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 المحاضرة الثالثة عشر 

 نظريات نشوء الدولة ) أصل الدولة (

لقد تعددت نظرٌات نشوء الدولة واختلط بعضها مع نشوء السلطة السٌاسٌة , فبالرغم من ان 

النظرٌة تتضمن فرضٌات قابلة للصحة والخطأ فان نظرٌات نشوء الدولة قد تعرضت للنقد من 

الغربً لكن هذا ال ٌمنعنا من تناول اهم النظرٌات التً عدم امكانٌة واقعٌتها خاصة فً الفكر 

 فسرت نشوء الدولة وهً :

 اوال : النظرٌة الدٌنٌة 

تذهب هذه النظرٌة فً تفسٌر اصل الدولة مذهبا دٌنٌا وغٌبٌا , أي انها تنسب مصدر السلطة الى 

 فهو ٌختار من ٌشاء االله الخالق وتبعا لهذا االتجاه وتبعا لهذا االتجاه فأن السلطة مصدرها هللا

وما دام الحاكم ٌستمد سلطته من مصدر الهً فهو اذا اسمى من الطبقة البشرٌة وال ٌمكن 

المحكومٌن طالما ان الحاكم  حسب هذه سلطة او ارادة من جانب  ألٌةاخضاع سلطته وارادته 

هب الدٌنٌة , , ولهذه النظرٌة تسمٌات عدة من قبل ) المذااالفكار منفذا للمشٌئة  االلهٌة 

والنظرٌة السماوٌة , النشأة المقدسة للدولة (  , وتجمع الطروحات الدٌنٌة ألصل الدولة صفة 

مشتركة وهً انها جمٌعها تفسر السلطة السٌاسٌة فً الدولة وتبرر مشروعٌتها باالستناد الى قوة 

قادتها بإرادته  اعلى من قوة البشر وهً ) هللا (  وهللا هو الذي خلق ظاهرة السلطة واختار

, وقد اخذت هذه وبممارسة هذه السلطة والغرض من هذا االختٌار  هو دفع الفوضى بٌن الناس 

النظرٌة شكلٌٌن مثالٌٌن : الشكل االول كان فٌه مصدر السلطة االله مباشرة  اي ان االله هو 

كل الثانً فٌعتمد ٌختار الحكام بنفسه وٌزودهم بالسلطات الالزمة إلدارة شؤون البشر , اما الش

على االلهة كمصدر غٌر مباشر للسلطة  عن طرٌق الشعب  اي ان الشعب هو من ٌختار 

 الحكام.

 ثانيا :نظرية القوة 

ٌؤكد انصار هذه النظرٌة ان الدولة تكونت بواسطة القهر والقوة وسٌطرت القوي على الضعٌف 

وتعتمد هذه النظرٌة فً تفسٌرها  لألصلح, اي ان هذه النظرٌة تقوم على االٌمان بفكرة البقاء 

لنشوء الدولة ان الحٌاة قبل نشأة المجتمعات كانت تخضع لقانون الغابة فكانت االسرة الصغٌرة  

ال تستطٌع الحٌاة بدون القوة والعنف والغلبة  ولتستمر بالبقاء كان لزاما علٌها ان تدخل فً 

اسرة قوٌة على اسرة ضعٌفة  فأن الضعٌفة  صراع مع االخرٌن , وحٌنما ٌتم االنتصار من قبل

وتخضع لها , وهناك من ٌرى ان القوة لٌست اما ان تختفً من الوجود ام تنضم لالسرة القوٌة 

بالضرورة ان تكون قوة وحشٌة او عنف بل ٌمكن ان تكون قوة متمثلة بالسلطة الدٌنٌة او القوة 

 االقتصادٌة .

 ثالثا : نظرية االسرة 

ه النظرٌة بأن الدولة ظاهرة طبٌعٌة من ظواهر االجتماع االنسانً جاءت نتٌجة ٌؤمن رواد هذ

تطور تارٌخً اجتماعً طوٌل وٌرجع انصار هذه النظرٌة اصل نشوء الدولة الى الصورة 
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الصغٌرة للدولة اذا نمت االسرة واصبحت عائلة ومن ثم نمت وتطورت وباجتماع بضعة 

شٌرة الى عشائر عدة ادى اجتماعها الى تكوٌن القبٌلة التً عائالت تكونت العشٌرة ثم اتسعت الع

اتسعت الى قبائل عدة وحٌنما استقرت هذه القبائل على بقعة من االرض تكونت القرٌة وانقسمت 

الى قرى عدٌدة ومن اجتماع هذه القرى بعضها ببعض تكونت المدٌنة  ومن اجتماع هذه المدن 

الى رب سلطة رئٌس الدولة واالخٌرة تعود فً اصلها  تكونت الدولة  والصٌرورة ذاتها طالت

االسرة ثم رئٌس العشٌرة وبعدها رئٌس القبٌلة  ومن واخٌرا رئٌس الدولة اي ان سلطة الهٌئة 

الحاكمة فً الدولة ترجع الى السلطة االبوٌة , وعلى الرغم من االنتقادات التً تعرضت الها 

تلك سلطة على افراد اسرته أو ان االسرة لم تكن هً هذه النظرٌة مثل ان رب االسرة لم ٌكن ٌم

بداٌة الحٌاة االنسانٌة وانما مرت هذه الحٌاة بأطوار مختلفة قد ال تكون االسرة هً الخلٌة االولى 

فٌها ولكن على الرغم من هذه االنتقادات اال انه من المؤكد ان االسرة تمثل احدى حلقات تطور 

وان اختلفت سلطة االب على العائلة عن السلطة السٌاسٌة فً  الحٌاة االنسانٌة واالجتماعٌة

 الدولة .

 رابعا : نظريات العقد الجتماعي 

هناك من ٌرجع اصل ظهور هذه النظرٌات الى العصور القدٌمة عند الٌونان والرومان والبعض 

ز االخر ٌرى انها تعود الى القرن السادس عشر على ٌد كل ) هوبز , لوك / روسو ( وتترك

حول حٌاة االفراد الفطرٌة والبدائٌة والتً لم تستطٌع قوانٌنها  تنظٌم ما  افكار الفالسفة الثالثة

االفراد الى التفكٌر بترك هذه الحٌاة وتكوٌن ٌستجد فً هذه الحٌاة من عالقات انسانٌة مما دعت 

ما دفعهم الى مجتمع سٌاسً ٌنظم لهم جوانب الحٌاة المختلفة وٌكفل لهم االستقرار الكامل  م

وان نظرٌة العقد االجتماعً تشترك بثالث ’ ابرام عقد اجتماعً نشأت بمقتضاه السلطة الحاكمة 

فرضٌات  االولى ) حالة الفطرة االولى ( اي الحٌاة البدائٌة االولى التً عاش فً ظلها االنسان 

ً جماعً ملزم والفرضٌة قبل قٌام الدولة والفرضٌة الثانٌة ) العقد االجتماعً ( وهو اتفاق قانون

وهً ثمرة ابرام العقد االجتماعً , وٌمكن تلخٌص ابرز ما جاء فً افكار  الثالثة ) قٌام الدولة (

 المفكرٌن الثالث لهذه النظرٌة بما ٌلً :

حالة الفطرٌة بصورة وحشٌة ٌسودها العنف والقوة والغلبة بٌن بنً ال: قد صور هوبز *هوبز

البشر والصراع المستمر من اجل البقاء والسبب هو انانٌة النفس البشرٌة وحب الذات  

وللخروج من هذه الحالة ٌرى هوبز ان االفراد لجأوا الى ابرام عقد اجتماعً وهذا العقد تم بٌن 

ا فً العقد النه لم ٌكن اكتسب هذه الصفة بعد حٌث اتفق االفراد االفراد وان الحاكم لم ٌكن طرف

فٌما بٌنهم على العٌش معا فً سالم تحت سٌطرة واحد منهم ٌتولى الدفاع عنهم  مقابل التنازل 

عن جمٌع ما ٌتمتعتون به من حقوق طبٌعٌة  فالحاكم لم ٌشترك بالعقد وانما قام االفراد باختٌاره 

 وقهم لكً ٌدٌر امورهم .وتنازلوا له عن كل حق

: ٌصور لوك الحٌاة الفطرٌة بانها كانت تتسم بالتضامن االجتماعً بٌن االفراد والتعاون  *لوك

والمساواة وكانوا احرار متساوون فً ظل القانون الطبٌعً لكنهم كانوا ٌرغبون بحٌاة اكثر 

مجتمع بغٌر سلطة  اي منمنظم ال من المجتمع الطبٌعً الى مجتمع تنظٌم وحال افضل وانتق

عن طرٌق ابرام عقد اجتماعً  الى مجتمع فٌه سلطة , وعلٌه اتفق االفراد على تحقٌق ذلك 
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قوق ولٌس بالحقوق وهذا العقد عند لوك بٌن االفراد والحاكم لكن التنازل ٌكون بجزء من الح

 جتمع الجدٌد .كلها اي ٌتنازل االفراد بالقدر الالزم الذي ٌسمح بإقامة السلطة العامة فً الم

: ٌصف روسو حالة الفطرة  بأن االنسان كان فٌها ٌتمتع بالحرٌة واالستقالل فأن تعدد  *روسو

المصالح الفردٌة وتضاربها  قد ٌؤدي الى تعرض حقوق الفرد وحرٌته للخطر لذلك عمل 

لطة س ألٌةاالفراد على ترك حٌاة العزلة التً كان ٌحٌاها االفراد البدائٌون غٌر الخاضعٌن 

علٌهم والدخول فً مجتمع منظم حفاظا لحقوقهم وصٌانة لحرٌاتهم  , وعلٌه قرر االفراد ترك 

حالة الطبٌعة وذلك عن طرٌق ابرام عقد فٌما بٌنهم تخلوا فٌه عن حقوقهم وحرٌاتهم للمجموع 

ولٌس لفرد معٌن  اي تنازل بالحقوق للمجتمع  وهذا التنازل نتج عن ارادة جماعٌة تسمى ) 

رادة العامة ( التً ال ٌمكن التنازل عنها فكأن االفراد لم ٌتنازلوا عن كافة حقوقهم ,فكل ما اال

 فعله االفراد هو استبدال الحقوق والحرٌات الطبٌعٌة بحقوق وحرٌات مدنٌة .

 خامسا: نظرية التطور التاريخي 

ت على مر الزمن ٌرجع اصل نشأة الدولة وفقا لهذه النظرٌة الى مجموعة عوامل مختلفة تفاعل

واحد فقط مثل اسرة او قوة او اتفاق  نها لم تظهر فجأة وبناء على عاملحتى نشأت الدولة اي ا

بٌن االفراد مثال , وانما ٌعود اصلها لعوامل متعددة منها القوة االقتصادٌة والمادٌة والى عوامل 

دٌنٌة ولغوٌة وعقائدٌة وتختلف هذه العوامل من دولة الى اخرى , اي ان الدولة ظاهرة طبٌعٌة 

من التطور التارٌخً الذي ادى الى تجمع نتجت عن تفاعل عوامل مختلفة عبر فترات طوٌلة 

االفراد للتعاٌش معا وٌمكن اعتبار عامل القرابة اوال والٌه ٌعود وجود المجتمع  حٌث لعبت 

روابط القرابة دورا فً تدعٌم مشاعر الوحدة والتضامن بٌن الناس , وكذلك عامل الدٌن  وكذلك 

مجتمعً بوجود مصالح مشتركة تربط االنشطة االقتصادٌة , والوعً السٌاسً  اي الوعً ال

 الجماعة بعضها ببعض .

 


