفوس ومن

ذلك. من أعظم قسوة
أكثر الحمق من لها كان أنه غري روحها، هو وذلك اليابان، قوانني أصل هو وذلك
عىل دليل فريدة جهود من بذل ما ولكن فيها، النرصانية لتقويض قت ُوفِّ وقد القوة، من

قبل. من أعظم ضعفها فاتضح صالحة، ضابطة تُقيم لو ودت وقد عجزها،
من عدد يصدق مما وليس مياكو،5 يف والدِّيرو اإلمرباطور اجتماع قصة ولتقرأ
يرون كانوا وقد والفتيان، الفتيات اختطف وقد هنالك، األرشار قبل من وقتلوا خنقوا
مخيطني عراة وذلك وقت، غري عىل وذلك العامة، األماكن يف معروضني األيام جميع يف
أريد، ما كل ُرسق وقد منها، مروا التي األمكنة يعرفوا لكيال وذلك كتان، من أكياس يف
قيل وملا للسيدات، سلبًا العربات قلبت وقد لراكبيها، إسقاًطا الخيل بطون بقرت وقد
منها نزلوا يذبحوا أن غري من املحاالت6 عىل ليًال املرور يستطيعون ال إنهم للهولنديني:

إلخ. …
يتزوج لم الشائنة املالذ يف املنهمك اإلمرباطور أن وذلك ُمرسًعا، آخر أمًرا وأتناول
الجمال، باهرتي فتاتني إليه أرسل الدِّيرو وأن وارث، بال املوت لخطر ُعرض وأنه قط،
أجمل عن له مرضعة بحثت وقد قط، يعارشها لم ولكن احرتام، عن إحداهما فتزوج
وتضع فيعزم سالحي بابنة ويُعجب7 جدوى، غري عىل ذلك كل فكان اإلمرباطورية فتيات
وضيع أصل من شخًصا عليهن تفضيله من غيًظا البالط سيدات وتشتاط ابنًا، له
الدماء، من سيل سفك من يوجبه ملا اإلمرباطور عن الجرم هذا ويُخَفى الطفل، فيخنقن
ُفضل الحد عىل العقاب زاد ما فإذا تنفيذها، من مانعة القوانني قسوة تكون ثم ومن

عليه. عدمه

هوامش

كنپفر. إىل انظر (1)
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اليابانية القوانني عجز

منها. يخرج أن له يحق ال الذي األرض ابن وهو الفداد، إىل نسبة الفدادية: (2)
،٢ قسم ،٣ جزء الهند»، رشكة تأسيس يف بها انتفع التي الرحالت «مجموعة (3)

.٤٢٨ صفحة
إىل شديدة بعقوبات النفوس فيها فسدت التي األحوال يف عمليٍّا ً مبدأ هذا عدوا (4)

الغاية.
.٢ صفحة ،٥ جزء الهند» رشكة لتأسيس بها انتفع التي الرحالت «مجموعة (5)

الطيانون. عليها يستقر التي الخشبة املحالة: (6)
نفسه. املصدر (7)
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عرش الرابع الفصل

ِسناترومة روح

ديون2 وروى للمكايد، وقًفا 1 أشيليًا قانونًا وبيزون غالبريو أشيليوس قنصلية يف وضع
سن عىل عزم كورنيليوس ك. الشعب محامي ألن باقرتاحه؛ القناصل ألزم نات السِّ أن
أن رأى نات السِّ ألن وذلك الشعب؛ يف شديد ميل عن الجرم هذا عىل هائلة عقوبات
شخص وجود عدم إىل تأديتها مع ولكن النفوس، يف هوًال تُلقى الشديدة العقوبات هذه

زهيدة. عقوبات اقرتاح عند ومتهمني قضاة وجود من بدًال والتجريم لالتهام

هوامش

نات، السِّ يف أعضاء يكونوا أن يستطيعون فال بغرامة املذنبني عىل يحكم كان (1)
القضاء. يف يعينوا أن وال

.٢١ فصل ،٣٦ باب ديون (2)





عرش الخامس الفصل

قواننيالرومان العقوباتيف

لطبيعة تابعة العقوبات أن وأعتقد الرومان، أتناول عندما قواعدي صميم يف أجدني
سياسية. قوانني غري كلما مدنية قوانني يغري العظيم الشعب هذا أبرص عندما الحكومة
وقطاع وعبيد ُفرَّار من مؤلف شعب أجل من وضعت التي امللكية، القوانني وكانت
هذه العرشة الحكام يضع أال تقتيض الجمهورية روح وكانت الشدة، بالغة طريق،
اتباع عن يبتعدون كانوا الطغيان يبتغون أناًسا أن غري عرش، االثني ألواحهم يف القوانني

الجمهورية. روح
قىض الذي سوفسيوس، مسيوس األلبه، طاغية معاقبة عن ليڨيوس1 تيتوس وتكلم
نسيان عىل شاهد نكال وآخر، أول هذا إن فقال: بكارتني يجر بأن هوستيليوس تولوس
ا.2 جدٍّ القاسية باألحكام حافل عرش االثني األلواح فقانون هذا، يف أخطأ وقد اإلنسانية،
عىل فرض الذي القتل جزاء هو العرشة الحكام مقصد عن يكشف ما وأحسن
األكابر رؤية الشعب يود أن الجمهورية مناقب من وليس الشعراء، وعىل األهاجي مؤلفي
الحرية بروح يذكر أن يمكن ما فهالهم الحرية قلب يريدون أناس وجد وإنما مهانني،

كتب.3 من
العقوبات، تعني كانت التي القوانني جميع تقريبًا، ى، فتُنحَّ العرشة الحكام ويُطرد
عادت الروماني إعدام حظر قد پورشيا قانون أن بما ولكن رصاحة، تُنسخ لم إنها أجل،

تطبق. ال القوانني تلك
ال إنك الرومان: عن ليڨيوس4 تيتوس قول به يذكر أن يمكن الذي الزمن هو وهذا

مثلهم. العقوبات اعتدال أحب شعبًا تجد
جيًدا لرُيى الحكم قبل االبتعاد حق من للمتهم كان ما العقوبات لني إىل وليُضف

الجمهورية. طبائع من إنها قلت التي الروح تلك اتبعوا الرومان أن



األول) (الجزء الرشائع روح

والح والحرية، والفوىض الطغيان بني خلط الذي سيال الكورنلية القوانني ووضع
من عد يحصيه ال ما القتل بلفظ وصف وهكذا جرائم، ليضع إال أنظمة يصنع لم أنه
وبذر أرشاًكا ونصب كثريًا، اتُّبع منهاًجا أوجب إذا وهو، مكان، كل يف قتلة فوجد األفعال

املواطنني. جميع طريق يف هوى وفتح أشواًكا
إليها قيرص أضاف وقد تقريبًا، النقيضني حظر غري كلها سيال قوانني تحمل وال
ما إذا املنفى يف الجرائم اقرتاف عىل أجرأ يكونون األغنياء ألن وذلك األموال؛5 مصادرة

برتاثهم. احتفظوا
تجاه مما تجاههم هوًال أقل ليست أنها فأحسوا عسكرية حكومة األباطرة وأقام
وشأن. احرتام من للقوانني كان ما إىل رضورة وجود واعتقدوا تلطيفها، فحاولوا الرعايا،
العقوبات فكانت أصناف،6 ثالثة إىل العقوبات فُقسمت قليًال، امللكية من اقرتب وقد
من عىل تفرض التي العقوبات وكانت اللني، من يشء عىل الدولة7 رجال بأوائل الخاصة
منحطة.9 بأحوال خاصة العقوبات أقىس كانت ثم تلك، من أشد الدنيا8 الطبقة من هم
يسكنها، أن عليه كان التي العسكرية الحكومة مكسيمني األحمق الفظ أثار وقد
عىل عرضوا اآلخرين وأن صلب بعضهم أن كاپيتولني10 رواية عىل نات، السِّ علم وقد
فكان الكرامة، إىل نظر غري من حديثًا ذُبحت حيوانات جلود ضمن وضعوا أو الوحوش
املدنية األمور ينظم أنه يزعم منهاج عىل العسكري النظام يمارس أن يظهر، كما يريد،

وفقه.
حول قسطنطني أن كيف وانحطاطهم»11 الرومان عظمة حول «تأمالت كتاب ويف
يمكن الكتاب ذلك ويف امللكية، من فدنا مدني عسكري استبداد إىل العسكري االستبداد
اللني، إىل الشدة من فيها انتُقل كيف يُرى وأن الدولة، هذه يف الثورات مختلف تعقيب

العقاب. عدم إىل اللني ومن

هوامش

.٢٨ فصل ،١ باب (1)
القتل وكان تقريبًا، حال كل يف بالقتل قائلة وعقوبات النار عقوبة فيها تجد (2)

إلخ. … الرسقة جزاء
من يفرض ما مثلهم فزاد العرشة الحكام روح مثل من مشبًعا سيال كان (3)

األهاجي. أصحاب عىل عقوبات
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الرومان قوانني يف العقوبات

.٢٨ فصل ،١ باب (4)
Pœnas facinorum auxit, cum locupletes eo facilius scelere se (5)
Quod integris patrimoniis .٦٢ فصل In Julio Cœsare سويتون obligarent

.exularent
قوانني وإىل Legis, ad legam Cornel. De sicariis ٣ : ٥ القانون إىل انظر (6)

واملدونة. املجموعة وإىل أخرى، كثرية
.Sublimiores (7)

.Medios (8)
.Infimos. L. 3, legis, ad leg. Cornel. De sicariis (9)

.Jul. Cap., Maximini duo ،٨ فصل (10)
.١٧ فصل (11)
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عرش السادس الفصل

للُجرم العادلة العقوبات موافقة

األكرب الجرم يجتنب أن الرضوري من ألن وذلك العقوبات؛ بني انسجام يكون أن يجب
قليًال. يؤذيه الذي من أكثر املجتمع يهاجم الذي يجتنب وأن األصغر، اجتناب من أكثر
القسطنطينية، يف كبرية فتنة دوكاس، قسطنطني أنه يدعي كان دجال،1 «أثار
عليه حكم فإنه الوجاهة ذوي من أناًسا اتهم أنه بما ولكن بجلده، وحكم عليه فقبض
األمر ويل عىل االعتداء جرم بني هكذا العقوبات تقدر أن الغرابة ومن كمفرت.»، بالحرق

االفرتاء. وجرم
عىل مشهًرا رجًال مار وهو رأى فقد الثاني، شارل إنكلرتة مللك بكلمة هذا ويُذكِّر
فقال موالي.»، يا وزراءك هجا ألنه «ذلك له: فقيل هنالك، وجوده سبب عن فسأل عمود
فعل لو يشء به يُصنع ال كان ضدي؟ هجاءه يكتب لم ملاذا كبري! أحمق من له «يا امللك:

هذا.».
شعرهم فُشيِّط بجلدهم، فأمر باسيل،2 باإلمرباطور رجًال سبعون ائتمر «وقد
وأنقذه، زناره وقطع سيفه حاشيته من رجل فاستل أيل، الزنار من وأمسكه وغفارهم،3
صدور بباله يخطر الذي ذا فمن قال.»، كما عليه سيفه استل ألنه رأسه؛ بقطع فأمر

نفسه؟ األمري عهد يف الحكمني هذين
يرسق ومن طريًقا يقطع من عىل نفسها العقوبة تفرض أن بيننا يقع ما أسوأ ومن

العامة. السالمة باسم العقوبة يف فرق جعل وجوب الواضح فمن القتل، مع
هذا، بهم يصنع فال اآلخرون وأما إربًا،4 إربًا اللصوص قساة يُقطع الصني ويف

قتل. غري من ولكن هنالك، يرسق أنه عن الفرق هذا ويسفر
يحدثون ال فاألموات دائًما،5 يقتل واحدة، اللصوصوالقتلة عقوبة حيث روسية، ويف

فيها. يقال كما بيشء



األول) (الجزء الرشائع روح

إنكلرتة يف يقتل وال العفو، أمل يف وضعه وجب العقوبة يف فرق يوجد ال كان وإذا
املستعمرات. إىل النقل يف القتلة، دون يأملوا، أن فيها السارقني يمكن ألنه وذلك مطلًقا؛
نفذت ما إذا العفو يف األمري فسلطة املعتدلة، الحكومات نوابض من العفو وأوامر
يعفو ال الذي بمبدئها الفوائد هذه املستبدة الحكومة وتحرم النتائج، بأروع أتت بحكمة

مطلًقا. عنه يُعَفى وال

هوامش

نيقفور. القسطنطينية: بطرك تاريخ (1)
نيقفور. تاريخ (2)

ذلك. ونحو والقفا واللحيني العنق عىل يكون كالزغب شعر الغفار: (3)
.٦ صفحة ،١ جزء دوهالد (4)

لربي. الحارض» روسية «حال (5)
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عرش السابع الفصل

بالَعْذراء1 املجرمني استنطاق التعذيبأو

تكفي وهكذا خبثاء، ألنهم عليه؛ هم مما أطيب الناس افرتاض إىل القوانني اضطرت
ينطقون كانوا لو كما القانون ويصدقهما الجرائم، جميع عىل للعقاب شاهدين شهادة
يثق فالقانون رشعي، الزواج أثناء يف به حمل ولد كل بأن يحكم وكذلك الحقيقة، بلسان
قرسيٍّا حاًال ليس بالعذراء املجرمني استنطاق أن غري بعينه، الطهر كانت لو كما باألم
التعذيب هذا فليس محذور، غري من ذلك تنبذ التمدن بالغة أمة2 نرى واليوم كذينك،

إذن.3 بطبيعته رضوريٍّا
الكالم عىل أجرؤ فال الطريقة، هذه ضد كتبوا والعبقرية الرباعة ذوي من وكثري
يُوحي ما جميع حيث املستبدة الحكومات تالئم أن املمكن من إن أقول: وإنما بعدهم،
الرومان ولدى األغارقة لدى العبيد إن وأقول: الحكومة، نوابض ضمن يدخل بالخوف

ضدي. يرصخ الذي الطبيعة صوت أسمع ولكنني …

هوامش

نحوه. أو بأمر إلقرار اإلنسان به يعذب حديد من يشء العذراء: (1)
اإلنكليزية. األمة (2)

يف إال (Orat. In Argorat (ليزياس بالعذراء يستنطقون ال أثينة أهل كان (3)
(كوريوس يوًما بثالثني الحكم بعد يقع التعذيب وكان األمر، ويل عىل االعتداء جرم
فكان الرومان وأما إعدادي، تعذيب يوجد ال وكان (Rhetor. scol ٢ باب فورتوناتوس،
الحسب يف يرى (٨ باب ،٩ جزء (املجموعة، ad leg. Juliam majest و٤ ٣ القانون



األول) (الجزء الرشائع روح

ويل عىل اعتداء نتيجة ذلك يكن لم ما عندهم، التعذيب من واقيًا املليشيا ومهنة والرشف
السبيل. هذا يف الفزيغوث قوانني تفرضها التي القيود إىل انظر األمر،

218



عرش الثامن الفصل

البدنية والعقوبات النقدية العقوبات

يقدرون األحرار املقاتلون هؤالء كان فقد النقدية، العقوبات بغري الجرمان آباؤنا يقل لم
رضوب اليابانيون1 ينبذ العكس وعىل أسلحتهم، حاملني إال دمهم يُراق أن ينبغي ال أنه
أن األغنياء يخاف أال ولكن بذلك، العقاب يتجنبون األغنياء بأن متعللني هذه العقوبات
أََوال وأخريًا الثروات؟ نسبة عىل النقدية العقوبات تكون أن يمكن أََوال أموالهم، يخرسوا

العقوبات؟ هذه إىل العار إضافة تمكن
عقوبات يفرض وال نقدية، عقوبات يضع فال وسًطا طريًقا الصالح املشرتع يتخذ

حال. كل يف بدنية

هوامش

كنپفر. إىل انظر (1)





عرش التاسع الفصل

القصاص قانون

كثريًا، القصاص1 قانون فتستعمل القوانني، من بسيًطا كان ما املستبدة الدول تُحب
وثيقة، ممارسة تمارسه األوىل إن القائل: الفارق مع ولكن أحيانًا، املعتدلة الدول وتتخذه

تقريبًا. الدوام عىل تعدله األخرى وإن
بالقصاص يحكم ال أنه وذلك منه، أمرين بغري عرش االثني األلواح قانون يقول وال
فيحول الحكم، بعد الرضر3 يعوضمن أن ويمكن املشتكي،2 تسكني عن يعجز عندما إال

نقدي.4 عقاب إىل البدني العقاب

هوامش

البقرة. سورة إىل انظر القرآن، اشرتعه ما ذلك (1)
فصل ،٢٠ باب أولوجل، Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto (2)

.١
نفسه. املصدر (3)

و٥. ٤ : ٣ باب ،٦ جزء أيًضا، الفزيغوث قانون إىل انظر (4)





العرشون الفصل

أبنائهم أجل من اآلباء معاقبة

من هذا اقتبس وقد البريو،1 يف كذلك واألمر أبنائهم، خطيئات عن الصني يف اآلباء يعاقب
أيًضا. املستبدة املبادئ

الذي األبوي سلطانه يستعمل لم ألنه الصني؛ يف يجازى األب إن قيل: أن العبث ومن
لدى رشف وجود عدم وقت كل يف يفرتض ما وهذا فيها، القوانني وزادته الطبيعة أقرته
بيننا واألبناء2 البدني، بالعقاب أبنائهم عىل حكم ما إذا بيننا واآلباء مطلًقا، الصينيني
بضياع الصني يف ينالهم كالذي خزي أيًضا نالهم نفسه، النصيب هذا آباءهم أصاب إذا

الحياة.

هوامش

لغارسيالسو. األهلية اإلسپان حروب تاريخ إىل انظر (1)
«القوانني». من ٩ باب آباءهم، مشابهتهم لعدم امتداحهم بوجوب أفالطون قال (2)





والعرشون الحادي الفصل

األمري رأفة

وهي مبدأ، الفضيلة حيث الجمهورية يف لزوًما أقل وهي املميزة، امللوك صفة الرأفة
الدولة أكابر ردع لوجوب وذلك الخوف، يسود حيث املستبدة الدولة يف استعماًال أقل
الغالب، يف يستلزم، الذي بالرشف يحكم حيث امللكيات يف لزوًما أكثر وهي الشدة، بأمثلة
شكليات حتى وتُعد فيها، العقوبة فرض الحظوة زوال ويعدل القانون، عنه ينهى ما
ألنواع تكوينًا الجهات جميع من يأتي هنالك الخزي أن وذلك فيها، العقوبات من األحكام

العقاب. من خاصة
ومنزلتهم ثروتهم وزوال الخطوة بزوال القسوة من فيها األكابر مجازاة وتبلغ
طائل، ذي غري نحوهم معه الشدة استعمال يكون ما خياليٍّا زواًال ومالذهم وعاداتهم
من يحملونه وما لألمري حب من يحملونه ما الرعايا من نزعها غري إىل تؤدي ال والشدة

للمناصب. احرتام
طبيعة من سالمتهم فإن املستبدة الحكومة طبيعة من األكابر استقرار عدم أن وكما

امللكية.
ولهم يعقبها، الذي البالغ الحب من ولهم بالرأفة، العظيم الكسب من وللملوك
فرصة يف تقريبًا دائمة سعادة معه لهم تكون ما بها، ينالونه الذي الكبري املجد من

بالدنا. يف حني كل يمكن يكاد ما وهذا ممارستها،
مطلًقا، كله السلطان ينازعون يكادون وال السلطان، فروع بعض ينازعون وقد

أبًدا. الحياة سبيل يف يجاهدون ال فإنهم أحيانًا التاج سبيل يف يجاهدون كانوا وإذا
أن من أحسن يحس أمر هذا العفو؟ يجب ومتى العقاب؟ يجب متى يقال: ولكنه
بسهولة تماز والرأفة ا، جدٍّ واضحة األخطار هذه بدت أخطار للرأفة كان فمتى يوصف،

أيًضا. عنه العجز وإىل العقاب، يف الزهد إىل األمري يسوق الذي الضعف ذلك من



األول) (الجزء الرشائع روح

يعاقب ال أنستاس2 وكان مطلًقا، رعاياه دم سفك عدم عىل موريس1 القيرص وعزم
قيارصة نيس وقد عهده، يف أحد بقتل يأمر ال أنه امللك إسحق وأقسم مطلًقا، الجرائم عىل

عبثًا. يكن لم السيف حملهم أن الروم

هوامش

إليفاغر. التاريخ (1)
بورفريوجنيت. قسطنطني يف سويداس عن نبذة (2)
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السابع الباب

الثالث للحكومات نتائجخمتلفاملبادئ
ومن للرتف، القواننياملقيدة منحيث

النساء وحال حيثالكاميل





األول الفصل

الكاميل

التساوي عىل مقسومة الدولة يف الثروات كانت وإذا الثروات، تفاوت بنسبة الكمايل يكون
تنال التي الرفاهية غري عىل يقوم ال ألنه وذلك مطلًقا؛ فيها مكان للكمايل يكون ال فإنه

اآلخرين. بعمل
الكفاف، غري واحد كل القانون يمنح أال وجب متساوية الثروات بقاء أريد ما وإذا

التفاوت. وقام آخرون وكسب الناس بعض أنفق ذلك اإلنسان جاوز ما وإذا
الرضوري غري عندهم ليس من كمايل فإن معني ملبلغ مساويًا الكفاف افرتض وإذا
واحًدا، يساوي ما الكمايل من لديه يكون الضعف عنده يكون من وإن صفًرا، يساوي
وإن ثالثًا، يساوي ما الكمايل من لديه يكون األخري هذا مال ضعف عنده يكون من وإن
يفرتض إنه أي: سبًعا؛ يساوي ما الكمايل من عنده يكون أيًضا ضعف عنده يكون من
مع الضعف بمقدار يزيد الكمايل وكون دائًما، السابق مال ضعف التايل الفرد مال كون

.١٢٧ ،٦٣ ،٣١ ،١٥ ،٧ ،٣ ،١ وهي: اآلتية النسبة عىل واحدة وحدة زيادة
أربعة فيها يوجد كان فقد أفالطون،1 جمهورية يف بدقة الكمايل حساب يمكن وكان
التعداد وكان الفقر، فيه ينتهي الذي الحد كان األول فالتعداد املقرر، التعداد من أنواع
أربعة الرابع التعداد وكان األول، أضعاف ثالثة الثالث التعداد وكان مضاعًفا، الثاني
يف واحًدا يساوي وكان صفًرا، يساوي األول التعداد يف الكمايل وكان األول، أضعفاف
النسبة يتبع وهكذا الرابع، التعداد يف وثالثة الثالث، التعداد يف واثنني الثاني، التعداد

الحسابية.
األخرى، إىل بالنسبة منها واحدة كل يف أي: األمم؛ مختلف يف الكمايل إىل نظر ما وإذا
يف الثروات وتفاوت الوطن أبناء بني الثروات تفاوت من مركبة نسبة عىل دولة كل يف وجد



األول) (الجزء الرشائع روح

املجموع فقر أن غري الغاية، إىل متفاوتة پولونية يف الثروات أن ذلك ومن الدول، مختلف
منه. أغنى دولة يف منه ما بنسبة فيها كمايل وجود دون يحول

نسبة عىل وذلك العاصمة، سيما وال املدن، اتساع نسبة عىل أيًضا، الكمايل ويكون
بعض يف يُجمعون الناس من وعدد األفراد ثروات وتفاوت الدولة، ثروات من مركبة

األماكن.
صغرية،2 بأمور االشتهار إىل فيهم ميل بنشوء وشعروا تعاظموا ما أناس وجد وكلما
عن التفرد إىل ميلهم زاد بعًضا بعضهم معه يعرف ال ما الضخامة من عددهم كان وإذا
يسبق ما الرشف سمات من يتخذ وكل األمل، بهذا الكمايل وينعم النجاح، يف أمل زيادة
بعدئذ؛ أحد من أحد يمتاز فال التفرد يف رغبة عن متساويًا يصبح الجميع ولكن لديه،

أحد. يالحظ ال فإنه األبصار موضع يكون أن يريد الجميع أن بما أي:
الثمن يضعون مهنة يف يربعون الذين أن وذلك عام، ضيق ذلك جميع عن وينشأ
هنالك يكون فال املثال، بهذا الصغرى املواهب ذوو ويقتدي لهم، أجًرا يريدون الذي
أن الرضوري من كان املرافعة إىل اضطررت ما وإذا والوسائل، االحتياجات بني انسجام
طبيب. عىل الحصول أستطيع أن وجب مريًضا كنت وإذا محاٍم، إىل أجرة دفع عىل أقدر
التجارة؛ نقص إىل يؤدي عاصمة يف كثريين أناس جمع أن رأوا من الناس ومن
رغائب يزيدون فالناس هذا، أعتقد وال بعض، من بعيد غري يعود الناس بعض ألن وذلك

مًعا. كانوا إذا وأهواء واحتياجات

هوامش

عن راغبًا أفالطون وكان األرضني، يف الوراثي النصيب هو األول التعداد كان (1)
«قوانينه»، إىل انظر األخرى، األموال يف الوراثي النصيب أضعاف ثالثة من أكثر تمليك

.٤ باب
املدن إحدى يف اإلنسان إن :١٣٣ صفحة ،١ جزء النحل»، «قصة مؤلف قال (2)
للنفس اللذة فهذه له، الجمهور احرتام ليزيد حاله، تقتضيه ما فوق يلبس الكبرية

رغائبها. جميع يعدل ما العظم من تكون الضعيفة
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الثاني الفصل

الديموقراطية للرتفيف القواننياملقيدة

عىل مقسمة الثروات تكون حيث الجمهوريات يف كمايل يوجد أن يمكن ال إنه قلت:
الباب1 يف ُرئي كما الجمهورية، يف ما أفضل التقسيم يف املساواة هذه أن وبما التساوي،
وال األولني، للرومان عهد وال فيها، الكمايل قل كلما كماًال تزيد الجمهورية فإن الخامس،
روح تجعل تماًما، مفقودة غري املساواة حيث الجمهوريات، ويف بالكمايل، لإلسپارطيني،
ما وهذا الخاص، ماله من يعيش أن راغبًا قادًرا واحد كل والفضيلة والعمل التجارة

الكمايل. قلة إىل يؤدي
تقسيم حول قوانني وضع من الجمهوريات بعض يف اإلرصار مع يطلب ما وإن
أنها وذلك مفاجئ، كعمل إال خطرية تكون ال وهي بطبيعته، نافًعا يعد مجدًدا الحقول
أرسة، كل يف ثورة فتحدث آخرين؛ أناس ثروات وتزيد بغتة الناس بعض ثروات تنزع

ريب. ال الدولة يف عامة ثورة إىل وتؤدي
وأما الخاصة، املصلحة نحو النفس تحولت بالجمهورية الكمايل استقر وكلما
الوطن مجد سوى فيه يرغبون ما يبقى فال الرضوري غري إىل يحتاجون ال الذين الرجال
أن تلبث ال وهي كثرية، رغائب ذات الكمايل أفسدها التي النفس ولكن الخاص، واملجد
إىل حفزها الكمايل من تعرفه ريج حامية بدأت وما تزعجها، التي القوانني عدو تصبح

األهلني. ذبح
ثمنًا وضعوه مما ذلك تقدير ويمكن شهواتهم، اتسعت الرومان فسد وعندما
برميل ثمن وأن روماني، دينار بمئة يباع كان فالرن2 خمر دن أن ذلك ومن لألشياء،
ثمن ال وأنه تلنتات، أربعة املاهر الطاهي ثمن وأن دينار، أربعمئة اململح البنطش لحم

الفضيلة؟ تصبح فماذا شاملة بصولة3 املالذ عىل الناس جميع أقبل ما وإذا للخدم،



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

والرابع. الثالث الفصل (1)
من «مقتطف بورفريوجينت، كونستانس نقلها لديودرس، ٣٦ الباب من نبذة (2)

والرذائل». الفضائل
نفسه. املصدر ،Cum maximus omnium impetus ad luxurian esset (3)
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الثالث الفصل

األريستوقراطية للرتفيف القواننياملقيدة

ينبغي ال وكونه األرشاف قبضة فيها الثروات كون آفة التكوين السيئة لألريستوقراطية
فيها يوجد ال إذن، االعتدال، لروح املنايف الكمايل عنها يقىص أن فيجب ينفقوا، أن لهم
يستطيعون فال ا جدٍّ أغنياء أناس وغري ينالوا، أن يستطيعون فال ا جدٍّ فقراء أناس غري

ينفقوا. أن
االدخار تعود من هؤالء بلغ وقد االعتدال، عىل األرشاف تحمل البندقية يف والقوانني
لحفظ الوسيلة بتلك ويُنتفع إليهم، نقد دفع يمكنه َمن الدواعر غري فيها تجد ال ما
يقيض حني عىل خطر بال فيها ينفقن الالئي هن بؤًسا النساء وأكثر فيها، الصناعة

غموًضا. الناس حياة أشد ممولوهن
وذلك الجهة، هذه من العجب تثري نظم الصالحة اليونان جمهوريات يف يوجد وكان
وخيل العربات ويف املوسيقا وإجواق األعياد يف نقودهم فيها يستعملون كانوا األغنياء أن

الفقر. ثقل ثقيلة فيها الثروات كانت ولذا املرهقة، واملناصب السباق





الرابع الفصل

امللكيات للرتفيف القواننياملقيدة

عيشهم يوجب ما وهذا الثروات، يمجدون الجرمان، القوم السويون، «إن تاسيت:1 قال
وال للعادة، خالًفا بامللكيات خاص الكمايل أن يعني وهذا فرد.»، حكومة ظل تحت

فيها. للرتف مقيدة قوانني وضع إىل رضورة
الرضوري من فإن الثروات تقسيم يتفاوت أن امللكيات نظام مقتضيات من أن وبما
جوًعا، الفقراء مات فيها كثريًا ينفقون ال األغنياء كان وإذا كمايل، عىل امللكيات تنطوي أن
فيها الكمايل ويزيد الثروات، تفاوت نسبة عىل فيها ينفقوا أن األغنياء عىل يجب إنه حتى
من الحاجي نزعت ألنها إال فيها الخاصة الثروات تزد ولم قلنا، كما النسبة هذه عىل

إليهم. إعادته فوجب الوطن أبناء من قسم
فإىل الصانع إىل الزارع من ذاهبًا الكمايل يزداد أن امللكية الدولة لبقاء يجب وهكذا
وإال األمراء، فإىل الجباة أهم فإىل السنيورات كرباء فإىل الحكام فإىل األرشاف فإىل التاجر

الجميع. هلك
يف وذلك أغسطس، عهد يف النساء كمايل وتقويم األخالق إصالح رومة يف اقُرتح وقد
األوىل، األزمنة مبدأ من مشبعني رجال ومن فقهاء ومن متزنني حكام من املؤلف نات السِّ
املزعجة، األعضاء هؤالء مطاليب من االحرتاز يف دهاؤه ديون2 يف يُرى أن الطريف ومن

جمهورية. ويحل ملكية يقيم كان أن الطرافة ووجه
املقيدة القوانني إعادة نات السِّ يف واملالعب األبنية نظار اقرتح طيربيوس عهد ويف
أن الدولة تستطيع «ال بقوله: البصائر ذوي من هو الذي األمري هذا فاعرتض للرتف،3
تستطيع وكيف تعيش؟ أن رومة تستطيع وكيف األمور، عليه الذي الوضع حيث تبقى
ثروات نستهلك واليوم واحدة، مدينة أهل كنا عندما زهد لدينا كان تعيش؟ أن الواليات



األول) (الجزء الرشائع روح

القوانني أن جيًدا يرى كان وهكذا سبيلنا.»، يف والعبيد السادة ويعمل العالم، جميع
رضورية. غري عادت للرتف املقيدة

نسائهم جلب الحكام عىل يُحظر أن نات السِّ عىل نفسه اإلمرباطور عهد يف اقرتح وملا
القدماء قسوة مثل «إن قيل: ومما ذلك، رفض إليها الفساد من به يأتون ملا الواليات إىل

أخر. أخالق برضورة شعر فقد وأطيب.»4 أنعم به العيش يكون ما إىل تبدلت
يف والكمايل املستبدة، الدول يف وكذلك امللكية، الدول يف رضوري أمر إذن، والكمايل،
املتع من ينال ما استعمال سوء الثانية يف وهو حرية، عن يملك ما استعمال هو األوىل
يجد لم اآلخرين عبيده عىل ليجور له عبًدا اختار ما إذا السيد أن والواقع عبودية، عن
ورغائبه يوم كل زهو إرواء غري سعادة يوم، كل طالع من الغد يف مما املرتاب العبد، ذلك

وشهواته.
وأن بالكمايل، تنتهي الجمهوريات أن وهي واحدة، فكرة عن كله ذلك ويسفر

بالفقر.5 تنتهي امللكيات

هوامش

.٤٤ فصل ،De moribus Germanorum (1)
.١٦ فصل ،٥٤ باب كاسيوس، ديون (2)
.٣٤ فصل ،٣ باب حوليات، تاسيت، (3)

حوليات، تاسيت، Multa duritiei veterum melius et lactius mutata (4)
.٣٤ فصل ،٣ باب

.١٢ فصل ،٣ باب فلوروس، Opulentia paritura mox egestatem (5)
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الخامس الفصل

القواننياملقيدة تكون األحوال أي يف
امللكية يف للرتفمفيدة

الجمهورية روح عن للرتف مقيدة قوانني عرش الثالث القرن وسط يف أرغونة يف ُوضعت
رعيته، من أحًدا وال امللك، يمكن بأال أمر األول جاك أن ذلك ومن خاصة، أحوال عن أو
ما وذلك واحدة، طريقة عىل نوع كل يعد أن عىل وجبة كل يف لحم نوعي من أكثر أكل

بنفسه.1 الطاعم ذبحها قنيصة لحم يكن لم
يختلف هدًفا لها أن غري للرتف، مقيدة قوانني إسوج يف وضعت أيامنا يف وكذلك

أرغونة. قوانني عن
هي وهذه مطلق، زهد إىل هدف عن للرتف مقيدة قوانني تضع أن الدولة ويمكن
غرض هو هذا أن عىل األمر طبيعة وتدل الجمهوريات، يف للرتف املقيدة القوانني روح

أرغونة. قوانني
تمنع الدولة أن وذلك للرتف، املقيدة القوانني هدف النسبي الزهد يكون أن ويمكن
يستلزم ما الثمن ارتفاع من بالغة األجنبية السلع بأن تشعر عندما باتٍّا منًعا االسترياد
من الحاجات هذه قضاء وعدم قبل من أكثر هذه من احتياجاتها ورمانها سلعها إصدار
املقيدة القوانني هي وهذه أيامنا، يف إسوج2 يف سنت التي القوانني روح هي وهذه تلك،

للملكيات. وحدها واملالئمة للرتف
زاد ثم ومن النسبي، بكماليها خربت فقرية كانت كلما الدولة أن القول ومجمل
كماليها أغناها غنية كانت كلما الدولة وأن نسبية، للرتف مقيدة قوانني إىل اضطرارها
بأحسن هذا وسنوضح للرتف، املقيدة النسبية القوانني وضع من احرتازها فوجب النسبي

املطلق. الكمايل غري هنا نعالج وال التجارة،3 عن بابنا يف تقدم مما



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

.١٤٢٩ صفحة ،Marca Hispanica يف ٦ املادة ،١٢٣٤ لسنة األول جاك نظام (1)
الثمينة. السلع من وغريها الفاخرة الخمر فيها حظرت (2)

.٢٠ الباب من ٢٠ الفصل إىل انظر (3)
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السادس الفصل

الصني الكاميليف

أن الشعب ويمكن الدول، بعض يف للرتف مقيدة قوانني يستلزم ما الخاصة األسباب من
من عيشه وسائل تكون أن أخرى، ناحية من ويمكن، اإلقليم، بفعل العدد كثري يصبح
ويجب الدول، هذه يف خطر والكمايل األرضني، زراعة تعاطيه معه يطيب ما الثبات عدم
أو الكمايل يشجع هل ليعرف يجب، وهكذا فيها، شديدة للرتف املقيدة القوانني تكون أن
األرض أن ذلك ومن تموينه، وسهولة الشعب عدد بني الصلة إىل النظر يلقي أن يُلَغى،
الثياب، وينتجون األطيان يزرعون من تغذية تتطلبه مما أكثر الحب من تغل إنكلرتة يف
األرض تنبت فرنسة ويف كمايل، ثم ومن طائشة، صناعات فيها تكون أن يمكن ولذا
مع التجارة إن ثم املصانع، يف يستخدمون من وغذاء الفالحني لغذاء يكفي ما الرب من
يُخىش أن ينبغي ال ما الرضورية األشياء من كثريًا طائشة أشياء إىل تحول قد األجانب

مطلًقا. معه الكمايل
التناسل كثرة من البرشي والنوع األوالد كثرة من الصني يف النساء يبلغ العكس وعىل
ا مرضٍّ الكمايل يكون ولذا زرعت، مهما األهلني إلعاشة تكفي معه األرضون تكاد ال ما
فيجب كانت،1 جمهورية أية يف وجوبها فيها واجبة واالقتصاد العمل روح وتكون فيها

املالذ. صناعات تجتنب وأن الرضورية الصناعات يف يرتبط أن فيها
تانغ:2 آل من إمرباطور قول ومن الجميلة، الصني أباطرة مراسيم روح هي تلك
يف أناس قاىس تغزل ال وامرأة يحرث ال رجل وجد إذا أنه قدمائنا مبادئ من «إن
عد يحصيه ال ما بهدم فأمر املبدأ هذا إىل استند وقد ،«… والجوع الربد ألم اإلمرباطورية

الربونزية. األديار من



األول) (الجزء الرشائع روح

الحادية األرسة من الثالث العاهل إىل ثمينة بحجارة املناجم أحد من ويُؤتى
أن يمكن ال يشء أجل من العمل يف شعبه إتعاب عن راغبًا بإغالقه فيأمر والعرشين3

يلبسه. أن وال يغذيه
أحذية بالوشاء معه الشعب يُزين ما الضخامة من كمالينا «بلغ كياڨنتي:4 قال
أهذا لواحد، ثياب لصنع يعملون كثري رجال بيعها.»، إىل يضطر التي والفتيات الفتيان
يف األرضني غلة يأكلون رجال أربعة الثياب؟ تعوزهم كثريين أناس وجود عدم عىل دليل

األغذية؟ تعوزهم أناس وجود عدم عىل دليل أهذا زارع، مقابل

هوامش

حني. كل فيها الكمايل وقف (1)
.٤٩٧ صفحة ،٢ جزء دوهالد، األب نقله مرسوم يف ورد ما ذلك (2)

.١ جزء دوهالد، األب كتاب يف والعرشون، الحادية األرسة الصني، تاريخ (3)
.٤١٨ صفحة ،٢ جزء دوهالد، األب رواها خطبة يف جاء كما (4)
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السابع الفصل

الصني للكاميليف املقدرة النتيجة

وعرشين اثنتني عانت الصني إن أي: مالكة؛ أرسة وعرشين اثنتني تعاقب الصني يف يرى
األوىل الثالث األرس عهد دام وقد الخاصة, الثورات من يُحىص ال ما عدا عامة، ثورة
بعدئذ، لها اتفق مما اتساًعا أقل كانت اإلمرباطورية وألن الحكم، يف لرشدهم وذلك طويًال،
حسنة بداءة ذات كانت األرس هذه جميع إن العموم، عىل يقال، أن املمكن من أن غري
األرس، بداءة يف وجد مما وهي للصني، رضورية أمور والحذر واليقظة فالفضيلة تقريبًا،
نشئوا الذين األباطرة يحافظ أن الطبيعي من أن والواقع نهايتها، يف إليه افتقر مما وهي
اختربوا التي الفضيلة عىل املالذ، يف غارقة مالكة أرسة خلعوا والذين الحروب، شدائد يف
هؤالء عهد ولكن العظيم، شؤمها أبرصوا التي الشهوات يخافوا وأن الكبرية، فائدتها
خلفهم، عىل والفراغ والكمايل الفساد استحوذ انقىض أن بعد األربعة أو الثالثة األمراء
إىل أرستهم ومالت حياتهم وقرصت نفوسهم، وضعفت القرص يف الخلف هؤالء فانزوى
ويغدو الصبيان، غري العرش عىل يرفع وال الخصيان عىل ويعتمد األكابر ويسمو الزوال،
العاهل ويقتل يعملون، من يضعضعون يسكنونه الذين والكساىل الدولة، عدو القرص
القرص إىل الرابع أو الثالث خلفه فيسري مالكة، أرسة يؤسس غاصب قبل من يقوض أو

أيًضا. فيه لينزوي عينه





الثامن الفصل

العام الزهد

يف الكبري الفساد ومن الكثرية، النقائص من النساء يف الفضيلة ضياع عنه يسفر ما يبلغ
الدولة يف بؤس آخر معه العام الزهد يعد أن يمكن ما غريهن، كثري زلل ومن نفوسهن

يقينًا. النظام يف تغيري معه يبرص وما الشعبية
األخالق، اتزان من يشء عىل يكن أن النساء من الصالحون املشرتعون طلب ولذلك
أبطلوا قد وهم أيًضا، ظاهرها عىل بل فقط، الرذيلة عىل جمهورياتهم يف يحكموا لم وهم
لجميع تجعل والتي يفسدن، أن قبل النساء به تُفسد التي البطالة إىل املؤدي الدالل حتى
النساء يبغي ما غري عىل يسار أال توجب والتي عظيم، هو ما وتخفض ثمنًا الرتهات

الهزوء. مثل من توكيده





التاسع الفصل

النساءيفخمتلفاحلكومات حال

فيه فينلن البالط، إىل بهن ينادي املراتب فرق ألن وذلك امللكيات؛ يف قليل النساء اعتدال
وصوًال وأهوائهن برضاهن ينتفع وكل تقريبًا، لهن وحده به يسمح ما الحرية روح من
يسود الكمايل فإن لغًوا، بل زهًوا، فيهن يوجب ال ضعفهن أن وبما نصيبه، زيادة إىل

الدوام. عىل معهن هنالك
بأنفسهن، غرضللكماىل ولكنهن مطلًقا، املستبدة الدول إىل الكماىل النساء يدخل وال
مستقر هو ما منزله إىل ويحمل الحكومة، روح يتبع وكل الغاية، إىل إماء يكن أن وعليهن
إىل النساء حرية تؤدي أن يُخىش فإنه حاًال وتنفذ فيها شديدة القوانني أن وبما خارجه،
وميولهن ومكارههن رصانتهن وقلة منافراتهن نتائج غري من تكون وال ذلك، يف عمل

كبارها. إلغراء النفوس صغار لدى تكون التي الصناعة هذه أي: وفتنهن؛ وغريتهن
نساء لهم يكون فإنه البرشية بالطبيعة يستخفون الدول هذه يف األمراء ان بما ثم

الحتباسهن. سبب ألف لديهم ويكون كثري،
الجمهوريات ويف للعادات، خاضعات بالقوانني حرات النساء يكون الجمهوريات ويف

والنقائص. الفساد مع الكمايل يُقَىض
األخالق طهارة إن القائل: للدين تابعة غري الحياة كانت حيث اليونانية املدن ويف
عمياء نقيصة تسود كانت حيث اليونانية املدن ويف الرجال، لدى حتى الفضيلة من جزء
الصداقة فتنزوي ذكره عىل يُجرأ ال واحد شكل غري للغرام يكن لم وحيث جامحة، سيادة
معها، ير لم درجة بالغة وعفتهن وبساطتهن النساء فضيلة كانت الزواج،1 يف الوحيدة

الناحية.2 هذه من القوم أولئك لدى مما أحسن ضابطة ذو شعب قط،



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

الخلقية»، «اآلثار هنالك، الحقيقي الغرام يف للنساء نصيب ال إنه پلوتارك: قال (1)
«هريون» املسماة املحاورة إىل انظر كعرصه، تكلم وقد ،٦٠٠ صفحة «الغرام»، رسالة

إلكزينوفون.
النساء. سلوك لرقابة خاص حاكم أثينة يف يوجد كان (2)
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العارش الفصل

الرومان لدى األهلية املحكمة

يكن ولم النساء، سلوك لرقابة خاصون حكام اليونان، عند كما الرومان، لدى يكن لم
مقام األهلية1 املحكمة نظام قام وقد الجمهورية، بقية عىل كما عليهن نظارة للرقباء

األغارقة.2 عند أقيم الذي القضاء
املحكمة هذه وكانت أمامهم،3 أمرها يف ويحكم املرأة أقرباء يجمع الزوج وكان
عىل وكان املحكمة، هذه تحفظ األخالق هذه كانت وكذلك الجمهورية، يف األخالق تحفظ
أنه والواقع القوانني، انتهاك أمر عن فضًال األخالق انتهاك أمر يف تقيض أن املحكمة هذه

انتهاكها. أمر يف للحكم األخالق من بد ال
هو ما كل ألن وذلك فعًال؛ أمرها هذا وكان مرادية، املحكمة هذه عقوبات وكانت
قوانني، مجموعة يف احتواؤه يمكن ال الحشمة بقواعد خاص هو ما وكل باألخالق خاص
عىل ذلك اشتمال الصعب من فإن لآلخرين به مدينًا اإلنسان يكون ما تنظيم سهل وإذا

لنفسه. به مدينًا اإلنسان يكون ما
خاضع جرم يوجد كان ولكنه العام، النساء سلوك ترقب األهلية املحكمة وكانت
ألن وذلك األزواج؛ زنا هو الجرم وذلك املحكمة، تلك تأديب عن فضًال العام لالتهام
تثري أن يمكن املرأة دعارة وألن الحكومة، يهم هذا الجمهورية يف العظيم األخالق انتهاك
كالعقاب الجرم هذا إخفاء الرشف ذوو يود أن يُخىش ألنه ثم الزوج، فساد حول ارتيابًا

عنه. كاالنتقام وجهله عليه

هوامش

،٢ جزء داليكارناس، دني من ظاهر هو كما املحكمة هذه رومولوس أنشأ (1)
.٩٦ صفحة



األول) (الجزء الرشائع روح

مؤامرة حني املحكمة هذه استخدام حول ،٣٩ باب ليڨيوس، تيتوس إىل انظر (2)
أخالق فيها تفسد مجامع الجمهورية ضد املؤامرات من عد فقد الباخوسية، األعياد

والشباب. النساء
رومولوس، نظام وفق كان، الزوج أن ،٢ باب داليكارناس، دني من يظهر (3)
الجرائم يف أمرها يف يحكم كان وأنه املرأة، أقرباء أمام العادية األحوال يف وحده يحكم
الجرائم يميز ،١٣ ،١٢ ،٦ : ٩ الباب يف أولبيان، كان وكذلك منهم، خمسة مع الكربى
.mores graviores, mores leviores خطًرا، أقل هي التي من األخالق أحكام يف الكربى
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عرش الحادي الفصل

احلكومة مع رومة يف النظم كيفتبدلت

األمران فسقط كذلك، يفرتضها العام االتهام كان أخالًقا تفرتض األهلية املحكمة أن كما
الجمهورية.1 مع وانتهيا األخالق مع

دخول ومن القضاة، بني القضاء تقسيم أي: دائمة؛ مسائل إقامة من كان وما
استخدام أضعف الدعاوى، جميع يف بأنفسهم2 هؤالء يقيض أن بالتدريج القائلة العادة
الغريبة، األمور من يعدون الذين املؤرخني حرية من ظهر ما وهذا األهلية، املحكمة
هذه بواسطة األحكام من إصداره عىل طيربيوس حمل ما القديمة، للعادة تجديد ومن

املحكمة.
ُخِيشَ فقد العام، االتهام زوال إىل أدى األخالق تبدل ومن امللكية إقامة من كان وما
من ويسخط امتناعها من ويغضب امرأة ازدراء من يغتاط مستقيم غري رجل ظهور
بالزنا زوجة اتهام عدم عىل يولية قانون فنص يَُضيِّعها، أن نفسه له فتسول فضيلتها؛
ثم ومن كثريًا االتهام هذا تقييد هذا وأوجب دعاراتها، بتسهيل زوجها اتهام بعد إال

تالشيه.3
كثري إىل رضورة ال أنه بيد العام،4 االتهام تجديد أراد كنت سيكست أن الح أجل،
أخرى. مملكة أية يف مما أكثر مستكرًها كان مملكته مثل يف القانون هذا أن لرُيى تأمل

هوامش

Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus posi- (1)
،٥ (جزء .tum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito Leg. g. Cod

.De repud (١٧ باب



األول) (الجزء الرشائع روح

.Judicia extraordinaria (2)
الزواجات تكدر أن الالئق غري من «إن قال: وقد تماًما، قسطنطني أبطله (3)

الغرباء.». من أناس بجرأة الهادئة
زوجته، دعارات إليه يشكو ال زوج كل بالقتل يعاقب أن الخامس سيسكت أمر (4)

الخامس. سيكست حياة ليتي: إىل انظر
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عرش الثاني الفصل

الرومان لدى النساء عىل الوصايا

زوج،1 سلطان تحت يكنَّ لم ما دائمة وصاية تحت النساء تضع الرومان نظم كانت
كن أنهن عامي2 تعبري من ويظهر الذكور، من األقرباء أدنى الوصاية هذه يُعَطى وكان

مطلًقا.3 امللكية يف رضوري غري الجمهورية، يف طيبًا هذا وكان شديد، ضيق يف
تحت كن األولني الجرمان لدى النساء أن الربابرة قوانني مجموعات من ويظهر
أن غري من ولكن ملكيات، من أقاموه ما إىل العادة هذه انتقلت ثم أيًضا، دائمة4 وصاية

تدوم.

هوامش

.Nisi convenissent in manum viri (1)
.Ne sis mihi patruus oro (2)

تضع التي املرأة أن عىل أغسطس، عهد يف وضع الذي البابيني، القانون ينص (3)
الوصاية. لهذه خاضعة غري تصبح أوالد ثالثة

.Mundeburdium الجرمان: زمن يف تُسمى الوصاية هذه كانت (4)





عرش الثالث الفصل

ضد األباطرة التيوضعها العقوبات
النساء دعارات

من بعده وضع وما القانون، هذا يبعد ولكن األزواج، زنا عىل عقوبة يولية قانون وضع
برهانًا بالعكس، القوانني، هذه كانت بل األخالق، صالح عىل دليًال يكون أن من القوانني،

فسادها. عىل
توكيد عن يبحث ال وعاد النساء، تجاه السيايس النظام جميع تغري امللكية ويف
قوانني توضع ال وصارت جرائمها، عىل العقاب عن يبحث صار بل األخالق، طهارة
هذه تكن لم التي االنتهاكات عىل يعاقب ال عاد ألنه إال الجرائم هذه عىل للعقاب جديدة

قط. الجرائم
الفجور لوقف قوانني وضع عىل األباطرة من كثريًا الكريه األخالق انحالل حمل نعم،
من املؤرخون رواه وما العموم، عىل األخالق إصالح يقصدوا لم أنهم غري ما، حد إىل
ويمكن العكس، تثبت ال القوانني هذه جميع كون ذلك، عن فضًال يثبت، حقيقية وقائع
عليه ُعرض ما اجتنب أنه وكيف الناحية، هذه من أغسطس سلوك ديون يف يبرص أن

ونظارته.1 قضائه يف دعاوى من
وعهد أغسطس عهد يف بها ُقيض التي الشديدة األحكام من كثريًا املؤرخون وروى
هذين روح عىل يطلعوننا إذ ولكنهم الرومانيات، النساء بعض فسوق حول طيربيوس

األحكام. هذه روح عىل يطلعوننا العهدين
لم وهما قريباتهما، دعارات هو عليه العقاب وطيربيوس أغسطس رأى ما وأخص
الذي االمر2 ويل إهانة جرم عىل أو الكفران جرم عىل ولكن األخالق، فساد عىل يعاقبا
الرومان مؤلفي رفع كان ثم ومن انتقامهما، يف وفائدته االحرتام يف لفائدته اخرتعاه

الطغيان. هذا ضد لعقريتم



األول) (الجزء الرشائع روح

عقوبة األحكام يف تزاد أن األباطرة أراد وقد خفيفة،3 يولية قانون عقوبة وكانت
استحقاق يف يبحثوا لم وهم املؤرخني، شتائم سبب هذا فكان وضعوه، الذي القانون

ليعاقبن. القانون انتهاكهن يف بحثوا وإنما للجزاء، النساء
ومن القديمة، القوانني استعماله سوء هو طغيان من طيربيوس4 أتاه ما أهم ومن
تأليف أعاد يولية قانون عليه نص مما بأكثر رومانية امرأة مجازاة أراد ملا أنه ذلك

ضدها. األهلية5 املحكمة
وكان الشعب، بأُرس ال نات، السِّ أعضاء بأرس خاصة النساء حول التدابري وهذه
االتهامات. هذه يُحىصمن ال بما يجهز النساء نفي وكان الكرباء، التهام ذرائع عن يبحث
قط، يصح، لم الفرد حكومة مبدأ ليس األخالق صالح كون عن قلته ما إن ثم
تاسيت فليقرأ هذا من شك يف كان ومن األولني، األباطرة هؤالء عهد يف مما بأحسن

ومرسيال. وجوڨينال وسويتون

هوامش

فرتدد ذلك، قبل فسوق معارشة يعارشها كان امرأة تزوج بشاب إليه أُتي (1)
ويقول: يصحو وأخريًا عليها، العقاب أو األمور هذه استحسان عىل يجرؤ ولم طويًال،
وملا ،(١٦ فصل ،٥٤ باب (ديون، ننساها.»، أن فيجب الرشور أعظم سبب الفتن «كانت
قائًال الطلب هذا اجتنب النساء طبائع حول أنظمة يضع أن إليه نات السِّ أعضاء طلب
كيف لهم يقول أن منه يرجون وهنالك امرأته، يصلح كان كما نساءهم يصلحوا أن لهم:

يل). يلوح كما كثريًا الحكمة من بعيد سؤال (وهذا امرأته، مع ذلك يفعل كان
Culpam inter viros feminas vulgatam, gravi nomine laesarum reli- (2)
gionum, ac violatae majestatis appellando, clementiam majorum suasque

.ipse leges egrediebatur
.٢٤ فصل ،٣ باب حوليات، تاسيت،

يكن لم أنه ويرى فيه، العقوبة توضع لم ولكن املدونة، إىل القانون هذا أدخل (3)
Si قانون إبعاد، قانون غري يكن لم القرابة ذوي سفاح قانون ألن وذلك نفي، قانون غري

.quis viduam ff. De quest
proprium id tiberio fuit scelera nuper reperta priscis verbis (4)

.obiegere
.١٩ فصل باب، حوليات، تاسيت،
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النساء دعارات ضد األباطرة وضعها التي العقوبات

Adulterii graviorem paenam deprecatus, ut, exemplo majo- (5)
rum,proptinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit.

.Adultero Manlio Italia atque Africa interdictun est
.٥٠ فصل ،٢ باب حوليات، تاسيت،
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عرش الرابع الفصل

الرومان للرتفلدى القواننياملقيدة

عىل تعقبه والتي دائًما يعقبها التي الكماليات يف الرتباطه العام الفجور عن تكلمنا
النفس؟ ضعف تعوقوا أن تستطيعون فكيف طليقة القلب حركات تركتم ما وإذا الدوام،
قوانني وضع عىل القضاة حملوا قد الرقباء وجدت رومة يف العامة النظم عدوت وإذا
والليسيتنية الفانينية القوانني هدف هذا كان وقد زاهدات، النساء بقاء إىل وصوًال خاصة
القانون إلغاء طلبن حينما نات السِّ اهتز كيف ليڨيوس1 تيتوس يف وليقرأ واألوپينية،

القانون. هذا بإلغاء الرومان لدى الكمايل دور مكسيم ڨالري ويقرن األوپيني،

هوامش

.٦ الباب ،٦ العرشة (1)





عرش الخامس الفصل

الزفافيةيفخمتلفالنظم والعوائد املهور

توطيد األزواج ليستطيع وذلك الدوام، عىل عظيمة امللكيات يف املهور تكون أن يجب
الجمهوريات يف متوسطة املهور تكون أن ويجب الكمايل، من مستقر هو وما مقامهم
حيث املستبدة الدول يف تقريبًا كالعدم تكون أن ويجب الكمايل،1 يسود أن يجوز ال حيث

الوجوه. بعض من إماء النساء يكون
يف املالءمة كثري وزوجه املرء بني األموال رشكة من الفرنسية القوانني إىل أدخل وما
عىل يدعوهن، وألنه املنزلية، للشئون اإلكرتاث عىل النساء لحمله وذلك امللكية، الحكومة
حيث الجمهورية يف مالءمة أقل هذه األموال ورشكة ببيوتهن، العناية إىل منهن، الرغم
النساء يكون حيث املستبدة الدول يف الصواب تخالف وهي فضيلة، أكثر النساء يكون

السيد. متاع من قسًما
يعطيهن ما فإن الكفاية فيه بما حالهن وفق الزواج عىل يحملن النساء أن وبما
مرضة تكون املكاسب هذه ولكن مجد، غري أزواجهن أموال يف املكاسب من إياه القانون
املستبدة الدول يف وأما الكمايل، إىل تؤدي الخاصة ثرواتهن ألن كثريًا؛ الجمهورية يف

ذلك. عىل تزيد أن بد ال لهن، مادة الزفاف مكاسب تكون أن فيجب

هوامش

الباب يف اسرتابون روى فقد حكمة، زمانها جمهوريات أكثر مرسيلية كانت (1)
[ويعدل مالبس. وخمسة فضة إيكو مئة عىل تزيد أن يمكن ال كان املهور أن الرابع
عادات هي كما باملهور تأتي التي هي والزوجة فضة، من فرنكات خمسة الواحد اإليكو

(م).] الغرب





عرش السادس الفصل

السامنيني لدى عادةمجيلة

مثل يف سيما وال صغرية، جمهورية يف عجيبة نتائج ذات عادة السامنيني لدى كانت
أحسن أنه يعلن كان فمن فيهم، ويحكم الشبان جميع يجمع كان أن وذلك وضعهم،
أيًضا، يختار أن األصوات نيل يف يليه ملن وكان له، زوًجا يريد التي االبنة اتخذ الجميع
الخصال غري إىل الفتيان متاع بني يلتفت أال بالعجب يقيض كان ومما جرٍّا،1 وهلم
املحاسن من األنواع هذه يف الجميع أغنى كان ومن خدم، من الوطن إىل قدم وما الحميدة
واليرس والحسب، واالستقامة والعفاف والجمال الحب فكان بأرسها، األمة يف ابنة يختار
قدًرا وأعظم نبًال هذا من أكثر جائزة املرء يتصور أن الصعب ومن الفضيلة، مهر أيًضا،

الجنسني. من كل يف تأثريًا وأبلغ صغرية دولة عىل وقًرا وأقل
غري نظمه ليست الذي أفالطون، ومنح اإلسپارطيني، ساللة من السامنيون وكان

تقريبًا.2 القانون ذلك مثل ليكورغ، لقوانني إكمال

هوامش

قسطنطني مجموعة يف استوبه من استخرجت الدمشقي لنقوال نبذة (1)
پورفريوجينيت.

املعارشة. كثرة لهم أباح إنه حتى (2)





عرش السابع الفصل

النساء إدارة

عند األمر كان كما املنزل يف سيدات النساء يكون أن والطبيعة العقل يخالف مما إن
اإلمرباطوريات، إحدى يف قبضتهن الحكم كان ما إذا ذلك غري يكون األمر ولكن املرصيني،
عليهن ضعفهن وينعم األوىل، الحال يف بالصدارة لهن يسمح ال الضعف من فمكانهن
مما أحسن صالحة حكومة إىل يؤدي أن يمكن ما وهذا الثانية، الحال يف واعتدال بدعة

الجافية. الصارمة الفضائل إليه تؤدي
وراثة أن الهند يف النظام ومن النساء، حكومة من نفًسا الناس يطيب الهند ويف
مثل من الذكور أم تكن لم إذا ملكي أصل ذات أمٍّ من هن الالئي للبنات تكون العرش
وعند الحكومة، أعباء حمل يف ليساعدونهن األشخاص من عدًدا يعطني وهن األصل،1 هذا
هذا إىل أضيف وإذا إفريقية، يف النساء حكومة من تطيب النفوس أن سميث2 مسرت
املستبدة والحكومة املعتدلة الحكومة يف أيًضا النساء نجاح ُرئَِي وإنكلرتة روسية مثال

السواء. عىل

هوامش

.١٤ املجموعة العربة»، «رسائل (1)
أنغونا، مملكة عن الرتجمة، من الثاني القسم من ١٦٥ الصفحة غينية، يف رحلة (2)

الذهبي. الشاطئ عىل





الثامن الباب

الثالث احلكومات مبادئ فساد





األول الفصل

الباب هذا عن عامة فكرة

تقريبًا. وقت كل يف املبادئ بفساد حكومة كل فساد يبدأ





الثاني الفصل

الديموقراطية مبدأ فساد

انتحال يف باإلفراط يفسد بل فقط، املساواة روح بضياع الديموقراطية مبدأ يفسد ال
أن وبما أمره، ليتوىل اختاره من يساوي أن يريد واحد كل ألن وذلك أيًضا؛ املساواة مبدأ
وأن بنفسه، يشء كل يصنع أن يود فإنه السلطة من يفوضه ما بذلك يطيق ال الشعب

القضاة. جميع يجرد وأن الحكام عن ينفذ وأن نات السِّ عن يتشاور
الحكام، بوظائف يقوم أن الشعب ويريد الجمهورية، يف موجودة غري الفضيلة تعود
نات، السِّ أعضاء ويعود وزن، ذات غري نات السِّ مناقشات وتعود إذن، لهم موقر غري ويعود
محرتمني، غري اآلباء عاد الشيوخ احرتام ضاع وإذا إذن، مكرمني غري الشيوخ، ثم ومن
حب إىل ينتهون الناس وجميع لإلطاعة، أهل غري والسادة للرعاية أهل غري األزواج وعاد
والعبيد واألوالد النساء يخضع وال اإلطاعة، عرس يتعب كما القيادة عرس ويتعب الفجور

الفضيلة. تبقى وال النظام وحب األخالق بذلك وتفقد ألحد،
استعمال فيها الشعب أساء لجمهورية ساذج وصف إكزينوفون «وليمة» يف ويُرى
راض «إنني رشميدس: فقال نفسه، عن رضاه بسبب مناوبة مدعو كل ويديل املساواة،
أذى منهم يصيبني أنه عامًلا الوشاة أتملق غناي أيام كنت أنني وذلك لفقري، نفيس عن
وأنني جديد، بمبلغ دائًما، تطالبني، كانت الجمهورية أن وذلك به، أصيبهم مما أكثر
ورصت أحد، يهددني ال وصار سلطانًا، نلت فقريًا أصبحت فلما التغيب، أستطيع ال كنت
أماكنهم من األغنياء ينهض واآلن البقاء، أو االنرصاف عىل أقدر واآلن اآلخرين، أهدد
أن بعد الجمهورية تطعمني واآلن عبًدا، كنت أن بعد ملًكا أراني واآلن ويصدرونني،

أكسب.». أن وأرجو الخسارة، أخىش ال واآلن رضيبة، إليها أدفع كنت



األول) (الجزء الرشائع روح

كتًما ائتمنهم الذين أولئك يفسده أن حاول ما إذا البؤس هذا يف الشعب ويقع
ال وهم طموحهم، يبرص لكيال عظمته غري عن يحدثونه ال وهم الخاص، لفسادهم

شحهم. يرى لكيال تقتريه مدح عن ينقطعون
جميع الشعب ويقتسم فسدوا، قد كانوا من بني ويزيد املفسدين، بني الفساد ويزيد
إىل الكمايل لهو يضيف أن يود فإنه كسله إىل األمور إدارة يضيف أنه وبما العام، النقد

وترفه. كسله مع املال بيت غري له هدًفا يكون أن يمكن ال ولكن فقره،
من كثريًا الشعب يُعطى وال باملال، تُشرتى األصوات رأى ما إذا املرء يدهش وال
بدا كلما وهو منه، ليؤخذ الدولة قلب من بد ال ولكن ذلك، من أكثر منه يؤخذ أن غري
صغار طغاة ويتكون فيه، يفقدها الذي الوقت من اقرتب قبل من أكثر بحريته انتفاعه
فيظهر يطاق، ال أمًرا يصبح أن الحرية من بقي ما يلبث وال الواحد، عيوب جميع لهم

فساده. منافع حتى يشء كل الشعب ويخرس واحد، طاغية
تسوقها التي التفاوت روح وهما: اجتنابهما يجب مفرطان حدان للديموقراطية إذن،
استبداد إىل تسوقها التي املتناهية املساواة وروح الفرد، حكومة إىل أو األريستوقراطية إىل

البالد. بغزو ينتهي الفرد استبداد أن كما الفرد،
دائًما، طغاة يصبحوا لم اإلغريقية الجمهوريات أفسدوا من جميع أن يف مراء وال
حقد وجود عن فضًال وذلك العسكري، الفن يف مما أكثر البالغة يف ارتباطهم عن وذلك
كان ما وهذا الجمهورية، الحكومة يقلبون كانوا الذين عىل األغارقة جميع قلوب يف شديد

طغيان. إىل تتحول أن من بدًال فناء إىل الفوىض يحول
تحولت التي الصغرية األليغارشيات1 من كبري عدد بني وجدت التي رسقوسة أن غري
تقريبًا، التاريخ يف يذكر لم ِسنات3 فيها يوجد كان التي رسقوسة أن غري طغيانات،2 إىل
فريسة كانت التي املدينة، هذه ولكن العادي، الفساد إليه يؤدي ال ما البؤس من قاست
والتي السواء، عىل والعبودية بالحرية تزعج كانت والتي دائًما، االضطهاد أو التحلل4
بواسطة وقت كل يف الثورة عىل عازمة كانت والتي كالزوبعة، األمرين كال تتلقى كانت
ليس كبري شعب عىل تشتمل كانت الخارج، يف سلطانها من الرغم عىل خارجية قوة أقل

بنفسه. طاغية كونه أو طاغية اتخاذه يف صارم خيار عنده

هوامش

القوية. األرس بعض قبضة فيها السلطة تكون التي الحكومات هي (1)
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الديموقراطية مبدأ فساد

پلوتارك. يف ديون وحياة تيموليون حياة إىل انظر (2)
.٥ فصل ،١٩ باب ديودورس، عنه حدث الذي الستمئة مجلس هو (3)

املرتزقة، من وجنوًدا أجنبية بلدان يف مواطنني هؤالء أصبح الطغاة طردت ملا (4)
سبب الشعب كان وملا ،٣ فصل ،٥ باب ألرسطو، «السياسة» أهلية، حروب إىل هذا فأدى
الحاكمني هوى أسفر وقد ،٤ فصل نفسه، املصدر الجمهورية، تبدلت األثنيني النرصعىل
عن الفجور، عىل ذلك زوجة هذا فأغرى لآلخر غالًما أحدهما اختطف اللذين الشابني،

.٦ فصل ،٧ باب نفسه، املصدر الجمهورية، هذه شكل تغيري
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الثالث الفصل

املتناهية املساواة روح

وال األرض، من السماء بعد املتناهية املساواة روح عن الحقيقية املساواة روح تبتعد
أحد الناس من يكون أال عىل أو بالقيادة، الناس جميع قيام عىل مطلًقا، األوىل، تقوم
سيد له يكون أال تحاول ال وهي أمثاله، قيادته وعىل اإلنسان إطاعة عىل بل مفقوًدا،

أمثاله. غري سيد له يكون أال بل مطلًقا،
هذه عىل البقاء يستطيعون ال ولكنهم متساوين، يولدون الطبيعية الحال يف والناس

بالقوانني. إال متساوين يعودون ال وهم املساواة، يفقدهم فاملجتمع الحال،
يف اإلنسان أن هو املنظمة غري والديموقراطية املنظمة الديموقراطية بني والفرق
وقاض ِسنات وعضو كحاكم أيًضا مساٍو األخرى يف وأنه كمواطن، إال مساويًا ليس األوىل

وسيد. وزوج وأب
الحرية بجانب تكون ال ولكنها الحرية، بجانب هو الطبيعي الفضيلة ومكان

العبودية. بجانب تكون مما أكثر املتناهية





الرابع الفصل

الشعباخلاصة فساد علة

مقداًرا الشعب هذا كثريًا، نيله عىل الشعب يساعد الذي سيما وال العظيم، النرص يمنح
حاسًدا يصبح للقضاة الحاسد الشعب فهذا متعذًرا، أمًرا معه قيادته تعود ما الزهو من
النرص أفسد وهكذا للنظام، عدوٍّا يصري أن يلبث لم للحكام العدو الشعب وهذا للقضاء،
ضياع عن األثنيني انكسار أسفر وهكذا أثينة،1 جمهورية سالمني يف الفرس عىل تم الذي

رسقوسة.2 جمهورية
وكذلك العظمة، إىل الهوان من الكربى االنتقاالت هذه مرسيلية جمهورية تبتل ولم

مبادئها. عىل حافظت إنها وكذلك دائًما، بحكمة فيها ُحكم إنه

هوامش

.٤ فصل ،٥ باب «السياسة»، أرسطو، (1)
نفسه. املصدر (2)





الخامس الفصل

األريستوقراطية مبدأ فساد

لدى فضيلة فيها يرى فال مرادية، األرشاف سلطة تصبح حينما األريستوقراطية تفسد
فيهم. املحكوم يف وال يحكمون، من

عىل كثريون، ملوك لها ملكية عىل هذا نَمَّ القوانني عىل الحاكمة األرس حافظت ومتى
القوانني، يف تقريبًا امللوك هؤالء جميع الرتباط وذلك بطبيعتها، الصالحة كثرية ملكية
مستبدين عىل تشتمل مستبدة دولة عىل هذا نَمَّ القوانني تراع لم إذا األرس تلك ولكن

كثريين.
وهي فقط، األرشاف وبني األرشاف، حيث من إال تبقى ال الحال هذه يف والجمهورية
يجعل ما وهذا فيها، املحكوم الهيئة ضمن هي املستبدة والدولة تحكم، التي الهيئة ضمن

تفكًكا. العالم يف ما أكثر الهيئتني كلتا
اعتدال لديهم يكون ال ملا وراثيني،1 األرشاف يصبح عندما الفساد أقىص ويقع
قل كثريًا عددهم كان وإذا أمنهم، ونقص سلطانهم عظم قليًال عددهم كان وإذا بذلك،
يتجىل الذي املستبد يكون حتى األمن ويتناقص السلطان ويزيد أمنهم، وعظم سلطانهم

والخطر. السلطان فرط فيه
عنًفا، أقل الحكومة كون إىل الوراثية األريستوقراطية يف األرشاف كثرة تؤدي إذن،
واإلهمال والكسل البالدة روح الناس عىل يستويل فإنه فضيلة قليل يكون أنه بما ولكن

والنابض.2 القوة من عاطلة الدولة تجعل التي
ما الحال من القوانني كانت إذا مبدئها بقوة تحتفط أن األريستوقراطية ويمكن
يف الدولة كانت وإذا بمالذها، مما أكثر ومتاعبها القيادة بأخطار معه األرشاف تشعر
الخارج. من والقلق الداخل من يأتي األمن كان وإذا األمور، بعض معه تخىش وضع



األول) (الجزء الرشائع روح

بالعكس، الجمهورية، عىل يجب وسالمتها امللكية مجد إىل يؤدي الثقة بعض أن وكما
وقد األغارقة، لدى القوانني أُيدت أن الفرس خشية من وكان األمور،3 بعض تخىش أن
زاد كلما عجيب! يشء من له ويا أمرهما، فثبت األخرى ورومة قرطاجة من كل خاف

كثريًا. الراكدة كاملياه للفساد عرضة كانت الدول هذه أمن

هوامش

أليغارشية. إىل األريستوقراطية تتحول (1)
محاذير سواها، من أحسن بقوانينها، أصلحت التي الجمهوريات من البندقية (2)

الوراثية. األريستوقراطية
يكون ال عاد إذ وهم إبامينونداس، موت إىل أثينة فضيلة زوال جوستان يعزو (3)
frequentius Cœnam quam castra visentes األعياد، يف دخلهم أنفقوا تنافس لديهم

.٩ فصل ،٦ باب غموضهم، من املقدونيون خرج وهنالك
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السادس الفصل

امللكية مبدأ فساد

وظائفهم والقضاة؛ والحكام نات السِّ من الشعب ينزع عندما تزول الديموقراطيات أن كما
الحال يف ويصار فمقداًرا، مقداًرا املدن أو الهيئات امتيازات تنزع عدما امللكيات تفسد

الفرد. استبداد إىل الثانية الحال يف ويصار الجميع، استبداد إىل األوىل
أن هو املالكتني وُسِوي اتسني أرستي ضياع إىل أدى الذي «إن آخر: صيني وقال
القدماء غرار عىل يسريوا أن من بدًال مبارشة1 بأنفسهم أمر كل يف الحكم أرادوا األمراء
سبب عىل الصيني املؤلف يطلعنا وهنا األمر.»، بويل الخليفة العامة الرقابة عىل فيقترصوا

تقريبًا. امللكيات جميع فساد
أكثر األمور نظام بتغيريه سلطانه يظهر أنه أمري يعتقد حينما امللكية وتزول
هوى، عن آخر فريق عىل بها لينعم فريق من الطبيعية الوظائف وبنزعه اتباعه، من

بعزائمه. مما بأهوائه ولًعا أكثر وبظهوره
عاصمته إىل الدولة فيدعو فقط، إليه يشء كل األمري يرد حينما امللكية وتزول

وحده. شخصه إىل والبالط بالطه إىل والعاصمة
يشعر ال وحينما لشعوبه، وحبه وحاله سلطانه األمري يجهل حينما امللكية تزول ثم

خطر. يف نفسه املستبد يحسب كما مأمن يف نفسه يحسب أن امللك عىل بأن جيًدا

هوامش

«وصف يف دوهالد األب ذكرها والتي مينغ آل عهد يف تمت التي اآلثار مجموعة (1)
.٦٤٨ صفحة ،٢ جزء الصني»،





السابع الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

األكابر من ينزع وعندما األوىل، العبودية عالم األكابر يصبح عندما امللكية مبدأ يفسد
املرادية. للسلطة حقرية آالت منهم يجعل وعندما الشعوب، احرتام

لبس يمكن وعندما الرشف، لعالم مناقًضا الرشف يجعل عندما أيًضا يفسد وهو
مًعا. والوجاهة العار1

الرومان أباطرة سبيل يسلك وعندما شدة، إىل عدله األمري يحول عندما يفسد وهو
انتحلها كالتي الهائل املتوعد هيئة يتخذ وعندما صدره،2 عىل ميدوز رأس فيضع

تماثيله.3 يف كوموديوس
بما عجيبًا سقوًطا الساقطة النفوس أصحاب يباهي عندما املليكة مبدأ ويفسد
لألمري مدينًا اإلنسان يجعل الذي أن فيحسبون عظمة، من لعبوديتهم يكون أن يمكن

لوطنه. بيشء مدين غري يجعله يشء بكل
قل اتسع كلما امللك سلطان كون األزمنة) جميع يف رئي ما (وهذا صح إذا ولكن

ضده؟ يُقرتف إهانة ُجرم طبيعته تغيري حتى السلطان هذا إفساد يكون أفال أمنه

هوامش

هذا بلغ وقد الوشاة، عىل نرص بشارات وأنعم طيربيوس عهد يف تماثيل نصبت (1)
ديون، عن نبذة معه، يحتقرونها استحقوها الذين صار ما هذه الرشف عالم إسقاط من
بورفريوجينيت، لقسطنطني والرذائل الفضائل مقتطف من وذلك ،١٤ فصل ،٥٨ باب
وتيجلينوس. ونرفا وتروپيليانوس پرتونيوس عىل أنعم نريون أن كيف تاسيت يف انظر
باب الحوليات، عليها، معاقبة وعن مزعومة مؤامرة اكتشاف عىل مكافأة نرص بشارات



األول) (الجزء الرشائع روح

الرشف لعالم احتقار عن القتال احتقروا القواد أن كيف أيًضا وانظر ،٧٢ فصل ،١٥
تاسيت. حوليات من ،٥٣ فصل ،١٣ باب Pervulgatis triumphi insignibus

حكومته. مبدأ هو ما جيًدا األمري يعرف الدولة هذه ويف (2)
هريوديان. (3)
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الثامن الفصل

امللكية احلكومة مبدأ فساد خطر

من كاالنتقال معتدلة حكومة إىل معتدلة حكومة من الدولة انتقال يف املحذور ليس
من وتدهورها سقوطها يف ولكن الجمهورية، إىل امللكية من أو امللكية إىل الجمهورية

استبداد. إىل معتدلة حكومة
ببعض استقر إذا االستبداد ولكن باألخالق، أوروبة شعوب معظم يف يُحكم يزال وال
من يُمسك ما يبق لم عظيم، فتح عن أو للسلطة، طويل استعمال سوء عن الجهات
إليها يوجه ما العالم من الجميل الطرف هذا يف البرشية الطبيعة وقاست إقليم، أو أخالق

األقل. عىل لحني األخرى الثالثة يف الشتائم من





التاسع الفصل

األرشافعىل طبقة به ُحتمل ما مقدار
العرش عن الدفاع

سمع وملا العرش، أنقاض تحت العارش شارل مع اإلنكليزية األرشاف طبقة توارت
األرشاف طبقة دائًما العرش دعمت ذلك قبل الثاني فليب من الحرية كلمة الفرنسيون
السلطان اقتسام الرئيسة الفضائح من عدها مع ولكن امللك، إطاعة برشف تستمسك التي

الشعب. مع
األرشاف طبقة الضطهاد مستمًرا جهاًدا تجاهد النمسة يف املالكة األرسة أن رئي وقد
األقوام هؤالء عند تبحث وكانت يوم، ذات لها قيمتها تكون ماذا تجهل وكانت املجرية،
كثري اقتسم وملا الرجال، من هنالك ما إىل تنظر ال وكانت املال، من عندهم ليس عما
تكن ولم بعض، عىل بعضها الساكنة الجامدة مملكتها أجزاء انقضت بالدها األمراء من
وعدت لتجاهد يشء كل فنسيت الغيظ من تميزت التي تلك األرشاف طبقة غري يف الحياة

وتعفو. تهلك أن املجد من





العارش الفصل

املستبدة احلكومة مبدأ فساد

الحكومات وتزول بطبيعته، فاسد ألنه وذلك انقطاع؛ بال املستبدة الحكومة مبدأ يفسد
عيبها عن تزول حكومة وهذه مبدأها، ينقض ما الخاصة الحوادث من ألن وذلك األخرى؛
إذن، تدوم، ال وهي مبدئها، فساد دون العارضة األسباب بعض تحول ال عندما الباطني
عبقريته، أو الشعب ووضع والدين اإلقليم من املقتبسة األحوال، بعض تحملها حينما إال
تغريها، أن غري من طبيعتها األمور هذه وتقترس قاعدة، احتمال أو نظام اتباع عىل

حني. إىل مؤنسة وتظل وحشيتها، وتبقى





عرش الحادي الفصل

املبادئوفسادها لصالح الطبيعية النتائج

الدولة، ضد وتحول سيئًا القوانني أحسن أصبح مرة ذات الحكومة مبادئ فسدت إذا
كل تجتذب املبدأ فقوة حسنة، نتائج القوانني ألسوأ كان املبادئ سليمة كانت ما وإذا

يشء.
الحكام لبقاء العصيان، وسيلة استعملوا غريبة، وسيلة األقريطشيون استعمل وقد
ويحملهم الحكام ويهزم يتمرد1 الوطن أبناء من فريق كان وقد للقوانني، خاضعني األولني
يوجب هذا، مثل ونظام للقانون، نتيجة يفرتض العمل هذا وكان املنصب، اعتزال عىل
عىل يقض لم وهو يلوح، كما جمهورية أية يقلب السلطة، استعمال لسوء منًعا الفتنة

السبب:2 وإليك أقريطش، جمهورية
يذكرون للوطن، حب أعظم يحمل شعب عن الحديث أرادوا ما إذا القدماء، كان
األقريطشيني.»، لدى الحنان بالغ اسم هو الوطن «إن أفالطون3يقول: وكان األقريطشيني،
يشء. كل يصلح الوطن حب أن والواقع ألوالدها،4 أم حب عن يعرب باسم يسمونه وكانوا
أن عىل يدل املحاذير من هذا عن ينشأ ما ولكن أيًضا، عصيانها پولونية ولقوانني

بنجاح. العالج هذا معها يستعمل حال يف كان الذي هو وحده أقريطش شعب
قال الحكومة، مبدأ لصالح األغارقة لدى الرياضية األلعاب اتباع ذلك من أقل وليس
املشهورة األكاديميات هذه فتحوا الذين هم واألقريطشيني اإلسپارطيني «إن أفالطون:5
العام.»، للنفع أذعن أنه غري البداءة، يف العذار ذعر وقد ا، جدٍّ ممتاًزا مقاًما بها نالوا التي
غرًضا تالئم كانت فقد أفالطون،6 زمن منذ بالعجب تقيض النظم هذه انفكت وما
قوت فضيلة ذوي غري األغارقة عاد عندما ولكن العسكري، الفن تالئم كانت عظيًما،

للفساد.7 بل لالستعداد، املبارزة ميدان إىل ينزل ال وعاد نفسه، العسكري الفن



األول) (الجزء الرشائع روح

رئيسة علة األلعاب هذه كون زمنه يف يرون كانوا الرومان أن پلوتارك8 لنا ويروي
أفسدت التي هي األغارقة عبودية أن نرى العكس وعىل األغارقة، فيها وقع التي للعبودية
املكشوف، عىل فيها يصارع التي الحدائق كانت پلوتارك9 زمن ويف التمرينات، هذه
تصنع وال شائن، غرام عىل وتحملهم أنذاًال الشبان تجعل املصارعات، أالعيب وكانت
التبيني أكسبت التي هي إپامينونداس زمن يف املصارعة وتمرينات مشعوذين، غري منهم

لوكرتيس.10 معركة
كما هو، واألمر قليلة، الصالحة غري القوانني كانت مبادئها الدولة تخرس لم وإذا

اإلناء.». بل الفاسد، ليس الرشاب «إن الثروات: عن الكالم حني أبيقور قال

هوامش

.١٠ فصل ،٢ باب السياسة، أرسطو، (1)
اآلراء، اتفاق يسمى كان ما وهذا البداءة، يف الخارج أعداء ضد يتفقون كانوا (2)

لپلوتارك. الخلقية» «اآلثار من ص٨٨
.٩ باب «الجمهورية»، (3)

يف يتدخل أن السن رجل عىل أََويجب الرسالة: يف الخلقية، اآلثار پلوتارك، (4)
العامة؟ الشئون

.٥ باب «الجمهورية»، (5)
يف ترى وكانت واملصارعة، الرقص قسمني: إىل تنقسم البدنية الرياضة كانت (6)
ويف وپولوكس، كاستور رقصات إسپارطة ويف املسلحة، الكوريتس رقصات أقريطش
الحرب، إىل الذهاب سن يبلغوا لم ملن كثريًا الصالحة املسلحة البالس رقصات أثينة
الزمن عىل أثنى وقد ،٧ باب القوانني، أفالطون، قال كما الحرب صورة هي واملصارعة
الرقص هذا يطبق كيف انظر والحربي، الهادئ رقصني: غري إىل يذهب لم ألنه القديم؛

نفسه. املصدر أفالطون، العسكري، الفن عىل األخري
.Aut libidinosae (7)

.Ledaeas Lacedemonis palestras
مرسيال). ،٤ باب ،٥٥ (هجوية

.٤٠ املسألة الرومان، شئون حول مسائل الرسالة: يف الخلقية، اآلثار (8)
نفسه. املوضوع پلوتارك، (9)
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وفسادها املبادئ لصالح الطبيعية النتائج

.٥ مسألة ،٢ باب املائدة، عن أحاديث الخلقية، اآلثار پلوتارك، (10)
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عرش الثاني الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

إىل االمتياز هذا األغارقة نقل وقد نات، السِّ أعضاء سلك يف يؤخذون رومة يف القضاة كان
سيال به وأنعم والفرسان، نات السِّ أعضاء عىل االمتياز بهذا دروزوس أنعم وقد الفرسان،
االدخار، وخزنة والفرسان نات السِّ أعضاء عىل كوتا به وأنعم وحدهم، نات السِّ أعضاء عىل
نات السِّ أعضاء من رجال عرشة فصائل أنطونيوس وجعل األخريين، وأقىصقيرصهؤالء

املئة. وقواد والفرسان
إىل والعود الفساد دفع بغري ناشئ رش معالجة تمكن لم الجمهورية فسدت ومتى
أن رومة يف األحكام وأمكن جديًدا، ا رشٍّ أو نافع غري آخر إصالح كل ويكون املبادئ،
ملا رومة ولكن مبادئها، عىل رومة حافظت ما نات السِّ أعضاء أيدي بني سليمة تكون
من أكان سواء أي: األحكام؛ يف إليها عهد التي الهيئة كانت مهما الرش يفارقها لم فسدت
الجماعات هذه من اثنتني أم ادخار خزنة أم فرسانًا أم ِسنات أعضاء األحكام إليه نقلت
فضيلة ذوي يكونون ال الفرسان فعاد أخرى، جماعة أية أم مًعا الثالث الجماعات هذه أم
عاد مما أكثر فضيلة ذوي يكونون ال االدخار خزنة وعاد نات، السِّ أعضاء عاد مما أكثر

املئة. قواد عاد كما الفضيلة نقص من هؤالء وعاد الفرسان،
يفكر أن الطبيعي من كان األرشاف قضاء يف االشرتاك حق رومة شعب نال وملا
مناصب جعل الذي الشعب، هذا رئي بل كال، الحكومة، محكمي إىل متملقيه تحول يف
صالًحا كان إذا الشعب ألن وذلك دائًما؛ الخواص من أناًسا ينتخب للعوام، شاملة القضاء
عندما الشعب ولكن السلطة، يزدري كان حرٍّا كان إذا الشعب ألن وذلك الهمة؛ عايل كان
ضعف يف ليقع حريته قوة خرس أن إىل وذلك سلطانًا، زاد كلما تدبريًا قل مبادئه فقد

نفسه. وعبد نفسه طاغية صار أن بعد اإلباحة





عرش الثالث الفصل

الشعبالصالح اليمنيلدى أثر

ودام كالرومان فيهم الفساد ترسب تأخر ليڨيويوس،1 تيتوس قال كما قوًما، تجد ال
القوم. كهؤالء طويًال زمنًا عندهم والفقر االعتدال تمجيد

بالقوانني، يشء معه يربطه ال عاد ما القوة من الشعب هذا لدى للقسم كان وقد
والوطن. املجد سبيل يف يصنعه لم بما اليمني حفظ عىل كثرية أدلة أقام وقد

والڨولك اإليك ضد املرص يف جيش جمع سنسناتوس كنتيوس القنصل أراد وملا
العام لقنصل اليمني حلفوا الذين جميع إن «واآلن، لهم: فقال ذلك الشعب عارضمحامو
ال عاد إنه قائلني: الشعب محامو رصخ أن العبث ومن أعالمي.»2 تحت يسريون املايض
وكان الناس، من رجًال كنتيوس وكان فيه، ُحلفت الذي للحني إال اليمني هذه يف يرتبط
محامي لبيانات يستمع فلم ليسوقوه، أمره يف يتدخلون الذين من تدينًا أكثر الشعب

رشوحهم. إىل وال الشعب
الذي بالقسم ملزم بأنه شعر املقدس الجبل إىل يتقهقر أن نفسه الشعب أراد وملا
القسم، ذلك ببقاء أُسمع قتلهم عىل عزم وملا الحرب،3 إىل إياهم اتباعه للقناصل به وكد
يود كان الذي بالجرم اليمني نقض حول له عنت التي الفكرة يف يحكم أن ويمكن

اقرتافه.
عىل سپيون ويحلفه صقلية، إىل االلتجاء فرييد الشعب ويذعر كان معركة وتقع
مركبًا رومة فتبدو آخر، خوف كل عىل األيمان نقض من الخوف ويتغلب رومة، يف البقاء

واألخالق. الدين مرساتان: الزوبعة وسط يف تمسكه

هوامش

.(In praefat) ١ باب (1)



األول) (الجزء الرشائع روح

.٢٠ فصل ،٣ باب ليڨيوس، تيتوس (2)
سنة. مئة نحو بعد (3)
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عرش الرابع الفصل

إىلنقض النظام يف تبديل أقل كيفيؤدي
املبادئ

ويخربنا الغاية، إىل النظام حسنة كجمهورية قرطاجة جمهورية عن أرسطو ثنا يُحدِّ
نات السِّ خرسان محذور الثانية1 اليونانية الحرب يف قرطاجة يساور كان بأنه بوليب
قرطاجة إىل رجوعه عند وجد أنيبال أن ليڨيوس تيتوس ويفيدنا تقريبًا، سلطانه لجميع
استعمالهم وسوء نفعهم فيه ما إىل املال بيت دخل األهلني ووجوه القضاة تحويل
مبدأ من يشتق يشء وكل نات، السِّ سلطان مع القضاة فضيلة سقطت ولذا سلطانهم،

واحد.
ولكنها ثقيلة، فيه أصبحت حني أتى وقد الرومان، لدى الرقابة عجائب وتعرف
أن الزمن هذا عن فنشأ كلوديوس أضعفها وقد الفساد، من أكثر كمايل لوجود أُيدت
كدرت وقد نفسها، تلقاء من الرقابة2 تاليش كان ثم ومن الكمايل، من أعظم الفساد صار
عهدي أعني نافعة، غري فيه أصبحت الذي الزمن حتى فقطعت وتركت واسرتدت ونشدت

وكلوديوس. أغسطس

هوامش

سنة. مئة نحو بعد (1)
أتيكوس، إىل شيرشون من پلوتارك، يف شيرشون حياة ،٣٨ باب ديون، إىل انظر (2)

.De divinatione شيشريون، عىل أسكونيوس و١٥، ١٠ الرسائل ،٤ باب





عرش الخامس الفصل

الثالثة املبادئ حلفظ جدا مؤثرة وسائل

اآلتية. األربعة الفصول مطالعة بعد إال نفيس يف عما اإلفصاح أستطيع ال





عرش السادس الفصل

الفارقة خصائصاجلمهورية

هذا بغري البقاء تستطيع ال وهي أرضصغرية، غري لها يكون أال الجمهورية طبيعة من
النفوس؛ يف اعتدال قليل ثم ومن عظيمة، أنصبة الكبرية الجمهورية يف ويوجد مطلًقا،
ويشعر خاصة، املنافع فتكون الوطن ابن يدي بني توضع ضخمة ودائع يوجد أنه أي:
لم وهو وطنه، دون من مجيًدا عظيًما سعيًدا يكون أن املمكن من بأن البداءة يف الرجل

وطنه. أنقاض عىل عظيًما وحده يكون أن املمكن من بأن يشعر أن يعتم
املال هذا ويكون داع، ألف بني الكبرية الجمهورية يف املشرتك باملال ى ويُضحَّ
أحسن الصغرية الجمهورية يف الوطن ابن ويكون لطوارئ، تابًعا الستثناءات خاضًعا
أقل فيها االستعمال سوء فيكون منه، دنوٍّا وأكثر عليه اطالًعا وأشد العام باملال شعوًرا

حماية. أقل ثم ومن اتساًعا،
جميع بعد دائًما، أرضها، التزمت أنها هو طويًال زمنًا إسپارطة بقاء أوجب والذي
حريتها. من الوحيدة فائدتها املجد وكان الوحيدة، إسپارطة غاية الحرية وكانت حروبها،
ويساور بقوانينها، كما بأرضيها االكتفاء عىل اإلغريقية الجمهوريات روح وتقوم
أكثر حرة شعوب قيادة يف رغبة عن وذلك منه، بيشء إسپارطة عىل وتنعم طموح أثينة
وقد نقضه، يف مما أكثر االتحاد رئاسة يف رغبة عن وذلك عبيد، عىل السيطرة يف مما

االتساع. نحو مالت حكومة أي: ملكية؛ قامت عندما يشء كل ضاع
غري حكومة بقاء إمكان الصعب من وجدت الخاصة1 األحوال بعض عدوت وإذا
دولة أمري االضطهاد يحاول أن الطبيعي ومن واحدة، مدينة يف الجمهورية الحكومة
ليفرض أو بها ليتمتع قليلة ووسائل كبرية سلطة من له يتفق ملا وذلك كهذه، صغرية
األمري هذا مثل اضطهاد يسهل أنه غري رعاياه، من كثريًا يدوس فإنه ولذا احرتامها،
ضده، يتحد وأن يتجمع أن حني كل يف الشعب فيمكن أيًضا، أهلية وبقوة خارجية، بقوة



األول) (الجزء الرشائع روح

يف تكون ال القضية وأن انتهت، قد القضية تكون املدينة من طرد إذا األمري ان والواقع
مدن. عدة له كانت إذا أولها غري

هوامش

ولكن تحاسدهما، بفضل كبريتني دولتني بني صغري أمري حال يدوم كأنه ذلك (1)
وقتيًا. إال يكون ال بقاءه
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عرش السابع الفصل

الفارقة خصائصامللكية

تكونت صغرية الدولة كانت فإذا االتساع، متوسطة امللكية الدولة تكون أن يجب
كرباء هم الذين الدولة عظماء يطيع أال أمكن االتساع كثرية كانت وإذا كجمهورية،
تنفيذ تجاه والطمئنانهم بالطه خارج بالطهم ولكون األمري عني عن لغيابهم بأنفسهم،

ا. جدٍّ وبعيًدا بطيئًا عقابًا ليخافوا كانوا وما الرسيع، والعادات القوانني
الرضورة قضت فقد تقسيمها، وجب حتى دولته يقيم شارملان يكد لم وكذلك
عن وإما الواليات، حكام إطاعة عدم عن إما وذلك كثرية، ممالك إىل إمرباطوريته بتقسيم

إطاعة. أحسن جعلهم
ومقدونية اليونان أكابر يمكن كان وكيف موته، بعد اإلسكندر إمرباطورية وتقسم

يطيعوا؟ أن الواسع امللك ذلك أرجاء يف املنترشين الغزاة رؤساء أو الطلقاء
نفوسهم عادت الذين امللوك من كثري يستطع ولم موته، بعد أتيال إمرباطورية وتنحل

القيود. إىل يعودوا أن محصورة غري
يف االنحالل دون يحول أن يمكن عالًجا لها حد ال التي السلطة قيام رسعة وتعد

االتساع! بالء بعد جديد بالء من له ويا الحال، هذه
االستبداد. يف امللكيات تضيع بالبحر لتختلط األنهار تجري وكما





عرش الثامن الفصل

خاصة يفحال اإلسپانية امللكية كانت

يأته لم بما أتت إنها حتى قلته، ما إثبات إىل أقرب فهو إسپانية، بمثال يستشهد وال
حتى خاضعة مستعمرتها جعلت وقد سكانها، أبادت فقد بأمريكة، احتفاًظا االستبداد

لها. إبقاءً لقوتها
فمن ورطاتها، زادت حتى ترتكه تكد لم وهي هولندة، يف االستبداد جربت وقد
اإلسپان جنود يرد لم أخرى ناحية ومن فيهم، اإلسپان يحكم أن الفالون يرد لم ناحية

الفالون.1 ضباط يطيعوا أن
يودون كانوا الذين ألن وذلك نفسها؛ وخراب إغنائها عن إال إيطالية يف تبق لم وهي

ماله. عن معه يتخلون ما املزاج من يكونوا لم إسپانية ملك عن يتخلوا أن

هوامش

لوكلري. مسيو ملؤلفه املتحدة الواليات تاريخ إىل انظر (1)





عرش التاسع الفصل

الفارقة املستبدة خصائصاحلكومة

وذلك مستبدة، بسلطة الحكم زمام عىل القابض تمتع الكربى اإلمرباطورية تفرتض
إهمال الخوف ومنع إليها، ترسل التي األماكن مسافة مقام األوامر رسعة قيام لوجوب
كالطوارئ انقطاع بال وتغيريه واحد، رأس يف القانون ووجود القايضالقايص، أو الحاكم

اتساعها. نسبة عىل دائًما الدولة يف تزيد التي





العرشون الفصل

السابقة الفصول نتائج

خاصية كانت وإذا كجمهورية، فيها يُحكم أن الطبيعية الصغرية الدول خاصية كانت إذا
أن الكربى اإلمرباطوريات خاصية كانت وإذا مللك، خاضعة تكون أن املتوسطة الدول
وذلك سابًقا، لها كان الذي االتساع ضمن الدولة إمساك يجب فإنه مستبد عليها يسيطر
كلما روحها الدولة هذه تغري أن يجب أنه كما املستقرة، الحكومة مبادئ عىل محافظة

وسعت. أو حدودها ضيقت





والعرشون الحادي الفصل

الصني إمرباطورية

اآلن. حتى قلته ما كل إىل يوجه أن يمكن اعرتاض عىل الباب، هذا أختم أن قبل أُجيب،
العجب، تثري كحكومة الواسعة الصني إمرباطورية عن يحدثوننا مبرشينا أن وذلك
بيانًا وضعت قد أكون ولذا والفضيلة، والرشف للخوف مبدئها يف جامعة أنها وذلك

الثالث. الحكومات مبادئ قررت عندما باطًال
يشء صنع عىل تُحمل ال شعوب لدى عنه يَُحدَّث الذي الرشف هذا هو ما أجهل إنني

العصا.1 برضبات إال
فيمكن مبرشونا، عنها يحدثنا التي الفضيلة هذه بيان من بعيدون تجارنا إن ثم

للسابلة.2 الصني موظفي قطع حول يستشاروا أن
ألسن. اللورد العظيم بالرجل استشهد فإنني وكذلك

ضد اإلمرباطور عليها حمل التي القضية حول پارنن، األب برسائل نطلع إننا ثم
شتائم وعىل انقطاع، بال اتبعت طغيان خطة عىل يروقوه، لم النعمة3 حديثي أمراء

بارد. بدم أي: بانتظام؛ الطبيعة إىل موجهة
حكومة عن نفسه پارنن األب رسائل وكذلك مريان، دو مسيو رسائل أيًضا، ولدينا،

ا. جدٍّ رصينة وأجوبة أسئلة بعد العجب زال فقد الصني،
وقفت قد يكون أن وذلك ظاهر، نظام عن خدعوا قد املبرشون يكون أن يمكن أال
يف يروها أن كثريًا ويحبون بمثلها فيها يحكم فرد إلرادة مستمرة ممارسة نظرهم
فيسهل كبرية، تغيريات إلحداث إال هنالك إىل يذهبون ال ألنهم وذلك الهند؛ ملوك بالطات
بقدرتهم الرعايا إقناعهم من أكثر يشء كل صنع عىل يقدرون بأنهم األمراء إقناع عليهم

يشء.4 كل احتمال عىل



األول) (الجزء الرشائع روح

ما عىل والوحيدة الخاصة، األحوال ومن غالبًا، الخطأ يف الحقيقة بعض يوجد ثم
ومن تكونه، قد ما الفساد من بالغة غري الصني حكومة يجعل أن يمكن ما يحتمل،
وأوجب البلد ذلك يف األدبية العلل قهر ما اإلقليم طبيعة عن معظمها الناشئ األسباب

العجائب. من رضوبًا
عجيبًا، تكاثًرا البرشي النوع تكاثر معه يسهل ما الحال من الصني إقليم ويبلغ
زيادة الطغيان أقىس يقف ولم الدنيا، يف مثله يُرى ال ما النسل قوة من فيه النساء ويبلغ
عليهم اعتداؤنا «ليكن فرعون: قال كما يقول أن هنالك األمري يستطع ولم هنالك، التناسل
للجنس يكون بأال القائلة نريون رغبة توكيد إىل يصري أن به األجدر أن مع بحكمة.»،
الطغيان، من الرغم وعىل اإلقليم، بقوة دائًما تؤهل والصني واحد، رأس غري البرشي

الطغيان. عىل دائًما تنترص والصني
وإذا فيها، األرز5 يكثر التي البلدان كجميع الوقوع كثرية ملجاعات عرضة والصني
ثالثة، من عصابات ناحية كل يف فتتألف القوت، عن للبحث تفرق جوًعا الشعب هلك ما
أيًضا، وتباد منها أخرى وتعظم البداءة، يف معظمها ويباد لصوص، خمسة، أو أربعة، أو
إىل وتتحول وتتقوى فتتماسك بعيدة، كثرية واليات يف كتيبة تُثري أن يحدث مما ولكن

العرش. عىل رئيسها ويجلس العاصمة إىل وتزحف جيش
أن وذلك البداءة، يف السيئة الحكومة تجازى أن وذلك األوامر، طبيعة هي وتلك
الرجوع يجعل والذي القوت، إىل العجيب البلد هذا افتقار عن بغتة فيها الفوىض تظهر
له محسوسة نتائج وجود عدم هو األخرى البلدان يف صعبًا أمًرا االستعمال سوء عن

الصني. يف األمر هو كما وجالء برسعة إليه األمري ينبه فال فيها،
األخرى، الحياة يف سعادة أقل يكون بأنه كأمرائنا، وذلك مطلًقا، يشعر ال وهو
أنه يعلم وهو سيئًا، حكمه كان إذا الحياة، هذه يف ثراء وأقل قدرة أقل يكون وبأنه

صالحة. حكومته تكن لم إذا والحياة اإلمرباطورية يخرس
فيها بد ال فإنه األوالد إهمال من الرغم عىل دائًما يكثر الصني6 يف الشعب أن وبما
قبل من كبرية دقة يقتيض وهذا به، يغتذي ما األرض لتخرج يكل ال الذي العمل من
يخشوا أن غري من العمل عىل الناس جميع يقدر بأن حني كل يف تُعنَى وهي الحكومة،

منزلية. حكومة منها أكثر مدنية حكومة به تكون ما وهذا متاعبهم، هضم
مع القوانني تسود أن أريد وقد كثريًا، عنه يحدث الذي النظام إليه أدى ما وهذا
هذا يريد أن العبث ومن قوة، ذي غري يعود باالستبداد يتصل ما أن غري االستبداد،
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الصني إمرباطورية

هوًال أكثر ويصبح بقيوده، يتسلح فهو نفسه، تقييد بنكباته ضغط الذي االستبداد
أيًضا.

كانت أن املحتمل ومن الخوف، عىل مبدؤها يقوم مستبدة دولة إذن، والصني،
اتساعها مثل بلوغها لعدم الروح هذه عن منحرفة األوىل املالكة األرس عهد يف الحكومة

املايض. يف غريه أيامنا يف األمر أن بيد الحارض،

هوامش

صفحة ٢ جزء الصني، وصف دوهالد، األب قال كما الصني يف للعصا الحكم (1)
.١٣٤

ألنج. رحلة إىل إليه، تنظر فيما انظر، (2)
.١٨ املجموعة العربة، رسائل سورنياما، آل من (3)

املوظفني إلسكات كانهي بسلطة انتفعوا املبرشين أن كيف دوهالد األب يف انظر (4)
باإلمرباطورية. أجنبية ديانة استقرار تبيح ال البالد قوانني إن دائًما، يقولون، كانوا الذين

اآلتي. ،١٤ فصل ،٢٣ الباب إىل انظر (5)
.٢١ املجموعة العربة، رسائل األرض، إحياء عن تسونغتو مذكرة إىل انظر (6)
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الدفاع القواننيبقوة صلة





األول الفصل

اجلمهورياتسالمتها ر كيفتدبِّ

عيب عن قوضت كبرية كانت وإذا أجنبية، بقوة قوضت صغرية الجمهوريات كانت إذا
داخيل.

سواء السواء، عىل واألريستوقراطيات الديموقراطيات املضاعف املحذور هذا ويفسد
يعالجه. أن شكل أي يمكن وال نفسه، اليشء يف فاملرض سيئة، أم صالحة أكانت

العيش عىل األمر نهاية يف يكرهون كانوا الناس إن قائلة: كبرية ظاهرة توجد وهكذا
الداخلية املنافع جميع عىل مشتمًال نظاًما يتمثلوا لم لو فرد حكومة ظل تحت دائًما
التي هي االتحادية والجمهورية للملكية، الخارجية القوة وعىل الجمهورية للحكومة

عنها. أتكلم
مواطنني يكونوا أن عىل كثرية سياسية هيئات به توافق عهد هو هذا الحكومة وشكل
منها يجعلون التي املجتمعات مجتمع هو وهذا إقامتها، يريدون التي من أعظم لدولة

اتحدت. جديدة بمجتمعات يتسع أن يمكنه جديًدا مجتمًعا
التي هي وهذه طويًال، زمنًا اإلغريق جماعة بها ازدهرت التي هي الجمعيات وهذه
رومة بلغت وملا ضدهم، بها العالم دافع التي هي وهذه العالم، عىل الرومان بها هجم
والدانوب الرين وراء تألفت تابعة بجمعيات يقاوموها أن الربابرة استطاع عظمتها غاية

هول. عن
أوروبة. يف خالدة جمهوريات السويرسي واالتحاد وأملانية هولندة1 عد كان ثم ومن
العاطلة املدينة فكانت الحارض، الوقت يف مما أكثر املدن جمعيات إىل الحاجة وكانت
التنفيذية سلطتها ضياع إىل ليؤدي الفتح يكن ولم األخطار، ألعظم عرضة القوة من

أيًضا. الناس2 ملك ضياع إىل يؤدي كان بل أيامنا، يف كما فقط االشرتاعية وسلطتها



األول) (الجزء الرشائع روح

باقيًا يظل أن الخارجية القوة مقاومة عىل القادر الجمهورية من النوع هذا ويمكن
املحاذير. جميع يتالىف املجتمع هذا فشكل الداخل، يف يفسد أن غري من عظمته يف

املتحدة الدول جميع لدى ثقة موضع يكون أن قط، يستطع، لم االغتصاب يود ومن
أخضع ما إذا وهو األخرى، جميع أرهب السلطان بالغ أصبح ما إذا وهو السواء، عىل
وأن اغتصبها، التي عن مستقلة بقوى يقاومه أن حرٍّا ظل الذي القسم أمكن قسًما

استقراره. يتم أن قبل يرهقه
وإذا تسكنه، أن األخرى أمكن املتحدة األعضاء من عضو لدى فتنة حدثت وإذا
تضمحل أن الدولة هذه ويمكن السليمة، بالنواحي أصلح ناحية إىل استعمال سوء تطرق
دولة تبقى وأن يحل أن االتحاد ويمكن أخرى، جهة من تضمحل أن غري من جهة من

سيادة. ذات االتحاد
لكل الدخلية الحكومة بمحاسن صغرية جمهوريات من املؤلفة االتحاد دولة وتتمتع

اتحادها. بقوة الخارج يف الكربى امللكيات بمنافع تتمتع وهي منها،

هوامش

الواليات دولة بعض، عن بعضها مختلف جمهورية خمسني نحو من تألفت (1)
جانيسون. ملسيو املتحدة،

أيًضا. والقبور واملعابد، واألوالد والنساء واألموال املدنية الحرية (2)
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الثاني الفصل

دول االحتاديمن تأليفالنظام وجوب
الدول سيام وال واحدة، ذاتطبيعة

اجلمهورية

عن تدافع ولم قط، تتحد لم صغرية ملكيات من مؤلفني كانوا ألنهم الكنعانيون؛ انقرض
الصغرية. للكماليات طبيعة ليس االتحاد كون عن وذلك مشرتًكا، دفاًعا نفسها

وتدل ألمراء، خاضعة دويالت ومن حرة مدن من االتحادية أملانية جمهورية وتتألف
وسويرسة. هولندة جمهورية من نقًصا أكثر أنها عىل التجربة

فال الجمهورية، روح هما واالعتدال والسلم امللكية، روح هما والتوسع والحرب
قًرسا. إال اتحادية جمهورية يف يبقيا أن هذين الحكومات نوعي يمكن

الڨيئيني تركت الصغرية توسكانة جمهوريات أن الرومان تاريخ يف نرى وكذلك
مقدونية ملوك نال عندما اليونان بالد يف يشء كل ضاع وقد ملًكا، لهم اختاروا عندما

األنفكتون. بني مكانًا
وجود يف حرة ومدن أمراء من املؤلفة االتحادية أملانية جمهورية بقاء رس وتجد

أخرى. وجوه من له وملًكا الوجوه بعض من لالتحاد قاضيًا يعد لها رئيس





الثالث الفصل

اجلمهورية يف أخرىمطلوبة أمور
االحتادية

القانون وهذا األخر، موافقة غري من حلًفا تعقد أن هولندة جمهورية يف والية تستطيع ال
كان حيث الجرماني النظام يعوز وهو االتحادية، الجمهورية يف أيًضا، ورضوري طيب،
أو طموحه أو أحدها غفلة عن األعضاء لجميع تحدث قد التي املصائب يتالىف أن يمكن
يبق ولم تماًما نفسها وهبت قد سيايس باتحاد تلتحم التي الجمهورية وتكون شحه،

تُعطي. ما عندها
كانت وقد وقدرة، ِعَظًما متساوية تشرتك التي الدول تكون أن الصعب ومن
ثالثة الكربى املدن من لكل فكان مدينة وعرشين ثالث من مؤلفة الليكيني1 جمهورية
الصغرى املدن من ولكل صوتان، املتوسطة املدن من ولكل العام، املجلس يف أصوات
واحدة كل تملك وصغرية كبرية واليات سبع من هولندة جمهورية وتؤلف واحد، صوت

واحًدا. صوتًا منها
وال األصوات، من لها ما بنسبة تكاليفها تدفع ليكية2 مدن من واحدة كل وكانت

ينبغي. كما قدرتها نسبة تتبع بل النسبة، هذه اتباع هولندة واليات تستطيع
النسبة عىل العام املجلس قبل من ينتخبون ليكية3 يف وحكامها املدن قضاة وكان
وإنما مطلًقا، هولندة يف العام املجلس قبل من ينتخبون ال وهم عنها، تكلمنا التي
اتخذت حسنة اتحادية لجمهورية نموذج تقديم وجب ما وإذا حكامها، مدينة كل تختار

ليكية. جمهورية



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

.١٤ باب اسرتابون، (1)
نفسه. املصدر (2)
نفسه. املصدر (3)
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الرابع الفصل

سالمتها املستبدة الدول ر كيفُتدبِّ

بافرتاقها سالمتها املستبدة الدول تدبر باتحادها سالمتها تدبر الجمهوريات أن كما
إىل وتحولها الحدود وتخرب البلد من بقسم تُضحي بأن وذلك وحدها، وتماسكها

منيًعا. اإلمرباطورية جسم فيصبح صحارى،
تكون ولذا نسبة، دائرتها صغرت اتسعت كلما األجرام أن الهندسة قواعد ومن

املتوسطة. الدول يف مما الكبرية الدول يف احتماًال أكثر هذه الحدود تخريب طريقة
عدوٍّا ضدها، يصنعه أن جائًزا عدوٍّا يمكن سوء كل نفسها ضد الدولة هذه وتصنع

وقفه. يمكن ال
الواليات بوضع يكون االفرتاق من آخر بنوع حالها عىل املستبدة الدولة وتحافظ
اإلقطاعيون، أمراؤهم الصني والفرسوأباطرة وللمغول إقطاعيٍّا، يغدو أمري قبضة البعيدة
أعدائهم. وبني بينهم سابًقا، والرتانسلڨان والفالق وامللداڨ الترت بجعلهم الرتك أصاب وقد





الخامس الفصل

سالمتها امللكية كيفتدبر

أن يمكن املتوسط االتساع ذات الدولة ولكن املستبدة، كالدولة نفسها امللكية تخرب ال
حصونها، عن للدفاع جيوش وذات حدودها عن للدفاع حصون ذات تكون ولذا تغزى،
بعضها بغارات املستبدة الدول وتقوم وعناد، وشجاعة بمهارة بقعة أصغر تنازع وفيها

امللكيات. غري بالحرب تقوم وال بعض، عىل
حصون، صاحبة تكون أن املستبدة الدول وتخىش بامللكيات، خاصة والحصون
الدولة فيها يحب أحًدا تجد ال ألنك وذلك أحد؛ إىل أمرها تفويض عىل تجرؤ ال وهي

واألمري.





السادس الفصل

العموم عىل الدفاعية الدول قوة

الرسعة معه تتناسب ما الحال من اتساعها يكون أن منعتها، يف الدولة لتكون يجب،
أن وبما الهجوم، هذا إلحباط تتخذها أن يمكن التي والرسعة بها تهاجم أن يمكن التي
مكان كل يف املدافع ظهور وجب األمر أول مكان كل يف يظهر أن يمكن يهجم الذي
أنعمت التي الرسعة درجة يناسب ما االعتدال من الدولة اتساع يكون أن ثم ومن أيًضا،

آخر. إىل محل من لالنتقال الناس عىل بها الطبيعة
صالح من القوى وتكون تماًما، املطلوب االتساع من كلتاهما وإسپانية وفرنسة
آخر إىل حد من وتنتقل هنالك الجيوش وتلتحق يراد، حيث إىل معه تتوجه ما االتصال

لينفذ. الزمن بعض إىل يحتاج أمر أي فيها يخىش وال برسعة،
بنسبة الحدود مختلف من قريبة العاصمة كانت أن فرنسة يف العجيب الحظ ومن

معرًضا. يكون ما قدر عىل بلده من قسم كل رؤية األمري فيحسن ضعفها،
جيوشها يمكن حتى أشهر انقضاء وجب هوجمت ما إذا كفارس واسعة دولة ولكن
وإذا يوًما، عرش خمسة يف يصنع كما املدة تلك مثل يف سريها تغذ وال تجتمع، أن املبعثرة
الجيش ويتقدم قريبة، غري رجوعه مراكز ألن ريب؛ ال شتت، الحدود عىل الذي الجيش قهر
عىل ويحارصها، العاصمة أمام ويظهر املراحل، طاويًا مقاومة، يالقي ال الذي املنصور،
يعجلها الثورة اقرتاب يبرص ومن اإلمداد، برضوة الواليات حكام إنباء يمكن يكاد ال حني
ويعودون فقط، العقاب قرب حذر الوفاء يبدون من الناس من ألن وذلك الطاعة؛ بعدم
اإلمرباطورية وتنحل الخاصة، مصالحهم سيلل يف ويعملون بعده رأوا ما إذا ذلك غري

والياتهم. الحكام الفاتح وينازع العاصمة وتسقط



األول) (الجزء الرشائع روح

صعوبة عىل تقوم ما بمقدار الفتح سهولة عىل الحقيقية األمري قوة تقوم وال
النواحي عىل يدلها الدول اتساع أن غري هذا، قول يل جاز ما إذا ثباته وعىل مهاجمته

منها. تؤخذ أن يمكن التي الجديدة
أن لهم ينبغي وال سلطانهم، زيادة يف حكماء يكونوا أن امللوك عىل يجب وهكذا
الضيق محاذير يقصون حني عليهم يجب وهكذا تحديدها، يف ذلك من رشًدا أقل يكونوا

االتساع. محاذير ينسوا أال
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السابع الفصل

تأمالت

عن ناشئًا اتهاًما مرة ألف األمري هذا ا، جدٍّ طويًال زمنًا ملك عظيم، أمري أعداء اتهم
عليها، وسار عامة ملكية خطة وضع بأنه اعتقد، كما عقولهم عن مما أكثر مخاوفهم
آله، وعىل وعليه القدماء ورعاياه أوروبة عىل ذلك من أشأم يشء كان ما لذلك وفق ولو
لها، يُوفق انتصارات من أحسن بهزائم الصحيحة، املنافع يعلم الذي الرب، أسعفه وقد

الوحيد. أوروبة ملك يجعله أن من بدًال الجميع أقوى جعله أنه وذلك
املجد يعد والذي غادر، ما غري إىل األجنبية البالد يف يحن لم الذي شعبه كان وما
البعيدة، البلدان يف وجوده حني إليه الرجوع من مانع وأكرب بلده تركه حني خري أعظم
واألخطار الجروح يحتمل والذي االزدراء، وبني بينها يجمع ملا بمزاياه حتى يزعج والذي
خرسان عن يتعزى والذي ملرحه، كحبه شيئًا يحب ال والذي مالذه، ضياع ال واملتاعب،
غري من األمر آخر حتى بلد يف ليقرص هذا شعبه كان ما بالقائد، بتغنيه املعارك إحدى

األبد. إىل تفوت أن غري من ساعة تفوته أن وال األخرى، البلدان جميع يف يقرص أن





الثامن الفصل

فيها الدفاعية الدولة قوة تكون التي احلال
اهلجومية قوهتا أدنىمن

سهولة ومن الضعف شدة من اإلنكليز «ليس الخامس: شارل للملك كويس الرس قال
جربه ما وهذا الرومان، عن يقال كان ما وهذا بالدهم.»، غري يف معه يقهرون ما الغلب
النظام بقوة لتجمع البعيد إىل جيوًشا أرسلت دولة لكل يحدث ما وهذا القرطاجيون،
تكون والدول مدنية، أو سياسية مصالح عن بالدهم يف انقسموا من الحربي والسلطان

بالدواء. ضعًفا وتزيد عضال، مرض عن ضعيفة
بعيدة حروب تبارش بأال القائلة العامة للقاعدة استثناء كويس الرس قول ويعد
القاعدة. نقضوا من غري عىل يطبق ال ألنه جيًدا؛ القاعدة االستثناء هذا ويؤيد مطلًقا،





التاسع الفصل

النسبية الدول قوة

العظمة نقص من يحرتز أن فيجب نسبي، أمر سلطة وكل قوة وكل عظمة كل إن
الحقيقية. العظمة زيادة بمحاولة النسبية

ولم عرش، الرابع لويس عهد أواسط يف النسبية عظمتها أقىص فرنسة بلغت وقد
هي هذه وكانت زمن، منذ لها كانوا الذين غري امللوك عظماء من بعد، ألملانية، يكن
يتألف ال وكان مطلًقا، ملكية كتلة وإنكلرتة اسكتلندة من يتألف ال وكان إيطالية، حال
تكن ولم وأضعفتها، بذلك، املنفصلة إسپانية أقسام فضعفت ذلك، وقشتالة أرغونة من

القرم. من أكثر أوروبة يف معروفة روسية





العارش الفصل

املجاورة ضعفالدول

وذلك انهيارها، تعجيل من االحرتاز وجب االنحطاط دور يف املجاورة الدول كانت إذا
يف يتلقى آخر بجانب األمري وجود من يكون ما وألصلح الوضع، عليه يكون ما ألسعد
الدولة هذه مثل فتح يسفر أن النادر ومن الدهر، ونكبات الطالع نوائب جميع سبيله

النسبي. السلطان من يفقد ما يعدل الحقيقي السلطان يف زيادة عن





العارش الباب

اهلجوم القواننيبقوة صلة





األول الفصل

اهلجوم قوة

بعضها صلة حيث من لألمم السيايس بالقانون أي: األمم؛ بحقوق الهجوم قوة تنظم
ببعض.





الثاني الفصل

احلرب

يحق الطبيعي الدفاع حال يف يقتلوا أن للناس يحق أنه فكما األفراد، كحياة الدول حياة
لنفسها. حفًظا تحارب أن للدول

يهجم الذي حياة أن كما يل حياتي ألن وذلك طبيعي؛ دفاع عن أقتل أن يل ويحق
آخر. بقاء ككل حق بقاءها ألن تحارب؛ كذلك، والدولة، له، هي عيلَّ

لألهلني وليس مطلًقا، الهجوم رضورة األهلني بني الطبيعي الدفاع حق يستلزم وال
الدفاع، هذا حق ممارسة يستطيعون ال وهم الهجوم، من بدًال املحاكم إىل االلتجاء غري
حق أن غري القوانني، عون انتظر ما إذا فيها يهلك التي العابرة األحوال غري يف إذن،
أن أمة ترى عندما وذلك أحيانًا، الهجوم يقتيضرضورة املجتمعات بني الطبيعي الدفاع
الحني هذا يف الهجوم فيكون عليها معه تقيض حال يف أخرى أمة تجعل الطويلة السلم

اإلبادة. هذا ملنع وحيدة وسيلة
وذلك الكبرية؛ املجتمعات تحارب أن الغالب يف الصغرية للمجتمعات يحق ثم ومن

تباد. أن معه تخىش حال يف غالبًا، تكون ألنها
ضمري يوجهون من كان وإذا الصارم، والعدل الرضورة من الحرب حق يشتق إذن،
مرادية مبادئ إىل يستند وعندما يشء، كل ضاع الحد، هذا عند يقفون ال آراؤهم أو األمراء

الدماء. من سيول األرض تغمر واملنفعة واللياقة للمجد
ال هوى، وهذا زهوه، عىل يقوم فمجده الخصوص، عىل األمري مجد عن يُحدث وال

رشعي. حق
هذه تزيد عدله شهرة أن غري دولته، قوى زيادة إىل سلطته صيت يؤدي قد نعم،

ذلك. مع القوى





الثالث الفصل

الفتح حق

إذن. روحه يتبع أن فيجب له، نتيجة وهو الحرب، حق من الفتح حق يُشتق
تجعل التي الطبيعة قانون قوانني: أربعة عليه الفاتح حق اتبع شعب قهر ما وإذا
باآلخرين نفعل يقيضبأن الذي الطبيعي العرفان وقانون األنواع، حفظ إىل يميل يشء كل
الطبيعة تحدد لم وجه عىل السياسية املجتمعات يوجد الذي والقانون بنا، يُفعل أن نود ما
الكسب روح وتحمل كسب، والفتح نفسه، األمر من املستنبط القانون ثم مطلًقا، دوامه

اإلبادة. روح ال والعادة، الحفظ روح معها
أن وهي: اآلتية األربعة األساليب بأحد عاملتها أخرى دولة دولة قهرت ما وإذا
السياسية الحكومة ممارسة غري يف مقامها تقوم فال قوانينها وفق فيها الحكم عىل تداوم
يف وتفرقه املجتمع تهدم أن أو جديدة، ومدنية سياسية حكومة تمنحها أن أو واملدنية،

األهلني. جميع تبيد أن أو أخرى، مجتمعات
فأكثر الرابع األسلوب وأما اليوم، نتبعها التي األمم حقوق فيالئم األول األسلوب فأما
مقدار يف إليها النظر عند يحكم التي الحقوق لهذه الرومان، لدى األمم لحقوق مالءمة
ودين الحارض والرشد الحديثة أزمنتنا إىل احرتامي وأقدم حال، حسن من به أصبحنا ما

وأخالقنا. وفلسفتنا اليوم
دائرة من خرجوا القديمة التواريخ إىل املستندين العامة الحقوق يف مؤلفينا أن وبما
يف حق، وأي ا، حقٍّ للفاتحني فافرتضوا الهوى، اتبعوا أي: كبري؛ ضالل يف وقعوا التشدد
بها يعمل لم قواعد وضعهم وإىل كاملبدأ هائلة نتائج استنباطهم إىل أدى ما وهذا القتل،
تم إذا الفتح أن الواضح ومن اإلدراك، من بيشء اتصافهم عند قط، أنفسهم، الفاتحون
حال غري يف وصار الطبيعي، الدفاع حال غري يف بذلك أصبح ما القتل حق للفاتح يعد لم

الخاصة. سالمته عىل املحافظ



األول) (الجزء الرشائع روح

تقويض يف حق ذا كان الفاتح أن اعتقدوا أنهم هو التفكري ذلك عىل حملهم والذي
هذا منهم يتألف الذين الناس يبيد أن له يحق كان أنه هذا من فاستنبطوا املجتمع،
وجوب املجتمع إبادة من يستخرج ال ألنه وذلك فاسد؛ ملبدأ فاسدة نتيجة فهذه املجتمع،
قد املواطن فصفة الناس، ال الناس، اتحاد هو املجتمع ألن وذلك منهم؛ يتألف من إبادة

تبقى. اإلنسان وصفة تزول،
هي النتيجة أن غري الفتح، يف القتل حق من االستعباد حق السياسيون استنبط وقد

كاملبدأ. الفساد من
املحافظة، هي الفتح وغاية الفتح، عىل املحافظة رضورة عند إال االستعباد يجوز وال

للحفظ. الزمة وسيلة يكون قد ولكن مطلًقا، الفتح غاية االستعباد وليس
الشعب يتحول أن ويجب األمور، لطبيعة مناقًضا االستعباد دوام كان ذلك وقع وإذا
مرور بعد انقطاعه يجب واالستعباد طارئ، أمر الفتح يف واالستعباد رعية، إىل املستعبد
العادات حيث من الفاتحة الدولة بأجزاء املفتوحة الدولة أجزاء جميع فيه يلتحم زمن
ال الفاتح حقوق ألن وذلك النفيس؛ االنسجام وبعض والجمعيات والقوانني والزواجات
إحداهما تثق ال كأن األمتني، بني تباعد وجود وعىل األمور، تلك وجود عدم عىل إال تقوم

باألخرى.
هذا من إخراجه بوسائل يحتفظ أن الشعب يستعبد الذي الفاتح عىل يجب وهكذا

عد. يحصيه ال مما الوسائل وهذه االستعباد،
اإلمرباطورية فتحوا الذين آباؤنا سار الوجه هذا وعىل مبهمة، أمور عن هنا أتكلم وال
النرص، وزهو والصولة والجهاد النار بني وضعوها التي القوانني فأالنوا الرومانية،
يريدون واللنبار والقوط البورغون وكان قاسية، كانت أن بعد عادلة قوانينهم وجعلوا
الرببري من وروتاريس وغوندبو أوريك قوانني فجعلت مغلوبني، قوًما الرومان بقاء

واحد.1 وطن ابني والروماني
لويس وحررهم األموال، وملك الحرية منهم فنزع السكسون قمع إىل شارملان ونزع
طباعهم واالستعباد الزمن وأالن عهده، جميع يف هذا من أحسن هو ما يصنع فلم الحليم2

الدوام. عىل صادقني أناًسا منهم فجعال

هوامش

،٢ جزء دوشن، مجموعة يف الحليم لويس لحياة فيه املشكوك املؤلف إىل انظر (1)
.٢٩٦ صفحة
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الفتح حق

اآلتي. ٢٨ والباب الربابرة قوانني مجموعة إىل انظر (2)
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الرابع الفصل

الشعباملغلوب بعضفوائد

الشعب إىل به يأتي أن الفتح حق يمكن عما تكلموا ما إذا صنًعا السياسيون يُحسن
يدركون وكانوا ا، جدٍّ مشئومة نتائج منه يستنبطوا أن من بدًال أحيانًا الفوائد من املغلوب
جميع يف وأيد وثيًقا اتباًعا األمم حقوق من عندنا ما اتبع لو عليه هم مما بأحسن هذا

األرض.
فيها، ترسب الفساد أن وذلك عادة، نظامها قوة تمام يف املقهورة الدول وليست
كسب عدم يف إذن، يشك، الذي ذا ومن باغية، الحكومة وصارت تنفذ، ال قوانينها وعادت
تخرس وماذا مخرب! غري الفتح هذا كان إذا نفسه بالفتح وانتفاعها الدولة هذه مثل
ثانية؟ صهرها من فيها نفسها إصالح عليها يتعذر مرحلة إىل تصل التي الحكومة
من يُحىص ال ما به، يشعر أن غري من الغني، ينتحل حيث شعبًا يقتحم فاتًحا ويمكن
كان ما تحول ينئ الذي التعس يرى وحيث مكيدة، وألف حيلة بألف الغصب وسائل
هذا، حس يف مخطئ وأنه الضغط سواء يف أنه فيجد قوانني إىل استعمال سوء يعتقده
من يتأذى يشء أول األصم الظلم فيكون يشء، كل يقلب أن كهذا فاتًحا يمكن أقول

القهر.
فرج لها فيكون الجباية ملتزمو عليها يجور دول وجود من رئي ما ذلك ومن
وتصلح واحتياجات، التزامات من الرشعي األمري عند ما عنده يكن لم الذي بالفاتح

الفاتح. يصلحها أن غري من حتى املساوئ،
قد كان ما للمغلوبني تركها عن الفاتحة األمة قناعة تسفر أن أحيانًا يحدث ومما

الحاجي. من الرشعي األمري عهد يف منها نزع
طالع تحت القول، عىل أجرؤ كما األمة، فيضع الضارة األوهام عىل الفتح يقيض وقد

أطيب.



األول) (الجزء الرشائع روح

يمنحوهم أن عليهم كان للمكسيكيني؟ صنعه عىل قادرين غري اإلسپان كان خري وأي
األحرار فجعلوا أحراًرا العبيد يجعلوا أن يمكنهم وكان حمقاء، بخرافة فأتوهم لينًا دينًا
بدًال فاستأصلوهم البرشية الضحايا مساوئ حول ينوروهم أن يستطيعون وكانوا عبيًدا،
يصنعوها لم التي املحاسن جميع عن الحديث أردت لو بياني ألختم كنت وما ذلك، من

صنعوها. التي الرشور وجميع
بقويل: الفتح حق أُعرِّف وهكذا صنعها، التي الرشور بعض يتالىف أن الفاتح وعىل
نحو للذمة براءة يؤدَّى عظيًما دينًا حني كل يف يدع مؤسف رشعي رضوري حق إنه

البرشية. الطبيعة
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الخامس الفصل

جيلون ملكرسقوسة:

ما عىل القرطاجيني مع جيلون عقدها التي هي التاريخ عنها حدث معاهدة أجمل إن
ثالثمئة هزم لقد عجيب! يشء من له يا أبنائهم،1 ذبح عادة إلغاءهم تبغي فهي اعتقد،
سبيل يف ذلك اشرتط إنه فقل: شئت وإن لسواهم، نافع غري رشًطا فوضع قرطاجي، ألف

البرشي. الجنس
اإلسكندر2 فحرَّم تأكلها، حتى للكالب الشيب آباءهم يلقون بقطريان أهل وكان

الخرافة. عىل له نًرصا هذا فكان ذلك، عليهم

هوامش

،(١٧٣٩ أمسرتدام القديمة، املعاهدات (تاريخ دوباربايرا مجموعة إىل انظر (1)
.١١٢ مادة

.١١ باب اسرتابون، (2)





السادس الفصل

الفاحتة اجلمهورية

األخرى من متحدة دولة تفتح أن االتحادي النظام يف األمور طبيعة يخالف مما إن
الجمهوريات يف يقع ما إيالًما هذا من وأقل أيامنا، يف السويرسيني1 لدى ذلك رأينا كما

صغرية. وملكيات صغرية جمهوريات بني الرشكة تكون حيث املختلطة االتحادية
أن يمكن ال مدنًا ديموقراطية دولة تفتح أن أيًضا األمور طبيعة يخالف مما وإن
بمزايا التمتع عىل املقهور الشعب يقدر أن فيجب الديموقراطية، نطاق ضمن تدخل
يقرر الذين األهلني عدد عىل الفتح قرص ويجب البداءة، يف الرومان سنه كما السيادة

للديموقراطية.
عرضة الخاصة حريتها جعلت كرعية عليه لتسيطر شعبًا الديموقراطية غلبت وإذا

ا. جدٍّ كبرية سلطة الحكام من املقهورة الدولة إىل ترسلهم َمن ملنحها وذلك للخطر،
كان وماذا رومة؟ عىل أنيبال استوىل لو قرطاجة جمهورية فيه تقع ال خطر وأي

هزيمته؟2 بعد ثورات عدة فيه أوجب الذي وهو النرص بعد بلده يف يصنع ال
حسد عن تكلم لو أنيبال عن املدد بمنع نات السِّ إقناع ليستطيع هانون كان ما
ازدهار لنا يثبته أمر (وهذا رشده عن أرسطو حدثنا الذي نات السِّ هذا كان وما فقط،
بالغ كان وإال صائبة، أسباب عن إال األمر يف القطع ليستطيع جيًدا) الجمهورية هذه
رضورية بخسارات يُْمنَى فرسخ ثالثمئة هنالك من بعيًدا جيًشا يرى ال حتى البالهة

تالفيها. يجب
الذين هم الرومان يكن ولم الرومان،3 إىل أنيبال تسليم يريد هانون حزب وكان

أنيبال. بل حينئذ، يخشون



األول) (الجزء الرشائع روح

كان وهل فيها؟ يشك كيف ولكن قيل، كما أنيبال انتصارات اعتقاد يمكن ال وكان
مدد إرسال يرد لم إيطالية؟ يف يقع ما يجهلون األرض جميع يف املنترشون القرطاجيون

يجهلون. ال كانوا ألنهم أنيبال؛ إىل
عدم ال وخوفه، كان، وبعد ترازيمن، وبعد تريبي، بعد تصلبًا أشد هانون ويصبح

يزيد. كان الذي هو تصديقه،

هوامش

توكنربغ. سبيل يف (1)
مشاغب. حزب رأس عىل كان (2)

إىل قيرص تسليم كاتون أراد كما الرومان إىل أنيبال تسليم يريد هانون كان (3)
الغوليني.
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السابع الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

قبل من ممقوتة حكومتها وتكون للديموقراطيات، تتم التي للفتوح آخر محذور ويوجد
من أقىس فهي الحقيقة، يف وأما، زعًما، ملكية الحكومة هذه وتكون املغلوبة، الدول

مكان. وكل زمان كل يف التجربة عليه تدل كما وذلك امللكية،
بفوائد وال الجمهورية بفوائد تتمتع فال فيها، كئيبة املقهورة الشعوب وتكون

امللكية.
األريستوقراطية. عىل يطبق أن يمكن الشعبية الدولة عن قلته وما





الثامن الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

تنشأ التي املحاذير إصالح تحاول أن عليها وجب شعبًا جمهورية أخضعت ما إذا وهكذا
صالحة. مدنية وقوانني صالًحا سياسيٍّا ا حقٍّ تمنحه بأن وذلك األمر، طبيعة عن

سلطانها، تحت الجزر أهل من أناًسا تمسك كانت إيطالية جمهورية أن حدث ومما
العام العفو مرسوم يذكر ومما نحوهم، فاسدة كانت واملدنية السياسية حقوقها أن غري
الخبري، الحاكم1 ضمري يقتضيه كما إرهابية بعقوبات بعده عليهم يحكم يقيضبأال الذي
حقوق األمر ويل يمنح وهنا رئي، كما الغالب يف بامتيازات يطلبون من الرعايا ومن

األمم. جميع

هوامش

Vietamo al جنيف، يف فرنشيل عند طبع ،١٧٣٨ سنة أكتوبر من ١٨ يف (1)
nostro general governatore in detta isola, di condannare in avenire sola-
mente ex informatâ ex informatà conscientiâ persona alcuna nazionale in
pena afflittiva. Potrâ ben si far arrestare ed incarcerare le persone che gli
املادة .saranno sospette; salvo di renderne poi a noi conto sollecitamente

.١٧٣٨ سنة ديسمرب من ٢٣ أمسرتدام جريدة إىل أيًضا وانظر ٦





التاسع الفصل

حوهلا ما تفتح التي امللكية

وتدوم التوسع، يضعفها أن قبل طويًال السري استطاعت ما إذا مرهوبة امللكية تغدو
إياها. املجاورة امللكيات ضغط قدر عىل قوتها

حكومتها حدود داخل بقيت إذا إال إذن، الفتح، سبيل تسلك أن لها ينبغي وال
الحدود. هذه مجاوزتها فور تقف أن الحكمة ومن الطبيعية،

تبقى أن أي: عليه؛ كانت كما األمور ترك وجب الفتح من النوع هذا وقع وإذا
غري يغري فال نفسها، واالمتيازات نفسها، والعادات نفسها، والقوانني نفسها، املحاكم

امللك. واسم الجيش
تعاملها أن وجب املجاورة الواليات بعض بفتح حدودها امللكية وسعت ما وإذا

عظيم. بحلم
هي كما كثريًا القديمة والياتها ديست طويًال الفتح سبيل يف امللكية جاهدت ما وإذا
إليه تؤدي وملا القديمة، واملساوئ الجديدة املساوئ من تعانيه أن عليها ملا وذلك العادة،
تضيع الدولة أن والواقع غالبًا، الجميع بابتالعها الواليات إقفار من الواسعة العاصمة
وذلك األصليون، الرعايا يعامل كما امللك حول الفتح بعد املقهورة الشعوب ُعوملت ما إذا
يعم الخراب وأن إليها، يعود ال ما الرضائب من العاصمة إىل ترسل املفتوحة الواليات أن
الجيوش مرية وأن تعلًقا، أسوأ يغدون الرعايا وأن ضعًفا، أكثر معه تصبح بما الحدود

تقلبًا. أشد تصري هنالك تسري وأن تبقى أن يجب التي
الواليات يف وبؤس العاصمة، يف هائل ترف هي: الفاتحة للملكية الالزمة والحال
املركز يف النار كون حيث من كرتنا يف كما واألمر األطراف، يف وفيض عنها تبتعد التي

االثنتني. بني جديبة باردة جافة أرض وجود حيث ومن السطح، عىل والخرضة





العارش الفصل

أخرى ملكية تفتح التي امللكية

احتواؤها حسن صغرية هذه كانت وكلما أخرى، مملكة مملكة تفتح أن أحيانًا يحدث مما
باملستعمرات. حفظها حسن عظيمة كانت وكلما بالحصون،





عرش الحادي الفصل

عاداتالشعباملغلوب

أن الرضوري من يكون فقد الفتوح، تلك يف قوانينها املقهورة لألمة تُرتك أن يكفي ال
منه أكثر دائًما عنها ويدافع ويحبها بعاداته يعرف الشعب ألن وذلك عاداتها؛ لها تُرتك

قوانينه. حيال
وقاحتهم بسبب إيطالية من مرات تسع ُطردوا الفرنسيني إن املؤرخون:1 ويقول
مخالفته عىل تصرب أن ثم الغالب، زهو تحتمل أن أمة عىل فكثري والبنات، النساء تجاه
ال ما إىل اإلهانات يف إلفراطه ريب، ال إيالًما أكثر وهذا الرصانة، من بعده وعىل لألدب،

له. حد

هوامش

بوفندورف. ملسيو العالم» «تاريخ تصفح (1)





عرش الثاني الفصل

لكورش قانون

غري به يزاولوا أن اللودين يستطيع فال كورش وضعه الذي القانون ذلك صالًحا أعد ال
فكر فقد غريه، من ألزم هو بما البداءة يف ُعِنَي وقد الفاضحة، املهن أو الخسيسة املهن
وكنت ويفسدان، الشعبان فيتحد تأتي، أن تلبث ال الغارات ولكن الغارات، يف ال الفتن، يف

بها. املغلوب الشعب نعومة بقاء عىل بالقوانني الغالب الشعب غلظة بقاء أُفضل
الفتيان يطلق أن فأراد الشباب بأس يوهن أن أريستودم، كوم1 طاغية وحاول
األعقاب، حتى األلوان مختلفة ثيابًا يلبسوا وأن باألزهار، يزينوها وأن كالفتيات، شعورهم
ومراوح، وعطوًرا مظالَّ نسوة لهم حمل واملوسيقا الرقص يف معلميهم إىل ذهبوا ما فإذا
العرشين إىل تدوم الرتبية هذه وكانت ومرايا، مشاًطا إليهن قدمن الحمام يف كانوا ما وإذا

حياته. عن دفاًعا سيادته يعرض صغري طاغية غري ليالئم هذا كان وما العمر، من

هوامش

.٧ باب داليكارناس، دني (1)





عرش الثالث الفصل

الثاينعرش شارل

يتعذر كان خطًطا بوضعه سقوطه قط، قواه غري يستعمل لم الذي األمري، هذا أوجب
تأييده. عىل قادرة غري مملكته كانت بأمر أي: طويلة؛ بحرب تنفيذها

إمرباطورية كانت بل هدمها، حاول التي الدولة تلك االنحطاط دور يف تكن ولم
النرص من يدنون فكانوا كمدرسة، عليهم شنها التي بالحرب الروس انتفع وقد ناشئة،

الخارج. يف يخرسون حني الداخل يف الدفاع يتعلمون وكانوا هزيمة، كل يف
كانت وحيث يتيه، كان حيث پولونية صحارى يف العالم سيد أنه يعتقد شارل وكان
عليه، ويضيق ضده، يتقوى الرئيس عدوه كان حني عىل وذلك منترشة، إسوج تظهر

عليها. يستويل أو ليڨونية ويخرب البلطي بالبحر ويستقر
مجراه. يف وجهتها تغري حني عىل منبعه يف مياهه تقطع نهًرا تشابه إسوج وكانت
مكان يف لغلب املكان هذا يف يُكرس لم فلو شارل، ضيعت التي هي پولتاڨا تكن ولم
عن تنشأ التي الحوادث اتقاء املتعذر ومن الطالع، عوارض تدارك السهل فمن آخر،

باستمرار. األمور طبيعة
كنفسه. عليه القسوة من الطالع، وال الطبيعة، تكن لم ولكن

اتخذه مثال وفق ولكن حاليًا، األمور به تقيض ما وفق شئونه ينظم ال وكان
جندي أحسن يظهر أن يمكنه كان ولكنه قط، اإلسكندر يكن فلم له، اتباع سوء مع

لإلسكندر.
الغارات يف الفرس نجاح سوء من كان وما لصوابها، إال اإلسكندر خطة تنجح ولم
محكمة داللة دل العرشة، اآلالف ورجوع أجيزيالس فتوح ومن اليونان، إىل وجهوها التي
من هم الفرس أن يعلم كان وقد سالحهم، ونوع قتالهم أسلوب يف األغارقة تفوق عىل

أنفسهم. معه يصلحون ال ما البالغ الكرب



األول) (الجزء الرشائع روح

رئيس تحت اجتمعت فقد بتفرقات، اليونان بالد إضعاف يستطيعون ال وعادوا
األزليني أعدائها عىل بالقضاء بهرها من أحسن عبوديتها بها يسرت وسيلة يجد لم واحد

آسية. فتح وبأمل
وخصيبة ديني مبدأ عن لألرضني وحارثة العالم، أمم بأمهر عامرة إمرباطورية وإن

هنالك. للبقاء تيسري كل العدو تمنح كانت األمور، جميع يف غزيرة
يف جدوى، غري عىل بهزائمهم أذلوا الذين امللوك، أولئك بزهو يحكم أن يمكن وكان
شكهم إمكان دون يحول كان امللق وأن للمعارك خوضهم بدوام سقوطهم عجلوا أنهم

عظمتهم. يف
برسعة لإلسكندر وكان أيًضا، بإحكام نفذت بل فقط، حكيمة الخطة تكن ولم
صولة من التعبري، هذا معه استعمل ما الجرأة من كنت إذا أهوائه، بنار حتى أعماله،
لهم والذين تاريخه من رواية يجعلوا أن أرادوا الذين أولئك كان وما يقوده، ما العقل

مهل. عىل عنه فلنحدث يحجبونا، أن ليستطيعوا له مما أكثر النفس فساد من
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عرش الرابع الفصل

اإلسكندر

لها مجاورة كانت التي الربابرة شعوب تجاه مقدونية ضمن أن بعد إال ينطلق لم هو
جعل قد وهو مرشوعه، لتنفيذ إال اإلرهاق بهذا ينتفع لم وهو األغارقة، إرهاق من وفرغ
اتباع عىل الربي جيشه وحمل البحرية، الواليات هاجم قد وهو قارصة، اإلسپارطيني، غرية
ولم عجيبًا، انتفاًعا العدد أمام بالنظام وانتفع أسطوله، عن ينفصل لكيال البحر شواطئ
أيًضا الحق من فإن يشء كل منحه النرص أن الحق من كان وإذا مطلًقا، األقوات تعوزه

النرص. لنيل يشء كل صنع أنه
يمكن انكسار أقل كان زمن يف أي: غزوه؛ بدء يف للمصادفة قليل يشء غري يرتك ولم
يف وسائله من التهور كان الحوادث جميع فوق الحظ وضعه وملا انقالبه، إىل يؤدي أن
قام كالتي بحرب1 قام واإللرييني الرتيباليني ضد انطالقه قبل زحف وملا األحيان، بعض
استيالؤه حدث اليونان2 بالد إىل عاد وملا ترون، كما زمن بعد الغول بالد يف قيرص بها
قريبًا معسكًرا كان أنه وذلك منه، الرغم عىل ذلك كان لو كما إياها وتخريبه تب عىل
وأما بأيديهم، دمارهم فعجلوا الصلح عقد التبيون يريد أن منتظًرا املدينة هذه من
هو اإلسكندر وكان عليها، جرؤ الذي هو پارمنيون فكان البحرية الفرس قوى مقاتلة3
عىل حملهم ويف البحر، شواطئ عن الفرس فصل يف مهارته تجلت وقد فيها، الحكيم
وما مبدئيٍّا، للفرس تابعة صور وكانت بأنفسهم، فيها متفوقني كانوا التي بحريتهم ترك
مرص عىل اإلسكندر واستوىل اإلسكندر، فخربها وبحريتها، تجارتها عن لتستغني كانت

آخر. عالم يف كثرية جيوًشا يجمع كان أنه مع كتائب بال تركها قد دارا كان التي
وأسفرت اإلغريقية، املستعمرات سيد اإلسكندر جعل عن غرانيك نهر عبور أسفر
جميع إعطائه عن أربيل معركة وأسفرت ومرص، صور عىل استيالئه عن إسوس معركة

األرض.



األول) (الجزء الرشائع روح

ويبلغ وتنظيمها، فتوحه توطيد لغري مكرتث غري إسوس معركة بعد يفر دارا ويدع
وال إمرباطوريته، يف للرجوع مجاًال له يرتك ال ما كثب4 عن تعقبه من أربيل معركة بعد
تظنون ما السري رسعة من اإلسكندر ويكون منها، ليخرج إال ووالياته مدنه دارا يدخل
أن من أكثر اليونانية، األلعاب يف كما للسباق؛ ثمنًا العالم إمرباطورية ترون أنكم معه

للنرص. ثمنًا تكون
عليها. حافظ كيف فلننظر بفتوحه، قام وهكذا

لم وهو عبيًدا، الفرس ومعاملة سادة األغارقة معاملة5 يريدون كانوا من قاوم لقد
بعد ويرتك املغلوب، والشعب الغالب الشعب بني الفروق وإزالة األمتني توحيد بغري يحلم
بحملهم يحزنهم لكيال الفرس عادات وينتحل عليه، أعانته التي املبترسات جميع الفتح
وما وأمه دارا لزوجة عظيم احرتام من أبداه ما رس وهذا األغارقة، عادات انتحال عىل
قهرها؟ التي الشعوب جميع بكته الذي القائد هذا هو ومن كبرية، نزاهة من أظهره
لتلك عالمة هذه عليه؟ عربات لعرشها الهادم األرسة سكبت الذي الغاصب هذا هو ومن

بها. يباهي أن يستطيع الفاتحني من قليًال بأن املؤرخون يخربنا ال التي الحياة
اإلسكندر أخذ فقد بالتزاوج، ألمتني يتم الذي االتحاد من أكثر الفتح يؤكد يشء وال
وسار أيًضا، املغلوبني نساء من بالطه6 رجال يأخذ بأن وأمر قهرها، التي األمة من نساء
القوط8 وحرمها الزواجات، هذه والبورغون7 الفرنج أباح وقد سنته، عىل املقدونيني بقية
الرومان أراد وملا إباحتها، عن فضًال اللنبار عليها9 ساعد وقد أباحوها، ثم إسپانية يف

الواليات. شعوب بني بزواج اتحاد يكون أن يمكن ال إنه قالوا: مقدونية إضعاف
يونانية مستعمرات بإقامة الشعبني، توحيد يحاول كان الذي اإلسكندر، حلم وقد
بني ما جمع إحكام من وبلغ املدن، من عد يحصيه ال ما فأنشأ فارس، بالد يف كثرية
بعد معه العصيان راية فارسية والية أية ترفع لم ما الجديدة اإلمرباطورية هذه أقسام
األهلية، الحروب أفظع إليهما يؤدي كان اللذين واالضطراب االرتباط أثناء يف وذلك موته،

بعًضا. بعضهم األغارقة أهلك وبعدما
كان وما ومقدونية، اليونان يستنزف لكيال يهودية10 بجالية اإلسكندرية إىل وبعث

له. مخلصة تكون أن عىل الشعوب هذه لدى تكون عادات بأية ليبايل
املدنية، قوانينها أيًضا، لها، ترك بل فقط، عاداتها املغلوبة للشعوب يرتك لم وهو
الكتائب، رأس عىل املقدونيني11 يضع وكان غالبًا، وحكامها ملوكها من وجدهم من حتى
(وهذا خاصة خيانة لخطر نفسه يعرض أن مفضًال الحكومة رأس عىل البلد ورجال
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اإلسكندر

القديمة التقاليد احرتم وقد عامة، لفتنة عرضة يكون أن عىل أحيانًا) له يحدث كان ما
والبابليني األغارقة معابد خربوا قد الفرس ملوك وكان وفخرها، األمم مجد آثار وجميع
مذابحها، إىل بقرابني يأت فلم له خضع من الشعوب من وقليل فأعادها،12 واملرصيني
مدينة، كل يف األول واملواطن أمة لكل ا خاصٍّ ملًكا ليكون إال بالفتح يقم لم أنه يلوح وكان
كل عىل ليحافظ يشء كل يفتح أن أراد وقد يشء، كل ليخربوا يشء كل الرومان فتح وقد
بأمر القيام إىل دائًما، األوىل، وتصوراته األوىل أفكاره اتجهت بلد من جاب ومهما يشء،
عبقريته، عظمة يف لذلك األوىل الوسائل ووجد والقوة، الرخاء زيادة إىل يؤدي أن يمكن
لذلك الثالثة الوسائل ووجد الخاص،13 واقتصاده قناعته يف لذلك الثانية الوسائل ووجد
وكان الخاصة النفقات يف يده يقبض وكان األمور، جالئل أجل من الواسع سخائه يف
دفع وجب ما وإذا مقدونيٍّا، بدا منزله تنظيم وجب ما فإذا العامة، النفقات يف يبسطها

اإلسكندر. كان جيشه يف رجل كل وإثراء فتحه يف األغارقة وإرشاك الجند ديون
فجعلهما كليتوس، وقتل (إصطخر) پرسپوليس حرَّق أي: سيئتني؛ عمل وقد
ُعدت ولذلك للفضيلة، احرتامه ليذكر اإلجرامية أعماله نسيت ولذلك بندمه، مشهورين
جمال األعقاب يجد ولذلك به، خاصة أموًرا تعد أن من أكثر الرزايا من األعمال هذه
عليه. الحقد يمكن ال وعاد له الرثاء وجب ولذلك تقريبًا، وضعفه حدته بجانب نفسه

عن الرومان أقنط آسية ملوك محاكاة قيرص أراد فلما قيرص، وبني بينه وأقابل
خطة ضمن يدخل كان أمًرا أتى آسية ملوك محاكاة اإلسكندر أراد وملا رصفة، مباهاة

فتحه.

هوامش

.١ باب اإلسكندر» «حملة أريان: إىل انظر (1)
نفسه. املصدر (2)
نفسه. املصدر (3)

.٣ باب اإلسكندر»، «حملة أريان، إىل انظر (4)
اإلسكندر». حظ من خلقية: «آثار پلوتارك أرسطو، نصيحة هذه كانت (5)

.٧ باب اإلسكندر»، «حملة أريان: إىل انظر (6)
.٥ مادة ،١٢ فصل البورغون، قانون إىل انظر (7)

القديم القانون ينسخ وهو ،١ : ١ فصل ،٣ باب الفزيغوت، قانون إىل انظر (8)
فيه. جاء كما باألحوال مما أكثر األمم بني بالفرق يُعنَى الذي
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األول) (الجزء الرشائع روح

.٢ و ٧ : ١ فصل ،٢ باب اللبنار، قانون إىل انظر (9)
عىل اليهود إكراه فأرادوا اإلمرباطورية، مؤسيس خطة سورية ملوك ترك (10)

هائلة. زعازع بهذا دولتهم فأصابت األغارقة، عادات انتحال
أخرى. وأبواب ٣ باب اإلسكندر»، «حملة أريان إىل انظر (11)

اإلسكندر». «حملة أريان إىل انظر (12)
.٧ باب نفسه، املصدر (13)
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عرش الخامس الفصل

الفتح عىل للمحافظة جديدة وسائل

الفتح وحفظ االستبداد لتخفيف صالح عجيب منهاج وجد كبرية دولة ملك فتح ما إذا
الصني. فاتحو اتخذه وقد السواء، عىل

الشعب إىل اليأس تُدخل الحارضأال الوقت يف للصني املالكة الترتية األرسة أرادت لقد
وأن عسكرية، حكومة إىل الحكومة تحول دون تحول وأن الغالب، يزهو وأال املغلوب،
وترت صينيني من مؤلًفا الواليات يف فيلق كل فجعلت الواجب ضمن الشعبني كال تمسك
املحاكم جعلت وكذلك الواجب، ضمن منهما كًال الشعبني تحاسد ليمسك وذلك مناصفة،
من واحدة كل أن (١) ومنها: كثرية، طيبة نتائج لهذا وكان مناصفة، وترت صينيني من
املدنية والسلطة العسكرية السلطة ترقب األمتني كلتا أن و(٢) األخرى، تردع األمتني
مكان كل يف تنترش أن تستطيع الفاتحة األمة أن و(٣) األخرى، عىل إحداهما تقيض فال
واألجنبية، األهلية الحروب مقاومة عىل قادرة فتصبح تزول، أن أو تضعف أن غري من
فتحوا من جميع زوال إىل مثله انتحال عدم أدى ما الكبري الصواب من النظام هذا ويبلغ

تقريبًا. األرض





عرش السادس الفصل

الفاحتة املستبدة الدولة

الواليات يف املنترش الجيش يكون ال الحال هذه ويف استبداًدا، افرتض واسًعا الفتح كان إذا
كل يف لينقض، مستعد خاصة، أمني فيلق دائًما، األمري، حول يكون أن ويجب كافيًا،
غريها املليشيا هذه تزجر أن ويجب يرتج، أن يمكن الذي اإلمرباطورية قسم عىل حني،
رضورة، عن اإلمرباطورية يف السلطان بعض لهم ترك الذين أولئك جميع ترهب وأن
املغول لدى ويوجد الدوام، عىل للحاجة مهيأ الترت من فيلق الصني إمرباطور حول ويوجد
القوى فهذه األرضني، غالت من يمار عمن فضًال األمري عىل فرضه1 فيلق واليابان والرتك

الطبول. رضبات تفزغ الخاصة

هوامش

للجند. يُعطى ما الفرض: (1)





عرش السابع الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

املؤرخون يأل ولم ينبغي، كما إقطاعية تكون املستبد امللك يفتحها التي الدول إن قلنا:
كان ولذا األمراء، من قهروهم من إىل التاج أعادوا الذين الفاتحني كرم مدح يف جهًدا
هذا مثل وعمل للعبودية،1 آالت يكونون ملوًكا مكان كل يف لنصبهم كرماء الرومان
يرسلهم الذين الحكام يمكن لم املغلوبة بالدولة احتفظ ما إذا الفاتح أن وذلك رضوري،
القديم تراثه تجريد إىل فيضطر الحكام هؤالء ردع يستطيع ال أنه كما الرعايا، يردعوا أن
حرب وتكون مشرتكة، الدولتني رزايا جميع وتكون الجديد، لرتاثه ضمانًا الكتائب من
إىل العرش أعاد ما إذا للفاتح، يكون العكس وعىل لألخرى، أهلية حربًا األهلية إحداهما
املغويل بكنوز يفوز نادًرا الشاه ونرى الخاصة، قواه به تزيد الزم حليف الرشعي، األمري

الهندوستان. له ويرتك

هوامش

Vetere ac jam pridem recepta populi ،١٤ فصل Agricola تاسيت، (1)
.romani consuetudine, ut haberent instrumenta servitutis et reges





عرش الحادي الباب

من السياسية احلرية ُتوجد التي القوانني
بالنظام حيثصلتها





األول الفصل

عامة فكرة

التي القوانني من بالنظام صلتها حيث من السياسية الحرية توجد التي القوانني أميز
الثانية وسأتناول الباب، هذا موضوع هي واألوىل باملواطن، صلتها حيث من توجدها

التايل. الباب يف بالبحث





الثاني الفصل

خمتلفة معاٍن من احلرية كلمة عليه تدل ما

فرأى مختلفة، بأساليب النفوس ووقفت مختلفة معاٍن عىل دلت كلمة كالحرية تجد ال
أنها آخرون ورأى طاٍغ، بسلطان إليه عهدوا من عزل سهولة عىل تنطوي أنها بعضهم
تنطوي أنها غريهم أناس ورأى يطيعوه، أن عليهم يجب من انتخاب حق عىل تنطوي
امتياز عىل تنطوي أنها سواهم أناس ورأى العنف، ممارسة عىل والقدرة التسلح حق عىل
ورأى الخاصة،1 قوانينهم بغري أو منهم رجًال يكن لم من قبل من القوم يف الحكم عدم
هذه هؤالء ربط وقد طويلة،2 اللحى إطالق عادة عىل تنطوي أنها زمن، طويل شعب،
الجمهورية الحكومة تذوقوا ومن منه، األخرى األشكال مبعدين للحكومة بشكل الكلمة
وأخريًا امللكية،3 يف وضعوها امللكية بالحكومة تمتعوا ومن الحكومة، هذه يف وضعوها
آالت أن وبما وأهواءه، عاداته تالئم كانت التي الحكومة عىل الحرية كلمة كل أطلق
القوانني أن وبما دائًما، الجمهورية يف حارضة للعيون تبدو ال منها يُشتكى التي الرشور
الجمهوريات يف تجعل الحرية فإن فيها كالًما أقل القوانني ومنفذو كالًما أكثر تظهر
تقريبًا يريد ملا فاعًال يظهر الديموقراطيات يف الشعب أن بما ثم امللكيات، من وتبعد عادة
وحريته. الشعب سلطان بني وخلط الحكومات، من األنواع هذه يف جعلت الحرية فإن

هوامش

إنهاء لألغارقة يبيح الذي سيفوال مرسوم استنسخت «لقد شيرشون: قال (1)
حرة.». شعوبًا أنفسهم يعدون جعلهم ما وهذا قوانينهم، وفق بينهم فيما اختالفاتهم

حلقها. عىل إياهم بطرس القيرص حمل الروس يطق لم (2)
جمهوري. نظام من عليهم الرومان عرضه ما الكپدوكيون رفض (3)





الثالث الفصل

احلرية هي ما

ال السياسية الحرية أن غري يظهر، كما يريد ما يصنع الديموقراطيات يف الشعب أن ا حقٍّ
القوانني، ذي املجتمع يف أي: الدولة؛ يف الحرية يمكن وال مطلًقا، يُراد ما صنع عىل تقوم
ال ما صنع عىل اإلكراه عدم وعىل يُراد، أن يجب ما صنع عىل القدرة غري عىل تقوم أن

يُراد. أن يجب
حق هي فالحريُة الحرية، هي وما االستقالل هو ما الذهن يف يُنَْقَش أن ويجب
القوانني تَُحرُِّمه ما يصنع أن األهلني أحُد استطاع ما فإذا القوانني، تبيحه ما جميع صنع

صنع ما بمثل اآلخرين قيام إلمكان وذلك الحرية، فقد





الرابع الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

فالحرية مطلًقا، بطبيعتها الحرة الدول من واألريستوقراطية الديموقراطية ليست
املعتدلة الدول يف تكون ال الحرية ولكن املعتدلة، الحكومات غري يف توجد ال السياسية
األزلية التجارب أن بيد السلطة، استعمال سوء عدم عند إال فيها تكون ال وهي دائًما،
يالقي حتى ذلك يف يسرتسل وهو استعماله، إساءة إىل يميل سلطان ذي إنسان كل أن

حدود. إىل تحتاج الحرية إن حتى هذا! يقول ومن حدوًدا،
السلطان، استعمال يساء لكيال األمور نظام عن السلطَة السلطُة تقف أن من بد وال
يُوجبها ال التي األمور فعل عىل شخص معه يكره ال ما الحال من النظام يكون وقد

له. القانون يُبيحها التي األمور فعل عدم وعىل عليه، القانون





الخامس الفصل

غرضخمتلفالدول

ا، خاصٍّ غرًضا دولة لكل فإن البقاء، وهو العموم، عىل واحًدا غرًضا الدول لجميع أن مع
الرشائع غرض والدين إسپارطة، غرض والحرب الرومان، غرض التوسع كان فقد
غرض واملالحة الصني،1 غرض الشامل والسكون مرسيلية، غرض والتجارة اليهودية،
غرض عموًما األمري ومالذ الهمج، ضابطة غرض الطبيعية والحرية رودس، أهل قوانني
غرض فرد كل استقالل ويكون امللكيات، غرض والدولة األمري ومجد املستبدة، الدولة

ذلك. عن ينشأ الذي هو الجميع2 وضغط پولونية، قوانني
السياسية، الحرية عىل املبارش نظامها هدف يقوم أمة كذلك تُوجد العالم ويف
مرآة. يف كما فيها الحرية بدت صالحة كانت فإذا عليها، تقيمها التي املبادئ يف وسنبحث
املمكن من كان وإذا النظام، يف السياسية الحرية الكتشاف عناء كثري إىل رضورة وال

عنها؟ يُبحث فلماذا وجدت، قد كانت وإذا هي، حيث رؤيتها

هوامش

تعتقد لدولة أو مطلًقا، الخارج يف أعداء لها ليس لدولة طبيعي غرض هذا (1)
بحواجز. وقفتهم أنها

.Liberum veto محذور (2)





السادس الفصل

إنكلرتة نظام

األمور تنفيذ وسلطة االشرتاعية، السلطة وهي للسلطات، أنواع ثالثة دولة كل يف يوجد
املدنية. للحقوق الخاضعة األمور تنفيذ وسلطة األمم، لحقوق الخاصة

ويصحح زمن، لكل أو معني لزمن األوىل بالسلطة القوانني يضع الحاكم، أو واألمري،
يتقبلها، أو السفارات ويرسل الحرب أو السلم يقرر بالثانية وهو منها، وضع ما يُلغي أو
بني فيما يقيض أو الجرائم عىل يعاقب بالثالثة وهو الغارات، دون ويحول األمن ويوطد
الدولة سلطة األخرى وتُسمى القضاء، سلطة األخرية هذه وتُسمى خصومات، من األفراد

فقط. التنفيذية
حول واحد كل رأي عن تنشأ التي النفس راحة عىل السياسية املواطن حرية وتقوم
املواطن يمكن ال ما الوضع من الحكومة تكون أن الحرية1 هذه لنيل ويجب سالمته،

آخر. مواطنًا يخىش أن معه
يف التنفيذية والسلطة االشرتاعية السلطة اجتمعت ما إذا مطلًقا الحرية تكون وال
نات السِّ أو نفسه امللك يضع أن يخىش ألنه وذلك واحدة؛ حاكمة هيئة يف أو واحد شخص

جائًرا. تنفيذًا لينفذها جائرة قوانني نفسه
والسلطة االشرتاعية السلطة عن القضاء سلطة تفصل لم إذا الحرية تكون ال وكذلك
األهلني وحرية الحياة عىل السلطان كان االشرتاعية بالسلطة متحدة كانت وإذا التنفيذية،
أمكن التنفيذية بالسلطة متحدة كانت وإذا مشرتًعا، القايضيصري ألن وذلك مراديٍّا؛ أمًرا

الباغي. لقدرة صاحبًا يصبح أن القايض
الشعب أو األرشاف أو األعيان، هيئة أو نفسه الرجل مارس إذا يضيع يشء وكل
وسلطة العامة األوامر تنفيذ وسلطة القوانني وضع سلطة الثالث: السلطات هذه نفسها

األفراد. خصومات يف أو الجرائم يف القضاء



األول) (الجزء الرشائع روح

السلطتني عىل القابض األمري ألن وذلك أوروبة؛ ممالك معظم يف الحكومة وعدلت
قبضة الثالث السلطات حيث الرتك، ولدى الثالثة، السلطة ممارسة لرعاياه يدع األوليني

فظيع. استبداد يسود السلطان،
منها أقل الحرية تكون الثالث، السلطات هذه تجتمع حيث إيطالية، جمهوريات ويف
يدل كما الرتك كوسائل قاسية وسائل إىل لبقائها الحكومة تحتاج وكذلك ملكياتنا، يف
يف ببطاقة اتهامه فيها يُلقي أن واش كل يمكن التي واألرومة الدولة،2 مفتشو ذلك عىل

وقت. كل
يكون الجمهوريات، هذه يف املواطن عليه يكون أن يمكن الذي الوضع إىل وانظروا
أن فيمكنها كمشرتعة، انتحلتها التي السلطة جميع للقوانني، كمنفذة الحاكمة، للهيئة
تُهلك أن يمكنها فإنه القضاء لسلطة صاحبة أنها وبما العامة، بعزائمها الدولة تخرب

الخاصة. بعزائمها األهلني من واحد كل
األمري عىل تنم خارجية أبهة من هنالك ليس ما وعىل هنالك، واحدة كلها والسلطة

ساعة. كل يف به يشعر فإنه املستبد
يف السلطات جميع بجمع بدءوا مستبدين يكونوا أن أرادوا الذين األمراء إن ثم
يف عظيمة أعباء من دولتهم يف ما بجمع أوروبة ملوك من كثري بدأ كما دائًما، شخصهم

شخصهم.
تطابق ال إيطالية جمهوريات يف الخالصة الوراثية األريستوقراطية أن واعتقد
عىل األرشاف يتعاون وال أحيانًا، القضاء القضاة كثرة وتلطف تماًما، آسية استبداد
يكون وهكذا يعتدل، ما املحاكم مختلف من هنالك ويؤلف وقت، كل يف املقاصد جميع
غري للكارنتي، القضاء وسلطة للپريغادي، والتنفيذ الكبري، للمجلس البندقية يف االشرتاع
يدل ال وهذا واحدة، هيئة من قضاة من مؤلفة املختلفة املحاكم هذه كون يف السوء أن

واحدة. سلطة غري عىل
أناس يمارسها أن يجب بل دائم، ِسنات إىل القضاء سلطة تفوض أن ينبغي وال
محكمة لتأليف القانون به يأمر الذي الوجه عىل السنة من معني زمن يف الشعب3 من

الرضورة. حسب عىل أمرها يدوم
يف ارتباطها لعدم قارصة خافية الناس بني الهائلة القضاء سلطة تصبح وهكذا
ال القضاء ويُخىش دائًما، العيون أمام قضاة يكون وال معينة، مهنة أو معينة حال

القضاة.
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إنكلرتة نظام

مع مباراة الكربى االتهامات يف القضاة اختيار الجاني يستطيع أن يجب إنه حتى
اختار أنه معه يظن القضاة من كبريًا عدًدا األقل عىل يرفض أن يستطيع أو القانون،

منهم. بقي من
ال ألنهما دائمة؛ هيئات إىل أو حكام إىل تُفوضا أن فيمكن األخريان السلطتان وأما
تنفيذ األخرى وكانت العامة الدولة إرادة إحداهما كانت ما كان، فرد أي تجاه تمارسان

العامة. اإلرادة هذه
الثبات من األحكام تكون أن وجب ثابتة املحاكم تكون أال الواجب من كان إذا ولكن
عىل لدلت الخاص القايض رأَي األحكام كانت ولو للقانون، رصيًحا ا نصٍّ معه تظهر ما

بدقة. فيه تعقد التي العقود تعرف ال مجتمع يف الحياة
يدور لكيال وذلك أمثاله، من أو املتهم طبقة من القضاة يكون أن يجب إنه حتى

عليه. الجور إىل يميلون أناس أيدي بني واقع أنه خلده يف
عىل القادرين األهلني حبس حق التنفيذية للسلطة االشرتاعية السلطة تركت ما وإذا
جعلها تهمة عن مطل، بال للجواب، يوقفوا لم ما حرية تبق لم سلوكهم عن كفالة تقديم
لغري يخعضوا لم داموا ما ا حقٍّ أحراًرا يكونون الحالة هذه ففي اإلعدام، تهم من القانون

القانون. سلطان
ضد رسية مؤامرة عن بها يحدق الخطر أن اعتقدت ما إذا االشرتاعية السلطة ولكن
لوقت وذلك التنفيذية، للسلطة تبيح أن أمكنها الخارج أعداء مع مواطأة عن أو الدولة
إال لزمن حريتهم يخرسون ال والذين فيهم، املشتبه املواطنني تعتقل أن محدود، قصري

األبد. إىل ليحفظوها
االستبدادي اإليفور قضاء مقام القيام يف للعقل املوافقة الوحيدة الوسيلة هي وهذه

أيًضا. مستبدون هم الذين البندقية دولة يف التفتيش وقضاة
نفسه يف حاكًما حرة نفس صاحب يفرتض الحرة الدول يف رجل كل أن وبما
أن بما ولكن جملة، الشعب قبضة االشرتاعية السلطة تكون أن الواجب من فإن بنفسه؛
يصنع أن يجب فإنه الصغرية؛ الدول من كثرية محاذير وذو الكبرية الدول يف متعذر هذا

بنفسه. صنعه عىل يقدر ال ما كل ممثليه بواسطة الشعب
األخرى، املدن احتياجات يعرف أن من أكثر مدينته احتياجات يعرف والرجل
إذن، ينبغي، فال اآلخرين، وطنه أبناء طاقة يف مما أكثر جريانه طاقة يف يحكم والرجل
من يكون بل العموم، عىل الشعب جمهرة من االشرتاعية الهيئة أعضاء يستخلص أن

لهم. ممثًال مهمٍّ مكاٍن كل يف السكان يختار أن املناسب
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يستطيع وال األمور، يف النقاش عىل قادرون أنهم هو باملمثلني يُنتفع ما وأعظم
الديموقراطية. محاذير أكرب من وهذا مطلًقا، ذلك الشعب

عام، بإرشاد ناخبيهم من زادوا الذين املمثلون، يتلقى أن الرضوري من وليس
أجل، بالديت، املعروفة أملانية مجالس يف يقع كما وذلك أمر، كل حول ا خاصٍّ توجيًها
ال تطويالت يوجب هذا أن غري األمة، صوت عن يعرب األسلوب هذا عىل النواب كالم إن
يف هوى عن تقف األمة قوة يجعل قد كما اآلخرين، سيد نائب كل من ويجعل لها، حد

الغاية. إىل امللحة األحوال
الشعب، من جماعة يمثلون الذين النواب عىل إن قوله: يف سيدني مسرت أصاب وقد
كانوا ما إذا هذا غري األمر ويكون وكلوهم، الذين إىل حسابًا يقدموا أن هولندة، يف كما

إنكلرتة. يف كما كور عن نوابًا
املمثل، النتخاب أصواتهم إعطاء املديريات مختلف يف الوطن ألبناء يحق أن ويجب
لهم خاصة إرادة ال بأنهم معه اشتهروا ما الحال انحطاط من يكونون من خال وذلك

مطلًقا.
فيها للشعب كان أن وذلك القديمة، الجمهوريات معظم يف كبري عيب يوجد وكان
وليس تماًما، عنه يعجز أمر إتيان أي: التنفيذ؛ من شيئًا تتطلب فعالة أحكام اتخاذ حق
ألنه وذلك عليه؛ يسهل بأمر القيام أي: ممثليه؛ النتخاب إال الحكومة يف يدخل أن للشعب
مع يستطيع، واحد كل فإن قليلني الحقيقية الرجال اقتدار درجة يعلمون من كان إذا

اآلخرين. معظم من إدراًكا أعظم يختاره الذي هل العموم، عىل يعرف، أن ذلك،
عن لعجزها وذلك فعاًال، قراًرا تتخذ لكي املمثلة الهيئة تُنتخب أن ينبغي ال وكذلك
حسنًا، تنفيذًا وضعتها التي القوانني نُفذت هل لرتى أو قوانني لتضع بل جيًدا، هذا صنع

صنعه. حسن عىل غريها يقدر ال ما وهذا صنعه، تجيد ما وهذا
هؤالء ولكن رشف، أو ثراء أو نسب عن ممتازون أناس دائًما يوجد الدولة ويف
الحرية كانت كاآلخرين، صوت غري فيه لهم يكن ولم بالشعب، اختلطوا ما إذا الناس
تكون القرارات معظم ألن وذلك عنها؛ للدفاع مصلحة أية لهم تكن ولم لهم، ا رقٍّ املشرتكة
الدولة، يف لهم التي للمنافع معادًال االشرتاع يف نصيبهم يكون أن يجب ولذا ضدهم،
أن للشعب يحق كما الشعب مشاريع وقف لها يحق هيئة ألفوا ما إذا يقع الذي وهذا

مشاريعها. يقف
الشعب لتمثيل تنتخب هيئة وإىل األرشاف هيئة إىل االشرتاعية السلطة تُفوض وهكذا
منفصلة. ومصالح آراء لهما ويكون حدة، عىل ونقاشها مجلسها الهيئتني من لكل فيكون
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بعض من غفًال القضاء سلطة تظهر عنها تكلمنا التي الثالث السلطات بني ومن
كان تعدلهما ناظمة سلطة إىل محتاجتان أنهما وبما اثنتني، غري منها يبقى فال الوجوه،

النتيجة. هذه لبلوغ صالًحا األرشاف من املؤلف االشرتاعية الهيئة قسم
أن من بد ال إنه ثم أوًال، طبيعتها عن وذلك وراثية، األرشاف هيئة تكون أن ويجب
عىل تكون والتي بذاتها، املمقوتة امتيازاتها عىل املحافظة يف كبرية مصلحة لها تكون

حرة. دولة يف دائم خطر
ونسيان الخاصة مصالحها باتباع الوراثية السلطة تُغَرى أن املمكن من أن بما ولكن
قوانني يف كما إزعاجها، يف قوية مصلحة عىل تنطوي التي األمور يف وجب الشعب مصالح

القطع. سلطة ال املنع، سلطة غري االشرتاع يف نصيب لها يكون أال املال، جباية
املنع وبسلطة آخر، به أمر ما إصالح أو لذاته األمر حق ي أُسمِّ القطع وبسلطة
محامو بها يتمتع كان التي السلطة هي وهذه الغيًا، آخر أصدره قرار جعل حق ي أُسمِّ
أيًضا املوافقة حق املنع سلطة لصاحب يكون أن املمكن من أن ومع رومة، يف الشعب
تشتق وهي مطلًقا، املنع يف سلطته يستعمل ال بأنه ترصيح غري ليست املوافقة هذه فإن

السلطة. هذه من
الحكومة، من القسم هذا ألن وذلك ملك؛ قبضة التنفيذية السلطة تكون أن ويجب
قبل من يدار أن من أحسن واحد قبل من يدار عابر، عمل إىل تقريبًا دائًما يحتاج الذي
سداًدا أكثر الغالب يف يكون االشرتاعية بالسلطة خاص هو الذي أن مع وذلك كثريين،

بواحد. مما كثريين بأناس
يؤخذون أناس إىل التنفيذية بالسلطة عهد ما وإذا قط، ملك هنالك يكن لم وإذا
اتحاد من هذا عليه ينطوي ملا وذلك موجودة، غري الحرية عادت االشرتاعية، الهيئة من
هذا والستطاعتهم أحيانًا، السلطتني كلتا يف أنفسهم األشخاص لنصيب وذلك السلطتني،

دائًما.
يحدث ألنه وذلك طويًال؛ زمنًا االشرتاعية الهيئة اجتماع عدم عند الحرية وتضيع
أو الفوىض، يف الدولة تقع وهنالك اشرتاعي، قرار أي إصدار ينقطع أن أمرين: من واحد

مطلقة. السلطة هذه تصري وهنالك القرارات، هذه التنفيذية السلطة تصدر أن
إرهاًقا ذلك يف ألن االجتماع؛ دائمة االشرتاعية الهيئة تكون أن املفيد غري ومن
الدفاع يف بل مطلًقا، التنفيذ يف تفكر فال كثريًا التنفيذية السلطة يشغل وألنه للممثلني،

التنفيذ. يف حقها وعن امتيازاتها عن
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جدد نواب قيام غري يقع أال أمكن االجتماع دائمة االشرتاعية الهيئة كانت ما إذا ثم
بال الداء أصبح الحال هذا يف مرة االشرتاعية الهيئة فسدت ما وإذا يموتون، من مقام
االشرتاعية الهيئة يف الرأي السيئ للشعب حق االشرتاعية الهيئات تعاقبت ما وإذا دواء،
هي الهيئة كانت ما إذا ولكن بعدها، ستأتي التي الهيئة حول آماًال يحمل أن الحارضة
يوم ذات الهيئة هذه فساد يرى عندما قوانينه من الشعب رجاء انقطع دائًما بعينها

مهمًال. يصري أو مغاضبًا فيغدو
تُحسب ال الهيئة ألن وذلك مطلًقا؛ بنفسها تجتمع أن االشرتاعية للهيئة ينبغي وال
قسم أي يقال أن يمكن لم باإلجماع تجتمع لم إذا وهي اجتمعت، إذا إال إرادة صاحبة
وهي يجتمع، ال الذي القسم أم يجتمع الذي آلقسم الحقيقة: يف االشرتاعية الهيئة تكونه
ما وهذا مطلًقا، الجلسات هذه تؤجل أال أمكن جلساتها تأجيل يف الحق صاحبة كانت إذا
ما األوقات من يوجد ثم التنفيذية، السلطة عىل تعتدي أن تريد عندما خطر عىل ينطوي
التنفيذية السلطة تكون أن إذن، فيجب، االشرتاعية، الهيئة الجتماع األخرى من أصلح هو

األحوال. من تعرف ما حسب عىل ودوامها الجلسات هذه دورة تعني التي هي
االشرتاعية الهيئة مشاريع وقف يف حق ذات غري التنفيذية السلطة كانت وإذا
وقضائها ببالها تخطر قد سلطة كل انتحالها إلمكان وذلك مستبدة، الهيئة هذه أصبحت

األخرى. السلطات جميع عىل بذلك
مقابلة؛ التنفيذية السلطة وقف حق االشرتاعية للسلطة يكون أن يجوز ال ولكن
السلطة أن إىل وذلك بطبيعته، حدوده له دامت ما التنفيذ تحديد العبث من ألن وذلك
معيبة برومة الشعب محامي سلطة كانت وقد عابرة، أمور حول دائًما تمارس التنفيذية

كبرية. رشوًرا لتسبيبها أي: االشرتاع؛ عن فضًال التنفيذ لوقفها
وقف حق عىل تقبض أن الحرة الدولة يف االشرتاعية للسلطة ينبغي ال كان إذا ولكن
ما به ينفذ الذي الوجه يف البحث حق لها، يكون أن ويجب لها، فإن التنفيذية السلطة
كان حيث أقريطش حكومة عىل الحكومة هذه أفضلية تتجىل وبها القوانني، من وضعته

مطلًقا. إدارتهم عن حسابًا يقدمون ال واإلفور الكوسم
يف تحكم أن االشرتاعية للهيئة ينبغي ال فإنه البحث هذا أمر من يكن مهما ولكن
أنه بما وذلك محرتًما، شخصه يكون أن فيجب ينفذ، الذي سلوك يف ثم ومن الشخص،
عادات فيه وُقيض اتهم ما إذا فإنه الطغيان من االشرتاعية للهيئة منًعا للدولة رضوري

موجودة. غري الحرية
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أن بما ولكن حرة، غري جمهورية بل مطلًقا، ملكية الدولة تكون ال الحال تلك ويف
عىل حاقدين خبثاء مستشاروه يكون أن غري من التنفيذ ييسء أن يمكن ال ينفذ الذي
يُعاقبوا، وأن عنهم يبحث أن يمكن فإنه كأناس، تكرمهم كانت وإن كوزراء، القوانني
فيها يسمح ال القانون كان التي كنيد حكومة عىل الحكومة هذه أفضلية هي وهذه
املظالم من لنفسه ينتقم أن الشعب يمكن ال فكان إدارتهم،5 بعد حتى األغفال4 بمحاكمة

بها. أُصيب التي
السلطة من قسم بأي العموم عىل القضاء سلطة توحد أن ينبغي ال أنه ومع
أن يجب للذي الخاصة املصلحة عىل قائمة استثناءات لثالث خاضع هذا فإن االشرتاعية؛

يحاكم.
وقوعهم أمكن الشعب قبل من فيهم حكم ما فإذا دائًما، للحسد عرضة والعظماء
وهو حرة، دولة يف األهلني من واحد أقل به يتمتع امتياز من االستفادة وحرموا خطر يف
القسم ذلك أمام األرشاف يُدَعى أن إذن، ويجب، أمثالهم، قبل من أمرهم يف يقيض أن

العادية. الشعب محاكم أمام ال أرشاف، من املؤلف االشرتاعية الهيئة من
ولكن األحيان، بعض يف جدٍّا شديًدا مًعا، رضير بصري هو الذي القانون، يكون وقد
عاجزة جوامد ولكنهم القانون، بكالم ينطق الذي الفم غري قلنا، كما ليسوا، األمة قضاة
محكمة إنه قلنا الذي االشرتاعية، الهيئة قسم يكون ولذا وشدته، القانون قوة تعديل عن
يعدل أن األعىل القسم هذا سلطان فعىل الحال، هذه يف رضوريٍّا أخرى، حال يف رضورية

نصه. من أخف هو بما ينطق بأن نفسه للقانون نفًعا القانون
األمور يف الشعب حقوق حرمة األهلني بعض يخرق أن أيًضا يحدث أن يمكن ومما
يعاقبوا أن املوظفون الحكام يريد، ال أو يستطيع، ال ما الجرائم من يقرتفوا وأن العامة،
عليه قدرت ما إذا وهي العموم، عىل القضاء تستطيع ال االشرتاعية السلطة ولكن عليه،
الشعب، أي: العالقة؛ ذا القسم بها تمثل التي الخاصة الحال هذه يف ذلك من أقل كان
القانون محاكم أمام تهبط أو تتهم؟ من أمام ولكن متهمة، غري تكون أن تستطيع ال ولذا
بسلطان املحاكم هذه فتجر هي كما الشعب من أناس من واملؤلفة مرتبة دونها هي التي
يتهم بأن الفرد وسالمة الشعب كرامة تحفظ أن يجب وإنما كال، مثلها؟ عظيم متهم
ليس الذي القسم هذا أمام أي: االشرتاعي؛ األرشاف قسم أمام االشرتاعي الشعب قسم

األهواء. وذات املصالح ذات عنده
من كان التي القديمة الجمهوريات معظم عىل الحكومة هذه به تُفضل ما وهذا

واحد. وقت يف ومتهًما قاضيًا الشعب يظهر أن السيئة عاداتها
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أن تلبث لم وإال قلنا، كما املنع بحق االشرتاع يف تشرتك أن التنفيذية وللسلطة
السلطة ضاعت التنفيذ يف االشرتاعية السلطة اشرتكت ما إذا ولكن امتيازاتها، من تجرد

أيًضا. التنفيذية
أن يجب أنه بما ولكن الحرية، فقدت القطع بحق االشرتاع يف امللك اشرتك ما وإذا
املنع. بحق فيه يشرتك أن يجب فإنه الخصوص عىل النفس دفاًعا، االشرتاع يف يشرتك

السلطة يف نصيب ذا كان الذي نات السِّ أن هو رومة يف الحكام تغري أوجب والذي
كالشعب. املنع حق يملكا لم فيها اآلخر النصيب أصحاب كانوا الذين والحكام التنفيذية،
االشرتاعية الهيئة أن وبما عنها، نتكلم التي للحكومة األسايس النظام هو هذا إذن،
القسمني كال ويكون مبادلة، املنع يف بحقه اآلخر يقيد أحدهما فإن قسمني من فيها مؤلفة

االشرتاعية. السلطة يف ترتبط التي التنفيذية السلطة يف مرتبًطا
مكرهة أنها بما ولكن جموًدا، أو سكونًا توجد أن الثالث السلطات هذه عىل وكان

اضطرار. عن متوافقة تسري فإنها الرضورية األشياء بحركة السري عىل
فإنها املنع بحق إال االشرتاعية السلطة من قسًما ليست التنفيذية السلطة أن وبما
وذلك تقرتح، أن الرضوري من ليس إنه حتى األمور، مناقشة يف تتدخل أن تستطيع ال
االقرتاحات عنه تسفر ما نبذ عىل تقدر فإنها دائًما القرارات ترفض أن تستطيع أنها بما

وضعها. عدم تريد أن يمكن كان قرارات من
األمور يف يناقش أن الشعب يمكن كان حيث القديمة، الجمهوريات بعض ويف
حولها، والشعب هي تناقش وأن التنفيذية السلطة تقرتحها أن الطبيعي من كان كهيئة،

غريب. التباس القرارات يف لوجد وإال
موافقتها غري من العامة األموال جباية حول قراًرا التنفيذية السلطة اتخذت ما وإذا

االشرتاع. أمور أهم يف اشرتاعية تصبح ألنها وذلك الحرية؛ ضاعت
األموال جباية حول مسانهًة، ال أبديٍّا، قراًرا االشرتاعية السلطة اتخذت ما وإذا
ما وإذا لها، مكرتثة غري تعود التنفيذية السلطة ألن وذلك بحريتها؛ تخاطر فإنها العامة
ويقع غريه، من أو ذاته من ينال أن املهم غري من صار األبد إىل الحق هذا مثل حصل
أن يجب التي والبحر الرب قوى حول مسانهًة، ال أبديٍّا، قراًرا اتخذت ما إذا هذا مثل

التنفيذية. السلطة إىل أمرها تفوض
الشعب روح عندها تكون وأن شعبًا أمرها يوفض التي الجيوش تكون أن ويجب
أن التنفيذ أمر بيده من يستطيع لكيال وذلك ماريوس، زمن حتى رومة يف كما نفسها
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إنكلرتة نظام

يستخدمون من لدى يكون أن إما وذلك هكذا، األمر ليكون وسيلتني غري يوجد وال يجور،
يجندوا وأال اآلخر، الوطن أبناء تجاه سلوكهم عن للجواب الخري من يكفي ما الجيش يف
من جنوده يكون وأن دائم فيلق يوجد أن وإما رومة، يف يقع كان كما واحدة لسنة إال
وأن أرادت، متى فضه عىل قاردة االشرتاعية السلطة تكون أن فيجب األمة، أقسام أدنى
حصون. وال ثكن توجد وأال منعزل، معسكر يوجد وأال الوطن، أبناء مع الجنود يقيم

يكون أن يجب بل حاًال، االشرتاعية للهيئة تابًعا يكون أال وجب الجيش أنشئ ومتى
مما أكثر العمل عىل أمره لقيام وذلك األمور، طبيعة عن وذلك التنفيذية، للسلطة تابًعا

املناقشة. عىل
االحرتاز من أكثر والنشاط الحياء من أكثر الشجاعة تُقدر أن الناس ذهنية ومن
فال دائًما، ضباطه ويحرتم نات السِّ مجلس الجيش ويزدري النصائح، من أكثر والقوة
أهل غري ُخوَّف أنهم يعتقد أناس من مؤلفة هيئة من إليه ترسل التي األوامر يعترب
اشرتاعية هيئة إمرة تحت الجيش وجود فور عسكرية الحكومة تصبح وهكذا لقيادته،
عن ناشئ أي: للعادة؛ خارقة أحوال بعض نتيجة فذلك العكس حدث ما وإذا فقط،
لواليتها منها واحدة كل تابعة كثرية كتائب من الجيش تأليف وعن دائًما، الجيش انعزال
توجد فال فقط، بموقعها نفسها عن تدافع رائعة أماكن املهمة املدن كون وعن الخاصة،

مطلًقا. كتائب فيها
تمردت، ما إذا جوًعا وتميتها الكتائب تغمر فهي سالمة، البندقية من أكثر وهولندة

إذن. وقتي أمر لديها واملرية تمريها، أن يمكن التي املدن يف ليست الكتائب وهذه
الخاصة األحوال من ووجد الجيش، تدير التي هي االشرتاعية الهيئة كانت وإذا
محاذير يف الوقوع من بد ال فإنه عسكرية؛ حكومة إىل الحكومة تحول دون يحول ما
تضعف أن وإما الحكومة عىل الجيش يقيض أن إما األمرين: أحد حدوث من بد ال أخرى،

الجيش. الحكومة
الحكومة. ضعف عن ينشأ أنه وهي مقدرة، علة الضعف لهذا ويكون

قد اإلنكليز يجد الجرمان»6 «عادات عن العجيب تاسيت كتاب يطالع أن يرد ومن
الغاب. يف البديع النظام هذا وجد وقد السياسية، حكومتهم مبدأ منهم اقتبسوا

حريتها ستفقد عنها نتكلم التي الدولة فإن نهاية البرشية األمور لجميع أن وبما
السلطة تصبح عندما ستهلك وهي وقرطاجة، وإسپارطة رومة هلكت وقد وستهلك،

فساًدا. التنفيذية السلطة من أكثر االشرتاعية
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األول) (الجزء الرشائع روح

يكفيني وإنما ال، أو الحرية بهذه اإلنكليز يتمتع هل يف أبحث أن مطلًقا عيلَّ وليس
هذا. من أكثر هو فيما أبحث وال بقوانينهم، مؤيدة الحرية هذه إن أقول: أن

إن أقول: أنني وال الخرى، الحكومات شأن أخفض أنني مطلًقا، بذلك، أزعم وال
غري عندها ليس التي الحكومات يُخزي أن يجب مما املتناهية السياسية الحرية هذه
دائًما، فيه مرغوب غري الصواب فرط أن يعتقد الذي وأنا هذا أقول وكيف معتدلة، حرية

منها. باملتطرف مما أكثر األمور من بالوسط تقريبًا، دائًما يرتضون، الناس وأن
إحدى نظام يمكن للحرية حد أقىص عن املحيط» «بحره يف بحث هارنغتن وكذلك
أن بعد إال الحرية هذه عن يبحث لم إنه عنه: يقال أن يمكن ولكن يبلغه، أن الدول

عينيه. أمام بزنطة شاطئ واضًعا كلسدونية وأنشأ أنكرها

هوامش

وهذا يشء، يصبه لم رأسه شعر بعدد األعداء من إنكلرتة يف لإلنسان كان ما إذا (1)
إنكلرتة). حول (مالحظات البدن كصحة رضورية الروح فصحة كثري،

البندقية. يف (2)
أثينة. يف كما (3)

البزنطي. إتيان إىل انظر السنني، كل يف ينتخبهم الشعب كان حكام هم أولئك (4)
دني إىل انظر حكمهم، انقضاء بعد الرومان من الحكام اتهام يمكن كان (5)

جينوسيوس. الشعب محامي قضية ،٩ باب داليكارناس،
De minoribus rebus principes consultant, de majoribus ،١١ فصل (6)
omnes; ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est apud

.principes pertractentur
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السابع الفصل

نعرفها التي امللكيات

آنًفا، عنها تكلمنا التي امللكية يف كما مباًرشا غرًضا نعرفها التي امللكيات يف الحرية ليست
عن ينشأ أنه غري واألمري، الدولة ومجد الوطن أبناء مجد غري إىل امللكيات هذه تهدف وال
يساعد أن فيمكن عظيمة، أمور إىل يؤدي أن الدول هذه يف يمكن حرية روح املجد هذا

الحرية. نيل عىل يساعد كما السعادة نيل عىل
الذي النظام مثال عىل امللكيات تلك يف مسبوكة موزعة الثالث السلطات وليست
تقريبًا، السياسية الحرية من به تدنو خاص توزيع السلطات هذه من ولكل عنه، تكلمنا

استبداد. إىل امللكية انحطت منها تدن لم إذا وهي





الثامن الفصل

واضحعن فكر وجود السببيفعدم
القدماء لدى امللكية

اطالعهم ذلك من وأقل األرشاف، من هيئة عىل القائمة الحكومة يعرفون ال القدماء كان
اليونان جمهوريات وكانت األمة، ممثيل من مؤلفة اشرتاعية هيئة عىل قائمة حكومة عىل
أهليها منها واحدة كل وجامعة حكومتها عىل منها واحدة كل مشتملة مدنًا وإيطالية
وإسپانية والغول إيطالية من مكان أي يف ملك تقريبًا، يوجد، ال وكان أسوارها، داخل
صغرية شعوب من كله ذلك وكان الجمهوريات، جميع الرومان يبتلع أن قبل وأملاينة
تشغل وكانت كبرية، لجمهورية خاضعة كانت إفريقية إن حتى صغرية، جمهوريات أو
دول، مجالس وال املدن لنواب مثال إذن، يوجد ال وكان إغريقية، جاليات الصغرى آسية

فرد. حكومة لُرتى فارس إىل الذهاب من بد ال وكان
مجلس، إىل نوابًا كثرية مدن تُرسل وكانت اتحادية، جمهوريات توجد كانت أجل،

مطلًقا. النموذج ذلك عىل ملكية توجد لم أقول ولكنني
الجرمانية األمم كانت فقد نعرفها، التي للملكيات خطة أول كونت كيف وإليك
تاسيت كتاب إىل ولينظر معلوم، هو كما ا جدٍّ حرة الرومانية اإلمرباطورية فتحت التي
يسكنون وكانوا البلد، يف الفاتحون انترش وقد ذلك، عن فضًال الجرمان» «عادات عن
بأرسها األمة يمكن كان جرمانية يف كانوا وملا املدن، يسكنون منهم قليل وكان األرياف،
عىل يجب كان ذلك ومع ذلك، عىل قادرين غري عادوا بالفتح مفرقني غدوا وملا تجتمع، أن
ممثلني، بواسطة ذلك فصنعت الفتح، قبل تفعل كانت كما أمورها حول تُناقش أن األمة
البداءة، يف وامللكية األريستوقراطية بني خلطت فقد بيننا، القوطية الحكومة أصل وإليك
تحمل صالحة الحكومة هذه كانت وقد عبيًدا، الناس طغام وجود محاذيرها من كان وقد
لتمنح العادة أتت أن ذلك ومن حاًال، أحسن به تصبح ما إىل التحول قدرة نفسها يف



األول) (الجزء الرشائع روح

وسلطة واإلكلريوس األرشاف وامتيازات املدنية الشعب حرية تلبث فلم عتق شهادات
اعتدال بالغة األرض عىل حكومة وجود معه أعتقد ال ما االنسجام من أضحت أن امللوك
أن العجب يثري ومما فيه، عاشت الذي الزمن يف أوروبة من قسم كل يف الحكومة هذه
يتصوروه. أن الناس أمكن للحكومة نوع أحسن عن فاتح شعب حكومة فساد يسفر
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التاسع الفصل

أرسطو تفكري وجه

وهو أنواع، خمسة لها جعل فقد امللكية،1 معالجته حني ظاهًرا يبدو أرسطو ارتباط كان
وعيوبه األمري كفضائل العرضية، األمور بل النظام، بشكل بعض من بعضها يمز لم

الطغيان. وراثة أو الطغيان كاغتصاب الغريبة وباألمور
ذا من ولكن امللكيات، مرتبة يف إسپارطة ومملكة الفرس إمرباطور أرسطو ويضع

جمهورية؟ واألخرى مستبدة دولة كانت إحداهما أن يرى ال الذي
الفرد، حكومة يف الثالث السلطات توزيع يعرفوا لم الذين القدماء، كان وما

امللكية. عن صائب فكر تكوين ليستطيعوا

هوامش

.١٤ فصل ،٣ باب السياسة، (1)





العارش الفصل

السياساتاألخرى تفكري وجه

جعل وقد الفرد، لحكومة تعديًال واحدة جمهورية غري أريباس،1 إپري، ملك يتمثل لم
الدولة فكانت ملكني،2 السلطة ذات يحددون كيف يعرفون ال كانوا الذين املولوس،
وجود إىل ذلك فأدى متنافسني، وجود يراد كان وقد القيادة، من أكثر بذلك تضعف

متعادين.
فيها، منهما النظام يتألف لم فهما إسپارطة، غري يف محتمًال ملكني وجود يكن ولم

النظام. من جزءًا كانا بل

هوامش

Primus leges et senatum, annu- ،٣ فصل ،١٧ باب جوستان، إىل انظر (1)
.osque magistratus, et reipublicae forman composuit

.٩ فصل ،٥ باب السياسة، أرسطو، (2)





عرش الحادي الفصل

األغارقة لدى األبطال أزمنة يف ملوك

الذين أولئك وكان يدم،1 لم امللكية من نوع األغارقة لدى األبطال أزمنة يف قام لقد
أرضني أعطوهم أو مفرقني أناًسا وجمعوا الشعب سبيل يف وقاتلوا صنائع اخرتعوا
وقضاة، وكهنة ملوًكا وكانوا أوالدهم، إىل وينقلونها أنفسهم سبيل يف باململكة يفوزون
الوحيدة اململكة هي وهذه أرسطو،2 عنها يحدثنا التي الخمس امللكيات إحدى هي وهذه
من النقيض عىل هو النظام هذا رسم أن غري امللكي، النظام فكرة تثري أن يمكن التي

الحارضة. ملكياتنا رسم
االشرتاعية السلطة به تكون وجه عىل هنالك قائًما الثالث السلطات توزيع وكان
سلطة تكون أن من بدًال وذلك للملك، القضاء سلطة مع التنفيذية والسلطة للشعب3
ولكن نعرفها، التي امللكيات يف لألمري االشرتاعية، السلطة من قسم أو واالشرتاع، التنفيذ

بالقضاء. األمري يقوم أن غري من
هذه كانت وما سيئًا، األبطال أزمنة يف امللوك حكومة يف الثالث السلطات توزيع وكان
يستطيع كان االشرتاع،4 صاحب صار منذ الشعب، ألن وذلك البقاء؛ لتستطيع امللكيات

مكان. كل يف صنع كما وذلك هوى أقل عند امللكية عىل القضاء
وذلك محلها، يف القضاء سلطة وضع جيًدا يعرف أن هو االشرتاع يف ما أبدع ويكون
مدينة يف محصور شعب لدى وذلك االشرتاعية، السلطة لحق صاحٍب حر شعب لدى
القضاء سلطة تكون ما أسوأ ولكن أيًضا، املقت إىل أدعى ممقوت أمر كل يصبح حيث
هول من عليه امللك يُصبح ملا وذلك التنفيذية، السلطة صاحب قبضة تصبح أن هو عليه
أن يستطع لم نفسه الوقت يف االشرتاع صاحب يكن لم أنه بما ولكن الساعة، تلك منذ
كافيًا. عنده يكن لم والسلطان السلطان، كثري كان وقد االشرتاع، تجاه نفسه عن يدافع



األول) (الجزء الرشائع روح

الحقيقي، األمري واجب القضاة تعيني أن هو بعد تكتشف لم التي األمور من وكان
جميع فطرد يطاق، ال أمًرا الفرد حكومة جعلت هذه عكس وسياسة بنفسه، يقيض أن ال
مطلًقا، الفرد حكومة يف الحقيقي السلطات توزيع األغارقة يتصور ولم امللوك، هؤالء
النظام من النوع هذا دعوا وقد الكثريين، الناس حكومة غري يف يتصوروها لم وهم

بالضابطة.

هوامش

.١٤ فصل ،٣ باب السياسة، أرسطو، (1)
نفسه. املصدر (2)

باب أيًضا، توسيديد إىل انظر ،٨ فصل ثيزه، حياة پلوتارك، قال ما إىل انظر (3)
.١

.٨ فصل ،٤ باب السياسة، أرسطو، إىل انظر (4)
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عرش الثاني الفصل

عت وكيفُوزِّ رومة ملوك حكومة
الثالثفيها السلطات

لدى األبطال أزمنة يف امللوك حكومة املطابقة بعض تطابق رومة يف امللوك حكومة كانت
الخاصة، طبيعتها ويف بنفسها، كانت وإن العام، عيبها عن كغريها سقطت فقد األغارقة،

ا. جدٍّ صالحة
حكومة األولني، الخمسة امللوك حكومة أميز معروفة الحكومة هذه أجعل ولكي

تاركن. وحكومة توليوس رسڨيوس
يف نصيب أكرب األولني الخمس امللوك عهد يف نات للسِّ وكان انتخابيٍّا، التاج كان

االنتخاب.
رسم، قد كان الذي الحكومة شكل عىل يحافظ هل يف نات السِّ بحث امللك مات وإذا
يوافق أن نات السِّ عىل وكان امللك، النتخاب منه حاكًما1 عني حفظه الصواب من رأى فإذا
هذه أحد يتم لم وإذا تضمنه، أن الطوالع وعىل يؤيده، أن الشعب وعىل االنتخاب عىل

االنتخاب. يعاد أن وجب الرشوط
لم ما االنسجام من السلطة وكانت وشعبيٍّا، وأريستوقراطيٍّا ملكيٍّا النظام وكان
نظارة له وكانت الجيوش يقود امللك وكان األوىل، العهود يف نزاع وال حسد معه ير
وجمع نات، السِّ دعوة وحق والجزائية،3 املدنية2 القضايا يف الحكم وسلطة القرابني،

نات.4 السِّ مع األخرى الشئون وتنظيم إليه، الشئون بعض وتقديم الشعب،
نات السِّ من أعضاء الغالب، يف يأخذون، امللوك وكان كبري، سلطان نات للسِّ وكان

نات.5 السِّ يف فيها يناقش أن قبل أموًرا الشعب إىل يقدمون ال وكانوا معهم، للقضاء
شهر وحق الجديدة، القوانني عىل املوافقة وحق الحكام6 انتخاب حق للشعب وكان
فلما مطلًقا، القضاء حق للشعب يكن ولم ذلك، يف امللك أذن ما إذا السلم وعقد الحرب



األول) (الجزء الرشائع روح

يوجد ما الخاصة األسباب من لديه كان الشعب إىل هوراس حكم هستيليوس تولوس رد
داليكارناس.7 دني يف

انتخابه يف نصيب نات للسِّ يكن ولم توليوس، رسڨيوس عهد8 يف النظام تبدل وقد
بغري يحتفظ ولم املدنية،9 األحكام من تجرد وقد ملًكا، به نادى الذي هو والشعب قط،
الرضائب عنه خفف وقد مبارشة، الشعب إىل األمور جميع نقل وقد الجزائية، األحكام
أضعف كلما الشعب سلطة يزيد كان وهكذا األرشاف، كاهل عىل الحمل جميع ملقيًا

نات.10 السِّ وسلطة امللكية السلطة
غاصبًا توليوس رسڨيوس عد وقد له، ناخبًا نات، السِّ وال الشعب، تاركن يجعل ولم
منهم، بقي من يستشري ال وعاد نات، السِّ أعضاء معظم وأباد وراثي، كحق التاج فتناول
هذه يف ممقوتًا كان ما ولكن سلطانه، زاد أجل، أحكامه،11 إىل حتى يدعهم لم وهو
من قوانني ووضع الشعب، سلطة اغتصب قد وهو قبل، من مقتًا أكثر صار السلطة
بيد شخصه، يف الثالث السلطات يجمع كان وهو ضده،12 قوانني وضع إنه حتى دونه،

ذلك. غري تاركن وأصبح مشرتًعا، كان أنه ساعة، ذات ذكر، الشعب أن

هوامش

و٢٤٣. ص٢٤٢ ،٤ وباب ص١٢٠، ،٢ باب داليكارناس، دني (1)
نظام وإىل األوىل، العرش ،١ باب ليڨيوس، تيتوس يف تناكيل خطبة إىل انظر (2)

ص٢٢٩. ،٤ باب داليكارناس، دني يف توليوس رسڨيوس
ص١٧١. ،٣ وباب ص١١٨، ،٢ باب داليكارناس، دني إىل انظر (3)

دني السنات، من مرسوم وفق ألبه يهدم من هستيليوس تولوس أرسل (4)
و١٧٢. ص١٦٧ ،٣ باب داليكارناس

ص٢٧٦. ،٤ باب نفسه، املصدر (5)
دام ما املناصب لجميع يوىل أن له يكن لم ذلك ومع ،٢ باب نفسه، املصدر (6)
لم ما وظيفة أية يمارس أن مواطن كل عىل يحرم قانونًا وضع قد بوبليكوال فالريوس

الشعب. بتصويت نالها قد يكن
ص١٥٩. ،٣ باب نفسه، املصدر (7)

.٤ باب نفسه، املصدر (8)
ص٢٢٩. ،٤ باب داليكارناس، دني روى كما امللكية السلطة نصف حرم (9)
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فيها الثالث السلطات ُوزِّعت وكيف رومة ملوك حكومة

،٤ باب داليكارناس، دني تاركن، يعرتضه لم لو شعبية حكومة يقيم كان (10)
ص٢٤٣.

.٤ باب داليكارناس، دني (11)
نفسه. املصدر (12)
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عرش الثالث الفصل

طرد بعد رومة حال حول تأمالتعامة
امللوك

ترتك عاصمتهم يف الجديدة القصور تزال ال وهكذا مطلًقا، الرومان ترك ليمكن كان ما
والجبال. الصخر ترى أن املروج، مينا إىل املطمئنة العني، تود وهكذا الخرائب، عن بحثًا
الكبرية الفروق، هذه وأصبحت زمان، كل يف عظيمة امتيازات األرشاف ألرس وكان
وكانت خفضها، فأرادوا العوام حسد هذا فأثار طردهم، بعد أهمية أكثر امللوك، أيام
باألرسة يبايل ال كان ألنه وذلك الحكومة؛ تُضعف أن غري من النظام تصفع الخصومات

سلطانهم. يصونوا أن عىل الحكام إليها ينتسب التي
أريستوقراطية هيئة رومة، كانت كما الرضورة، بحكم االنتخابية امللكية وتفرتض
الدولة أن غري شعبية، دولة إىل أو طغيان إىل البداءة يف تحولت وإال تدعمها، قوية
كانوا الذين األرشاف جعل ما وهذا لتبقى، األرس بني التمييز هذا إىل تحتاج ال الشعبية
استطاع فقد القناصل، عهد يف زائد عضو إىل يتحولون امللوك عهد لنظام الزمة أعضاء

إفساد. غري من النظام يغري وأن هالك، غري من يخفضهم أن الشعب
الشعب، أيدي إىل امللوك أيدي من رومة وقعت األرشاف توليوس رسڨيوس أذل وملا

ثانية. امللوك أيدي يف الوقوع ليخىش يكن لم األرشاف، بخفضه الشعب، أن غري
ما فإذا يفسد، أن وإما النظام، يقوم أن إما وجهني: عىل تتغري أن الدولة ويمكن
وتغري مبادئه أضاع ما وإذا إصالحه، عن هذا كان النظام وتغري مبادئه عىل حافظ

فساده. عن هذا كان النظام
قابًضا الشعب وكان امللوك، طرد بعد ديموقراطية إىل رومة بتحول الحال وقضت
يرص لم لو وهو امللوك، طرد الذي هو اإلجماعي وصوته ذلك، قبل االشرتاعية السلطة عىل
يزعم أن الصواب من يكن ولم حني، كل يف يعودوا أن تاركن آل الستطاع هذا عزمه عىل



األول) (الجزء الرشائع روح

رومة تصري أن يتطلب األمور وضع كان وإنما األرس، لبعض عبًدا ليقع طردهم أراد أنه
واتجاه القوم أكابر سلطة تعديل وجب فقد ذلك، مع كذلك تكن لم وهي ديمقراطية،

الديموقراطية. نحو القوانني
تصنع مما أكثر آخر إىل نظام من املحسوس غري بانتقالها الغالب يف الدول وتزدهر
األهلني، جميع لدى مزاعم وتظهر كلها، الدولة نوابض تشتد وهنالك النظام، ذلك أو هذا
يقدمون ومن اآلفل النظام عن يدافعون من بني كريم تنافس ويكون يداىل،1 أو ويصاول

القابل. النظام

هوامش

داراه. ولطف، برفق عامله دااله: (1)

414



عرش الرابع الفصل

الثالثيتحول السلطات توزيع كيفأخذ
امللوك طرد بعد

كانوا وحدهم األرشاف أن وذلك الخصوص، عىل أمور أربعة رومة يف الحرية تؤذي كانت
كانت القنصلية وأن والعسكرية، واملدنية والسياسية املقدسة الناصب جميع ينالون
أي له يرتك ال كان إنه ثم إهانات، إليه توجه كانت الشعب وأن زائد، بسلطان تخص

الشعب. أصلحها التي هي األربع املساوئ فهذه تقريبًا، األصوات يف تأثري

بالتدريج نال وقد بها، يطالبوا أن العوام يمكن حاكميات إيجاد عىل الشعب حمل (١)
امللك. مرتبة خال كلها فيها نصيبًا

القضايا يف للحكم قضاة1 فنصب حاكميات، عدة منها وألفت القنصلية فصلت (٢)
بيت إلدارة وخزنة3 للضابطة، ونظار العامة، الجرائم يف للقضاء حكام2 وعني الخاصة،
أبناء لعادات الناظم االشرتاعية السلطة قسم بهم القناصل من فنزع رقباء وأوجد املال،
القيام هي لهم بقيت امتيازات وأهم الدولة، هيئات ملختلف املؤقتة والضابطة الوطن

الجيوش. وقيادة نات السِّ وجمع الكربى4 الدولة مجالس برئاسة
يقفوا أن حني كل يف يمكنهم للشعب محامني تعيني عىل املقدسة القوانني نصت (٣)

الخاصة. عن فضًال العامة القبائح دون يحولوا وأن األرشاف، مشاريع

ثالثة عىل منقسًما الروماني الشعب وكان العامة، القرارات يف تأثريهم العوام زاد وأخريًا
وألف تجمع صوته أعطى ما إذا فكان وقبائل، وفصائل مئويات عن منقسًما أوجه،

األوجه. هذه من واحًدا



األول) (الجزء الرشائع روح

طبقة من هم ملن أي: نات؛ والسِّ واألغنياء والكرباء لألرشاف كان األول الوجه ففي
هذا من وأقل سلطانًا، أقل الثاني الوجه يف وكانوا تقريبًا، السلطان كل تقريبًا، واحدة

الثالث. الوجه يف سلطانهم
النفوس، عىل مما أكثر والثروات الرضائب عىل قائًما مئويات عن التقسيم وكان
وكانت واحًدا، صوتًا منها واحدة لكل أن عىل مئوية5 ١٩٣ إىل مقسًما الشعب وكان
بني موزعني الوطن أبناء بقية وكان واألعيان، األرشاف من تتألف األوىل ٩٨ ال املئويات

التقسيم. هذا يف األصوات أصحاب األرشاف كان ولذا األخرى، ٩٥ ال
فيها فوائد لهم وكانت فصائل،6 عن التقسيم يف الفوائد ذات لألرشاف يكن ولم
كان وما لها، أصحابًا األرشاف كان التي الطوالع استشارة من بد ال فكان ذلك، مع
وأما سناتي، بمرسوم ويستحسن نات السِّ إىل به يؤتى أن قبل الشعب إىل باقرتاح ليؤتى
يقبلون ال األرشاف وكان نات، السِّ ملراسيم وال للطوالع فيه محل فال قبائل عن التقسيم

فيه.
أن تقيض العادة كانت ما بالفضائل يصنع أن دائًما حاول الشعب أن والواقع
وهذا بالفصائل، تصنع كانت مجالس بالقبائل يصنع وأن املجالس، من املئويات تصنعه

العوام. أيدي إىل األرشاف أيدي من األمور انتقال عن أسفر ما
كوريوالن،7 قضية منذ به بدئ ما وهذا األرشاف، يف الحكم حق العوام نال ملا وهكذا،
حاكميات أقيمت وملا فصائل، عن ال قبائل،8 عن بمجالس فيهم يحكموا أن العوام أراد
لتولية فصائل االجتماع حق الشعب نال للشعب نفًعا الجديدة9 والنظار الشعب محامي

قبائل. عن مجلس يف تولتيهم حق10 نال الشعب سلطان ثبت وملا هؤالء،

هوامش

.٦ باب ليڨيوس، تيتوس (1)
.Quaestores parricidii, Pomponius, leg. 2, 23, ff. De orig. jur (2)

.٦ فصل بوبليكوال، حياة پلوتارك، (3)
.Comitiis centuriatis (4)

دني وإىل ،٤٣ فصل ،١ باب ليڨيوس تيتوس إىل انظر ذلك عىل وزيادة (5)
و٧. ٤ باب داليكارناس،

ص٥٩٨. ،٩ باب داليكارناس، دني (6)
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امللوك طرد بعد يتحول الثالث السلطات توزيع أخذ كيف

.٧ باب داليكارناس، دني (7)
ص٣٢٠. ،٥ باب داليكارناس، يف يرى كما للعادة خالًفا (8)

و٤١١. ص٤١٠ ،٦ باب نفسه، املصدر (9)
ص٦٠٥. ،٩ باب نفسه، املصدر (10)
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عرش الخامس الفصل

دولة يف بغتة حريتها كيفخرسترومة
املزدهرة اجلمهورية

تصدر لكيال ثابتة قوانني وضع األرشاف، وبني بينهم النزاع اضطرام أثناء يف العوام طلب
مقاومات بعد لذلك نات السِّ ويذعن مرادية، سلطة عن أو لهواها تابعة إرادة عن األحكام
ملا كبريًا سلطانًا منحهم رضورة وترى القوانني، هذه لوضع حكام عرشة ويعني كثرية،
الحكام، جميع تعيني عن ويمسك تقريبًا، متنافرة ألحزاب قوانني وضع من عليهم يجب
للجمهورية، وحيدين مديرين بالكوميس املعروفة الشعب مجالس يف هؤالء وينتخب
جمع حق السلطتني إحدى وتمنحهم الشعب، عن املحاماة وسلطة القنصلية ويتقمصون
وعرشة ذلك، وال هذا يجمعوا لم ولكنهم الشعب، جمع حق األخرى وتمنحهم نات، السِّ
السلطة وجميع االشرتاعية السلطة جميع لهم صارت الذين هم فقط الجمهورية يف رجال
كان وملا تاركن، كبغي لطغيان خاضعة رومة فرئيت القضاء، سلطة وجميع التنفيذية
الحكام زاول وملا اغتصبها، التي السلطة عىل ساخطة رومة كانت مظامله يزاول تاركن

إياها. منحتهم التي السلطة من رومة بهتت مظاملهم العرشة
والعسكرية السياسية السلطة ينالوا لم أناس أنتجه الذي البغي نظام كان ماذا ولكن
جبن إىل محتاجني األزمنة تلك أحوال مثل يف كانوا والذين املدنية، باألمور معرفة عن إال

مدافعني؟ عنها ليكونوا الخارج يف جرأتهم وإىل حاكمني ليرتكوا الداخل يف األهلني
زوال إىل أدى وحرية حياء عن أبوها ذبحها التي ڨرجيني موت منظر من كان وما
جميع أن أي: مهان؛ أنه رأى ألنه حر؛ أنه وجد واحد كل أن وذلك العرشة، الحكام سلطة
إىل والشعب نات السِّ عاد وقد أب، أنه أبرص منهم واحد كل ألن وطن؛ أبناء غدوا الناس

للسخرية. مثريين طغاة إىل سلمت قد كانت حرية



األول) (الجزء الرشائع روح

الدامي لوكريس جسم فمنظر غريه، من أكثر باملناظر يهيج الروماني الشعب وكان
عن امليدان يف بالجروح مثخنًا ظهر الذي املدين منظر وأسفر امللكية، انتهاء إىل أدى
الحكم واقتىض العرشة، الحكام طرد ڨرجيني منظر وأوجب الجمهورية، شكل تغيري
إىل رومة الدامية قيرص حلة وأعادت الشعب، عن الكاپيتول منظر حجب منليوس عىل

العبودية.
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عرش السادس الفصل

الرومانية اجلمهورية يف االشرتاعية السلطة

أنواع رجوع رئي الحرية عادت ملا ولكن العرشة، الحكام عهد يف يخاصم أن يحق ال كان
االمتيازات. من لهم بقي ما األرشاف من العوام فنزع الحسد

ولم امتيازاتهم األرشاف بحرمان العوام اكتفى لو سوء قليل غري يقع ال كان
كان ومئويات فصائل مجتمًعا الشعب كان وملا للوطن، أبناء صفتهم يف حتى يهينوهم
دون من بحقهم1 نزاعهم يف العوام فاز وقد وعوام، أرشاف ومن ِسنات أعضاء من مؤلًفا
املعروفة الشعبية املجالس دعيت كما عامية سميت قوانني وضع يف نات والسِّ األرشاف
يف به األرشاف2 يشرتك لم ما األحوال من وجد وهكذا قبائل، عن كوميسات بالكوميسات
الحرية، هذيان هذا وكان الدولة، يف أخرى هيئة الشرتاع فخضعوا االشرتاعية،3 السلطة
يلوح فكان الديموقراطية، إقامة سبيل يف الديموقراطية مبادئ صدم الشعب إن حتى
أنه غري األمر، من نات للسِّ ما عىل تقيض كادت اإلفراط من الدرجة تلك بالغة سلطة أن
السلطة كانت الخصوص، عىل نظامان لها كان بالعجب، يقيض النظم من لرومة كان

باآلخر. تحدد وكانت باألول، تنظم االشرتاعية
خمس كل يف الشعب هيئة ويوجدون، يؤلفون، قبلهم،4 والقناصل الرقباء، وكان
االشرتاعية، السلطة لها كانت التي الهيئة حول حتى االشرتاع يمارسون وكانوا سنني،
وحركة، بكلمة املدينة قبائل إىل العتقاء غراكوس طيربيوس الرقيب «نقل شيرشون: قال
نؤيدها نكاد ال التي الجمهورية لهذه أصحابًا نعد لم ذلك يفعل لم ولو بالغته، بقوة ال

اليوم.».
وذلك الشعب، أيدي من الجمهورية نزع سلطة أخرى، ناحية من للسنات، وكان
صامتة، شعبية القوانني أكثر وتظل رأسه، السيادة صاحب يطأطئ طاغية بنصب

أمامه.5



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

ص٧٢٥. ،١١ باب داليكارناس، دني (1)
غري من وحدهم عامية مراسيم املقدسة بالقوانني يضعوا أن العوام استطاع (2)
ص٤٣٠. ،٧ وباب ص٤١٠، ،٦ باب داليكارناس، دني مجالسهم، يف األرشاف يقبل أن
الحكام طرد بعد وضع الذي القانون وفق العامية للمراسيم األرشاف خضع (3)
ودني ،٥٥ فصل ،٣ باب ليڨيوس، تيتوس له، يصوتوا أن يستطيعوا لم وإن العرشة
فيلو، بويليوس الطاغية بقانون القانون هذا تأيد وقد ص٧٢٥، ،١١ باب داليكارناس،

.١٢ فصل ،٨ باب ليڨيوس، تيتوس رومانية، ٦١٤ سنة
يظهر كما وذلك رومانية، ٣١٢ سنة أيًضا باإلحصاء يقومون القناصل كان (4)

.١١ باب داليكارناس، دني من
الشعب. لدى الحكام جميع أحكام باستئناف تسمح التي كالقوانني (5)
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عرش السابع الفصل

نفسها اجلمهورية يف التنفيذية السلطة

سلطته عىل غرية ذلك من أقل كان فإنه االشرتاعية سلطته عىل غيوًرا الشعب كان إذا
انتخاب حق بغري يحتفظ فلم والقناصل، نات للسِّ تقريبًا كلها تركها التي وهي التنفيذية،

والقواد. نات السِّ أعمال عىل واملوافقة الحكام
كانت والتي القيادة، تهوى كانت التي لرومة دائًما، عظيمة أمور لرومة وكانت
بها، يأتمرون أعداؤها وكان تغتصب، تنفك ال كانت والتي يشء، كل إخضاع إىل تهدف

بأعدائها. تأتمر كانت أو
ناحية من بالغة وبحكمة ناحية، من ببطولة السري إىل مضطرة كانت أنها وبما
ينازع الشعب وكان لألمور، موجًها نات السِّ يكون بأن تقيض كانت األحوال فإن أخرى،
أي ينازعه ال وكان حريته، عىل غيوًرا كان ألنه االشرتاعية؛ السلطة فروع جميع نات السِّ

مجده. عىل غيوًرا كان ألنه التنفيذية؛ السلطة من فرع
جميع إن پوليب:1 معه قال ما العظم من التنفيذية السلطة يف نات السِّ نصيب وكان
العامة، األموال يف يترصف نات السِّ وكان أريستوقراطية، رومة أن يظنون كانوا األجانب
والسلم، الحرب ويقرر الحلفاء، أمور يف حكًما نات السِّ وكان قبالة2 الغالت ويُعطي
وكتائب الرومانية الكتائب عدد يعني نات السِّ وكان الناحية، هذه من القناصل فيوجه
القيادة، عىل عام مر إذا وكان والحكام، القناصل بني والجيوش الواليات ويوزع الحلفاء،
ويرسلهم، السفراء ويستقبل النرص، احتفاالت يف يأذن وكان خلًفا، لهم يجعل أن أمكنه
الروماني الشعب حلفاء لقب ويمنحهم فيهم ويحكم ويجازيهم ويكافئهم امللوك وينصب

اللقب. هذا منهم ينزع أو
يقودون وكانوا بالحرب، تقوم أن يجب التي الكتائب يجمعون القناصل وكان
الجمهورية، سلطان بجميع الواليات يف ويتمتعون الحلفاء، ويعدون والبحر الرب جيوش



األول) (الجزء الرشائع روح

إىل يردونها أو الرشوط عليها ويفرضون املقهورة، األمم عىل بالسلم ينعمون وكانوا
نات. السِّ

يفضل والسلم، الحرب أمور يف نصيب له كان حينما األوىل، األزمنة يف الشعب وكان
ما تأييد غري يصنع ال وكان التنفيذية، السلطة ممارسة عىل االشرتاعية السلطة ممارسة
كانوا نات، السِّ أو القناصل، أن ونرى بعدهم، من نات السِّ أو والقناصل امللوك، صنعه
كون بعد مع وذلك غالبًا، الشعب محامي معارضة من الرغم عىل بالحرب يقومون
النجاح، من نشوة يف التنفيذي سلطانه زاد الشعب أن غري الحرب، أمر يف حكًما الشعب
الحني، ذلك حتى يعينونهم القواد كان الذين الكتائب محامي نفسه الشعب أوجد3 وهكذا

الحرب.4 شهر حق صاحب وحده يكون بأن األوىل الپونية الحرب قبيل قىض وهكذا

هوامش

.٦ باب (1)
ذلك. وغري ودين عمل من اإلنسان يلتزمه ملا اسم القبالة: (2)

وملا ،٣٠ فصل ،٩ باب األوىل، العرشة ليڨيوس، تيتوس رومانية، ٤٤٤ سنة (3)
القانون، هذا بوقف يقيض نات السِّ من مرسوم صدر مهلًكا أمًرا برسه محاربة ظهرت
.(٣١ فصل ،٤٢ (باب ٢ باب الخامسة، العرشة ، ليڨيوس تيتوس عليه، الشعب فوافق

.٦ باب الثانية، العرشة فرنشميوس، روى كما نات السِّ من انتزعه (4)
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عرش الثامن الفصل

رومة يفحكومة القضاء سلطة

كيف يُرى أن ويجب القضاء، سلطة القضاة وبعض والحكام نات والسِّ الشعب أعطى
املدنية. بالقضايا وأبدأ وزعت،

رسڨيوس وجرد القناصل، بعد الحكام به قام كما امللوك بعد بالقضاء القناصل1 قام
يكن لم ما أيًضا، فيها القناصل يحكم ولم املدنية، القضايا يف الحكم من نفسه توليوس
القناصل واكتفى السبب، لهذا عادية»3 «غري دعيت التي ا جدٍّ النادرة2 األحوال يف ذلك
أپيوس خطبة من ويظهر بالقضاء، تقوم أن يجب التي املحاكم وتأليف القضاة بنصب
سنة منذ الرومان لدى ثابتة عادة عد ذلك أن داليكارناس،4 دني رواها التي كلوديوس،

توليوس. رسڨيوس من أبعد هو ما إىل ذلك يرد وال الروماني، التاريخ من ٢٥٩
للقيام يختارهم من بأسماء جدوًال، أو قائمة،5 سنة كل يف يضع الحاكم وكان
ويمارس مسألة، لكل كاٍف عدد ذلك من يؤخذ وكان حاكميته، سنة يف القضاة بوظيفة
الحاكم أن هو الغاية إىل للحرية6 مالئًما هذا يجعل كان والذي تقريبًا، إنكلرتة يف هذا
الوقت يف إنكلرتة يف القضاة رفض معظم ويرجع الخصوم، بموافقة7 القضاة يختار

تقريبًا. العادة هذه إىل الحارض
يقررون، أنهم ذلك ومن الواقعية،8 املسائل غري يف يفصلون ال القضاة هؤالء وكان
تستلزم كانت الفقه9 مسائل أن بما ولكن ال، أو الفعل اقرتف وهل ال، أو املبلغ دفع هل

املئة.10 محكمة إىل ترفع كانت املسائل هذه فإن األهلية بعض
ذلك، يف القناصل خلفهم وقد الجنائية، القضايا يف الحكم بحق امللوك احتفظ وقد
ائتمروا من وجميع أوالده بقتل بروتوس القنصل حكم أن السلطة هذه نتيجة من وكان
قبضة كانت العسكرية السلطة أن وبما مفرطة، السلطة هذه وكانت تاركن، آل سبيل يف



األول) (الجزء الرشائع روح

من املجردة أساليبهم وكانت املدن، شئون يف حتى مارسوها فإنهم ذلك قبل القناصل
أحكاًما. تكون أن من أكثر عنف أعمال والعدل الشكل

جميع الشعب إىل تستأنف بأن يسمح الذي الڨالريي القانون إىل هذا أدى وقد
ال القناصل فعاد خطر، يف الوطن ابن حياة تجعل التي األحكام أي: القناصل؛ أحكام

الشعب.11 بإرادة إال روماني مواطن عىل اإلعدام بعقوبة ينطقوا أن يستطيعون
املذنبني، عىل حكم بروتوس القنصل أن تاركن آل إلعادة األوىل املؤامرة يف ويرى

الثانية. يف للحكم12 الشعبية واملجالس نات السِّ جمع وقد
كانت هيئة منهم تتألف محامني للعوام «املقدسة» تُسمى التي القوانني وجعلت
الدنية الطلب أجرأة اآلخر: من أعظم األمرين أي يعرف وال البداءة، يف كبرية مزاعم لها
االستئناف يف أذن قد الڨالريي القانون وكان نات، السِّ يف املوافقة وسهولة االنقياد أم
تقديم رضورة العوام وسن وعوام، أرشاف ومن ِسنات أعضاء من املؤلف الشعب إىل
وقد رشيًفا، يدينوا أن العوام يستطيع هل مسألة: وضعت ما ولرسعان إليهم، االستئناف
اتهم فلما القضية، بهذه وانتهى كوريوالن قضية عنه أسفرت نزاع موضوع هذا كان
الڨالريي، القانون لروح خالًفا املتهم، هذا اعرتض الشعب أمام كوريوالن الشعب محامو
العوام، زعم وقد القناصل، قبل من إال أمره يف يحكم أن يمكن ال أنه وذلك رشيف، بأنه
فحكموا فقط، قبلهم من إال أمره يف يحكم أن ينبغي ال أنه نفسه، القانون لروح خالًفا

عليه.
يمكن ال أنه القانون هذا عليه نص ومما ذلك، عرش االثني األلواح قانون وعدل
أو العوام، هيئة فإن وهكذا، الكربى،13 الشعب مجالس يف إال مواطن حياة يف الحكم
يعدو ال التي الجرائم غري يف تحكم ال عادت هي، وهي قبائل، عن الشعبية املجالس
ولم اإلعدام، عقوبة لفرض قانون من بد ال وصار النقدية، الغرامة حد فيها الجزاء

شعبي. حكم غري النقدية بالعقوبة الحكم يتطلب
انطوى فقد الحكمة، من كبري جانب عىل هذا عرش االثني األلواح قانون حكم وكان
يتوقف صار منهما اختصاصكل ألن وذلك نات؛ والسِّ العوام هيئة بني عجيب توفيق عىل

يتوافقا. أن فوجب الجريمة، وطبيعة العقوبة عظم عىل
ملوك لحكومة املطابقة الحكومة من رومة يف بقي ما كل الڨالريي القانون وأزال
عىل العقاب سلطة من عاطلني أنفسهم القناصل ووجد األبطال، أزمنة يف األغارقة
الوطن أبناء يهم ما أكثر هي التي تماز أن وجب عامة الجرائم جميع أن ومع الجرائم،
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رومة حكومة يف القضاء سلطة

األوىل وسميت الوطن، بأمن صلتها يف الدولة تهم ما أكثر هي التي من بينهم فيما
بالجرائم نفسه الشعب قىض وقد العامة، بالجرائم الثانية وسميت الخاصة، بالجرائم
خازنًا خاصة، لجنة بواسطة منها، واحدة لكل عني فقد الخاصة الجرائم وأما العامة،
يختاره أحيانًا، عاديًا رجًال أو غالبًا، حاكًما هذا كان وقد تعقيب، من تقتضيه بما للقيام
االثني األلواح قانون يف هذا ذُكر وقد الوطن، عىل املعتدي خازن يُسمى وكان الشعب،

عرش.14
وكان بالقرعة، القضاة يخرج الذي املسألة قايض يُسمى ما يعني الخازن وكان

الحكم.15 ويرأس املحكمة يؤلف
أن كيف لرُيى وذلك الخازن، تعيني يف نات السِّ نصيب هنا يالحظ أن يحسن ومما
عىل نات السِّ يحمل أن أحيانًا يحدث كان ومما الناحية، هذه من متوازنة كان السلطات
نات السِّ يأمر أن أحيانًا يحدث كان ومما الخازن،16 بوظيفة للقيام مطلق حاكم نصب
الشعب يعني أن أحيانًا يحدث كان ومما خازن،17 لتعيني محاميه أحد الشعب يجمع بأن
كما خازنًا يعني أن منه وليطلب الجرائم، إحدى عن نات السِّ إىل تقريره ليقدم حاكًما

ليڨيوس.19 تيتوس رواية وفق سيبيون18 لوسيوس حكم يف يرى
وقسمت الروماني، التاريخ من ٦٠٤ سنة يف دائمة20 اللجان هذه بعض وُجِعل
وأحدث دائمة، مسائل فسميت فشيئًا، شيئًا مختلفة أقسام إىل الجزائية املسائل جميع
يف الحكم سلطة لعام ومنحوا املسائل، هذه ببعض منهم واحد كل فخص حكام عدة

واليتهم. إلدارة يذهبون ثم بها، املتصلة الجرائم
الحكام ولكن كلها،21 للحياة معينني قضاة من مؤلًفا قرطاجة يف املئة ِسنات وكان
داموا ما واحد لعام يكونوا لم القضاة إن حتى واحد، لعام يعينون كانوا رومة يف
هذا مالءمة مقدار الباب هذا من السادس الفصل يف رئي وقد قضية، لكل يؤخذون

الحكومات. بعض يف للحرية التدبري
طيربيوس كان فلما الغراكني، زمن حتى نات السِّ سلك من يؤخذون القضاة وكان
معه باهى ما األهمية من التغيري هذا وكان الفرسان، سلك من بأخذهم أمر غراكوس

املرشوع. بهذا نات السِّ أعضاء سلك أعصاب قطع بأنه الشعبي املحامي هذا
صلتها حيث من حسنًا توزيًعا الثالث السلطات توزيع إمكان مالحظته تجب ومما
يف للشعب كان أنه وبما املواطن، بحرية صلتها يف كذلك تكن لم وإن النظام، بحرية
سلطة يف ونصيب التنفيذية السلطة يف ونصيب االشرتاعية السلطة يف نصيب أعظم رومة
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نات للسِّ كان أجل، آخر، بسلطان موازنته من بد ال كان كبري سلطان هذا فإن القضاء؛
كان هذا أن بيد االشرتاعية،22 السلطة يف ضلع له وكانت التنفيذية، السلطة يف نصيب
وقد القضاء، سلطة يف نصيب ذا يظهر أن من بد ال فكان الشعب، ملوازنة كاف غري
أعضاء الغراكون حرم وملا نات، السِّ أعضاء من القضاة اختيار عند النصيب هذا له كان
الغراكون يكون وبذلك الشعب، يقاوم أن نات السِّ يستطع لم القضاء23 سلطة نات السِّ

تلك. مع ضاعت هذه أن غري املواطن، حرية سبيل يف النظام حرية آذوا قد
ملا نظام فيه يكون ال كاد زمن يف النظام غري فقد تحىص، ال مضار ذلك عن ونشأت
الذي املتوسط السلك ذلك يكونون ال الفرسان وعاد األهلية، الفتن نار اشتعال من كان

النظام. سلسلة وقطعت بالسنات، الشعب يصل
األحكام تسليم دون يحول أن وجب ما الخاصة األسباب من يوجد كان إنه حتى
جنوًدا يكونوا أن أولئك عىل إن القائل املبدإ عىل قائًما رومة نظام كان فقد الفرسان، إىل
الجمهورية، تجاه سلوكهم عن حساب بتأدية معه يلزمون ما الكايف الخري من عندهم
عن راغبني صاروا قدرهم زاد وملا األغنياء، كأعظم الكتائب خيالة يؤلفون الفرسان وكان
الناس من جنس كل ماريوس وقبل آخرين، خيالة جمع فوجب املليشيا، هذه يف الخدمة

الجمهورية.24 وضاعت الكتائب يف
يف الرزايا يبذرون وكانوا طمعاء، وكانوا الجمهورية، جباة كانوا الفرسان إن ثم
يناسب ما بعد عىل وكان، العامة، االحتياجات من العامة االحتياجات ويولدون الرزايا،
بال القضاة عيون تحت يكونوا أن يحب القضاء، سلطة من الناس هؤالء مثل منح
عىل رشطت التي القديمة الفرنسية القوانني عىل ثناء عن هذا يذكر أن ويجب انقطاع،
ال عاد رومة يف الجباة إىل القضاء أعمال نقلت وملا لألعداء، يدخر حذر مع األعمال رجال

حكام. وال حاكمية، وال قوانني وال ضابطة وال فضيلة هنالك يكون
قال وديون، الصقيل ديودورس من منتخبات بعض يف لهذا بسيًطا وصًفا وتجد
الخاص ماله من ويعيش القديمة األخالق يعيد أن سيڨوال موتيوس «أراد ديودورس:25
رومة يف القضاء أعمال أعطوا الذين الجباة خالطوا سلفه ألن وذلك وصالح؛ زهد مع
إىل وجلب العشارين عاقب سيڨوال أن غري الجرائم، أنواع بجميع الواليات فملئوا وقتئذ

اآلخرين.». يجرون كانوا الذين هؤالء السجن
عند مقتًا منه أقل يكن لم الذي روتيليوس، پوبليوس نائبه أن ديون26 لنا ويروي
حاًال، أمواله عن وتخىل بغرامة، عليه فحكم هدايا قبل بأنه ناحيته من اتهم الفرسان،
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برسقته، اتهم الذي من كثريًا أقل هو ما األموال من لديه وجد حينما براءته وظهرت
الناس. هؤالء مثل مع رومة يف البقاء يرد ولم يملك، ما صكوك وأظهر

العبيد من أفواًجا صقلية من يشرتون اإليطاليون «كان أيًضا: ديدورس27 وقال
املساكني هؤالء وكان الطعام، عنهم يمنعون وكانوا بقطاعهم، والعناية حقولهم لحرث
ومحاطني حيوان جلود والبسني ومقامع بحراب مسلحني السابلة قطع إىل يضطرون
يملكون إنهم يقولوا أن البالد أهل يستطع ولم الواليات، جميع وخربت كبرية، بكالب
يقاوم أن يريد، أو يستطيع، حاكم وال واٍل يوجد كان وما املدن، داخل هو ما غري
يقومون كانوا الذين الفرسان ملك ألنهم العبيد؛ هؤالء معاقبة عىل ويجرؤ الفوىض، هذه
غري أقول وال العبيد، حرب أسباب من هذا كان ذلك ومع رومة.»28 يف القضاة بأعمال
يكن لم مهنة قبل من رومة يف القضاء بأعمال القيام ينبغي ال كان وهي: واحدة, كلمة
دائًما طلوبًا كانت مهنة قبل من الكسب، غري هدف، لها يكون أن يمكن ولم هدف، لها
البؤس. حتى للغنى، مفقرة الرحمة فاقدة صماء مهنة قبل من يشء، منها يطلب ال وكان

هوامش

إحداث قبل بالقناصل خاصعة غري كانت املدنية األحكام أن يف الشك يمكن ال (1)
دني ،١٩ صفحة ،١ فصل ،٢ باب األوىل، العرشة ليڨيوس، تيتوس إىل انظر القضاة،

نفسه. الباب من ٦٤٥ وص ص٦٢٧ ،١٠ باب داليكارناس
يجعلهم كان يشء وال الغالب، يف وحدهم بالحكم يقومون الشعب محامو كان (2)

ص٧٠٩. ،١١ باب داليكارناس، دني هذا، من أكثر ممقوتني
.٤ باب القانونية، املجموعة ،Judicia extraordinaira (3)

ص٣٦٠. ،٦ باب (4)
.Album judicum (5)

الرجل يكون أن أجدادنا يرد «لم :٤٣ فصل pro Cluentio شيرشون، قال (6)
املواطن.». سمعة عن فضًال مالية قضية أقل يف قاضيًا الطبقات عليه تتفق ال الذي

أن كيف وغريهما الكورنييل والقانون الرسفييل القانون من املنتخبات يف انظر (7)
القضاة هؤالء وكان عليها، تعاقب التي الجرائم يف للحكم القضاة تعني القوانني هذه

أخريًا. الخيار مع القرعة بمزج أو أحيانًا، وبالقرعة غالبًا، بالخيار يؤخذون
.in fine ،٧ فصل ،٣ باب .De benef سنيكا، (8)
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األول) (الجزء الرشائع روح

.١٥٤١ باريس طبعة الكبري، القطع من ص٥٤، ،٤ باب كنتيليان، إىل انظر (9)
العرشة» «القضاة يسمون الذين الحكام كان ff. De orig jur ،٢ : ٢٤ قانون (10)

حاكم. إدارة تحت كله وذلك األحكام، برئاسة يقومون
Quoniam de capite civis romani, injussu populi romani, non erat (11)
ff. De orig ٦ :٢ باب پونپونيوس، إىل وانظر .permissum consulibus jus dicere

.jur
ص٣٢٢. ،٥ باب داليكارناس، دني (12)

قبل من كابيتولينوس مانليوس قضية يف حكم وكذلك مئويات، عن املجالس (13)
.٦٨ صفحة ،٢٠ فصل ،٦ باب األوىل، العرشة ليڨيوس، تيتوس الشعبية، املجالس هذه

.De orig. jur القانونية. املجموعة من ،٢ القانون يف پونپونيوس قول (14)
وهي الكورنييل، القانون من أخرى نبذة روى الذي أولبيان نبذة إىل انظر (15)
.De sicariis et homicidiis ،١ باب والرومانية»، اليهودية الرشائع بني «املقابلة يف توجد
كانت حيث إيطالية يف اقرتفت التي الجرائم يف الخصوص عىل هذا حدث (16)
حول ،٢٦ فصل ،٩ باب األوىل، العرشة ليڨيوس، تيتوس إىل انظر مهمة، رقابة نات للسِّ

كابو. مكايد
إىل انظر رومانية، ٣٤٠ سنة يف بوستوميوس مقتل تعقيب يف هكذا وقع (17)

.٥٠ فصل ،٤ باب ليڨيوس، تيتوس
رومانية. ٥٦٧ سنة يف الحكم هذا صدر (18)

الثامن. الباب (19)
.in Bruto شيرشون، (20)

أن فيه جاء الذي ،٤٦ فصل ،٤٣ باب ليڨيوس، تيتوس بكتاب هذا يثبت (21)
سنوية. حاكميتهم جعل أنيبال

دني الشعب، يؤيدها لم وإن واحد لعام نافذة نات السِّ مراسيم كانت (22)
ص٧٣٢. ،١١ وباب ص٥٩٥، ،٩ باب داليكارناس،

.٦٣٠ سنة (23)
.٨٤ فصل جوغورتا، حرب سالوست، ،Capite censos plerosque (24)

بورفريوجينت، قسطنطني مجموعة يف ،٣٦ باب املؤلف، هذا من مقتطف (25)
والرذائل». «الفضائل
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رومة حكومة يف القضاء سلطة

والرذائل». الفضائل «مقتطف من أخذت تاريخه من قطعة (26)
والرذائل». الفضائل «مقتطف من ٣٤٣ الباب من قطعة (27)

Penes quos Romae tum judicia errant, atque ex equestri ordine (28)
solerent sortito judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus,

.post administratam provinciam, dies dicta erat
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عرش التاسع الفصل

الرومانية الواليات حكومة

األمر يكون أن وهيهات رومة، يف به موزعة الثالث السلطات كانت الذي الوجه هو ذلك
األطراف. يف كان والطغيان املركز يف كانت فالحرية الواليات، يف كذلك

حليفة، كأمم الشعوب عىل يُسيطر كان إيطالية غري يف تسود ال رومة كانت وبينما
ذلك، من أبعد هو ما إىل الفتح مدى امتد حينما ولكن جمهورية، كل قوانني تتبع وكانت
يستطيعون ال رومة يف الحكام وأصبح ذلك، بعيد الواليات تبلغ ال نات السِّ عني وصارت
بني االنسجام ذلك غدا واآلن إليها، ووالة قضاة إرسال وجب اإلمرباطورية، يف الحكم
لجميع شاملة بسلطة يتمتعون إليها يرسلون من وكان موجود، غري الثالث السلطات
ِسنات، لسلطة حتى جامعة بسلطة يتمتعون كانوا أقول؟ وماذا الرومانية، الحاكميات
التي البعيدة لألماكن كثريًا مالئمني مستبدين حكاًما هؤالء وكان الشعب،1 لسلطة حتى
يل جاز إذا الجمهورية باشوات وكانوا الثالث، السلطات يمارسون وكانوا إليها، يرسلون

اللفظ. هذا استعمال
يف الوطن ألبناء كانت والعسكرية املدنية املناصب جميع إن آخر:2 مكان يف قلنا
إىل حكومتها طراز تنقل أن تستطيع ال الفاتحة الجمهورية أن هذا ويعني الجمهورية،
للقيام ترسله الذي الحاكم أن والواقع نظامها، شكل وفق تديرها وأن املغلوبة الدولة
يكون أن فوجب والعسكرية، واملدنية التنفيذية بالسلطة يتمتع كان الحكم بشئون
وكان يكنه؟ لم إن القوانني يضع الذي ذا فمن وإال أيًضا، االشرتاعية للسلطة صاحبًا
مستقالٍّ بالقضاء يقوم الذي ذا فمن وإال أيًضا، القضاء لسلطة صاحبًا يكون أن يجب
يف حدث ما وذلك الثالث، بالسلطات ترسله الذي الحاكم يتمتع أن يجب كان إذن، عنه،

الرومانية. الواليات



األول) (الجزء الرشائع روح

ترسلهم الذين املوظفني بعض ألن وذلك حكومتها؛ تنقل أن امللكية عىل يسهل وقد
وهذا العسكرية، التنفيذية بالسلطة اآلخرون ويتمتع املدنية، التنفيذية بالسلطة يتمتعون

وراءه. االستبداد يجر ال
ذا امتياًزا الشعب غري هيئة قبل من الروماني املواطن محاكمة إمكان عدم ويعد
فكانت املرادية، الحكام أو الوالة أحد لسلطة الواليات يف لخضع وإال عظيمة، نتيجة
املقهورة. األمم عىل إال يمارس ال كان الذي بالطغيان مطلًقا، تشعر، ال (رومة) املدينة

وهكذا إسپارطة، يف كما الغاية إىل أحراًرا الروماني العالم يف األحرار كان وهكذا
فيها. كما الغاية إىل عبيًدا فيه العبيد كان

تجبى كانت الرضائب هذه فإن الرضائب يدفعون الذين هم الوطن أبناء دام وما
جميع بتقسيم قىض الذي توليوس رسڨيوس نظام يتبع كان فقد ا، جدٍّ عظيم بإنصاف
كان ما بنسبة الرضيبة عني والذي ثرواتهم، ترتيب وفق طبقات ست إىل الوطن أبناء
عظم بسبب الرضيبة عظم يكابد أن ذلك عن ينشأ كان ومما الحكومة، يف واحد لكل

الرضيبة. بصغر االعتبار صغر عن يُتعزى فكان االعتبار،
إىل توليوس رسڨيوس تقسيم أن وذلك بالعجب، يقيض أمر أيًضا يوجد وكان
مبدأ يف يرتبط كان الرضائب جباية يف اإلنصاف فإن األسايس النظام مبدأ كان إذ طبقات

به. إال ينحى أن يمكن فال األسايس، الحكومة
شيئًا،3 منها تدفع ال كانت أو بسهولة، الرضائب تدفع رومة كانت بينا ولكن
مظاملهم، عن تكلمنا وقد الواليات، يخربون الجمهورية، جباة هم الذين الفرسان، كان

بها. حافل والتاريخ
وترصفات الوالة5 أسالب أثارت ما كمنقذ تنتظرني آسية جميع «كانت مهرداد:4 قال

الرومان.». عىل حقًدا األحكام6 ومثالب األمور رجال
إىل أدى ما وذلك الجمهورية، قوة إىل شيئًا تضيف ال الواليات قوة جعل ما وذلك
دور رومة حرية ضياع تعد الواليات جعل ما وذلك إضعافها، غري عن يسفر فلم العكس

حريتها. قيام

هوامش

الواليات. دخولهم حني مراسيمهم يضعون كانوا (1)
و٤. و٣ ٢ األبواب إىل أيًضا انظر ،١٩ فصل ،٥ باب (2)
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الرومانية الواليات حكومة

مقدونية. فتح بعد رومة يف الرضائب زالت (3)
.٤ فصل ،٣٨ باب جوستان، فنقلها بونبي ترونغ عن أخذت كلمة (4)

فريس». ضد «مقاالت إىل انظر (5)
الجرمان. أثارت التي هي ڨاروس محكمة أن املعلوم من (6)
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العرشون الفصل

الباب هذا خامتة

الثالث، السلطات توزيع عن نعرفها التي املعتدلة الحكومات جميع يف أبحث أن أود كنت
أن ينبغي ال أنه غري منها، واحدة كل بها تتمتع التي الحرية درجة بذلك أحسب وأن
أال فاملهم القارئ، يعمله يشء معه يرتك ال ما دائًما املوضوعات أحد استقصاء من يبلغ

التفكري. يف بل القراءة، يف يرغب





عرش الثاني الباب

من السياسية احلرية ُتوجد التي القوانني
باملواطن حيثصلتها





األول الفصل

الباب هذا فكرة

صلتها حيث من تُرى أن يجب بل بالنظام، صلتها حيث من الحرية تعالج أن يكفي ال
باملواطن.

يجب ولكنه الثالث، للسلطات التوزيع من بنوع األوىل الحال يف توجد إنها قلت: وقد
عىل أو الوطن ابن سالمة عىل تقوم فهي أخرى، بفكرة الثانية الحال يف إليها ينظر أن

سالمته. حول يدور الذي الرأي
الوطن ابن يكون وقد مطلًقا، كذلك الوطن ابن يكون وال حرٍّا، النظام يكون وقد
ويكون فعًال، ال حقوًقا حرٍّا النظام يكون الحال هذه ويف حرٍّا، النظام يكون وال حرٍّا،

حقوًقا. ال فعًال حرٍّا الوطن ابن
من الحرية يوجد ما نفسها، األساسية القوانني نص غري القوانني، نص غري يُرى وال
الجارية واألمثلة واألساليب بالعادات الحرية توليد يمكن أنه بيد بالنظام، صلتها حيث
الباب. هذا يف نرى كما املدنية بالقوانني إعزازها ويمكن الوطن، بابن صلتها حيث من
تقتضيه ما بأكثر تُخمد أو تُؤذى أو تُعاق كانت إذ الدول معظم يف الحرية إن ثم
أن نظام كل يف يمكن التي الخاصة القوانني عن يُحدث أن املستحسن من فإن نظمها؛

الدول. تلك من واحدة كل به تغم قد الذي الحرية مبدأ تُؤذي أو تُعني





الثاني الفصل

املواطن حرية

اإلنسان يكون الذي الرأي عىل أو إرادته اإلنسان ممارسة عىل الفلسفية الحرية تقوم
الحرية وتقوم النظم)، جميع يف القول أريد ما (إذا األقل عىل إرادته ممارسة حني عليه
األقل. عىل سالمته حول اإلنسان لدى يكون الذي الرأي عىل أو السالمة عىل السياسية

ابن حرية تتوقف ولذا الخاصة، أو العامة التهم يف السالمة هذه تهاجم ما وأكثر
خاصة. الجزائية القوانني صالح عىل الوطن

يف حتى وقت كل يف الحرية توجد ولم واحدة، دفعة الجزائية القوانني تكمل ولم
أبوى أن أرسطو1 حدثنا وقد سواها، يف مما أكثر الحرية عن فيها بحث التي األماكن
رومة ملوك عهد يف القوانني وكانت شاهدين، يكونا أن يمكنهما كان كوم يف املتهم
مارسيوس أنكوس أبناء عىل اإلعدام بحكم توليوس رسڨيوس معه نطق ما النقص من
عدم عىل ينص 3 قانونًا الفرنج ملوك عهد يف كلوتري ووضع امللك،2 حميه بقتل املتهمني
بعض يف معاكس منهاج وجود عىل يدل وهذا إليه، يستمع أن غري من متهم عىل الحكم
شهادة ضد األحكام أدخل الذي هو وكارونداس، الربابرة، بعض لدى أو الخاصة األحوال

الحرية. ضاعت الوطن أبناء براءة تضمن لم فإذا الزور،4
حول أخرى، بلدان يف سيكتسب وما البلدان، بعض يف معارف من اكتسب وما
يف آخر أمر أي من أكثر البرشي الجنس يهم الجزائية، األحكام يف به يتمسك ما أضمن

العالم.
أحسن الدولة احتوت ما وإذا املعارف، هذه مزاولة غري عىل الحرية إقامة تمكن ولم
أكثر الرجل هذا كان الغد يف بإعدامه وقيض رجل فاتهم ذلك، يف القوانني من يمكن ما

تركية. يف الباشوات أحد من حرية



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

.٨ فصل ،٢ باب السياسة، (1)
.٦ باب داليكارناس، دني إىل انظر بريسكوس، تاركينيوس (2)

.٥٦٠ سنة (3)
الرابعة الدورة يف قوانينه توريوم منح ،١٢ فصل ،٢ باب السياسة، أرسطو، (4)

م). سنني، أربع من مؤلفة (والدورة والثمانني،
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الثالث الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

ويتطلب الحرية، عىل شؤًما واحد، شهادة عن اإلنسان تقيضبهالك التي القوانني، وتكون
يف انقساًما يوجبان ينكر الذي واملتهم يثبت الذي الشاهد ألن وذلك شاهدين؛ العقل

بينهما. للفصل ثالث من بد فال الرأي،
الفرنسية قوانيننا وتقتيض للحكم، صوت زيادة يتطلبون والرومان1 األغارقة وكان
أمر هذا أن بيد عادتهم، أقاموا الذين هم اآللهة2 أن يزعمون األغارقة وكان صوتني،

بنا. خاص

هوامش

.٧ باب كوريوالن، محاكمة حول داليكارناس، دني (1)
.Minervae calculus (2)





الرابع الفصل

احلكوماتونسبتها بطبيعة احلرية إعزاز

كل تنقطع فبذلك الخاصة، الجرم طبيعة من عقوبة كل استنباط الحرية فوز من إن
يكون وال األمر، طبيعة عن بل مطلًقا، املشرتع هوى عن العقوبة تصدر وال مرادية،

أبًدا. اإلنسان يقهر الذي هو اإلنسان
تؤذي الثاني النوع وجرائم الدين، تؤذي األول النوع فجرائم أنواع، أربعة وللجرائم
املواطن، سالمة تؤذي الرابع النوع وجرائم الراحة، تؤذي الثالث النوع وجرائم اآلداب،

األنواع. هذه من واحد كل طبيعة من تشتق أن تفرض التي العقوبات وعىل
كجميع رأًسا عليه تحمل التي غري الدين تهم التي الجرائم صنف بني أضع وال
التي الجرائم طبيعة من هي ممارسته تكدر التي الجرائم ألن وذلك للقدسيات؛ املدنسات

األصناف. هذه إىل ردها فيجب سالمتهم، أو الوطن أبناء راحة تقلق
تقوم أن يجب األمر1 طبيعة من مشتقة للقدسيات املدنسات عقوبة تكون ولكي
مجتمع من والحرمان املعابد، من كالطرد الدين، بها ينعم التي املنافع جميع فقدان عىل
والتعزيمات. والنفرات واللعنات حضورهم واجتناب األبد، إىل أو معني لزمن املؤمنني

راحة تقلق التي األمور يف البرشي العدل اختصاص من الخفية األفعال وتكون
تكون فال علني، فعل يوجد ال حيث األلوهية، ترض التي األفعال يف وأما وسالمتها، الدولة
وزمن انتقامه مقدار يعرف الذي والرب اإلنسان بني يقع يشء فكل مطلًقا، إجرام مادة
أيًضا الخفية القدسيات مدنسات عن فبحث األمور بني الحاكم خلط ما فإذا نقمته،
حرية قوض قد يكون أي: األفعال؛ من نوع عن رضوري غري بتفتيش قام قد يكون

الفتاكة. واملشاعر الهيابة املشاعر غرية ضدهم بتسليحه األهلني
تمجيد يجب أنه مع لآللهة، االنتقام برضورة القائلة الفكرة عن الرش صدر وقد
الفكرة بهذه سري ما إذا التنكيل ينتهي متى وإال مطلًقا، لها ينتقم أن غري من األلوهية



األول) (الجزء الرشائع روح

ال حول سنت قد تكون فإنها له نهاية ال لكائن تنتقم الناس قوانني كانت وإذا األخرية؟
وأهوائها. وجهاالتها البرشية الطبيعة حول وال نهائيته،

االنتقام ملبدأ يكون أن يمكن ما به لنا يصف أمر خرب الپروڨنس2 من مؤرخ ويروي
العذراء عىل جدف بأنه اتهم يهوديٍّا أن وذلك الضعيفة، النفوس يف تأثري من لأللوهية
ويطردون اإلعدام منضدة يف سكاكني حاملون متنكرون فرسان ويصعد بسلخه، فحكم
مطلًقا. القارئ تأمالت أسبق أن أريد فال … بأنفسهم للعذراء ينتقموا لكي منها الجالد
العام العفاف كانتهاك وذلك لآلداب، املنافية الجرائم من مؤلف الثاني والصنف
استعمال بمالذ به يتمتع أن يجب الذي الوجه حول الضابطة انتهاك أي: والخاص؛
األمر طبيعة عن تصدر أن يجب الجرائم هذه عىل فالعقوبات األبدان، واجتماع الحواس
من اآلداب بنقاء املجتمع يربطه ما الجاني يُحرم أن الجنسني تهور لقهر فيكفي أيًضا،
وأن يشهر وأن االختفاء عىل يكره وأن يخزى وأن غرامات عليه تفرض وأن املنافع،
اختصاص من هي التي العقوبات بجميع يعاقب وأن املجتمع، أو املدينة خارج يطرد
بها واستخفافه نفسه اإلنسان نسيان عىل تقوم األمور هذه أن والواقع الجنح، محاكم

فجورها. عىل مما أكثر
السالمة تؤذي التي الجرائم ال فقط، اآلداب تهم التي الجرائم غري هنا يقصد وال

الرابع. النوع من هما اللذين والغصب كالخطف أيًضا العامة
الجرائم هذه عىل فالعقوبات األهلني، راحة تؤذي التي هي الثالث الصنف وجرائم
والتأنيبات، والنفي كالسجن الراحة هذه تناسب وأن األمر، طبيعة عن تصدر أن يجب

الثابت. النظام إىل وتعيدها القلقة النفوس ترد التي العقوبات من ذلك إىل وما
وذلك بسيط؛ بأذى الضابطة تُصيب التي األمور عىل الراحة ضد الجرائم وأقرص

الرابع. الصنف من تعد أن يجب الراحة بإقالقها السالمة تؤذي التي األفعال ألن
الذي القصاص من نوع وهذا اإلعدام، بأحكام األخرية الجرائم هذه عقوبات وتسمى
إياها، يحرمه أن أراد أو إياها آخر حرم مواطن عىل السالمة يأبى أن املجتمع عىل يوجب
والرش الخري سبب من استنبطت إنها أو األمور طبيعة عن العقوبة هذه صدرت وقد
حياة معه نزعه ما السالمة انتهاك من بلغ إذا القتل يستحق الوطن فابن منابعهما، ومن
اعتدي ما وإذا املريض، للمجتمع دواء هذه القتل عقوبة وتعد حياة، نزع عىل أقدم أو
األفضل ولكن إعداًما، العقوبة يجعل ما األسباب من يكون أن أمكن األموال سالمة عىل
سالمة جرائم عىل عقوبة األموال خرسان يكون أن الطبيعة، إىل واألقرب يحتمل، ما عىل
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ونسبتها الحكومات بطبيعة الحرية إعزاز

ليس من أن بما ولكن مساوية، أو شاملة الثروات كانت إذا هذا يقع أن ويجب األموال،
يقوم أن وجب سواهم من أكثر غريهم مال عىل مختارين يعتدون الذين هم مال عندهم

يجازون. عندما النقدي العقاب مقام البدني العقاب
كثريًا. الوطن ابن لحرية مالئم وهو الطبيعة، من مستنبط قلته ما وكل

هوامش

معه الباب رأى ما املجدفني ضد الشدة من بالغة قوانني لوريس سان وضع (1)
مراسيمه. إىل انظر قوانينه، ولطف غريته األمري هذا فخفف منها، التحذير رضورة

بوجرييل. لوپ. (2)
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الخامس الفصل

وَحَذًرا تقتيضاعتداًال التي بعضالتهم
عىلاخلصوص

تهمة ويمكن واإللحاد، السحر تعقيب يف عظيم احرتاز يسود أن يجب مهمة: قاعدة
املظالم من يحىص ال ما مصدر تكون وأن الغاية، إىل الحرية تؤذي أن الجرمني هذين
مبارشة، املواطن أعمال تتناول ال أنها بما وذلك يحددها، أن يعرف ال املشرتع كان إذا
جهل بنسبة الخطر من تكون فإنها أخالقه، عن املكون الفكر هو تتناول ما أكثر بل
وأنقى العالم يف سلوك أحسن ألن وذلك دائم؛ خطر يف املواطن يكون ذاك وإذ الشعب،

الجرائم. هذه تهم تجاه ضمانات تعد ال أمور الواجبات جميع وممارسة أخالق
استخدم وأنه باإلمرباطور، ائتمر بأنه كومنني مانويل عهد يف «املعرتض»1 ويتهم
هذا حياة يف قيل ومما األعني، عن خافني الرجال تجعل التي األرسار بعض ذلك يف
ظهور عن مطالعته تسفر الذي سليمان سفر يقرأ وهو فوجئ هارون إن اإلمرباطور:2
بالسالح، جهنم تجهز قدرة وجود السحر يف يفرتض حني أنه والواقع الجن، من كتائب
معاقبته إىل يُجنح وقلبه، املجتمع إقالق عىل العالم رجال كأقدر ساحًرا يسمى من فيُعد

حساب. بال
تاريخ من ونعلم الدين، هدم عىل قدرة السحر يف توضع عندما الغضب ويزيد
سحر بسبب انقطعت قد املعجزات إحدى أن أسقف، إىل وحي عن وذلك القسطنطينية،3
هذه فيها ترتبط التي العجيبة األمور أكثر وما بالقتل، ابنه وعىل عليه فُحكم رجل، به قام
الوحي هذا وكون لألسقف، منها واحد واتفاق تنازيل، وجود النادر من ليس الجريمة!
أن السحر هذا وإمكان سحر، وظهور املعجزة، هذه وانقطاع معجزة، وحدوث صادًقا،

أخريًا! السحري العمل بهذا قام وأنه ساحر، الرجل هذا وأن الدين، يقلب



األول) (الجزء الرشائع روح

املتهمني لدى يكن ولم السحر، إىل مرضه السكاريس تيودوس اإلمرباطور ويعزو
لدى باملرء يجدر كان وقد يحرتقوا، أن دون من الحميم الحديد مس غري حيلة بذلك
أكثر يقرنوا أن بالهتهم فرط من كان وهكذا السحر، من ليتنصل ساحًرا يكون أن الروم

لالرتياب. محالٍّ العالم جرائم بأكثر لالرتياب محالٍّ األدلة
بواسطة الينابيع سمهم تهمة عن الطويل فليب عهد يف فرنسة من اليهود ويطرد
الحقد عىل القائمة التهم جميع حول شكٍّا املستحيل االتهام هذا يُلقي أن ويجب الربص،

العام.
يف الشديد االنتباه بوجوب أقول وإنما اإللحاد، عىل العقاب بعدم قط هنا أقل ولم

عليه. العقاب

هوامش

.٤ باب كومنني، مانويل حياة نيسيتاس، (1)

.٤ باب كومنني، مانويل حياة نيسيتاس، (2)
.١١ فصل تيوفيالكت، تأليف موريس، اإلمرباطور تاريخ (3)
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السادس الفصل

الطبيعة ضد اجلريمة

مناوبة، والسياسة واألخالق الدين يستنكرها جريمة حول املقت تقليل أريد أن هللا معاذ
إىل فتعد فقط اآلخر إىل جنس ضعف نقل إىل تؤدي عندما عليها القضاء يجب وإنما
غري عىل يحمل وال معايبها، جميع لها يدع عنها أقوله وما فاضًحا، شبابًا قبيح مشيب

إليها. يصوب أن يلزم الذي املقت استعمال حتى ييسء قد الذي الجور
أن الغالب يف يحدث مما فإن خفية تكون أن الجريمة هذه طبيعة من أن وبما
للبهتان، مرصاعيه عىل مفتوًحا الباب يدع ما وهذا صبي، بشهادة عليها املشرتعون يعاقب
املذنبني عن يبحث من وجعل الجريمة، هذه ضد قانونًا جوستينيان «نرش پروكوپ:1 قال
شهادة أحيانًا، صبي شهادة واحد، شاهد شهادة فكانت وبعده، القانون هذا قبل بها

الخرض.». عصبة من هم من وضد األغنياء ضد الخصوص، عىل تكفي، أحيانًا، عبد
واإللحاد السحر الثالث: الجرائم عىل بيننا بالحرق يعاقب كان أن الغريب ومن
التي الثانية وعىل وجودها، عدم إثبات يمكن التي األوىل عىل الطبيعة، ضد واإلجرام
يف غامضة تكون التي الثالثة وعىل والتقييد، والتأويل التفصيل من له حد ال ما تحتمل

الغالب.
عىل الشعب يحمل لم ما املجتمع، يف تستفحل ال الطبيعة ضد الجريمة إن وأقول:
تمريناتهم بجميع يقومون الشبان كان حيث األغارقة عند كما العادات، ببعض ذلك
عند وكما املنزل، خارج املؤسسات بعض يف تُعَطى املنزلية الرتبية حيث عندنا وكما عراة،
يستطيع ال حني عىل يزدرونهن كثري نساء لديهم من األفراد من يوجد حيث اآلسيويني
عليها وليقض مطلًقا، الجريمة هذه إىل السبيل تهيأ وال نساء، لديهم يكون أن آخرون
تُرى أن تلبث لم الطبيعة أن لرُيى لآلداب، انتهاك كل عىل يُقىض كما محكمة بضابطة
بيد املالذ نرشت قد الفتانة اللطيفة اللينة فالطبيعة لها، مسرتدة أو حقوقها عن مدافعة



األول) (الجزء الرشائع روح

من أعظم فينا األوالد يبعثها ملرسات باألوالد، تعدنا، بالنعم علينا تفيض إذ وهي؛ سخية،
املالذ. تلك

هوامش

الخفي. التاريخ (1)
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السابع الفصل

األمر عىلويل االعتداء

هذه أن وبما اإلمرباطور، احرتام عدم يبدي من جزاء القتل أن الصني قوانني أحكام من
حياة لنزع وسيلة يجد أن يستطيع واحد كل فإن هذا االحرتام عدم تعرف لم القوانني

يود. التي األرسة واستئصال يريد من
أحواًال حادث رواية يف فذكرا البالط، صحيفة إدارة يف رجلني إىل عهد أن ذلك ومن
البالط احرتام عدم يعني البالط صحيفة يف الكذب إن فقيل: صحيحة، غري ُوجدت
قبل من موقعة مذكرة عىل سهًوا حاشية وضع نسبًا أمريًا أن ذلك ومن بقتلهما،1 وقىض
هذه اضطهاد إىل هذا وأدى اإلمرباطور يحرتم لم بأنه فُحكم األحمر، بقلمه اإلمرباطور

مثله.2 التاريخ يرو لم بهول األرسة
استبداد، إىل الحكومة تتحول حتى مبهًما األمر ويل عىل االعتداء يكون أن ويكفي

القوانني». «وضع باب يف ذلك من أكثر املوضوع يف وسأتوسع

هوامش

.٤٣ صفحة ،١ جزء دوهالد، األب (1)
العربة». «رسائل يف بارنني األب رسائل (2)





الثامن الفصل

تدنيس جريمة السيئالسم التطبيق
األمر عىلويل االعتداء القدسياتوجريمة

ليس فعل عىل األمر ويل عىل االعتداء جريمة اسم يطلق أن املؤلم االستعمال سوء من إن
يف يجادل من ويتعقب، للقدسيات، مدنًسا يعد كان واحد1 األباطرة قوانني ومن إياها،
واملقربون الوزراء ديوان وكان الخدم،2 لبعض يختارون من أهمية يف ويشك األمري حكم
وزراء عىل يعتدون من بأن آخر قانون رصح قد وكان الجريمة، هذه وضعوا الذين هم
نفسه،3 األمري عىل اعتدوا لو كما األمر ويل عىل االعتداء بجريمة مذنبون وموظفيه األمري
كانا ألمريين التاريخ، يف بضعفهما مشهورين ألمريين4 القانون بهذا مدينون ونحن
القرص، يف عبدين ألمريين الرعاة، قبل من القطاع تقاد كما وزرائهما قبل من يقادان
إلنعامهما إال اإلمرباطورية عىل يحافظا لم ألمريين الجيوش، عن غريبني الديوان، يف ولدين
ذلك؛ من أكثر صنعوا وقد أباطرتهما، عىل املقربني أولئك بعض ائتمر وقد يوم، كل بها
من الدولة كانت عليهم القبض أريد وملا الربابرة، إليها ودعوا باإلمرباطورية ائتمروا إذ
عىل االعتداء لجريمة النفس وتعريض قانونهم، حرمة انتهاك معه اقتىض ما الضعف

يعاقبوا. حتى األمر ويل
عندما مار5 دوسان مسيو قضية مقرر استند الخصوص، عىل القانون، هذا وإىل
دو الكردينال طرد عىل عزم ألنه األمر؛ ويل عىل االعتداء بجرم مذنب أنه يثبت أن أراد
وزن من معدودة األمراء وزراء تمس التي الجريمة «إن فقال: الدولة أمور من ريشليو
فإذا ودولته، أمريه يخدم فالوزير األباطرة، نظم يف جاء كما األمراء تمس التي الجريمة
سلطانها.»، من قسًما والدولة ذراعيه6 إحدى األمري حرم لو كما يكون منهما نزع ما

األرض. إىل نزلت لو هذا غري لتقول العبودية كانت فما



األول) (الجزء الرشائع روح

مذنبني النقود مزيفي عد ينصعىل آخر7 قانون وأركاديوس وتيودوز ولڨالنتنينيان
يتضمن ال أو األمور؟ مبادئ بني خلًطا هذا يكن ألم ولكن األمر، ويل عىل االعتداء بجرم
االعتداء جريمة لفظاعة تقليًال أخرى جريمة عىل األمر ويل عىل االعتداء جريمة اسم إطالق

األمر؟ ويل عىل

هوامش

الجرائم مجموعة يف الثالث القانون هو وهذا وتيودوز، وڨالنتينيان غراسان (1)
للقدسيات. املدنسة

Sacrilegii instar est dubitare an is dingus sit quem elegerit im- (2)
.٤ فصل بابل، أنظمة يف روجر لقانون نموذًجا القانون هذا اتخذ perator, ibid

.٨ باب ،٩ القوانني مجموعة ،Ad leg. Jul. maj الخامس القانون (3)
وهنوريوس. أركاديوس (4)

.١٧٢٣ كولونية طبعة ص٢٣٨، ،١ جزء مونرتيزور، مذكرت (5)
Nam ipsi pars corporis nostril القانونية. املجموعة يف نفسه والقانون (6)

.sunt. [ad leg. Jul. maj]
.De falsa moneta القانونية تيودوز مجموعة يف التاسع هو (7)
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التاسع الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

األمر ويل عىل االعتداء بجرم ليتعقب يستعد «أن إسكندر اإلمرباطور بوالن أخرب عندما
مكان «ال بقوله: اإلمرباطور أجاب قوانينه.» خالف عىل حكًما أصدر الذين القضاة أحد

املبارشة.».1 غري األمر ويل عىل االعتداء لجرائم عرصه مثل عرص يف
يعفو لن أنه األمري بحياة أقسم أنه بما يقول اإلمرباطور ذلك إىل فوستينيان وكنت
ويل عىل االعتداء بجرم مذنبًا يصبح لكيال غضبه بإدامة ملزًما نفسه يجد فإنه عبده عن
تعرف ال فأنت الهول،2 من يُجدي ال ما لزمت «لقد اإلمرباطور: جواب فاسمع األمر،

مبادئي.».
كان ما اإلمرباطور تماثيل من يصهر من أن عىل نات3 السِّ من مرسوم ونص
وأنطونن سيڨري اإلمرباطوران وكتب األمر، ويل عىل االعتداء بجرم مذنبًا يعد ال يرفض
لجرم مقرتًفا يكون ال املنذورة غري اإلمرباطور تماثيل يبيع من إن يقوالن: پونتيوس إىل
يقوالن: كاسيانوس يوليوس إىل اإلمرباطوران ذانك وكتب مطلًقا، األمر4 ويل عىل االعتداء
عىل االعتداء بجرم مصادفة اإلمرباطور تمثال عىل حجًرا يرمي من تعقيب يبنغي ال إنه
من األمر ويل عىل االعتداء بجرم مذنبًا فيعد بتعديالت يولية قانون ويأتي األمر،5 ويل
مراديٍّا، أمًرا الجرم هذا يجعل أي: األعمال؛6 هذه مثل يقرتف ومن األباطرة تماثيل يصهر
بحكم الجرائم هذه بني يفرق أن وجب األمر ويل عىل االعتداء جرائم بذلك ُقرِّرت وعندما
يزول ال األمر ويل عىل االعتداء بجرم االتهام إن قال: ملا ألپيان، الفقيه إن ثم الرضورة،
ويل عىل االعتداء جرائم جميع يتناول ال هذا إن قوله: هذا إىل أضاف املذنب، بإعدام
حياة عىل أو اإلمرباطورية، عىل االعتداء جرم يتناول بل يولية، قانون قررها التي األمر7

فقط. اإلمرباطور



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

Etiam ex aliis causis ،٨ باب ،٩ جزء القانونية املجموعة من األول القانون (1)
.majestatis crimina cessant meo saeculo ad leg. Jul. maj

من ،٢ قانون Alienam sectae meae sollfcitudinem concepisti (2)
.ad. Leg. Jal. maj ٤ باب ،٣ جزء القانونية، املجموعة

.٤ باب ،٤٨ جزء ff. ad. Leg. Jul. maj ٤ : ١ القانون إىل انظر (3)
.ff. ad. Leg. Jul. maj ،٥ : ٢ القانون إىل انظر (4)

.١ نفسه: املصدر (5)
.Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6, ff. ad leg. Jul. maj (6)

.ff. ad. Leg. Jul. de adulteriis األخري، القانون يف (7)
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العارش الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

قبل امللك بموت يُنبئ من َعدِّ عىل فيه نص إنكليزي قانون الثامن هنري عهد يف أُجيز
االستبداد وكان الغموض، من يشء عىل القانون هذا وكان العظمى، بالخيانة مذنبًا وقوعه
لم األخري بمرضه امللك ذلك أصيب فلما يمارسونه، ما عىل حتى معه يدور ما الشدة من

ريب.1 ال ساروا وهكذا خطر، يف بأنه اإلخبار عىل األطباء يجرؤ

هوامش

بورنه. ملسيو اإلصالح تاريخ إىل انظر (1)





عرش الحادي الفصل

األفكار

هذا يف ليَْحلُم كان ما إنه قائًال: هذا فقتله دني،1 حلق يقطع أنه نومه يف مرسياس َحَلم
فكَّر لو حتى عليه يجرؤ لم ألنه وهذا عظيم، ظلم هو وهذا نهاًرا، فيه يفكر لم لو ليًال

الظاهرية. األعمال عىل العقاب بغري تقوم ال فالقوانني فيه،2

هوامش

دني. حياة پلوتارك، (1)
العمل. من بيشء الفكر يقرتن أن يجب (2)





عرش الثاني الفصل

للفطنة املخالفة األقوال

تصبح عندما يقع مما أكثر مراديٍّا أمًرا األمر ويل عىل االعتداء جريمة يجعل يشء ال
بني ما ويكون التأويل، احتمال كثرة من الكالم ويكون مادتها، للفطنة املخالفة األقوال
تتخذ التي التعابري يف الخفاء من ذلك ويكون االختالف، كثرة من والخبث الفطنة عدم
لم ما وذلك مطلًقا، اإلعدام لعقوبة خاضعة األقوال يجعل أن معه القانون يستطيع ال ما

العقوبة.1 لهذه تخضع التي األقوال عىل رصاحة القانون ينص
ال وهي الفكر، يف تبقى وهي مطلًقا، الجرم عىل يدل ما األقوال من يتألف وال
ما وإذا بها، ينطق التي باللهجة عليه تدل بل األحيان، معظم يف بنفسها يشء عىل تدل
بني ما عىل يتوقف املعنى فهذا الغالب، يف نفسه املعنى عىل تدل لم نفسها األقوال كررت
أحيانًا، تعبريًا الكالم جميع من أقوى السكوت ويكون ارتباط، من أخرى وأمور األقوال
األمر ويل عىل االعتداء جرم منه يجعل وكيف هذا، كجميع اإلبهام كثري هو ما يوجد وال
يبقى ال بل القانون، هذا فيه يسن مكان كل يف فقط، مفقودة، الحرية تكون وال إذن؟

أيًضا. فيه ظل لها
أمري بإعدام حكم أولغوروكي2 آل ضد أصدرته الذي املرحومة القيرصة منشور ويف
آخر منشور ويف بشخصها، عالقة ذات لألدب منافية بأقوال تفوه ألنه اآلل؛ هؤالء من
شخصها إهانة وعن اإلمرباطورية، سبيل يف الرشيدة ترصفاتها تفسري خبث عن بيان لها

االحرتام. قليلة بأقوال املقدس
مجد من الحط يريدون من ضد سخط من يكون أن يجب ما تقليل أزعم وال
تأديبية عقوبة فرض كان االستبداد تخفيف أريد ما إذا إنه أقول: أن أود وإنما أمريهم،
حال يف حتى دائًما الهائلة األمر ويل عىل االعتداء تهمة من األحوال هذه يف مالءمة أكثر

الرباءة.3



األول) (الجزء الرشائع روح

إيضاح السهل ومن ذلك، يالحظون من الناس من وكثري يوم، كل األعمال تكون وال
وهكذا العمل، هذا طبيعة يكتسب األقوال من بالعمل يقرتن وما أمور، حول باطلة قضية
باالعتداء مذنبًا العصيان عىل الرعية ليحرض العام امليدان إىل يذهب الذي الرجل يصري
التي هي األقوال وليست فيها، واشرتاكها باألفعال األقوال القرتان وذلك األمر، ويل عىل
األقوال تصبح وال فيه، األقوال تستعمل الذي املقرتف العمل بل مطلًقا، عليها يجازى
رأًسا يشء كل ويُقلب له، واتباعها إياه ومالزمتها إجراميٍّا عمًال إعدادها عند إال جرائم

إعدام. جرم عىل دليًال تعد أن من بدًال إعدام جرم األقوال من جعل ما إذا عقب عىل
يقولون روفن الحرس قائد إىل وهنوريوس، وأركاديوس تيودوز القيارصة، كتب
عن تكلم فإذا مطلًقا، حكومتنا عن أو شخصنا عن سوءًا يقول من مجازاة4 نريد «ال له:
عنه، العفو وجب سب ما وإذا له، الرثاء وجب حماقة عن تكلم وإذا ازدرؤاه، وجب خفة
مصادرها إىل ناظرين األقوال يف نحكم حتى عليها وأطلعونا كاملة األمور دعوا وهكذا

نهملها.». أو املحاكمة إىل نحيلها هل يف ونفكر

هوامش

Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel (1)
.٧ : ٣ القانون يف موديستينوس قال كما .ad exemplum legis vindicandum est

.eff. Ad, leg. Jul. maj
.١٧٤٠ سنة يف (2)

يف مودستن، .Nec lubricum linguae ad pœnam facile trahendum est (3)
.ff. ad leg. Jul. maj.٧ : ٣ القانون

Si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania mis- (4)
eratione dignissimum; si ab injuria, remittendum. Leg. Unica, Cod. Si quis

.imperat maled
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عرش الثالث الفصل

املكتوبات

عىل االعتداء لجرم تعد لم إذا ولكنها األقوال، من دواًما أكثر أمور عىل املكتوبات تشتمل
مطلًقا. األمر ويل عىل االعتداء لجرم مادة تكن لم األمر ويل

أغسطس جعلها الجريمة،1 هذه عقوبة لها أغسطسوطيربيوسجعال فإن ذلك ومع
ما بسبب طيربيوس وجعلها رشيفات، ونساء أجالء رجال ضد مكتوبات بعض بسبب
وقد ذلك، من الرومانية الحرية عىل شؤًما أعظم هو ما يقع ولم ضده، دبجت أنها اعتقد

الرومان.2 آخر بأنه حولياته يف كاسيوس دعا ألنه كوردوس؛ كريموسيوس اتهم
ناحية، من الخمود حيث املستبدة الدول يف معروفة الهجوية املكتوبات وليست
يف تمنع وال وإرادة، نبوغ من صنعها يقتضيه بما ينعمان ال أخرى، ناحية من والجهل
األقوياء ضد تؤلف أنها وبما الفرد، حكومة يف منعها يف السبب مثل عن الديموقراطية
ولكنه امللكية، يف تمنع وهي الديموقراطية، يف الحاكمني القوم خبث تداري فإنها عادة
تُسيل قد وهي جنائي، موضوع منها يجعل أن من أكثر ضابطة موضوع منها يجعل
الشعب عىل وتمن املقامات، تجاه الحسد وتقلل الساخطني عن وتُرسي العام الخبث

أوصابه. من يضحك وتجعله األذى باحتمال
أولياء هم فيها والحكام لألهاجي، مطاردة الحكومات أكثر هي واألريستوقراطية
يف سهم امللك إىل وجه ما وإذا الشتائم، معه يزدرون ما العظمة من ليسوا صغار
السنيور يخرق هذا مثل وسهم مطلًقا، إليه يصل ال ما السمو من يكون فإنه امللكية
تتألف كانت الذين العرشة الرومان حكام وكذلك طرف، إىل طرف من األريستوقراطي

الهجوية.3 املكتوبات عىل باملوت عاقبوا أريستوقراطية منهم



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

إىل انظر اآلتية، العهود يف هذا دام وقد ،٧٢ فصل ،١ باب الحوليات، تاسيت، (1)
.De famosis libellis مجموعة من األول القانون
.٣٤ فصل ،٤ باب الحوليات، تاسيت، (2)

عرش. االثني األلواح قانون (3)
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عرش الرابع الفصل

عقوباتاجلرائم يف العذار خلع

تنتهك أن الصواب يخالف ومما تقريبًا، العالم أمم جميع لدى مرعية قواعد للحياة
الدوام. عىل النظام إعادة إىل يهدف أن يجب الذي الجرائم بعقاب

أن الفظيع، التعذيب عىل مدربة لفيلة نساء عرضوا الذين الرشقيون، أراد وهل
بالقانون؟ القانون ينتهكوا

طيربيوس فوجد البالغات، غري البنات قتل تحريم القديمة الرومان عادات ومن
الباغي الدقيق الطاغية هذا فكان بهن،1 ينكل أن قبل الجالد قبل من اغتصابهن وسيلة

العادات. عىل محافظة األخالق يقوض
عىل بالسري وألزمهن العامة امليادين يف العاريات النساء الياباني القضاء عرض وملا
باغتصاب أمر حينما … أمٍّ باغتصاب أمر حينما ولكنه الحياء،2 أرعش الحيوانات نمط

الطبيعة.3 حتى أرعش أُتم، أن أستطيع ال … ابٍن

هوامش

.٦١ فصل In Tiberio سويتونيوس، (1)
.٢ قسم ،٥ جزء الهند، رشكة تأسيس يف بها انتفع التي الرحالت مجموعة (2)

.٤٩٦ صفحة نفسه، املصدر (3)





عرش الخامس الفصل

السيد الهتام العبد حترير

عىل يشهدوا أن يستطيعوا لكي الجمهور من به يأتمر َمن عبيد بيع سنة أغسطس وضع
فإن وهكذا عظيم، جرٍم كشف إىل يؤدي مما يشء يهمل أن لينبغي كان وما موالهم،1

شهوًدا. يكونوا أن غري من ولكن أدالء، يكونوا أن العبيد ذات الدولة يف الطبيعي من
شاهًدا يكون أن يستطع لم ولكنه تاركن، سبيل يف حيكت مؤامرة عىل ڨندكس ودل
العظيمة الخدمة هذه مثل يقدم كان من يحرر أن العدل من وكان بروتوس، أبناء عىل

وطنه. إىل الخدمة هذه لتقديمه يُعتق لم ولكنه وطنه، إىل
جرم يف حتى سيدهم عىل شهوًدا العبيد يكون بأال أمر تاسيت اإلمرباطور وكذلك

جوستينيان. مجموعة يف القانون هذا يوضع ولم األمر،2 ويل عىل االعتداء

هوامش

.٥ فصل ،٥٥ باب إكزيفيلني، يف ديون، (1)
.٩ فصل تاسيت، اإلمرباطور، حياة يف فوپيسكوس، فالفيوس (2)





عرش السادس الفصل

األمر عىلويل االعتداء يفجرم االفرتاء

التي الكئيبة القوانني تمثل من أول يكونوا لم فهم بمناقبهم، للقيارصة يقر أن يجب
ما ولرسعان مطلًقا، املفرتين مجازاة رضورة عدم علمهم الذي هو وسيال1 وضعوها،

مكافأتهم.2 إىل ذهب

هوامش

pro Cluentio شيرشون»، «خطب يف عنه حكى للجاللة قانونًا سيال وضع (1)
،٣ باب مألوفة، رسائل ،٥ مادة فريس، ضد الثانية ،٢١ مادة In pisonem ،٣ مادة

إليها. آخرون وأضاف يولية، قوانني إىل وأغسطس قيرص أدخلها ،٢ رسالة
Et quo quis distinctior accusator, eo magis honores assequebatur, (2)

.٣٦ فصل ،٤ حوليات تاسيت، .ac veluti sacrosanctus erat





عرش السابع الفصل

كشفاملؤامرات

نفسك مثل الذي صاحبك أو حضنك امرأة أو ابنتك أو ابنك أو أخوك ا رسٍّ أغواك «إذا
جميع أيدي ثم أوًال، عليه تكون يدك بالحجارة: ترجمه آخرى آلهة ونعبد نذهب قائًال
الشعوب معظم لدى مدنيٍّا قانونًا يكون أن يمكن ال هذا التثنية1 فقانون أخريًا.»، الشعب

الجرائم. لجميع هنالك الباب لفتحه وذلك نعرفها، التي
بإفشاء الدول، معظم يف يأمر، الذي القانون ذلك مطلًقا شدة هذا من أقل وليس
ُحمل ما وإذا يخالفه، من جزاء القتل عقوبة جاعًال فيها يغتمس لم التي حتى املؤامرات،

نطاقه. تضييق الصواب من كان امللكية الحكومة إىل القانون هذا
ويل عىل االعتداء جرم غري يف قسوته بجميع يطبق أن ينبغي ال الحكومة هذه ويف
بني مطلًقا يخلط أال الدول هذه يف بمكان األهمية ومن األول، الرئيس أمر غري يف األمر،

الجرم. هذا زعماء مختلف
جرم يطبق عقب، عىل رأًسا البرشي العقل مبادئ القوانني تقلب حيث اليابان، ويف

العادية. األحوال أكثر عىل اإلفشاء عدم
إحداهما لقيام وذلك املوت، حتى شائك صندوق يف عليهما أقفل آنستني أن نبأ ويف

ذلك.2 عن األخرى كشف ولعدم غزلية بمكيدة

هوامش

.٩ ،٨ ،٧ ،٦ عدد :١٣ إصحاح (1)
باب ،٤٢٣ صفحة الهند، رشكة تأسيس يف بها انتفع التي الرحالت مجموعة (2)

.٢ قسم ،٥





عرش الثامن الفصل

شدة منخطر عليه تنطوي ما مقدار
اجلمهورياتعىلجريمة يف العقوبة

األمر عىلويل االعتداء

وضع إىل يبادر أن وجب هدمها يريدون كانوا من استئصال إىل الجمهورية انتهت ما إذا
واملكافآت. والعقوبات لالنتقامات حد

يف يوضع أن غري من كبرية، تحوالت تُؤتى ال ثم ومن عظيمة، عقوبات تفرض وال
إىل يصار أن الحال هذه يف األصلح يكون ولذلك عظيم، سلطان األهلني من نفر أيدي
النفي إىل مما أعظم القليل النفي إىل يصار وأن الكثري، العقاب إىل مما أعظم الكثري العفو
املنتقمني طغيان لقيام وذلك املصادرات، تضاعف أن من أكثر األموال ترتك وأن الكثري،
ويجب السيطرة، عىل بل املسيطر، عىل يُقىض أن األمر وليس للجمهورية، االنتقام بحجة
الجميع القوانني تجرب حيث للحكومة العادية السبيل يف الدخول إىل أمكن، ما يُرسع، أن

أحد. ضد تتسلح وال
طغاة، أنهم يظنن الذين من أو الطغاة من ألنتقاماتهم حدوًدا األغارقة يضع ولم
وزلزلت األرس، من عد يحصيه ال ما وطردوا أحيانًا،2 األقرباء من وخمسة األوالد،1 فقتلوا
النظام تحول عىل الدالة األدوار من املبعدين وعود اإلبعاد كان وقد بذلك، جمهورياتهم

الدوام. عىل
يف بحث الطغيان يف طمع بأنه كاسيوس عىل حكم فلما رشًدا، أكثر الرومان وكان
من «يعد داليكارناس:3 دني قال كان، عقاب بأي عليهم يحكم فلم أوالده، يقتل هل
أرادوا ومن األهلية، والحرب املارسني حرب آخر يف القانون هذا تغيري أرادوا من الجناة

دمهم.». سيال أطل من أنباء الخدم من يبعدوا أن



األول) (الجزء الرشائع روح

من به أصيبت قد الرومان نفوس كانت ما مبلغ وسيال ماريوس حروب يف ويُرى
غري ثانية، رؤيتها عدم اعتقاد عىل حملت كهذه مشئومة وأمور فمقداًرا، مقداًرا الفساد
وكان طغيانًا، أقل تظهر وأن جربوتًا أكثر تكون أن الثالثية الحكومة عهد يف أريد أنه
صيغة تجد أپيان4 ويف القسوة، اتخذتها التي السفسطات تشاهد أن الغم عوامل من
بقلب فيها ُحدِّث ما الجمهورية سعادة غري إىل تهدف ال إنها تقول وهنالك الهدر، أوامر
دام وما سواها، من أفضل تتخذ التي الوسائل كانت وما منافع، فيها أبديت وما ثابت،
تعريض يخىش دام وما مطمئنني، سيكونون األوغاد دام وما آمنني، سيكونون األغنياء
يف سعيًدا سيكون اإلنسان دام وما الجنود، تسكني يراد دام وما للخطر، األهلني حياة

األمر.5 نهاية
فارًضا باالبتهاج، فأمر إسپانية، لبيدوس أخضع عندما الدم يف غارقة رومة وكانت

له. مثيل ال بما الصواب مخالًفا أمره، مخالفة عند الهدر6 عقوبة

هوامش

.٨ باب القديمة، الرومان أزمنة داليكارناس، دني (1)
Tyranno occiso quinque ejus proximos cognatione, magistratus (2)

.٢٩ فصل ،٢ باب ،de Inventione شيرشون necato
.٥٤٧ صفحة ،٨ باب (3)

.٤ باب األهلية، الحروب (4)
.Quod felix faustumque sit (5)

Sacris et epulis dent hune diem: qui secus faxit, inter proscriptos (6)
.esto
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عرش التاسع الفصل

يف باحلرية التمتع كيفُيوقفحق
اجلمهورية

للجميع، تُحفظ حتى فرد ضد للحرية ناقضة قوانني للحرية اكرتاثًا الدول أكثر يف يوجد
قوانني إىل ترد األحكام فهذه العظمى،1 الخيانة بأحكام إنكلرتة يف يُسمى ما ذلك ومن
األهلني، من آالف ستة بتصوير وضعت قد تكون أن عىل الفرد2 ضد تحكم التي أثينة
األهلني، من أفراد ضد رومة يف توضع كانت التي القوانني تلك إىل تُرد األحكام وهذه
الشعب مجالس غري يف تصنع ال القوانني هذه وكانت باالستثناءات، تُسمى كانت والتي
أراد شيرشون3 فإن به، يصدرها الشعب كان الذي الوجه يكن مهما ولكن، املئوية،
ذلك ومع الناس، جميع عىل حكمه برسيان إال تقوم ال القانون قوة ألن وذلك إلغاءها؛
حرية األمم4 من العالم يف ظهر من أكثر هي التي الشعوب استعمال بأن اعرتف فإنني
تُسرت كما الحرية عىل غطاء فيها يوضع أن يجب أحوال بوجود االعتقاد عىل يحملني

اآللهة. تماثيل

هوامش

يكون أن يجب بل القضاة، به يقنع دليل يوجد أن اململكة محاكم يف يكفي ال (1)
يكفي وال املتهم، ضد شاهدين وجود القانون ويتطلب رشعيٍّا، أي: معينًا؛ الدليل هذا
هذا فوجد العظمى الجناية يسمى بما مذنب رجًال أن افرتض إذا أنه والواقع آخر، دليل
إصدار أمكن مستحيًال أمًرا عليه الحكم وصار الشهود، معه يرد ما الوسائل من الرجل
كما فيه ويرشع شخصه، تجاه فريد قانون إصدار أي: ضده، العظمى بالخيانة حكم
يكن لم وإال امللك، عليه يوافق وأن مجلسه من يمر أن فيجب األخرى، األحكام جميع يف



األول) (الجزء الرشائع روح

عن الدفاع ويمكن محاميه، بواسطة الحكم ضد يتكلم أن املتهم ويمكن حكم، هنالك
املجلس. يف الحكم

Legem de singulari aliquo ne rogato nisi sex millibus ita visum. (2)
.De mysteriis أثينة. مدينة من بالنفي مذنب عىل الحكم هو وهذا Ex Andocide
.De privis hominibus latæ .١٩ فصل ،٣ باب .De leg شيرشون، (3)

.Scitum est jussum in omnes نفسه، املصدر شيرشون، (4)
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العرشون الفصل

املواطنيف حلرية القواننياملالئمة
اجلمهورية

من يتهم أن إنسان ألي فيكون عامة، التهم تكون أن غالبًا الشعبية الدول يف يحدث مما
املتهم كان أثينة ويف الوطن، أبناء براءة عن للدفاع قوانني وضع إىل هذا أدى وقد يريد،
إسشبن1 عىل حكم الغرامة وبهذه غرامة، درهم ألف يدفع األصوات خمس يحوز ال الذي
جبينه، عىل K حرف فيطبع رومة يف يُخزى2 الباغي املتهم وكان طيسفون، اتهم الذي

الشهود.3 أو القضاة رشو يستطيع لكيال املتهم من يحرتز وكان
ينسحب أن للمتهم يبيح الذي والروماني األثني القانون ذلك عن آنًفا تكلمت وقد

الحكم. قبل

هوامش

إىل وانظر إسشني، حياة السوفسطائيني، حياة ،١ باب فيلوسرتات، إىل انظر (1)
أيًضا. وفوتيوس پلوتارك
رمنيا. بقانون (2)

أعدائه. من منفعة ينال أن املرء يمكن كيف الرسالة: يف پلوتارك، (3)





والعرشون الحادي الفصل

اجلمهورية املَِديننييف القواننيجتاه قسوة

يستدنه لم ماًال بإقراضه آخر مواطن عىل كبرية أفضلية لنفسه جعل قد املواطن يكون
إذا الجمهورية يف يحدث وماذا النتيجة، حيث من ذلك يفعل لم ثم منه، ليتخلص إال هذا

قبل؟ من أكثر العبودية هذه القوانني زادت ما
أصلح ثم الدفع، عىل القادرين غري املدينني بيع البداءة يف ورومة1 أثينة يف يباح كان
الحكام أن غري مدنية، ديون أجل من أحد يُحجز بأال فأمر أثينة يف العادة هذه سولون
أمام سولون نظام كان ما عىل وهم، النحو، ذلك عىل رومة عادة يُصلحوا لم العرشة2
حيث عرش االثني األلواح من الوحيد املكان هو هذا وليس اتباعه، يريدوا لم عيونهم،

الديموقراطية. روح صدم عىل العرشة الحكام عزم يبرص
ذلك ومن مرة، غري للخطر الرومان جمهورية القاسية القوانني هذه عرَّضت وقد
من الشعب فهاج امليدان،3 يف وظهر دائنه بيت من فر بالجروح مستوًرا رجًال أن
حبوسهم من إمساكهم، عىل يجرءون ال دائونهم عاد آخرون أهلون وخرج املنظر، هذا
هذه إلغاء ينل ولم املقدس، الجبل إىل الشعب ويميض الوعد، ويخلف ويوعدون، املظلمة،
الطغيان، يف الوقوع ويلوح الفوىض، من ويخرج عنه، للدفاع حاكًما نال بل القوانني،
الوطن أبناء الدائنني أيدي من فينتشل الشعب لدى حظوة ينال أن مانيلوس ويرى
من ويوضع يدوم، الرش أن غري مانيلوس، مقاصد وفق ويسار عبيد،4 إىل حولوهم الذين
رومانية ٤٢٨ سنة كانت فلما الدفع،5 يف تسهيالت به املدينون يمنح ما الخاصة القوانني
أراد وقد منازلهم،7 يف املدينني اسرتقاق حق الدائنني من ينزع 6 قانونًا القناصل حمل
وقد لديه، حبيًسا كان پوبليوس اسمه فتى عفاف عىل يعتدي أن پاپرييوس اسمه مراٍب
پاپرييوس جريمة فأسفرت السياسية، بالحرية رومة فوز إىل سيكستوس جريمة أدت

املدنية. الحرية منحها عن



األول) (الجزء الرشائع روح

وما قديمة، جرائم بها أتتها حرية جديدة جرائم أيدت أن املدينة هذه نصيب ومن
بؤس إياه أورثه الذي الطغاة مقت إىل الشعب رد ڨرجيني عىل أپيوس اعتداء من كان
جريمة الشعب فتدفع املتهتك پاپرييوس جريمة عىل سنة8 وثالثون سبع ويمر لوكريس،
الذي القانون قوة تجديد إىل الجريمة هذه وتؤدي الجانيكول،10 فوق االنزواء إىل مماثلة9

املدينني. سالمة أجل من ُسن
التي القوانني النتهاكهم املدينني قبل من يعقبون الزمن هذا بعد الدائنون وصار

عليهم. ما دفع لعدم إياهم الدائنني تعقيب من أكثر الربا ملكافحة وضعت

هوامش

سولون. حياة پلوتارك، لديونهم، تأدية أوالدهم يبيعون املدينني من كثري كان (1)
األلواح قانون قبل الرومان لدى استقرت العادة هذه أن التاريخ من يظهر (2)

و٢٤. ٢٣ فصل ،٢ باب األوىل، العرشة ليڨيوس، تيتوس عرش، االثني
.٦ باب القديمة، الرومان أزمنة داليكارناس، دني (3)

.١٨ فصل كاميلوس، فوريوس حياة پلوتارك، (4)
اآلتي. ٢٢ الباب من ٢٢ الفصل إىل انظر (5)

فصل ،٨ باب ليڨيوس، تيتوس عرش، االثني األلواح قانون بعد سنة ١٢٠ (6)
Eo anno plebi romanoe velut aliud initium liberatis factum est, quod .٢٨

.necti desierunt
نفسه. املصدر ،Bona debitoris, non corpus obnoxium esset (7)

رومانية. ٤٦٥ سنة (8)
مكسيم، ڨالري ڨيتوريوس، عفاف عىل بلوسيوس بها اعتدى التي الجريمة هي (9)
األشخاص الختالف الحادثني، هذين بني يخلط أن يجوز وال ،٩ مادة ،١ فصل ،٦ باب

واألوقات.
مخترص والرذائل»، الفضائل «مقتطفات يف داليكارناس لدني نبذة إىل انظر (10)

.١١ باب وفرنشيميوس، ،١١ باب ليڨيوس، تيتوس
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والعرشون الثاني الفصل

امللكية يف احلرية تطارد التي األمور

أحيانًا يعني أن وهو: غالبًا، امللكيات يف الحرية أضعف قد لألمري فائدة عدم األمور أكثر
األفراد. بني للحكم وكالء

األمور نظام يغري أن معه يستحق ال ما القلة من الوكالء من األمري فائدة وتكون
مما أكثر واإلنصاف الصالح من بروح يتحىل أنه أدبيٍّا فيه ريب ال ومما السبيل، هذا يف
وبما للدولة، غامضة وبمصلحة بأوامره، مزكون أنهم دائًما يظنون الذين وكالئه لدى

أيًضا. وبمخاوفهم اختيارهم، من كان
اختريوا وكالء قبل من أمره ُقيضيف الثامن هنري عهد يف اللوردات أحد خوصم وملا

اللوردات. من أريد من جميع عىل ُقيض املنهاج فبهذا اللوردات، مجلس من





والعرشون الثالث الفصل

امللكية اجلواسيسيف

امللكية؟ يف جواسيس يوجد أن أيجب

قد يكون للقوانني مخلًصا كان إذا فالرجل العادي، الصالحني األمراء منهاج هذا ليس
من بقي ما يكون وأن ملجأ، له منزله يكون أن ويلزم األمري، تجاه عليه يجب بما قام
أناس يمارسه أن أمكن لو يُطاق أمًرا التجسس يكون قد أجل، األقل، عىل أمان يف سلوكه
فيجب اليشء، برجس يُقاس أن يمكن الالزم الشخص رجس أن غري الصالح، ذوي من
والريب الهلع كثري كان فمن النية، سليم مطمئنًا مخلًصا رعاياه مع يسري أن األمري عىل
يف القوانني أن العموم، عىل أبرص، ما إذا وهو دوره، تمثيل يف حائر ممثل فهو والفزع
سلوك عن جواب العام بالسلوك وله مطمئنًا، يحكم أن أمكنه محرتمة وأنها قوتها كمال
مصدر هو يحب؟ ال ملاذا َوْي! يحب، ما مقدار لريى منه خوف كل وليزل األفراد، جميع
يبدو ال وهو القوانني، حساب عىل تفرض العقوبات جميع وتكاد تقريبًا، يُصنع خري كل
دليل عليه الناس واعتماد سلطانه، ويجرينا إلينا مجده ويرسي الوجه، طليق إال للشعب
يتهم ال األمري شخص إن حتى يمنح، األمري أن املرء إىل ُخيِّل وزير منع فمتى له، حبهم
أناس إليه به يوسوس مما أو األمري، يجهل مما يتوجع وإنما مطلًقا، العامة املصائب يف
االستنجاد من رضب الكلمات فهذه يعرف!»، األمري كان «لو الشعب: ويقول فاسدون،

به. الثقة عىل ودليل





والعرشون الرابع الفصل

أغفال1

فليپ جرح وملا منها، تنطلق التي اليد لتعرف سهامهم عىل أسمائهم بوضع الترت يُْلَزم
الذي هو أسرت «إن الكلمة: هذه املزراق عىل وجدت املدن إحدى حصار حني املقدوني
سبيل يف هذا يفعلون إنسانًا يتهمون من كان ولو فليپ.»،2 إىل القاتلة الرضبة هذه حمل
لديهم الذين الحكام أمام بل تحذيره، يسهل الذي األمري أمام اتهموه ما العام الخري
وبني بينهم القوانني جعل يريدوا لم إذا وهم املفرتين، لغري هائًال ليس ما املبادئ من
عليهم يفرض عقاب أقل ويكون منها، يخافونه ما لديهم أن عىل دليًال هذا كان املتهم
العدالة بطء تحتمل ال التي األحوال غري يف ذلك إىل يلتفت وال مطلًقا، يصدقوا أال هو
قد يتهم الذي أن يُحسب أن يمكن واآلن موضوعها، األمري سالمة تكون والتي العادية
يقال أن فيجب األخرى األحوال يف وأما ينطق، فجعله لسانه من عقدة لحل جهًدا بذل
عدو.».3 يعوزه ال عندما متهم يعوزه من نتهم أن يمكننا «ال كونستانس: اإلمرباطور مع

هوامش

واضعه. يسم لم الذي الكتاب وهو الغني، بضم الغفل، جمع األغفال: (1)
،٢ باب واليونانية، الرومانية التواريخ بعض بني مقابلة آدبية، آثار پلوتارك، (2)

.٤٨٧ صفحة
.De famos. Libellis تيودوز، مجموعة ،٦ .Leg (3)





والعرشون الخامس الفصل

امللكية يف أسلوباحلكم

الصينيون ويُمجد صوت، غري ومن بسهولة يدور أن يجب عظيم نابض امللكي السلطان
مثاله. عىل أي: يقولون؛ كما كالسماء يحكم كان لهم إمرباطوًرا

عىل يجب أحوال وتوجد تسع، بما فيها تسري أن السلطة عىل يجب أحوال وتوجد
من قسم أي معرفة حسن يف اإلدارة سمو ويتجىل حدودها، ضمن فيها تسري أن السلطة

كبريًا. أو القسم هذا كان صغريًا األحوال، مختلف يف استعماله يجب السلطة
الوزير كان ما وإذا الحكومة، رفق يف الشعب رأي عىل تقوم ملكياتنا يف سعادة وكل
واقعيٍّا هذا كان ما إذا ولكن عبيد، بأنكم يُخطركم أن حني كل يف يريد فإنه الدراية سيئ
إليكم، يكتب أن أو لكم، يقول أن يعرف ال وهو جهله، عىل الناس حمل يحاول أن وجب
بعض ويوجد غضبان، أنه لكم يبدي أن من بدًال األمر، سيصلح وأنه حريان، األمري أن
التي هي القوانني تكون وأن ينشط، الذي هو األمري يكون أن فيجب الحكم، يف التيسري

تهدد.1

هوامش

تيسريًا. اإلمرباطور زاد الذي هو نريڨا إن تاستي: قال (1)





والعرشون السادس الفصل

األمرييف االقرتابمن يسهل جيبأن
امللكية

املباينات. يف بهذا يُشعر ما أحسن
تقديم فيه حظر جديًدا مرسوًما األول بطرس القيرص «وضع پري:1 مسيو قال
إليه، الثالثة قدم الرجل يُنَْصف لم فإذا مستخدميه، إىل اثنتان تقدم أن قبل إليه عريضة
ذلك.». بعد القيرص إىل عريضة أحٌد ه يَُوجِّ لم وهكذا حياته، يفقد مخطئًا يظهر من ولكن

هوامش

.١٧١٧ باريس، طبعة ،١٧٣ صفحة الكربى، روسية دولة (1)





والعرشون السابع الفصل

امللك طبائع

أن يستطيع كالقوانني، واألمري، القوانني، كمساعدة الحرية عىل األمري طبائع تساعد
النفوس يحب األمري كان وإذا أناًسا، الحيوانات من يجعل وأن حيوانات الناس من يجعل
يعرف أن أراد وإذا عبيد، له كان السفىل النفوس يحب كان وإذا رعية، له كانت الحرة
أن ويمكنه إليه، الشخصية املزية وليدع منه والفضيلة الرشف فليدن العظيم الحكم فن
املناقب، بذوي يدعون الذين املنافسني هؤالء يخش وال أحيانًا، القرائح عىل األنظار يُلقي
النفس، إخضاع عن ليبتعد ولكن القلب، وليكسب لهم، حبه منذ لهم مساويًا ويكون
وما الدوام، عىل اآلدميني من فهؤالء رعاياه، من واحد أقل بحب ولفيتن شعبيٍّا، وليغد
ويل بني وما إليه، يُجاب أن اإلنصاف من يعد ما القلة من هو الرعاية من الشعب يطلبه
الدعاء، عند شاء ما لينًا وليكن مضايقته، دون يحول لها حد ال مسافة من والشعب األمر
بلطفه. يتمتعون حشمه وأن برفضه يتمتع شعبه أن وليعلم، االدعاء، لدى متني فهو





والعرشون الثامن الفصل

رعاياهم نحو امللوك رعاية جيبمن ما

كان إذا املداراة عىل التهكم وينطوي أمكن، ما التهكم عند يمسكوا أن امللوك عىل يجب
ال مما الالذع التهكم أن غري األنس، دائرة لدخول وسائل عن يسفر ألنه وذلك معتدًال؛
مميتًا جرًحا يجرحون الذين هم وحدهم ألنهم وذلك رعاياهم؛ أقل نحو حتى لهم يباح

الدوام. عىل
جعلوا قد فهم رعاياهم، أحد نحو ٍ بنَيِّ شتم من يأتوه أن يجب ما ذلك من وأقل

ليشتموا. ال وليعاقبوا، ليعفوا
ذويه الرويس أو الرتكي يعامل مما بأقىس عاملوهم رعاياهم شتموا ما إذا وهم
يخزون فهم هم وأما مطلًقا، يفضحا ولم أخزيا األخريان هذان سب فمتى بدرجات،

ويفضحون.
التفات نتيجة فضوح من األمري يأتيه ما يعدون الذين اآلسيويني وهم هو وذلك
إزالته إمكان من بيأس القايس الفضوح حس نقرن أننا فهو تفكرينا وجه وأما أبوي،

أبًدا. عنا
عامل وأنه الحياة، من أغىل الرشف يعدون لهم رعايا بوجود يُسَحروا أن امللوك وعىل

وفاء. عامل أنه كما شجاعة
انتقامات من تعس، من رعاياهم شتموا الذين األمراء به ُمني ما ذكر املمكن ومن
هنري عىل غضبت التي مونپاسيه دوكة ثم يوليان، والكونت نارسيس، والخيص شرييا،

حياته. مدى فأزعجته الخفية، معايبها بعض أفىش ألنه الثالث؛





والعرشون التاسع الفصل

من لوضعيشء الصاحلة القواننياملدنية
املستبدة احلكومة يف احلرية

األحوال، من فإن مكان كل يف واحدة تكون أن املستبدة الحكومة طبيعة من أن مع
أن يمكن ما والطبائع، واألوضاع والنوادر السائرة واألمثلة الوهم وسبق الديني كالرأي

عظيمة. فروًقا بينها يجعل
أبًا يعد الصني يف األمري أن ذلك ومن األفكار، بعض بها تستقر أن الحسن ومن

واعًظا.1 كان العرب إمرباطورية أوائل يف األمري وأن للشعب،
قاعدة، تكون أن تصلح التي املقدسة الكتب بعض فيها يكون أن يناسب ومما
والكتب الهنود، عند الويدا وكتب الفرس، عند زرادشت وكتب العرب، عند كالقرآن
املرادي. ويثبت املدني القانون مقام الديني القانون ويقوم الصينيني، عند الكالسية2

القضاة حتى الدين،3 علماء القضاة يستشري أن املبهمة األحوال يف السيئ من وليس
أن املناسب من يكون فقد القتل تستلزم الحال كانت وإذا املال،4 يسألون تركية يف
والكهنوتية املدنية السلطة تُعدَّل لكي الحاكم رأي وجوده، عند املختص، القايض يأخذ

السياسية. بالسلطة

هوامش

الخلفاء. (1)
.Classique (2)

املالحظات. يف ،٢٧٧ صفحة الثالث، القسم الترت، تاريخ (3)
األكرب. القايض هو تركية يف املال أن مع واملفتي، املال بني مونتسكيو يفرق لم (4)





الثالثون الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

والنساء، األوالد حظوة سقوط يوجب األب حظوة سقوط كان أن االستبداد ُحمق من
الظنني وبني بينه يدع أن األمري عىل إن ثم مذنبني، يكونوا أن غري من تعساء كانوا وهؤالء

عدله. لتنوير أو غضبه لتلطيف شفعاء
يوم كل امللك باب لزم حظوته فقد ما إذا السنيور أن الحسنة امللديڨ1 عادات ومن

األمري. غضب يُذهب فحضوره إليه، تعود حتى
عىل ينطوي الحظوة فاقد يف األمري مخاطبة أن فيه يُرى ما املستبدة2 الدول ومن
من عندهم ما بجميع يقومون األمراء هؤالء أن فيلوح له، احرتام من يجب فيما نقص

الرحمة. فضيلة ليحرموا جهد
لن بأنهما كثريًا،4 عنه تكلمت الذي القانون3 يف وهنوريوس، أركاديوس ويرصح
وذلك السوء، كثري القانون هذا وكان املذنبني، يف عندهما الشفاعة عىل يجرؤ عمن يعفوا

االستبداد.5 يف حتى لسوئه
العادة أن ومع ا، جدٍّ حسنة يريد ملن اململكة من الخروج تبيح التي الفرس وعادة
فارين عبيًدا يخرجون من ويعد عبيًدا،6 الرعايا يعد حيث االستبداد عن تصدر املعاكسة
انزوائهم أو املذنبني فرار خشية ألن وذلك كثريًا؛ لالستبداد صالحة فارس طريقة فإن

والظاملني. الباشوات اضطهاد يعدل، أو يقف، مما

هوامش

پريار. فرنسوا إىل انظر (1)



األول) (الجزء الرشائع روح

عادة هي وهذه شاردان، مسيو رواية عىل اليوم فارس يف الحال هي كما (2)
الكالم من يمنع قانون فيوجد النسيان، حصن يف كاڨاد «وضع پروكوب: قال قديمة،

أسمائهم.». ذكر من حتى فيه، يعتقلون عمن
.Ad leg. Jul. maj القوانني. مجموعة يف ،٥ القانون (3)

الباب. هذا من ٨ الفصل (4)
.١ باب نابل، أنظمة يف القانون هذا فردريك استنسخ (5)

يخرجوا أن عامة بخدم يقومون من عىل يحظر قانون عادة، امللكيات، يف يوجد (6)
أن غري أيًضا، الجمهوريات يف القانون هذا وضع ويجب األمري، إذن غري من اململكة من
إدخال خشية وذلك الغريبة، النظم ذات الجمهوريات يف ا عامٍّ يكون أن يجب املنع هذا

أجنبية. عادات
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عرش الثالث الباب

العام الدخل الرضائبومقدار جباية صلة
باحلرية





األول الفصل

الدولة دخل

أو اآلخر، الجزء سالمة لينال ماله من مواطن كل يؤديه الذي الجزء هو الدولة دخل
هنيئًا. به ليتمتع

األهلني، رضوريات وإىل الدولة رضوريات إىل ينظر أن الدخل، هذا لتعيني ويجب،
الدولة احتياجات سبيل يف مطلًقا الحقيقية الشعب احتياجات من يؤخذ أن يجوز وال

الوهمية.
مرشوع وفتون وضعفهم الحاكمني شهوات تقتضيها التي هي الوهمية واالحتياجات
أن غالبًا يقع كان ومما األهواء، تجاه نفيس وخور باطل، مجد يف واهية ورغبة عجيب
هي الدولة احتياجات أن هلوع بروح األمري إمرة تحت األمور رأس عىل يعملون من يظن

الصغرية. نفوسهم احتياجات
الرعية من يُؤخذ الذي الجزء ذلك ينظم أن يستطيع ما والحذر الرشد غري وليس

لها. يُرتك الذي الجزء وذلك
بما يقدر أن يجب بل يدفعه، أن الشعب يقدر بما العام الدخل يقدر أن ينبغي وال
بنسبة هذا يكون أن وجب يدفعه أن يستطيع بما الدخل قيس ما وإذا يدفعه، أن يلزم

األقل. عىل دائًما يدفعه أن يمكن ما





الثاني الفصل

الرضائب مقدار إن يقال أن الرأي سوء من
بنفسه حسن

كاألماكن البؤس من هي الرضائب من معفاة صغرية بالًدا أن امللكيات، بعض يف ُرئي،
يمكن ال بها املحاط الصغرية الدولة أن هو ذلك يف الرئيس والسبب بها، املثقلة املحيطة
من وجه بألف الناحية هذه من ملضايقتها وذلك ومعامل، ومهن صناعة ذات تكون أن
ومعامل صناعة بها تحيط التي الكبرية للدولة ويكون بها، املحيطة الكبرية الدول قبل
إذن، فقرية، الصغرية الدولة وتصبح املنافع، جميع به تنال ما األنظمة من فتضع ومهن

قليلة. فيها تُجبى التي الرضائب كانت مهما الرضورة، بحكم
رضائب فرض وجوب الخصوص عىل الصغرية البالد هذه فقر من استنتج وقد
وجوب عدم ذلك من يستنتج أن األصوب وكان ماهًرا، الشعب يكون حتى فيها ثقيلة
لكيال البالد تلك إىل يذهبون الذين هم املجاورة األماكن بائيس جميع ألن وذلك ذلك؛
عىل سعادتهم جميع بنوا فإنهم العمل ثقل عن يئسوا إذ أنهم؛ وذلك شيئًا، فيها يعملوا

كسلهم.
بذر هي الفقر ونتيجة القلوب، جميع يف الطموح بذر هي البلد ثروات ونتيجة

بالكسل. يتعزى والقنوط بالعمل، يزيد والطموح القنوط،
جادين؛ تجعلهم وهي مشاقهم، عىل تكافئهم وهي الناس، نحو عادلة والطبيعة
مكافآت املرادية السلطة نزعت ما إذا ولكن عمل، أعظم عىل أجر أعظم تعلق ألنها وذلك

الوحيد. الخري هو الكسل أن وظهر العمل من نُفر الطبيعة





الثالث الفصل

من قسٌم يكون التي البالد الرضائبيف
األرض عبد الشعبفيها

العبد يكون أن يجب الحال هذه ويف األحيان، بعض يف الفتح بعد األرض عبودية تقوم
يمكمن ما والربح الخسارة رشكة غري تكون وال السيد، عند مزارًعا األرض يحرث الذي

للتمتع. معدون هم ومن للعمل معدون هم من بني يُوفق أن





الرابع الفصل

مماثلة يفحاٍل اجلمهورية

املواطن قدرة تكابد أال وجب سبيلها يف األرضني حرث عىل أمة جمهورية حملت ما إذا
يُرى كان أنه وذلك مطلًقا، إسپارطة يف بهذا يُسمح ال وكان العبد، فريضة زيادة عىل
تزيد؛ ال عبوديتهم أن علموا إذا األرضني زراعة يتقنون باإليلوت1 املعروفني الفدادين أن
أكثر حيازة عن رغبوا إذا صالحني مواطنني يكونون السادة أن يعتقد كان ألنه وذلك

عادة. يحوزون مما

هوامش

املعتربة». اإلسبارطيني «أقوال پلوتارك، (1)





الخامس الفصل

مماثلة يفحاٍل امللكية

وجب ملا نفًعا األرضني زراعة عىل مقهوًرا شعبًا ملكية يف األرشاف طبقة حملت ما إذا
وبالخدمة الخاص بملكه األمري يكتفي أن الحسن من إن ثم أيًضا، الفريضة1 تزاد أال
يكون أن وجب أرشافه طبقة عبيد من نقدية رضائب جباية أراد إذا أنه بيد العسكرية،
القاعدة هذه تُتَّبَْع لم فإذا منهم، ويأخذها العبيد عن فيدفعها للرضيبة، 2 ضامنًا نْيُور السِّ
اآلخر بعد واحد كل وقبضها مناوبًة العبد عىل األمري، دخل يجبون ومن السنيور، جار

الغاب. إىل يَِفرَّ أو بؤًسا العبد يهلك حتى ثانية

هوامش

من ٥ الباب إىل انظر ذلك، عن الجميلة نظمه يضع شارملان جعل ما هذا (1)
.٣٠٣ مادة القديمة، املراسيم

أملانية. عليه تسري ما هذا (2)





السادس الفصل

مماثلة يفحاٍل املستبدة الدولة

أرضيه من يجرد أن يمكن الذي فالسنيور املستبدة، الدولة يف رضورة أكثر قلته ما إن
حفظهما. عىل يحمله ما يجد ال ساعة كل يف وعبيده

نظاًما َوَضَع نقًدا الرضائب وجباية أملانية أسلوب انتحاَل األول بطرس أراد وملا
الرضيبة يَْجِبي فالرشيف اآلن، حتى روسية يف به معموًال يزال ال ما الحكمة من بالًغا
زاد وإذا ذلك، مع دفع الفالحني عدد نقص ما وإذا القيرص، إىل ويدفعها الفالحني من

فالحيه. ظلم عدم عىل حريًصا يكون ولذلك ذلك، من أكثر يدفع لم





السابع الفصل

بعبودية تقل مل التي البلدان الرضائبيف
األرضمطلًقا

يحوز ما بملكه يحوز منهم واحد كل وكان مواطنني، الدولة يف األفراد جميع كان إذا
األرضني عىل أو األشخاص عىل رضائب تُفرض أن املمكن من فإن بدولته، هنالك األمري

مًعا. الثالثة األشياء هذه عىل أو األشياء، هذه من اثنني عىل أو السلع، عىل أو
عىل الرضيبة نسبة فيها تُتبع التي هي الشخص عىل الرضيبة يف الجائرة والنسبة
من ينالون كانوا فمن طبقات، أربع إىل ُقسموا قد أثينة1 يف األهلون وكان تماًما، األموال
واحًدا، تلنتًا الجمهور إىل يدفعون الجافة أو السائلة األثمار من كيل خمسمئة أموالهم
كيل مئتي ينالون كانوا ومن تلنت، نصف يدفعون كيل ئة ثالث ينالون كانوا ومن
يدفع ال الرابعة الطبقة من كان ومن تلنت، سدس يعدل ما أو مينات عرشة يدفعون
األموال، نسبة تتبع لم وإن فهي قط، نسبية تكن لم وإن عادلة الرضيبة وكانت شيئًا،
يجوز فال بدنيٍّا، احتياًجا متساوون الناس أن يُرى وكان االحتياجات، نسبة تتبع كانت
رضيبة، عليه فتُفرض النافع يأتي كان ثم مطلًقا، رضيبة الحاجي هذا عىل تفرض أن
وجود دون تحول الفائض عىل الرضيبة ضخامة وكانت الفائض، عىل مما أقل ولكن

الفائض.
أن ا جدٍّ يصعب ولكنه رضيبتها، يف األرضني أصناف عىل مشتملة جداول وتُوضع
ويُوجد معرفتها، عدم يهمهم ال أناس يوجد أن ذلك من وأصعب الفروق، هذه تُعرف
مفرطة تكن لم إذا الرضيبة أن غري اليشء، وظلم اإلنسان ظلم إذن: للظلم نوعان هنالك
الجورين ذينك فإن وافر، هو ما الحاجي من للشعب ترك ما إذا أنه غري العموم، عىل
يحتاج ما غري للشعب يرتك فلم العكس، كان ما وإذا له، يُؤبه أمًرا يكونان ال الخاصني

نتيجة. أعظم تفاوت ألقل يكون فإنه حال، أسوأ عىل ليعيش إليه



األول) (الجزء الرشائع روح

ما عظيًما يكون ال الرش فإن الكفاية فيه ما يدفعون ال األهلني بعض كان وإذا
عىل ينقلب بوارهم فإن كثريًا األفراد بعض دفع ما وإذا دائًما، الجمهور إىل يرسهم عاد
يزيد أن األفراد يرس يلبث لم األفراد ملال مناسبًا مالها الدولة جعلت ما وإذا الجمهور،
تنتظر هل أو لتغتني؟ الرعية بإفقار الدولة تبدأ أو الحال، عىل يتوقف يشء وكل مالها،
وهل الثانية؟ املنفعة أو لها األوىل املنفعة تكون وهل مهل! عىل الرعايا بعض يُغنيها أن

كذلك؟ تكون بأن تنتهي أو غنية، تكون بأن تبدأ
منها تُطلب ال ألنها وذلك الشعوب؛ به تشعر ما أقل هي السلع عىل والرسوم
ولذا تقريبًا، يؤديها أنه معه الشعب يجهل ما اإلعداد حسن من تكون قد وهي رصاحة،
يعلم البائع وهذا الرسم، يدفع الذي هو السلعة بائع يكون أن النتيجة عظم من فإن
قال ومما بالثمن، الرسم يخلط الحقيقة يف يدفع الذي واملشرتي ناحية، من يدفع ال أنه
الذين العبيد من والعرشين الخامس القسم رسم انتزع قد نريون إن املؤلفني: بعض
بدًال ذلك يؤدي الذي هو البائع بأن أمره غري ذلك مع يصنع لم ونريون يباعون،2 كانوا

ينتزعها. أنه الح الرضيبة جميع يرتك كان الذي النظام فهذا املشرتي، من
وحده فصانعها املرشوبات، عىل شديدة رضائب فيهما فرضت مملكتان أوروبة ويف
بال املستهلكني الرعايا جميع من األخرى من تُجبى وهي إحداهما، يف يؤديها الذي هو
يشعر وال ثقيلة، الثانية يف تعد وهي الرضيبة، بشدة يشعر األوىل يف أحد وال تمييز،
الرضورة بغري الثانية يف املواطن يشعر وال الدفع، عدم يف حريته بغري تلك يف املواطن

ذلك. عىل تكرهه التي
أكثر يشء وال يدفع، حتى املواطن منزل يف الدائمة التحريات من بد ال إنه ثم
سعادة الرضائب من األنواع هذه يفرضون الذين لدى وليس هذا، من للحرية مخالفة

الناحية. هذه من اإلدارة أنواع أحسن لقاء

هوامش

.١٣٠ مادة ،١٠ فصل ،٨ باب بولوكس، (1)
Vectigal quoque quintae et vicesimae venalium manipiorum re- (2)
missum specie magis quam vi; quia cum venditor pendere juberetur, in

.partem pretii emptoribus accrescebat
.٣١ فصل ،٨ باب الحوليات، تاسيت،
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الثامن الفصل

الوهم كيفحيافظعىل

يف اليشء وثمن الرسم يمتزج لكي والرضيبة السلعة بني الصلة بعض يكون أن يجب
من ويُرى القليلة، القيمة ذات البياعة عىل مفرط رسم يفرض أال يجب كما الدافع، ذهن
وهم األمري ينزع وحينئذ مرة، عرشة سبع السلعة قيمة عىل فيه الرسم يزيد ما البلدان
درجات أبعد به يحسون ما وهذا الصواب، يخالف بما مقودون أنهم فريون رعاياه،

عبوديتهم.
املقدار، بذلك اليشء قيمة يناسب ال رسم جباية يستطيع لكي األمري، عىل يجب ثم
محذور. ألف علة وهذا آخر، مكان يف رشاؤها الشعب يمكن وأال بنفسه، السلعة يبيع أن
الذي الطبيعي الجزاء فإن ا جدٍّ رابًحا يكون الحال هذه مثل يف التهريب أن وبما
تكون ما قدر عىل وذلك منعه، عن عاجًزا يصبح السلعة، مصادرة أي: العقل؛ يقتضيه
ملا ومماثلة للعقل مخالفة عقوبات تُتخذ أن إذن، ويجب، غالبًا، رخيصة السلعة هذه
وهنالك النسبة، من العقوبات بني ما جميع ينزع وهنالك الجرائم، أعظم عىل يفرض
مناقضة العالم يف ما أكثر هو وهذا األرشار، من عدهم يمكن ال أناس كالفجار يُجازى

املعتدلة. الحكومة لروح
وأُفقر هذا أُغني الجابي مخادعة فرصة للشعب جعلت كلما أنه ذلك إىل وأضيف
وهنالك للعادة، خارق جور وسائل الجابي منح من التهريب ملنع بد ال أنه وذلك ذلك،

الخرسان. كلُّ





التاسع الفصل

الرضائب سيئمن نوع

العقود نصوص مختلف حول الدول بعض يف ُفرضت رضيبة عن نتكلم نمر إذ ونحن
هدًفا األمور هذه دامت ما الجابي من لالحتماء عظيمة معارف عن معدل وال املدنية،
الثروات، عىل مرادية سلطة ويُمارس األمري أنظمة يُفرس الجابي وهنالك دقيقة، ملناقشات
ذلك من أصلح عليها العقد يُكتب أن يجب التي الورق عىل رضيبة أن يُعلم التجربة ومن

كثريًا.





العارش الفصل

الرضائبعىلطبيعة يتوقفمقدار
احلكومة

يحتمل الذي ذا فمن وإال املستبدة، الحكومة يف كثريًا خفيفة الرضائب تكون أن يجب
مما بيشء تعوض ال حكومة يف عظيمة رضائب تؤدَّى كيف ثم األرضني؟ زراعة مشقة

الرعية؟ أحد يُعطي
املحري، األمة ضعف ويف العجيبة األمري سلطة يف يشء حول إبهام يكون أن ينبغي وال
من يستطيع ال ما الوضع وضوح ومن التحصيل سهولة من الرضائب تكون أن ويجب
األرض ثمرات قسم هي وحدها املالئمة والرضائب معه، ينقصوها أو يزيدوها أن يجبونها

السلع. عىل املئوي والرسم الرءوس عىل والجزية
تؤدي وأن شخصية، حماية للتجارة تكون أن املستبدة الحكومة يف الصالح ومن
وبني بينهم املناقشات من يقع قد فيما الضعف بالغي لبدوا وإال احرتامهم، إىل العادة

األمري. موظفي





عرش الحادي الفصل

العقوباتاألمريية

خالًفا آسية يف منها أشد أوروبة يف أنها (املالية) األمريية العقوبات يف الخاصة األمور من
فال آسية يف وأما أحيانًا، والعربات والسفن السلع، تصادر أوروبة ففي العامة، للعادة
يصونوه أن يمكن الذين قضاته أوروبة يف للتاجر أن وذلك ذاك، وال هذا من يشء يصنع
يصنع وماذا الجائرون، هم أنفسهم املستبدين القضاة فإن آسية يف وأما الجور، من

سلعه؟ بمصادرة يقيض أن يمكن الذي الباشا تجاه التاجر
تركية يف يُجبى وال الرفق، من بيشء ملزمة ويجدها نفسه يغلب الذي هو والظلم
عن الكاذبة البيانات تسفر وال للتجار، البلد جميع يفتح ثم واحد، دخول رسم غري
وال مطلًقا، تجاًرا ليسوا من رزم الصني1 يف تفتح وال رسوم، زيادة عن وال مصادرة
الذين الترت2 أمراء يكاد وال رسوم، بمضاعفة بل باملصادرة، التهريب عىل املغول يجاِزي
التهريب جزاء اإلعدام كان وإذا تمر، التي السلع من شيئًا يجبون بآسية املدن يسكنون
ينطوي فيها التهريب3 وألن باألجانب، اتصال كل ملنع أسباب فلوجود اليابان يف التجاري
التجارة. قوانني انتهاك عىل مما أكثر الدولة سالمة أجل من املوضوعة القوانني انتهاك عىل

هوامش

.٣٧ صفحة ،٢ جزء دوهالد، (1)
.٢٩٠ صفحة ،٣ قسم الترت، تاريخ (2)

اختارت فقد بهم اتصال غري من األجانب مع اإلتجار أرادت قد اليابان أن بما (3)
لإلتجار الصينية األمة واختارت أوروبة، مع لإلتجار الهولندية األمة اختارت أمتني:
يفرغ حتى وتضايقهم السجن من نوع يف واملالحني العمالء تمسك واليابان آسية، مع

صربهم.





عرش الثاني الفصل

الرضائبباحلرية مقدار عالقة

تعديلها إىل ويضطر الرعايا، حرية بنسبة شدة أكثر رضائب جباية تمكن عامة: قاعدة
مستنبطة قاعدة وهذه وقت، كل يف يكون ما وهذا كان، ما وهذا االستعباد، زيادة بنسبة
وهولندة إنكلرتة يف توجد البلدان، جميع يف توجد وهي أبًدا، لها تبديل ال التي الطبيعة من
سويرسة أن ويلوح تركية، حتى فمقداًرا مقداًرا فيها الحرية تهبط التي الدول جميع ويف
الخاصة، ذلك علة تعرف ولكن مطلًقا، فيها رضائب دفع لعدم القاعدة هذه تخالف
وأن الغالء، من هي الجديبة الجبال هذه يف األقوات أن وذلك قلت، ما تؤيد إنها حتى
يدفع ما أمثال أربعة معه الطبيعة إىل سويرسة تدفع ما األهلني، كثرة من هو البلد هذا

السلطان. إىل الرتكي
جميع من يتخلص أن والرومان، األثنيون كان كما متغلب، شعب ويستطيع
شعبًا ليس ألنه وذلك حريته؛ بنسبة يدفع ال وحينئذ تابعة، أمم عىل لسيطرته الرضائب

ملك. بل الناحية، هذه من
ثقل من تعويض املعتدلة الدول يف يوجد أنه وذلك دائمة، تبقى القاعدة أن غري
الرضائب. قلة توجد الحرية، يوازن ما املستبدة1 الدول يف ويوجد الحرية، توجد الرضائب،
األخرى الواليات من حاًال أحسن تكون واليات2 بأوروبة امللكيات بعض يف وترى
صالح عن الكفاية فيه ما تدفع ال أنها دائًما، ويظن، السياسية، حكومتها طبيعة عن
هذه منها تنزع أن حني كل يف فرُيى تصنع، مما أكثر الدفع عىل قادرة أنها مع حكومتها
يطيب والذي بعيًدا ينترش الذي الخري هذا الساري، الخري هذا مصدر هي التي الحكومة

به. يتمتع أن



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

إىل انظر فيها، االستبداد تعديل منذ زيدت فقد معتدلة، روسية يف الرضائب (1)
.٢ قسم الترت، تاريخ

فرنسة). (يف الواليات بالد (2)

528



عرش الثالث الفصل

الرضائبقابلة احلكوماتتكون أي يف
للزيادة

نفسه إىل يدفع أنه يعتقد الذي املواطن ألن الجمهوريات؛ معظم يف الرضائب زيادة تمكن
عادة. الحكومة طبيعة عن فيها السلطان صاحب فيكون مختاًرا، يدفعها

عن يسفر أن يمكن فيها الحكومة اعتدال ألن امللكية؛ يف الرضائب زيادة وتمكن
للقوانني. احرتامه عىل لألمري كمكافأة وذلك ثروات،

املتناهية. العبودية زيادة لتعذر وذلك املستبدة، الدول يف زيادتها تمكن وال





عرش الرابع الفصل

الرضائبعىلحسباحلكومة طبيعة

يف الطبيعة إىل أقرب السلع ورضيبة العبودية، يف الطبيعة إىل أقرب الرءوس رضيبة
مبارشة. أقل وجه عىل بالشخص الرضيبة هذه لصلة وذلك الحرية،

نقوًدا بالطه رجال أو ميلشياه األمري يُعطي أال املستبدة الحكومة يف الطبيعي ومن
األمري كان وإذا الرضائب، من قليل غري فيها يُجبَى فال أرضني بينهم يوزع بل مطلًقا،
يمكن وال الطبيعة، إىل جبايته يستطيع يشء أقرب الرءوس رضيبة عدت نقوًدا يُعطي
هنالك للمكلفني يجعل أن يمكن ال أنه بما وذلك زهيدة، غري تكون أن الرضيبة هذه
فإن وطغيانها، الحكومة ظلم بسبب استعمال سوء من هذا عن ينشأ ملا طبقات، عدة

بؤًسا. الناس أكثر دفعه يستطيع ما معدل عىل األمر بتنظيم تقيض الرضورة
املشرتي أن وبما السلع، عىل الرضيبة هي املعتدلة الحكومة يف الطبيعية والرضيبة
قرض فإنها سلًفا، يؤديها التاجر كان وإن بالحقيقة، الرضيبة هذه يدفع الذي هو
العام الدولة مدين التاجر يعد أن يجب وهكذا مقدًما، التاجر قبل من املشرتي يعطاه
وهو الرسم، من يوم ذات إليه املشرتي يدفعه ما الدولة يسلف وهو األفراد، جميع ودائن
كانت كلما الحكومة بأن إذن، ويشعر السلعة، عن دفعه الذي الرسم املشرتي عن دفع قد
الدولة يسلف أن التاجر عىل سهل أمينة الثروات وكانت الحرية روح وسادت معتدلة
أو خمسني الدولة يقرض إنكلرتة يف التاجر أن والحق عظيمة، رضائب الفرد ويقرض
يفعل أن يجرؤ الذي التاجر هو ومن يأخذه، خمر دن كل عن اسرتلينيٍّا جنيًها ستني
يستطيع فكيف هذا عىل جرؤ إذا وهو كرتكية؟ فيه يُحكم بلد يف القبيل هذا من شيئًا

هائرة؟ حائرة مريبة بثروة ذلك





عرش الخامس الفصل

احلرية استعامل سوء

صدر ألنه االعتدال؛ وتُرك نفسها، الحرية استعمال سوء إىل العظيمة الحرية منافع أدت
ألنها الكبرية؛ الرضائب من املفرط استخالص وأُريد عجيبة، نتائج املعتدلة الحكومة عن
التي العبودية إىل قصد الهدية هذه تقدم كانت التي الحرية يد أنكرت وإذ استخلصت،

يشء. كل تأبى
إنتاج هو املفرطة الرضائب هذه معلول أن غري الرضائب، فرط إىل الحرية وأدت

الرضائب. نقص إنتاج هو العبودية معلول وأن بدورها، العبودية
يف الرضائب من دولتهم1 واليات بعض ليعفوا إال مراسيم آسية ملوك يصدر ولم
حتى تُغم أوروبة يف األمراء مراسيم أن غري إرادتهم، مظاهر الخريات وتكون عام، كل
احتياجاتنا عن ال دائًما، احتياجاتهم عن فيها يتكلمون ألنهم وذلك إليها؛ ينظر أن قبل

مطلًقا.
اإلقليم ومن الحكومة، من البالد تلك وزراء يكتسبها تُغتفر ال بالدة عن والشعوب،
لعدم مطلًقا فيها النفقات تزيد فال جديدة، بمطاليب إرهاقها عدم فائدة تنال غالبًا،
تُرى مشاريع كانت عرًضا فيها مشاريع وضعت ما وإذا فيها، جديدة مشاريع وضع
ألنهم وذلك يزعجونها؛ ال هنالك الدولة يف يحكمون ومن مبدوءة، مشاريع ال نهايتها،
ذلك قاعدة؛ ملاليتنا تكون أن املحال من فإن نحن وأما انقطاع، بال أنفسهم يزعجون ال

به. سنقوم الذي اليشء ال ما، بيشء سنقوم أننا دائًما نعلم ألننا
املحتال الرجل بل بحكمة، العام الدخل يوزع من عندنا عظيًما وزيًرا ى يُسمَّ وال

حيًال. يُدَعى ما يجد الذي



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

الصني. أباطرة عادة هي هذه (1)
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عرش السادس الفصل

املسلمني فتوح

فتوحهم، يف املسلمون وجدها التي العجيبة السهولة إىل املفرطة الرضائب1 تلك أدت لقد
من بدًال بسهولة وتُجبى تُدفع بسيطة لرضيبة خاضعة نفسها الشعوب وجدت فقد
رأت وقد الدقيق، بشحهم القيارصة تصورها قد كان التي املستمرة املظالم تلك سلسلة
تُعاني فاسدة لحكومة مما متمدنة غري ألمة بالخضوع حاًال أسعد تكون أنها الشعوب
من الحارضة العبودية يف ما وجميع لديها، تكون ال عادت حرية محاذير جميع فيها

املكاره.

هوامش

وقد أيًضا، وسخافتها وغرابتها، الرضائب هذه مقدار إىل التاريخ يف انظر (1)
.ut quisque pro baustu aeris penderet الهواء: الستنشاق واحدة أنستاس تصور





عرش السابع الفصل

الكتائب زيادة

غري الكتائب من عدد إبقاء عىل وحملهم أمراءنا فأصاب أوروبة، يف انترش جديد مرض
إذا الدول إحدى أن وذلك الرضورة، بحكم معديًا ويصبح اشتداده، املرض ولذلك مرتب،
الخراب غري ذلك من يكسب فال أيًضا، كتائبها تزيد أن األخرى تُعتم لم كتائبها زادت ما
بشعوبه حاق ما إذا الجيوش من لديه يكون أن يمكن ما جميع ملك كل ويعد العام،
أوروبة وكذلك الجميع، ضد الجميع جهود من الحال1 هذه سلًما وتُسمى اإلبادة، خطر
العالم من القسم هذا دول وضع يف يكونون الذين األفراد، معه يجد ال ما البوار من تبلغ
جميع ثروات مع فقراء وترانا به، يعيشون ما يجدون ال ثراء، فيه ما أكثر وهي الثالث،
جنوًدا. حيازتنا نتيجة كالترت2 ونكون جنود غري عندنا يكون ال وقريبًا وتجارته، العالم
ناحية، كل يف يحاولون، فرتاهم صغارهم، من الكتائب برشاء أمرائنا كبار يكتفي وال

تقريبًا. الدوام عىل نقودهم به يخرسون عما يبحثون أي: أحالف؛ ابتياع
األدوية جميع ينذر ما وهذا باستمرار، الرضائب زيادة هي هذا مثل وضع ونتيجة
ترى أن الغريب غري من وصار املال، برأس يحارب بل حينئذ، الدخل يُعتمد وال اآلتية،
تسميه ما الوسائل من خرابها سبيل يف تتخذ وأن السلم، زمن يف حتى أموالها ترهن دوًال

انزعاًجا. األكثر األرسة ابن يتصوره يكاد ال ما الشدة من وهي االعتيادي، غري

هوامش

توجبه ملا مبدئيٍّا التوازن تحفظ التي هي الجهود من الحال هذه أن والواقع (1)
العظمى. الدول إعياء من

وأن تقريبًا، أوروبة جميع يف أقيمت التي املليشيا بدعة ترويج هذا لبلوغ يجب (2)
النظامية. الكتائب يف صنع كما اتخاذها يف يبالغ





عرش الثامن الفصل

الرضائب رد

برد يقيض الذي الكربى الرشق إمرباطوريات مبدأ امللكية الدول إىل يحمل أن يجب كان
مما أكثر يثقل ولكنه به، قالت من الدول تلك ومن ترضرت، التي الواليات إىل الرضائب
األمري جباية عدم مع ضامنة تصبح بأجمعها الدولة ألن وذلك فيها؛ موجود غري كان لو
لم الدفع سيئة قرية عن تخفيًفا الدفع حسنة قرية حملت ما فإذا أقل، أو أكثر هو ما
الجور من خوف عن الدفع رضورة بني الشعب وأقنط تلك، وُقوضت مطلًقا هذه تُصلح

اإلرهاق. من خوف عن الدفع وخطر
للطوارئ، مبلًغا نفقاتها من مادة أول يف تضع أن الحكومة الحسنة الدولة وعىل

تماًما. أرضيهم دخل أنفقوا ما إذا يفتقرون الذين كاألفراد إال الجمهور أمر وما
قيامهم من يفرتض كان ملا الواحدة، القرية أهل تضامن الصواب من إن قيل:1 وقد
الدولة خراب إىل مؤٍد بنفسه جائر أمر وضع وجوب أتى أين من ولكن غادرة، بمؤامرة

افرتاضات؟ إىل استناًدا

هوامش

سنة بباريس برياسون طبعها التي ،٢ فصل الرومان، مالية رسالة إىل انظر (1)
.١٧٤٠





عرش التاسع الفصل

لألمريوالشعب مالءمة أكثر األمور أي
إدارهتا؟ الرضائبأم أقبالة

ونظام. باقتصاد دخله يجبي صالح األرسة رب تدبري هي اإلدارة
أو الحتياجاته تبًعا تأخريها أو الرضائب مالحقة يف الحكم هو باإلدارة، واألمري،
امللتزمني فوائد العظيمة، امللتزمني فوائد للدولة يحفظ باإلدارة، واألمري، رعاياه، احتياجات
منظر من الشعب يقي باإلدارة، واألمري، األساليب، يحىصمن ال بما الدولة يفقرون الذين
وهو قليلة، أيٍد بني يُجبى الذي املال ينتقل وباإلدارة غًما، تورثه التي املفاجئة الثروات
من الشعب يحفظ باإلدارة، واألمري، رسيًعا، الشعب إىل يعود ثم ومن توٍّا، األمري إىل يذهب
الذين امللتزمون هؤالء بها يطالبه املزعج، امللتزمني شح بها يطالبه كثرية سيئة قوانني

املستقبل. يف مشئومة تكون أنظمة يف حاًرضا نفًعا يظهرون
عىل حتى مستبًدا يكون الجابي فإن دائًما غريه سيد يكون املال صاحب أن وبما

قوانني. وضع عىل يحمله ولكنه مشرتًعا، ليس وهو األمري،
أنه وذلك قبالة، الجديدة الرضيبة بتفويض يُبدأ أن أحيانًا املفيد من بأن وأعرتف
املديرون يستطيع فال مصلحتُهم امللتزمني إىل بها تُوِحي الخدائع ملنع وبدع حيلة يوجد
يصار أن أمكن مرة امللتزم قبل من رسمت إذا الجباية طريقة أن وذلك يتصوروها، أن
قد إنكلرتة يف اآلن هي كما الربيد ودخل املرشوبات رضيبة إدارة أن ذلك ومن اإلدارة، إىل

امللتزمني. من اقتبست
عيبًا كان هذا عكس ونظام تقريبًا، اإلدارة عىل الجمهوريات يف الدولة دخل ويقوم
حاًال أحسن باإلدارة القائلة املستبدة الدول يف الرعايا ويكون رومة،1 حكومة يف كبريًا
فيها األمري يُعطي التي هي حاًال الدول وأسوأ والصني،2 فارس بذلك تشهد كما بمراحل
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يوجبها التي بالرشور حافًال امللكيات تاريخ فرتى قبالة، التجارية ومدنه البحرية مرافئه
الجباة.

الكريم الرضائب جميع إلغاء مرشوع فوضع نريون، العشارين مظالم أحفظت وقد
التي القوانني تنرش أن وذلك مراسيم، أربعة فسن قط، بباله اإلدارة تخطر ولم املتعذر،
بما املطالبة يستطيعوا وأال الحني، ذلك حتى مكتومة وبقيت العشارين ضد وضعت
يدفع وأال شكليات، بال مدعياتهم يف للحكم قاٍض يعني وأن العام، يف به االدعاء أهملوا

اإلمرباطور. هذا أيام أحسن هي وهذه السفن،3 عن شيئًا التجار

هوامش

لإلدارة آخر نوع وإقامة آسية والية من العشارين إخراج إىل قيرص اضطر (1)
باب الحوليات، [يف تاسيت ويخربنا ،[٦ فصل ،٤٢ [باب ديون من ذلك نعلم كما فيها
الروماني للشعب أغسطس تركهما اللتني وأكايي، مقدونية الوالياتني، بأن [٧٦ فصل ،١
الواليات من عدهما إىل توصلنا قد السبب، لهذا القديمة الخطة وفق فيهما يحكم فكان

موظفيه. بواسطة فيها يحكم اإلمرباطور كان التي
.٦ جزء فارس، إىل رحلة شاردان، إىل انظر (2)

.٥٠ فصل ،٨ باب حوليات، تاسيت، (3)
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العرشون الفصل

اجلباة

يكون وقد مبجلة، مهنة بثرواتها تكون الرابحة الجباة مهنة غدت عندما يشء كل ضاع
يف أنفسهم الحاكمني وظائف من جزءًا عملهم يظهر حيث املستبدة الدول يف حسنًا هذا
الرومانية، الجمهورية عىل قىض قد كهذا وأمر الجمهورية، يف حسنًا هذا وليس الغالب،
الحكومات، هذه لروح مخالفة منه أعظم يشء وال امللكية، يف صالًحا أكثر هذا وليس
التفرد وسائل وعادت فيها، منزلة كل الرشف ويخرس نفور، األخرى املهن جميع ويعرتي

مبدئها. يف الحكومة طعنت فقد تؤثر، ال الطبيعية البطيئة
حروب باليا من وهذا واضحة، فاضحة ثروات تُرى كانت الغابرة األزمنة ويف

بها. نُعجب ونحن آنئذ، مضحكة عدت ولكنها سنة، الخمسني
والثروات الرضائب، يجبون من نصيب هي والثروات مهنة، لكل نصيب ويوجد
تحس، وال ترى، ال التي األرشاف لطبقة هما والرشف واملجد الثروات، مكافآت هي نفسها
الساهرين والحكام الوزراء ألولئك واإلكرام واالحرتام واملجد، الرشف غري حقيقيٍّا خريًا

العمل. تلو العمل سوى مالقني غري نهار ليل اإلمرباطورية سعادة عىل





عرش الرابع الباب

اإلقليم القواننيبطبيعة صلة





األول الفصل

عامة فكرة

مختلف يف الغاية إىل تختلفان القلب وأهواء النفس سجية أن الصحيح من كان إذا
السجايا. هذه واختالف األهواء هذه الختالف تابعة تكون أن القوانني عىل فإن األقاليم؛





الثاني الفصل

كيفخيتلفالناسيفخمتلفاألقاليم

عىل ويساعد نابضها، هذا ويزيد الخارجية، بدننا نسائج أطراف يقبض البارد1 الهواء
وعىل قوة، فيزيدها النسائج هذه طول2 ينقص وهو القلب، نحو األطراف دم رجوع

ونابضها. قوتها فيقلل ويمدها النسائج أطراف الحار الهواء يطلق العكس
أطراف فعل ورد القلب فعل ويكون الباردة، األقاليم يف بأس كثري يوجد إذن،
القلب، نحو قصًدا أكثر الدم ويكون توازنًا، أحسن السوائل وتكون حاًال، أحسن النسائج
كثرية، نتائج ذات تكون أن من البالغة القوى لهذه بد وال مقابلة، قوة أكثر القلب ويكون
قليل أي: بأفضليته؛ اإلنسان يف علم وكثري شجاعة، كثري أي: بالنفس؛ ثقة كثري ذلك ومن
ثم وحيل، وشطارة ريب وقليل حرية، كثري أي: سالمته؛ يف رأي وكثري االنتقام، يف رغبة
تجدوه محصور حارٍّ مكان يف إنسانًا فضعوا مختلفة، أخالق عن يسفر أن من لهذا بُدَّ ال
أن عليه اقرتح ما إذا أنه وأعتقد قلتها، التي لألسباب القلب يف عظيم ضعف من يألم
يجعل الحارض ضعفه أن وذلك لذلك، استعداد قليَل ُوِجَد الحال هذه يف كبري بعمل يقوم
شعوب وترى شيئًا، يستطيع ال بأنه يشعر ألنه يشء؛ كل يخىش وهو نفسه، يف ٍة ِهمَّ فتور
نظرنا وإذا كالشبان، باسلة الباردة البالد شعوب وترى يب، كالشِّ هيابة الحارة البالد
فيها نبرص أن نستطيع والتي عيوننا، تحت يقع ما أكثر هي التي األخرية3 الحروب إىل
إىل نقلوا الذين الشمال رجال بأن شعرنا بعيد، من املنظورة غري الخفيفة النتائج بعض
يف حاربوا الذين قومهم بنو بها قام كالتي الروعة من بالغة بأعمال يقوموا لم الجنوب4

شجاعتهم. بكامل فيه متمتعني الخاص إقليمهم
وينشأ األغذية، من السوائل أغلظ استخالص إىل الشمال شعوب نسائج قوة وتؤدي
الواسع، بسطحها لتَُطبََّق، أصلح اللِّنْفا، أو الَكيْلُوس، أجزاء أن وهما: أمران هذا عن
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بعض بغلظها، العصبي، السائل لتمنح صالًحا أقل وأنها تغذيتها، وعىل النسائج عىل
قليل. ونشاط كبرية أبدان الشعوب هذه لدى يكون ولذلك اللطافة،

حزمة عن جهة كل من جلدنا نسيج إىل تنتهي التي األعصاب من واحد كل ويسفر
الغاية، إىل صغري منه جزء بل عادة، يهز الذي هو العصب جميع وليس األعصاب، من
معرضة متفتحة األعصاب أطراف تكون رخو، الجلد نسيج حيث الحارة، البلدان ويف
متقبضة والحلم متكمًشا الجلد نسيج يكون الباردة البلدان ويف األمور، أقل من عمل ألقل
وبجميع ا جدٍّ قويًا كان إذا إال الدماغ إىل اإلحساس ينتقل فال متخلعة الصغرية واللمم
من يُحىص ال ما عىل تتوقف أمور والنشاط والعاطفة والذوق الخيال ولكن مًعا، العصب

الصغرية. اإلحساسات
يظهر الذي املكان يف وذلك ضائن، للسان الخارجي النسيج يف النظر أنعمت وقد
أو صغرية شعريات الحلم هذه عىل باملجهر فأبرصت بحلم، مستور أنه املجرد بالنظر
صغرية، مناقيش مثل الطرف من تؤلف أهرام الحلم بني يوجد وكان الزغب، من نوًعا

الرئيس. الذوق عضو األهرام هذه تكون أن كثريًا ويحتمل
كثريًا، صغرت الحلم أن املجرد بالنظر فوجدت اللسان هذا نصف جمدت وقد
ذلك من النسيج فحصت وقد غالفها، يف غاصت الحلم صفوف بعض وجدت إنني حتى
بالعني فرتى تربز الحلم كانت يحل اللسان كان وكلما أهراًما، أبرص ال فعدت باملجهر

ثانية. بالظهور تبدأ الصغرية اللمم وكانت املجردة
تفتًحا، أقل الباردة البالد يف العصبية اللمم أن وذلك قلته، ما املالحظة هذه وتؤيد
اإلحساسات، وتكون الخارجية، األشياء من حمى يف تكون حيث غلفها يف تغوص فهي

نشاًطا. أقل إذن،
من أعظم اإلحساس هذا ويكون املالذ، نحو إحساس قليل الباردة البالد يف ويكون
األقاليم بني يفرق أنه وكما الحارة، البالد يف الغاية يبلغ وهو املعتدلة، البالد يف ذلك
أُپرات شاهدت أنني ذلك ومن أيًضا، اإلحساس بدرجات بينها يُفرق العرض بدرجات
الواحدة للموسيقا كان أنه غري هم، هم واملمثلون هي، هي والروايات وإيطالية، إنكلرتة
البالغ الهدوء من إحداهما أن معه ترى كنت ما األمتني من كل يف التأثري اختالف من

يلوح. كما العقل يتصوره ال ما البالغة الخفة من واألخرى
وقىضصانع جسمنا، نسائج بعض بتمزق فينا يثار فاأللم األلم، عن هذا مثل وقل
شعوب أجسام أن الواقع يف الواضح ومن الزعج، عظم كلما األلم هذا يزيد بأن الطبيعة
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البالد شعوب نسائج من لالنزعاج استعداًدا أقل الغليظة ونسائجهم الكبرية الشمال
يحقن الرويسحتى سلخ فيجب لأللم، تقبًال أقل هناك النفس تكون ولذا الدقيقة، الحارة

بإحساس.
بكل ا جدٍّ هائجة النفس يجعل هذه األعضاء إحساس دقة من الحارة البالد يف وما

الغرض. هذا إىل يؤدي يشء وكل الجنسني، باتصال عالقة له ما
يشء عىل معه تصبح ما القوة من تكون الشمال أقاليم يف الحب طبيعة تكاد وال
بأمور لذيذًا املعتدلة البالد يف الحقة، بألف املصحوب الحب، ويصبح اإلحساس، من كبري
فهو حرارة، األكثر البالد يف لنفسه الحب ويُحب تكنه، وملا البداءة، يف بعينه أنها تلوح

الحياة. وهو الوحيد، السعادة سبب
يولد حب إىل نفسها تسلم إحساس، مع ولكن ضعيفة، لطيفة آلة الجنوب بالد ويف
كدر، أللف عرضة فيكون حرية ألعظم النساء يدُع حب إىل أو انقطاع، بال ويهدأ رساي يف
أن يمكن ما كل يف مالذها تجد ثقل، مع ولكن الجهاز، حسنة سليمة آلة الشمال بالد ويف
شعوب الشمال أقاليم ويف والخمر، والحرب والرحالت كالصيد الحركة، إىل النفوس يرد
الجنوب بالد من واقرتبوا والحرية، اإلخالص من وكثري كافية وفضائل قليلة معايب ذات
أن يحاول وكلٌّ الجرائم، تُكثر الحادة فاألهواء األخالق، عن حتى تبتعدون أنكم تروا
البالد يف وترون نفسها، األهواء هذه عىل تعني قد التي املنافع جميع اآلخرين عىل يأخذ
معينة صفة لإلقليم فليس وفضائلها، رذائلها ويف أوضاعها، يف متقلبة شعوبًا املعتدلة

نفسها. تُثبتها حتى الكفاية بدرجة
وحينئذ مطلًقا، قوة بال معه الجسم يكون ما الشدة من اإلقليم حرارة تكون وقد
شعور وال كريم مرشوع وال اطالع حب يكون فال الروح، إىل القوة انحطاط ينتقل
يكون وهنالك سعادة، الكسل يكون وهنالك تماًما، سلبية امليول تكون وهنالك فياض،
الروح قوة من احتماًال أسهل والعبودية الروح عمل من احتماًال أسهل األعذبة5 معظم

بنفسه. نفسه اإلنسان ليَُسريِّ رضورية هي التي

هوامش

نحيًفا. يبدو الربد يف فاإلنسان النظر، عند حتى هذا يظهر (1)
الحديد. يقرص هذا أن املعلوم من (2)
إسبانية. وراثة سبيل يف الحروب (3)
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إسبانية. يف كما (4)
العذب. جمع األعذبة: (5)
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الثالث الفصل

بعضشعوباجلنوب أخالق تناقضيف

يولدون الذين األوروبيني أبناء2 إن حتى الطبيعة، بحكم شجاعة الهنود1 عند ليس
القاسية أعمالهم وبني هذا بني يوفق كيف ولكن إقليمهم، شجاعة يخرسون الهند يف
النساء ويحرق تصدق، ال لرشور هنالك الرجال يخضع الفظيعة؟ وتوباتهم وعاداتهم

الضعف. من املقدار لذلك مقابلة كثرية قوة فهذه أنفسهن، هنالك
خياًال أيًضا، منحتها، هيابة به تكون ضعًفا الشعوب هذه منحت التي الطبيعة وإن
املوت تخىش تجعلها هذه األعضاء دقة أن وكما بإفراط، معه يطرقها ما الشدة من بالًغا
نفسه القوي اإلحساس وهذا املوت، من أكثر يشء ألف تخىش جعلها إىل أيًضا، تؤدي،

أيًضا. تقتحمها ويجعلها األخطار جميع من تفر يجعلها الذي هو
األقاليم هذه شعوب تحتاج الرشاد لذوي مما لألوالد ألزم الصالحة الرتبية أن وكما
وقوة بسهولة اإلنسان طرق وكلما إليه، إقليمنا شعوب احتياج من أكثر حكيم مشرتع إىل

بالعقل. ويسار األوهام، تتقبل فال يالئم، بما هذا وقوع وجب
وبال وتربية، صناعات بال تعيش الرومان زمن يف أوروبة شمال شعوب وكانت
للنسائج به املدينة رشدها استقامة بفضل استطاعت، قد ذلك، مع وهي، تقريبًا، قوانني
الرومانية السلطة ضد عجيبة، حكمة مع حالها، عىل تبقى أن األقاليم، تلك يف الغليظة

عليها. لتقيض غابها من خرجت أن إىل

هوامش

ألف قهر يف مشقة كبري ليجدوا أوروبة من جندي مئة يكن «لم تافرنيه: قال (1)
الهنود.». من جندي
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الهنود بتخنث الثالث الجيل يف اتصفوا بالهند استقروا الذين الفرس إن حتى (2)
.٢٨٢ صفحة ،١ جزء املغول، حول برنيه، إىل انظر وجبنهم،
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الرابع الفصل

والعاداتواألوضاع الدين سببثبات
الرشق بالد والقواننييف

أقوى تتقبل الرشق شعوب يجعل الذي األعضاء، يف الضعف ذلك إىل أضفتم ما إذا
والذي الطبيعة، بحكم البدن كل يف املرتبط النفس يف الكسل بعض العالم، انطباعات
قادرة غري تعود النفس أن أدركتم وجدال، وجهد عمل أي عن عاجزة النفس هذه يجعل
واألوضاع، والعادات1 القوانني يجعل ما وهذا تتقبلها، أن بعد االنطباعات تغيري عىل
سنة. ألف منذ عليه كانت كما الحارض الوقت يف اللباس، كطراز خلية تلوح التي حتى

هوامش

من أن پورفريوجينيت، قسطنطني اقتطفها الدمشقي، لنقوال نبذة من نعلم (1)
املاديني. زمن من العادة وهذه مكروًها، حاكًما يخنق من إرسال القديمة الرشق عادات





الخامس الفصل

سهلوا الذين املشرتعنيهم أردياء كون
الذين هم وكونصاحليهم معايباإلقليم

ذلك قاوموا

يشء، كل إليها ينتهي التي والغاية يشء كل أساس والعدم السكون أن الهنود يعتقد
الكائن يلقبون وهم لها، وغرض لرغائبهم حال أكمل التام السكون أن إذن، يعدون، وهم
اإلنسان إلزام عدم عىل تقوم الغائية2 السعادة أن سيام أهل ويعتقد بالساكن، األعىل1

جسم. تحريك أو آلة بتسيري
والحركة العذوبة من السكون ويكون وترهق، توهن البالد تلك يف الحرارة وشدة
ما فويه3 الهند مشرتع اتبع وقد طبيعيٍّا، الالهوتي النظام هذا معه يبدو ما العناء من
كل يف نشأ الذي مذهبه أن غري الغاية، إىل سلبية حال يف الناس وضع عندما يحس كان

رش. ألف إىل أدى بدوره، الكسل هذا عىل فساعد اإلقليم،
الحركة حيث من الناس إىل نظروا عندما صوابًا أكثر أنهم الصني مشرتعو وأثبت
وقوانينهم وفلسفتهم ديانتهم فجعلوا الحياة بواجبات يقومون تجعلهم التي الخاصة
حملتهم كلما فالناس، يوم، ذات إليه سيصريون الذي السكون حيث من ال تماًما، عملية

عنه. الخلقية العوامل تبعدهم أن وجب السكون، إىل الطبيعية العوامل

هوامش

كريشري. إىل انظر پناماناك، (1)
.٤٤٦ صفحة سيام، إىل رحلة اللوبري، (2)



األول) (الجزء الرشائع روح

الكمال أن غري وآذان، عيون «فلنا خالص، خواء إىل القلب يحول أن فويه يريد (3)
ما وهذا األعضاء»، هذه سكون يف والكمال إلخ. وأيد، فم ولنا والسمع، الرؤية عدم يف

.٣ جزء دوهالد، األب نقلها صيني فيلسوف محاورة من استخرج
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السادس الفصل

احلارة األقاليم األرضنييف زراعة

هذا من الفرار عىل اإلقليم حملهم وكلما الناس، به يقوم عمل أعظم األرضني زراعة
تهب التي الهند قوانني فإن وهكذا عليه، تحثاهم أن والقوانني الدين عىل وجب العمل
تزيد أي: سوءًا؛ اإلقليم معلوالت تزيد التملك روح األفراد من وتنزع لألمراء األرضني

الطبيعي. الكسل





السابع الفصل

الرهبانية

حيث الحارة الرشق بالد يف نشأت والرهبانية عينها، الرشور إىل هنالك الرهبانية تؤدي
العمل. عىل مما أكثر النظر عىل محمول اإلنسان

بهم وتكتظ اإلقليم، بحرارة يزيد آسية يف الرهبان، أو الدراويش، عدد أن ويلوح
أوروبة. يف نفسه الفرق هذا ويوجد مفرطة، الحرارة حيث الهند

بال العيش وسائل جميع نزع القوانني محاولة اإلقليم كسل عىل التغلب ويقتيض
من عىل تنعم فهي أوروبة، جنوب يف القوانني به تقوم الذي هو العكس ولكن عمل،
واسعة، ثروات عليها حابسة النظرية للحياة صالحة بأماكن بطالني يكونوا أن يودون
بفضالتهم بها، أتخموا سعة عن يعيشون الذين الناس، هؤالء يجود أن الصواب ومن
يتمتعون التي بالبطالة منها فيعوضونها لألموال تملكها خرست التي الدنيا الطبقة عىل

بؤسها. بحب حتى فتنتهي بها،





الثامن الفصل

الصنيالطيبة عادة

كل يف العاهل به يقوم الذي األرضني بشق االحتفال2 عن الصني إىل الرحالت1 تُخربنا
الفالحة. عىل الرعايا حض الرسمي العام العمل بهذا أريد وقد عام،

فيجعله صنعته، يف غريه من امتاز الذي الحارث3 عن سنة كل يف ينبأ العاهل إن ثم
الثامنة. الدرجة من موظًفا

يدعون روز،5 بخرم املعروف الشهر من الثامن اليوم يف الفرس،4 قدماء ملوك وكان
الزراعة. تشجيع يف باهرة النظم فهذه الحراثني، مع ليأكلوا جانبًا أبهتهم

هوامش

.٧٢ صفحة ،٢ جزء الصني، تاريخ دوهالد، األب (1)
اللوبري، تأليف سيام، مملكة إىل رحلة ذلك. مثل يصنعون الهند ملوك من كثري (2)

.٦٩ صفحة
اإلمرباطورة وحمل األرضبيده، فني، الثالثة، األرسة من الثالث اإلمرباطور حرث (3)

الصني. تاريخ قرصه، يف الحرير صنع عىل ونساءه
الفرس. ديانة هيد، مسيو (4)

البهيج. اليوم (5)





التاسع الفصل

الصناعة تشجيع وسائل

ضد املعلول رد ويمكن عادة، زهو ذات الكسىل األمم أن عرش التاسع الباب يف سأبني
نخوة، ذات الشعوب حيث أوروبة، جنوب يف ويحسن بالزهو، الكسل عىل والقضاء العلة
العمال عىل أو سواهم، من أحسن حقولهم يزرعون الذين الزراع عىل بجوائز ينعم أن
البلدان جميع يف الطريقة لهذه النجاح ويكتب بعيد، مدى إىل بصناعتهم تقدموا الذين
يف وجد ما أهم من نسيج مصنع إقامة إىل أيامنا يف إيرلندة يف أدت أنها ذلك ومن أيًضا،

أوروبة.





العارش الفصل

الشعوب بقناعة الصلة القواننيذات

بسائل منه يعوض أن فيجب الحارة، البالد يف كثريًا املائي الدم قسم يتبدد بالعرق1
كريات2 تجمد هنالك القوية واملرشوبات هنالك، عجيب استعمال ذو واملاء إذن، مماثل

املائية. األقسام تبدد بعد تبقى التي الدم
إذن، ويمكن وافًرا، يظل وهو الباردة، البالد يف قليًال بالعرق املائي القسم ويبخر
ويمكن سوائل، مملوء هنالك والدم الدم، يجمد أن غري من الروحية املرشوبات استعمال

هنالك. سائغة حركة الدم تمنح التي القوية املرشوبات تكون أن
إذن، العرب جزيرة إقليم قانون هي الخمر رشب تحظر التي محمد رشيعة وإن
عىل يحرم كان الذي القانون وكذلك العام، العرب رشاب كان محمد قبل املاء إن ثم
تقريبًا. واحد البلدين ذينك إقليم أن والحق اإلقليم، قانون هو الخمر رشب القرطاجيني3
يشء عىل يحمل اإلقليم حيث الباردة البالد يف صالًحا يكون ال هذا مثل وقانون
عىل األرض جميع يف يوجد والثمل يلوح، كما الشخص ثمل غري هو الذي األمة ثمل من
مع يزيد الثمل أن لرتوا قطبنا حتى االستواء خط من وُمرُّوا اإلقليم، ورطوبة الربد نسبة
نحو يسري الثمل تجدوا املعاكس القطب إىل االستواء خط من ومروا العرض، درجات

الشمال. نحو الناحية هذه من يسري كما الجنوب4
أن للصحة، ثم ومن لإلقليم، مخالفة فيه الخمر تكون الذي البلد يف الطبيعي ومن
فيه للثمل يكون الذي البلد يف عليه يُجاَزى مما بأشد الرشب يف اإلفراط عىل يُجاَزى
حماًقا الناس جعل إىل فيه الثمل يؤدي ال والذي واملجتمع، الشخص يف قليلة سيئة نتائج
اإلثم عىل السكران اإلنسان عاقبت التي القوانني5 فإن وهكذا أغبياء، يجعلهم بل مطلًقا،
القومي، الثمل عىل ال الشخيص، الثمل غري عىل لتطبق تكن لم الخمار وعىل اقرتفه الذي

خيار. عن اإلسپاني ويرشب عادة، عن األملاني ويرشب



األول) (الجزء الرشائع روح

تبدد أن غري كثريًا، السوائل ترشح إىل النسائج ارتخاء يؤدي الحارة البالد ويف
لها ليس التي النسائج إىل مطلًقا، الِبَىل، يتطرق وال ذلك، من أقل يكون الجامدة األجزاء
لتعويضها، املغذي السائل من قليل إىل تحتاج وإنما قليل، ونابض ا، جدٍّ ضعيف عمل غري

إذن. هنالك قليل غري يؤكل وال
الحياة، طرز مختلف أوجبت التي األقاليم مختلف يف املختلفة االحتياجات هي وتلك
يف الناس تواصل كان وإذا القوانني، أنواع مختلف أوجبت للحياة املختلفة الطرز وهذه
ال شعب لدى أخرى قوانني من بد وال القوانني، بعض عن معدل ال أصبح كثريًا األمة

مطلًقا. فيه يتواصل

هوامش

فال غربال، جسمي «إن يقول: فكتب كشمري إىل الهور من برنيه مسيو ساح (1)
وأرشب أصابعي، طرف إىل أعضائي جميع من طل خروج أرى حتى ماء قدح أبلع أكاد
،٢ جزء برنيه، رحلة مطلًقا، يل رضًرا هذا يوجب فال الواحد، اليوم يف كبرية أقداح عرشة

.٢٦١ صفحة
جميع فيه يسبح وماء بيض وكريات ليفية وأجزاء حمر كريات الدم يف يوجد (2)

هذا.
،١ باب املنزلية، باألمور العناية أرسطو، القوانني، من الثاني الباب أفالطون، (3)

.١٧ فصل ،١٢ باب Pré. érang أوزيب، ٥ فصل
الجنوب. إىل أقرب هي التي الشييل رأس شعوب ولدى الهوتنتو لدى هذا يرى (4)
فقد ،٣ فصل ،٢ باب السياسة، كتاب يف أرسطو وذكره بيتاكوس صنع كما (5)

قوميٍّا. عيبًا فيه الثمل ليس إقليم يف يعيش كان

568



عرش الحادي الفصل

بأمراضاإلقليم الصلة القواننيذات

املرصيني، منهاج من مقتبسة الجذام حول اليهود رشائع إن هريودوتس:1 لنا يقول
لدى مجهولة القوانني هذه وكانت نفسها، األدوية تقتيض نفسها األمراض أن والواقع
أمًرا وفلسطني مرص إقليم جعلها ثم للمرض، جهلهم األولني، الرومان ولدى األغارقة،
القوانني هذه بحكمة نشعر يجعلنا املرض هذا انتشار سهولة من كان وما رضوريٍّا،

وحيطتها.
من وضع وما بالجذام، الصليبية الحروب أتتنا فقد بأنفسنا، نتائجها اختربنا وقد

به. الشعب جميع إصابة دون حال رشيدة أنظمة
الحروب قبل إيطالية يف منتًرشا كان املرض هذا أن يعلم اللنبار2 قانون ومن
يستطيع بأال أمر روتاريس أن ذلك ومن املشرتعني، عناية استحق وأنه الصليبية،
ألنه وذلك بأمواله؛ يترصف أن خاص، مكان إىل وأقيص منزله، من طرد الذي املجذوم
عن قارصين املجذومون جعل وقد منزله، من فيها يؤخذ التي الساعة من موته يفرتض

بهم. اتصال لكل منًعا املدنية العقود
وجود يحتمل الذين الروم قيارصة بفتوح إيطالية إىل ُجلب املرض هذا أن وأرى
املرض هذا تقدم فإن أمر من يكن ومهما جيوشهم، يف ومرص فلسطني من مليشيات

الصليبية. الحروب زمن حتى وقف
سورية، من عودتهم حني تقريبًا للجذام مماثًال مرًضا جلبوا پونپي جنود إن ويقال:
وجود عىل تدل الظواهر ولكن ذلك، حول الحني ذلك يف وضع نظام أي إلينا ينته ولم

اللنبار. زمن إىل وقف قد املرض هذا دام ما النظام هذا مثل
آبائنا، لدى مجهوًال كان مرض3 عاملنا إىل الجديد العالم من انتقل قرنني ومنذ
العظيمة األرس معظم أن وذلك واللذات، الحياة من املنبع حتى البرشية الطبيعة فهاجم



األول) (الجزء الرشائع روح

غري معه عاد ما الكثري الشيوع من أصبح رش يف ُرئي، كما تهلك، أوروبة جنوب يف
يذهبون فالقوم املرض، ذلك أدام الذي هو الذهاب إىل والتعطش مشئوم، وغري فاضح

الدوام. عىل منه جديدة بخمائر ويأتون انقطاع بال أمريكة إىل
هذه أن غري الجرم، هذا عىل العقاب برتك املطالبة اقتىض ما التقَوى أسباب ومن

نفسها. الطفولة وأفسدت الزواج، صميم يف دخلت قد كانت الجائحة
وقف البالغ الصواب من فإن املشرتعني حكمة من األهلني صحة عىل السهر أن وبما

املوسوية. الرشائع نمط عىل تُوضع بقوانني االتصال هذا
مرص ومن الرئيس، مقره هي ومرص فتًكا، وأمىض تخريبًا أرسع رش والطاعون
رسيانه ملنع ا جدٍّ صالحة أنظمة وضعت أوروبة دول معظم ويف العالم، جميع يف ينترش
حول الكتائب من نطاق رضب أن وذلك لوقفه، عجيبة وسائل تمثلت أيامنا ويف إليها،

اتصال. لكل منًعا املوبوء البلد
املرص يف النصارى أن الناحية هذه من ضابطة لديهم ليس الذين الرتك4 ويرى
املصابني ثياب يشرتون وهم يهلكون، الذين هم وحدهم وأنهم الخطر، من ينجون عينه
يشء، لكل الناظم الشديد، القدر مذهب ويجعل يفعلون، زالوا وما ويلبسونها بالطاعون
ال أنه مقدًرا األزل، من يشء كل صنع هللا بأن مفكًرا هادئًا عيان شاهد الحاكم من

ذلك. تجاه يشء صنع يستطيع

هوامش

.٢ باب (1)
.١٨ : ١  وفصل ،١ : ٣ فصل ،٢ باب (2)

الزهري. أو الفرنجي (3)
.(٢٨٤ صفحة ،١٢ قطع من ،١٦٧٨ سنة (طبعة العثمانية الدولة ريكو، (4)
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عرش الثاني الفصل

يقتلون من توضعضد القواننيالتي
أنفسهم1

غري من أنفسهم يقتلون اإلنكليز أن غري داٍع، بال أنفسهم الرومان قتل التواريخ يف نرى ال
السعادة، صميم يف وهم أنفسهم يقتلون إنهم حتى ذلك، عىل يحملهم سبب يتصور أن
تفكريهم طراز يف ارتباط ذا كان قد وهو الرتبية، نتيجة كان الرومان لدى العمل وهذا
البنية حال يف ارتباط ذو وهو مرض،2 نتيجة اإلنكليز لدى العمل وهذا عاداتهم، ويف

آخر. سبب كل عن مستقل وهو الطبيعي،
قواها العاطلة فاآللة العصبي، السائل ترشح يف نقص هذا أن عىل الظاهر ويدل
بل مطلًقا، بألم النفس تشعر وال نفسها، من تسأم حني كل يف الحركة من املحركة
وعيب األلم، هذا زوال يف راغبني يجعلنا موضعي سوء واأللم الحياة، مصاعب ببعض

الحياة. هذه نهاية يف راغبني يجعلنا وهو مطلًقا، له ا خاصٍّ مكان ال سوء الحياة
يعيب ما األسباب من البلدان بعض يف املدنية القوانني لدى يكون أن الواضح ومن
الجنون. نتائج عىل يُعاقب ال كما إنكلرتة، يف عليه العقاب يمكن ال عاد أنه بيد االنتحار،

هوامش

املنزل. وللدين الطبيعي للقانون مخالف أنفسهم يقتلون من عمل (1)
عىل البلدان بعض يف اإلنسان، يجعل الذي الدم بفساد مقرتنًا يكون أن يمكن (2)
.٢١ فصل ،٢ قسم پريار، فرنسوا سياحة نفسه، عىل ثقيًال األطوار غريب الخصوص،





عرش الثالث الفصل

النتائج من إنكلرتة إقليم عن ينشأ ما

يشء كل من نفوًرا يحمل أن فيمكن املقدار، بذلك روحه اإلقليم مرض يغم شعب يف
التي هي عليهم ثقيًال يشء كل يكون أناًسا جيًدا تالئم التي الحكومة ترى الحياة، حتى
أكثر فيها القوانني تسيطر التي وهي كروبهم، بسبب فيها بأحد االرتباط يستطيعون ال

الدولة. لتغيري القوانني هذه طرح من بد فال الرجال، من
تحتمل يدعها ال الذي الصرب عدم خلق اإلقليم من اقتبست قد األمة تلك كانت وإذا
أيًضا. يالئم ما أكثر تكون الحكومة تلك أن جيًدا يرى فإنه طويًال زمنًا نفسها األمور

ما إذا كثريًا يعظم أن املمكن من أن غري بذاته، عظيًما ذلك الصرب عدم خلق وليس
الشجاعة. إىل أضيف

وهو داٍع، بال وتركه عمل عىل اإلقدام توجب التي الخفة عن الخلق ذلك ويختلف
بتعود حتى يضعف ال ما القوة من بالغ باملتاعب شعور عن ينشأ ألنه العناد؛ من يدنو

معاناتها.
دائًما، يكون، الذي الطغيان1 خطط لربك جيًدا الحرة األمة يف الخلق هذا ويصلح
للمساعدة يد غري يظهر ال والذي آخره، يف شديًدا نزًقا يكون كما أوائله، يف ضعيًفا بطيئًا

األيدي. من يُحَىص ال بما يجور ثم البداءة، يف
يف السكون يعرف ال شعب إىل للنوم سبيل ال أنه غري دائًما، العبودية تبدأ وبالرقاد

األليمة. املواضع جميع فيجد انقطاع بال حاله عن يبحث شعب إىل كان، وضع أي
مهل، عىل نهايته يف ويالقي يبىل مربد برده، صوت يسمع ال مربد والسياسة
وتؤدة والتفصيالت املماطالت ليطيقوا يكونوا لم عنهم تكلمنا الذين الرجال أن والواقع
بمعاهداتهم خارسين الغالب، يف األخرى األمم فوز فيها ليفوزوا يكونوا ولم املفاوضات،

بأسلحتهم. ينالون كانوا ما



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

الديموقراطية، سيما وال القائمة، السلطة قلب ملقصد هنا الكلمة هذه اتخذ (1)
والرومان. اليونان عليها يطلقه كان الذي املعنى هو وهذا
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عرش الرابع الفصل

األخرى معلوالتاإلقليم

وكانت الغاية، إىل فيه الشهوات تسكن بإقليم يقيمون األقدمون الجرمان أجدادنا كان
تحكم كانت أنها وبما هذا، من أكثر تتصور وال ترى، ما غري األشياء يف تجد ال قوانينهم
التي االعتداءات أمر يف تبالغ لم فإنها الجروح بعظم الرجال إىل املوجهة الشتائم يف
من امرأة كشفت ما فإذا ذلك، عن فضًال الغرابة بالغ األملان1 وقانون النساء، إىل تصوب
الساق من الكشف كان إذا الغرامة هذه مثل ويدفع غرامة، أفلس ستة دفعت الرأس
كان القانون أن ويظهر الركبة. فوق عما الكشف كان إذا ضعفها ويدفع الركبة، حتى
كان وما الهندسية، األشكال أحد يقاس كما النساء شخص عىل االعتداءات عظم يقيس
عندما جرمانيٍّا شعبًا أن غري العيون، جرم عىل بل التصور، جرم عىل ليعاقب القانون
األطباء عىل الڨزيغوت قانون حظر فقد ا، جدٍّ كثرية قوانني اإلقليم وجد إسپانية إىل انتقل
الشعب خيال أن وذلك حاًرضا، عمها أو أخوها أو وأمها أبوها يكن لم ما حرة امرأة فصد
كان شعب سبيل يف يشء كل من القانون فارتاب اتقد، قد املشرتعني وخيال اضطرم قد

يشء. كل يف الشك يمكنه
العقوبات يف القوانني ولكن الجنسني، حول اليقظة بالغة القوانني صارت إذن،
االنتقام ممارسة من أكثر الخاص االنتقام تداري أن يظهر، كما رأت، عليها نصت التي
املرأة وكانت املهان، الزوج أو األقرباء عبودية ضمن املدنيني تجعل كانت وهكذا العام،
فيها لتترصف زوجته سلطان إىل إىل ترد متزوج رجل إىل نفسها تسلم التي الحرة2
حال يف يفاجئونها التي الزوجة يقيدوا بأن العبيد3 تلزم القوانني وكانت تشاء، كما
مع عبيدها يستنطقوا وأن يتهموها أن ألوالدها4 تُبيح وكانت الزوج، إىل ويقدموها الزنا
صنعت مما أكثر الرشف نواحي بعض تمحيص يف بالغت وكذلك للتهمة، إثباتًا التعذيب
إهانة أن إىل يوليان الكونت ذهاب من يحار أن ينبغي وال صالحة، ضابطة تأليف يف



األول) (الجزء الرشائع روح

املوافقة هذه مثل مع يحار، أن ينبغي وال وملكه، وطنه ضياع تقتيض النوع هذا من
وتأخري فيها والبقاء بإسپانية االستقرار يف العرب القاها التي السهولة من الطبائع، يف

عنها. إمرباطوريتهم سقوط

هوامش

و٢. ٥٨ : ١ فصل (1)
.٤ : ٩ فصل ،٣ باب القوط، قانون (2)
.٤ : ٦ فصل ،٣ باب نفسه، املصدر (3)
.٤ : ١٣ فصل ،٣ باب نفسه، املصدر (4)
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عرش الخامس الفصل

القواننيبالشعبعىلحسب اختالفثقة
األقاليم

لدى ثقة موضع يكون أن معه يستطع لم ما الخلق قسوة من الياباني الشعب بلغ
وهؤالء وعقوبات، وتهديدات قضاة غري عيونه أمام يضعوا لم وهؤالء وحكامه، مشرتعيه
خمسة كل من جعلت القوانني وهذه الضابطة، لرقابة خاضًعا خطوة كل يف جعلوه قد
أو األرسة جميع تعاقب التي القوانني وهذه اآلخرين، األربعة عىل حاكًما األرسة أرباب من
واحد، مذنب يكون حيث أبرياء تجد ال التي القوانني وهذه واحد، جرم عىل الحي جميع
اآلخر سلوك عن واحد كل يبحث ولكي بعض، من الناس بعض يحرتز لكي ُوضعت قد

وقاضيه. وشاهده رقيبه فيكون
يثقون كانوا مشرتعوه وكذلك عطوًفا، رقيًقا 1 لينًا الهنود شعب تجد العكس وعىل
تنفذ لم العقوبات هذه إن حتى شديدة، غري قليلة2 عقوبات له فوضعوا عظيمة، ثقة به
يف اآلباء يعطاهم كما األيتام األوصياء وأُعطي األخ أبناء الهند يف األعمام أُعطي وقد بدقة،
من واحد كل أن يلوح، كما رأوا، أي: الوارث؛ مزية وفق الوراثة نظموا وقد آخر، موضع

الطبيعي. اآلخرين صالح عىل يعتمد أن يجب األهلني
ويا أوالدهم،4 يعاملون كما وعاملوهم وزوجوهم عبيدهم،3 تحرير عليهم وسهل

القوانني! يف ورفًقا الطبائع يف طوية سالمة ينتج إقليم لربكة

هوامش

.١٤٠ صفحة ،٢ جزء برينيه، إىل انظر (1)



األول) (الجزء الرشائع روح

قوانني إىل (٤٠٣ (صفحة املعتربة الرسائل من عرشة الرابعة املجموعة يف انظر (2)
الغنج. وراء الواقعة الجزيرة شبه يف عاداتها أو الهند شعوب
.٣٧٨ صفحة التاسعة، املجموعة املعتربة، الرسائل (3)

بعدم يقول ديودرس جعل الذي هو الهند يف بالرقيق الرفق أن أظن كنت (4)
اسرتابون وجده ما الهند جميع إىل عزا ديودرس أن غري الهند، يف وعبيد سادة وجود

فقط. مخصوص بشعب ا خاصٍّ (١٥ (باب
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عرش الخامس الباب

اإلقليم املدينبطبيعة قواننيالرق صلة





األول الفصل

املدين الرق

هذا به يكون ما آلخر ملًكا إنسان جعل من يبلغ حق وضع هو الصحيح، معناه يف الرق،
للعبد، وال للسيد مفيد غري فهو بطبيعته، طيبًا الرق وليس املطلق، وأمواله حياته سيد
مع يألف ألنه لذلك؛ مفيد غري فضيلة، عن يشء صنع يستطيع ال ألنه لهذا؛ مفيد غري
الفضائل جميع فقدان يشعر ال حيث من يتعود ألنه السيئة؛ العادات أنواع جميع عبيده

جائًرا. شهوانيٍّا غضوبًا قاسيًا مترسًعا عاتيًا يصبح ألنه الخلقية؛
أكثر املدني الرق يكون سيايس، لرق خاضعون الناس حيث املستبدة، البلدان ويف
بنيله كافيًا رضاء راضيًا يكون أن هنالك واحد كل عىل فيجب آخر، مكان يف مما احتماًال

الرعية. أحد حال من أثقل هنالك العبد حال يكون ال وهكذا وحياته، عيشه
الطبيعة تخمد أن يجوز ال حيث امللكية الحكومة يف عبيد يوجد أن ينبغي ال ولكن
يتساوى حيث الديموقراطية يف النظام لروح مخالًفا العبيد وجود ويكون تذل، أو البرشية
جميع ليكون جهد كل القوانني تبذل أن يجب حيث األريستوقراطية ويف الناس، جميع
أبناء منح لغري يصلحون ال فالعبيد الحكومة، طبيعة به تسمح ما عىل متساوين الناس

مطلًقا. عندهم يكونا أن ينبغي ال وترًفا سلطانًا الوطن





الثاني الفصل

الرومان فقهاء لدى الرق حق مصدر

من به أخذ قد يكون وأن الشفقة، عن نشأ قد الرق يكون أن مطلًقا يصدق مما ليس
إذن. أوجه1 ثالثة

الرومان قانون أباح وقد يُقتلوا، لكيال عبيًدا األسارى جعل إىل األمم حقوق ذهبت
الحق أراد وقد أنفسهم، بيع يضطهدوهم، أن دائنيهم يمكن الذين للمدينني، املدني

تغذيتهم. يستطيع ال الذين أبناؤه العبد أبيهم مثل الرق يف يقع أن الطبيعي
وذلك: مطلًقا، للصواب موافقة الفقهاء بها أدىل التي األسباب هذه ليست

إذا الرجل ولكن الرضورة، حال غري يف الحرب يف القتل يباح أن الخطأ من إن أوًال:
يصنع لم دام ما قتله رضورة يف كان إنه يقال: أن يمكن لم عبًدا آخر رجًال جعل
عادوا أنهم إىل يطمأن أن هو األسارى عىل تفرضه أن الحرب يمكن حق وكان ذلك،
عن الجهاد، حرارة بعد التقتيل من الجنود يقرتفه وما الرضر، إيقاع عىل قادرين غري

كلها. العالم2 أمم نبذته أمر دم اعتدال
فإذا ثمنًا، يفرتض فالبيع نفسه، بيع الحر الرجل يستطيع أن الصحيح من ليس ثانيًا:
العبد وال شيئًا يدفع السيد فال سيده، ملك أمواله جميع أصبحت نفسه العبد باع ما
وإذا للشخص، تابع االدخار هذا أن غري يدخره، ما له إن يقال: وقد شيئًا، يقبض
يبيع أن له يباح ال فإنه وطنه من بهذا لتملصه نفسه يقتل أن للرجل يجوز ال كان
يف الصفة هذه إن حتى العامة، الحرية من جزء مواطن كل فحرية أيًضا، نفسه
بالًغا عمًال3 فيه املواطن صفة اإلنسان بيع ويعد السيادة، من قسم الشعبية الحكومة
بال فإنها يشرتيها ملن ثمنًا الحرية كانت وإذا فيه، وجوده يفرتض ال ما الحماقة من
يضع أن األموال قسمة للناس أجاز الذي املدني القانون يستطع ولم يبيعها، ملن ثمن



األول) (الجزء الرشائع روح

يستطع ولم القسمة، هذه بهم تقوم أن يجب الذين اآلدميني من قسًما األموال بني
حل عن يمسك أن الرضر بعض عىل املشتملة العقود من يحل الذي املدني القانون

األرضار. أفدح عىل مشتمل عقد
بيع يستطيع ال الرجل كان فإذا اآلخرين، الوجهني مع يسقط ما وهذا الوالدة، ثالثًا:
تحويل يمكن ال كان وإذا ذلك، من أقل يُولد لم الذي ابنه بيع عىل قدرته كانت نفسه

ذلك. من أقل عبيد إىل أوالده تحويل إمكان كان عبد إىل الحرب أسري
ُوضع قد كان يجازيه الذي القانون أن هو رشًعا جائًزا املجرم قتل يجعل والذي
يف حياته له فحفظ عليه، يحكم الذي بالقانون انتفع مثًال، القاتل، ألن وذلك له؛ نفًعا
يكون أن يمكن فلم العبد، حال هذا وغري عليه، يحتج أن يمكنه ال ولذلك حني، كل
له يكون أن غري من وذلك األحوال، جميع يف ضده فهو قط، له نافًعا الرق قانون

األسايس. املجتمعات جميع مبدأ يناقض وهذا مطلًقا،
يجب إذن بالغذاء، عليه أنعم قد السيد دام ما له نافًعا يكون أن أمكن إنه يقال: وقد
وأما الطراز، هذا من عبيد يراد ال أنه غري عيشهم، كسب عن العاجزين عىل الرق قرص
طفولتهم بقية وأما غذاءهم، تداركت باللبن األمهات عىل أنعمت التي الطبيعة فإن األوالد
إن معه يقال ال ما نافعني تجعلهم أهلية أعظم فيها يحوزون التي السن قرب من فهي

شيئًا. أعطاهم قد موالهم، ليكون يغذيهم، الذي
مدني قانون وأي الطبيعية، للحقوق كمخالفته املدنية للحقوق مخالف الرق إن ثم
أي يخصه وال مطلًقا املجتمع يف يُحسب ال العبد وهذا عبد، فرار دون يحول أن يمكنه
سيده. بقانون أي: األرسة؛ قانون بغري عليه يحجز أن يمكن ال هو كان؟ مدني قانون

هوامش

.١ باب جوستينيان، قانون (1)
أرساها. تأكل التي األمم ذكر يرد لم إذا (2)

مستعمراتنا. يف أقيم وكما الرومان، عند كان كما التحقيق، عىل الرق، عن أتكلم (3)
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الثالث الفصل

الرق حلق آخر مصدر

عىل قائم أخرى أمة ازدراء من أمة تضمره عما ينشأ الرق حق إن أقول: أن أود وكذلك
العادات. اختالف

أغذية عىل مشتملة سالًال مرت سنت من بالقرب اإلسپان «َوجد دغومار:1 لوپز قال
جريمة ذلك الغالبون فجعل وجنادب، وزيزان2 وحلزونات رسطانات عىل أي: لألهلني؛
عبيًدا األمريكيني جعل حق عليه بُني الذي األساس هو هذا بأن املؤلف ويعرتف املغلوب.»،
اإلسپانية. الطريقة عىل لحاهم إطالق وعدم تبًغا تدخينهم عن فضًال وذلك لإلسپان،

سبق سوى وليس اإلنسانية، عىل يحملهم والعقل ودعاء، الناس تجعل واملعارف
عنها. يرصفهم ما األوهام

هوامش

.٣ مادة ،٢ قسم ،١٣ جزء ،Biblioth. Angl (1)
«زيز» تقول: كأنها صوت ولها الشجر عىل طويًال وتقف تطري دويبة الزيز: (2)

به. فسميت





الرابع الفصل

الرق حلق آخر مصدر

ليسهل يعتنقونه ال من اسرتقاق حق يعتنقونه من يمنح الدين إن أقول: أن أود وكذلك
نرشه. سبيل يف العمل

الفكرة هذه وعىل جرائمهم،1 عىل أمريكة مخربي شجع الذي هو هذا التفكري وطراز
يريدون كانوا الذين هؤالء، السابلة قطاع ألن وذلك الشعوب؛ من كثري اسرتقاق حق بنوا

الغاية. إىل أتقياء كانوا اإلطالق، عىل ونصارى لصوًصا يكونوا أن
عبيًدا، مستعمراته زنوج يجعل الذي القانون من كثريًا عرش2 الثالث لويس أِلَم أجل،

النرصانية. إىل لهدايتهم وسيلة أضمن أنه روعه يف أُلقي عندما عليه وافق أنه غري

هوامش

لغارسيالسو البريو فتح تاريخ وإىل لسوليس املكسيك فتح تاريخ إىل انظر (1)
فيغا. دوال

،١٧٢٢ سنة ،١١٤ صفحة ،٤ جزء أمريكة، جزائر إىل جديدة سياحة البا، األب (2)
.١٢ قطع





الخامس الفصل

الزنوج اسرتقاق

لقلت: عبيًدا الزنوج جعل يف انتحلناه الذي الحق أؤيد أن عيلَّ كان لو
شعوب اسرتقاق إىل اضطرت فإنها أمريكة شعوب أبادت أوروبة شعوب أن بما

األرضني. من كثري إحياء يف لها استخداًما إفريقية
عبيد. قبل من ينتجه الذي النبات يزرع لم إذا ا جدٍّ غاليًا السكر ويصبح

قرص من وهم الرأس، حتى األرجل من سود البحث، موضع هم الذين وهؤالء،
تقريبًا. لهم الرثاء معه يتعذر ما األنوف

عىل طيبة روًحا روًحا، وضع قد الحكمة البالغ هللا كون الذهن يف يلَقى وال
السواد. تام جسم يف الخصوص،

وكون اإلنسانية، جوهر عليه يقوم الذي هو اللون كون يف يُفكر أن الطبيعي ومن
بروًزا. أكثر وجه عىل بنا صلتهم من دائًما السود تمنع خصيانًا تصنع التي آسية شعوب
وهم املرصيني، عند لها كان التي الشعور بلون الجلد لون يف يحكم أن ويمكن
بني يقعون من جميع معه يقتلون كانوا ما العظيمة النتائج من العالم، فالسفة أحسن

الشقر. اآلدميني من أيديهم
الزجاجية القالدة يُفضلون كونهم العام الرشد من الزنوج عطل عىل األدلة ومن

املتمدنة. الشعوب لدى ا جدٍّ العظيمة القيمة ذات الذهبية القالدة عىل
افرتضناهم ما إذا ألننا وذلك الناس؛ من اآلدميني هؤالء نفرتض أن املحال ومن

نصارى. غري أننا نعتقد أخذنا أناًسا
اإلفريقيون؛ به يُسام الذي الجور بيان يف يغرقون من الصغرية النفوس ذوي ومن
فيما يعقدون الذين أوروبة أمراء ببال يخطر أفال يقولون كما كان إذا الجور ألن وذلك

ورأفة؟ رحمة عن ذلك يف ا عامٍّ عهًدا يضعوا أن مجدية غري عهوًدا بينهم





السادس الفصل

احلقيقي الرق حق مصدر

يقوم أن يجب الذي الحق وهو االسرتقاق، لحق الحقيقي املصدر عن البحث وقت حان
منه؟ يشتق ما األحوال من يوجد هل ولننظر األمور، طبيعة عىل

يف السيايس والرق نفسه، لبيع عظيمة سهولة مستبدة حكومة كل يف اإلنسان يجد
الوجوه. بعض من املدنية الحرية عىل يقيض الذي هو الحكومة هذه

السبب وأعرف عظيمة، بسهولة أنفسهم يبيعون الروس إن پري:1 مسيو ويقول
مطلًقا. لحريتهم قيمة ال أنه وهو جيًدا،

بعض من واحد كل عند وليس أنفسهم، بيع أشيم يف الناس جميع ويحاول
تابعني كثري عبيد ذوي بارزين تجاًرا يعدون عبد ألف من أقل البارزين السنيورات2
عىل يحملون ومن يورثون من العبيد ومن لهم، تابعون عبيد لهم كثري عبيد، ذوي لهم،
عبيد يكونوا أن الحكومة، تجاه كثريًا الضعاف األحرار، يحاول الدول هذه ويف التجارة،

الحكومة. عىل يطغون َمن
ا جدٍّ لينًا يُرى الذي الواقع االسرتقاق حق مصدر ذلك يكون أن العقل يطابق ومما
يجعل رجل عن صادر حر خيار عىل قائم ألنه لينًا؛ يكون أن ويجب البلدان، بعض يف

الفريقني. بني متبادًال عهًدا يؤلف ما وهذا له، منفعة عن سيًدا له

هوامش

.١٢ قطع ،١٧١٧ باريس بري، لجان الحارض الكربى روسية حال (1)
.١٧١١ امسرتادام ،٣ جزء لدانبري، العالم حول جديدة سياحة (2)





السابع الفصل

الرق حلق آخر مصدر

الناس: بني يُرى الذي الجائر الرق لهذا حتى الرق، لحق آخر مصدًرا وإليك
يقوم فال كثريًا، الشجاعة وتضعف البدن فيه الحرارة تُوهن ما البلدان بني يوجد
أكثر هناك العقل الرق يطرق ولذلك العقاب، من خوف عن إال فيه شاقٍّ بواجب الناس
الرق فإن نحوه عبده جبن أمريه تجاه جبانًا يكون هناك السيد أن وبما هنالك، مما

أيًضا. السيايس للرق قرينًا يكون هناك املدني
وأعتقد مطلًقا، ذلك يُثبت ال قاله وما طبيعة، عن عبيد وجود إثبات أرسطو1 ويريد

آنًفا. عنهم تكلمت الذين أولئك من كانوا العبيد هؤالء مثل ُوجد إذا أنه
الرق إن يقال: أن الواجب من فإن متساوين يولدون الناس جميع أن بما ولكن،
هذه بني يُفرق أن ويجب طبيعي، سبب عن البلدان بعض يف قام وإن للطبيعة، مضاد
حسن من كان التي أوروبة كبالد فيها الطبيعية األسباب ترفضه التي والبلدان البلدان

فيها. إلغاؤه التوفيق
ساتورن، زمن من عبد وال سيد يوجد ال كان إنه نوما: حياة يف پلوتارك لنا ويقول

أقاليمنا. يف العهد هذا أعادت قد فالنرصانية

هوامش

.١ فصل ،١ باب السياسة، (1)





الثامن الفصل

بيننا الرق فائدة عدم

التي األعمال أن يل ويلوح العالم، بلدان بعض عىل الطبيعي الرق قرص يجب إذن،
أن األحرار الرجال يمكن شاقة تكن مهما األخرى البلدان جميع يف املجتمع يقتضيها

بها. يقوموا
النرصانية تُلغي أن قبل كانت، املناجم أعمال أن هو هكذا أفكر يجعلني والذي
املجرمني أو العبيد أن معه يعتقد ما ا جدٍّ الشاقة األمور من تعد أوروبة، يف املدنية العبودية
فيها يستخدمون الذين الرجال أن اليوم يُعرف أنه بيد بها، يقومون الذين هم وحدهم
العمل زيادة قرنت أن وذلك زهيدة، بامتيازات املهنة هذه ُشجعت وقد سعداء،1 يعيشون
يمكنهم كان أخرى مهنة كل يف مما أكثر إليهم حالهم تحبيب إىل فانتهى الكسب بزيادة

مزاولتها.
أن عىل وذلك به، يقوم من قوة وفق تعديله يمكن ال ا، شاقٍّ كان مهما عمل، يوجد وال
يخرتعها، التي اآلالت بيرس يستعان أن ويمكن ينظمه، الذي هو البخل، ال العقل، يكون
مواضع يف به القيام عىل العبيد يحمل الذي الشاق العمل من فيعوض الفن، يطبقها، أو
تنتج ال وكانت هنغارية مناجم من أغنى تمشوار حدود عىل الرتك مناجم وكانت أخرى،

عبيدهم. سواعد غري يتصورون ال كانوا ألنهم وذلك مثلها؛
ال أنه املحتمل ومن املقال، هذا عيلَّ يُميل الذي هو القلب أو العقل هل أدري وال
القوانني ألن وذلك فيه؛ العمل عىل الناس أحرار حمل يمكن ال إقليم األرض عىل يوجد

فاستعبدوا. كساىل كانوا الناس هؤالء ألن وذلك كساىل؛ أناس فوجد سيئة كانت



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

ويف الدنيا بأملانية الهارتز مناجم يف الناحية هذه من يتم ما عىل االطالع يمكن (1)
هنغارية. مناجم
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التاسع الفصل

عىل فيها املدنية ُأيِّدتاحلرية التي األمم
العموم

بيننا. عبيد وجود الصالح من أن يوم كل يُسمع
الصغري للفريق نافعني يكونون هل يف يبحث أال يقتيض هذا يف الحكم حسن أن غري
ما إذا أنه، اعتقد وإنما ريب، ال له نافعني يكونون وهم أمة، كل من الشهواني الغني
إىل االلتجاء يريد األمة منهم تتألف الذين من واحد يوجد ال أخرى، نظر وجهة اتخذت
يكون الذي األمة وقسم حرٍّا يكون الذي األمة قسم منه يتألف أن يجب من ليعرف القرعة
الناس أكثر هم بؤًسا الناس أشد وكذلك له، مقتًا الناس أكثر هم بالرق والقائلون عبًدا،
ومن العامة، للسعادة هتاًفا ال والشهوة، للرتف هتاًفا للرق الهتاف يعد ولذلك له، كرًها
اآلخرين أموال صاحب يكون بأن كثريًا يرس ال انفراد، عىل رجل، كل أن يف يشك الذي ذا
إذا وهلة؟ أول الفكرة هذه عند تنتبه ال أهوائه جميع أن ويف وحياتهم، رشفهم وويل
الجميع. رغائب يف فابحثوا األمور هذه يف مرشوعة واحد كل رغائب هل تعرفوا أن أردتم





العارش الفصل

الكثرية الرق أنواع

التي فهي الحقيقية فأما الشخصية، والعبودية الحقيقية العبودية نوعان: للعبودية يوجد
روى كما الجرمان عند العبيد عليها كان التي الحال هي وهذه باألرض، العبد تربط
من مقداًرا موالهم إىل يؤدون كانوا وإنما مطلًقا، املنزل يف عمل لهم يكن ولم تاسيت،1
هذا يزال وال هذا، من أبعد هو ما إىل ليذهب رقهم كان وما النسيج، أو املاشية أو الرب

الدنيا. أملانية من أخرى كثرية وأماكن وبوهيمية لهنغارية سائًدا العبودية من النوع
السيد. شخص إىل ترجع وهي املنزل، بخدمة خاصة فهي الشخصية العبودية وأما
واحد، وقت يف وحقيقيٍّا شخصيٍّا يكون عندما املتناهي الرق استعمال سوء ويتجىل
األعمال لجميع خاضعني كانوا فقد اإلسپارطيني، لدى اإليلوت عبودية عليه كانت ما وهذا
وليس األمور، لطبيعة مخالفة اإليلوتية وهذه املنزل، داخل اإلهانات وجميع املنزل خارج
ويكون املنزلية، باألعمال وأوالدها نسائها لقيام حقيقي2 رق غري البسيطة الشعوب لدى
والواقع املنزل، يف العبيد خدمة الرتف القتضاء وذلك شخيص، رق الشهوانية الشعوب عند
والرق الشهوانية الشعوب عند القائم الرق بني أنفسهم األشخاص يف تجمع اإليلوتية إن

البسيطة. األمم عند القائم

هوامش

.٢٥ فصل ،De moribus German (1)
تميزوا أن (٢٠ (فصل الجرمان» «طبائع يف تاسيت قال كما تستطيعون ال (2)

الحياة. بنعيم العبد سيد





عرش الحادي الفصل

تصنعجتاه القواننيأن جيبعىل ماذا
الرق

سوء من وقايته تحاول أن املدنية القوانني عىل يجب فإنه الرق طبيعة تكن مهما ولكن
أخرى. ناحية من األخطار ومن ناحية، من االستعمال





عرش الثاني الفصل

الرق استعامل سوء

مصاحبًا يكون بل فقط، وأموالهن اإلماء لحياة وليٍّا اإلسالمية1 الدول يف السيد يكون ال
يف قسم أكرب يكون أن البلدان هذه مصائب من وإن أيًضا، ورشفهن عصمتهن ى يُسمَّ ملا
به يمتع الذي بالكسل العبودية هذه وتُكافأ اآلخر، لشهوة خادًما ليكون ُخِلَق قد األمة

أيًضا. الدولة عىل جديد بالء وهذا العبيد، هؤالء مثل
ضدهم، أنشئت ملن حتى نعيم أماكن الرشق2 قصور يجعل الذي هو الكسل وهذا
الهادئة، األماكن هذه يف سعادتهم، العمل، غري يخشون ال أناس، يجد أن املمكن ومن

الرق. إنشاء روح حتى يؤذي أنه بذلك يرى ولكنه
عىل القائمة األمور وراء ما إىل مطلًقا، السيد، سلطان يمتد بأال العقل ويقيض
الحقوق من هي العفاف فقوانني للشهوة، ال للفائدة الرق يكون أن ويجب خدمته،

العالم. أمم جميع قبل من بها يشعر أن ويجب الطبيعية،
فيها تستخف التي الدول يف صالًحا العبيد ُطهر عىل يحافظ الذي القانون كان وإذا
يف مداه يكون وماذا امللكيات؟ يف مداه يكون فماذا يشء بكل لها، حد ال التي السلطة،

الجمهورية؟ الدول
ما إذا السيد «أن وهو الحكومات، لجميع صالحه يلوح نص اللنبار3 قانون ويف
وقفه أو السادة شبق لتدارك عجيب تدبري فهذا حرين.»، االثنان أصبح عبده بامرأة فجر

عنف. كبري غري من
العنان أرخوا فقد الناحية، هذه من صالحة ضابطة الرومان لدى كان أنه أرى وال
هذا كان أجل، الوجوه، بعض من الزواج حق عبيدهم حرموا إنهم حتى السادة، لشبق
وجود الحسن من كان فقد الحقارة من القسم هذا كان مهما ولكن األمة، يف قسم أرذل

عنه. الزواجات بقطع تفسد كانت الوطن أبناء زواجات إن ثم له، عادات



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

فارس. إىل رحلة شاردان، إىل انظر (1)
إيزاغور. لسوق وصفه يف ،٢ جزء شاردان، إىل انظر (2)

.٢٢ : ٥ فصل ،١ باب (3)
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عرش الثالث الفصل

العبيد كثرة خطر

الحكومة يف ثقيلة الكثرة هذه وليست الحكومات، مختلف يف مختلفة نتائج العبيد لكثرة
ومن قليًال، املدني بالرق يشعر سيايس رق من الدولة جسم يف مستقر هو فما املستبدة،
عىل قابضون هؤالء أن وبما اللقب، بهذا يدعون ال ممن حرية أكثر ليسوا أحراًرا يسمون
وحال الحر حال من كالٍّ فإن عبيًدا، أو عتقاء أو خصيانًا بصفتهم تقريبًا األمور جميع
يف يعيش أن تقريبًا به يباَىل ال مما يكون ولذلك الغاية، إىل كثب عن باآلخر يتصل العبد

منهم. كثري أو الناس من قليل هنالك الرق
فالحرية املعتدلة، الحكومات يف كثري عبيد يوجد أال بمكان األهمية من ولكن
أيًضا، تلك يحرم هذه يحرم من أن وذلك فيها، ثمينًا أمًرا املدنية الحرية تجعل السياسية
ال لآلخرين، قائمة السالمة يرى وأنه منه، جزءًا ليس سعيًدا مجتمًعا يرى هذا أن وذلك
بال بالهبوط ملزمة روحه وبأن تعظم أن يمكن ملواله روح بوجود يشعر وأنه لنفسه،
وآخرون أحرار أناس دائًما، يُرى، أن من أكثر الحيوان حال من يُقرب يشء وال انقطاع،

خطريًا. أمًرا كثرتهم وتكون للمجتمع، طبيعيون أعداء كهؤالء وأناس أحرار، غري
العبيد، بعصيان املعتدلة الحكومات يف الدولة تكدر أن إذن، العجيب، من وليس

املستبدة. الدول يف العصيان هذا حدوث ينذر1 وأن

هوامش

اغتصبت املليشيا من هيئة غري االمري يكن فلم خاصة، حاًال املماليك عصيان كان (1)
الدولة.





عرش الرابع الفصل

املسلحون العبيد

وطبقة مقاتلة أمة تجد أنك وذلك الجمهوريات، يف مما خطًرا أقل امللكية يف العبيد تسلح
الجمهورية يف تجد أنك وذلك الكفاية، فيه بما املسلحني العبيد هؤالء تزجران أرشاف
مساوين يكونون مسلحني أناس ردع يستطيعون فال للوطن أبناء وحدهم يعدون أناًسا

لهم.
أنفسهم وجدوا أن يلبثوا لم وهم البالد، يف إسپانية، فتحوا الذين القوط، انترش وقد
القديمة العادة ألغوا أنهم وهي: عظيمة، أنظمة ثالثة وضعوا قد وهم الغاية، إىل ضعاًفا
يذهبوا أن األمريي من املعفني2 عىل فرضوا وأنهم بزواج،1 الرومان مصاهرة تحظر التي
ُعْرش3 بتسليح قوطي كل ألزموا وأنهم ذلك، يفعل لم من بالعبودية معاقبني الحرب إىل
هؤالء إن ثم يبقون، من إىل بالنسبة كبري غري العدد هذا وكان الحرب، إىل وجلبهم عبيده
يف كانوا بل منفصلة، فرقة يؤلفوا لم الحرب إىل سادتهم بهم يأتي كان الذين العبيد

الوجوه. بعض من األرسة يف يبقون أي: الجيش؛

هوامش

.١ :١ فصل ،٣ باب القوط، قانون (1)
.٢٠ :٧ فصل ،٥ باب نفسه، املصدر (2)
.٩ :٢ فصل ،٩ باب القوط، قانون (3)





عرش الخامس الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

مقاتلة. بأرسها األمة كانت إذا إرهابًا أقل املسلحون العبيد يكون
العقاب بمثل مودًعا شيئًا يرسق الذي العبد بمعاقبة يقيض األملان1 قانون وكان
األعمال تكن فلم غصبًا،2 أخذه ما إذا ه بردِّ يلزم ال كان ولكنه الحر، عىل يُفرض الذي
يستخدمون األملان وكان مطلًقا، كريًها أمًرا األملان لدى والقوة الشجاعة عىل تقوم التي
العبيد بسالة عىل يُقَىض أن الجمهوريات معظم يف يحاول وكان حروبهم، يف عبيدهم
الشعب وكان عبيده، إقدام زيادة يف يفكر بنفسه، الواثق األملاني، الشعب وكان دائًما،

مجده. أو الطرق لقطعه آالت كانوا فقد منهم، شيئًا يخىش ال دائًما، املسلح األملاني،

هوامش

.٥ : ٣ فصل األملان، قانون (1)
.Per virtutem ،٥ : ٥ فصل نفسه، املصدر (2)





عرش السادس الفصل

احلكومة يف منحذر جيباختاذه ما
املعتدلة

فالناس عددهم، كثرة من يُخىش ما دون املعتدلة الدول يف يحول أن بالعبيد الرفق يمكن
العبودية، من أقىس السيد يكون أال عىل العبودية، حتى يتعودون يشء، كل يتعودون
كما أثينة دولة أزعجوا أنهم قط، ير، فلم بالحسنى عبيدهم يعاملون األثنيون وكان

إسپارطة. دولة زعزعوا
هذا كان وقد عبيدهم، بسبب هموم لهم كانت من األولني كالرومان قط، ير، ولم
التي األهلية الحروب تلك إىل هذا فأدى إنساني شعور كل أنفسهم من نزعوا عندما

الپونية.1 بالحروب قيست
عبيدها نحو الحلم من بنفسها العمل يف ترتبط التي البسيطة األمم لدى ويكون
مع ويأكلون ويعملون يعيشون األولون الرومان وكان عنه، عدلت التي من أكثر عادة
هو عليهم فرضوه جزاء أعظم وكان تجاههم، وإنصاف رفق كثري ذوي وكانوا عبيدهم،
وكانت املشعب، الخشب من قطعة ظهورهم عىل حاملني جريانهم أمام باملرور إلزامهم

مطلًقا. القوانني إىل يُفتقر ولم العبيد، وفاء لحفظ كافية األخالق
أدوات بل عملهم، رفقاء يكونون ال عبيدهم وعاد أمرهم، عظم ملا الرومان ولكن
هائلة قوانني بوضع حتى الرضورة قضت تماًما األخالق ُفقدت وملا وزهوهم، ترفهم

أعدائهم. بني يعيشون كمن كانوا الذين القساة السادة هؤالء لسالمة حفًظا
أن عىل فيهما نص أخرى وقوانني سيالني2 سناتي مرسوم وضع أن ذلك ومن
يف أو واحد سقف تحت يكونون الذين العبيد جميع عىل باملوت حكم ُقتل ما إذا سيًدا
هذه مثل يف كان ومن إنسان، صوت منه يسمع أن يمكن ما املنزل قرب من بالغ مكان
بأن مواله يأمر من مذنبًا يعد كان إنه حتى كالقتلة،3 عوقب له إنقاذًا عبًدا يؤوي الحال



األول) (الجزء الرشائع روح

وكان نفسه، قتل من سيده يمنع لم من أيًضا يعاقب5 كان إنه حتى فيطيعه، يقتله4
هذه جميع وكانت حوله، من فر ومن معه بقي من ُقتل6 سفر أثناء يف ُقتل ما إذا السيد
عجيب باحرتام العبيد إلزام إىل تهدف وكانت براءتهم، تثبت من ضد حتى نافذة القوانني
الحكومة يف نقص، أو عيب، عىل بل املدنية، الحكومة عىل لتتوقف تكن ولم لسيدهم،
القوانني ملبادئ مناقضة دامت ما مطلًقا املدنية القوانني إنصاف من تُشتق ولم املدنية،
أكثر الدولة وسط من قريبًا كانت وإن تماًما، الحرب مبدأ عىل قائمة وكانت املدنية،
يحفظ بأن تقيض التي األمم حقوق من يشتق السيالني املرسوم وكان األعداء، قرب من

ناقًصا. كان ولو نفسه املجتمع
عىل جائرة قوانني بوضع ملزًما نفسه حكمها جهاز يرى أن الحكومة رزايا ومن
لظهور إال الوفاء اتهام إىل أو الطاعة عدم عقوبة تشديد إىل يضطر ولم الوجه، ذلك
يستطع ولم هائل، مشرتع إىل تحوله بالء دون الحذر املشرتع ويحول صعبًا، أمًرا الطاعة

إليه. يطمئنوا أن استطاعتهم لعدم إال الرومان، لدى العبيد، إىل يطمنئ أن القانون

هوامش

الپونية.»، بالحرب مما بأقىس العبدية بالحرب صقلية «خربت فلوروس: قال (1)
.١٩ فصل ،٣ باب

.De senat, consult, Sillan. Au ff فصل. جميع إىل انظر (2)
.L. Si quis, 12, au ff. De senat. Consult Sillan (3)

نفسه يقتل أن بل يقتله، بأن أمًرا يقتله بأن البروس أنطونيوس أمر يكن لم (4)
أطاعه. لو ملواله قاتل مثل يعاقب كان ألنه وذلك بنفسه،

.L. I: 22, De senat. consult Sillan (5)
.L. I: 3I. ff نفسه. املصدر .lib 29. Tit. V (6)
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والعبيد بنيالسيد ما تنظيم

بقانون. هذا ينظم أن ويجب ولباسه، غذاءه العبد نيل عىل يسهر أن الحاكم عىل يجب
أن ذلك ومن ومشيبهم، أمراضهم يف العبيد بأمر تُعنَى أن القوانني عىل ويجب
شفوا، إذا أحراًرا مرىض، وهم سادتهم يرتكهم الذين العبيد، يصبح بأن أمر كلوديوس1
أيًضا. لحياتهم ضامنًا يكون أن الواجب من وكان لحريتهم، ضامنًا كان القانون فهذا
هذا يمارس أن السيد هذا عىل وجب عبده حياة نزع للسيد يبيح القانون كان وإذا

قاس. عمل يف للشك قاطعة بشكليات يأمر أن القانون فعىل سيًدا، ال قاضيًا، الحق
يفرضون الحكام صار أوالدهم يقتلوا أن رومة يف لآلباء مباح غري أصبح وملا
التي البلدان تناسب والعبيد السيد بني هذه مثل وعادة تعيينها، األب يريد التي العقوبة2

واملوت. الحياة حق فيها للسادة يكون
تحت فمات بالعصا أمته أو عبده إنسان رضب و«إذا جافية، موىس رشيعة وكانت
الشعب لهذا فيا ماله.»3 ألنه منه؛ يُنتقم ال يومني أو يوًما بقي إن لكن منه، يُنتقم يده

الطبيعي! القانون عن فيه املدني القانون يسفر أن يجب كان الذي
سادتهم قبل من شديدة بغلظة يعاملون الذين العبيد بأن يوناني4 قانون ويقول
األخرية، األزمنة يف مماثل قانون رومة5 يف يوجد وكان آخر، من بيعهم يطلبوا أن يمكنهم

سيده. عىل هائج وعبد عبده عىل هائج سيد بني ما تفريق من بد فال
فقوانني القايض، مراجعة هذا يستطيع أن وجب آلخر عبًدا مواطن أهان ما وإذا
يمنحوا أن فيجب العبيد، من الطبيعي الدفاع تنزع الشعوب معظم وقوانني أفالطون6

إذن. املدني الدفاع
الشتائم من إليهم يوجه ما تجاه إسپارطة يف للعبيد االنتصاف يمكن ال وكان
ألحد عبيًدا كونهم عن فضًال للجمهور عبيد أنهم بؤسهم فرط من وكان واإلهانات،



األول) (الجزء الرشائع روح

السيد7 مصلحة غري إىل ينظر ال كان رومة ويف ولواحد، للجميع ملًكا كانوا فهم األهلني،
العبد وجرح الحيوان جرح بني األكليني القانون يف يُخلط فكان عبد، عىل االعتداء عند
أحيانًا، باملوت يجاَزى كان بشدة، يجاَزى كان أثينة8 ويف الثمن، نقص غري إىل ينتبه وال
السالمة ضياع إضافة عن رغبته يف حق عىل أثينة قانون كان فقد غريه، عبد يضهد من

الحرية. ضياع إىل

هوامش

.In Claudio إكزيفيلني (1)
من هو الذي ،De patriz potestate مجموعة من الثالث القانون إىل انظر (2)

(سيفري). إسكندر اإلمرباطور
.٢١ : ٢١–٢٢ إصحاح الخروج، سفر (3)

الخرافة. پلوتارك: (4)
.٧ فصل ،١ باب القانون، بيوس، أنطونن نظام إىل انظر (5)

.٩ باب القوانني، (6)
يظهر كما جرمانية من خرجت التي األمم قوانني روح هذه كانت الغالب ويف (7)

قوانينها. من ذلك
سنة فرنكفورت طبعة ،٦١٠ صفحة ،Orat. Contror Midiam ديموستني، (8)

.١٦٠٤
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اإلعتاق

كبري عدد تحرير وجب الجمهورية الحكومة يف كثري عبيد ملك إذا بأنه جيًدا يشعر
كثري عتقاء وجد إذا وأنه زجرهم، يمكن لم كثري عبيد ملك إذا أنه يف والرضر منهم،
عىل الخطر إمكان عن فضًال وذلك الجمهورية، عىل عبئًا وغدوا العيش يستطيعوا لم
هذين عىل عني للقوانني يكون أن يجب ولذا العبيد، وكثرة العتقاء كثرة من الجمهورية

املحذورين.
عوًقا وعليهم، للعبيد مختلفة سناتية ومراسيم قوانني من رومة يف ُوضع وما
وكان ذلك، يف ارتباك من يسود كان ما عىل يدل آخر، حينًا له وتسهيًال حينًا لتحريرهم
عهد يف نات السِّ من طلب فلما أيًضا، قوانني وضع عىل فيه يُجرأ لم ما األوقات من يوجد
اإلمرباطور هذا كتب العبودية إىل الجميل الناكري العتقاء رد يف للسادة يؤذن أن نريون1

جامع. بحكم يُقَىض أن ال الخاصة، القضايا يف الحكم برضورة يقول
تضعها أن الصالحة الجمهورية عىل يجب التي األنظمة هي ما أبني أن أرى وال

التأمالت: بعض وإليك كثريًا، األحوال عىل يتوقف فهذا ذلك، حول
عند املعلوم فمن عام، وبقانون بغتة اإلعتاق من عظيم بعدد يؤتى أن ينبغي ال
لهم يبيح كريًها قانونًا وضعوا التصويت سادة أضحوا الذين العتقاء أن الڨولسينيني2

أحراًرا. يتزوجن الالئي للبنات املضاجعني أول يكونوا أن
محسوس، غري وجه عىل الجمهورية يف جدد مواطنني لقبول مختلفة أساليب وتوجد
حال يف العبيد تجعل وأن ماًال، العبيد اقتناء تُسهل أن القوانني يمكن أنه ذلك ومن
للعبودية أجًال تُعني أن القوانني يمكن أنه ذلك ومن حريتهم، اشرتاء معها يستطيعون
يسهل أنه ذلك ومن سنني،3 ست العربيني العبيد رق مدة جعلت التي موىس كرشائع
وصحتهم بسنهم عيش وسيلة لديهم يكون من بني العبيد من عدد إعتاق سنة كل يف



األول) (الجزء الرشائع روح

مرتبط الكبري العبيد عدد أن بما وذلك الرش، أساس من الشفاء يمكن إنه حتى وصنعتهم،
أو كالتجارة األحرار، إىل الخدم هذه من قسم نقل فإن يعطونها التي الخدم مختلف يف

العبيد. لعدد تقليًال يعني مثًال، املالحة
تجاه عليهم يجب ما تعني أن املدنية القوانني عىل وجب كثري عتقاء وجد وإذا

بسببها. الواجبات هذه يحدد أن اإلعتاق عقد عىل وجب أو موالهم،
السياسية؛ الحال يف مما أيرس املدنية الحال يف وضعهم يكون أن يجب بأنه ويشعر

الشعبية. الحكومة يف حتى السوقة قبضة السلطة تكون أن يجوز ال ألنه وذلك
فقد نحوهم، رائعة السياسية القوانني كانت كثريًا، العتقاء كان حيث رومة، ويف
يكونوا لم أنهم غري االشرتاع، يف نصيب لهم كان أجل، شيئًا، يمنعوا ولم قليًال أعطوا
بنصيب يتمتعوا أن يمكنهم كان أجل، القرارات، من يتخذ أن يمكن فيما قط، مؤثرين،
بسبب الوجوه بعض من لغًوا كان االمتياز هذا أن غري الكهنوت،4 يف حتى املناصب، يف
بد ال كان أنه غري املليشيا، يدخلوا أن لهم يحق كان أجل، االنتخابات، يف قصورهم
مصاهرة من يشء العتقاء5 ليمنع كان ما أجل، جنديٍّا، املرء يكون حتى ما إحصاء من
أبناؤهم كان ثم نات، السِّ أعضاء أرس يصاهروا أن لهم يباح ال كان أنه غري الحرة، األرسة

كذلك. أنفسهم يكونوا لم وإن أحراًرا،

هوامش

.٢٧ فصل ،١٣ باب الحوليات، تاسيت، (1)

.٥ باب ،٢ العرشة فرنشيميوس، ملحق (2)
.٢١ : ٢ إصحاح الخروج، سفر (3)

.٢٧ فصل ،١٣ باب حوليات، تاسيت، (4)
.٥٦ باب ديون، يف أغسطس، خطبة (5)
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واِخلصيان العتقاء

دون العتقاء وضع يكون أن الغالب، يف الناس، جملة حكومة يف املفيد من فإن وهكذا
الرتف أن بيد حالهم، من ضجرهم نزع عىل الحكومة تعمل وأن قليًال، األحرار وضع
الناحية، هذه من األمر يف يُعمل ما يكن لم سادا ما إذا الفرد حكومة يف املرادي والسلطان
وقصور األمري بالط عىل يسيطرون فهم تقريبًا، دائًما األحرار فوق العتقاء ويظهر
يجعلونه فإنهم فضائله دون من موالهم لضعف دارسني يكونون أنهم وبما الكرباء،

األباطرة. أيام رومة يف العتقاء عليه كان ما وهذا بفضائله، ال بضعفه، مسيطًرا
من أعطوا مهما مطلًقا كعتقاء إليهم ينظر ال فإنه خصيانًا العبيد أهم كان وإذا
أرسة يف يرتبطون فإنهم أرسة أصحاب يكونوا أن يستطيعون ال أنهم بما وذلك امتياز،

الوهم. من بنوع إال مواطنني يعدون ال وهم بطبيعتهم، ما
جميع «إن دانپري:1 قال الحاكميات، جميع يمنحهم ما البلدان من يوجد ذلك ومع
مطلًقا، أرس لهم ليس وهم الخصيان.»، من تونكني2 يف والعسكريني املدنيني الحكام
األمر. نهاية يف بخلهم من حتى واألمري املوىل يستفيد طبيعة، عن بخالء كانوا وإن وهم،
وأنهم النساء عن يستغنون ال البلد ذلك يف الخصيان بأن نفسه دانپري3 ويخربنا
ما غري عىل ناحية، من يقوم، أن الزواج لهم يبيح الذي القانون يمكن وال يتزوجون،
به ينظر ما عىل أخرى، ناحية من يقوم، وأن االعتبار، من هنالك الناس هؤالء ملثل يكون

ازدراء. من هنالك النساء إىل
يباح وهكذا مطلًقا، أرسة لهم ليس ألنه الناس؛ هؤالء إىل الحاكميات توكل وهكذا

الحاكميات. عىل قابضون ألنهم أخرى؛ ناحية من الزواج، لهم
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تكون وحينئذ ُفقد، ما مقام بعناد، تقوم، أن تبقى التي الحواس تريد وحينئذ
لها يبقى ال التي النفس هذه أن ملتن يجد وهكذا االستمتاع، من رضبًا اليأس محاوالت

ذاته. بعجزها تتمتع أن تُريد تعطلها عىل تطلع والتي الرغائب غري
والعسكرية املدنية املناصب جميع لنزع وضعت كثرية قوانني الصني تاريخ يف وترى
منه. بد ال رش الرشق يف الخصيان أن فيظهر دائًما، يعودون أنهم غري الخصيان، من

هوامش

.٩١ صفحة ،٣ جزء (1)
ساحا اللذان املسلمان العربيان فكان مىض، فيما للصني سائًدا كان هذا ومثل (2)

املدن. إحدى يف الحاكم عن الكالم عند الخيص كلمة يستعمالن التاسع القرن يف
.٩١ صفحة ،٣ جزء (3)
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الباب

املنزيلصلة لقواننيالرق كيفتكون
اإلقليم بطبيعة





األول الفصل

املنزلية العبودية

من عبوديتهم أميز وهكذا األرسة، يف يكونوا أن من أكثر األرسة سبيل يف العبيد ُجعل
املنزلية. العبودية فأدعوها البلدان بعض يف النساء عبودية





الثاني الفصل

اجلنوبتفاوتطبيعيبني بالد يف يوجد
اجلنسني

وهكذا سنيهن، من والعارشة والتاسعة الثامنة يف بالغات1 الحارة األقاليم يف النساء يكون
يجتمع ال ولذا عمرهن، من العرشين يف النساء ويشيب فيها، مًعا والزواج الطفولة تسري
العقل ه صدَّ له السلطان يكون أن الجمال تطلب ومتى مطلًقا، فيهن والجمال العقل
النساء يكون أن ويجب موجود، غري الجمال عاد ذلك نيل العقل أمكن ومتى ذلك، عن
ينعم لم مشيبهن يف مطلًقا سلطانًا لهن يجعل أن يستطيع ال العقل ألن وذلك تابعات؛
الرجل يرتك أن ا جدٍّ البسيطة األمور من يكون ولذلك شبابهن، يف به عليهن الجمال

الزوجات. تعدد إىل يُصار وأن أخرى، امرأة لينال الدين، معارضة عدم عند امرأته،
يتأخر وحيث لنفسها، حفًظا أحسن النساء مالحات تكون حيث املعتدلة، البالد ويف
مشيبهن أزواجهن مشيب يتبع تقدًما، أكثر سن يف أوالد ذوات يصبحن وحيث بلوغهن،
يف تقدم عن زواجهن حني معرفة وأعظم عقًال أكرب يكن أنهن وبما الوجوه، بعض من
االقتصار قانون ثم ومن الجنسني بني املساواة من نوع يُقبل أن الطبيعي من فإن السن،

واحدة. امرأة عىل
إفراط إىل تقريبًا رضورة عن القوية املرشوبات استعمال يؤدي الباردة البالد ويف

االحرتاز. من عليهن يجب ملا طبيعي اعتدال عن عقًال النساء تفضلهم ولذا الرجال،
هذه حد غري لسلطانهم ا حدٍّ والعقل بالقوة الرجال ميزت التي الطبيعة تضع ولم
هذه عند نفوذهن يقف أن وأرادت باملالحات النساء عىل أنعمت وقد العقل، وهذا القوة
أثناء يف ال األمر، بدء يف إال الحارة البالد يف تكون ال املالحات هذه أن بيد املالحات،

مطلًقا. حياتهن



األول) (الجزء الرشائع روح

أوروبة إقليم طبيعة واحدة بامرأة الزواج غري يبيح ال الذي القانون يناسب وهكذا
سهولة بها اإلسالم وجد التي األسباب من وهذا آسية، إقليم طبيعة يناسب أن من أكثر
التي األسباب من وهذا بأوروبة، االنتشار يف عظيمة وصعوبة بآسية االستقرار يف كبرية
الصني يف بها املسلمون تقدم والتي آسية، يف بها وانهارت أوروبة يف بها النرصانية بقيت
هذا دائًما، تتبع، البرشية فالعوامل قليًال، الصني يف بها النصارى تقدم والتي كثريًا

يريد. ما بكل وينتفع يريد ما كل يفعل الذي األعىل السبب
اإلمرباطورية، يف الزوجات تعدد يبيح جعله ما بڨالنتينيان2 الخاصة األسباب ومن

وهنوريوس. وأركاديوس تيودوز قبل من أُزيل3 قد أقاليمنا يف الثقيل القانون فهذا

هوامش

عمرها، من الثامن يف عليها وبنى سنيها، من الخامسة يف خديجة محمد تزوج (1)
يف ويضعن سنيهن، من الثامنة يف بالغات الحارة والهند العرب بالد يف البنات ويكون
والعارش التاسع يف يلدن نساء الجزائر ممالك يف وترى محمد، حياة بريدو، القابلة، السنة
[كانت ٦١ صفحة الجزائر، مملكة تاريخ دوتاسيس، لوجيه أعمارهن، من عرش والحادي
عائشة السيدة وأما الرسول، السيد تزوجها حينما عمرها من األربعني يف خديجة السيدة

(م)]. صغرية تزوجها التي فهي
املؤرخني وإىل De regno et tempor, success جورنانديس إىل انظر (2)

الكنسيني.
،١٨ امللحق وإىل ،De Idœis et cœlicolis مجموعة من ٧ القانون إىل انظر (3)

.٧ فصل
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الثالث الفصل

عىلمعاشهن كثًريا النساء يتوقفتعدد

يمكن ال فإنه به القائلة البلدان يف الزوج ثروات عىل كثريًا يتوقف الزوجات تعدد أن مع
يؤدي أن يمكن فالفقر الدولة، يف الزوجات تعدد توجب التي هي الثروات إن يقال: أن

الهمج. عن الكالم عند ذلك أبني كما نفسها النتيجة إىل
وتكون القوية، األمم لدى األكرب الرتف نهزة من زينة أقل الزوجات تعدد ويكون
ولذا فيها، واألوالد املرأة إلعالة تكليًفا أقل وهي الحارة، األقاليم يف قليلة االحتياجات1

فيها. النساء من كبري عدد يُحاز أن يمكن

هوامش

األرز غري فيها يؤكل وال شهر، كل يف أفلس بعرشة سيالن يف الرجل يعيش (1)
.١ قسم ،٢ جزء الهند»، رشكة تأسيس يف بها انتفع التي الرحالت «مجموعة والسمك،





الرابع الفصل

املختلفة الزوجاتوأحواله تعدد

وعىل اإلناث،1 من أكثر ذكوًرا فيها يولد أنه أوروبة أماكن مختلف يف اإلحصائيات تدل
الذكور من أكثر إناث فيهما يولد أنه وإفريقية3 آسية2 إىل الرحالت تخربنا العكس
وللقانون أوروبة، يف واحدة زوجة عىل باالقتصار القائل للقانون تكون ولذا بدرجات،

باإلقليم. صلة وإفريقية، آسية يف نساء عدة يبيح الذي
ويقول اإلناث، من أكثر ذكور أوروبة، يف كما يُولد، بآسية الباردة األقاليم ويف

كثريًا.5 رجاًال تتزوج أن للمرأة يبيح الذي قانونهم سبب هذا إن الالما:4
وضع يتطلب ما النسبة تفاوت من فيها يكون كثرية بالد وجود أعتقد ال ولكنني
كثرة أن أعني وبهذا األزواج، تعدد يبيح قانون وضع أو الزوجات تعدد يبيح قانون
بلدان يف عنها يبتعد مما أقل البلدان بعض يف الطبيعة عن يبتعد الرجال كثرة أو النساء

أخرى.
يف نساء عرش وجود من الرحالت كتب به تخربنا ما صحيًحا كان إذا بأنه وأعرتف

الزوجات. تعدد حول ا خاصٍّ حاًال هذا كان بنتام6 يف واحد رجل مقابل
أسبابها. أبني بل بهذا، العادات غ أُسوِّ وال

هوامش

الخطأ ومن إنكلرتة، يف اإلناث عدد عىل يزيد الذكور عدد أن أربوتنو مسيو يجد (1)
األقاليم. جميع يف يقع ما هو هذا أن يستنتج أن

١٨٢٠٧٢ يوجد حيث مياكو يف وقع إحصاء خرب لنا يروي الذي كنپفر إىل انظر (2)
اإلناث. من و٢٢٣٥٧٥ الذكور من



األول) (الجزء الرشائع روح

أنته. بالد حول الثاني القسم غينية، إىل سميث مسرت رحلة إىل انظر (3)
.٤٦ صفحة ،٤ جزء الصني، عن مذكرات دوهالد، (4)

يف والصني الهند إىل سافرا اللذين العربيني املسلمني أحد هو حسن زيد أبو (5)
األمر. كهذا اإلسالمية املبادئ يؤذي يشء فال بغاء، العادة هذه فعد التاسع، القرن
.١ جزء الهند»، رشكة تأسيس يف بها انتفع التي الرحالت «مجموعة (6)
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الخامس الفصل

ملبار يف سببقانون

وعىل واحدة، امرأة غري يتزوج أن ملبار شاطئ عىل الناير1 قبيلة من الرجل يستطيع ال
كشف إمكان وأرى كثريون، أزواج القبيلة هذه من الواحدة للمرأة يكون أن يمكن العكس
ويف الشعوب، تلك جميع جنود هم الذين األرشاف قبيلة هم فالناير العادة، هذه مصدر
بجعل يُكتفى الزيادة، اإلقليم يتطلب حيث ملبار، ويف الزواج، من الجنود يمنع أوروبة
يف االرتباط يقلل ما وهذا رجال، عدة امرأة لكل فُجعل أمكن، ما غوائل أقل لهم الزواج

الناس. لهؤالء العسكرية الروح فيدع منزل، بتدبري والعناية أرسة

هوامش

عن والعارشة الثالثة املجموعة العربة، رسائل ،٢٧ فصل پريار، فرنسوا رحالت (1)
الربامني قبيلة من واملرأة العسكرية، للمهنة إفساًدا هذا عد وقد ملبار، ساحل يف مليامي،

پريار. قال كما أزواج عدة تتزوج ال





السادس الفصل

نفسه الزوجاتيف تعدد

تجعله قد التي األحوال عن مستقالٍّ إليه نُظر إذا العموم، عىل الزوجات تعدد إىل نُظر إذا
للذي الجنسني، من ألي نافع غري ُوجد مطلًقا، البرشي للجنس نافع غري ُوجد محتمًال،
من ويَُرى أيًضا، لألوالد نافع غري ُوجد منهما، إليه يُساء وللذي منهما، استعماله يُيسء
ال األب وأن ألوالدهما، الحب ذات حمل عىل يقدران ال واألم األب أن الكربى محاذيره
للمرأة يكون أن ذلك من ورشٌّ منهم، اثنني األم تُحب كما له ولًدا عرشين حب يستطيع
أن يمكنه االب إن القائل: الرأي عىل حينئذ األبوي الحب القتصار وذلك كثري، أزواج
األوالد بعض أن يعتقدوا أن يمكنهم اآلخرين أن أو له، األوالد بعض أن أراد، إذا يعتقد،

لهم.
فلم صفًرا، ونساء سوًدا ونساء بيًضا نساء رسايه يف يحوز مراكش ملك إن ويقال:

لون! يعوزه املسكني هذا يكد
إال الشبق وما دائًما، آخر رجل امرأة اشتهاء1 دون كثري نساء حيازة تحول وال

ذخائر. تحصيل إىل تعطش زيادة كالبخل
كرسى إىل فلجئوا جوستينيان عهد يف الفالسفة من كثريًا النرصانية وضايقت
كان الزوجات تعدد أن هو أغاتياس،2 رواية عىل نظرهم، وقف يشء أكثر وكان بفارس،

الزنا. عن حتى يمتنعوا لم ألناس مباًحا
أن وذلك الطبيعة، تأباه الذي الغرام ذلك إىل يقول، ومن النساء، تعدد ويُؤدي
منزل يف امرأة يجد لم الشعب أن الروايات يف وجاء أخرى، دعارًة تستدعي الدعارة
إنه ويقال: أحمد، السلطان خلع عند اآلستانة يف وقعت التي الفتنة يف نََهبَه حني الكهيا

القصور. معظم يف يُبلغ لم ما الناحية هذه من الجزائر3 يف بُلَِغ



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

عظيمة. بعناية الرشق نساء حجاب إىل يؤدي ما هذا (1)
.٤٠٣ صفحة وأعماله، جوستينيان حياة (2)

الجزائر. تاريخ دوتاسيس، لوجيه (3)
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السابع الفصل

الزوجات تعدد عند العدل

الزواج أباح الذي محمد ويأمر الزوجات، تعدد قانون املعاملة يف املساواة قانون ويتبع
القانون هذ ُسنَّ وقد الزوجي، والواجب والثياب الطعام يف يشء، كل يف يتساوين أن بأربع

بثالث. الزواج يمكن حيث امللديڨ1 يف أيًضا
ما إذا ومعارشتها وطعامها األمة ثياب من يشء يُنقص بأال موىس2 رشيعة وتأمر
الجديدة الزوجة تُعطى أن يمكن كان أجل، ذلك، بعد حرة فتزوج بها ابنه رجل ج َزوَّ

عندها. كان مما شيئًا األوىل تنقص أن ينبغي ال أنه غري زيادة،

هوامش

.١٢ فصل پريار، فرنسوا رحالت (1)
و١١. ٢١ : ١٠ إصحاح الخروج، سفر (2)





الثامن الفصل

الرجال عن النساء فصل

الطبيعي ومن كثري، نساء والغنى الُغْلمة1 ذات األمم يف يُحاز أن الزوجات تعدد نتائج من
ذلك املنزيل النظام ويتطلب وانزواؤهن، الرجال عن انفصالهن الكثرة هذه يعقب أن
تكون ما األقاليم ومن دائنيه، مطاردات يأمن أن يحاول املعرس املدين أن وهو: هذا مثل
امرأة، مع رجًال فدعوا شيئًا، فيها األخالق تعمل فال القوة بالغة فيه البرشية الطبيعة
ال البالد هذه ففي مفقوًدا، والدفاع أكيًدا الهجوم فيكون مهابط الشهوات تكون وهنالك

التعاليم. من بدًال املتاريس من بد
منزل يف امرأة مع رجل وجود الفضيلة معجزة أن صيني كاليس2 كتاب ويعد

يغصبها. أن غري من منعزل

هوامش

الشهوة. إىل االنقياد الغلمة: (1)
أو صاحبه، يعرف كنز قيص مكان يف يوجد أن عجيب اختبار وسيلة «ويكون (2)
لم إذا يهلك له عدو صوت الرجل يسمع وأن منعزل، منزل يف حسناء امرأة توجد أن

.١٥١ صفحة ،٣ جزء دوهالد، األدب يف األخالق عن صيني كتاب ترجمة يساعده.»،





التاسع الفصل

بالسياسة املنزلية اإلدارة صلة

هنالك، العامة بالحرية يشعر وكلٌّ معتدل، حلو ممهد محدد الجمهورية يف األهلني حال
السلطان هذا اإلقليم تطلب وإذا هنالك، النساء عل وثيق سلطان يمارس أن يمكن وال
أمًرا الرشق يف شعبية حكومة إقامة جعل سبب وهذا مالءمة، أكثر الفرد حكومة كانت

صعبًا.
التي املستبدة الحكومة لخصائص املالءمة كثرية النساء عبودية ترى العكس وعىل
العبودية سري بآسية األزمان جميع يف ُرئي مما إن ثم يشء، كل استعمال إساءة يف ترغب

املساواة. قدم عىل املستبدة والحكومة املنزلية
والتي الخصوص، عىل السكون فيها يُطلب التي الحكومة يف النساء عزل ويجب
الحكومة، وترتاب الزوج، عىل مقدًرا أمًرا مكايدهن وتكون سلًما، فيها الخضوع يُدعى
وتأثري. تراءٍ عن السلوك هذا من رعاياها، سلوك فيه ترقب ما الوقت من لديها ليس التي
افرتاضنا عند الرشق يف ساعًة عينًا يقر أن يستطيع الذي األرسة رب هو وَمن
من وصغر كرب وما ونفورهن، وأذواقهن رصانتهن، وعدم نسائنا خفة انتقال حنٍي ذات
أناس بيننا؟ وحرية نشاط من به يتمتعن ما مثل يف فيكن رشقية، حكومة إىل أهوائهن،
الدماء. من أمواج سيل ويشاهد الدولة وترتج مكان، كل يف أعداء مكان، كل يف متهمون





العارش الفصل

الرشق يف األخالق مبدأ

هذه تجمع أن القوانني عىل وجب واحدة غري الزوجات، تعدد عند األرسة، عادت كلما
واحدة. مصلحة إىل تردها أن بالقوانني حسن املصالح اختلفت وكلما املنفصلة، األجزاء
بسياج الرجال عن يُفصلن أن للنساء ينبغي وال الخصوص، عىل بالسياج هذا ويقع
األرسة، يف خاصة أرسة فيؤلفن أيًضا، السياج هذا ضمن يُفصلن أن يجب بل فقط، املنزل
والسالم والصمت والرصانة والعفاف الحياء أي: للنساء؛ األخالق مبدأ يُشتق ثم ومن
بطبيعته، الدنيا يف ما أحسن نحو العام املشاعر توجيه ثم والحب، واالحرتام والطاعة

باألرسة. الوحيد التعلق وهو
كل عن فصلها يمكن ال بهن خاصة كثرية بواجبات النساء يقوم أن الطبيعي ومن

حاجات. ى يُسمَّ ما كل عن ألهيات، يُحسب ما كل عن أخرى، أفكاًرا يمنحهن قد ما
النساء، سياج إحكام بنسبة وذلك صفاء، أكثر أخالق توجد الرشق دول مختلف ويف
وسائل هؤالء عند كان وكلما الرضورة، بحكم كرباء سادة الكربى الدول يف ويوجد
العجب تُثري ولذا املجتمع، دخول من ومنعن محكم سياج ضمن النساء أُمسك عظيمة

واليابان. والصني واملغول والفرس الرتك دول يف النساء أخالق
جزائرها من يُحَىص ال وما أرضها وضع أسفر التي الهند بالد عن ذلك يقال وال
أذكره أن الوقت من لديَّ ليس ما مستبدة جعلها كثرية صغرية دول إىل تقسيمها عن

العوامل. من هنا
وسائل غري يوجد وال منهوبني، بائسني وغري نهابني بائسني غري هناك يوجد وال
يمكن فال قوتهم، غري أغنياء يدعون من عند يوجد وال كرباء، يدعون من عند صغرية
به، يُزجرن ما الحذر من يُتخذ أن يمكن وال كذلك، محكًما يكون أن هناك النساء سياج

دعارة. من أخالقهن يسود ما مقدار العقل يدرك ال ولذلك



األول) (الجزء الرشائع روح

طليقة، تُركت ما إذا اإلقليم معايب الفوىض من إليه تؤدي ما مقدار يُرى وهناك
پاتن1 ويف إدراكه، يمكن ال ما الضعف من وللحشمة القوة من للطبيعة يكون وهنا
من بها يحرتزون ُعَدٍد اتخاذ إىل معه الرجال يضطر ما الشدة من النساء شبق2 يبلغ
الصغرية، غينية ممالك يف هذا من بأحسن األمور تسري ال سميث3 مسرت وعند محاوالتهن،

الخاصة. نواميسهما حتى يفقدان البالد تلك يف الجنسني أن فيلوح

هوامش

،٢ قسم ،٢ جزء الهند»، رشكة تأسيس يف بها انتفع التي الرحالت «مجموعة (1)
.١٩٦ صفحة

وذلك سنيهن؛ من عرشة الحادية أو العارشة يف بناتهم امللديڨ يف اآلباء يزوج (2)
فصل پريار، فرنسوا رحالت الرجال، إىل محتاجات يرتكن أن اإلثم من إن يقولون: ألنهم
تزويجها وجب سنيها من عرشة الرابعة أو عرشة الثالثة البنت بلغت إذا بنتام ويف ،١٢
الهند»، تأسيسرشكة يف بها انتفع التي الرحالت «مجموعة دعارة، تقيضحياة أن خشية

.٣٤٨ صفحة
القت ما «إذا قال: الرتجمة، من ١٩٢ صفحة الثاني، القسم غينية»، إىل «رحلة (3)
يف يترسبن وهن يذعن، لم ما زوجهن إىل به بالوشاية وهددنه أمسكنه رجًال النساء

الفعل.». ذات يف يؤخذن بأن هددنه يفعل لم فإن ويوقظنه، الرجل فراش
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عرش الحادي الفصل

تعدد عن املستقلة املنزلية العبودية
الزوجات

بالرشق، أماكن بعض يف حرصهن يستلزم الذي هو وحده، الزوجات تعدد ال اإلقليم،
إليها أدت التي واملقاتل والسمام والسخام والجرائم والخدائع الفضائح عىل يطلع ومن
الزواج غري الدين يبيح ال حيث بالهند الربتغاليني مؤسسات ويف ُغَوا يف النساء حرية
واليابان والصني واملغول وفارس تركية يف النساء أخالق ُطْهر وبني بينها فيقابل بواحدة
اقرتن أم واحدة عىل اقترص سواء الرجال عن فصلهن رضورة جيًدا يجد وصفائها،

بكثريات.
بالدنا يف النساء حجب ينفع وماذا األمور، هذه يف يَقطع أن يجب الذي هو واإلقليم
أهوائهن جميع تكون وحيث الطبيعة، بحكم صالحة أخالقهن تكون حيث الشمالية
فيكفي منظم الفؤاد عىل سلطاٌن للحب يكون وحيث قليًال، دقيقة قليًال، عاملة هادئة،

لقيادتهن؟ ضابطٍة أقل
والتي الناس، تواصل تُجيز التي األقاليم هذه يف اإلنسان يعيش أن السعادة ومن
لتسلية فيها النساء يصلح والتي فيها، للمجتمع زينٌة مالحًة األكثر الجنس أن يلوح

واحٍد. نعيٍم عىل وقًفا بقائهن مع املجتمع





عرش الثاني الفصل

الطبيعي احلياء

األمم، جميع الطبيعة مخاطبة عن وذلك النساء، َشبَق ازدراء عىل األمم جميع أجمعت
التهور فجعلت الجبهتني يف ُمنًى جعلت والطبيعة الهجوم، وسنت الدفاع سنت والطبيعة
وبهنيهات للحفظ بربهات1 األفراد عىل وأنعمت األخرى، يف الحياء وجعلت إحداهما يف

للبقاء.
العكس، عىل وهو، الطبيعة، نواميس الشبق يتبع أن إذن، الصحيح، من وليس

النواميس. هذه يتبعان اللذان هما واالعتدال، والحياء يُبرصها،
جعلت قد إذن، والطبيعة، بنقصانها، تشعر أن العاقلة املوجودات طبيعة من إن ثم

نقصاننا. من الخجل أي: فينا؛ الحياء
وناموس الطبيعي الجنسني ناموس الطبيعية األقاليم بعض قدرة خالفت متى إذن،
اإلقليم لطبيعة قاهرة مدنية قوانني يضع أن املشرتع عىل وجب العاقلة؛ املوجودات

األصلية. للنواميس ومجددة

هوامش

طويلة. الزمان من قطعة الربهة: (1)





عرش الثالث الفصل

الَغْرية

حمى فإحداهما والقوانني، واألخالق العادة غري من األمم عند الشهوة غرية تُماز أن يجب
االكرتاث بعدم تقرتن أن فيمكنها أحيانًا هائلة ولكنها فاترة، واألخرى تلتهم، ملتهبة

وباالزدراء.
فقط، تتبع، واألخرى نفسه، الحب عن فتصدر للحب استعمال إساءة وإحداهما

األحيان. بعض يف الدين1 حتى واألخالق، البالد وقوانني وأوضاعها األمة طبائع
الطبيعية. القوة هذه دواء وهي تقريبًا، الدوام عىل الطبيعية اإلقليم قوة نتيجة وهي

هوامش

وفاته، عند األئمة بعض قاله ما هذا ومثل نسائهم، بحجب أتباعه محمد أمر (1)
كونفوشيوس. به وعظ ما املذهب هذا من أقل يكن ولم





عرش الرابع الفصل

الرشق يف املنزل إدارة

املنزلية، اإلدارة صواحب معه يكن ال ما الغالب يف الوقوع من الرشق يف النساء تغيري يبلغ
قال املنزل، بأمور ويقومون إليهم املفاتيح وتُسلم الِخصيان، إىل إذن، أمرها، ويُفوَّض
ليس وهكذا األوالد.»، مع يُصنع كما ثيابهن فارس يف النساء «يُعَطى شاردان: مسيو
ما أول هي التي العناية هذه يف جيًدا، تالئمهن أنها يلوح التي العناية هذه يف يشء لهن

آخر. مكان كل يف به يُقمن





عرش الخامس الفصل

دُّ والرَّ الطالق

يتم الرَّد وأن تنافرهما، عند الطرفني برتايض يتم الطالق أن هو والرَّد الطالق بني الفرق
ونفعه. اآلخر الطرف إرادة عن النظر بقطع وذلك له، ونفًعا الطرفني أحد بإرادة

ما دائًما، هذا صنع يف الكدر من ويكن أحيانًا، الرَّد رضورة من النساء ويكون
سيد الرجل أن وذلك النساء، دون للرجال الحق هذا بمنحه جائًرا معه القانون يظهر
أن فيلوح إليه، إعادتهن أو الواجب ضمن نسائه إلمساك وسيلة ألف لديه وأن املنزل،
غري بالرَّد تمارس ال املرأة ولكن لسلطانه، جديدة استعمال إساءة غري ليس يده يف الرَّد
قد تكون بعدما ثاٍن زوج عن تبحث أن دائًما، للمرأة، العظيم البالء ومن كامد، دواء
يتجه أن النساء يف الشباب فتون فوائد ومن آخر، زوج عند مالحاتها معظم أضاعت

مالذه. بذكرى العاطفة حسن إىل السن، يف تقدم ما إذا الزوج،
يمنح التي البلدان جميع يف الرَّد حق املرأة منح وجوب إذن، العامة، القواعد ومن
املرأة تعيش التي األقاليم يف يجب أنه عن فضًال وذلك الرَّد، حق الرجال فيها القانون
لألزواج يبيح وأن الرَّد، حق يلوح، كما للنساء، القانون يبيح أن منزيل رقٍّ ضمن فيها

فقط. الطالق حق
فمن الطبائع، تنافر عن يرد أن يستطيع ال الزوج فإن رساي يف النساء كان ومتى

الطبائع. تتنافر أن الزوج خطأ
لم النساء تعدد فإذا واحدة،1 كانت إذا إال املرأة عقم عن الرَّد ينشأ أن ينبغي وال

قط. للرجل ا مهمٍّ السبب هذا يكن
االقرتان يخطر املكسيك3 قانون وكان ردت، امرأة اسرتداد امللديڨ2 قانون ويبيح
امللديڨ، قانون من صوابًا أكثر املكسيك قانون وكان يخالف، من جزاء القتل جاعًال ثانية



األول) (الجزء الرشائع روح

الذي امللديڨ قانون من بدًال وذلك أيًضا، الحل زمن يف الزواج خلود إىل يهدف كان فقد
السواء. عىل والرَّد بالزواج يعبث أنه يلوح

السماح عدم يف جديًدا سببًا هذا وكان الطالق، غري يُبيح ال املكسيك قانون وكان
الذهن رسعة عن يصدر ما أكثر الرَّد أن ويظهر ثانية، يقرتنوا أن طوًعا افرتقوا ألناس

تشاور. أثر الطالق أن ويظهر النفس، هوى من يشء وعن
يف ُرشع فقد املدنية الفائدة حيث من وأما عادة، كبرية سياسية فائدة وللطالق

دائًما. لألوالد مالئًما ليس وهو واملرأة، الزوج سبيل

هوامش

النرصانية. يف مباًحا العقم بسبب الرد يكون أن بهذا يقصد ال (1)
من هذا يقتيض ملا بغريها الزواج عىل اسرتدادها يفضل پريار، فرنسوا رحلة (2)

النفقات. قلة
.٤٩٩ صفحة سوليس، تأليف فتحها»، «تاريخ (3)
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عرش السادس الفصل

الرومان عند د والرَّ الطالق

وهو مفاتيح، زيفت أو ا ُسمٍّ أعدت أو زنى اقرتفت ما إذا امرأته رد للزوج رومولوس أباح
ا. جدٍّ القايس بالقانون القانون هذا پلوتارك1 يدعو أزواجهن، رد حق النساء يمنح لم

ُرئي أنه وبما السواء، عىل الرَّد حق والزوج املرأة يمنح كان أثينة2 قانون أن وبما
من فإن رومولوس، قانون من الرغم عىل األولني الرومان لدى الحق هذا النساء نيل
إىل وأدخلت أثينة من رومة نواب جلبها التي النظم من النظام هذا كان أن الواضح

عرش. االثني األلواح قوانني
يشك، وال عرش، االثني األلواح قانون من تأتي كانت الرَّد علل إن شيرشون:3 ويقول

رومولوس. قررها التي الرَّد علل عدد يزد لم القانون هذا كون يف إذن،
بما وذلك عرش، االثني األلواح لقانون األقل، عىل نتيجة أو تدبريًا، الطالق حق وغدا
عن االفرتاق يستطيعا أن األجدر من فإن انفراد عىل الرَّد حق الزوجني من لكل كان أنه

وتراٍض. اتفاق
بوجود تقيض األمر طبيعة ألن وذلك للطالق؛4 علل إبداء يتطلب ال القانون وكان
حيث العلل أقوى يكون التنافر ألن وذلك مطلًقا؛ للطالق علل وجود وبعدم للرَّد علل

النكاح. عقدة بها تحل قد علًال القانون يضع
احتماله، عدم يل يلوح أمًرا وأولوجل7 وڨالريمكسيم6 داليكارناس5 دني ويروي
فلم كبري، احرتام للطوالع يُحمل كان زوجته، يرد أن للزوج يحق كان وإن أنه، وذلك
زوجته روغا كارڨيليوس رد أن إىل وذلك سنة،8 ٥٢٠ مدة الحق هذا أحد يستعمل
بها يستعمل ال التي تلك معجزة أية لريى تكفي البرشية الروح معرفة أن غري لعقمها،
منفاه إىل كوريوالن ذهب وملا بأرسه، شعبًا إياه القانون منح مع الحق ذلك مثل أحد
عرش االثني األلواح قانون أن رأينا وقد منه، حاًال أسعد رجًال تتزوج بأن امرأته نصح9



األول) (الجزء الرشائع روح

الرَّد حق كان إذا التوسيع هذا ولَِم كثريًا، رومولوس قانون مدى وسعت الرومان وعادات
حق يستعملوا فلم للطوالع االحرتام ذلك مثل األهلني لدى كان إذا ثم قط؟ يستعمل لم
العادات يفسد القانون كان وكيف لها؟ احرتاًما أقل رومة مشرتعو كان فلماذا قط الرَّد

انقطاع؟ بال
القانون أن وذلك األعجوبة، تلك زوال أبرصنا لپلوتارك نصني بني قابلنا وإذا
پلوتارك:11 قال عنها، تكلمنا التي الثالث األحوال يف يرد أن للزوج يبيح كان امللكي10
يوقف وبأن أمواله، نصف زوجته يُعطي أخرى أحوال يف يرد من بأن يُقَىض «وكان
الخضوع مع إذن، األحوال، جميع يف الرَّد يمكن وكان سريس.»، عىل اآلخر النصف
بعد العقم بسبب امرأته رد «الذي روغا12 كارڨيليوس قبل أحد ذلك يصنع ولم للجزاء،
من سنة ٧١ قبل ردها إنه أي: أيًضا؛ پلوتارك13 قال كما رومولوس» من سنة ٢٣٠

وعلله. الرَّد سلطة وسع الذي عرش االثني األلواح قانون
الرقباء أن غري امرأته، يحب كان روغا كارڨيليوس إن ذكرتهم الذين املؤلفون ويقول
الشعب، لدى ممقوتًا هذا فجعله أوالًدا، للجمهورية ليهب يردها بأن القسم عىل حملوه
من يحمل كان ملا الحقيقي السبب كشف يف يرغب َمن الروماني الشعب خلق وليعرف
دام ما امرأته، رده عن الشعب لدى حظوته كارڨيليوس يفقد ولم كارڨيليوس، عىل حقد
يرد بأن للرقباء يمينًا كارڨيليوس حلف عن هذا نشأ وإنما الشعب، يزعج ال األمر هذا
يضعونه الرقباء أن الشعب رأى ِنريًا هذا كان فقد أوالًدا، للجمهورية ليهب العقيم امرأته
النظم، هذه مثل الشعب مقت من كان ما الكتاب14 هذا من آت فصل يف وسنرى عليه،
قد پلوتارك ذا هو ها املؤلفني؟ هؤالء بني التناقض هذا مثل يأتي أن يمكن أين من ولكن

معجزة. ذكروا قد أوالء هم وها حادثًا، درس

هوامش

.١١ فصل رومولوس، حياة (1)
سولون. قوانني من هذا كان (2)

Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causam (3)
.٦٩ فصل ،٢ فليب addidit

.١٠ فصل ،١١٧ امللحق هذا، جوستينيان غري (4)
.٢ باب (5)

652



الرومان عند والرَّد الطالق

.٤ فصل ،٢ باب (6)

.٣ فصل ،٤ باب (7)
أولوجل، رواية عىل سنة و٥٢٣ وڨالريمكسيم، داليكارناس دني رواية عىل (8)

أنفسهم. القناصل يذكروا لم فإنهم وكذلك
.٨ باب داليكارناس، دني يف ڨيتوري خطبة إىل انظر (9)

رومولوس. حياة پلوتارك، (10)

رومولوس. حياة پلوتارك، (11)
عىل الحال ظاهر ويدل رومولوس، قانون يف يكن لم العقم سبب أن والواقع (12)

الحكام. ألمر تابًعا دام ما قط مصادرة عامل يكن لم أنه
ورومولوس. تيزه بني املقابلة يف (13)

.٢١ فصل ،٢٣ باب (14)
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الباب

السياسية العبودية قوانني صلة كيفتكون
اإلقليم بطبيعة





األول الفصل

السياسية العبودية

املدنية العبودية توقف من اإلقليم طبيعة عىل توقًفا أقل السياسية العبودية ليست
بعد. فيما ذلك يُرى كما عليه املنزلية والعبودية





الثاني الفصل

بنيالشعوبمنحيثالشجاعة الفرق

يف يوجد كان وإنه وشجاعتهم، الناس قوة توهن كانت الحرارة شدة إن تقدم: فيما قلنا
طويلة بأعمال القيام عىل قادرين الناس تجعل والروح الجسم يف قوة الباردة األقاليم
وقسم قسم بني أيًضا يالحظ بل فقط، وأمة أمة بني هذا يالحظ وال جريئة، عظيمة شاقة
وليست جنوبها،1 شعوب من شجاعة أكثر الصني شمال شعوب وتعد الواحد، البلد يف

بسالة. شمالها شعوب مثل كورية2 جنوب شعوب
دائًما عبيًدا جعلها الحارة األقاليم شعوب جبن أن من إذن، يُحار، أن ينبغي وال
علتها عن تنشأ نتيجة فهذه أحراًرا، أبقتها الباردة األقاليم شعوب شجاعة وأن تقريبًا،

الطبيعية.
والبريو املكسيك إمرباطوريتا كانت فقد أيًضا، أمريكه يف ذلك مصداق ووجد
وال تقريبًا، الصغرية الحرة الشعوب جميع وكنت االستواء، خط نحو واقعتني املستبدتان

القطبني. نحو قائمة تزال،

هوامش

.١١٢ صفحة ،١ جزء دوهالد، األب (1)
.٤٤٨ صفحة ،٤ جزء نفسه، املصدر الصني، كتب تقوله ما وهذا (2)





الثالث الفصل

آسية إقليم

األربعني، الدرجة من يبدأ الذي الواسع الرب وهو آسية، شمال «أن الرحلة:1 كتب يف جاء
وأن ا، جدٍّ بارد إقليم الشمايل، البحر حتى روسية حدود ومن القطب حتى نحوها، أو
سيربية تدع التي الجبال من بسلسلة الرشق إىل الغرب من مقسومة الواسعة األرض هذه
تمكن ما الربد شدة من هو سيربية إقليم وأن الجنوب، يف الكربى الترت وبالد الشمال يف
عىل ممتلكات ذوي كانوا وإن الروس، وأن بقاعها، بعض استثناء مع زراعتها معه
الصنوبر من قليل غري تخرج ال البالد هذه وأن شيئًا، هنالك يزرعون ال اإلرتيس، طول
كندة، كعشائر حقرية عشائر إىل مقسومون األصليني البالد أهل وأن القصري، والشجر
من ذهب كلما الجبال2 استهضاب وعن ناحية، من األرض ارتفاع عن ينشأ الربد هذا وأن
هذه وأن حواجز، تجد أن غري من مكان كل يف الشمال ريح فتخفق الشمال إىل الجنوب
بائرة، فتجعلها سيربية يف تهب للسكنى، صالحة غري الجديدة زنبل تجعل التي الريح،
وأن الريح، هذه من الشمال بالد تقي عجيبة متاريس هي والپونية نوروج جبال وأن
أو العرض من والخمسني التاسعة الدرجة عىل الواقعة استوكهلم، يف األرض يجعل هذا
الحادية الدرجة عىل الواقعة أبو حول يوجد وأنه وأشجاًرا، وحبوبًا فواكه تنتج نحوها،
مع فضة مناجم والستني، والرابعة والستني الثالثة الدرجتني نحو يوجد كما والستني،

الخصب.». من يشء
هي سيربية جنوب يف الواقعة الكربى الترت بالد «أن أيًضا: السياحة كتب يف ونرى
ينبت ال وأنه للقطاع، مراٍع غري فيها يوجد ال وأنه أبًدا، تزرع ال وأنها ا، جدٍّ باردة كذلك
بالد ومنغولية الصني من بالقرب يوجد وأنه إيسلندة، يف كما عوسج قليل بل شجر، فيها
أماكن يوجد ال وأنه واألرز، الرب نضج إمكان عدم مع ولكن الدخن، من نوع فيها ينبت
أشهر سبعة فيها الجليد يدوم ال و٤٥، و٤٤ ٤٣ الدرجات يف أي: الصينية؛ الترت بالد يف



األول) (الجزء الرشائع روح

حرٍّا أكثر تكون أن وجب وإن إيسلندة يف كما الربد فيكون السنة، من أشهر ثمانية أو
وغري الرشقي البحر نحو خمس أو أربع غري املدن من يوجد ال وأنه فرنسة، جنوب من
يف يوجد ال وأنه سياسية، أسباب عن الصني من بالقرب الصينيون أقامها مدن بضع
سبب وأن وخوارزم، وتركستان بخارى يف قائمة قليلة مدن غري الكربى الترت بالد بقية
عن ثم بارود، ملح اململوءة الرملية النطرونية األرض طبيعة عن ينشأ املتناهي الربد هذا
منه بعيًدا األكرب السور شمال واقًعا مكانًا وجد قد ڨربيست األب وكان األرض، ارتفاع
يزيد ما بكني من بالقرب األرض سطح عن مرتفًعا كاراكورم منبع نحو فرسًخا ثمانني
السكن يمكن فال ذلك مع مائه عدم علة االرتفاع3 هذا وأن هندسية، قدم آالف ثالثة عىل
هذا يف بآسية الكربى األنهار جميع منبع كان وإن والبحريات األنهار من القرب غري يف

البلد».
عىل مطلًقا، مشتملة، غري آسية إن رؤية: عن أقول الوقائع، هذه وضع بعد وإني،
يف الواقعة األماكن تمس الربد شديد إقليم يف الواقعة األماكن وإن تماًما، معتدلة منطقة
واليابان. وكورية والصني ومغولية وفارس تركية أي: مباًرشا؛ ا مسٍّ الحر شديد إقليم

يف واقعة كانت وإن االتساع عظيمة أوروبة يف املعتدلة املنطقة ترى العكس وعىل
نوروج وأقاليم وإيطالية إسپانية أقاليم بني صلة فال بينها، فيما االختالف كثرية أقاليم
إىل الجنوب من ذاهبًا فمقداًرا مقداًرا بارًدا يكون هنالك اإلقليم أن بما ولكن وإسوج،
وال تقريبًا، املجاور البلد يماثل بلد كل فإن تقريبًا، بلد كل عرض بنسبة وذلك الشمال،
قلت. كما الغاية إىل واسعة املعتدلة املنطقة وتكون الذكر، يستحق فرق هنالك يكون

الشعوب وتتماس والضعيف، القوي تعارض آسية يف األمم تتعارض ثم ومن
فيكون مباًرشا، تماًسا الهيابة املتوانية املخنثة والشعوب النشيطة الباسلة املحاربة
أوروبة يف األمم تتعارض العكس وعىل إذن، فاتًحا اآلخر وبعضها مفتتًحا بعضها
أعظم وهذا تقريبًا، الشجاعة نفس منها املتماس لدى ويكون والقوي، القوي تعارض
الذي السبب أي: آسية؛ وعبودية أوروبة حرية ويف أوروبة، وقوة آسية ضعف يف سبب
مع وهذا أبًدا، آسية يف الحرية زيادة دون يحول ما وهذا اآلن، حتى لوحظ أنه أعلم ال

األحوال. حسب عىل أوروبة يف ونقصها الحرية زيادة
يُرى فإنه أمرائها أحد قبل من استُعبدت قد الروسية األرشاف طبقة كانت وإذا
هنالك نر ألم مطلًقا، الجنوب أقاليم إليه تُؤدي ال ما دائًما الصرب عدم عالمات من هنالك
يف أخرى مملكة أضاعت قد كانت وإذا أيام؟ بضعة يف األريستوقراطية الحكومة قيام

ا. تامٍّ ضياًعا تضعها لم فهي اإلقليم، إىل الركون يمكن فإنه قوانينها الشمال
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آسية إقليم

هوامش

«الصني»، من: الرابع واملجلد الترت» «تاريخ ،٨ جزء الشمال»، «رحالت إىل انظر (1)
دوهالد. األب تأليف

األرض. وجه عىل املنبسط الجبل هي والهضبة هضبة، صار الجبل، استهضب (2)
إذن. هضبة هي الترت بالد (3)

663





الرابع الفصل

هذا نتيجة

مرة عرشة إحدى مرة، عرشة ثالث آسية أُخضعت فقد التاريخ، حوادث قلناه ما يطابق
يف مرات ثالث السيت فتحها وقد الجنوب، أمم قبل من ومرتني الشمال، أمم قبل من
والعرب األغارقة فتحها وقد واحدة، مرة والفرس املاديني من كل فتحها ثم األزمان، أقدم
شيئًا أتكلم وال العليا، آسية غري عن أتكلم وال واألفغان، والفرس والترت والرتك واملغول
باستمرار عانى الذي العالم من القسم هذا من الجنوب بقية يف تمت التي الغزوات عن

الغاية. إىل عظيمة فتنًا
املستعمرات قيام منذ عظيمة انقالبات أربعة غري أوروبة يف نعرف ال العكس وعىل
عن نشأ فقد الثاني وأما الرومان، فتوح عن نشأ فقد األول فأما والفينيقية، اإلغريقية
انتصارات عن نشأ فقد الثالث وأما الرومان، هؤالء عىل قضوا الذين الربابرة غارات
يف وجدت جيًدا هذا يف بحثت ما وإذا النورمان، مغازي عن نشأ فقد الرابع وأما شارملان،
التي الصعوبة وتعرف أوروبة، أجزاء جميع يف منترشة عامة قوة عينها االنقالبات هذه
التي املشاق وتعرف آسية، عىل غارتهم سهولة وتعرف أوروبة، فتح يف الرومان القاها
وأفعاله شارملان حروب وتعرف الرومانية، اإلمرباطورية هدم يف الشمال شعوب وجدتها

انقطاع. بال املخربني عىل يُقىض فكان النورمان، حمالت ومختلف





الخامس الفصل

قامت عندما واحدة الفتح نتائج تكن مل
أوروبة وشعوبشامل آسيا شعوبشامل

بالفتح

هذه آسية شمال شعوب وفتحت األحرار، فتح القارة هذه أوروبة شمال شعوب فتحت
سيد. سبيل يف إال يغلبوا لم فهم العبيد، فتح القارة

فهو عبًدا، أصبح قد التقليدي، آسية فاتح هو الذي الترتي، الشعب كون ذلك وعلة
الذي الشعب قسم أن غري إمرباطوريات، فيقيم انقطاع بال آسية جنوب يف بالفتح يقوم
يف كذلك يكون أن فريغب الجنوب يف مستبد كبري لسيد خاضًعا يكون البلد يف يبقى
الرعايا عىل له تم كالذي الغالبني الرعايا عىل مرادي سلطان ذو أنه ويدعي الشمال،
الصيني، الترتي البلد املسمى الواسع البلد ذلك يف جيًدا اليوم يشاهد ما وهذا املغلوبني،
يوسع والذي نفسها، الصني يف كما تقريبًا استبداديٍّا حكًما فيه العاهل يحكم والذي

يوم. كل بفتوحه رقعته
بالد إىل صينية جاليات بعثوا األباطرة1 أن أيًضا الصني تاريخ يف يُرى أن ويمكن
حملهم من يمنع لم هذا أن بيد للصني، ا لُدٍّ وأعداء ترتًا أصبحوا الصينيني هؤالء وأن الترت،

الصينية. الحكومة روح الترت بالد إىل
من روًحا صحاريه إىل فيجلب الفاتح، الترتي الشعب من قسم يُطرد الغالب ويف
ويف الصني، تاريخ يف ذلك عىل كثرية أمثلة ولنا الرق، إقليم يف اكتسبها قد كان العبودية

أيًضا.2 القديم تاريخنا
دائًما، آسية إمرباطوريات لخلق مماثًال الجيتي أو الترتي الشعب خلق جعل ما وهذا
الترتية، الشعوب عىل يسيطر الطويلة وبالسياط هذه، يف الشعوب عىل يسيطر فبالعصا



األول) (الجزء الرشائع روح

زمن كل يف عقابًا آسية شعوب سمته وما الطبائع، لهذه مخالفة أوروبة روح وكانت
إهانة.3 أوروبة شعوب سمته

البالد يف واالستبداد العبودية أقاموا الرومية اإلمرباطورية عىل الترت قىض وملا
مكان. كل يف والحرية امللكية أقاموا الرومان إمرباطورية القوط فتح وملا املفتوحة،

عىل كثريًا فيه أثنى الذي أطلنطيه، يف املشهور رودبك حدث هل أدري وال
بها املقيمة األمم جميع يجعل أن يجب الذي الكبري االمتياز ذلك عن إسكنديناڨية،
عند ما مصدر أي: أوروبة؛ حرية مصدر كانوا أنهم عن وذلك العالم، شعوب جميع فوق

تقريبًا. حرية من الناس جميع
أن وأُفضل البرشي،4 الجنس مصنع أوروبة شمال جورنانديس القوط ى وسمَّ
األمم تلك تتألف الشمال ففي الجنوب، يف املطرقة القيود تُحطم التي اآلالت مصنع أسميه
الطبيعة أن الناس ولتعليم والعبيد، الطغاة عىل للقضاء بالدها من تخرج التي الباسلة

سعادتهم. أجل من إال تابعني يجعلهم أن العقل يستطع لم متساوين جعلتهم إذ

هوامش

فنتي. الخامسة: األرسة من الخامس كالعاهل (1)
،٢ باب جوستان، مرات، ثالث منها وطردوا مرات، ثالثة آسية السيت فتح (2)

.٣ فصل
تفكري طراز عن ٢٣ الباب من ٢٠ الفصل يف سأقوله ما مطلًقا، هذا، يخالف ال (3)
أو الرضب، سلطة عدوا فإنهم اآللة أمر من يكن ومهما العصا، حول الجرمانية الشعوب

وقت. كل يف إهانة املرادي، الرضب
.Humani generis officinam (4)
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السادس الفصل

وحرية آسية لعبودية سببطبيعيجديد
أوروبة

عىل اإلمرباطوريات هذه تقدر ولم وقت، كل يف عظيمة إمرباطوريات آسية يف ُرئيت
وعن السهول، أعظم عىل تشتمل نعرفها التي آسية كون عن وذلك أوروبة، يف البقاء
تجف ينابيعها فإن الجنوب إىل أقرب أنها وبما صغرية، أقسام إىل بالبحار مجزأة كونها
أصغر زخوًرا األقل أنهارها1 فتؤلف بالثلوج، اكتساء أقل فيها الجبال وتكون بسهولة

الحواجز.
تكن لم إذا العبودية ألن وذلك دائًما؛ آسية يف مستبدة السلطة تكون أن ويجب

تحتملها. أن البلد طبيعة يمكن ال قسمة حدوث يقع ما أول فإن فيها متناهية
سلطان يكون ال االتساع متوسطة دول عن أوروبة يف الطبيعية القسمة وتسفر
املالءمة من السلطان هذا يكون العكس وعىل الدولة، حفظ مع متفق غري فيها القوانني
الدول جميع دون فتصبح القوانني هذه غري من االنحطاط يف الدولة هذه معه تقع ما

األخرى.
لقوة وإخضاعه قهره صعبًا جزء كل يجعل الذي الحرية خلق أوجب ما وهذا

التجارية. واملصلحة القوانني مع حاله بخالف وذلك أجنبية،
جميع يف تجد أن فيتعذر قط، ترتكها لم عبودية، روح آسية تسود العكس وعىل
العبودية. بطولة غري فيها تجد وال حرة، نفس عىل داخلة واحدة عالمة البلد هذا تواريخ

هوامش

تتجمع. أن بعد أو تتجمع أن قبل تتبخر أو املياه تغور (1)





السابع الفصل

وأمريكة إفريقية

جنوب إلقليم مماثل إقليم يف إفريقية وتقع وأوروبة، آسية عن قوله أستطيع ما ذلك
مجدًدا وعمرت ُخرِّبت التي أمريكة،1 تستطيع وال العبودية، لذات خاضعة وهي آسية،
نعرفه ما ولكن مطلًقا، الخاصة سجيتها اليوم تُظهر أن وإفريقية، أوروبة أمم قبل من

كثريًا. مبادئنا يالئم القديم تاريخها عن

هوامش

اإلسپان، قبل من برافوس إنديوس الهمجية الصغرية أمريكة شعوب تسمى (1)
والبريو. املكسيك إمرباطوريتي إخضاع يصعب مما أكثر إخضاعها فيصعب





الثامن الفصل

اإلمرباطورية عاصمة

إمرباطوريته، عاصمة اختيار يحسن أن العظمة البالغ األمري يهم مما أن تقدم ما نتائج من
يسهل الشمال يف يضعها ومن الشمال، إضاعة خطر به يحق الجنوب يف يضعها فمن
أو تغري التي مالمساتها فللميكانيكا الخاصة، األحوال عن أتكلم وال الجنوب، حفظ عليه

أيًضا. مالمساتها وللسياسة الغالب، يف النظرية معلوالت تقف





الباب

األرض القواننيبطبيعة صلة





األول الفصل

القوانني األرضيف طبيعة كيفتؤثر

يؤلف الذين األرياف فأهل الخضوع، إىل بلد يف األرضني جودة تؤدي أن الطبيعي من
وكثرة اشتغال كثرة عن وذلك حريتهم، عىل الغرية كثريي ليسوا املهم الشعب فريق منهم
وتخىش السلب تخىش أرزاًقا الطافحة األرياف ألن وذلك الخاصة؛ شئونهم يف انهماك
التجارة أرجال الصالح؟ الفريق يؤلف «ممن أتيكوس:1 يف شيرشون قال الجيش،
الحكومات جميع تساوي نرى للملكية، معارضتهم نتصور لم إذا الذين، واألرياف

هدوءهم؟.». ثم ومن عندهم،
يف الجماعة حكومة وتوجد غالبًا، الخصيبة البلدان يف الفرد حكومة توجد وهكذا

أحيانًا. معاوضة يكون ما وهذا الخصيبة، غري البلدان
أرض خصب وأدى فيها، شعبية حكومة قيام إىل األتيك أرض جدوبة وأودت
بالد يف فرد حكومة قيام يرد لم ألنه وذلك أريستوقراطية؛ حكومة قيام إىل إسپارطة
الفرد، بحكومة صلة أكثر األريستوقراطية الحكومة أن والواقع الحني، ذلك يف اليونان
القديمة اختالفاتها إىل املدينة فعادت أثينة يف السيلونية الفتنة «أُطفئت پلوتارك:2 وقال
يريدون الجبل أهل وكان األتيك، بالد يف األرضني أنواع بمقدار أحزاب إىل وانقسمت
أهل وكان األعيان، حكومة يطلبون السهل أهل وكان وسيلة، بكل الشعبية الحكومة

االثنتني.». من مختلطة بحكومة يقولون الساحل

هوامش

.(٧) ٧ باب (1)
.٨ فصل سولون، حياة (2)





الثاني الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

إذا وهو له، يُخضع ولذا شيئًا، األقوى منازعة فيها يمكن ال سهول الخصيبة البالد وتلك
أنه غري الوالء، رهن األرياف فأموال كانت، حيث إىل الحرية روح تعود ال له ُخضع ما
وتكون قليل، غري فيحفظ يحاز ما يكون وال يُحاز، ما يُحفظ أن الجبلية البالد يف يمكن
عنه، يدافع أن يستحق الذي الوحيد املتاع هي بها، يُتمتع التي الحكومة أي: الحرية؛
الطبيعة أن يلوح التي البالد يف مما أكثر إذن، الصعبة، الجبلية البالد يف تسود وهي

عليها. سخاء أوسع
عليهم ويسهل للفتح، عرضة أقل ألنهم اعتداًال؛ أكثر حكومة عىل الجبليون ويحافظ
بنفقات ضدهم وتوجه واملري العدد وتُجمع مهاجمتهم، وتصعب أنفسهم، عن الدفاع
اإلقدام ويكون صعوبة، أكثر محاربتهم تكون ولذا مطلًقا، بها البلد يجهز وال عظيمة،
لزوًما. أقل الشعب سالمة سبيل يف توضع التي القوانني جميع وتكون خطًرا، أعظم عليها





الثالث الفصل

زرًعا أكثر البالد أي

من فإن بالفكر األرض قسمت ما إذا حريتها، بسبب بل خصبها، بسبب البالد تُزرع ال
عظيمة وشعوب خصبًا، أقسامها أكثر يف صحار األوقات معظم يف تُرى أن الحرية دواعي

يلوح. كما يشء بكل تضن أرض أقسام يف
بلًدا يهجر أن ال منه، أحسن هو عما للبحث سيئًا بلًدا شعب يهجر أن الطبيعي ومن
صنعتها التي البلدان إىل إذن، الغزوات، معظم ويوجه منه، أسوأ بلد عن للببحث طيبًا
أحسن فإن كالغزو التخريب من يقرب ما يوجد ال أنه وبما سعيدة، لتكون الطبيعة
الشمال بالد أفظع يكون حني عىل وذلك غالبًا، السكان من خالية تكون التي هي البلدان

تقريبًا. للسكنى صالحه عدم سبب عن دائًما معموًرا
ضفاف إىل إسكنديناڨية شعوب انتقال أنباء من علينا املؤرخون يقصه بما ويُرى

فقط. مهجورة أرضني إىل ارتحال بل قط، فتًحا يكن لم هذا أن الدانوب
تعرف وال إذن، أخرى بارتحاالت السكان من خلت قد السعيدة األقاليم هذه وكانت

هناك. حدثت التي الفاجعة األمور
بالغة كانت وقد يونانية، مستعمرة رسدينية أن عىل كثرية آثار «تدل أرسطو:1 قال
كثريًا، بالزراعة ولعه عىل أُثني الذي أريسته بقوانني عليها أنعم وقد مىض، فيما الغنى
عىل فيها فقضوا سادتها أصبحوا القرطاجيني ألن وذلك كثريًا؛ ذلك بعد انحطت أنها غري
من كل باملوت معاقبني الزراعة وحظروا النساء لغذاء صالحة يجعلها أن يمكن ما كل
مجددة غري تزال ال وهي قط، أرسطو زمن منذ رسدينية تصلح ولم فيها.»، أرًضا يحرث

الحارض. الوقت يف
وتركية فارس أقسام أكثر من وأصاغرهم الترت أكابر خربه ما إحياء يمكن ولم

اعتداًال. وپولونية وروسية



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

املريابيليبوس. كتاب ألف الذي أو (1)
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الرابع الفصل

وجدوبته البلد خلصب نتائججديدة

للحرب، صالحني أنجاًدا العمل عىل جالًدا زاهدين ماهرين الناس تجعل األرضني جدوبة
بنعومة يرس، مع البلد، خصب وينعم عليهم، به األرض تضن ما عىل يحصلوا أن فيجب

الحياة. لحفظ الحب وببعض
كما فيها، أغنياء الفالحون يكون أمكان يف تُجمع التي أملانية كتائب أن لُوحظ ومما
هذا تتالىف أن العسكرية القوانني فيمكن األخرى، كالكتائب نافعة ليست سكسونية، يف

شديد. بنظام املحذور





الخامس الفصل

اُجلُزر شعوب

وال عادة، االتساع1 قليلة والجزر الحرية، إىل ميًال اليابسة شعوب من أكثر الجزر شعوب
عن يفصلها والبحر اآلخر، القسم الضطهاد يستخدم أن فيها الشعب من قسًما يمكن
الفاتحون ويوقف هنالك، يده يبسط أن الطغيان يستطيع وال الكربى، اإلمرباطوريات

بسهولة. قوانينهم يحفظون وهم بالفتح، الجزر أهل عىل يُشتمل وال بالبحر،

هوامش

وعبوديتها. باتساعها هذا اليابان تخالف (1)





السادس الفصل

الناس نتبصنع ُكوِّ التي البالد

الصنع هذا مثل إىل تحتاج والتي للسكن، صالحة الناس ُصنع جعلها التي البالد، تدعو
الواليتن وهي: مبدئيٍّا، النوع هذا من بالد ثالثة ويوجد إليها، معتدلة حكومة لبقائها،

وهولندة. ومرص، وشكيانغ، نان كيانع الصني: يف الجميلتان
ليتوسعوا صنعوه يشء أول وكان قط، فاتحني السابقون الصني أباطرة يكن ولم
ما أجمل هما اللتني اإلمرباطورية واليتي خروج ُرئي فقد حكمتهم، عىل دل ما أكثر هو
خصب من الواليتان تانك به تتصف وما الناس، قبل من ُصنعتا وقد املاء، تحت من فيها
الواسعة، البقعة تلك سعادة عن األفكار من فيها يدور ما أوروبة يف أَْلَقى بيانه يتعذر
من القسم كذلك اإلمرباطورية من عظيم قسم لضمان الرضورية املستمرة العناية أن بيد
تقتيض وكانت شهواني، شعب أخالق من أكثر حكيم شعب أخالق تقتيض كانت الخراب
السلطة تكون أن يجب وكان لطاغية، استبدادي سلطان من أكثر لعاهل رشعيٍّا سلطانًا
معتدلة هنالك السلطة تكون أن يجب وكان قديًما، مرص يف األمر كان كما معتدلة هنالك
الهوى. أو للبالدة لترتك ال بها، للعناية ُصنعت قد الطبيعة تكون وأن هولندة، يف هي كما
واضطرت ا، جدٍّ صالحة قوانني وضع إىل األولون الصني مشرتعوا اضطر وهكذا
إىل فيه يُجنح الذي الصني إقليم من الرغم عىل وذلك الغالب، يف اتباعها إىل الحكومة
اإلمرباطورية مدى تالزم التي القبائح من الرغم وعىل الطبيعة، بحكم الدنية الطاعة

ا. جدٍّ الواسع





السابع الفصل

الناس أعامل

قوانني من وضعوه وما عناية من بذلوه بما لسكناهم صالًحا أكثر األرض الناس جعل
الطبيعة تصنعه لم خري وهذا ومناقع، بحريت كانت حيث أنهار جري ونرى صالحة،
من ماء يجلب ملن أباحوا آسية سادة الفرس1 كان وملا تعهدته، الطبيعة ولكن قط،
يخرج أنه وبما أجيال، خمسة مدة به يتمتع أن مطلًقا قبُل يسق لم محل إىل الينبوع
يُرى واليوم منه، ماء لجلب نفقة بأية يضنوا لم فإنهم كثرية جداول طوروس جبل من

مأتاه. يعرف أن غري من وحدائقه حقوله يف املاء
املاهرة األمم أن كما دوامها، من أكثر تدوم أرضاًرا املخربة األمم تحدث وهكذا

بزوالها. يزول ال ما الخريات من تصنع

هوامش

.٢٥ فصل ،١٠ باب بوليب، (1)





الثامن الفصل

العامة القوانني نسبة

قوانني مجموعة من بد وال عيشها، األمم به تنال الذي بالوجه ا جدٍّ عظيمة صلة للقوانني
لهذا بد وال أرضيه، بزراعة يكتفي لشعب مما والبحر بالتجارة كلف لشعب اتساًعا أكثر
مما أعظم قوانني من األخري لهذا بد وال مواشيه، من يعيش لشعب مما أعظم قوانني من

صيده. من يعيش لشعب





التاسع الفصل

أرضأمريكة

من كثرية ثمرات تنتج أرضها كون عن أمريكة يف املتوحشة األمم من كثري وجود نشأ
هنالك الكوخ حول أرض قطعة النساء زرع ما وإذا منه، العيش يمكن نفسها تلقاء
إن ثم رخاء، يف هنالك الناس جعل إىل والبحر الرب صيد ويؤدي ينبت، ما أول الذرة كانت
صاحبة هي والضواري الضواري، من أكثر تتكاثر إلخ، … والجواميس كالبقر السوائم،

الدوام. عىل إفريقية يف السلطان
فيها ينبت فال أرضها، أهملت ما إذا املنافع هذه بجميع تتمتع أوروبة أن أعتقد وال

العقيمة. األشجار من وغريهما والبلوط الغاب غري





العارش الفصل

به ينالون الذي الناسمنحيثالوجه عدد
غذاءهم

غلة أن بما وذلك يأتي: كما فيها الناس عدد نسبة بدت األرضني تزرع ال األمم كانت إذا
عىل يكون بلد يف الهمج عدد فإن العامرة األرض غلة نسبة عىل تكون البائرة األرض
أيًضا الصناعات يتعهد األرضني يتعهد الذي الشعب كان وإذا آخر، بلد يف الزراع نسبة

التفاصيل. من كثري إىل تحتاج نسبًا يتبع هذا فإن
كبري بلد إىل احتاجوا رعاة كانوا فإذا عظيمة، أمة يؤلفوا أن أولئك يستطيع وال
وألفوا أيًضا قليًال عددهم ظهر صيادين كانوا وإذا معني، عدد ضمن يعيشوا أن ليمكنهم

لتعيش. تلك من أصغر أمة
فإنه فيه للمياه مجاري يجعلون ال الناس أن وبما عادة، غابًا مملوءًا بلدهم ويكون

صغرية. أمة ويؤلف قطيع كل ينزل حيث منافع مملوءًا يكون





عرش الحادي الفصل

الرببرية والشعوب الوحشية الشعوب

ال مفرقة صغرية أمم األوىل أن هو الرببرية والشعوب الوحشية الشعوب بني الفارق
عادة، صغرية، أمم الربابرة وأن خاصة ألسباب بعض إىل ينضم أن بعضها يستطيع
راعية، شعوبًا الثانية وتكون عادة صائدة شعوبًا األوىل وتكون االجتماع، عىل قادرة
جملة؛ تعيش أن تستطيع ال سيربية شعوب أن وذلك آسية، شمال يف جيًدا هذا ويُرى
إلمكان معني زمن يف جملة يعيشوا أن يمكنهم الترت وأن نفسها، تغذية تستطيع ال ألنها
إذن، بعض إىل بعضها يجتمع أن العشائر جميع ويمكن معني، زمن يف مواشيهم اجتماع
من واحًدا تأتي أن ذلك بعد ويجب كثريين، آخرين رؤساء رئيس أخضع ما إذا يقع وهذا
إمرباطورية يف عظيم بفتح للقيام تنطلق أن أو بعض، عن بعضها ينفصل أن أمرين:

بالجنوب.





عرش الثاني الفصل

تزرع ال التي الشعوب لدى األمم حقوق
األرضنيمطلًقا

من الكثري بينها يوجد فإنه محصورة محدودة أرض يف تعيش ال الشعوب هذه أن بما
وهكذا بيننا، املواريث مواطنونا يتنازع كما البائرة األرض تتنازع فهي النزاع، عوامل
وبما العبيد، وخطف األنعام وطعام والبحر الرب صيد سبيل يف للحرب كثرية فرًصا تجد
األمم حقوق وفق يُنظم ما الكثرية األمور من لديها فإن مطلًقا أرض عندها ليس أنه

املدنية. الحقوق وفق فيها يُقَىض التي القليلة األمور من عندها ما بنسبة





عرش الثالث الفصل

تزرع ال التي الشعوب لدى القواننياملدنية
األرضنيمطلًقا

القوانني من القليل غري يكون وال مبدئيٍّا، املدني القانون م يَُجسِّ الذي هو األرضني تقسيم
التقسيم. بهذا تقوم ال التي األمم لدى املدنية

بالقوانني. مما أكثر بالعادات الشعوب هذه نظم تسمية ويمكن
يمكن وال املاضية، لألمور ذكر عن كبري بسلطان األمم هذه مثل يف الشيوخ ويتمتع

والنصائح. بالعمل بل باألموال، هنالك يُماز أن
مضمونًا الزواج يكون وال الغابات، يف أو املراعي يف وتتفرق الشعوب هذه وتجول
هذه ويمكن بيت، يف املرأة ترتبط وحيث باملنزل يُستقر حيث عندنا هو كما هنالك
بعضها يختلط وأن كثري نساء لها يكون وأن إذن، بسهولة النساء تُغري أن الشعوب

كاألنعام. تمييز غري من ببعض
وكذلك عيشها، عليها يقوم التي قطاعها عن تنفصل أن الراعية الشعوب يمكن وال
إذن، مًعا هذا جميع يسري أن ويجب بها، يُعنني الالئي نسائها عن تنفصل أن تستطيع ال
أصبح املركزية الحصينة املواقع تقل حيث الكربى السهول يف عادة عاشت كلما وهي

أعدائها. فريسة وأنعامها وأوالدها نساؤها
السالية. كقوانينا الرسقات إىل ا خاصٍّ انتباًها وتنتبه الغنائم، تقسيم قوانينها وتُنظم





عرش الرابع الفصل

تزرع ال التي للشعوب السياسية احلال
األرضمطلًقا

ال فإنها مطلًقا األرضني تزرع ال أنها بما وذلك عظيمة، بحرية الشعوب هذه تتمتع
ذهبت حريتها منها ينزع أن رئيس أراد ما وإذا دوَّارة، جوَّلة فهي مطلًقا، فيها ترتبط
وتبلغ فيها، أرستها مع لتعيش الغاب يف انزوت أو األمر، أول يف آخر لدى عنها للبحث
بحكم الوطن ابن حرية معه تجر ما البالغ االتساع من الشعوب هذه عند اإلنسان حرية

الرضورة.





عرش الخامس الفصل

النقد تعرفاستعامل التي الشعوب

يطري وكاد الرمل، عىل هندسية أشكال رسم ورأى الشاطئ وبلغ فعام أريستيپ َغِرق
الربابرة. من شعب إىل ال إغريقي، شعب إىل صوله من أبرص بما فرًحا لبه

من قطعة أبرصتم ما فإذا حادثة، نتيجة مجهول شعب عىل وفدوا وحدكم كونوا
متمدنة. أمة إىل انتهيتم أنكم فاعلموا النقود

الصناعات من كثريًا الزراعة هذه وتفرتض النقد، استعمال األرضني زراعة وتستلزم
املساواة، قدم عىل واالحتياجات واملعارف الصناعات سري دائًما يُرى ومما واملعارف،

للقيم. عالمة اتخاذ إىل هذا جميع ويؤدي
ملا وهي األرضني،1 ضمن معادن وجود اكتشافنا والحرائق السيول أوجبت وقد

استعمالها. سهل مرة عنها ُفصلت

هوامش

يف الذهب وجدوا الرعاة أن [٣٥ فصل ،٥ [باب ديودرس لنا يروي وهكذا (1)
الربانس. جبال





عرش السادس الفصل

تعرف التيال الشعوب لدى القواننياملدنية
مطلًقا النقد استعامل

وهنالك الطغيان، عن تصدر التي املظالم غري عنده يُعرف لم نقًدا شعب يستعمل لم إذا
سياسية تدابري غري يوجد ال وهنالك الطغيان، تجاه أنفسهم عن دفاًعا الضعفاء يتحد
ومن الحيلة، عن تنشأ التي للمظالم عرضة كان بالنقد قال ما إذا الشعب ولكن فقط،
مدنية قوانني بوضع الرضورة تقيض ولذا وجه، ألف عىل املظالم هذه ممارسة املمكن

الخبث. أساليب ومختلف الجديدة الوسائل مع القوانني هذه وتأتي صالحة،
ال واألشياء أشياء، غري الغاصب يخطف لم مطلًقا النقد تعرف ال البالد كانت وإذا
تتشابه والرموز رموًزا، الغاصب خطف النقد تعرف البالد كانت وإذا أبًدا، أيًضا تتشابه
جرمه، أدلة معه يحمل الغاصب ألن وذلك األوىل؛ البالد يف يشء كتم يمكن وال دائًما،

األخرى. البالد يف يقع ما هذا وليس





عرش السابع الفصل

ال التي الشعوب لدى القواننيالسياسية
مطلًقا النقد تستعمل

ال أنها هو مطلًقا أرضني تزرع ال التي للشعوب الحرية من نصيب أعظم يضمن والذي
بمقدار تجتمع أن القطاع ثمرات أو البحر أو الرب صيد ثمرات يمكن وال النقد، تعرف
وجدت إذا أنه مع سواه، من معه الرجل يُغري كافيًا حفًظا تُحفظ أن وال كاٍف كبري

يُراد. من عىل وتوزيعها الرموز هذه جمع أمكن ثروات رموز
يقضيها وهو احتياجات، قليل مطلًقا نقد لها ليس التي الشعوب يف واحد ولكل
مستبدين رؤساؤها يكون وال إذن، رضوريٍّا أمًرا املساواة وتكون التساوي، وعىل بسهولة

أبًدا.





عرش الثامن الفصل

اخلرافة قوة

اسمه لويزيانة يف شعب نظام ذلك نقض صحيًحا الرحالت كتب تقصه ما كان إذا
العمل عىل هؤالء ويحمل رعاياه جميع أموال يف يترصف الشعب هذا فرئيس1 ناتشه،
وهب العهد ويل ُولد ما وإذا العاهل، مثل فهو برأسهم، عليه يضنون ال وهم هواه، وفق
ويعامل األكرب، سيزوسرتيس فيه فرتون حياته، مدى ليخدموه الرضع األوالد جميع له

الصني. عاهل أو اليابان لعاهل تُصنع كالتي بمراسم كوخه يف الرئيس هذا
الرباهني، جميع من أسنى وبراهينها األوهام، جميع من أرفع الخرافية فاألوهام
مطلًقا تعرفه ال الوحشية الشعوب كانت وإن االستبداد يعرف الشعب هذا فإن وهكذا
أخو أنه يتصور ال رئيسها كان وإذا الشمس، الشعوب هذه وتعبد الحال، بطبيعة

الشعوب). هذه مثل (أي: مثلها، مسكني كائن غري نفسه يف يجد لم الشمس

هوامش

العرشون. املجموعة العربة، رسائل (1)





عرش التاسع الفصل

الترت العربوعبودية حرية

العرب، عىل عنها تكلمنا التي العامة األحوال وتُطبق الرعاة، شعوب من والترت العرب
العبودية يف األرض) شعوب أغرب هم (الذين الترت يوجد حني عىل وذلك أحرار، فهم
جديدة أسبابًا وإليك األخرية، الظاهرة لهذه األسباب بعض ذكرت2 قد وكنت السياسية،1

وهي: لها،
وتكون مناقع، قليل ولديهم مطلًقا، غاب لهم وليست مطلًقا، مدن لهم ليست
متاع، أي: وقطاع؛ مراع وعندهم واسًعا، سهًال ويسكنون تقريبًا، دائًما جامدة أنهارهم
رأسه3 قطع خان غلب ما إذا والدفاع، الرجوع مراكز من نوع أي عندهم ليس أنه غري
يُحكم وال للغالب، ملًكا رعاياه جميع وصار النمط، هذا عىل أوالده وعومل فوره، من
وال لتزرع أرضون لديها ليس بسيطة أمة عىل عبئًا ويصبحون مدني، برقي عليهم
عىل الجري رضورة إدراك مع ولكن إذن، األمة يزيدون وهم منزلية، خدمة أية إىل تحتاج

املدني. الرقي من بدًال السيايس الرقي
مختلف فيه يحرتب بلد يف العموم عىل حرة تكون أن األمة يمكن ال أنه والواقع
الرئيس قتل فيه يسفر بلد يف انقطاع، بال بعض عىل بعضها ويتغلب باستمرار العشائر
يُقهر لم فريًقا تجد ال ألنك وذلك مغلوبة؛ عشرية لكل السياسية الهيئة تقويض عن دائًما

مرات. عدة
ما الوضع من كانت إذا الحرية من يشء عىل تحافظ أن املقهورة الشعوب ويمكن
ال دائًما الدفاع مراكز من العاطلني الترت ولكن انكسارها، بعد معاهدات بعقد لها يسمح

مرة. ُغلبوا ما إذا رشوط وضع يستطيعون
ومن قط، أحراًرا يكونوا لم الزراعية السهول أهل إن الثاني: الفصل يف قلت وقد

الوضع. هذا مثل يف بائرة أرًضا الساكنني الترت يجعل ما األحوال
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هوامش

كالحسام!». له خادًما كالمه «ليكن الشعب: هتف بخان نودي ما إذا (1)
.٥ فصل ،١٧ باب (2)

سيد أصبح عندما نسبًا األمراء جميع مرويس قتل من نعجب ال وهكذا (3)
أصفهان.
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العرشون الفصل

الترت لدى األمم حقوق

فيرضبون الغاية، إىل قساة فاتحني ويظهرون بينهم، فيما لطفاء ودعاء الترت يظهر
أو باعواهم إذا عنهم الصفح من يرون وهم املدن، من عليه يستولون فيما السكان رقاب
الذي البلد وظل املتوسط، البحر حتى الهند من آسية خربوا وقد جنودهم، بني وزعوهم

الصحارى. من فارس رشق منه يتألف
ذات تكن لم الشعوب هذه أن وذلك األمم، حقوق مثل إىل أدى أنه يل يلوح ما وإليك
وهم حاربوا، النرص أملوا ما إذا وهم وصولة، برسعة حروبها جميع ويقع مطلًقا، مدن
أن العادات، هذه بمثل يجدون، كانوا وهم قوة، األكثر جيش زادوا النرص يأملوا لم إذا
ال كانوا وهم مقاومتهم، عىل قادرة غري مدينة زحف يقف أن أممهم حقوق يناقض مما
يكن لم وهم سلطانهم، من للفرار صالحة أماكن بل السكان، من جماعة املدن يعدون
ملا بالدم ينتقمون ثم حصارها، من كثريًا فيالقون به، يحارصونها ما الفن من عندهم

منهم. أُريق قد كان





والعرشون الحادي الفصل

املدين الترت قانون

سنٍّا األكرب ألن وذلك دائًما؛ يرث الذي هو الترت لدى الذكور آخر إن دوهالد: األب قال
األنعام من عدد مع املنزل من خرجوا رعائية حياة قضاء بها يستطيعون حاًال بلغوا كلما
يف يبقى الذي الذكور آخر يكون ولذا جديد، مسكن لتكوين وذهبوا أبيهم من يأخذونها

طبيعيٍّا. وارثًا أبيه مع املنزل
ال وهي إنكلرتة، مديريات بعض يف مرعية كانت العادة هذه مثل بأن أُخربت وقد
يف ريب وال العوام، لدى مرعية تُرى حيث بريتانية من روهان دوكية يف موجودة تزال
ويُروى جرماني، شعب به أتى أو صغري بريتاني شعب عن صدر رعائي قانون هذا أن

قليًال. األرضني يزرعون كانوا األخريين القوم هؤالء كون وتاست قيرص عن





والعرشون الثاني الفصل

الشعوباجلرمانية مدينلدى قانون

القانون يُدعى الذي وهو السايل، القانون من الخاص النص هذا أن كيف هنا أُوضح
قليًال. يزرعها كان أو مطلًقا، األرضني يزرع ال كان شعب نظم عن صادر عادة، السايل
ترك ما إذا باإلناث رضاًرا السالية األرض الذكور يرث بأن السايل1 القانون ويقيض

أوالًدا. الرجل
الترصف أو األمالك عن يبحث أن السالية األرضون هي ما يعرف أن يود من وعىل

جرمانية. من خروجهم قبل الفرنج لدى األرضني يف
البيت، أي: «ساله»؛ كلمة من تأتي السايل كلمة أن إثباته يف إشارد مسيو أجاد لقد
البيت وأرض البيت كان ماذا فأدرس وأتقدم البيت، أرض السالية األرض كانت هكذا

الجرمان. لدى
منازلهم، تماس يحتملوا أن يمكن ال وهم مطلًقا، املدن يسكنون ال «هم تاسيت:2 قال
والصواب مسيجة.»، أو مسورة قصرية مساحة أو صغرية أرًضا منزله حول يرتك فكل
من ضد مختلفة أحكام ذو املجموعة3 الربابرة قوانني من كثريًا ألن وذلك تاسيت؛ قاله ما

ذاته. املنزل يقتحمون كانوا أو السور هذا يهدمون كانوا
إال يعطوه لم أرضني من يزرعونه الجرمان كان ما أن وقيرص تاسيت لنا ويروي
ضمن أرض وقطعة املنزل غري الرتاث من عندهم يكن ولم ا، عامٍّ يعود ثم واحد، لعام
حق من يكون ولَِم الذكور، حق من كان الذي الخاص الرتاث هو وهذا البيت،4 سور

آخر؟ بيت إىل ينتقلن كن واإلناث بالحقيقة، اإلناث
الوحيد امللك وكان الجرماني، ملنزل التابع السور ذلك السالية األرض كانت إذن،
أرضني تسميتها عىل وداوموا الفتح بعد جديدة أمالًكا الفرنج ملك وقد يملك، الذي

سالية.



األول) (الجزء الرشائع روح

والخيل والقطاع العبيد من أموالهم كانت جرمانية يف يعيشون الفرنج كان وملا
من يسكنوه أن يجب ما الذكور األوالد يُعَطى أن الطبيعي من وكان إلخ. … والسالح
ُوجد الفتح بعد كبرية أرضني الفرنج نال ملا ولكن به، متصلة صغرية عرصة ومن منزل
يدعو أن لألب تبيح عادة فانتحلوا فيها، نصيب وأوالدهن للبنات يكون أال الجور من
الدعوات من األنواع هذه تكون أن ووجب القانون وأُسكت ذلك، إىل ابنته وأوالد ابنته

صيغ.5 منها جعل ما عامة
مع لريثوه حفدته الجد يدعو أن وهي غريبة،6 صيغة أجد الصيغ هذه بني ومن
يف حتى يُراَعى ال عاد أنه من بد ال إذن؟ السايل القانون مآل كان وماذا وبناته، أبنائه
حاًال للمرياث صالحهن عد عن أسفرت املستمرة البنات دعوة عادة أن أو األزمنة، تلك

ا. جدٍّ طبيعية
من أقل فإن آخر عىل جنس تفضيل عىل يقم لم السايل القانون موضوع أن وبما
هذا جميع كان وما األرض، انتقال أو االسم أو األرسة دوام موضوع عىل قيامه ذلك
وباألرض بالبيت، يُنعم رصًفا اقتصاديٍّا قانونًا هذا كان وإنما الجرمان، عقل ليدخل
لذلك. غريهم من أكثر يالئمهم والذين يسكنوه أن يجب الذين الذكور عىل للبيت، التابعة
النص هذا نقل غري السايل، القانون من املوروثة األموال فصل نقل غري علينا وليس

قليل: أناس قرأه والذي كثري، أناس عنه تكلم والذي الشهرة، البالغ

أمه. أو أبوه ورثه ولد له يكن ولم الرجل مات إذا (١)
أخته. أو أخوه ورثه أم وال أب له يكن ولم مات وإذا (٢)

خالته. ورثته أخت وال أخ له يكن ولم مات وإذا (٣)
عمته. ورثته خالة له تكن ولم مات وإذا (٤)

الذكور. من قريب أدنى ورثه عمة له تكن ولم مات وإذا (٥)
إن أي: الذكور؛ إىل تنتقل بل اإلناث، إىل السالية7 األرض من حصة أية تنتقل وال (٦)

أباهم. يرثون األوالد من الذكور

املادة وأن ولد، بال يموت من بمرياث خاصة األوىل الخمس املواد أن الواضح ومن
ولد. ذا يكون من بمرياث خاصة السادسة

بعض غري يف اآلخر عىل الجنسني أحد يُفضل لم ولد ذي غري الرجل مات وإذا
األفضلية وكانت األوليني، املرياث درجتي يف واحدة واإلناث الذكور عوائد وكانت األحوال،

الخامسة. يف للذكور األفضلية وكانت والرابعة، الثالثة يف للنساء
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الجرمانية الشعوب لدى مدني قانون

خالهم قبل من األخت أوالد8 «يُفضل قال: حيث تاسيت يف الغرائب هذه بذور وأجد
وأكثر وثاقة، أشد الرابطة هذه يعدون من الناس ومن أبيهم، قبل من يفضلون كما
حب عن األولون9 مؤرخونا يحدثنا ولذا رهائن.»، ينالون عندما فيؤثرونها أيًضا، قداسة
كما املنزل يف األخوات أوالد إىل يُنظر كان وإذا أختهم، وأوالد ألختهم الكثري الفرنج ملوك
ينظرون كما خالتهم إىل األوالد ينظر كان أن الطبيعي من فإن أنفسهم األوالد إىل يُنظر

أمهم. إىل
السايل، القانون من أخرى بنصوص يُوضح وهذا العمة، عىل تُفضل الخالة وكانت
أن يُفضل القانون فكان زوجها، أقرباء وصاية تحت أصبحت آمت10 إذا املرأة أن وذلك
الذكور، ناحية من لألقرباء الوصاية عىل اإلناث ناحية من لألقرباء الوصاية هذه تكون
األقرباء يف ارتباًطا أكثر وكانت جنسها ببنات اتصلت أرسة دخلت إذا املرأة أن والواقع
يكن ولم آخر قتل إذا الرجل11 إن ثم الذكور، ناحية من األقرباء يف مما اإلناث ناحية من
أمواله، عن يتنزل أن القانون له أباح عليه فرض الذي النقدي الجزاء به يُوِيف ما عنده
لو كما واألخ واألم األب بعد تؤدِّي الخالة وكانت يقرص، بما يقوموا أن األقرباء عىل وكان
تُْلِقي التي القرابة عىل كان أنه والحق البالغ، الحنان من يشء عىل الرابطة هذه كانت

بالعوائد. تقوم أن العوائق عىل األعباء
العمة، بعد الذكور من األدنى للقريب اإلرث يكون بأن يقيض السايل القانون وكان
الدرجة من لألنثى كان وهكذا يرث، لم الخامسة الدرجة بعد قريبًا كان إذا ولكنه
الفرنج قانون12 يف هذا ويُرى السادسة، الدرجة من ذكًرا اإلرث يف تحجب أن الخامسة
يتبع حيث املوروثة األموال باب يف السايل للقانون صادق ترجمان هو الذي الريپاويني

خطوة. بعد خطوة السايل القانون من الباب ذات
مات إذا السالية األرض يف املرياث من اإلناث بإخراج يقيض السايل القانون وكان

األرض. بهذه منهم الذكور فيخص أوالد، عن األب
بال السالية األرض من البنات يخرج ال السايل القانون أن أُثبت أن عيلَّ ويسهل

لهن. حاجبني إخوة وجود عند يُخرجهن فهو تمييز،

عدم عىل نصه بعد نفسه ويقيد يُفرس الذي السايل القانون يف حتى يُرى وهذا (١)
مرياثه». يف األب يخلف االبن إن «أي: السالية، األرض من شيئًا الذكور، ال اإلناث، تملك
عىل أيًضا يشتمل، الذين الريپاويني الفرنج بقانون السايل القانون نص ويُوضح (٢)

السايل. القانون لباب املطابقة كثري املوروثة األموال عن باب13
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بعًضا، بعضها جرماني، أصل هي التي الرببرية، الشعوب هذه قوانني وتُفرسِّ (٣)
بأن السكسون14 قانون ويقيض تقريبًا، واحدة روح من كلها عليها تنطوي ملا وذلك
بنات غري األوالد من لهما يكن لم إذا ولكنهما لبنتهما، ال البنهما، مرياثهما واألم األب يرتك

املرياث. جميع للبنات كان
الذكور من فيها البنات تُحجب التي الحال تضعان قديمتان15 صيغتان ولدينا (٤)

وأخاهن. يتسابقن عندما وذلك السايل، القانون وفق
إال البنت يحجب ال ولذا الحفيد، حاجبة ترث البنت أن أخرى16 صيغة وتُثبت (٥)

االبن.
العموم عىل األرضني مرياث من البنات بإخراج يقيض السايل القانون كان وإذا (٦)
عن باستمرار تُحدث التي واملستندات والصيغ التواريخ تفسري املتعذر من يكون فإنه

األول. الجيل يف وأموالهن اإلناث أرض

وذلك: إقطاعات، كانت السالية األرضني إن قيل: أن الخطأ17 ومن

املوروثة. األموال هو الباب هذا عنوان أن (١)
قط. وراثية البداءة يف تكن لم اإلقطاعات أن (٢)

الطغيان من يرى ماركولف كان فكيف إقطاعات كانت إذا السالية األرضني أن (٣)
إقطاعات؟ يرثون ال أنفسهم الذكور دام ما ورثها من اإلناث إخراج عادة

أن تُثبت اإلقطاعات، من السالية األرضني كون إلثبات تُذكر التي املستندات، أن (٤)
فقط. حرة كانت األرضني تلك

قبل قائمة كانت السالية العادات وأن الفتح، بعد إال تُجعل لم اإلقطاعات أن (٥)
جرمانية. من الفرنج انطالق

وإنما اإلناث، ورث بتحديده اإلقطاعات نظام قط، يضع، لم السايل القانون أن (٦)
السايل. القانون وألحكام النساء لورث حدوًدا اإلقطاعات نظام وضع

من أتت قد الفرنج لتاج الدائمة الذكور وراثة كون قلناه، الذي بعد يُظن، وال
صدرت قد الوراثة تلك تكون أن فيه ريب ال مما فإن ذلك ومع السايل،18 القانون
البورغون19 وقانون السايل القانون أن وذلك الربابرة، قوانني بمختلف هذا وأُثبت عنه،
التاج وراثة لهن تكون فال إخوتهن، مع األرض يف مرياث حق قط، البنات، يمنحا لم
مع األرضني يف وراثة للبنات21 يكون بأن الفزيغوث20 قانون قىض العكس وعىل أيًضا،
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الجرمانية الشعوب لدى مدني قانون

الشعوب هذه لدى املدني القانون فحكم التاج، لوراثة صالحات النساء فجعل إخوتهن،
السيايس. القانون حكم22 عىل عدا

املدني للقانون فيها السيايس القانون يذعن التي الوحيدة الحال هي هذه تكن ولم
هذا وكان األرض، وراثة يف اإلخوة تساوي عىل ينص السايل القانون فكان الفرنج، لدى
الفرنج مملكة يف التاج يرثون اإلخوة جميع كان وكذلك أيًضا، البورغوني القانون حكم

البورغون. لدى والغصب والقتل العنف من يشء مع وذلك البورغون، ومملكة

هوامش

.٦٢ باب (1)
Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne (2)
pati quidem inter se junctas sedes. Colunt discrete ac diversi, ut fons, ut
campus, ut nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis
فصل .et cohaerentibus aedificiis: suam quisque demum spatio circumdat

.De moribus germ ،١٦
و٢. ١٠ : ١ فصل الباڨارايني، وقانون ،١٠ فصل ٢ األملان قانون (3)

املستندات. يف ،curtis يدعى السور هذا كان (4)
صيغة ماركولف، ذيل ،١٢ وصيغة ١٠ صيغة ،٢ باب ماركولف، إىل انظر (5)

.٢٢ صيغة سريموند، املسماة القديمة والصيغ ،٤٩
لندنربوج. مجموعة يف ٥٥ صيغة (6)

De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, (7)
باب .sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt

.٦٢ : ٦
Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. (8)
Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et
in accipiendis obsidibus magis exigent, tanquam ii et animum firmius et

.٢٠ فصل ،domum latius teneant. De moribus Germ
و٢٠] ١٦ فصل ،٩ وباب و٢٠ ١٨ فصل ٨ [باب الثوري غريغوار يف انظر (9)
أخاه أن وكيف إنغونده، أخته البن لوفيجلده معاملة إساءة حول غونرتان غضبات إىل

لها. انتقاًما حربًا شهر شيلدبرت
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.٤٧ باب السايل، القانون (10)
.٦١ : ١ باب نفسه، املصدر (11)

Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit (12)
.٥٦ : ٦ باب .in hereditatem succedat

.٥٦ باب (13)
Pater aut mater defuncti, filio non filiae hereditatem .٧ : ١ باب (14)
relinquant. 4. Qui defunctus, non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis

.hereditas pertineat
.٤٩ صيغة ماركولف، ذيل ويف ،١٢ صيغة ،٢ باب ماركولف، يف (15)

.٥٥ صيغة لندنربوخ، مجموعة يف (16)
إلخ. بيتو، دوكانج، (17)

.٦٢ فصل (18)
.٥١ باب ،٤ : ١ باب ،١ : ٣ باب (19)

.٢ : ١ باب ،٤ جزء (20)
عادات الجرمان لدى كان :(٢٢ فصل De moribus Germ) تاسيت قال (21)

أيًضا. خاصة عادات لهم وكانت عامة،
قبل من مرة الذكور، إىل اإلناث من مرتني األسرتوغوت لدى التاج انتقل (22)
بلدهم ويف تيودات، شخص يف أماالفريد قبل من ومرة أتاالريك، شخص يف أماالزونته
أتاالريك، موت بعد أماالزونته ملكت فقد بأنفسهن، الحكم يستطعن ال النساء كان فقط
يف وتيودات أماالزونته رسائل إىل انظر ومعه، تيودات انتخاب بعد حتى وملكت

.١٠ باب كاسيودور،
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والعرشون الثالث الفصل

الطويلة الفرنج ملوك شعور

كان ما تاسيت يف ولرُي الرتف، عن حتى فكرة األرضني تزرع ال التي الشعوب لدى ليس
مطلًقا، زينتهم يف لتعمل الفنون كانت وما عجيبة، بساطة من الجرمانية الشعوب عند
كان بإشارة تُماز أن رئيسهم أرسة عىل وجب ما وإذا يجدونها، كانوا الطبيعة ففي
والبورغون الفرنج ملوك شعور كانت فقد نفسها، الطبيعة يف عنها يبحثوا أن عليهم

لها. إكليًال الطويلة والڨزيغوث





والعرشون الرابع الفصل

الفرنج ملوك زواج

ثباتًا، أقل كانت مطلًقا األرضني تزرع ال التي الشعوب عند الزوجات إن تقدم: فيما قلت
الربابرة جميع من الجرمان، «كان تاسيت: قول ومن عادة، كثري نساء فيها يُتزوج وإنه
يحوزون كانوا أشخاص بضعة عدا2 وذلك واحدة، امرأة عىل وحدهم1 يقترصون تقريبًا،

خالعة.». عن ال رشف، عن نساء عدة
الزواجات هذه وكانت كثري، نساء ذوي كانوا األول الجيل ملوك أن كيف يوضح وهذا
يحرموا أن حساس موضع يف جرحهم من وكان الرياسة، عىل مما السبق عىل داللة أقل

ذلك. يف بامللوك يقتدوا لم الرعايا كون يوضح وهذا االمتياز،3 هذا مثل

هوامش

Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De (1)
.١٨ فصل ،moribus Germ

Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob. Nobilitatem, (2)
.plurimis nuptiis ambiuntur

نفسه. املصدر
.٦٢٨ سنة عن فريديغري تاريخ إىل انظر (3)





والعرشون الخامس الفصل

شلدريك

ولم مهزأة، معايبها تكن ولم صارًما،1 أمًرا الجرمان لدى الزواجات «كانت تاسيت: قال
قليلة2 الزوجي العهد نقض عىل فاألمثلة للحياة، طريقة أو عادة التدعر، أو الدعر، يُدع

األمة.». كتلك كبرية أمة يف
من الفتح عىل يَُمرَّ لم التي الصارمة األخالق صدم فقد ِشْلدِريك، طرد يُفرسِّ وهذا

فيه. تَُغريَّ ما الزمن

هوامش

Severa matrimonia … nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et (1)
.١٩ فصل .corrumpi saeculum Vocatur. De moribus Germ

.Paucissma in tam numerosa gente adulteria نفسه. املصدر (2)





والعرشون السادس الفصل

الفرنج ملوك َرَشُد

— قلنا كما — فيها يحكم وهي أطيانًا، تفَلح ال التي الرببرية للشعوب تماًما أرَض ال
الدوام عىل مسلحة تكون ولذا املدنية؛ الحقوق وفق يحكم مما أكثر األمم حقوق وفق
خاص أو عامٍّ عمل بأي يقومون ال الجرمان1 «كان أيًضا: تاسيت قول ومن تقريبًا،
أسلحتهم، من بإشارة ذلك فعلوا 2 رأيًا أعطوا ما إذا وكانوا مسلَّحني، يكونوا أن غري من
أيديهم، يف مزراٌق4 ووضع املجلس إىل ُقدِّموا حملها عىل قادرين3 غدوا ما إذا وكانوا
قسًما كانوا أن بعد الجمهورية، من قسًما ويصبحون الصبا،5 دور من يخرجون وهنالك

األرسة.». من
فور صغارها إىل غذاء تقديم عن النسور «تكف يقول:6 األسرتوغوت ملك وكان
ذهبت ما إذا غريها مساعدة إىل محتاجة غري به تصبح ملا وذلك ومخالبها، ريشها تكون
من جيوشنا يف هم الذين شبابنا يحسب أن املناسب غري ومن لها، فريسة عن لتبحث
هي فالفضيلة حياتهم، سري وتنظيم أموالهم إدارة عىل معه يقدرون ال ما السن ضعف

القوط.». لدى األكثرية تصنع التي
رشده غونرتان عمه أعلن حينما سنيه7 من عرشة الخامسة يف الثاني شلدبرت وكان

بنفسه.8 الحكم عىل وقدرته
السالح لحمل صالح سن هذه سنة عرشة الخامسة سن تُرى الريپاويني قانون ويف
لم ابنًا وترك قتل أو ريپاوي مات «إذا القانون:9 يف جاء ومما مًعا، للسري رشد وسن
عمره، من عرش الخامس يتم أن قبل عليه مدًعى أو مدعيًا يكون أن االبن هذا يمكن
يف بلغت قد الروح تكون أن من بد ال وكان مدافًعا.»، يختار أو بنفسه يجيب وحينئذ
فيها بلغ قد الجسم يكون وأن قضاء، يف الدفاع معه تستطيع ما التكوين من السن هذه



األول) (الجزء الرشائع روح

لدى سنة عرشة خمس الرشد سن وكانت رصاع، يف الدفاع معه يستطيع ما التكوين من
أيًضا. القضائية الدعاوى يف الرصاع عادة عندهم كانت الذين البورغون10

راشدين، يكونوا أن ويمكنهم خفيفة، كانت الفرنج أسلحة أن أغاتياس لنا ويروي
من الثقل كثرية وكانت ثقيلة، األسلحة صارت ثم سنيهم، من عرشة الخامسة يف إذن،
لديهم كانت ومن قصصنا، ومن القديمة ملوكنا مراسيم من هذا يظهر كما شارملان عهد
راشدين يصبحوا لم السبب، لهذا عسكرية بخدمة يقوموا أن عليهم وكان إقطاعات،11

أعمارهم.12 من والعرشين الحادي بلوغهم قبل

هوامش

تاسيت ،Nihil neque publicae, neque privatae rei, nisi armati agunt (1)
.١٣ فصل ،De moribus Germ

Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas (2)
.١١ فصل نفسه، املصدر .concutiunt

Sed arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suffec- (3)
.١٣ فصل نفسه، املصدر turum probaverti

Tum in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propi- (4)
.onquus, scuto frameaque juvenem ornant

Haec apud illos toga, hic primus juventae honos; ante hoc domus (5)
.pars videntur, mox reipublicae

.٣٨ رسالة ،١ باب كاسيودور، يف تيودوريك، (6)
يف كان أي: ،٥٧٥ سنة أباه خلف عندما سنيه من الخامسة يبلغ يكد لم (7)
رشده غونرتان أعلن وقد ،١ فصل ،٥ باب التوري، غريغوار قال كما عمره، من الخامس

إذن. سنيه من عرشة الخامسة يف فكان ،٥٨٥ سنة
الذي شلدبرت أخيه ابن رشد أعلن غونرتان أن وذلك ،٧ : ٣٣ التوري، غريغوار (8)

اآلتي. والعرشين الثامن الفصل إىل انظر أيًضا، له وارثًا منه جاعًال ملًكا، كان
.٨١ (9)

.٨٧ باب (10)
العوام. أجل ذلك. حول تغيري يحدث لم (11)
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الفرنج ملوك َرَشُد

بمرسوم هذا تغيري وقع وقد السن، هذه غري راشًدا، لويس سان يصبح لم (12)
.١٣٧٤ سنة صدر الخامس لشارل
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والعرشون السابع الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

يعد الواحد وكان الرشد، سن قبل مطلًقا املجلس إىل يذهبون ال كانوا الجرمان أن ُرئي
ملك بأوالد املناداة عدم إىل هذا أدى وقد الجمهورية، من ال األرسة، من قسًما الرشد قبل
الطفولة سن يف يمكنهم لم ألنه وذلك مطلًقا؛ ملوًكا كلودومري، بورغونيه، وفاتح أورليان
يصريوا أن من بد ال كان ولكنه ملوًكا، يكونوا وملا املجلس، إىل يقدموا أن فيها كانوا التي
بالحكم تقوم كلوتيلد جدتهم كانت وقد السالح، حمل عىل قادرين يصبحون عندما كذلك
فيكون مملكتهم، ويقتسمان وشلدبرت، كلوتري عماهم ويذبحهم ذلك، أثناء يف الدولة1 يف

آبائهم. موت عند ملوًكا القارصين باألمراء املناداة يف سببًا املثال هذا
ملًكا2 به نادى إذ شلپريك؛ قسوة من الثاني شلدبرت غوندوڨالد الدوك أنقذ وهكذا

سنيه. من الخامسة يف
األحكام تسري فال نفسه، التغيري هذا يف اتبعت التي هي األوىل الشعب روح أن بيد
فتُعنَى مضاعفة، إدارة الفرنج عند يوجد كان وكذلك القارصين، امللوك باسم حتى
بني فرق اإلقطاعات يف يوجد وكان باململكة، األخرى وتُعنَى القارص بامللك إحداها

والنظارة. الوصاية

هوامش

التي بورغونية، من رجلني اختارت أنها [٣ [باب التوري غريغوار من يظهر (1)
كلودومري مملكة من كانت التي تور حصار أثناء يف لرتبيتهم كلودومري، فتح من كانت

أيًضا.
Vix lustro aetatis uno jam peracto .١ فصل ،٥ باب التوري، غريغوار (2)

.qui die dominicae natalis, regnare cœpit





والعرشون الثامن الفصل

اجلرمان عند التبني

وهكذا ذاته، بالرمز يُتبنَّى السالح بتناوله الجرمان عند راشًدا يصبح القارص أن وكما
املزراق1 هذا «أضع وتبنيه: رشده إعالن أراد حينما شلدبرت أخيه البن غونرتان قال
ترون «وأنتم قائًال: املجلس إىل ويلتفت مملكتي.»، أعطيتك أنني عىل كعالمة يديك يف
يتبنى أن تيودوريك، األسرتوغوت، ملك وأراد فأطيعوه.»، رجًال، صار شلدبرت ابني أن
بالسالح؛ التبني يمكن أن بيننا الجميلة األمور من «إن له:2 يقول فكتب الهريول، ملك
يف ويوجد لنا، أبناء يكونوا أن يستحقون الذين هم وحدهم الشجعان الرجال ألن وذلك
ما يحتمل أن عىل يموت أن دائًما، موضوعه، يكون الذي يُفضل ما القوة من الفعل هذا
نرسلها التي الخيول وهذه السيوف وهذه الرتوس بهذه نتبناكم فإننا وهكذا، مخٍز، هو

الرجال.». من كونكم وعن األقوام لعادة اتباع عن إليكم

هوامش

.٢٣ فصل ،٧ باب التوري، غريوار إىل انظر (1)
.٢ رسالة ،٤ باب كاسيودور، يف (2)





والعرشون التاسع الفصل

السفاحة الفرنج ملوك روح

أتى فقد الغول، بالد يف بحمالت قام الذي الوحيد الفرنجي األمري كلوڨيس يكن لم
من ومنح عظيمة انتصارات نال أنه وبما هنالك، إىل خاصة بقبائل أقربائه من كثري
اآلخرون الرؤساء ووجد القبائل، جميع من إليه الفرنج أهرع فقد كبرية ممتلكات اتبعوه
وذلك لذلك، فوفق آله،1 جميع إبادة له بدا وقد معه، يقاوموه لم ما الضعف من أنفسهم
أوالده سلك وقد التوري،2 غريغوار قال كما لهم آخر رئيًسا الفرنج اتخاذ خوف عن
األخ من كل ائتمار انقطاع، بال فُرئي، سبيًال، إليها استطاعوا ما الطريق هذه وخلفاؤه
اململكة بني يفصل القانون وكان آله، بجميع واألب واالبن أقول، ماذا األخ، وابن والعم

بينها. ما وصل إىل والجور والطموح الخوف يهدف وكان دائًما،

هوامش

.٢ باب التوري، غريغوار (1)
نفسه. املصدر (2)





الثالثون الفصل

الفرنج عند جمالساألمة

هي هذه وكانت عظيمة، بحرية تتمتع األرضني تزرع ال التي الشعوب إن تقدم: فيما قلنا
سلطة غري رؤساءهم أو ملوكهم يمنحون ال كانوا إنهم تاسيت: ويقول الجرمان، حال
السلم أيام يف عام حاكم عندهم يوجد ال كان إنه قيرص:2 ويقول الغاية،1 إىل معتدلة
جرمانية يف للفرنج يكن لم وكذلك أتباعهم، بني قرية كل يف العدل يقيمون األمراء فكان

إثباته. يف التوري3 غريغوار أجاد كما وذلك قط، ملك
القوم جميع وإن الصغرية، األمور حول يتشاورون األمراء «إن تاسيت:4 وقال
إىل علًما، بها الشعب يحيط التي املسائل رفع مع وذلك الكبرية، األمور حول يتشاورون

اآلثار. جميع يف ذلك5 يُرى كما الفتح، بعد العادة هذه دامت وقد األمري.»،
بعد وقع ما هذا ومثل املجلس، أمام الكربى الجنايات عرض إمكان تاسيت6 وروى

أمامه. الڨساالت أكابر يف يُحكم فكان الفتح،

هوامش

Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animad- (1)
.٧ فصل .vertere, neque vincire, neque verberare, etc. de moribus Germ

In pace nullus est communis magistratus, sed principles re- (2)
فصل ،٦ باب .gionum atque pagorum inter suos jus dicunt. De bello gall

.٢٢
.٢ باب (3)



األول) (الجزء الرشائع روح

De minoribus principes consultant, de majoribus omnes; ita tame (4)
ut ea quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque per-

.١١ فصل .tractentur. De moribus germ
األصلع، شارل مراسيم .Lex consensu populi fit et constitutione regis (5)

.٦ مادة ،٨٦٤ سنة
Licet apud concilium accusare et discrimem capitis intendere. De (6)

.١٢ فصل .moribus Germ
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والثالثون الحادي الفصل

األول اجليل اإلكلريوسيف سلطان

الدين، من يأخذونه ما القدرة من لهم يكون ملا سلطان الرببرية الشعوب لدى للكهان
عىل الكهان، نرى فإننا وكذلك الشعوب، هذه مثل عند الخرافة تمنحه ما القدرة ومن
الشعب، مجلس يف للضابطة1 أصحابًا الجرمان لدى عظيم اعتماد محل تاسيت، رواية
وحي أثر يعد كان يأتونه كانوا وما والرضب، والتقييد بالعقاب لغريهم2 يسمح يكن ولم

لجزاء. فرًضا وال األمري أمر نتيجة ال يحاربون، ملن دائًما املاثلة اآللهة من
يف ظاهرين أحكام، حكم3 األول الجيل بدء منذ األساقفة رأيت ما إذا تعجبن وال

كثرية. بأموال عليهم منعًما امللوك، خطط يف النفوذ بالغي األمة، مجلس

هوامش

Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. (1)
.١١ فصل .De moribus Germ

Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animad- (2)
vertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum;
non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem

.٧ فصل نفسه، املصدر .adesse bellatoribus credunt
.٦ مادة ،٥٦٠ لسنة كلوتري نظام إىل انظر (3)





الباب

تتألفمنها التي القواننيباملبادئ صلة
األمة يف واألوضاع والطبائع العامة الروح





األول الفصل

الباب هذا موضوع

إىل التفاتًا أكثر خاطري ترد التي األفكار من طائفة يف وأراني املدى، واسع املوضوع هذا
وأمر. فأشق الشمال وذات اليمني ذات أصد أن فيجب نفسها، األمور يف مما األمور نظام





الثاني الفصل

النفوسلوضع إعداد جيبمن ما مقدار
القوانني أحسن

أنشأها التي الحكمة ظهرت وقد فاروس، محكمة من الجرمان1 عىل أثقل يشء يبد لم
أنحى وقد نظرهم، يف جافيًا فظيًعا أمًرا ملكهم قاتل ملحاكمة الالز عند جوستينيان2
ولم الخصوص، عىل الشكليات4 من عدلهم يف ما لكثرة الرومان عىل بالالئمة مهرداد3
جميع تجاه املقابلة سهل لطيًفا فكان رومة يف نُشئ الذي امللك هذا الفرطانيون يُِطق
وذلك بها، تتمتع أن تتعود لم شعوب لدى يُطاق ال أمًرا بدت الحرية إن حتى الناس،

املناقع. ذات البلدان يف يعيشون من أحيانًا، يرض، الذي النقي كالهواء
أنه هذا علم فلما امللك، عىل فأُدخل بالبي، اسمه البندقية من رجل الپيغو يف وكان
إال حاشيته5 يكلم أن يستطع ولم بسعال وأُصيب كثريًا قهقه قط ملك البندقية يف يكن لم
حكومة إقامة الشعوب هذه مثل عىل يقرتح أن يستطيع الذي املشرتع هو فمن بمشقة،

شعبية؟

هوامش

تاسيت. تفح.»، ال الحية «عادت ويقولون: املحامني لسان يقطعون كانوا (1)
.٤ باب أغاتياس، (2)

.٣٨ باب جوستينيان، (3)
نفسه. املصدر Calumnias litium (4)

يف بها انتفع التي الرحالت مجموعة ،١٥٩٦ سنة يف الپيغو بالبي وصف (5)
.٣٣ صفحة ،١ قسم ،٣ جزء الهند، رشكة تأسيس





الثالث الفصل

الطغيان

به فيُشعر الرأي عىل قائم ونوع الحكومة، عنف عىل ويقوم حقيقي، نوعان: للطغيان
الشعب. تفكري طراز تؤذي بأمور الحاكمون يقوم عندما

الشعب أن أغسطس علم فلما رومولوس، ى يُسمَّ أن أراد أغسطس أن ديون وروى
امللوك يريدون ال الرومان أوائل وكان مقصده، عن عدل ملًكا بنفسه ينادي أن َخِيشَ
امللوك يريدون ال الحني ذلك رومان وكان سلطانهم، يطيعون ال كانوا ألنهم وذلك مطلًقا؛
وأغسطس، الثالثية الحكومة ورجال قيرص ألن وذلك بأوضاعهم؛ يتأذوا لكيال مطلًقا
الخاصة حياتهم وكانت املساواة، مظهر جميع عىل حافظوا حقيقيني، ملوًكا كانوا وإن
ملك، لهم يكون أن يريدوا لم إذ والرومان؛ الزمن، ذلك ملوك أبهة مناقضة من يشء عىل
شعوب أوضاع انتحال ال بأوضاعهم، االحتفاظ يريدون كانوا أنهم عىل هذا أمرهم دل

والرشق. إفريقية
وضع ألنه أغسطس؛ عىل ساخًطا كان الروماني الشعب أن لنا ديون1 يروي أجل،
الذي پيالد الهزيل املمثل أعاد عندما انقطع قد االستياء أن غري القاسية، القوانني بعض
عندما الطغيان بشدة يشعر كان هذا مثل فشعب املدينة، من طردته قد العصب كانت

قوانينه. جميع منه نزعت عندما يشعر كان مما أكثر مهرج طرد

هوامش

.٥٣٢ صفحة ،١٧ فصل ،٥٤ باب (1)





الرابع الفصل

العامة الروح هي ما

األمور وأمثال الحكومة ومبادئ والقوانني والدين اإلقليم كثرية: أشياء الناس عىل تسيطر
عنه. تنشأ عامة روح ذلك من فيتألف واألطوار، والعادات املاضية

األخرى، لها تذعن غريها من أقوى تأثريًا العلل هذه إحدى تؤثر ما قدر وعىل
الصينيني، عىل األوضاع وتسيطر الهمج، عىل تقريبًا، وحدهما، والطبيعة اإلقليم ويسيطر
العادات وكذلك إسپارطة، يف ناظمة العادات كانت وقديًما اليابان، القوانني وترهق

رومة. يف ناظمة الحكومة، مبادئ مع كانت، القديمة





الخامس الفصل

الروح تغيري بعدم ُيعَنى كيفجيبأن
األمة لدى العامة

وسهولة وذوق الحياة يف وبهجة طوية وصدق أنيس مزاج ذات أمة العامة يف وجدت إذا
إذا غالبًا، مذياع أحيانًا، مجازفة داعبة، لطيفة نشيطة أمة وجدت إذا األفكار، نقل يف
أال وجب الرشف، من ويشء قلب وسالمة وشجاعة جود هذا مع األمة هذه عند وجد
السجية كانت وإذا أبًدا، فضائلها تزعج لكيال مطلًقا أطوارها إزعاج بالقوانني يحاول

املعايب؟ بعض من فيها يوجد ما أهمية فما العموم عىل طيبة
عاداتهن به تصلح ما القوانني من فيها يوضع وأن فيها، النساء يُردع أن يمكن أجل،
لألمة ثراء مصدر يكون ذوق بذلك يفقد ال أنه يعلم الذي ذا من ولكن ترفهن، به ويحدد

إليها؟ األجانب يجذب وأنس
نصنع ال ألننا وذلك الحكومة؛ مبادئ تناقض لم إذا األمة روح يتبع أن املشرتع فعىل

الطبيعي. ذكاءنا متبعني رضا عن نصنع مما أصلح هو ما
شيئًا هذا من الدولة تكسب لم التحذلق روح بطبيعتها مرحة أمة منحت ما وإذا

بفرح. الجد وأمور بجٍد الطائشة األمور تصنع فدعوها خارًجا، وال داخًال





السادس الفصل

الواجبإصالحكليشء ليسمن

التي األمة تلك كثريًا تشابه أمة من رشيف يقوله كان ما هذا عليه، نحن ما عىل لنُرتك
األذى، عىل قادًرا بريًقا منحتنا والطبيعة يشء، كل تُصلح فالطبيعة عنها، فكرة أعطينا
األنس، من علينا به ينعم بما نفسه الربيق هذا أُصلح وقد اعتبار، كل به نفقد ألن أهًال
الخصوص. عىل النساء معارشة إىل ميل من العالم، هوى من إلينا به يُوحي بما وذلك

تجعل القليل بخبثنا واملوصولة للرصانة املخالفة فصفاتنا عليه، نحن ما عىل ولنُرتك
مطلًقا. مناسبة غري بيننا األنس مزاج تزعج التي القوانني





السابع الفصل

واإلسپارطيون األثنيون

فقد الشبه، بعض شعبنا يشابه شعبًا كانوا األثنيني إن قوله: عىل الرشيف ذلك ويستمر
وكان املرسح، عىل كما املنرب عىل املزاح من سهم يروقه وكان باألمور، املرح يمزج كان
اإلسپارطيني طبع وكان أيًضا، تنفيذها يف يتجىل النصائح به يمزج الذي الجذل هذا

. يُسىلَّ بإسپارطٍي مما أكثر يسأم بأثني ليُنتفع كان فما صامتًا، جافيًا رصينًا رزينًا





الثامن الفصل

االجتامعي املزاج نتائج

واحد كل ألن وذلك أطوارها؛ تغري أن عليها سهل ببعض الشعوب بعض اتصل وكلما
يجعل الذي واإلقليم قبل، من أحسن األطوار غرائب فُرتى لألخرى، منظًرا يكون منها
للتغيري محبة األمة يجعل الذي واإلقليم أيًضا، للتغيري محبة يجعلها لالتصال محبة األمة

ذوًقا. لنفسها تجعل أن يوجب
يروق أن اإلنسان رغبة الحيل وتوجب الذوق، ن ويُكوِّ الطبائع يفسد النساء ومجتمع
نفسه، يروق مما أكثر يروق أن اإلنسان رغبة األزياء وتوجب غريه، يروق مما أكثر

مستهرتة. نفسه يجعل ما بنسبة عرشته1 فنون يزيد فاإلنسان مهم، أمر واألزياء

هوامش

النحل. قصة إىل انظر (1)





التاسع الفصل

وكربياؤها األمم زهو

نتمثل أن إال علينا وليس لها، خطر نابض الكربياء أن كما للحكومة صالح نابض الزهو
والصناعة الكمايل لنبرص عد يحصيها ال التي املحاسن من الزهو عن ينشأ ما ناحية من
بعض كربياء عن ينشأ ما أخرى ناحية من نتمثل وأن والذوق، واللطف واألزياء والفنون
أوقعتها التي األمم وخراب يشء كل وإهمال والفقر الكسل لنبرص املساوئ من األمم
الزهو، نتيجة والعمل الكربياء، نتيجة والكسل1 مالها، خراب حتى أيديها بني املصادفة
خريًا العمل إتقان عىل زهوه الفرنيس ويحمل العمل، عدم عىل كربياؤه اإلسپاني وتحمل

غريه. من
يعملون. من سادة أنفسهم يعدون يعملون ال من ألن وذلك مختالة؛ مكسال أمة وكل
عىل معظمها يف تسري أمور والكسل والزهو الخيالء أن لرتوا األمم جميع يف وابحثوا

واحدة. قدم
ولو منهم، واحًدا استأجر فيها عبيد ذا يكن لم وَمن كسىل، مختالة أشيم2 وشعوب
العار. من بأنفسهم حملهما يعدون فهم أرز، پنتي وحمل خطوة مئة السري أجل من
مطلًقا. العمل عدم عىل للداللة تنمو فيها األظافر تُرتك كثرية أماكن األرض ويف

شأن من هذا إن يقلن: فهن القراءة، تعلم عليهن العار من أن الهند3 نساء ويعتقد
طائفة يف وهن مطلًقا، يغزلن ال طائفة يف والنساء املعابد، يف األناشيد يرتلن الالئي اإلماء
أخرى طوائف يف وهن األرز، حتى يسحقن وال وحصائر سالل غري يصنعن ال أخرى
عىل وحملتهن هنالك رسخت قد الكربياء فقواعد املاء، طلب يف يذهبن أن لهن ينبغي ال
حسب عىل مختلفة نتائج الخلقية للصفات إن يقال: أن الرضوري من وليس اتباعها،
األفكار وبعظمة الواسع بالطموح الكربياء اتحاد أسفر وهكذا أخرى، بصفات اتحادها

تُعرف. التي النتائج عن الرومان لدى إلخ، …



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

ومندل وكورر كارنتاكا وخانات كنرب ماال خان تتبع التي الشعوب تتصف (1)
ويتمتع، يعنى، أن من بدًال بائسة ألنها وذلك قليًال، تستنفد وهي والكسل، بالكربياء
انتفع التي الرحالت «مجموعة كاألوروبيني، العيش برغد الهندوستان وشعوب املغول

.٥٤ صفحة ،١ جزء الهند»، رشكة تأسيس يف بها
.٣ جزء دانپري، إىل انظر (2)

.٨٠ صفحة عرشة، الثانية املجموعة العربة، رسائل (3)
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العارش الفصل

الصينيني وأخالق اإلسپان أخالق

الرديئة، والصفات الحميدة والخالل واملعايب بالفضائل ممزوجة املختلفة الشعوب أخالق
الغالب، يف منه يرتاب ال ما وهو املحاسن، أعظم عنه ينشأ ما هو االختالطات وأطيب

أيًضا. منه يرتاب ال ما وهو املساوئ، أعظم عنه ينشأ ما االختالطات ومن
حفظ يف أمانتهم عن جوستان1 ويحدثنا حني، كل يف مشهوًرا اإلسپان صدق وكان
يتصفون يزالون ال واليوم خفائها، عىل محافظة املوت يعانون ما كثريًا وهم الودائع،
عند مالها قادس يف تتاجر التي األمم جميع وتودع مىض، فيما بها اتصافهم األمانة بهذه
مزيج بكسلهم الرائعة الصفة هذه عن ينشأ أنه غري قط، هذا عىل تندم لم وهي اإلسپان،
مملكتهم حول مساومة كل تأتي أوروبة شعوب أن وذلك بهم، ضارة نتائج عنه تنشأ

منهم. مرأى عىل
حياتهم أن وذلك اإلسپان، ألخالق مناقض آخر مزيج الصينيني أخالق من ويتكون
أن أمة أية يمكن ال كثري الكسب إىل وميل عجيب، بنشاط اتصافهم إىل تؤدي الوقتية2
ولم لهم، اليابان تجارة حفظ أوجب هذا املعروفة األمانة فعدم عليهم،3 معهما تعتمد
بسبب عليها اإلقدام سهولة من كان مهما باسمهم، يتعاطاها أن أوروبي تاجر يجرؤ

البحرية. الشمالية والياتهم

هوامش

.٢ فصل ،٤٤ باب (1)
واألرض. اإلقليم طبيعة بفعل (2)

.٢ جزء دوهالد، األب (3)





عرش الحادي الفصل

ل تأمُّ

أردت، وإنما هللا! معاذ والفضائل، املعايب بني العظيمة للمسافة تقليًال قط، هذا، أقل لم
أن ينبغي ال ما وهذا سياسية، معايب ليست الخلقية املعايب جميع أن أبني أن فقط،

العامة. الروح تُؤذي قوانني يضعون الذين أولئك مطلًقا، يجهله،





عرش الثاني الفصل

املستبدة الدولة يف والطبائع األوضاع

وال مطلًقا، املستبدة الدولة يف واألوضاع العادات تغيري ينبغي ال أنه املهمة املبادئ من
بل مطلًقا، قوانني الدول هذه يف يوجد ال أنه وذلك هذا، من بأرسع ثورة تعقبه يشء

يشء. كل قلبتم قلبتموها ما فإذا وأوضاع، عادات
اتباًعا أكثر وتلك العامة، للروح اتباًعا أكثر وهذه تُلقن، والعادات تُسن والقوانني
هو بل خاص، نظام كتغيري الخطر من هو العامة الروح قلب أن والواقع خاص، لنظام

أكثر.
أو مرادية سلطة سافٍل أو عاٍل كل فيها يمارس التي البلدان يف الناس ويكون
تكون ففيها األحوال، جميع يف الحرية تسودها التي البلدان يف مما تواصًال أقل يعاينها
القوانني، من تقريبًا أكثر ثباتًا األكثر األوضاع وتكون إذن، تغريًا أقل واألوضاع العادات
أي يف مما واألوضاع للعادات إيذاء أقل فيها يكون أن املشرتع أو األمري عىل يجب وهكذا

الدنيا. يف آخر بلد
األخرى، البلدان يف وأما مطلًقا، صوت لهن وليس عادة، حبيسات هنالك والنساء
أن يف املرء رغبة ومن يرقن أن إىل ميلهن من يكون ما فإن الرجال، مع يعشن حيث
املميزة صفاته منهما كل ويفقد الجنسان ويفسد دائًما، األوضاع تغيري إىل يؤدي يروقهن

يوم. كل األوضاع وتتبدل مطلًقا كان ما عىل املرادي ويسيطر الجوهرية،





عرش الثالث الفصل

الصينيني عند األوضاع

العادات تعلم كما األوضاع تُعلم الصني مدارس ويف الصني، يف يتعذر األوضاع زوال ولكن
سهولة من األديب1 ويُعرف مطلًقا، فصًال الرجال عن يفصلن النساء كون عن فضًال
جهابذة قبل من كتعاليم األمور هذه أُلقيت ما فإذا االحرتام، أداء يف يسلكه الذي األسلوب

لها. تبديل ال وعادت هنالك، خلقية كمبادئ استقرت مرة متزنني

هوامش

دوهالد. األب رواه ما هذا (1)





عرش الرابع الفصل

لتغيريعادات الطبيعية الوسائل هي ما
وأوضاعها األمة

واألوضاع العادات وإن املشرتع، يضعها محكمة خاصة نظًما كانت القوانني إن قلنا:
يجب لم واألوضاع العادات تغيري أريد إذا أنه يُرى ثم ومن العموم، عىل لألمة نظًما كانت
أخرى. وأوضاع بعادات تغري أن فاألصح الطغيان، بالغ هذا يبدو ملا بالقوانني تغيريها
بالقوانني يصلح أن أمته، يف عظيمة بتغيريات القيام أراد إذا األمري، عىل يجب وهكذا
السياسة فمن باألوضاع، مستقر هو ما باألوضاع يغري وأن بالقوانني، مستقر هو ما

األوضاع. يُغري أن يجب ما بالقوانني يُغري أن ا جدٍّ السيئة
ثيابهم، وقص لحاهم حلق عىل الروس يُكره الذي القانون ذلك الطغيان من وكان
الركب، حتى املدن يدخلون من ثياب قص عىل يحمل كان الذي األول بطرس وشدة
تُغري ما الوسائل من ويوجد العقوبات، وهي الجرائم، به تُمنع ما الوسائل من ويوجد
كان ما عىل دل ورسعة بسهولة األمة هذه تمدين من كان وما األمثلة، وهي األوضاع، به
كما الحيوانات من ليست الشعوب هذه أن وعىل حولها، سيئ رأي من األمري هذا يخامر
أن يمكنه كان ذلك ومع مجدية، غري اتخذها التي العنيفة الوسائل وكانت يقول، كان

هدفه. بالرفق يبلغ
من وإماء حبيسات، كن النساء أن وذلك بنفسه، التغيريات هذه سهولة اخترب وقد
إليهن وأرسل األملاني، الزي عىل يلبسن وجعلهن البالط، إىل فدعاهن الوجوه، بعض
فجعل وأهواءه وزهوه ذوقه يداري للحياة طراز الجنس هذا ذاقه ما أول وكان نسائج،

يذوقونه. الرجال



األول) (الجزء الرشائع روح

اإلقليم؛ عن غريبة كانت الزمن ذلك عادات أن هو سهولة أكثر التغيري جعل والذي
أوروبة عادات أوروبية أمة األول بطرس منح وملا وبالفتوح، األمم باختالط إليه جلبت إذ
السالطني. أول هو اإلقليم فسلطان ينتظره، لم ما ذلك يف السهولة من وجد وأوضاعها
أن يكفيه كان فقد وأوضاعها، أمته عادات لتغيري قوانني إىل محتاًجا يكن لم إذن،

أخرى. وأوضاع بعادات يوحي
بعنف منها العادات هذه فنزع العموم، عىل عاداتها يف االرتباط كثرية والشعوب

بنفسها. تغيريها عىل إغراؤها بل تغيريها، يجوز ال ولذا تعسة، يجعلها
السلطة عمل من القانون وليس جائرة، تكون الرضورة عن تنشأ ال عقوبة وكل

نابضه. من بطبيعتها الخلية األمور وليست الخالص،
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عرش الخامس الفصل

السياسية احلكومة يف املنزلية تأثرياحلكومة

متصل يشء فكل كثريًا، روسية حكومة يف يؤثر هذا النساء عادات تغيري أن يف مراء وال
تقرتن النساء حرية وإن طبيعة، النساء بعبودية يقرتن األمري استبداد إن أي: الغاية؛ إىل

امللكي. النظام بروح





عرش السادس الفصل

بني بعضاملشرتعنيخلطوا كيفأن
الناس عىل تسيطر التي املبادئ

ترد لم أو تضعها، أن تسطع لم أو قط، القوانني تضعها لم مرانات واألوضاع العادات
وضعها.

ألعمال تنظيًما أكثر القوانني إن القائل: الفرق هذا والعادات القوانني بني ويوجد
هذا واألوضاع العادات بني ويوجد اإلنسان، ألعمال تنظيًما أكثر العادات وإن املواطن،
عىل سيطرة أكثر الثانية وإن الباطني، السلوك عىل سيطرة أكثر األوىل إن القائل: الفرق

الخارجي. السلوك
للقوانني واحدة مجموعة ليكورغ ووضع أحيانًا، الدولة يف األمور1 هذه وتختلط

الصني. مشرتعو صنع ما هذا ومثل واألوضاع، والعادات
والعادات القوانني بعض والصني إسپارطة مشرتعي خلط من يحار أن ينبغي وال
للعادات. ممثلة األوضاع ولكون للقوانني ممثلة العادات لكون وذلك ببعض، واألوضاع
أن أرادوا وقد هادئًا، شعبهم يعيش أن هو األسايس الصني مشرتعي غرض وكان
كل يف اآلخرين تجاه كثرية واجبات عليه بأن واحد كل يشعر وأن كثريًا، الناس يتجمل
ولذا الوجوه، بعض من منهم آلخر تابًعا يكن لم من األهلني من يوجد ال وبأنه حني،

مدى. أبعد األدب قواعد منحوا فإنهم
العوائد من بينهم فيما يَُراعون الصني شعوب لدى القرية2 أهل أن يُرى وهكذا
لإليحاء ا جدٍّ صالحة وسيلة يتخذون أي: ُرِقيٍّا؛ أكثر طبقة من أناس ذلك يراعي كما
عن تَْصُدُر التي العيوب جميع والنتزاع الشعب، بني النظام وحسن السلم وإللقاء بالحلم
اإلنسان إلبداء وسيلة عن بحث األدب قواعد من التحرر أن الواقع من أليس قاسية، نفس

مهل؟ عىل معايبه



األول) (الجزء الرشائع روح

اآلخرين، معايب تداِري فالكياسة الكياسة، من أفضل الناحية هذه من واألدب
أنفسهم ليقوا بينهم فيما الناس يضعه حاجز واألدب معايبنا، إظهار دون يحول واألدب

الفساد. من
بل األوضاع، أبدع عندما هدًفا األدب شديدة، نظمه كانت الذي ِليُكوْرُغ، يتخذ ولم
بني وجد وإذ شعبه، عىل بها اإلنعام يريد كان التي امِلْحراَب الروح تلك عينه نصب وضع
بسطاء هم ومن دائًما، ويَتََعلَُّمون يَُعلِّمون ومن دائًما، يَْصلُُحون أو يُْصِلُحون من الناس
اإلكرام. من أكثر بينهم فيما الفضائل من يمارسون كانوا هؤالء فإن السواء، عىل وقساة

هوامش

قديم األولون الرومان وخلط والدين، للقوانني واحدة مجموعة موىس وضع (1)
بالقوانني. العادات

.٢ جزء الصني، وصف دوهالد، األب إىل انظر (2)
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عرش السابع الفصل

الصنياخلاصة حكومة مزية

والعادات والقوانني الدين بني خلطوا فقد ذلك، من1 أكثر الصني مشرتعو وصنع
التعاليم أسفرت وقد هذا، كلُّ الفضيلة صاغ وقد هذا، كلُّ األخالق صاغ وقد واألوضاع،
يف الصينية الحكومة أفلحت وقد الطقوس، يسمى عما األربعة األمور بهذه ُعنيت التي
حياته جميع وقىض تعلمها يف شبابه جميع اإلنسان وقىض الطقوس، هذه مالحظة دقة
أعمال بجميع تحيط كانت أنها وبما الحكام، بها وبرش األدباء وعلمها ممارستها، يف

الصني. يف الحكم أُحسن فإنه تماًما مالحظتها وسيلة وجدت عندما الصغرية الحياة
وهما: بسهولة، وقلبهم الصينيني نفوس يف الطقوس نقش استطاعا أمران وهنالك
بهذه تُعنَى حياتها من كبري قسم يف النفس جعل الغاية إىل املركب كتابتهم طراز أن (١)
عليها، تشتمل التي الكتب أجل ومن الكتب يف القراءة تتعلم أن وجب ملا فقط2 الطقوس
مذهب قواعد بل الروحاني، من شيئًا محتوية غري كانت إذ الطقوس؛ تعاليم أن و(٢)

ذهني. بأمر مما أسهل بها النفوس وقرع بها القناعة كانت فقط، عام
يجعلوا أن بالطقوس الحكم من بدًال العقوبات بقوة حكموا الذين األمراء أراد وقد
مواطنًا املجتمع عن تقطع العقوبات إن أجل، عادات، منح من عليه تقدر ال ما للعقوبات
ما إذا الناس عادات العقوبات تُعيد هل ولكن عاداته، إضاعة عن القوانني حرمة ينتهك
هذا إصالح غري من ولكن العام، للرضر كثرية نتائج تقف العقوبات إن أجل، أضاعوها؟
سقطت فيها، األخالق وضاعت الصينية الحكومة مبادئ تُركت ما إذا وكذلك الرضر،

الفتن. وظهرت الفوىض يف الدولة



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

منها. نفيسة بقطع دوهالد األب أتحفنا التي الكالسية الكتب إىل انظر (1)
املعرفة. واحرتام البطالة وفرار التنافس إىل أدى ما هذا (2)
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عرش الثامن الفصل

السابق الفصل نتيجة

والعادات األوضاع أن وبما مطلًقا، بالفتح قوانينها تخرس ال الصني كون ذلك عن وينشأ
أنه وبما واحدة، دفعة هذا جميع تغيري يمكن ال فإنه فيها؛ واحد أمر والديانة والقوانني
عىل الصني يف يتغري الذي هو الغالب يكون أن وجب املغلوب أو الغالب تغري من بد ال
ليست قوانينه وألن قوانينه، ليست أوضاعه وألن أوضاعه، ليست عاداته ألن وذلك الدوام؛
الشعب يخضع أن من أكثر فمقداًرا مقداًرا املغلوب للشعب يخضع أن فيسهل ديانته،

له. املغلوب
الصني يف النرصانية استقرار تعذر هو وذلك مؤسف، أمر أيًضا، ينشأ، ذلك وعن
الدين برجال الرضوري واتصالهن الكنائس يف النساء ومجالس العذرة فنذور تقريبًا،1
األخرية واملسحة الكاهن أذن يف واالعرتاف املقدس، القربان رس تناول يف واشرتاكهن
الدين وتقرع وأوضاعه البلد عادات تنقض كلها أمور واحدة؛ زوجة عىل واالقتصار

أيًضا. واحدة برضبة والقوانني
العامة والعبادة الرب محبة بإقامة الجميع اتحاد يتطلب النرصاني الدين أن ويلوح
بانفصال تأمر الصينية الطقوس أن ويلوح عينه، املقدس القربان رس تناول يف واالشرتاك

الجميع.
يوجد فإنه العموم عىل االستبداد روح عن يصدر االنفصال2 هذا أن ُرئي أنه وبما
جيًدا تمتزجان معتدلة حكومة وكل امللكية الحكومة تجعل التي األسباب أحد هذا يف

النرصاني. بالدين3



األول) (الجزء الرشائع روح

هوامش

بها يطاردون التي املراسيم يف الصينيون الحكام يبديها التي األسباب إىل انظر (1)
.(١٧ املجموعة العربة، (رسائل النرصاني الدين

الباب من عرش الثالث الفصل وإىل الرابع، الباب من الثالث الفصل إىل انظر (2)
عرش. التاسع

اآلتي. والعرشين الرابع الباب من الثالث الفصل إىل انظر (3)
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عرش التاسع الفصل

والقوانني بنيالدين االحتاد هذا كيفوقع
الصينيني لدى والعاداتواألوضاع

أصلح لهم الخضوع وبدا للحكومة، رئيًسا هدًفا اإلمرباطور سكون الصني مشرتعو اتخذ
اآلباء باحرتام يُوُحوا أن عليهم أن اعتقدوا الرأي هذا عىل كانوا إذا وهم لحفظه، وسيلة
والشعائر الطقوس من عد يحصيه ال ما وضعوا وقد السبيل، هذا يف قواهم جميع وجمعوا
بهذا اآلباء من األموات يُبجل أن املحال من وكان مماتهم، وبعد حياتهم يف لهم تكريًما
من األموات سبيل يف الشعائر وكانت أحياء، إجاللهم عىل يحمل أن غري من املقدار
بالقوانني صلة أكثر اآلباء من األحياء سبيل يف الشعائر وكانت بالدين، صلة أكثر اآلباء
هذا وكان واحد، شامل لقانون أقسام غري يكن لم هذا أن بيد واألوضاع، والعادات

الغاية. إىل واسًعا القانون
شيوخ من اآلباء يمثل من جميع يف الرضورة، بحكم مرتبًطا، اآلباء احرتام وكان
ثم ومن لألوالد، حب أوب يفرتض لآلباء االحرتام هذا وكان وإمرباطور، وحكام وأساتذة
وكانت لرعاياه، والعاهل لهم خاضعني كانوا ملن والحكام للشبان الشيوخ حب رجع عني

الطقوس. هذه من تتألف العامة األمة روح وكانت هذا، جميع من تتألف الطقوس
صلة من يلوح، كما خلوٍّا، األشياء أكثر هي التي لألمور يكون قد بما ويُشعر
وإذا الواحدة، األرسة حكومة مبدأ عىل اإلمرباطورية هذه وتقوم األسايس، الصني بنظام
أضعفتم السلطان، لهذا االحرتام عن تعرب التي الشعائر برتتم أو األب سلطان نقصتم ما
بالشعب العناية تلك بمثل يقومون ال الحكام وعاد كاآلباء، يعدون الذين للحكام االحرتام
فمقداًرا، مقداًرا تحاب من ورعاياه األمري بني ما ويزول كاألوالد، يراعوه أن يجب الذي
أن ذاته يف الكبري الخلو ومن الدولة، تهزون أنكم تروا األعمال هذه من واحًدا واحذفوا
انتُبه ما إذا ولكنه حماتها، تجاه الواجب ذلك أو بهذا لتقوم صباح كل يف الَكنَّة تنهض



األول) (الجزء الرشائع روح

جميع يف يطبع أن يجب شعور إىل انقطاع، بال تدعو، الخارجية األعمال هذه أن إىل
اإلمرباطورية، عىل تهيمن التي الروح ن ليُكوِّ القلوب جميع عن يصدر شعور إىل القلوب،

الخاص. العمل هذا مثل حدوث الرضوري من أن ُرئي
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العرشون الفصل

الصينيني حول بديع قول إيضاح

توجه الطقوس أن مع خداًعا األرض شعوب أشد الصينيون يكون أن الغريب ومن
باألمانة إليهم توحي أن تستطع لم التي التجارة يف الخصوص، عىل هذا، ويظهر حياتهم،
تاجر ولكل الخاص، ميزانه يحمل1 أن يشرتي من فعىل لها، طبيعي أمر األمانة أن مع
يأخذون ملن عادل وميزان للبيع، خفيف وميزان للرشاء، ثقيل ميزان موازين، ثالثة

التناقض. هذا إيضاح عىل قادًرا وأراني حذرهم،
هادئًا، خاضًعا الشعب يكون أن أرادوا فقد هدفان: الصني ملشرتعي كان أنه وذلك
يضمن ال وهو مؤقتة، حياة واألرض اإلقليم بطبيعة وللشعب حاذًقا، ا جادٍّ يكون وأن

والعمل. بالرباعة إال هنالك حياته
وطبيعة والرضورة، سعيد، وضع يف الدولة كانت وعملوا الناس جميع أطاع ما وإذا
ولم يُدرك، أن يمكن ال الكسب يف طمًعا الصني منحتا اللتان هما يحتمل، ما عىل اإلقليم
عند أُبيح قد يشء وكل بالغصب، الكسب عند حرم قد يشء وكل وقفه، يف القوانني تفكر
كل فعىل أوروبة، وأخالق الصينيني أخالق بني إذن، نقابل، وال الخداع، أو بالحيلة الربح
وجب مصالحه عىل املختلس سهر ما وإذا له، نافًعا كان ما إىل يتنبه أن الصني يف واحد
يُباح الصني ويف لإلسپارطيني، الرسق أُبيح وقديًما مصالحه، يف يُفكر أن ُخدع من عىل

الخداع.

هوامش

صفحة الشمالية، الرحالت من ٨ جزء ،١٧٢٢ وسنة ١٧٢١ سنة يف ألنج يومية (1)
.٣٦٣





والعرشون الحادي الفصل

القواننيمناسبة تكون كيفجيبأن
للعاداتواألوضاع

الطبيعة، بحكم املنفصلة األمور بني الوجه ذلك عىل يخلط ما الغريبة النظم غري يوجد ال
عظيمة صالت وجود تدع لم انفصالها، مع ولكنها، واألوضاع، والعادات القوانني بني

بينها.
فأجاب: القوانني؟ أحسن األثنيني عىل بها أنعم التي القوانني هل سولون: وسئل
يُسمع أن يجب رائع قول فهذا القوانني.»، من احتماله يستطيعون ما أحسن «منحتهم
عليكم «أنعمت اإللهية: بالحكمة اليهودي الشعب خوطب وملا املشرتعني، جميع قبل من
جميع إسفنجة وهذه نسبي، حسن ذات أنها الكلمات بهذه قصد حسنة» ليست بتعاليم

موىس. رشيعة حول توضع أن يمكن التي املشاكل





والعرشون الثاني الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

أفالطون1 رواه ما ذلك ومن حسنة، الشعب عادات كانت إذا بسيطة القوانني تكون
القضايا جميع يُسري كان الغاية، إىل متدينًا شعبًا يملك كان الذي رادامانت، أن من
يكن لم إذا الشعب إن قال: نفسه2 أفالطون أن غري رئيس، كل إىل اليمني موجًها برسعة
كقاٍض الغرض من خاليًا فيها الحالف يكون التي األحوال غري يف اليمني توجه لم متدينًا

وشهود.

هوامش

.١٢ باب القوانني، (1)
نفسه. املصدر (2)





والعرشون الثالث الفصل

للعادات القواننيتابعة كيفتكون

اختالس ضد خاصة قوانني خالصة، الرومان عادات كانت الذي الزمن يف يوجد، لم
عظيًما عاًرا املختلس بإعادة1 الحكم ُعد يظهر الُجرم هذا بدأ وملا األمريية، األموال

لسپيون.2 حكم بذلك يشهد كما الشديد للعقاب مساويًا

هوامش

.In simplum (1)
.٥٢ فصل ،٣٨ باب ليڨيوس، تيتوس (2)





والعرشون الرابع الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

عليه، وصية األم نصبها يف إليه القوانني تلتفت ما أكثر هو القارص اليتيم شخص ِحفظ
عليه، وصيٍّا وارث أقرب نصبها يف القوانني هذه به تُعنَى ما أكثر هو األموال وحفظ
يجب التي األمم وأما أخالقها، فسدت التي الشعوب لدى لألم الوصاية تكون أن واألفضل
وارث عىل فيها بالوصاية ينعم فإنه األهلني أخالق عىل اعتماد فيها للقوانني يكون أن

األحيان. بعض يف عليهما أو األم، عىل أو األموال
وكانت قلت، ملا مالئمة روحها وجدت الرومانية القوانني يف النظر أنعم ما وإذا
فكان عرش، االثني األلواح قانون فيه وضع الذي الزمن يف العجب تثري الرومان أخالق
بحمل يقوم أن يجب الذي لكون وذلك عليه، وصيٍّا القارص اليتيم أقرباء أدنى ينصب
حياة أن ليظن كان وما املرياث، يف املنفعة صاحب يكون أن يمكن الذي هو الوصاية
عندما األخالق ولكن موته، من يستفيد من قبضة جعلت وإن خطر يف تكون اليتيم
وجوستينيان:2 كايوس1 قال أيًضا، تفكريهم لطراز املشرتعني تغيري ُرئي رومة يف تغريت
أن أمكنه القارص لليتيم إرشاًكا النائب ينصب أن يخىش القرص إنابة يف املويص كان «إذا
يمكن ال الوصية من قسم القرصيف إنابة يضع وأن املكشوف، عىل املتداولة3 اإلنابة يرتك
يجهلها كان التي واالحتياطات املخاوف هي فهذه الزمن.»، بعض انقضاء بعد إال فتحها

األولون. الرومان

هوامش

.١٦٥٨ بليدن، أوزيل، مجموعة ،٦ : ٢ فصل ،٢ باب القوانني، (1)
.٣ القرص: إنابة من ٢ باب القوانينن (2)
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القرص وإنابة إلخ، عنه، أنبت املرياث يأخذ لم إذا فالنًا أن هي: املتداولة اإلنابة (3)
إلخ. عنه، أنبت بلوغه قبل مات إذا فالنًا أن هي:
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والعرشون الخامس الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

وكان الزواج، بعد يبيحها ال وكان الزواج، قبل الهبات حرية يمنح الروماني القانون كان
وتواضع، وبساطة زهد عن الزواج إىل يحملون كانوا الذين الرومان أخالق إىل يستند هذا

وسعادتها. الحياة وألطاف املنزلية باألمور يغوون تركهم إمكان مع ولكن
عرش عىل يزيد ما يتزوجها من الزوج إعطاء بعدم يقيض الڨزيغوت قانون وكان
البلد أخالق وكانت الزواج، من األوىل السنة يف شيئًا يعطيها أن استطاعته وعدم أمواله،
تحمل، التي اإلسپانية الفخفخة هذه وقف يريدون املشرتعون كان فقد أيًضا، هذا مصدر

تفاخر. عن املتناهي السخاء عىل فقط،
دول أكثر هي التي الفضيلة دولة محاذير بعض بقوانينهم الرومان وقف وقد
الجمال لطغيان السيئ التأثري دون يحولوا أن بقوانينهم اإلسپان أراد وقد دواًما، العالم

وهنًا. العالم طغيانات أكثر هو الذي





والعرشون السادس الفصل

نفسه املوضوع مواصلة

لدى واألوضاع القديمة2 العادات من الرَّد علل وڨالنتينيان1 تيودوز قانون استخرج
زوجه عقاب يريد الذي الزوج3 دعوى العلل هذه من القانون هذا جعل وقد الرومان،
العادات لتغري التالية4 القوانني يف العلة هذه أُهملت وقد حر، بشخص يليق ال وجه عىل
الخيص أن التاريخ ويف أوروبة، عادات محل الرشق عادات حلَّت فقد الناحية، هذه من
األوالد بها يجاَزى التي العقوبة بتلك اإلمرباطورة هذه هدد الثاني جوستنيان لزوج األول
يستطيع ما تستقر، أن تحاول التي أو املستقرة، العادات لغري كان فما املدارس، يف

األمر. هذا مثل تصور
تتبع العادات أن كيف اآلن فلننظر العادات، تتبع القوانني أن كيف رأينا وقد

القوانني.

هوامش

.De repudiis مجموعة من ،٨ قانون (1)
.٦٩ فصل الثانية، الخطبة شيرشون، إىل انظر عرش، االثني األلواح وقانون (2)
.Si verberibus quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit (3)

.١٤ فصل ،١١٧ القانوني امللحق يف (4)





والعرشون السابع الفصل

عىل تساعد القواننيأن كيفتستطيع
وأخالقها وأوضاعها عاداتاألمة تكوين

حريته. من جزء الحر الشعب وعادات عبوديته، من جزء املستعبد الشعب عادات
فلننظر نظامه، مبادئ فأوضحت حر، شعب عن عرش1 الحادي الباب يف تكلمت وقد
التي األوضاع وإىل ذلك، عن تنشأ أن أمكن التي األخالق وإىل ذلك، عقبت التي النتائج إىل

ذلك. عن تنجم
وعاداتها األمة هذه قوانني عن عظيم، حد إىل يسفر، لم اإلقليم إن مطلًقا، أقول، وال
تظهر وأوضاعها األمة هذه عادات كانت أن الواجب من إن أقول: وإنما وأوضاعها،

كثريًا. لقوانينها مطابقة
االشرتاعية السلطتان أي: ظاهرتان؛ سلطتان الدولة هذه يف يوجد أنه وبما
باستقالله وينتفع الخاصة حريته الوطن أبناء من واحد لكل أن وبما والتنفيذية،
لألخرى مما أكثر السلطتني هاتني إلحدى حب الناس معظم عند يكون فإنه يشاء؛ كما
كلتا بهما يحب ما والبصرية اإلنصاف من عادة األكرب العدد لدى يوجد ال دام ما

السواء. عىل السلطتني
بآمال تمن أن تستطيع فإنها الِخَدم جميع يف تترصف التنفيذية السلطة أن وبما
أن ويمكن إليها، امليل عىل يحملون منها ينالون من وكل مطلًقا، بمخاوف ال كبرية،

شيئًا. منها يأملون ال من قبل من تهاجم
وشهوة والغرية والحسد الحقد فإن هنالك طليقة تكون األهواء جميع أن وبما
رجل مثل الدولة لكانت هذا غري األمر كان ولو الواسع، مداها عىل تظهر أمور االغتناء

قوي. استنفاد عن أهواء لديه تكون فال املرض أضناه
الدوام. عىل عجزه من يحدث قد ملا حقد من الحزبني بني يكون ما ويدوم
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يُخفض أن الحرية نتائج من فإن أحرار رجال من مؤلفان الحزبني ذينك أن وبما
تساعد التي كاأليدي اآلخر الحزب لرفع الوطن أبناء يأتي حني عىل وذلك املتفوق، الحزب

الجرم. رفع عىل
الحزب تغيري يقع فإنه كثريًا وخواطره أهواءه يتبع دائًما، مستقل فرد، كل أن وبما
فيه يجد حزب إىل منضًما أصدقائه جميع فيه الرجل يرتك الذي الحزب ويُهجر غالبًا،
الحقد. وقوانني الصداقة قوانني تنىس أن غالبًا األمة هذه يف يمكن فمما أعدائه، جميع

العادية، الحذر لجوامع خالًفا الغالب، يف فيضطر األفراد، حال مثل يف امللك ويكون
سواهم؛ من أحسن خدموه من إسقاط وإىل غريهم من أكثر آذوه من عىل االعتماد إىل

خيار. عن اآلخرون األمراء يصنعه أمًرا رضورة، عن يصنع، أي:
يجسم والخوف علينا، ويخفى مطلًقا، يعرف وال به، يشعر أمر إفالت ويُخىش
األوقات أكثر يف حتى خطر يف أنه ويعتقد وضعه، حول الشعب ويجزع دائًما، األمور

أمنًا.
من أكثر التنفيذية السلطة معارضة يف يشتدون الذين أولئك، عجز نسبة وعىل
يعرف ال الذي الشعب مخاوف يزيدون ملعارضتهم املفرطة العوامل بيان عن غريهم،
قد ما تجنيبه عىل حتى يساعد هذا أن بيد ال، أو خطر يف يكون هل صادقة معرفة

بعد. فيما الحقيقية األخطار من له يعرض
أن يمكنها فإنه منه اطالًعا وأكثر الشعب ثقة محل االشرتاعية الهيئة أن بما ولكن

ثائره. تسكن وأن نها لُقِّ التي السيئة االنطباعات عن تحوله
القديمة الديموقراطيات عىل الحكومة هذه بها تفضل التي العظيمة امليزة هي وهذه
كان يحركونه كانوا عندما الخطباء ألن وذلك مبارش؛ سلطان فيها للشعب كان التي

نتيجتها. لهياجاته
غري إىل تؤد لم ثابت موضوع ذات غري كانت إذا املطبوعة املخاوف فإن وهكذا
نوابض تشد أنها وهو الجميل، األثر هذا لها يكون إنه حتى الالغي، والشغب الشتائم
األساسية القوانني نقض عند نشأت ما إذا ولكنها أيقاًظا، األهلني جميع وتجعل الحكومة،

مصائب. إىل وأدت فظيعة مشئومة صماء بدت
للقوانني. الناقضة السلطة ضد أثنائه يف الجميع يتحد هائل سكون يُرى ما ولرسعان
وجعلت ثابت، موضوع فيها للمخاوف يكن ولم أجنبية، دولة الدولة هددت ما وإذا
الكربى، للمصالح الصغرى املصالح خضعت خطر، يف ومجدها نصيبها األجنبية الدولة

التنفيذية. للسلطة نفًعا الجميع واتحد
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وأخالقها وأوضاعها األمة عادات تكوين عىل تساعد أن القوانني تستطيع كيف

نشبت أجنبية دولة والحت األساسية القوانني نقض عند املنازعات وقعت ما وإذا
الحرية عنها تسفر التي الثورات ألن وذلك نظامها؛ وال الحكومة شكل تغري ال ثورة

للحرية. توكيد غري ليست
آخر. باٍغ غري املعبدة لألمة يكون وال منقذ، الحرة لألمة يكون وقد

القوة من يكون املطلق الدولة سيد به يطرد ما القوة من يكون رجل كل ألن وذلك
بنفسه. سيدها يغدو ما

يفكر ما يقول أن واحد كل يستطيع بأن يقضيان وحفظها بالحرية التمتع أن وبما
قوله حظرت قد القوانني تكون ال ما جميع ويكتب يقول الدولة هذه يف املواطن فإن فيه،

رصاحة. كتابته أو
يسفر ال الذي بالعقل مما أكثر بأهوائها دائًما، امللهبة األمة، هذه تقاد أن ويسهل
يحملوها أن فيها يحكمون الذين هؤالء عىل ويسهل الناس، روح يف عظيمة نتائج عن

الحقيقية. ملصالحها خالًفا بمشاريع القيام عىل
أن يقع قد ومما حقيقية، الحرية هذه لكون عجيبًا حبٍّا حريتها األمة هذه وتحب
هذا يف الثقيلة الرضائب من تحتمل وأن عنها، دفاًعا ومصالحها ورخائها بمالها تضحي

رعاياه. عىل يفرضه أن إطالًقا األمراء أشد يجرؤ ال ما السبيل
راجية تدفعها فإنها الرضائب لهذه الخضوع برضورة يقني علم ذات أنها بما ولكن
التكاليف، بهذه الشعور من أثقل التكاليف تكون وفيها بعدها، تدفع أال أساسيٍّا رجاء

بدرجات. السوء فوق الدول بعض يف بالسوء الشعور كون من بدًال وذلك
قد ومما نفسها، إىل وتدفع نفسها تُقرض ألنها وذلك أكيد؛ باعتبار تتمتع وهي
الخيلة2 من بثروات أعدائها ضد تنتفع وأن الطبيعية، قواها فوق هو ملا تتصدى أن يقع

حقيقية. أموًرا وطبيعتها حكومتها اعتماد يجعلها
الذين رعاياها، لدى ويكون حريتها، عىل للمحافظة رعاياها من تستدين وهي

حريتها. عن دفاًعا بجهود للقيام جديد داٍع ُغلبت، ما إذا اعتبارها ضياع يبرصون
املتفرقة الفتوح ألن وذلك قط؛ فاتحة تكن لم بجزيرة األمة هذه أقامت وإذا
لعدم وذلك الفتح، إىل ميًال أقل كانت صالحة الجزيرة هذه أرض كانت وإذ تضعفها،
فإن آخر ملواطن تابًعا يكون ال مواطن كل أن وبما الغنى، سبيل يف الحرب إىل احتياجها

واحد. ملجد أو املواطنني بعض ملجد مما لحريته اكرتاثًا أعظم يكون واحد كل
ذوي رجاًال غالبًا، وخطرة نافعة، تكون قد مهنة رجال الحرب رجال يُعد وهنالك

وجاهة. أكثر هنالك املدنية الصفات فتكون نفسها، األمة عىل حتى ثقيلة خدم
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الهدامة، األوهام من محررة مورسة والحرية السلم تجعلها التي األمة، هذه وتكون
صنع يف النافعة األولية املواد هذه بعض عندها كان ما إذا وهي تاجرة، تكون أن راغبة
صالحة مؤسسات إقامة أمكنها عظيمة قيمة العامل يد لها تجعل التي األشياء تلك

مدى. أوسع عىل الربانية املوهبة بهذه لالستمتاع
البياعات من كبرية فضلة عندها وكانت الشمال نحو واقعة كانت وإن األمة، وهذه
مع كبرية بتجارة القيام إىل فتضطر إقليمها؛ عليها يأباه السلع من كبري عدد يعوزها
نافعة معاهدات وتعقد رابحة، بتجارة عليها تنعم التي الدول فتختار الجنوب شعوب

تختارها. التي األمة مع مبادلة
متناهيًا فيها اليرس يكون التي الدولة يف محدود مال مع حرفة بال العيش يمكن وال
أو بالسياحات يتذرعون َمن قليل وغري أخرى، ناحية من مفرطة والرضائب ناحية من

نفسها. العبودية بالد يف الثراء عن ويبحثون فيغرتبون الصحة
إذن، األمة، هذه ويمكن الخاصة، الصغرية املنافع من عجيب عدد التاجرة ولألمة
تغتم وهي مسيطرة، غرية ذات تغدو فهي عد، يحصيها ال وجوه عىل تؤذَى أو تؤِذي أن

برخائها. تمتعها من أكثر األخرى األمم رخاء من
من فيها يُقام ما نحو الشدة من السمحاء السهلة قوانينها تكون أن يمكن أنه عىل

األعداء. غري مع تتاجر ال أنها معه يلوح ما واملالحة التجارة
مما أكثر لتجارتها توسيًعا هذا صنعت بعيٍد إىل بجالياٍت األمة هذه بعثت ما وإذا

سلطانها. لبسط
تنعم األمة تلك فإن األصيل البلد يف قائم هو ما مثل هنالك يُنشأ أن يرغب أنه وبما
معها تحمل الحكومة هذه أن وبما الخاصة، حكومتها بشكل مستعمراتها شعب عىل
لتسكنها. إليها ترسلها التي الغاب يف حتى كبرية شعوب تكوين يُرى مما فإن الرخاء

بموقعها غريتها تثري أمة مىض، فيما مجاورة أمة أخضعت قد تكون أن املمكن ومن
من كان ما عىل لها كبرية تابعة جعلتها فإنها وهكذا ثرواتها، وطبيعة مرافئها وصالح
وتكون أحراًرا فيها األهلون به يكون وجه عىل وذلك الخاصة، بقوانينها عليها اإلنعام

أََمًة. به الدولة
األمم، بحقوق مثقلة تكون ولكنها صالحة، مدنية حكومة املقهورة للدولة ويكون
غري ازدهارها معه يُصبح ال ما الحال من فتكون أُمة، إىل أُمة قوانني عليها وتُفرض

فقط. لسيد ووديعة وقتي
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تجارة زمام عىل قابضة أنها وبما كبرية، جزيرة تسكن املسيطرة األمة أن وبما
حفظ أن وبما بحرية، قوى به لها يكون ما التيسري رضوب من لديها فإن عظيمة
بحري جيش إىل تحتاج فإنها برية وجيوش ومعاقل حصون وجود عدم يتطلب حريتها
تحتاج التي األخرى الدول جميع بحرية من أعىل بحريتها وتكون املغازي، من يصونها
بحرية. بحرب للقيام يكفي ما لها يبقى فال الربية الحرب سبيل يف ماليتها استعمال إىل
هذه أن وذلك طبيعيٍّا، زهًوا الشعوب من يحوزه من دائًما، البحر، سلطان منح وقد
املحيط. البحر غريَ ا حدٍّ لسلطانها تََر فلم مكان كل يف اإلهانة عىل قدرتها أحست الشعوب
لم أنها بما وذلك جريانها، أمور يف كبري نفوذ ذات تكون أن األمة هذه وأمكن
تقلب به يسمح مما بأكثر حقدها وُخيش ودها نُشد فإنه الفتح يف سلطانها تستعمل

يلوح. كما الداخيل واضطرابها حكومتها
الخارج، يف تُحرتم وأن الداخل، يف تُزعج أن التنفيذية السلطة نصيب من فإن وهكذا

تقريبًا. دائًما
كانت أوروبة مفاوضات مركز األمة هذه أصبحت أن األحوال بعض يف حدث وإذا
أن الغالب، يف ملزمون، وزراءها أن بما وذلك وصدًقا، إخالًصا اآلخر من أكثر ذلك يف
فيضطرون رسية، مفاوضاتهم تكون أن يمكن ال شعبي مجلس أمام سلوكهم يسوغوا

الناحية. هذه من صالًحا أكثر أناًسا يكونوا أن
معوج سري عن تنشأ قد ألحوال ضامنني الوجوه، بعض من يكونون، أنهم وبما

استقامة. الطرق أكثر سلوك يف السالمة أن يرون فإنهم
خفضهم وسيلة للملك وكان وقت، ذات للحد مجاوز سلطان األمة ألرشاف كان وإذا
أخذ التي والساعة األكابر خفض ساعة بني املتناهية العبودية نقطة كانت الشعب، برفع

بسلطانه. فيها يشعر الشعب
عىل تحافظ أن املمكن من مىضكان فيما مرادية لسلطة خضعت األمة هذه أن وبما
حكومة أساس عىل مطلقة حكومة شكل وجود الغالب يف فرُيى فرص، عدة يف أسلوبها

حرة.
ببصائره فيسري الدين، ناحية من الخاصة إرادته الدولة هذه يف مواطن لكل أن وبما
من كثريًا واحد كل يبدي أن هو: يحدث الذي فإن النتيجة، حيث من وبأهوائه الخاصة
الدين اعتناق عىل الناس جميع حمل مع نوعها كان مهما األديان جميع تجاه املباالة عدم

النحل. كثرة مع عامة الدين عىل يغار أن أو املهيمن،
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األول) (الجزء الرشائع روح

مع يريدوا، وأال مطلًقا، لهم دين ال أناس األمة تلك يف يكون أن املحال من وليس
به يشعرون ملا وذلك وجوده، عند دين من لهم يكون ما تغيري عىل حملهم معاناة ذلك،
عىل يقدر فمن تفكريهم، كطراز لهم ملك غري تعودان واألموال الحياة كون من وهلة أول

اآلخر. انتزاع يمكنه األمرين أحد اغتصاب
أمًرا ذلك كان الرق بطريق إقامته تحاول واحد األديان مختلف بني ُوجد وإذا
الدين ذلك فإن وتوابع روابط من فيها نجعل بما األمور يف نحكم أننا بما وذلك كريًها،

مطلًقا. الحرية فكرة مع للنفس يبدو ال
ال الحرية ألن وذلك مطلًقا؛ اكة سفَّ الدين هذا يمارسون من ضد القوانني تكون وال
ما الردع شدة من تكون العقوبات هذه أن غري مطلًقا، العقوبات من األنواع هذه تتمثل

عمًدا. يُقرتف أن يمكن سوء كل معه تصنع
يكون قد ما االعتبار قلة من لإلكلريوس يكون أن وجه ألف عىل حدوثه يمكن ومما
األعباء عني احتمال يفضل اإلكلريوس فإن وهكذا اعتبار، كثري معه اآلخر الوطن ألبناء
نيل يحاول أنه بما ولكن الناحية، هذه من واحد جماعة مؤلًفا االنفصال عىل كالعلمانيني
أكثر وعادات تحفًظا أكثر وسلوك انزواء أكثر بحياة ينفرد فإنه دائًما الشعب احرتام

نقاء.
قبل من محميٍّا يكون أن وال الدين، حماية يستطيع ال اإلكلريوس هذا أن وبما
الغاية إىل رائعة أسفار صدور فريى يقنع، أن يحاول فإنه لإلكراه، قوة غري من الدين،

األعظم. املوجود وعناية الوحي إلثبات قلمه عن
وأن نفسها، مساوئه بإصالح له السماح يُراد وأال مجالسه اجتناب يحدث وقد

مصلًحا. ظهوره معاناة عىل ناقًصا إصالحه ترك الحرية، يف هذيان عن ل، يُفضَّ
آخر، مكان يف مما ثباتًا أكثر تكون فإنها األسايس النظام من جزء املراتب أن وبما
وتكون أخرى، ناحية من الشعب من دنوٍّا يريدون هذا الحرية بلد يف األعاظم ولكن

اختالًطا. أكثر إذن، األشخاص، ويكون انفصاًال، أكثر إذن، املراتب،
بمن عناية أكثر يكونون فإنهم يوم كل متجدًدا متصاعًدا سلطانًا للحاكمني أن وبما
ومصانعني، وندماء بطائن قليل هنالك يُرى وهكذا بمسليهم، مما لهم نافعني يكونون
إىل البال خلو دفع عىل حتى يحملون الذين الناس هؤالء طبقات جميع من أناس ثم

األكابر.
بالصفات يَُقدَّرون بل التافهة، بالخصائص أو باملواهب هنالك الناس ر يَُقدَّ وال

الشخصية. واملزية الثروات أمرين: غري النوع هذا من يوجد وال الحقيقية،
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وأخالقها وأوضاعها األمة عادات تكوين عىل تساعد أن القوانني تستطيع كيف

وال الزهو، دقة عىل ال الحقيقية، االحتياجات دقة عىل قائم مكني ترف هناك ويكون
فيها. الطبيعة وضعتها التي املالذ غري عن األشياء يف يبحث

يوجد أنه بما وهكذا، هنالك، للتوافه محل ال ذلك ومع كبري، بفيض يتمتع وهنالك
هذه يف فالذهن غريب، وجه عىل يستعملونه فإنهم إنفاقه فرص من أكثر مال لألكثرين

الذوق. من أكثر األمة
األدب ذلك لديه يكون ال فإنه دائًما مصالحه يف منهمك هنالك اإلنسان أن وبما

عليه.3 يُْقَرص ما الوقت من هنالك يوجد ال أنه فالواقع الفراغ، عىل القائم
توجب املطلقة فالحكومة املرادية، السلطة قيام دور هو الرومان لدى األدب ودور

األدب. يوجب والفراغ الفراغ،
موقع الوقوع عدم وإىل بينهم فيما مداراة إىل يفتقرون من األمة يف كان وكلما
من أكثر الربابرة من يميزنا أن يجب الذي هو العادات أدب أن غري أدب، وجد االستكراه

األوضاع. أدب
رجالها من واحد كل يشرتك التي األمة يف الرجال مع يعشن أن للنساء ينبغي وال
يوجب الحياء وهذا مستحيات، أي: متواضعات؛ يكن وإذن شاكلته، عىل الدولة إدارة يف
حريتهم جميع لهم يدع دعر يف دالل، غري من الرجال، يغوص حني عىل وذلك فضيلتهن،

بطالتهم. وجميع
فإن آخر فرد سبيل مما أكثر فرد سبيل يف هنالك توضع لم القوانني أن وبما
يكونوا أن من أكثر متحالفني يكونون األمة هذه يف فالرجال ملًكا، نفسه يعد واحد كل

مواطنني.
ينعم بلد يف واسعة وأبصاًرا جزوًعا روًحا كثريين أناًسا منح قد اإلقليم كان وإذا
عن يَُحدَّث فإنه سياسية وبمصالح الحكومة يف بنصيب الناس جميع عىل فيه النظام
الخاضعة غري الحوادث حساب يف حياتهم يقضون أناس هنالك ويُرى فيه، كثريًا السياسة

الناس. طبيعة أي: الدهر؛ ورصوف األمور طبيعة إىل نظًرا للحساب
يسيئونه، أو األمور يف الحكم يحسنون األفراد بكون غالبًا، يُباَىل، ال الحرة األمة ويف
نفسها. األحكام هذه نتائج تضمن التي الحرية تخرج هنا ومن األمور، يف حكمهم فيكفي
األمور يف الحكم يُحسن أن املستبدة الحكومة يف السواء عىل املرض من فإن وكذلك

الحكومة. مبدأ لصدم األمور يف يحكم أن فيكفي يُساء، أو
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ومعظم هواهم، إىل أمرهم فيُسلمون أحًدا، يروقوا أن يهمهم ال كثري الناس ومن
منها ونفور باألمور استخفاف من يخالجهم بما فهم ذاته، بفهمهم يشقون الفهم ذوي

هكذا. يكونوا أال يف كثرية عوامل وجود مع تعساء يكونون
فخر ألن وذلك فخوًرا؛ تكون األمة هذه فإن اآلخر يخىش ال األهلني من أحًدا أن وبما

استقاللهم. غري عىل يقوم ال امللوك
ُصْلًفا. تكون أن األخرى األمم عىل ويسهل فخور، الحرة واألمم

يف يكونون فإنهم كثريًا أنفسهم يف يعيشون الفخر الكثريي هؤالء أن بما ولكن
مزيج األوقات، معظم يف فيهم، فرُيى جزًعا يكونون وهم مجهولني، أناس بني الغالب

والعجب. السيئ الحياء من غريب
جامعون أناس فيها يُرى التي الروح أعمال يف الخصوص عىل األمة أخالق وتظهر

وحدهم. األمور يف فيفكرون لحواسهم
بالنقائص، للشعور صالًحا أكثر العزلة وتجعلنا املهازئ، نُِحسَّ أن املجتمع ويعلمنا
يجدوا أن قبل كثريون جوڨينالون عندهم ويُرى داميًا، يكون أهاجي من يكتبون وما

هوراس. مثل رجًال
قول حرية من عاطلون ألنهم وذلك الغاية؛ إىل املطلقة امللكيات يف املؤرخون ويكذب
دائًما تؤدي التي حريتهم لذات يكذبون فإنهم الغاية إىل الحرة الدول يف وأما الحقيقة،

مستبد. مُلبْتََرسات يكون كما حزبه مُلبْتََرسات عبًدا واحد كل فيكون االنقسام، إىل
يُنعم التي الرقة من أكثر الغالب يف هذه األصلية اإلبداع غلظة شعرائهم عند ويكون

رفائيل. لطف من أكثر أنجلو ميكل قوة من قريٌب يشء يشاهد وهنالك الذوق، بها

هوامش

.٦ فصل (1)
وفضة ذهب هو ما كل مونتسكيو يقصد الخيلة من وبالثروات ،“Fiction” (2)

إلخ. واعتبار، ونقد
مطلًقا»، أدب عدم يبدون ال ولكنهم األدب، من قليًال لكم اإلنكليز «يبدي (3)

إنكلرتة). حول (مالحظات
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