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 ظرية العقد االجتماعين

تقوم هذه النظرية على اساس ان االفراد كانوا يعيشون في حياة فطرية وبدائية ونظراً لشعورهم 

بعدم استجابة الحياة التي يعيشونها لتحقيق مصالحهم ورغباتهم اتفقوا فيما بينهم على ترك 

 حياتهم الطبيعية وتكوين مجتمع منظم يكفل لهم حياة مستقرة . 

 : اال انهم اختلفوا في . جتماعي اتفقوا على اصل الفكرة ان القائلين بفكرة العقد اال

 .تصوير حالة االنسان قبل قيام العقد  .1

 .اطراف العقد  .2

 النتائج التي تترتب على قيام العقد . .3

 روسو( .جان جاك لوك ، جون وكان من اهم رواد هذه النظرية كل من )هوبز ، 

 )هوبز( الفقيه  لدىنظرية العقد االجتماعي 

ويرى وبنى نظريته لتخدم تلك الغاية يعد هوبز من المتطرفين في تأييد السلطان المطلق للحكام 

 ،ان الدولة قامت كرد فعل على الحياة البدائية التي كانت تتسم باألنانية والصراع والحروب

 فاتفق االفراد على اقامة الدولة لتخليصهم من مساويء المجتمع البدائي على ان يتنازلوا عن

وتأسيساً على ما تقدم فأن الحاكم يكون صاحب  حاكم الذي لم يكن طرفاً في العقد .حقوقهم كافة لل

 سلطة مطلقة وال يوجد اي قيد يحد من سلطانه وال يكون مسؤوالً اال امام هللا . 

ويالحظ ان نظرية هوبز تتعارض مع فكرة حقوق االنسان ومع الفلسفة التحررية ولذلك لم تالِق 

      من اآلخرين .  قبوالً 

 الفقيه )جون لوك( العقد االجتماعي لدىنظرية 

ان الحياة البدائية كانت تتسم بالخير والحرية والمساواة وكان القانون الطبيعي هو الذي يرى  

ينظم العالقات بين االفراد الذين كانوا يتمتعون بحقوق طبيعة تستخلص من قوانين الطبيعة كحق 

المساواة، اال ان طبيعة االنسان تدفعه للبحث عن االفضل مما ادى الى اقامة الملكية والحرية و

المجتمع لضمان تنظيم الحريات التي كان يتمتع بها في حالة الفطرة، ولمنع االعتداءات التي 



يحتمل ان تتعرض لها، واختار من اجل ذلك اسلوب التعاقد إلقامة سلطة تتولى الحكم وتقيم 

فراد للمجتمع بموجب العقد عن جزء من حقوقهم بما يكفل اقامة السلطة وان العدل وقد تنازل اال

الحاكم طرف في العقد ويجب عليه حماية الجزء الباقي من حقوق االفراد وحرياتهم وعدم 

المساس بها الن حماية تلك الحقوق والحريات هي الغاية من اقامة السلطة وانسجاماً مع ما تقدم 

مراعاً في ذلك الحقوق ة وليست مطلقة والحاكم يباشر مهامه طبقاً للقانون فأن السلطة تكون مقيد

واذا اخل الحاكم بواجباته التي يتضمنها قانون الطبيعة ومقيداً بنصوص العقد االجتماعي، 

. للشعب ابعاده واحالل من يحل محلهوانحرف عن تحقيق الغاية التي وجد العقد من اجلها يجوز 

 افراده .ويالحظ ان لوك يرى ان السيادة هي سيادة الشعب كله بجميع 

 نظرية العقد االجتماعي لدى )جان جاك روسو( 

يرى ان وضع االنسان فبل قيام العقد كان يعيش في حياة بدائية يسود فيها مبدأ المساواة ويتمتع 

لحياة الفطرية وظهور الملكية االفراد بالحرية واالستقالل والمساواة الطبيعية، اال ان تطور ا

فضالً عن تعدد المصالح وتضاربها وهذا ما  ،الخاصة ادى الى االخالل بالمساواة بين االفراد

دفع الفرد للبحث عن وسيلة يستعيد بها المزايا التي كان يتمتع بها في حياة الفطرة السابقة ولكن 

اجتماعي يقوم على اساس تنازل كل فرد دون ان يعود اليها، فكان التوافق بين االفراد على عقد 

وهي ارادة مستقلة  ،عن حقوقه كافة للجماعة ونتيجة لذلك ظهرت ارادة عامة لمجموع االفراد

 : عن االفراد الموقعين على العقد وبذلك يكون العقد بين طرفين 

 .الشخص الجماعي المستقل ويتكون من مجموع االفراد يتمثل ب - االول

 يشمل كل فرد من افراد الجماعة .  -الثاني 

ً في العقد وانما هو بمثابة وكيل عن  ويالحظ على نظرية روسو انها لم تجعل الحاكم طرفا

، وان العقد االجتماعي ال يتضمن االفراد ويباشر السلطة نيابة عنهم ولهم عزله متى ارادوا ذلك

عة االنسان، ويرى ان خير الجماعة تنازالً حقيقياً عن الحرية الفردية الن الحرية جزء من طبي

حرية والمساواة، وان الشعب هو صاحب السيادة وال يخضع االفراد اال إلرادة يكمن في ال

  مجموع افراد الشعب .

            مدرسة الطبيعيين

حاول مفكرو هذه المدرسة ايجاد الحلول للصراع القائم بين السلطة والحرية وتحديد ما اذا كانت 

الفرد تعد هدف الجماعة ام ان الفرد يعد اداة في يد السلطة تحقق بها اغراض الجماعة، حقوق 

ولمعالجة هذه المسألة ظهر اتجاهان احدهما يتعلق بالمجال السياسي )مدرسة القانون الطبيعي( 

 والثاني يتعلق بالمجال االقتصادي )المدرسة الحرة( وسنتناول المدرستين وفق اآلتي :

 ون الطبيعي مدرسة القان



فكرة القانون الطبيعي اشار اليها مفكرين منذ العصور القديمة وكانت ذات طابع ديني، اال انها 

ظهرت بصورة جديدة على يد الفقيه )جروشيوس( الذي اعطى اساساً جديداً للقانون الطبيعي اذ 

ستنباط الايرى ان القانون الطبيعي مجموعة مباديء مستمدة من طبيعة االنسان عن طريق 

العقلي وان الطبيعة البشرية هي )أم القانون الطبيعي( التي تقضي بان يعيش االنسان وفقاً 

لغريزته االجتماعية في مجتمع هاديء ومنظم وان العقل هو اساس القانون الطبيعي الذي 

وعلى المشرع عدم  ،يتضمن تقرير حقوق وحريات طبيعية لإلنسان سابقة على وجود الدولة

ن مباديء القانون الطبيعي عند وضع قواعد القانون الوضعي وكلما اقترب القانون الخروج ع

 الوضعي من دائرة القانون الطبيعي كان اكثر عدالً وكماالً . 

ً استمدها من طبيعته االنسانية تولد معه وتبقى  ويالحظ ان مدرسة الطبيعيين تقرر للفرد حقوقا

ف رئيسي للجماعة، ولم تطبق هذه االفكار في تحديد معه وتقيد السلطة السياسية وحمايتها هد

 نشاط السلطة وتعيين اهدافها اال منذ القرن السابع عشر .

 

 المدرسة الحرة في االقتصاد 

نشأت في منتصف القرن الثامن عشر متأثرة بأفكار مدرسة الطبيعيين التي كان يتزعمها 

)كينيه( في فرنسا و )آدم سميث( في انجلترا، ووفقاً لتعاليم هذه المدرسة يجب ان تترك 

الدولة لألفراد اكبر قدر من الحرية في ممارسة نشاطهم االقتصادي ألنه يخضع لنظام 

قق المصلحة العامة، وتأسيساً على ما تقدم كانت الفكرة االساسية طبيعي وهذا النظام يح

لدى هذه المدرسة ترك النشاط االقتصادي للمبادرة الفردية وان ال تتدخل الدولة في هذا 

المجال اال بصورة استثنائية ومن ثم يفترض تقرير الحرية االقتصادية وحرية التملك 

 ارها المعروف )دعه يعمل دعه يمر( .وحرية العمل وحرية المبادالت وفقاً لشع
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