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 : ةةةةةةةةةةةالمقدم

بين الحاااكم   ا  مرير   عبر مراحاال التاااريط الطويلااة صااااااااااااااراعااا    خاااا اإلنسااااااااااااااااان  
بين اإلنساااااان أيضاااااا  كما كان الصاااااراع،  وامتالك الخير،  ألجل بلوغ الساااااعادة،  والمحكوم

وأهمها الصااراع علا الطعام والشااراب  ،  األولي للبشااروأخيه اإلنسااان الناتع عن الفطرة 
واإلنساااان عدو ألخيه اإلنساااان ، حيث ساااادت فكرة البقاء لألقوى ،  ألومواطن الماء والك

فكااناا الحااجاة ملحاة لوجود قاانون ،  الغلباةأو   ألناه في حااجاة الكتساااااااااااااااب حقوقاه باالقوة
ة تكون راعيااة  ودولاا ،  قااانون يحمي وجود الضااااااااااااااعي  في مقاااباال القوى ،  ودولااة وعاادالااة

ولهاا ساااااااااااااالطاة تنفياذه من خالي  حاداب التوازن بين مطاالاب الفرد  ،  وحاامياة لهاذا القاانون 
  ر  ب  ت  ع  فهل ي  ، وعدالة حقيقية تضاااامن حم المواطن في العيك الكريم،  ومطالب الجماعة

هل يمكن أن يصاااال  لا سااااعادته الدنيوية في الل نظام ال يق     ؟من تجاربه  اإلنسااااان  
 .ا  راضي  ا  أن يعيك في كنفه سعيد المواطن    يستطيع اإلنسان    عند حدود مسمياته

 :مشكل  ال حث

،  وحلولها المتعددة عبر التاريط اإلنساني ، الفلسفات السياسيةأشكاي رغم من الب 
ومنذ أقدم العصاااااااور في الحضاااااااارات الشااااااارقية واليونانيةوفلسااااااافة العصاااااااور الوساااااااطا 

رة فإن المشاكلة الساياساية الزالا باقية  اإلساالمية والمسايحية والفلسافة الحديثة والمعاصا 
من أنواع    نوع   عن أي   ولم يرا اإلنساااااااااااان  ،  وأعني بها مشاااااااااااكلة العدالة والدولة والقانون 

وهل يمكن أن توفم    ؟،فما سااااااابب عدم الرضاااااااا؟ وما الذي يريده اإلنساااااااان،  الحكومات
والدساااااااتور في حياة الفرد   وما أهمية القانون والعدالة؟رضااااااااء شاااااااعوبها الحكومات في  

سااااوف تطرح للمناقشااااة مدللة علا الك بأفكار والتسااااا الت  ؟ كل هذه المشاااااكل  والدولة
 .أرسطو و   كل من أفالطون 

 :أهم   ال حث
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الزالا مشااااكلة العدالة والقانون مع البشاااارية من أعساااار المشاااااكل التي يعيشااااها  
نخضع هذا الموضوع للدراسة  ونحن  ا  ، اإلنسانعبر المراحل التاريخية من عمره المديد

ئه في الفلساااااااااافة اليونانية  ناالرين ألهمية الفكر السااااااااااياسااااااااااي وآرا،  والتمحيص والمقاربة
وما وضااااااااااااعته من حلوي مختلفة لمعضااااااااااااالته  ما طرحته هذه الفلساااااااااااافة فإن ،  القديمة

  الفالساااافة    حلوي    بالرغم من كل    مازاي يعد مشااااكلة يعيشااااها اإلنسااااان   المسااااتعصااااية فإنه
ألهمياة هاذا الموضااااااااااااااوع ارتاأياا طرحاه  ،  مثاالياة حيناا وواقعياة أحيااناا أخرى التي كااناا  

الفلسافة الساياساية في الفكر اإلنسااني القديم   يءللدراساة من خالي اساتعراا آراء منشا 
  مفكر معبرة    عادة ما تكون األفكار السااياسااية التي تصاادر عن أي   ،  أفالطون وأرسااطو 

واألنظمة  عاشااااااهاالذاتية والموضااااااوعية التي  عن الظروف   كبير    لا حد    صااااااادقا    تعبيرا  
عن عقل   صاااااااااااادرة  هي  مع أن تلك األفكار في الواقع  ، الساااااااااااياساااااااااااية التي عاصااااااااااارها

فإنها بالمقابل تؤكد مدي تفاعل عقله مع    ،المفكر الساااااااااياساااااااااي وتفكيرهأو  الفيلساااااااااوف
 ممارسة الفعل السياسي  ال   من األحوايحاي   فال يمكن بأي   ،  المجتمع الذي يعيك فيه

 مع بعضهم البعض.   أفراده    يتفاعل    في أطار مجتمع  
التي ال يمكن تطبيقها  ال ،  من هنا جاءت أهمية دراساة العدالة والدولة والقانون 

نظر كال فيلسااااااااااااااوف تختل  عن   ةمع األخاذ في االعتباار أن وجها ،  في أطاار النظاام
ال يتبنا قيمة ما من    قانوني    كما أنه ال يوجد نظام  ،  واحد   األخر ولو جمعهما عصااااااار  

فال يمكن أن يتجاااهاال أي ،  منهمااا  خليطااا  أو    قيم العاادالااة واألخالق والقااانون الطبيعي
  د  عا  فقاد ب    ،عاادال  دون أن يكون    قاانوني    قاانوني   قيماة العادالاة   ألناه  اا وجاد نظاام    نظاام  

 .بل ينحدر  لا مجرد نظام مادي وأسلوب قهري للحكم،  ا  قانوني   ا  عن أن يكون نظام
من خالي فيلساااااااااوفين هما ، دراساااااااااة الفكر الساااااااااياسااااااااايأحاوي   في هذا البحث  

وهذا ما يميز الفرد عن ،  باعتبار أن الفكر جوهر اإلنسااان وحقيقته،  أفالطون وأرسااطو 
فقد أمتاز  ،  والقيمة األسااااااساااااية وهي العدالة، والدولةويشااااامل المجتمع والمدينة  ،  األخر

فال يمكننااا أن ننكر أن ،  المجتمع اليوناااني عن غيره من المجتمعااات بمميزات عاادياادة
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وفي الوقا نفساااه ال يمكننا نسااايان  ،  للمجتمع اليوناني مميزاته التي أنفرد بها عن غيره
السااابم الفكري في طرح وما تضااامنته من حضاااارات كان لها ،  دور بالد الشااارق القديم

منها علا   اليونانيةالسااايما  ،  ومعتقدات قد سااااعدت المجتمعات الغربية األخرى   مي مفاه
نظريات ومصاااااااااطلحات اات قيمة فلسااااااااافية رفعا من شاااااااااأن الفلسااااااااافة   عدةصاااااااااياغة 
باااعتبااار أن العاادي    :البحااث في مفهوم العاادالااة والاادولااة والقااانون   تعليااه أرد،  اليونااانيااة

وهو الذي يدفعنا نحو  ،  والعدي هو األسااااااااااس الذي تقوم عليه القوانين، أسااااااااااس الدولة
والهدف من الك بيان أن المجتمع السياسي ، ألن القانون غايته العدي، احترام القوانين
وشااااااااارعية السااااااااالطة والحقوق الطبيعية يتطلب وجود الدولة والسااااااااالطة  ،  ومبررات قيامه

،  وقانون بال شرعية، وسلطة بال قانون ،  ن الصعب تصور دولة بال سلطةفم، والحقوق 
حقوق كل    ظوهذا يتطلب وجود العدالة التي تحف،  وشااااااااااارعية بال حقوق طبيعية لألفراد

هل ارتباط التربية باألخالق في   ،األسااااااائلة التي تطرح نفساااااااها نَّ ، األفراد داخل الدولة
 ا  لح الدولة؟ هل وضاااااااع أفالطون قانون الجمهورية الفاضااااااالة عند أفالطونجاء في صاااااااا

هل    ؟أم اكتفا بالقوانين التي يصااااااادرها الحاكم ساااااااواء   يحكم الحاكم والمحكوم علا حد  
مع أنااه في غير    ،دولااة الماادينااة حيااث كااانااا آرا ه مثاااليااة  اتغيرت نظرة أفالطون  ل
 .ه تلك  م تنطبم عليه أراكالمستطاع وجود حا

ياساااااااااايات    لا أن الدولة القائمة علا أرسااااااااااطو فقد اهب في كتابه  الساااااااااا  أما
، في الدولة والعدالة والقانون  في هذا الكتاب رأيه    مبدئيا  ،  الدساااااااتور هي أفضااااااال الدوي
 .وحم المواطنة وصفات الرئيس

من خالي هذا البحث ألن الفلسافة الساياساية في أساتعرضاهاهذه المواضايع ساوف  كل
  ا  يوتيوبي ا  وحلم اإلنسااان بالمدينة الفاضاالة حلم،  الدائملتجديد  لغني قابل و ي موضااوع حيوي  ائر 

فقد طرحه  كونفوشاااايوس  ، لن يسااااتطيع اإلنسااااان التخلص منه ألنه عاشااااه في بواكير أفكاره
،    مادينتاه الفااضاااااااااااااالاة  في مادينتاه الفااضاااااااااااااالاة كماا طرحاه  أفالطون  ومن بعاده  الفاارابي في 

الحلم يراود الفالسااااااااافة حتا يومنا   والل،   مدينة هللا في    أوغساااااااااتين  القديس  أيضاااااااااا  وطرحه



4 

  التي هي في رأيه المدينة    الفاضلة    يحلم بالمدينة     اليوتيوبية في     توماس مور فهذا،  الحاضر
 ها اليساوتيوبيا مدينة  والتي سايكون نقيضا  ، ورفاهية   ساعادة  ب  فيها اإلنساان    التي يعيك  ، المفقودة  
 .السابقة أضدادهاكما لكل المدن ، والتعاسة   الشقاء  

 :ال حثمن  الهدف

وبيان أن الفكر اإلنساااني حلقة متصاالة ال يمكن   ،هوإخضاااعالفلساافةالسااياساايةللدراسااة
أو تجاهله ألنه األسااااااااااااااس الذي تم بناء الحديث عليه وألن الفكر اإلنسااااااااااااااني   ، غفاي القديم

دعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه  
  ،البناءالفكريالينبوعالذيالينضااااااااااب ألنهمبنىعلىقواعدفكريةتلتهالبناتفكريةمتينةمتتاليةخلقتمنهذاقوية

 . والذي يرتوى به اإلنسان عبر األجياي في كل زمان ومكان
 :ال حث تس ؤلت

تكون هي   تبحث عن  جابات   عديدة   أساائلة   وجود    للدراسااة تسااتلزم    طرح  مشااكلة ت   لكل
وعرضااااااااااااااه لماادتاه العلمياة في  طاار البحاث  البااحاث    جهاد    وساااااااااااااايكون الاك من خالي    الحال  

 :بحثنا هذا علا النحو التالي وستكون تسا الت  ، واالستقصاء
مبدأ   تحقيموما ساابيل  ، هل أساااس نشااأة المجتمع في نظر أفالطون وأرسااطو واحدة -1

 ؟التعادي والتوازن في المدينة الفاضلة
  موقفهما وهل اتفقا في ،  كي  يمكننا تحقيم العدالة عند كل من أفالطون وأرساااااااااااطو -2

 ؟اختلفاأو 
 منوهال أمن كال  ، ماا أهمياة القاانون وكي  يتحقم التوازن بين هيئاات الادولاة الثالب -3

 ؟أفالطون وأرسطو بوجود الدستور
 ؟وهل سار تلميذه علا نهجه؟الدولة عند أفالطون  تكي  نشأ -4
  وريات جمهويبتدعون  ،  ما األسااااااااباب التي تجعل الفالساااااااافة يهربون  لي عالم الخياي -5

 ؟فاضلة ال يمكن تحقيقها
باعتبار  ، ال يمكننا القطع بهذا  ال بعد الغوص في فلسفة أفالطون وأرسطو   هنا

وساااااااااأحاوي في هذه ،  أفكارهما قد جاءت ردود أفعاي لألوضااااااااااع في المجتمع اليوناني
أو   والبحث عما  اا كان القانون فكرة مثالية،  الدراسااااااااااة أن أنتقد الوضااااااااااع القائم آنذاك

هل    ؟يمكن اعتباار هذا قانون وغيره ال يعاد قانونا  مقتضاااااااااااااااهما المعياار الذي ب   ؟يةواقع
 حسب وجهة نظر الفيلسوف.  ؟القانون الطبيعيأو   رادة المشرعأو   المرجع الدين
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 :حدود ال حث

مع االساااتعانة  ،  الدراساااة مقتصااارة علا فلسااافة أفالطون وأرساااطو الساااياساااية هذه
 .للدراسة وإثرائها  وتأثر الالحقين بهما،  تأثير السابقين عليهما  يوضحبما  

 :منهج ال حث

بوصافه المنهع الذي يتم من  ، اعتمدت الدراساة المنهع التحليلي النقدي المقارن 
من أفكار الفالساافة األقدمين وتعريفهما  ،  مخالله الغوص في أمواج هذا البحر المتالط

 .تالميذهم من بعدهم خاضهما  ب 

 :الدراس ت الس  ق 

في ،  فلساافة أفالطون وأرسااطو السااياسااية العديد من الدراسااات الجامعية  تناولا
في العديد من الجامعات العربية بشااااااااكل    (دكتوراه ،  ماجسااااااااتير)شااااااااكل رسااااااااائل علمية  

   - :نذكر منها علا سبيل الذكر ال الحصر،  صعاموفي الجامعات الليبية بشكل خا
  الفلسااااااااااافة الساااااااااااياساااااااااااية عند أفالطون  بحث مقدم لنيل درجة الدكتورة )د. نوري   •

 .2003المغرب   -جامعة محمد الخامس    (سويدانأحمد
حاث مقادم لنيال درجاة المااجسااااااااااااااتير    فلساااااااااااااافاة أفالطون أصااااااااااااااولهاا ونظريااتهاا   ب  •

 .2003ليبيا   -جامعة الزاوية   (اباب  الدي م  انتصار )د.
زينب   حث مقدم لنيل درجة الماجسااااتير )أ.مفهوم الدولة بين أرسااااطو وابن رشااااد  ب  •

 .2007ليبيا   -جامعة طرابلس    (دغماأل  محمد
 االتجااهاات الفلساااااااااااااافياة اليوناانياة في اإللهياات  بحاث مقادم لنيال درجاة المااجسااااااااااااااتير في  •

 .2014السعودية  -جامعة أم القرى  (بن سعود بن سعد الغامدي أحمدأ. )العقيدة
  الماجساااااااتير مفهوم العدي بين الفكر اليوناني والفكر اإلساااااااالمي  بحث مقدم لنيل درجة  •

 .2007طرابلس ليبيا  -ية الدراسات العليا أكاديم ()أ. عادي جمعه أبو سعيدة
 درجاة  نظاام الحكم بين مثاالياة أفالطون وواقعياة المااوردي وميكاافيللي   بحاث مقادم لنيال   •

 .2008ليبيا  -أكاديمية الدراسات العليا طرابلس  (الماجستير )أ. محمد  براهيم الشامط
لفلسااافة الفيلساااوفين في الساااياساااة  دراساااة جامعة منولم أجد ما أمكنني اإلطالع عليه  

 . (تاب للفارابي بعنوان )كتاب الجمع بين رأي الحكمينكىسو 
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 الاعو  ت: 

في فلساافة أفالطون علا الجمهورية الفاضاالة ترجمة حنا خباز واسااتعنا   اعتمدت
في بعض األشااااااااااياء الغير واضااااااااااحة كما اسااااااااااتعنا بترجمة   ابوبكرالتلوعبترجمة الدكتور  

سااااة ألرسااااطو ترجمة محمد الساااايد لطفي في بعض األشااااياء الغير لكتاب الساااايا  سااااانتهير
واضااااااحة في كتاب أرسااااااطو السااااااياساااااايات الذي اعتمدت عليه في دراسااااااتي ترجمة األب 

 بربارة بولس.    اوغستين
 :تقس م ت الدراس 

   -  :موضوع الدراسة  لا أربعة فصوي وهي  ينقسم
 :التعريفات والمفاهيم:الفصل األول -1

مفهوم  ويتناوي  مفهوم الدولة واألساااااااااس التي تقوم عليها  :األوييتناوي الفصااااااااال 
الدولة واألركان المادية األسااااساااية التي قاما عليها من شاااعب وإقليم وسااالطة ساااياساااية 

بادأناا المبحاث األوي: بتعري   وعادم التاداخال  واإلعترافثم األركاان القاانونياة كاالسااااااااااااااياادة 
 القانون لغة واصطالحا .  عدالةالو الدولة 

 .فقدطرحنافيهاألركاناألساسيةوالقانونيةالثاني أماالمبحث 
الااااااااااااااااااااااااااااثااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااث  الااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااااااااااااااااث    ماااااااااااااااااااااااااااااأ

 .  فقدطرحنافيهنظرياتنشأةالدولةوأهماآلراءالتيطرحتهاهذهالنظرياتوأهمالفالسفة
 

 

 

      

 

 الفال األول 

 التعر ف ت والمف ه م
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 لغ  وااطالح    والعدال  والق نون  مفهوم الدول   :األول الم حث

 الدول  واألسس التي تقوم نل ه : لث نيالم حث

 :نظر  ت نشأة الدول  في الفكر الس  سي لث لثالم حث

 4-10ال  ئ  الفكر   والجتم ن   والسة  سة   من القرن )الم حث الرا ع: 

 ق.م(
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 األول الم حث 
 لغ  وااطالح   والق نون والعدال  مفهوم الدول  

 

 

 

 .الدول  لغ  وااطالح    أول :

 ث ن   : الق نون لغ  وااطالح  .

 ث لث  : العدال  لغ  وااطالح  .
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 مفهوم لدول لغ وااطالح   

في الدراساااااات اإلنساااااانية    الدولة من أكثر الموضاااااوعات أهمية    يعتبر موضاااااوع  
، لذلك يصعب أن نصال  معقد    من الدارسين أنه موضوع    يعتقد العديد  حيث  والسياسية،  

لمفهوم الادولاة نظرا  لتعادد وجهاات النظر، ولالختالف في العلوم    محادد  فياه  لا تعري   
الجتماع يختل  علا تعري  علم التي أخضاعا الاهرة الدولة للدراساة، فتعري  علم ا

التطور الحاصاااال في أشااااكاي كما نجد أ نَّ علا تعري  علم القانون، وكذلك  السااااياسااااة 
الدوي عبر العصااااااااااور أدى  لا صااااااااااعوبة التعري  الجامع المانع، فقد اختل  تعري   
الدولة في اليونان القديم، عن تعريفها في الشاااااااارق العربي والغرب األوربي المساااااااايحي  
في العصاااااااور الوساااااااطي، عن تعريفها في الفكر الحديث والمعاصااااااار، فالدولة القديمة 

كانا قائمة علا االكتفاء الذاتي وكذلك عدد سااااااااااااكانها،  ا ودة  كانا مساااااااااااااحتها محد
في الحاي   وكانا وثيقة الصاااااااالة باألخالق نظرا  الرتباط السااااااااياسااااااااة باألخالق كما هو  

 .  اليونان القديم، والعالمين اإلسالمي والمسيحي
الساياساة البد لها من قواعد قانونية وأخالقية لتساير عليها، في حين أن هذه   نَّ 

والذي يرجع له الفضااااااااال في الهور    )*(رة تغيرت بظهور كتاب  األمير  لمكيافيلليالنظ
معني الدولة بالمفهوم الحديث،  ال أنه رفض ربط السااااااااااياسااااااااااة باألخالق  لقد فصاااااااااال 
ميكافيلليعلم الساااياساااة عن علم األخالق... فلم يؤمن بأن الساااياساااة تتشاااكل من مذهب  

خالقية، بل رأى علا العكس من الك أن أخالقي، وال تصااااااااب ااتها في دائرة القيم األ
 .(1)األخالق تتشكل طبقا  للسياسة

 
 مير، من أشااااااااااااهر مؤلفاته األ 1527-1469مكيافيللا: أديب ومفكر وسااااااااااااياسااااااااااااي  يطالي ولد في فلورنسااااااااااااا  )*(

ينظر: محمد علي محمد وعلي عبدالمعطي، السااااياسااااة بين النظرية والتطبيم، دار النهضااااة العربية، بيروت، 
 .115م، ص1985

 .113المرجع السابم، ص (1)
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وبهذا جعل األخالق في خدمة السااياسااة، والسااياسااية ال تحمل قيم أخالقية وما 
يمكننا أن نقتبسااااااااااه من األمير لمكيافيللي قوله:  من الضااااااااااروري لكل أمير يرغب في 

الخير، وأن يساااتخدم هذه المعرفة، الحفاظ عن نفساااه أن يتعلم كي  يبتعد عن الطيبة و 
، طبعا  ما يقابل الطيبة  (1)أو ال يسااااااااااااتخدمها طبقا لضاااااااااااارورات الحاالت التي يوجهها 

األمير الذي يريد أن يحمي نفساااااه   الذلك في رأي مكيافيللي عل  ،والخير هي األخالق
د ويحافظ علا  مارته أن يبتعد علا األخالق، ولهذا علا األمير أن يمتلك قوة األساااااااااا 

تجاه البشاااااااااار فهو   لب، أعتقد كباحثة أن مكيافيللي كانا نظرته تشااااااااااا مية  عودهاء الث 
يذهب  لا قوي:  عليك أن تدرك أن ثمة سااااااااااااابيلين للقتاي. أحدهما بواساااااااااااااطة القانون 
واآلخر عن طريم القوة. ويلجأ البشااااااااااااار  لا السااااااااااااابيل األوي أما الحيوانات فتلجأ  لا 

ريقة األولا غير كافية لتحقيم األهداف عادة، فإن الساابيل الثاني. ولكن لما كانا الط
علا اإلنسااان أن يلجأ تبعا لذلك  لا الطريقة الثانية ومن الضااروري لألمير أن يعرف  
اساتخدام الطريقتين معا ،.. وعلا األمير الذي يجد نفساه مرغما علا تعلم طريقة عمل  

م الطبيعتين اإلنسااااااااااااااانية  لب واألسااااااااااااااد معا . األمير يجب أن يتعلعالحيوان، أن يقلد الث 
والحيوانياااة، وأن  حاااداهماااا ال يمكن أن تعيك بااادون األخرى... يتحتم علياااه أن يكون  

، هاااذا األمير  ان من وجهاااة نظر  (2)ليرهاااب الاااذئااااب   ا  ثعلباااا  ليميز الفخاااا  وأساااااااااااااااااد
عليه أن يسااااتعمل الذكاء والحيلة معا، وأن يسااااتعمل كل الفضااااائل والراائل   ميكافيللا،
 ه في الحفاظ علا حكمه.  التي تساعد

عاد االرتباط بين األخالق والسااااااياسااااااة، مع عودة المثالية للظهور في الفلساااااافة  
، وكاان مقيااس هاذا  (3)األلماانياة حياث نااد كاانط بااإلرادة الطيباة كمعياار للفعال األخالقي

 
 .136م، ص1991، دار اآلفاق الجديد، المغرب، 19نيقولومكيافيللي، األمير، تر: خيري حماد، ط(1)
 .148-147المرجع السابم: ص (2)
ينظر: امانويلكانط، أساااااااس ميتافيزيقيا األخالق، تر: محمد فتحي الشااااااانيطي، دار النهضاااااااة العربية، بيروت،   (3)

 م.1970
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الفعل األخالقي ارتباطه بقواعد األمر المطلم، انتقل هذا االرتباط  لا فلساااااااااااافة هيجل  
بنهاية النظام االشاااااااااتراكي الشااااااااايوعي، وبقاء   (*) فاكو ياما تنبئ وحساااااااااب اعتقاد    الذي

النظام الليبرالي الرأساامالي، في كتابه  نهاية التاريط وخاتم البشاار  حيث قاي:  كان في 
اعتقاد كل من هيجل وماركس أن تطور المجتمعات البشااارية ليس  لا ماال نهاية، بل  

 لا شاااااكل من أشاااااكاي المجتمع يشااااابع احتياجاتها  أنه سااااايتوق  حين تصااااال البشااااارية  
وهكذا افترا االثنان أن  للتاريط نهاية :  هي عند هيجل الدولة    ،األساااسااية والرئيسااية

الليبرالية، وعند ماركس المجتمع الشاااااااايوعي.. يعني هذا أنه لن يكون ثمة مجاي لمزيد  
من التقدم في تطور المبادئ واألنظمة السااياسااية، والك ألن كافة المسااائل الكبيرة حقا 

ريط هنا نهاية النوع البشااااري أو التوق  في ، وال يقصااااد بنهاية التا(1)سااااتكون قد حلا 
دورة الحيااة بين الميالد والمماات، بل يعني نهااية التطور في األنظماة الساااااااااااااايااسااااااااااااااياة،  
بانتصاااااار أحد النظامين العالميين، وهكذا كان وانتصااااارت الرأسااااامالية علا الشااااايوعية  

 .أللفية الثانيةوبقاء النظام الواحد والكتلة الواحدة، وهذا ما شهده العالم في نهاية ا
 يامإلا طرح مصاااطلحات الدراساااة ومفاهيمها نساااتعرا مقومات قساااوف نتطرق

بغرا مزج لقيام الدولة    ،وأرساااااااااطو   ،أفالطون عرا شاااااااااروطها كل من:  الدولة التي  
نبين فيها التشااابه الحاصاال بين الفكر الحديث    ،القديم بالحديث، لتكون دراسااتنا مقاربة

ومفهوم الدولة سااواء كان بمعناها    ياساايةوضااوعات الساا أيضااا  أن المكما يتضااح  والقديم 
المثالي أو الواقعي لم يكن وليد الفكر الحديث والمعاصاااااااار، بل  ن له جذوره التاريخية  

  القديمة.  

 
(فرسااتبس فاكو باما: مفكر سااياسااي ياباني األصاال أمريكي الجنسااية شااغل مناصااب كبيرة في اإلدارة األمريكية،  *)

 .19م، ص2001ق والسياسة، المجلس األعلا للثقافة، القاهرة،  مام عبدالفتاح  مام، األخال
، مركز األهرام للترجمة والنشاااار، 1فرنساااايس فاكوياما، نهاية التاريط وخاتم البشاااار، تر: حسااااين أحمد أمين، ط (1)

 .9م، ص1993القاهرة، 
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 أول : الدول  لغ   وااطالح   

 :الدولةلغةا  -1
يري الطاااهر أحمااد الزاوي في تعريفااه للاادولااة في معجمااه مختااار القاااموس مااا 

 يلي:  
: الحرب، وأداال هللا  ولاااة  : انقالب الزماااان، والااادَّ ولاااة  : الااادَّ -داي يااادوي    -دوي   

دوالهااا  يياا  ام دارت، وهللا تعااالاأليااَّ   ةا: من األولين واإلدالااه: الغلبااة، ودالاا ونااَّ د  تعااالي من عاا  
 .(1)  لا حاي    من حاي   هر  الدَّ  الب  والدولة انق  بين الناس، 
الذي يتداوي، والدولة: الفعل أو   يءالدولة في لساااااااااان العرب:هي أسااااااااام الشااااااااا  
 .(2) بمعنا التغير من حاي  لا حاي  لا حاي    حاي    مناالنتقاي  

كما يري اإلمام أبي بكر الرازي في تعريفه للدولة في معجمه مختار الصااااحاح 
 مايلي:
ى يقااي كااناا لناا ر  تين علا األخ  ئ الف  دى   حا    داي  تا  ولاة( في الحرب أن )الادَّ   -دوي 

 ي  لف  ا    صاايارولة بالضاام في الماي يقاي  ( بكساار الداي. والد  الدَّويعليهم الدولة والجمع )
ي(، وقااااي أبو  و  ( و)د  ت  وال  د  يكون مرة لهاااذا ومرة لهاااذا والجمع )  ه  نااا و ل  و دابينهم يتااا    ولاااة  د  

ولةعبيد   ولة( بالفتح الفعل، وقاي ي به بعينه و)الد  او  تدَّ الذي ي   يء( بالضااام أسااام الشااا )الدُّ
ولة بالضاااام في الماي ا لغتان بمعنا أوجد، قاي أبو عمرو بن العالء: الدَّ م  بعضااااهم: ه  

والادولاة باالفتح في الحرب، وقااي عيسااااااااااااااي بن عمر: كلتااهماا تكون في المااي والحرب 
ماااااا    سااااااااااااااواء، وهللا  يونس:  )  أدري وقااااااي  بينهماااااا،  اماااااا  عاااااد  وأدالنااااا  ا من  ونااااا  ( هللا من 

لنيالغلبة يقاي: اللهم ) و)اإلدال ة (ولة  الدَّ  ال ا(صرني عليه )ن  أو الن  ( علا ف  أد  األيام أي  ود 
ذت هاأليدي  تداولته(  بين الناس. و)ي داول ها(  وهللا ) ارت  د    .(3) هذه مرة وهذه مرة  أ خ 

بمعنا أن هذه التعريفات ت ق رُّ بقيام الدولة نتيجة للحروب وغلبة قوم  لقوم أخرى  
دي دولاة أخرى، وتغير األياام من حااي  لا حااي، فياذهاب البعض  لا با وإال دالاة دولاة  

 
 .222، ص1980( الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1)
 .216-215، ص1972( محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر، 2)
 .216: صالمرجع السابم (3)
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أن العرب ينظرون  لا الادولاة في مبادأ التغير وعادم الثباات، في حين أن الادولاة عناد  
وعاادم التغير من خالي التعريفااات االصااااااااااااااطالحيااة،    الغرب قااائمااة علا مباادأ الثااابااا

 واللغوية لمفهوم الدولة. 
 الدولة اصطالحا: -2

مراد وهبه في معجمه الفلسااااافي أن الدولة في االصاااااطالح الفلسااااافي تقابل    ى ير 
 .  (1) مجتمع منظم له حكومة مستقلة :يمعن 

ل حماية  تنظيم ساااااااياساااااااي يكف :  في تعريفه للدولة فيقويأما عبد المنعم الحنفي  
القاانون، وتاأمين النظاام لجمااعاة من النااس تعيك علي أرا معيناة بصاااااااااااااافاة دائماة،  

بنشااأة األساارة، ويربطون تطورها بتطور األساارة، ويرد جان    الدولةويفساار البعض نشااأة 
تحاد من عدد من العائالت  بواانسااالطة الدولة  لا سااالطة األب القبلي، ويعتبر الدولة 

، وهذا التعري  يربط الدولة بالقانون من جهة وبمفهوم  (2) تحا سلطة حاكم اي سيادة
 .  السيادة من جهة أخرى األسرة و 

 الق نون في اللغ  والاطالا: ث ن   : 

هو الركيزة الثاانياة التي تقوم عليهاا الادولاة، ويحادد شااااااااااااااكال الادولاة من    القاانون 
خالي القوانين الساااااااااااااااائاادة، تختل  أنظمااة الاادولااة الملكيااة وقوانينهااا عن قوانين الاادولااة  
الجمهورية، وكما تطور مفهوم نشااأة الدولة واختل ، تطور مفهوم نشااأة القانون بتطور  

قاااد الهرت قت لم    لاااذيالزماااان واختالفاااه، ا واعاااده في مرة واحااادة، بااال  ن القواعاااد كن 
القانونية التي تنظم حياة الفرد والجماعة سااااااواء في األحواي الشااااااخصااااااية أو العقود أو 
الميراب لم تظهر فجأة ومن تلقاء نفسااااها، بل هي وليدة الحاجة  ليها وتأثرت بالعوامل  

  ا  ثم عادة وعرف   ، ثم قوة وغلبة،ا  لهيا  االجتماعية واالقتصاااااادية والساااااياساااااية، فكانا وحي 
أصابحا مدونة، أصابحا عادة عندما أحيطا برضااء الفرد والجماعة فصاارت   وأخيرا  

 
 .264م الفلسفي، دار مأمون لطباعة، القاهرة، )د.ت(، صج( مراد وهبه، المع1)
 .588م، ص1999، مكتبة مدبولي، 2، ط1عبدالمنعم الحنفي، موسوعة الفلسفة والفالسفة، ج( 2)
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 نهااا تلبي حاااجتهااا لتنظيم العالقااات بين أفرادهااا، ولهااذا كااانااا    قاااعاادة قااانونيااة، وأحس   
أفراد   تالصالة بين القانون والمجتمع صالة وثيقة، ألن القانون صادي وتعبير عن رغبا

 .  (1)رتبط مفهوم القانون بفكرتي العدالة والحمالمجتمع، كما ا
حملا القواعد القانونية في بدايتها السااااامة الدينية، باعتبار أن مصااااادر القانون 
هو الوحي اإللهي، ثم تطور المفهوم وتحوي  لا القااانون الااذي يفرا بااالقوة والغلبااة 

القوة والغلبة بوصااااااافها وسااااااايلة واالنتقام الفردي، فكانا المجتمعات القديمة تحتكم  لا 
 لا مرحلة التقاليد العرفية والعادات، فعندما انتقلا السااااااالطة  لالسااااااان القانون، ثم انتق

من الحكام اوي الصااافة اإللهية  لا رجاي الدين واألشاااراف الذين أشاااركوا معهم العامة 
  في الحكم الهرت األعراف والقوانين بوصاااافها وساااايلة من وسااااائل ساااان القانون، نتيجة 

السالطة الزمنية، ولم يعد القانون  عنلتطور الفكر الساياساي، وانفصااي السالطة الدينية  
قاااليااد  لا مرحلااة التاادوين،  ت حكرا علا فئااة معينااة، ثم انتقلااا من مرحلااة األعراف وال

ومن أشااااهر المدونات القانونية مدونة  جسااااتنيان  و األلواح العشاااار ، وقد سااااجلا هذه 
عرية، ويمكننا أن نحدد المراحل التي مر بها القانون في المدونات علا هيئة أبيات شااا 

 :(2)تطوره بالمراحل التالية
 .مرحلة الوحي اإللهي -1
 مرحلة التقاليد العرفية. -2

 .مرحلة القوة أو االنتقام الفردي -3
 .مرحلة تدوين القوانين -4

عباارة عن مجموعاة من القواعاد العااماة المجردة، التي تنظم العالقاات   :القاانون  
تمع ما، ويترتب علا مخالفتها عقاب أو جزاء توقعه السلطة التي تمثل القواعد في مج 

القانونية، وهو كل  يتكون من أجزاء، وكل قاعدة قانونية هي حكم لواقعة معينة، ونظرا   
لكثرة الوقائع داخل المجتمع من اقتصاااااااادية واجتماعية وساااااااياساااااااية، أصااااااابحا القواعد 

 
 .18، صم2003منشورات الحلبي، بيروت، (أحمد  براهيم حسن، طارق المجذوب وتاريط النظم القانونية، 1)
 .18ص سابم،المرجع ال (2)
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، والتي يقصاااااااد من ورائها تنظيم  (1)  بأنها نافذةالقانونية ال حصااااااار لها، والتي تتصااااااا 
جوانااب الحياااة، فهناااك قااانون عااام دولي وداخلي وهناااك قااانون خاااص دولي وداخلي،  
هاذه القوانين تنظم عالقاة الادولاة بااألفراد مواطنين أو أجااناب، كماا ينظم عالقاات الادوي 

جناائي، والخااص بعضااااااااااااااهاا ببعض، وماا يهمناا هناا أن القوانين المتنوعاة التي منهاا ال
والادولي والادسااااااااااااااتوري، والقاانون الادسااااااااااااااتوري هو الاذي يهتم بادراساااااااااااااااة الااهرة الادولاة  

، العاملة بداخلها، وكيفية ساير هذه المؤساساات، كما أن دراسة  (2)والمؤساساات الساياساية
القانون الدساااتوري لم ي عد مقتصااارا  علا الدراساااة الشاااكلية أو النظرية أو القانونية،  نما 

أيضاااا  بالجوانب الواقعية والعملية وكيفية ساااير المؤساااساااات الساااياساااية في أصااابح يهتم  
القانون الدسااتوري يحكم بالظواهر السااياسااية، والظاهرة السااياسااية التي يحكمها   الدولة، 

ال تقع في موقع يعلو الادولاة، أو ينزي عنهاا ألن ماا يعلوه يحكماه القاانون الادولي، وماا  
، والقانون الدساااتوري وقواعده ينظم كيفية ممارساااة (3) ينزي عنه يحكمه القانون اإلداري 

 السلطة  ي   كان الممارس لها فردا  أو جماعة أو شعبا .  

 في اللغة:    القانون  -1
كلي منطبم علا جميع جزئيااتاه التي يتعرف أحكاامهاا   يعرف الجرجااني القاانون:   •

 .  (4) منه كقوي النحاة الفاعل مرفوع، والمفعوي منصوب
بمعني أن مااا ينطبم علا الكاال ينطبم علا كاال أجزائااه في حااالااة الصااااااااااااااادق  

 كقاعدة منطقية أيضا . 
القاااااانون   • أحكاااااامهاااااا   الساااااااااااااايوطي:  يتعرف  جميع جزئيااااااتاااااه  علا  منطبم  كلي  أمر 

 أحكام الجزئيات البد للعودة  لا الكليات التي تحكمها.   ،معرفة ( 5) منه

 
 .93ص ،م2002، طرابلس، 1(عدنان طه الدوري، القانون الدستوري والنظم القانونية، ط1)
 .7م، ص2013الوطنية، بنغازي، ، دار الكتاب 2منصور ميالد يونس، القانون الدستوري، ط(2)
 .15المرجع السابم: ص (3)
 .1/171م، 1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الشري  الجرجاني، علي بن محمد: كتاب التعريفات، ط( 4)
( جالي الدين عبد الرحمن السااااااااااايوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرساااااااااااوم، تحقيم محمد  براهيم عبادة، 5)

 .117، ص2004آلداب، القاهرة، ، مكتبة ا1ط
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 .(1) القانون كلمة سريانية بمعني المسطرة أبو البقاء الكفؤي:  وقاي •
 . ( 2)  القوانين األصواي، والواحد قانون وليس بعربي مختار الصحاح القانون:  •
 . ( 3)  القانون مقياس كل شئ والجمع قوانين الطاهر الزاوي:  وقاي •

، واساااااااتقامتها أانفالقانونلفظغيرعربيوهيكلمةساااااااريانيةوتجمعقوانينوهومقياسااااااااألشاااااااياء
 .كمعنا المسطرة أو العصا

 في الصطالح:  القانون  -2
  مصاادرهاقاعدة عامة قد يكون  مراد وهبه في معجمه الفلساافي فإن القانون:    ى كما ير  •

موجود   ،ة المثاالياةالعرف أو المجتمع، والقاانون: قااعادة عااماة ملزماة تعبر عن الطبيعا
القااعادة   ،( 4)  وجودهتحقيم    فيالمعياار الاذي يلتزم باه الكاائن    وماا أو لواليفاة ماا، فه

القانونية من شااااااااااااااروطها أن تكون عامة ملزمة ومجردة أي تنطبم علا جميع الناس 
 وأن يلتزم بها الجميع ويعتبر العرف مصدر من مصادر نشوء القاعدة القانونية. 

المباادأ الكلي والملزم الااذي ينبغي  القااانون األخالقي علا نحو مااا قرره  كااانط  وهو:   •
فااألمر    جال تحقيم اسااااااااااااااتقالي اإلرادةأل مطاابقاة لاه من  تكون أفعااي الكاائن العااقا  أن

يلزم  كاااااان  لو  كماااااا  أفعااااال  الكلماااااات:  بهاااااذه  عناااااه  يعبر  أن  يمكن  للواجاااااب  المطلم 
يااااذهااااب    ،( 5)  لإلرادةأنتقيمقاااااعاااادةفعلكفيقااااانونكلىللطبيعااااة أن اإلرادة الخيرة   كااااانطحيااااث 

دة لديه بمثابة  يمتلكها الجميع وهي األسااااس الذي تقوم عليه أفعاي الناس فكانا اإلرا
 المشرع الكلا.

هو اإلعالم بمبدأ فعل كلي   أما الالند في موساااااااااوعته فيرى أن القانون األخالقي:   •
 .(6) أو  لزامي، ينبغي علا الكائن التقيد به في أعماله لكي يحقم استقالليته

 
 المحققعدنانبقاء أيوب بن موسااااا الحساااايني: الكليات معجم في المصااااطلحات والفروق اللغوية،  والكفوي، أب( 1)

 .1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2طدرويك، محمد المصري، 
 .511( محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابم، ص2)
 .514، مختار القاموس، مرجع سابم، صالزاوي ( الطاهر 3)
 .264( مراد وهبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابم، ص4)
 .109صسابم،  مصدراألخالق،   ميتافزيقاأسس    مانويلكانط،( 5)
عويدات، منشاااااااورات ، 2المجلد األوي، ط( اندريه الالند، موساااااااوعة الالند الفلسااااااافية، ترجمة خليل أحمد خليل، 6)

 .753، ص2001بيروت،  
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لااذلااك هي عااامااة،    ،لكاال األفراد  مااةبمعنا أن القاااعاادة القااانونيااة هي قاااعاادة ملز 
لياا يسااااااااااااااعا  لا تحقيقهاا  ع    ل  ثا  وهي تمثال الوجه المثاالي للمجتمع، بحياث أن الفرد له م  

داخل البيئة االجتماعية، وأيضاااااا  ألداء والائفه داخل الدولة، وهذه القاعدة العامة التي 
الناس  يتحمل في ااتها صاااافة اإللزام، هي المعيار الذي سااااوف نقيس من خالله أفعا

حيحة أما خاطئة، قانونية أو غير قانونية، وكل هذا التأكيد علا استقاللية هل هي ص
، وحساااااااااااااااب تحليلنااا  اإلرادة كماا يري كال من كاانط وال الناد، حساااااااااااااااب اعتقااد البااحثاة

 للتعريفات السابقة. 
 :العدالة في اللغة والصطالحثالثاا:

س الفضاااااااائل،  صااااااافة العدي والعدالة في معظم المذاهب األخالقية والفلسااااااافية رأ تعد
 ،فنجااد أن أفالطون قااد اعتبرهااا الفضاااااااااااااايلااة التي تنطوي تحتهااا الفضاااااااااااااااائاال الثالثااة الحكمااة

 .والعفة، والتي هي أساس كل دولة، وأعتبر معرفتها فضيلة وجهلها رايلة ،الشجاعة
 العدالة في اللغة:   -1

، وهو ضااااااااااااد الجور، ويقاي عدي عن يمالعدي: ما قام في النفوس أنه مسااااااااااااتق 
: الحكم بالحم، يقاي: هو يقضااااااااااي بالحم،  ي  د، ماي عنها وانحرف. والع  د وال  ع  الطريم  

يل  ل  د  ويعدي، والع   د  ي  والع  د  ل والع  د  سااااااااواء، أي النظير والمثيل، فعدي الشاااااااائ مثله من    والع 
 لا  دضاااده، أو مقداره. والتعادي: التسااااوي، وعدلته تعديال فاعتدي: ساااويته فاساااتوى وع  

فاعتداي،    لته تعديال  فالنة بفالن،  اا سااااااويا بينهما، وتعديل الشاااااائ تقويمه، يقاي: عدَّ 
 .(1)  اا قومته فاستقام
 دي  عادي: العا   في اللغاة كماا يري الطااهر الزاوي في مختاار القااموس:    العادالاة

  دي  ي يع  د  ، والدولة، والعدالة، ع  دالة  ، كالع  يمجور، وما قام في النفوس أنه مساااااتقضاااااد ال  
  ي  د  عاا    المرأةُّ عااد  لَّ بلفظ الواحااد، وهااذا أساااااااااااااام للجمع. رجاا    وعاادي،  من عاادوي    يادفهو عاا  
 .  أقامه   :  وعدي الحكم تعديال  لة،  دوع

 
 .430، ص1979( ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة 1)
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 لته  د  ه فقد ع  ت  م  ما أق    لَّ وك    ي   م أو ك  بين حالين في ك    توساااااااااااااط حاي   :  واالعتداي  
 .(1) دلته  ع  و  

الرازي:    وفي بكر  أبي  بن  محماااااد  يرى  الصااااااااااااااحااااااح  دي   مختاااااار  العااااادي:ع 
  ط  سا  ( وب  ي  اد( عليه في القضاية من باب ضارب فهو )ع  ي  د  ي(ضاد الجور يقاي )ع  د  )الع  

ل ته  ه و)دل  الوالي ع   د  ي( بفتح الداي أي المعد  )( بكسااااااار الداي وفتحها، وفالن من أهل  م ع 
 .(2) قنع في الشهادةضا وم  ي، أي ر  د  من أهل الع  

 في الصطالح:   ةلاالعد -2
وهو يقتبس تعريفه من كتاب   مراد وهبه في معجمه الفلسااااااااافي اهاعدالة كما ير ال

 : االعتداي واالستقامة والميل في الحم.التعريفات للجرجاني بأنها
بية  عصاا عند أفالطون هي نتاج الفعل المنساام لقوى النفس الثالب، العاقلة وال و 
 .، وهذا ما سوف نعرفه عند طرح فلسفة افالطون ومفهوم العدالة لديه (3)والشهوانية
تهم المجتمع    ابالنسااااابة للغير، وليساااااا مطلقة  ألنه  عند أرساااااطو هي فضااااايلة 
، أي العدالة التي يحققها الفرد لغيره كالقاضااااااااااي الذي يحكم بالعدي للمظلوم (4) المدني

 . مقابل الظالم 
  ، ( 5)عدالة توزيعية: ترجع  لا الدولة عندما تتولي قسمة األمواي بين المواطنين 

وهي ترادف المسااواة أمام القانون في الحقوق األسااساية في المجتمعات المدنية، والك 
التي ترجع  لا القضاااااااااااء الذي   وعدالة تعويضااااااااااية:    ،نابع من معنا العدالة التوزيعية

والك أما في المعامالت اإلرادية، أي الناشاااااائة عن   متعويض المظلوم من الظال  ايتول

 
 .410( الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، مرجع سابم، ص1)
 .417( محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابم، ص2)
 .265مراد وهبه، المعجم الفلسفي، مرجع سابم، ص (3)
 .265مرجع السابم، صال (4)
 .263مراد وهبه، المعجم الفلسفي، مرجع سابقص (5)
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اء واإلقراا وماا  ليهاا، وإماا في المعاامالت غير اإلرادياة  رادة الطرفين كاالبيع والشاااااااااااااار 
كاالساااااااااااااارقاة واالعتاداء، ويادخال في العادالاة التعويضااااااااااااااياة احترام الحم، والوفااء باالوعود 

 .(1) والتعهدات والعقود واالعتراف بالجميل واألنصاف
مجمل هذه التعريفات اللغوية واالصاطالحية، نساتشا  أن معني العدي هو    من
الحم، وإعطاء الحقوق ألصااحابها، وهو الفضاايلة التي يطلبها  بة  ن مجاوعدم  االسااتقامة  

تعويضاية أم توزيعية قانونية    ،اإلنساان في كل زمان ومكان ساوى كانا عدالة أو عدي
 أو اقتصادية أنصاف أو توسط واعتداي.  

 
 

  

 
 .263المرجع السابم، ص (1)
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  لث ني الم حث 

 الدول  واألسس التي تقوم نل ه 

 

 : األرك ن األس س    أول  

 . الشعب -1

 . اإلقليم -2

 .السلطةالسياسية -3

 ث ن   األرك ن لق نون  

 القانونية.  الشخصية -1

 . السيادة -2

 .العتراف -3
 

دائما  يرتبط اكر الدولة بالسالطة الساياساية والقانون والبشار الذين يعيشاون علا 
يومنا الحاضااار. األرا، وهذه أساااس قيام الدولة منذ العصاااور اليونانية القديمة وحتا  

كماا أن الادولاة ارتبطاا باأجهزة اإلكراه والردع حتا توفر األمن لرعاايااهاا من األخطاار  
في الداخل والخارج، أي أن لهذا النظام ساااااااااايادة داخلية وساااااااااايادة خارجية، ألن الدولة  
تمثل ساالطة عليا تفرا وجودها في الداخل والخارج، وال تعلوها ساالطة أخرى وهذا ما 
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السااااياسااااي ورجل الدولة الفرنسااااي، والذي يرجع له الفضاااال في )*(بوااناهب  ليه جان 
الهور مفهوم السايادة في الفكر الحديث، هذه السايادة تنظم عالقات األفراد بالدولة في 
الداخل باعتبارهم من ساااااااكانها ومواطنيها، كما أنها ركيزة العالقات الدولية القائمة بين  

هيبة الدولة صااااااااحبة السااااااايادة كسااااااالطة عليا في الدولة والعالم الخارجي وبهذا تفرا  
يدها القرار والتصاااااااارف ويعتبر مصااااااااطلح الساااااااايادة مصااااااااطلحا  حديثا  الهر مع كتاب  
 الجمهوريات الساااااااتة  أو  ساااااااتة كتاب عن الدولة  لجان بواان السااااااايادة في رأيه  القوة  

، أي أنها كما أساااااالفنا تملك ساااااالطة (1)العظما المفروضااااااة علا المواطنين واألشااااااياء 
الردع واإلكراه وهي كسااااالطة مخولة باساااااتعماي القوة علا شاااااعب معين في حدود  قليم 
معين، كما أن القانون الدولي اشاااااااترط لالعتراف بدولة ما، أن تكون صااااااااحبة سااااااايادة  
علا أراضااااااايها ومواطنيها في الداخل والخارج، وأصااااااادر قوانين دولية منها قانون عدم 

خل لحماية ساااااااايادة الدولة، وإن قيدت هذه الساااااااايادة المطلقة للدولة ضااااااااد مواطنيه  التد
 أيضا  بقانون دولي لحقوق اإلنسان.  
هي    StateبااااالنجليزياااةStatبااااأللماااانياااة    Statoوكلماااة الااادولاااة... بااااإليطاااالياااة  

، وتعني التمثاي الذي يصااانع من الرخام أو الحجر  Status(2)اشاااتقاق للكلمة الالتينية  
البرونز، ولاذلاك فهو يتميز بااالسااااااااااااااتقرار والثباات ومقااومتاه لعوامال الطبيعاة، وبهاذا  أو  

، في حين أن كلمة الدولة  (3)يتميز مفهوم الدولة عند الغرب باالساااااااااتقرار وعدم التغيير
في االصاطالح العربي انقالب الزمان وتغيره، ولذلك فهي من التغير الدائم والمساتمر،  

ة الحاكمة وتدور معها بقاء  وانحالال ، فإاا ساااااااااااقط الحاكم حيث ترتبط الدولة بالسااااااااااالط
 

جان بواان قانوني وساااياساااي فرنساااي مفكر وفيلساااوف ورجل دولة له كتاب الجمهوريات الساااا، وهو أوي من   )*(
، الساااااياساااااة بين النظرية والتطبيم، محمد علي محمد 1596-1530قاي بمبدأ سااااايادة الدولة، عاب ما بين عامي 
 .118وعلي عبدالمعطي محمد، مرجع سابم، ص

 .121المرجع السابم: ص (1)
 .25م، ص1997، دار الجيل، بيروت، 1فنسنا، نظريات الدولة، مالك أبو شهيوه، ومحمود خل ، طأندرو (2)
 .42م، ص2014، جامعة طرابلس، 3ينظر: منصور ميالد يونس، مقدمة لدراسة العالقات الدولية، ط (3)
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فبراير، في حين أن القانون منح   17سااااااقطا الدولة، وهذا ما حدب في ليبيا بعد ثورة 
الدولة شاااااااااخصاااااااااية اعتبارية لها وجودها المساااااااااتقل، وما الحاكم  ال خادم لهذه الدولة، 

ؤسااسااات الدولة ودسااتورها تمارس الدولة من خالله ساالطتها علا رعاياها، من خالي م
فالدولة الحديثة هي دوي المؤساااااااااااساااااااااااات، هذا المفهوم الحديث للدولة والذي الهر في 
نهاية القرن الساااااااادس عشااااااار هو المعني الحقيقي للدولة وهو الذي جعلها تختل  عن 

، وال يعني هااذا أن كاال الاادوي الحااديثااة هي دوي  (1)مفهوم الاادوي في باااقي العصااااااااااااااور
بل أن بعض الدوي هي مجتمعات بال دولة كما هو في العالم  حقيقية ومؤسااااااااساااااااااتية،  

الثالث الذي تحكم دوله حكومات دكتاتورية اسااااااااااااتبدادية قائمة علا الساااااااااااايادة المطلقة 
 للحاكم.  

سااوف نتطرق لنشااأة مفهوم القانون وتطوره والهور فكرة العدالة ومعايشااتها مع  
مجموعاة من المقوماات   يطلم علا مكاان ماا أساااااااااااااام دولاة الباد من توفر  ، ولكيالزمن

القديم أو الحديث،   في  هذه المقومات هي شااروط قيام الدولة مهما تعددت أو اختلفا،
روساااو أو جان   ،أو الفارابي  ،أو أرساااطو، ابن خلدون   ،أفالطون   ،واقعية أو مثالية عند

 بواان فهي كلها لم تخرج عن هذه األركان وهي:  
 أولا: األركان األساسية وتتمثل في:  

 عب.الش -1

 االقليم. -2

 .السلطة السياسية -3
 أول : األرك ن األس س  :

 الشعب:  -1

العنصر البشري هو الركن األوي والمهم في وجود الدولة، ويطلم علي هذا   ن
سام الشاعب والمواطنين والساكان واألمة، كما أن للشاعب عدة مفاهيم، فهناك  االعنصار  

 
 .25صمرجع سابم، أندرو قنسنا، نظرية الدولة،  (1)
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 .(1)المفهوم االجتماعي والسياسي والقانوني
الشاااااااااااااعب بالمفهوم االجتماعي أو القومي يقصاااااااااااااد به:  وحدة أفراده في العرق 

اعة بأنها الجم ، وهو بهذا يعني األمة وتعرف األمة (2)واللغة والدين واألماني   لتاريطوا
من الناس عاشااااااااااااااا معا ردحا طويال من الزمان، فنشااااااااااااااأت بينهما روابط تميزها عن 

كااتحااد اللغاة والادين والعاادات والتقاالياد والمادنياة مماا أدى  لا شااااااااااااااعور أفرادهاا    ،غيرهاا
األساااااسااااي المكون للدولة والمعروف بالشااااعب سااااوى   نصااااروالع(3)بالرغبة بالعيك معا 

البد أن يكون لديهم الرغبة الواقعية   ،أو سااااكان  كان يسااااما أمة أو شااااعب أو مواطنين
للسااااكان، كما    معين    في الحقيقة والواقع عدد  ا   ، وال يشااااترط حديث العملية في العيك معا  

دولة موناكو    فعل كل من أفالطون وأرسااااااااااطو في دولهم التي افترضااااااااااوها، فنجد مثال
كالصااااااااااين عدد ، في حين أن دولة آالف  بضااااااااااعة    اوالفاتيكان ال يتعدى عدد سااااااااااكانه
 سكانها أكثر من مليار نسمة.

 
 اإلقل م:  -2

الباد لهم من مكاان    ،منتمياة لادولاة ماا  مجموعاة األفراد أي   عاد الشااااااااااااااعاب  ي    لكي
سام هذا الشاعب أو الشاعب الذي يحمل  امادي يعيشاون فوقه، وهي األرا التي تحمل  

 أو الدولة الفارسية للفرس.   لليبيينسم المكان، كليبيا  ا
هو الركن الماادي المكون للادولاة، والاذي تماارس علياه ساااااااااااااالطااتهاا التي   واإلقليم

البري والبحري والجوي  المجاااااي  اإلقليم  الاااادولااااة، ويمثاااال  الثااااالااااث لوجود  الركن  تمثاااال 
 :  (4)والجرف القاري وهي كما يلي

 من األفراد.  : هو مساحة من اليابسة يقيم عليها مجموعةاإلقليم البري  -1

 
 .90، ص2002، طرابلس، 1، طالدستوري والنظم القانونية(عدنان طه الدوري، القانون 1)
 .90المرجع السابم، ص (2)
 .91ص، المرجع نفسه (3)
 .93ص، مرجع سابم(عدنان طه الدوري، القانون الدستوري والنظم القانونية، 4)
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 لساحل وتعرف بالمياه اإلقليمية.لهو رقعة مائية محااية    اإلقليم البحري: -2

 : وهو ما يعلو سطح اليابس والماء في الجو.الفضاء الجوي  -3

: وهو قاع البحر المتصاااااااااااااال بالشاااااااااااااااطئ الذي يوجد في الميااه الجرف الـقاري  -4
 . الدولية

كون  ت وقاد    ،ن كبيرة جاداكو ت وال يحاادد اإلقليم بمساااااااااااااااافاة معينااة في الواقع، فقااد  
، في حين  ا  مربع ا  صااااااااغيرة جدا كدولة الفاتيكان، ال تتعدى مساااااااااحتها الثماني كيلو متر 

، وهذا يخال  وجهة نظر كل من  ا  مربع  ا  دولة أمريكا مسااااااحتها عشااااارة مليون كيلو متر 
بالصاااغيرة بحيث ال  ليساااا أن تكون مسااااحة الدولة  االلذين اشاااترط  ،أفالطون وأرساااطو 

 جات سكانها، وال هي بالكبيرة بحيث يصعب حمايتها والسيطرة عليها.  تكفي حا

 السلط  الس  س  : -3

الساالطة الاهرة عامة مرتبطة بوجود الجماعات البشاارية ففي كل جماعة بشاارية 
 .(1)هناك من يأمر وهناك من يطيع

الساياساية هي العنصار المنظم للعالقات في الداخل بين األفراد ويساما   السالطة
باااالقاااانون الخااااص، في حين أن القاااانون الاااذي ينظم عالقاااات الااادولاااة في الخاااارج مع  
غيرهاا من الادوي يسااااااااااااااما باالقاانون الادولي، فال يكفي لوجود الادولاة أن يوجاد شااااااااااااااعاب 

يم تعرف بالسالطة الحاكمة، قد اإلقل ابل البد من وجود سالطة ساياساية تنظم هذ ،وإقليم
لط، وقد تعددت أنواع الساااااااااالطة السااااااااااياسااااااااااية نتيجة لتعدد   تكون ملكية أو جمهورية...

ساواء قديما في بالد اليونان كم أسالفنا أو حديثا في الفكر الساياساي    ،التوجهات الفكرية
يجة  نت   توريةنفساااااها، فهناك األنظمة الديمقراطية والملكية والدكتاولألساااااباب  المعاصااااار 

 .الختالف اآلراء واألفكار واألنظمة السياسية السائدة
 ثانياا: األركان القانونية:  

 
 .103، مرجع سابم، ص1منصور ميالد يونس، القانون الدستوري، النظم السياسية، ج (1)
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يرى البعض أن العناصااار األسااااساااية من  قليم وشاااعب وسااالطة ساااياساااية، غير  
كافية لوجود الدولة، والبد لها من عناصااااااار قانونية أخرى لتأكيد هذا الوجود، كما يرى  

 فقهاء القانون المعاصرون أن هذه العناصر القانونية هي كما يلي:  
 الشخصية القانونية:   -1

ية قانونية تكساابها حقوقا  وتحملها التزامات  ويقصااد بها أن تتمتع الدولة بشااخصاا 
 مقابلة للمجتمع الدولي وناتجة عن هذه الشخصية القانونية.  

أن تتحمل الدولة كافة اآلثار القانونية لألعماي التي يقوم بها ممثلوها، باعتبار   -1
 أنهم مفوضون من قبلها ومتصرفون باسمها.  

حصااااااال عليها، مثال تقليص حجم  اساااااااتمرارية الدولة بالرغم من التغيرات التي ت  -2
الدولة نتيجة الحروب األهلية، فهي ال زالا موجودة مثل  مصااااااااااااار اللا دولة 
لها حقوقها وعليها التزاماتها ولها شااااااااخصاااااااايتها القانونية ووجودها الدولي علا 
الرغم من فقدانها لشااااااااااابه جزيرة سااااااااااايناء نتيجة لالحتالي اإلسااااااااااارائيلي لها عام 

1967 (1). 
ي الاذي يمكن أن يحادب داخال الادولاة ال يلغا شااااااااااااااخصاااااااااااااايتهاا  االنقالب الثور  -3

 القانونية.  

مساااااااااااؤولية الشاااااااااااخصاااااااااااية القانونية في العالقات الدولية تكون من مهام الدولة   -4
عالقاتها الدبلوماسااية، واألضاارار التي قد ي لحقها أفرادها بالدوي األخرى تتحمل  

 .  (2)األخرى   مسؤوليتها الحكومة والدولة في التعويضات وغيرها من األمور

 السيادة: -2
السااااااااااااااياادة من أهم المباادئ الحاديثاة التي تعبر عن ساااااااااااااالطاة الادولاة في الاداخال 
والخارج باعتبارها سااالطة عليا، ويرجع مبدأ السااايادة في الهوره  لا المفكر والساااياساااي  
الفرنساااااي جان بواان عندما طرح في كتابه،  ساااااتة كتاب في الجمهورية  هذه الصااااافة  

 
 .41الد يونس، مقدمة في الدراسات الدولية، مرجع سابم، صمنصور مي (1)
 .41منصور ميالد يونس، مقدمة الدراسة العالقات الدولية، مرجع سابم، ص (2)
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الاااا  دولااااة عن غيرهااااا من الجماااااعااااات التي توجااااد داخلهااااا كااااالجماااااعااااة هي التي تميز 
 االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية.  

هذه السااااااايادة تعنا أن سااااااالطة الدولة سااااااالطة عليا ال تعلوها سااااااالطة أخرى وال  
تخضااااااع ألحد، وهي تسااااااتمد من الساااااالطة التي بيدها  صاااااادار األوامر التي تكون في 

 . (1)الذي يعبر عنه الدستور  والسيادة الدولة شكالنأعلا هرم السلطة أي من القانون  
 السيادة الداخلية:   -1

وهي ساااااااايادة الدولة داخل أرضااااااااها في فرا قوانينها علا مواطنيها واألجانب  
 المقيمين علا أراضيها.  

 السيادة الخارجية:   -2
وهي في عالقااتهاا الادولياة مع دوي العاالم، بااعتباارهاا جزءا  من منظوماة دولياة  
ومعنا الك أن ال تخضااااع الدولة في تصاااارفاتها وقراراتها  لا ساااالطة دولة أخرى، وأن 
تتعامل معها الدوي علا قدم المسااااااااااااواة وأن تتمتع باساااااااااااتقاللها التام في مواجهة باقي 

مة وقد نادى بعض الفقهاء أن ساايادة الدولة شاارط دوي العالم ألنها دولة اات ساايادة تا
 لقيامها واالعتراف بها كدولة حرة مستقلة.  

 العتراف:   -3
االعتراف هو التساليم من قبل الدوي كلها أو بعضاها بوجود هذه الدولة الجديدة 

 .(2)وقبولها كعضو في الجماعة الدولية حيث يدخلون معها في عالقات دولية
وقااد اختل  الفقهاااء القااانونييون بقيمااة االعتراف حيااث اهااب البعض  لا أنااه 
صاااااااافة  نشااااااااائية بدونها ال توجد الدولة، في حين رأى البعض أن مجرد اإلقرار بوجود  
الدولة واقعيا  يعد الك اعترافا ، ألن الدولة  اا اكتملا أركانها من  قليم وشاااعب وسااالطة 

 
 .42المرجع السابم، ص (1)
 .43ص منصور يونس، مقدمة الدراسة العالقات الدولية، مرجع سابم،(2)
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راف دولي أو بدونه وهذا ما أقره مجمع القانون ساااياساااية اات سااايادة فهي موجودة باعت 
الذي أعتبر أن االعتراف صفة  قرارية ال صفة  نسانية،    (1)1936الدولي في بروكسل  

 فالدولة موجودة  اا اكتملا أركانها األساسية باعتراف أو بدونه.
  

 
 .49المرجع السابم، ص( 1)
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علماء االجتماع والمؤرخون في تحديد أصااااال نشاااااأة الدولة، كما اختلفوا   اختل 
، في أصاااااال نشااااااأة الدولة وضااااااعا عدة ا  كان لغويا أو اصااااااطالحي  في تعريفها، سااااااواء  
 نظريات منها:  

 النظريات الثيوقراطية أو الدينية. -1

 النظريات االجتماعية. -2

 .النظريات العقدية -3

 النظر  ت الث وقراط  :-أول  

تلك النظريات التي تنساااااب أصااااال نشاااااأة الدولة  لا مصااااادر  لهي، وتبرر    هي
إلرادة اإللهية فكما خلم  خضااااوع األفراد للساااالطة علا أساااااس ديني، من خالي تدخل ا

 . (1)هللا الكائنات خلم الدولة
 ال  أنهاا اختلفاا فيماا يتعلم بااختياار الحكاام علا النحو التاالي: نظرياة الطبيعاة  
اإللهية لألحكام: تقوم هذه النظرية علا أساااااااااس أن الحاكم يكون من طبيعة  لهية فلم  

ذلاك فاإن التااريط ياذكر لناا باأن يكن مختاارا  من قبال اإللهاة فقط، بال هو اإللاه نفسااااااااااااااه لا 
المدنيات القديمة في مصاااااار والصااااااين والهند، قد قاما علا هذا األساااااااس حيث كان 

 ينظر  لا الحكام من ملوك وأباطرة علا أنهم  لهة.
موق  التفويض اإللهي المباشاااااااااار، وموق   موقفين  هذه النظرية  لا   وتنقساااااااااام
 المباشر.  غيرالتفويض اإللهي  

 :مباشرالتفويض اإللهي ال -1
أن العناية اإللهية تختار الحكام، وأن الدولة من  تقوم هذه النظرية علا أساااس  

صاانع هللا، وهو يختار الملوك مباشاارة، وعلا الرعية أن يخضااعوا ألوامر هؤالء الملوك 
  اإللهية وتمرد    إلرادةل طاعة عمياء، ألن هللا اصطفاهم ولهذا تعد مخالفتهم هي مخالفة  

عليها، وهم يمتلكون سااااالطة مطلقة في حكم الرعية فال يساااااألون لم فعلتم هذا أو ااك؟ 
 

 .158، صمرجع سابم( منصور ميالد يونس، القانون الدستوري، 1)
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وهذه النظرية تبالغ في تقديس الملوك الذين يمتلكون الساااالطة الزمنية والدينية، ونظرية  
التفويض اإللهي المباشااااااار تذهب  لا أن هللا يفوا أمر الرعية لشاااااااخص اي طبيعة  

دة عند قدماء المصاااااريين فقد قاي فرعون للمصاااااريين:  هذه النظرية ساااااائ   ، وكانا لهية
ل ا( بُّك م  األ ع  ذ ت    ل ها  (، وقاي لموسا:  (من سورة النزعات  24اآلية  ) )أ ن ا ر  ق اي  ل ئ ن  اتَّخ 

ون ين   ج  ل نَّك  م ن  الم ساااا  ع  ، ووجدت هذه النظرية  (من سااااورة الشااااعراء  29اآلية  ))غ ي ر ي أل ج 
االمبراطور اا طبيعااة  لهيااة حتا    نعنااد اليااابااانيون حيااث كاااحتا في الفكر الحااديااث  

 .(1)هزم في الحرب العالمية الثانية
 :التفويض اإللهي غير المباشر -2

التفويض اإللهي غير المباشاار، يرى معتنقوه أن تقوم هذه النظرية علا أساااس  
تيار  الدولة من صااااااانع هللا، ولكن بطريقة غير مباشااااااارة، فار ال يتدخل مباشااااااارة في اخ 

البشر الختيار حاكم  وإرادة  الحكام، بل يسخر األمور ويهيئ الظروف ويوجه األحداب  
هاذه النظرياة للحاد من الساااااااااااااالطاة المطلقاة للحكاام، وقاد قااي بهاا    الهرت، وقاد  (2)معين

رجاي الكنيسااااة، ولكن تأثير هذه النظريات أضاااامحل نتيجة للوعي، وتبين أنه ال يمكن  
حديث والمعاصاااااااار لتفسااااااااير نشااااااااأة الدولة، كما انفصاااااااالا االعتماد عليها في الفكر ال

 في توجيه الدولة. دينالسلطة الدينية عن السلطة الزمنية واضمحل دور ال
 :النظر  ت الجتم ن   -ث ن    

 .نظرية القوة أو الغلبة -1
 .نظرية التطور العائلي -2
 .نظرية التطور التاريخي -3

 :نظرية القوة أو الغلبة -1
أصاااااااحاب هذه النظرية  لا القوي بأن الدولة قاما من خالي الصاااااااراع،   يذهب

 
 .140( منصور ميالد يونس، القانون الدستوري، مرجع سابم، ص1)
 .141ص سابم،المرجع ال (2)
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سااااااالطة تنفيذ  رادته علا الطرف المغلوب، وخضاااااااوعه لقوة   ه  ح  ن  وأن انتصاااااااار القوي م  
 .(1)المنتصر، فتفرا الدولة الغالبة سلطانها علا الدولة المغلوبة

وي والممالك يذهب ابن خلدون  لا أن التعاضد والتناحر هو سبب في نشاة الد
من خالي العصاااااااااااابية التي يعرفها بقوله:  وما جعل هللا في قلوب عباده من الشاااااااااااافقة 
والنعرة علا اوى أرحامهم وأقربائهم موجودة في الطبائع البشاااارية وبها يكون التعاضااااد 

 .(2)والتناصر 
فتعصااااب اإلنسااااان لبنا جنسااااه وأقاربه وصااااراعه مع اآلخرين في الدفاع عنهم  

الملك وأيضاااا  انحالله ألن الصاااراع ينتهي  لا انتصاااار أحد الطرفين هو سااابب لنشاااوء 
فالغلبة هي وساايلة الحكم يقوي ابن خلدون في مقدمته:  ولما كانا الرئاسااة أنما تكون  
بالغلب، وجب أن تكون عصاااابة الك النصاااااب أقوي من سااااائر العصااااائب ليقع الغلب 

 .(3)منها، وتتم الرئاسة ألهلها 
لنعرة لبني الجنس واوى األرحاام واألقاارب وأداة التغلاب فاالعصااااااااااااااباة التي هي ا

علا الغير، وهذا يرجع  لا أن البشر في اجتماعهم يحتاجون  لا الحاكم الذي يحمي  
بعضاااااااااهم من بعض فيذهب ابن خلدون  لا القوي:  أن األدميين بالطبيعة اإلنساااااااااانية  

باد أن يكون  يحتااجون في كال اجتمااع  لا وأزع وحااكم يزع بعضااااااااااااااهم عن بعض، وال
متغلبااا  عليهم بتلااك العصاااااااااااااابااة، وإال  لم تتم قاادرتااه علا الااك، وهااذا التغلااب هو الملااك 

أي عندما يتغلب اإلنسااااااان ببنا قومه يصاااااابح    (4)والملك فهو التغلب والحكم بالقهر.. 
 للمغلوب تحا أمره فيحكمه بالقوة والقهر ولهذا يذهب الفارابي  لا القوي:

ا لألخرى علا هاذه هي الفاائزة والمغبوطاة وهي السااااااااااااااعيادة في العادي:  فاالقااهرة منها 
طاااااااااابااااااااااع   فااااااااااي  أمااااااااااا  الااااااااااطاااااااااابااااااااااع،  فااااااااااي  الااااااااااتااااااااااي  هااااااااااي  األشااااااااااااااااااااااااياااااااااااء  وهااااااااااذه 
كإلنساااانأوفيطبعكلطائفة،وهيتابعةلماعليهاطبائعالموجوداتالطبيعيةفماهوفيالطبعهوالعدلفالعدإلاا 

 
 .28، صم2003منشورات الحلبي، بيروت، ( أحمد  براهيم حسن، طارق المجذوب وتاريط النظم القانونية، 1)
 .254، ص2004، دار يعرب، دمشم، 1خلدون، حققها عبدهللا محمد درويك، طابن خلدون، مقدمة ابن  (2)
 .261المرجع السابم: ص (3)
 .272المرجع نفسه: ص (4)
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هو األنفع للقاااهر هو أيضااااااااااااااااا  عاادي. فهااذه كلهااا هو العاادي   وأنيفعاللمقهورمااا...  التغااالااب
 .، وهو هنا اإلكراه (1)... وهذهاألفعالهياألفعااللفاضلةالطبيعي، وهي الفضيلة. 

وهنا لىجانبالعصاابية،والتغلبكوسااائلللوصااوإللىالملكيذهبابنخلدونعلىالتأكيدعلىأساالوباإلكراه 
وساااااااايلة وأداة الحكم  لا يومنا هذا  ولقهر هوأن ا  واسااااااااتعمااللقوةللحاكمكمااهبميكيافيلليبعده،
 واإلكراه واإللزام بتنفيذ سياسة الدولة.  القهرالك  منبكل أدوات الشرطية واألمن الغرا 

:  للصاااراعوالوصاااوإللىالحكمفيقوي نهاية    كذلكذهبهيجلفيأنالغلبةوانتصاااارأحدالمتصاااارعين
الاااااتاااااي   فاااااياااااناااااياااااالإلعاااااتاااااراف الااااارغاااااباااااااة   فاااااهاااااي  الاااااتاااااااارياااااط  ماااااحااااارك  هاااااي  والاااااتاااااقاااااااديااااار 

تدفعالبشااارإلىالدخولفيعراكحتىالموتيساااعىفيهكلفردلنيالعترافاآلخربأدميته،فإااحدثوأدىالخوفالطبيعي 
،فالغلبةألحداألطراف (2)... منالموتبأحدالمتصااارعينإلىالخضااوعواالاعان،نشااأتعالقةالساايدوالعبد

 .وانتصارهيعنىنهايةالحربوخضوعالمغلوبإلرادةالغالب
:  أن وفاااااااااااوكاااااااااااوياااااااااااامااااااااااااياااااااااااقاااااااااااولااااااااااافاااااااااااياااااااااااكاااااااااااتااااااااااااباااااااااااهاااااااااااناااااااااااهااااااااااااياااااااااااةالاااااااااااتاااااااااااارياااااااااااط

 .(3) الصراعبيناأليولوجياتالشيوعيةوالرأسماليةسوفينتهيلصالحالرأسمالية
أصاااااااحاب هذه النظرية أن الحرب ساااااااتبقا  لا نهاية العالم طالما توجد دوي،   ويري 

أسالفنا ابن   كماألن الصاراع وفم نظريتهم هو أسااس وجود الدوي ومن القائلين بهذه النظرية  
خلدون في )مقدمته( الشااااااااااااااهيرة، وهيجل في كتابه )فلساااااااااااااافة القانون(، وفاكو ياما في كتابه  

بين البشااار، وهو الصاااراع الذي عرفه   قوا علا أن الصاااراع قائم  أتف هؤالء)نهاية البشااار(، كل 
 السيد والعبد، وينتهي بانتصار السيد وخضوع العبد.  بينالتاريط بالصراع 

 :نظرية التطور العائلي -2
هي أصل نشأة الدولة، وهي الخلية األولا، وصورة مصغرة عن الدولة،   األسرة

وأصابحا عشايرة، ا  كما يذهب أرساطو في كتابه الساياسايات، فقد تطورت األسارة طبيعي 
وتجمعاا مجموعاة العشااااااااااااااائر وكوناا قبيلاة، وتجمعاا هاذه القباائال حوي مناابع الميااه 

 وشواطئ البحار وكونا الدولة.

 :التاريخي  التطورنظرية  -3

 
 . 158-157م، ص1988، دار المشرق، بيروت،  7ينظر الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ط  ( 1) 
 . 20، ص1996، مكتبة مدبولي، القاهرة،  1( هيجل، أصوي فلسفة الحم، ترجمة  مام عبدالفتاح  مام، ج2) 
 . 8، صالمرجع السابم( فرسيسفاكوياما، نهاية التاريط وخاتم البشر،  3) 
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، وال يمكن  رجااع سااااااااااااااباب  (1)هاذه النظرياة  لا أن الادولاة الااهرة طبيعياة  تاذهاب
قاما بسبب    ى نشأتها  لا سبب معين، فهناك دوي قاما نتيجة للتطور العائلي، وأخر 

الغلبة والقوة...الط، وتعددت أشاااااااكاي الدوي لتعدد أساااااااباب وجودها وتكونها، فال يمكن  
اجتماعية كغيرها من الظواهر فهي قابلة  ةاهر  رجاعها  لا ساااابب واحد، وألن الدولة ال

للتطور نتيجة لتأثرها بالظروف المحيطة بها ساااااااواء كانا اجتماعية أو اقتصاااااااادية أو 
 سياسية، ولهذا تعددت أنظمة الحكم واختلفا.

 :النظر  ت العقد   -ث لث   

أبرمه العديد من األفراد    تذهب هذه النظريات  لا أن ساااااااابب نشااااااااأة الدولة عقد  
عن حالة الفطرة األولي والتي يكون فيها اإلنساان في   ا  السالمي، بعيد  تعايكأجل ال  من

حالة صااراع مع أخيه اإلنسااان، وبها انتقل من هذه الحالة  لا حالة التمدن، واشااتهرت 
ن كاان لهاا جاذورهاا القاديماة فقاد إالقرن السااااااااااااااابع والثاامن عشاااااااااااااار، و   فيهاذه النظرياات  

، حيث يذهب أبيقور  لي:  أن الحم الطبيعي تعاقد  (*)الهرت مع الفلساااااااااااااافة األبيقورية
، بمعنا أن الغااياة من  (2)نفعي، الغااياة مناه أال  يساااااااااااااائ النااس  لا بعضااااااااااااااهم البعض

المجتمع ال تتحقم  الَّ  اا حدب تعاقد، الغرا منه المنفعة التي هي تحقيم وتحصيل  
ان الذي كان اللذة التي ال توجد  ال  باالتصاااااااااااااي باآلخر لغرا الحصااااااااااااوي علا األم

يفتقر له المجتمع في تلك الفترة نتيجة للظروف الساااااااياساااااااية المضاااااااطربة، وقد الهرت  
الدعوة للتعاقد النفعي لتحقيم األمن واألمان حتا في ليبيا، نتيجة حالة االضاااااااااااااطراب 
السااااااااااااياسااااااااااااي الذي تعيشااااااااااااه البالد في الوقا الحالي، فكانا دعوة من بعض النخب  

 
 .148ونس، القانون الدستوري، مرجع سابم، صمنصور ميالد ي (1)
 .98، مصطفي النشار، المرجع السابم: 271-341( االبيقورية أستااها ابيقور الذي عاب بين عامي *)
مصاااطفي النشاااار، تطور الفلسااافة الساااياساااية من صاااولون حتا ابن خلدون، الدار المصااارية الساااعودية للنشااار  (2)

 .98م، ص2009والطباعة، القاهرة، 
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يمثل هذه حمي اإلنساااااااااان ويوفر له األمن واألمان   الساااااااااياساااااااااية  لا تعاقد اجتماعي ي 
 -النظرية كل من )هوبز، ولوك، وروسو(:

 :Hobbes  (1679 -1588)()توماس هوبز-1

 لا أن حاالاة الفطرة األولا    ،نجليزي هوبز منااصاااااااااااااار الملكياةالمفكر اإل  ياذهاب
لإلنسااااااان هي الصااااااراع والحروب المسااااااتمرة والفوضااااااا، بساااااابب أنانية اإلنسااااااان وحبه  
للتملك، وبما أن هذه الشرور قد تؤدي  لا القضاء علا البشرية، وحب اإلنسان للبقاء 

ألجل    الجميعلشااااااخص آخر يختاره    رادتهأن يتنازي عن حريته بمحض    لااضااااااطر 
م لهم السااااااااااااااعاادة والطماأنيناة، وفي مقاابال الاك يتناازلون لاه عن كاامال  أن يحميهم ويحق

حريتهم، من خالي عقااد هو ليس طرفااا فيااه، ويتم  برامااه بينهم وبين هااذا الشااااااااااااااخص 
المختار، ويترك له التصااااااارف بحرية مطلقة دون قيد أو شااااااارط، وعليهم أن يخضاااااااعوا  

، ورفض الشاعبيةلسايادة مهما بلغ من الظلم والتعسا ، ولهذا لم يؤمن هوبز با لطانهلسا 
 . (1)الثوراتالتي حدثا في عصره

ويرجع فضال السابم  لا أفالطون في الجمهورية الفاضالة، ألن حكم الفيلساوف 
في نظره ال تقوم ضاااده الثورة، فالثورة عند أفالطون ال تحدب  ال عندما تنقسااام المدينة  

  لا دولتين دولة األغنياء ودولة الفقراء.
  

 
(  توماس هوبز فيلساوف )   شاهر أ، 1679، ومات 1588ابريل  5نجليزي من فالسافة القرن الساابع عشار ولد في

، 1985محمد علا محمد، السااااااياسااااااة بين النظرية والتطبيم، دار النهضااااااة، بيروت،  ينظر:  اللفيتان مؤلفاته 
 .126ص

 .30براهيم حسن، تاريط النظم القانونية مرجع سابم، ص ( أحمد 1)
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 :locke (1704-1632 )()جون لوك   -2
لااه في رأيااه عن الفطرة األولا    ا  لوك مااا اهااب  ليااه هوبز وكااان مخااالفاا   رفض
طمئنان والحرية، كانوا  حيث يري أن حياة البشاااااااااار األولا حياة يسااااااااااودها اإل  ،للبشاااااااااار

للقانون الطبيعي الذي يصااااونهم ويصااااون ممتلكاتهم، ونتيجة لتعدد  أنفسااااهم  يخضااااعون  
في هذه المنازعات،  للفصاااااااالعادل   المصااااااااالح وغموا هذا القانون احتاجوا  لي قاا  

وهذا ما جعلهم يتفقون علا التعاقد وإيجاد مجتمع منظم، له حاكم وساااااالطة سااااااياسااااااية  
هذا المجتمع ورعايته، هؤالء المتعاقدون ال يتنازلون عن حقوقهم   علاشاااااراف  تقوم باإل

جزء منها   اوبز، بل يتنازلون فقط علاألساااااااااسااااااااية لشااااااااخص آخر مختار كما اهب ه
ويحتفظون بالحريات العامة وبحقوقهم األساااسااية، هذا الجزء ال يحم للحاكم التصاارف  

محدودة،  الساااااااااااأي عن أخطائه، وسااااااااااالطاته في هذا العقد، ي   طرف  فيه، كما أن الحاكم  
لا ويمكن عزله  اا أخل بشااااروط العقد، فكان لوك يؤمن بالملكية الدسااااتورية القائمة ع

 .(1)القانون، كما أمن بالثورات التي حدثا في عصره
 :Rousseau  (1712-1778 )()روسو-3

يعتقد روسااااو أن اإلنسااااان كان يعيك حياة مثالية، وغاية اإلنسااااانية المعاصاااارة  
العودة  لا هذه الحياة حياة الفطرة األولا، التي تخلا عنها نتيجة للتزايد المسااتمر في 

وتعدد المصااااالح وتضاااااربها، والهور الميوي الشااااريرة في نفوس البشاااار عدد السااااكان، 
وغيره مماا اضااااااااااااااطر اإلنساااااااااااااااان  لا التعااقاد، وهاذا العقاد   ملاكمثال: األناانياة وحاب الت 

االجتماعي هو أصال الدولة ومصادر السالطة فيها، وتنبثم عن هذا العقد  رادة الشاعب 

 
(  )  محماد علا محماد،  ينظر:  ،  1704وماات في  1632أغسااااااااااااااطس    29نجليزي ولاد في   جون لوك فيلسااااااااااااااوف

 .142السياسية بين النظرية والتطبيم، مرجع سابم، ص
 .30تاريط النظم القانونية، مرجع السابم، ص، ( أحمد ابراهيم حسن1)
(  جان جاك روسااااااااو مفكر وفيلسااااااااوف فرنسااااااااي، ولد جني )من أهم مفكري  1778 ومات في 1712يوليو  28

محمد علا محمد، الساااااااااياساااااااااة بين النظرية والتطبيم ينظر: عصااااااااار التنوير، أهم مؤلفاته العقد االجتماعي، 
 .157مرجع سابم، ص
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لتنازي عنها، وما الحاكم  ال أو المجموع، وتكون السلطة شعبية، وليس من حم الفرد ا
عليه، كما أن الشااعب هو    وعخادم لهذا الشااعب وبقا ه في الساالطة مرهون برضااا الجم

 .(1)صاحب السلطة التشريعية
ضانا لنظريات أصال نشاأة الدولة قبل تطرقنا  لا الحياة الساياساية في ا ن اساتعر 

ياسااية المتباينة والمختلفة  البيئة اليونانية راجع  لي مدي اسااتطاعتنا تدارك المواق  الساا 
االختالف هو من أهم لبنات   ذافي األشااااااكاي المختلفة ألنظمة الحكم، حتا نبين أن ه

  ا  جديد ا  الحياة الفكرية والساااااااياساااااااية، وأن التنوع أصااااااايل في حياة اإلنساااااااان وليس طارئ 
 عليه.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لرا عالم حث

 ( ق.م 4-10)ال ون ن   من القرن  الجتم ن   والس  س   الفكر   ال  ئ 

 أول : ال  ئ  الس  س  

 : المن ا  لس  س   -أ

 
 .31مرجع سابم، صتاريط النظم القانونية، ( أحمد  براهيم حسن، 1)
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 . الركون  -2   .  الملك -1
 .  الرنوسباخوس -4  .  البوليماركوس -3

 التشر ع ت:   -ب 

 صولون.   -2   داركون.   -1
 كلسيتين.   -4  بزاسترواس.  -3
 المدرسة الفيثاغورية.  -6   بريكيز.   -5

 أهم المدن:   -ج

 أسبرطة.   -2   أثينا.   -1
 : ال  ئ  الفكر   ث ن    

 . هوميروس  -2   .  ورفيةاأل -1
 دلفي.   وحي -4   .  هزيود  -3
 .الحكماءالسبعة -6 األولمبية.   األلعاب -5

 : ال  ئ  الجتم ن   ث لث   

 : ال  ئ  الجغراف  را ع   

 ال  ئ  الد ن   : خ مس   

 

 الس  س   في ال  ئ  ال ون ن  : أول : الح  ة

أن نتطرق للحياة السااااااااااااياسااااااااااااية في الدوي اليونانية بوجه عام، وأثينا بوجه    قبل
أن نعرج  لا التركيبة االجتماعية، التي كانا علا شاااااااااااااكل هرمي، تمثل    البدا  خاص  

تمثل الغالبية العظما من السااااااكان في   ،وقاعدتهالطبقة الشااااااعبية بالمصااااااطلح الحديث
في اإلنتاج الزراعي، ثم الطبقة الوساااااااطا التي   ملدولة المدينة، وكانا هذه الطبقة تع

جااناب، ثم طبقاة المواطنين األحرار تمثال الصاااااااااااااانااع والتجاار التي يكون أغلبهاا من األ
وهم يمثلون الطبقة السااااااااااااياسااااااااااااية، وقد أثر هذا التقساااااااااااايم بعد الك في نظرية كل من  

   ياساااااااايات أفالطون وأرسااااااااطو في كتاب  الجمهورية الفاضاااااااالة ألفالطون وكتاب  الساااااااا 
 لا الحم في مقدار المشاااركة السااياسااية في  ا  ألرسااطو، وكان معيار هذا التقساايم راجع
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فما يتمتع به المواطنون األحرار من المشاااااااركة ال يتمتع به األجانب  (1)لمدينةشااااااؤون ا
وال األرقاء، الذين يمثلون أغلب الطبقة الشعبية، وقد كانا الحياة االجتماعية في دولة 

قاااائماااة علا الرق  ولم ينظر  لا نظاااام الرق عناااد اليوناااان بنظرة    ،الماااديناااة اليوناااانياااة 
للمجتمع اليوناني، ولم يرفضااه فالساافتها   ا  أساااسااي   ا  كون بل يعتبر م ،اسااتهجان أو رفض

ها، فنجد كل من أفالطون وأرسااااااااااااااطو اعتبرا الرقيم أو القنية كما يسااااااااااااااميهم  و أو مفكر 
من حقوقها السياسية، بل أشد   رومةأرسطو في كتابه  السياسيات   طبقة موجودة ومح 

مر يرجع للطبيعاة  من مقتنياات المنزي، وهاذا األقنياة  من الاك حياث أعتبرهم أرسااااااااااااااطو  
، وهذا ساوف نتعرا له بتوساع عندما نتطرق  (2)ا  ساادة وآخرين عبيد ألنها خلقا أناساا  

  لا فلسفة أفالطون وأرسطو في الفصوي التالية. 
قساااما الحياة اليونانية  لا عصااارين هما عصااار الجاهلية وعصااار الحضاااارة، 

حكم القلة، وكان حكم  في عصااااااااار الجاهلية كانا أنظمة الحكم تنتقل بين حكم الفرد و 
، كما كان حكم األقلية الصااالحة يسااما  الصااالح يسااما ملكية، ويسااما الفاسااد طغيانا  

اوليغارشاااااية، هذا وقد الهرت عدة مناصاااااب ساااااياساااااية في مي أرساااااتقراطية، والفاساااااد يسااااا 
 اليونان القديم يمكننا  جمالها فيما يلي:

 :المناصبالسياسية -أ
 :منصب الملك -1

وحده كل شاااااااااااااؤون   ر  ي   سااااااااااااا  األنظمة الملكية قائمة علا حكم الفرد الذي ي    كانا
الدولة، الساااياساااية واالقتصاااادية واإلدارية والدينية، ويشااارف علا أداء الطقوس الدينية،  

 أما دوره االقتصاادي فإن اقتصااد  (3)ألنه يمثل كبير الكهنة، وهنا يساما الملك  أركون 
تاوات المفروضاة علا المواطنين، أو التي تجمع من األ  يةالبالد قائم علا الثروة الملك

 
 .342، ص2014بنان، ، المؤسسة الحديثة للكتاب، ل1( وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، ج1)
، 1957( أرسااااطو، السااااياساااايات، ترجمة أوغسااااتينساااابابرة حنا، اللجنة الدولية لترجمة الروائع اإلنسااااانية، بيروت،  2)

 .12ص
 .38، ص2012، ترجمة طه حسين، مؤسسة هنداوي، القاهرة، االثينينا( أرسطو، نظام 3)
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السااااااااالح    ينعن تام  المسااااااااؤويالحروب أو الساااااااالب والنهب، أما دوره العسااااااااكري فهو  
وتعيين القاادة، ووضااااااااااااااع الخطط الحربياة، فاالقياادة العلياا للجيك كااناا بياد الملاك، وقاد 

الحكم الملكياااة،    أنظماااةهاااذا الغزو غير    ،تغير هاااذا بعاااد الغزو الااادوري لبالد اليوناااان
وسااااااااالب من الملك أغلب المناصاااااااااب، ولم يبم له  ال المنصاااااااااب الديني باعتباره كبير  

وانتقاي الساااااااالطة الملكية تتم بعدة طرق منها الوراثة والزواج بملكة، أو بالقوة، (1)الكهنة
 أو االنتخاب.

 منصب األركون:   -2
منصااااااااااااااب الملاك  اللفظي للكلماة   رئيس الحكوماة   وقاد تم اسااااااااااااااتباداي    المعنا

بمنصاااااب رئيس الحكومة، بعد أن تحوي النظام من ملكي  لا أرساااااتقراطي، واساااااتبداي  
منصاااااااااب الملك باألركون، أما مدة تولي الحكم فقد كان في البداية منصاااااااااب األركون  

واحدة ثم قسام علا تساع    نةلمدى الحياة ثم صاار لمدة عشار سانوات فقط، ثم صاار سا 
فهنااااك   أركون ملاااك وأركون رئيساااااااااااااااااا للجيك وأركون أركوناااات لكااال منهم واليفتاااه، 

 .  (2)مشرع...الط
 منصب البوليماركوس:   -3

ومعنا هذه الكلمة  رئيس الحرب  وهو بمثابة القائد العام للجيك، ثم ساااااااااااااالبا 
منه ساااااااااالطاته، في هذا المنصااااااااااب ليصاااااااااابح دوره مقتصاااااااااارا علا ما يتعلم بشااااااااااؤون  

 .(3)األجانب
 األرنوس باخوس:  -4

شتم اسمه من التل الذي أنشئ فوقه وهو تل  أهو مجلس الشيو  أو األشراف و 
له الحرب، وكان هذا المجلس يتكون من الطبقة األرساتقراطية، وهم من شاغلوا س( ازي )

عضااو وعضااويتهم مدي   31فيما ساابم مناصااب األركون، أي قدماء األركنة وعددهم  
 .(4)القوانينالحياة، ومهمتهم حفظ  

 
 .87، صم2006زي، مجلس الثقافة العام، بنغا(أيمن بن حميد، الفكر السياسي، 1)
 .76المرجع السابم، ص (2)
 .37ارسطو، نظام االثينيين، مصدر سابم، ص (3)
 .39المصدر السابم، ص (4)
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ونتيجة للظروف الجغرافية والدينية واالجتماعية والساااااااياساااااااية المختلفة في بالد  
أيضااااااا  قوانينهم مختلفة، فبعضااااااهم يحتكم للقانون الوضااااااعي، وبعضااااااهم    كانااليونان  

يحتكمون  لا أعراف وعااادات األمااة اليونااانيااة وهي  من هم  يحتكم للقااانون الطبيعي،  
نانية، أما األولي أي القوانين الوضعية فهي قوانين يضعها  عامة تشتمل كل المدن اليو 

أشاااااخاص يكلفون من مدنهم بوضاااااع قوانينها، فيكونون بمثابة المشااااارعين، وأما الثانية  
أي القوانين الطبيعية فهي من مصدر  لهي مقدس، وقد أعلا اليونان من قيمة العدالة  

 .  واعتبرها غاية الشرائع، كما اعلوا من قيمة المشرعين
 :(1)المجتمع اليوناني  لا طبقات، وهذا التقسيم قائم علا الملكية وهي م  س  ق  

 فأكثر. ()شراف وهم  اليونبرد  وهم من يمتلكون خمسمائة )مديمندوس(طبقة األ -1

)ماااااديمنااااادوس(   -2 ثالثماااااائاااااة  يمتلكون  الفرسااااااااااااااااااان وهم  الهيبي  وهم من  طبقاااااة 
 ويستطيعون توفير حاجتهم المختلفة.  

ن وهم )الزوجيتاوي( وهم مالك األراضاااااااااي التي تقدر أراضااااااااايهم:  ي ي طبقة الحرف -3
 .نحو مائتي )مديمندوس(

ماااااااائاااااااة   -4 من  أقااااااال  يمتلكون  من  وهم  )التيس(  وهم  الفقراء  المعااااااادمين  طبقاااااااة 
أكده صاااااااااولون في   ،)مديمندوس( هذا التقسااااااااايم هو تقسااااااااايم طبقي يوناني قديم

الدولة، أما األولا تشاااااااارك في مناصاااااااب   ثة صاااااااالحاته، وكانا الطبقات الثال
الطبقة الرابعة فليس لها من الحقوق الساااااااياساااااااية  ال المشااااااااركة في الحضاااااااور 

كده الفيثاغوريين، حيث قسااااااااموا الناس  لي ثالثة  ،وألجلسااااااااات جماعة الشااااااااعب
 .(2)طبقات

 
م، 1963، دار المعارف، القاهرة، 1ترجمة جالي العمروساااااااااي، ج( جورج ساااااااااباين، تطور الفكر الساااااااااياساااااااااي،  1)

 .29ص
(المديمنيوس عملة يونانية قديمة وتقدر ب )42، صمصدر سابملتر. أرسطوطاليس، نظام األثنيني،  52ا. 
 .57، صمرجع سابم( محمد علا محمد، علا عبد المعطي محمد، السياسة بين النظرية والتطبيم، 2)
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  ا تميز التفكير اليوناااني بااالحريااة لعاادم تااأثير المعتقااد الااديني علا التفكير، كماا 
ية السااااابقة، ألن اآللهة في اليونان ال يختلفون عن في الحضااااارات الشاااارق  ا  كان موجود

 البشر  ال في العنصر المكون لهم والذي يمنحهم الخلود.
حين أن اآللهة في الشااااااارق كان لهم تأثيرهم السااااااالبي علا الحرية الفكرية،   في

د  لهي يمنحاه القاداسااااااااااااااة التي   وكاان الملاك الال هللا علا األرا، ولاه تفويض   من    ت حا 
للرعية، وكان الخوف من غضااااااااااب اآللهة وساااااااااايلة الملوك في الشاااااااااارق  حرية التعبير  

 للضغط علا الرعية والسيطرة عليهم.  
الفكر الساااااياساااااي في اليونان القديم بعدة مراحل، كان أولها مرحلة األنظمة    مر

إلرضااااااااااااء اآللهة، حيث كانا لفظة   رع  شااااااااااا  القبلية الملكية، والتي كانا القوانين فيها ت  
تطلم علا العااادات وعلا اإللهااة، وكااانااا هااذه العااادات قوانين  Themis (1)تاااميس  

بالقوة، وسااار عليها كل من الحاكم  وانينقوقد فرضااا هذه ال  ،صاايغا إلرضاااء اآللهة
والمحكوم، أماا المرحلاة الثاانياة فقاد جمع فيهاا اليوناانيون العاادات المقادساااااااااااااااة علا ياد  
مشاااااااااارعين أمثاي )داركون، وصااااااااااولون( وتحولا هذه العادات  لا قوانين من صاااااااااانع 

ك  الا   رالبشاااااااااااااار، وقاد فرق اليوناانيون بين القوانين الطبيعياة والقوانين الوضااااااااااااااعياة، اله
  )عندما أدت ابنة أوديب الشعائر الدينية عند  Antigoneانتقون واضحا في مسرحية  

وفاة أخيها وخطبة ملك طيبة التي ورد فيها:  ال تعبث بقوانين السااااماء الخالدة التي ال  
وفي المرحلة الثالثة أصاابح اليونانيون يخضااعون هذه القوانين للمناقشااة ويبقون  (2)تفنا 

وفم قانون  أن أي حاكم ال يمكنه أن يحكم  ال    كماإلغاء الفاسااااد،  علا الصااااالح منها و 

 
، م2003، المركز القومي للبحوب والدراساات العلمية، المغرب، 1ط(نوري ساويدان، فلسافة أفالطون الساياساية، 1)

 .51ص
 .106مدخل  لا علم السياسية، مرجع سابم، ص( وليد بيطار، 2)
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مكتوب، والهرت في تلاك الفترة العادياد من القوانين المكتوباة كقاانون الملكياة والقوانين 
 .  (1)نظام عقابي يفرضه القانون كالمدنية والجنائية، واستبداي االنتقام  

الء في القرن الساااااااااااادس  عاب هؤ  دكما كان للحكماء السااااااااااابعة أثرهم القوي، وق
)ق.م( ولكن امتاد تاأثيرهم للعصااااااااااااااور التاالياة، حياث كاان ألقوالهم األخالقياة أثرهاا في 

طاليس  الذي عبر   الفكر األخالقي والساياساي اليوناني، ومن أشاهر هذه الشاخصايات  
عن مفهوم االعتداي حينما رفض الغني المفرط والفقر المفرط مع أنه ساااااااااااااليل أسااااااااااااارة  

   .(2)قراطيةأرست 
البالد،  عاشااااااااتها والثورات والقالقل التي    اتالفوضااااااااا وكثرة االضااااااااطراب   كانا

وجود شااااااااارائع وقوانين لغرا أحداب التوازن  تحتم  نتيجة لعدم وجود عدالة اجتماعية،  
 بين الطبقات االجتماعية، التي تتكون منها البيئة اليونانية.

 

 

 :ال ون ن   التشر ع ت -ب

لصااااااااناعة في المجتمع اليوناني، بدأت الطبقات نتيجة للتوسااااااااع ونمو التجارة وا
عقالء أثينا    جعلافكثرة االضااااااطرابات والقالقل   ،االجتماعية تطالب بإصااااااالح النظام

من أهم هؤالء العقالء والمشاااارعين داركونوصااااولونوكليسااااتين    ،عدة تشااااريعات  يطرحون 
 -ء العقالء:وغيرهم وسوف نستعرا أهم ما جاء به هؤال

 :()(Draconداركون ) -1
رغبة في امتصااااااااص غضاااااااب الشاااااااعب اختار األشاااااااراف أحدهم وهو داركون،  

ليطلع  حااكماا أو أرخوناا لجمع القوانين القاديماة  العاادات ويهاذبهاا، ويادون هاذه القوانين  

 
 .171ينظر: تاريط النظم القانونية، مرجع سابم، ص (1)
 .106( وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص2)
( دار كون مشاااااارع يوناني ير )621ع له الفضاااااال في صااااااياغة العادات والتقاليد اليونانية في شااااااكل قوانين عام  ج 

 .(.171حسن، تاريط النظم القانونية، مرجع سابم، ص)أحمد  براهيم 
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ق.م( ونصاااا   621عليها العامة بعد أن كانا حكرا علا األشاااراف، وكان الك عام )
مباادأ العاادالااة الفرديااة االنتقااام أو الثااأر     الغأحترام اآللهااة وتمجياادهااا، و  قوانينااه علا  

لصالح عدالة الدولة، ونظم المحاكم ورتب اختصاصاتها، وقاي بالمساواة أمام القانون، 
حات تنطلم من تصااحيح القوانين ومن أهمها تطبيم المساااواة  نالحظ أن كل االصااطال

ولكن هذه القوانين كانا مخيبة  والعدالة وهذا ما نادت به الثورة الفرنساااااية عند قيامها،  
ألماي الشاعب وأكثر انساجاما مع طموحات األشاراف ومصاالحهم، فطالبوا بإصاالحها،  

 .(1)ن صولون بعد عشرين عاما من قوانين دراكو انين والهرت قو 

 :Solonصولون  -2
  ونجد في تشااااااريعاته التي ا  أو أرخون   ا   حاكم  انتخبه الشااااااعب    صااااااولون نبيال  كان 

في   ق.م( محاولة للقضاااااااااء علي االضااااااااطرابات التي كانا سااااااااببا   594الهرت عام )
الصاااااااااراع بين األغنياء والفقراء، حيث قام بإلغاء الديون العامة والشاااااااااخصاااااااااية، وإلغاء 

– seiعبودية الدين ومنع االساااترقاق بسااابب الدين وسااامي هذا القانون )سااااي ساااكيتا  

Schteia  )()ا  الادين( ورفض أن يكون األثيني عباد  ءبمعني وضااااااااااااااع الثقال )ثقال عاب  
في وطنه، وقاي بسااااااايادة القانون الذي ساااااااوف يعمل علا رفاهية البالد وتقدمها، ومن  

 نللفالحين ع  ي  ك أراضمن ملكية األغنياء لألراضي، كما ملَّ  دُّ جملة قوانينه قانون الح  
هاذه  )**(طريم توزيع األراضااااااااااااااي عليهم، وساااااااااااااامياا قوانيناه في مجملهاا )قوانين اتيكاا(

واالجتماعي والسااياسااي واإلداري  يقيم االسااتقرار االقتصااادفي تح   القوانين كانا سااببا  
 للدولة. 
في الجمعية   من الناحية السااياسااية فقد أباح لكل المواطنين أن يكونوا أعضاااء  و 

  وهي  حدى المؤسااااسااااات السااااياسااااية في أثينا، وكانا  Ecelsia -كليزيا  العمومية األ
 

 .171، صمرجع سابم( أحمد  براهيم حسن طارق المجذوب، تاريط النظم القانونية، 1)
( ،من أشاااااهر القوانين اليونانية، وضاااااعها ساااااولون بعد عشااااارين عاما من قوانين دار كون، أحمد أبراهيم حسااااان )

 .172صتاريط النظم القانونية، مرجع سابم، 
 .179، صمرجع سابمتيكا هو اسم األثينا قديما، أ)**(
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أسااس المحاكم الشااعبية وأصاادر ،  لا جانب الك (1)تضاام الذكور الذين بلغوا العشاارين
يحرم الشاااااعب من حقوقه الساااااياساااااية، منعا لألنظمة   نقانونا لمحاكمة كل من يحاوي أ

كليزيا، ويعتبر البعض أن صااولون هو  القائمة علا حكم الطغاة من الساايطرة داخل األ
 وأفكاره كانا مقدمة آلراء أفالطون   ه  كما أن آراء  (2)أب الديمقراطية والدساااااااتور المختلط
، وبعاد أن حكم  انينفي أفالطون في محااورة القو   وأرسااااااااااااااطو، ويظهر تاأثيره واضااااااااااااااحاا  

صولون أثينا لمدة خمسة وعشرين عاما تركها وهاجر  لا مصر، وهو يبلغ من العمر  
طلنتس المدينة الفاضاالة المفقودة التي أصاابحا  أهناك تعرف علا  ا ، سااتة وسااتين عام

 . (3)فالطون  لا يومنا الحاضرالمحور األساسي للمدن الفاضلة من عهد أ

 :(bzistrayus)  بزيسترايوس -3
ن تشااااااريعاته غير كافية، ألنه لم يسااااااتطع أن أالبعض ممن خلفوا صااااااولون   رأي

الذي نصاااااب  (*)تجاه )بزيساااااترايوس(يرضاااااي األغنياء وال الفقراء في أثينا، ومثل هذا اإل
علا أثيناا بعاد ثالثة محااوالت فاشاااااااااااااالاة للوصااااااااااااااوي  لا الحكم عام (**)نفسااااااااااااااه طاغياة

الفقراء، وفرا الضااااااارائب    علاق.م( والذي صاااااااادر أراضاااااااي األغنياء ووزعها 527)
، تم له من خالله أنشاااااااااااء عدة ا  قوي   بحريا    أسااااااااااطوال  علا الدخوي الكبيرة، كما أسااااااااااس  

ااة واألوديسااااااة(  مسااااااتعمرات، وازدهرت أثينا في عهده، حيث أمر بجمع أشااااااعار )اإللي 
وإنشااااااااء المساااااااارح والمعابد وأدخل ديانة اإلله )ديوسااااااايوس(  لي أثينا وجعله أحد  لهة 

 . (4)األولمب  رضاء للطبقة الشعبية ألنه  له هذه الطبقة
 

 .5، مرجع سابم، ص1جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ج (1)
 .36، صمرجع سابم( نوري سويدان، فلسفة أفالطون السياسية، 2)
، م2006دار المعرفة الجامعية، ( أحمد محمود صاااااابحي، وصاااااافاء عبد السااااااالم جعفر، في فلساااااافة الحضااااااارة،  3)

 .37ص
 517(بيزساااااتراوس، زعيم حزب الجبل، هو أوي مؤساااااس للديمقراطية اليونانية، نصاااااب نفساااااه طاغية ألثينا عام  *)

 .32ق.م، مصطفي النشار، تطور الفكر السياسي، مرجع سابم، ص
ينظر: أرسااااااااااااااطو، نظاام االثينينا، ترجماة طاه بناائاه من بعاده،  أمع بزيسااااااااااااااترواس و   أعهاد الطغااة الثالثين يباد(**)

 .77حسين، مرجع سابم، ص
 .33ينظر: مصطفي النشار، تطور الفكر السياسي من صولون  لا ابن خلدون، مرجع سابم، ص (4)
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 :(Cleisthene)  ستينكل -4
(، وأكد علا النظام يساااااااااااتراوسالساااااااااااتبداد الطاغية )بز  ا  كليساااااااااااتين حدوضاااااااااااع
الكثير من امتيازات األغنياء األرسااااااتقراطيين، وأصاااااابحا في عهده لغا أالديمقراطي ف

كليزيا( وهي الجمعية العامة أو المؤتمر  السلطة السياسية في يد الشعب من خالي )األ
 وهو    Boil  –، أو مجلس  البوال  لخمسمائةالشعبي العام، التي تشرف وتراقب مجلس ا

ليشاااارفوا علا األمور القضااااائية،   اختيارا  مجلس األعيان، الذي كان أعضااااا ه يختارون  
وقسام األثينيين  لا عشار قبائل، والبالد  لا مئة دائرة لكل منها مجلساها الخاص، ولم 

،  مدينة يعد للحكام صااااافة األولوهية، وكان الحاكم يعمل بمقتضاااااي المصااااالحة العامة لل
ومن لم يلتزم بذلك يعرا نفساااااااااااااه للمسااااااااااااااءلة القانونية، ثم انتقلا السااااااااااااالطة للحزب 

 .(1)ق.م( أثناء الحرب الفارسية اليونانية 462 ا  ألرستقراطي لمدة )سبعة عشر عاما

 :(Periklesبركليز) -5
علا مبدأ سايادة الشاعب، وفي عهده الهرت فكرة الرواتب من الماي العام،  أكد

وهي  ومن أهم مصااااادر فكره السااااياسااااي خطبته التي ألقاها تخليدا لشااااهداء العام األوي  
ق.م( وهذه الخطبة تعكس أهم اآلراء السااااااياسااااااية في 431رطة )سااااااب أحربهم مع    اكرى 

من نفسااااااااه، وعلا المواطن أن ال   لديهأثينا وطلب من كل أثيني أن يجعل مدينته أهم  
ومن أهم  صااااالحاته  عطاء حم االنتخاب لكل  (2)مدينته علايفضاااال نفسااااه أو أساااارته  
نتقده فيه تلميذه أرساااطو كما طلب أفالطون بهذا المبدأ وا  ،أثينينمن ينحدر من أبوين  
وأساااتثنا العبيد والنسااااء، مثله في الك مثل أرساااطو فيما بعد،    كما سااانعرف فيما بعد،

 وكان الجميع سواسية أمام القانون.

 :المدرسة الفيثاغورية -6

 
 .158( وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص1)
 .33م، ص2006نشر مجلس الثقافة العام ليبيا، القاهرة، ( أيمن بن حميد، الفكر السياسي عند سولون، 2)
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المدرسااااااااااة أسااااااااااتااها فيثاغورس، نادت بحكم األقلية العارفة المتعلمة، ولم  هذه
المعرفة بالعمل، والحكيم من يساااااااااااالك   حيث ربطواتكن من مؤيدي الحكم الديمقراطي،  

سااالوك الحكيم، فالحكمة ليساااا بكثرة المعرفة بل بتطبيقها، كما أكد الفيثاغوريون علا 
 ما سار عليه أفالطون وأرسطو في التربية.   هذاالرياضة والموسيقا كأساس للتربية، و 

البيئة الفكرية الخصااااااااابة أثرت في أنظمة الحكم في الدوي اليونانية وكانا   هذه
في الهور المشاااارعين، وتأساااايس الدساااااتير لهذه الدويالت، وكان الدسااااتور الذي    سااااببا  

، وقد المدنية، ويمثل القانون فيها من أهم مرتكزات قيام هذه المدنيةتسااااير عليه الدولة  
وقد كانا هذه الدوي (1)علي عدد مدنها ا  دساتور   خمساون وجد في اليونان مائة وثمانية و 

رجاي القانون، فنجد دساااااااااتور أيونية قد وضاااااااااعه توكل وضاااااااااع الدساااااااااتور للفالسااااااااافة و 
بارمنيدس أحد أسااتذة المدرساة الفيثاغورية، وقد أهتم أرساطو بدراساة هذه الدسااتير في 

نتعرف    عند دراسااااتنا ألرسااااطو، ولكيكتابه  السااااياساااايات   والذي سااااوف نتعرف عليه 
ين  أكثر علا البيئة اليونانية في تلك الفترة ساااااااااااااوف نساااااااااااااتعرا مدينتين متعارضااااااااااااات 

لنوضااااح الفكر السااااياسااااي وتنوعه في تلك الفترة، ولنعرف  لا أي   ا  ومختلفتين سااااياسااااي 
مدينة اتجه كل من أفالطون وأرسااااااااطو في طرق تفكيرهم السااااااااياسااااااااي، وأي المدينتين  

 أم اختلفا، هاتان المدينتان هما أثينا وأسبرطة.   اأثارت أعجاب كل منهما، وهل اتفق

 أهم المدن ال ون ن  :  -جة

 ث ن :أ -1

هذه المدينة بالحرية الفكرية والسااياسااية، وبكثرة االضااطرابات السااياسااية   تميزت
والفكرية، وكانا الثورة  حدى مكوناتها األسااااساااية نتيجة لهذه الحرية، فتعددت أشاااكاي  
األنظمة الساياساية التي حكمتها بتعدد اآلراء والقوانين التي يفرضاها مشارعوها كما رأينا 

عن مميزات المدن اليونانية وعندما اسااااتعرضاااانا آراء المشاااارعين   ناتحدث عندما   ا ،سااااابق

 
 .149( وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص1)
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االجتماعية واالقتصاااااااااادية كبيرة   ى وصاااااااااولون.....( وكان تأثير القو   -أمثاي )داركون  
جدا في  حداب هذه الثورات ونجاحها، كما كان دسااااتورها عرضااااة للتغير أيضااااا  حيث  

جتماعية، ما أدى  لا فسااااد  اال  اتتتغيير األنظمة، نتيجة للصاااراع الحاصااال بين الطبق
وكانا آراء أفالطون وأرسطو محاولة إلصالح ما يمكن  (1)واجتماعي وأخالقي ياسيس

بل تعاقبا عليها عدة أنظمة، كما    ا  وأحد ا  سااياسااي   ا   صااالحه، ولهذا لم يكن ألثينا نظام
تميزت هذه المدينة بقوة أسااااااااااااطولها البحري الذي جلب عليها غضااااااااااااب جارتها نتيجة  

في كساااااااااار شااااااااااوكة الفرس من جهة وكثرة مسااااااااااتعمراتها من جهة أخري، وما   هلنجاح 
)التي اساااااتمرت خمساااااة وعشااااارين سااااانة بين أثينا وحلفائها من    ()لوبونيزيةالبي الحروب 

  انتها جهة وبين أسابرطةوكورنث وحلفائهما من جهة أخري خير دليل علا الك، وقد 
ذا األساااطوي، وقد خاا غمار  ه  ةهذه الحروب بهزيمة أثينا أمام جارتها وكسااار شاااوك

هذه الحروب العديد من الفالسافة أمثاي ساقراط وتلميذه، ومن أكثر ما تميزت به أيضاا  
نتيجة    لقوانينهاحترامه فكان   ،عالقتها بمواطنيها حيث كان األثيني ومدينته شايئا واحدا

  ا  الساااام راضااااي   جرعلحبه لمدينته وتفضاااايلها حتا علا نفسااااه، كما فعل سااااقراط عندما ت 
 بحكم قوانين مدينته.  

كااااناااا أثيناااا ممثلاااة للحلم الاااديمقراطي لكااال محبي الاااديمقراطياااة، وكااااناااا    لهاااذا
 الطبقات الشعبية في كل المدن اليونانية ترنو  ليها بعين اإلعجاب والمحبة.  

 :إس رط  -2

  ا  فإننا ساااانجد مجتمع   ، اا ألقينا نظرة علا مدينة اساااابرطة ونظام الحكم فيها أما
يقوم علا الحكم العساااااكري االساااااتبدادي، ولهذا تميزت باالساااااتقرار في   ا  مساااااتقر   ا  منظم

نظام الحكم واالسااااااتقرار في الدسااااااتور، وخلقا ثقافة تصااااااهر الفرد في الدولة، وجعلا  
 

 .170( وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص1)
(  الحروب البيولينزية: هي حروب قاما بين المدن اليونانية التي كانا منقساااامة علا نفسااااها مجموعة تناصاااار )

حل  البولنيز الذي يضااام كورنث وحليفتها ر سااانة انتصااا  25أثينا ومجموعة تناصااار أسااابرطة واساااتمرت لمدة 
 .158أسبرطة ضد أثينا وحلفائها.وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص
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مكانية الحساام   العسااكرية جعلتها تمتلك   طةساابر  ، وقدرة  (1)في جسااد عضااوي   ا  منه جزء
لم يعرف في هذه المدينة التفريم بين المرأة    ،ينافي المعارك التي خاضاااااااااااتها ضاااااااااااد أث 

، كما حصاااااااال في أثينا، وكانا المدينة المنتصاااااااارة المتفوقة التي أثارت والرجل واليفيا  
أثينا   ثارت عجاب كل من أفالطون وأرساااااااطو وأثرت في كتابتهما الساااااااياساااااااية، وكما أ

 .(2)أعجاب الطبقات الشعبية أعجب األرستقراطيين باسبرطة
 تميزت كل مدينة بعدة مميزات مختلفة عن أختها ومنها:  وبهذا 
تميزت أثينا بكثرة االضااااااااطرابات السااااااااياسااااااااية والحروب في حين أن  ساااااااابرطه  -1

 تميزت باالستقرار.  

كانا حكومة أثينا شعبية ديمقراطية، في حين كانا حكومة  سبرطة رستقراطية  -2
 استبدادية.  

الفلسافة اليونانية من أعظم الفلسافات اإلنساانية، التي اهتما بمشااكل    تعد  ولهذا 
اإلنساااااان في حياته المادية والفكرية والساااااياساااااية، فقد خاا الفالسااااافة اليونان في كل  
مجااالت الحيااة، سااااااااااااااااعادهم علا الاك اجتمااع عادة عوامال كاان لهاا أعظم األثر في 

لمجتمعاااات ومن لحم بااه،  من ا  قااهتفكيرهم، وجعلاااا هااذا المجتمع يتميز عمن سااااااااااااااب 
خاالادين خلود الفكر اإلنساااااااااااااااني، ويمكنناا أن نجمال هاذه  ة  وحضااااااااااااااار   ا  وجعلاا مناه فكر 

 المؤثرات فيما يلي:  
 البيئة الفكرية.   -1
 البيئة االجتماعية.   -2

 البيئة الجغرافية.   -3

 البيئة الدينية.   -4

 :ال  ئ  الفكر   -ث ن   :

 
 .157( وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص1)
 .158: صالمرجع السابم( 2)
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أما   ،(1)وعصااار الحضاااارةالتاريط اليوناني  لا عصااارين، عصااار الجاهلية  م  سااا  ق  
ق.م( أي يمتد  1001يبدأ مع قيام األمة اليونانية ويحدد بعام )عصاااااااااار الجاهلية الذي  

من نهاية األل  الثاني قبل ميالد المساااااااااايح  لا منتصاااااااااا  األل  األوي حوالي القرن  
،  )*(، وهزيود(*)ي عدا أشاعار هوميروسالساابع )ق.م(، وتعد هذه الفترة فترة سابات فكر 

وكان الشاااااعر هو  أيضاااااا  وقد الهر مصاااااطلح العصااااار الجاهلي في الحضاااااارة العربية  
ثر وأخالق األمة العربية من خالي المعلقات العشااااار التي علقا آالديوان الذي حفظ م

أن للشااااعر أهمية   ،علا جدار الكعبة ألهميتها التاريخية والحضااااارية، نسااااتنتع من هذا
حضااااااارة، كذلك بدأت حضااااااارة العصاااااار   كلكبيرة في البدايات الحضااااااارية لكل أمة ول

الحديث في أوروبا بأشااااعار دانتي وفخته وشاااالينع وغيرهم، أما عصاااار الحضااااارة فيبدأ  
مع بداية القرن السااااابع )ق.م( ويسااااتمر  لا نهاية القرن السااااابع الميالدي، وفي القرن  

وهي  حادى عالماات التمادن والتحضاااااااااااااار عناد  الثاامن )ق.م( بادأ الهور دولاة الماديناة،  
ماة، بعاد أن كااناا حكرا علا اليوناان، كماا انتشاااااااااااااارت في هاذه الفترة الكتااباة بين العاا

الخصااااوبة الفكرية عند اليونان في القرن التاسااااع والعاشاااار )ق.م( مع    الهرت،  البعض
، وقد قسااما الحضااارة  (**)انتشااار أشااعار كل من هوميروس وهزيود ومبادئ أورفيوس

 اليونانية  لا المراحل الفكرية التالية:  

بالفلساافة ما  وءوعرفا أيضااا  بطور النشاا   مرحلة النشااأة وتعرف بالمرحلة العتيقة -1
)ق.م(، وهي    الساااادس، وتحساااب من القرن الثاني عشااار  لا القرن  قبل ساااقراط

 
 .16ص( أيمن بن حميد، الفكر السياسي عند صولون، مرجع سابم، 1)
(هوميروس: شااعر يوناني عاب بين القرنين الحادي عشار والعاشار قبل الميالد، كتب اإلليادةواألوديساة، نوري *)

 .24أحمد سويدان، الفلسفة السياسية عند أفالطون، مرجع سابم، ص
هرقليس ، هزيود: شاااعر يوناني، عاب خالي القرن الثامن قبل الميالد، كتب قصاايدتي  األعماي األيام   ودرع )*(

 .26نوري أحمد سويدان، السياسة عند أفالطون، مرجع سابم، ص
( أورفيوس، شاااااااااااعر وموساااااااااايقي وواعظ ديني، جاء من تراقيا، ينظر: حربي عباس عطيو محمود، الفلساااااااااافة  **)

 .21م، ص1998، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1اليونانية من مرحلة األسطورة  لا أفالطون، ج
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وهي    همااوغير   وهزيودتمثال طفولاة الفكر اليونااني، وعبر عنهاا فكر هوميروس  
 . أيضا  مرحلة الميثولوجية األسطورة

وهي طور النبوغ والنضااااع حيث    زدهار وتعرف بالمرحلة الكالساااايكيةمرحلة اإل -2
بصاااااراع الساااااوفساااااطائين وساااااقراط وتنتهي بأفالطون    أبلغا الفلسااااافة مداها وتبد

، وقد أطلم عليها بعض مؤرخي الفلسااااااااافة ربيع الفكر اليوناني )عبد  وأرساااااااااطو 
تبدأ من القرن السااااااادس وتنتهي في القرن الرابع )ق.م( والهر  الرحمن بدوي( و 

فنشااط المساارح والفن والفلساافة، وكانا أثينا    ،فيها نشاااط الفكر اليوناني وإبداعه
 الصدارة بين المدن اليونانية.  زتحتل مرك

بخري  الفكر   ف  ر  وهي ماااا ع  نحطااااطوالجمود واإلمرحلاااة االنحااادار والتااادهور،   -3
ساااااااكندر المقدوني  أيضاااااااا ، وتبدأ بفتوحات اإل  (رحمن بدوي عبد ال)اليوناني عند  
نحالي المدارس الفلسفية الكبرى في أثينا   ق.م( والتي تم بعدها  320)في عام  

وتميزت بتطور علم الهندسااااااة والكيمياء   ياوهجرتها  لا الخارج في أساااااايا وأفريق
 والجغرافية.  

فلسااااااافة كل من أفالطون يهمنا هنا هو تأثير األدب في الفكر اليوناني وفي   ما
 تجاهات التالية:  والك من خالي اإل  وأرسطو 

 األورفية.   -1

 .هوميروس -2
 هزيود.   -3

 وحي دلفي.   -4

 األلعاب األولمبية.   -5

 الحكماء السبعة.   -6
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 :  ()األورفية -1
تنساااااااب  لي أورفيوس الذي يعتقد أنه وجد  (1)دينية مليئة باألسااااااارارأخوة  األورفية

وأفكاارهم   همئ راآو ، رحال صااااااااااااااااحبهاا  لي بالد الشاااااااااااااارق، تاأثر باأدياانهم  هوميروسقبال  
الصاااااوفية، التي تناولا أصااااال الكون ونشاااااأته وأصااااال الموجودات   آراء أورفيوس في 
أصاااااااااال الخليقة ونشااااااااااأة الكون تكاد تكون منقولة حرفيا عن نظريات الخلم الشاااااااااارقية  

  يلونسااابة  لا مدينة الشااامس )ه  يةبالديانات المصااارية... النظريات الشااامسااا   والخاصاااة
ن النفس سااااااااااااااجيناة البادن أكماا أمن أورفيوس بمبادأ تميز النفس عن البادن، و ،(2)بولس(

التي أرتكبها الجنس البشاااااااري األوي )التيتان(    ،وكان ساااااااجنها بسااااااابب الخطيئة األولي
عقوباة التيتاان الحرق، وعنادماا خلم  (وكااناا  )ديوساااااااااااااايوسحياث أكال التيتاان لحم اإللاه  

من لحم   ا  ( البشار جمع رماد التيتان وخلم منه اإلنساان فكان جنساه خليطيوساإلله )ز 
، ومن هنا كانا البشااااااااااارية خليط من الخير والشااااااااااار نتيجة  يوسااااااااااايوسله دالتيتان واإل

  من الفلساااااااااااااافاات  ياد، وقاد تاأثرت بهاذه اآلراء الروحياة العاد(3)المتزاج اإللهي باالبشااااااااااااااري 
 الفلسفة.   و وأفالطون كما يري مؤرخ ()اليونانية مثل المدرسة الفيثاغورية

 :هوميروس -2
يوناني عاب في القرن العاشااااار )ق.م( وهو شااااايط كبير في السااااان أعما  شااااااعر

اليونان   بإنجيل، والتي ساااااميا  )**( يتجوي ويلقي أشاااااعاره المتمثلة في اإلليااة واألوديساااااة 

 
(األورفي )  ة )حياة أورفيوس ال نعرف عنها شااااااايئا مؤكدا،.... الرأي الحديث يرى أن أورفساااااااوس كان ساااااااابم عن

، 1997، دار قباء، القاهرة، 1مصااطفي النشااار، المصااادر الشاارقية للفلساافة اليونانية، طينظر:  هوميروس..( 
 .28ص

 .15، ص2009، فلسفة أفالطون، دار شموع الثقافة، واياب( انتصار ميلود 1)
 .29, صمرجع سابم( مصطفي النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، 2)
م، 1997حربي عباس عطيو محمود، مالمح الفكر الفلسفي عند اليونان، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،   (3)

 .89ص
(المدرساة الفيثاغورية وانتقلا الفلسافة األيونية نحو الغرب، وأزدهرت مع فيثاغورس وأتب ) يطاليا اعه في جنوب، 

 .70ص، 1998دار قباء، القاهرة، أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها،  
أنشااودة، وهي سااجل للحياة   24بيا شااعر قسااما  لي   15,537واألوديسااة قصااائد شااعرية تتكون من  اإلليااة  )**(

 .25رجع سابم، صاالجتماعية اليونانية، أحمد محمود صبحي، في فلسفة الحضارة، م
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 في مدينة أيونية في بالط أمرائها، هذه األشااااعار التي يري مؤرخو الفلساااافة أنها كان لها  
خالقي، اللا لقرون طويلة أسااااااساااااا للتربية والتعليم واأل  يأعظم األثر في الفكر الساااااياسااااا

اليونااني، وقاد تنااوي هوميروس مفهوم العادالاة واعتبرهاا   التزام باإعطااء كال اي حم حقاه  
في األوديسة، وكان هذا مخالفا لرأيه في اإلليااة حينما الهرت اآللهة علا جبل األولمب 

ألن هوميروس في هذه الملحمة تكلم  ،( 1)  ديغير حافلة بالفضاااااائل وال تلتزم بفضااااايلة الع
علا عدالة  زيوس  والفضاااااااااايلة والشااااااااااجاعة وهذا ما طرحه كال  من أفالطون وأرسااااااااااطو  

 .متأثرينبهوميروس
 :هزيود -3

أصاااله  لا أسااايا الصاااغرى، رحل  لا بالد اليونان، وكان من أسااارة فقيرة،   يعود
نا من أشااااااااعاره )أنساااااااااب اإللهة( و)األيام  ت عاب في القرن التاسااااااااع )ق.م( وقد وصاااااااال

 .  (2)واألعماي(
في األولي فكرة خلم اإللهاة، أماا الثاانياة فقاد تنااوي فيهاا خلم اإلنسااااااااااااااان   تنااوي

هناك خمسااة أجناس    :ا وصاالنا  لا جنسااه، فقايوالتغيير الذي جرى علا البشاارية حت 
في البدء   ،الكد النهاري والهم الليلي ،توالا في الخلم، حتا وصلنا  لي عصره عصر

من أناس قد ماتوا،    ا  اهبي  ا  جبل األولمب، جنساااااا  وان، الذين سااااااكن ي صاااااانع اآللهة الخالد
ال هم وال  بعد أن عاشااااوا في عهد اإلله )كرنوس( معيشااااة األرباب، ال ينغص عيشااااهم  

هم الثرى صااروا أرواحا طيبة، جاء بعدهم جنس من فضاة اقل شاأنا ا حزن، وعندما طو 
عن  سااااابقا   رابعا    سااااا  ( جنسااااا ثالثا من البرونز، ثم خلم جن يوسمنهم، ثم خلم اإلله )ز 

، وهو أفضل وأكثر استقامة، وهم الملقبون بأنصاف اآللهة عاشوا علا األرا،  هجنس
وجاء بعدهم الجنس الخامس الذي ينتمي  ليه هزيود، وهو    ثم قضاااااا عليهم الحروب،

 
 .32( مصطفي النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، مرجع سابم، ص1)
 .24ص مرجع سابم،( نوري سويدان، الفلسفة السياسية عند أفالطون، 2)
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ه  لا هااذا الجنس   ليتني مااا تلكااأت ألعيك مع الجنس  ئاا لم يكن راضاااااااااااااايااا عن انتمااا
 .(1) الخامس

هاذا الجنس الخاامس هو الجنس الحاديادي، ونجاد أن هاذه األسااااااااااااااطورة كاان لهاا 
قات االجتماعية، وسااااااااايتم  في فلسااااااااافة أفالطون المتعلقة بفكرة تقسااااااااايم الطب   ا  كبير   ا  تأثير 

 توضيحه عندما نتناوي الجمهورية الفاضلة. 
 وحي دلفي:    -4

علا مدخل معبد دلفي العاصاااااامة الدينية لبالد اليونان، العبارة الشااااااهيرة     وجد
مكان يحع  ليه اإلغريم، وهي منطقة تقع علا سااااافح جبل كثير    وهو أعرف نفساااااك   
 له يقطن الجبال، ويتم وحي دلفي علا متنبئ  عتقاد أنهاا تعبير عن  رادة  أ الزالزي والتي  

النساااء ممن تجاوزن ساان الخمسااين، وهن كاهنات يكن  هن  ا  أو متنبئة واألكثر اسااتعداد
في حااالااة غيبوبااة نتيجااة نبااات مخاادر يتعاااطينااه، أو من غاااز ينبعااث من تحااا    غااالبااا  
المساتقبل أو أي ، تقدم الكاهنات خالله  جابات علا أسائلة المساتفسارين عن  (2)الهيكل

اإلشاااااااااارة    يهاتكون اإلجابات علا هيئة أبيات شاااااااااعرية غامضاااااااااة يغلب عل  ،نصااااااااايحة
وقد كان من أشاااااااهر  جابات كاهنات المعبد  (3)والتلميح  ألن الحكمة تحب أن تساااااااتتر 
 أن سقراط هو األكثر حكمة في أثينا.

 األلعاب األولمبية: -5
في جبل أولمب  لا جانب  ق.م(   776األلعاب األولمبية الرياضية عام ) بدأت

المسابقات الشعرية والفنية، وتتوق  هذه المسابقات في أوقات الحروب، وقد استعملا  
وقد كان من أشااااااهر العبارات التي قيلا في األلعاب األولمبية  ...    ،حساااااااب الساااااانين

، وال الموساايقا  علم أبنك الرياضااة والموساايقا، وال تعلمه الرياضااة فقط فيكون متوحشااا  

 
 .39( مصطفي النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، مرجع سابم، ص1)
 .34السالم جعفر، في فلسفة الحضارة، مرجع سابم، ص( أحمد محمود صبحي، وصفاء عبد 2)
 .35ص، سابمالمرجع ال (3)
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، وقد كان لهذه األلعاب التي مازالا مساااتمرة  لا يومنا الحاضااار (1) ا  يكون مخنث فقط ف
 أعظم التأثير في البيئة والتفكير والتربية عند اإلغريم.  

 :(2)الحكماء السبعة -6
ورجاي دولة  ساااافةن القدماء علا ساااابع فالو الحكماء الساااابعة لقب أطلقه اليوناني 

 ومشرعين، عاشوا في القرن السادس )ق.م( واشتهروا في القرون التالية وهم:
شااااااااااااااهر مااا قاااي:  التااأكااد يجلااب  أق.م( من مااالطااا من    546-642طاااليس ) .1

 الخراب .

  .يءلش  تق.م( من أثينا من أشهر ما قاي:  ال تكثر  546-640صولون ) .2

شااااااهر ما قاي: أعرف  أق.م( من ملتين ساااااان قوانين من    564-650بيتاكوس ) .3
 فرصتك  .

شااااااااااااااهر ماا قااي:   كال  أق.م( من جزيرة لنادروس من    564-633بولس )  يلو ك .4
 اعتداي محمود( وهو شاعر وفيلسوف وحاكم جزيرة لندروس.

  تفكير ق.م( من ملوك كورناث من اشااااااااااااااهر ماا قااي:   ال  575-627)  يرماانادب  .5
 طن.ال شئ   وجد عمل لكل مو المسبم في ك

بحكمته من   ف  ر  ( من برينيه قاضااي ومحامي ورجل دولة ع  530-600)  ياسب  .6
 .شهر ما قاي:  كثرة العماي تفسد العمل أ

من اسااابرطة كان أوي من أدخل   يلساااوفق.م( ف  470-549األسااابرطي )يلوت خ  .7
 .(3) سكشهر ما قاي:  أعرف نفأنظام المراقبين للملوك من  

، ألن  (4)اء الساابعة كانوا:  مصاالحين ومشاارعين ولم يكونوا فالساافة هؤالء الحكم
 اهتمامهم كان منصبا  علا  صالح النظم األخالقية والقانونية.

 
 .36: صالمرجع السابم( 1)
 .wikipedy.org-m-http://ar(ويكيبيديا الموسوعة اإللكترونية2)
 .wikipedy.org-m-http://ar(ويكيبيديا الموسوعة اإللكترونية3)
 .38حربي عباس عطيو محمود، مالمح الفكر الفلسفي عند اليونان، مرجع سابم، ص( 4)

http://ar-m-wikipedy.org/
http://ar-m-wikipedy.org/
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 :ال  ئ  الجتم ن   -ث لث   

األمة اليونانية بعدة أسااااااااااااااماء، ولكن كان ومازاي أشااااااااااااااهرها )اآلخيين(،   فا  ر  ع  
بالهيلينية(، وساااااااااااماها الرومان )باإلغريم(، وساااااااااااماها العرب )باليونان( حيث  )فا  ر  وع  

بن نوح عليه السااااالم، وهناك رأي آخر لتساااامية   يافثيرجعون نساااابهم  لا   يونان بن  
أيونيااة  حاادى القبااائاال األربعااة اليونااانيااة    العرب لهم باااليونااان، والااذي يرجع  لا قبيلااة  

 لا بالد اليونان واسااااااااااااااتوطنا ما بين  تساااااااااااااااليا والبلبونيز     جاءتالكبرى يعتقد أنها 
وتصاااااااهروا مع السااااااكان األصااااااليين   البالساااااايحيينوالميسااااااينيينالتي تكونا منها األمة  

 . (1)الدورية(  -األخية األيولية   -اليونانية وهم )األيونية  
فظ اإلغريم علا قبائل هاجرت في األل  الثاني )ق.م( من أواساااااااااااط ل  ويطلم

  واأليونا أسااااايا الصاااااغرى، واساااااتقروا في بالد اليونان، فهم شاااااعب آري أقام بعضاااااه وه
 -باأليوني قديما ويشامل )ملطية    ساميمساتعمرات علا ساواحل أسايا الصاغرى، ولذلك 

مدينة اسااااطنبوي( في أزمير أفسااااوس(، واسااااتقر الدورين في شاااابه جزيرة دورة وأسااااسااااوا  
المضاااايم الغربي للبوساااافور، وأما اآلخيون فقد وصاااالوا  لا ايطاليا وصااااقلية وشااااواطئ  

 .(2)ه في ليبياين ليبيا ومصر وأسسوا مرسيليا في فرنسا وقور 
من   كغيره  قبلي  باااااادائي  مجتمع  عن  عبااااااارة  القااااااديم  اليونااااااان  المجتمع  كااااااان 

مياة، وحباه وانتماائاه لقبيلتاه، فاالقبيلاة القو   باالروحالمجتمعاات القبلياة، حياث يتميز الفرد  
ساابقة لمفهوم الوطن، وأعلا منه مرتبة حتا في مجتمعاتنا الحالية التي تتميز بالقبلية  

ن حساااااب  في الفكر المعاصااااار ونجد هذا في الوطن العربي الذي لم يظهر فيه  لا اآل
وتحاا مظلاة الغربياة،    اتاعتقااد البااحثاة مفهوم المجتمع المادني الموجود في المجتمعا 

القبيلة يوجد شااااااايخها الذي هو أعلا هرم السااااااالطة، والذي قد يكون أكبرهم أو أغناهم،  
وهم في حااالااة من الصااااااااااااااراع مع القبااائاال المجاااورة علا مواطن الماااء والكأل، ولهااذا  

 
 .23ن حميد، الفكر السياسي عند سولون، مرجع سابم، ص( أيمن ب1)
 .30( أحمد محمود صبحي، صفاء عبد السالم، في فلسفة الحضارة مرجع سابم، ص2)
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دافع عنهاا بكال ماا يملاك،  فااالنتمااء واإليماان حقيقي للفرد والجمااعاة لهاذه القبيلاة، وهو يا  
اليوناني من مجتمع قبلي  لي مجتمع مدني حقيقة أكتشاااااااااااااافها اليونان   المجتمع  وانتقاي

منذ آالف الساانين، جعلا من قانون المدينة الساايد الذي يعلوا الحاكم والمحكوم، ووالء  
الفرد المواطن لمدينته وليس لقبيلته، من خالي القانون الوضاااااااااااااعي والدساااااااااااااتور، الذي  

والذي كان  ،ا  صااااالحات صااااولون الذي كان ساااااريا  حت قضااااي علا القانون الفردي، 
مازالا  ،  المدن اليونانية دوي مدنية  فيه الفرد يقتضاااااااااااااا لحقه الخاص بنفساااااااااااااه فكانا

مضااااارب األمثاي في مدنيتها  لي وقتنا الحالي، حساااااب اعتقاد الباحثة، وإاا ما اتحدت  
مجموع القباائال تكوناا الادولاة، كماا حادب في اليوناان القاديم، حياث تحوي من مجتمع  

وحقيقته،    وانتمائهوأصاااااااابحا هي  يمانه   ،ي مجتمع مدني، يؤمن بمدينة الدولةقبلي  ل
 لا طور جااديااد الهر فيااه مفهوم دولااة الماادينااة   كااان   انتقلاا هااذه القبااائاال واتحاااد تم  

لنشأة الفلسفة في اليونان، هو انتقاي المجتمع من مجتمع قبلي تحكمه   الرئيسيالعامل 
ة، يقوم علا اقتصاااد بدائي أساااسااه الرعي والزراعة، التقاليد الموروثة واألساااطير الديني 

 لي مجتمع دولة المدينة.....الذي يقوم علا األساارة األبويه والملكية الفردية واسااتخدام  
اليونان المعادن واسااتعملوها في صااناعة األساالحة والعملة النقدية  رفالرقيم....كما ع

ساااااااااااتبدي االقتصااااااااااااد القديم القائم علا أو (1)التي كانا ساااااااااااببا في النمو االقتصاااااااااااادي 
المقايضاااة بأسااالوب جديد قائم علا البيع والشاااراء والمضااااربة، وهذا شاااكل آخر لتطور  

تحوي  لي التجاااارة ال، و والزراعاااةعلا الرعي    ا  القبيلاااة، التي كاااان اقتصاااااااااااااااااادهاااا قاااائمااا 
واألمر الذي  والصاااااناعة، بدي المقايضاااااة وجدت النقود والهرت عملية البيع والشاااااراء،  

 لا الهور طبقاااات اجتمااااعياااة جاااديااادة لم تكن موجودة من قبااال، عقاااب خروج دى  أ
نتيجاة ساااااااااااااايطرة )اليوناان(  اليوناانيين الاذين ال يمتلكون أراا زراعياة في بالدهم األم  

عليها، ما أضااااااااااااطرهم  لا ركوب البحر  لا البالد المجاورة  ضاااااااااااايالنبالء مالك األرا
ا جااانااب الطبقااة القااديمااة من  ونشااااااااااااااطااا التجااارة البحريااة، والهرت طبقااة جاادياادة  ل

 
 .9ص مرجع سابم،( أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، 1)
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األرسااااتقراطيين مالك األراضااااي، هذه الطبقة من األغنياء الجدد من التجار والصااااناع 
الفكرية والساااااااياساااااااية،    مالبرجوازيين كانا ساااااااببا في تغيير العديد من األنظمة والمفاهي 

معها امتد التيار االسااااااتعماري اليوناني  لي شااااااعوب أخرى في أفريقيا كمصاااااار وليبيا،  
نا ساااااااااااببا في تعرفهم علا العديد من الحضاااااااااااارات التي كان لها أعظم األثر في وكا

نشااااوء الفلساااافة اليونانية وتطورها، وقد أطلم علي الفلساااافة اليونانية في بدايتها تساااامية  
ئال  ا، وقاد تمثلاا في المادارس الطبيعياة ومااعرف باالطبيعيين األو ()الهيلينياةةالفلساااااااااااااافا 

  يزا  ي أفالطون وأرسااطو تم، و السااوفسااطائية  لي سااقراط  وفالساافة ربيع الفكر اليوناني من
سااااااااااكندر المقدوني لليونان بعد غزو األ  الهرتالتي  )*(1لها عن الفلساااااااااافة الهيلينسااااااااااتيه

 وخروج المدارس الفلسفية من اليونان  لي مناطم أخرى متفرقة من دوي العالم. 
 :ال  ئ  الجغراف   -:را ع   

الجزيرة الواقعة أقصاااااا جنوب شااااارق أوروبا، تكثر به  اليونان بلد يقع في شااااابه  
مما جعل االتصاااي بين سااكانه    ،السااالساال الجبلية التي تقطع أرضاايه في غير انتظام

جعلها اات ساواحل متعرجة وملتوية،   ا ، وكذلك توغل البحر في هذه األراضاي  ا  صاعب 
 .(2)جزر اهوأشب ا  فصارت أرضيه جزر 

البيئاة الجغرافياة في اليوناان باالوعورة، لكثرة الجبااي والمرتفعاات فيهاا، ماا   تميزت
منذ القدم، وألن أغلب أراضااااااايها عبارة عن جباي    ا  جعل االتصااااااااي بين أجزائها صاااااااعب 

تحفها مياه البحر، لذلك كانا أغلب مدنها ساااحلية تقع علا سااحل البحر، ومن نتائع  
وقد اختل  هذا الوضاااااع بعد  بين شاااااعوبها،    االتصاااااايالقاساااااية صاااااعوبة   اهذه الجغرافي 

فكانا كل مدينة تمثل وحدة سااياسااية مسااتقلة بذاتها، وكان  تطور وسااائل المواصااالت  
 

( لفظ أطلم علي الفلساااافة اليونانية القديمة، وقد اشااااتم من لفظ هيالس وهي منطقة تفصاااال و )  سااااط اليونان علا
، أحمد محمود صااااااابحي، في عليها  لهة اليونانية، تقام المهرجانات واأللعاب األولمبيةشاااااااماله، وفيها تقطن اآل

 .23فلسفة الحضارة، مرجع سابم، ص
ساااكندر المقدوني، والتي كانا ساااببا في خروج المدارس الفلسااافية لفظ أطلم علا الفلسااافة اليونانية بعد غزو األ)*(

 .23، صأحمد محمود صبحي، في فلسفة الحضارة، مرجع سابممن اليونان  لي بقاع العالم، 
 .23، صمرجع سابمولون، ص( أيمن بن حميد، الفكر السياسي عند 2)
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( كما أن ندرة المركزية city - stateأو   Polis)هذا سابب الهور مفهوم دولة المدينة  
ر الساااياساااية جعل الشاااعوب اإلغريقية تتصااا  بروح الفردية التي هي من مقومات الفك

فلم يكن هناك ساااااالطة سااااااياسااااااية أو دينية مركزية تحكم قبضااااااتها علا المدن،   (1)الحر
 لا   ن اشاااااااااااااترك ساااااااااااااكانها في التوجه جميعا  إفكانا كل مدينة لها طابعها الخاص، و 

 كمرجع ديني، وبهذا انعكس الطابع الجغرافي علا الروح السياسة.   ألولمبيةاآللهة ا
المدن يرجع  لا الروح الحرة التي تميز  مع اعتقادي كباحثة أن اسااااااااااتقالي هذه 

بها اليونان، ليس لصاااااااعوبة التضااااااااريس بدليل أن هذه التضااااااااريس لم تكن عقبة أمام 
، والتي قساااااما المدن ا  الحروب البولونبزية التي اساااااتمرت لمدة خمساااااة وعشااااارين عام

 اليوناانياة  لا تحاال  كورنثياا وتحاال  أثيناا ولم تكن هاذه التضاااااااااااااااريس عقباة أماام هاذه
 المعارك الحربية التي لها ما لها وعليها ما عليها.  

 ال  ئ  الد ن  :   -خ مس   

أن للااديااانااة اليونااانيااة عاادة   ،وي ديورانااا في كتااابااه قصاااااااااااااااة الحضاااااااااااااااارة  يري 
أوي هذه المصاااااااااااادر أنهم أخذوا عن األديان الساااااااااااابقة لهم وهي الديانات (2)مصاااااااااااادر

ساايرات المختلفة ألصاال الوجود وجوهر  الشاارقية المصاارية والبابلية وغيرهما ... هذه التف
لمختل  بالد الشاااارق القديم وخاصااااة  ري العالم الطبيعي قد فعلا فعلها في التراب الفك

وال شاك أنها انتقلا  لي فالسافة اليونان عبر تتلمذهم علا كهنة    ،في الحضاارة البابلية
ما المصااادر ، أ(3)تفسااايرات مشاااابهة للتفسااايرات المصاااريةالتي جاءت ب   أون القديمة،...

الدين العامة،   اعدن زودا الناس أو العامة بقو االثاني فهو أشعار هزيود وهوميروس اللذ
تسااااالسااااال  لهة لمفصاااااال   وكذلك وضاااااع هزيود من خالي كتابه   أنسااااااب اآللهة  ساااااجال  

اليونان، أما المصاااااادر الثالث فهي العادات والتقاليد، وقد كانا الديانة اليونانية وثنية،  

 
 .24، صمرجع سابمحضارة، أحمد محمود صبحي، وصفاء عبد السالم جعفر، في فلسفة الينظر: ( 1)
 .118، )د.ت(، ص6( وي ديورانا، قصة الحضارة، ج 2)
 .74( مصطفي النشار، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، مرجع سابم، ص3)
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لهة حديثة، القديمة آلهة قديمة و آلهتهم انقسااااااااااما  لا آونوا موحدين، فكثرة ألنهم لم يك
اآللهة االثنا    ،، قسااااما أيضااااا   لا قسااااميناألولمبلهة آمنها اندثرت أما الحديثة فهي  

لهة الصاااااغار، وهي ليساااااا اات شاااااأن، شاااااكل آلهة األولمب مجمع اآللهة عشااااار واآل
في حياتها ونزواتها ورغبتها    يءكل شااااااااا البانثون  وقد كانا اآللهة تشااااااااابه البشااااااااار في  

وتتميز عنها في عنصااااااااااار الخلود الذي يكونها كما يري برتراند رسااااااااااال   اآللهة هناك 
وأهم مميزات  (1)بشرية  لا أقصا الحدود، ال تختل  علا اإلنسان  ال في كونها خالدة 

نية فهي  اآللهة اليونانية  لا جانب كونها خالدة، فهي ساريعة الحركة، لها صافات  نساا
 تحب وتكره... لط وتتشكل في هيئة حيوانات.  

لهااه  هاااريس  الااذي كااانوا  أمن اليونااان بااالعااالم الساااااااااااااافلي عااالم األموات و آكمااا
يتضاارعون له بالدعاء، ويطلبون من أرواح موتاهم أن تدفع عنهم الضاارر وتجلب لهم 

ناة اليوناانياة  الخير، كماا عباد اليوناانيين الناار واعتبروهاا مقادسااااااااااااااة، وهناا تتشاااااااااااااااباه الادياا
يقدساون النار، فكان يوجد في كل بيا يوناني   ن و ي حيث كان الفارسا   ،بالديانة الفارساية

باساتمرار، وكان رب كل أسارة يهتم بهذه النار لكي   ا  وموقد  مذبح به فحم يظل مشاتعال  
وال تخمد  ال بفناء األساااارة، كما أمن اليونان   ،دائما ماداما األساااارة حية  ةتظل مشااااتعل
بااآللهااة، ولهااذه   لئحيااث كاانوا يعتقاادون أن الكون م  ،كااناا فكرة مهمااة لاديهمباالقاادر و 

اآللهاة مجلس يترأسااااااااااااااه  زيوس كبير اآللهاة   وفوق زيوس القادر الاذي يسااااااااااااااير اآللهاة  
التصااااااي  اوسااااايلتهم    افات الذين كان افين والعر اكذلك أمنوا بوجود العر (2) والناس جميعا  

ن يتصاااااااااااااال باآللهة بعدة طرق منها )األحالم،  ن اإلنسااااااااااااااان يمكن أأواعتقدوا    ،باآللهة
، أو االلتقاء باآللهة مباشارة(. كما تعددت لديهم دور العبادة، وكان  تضاارلحظات االح 

 
 .35، ص1954، جامعة الدوي العربية، القاهرة،  1كي نجيب، جز ( برتراند رسل، تاريط الفلسفة الغربية، ترجمة 1)
 .40، الفكر السياسي عند سولون، مرجع سابم، ص( أيمن بن حميد2)
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أشااااهرها معبد أبولو في دلفي كما اعتقد اليونانيون باألساااااطير التي تعبر عن عقائدهم  
 وعبادتهم.  
الاديااناة اليوناانياة كااناا مجرد  تعادد اآللهاة وتعادد دور العباادة والمعااباد  ال أن    مع
نعادام العالقاة الروحياة بينهم وبين آلهتهم، وألن طباائع اآللهاة لم تختل  عن طقوس إل
ادها ب  ع  ن الك التقديس، الذي يجعلها مميزة عن  و البشااااار، فلم يحمل لهم اليوناني   طبائع

ب  فهي تحب وتكره وتعربد وتسااكر، وتظهر في أشااكاي اإلنسااان والحيوان وتأكل وتشاار 
، وكانا عالقة اليونان باآللهة عالقة اسااتعطاف  ا  روحي   ا  لذلك لم تحمل في ااتها طابع

لهاذه الطقوس كي تباارك أعماالهم لاذلاك خال    رسااااااااااااااتهموحتا مماا(1)ونفااق لغرا الفاائادة
الدين اليوناني من الروحية مما أدى  لا أضااااااااااااعاف تأثيره علا الساااااااااااالوك االجتماعي  

من  سااااااابقها وهذا ما اكساااااااب الحضاااااااارة اليونانية الحرية الفكرية وميزها عمن    ،والفكري 
 المشرقيين.  
خاللها   منفكان لألساااااااااااطورة دور كبير في القيام بالواليفة التشاااااااااااريعية،  كذلك  

كااناا تساااااااااااااان القوانين والقيم واألخالق، لهااذا كاان لهااا واليفااة اجتماااعيااة كبيرة، وكاان  
صاااراع اآللهة هو أحد أهم مكونات األساااطورة، ومحاولة كل منها السااايطرة علا العالم  

أورانواس من  في أساطير أورفيواس أو هوميروس أو هزيود   فقد انتقلا السلطة   اءسو 
نتيجااة للتغيير الحاااصااااااااااااااال في طرائم حكم العااالم حيااث    وس لا كرونوس ثم  لا زي 

حيث تذهب األسااااااااااطورة  لا أن آلهة األرا   اآللهة األولمبية بقيادة زيوس  تساااااااااايطر 
 جي  تزوجا آله السااااااااماء  أورانوس  ومنهما نشااااااااأ اإلله  أوقيانوس   له البحر، وأبناء  

ل أبااهم اإللاه  أورانوس  من الجباابرة هم  التيتاان ، وقاد أوعزت  جي   لي   التيناان  يقتا 
بأن أحد أبنائه    ،فأنزلوه عن العرب ووضااااااعوا  كرونوس  الذي ابتلع أبنائه بساااااابب نبوة

وهو  زيوس   كريا  وليتفادى القضاااااااااااء والقدر... ولكن ولد له أبن في جزيرة له  ت ساااااااااايق

 
 .40، صالمرجع السابم(أيمن بن حميد، الفكر السياسي عند سولون، 1)
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  ، وأقام(1)سااااارا ، وهو الذي حقم النبوة وأنزله عن العرب وألزمه بإخراج أبنائه من بطنه
واعتبر زيوس  (2) هؤالء األربااب العادي وحكم القاانون في األرا، أي في حيااة الماديناة

وقاد   ،الحاامي للعادالاة، ويعاد خرق العادالاة  هااناة لإللهاة الباد أن يعااقاب من يقوم باذلاك
تناوي هذا هوميروس في الكتاب الساااااااادس عشااااااار من اإلليااة   وعندما تغرق األرا 

ء المتدفم من الغيوم العاصاااااافة وعندما يدفم جوبيتير  العائمة في الخري ، يفيض الما
أمطااره الثقيلاة فيهااجم جرائم النااس الاذين يتجااوزون القوانين بعن ، ويجعلون العادالاة 

، فكانا اآللهة تعاقب كل من  (3)... ساااااخطهمبعيدة عن الجزاء وفي غفلة من اآللهة و 
 يخرق القانون.

المنظماة ولم يعرف القاانون كتشااااااااااااااريع  وحتا عهاد هوميروس لم تعرف الادولاة 
  وكانا أيضااااااااااااا    themisللدولة، بل كان السااااااااااااائد العادات التي عرفا ب  تاميس  

  للتعبير عن العادالاة الماادياة التي تظهر في العالقاة dikeالعادالاة، وجااء مصااااااااااااااطلح  
 Dikeأو    Themis  وساااااواء   Themisالعدالة األبدية فهي   أمابين الناس واأللهة،  

التي كانا  (4)أساااااااااس للشاااااااارعية، وبهذا لم تنفصاااااااال فكرة القانون عن فكرة العدالة  فهما
لمبدأ الحم بمعناه القديم عند هوميروس، انتقل هذا   يصااأتعني الالمساااواة وكانا تشااخ 

المعني المتخذ للعدالة مع هزيود في أنساب اآللهة   و األيام واألعماي   حيث قاي أن 
ابنتي زيوس  دياك، وبونومياا   يجساااااااااااااادان الكمااي والخير، وزوجتاه  تااميس   تجسااااااااااااااد  

الة المقدساااااااااااة وتعاقب  لهي الطبيعي األبدي المقدس، حيث  ديك  تحمي العدالنظام اإل
تادافع عن الوحادة الوثقا لحكم القاانون والنظاام، هااتاان     فهيالمتجااوزين، أماا  بونومياا

 
ينظر، حربا عباس عطيو محمود، الفلسااااااااااافة اليونانية من مرحلة األساااااااااااطورة  لا أفالطون، مرجع ساااااااااااابم،  ( 1)

 .24-23ص
، دار األهالي للطباعة وساااااورية، 1حنا عبود، ط: القديم، تر( ف. س. ترسااااابيان، الفكر الساااااياساااااي في اليونان  2)

 .10، ص1999
 .11ص المرجع السابم،(ف. س. ترسبيان، الفكر السياسي في اليونان القديم، 3)
 .12، صسابمالمرجع ال (4)
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 رمزا    يوس، وكمااا كااان اإللااه ز (1)يساالبنتااان همااا ثمرة زواج اإللااه زيوس باااإللهااة تااام
للعدالة صااار أبنه أبولون رمزا لالعتداي وضاابط النفس، وهو الوساايط بين اإلله زيوس  

خالي معبد دلفي الذي هو معبده    منلكبير واإلنسان الضعي ، وكانا تعاليمه تنشر  ا
ويمثل القوة الروحية لآللهة والقوة الزمنية الفاعلة في ساااااااااااان القوانين، حيث كان الناس 

وصااار مبدأ ضاابط    ،وعرافيهكهنته  يحجون لهذا المعبد ويطلبون المشااورة والنصااح من  
 .  ةمن الحياة السياسية في اليونان القديم  ا  مهم ا  النفس واالعتداي األبولوني جزء

من هذا أن اليونان القديم تعرف علا العديد من المصاااااااااااااطلحات   يساااااااااااااتخلص
  ، والمفاااهيم القااانونيااة واألخالقيااة من خالي األسااااااااااااااطورة، أثرت في الحياااة االجتماااعيااة 
فظهرت مبادئ العدالة واالعتداي وضاااااااابط النفس، وكل الفضااااااااائل كالعفة والشااااااااجاعة  
والحكمة، من قبل الهور أفالطون وأرساااااااااطو بل  ن قيمة القانون ساااااااااواء األخالقي أو 
التشااااااريعي وحب اليوناني لهذا القانون والدفاع عنه من أكثر المفاهيم المساااااايطرة علا 

 هذه البيئة الفكرية الحرة. 
اعتبااارهااا المرحلااة األولا من  و أن لألسااااااااااااااطورة دور كبير في الفكر اليوناااني،  و 

الفكر الفلسااااااااافي عند اليونان، وكانا األساااااااااطورة  المينولوجية  لها أعظم  مراحل تطور  
ألن    ،أفالطون وأرسااااطو و بعد، ومنهم سااااقراط فيما  األثر علا فكر الفالساااافة والمفكرين  

هذه األسااااااطير اات المساااااحة الدينية كانا تهدى  لا تقويم األخالق، وإرشااااااد األفراد  
االعتباار أن أفالطون وأرسااااااااااااااطو لم في     لا منظوماة من النظم األخالقياة، مع األخاذ
حيث    ،لهةخاصاة فيما يخص الصاراع بين اآلب يأخذا بكل ما جاء في هذه األسااطير، و 

أكد أفالطون في منهجه التعليمي في الجمهورية الفاضااااااااالة  لا عدم اكر األسااااااااااطير 
 ال    ءألنه ال يريد تعليم النك  ،لهة وصاااااااراعهم فيما بينهمالتي تتحدب عن شاااااااهوات اآل

األسااااااااااااطير التي تدعو  لا تقويم األخالق، ومن تأثير هذه األسااااااااااااطير وهذه المرحلة 
لها تلك القداساااااااااااة التي ليس  لهة عندهم  خلم التفكير الحر عند اليونان، نتيجة ألن اآل

لهة عند الشاااااااااااااارقين القدماء واللذين أثرت فيهم ساااااااااااااالبا ، مما أدى  لا تحرر  منحا لآل
 

 .13، صالمرجع نفسه( 1)
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فكانا الحرية الفكرية التي خلقا الفلسااااااااااااافة    ،لكهنوتاليونان من هيمنة رجاي الدين وا
اليونانية في المرحلة الثانية التي هي أعظم مرحلة في الفكر اليوناني، مرحلة النضاااااااع 

التي لحقا بها مرحلة ثالثة   ،رسااااطو أفالطون و أواالزدهار مع السااااوفسااااطائين سااااقراط و 
المادارس الفلساااااااااااااافياة من اليوناان  لا نحالي والتادهور وخروج  هي مرحلاة االنحادار واإل

 . يطاليا لتزدهر الحضارة الرومانية



 

 

 

 

 الفال الث ني  

 أفالطون الس  س    مد ن  
 

 ا وأثره  في فكره. تأفالطون ح    -الم حث األول:

 . أفالطونفكرة الدول  ومقوم ت وجوده  نند  -:الث ني  الم حث

 . أفالطونالدول  تكو نه  هدفه  وحق الثورة نند   -الث لث:  الم حث
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 األول  الم حث

 أفالطون ح  تا وأثره  في فكره. 

 

 مولده.  -أول  

 مؤلف تا. -ث ن    

 أسلو ا.  -:ث لث   
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 مولده:  -أول  

وهو ساااااااااليل ،  أفالطون في فترة انتصاااااااااار الديمقراطية علا األرساااااااااتقراطية ولد
ن أحد حيث كا،  األسااااااارة األرساااااااتقراطيةالتي كان لها باع طويل في الحكم والساااااااياساااااااة

كماا أن تربيتاه  ،  الاذين حكموا أثيناا قال الهور الاديمقراطياة،  ()أقاارباه من الطغااة الثالثين
ولكن عندما حكم  ، يصااااااااابح رجل ساااااااااياساااااااااةألن    هئ  ي واساااااااااتعداداته األسااااااااارية كانا ته  

، كره السااااياسااااة العملية والسااااياساااايين، طيون علا أسااااتااه باإلعدام وتجرع السااااماالديمقر 
وهذا ما تشاااااااااهد به كتاباته ومحاورته األولا  ،  ظر في الساااااااااياساااااااااة النظريةوأصااااااااابح ين  

 التي، والساااااااااياساااااااااي  وانينمحاورته المتأخرة الق  أيضاااااااااا  ، اقريطيون و الجمهورية و الدفاع
،  حاوي أن يؤساااس من خاللها دولة مثالية يكون الفالسااافة علا رأس هرم السااالطة فيها

فكانا التربية والتعليم هما ،  وتسااااااااير وفم ضااااااااوابط وقواعد ال تساااااااابم  حداهما األخرى 
 .ألخالقية والسياسية واالجتماعيةربط الفلسفة بكل مناحي الحياة ا،  (1)األساس

ق.م( علا وجه التقريب من أسارة عريقة    347وتوفي   427أفالطون عام ) ولد
الذي ينحدر من ساااللة   Ariston  أبن أرسااطون   Aristoclesفهو   أرسااطو كليس   
وأمه هي  ،  ويعود نساااااااااااب أبيه أرساااااااااااتون  لا الملك كرودوس،  الملوك األوائل في أثينا

د الحكاام المشااااااااااااااهورين ويادعا  باأحا   قراباةالتي تربطهاا عالقاة  Perictione(2)بريكتيوني
وكان له شاااااقيقان أكبر منه  ،  وكذلك المشااااارع اليوناني المشاااااهور ساااااولون ،   دروبيدوس 

ه أرساااااتون تزوجا أمه و وعندما مات أب (3) وأخا هي  بوتوني،  وجلوكون ديمنتوسااااا أهما 

 
( حكم الطغاة الهر في اليونان في القرن الساااادس قبل الميالد، وهذا النظام ال يعني الظلم والتعسااا  كما تعني )

الكلمة بالمصااااااطلح الحديث، بل هو نظام قائم علا حكم الفرد، من صااااااغار الزراع والتجار وأصااااااحاب المهن 
، بل لصاااااااااالح  طبقتهصاااااااااالح  الصاااااااااناعية، وحتا من كان منهم ينتمي لألسااااااااار األرساااااااااتقراطية لم يكن يعمل ل
 .35، ص1981المواطنين. أميرة حلمي مطر، الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .201( نوري سويدان، فلسفة أفالطون السياسية، مرجع سابم، ص1)
الحديث، ، المكتب الجامعي 2( مجدي الساااااااااايد أحمد الكيالني، الفلساااااااااافة اليونانية من طاليس  لا أفالطون، ط2)

 .215، ص2013األسكندرية، 
 .39نتصار اباب، فلسفة أفالطون أصولها نظرياتها، مرجع سابم، صأ( 3)
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وقاد ،  الاذي كاان صااااااااااااااديم مقرب من بركليس،  Pyrilampesيالميسمن بر   يونيبركت 
وكاان مولاده ،  هو أنطفيون الاذي أتجاه  لا تربياة الجيااد  ا  بنا الزواج أنجباا أماه من هاذا ا

الحروب )البيلوبونيز باااادايااااات  أثينااااا وحلفااااائهااااا وأساااااااااااااابرطااااة Peloponneseفي  (بين 
أي ،  ماادربااه في اللياااقااة الباادنيااة  Platonطلم عليااه لقااب  أفالطون  وقااد أ  ،  (1)وحلفااائهااا

كاان هاذا اللقاب يطلم علياه من  (2)العريض المتالء جسااااااااااااااماه وعظم منكبياه وقوة بنيتاه
في   ثينوعم أماه الاذين كااناا من المتحاد  يادسكاذلاك كاان خاالاه خاارم،  (3)بااب السااااااااااااااخرياة

 الذي عرف بالطغاة الثالثين.    ،الحزب األرستقراطي
فقد ولد بعد عام واحد من  ، فترات عصااااايبة من تاريط أثينا الساااااياساااااي عاصااااار

وكان في الرابعة عشاااااااااااار عندما نكبا أثينا في أسااااااااااااطولها في ،  وفاة الطاغية بريكليز
وكاااان في الثاااانياااة والعشاااااااااااااارين عنااادماااا سااااااااااااااقطاااا أثيناااا في ياااد  ،  صااااااااااااااقلياااةحروب  
واساتيالء الطغاة الثالثين علا ،  وتحطيم األسابرطيين ألساوار أثينا Lysanderليسااندر

 .ق.م( 404)الحكم في أثينا عام  
لشاعراء أثينا وخاصاة   أفقر ،  ألرساتقراطيةأفالطون كما يتعلم أبناء الطبقات ا  تعلم
ودرس العلوم وشااااااااااغ  بالرياضاااااااااايات ودرس مذهب هيراقليطس وفلساااااااااافة  ،  هوميروس

  كذلك درس بارمنيدساااااااااااااوالفيثاغورية وتتلمذ    Cratylusيلوسالتغير لديه علا يد  كرات 
به في ساان العشاارين واسااتمر معه حتا ساان الثامنة    اعلا يد أسااتااه سااقراط الذي التق

وكان  عدام ساااااااااقراط علا يد الديمقراطية األثينية عام ،  عدم أساااااااااتااهأ رين حين  والعشااااااااا 
حيث كانا له طموحات ساياساية ، ق.م ضاربة قاضاية ألماي أفالطون الساياساية399 

الحروب البيلوبونيز التي   فضااااال  عن، بيئة سااااياسااااية كما أشاااارنا سااااابقا    فيبحكم مولده 

 
 .201، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، صبيطار( وليد 1)
 .103( نوري سويدان، الفلسفة السياسية عند أفالطون، مرجع سابم، ص2)
 .103، صالمرجع السابم( 3)
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وخاصاة أن ، ثر في تكوين فكره الساياسايأساتااه ساقراط كان لها أعظم األ  اأشاترك فيه
  غااالبااا  مااا يكون مفتونااا    المهزوم من المعروف أن عقاال    أثينااا هزمااا في هااذه الحروب

بقوة الغزاة الفاتحين، فعندما شااااارع أفالطون في بناء مدينته المثالية أتجه  لا أسااااابرطه 
وأتخااذهااا نمواجااا  لااه، وهو بااالطبع لم يقلااد هااذا النمواج تقليااد العبيااد، ولكن جمهوريتااه  

التي تمتعا بها المدن  ،أشاااااااااااابه بالتنظيم التساااااااااااالطىألساااااااااااابرطه منها بالتنظيمات الحرة
فأصاااااااااااااابح أفالطون يرنو بعين  ،  (1)ون القرون السااااااااااااااابقة اليونانية األخرى في غضاااااااااااااا 

  ا وإلا نظام الحكم العسااااااكري الصااااااارم الذي كان ،  األعجاب  لا أساااااابرطة المنتصاااااارة
جمهوريته في التربية   في  طرحهاالذي كان من األسس التي ،  تتبعه في التربية والتعليم

 والتعليم.
ثينا مساااااااقط رأساااااااه موت ساااااااقراط شاااااااعر أفالطون بعدم األمان في مدينته أ  بعد

   Megaraفاذهاب  لا ماديناة   ميجاار  ،  ماالاهآوموطن علماه ومعلمياه وبيئاة أحالماه و 
يطاليا   ومنها سااااااااااافر  لا Eudidesحيث تجمع بعض تالميذ سااااااااااقراط بقيادة أقليدس

التي كانا  ،  مصااار وصاااقلية اثم ساااافر  ل،  التي تعرف فيها علا مذهب الفيثاغوريين
يونساوس األكبر  أراد أفالطون اساتثمار هذه الصاداقة  تربطه عالقة صاداقة مع ملكها د

وعنادماا دعااه ، في تحقيم مادينتاه الفااضاااااااااااااالاة علا أرا صااااااااااااااقلياة وعلا أرا الواقع
الطاغية ديونيسااااوس عن طريم ديون الصااااديم المقرب من أفالطون الذي كان مؤمنا  

له  أنه فشاااال في الك وجلب علا نفسااااه غضااااب صااااديقه الذي رحَّ  ال بفلساااافة أفالطون  
وبعد  ،  وعاد  لا وطنه  ،وتم بيعه كرقيم ثم أعتقه أحد مواطني أثينا  ،لا الهر سااافينةع

للمرة الثانية ليعلم الملك   اليه بن في طلب أفالطون فعاد أرساااااال اال  ،موت الملك األب
ما شاب الخالف بين ديون والملك الشااب الذي    نولكن سارعا، الجديد الفلسافة والقانون 

 
، المجلس الوطني للثقافة  225ماريا لويزا برنيرى، المدينة الفاصااااالة عبر التاريط، سااااالسااااالة عالم المعرفة العدد   (1)

 .31م، ص1997والفنون واآلداب، الكويا، 
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راء أفالطون في الجمهورية الفاضااااااالة  آنَّ أ   أىحيث ر ،  طون قام بنفي ديون ولحم به أفال
 .(1)تهدد ملكه

 :نج زاتاإمؤلف تا و -ث ن    

 :)أ( األكاديمية
فشااااال أفالطون في تحويل مدينته الفاضااااالة من الحلم  لي أرا الواقع في   بعد
ق.م( في بساااااتان  387 لا أثينا وقام بتأسااااايس األكاديمية )عام    ا  قفل راجع، سااااارقواساااااة
ومن هناا عرفاا بااألكااديمياة وكاان التعليم فيهاا  ،  أسااااااااااااااماه أكااديموس  خص رجال  ي كاان  
هذه األكاديمية كانا خارج أسااوار    ،بالمجان لمن يرغب في تحصاايل تعليم عاي    ا  متاح 

قاااائماااة حتا أقفلهاااا  واللاااا هاااذه األكااااديميااا ،  الماااديناااة ثم نقلاااا  لا داخااال الماااديناااة ة 
  كان أفالطون ،  م( وأبعاد فالساااااااااافتها  لا خارج أثينا529عام)()األمبراطورجسااااااااااتنيان

صااااحب مدرساااة تقوم بإعداد الفالسااافة والطبقة التي تحكم علا أسااااس المعارف التي 
وفم هاذا الرأي كااناا األكااديميااة هي المكااان األمثاال  (2) تزودهم بهااا األكااديميااة  انااكاا 

 عاليا يؤهلهم لحكم المدينة الفاضلة.   ا  كام الفالسفة تعليملتعليم الح 

 :( مؤلفاتهب)
االختالف الحاصااال بين مؤرخي الفلسااافة حوي محاورات أفالطون ومؤلفاته    مع

 ال أن هؤالء اتفقوا علا أن فلساااافة أفالطون مرت بثالثة  ، عددها وصااااحة نساااابتها  ليه
 وقد كان لكل فترة مؤلفاتها.  ،  فترات هي الشباب والكهولة والشيخوخة

قد كتبا بين عامي  ،  فترة الشباب كانا المحاورات التي سميا بالسقراطية في
الصااااااااااااااغرى    400-397) هيباااااااس  ومنهااااااا  الكبرى  Petit Hippiasق.م(  وهيباااااااس 

 
 .206( وليد بيطار مدخل  لي علم السياسة، مرجع سابم، ص1)
(جساتنيانأمبرطور روماني قام بتجميع القوانين الروما )دونة جساتنيان ناصار المسايحية وقفل مدارس ية عرفا بمن

 .201الفلسفة اليونانية، أحمد  براهيم حسن، تاريط النظم القانونية مرجع سابم، ص
 .209( وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص2)
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Legrand Hippias  األ  Lashaشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازومااااااااااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااااااااااااورة 

sوشاااااااااااااااااارمااااايااااااادCharmideوبااااارتااااااااغاااااوراسProtaogoras   سااااااااااااااااااقاااااراط وتاااااماااااجاااااياااااااد 
Apdogiedesocrate    وأياونlon وكارياتاونCritonوجاورجايااااااااسGorgias    ورباماااااااا

الكهولة وهي تبدأ بتأساااااااااايس األكاديمية فهي    لةالكتاب األوي من الجمهورية , أما مرح 
مينون  الثاااااني  لا   الجمهوريااااةBanquetوالمااااأدبااااة    Mananتشااااااااااااااماااال  الكتاااااب  من 

أفالطون سااان الساااتين  أما المرحلة الثالثة وهي الشااايخوخة فتبدأ مع مناهزة ، (1)العاشااار
( )  365عااااااااام  عااااااااام  مااااااااماااااااااتااااااااه  وحااااااااتااااااااا  فاااااااايااااااااهااااااااا   347ق.م(  وكااااااااتااااااااب  ق.م( 

السااااااااااااااااااايااااااااساااااااااااااااااااي   SophisteوالساااااااااااااااااااوفساااااااااااااااااااطاااااااائااااايParmenideبااااارمااااايااااانااااايااااااادس
PolitigueيالبفوالPhklbeوتيمااااوسTimee  يسوالنوامlois   ا الاااذي تضاااااااااااااامن أثن  
ثمان وعشاارون منها صااحيحة  ،   عدد هذه المحاورات سااا وثالثون محاورة  ا  عشاار كتاب 
كما ترك أفالطون مقالة في (2) هماواثنتان مشااااااااااكوك في ،  ليه وسااااااااااا منحولةالنسااااااااااب  

 رسالة.  ةالحدود والخير وثالب عشر 
بمعني أن ،  وقد قساما هذه المحاورات  لا رباعيات في القرن األوي المسايحي

 كل مجموعة تحوي أربع محاورات.  
ت  لي سااااااااااااااا فترات وهي علا في الفكر الحادياث فقاد قسااااااااااااااماا المحااورا  أماا
 التوالي:

بعده مباشااااااارة وتعرف  أو    وهي الفترة التي سااااااابقا موت ساااااااقراط  :األولى الفترة
التاااااااليااااااة:   المحاااااااورات  وشااااااااااااااملااااااا  السااااااااااااااقراطيااااااة   . بروتاااااااجوراس   -1بااااااالمحاااااااورات 

 -8  .يسالخ  -7  .يدسخارم-6  .أوطيفرون  -5  .يتون كر  4دفاع سااااقراط -3 يون  -2
 .اسالجزء األوي والثاني من هبي  -10  .الجزء األوي من الجمهورية -9  .ليزس

 
 .219( مجدي السيد أحمد الكيالني، الفلسفة اليونانية من طاليس  لا أفالطون، مرجع سابم، ص1)
 .178( نوري سويدان، الفلسفة السياسية عند أفالطون مرجع سابم، ص2)
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األكااديمياة ومحااوراتهاا:    سحاددت باالفترة التي ساااااااااااااابقاا تاأسااااااااااااااي   :الفترة الـثانـية
 جورجياس.

وهي التي كااناا بعاد تاأساااااااااااااايس األكااديمياة وتعرف باالمحااورات    :الفترة الـثالـثة
  . ينكسااااااايساااااااوس م -2  .مينون  -1  :وهي(1)األكاديمية  يدرس فيالذي  المنهجية المنهع  

  لي العاشر.   الثانيالجمهورية من الجزء  5  .فيدون  -4  .أوتيديموس-3
هي الفترة التي أختفي فيها ساااااااااقراط البشاااااااااري المتجساااااااااد والهر    :الرابعة الفترة

 .  يدروسفا -2  .المأدبة  -1بصورته الرمزية ومحاوراتها:
ــة دراك النظريات إتي عدي فيها نظرته في العلم و وهي الفترة ال  :الفترة الخامســـ

 -5  .الساااااااااوفساااااااااطائي -4  .بارمنيدس -3  .تيتياتوس -2  .يلوسكرات  -1ومحاوراتها:  
 . لسياسيا

ــادســـة الفترة ته وهي:  اخر محاور اآفيهأل    ،وهي الفترة األخيرة في حياته  :السـ
 النواميس.    -3  .يتياسكر   -2.تيماوس -1

 أسلو ا ومنهجا.  -ث لث   

وبه اساااااااتخدم المنهع  ، هو األسااااااالوب الحواري ،  الذي اتبعه أفالطون   األسااااااالوب
الجدلي لتحديد المفاهيم العامة عن طريم االساااااااااااتقراء أهم المساااااااااااائل التي أخضاااااااااااعها  

  ليس من شاااااااك في (2)أصااااااال نظرية المثل وطبيعة المثل وامتدادها  لا الكثرة،  للجدي
لكنه اعتقد  ،  لسااااقراط  وتلميذا    للساااافسااااطائيينا  فه معاصاااار بالجدي بوصاااا  اهتمأن أفالطون  

عرف أناه ومن ثم    ،مثال أسااااااااااااااتاااه أن الحوار هو الطريم الوحياد للبحاث عن الحقيقاة
هو المنهع  : ولذلك اهب أفالطون  لا أن الجدي،  الطريم الوحيد للبحث في الفلساااااااااافة

ولذلك وصااافه  (3) الذي يرتفع به العقل من المحساااوس  لا المعقوي دون وسااايط حساااي
علا   اصاااااااااطلحفالجدي منهع وعلم وهو المقابل لما ،  األولا  المبادئبأنه العلم الكلي ب 

 
 .189ص ،(نوري سويدان، الفلسفة السياسية عند أفالطون مرجع سابم1)
 .223( مجدي السيد أحمد الكيالني، الفلسفة اليونانية من طاليس  لي أفالطون، مرجع سابم ص2)
 .224المرجع السابم، ص( 3)
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أفالطون لهذا المنهع   اساااتخدامأان كان  pistemologyE (1)تساااميته بنظرية المعرفة 
،  ألنه كان سااامة عصاااره وأداة المعرفة في اعتقاده هو وأساااتااه ساااقراط علا حد الساااواء 

ويرى أفالطون أن ،  أفالطون   يذهالذين حاربهم ساااااااااقراط وتلم  يينالسااااااااافساااااااااطائ وهو أداة  
وأن المعرفة الحسااااية هي    ،المعرفة يسااااتقيها اإلنسااااان من مصاااادرين هما الحس والعقل

  الحقيقاة معرفاة النياة والمعرفاة العقلياة معرفاة يقينياة والتي هي معرفاة المثااي التي تمثال  
  ، عرفاة العقلياة أدواتهاا العقال والفكروالم(2)الثاابتاة وراء الظواهر المحسااااااااااااااوسااااااااااااااة المتغيرة
وأوي مراحل المعرفة اإلحساس الذي  ،  والمعرفة الحسية أدواتها اإلدراك الحسي والتخيل

وبهااذا تكون المعرفااة مقتصاااااااااااااارة علا   ،هيراقليطس وأتباااعااه أنااه المعرفااة الوحياادةادَّعى 
نساااااااان في أن:   اإل  ا  صاااااااحيح كان  السااااااافساااااااطائيين رأي  وبذلك نرى أن،رةالظواهر المتغي 

  ،   هذا المبدأ الذي رفضااه أفالطون وحاربه هو وأسااتااه سااقراط  مقياس األشااياء جميعا  
ألن في القوي به القضاااء علا القيم األخالقية الثابتة والتي يسااعا أفالطون  لا  قرار  

أو    ال في خياالت األشااااياء  انهنا ال ينظر اإلنساااا ،  ممارسااااتها في جمهوريته الفاضاااالة
وهذا العالم    ،الاللها التي تتحرك في العالم الوهمي حساب أساطورة الكه  األفالطونية

ألن عاالم ،  هو العاالم الحقيقي عاالم المااهياات والحقاائم الثاابتاة ياذكرناا بعاالم المثال الاذي
عالم  أنفي حين    ،اإلدراك الحسااااااااااااااي ال يقودنا  لا معرفة المثل ولكنه يذكرنا بها فقط

وبهذا تنقسااااااااام  ،  الذي هبطا منه النفس نتذكر حقائقه عن طريم عملية التذكر،  المثل
، ار والوحدات الرياضااااااايةموضاااااااوعات عقلية وتشااااااامل األفك  لا موضاااااااوعات المعرفة

 وموضوعات الحس وتشمل األجسام وصورها. 

 يقين   ----استدالي   ---- الن  ---- وهم
هما المعرفة ،  واالساااااتدالي واليقين،  هما المعرفة الحساااااية المتغيرة،  والظن الوهم
فاالمعرفاة ،  وبماا أن الادولاة يجاب أن تقوم علا مبادأ الثباات وعادم التغير،  العقلياة الثاابتاة

أو ، ولذلك وجب أن يحكم الفالسااااااافة، الفلسااااااافية هي األسااااااااس الذي تبنا عليه الدولة

 
 .224-223ص، لكيالني، الفلسفة اليونانية من طاليس  لي أفالطون، مرجع سابم (مجدي السيد أحمد ا1)
 .162( أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها، مرجع سابم، ص2)
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وجهة نظره في رجل الدولة    من،  هو ما طرحه أفالطون  بدأيتفلسااااااااااااا  الحكام وهذا الم
لذلك فأن الدولة العادلة هي القائمة علا المعرفة الفلسافية التي هي    ،الحاكم الفيلساوف

لذلك كان مبدأ الثبات في األخالق والسياسة هو ما ، د أفالطون أخر مراحل التعليم عن 
لذلك تتذكر النفس المعرفة ، البالء  ببأم التغيير فهو س ،يمنح الدولة البقاء واالستمرار

التي كااانااا موجودة في عااالم مفااارق للمااادة وهو عااالم    ،النفسونمواجهااا الثااابااا في  
والتاذكر  ،  والجهال نسااااااااااااااياان،  لمعرفاة تاذكروالمعرفاة ترجع  لا عاالم المثال ألن ا،  المثااي

مصاااااااااااااادره عاالم الثباات عاالم الحقاائم ولاذلاك فهاذه المعرفاة غير متااحاة للجميع بال هي  
بأن اإلنسان عبارة عن نفس   اطحكر علا الفالسفة  لقد أمن أفالطون مثل أستااه سقر 

د وأنها أتا  لي الجسااااا ،  لإلنساااااان  يوبأن النفس هي التي تمثل الجوهر الحقيق،  وجساااااد
لذلك تحاوي النفس التخلص من سااااااااااااااجنها البدن (1)من الك العالم المفارق عالم المثاي
،  لذلك الفيلساااوف زاهد متقشااا  عند أفالطون   ،ات لتعود  لا عالمها اإللهي التي منه أ

ألنها جميعها تصاااااب    ،يربط أفالطون بين المعرفة والدولة واألخالق والساااااياساااااة  بهذاو 
:  تقاااي المثاااليااة غااالبااا  في Idealism،  في بوتقااة واحاادة هي الاادولااة المثاااليااة الحقيقيااة

، متوساااااط الصااااافة  Ideeمقابل الواقعية والكلمة في اللغات األوروبية مشاااااتقة من كلمة  
علا كل    Idealiن مختلفين، األوي: تقاي مثالي.  وهذه الصاافة تسااتخدم بمعنيي    مثالي 

وبالتالي يوجد في العقل بما هو فكره، وبهذا المعنا يقاي عن  ،ما ينسااااااااااااااب  لي الفكرة
األشاااااااااااااكاي الهندساااااااااااااية أن وجودها مثالي، الثاني: يقاي مثالي بمعنا  الكامل : التام، 

سااااااااامية بااااااااااااااااااااااا المثل  عنه في حالة األ  رويعب فالمثل هو ما يحقم النوع الذي يندرج فيه 
قااي المثاالياة علا المثاالياة النظرياة أو الفلساااااااااااااافياة، وهي حينئاذ تقاابال  ت األعلا  كاذلاك  

أن معرفتناا تنحصاااااااااااااار في تقرر  أو    ،الواقعياة النظرياة، ويقوم في رد الواقع  لا أفكاار

 
 .113( نوري أحمد سويدان، الفلسفة السياسية عند أفالطون، مرجع سابم، ص1)
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األفكار دون األشاااااااااااياء كما تقاي المثالية العملية أو األخالقية ويقابلها الواقعية العملية  
بمثااال أعلا أو   هتاااداء    وم هاااذه المثاااالياااة العملياااة أو األخالقياااة في الفعااال وفقاااا  أو  قت و 

 .  (1)ماي  تتجاوز الواقع الموجود في التجربةآاسترشادا  ب 
أفالطون في جمهوريته الفاضاااالة عندما رفض الواقع وتجاوزه  لا  فعلهوهذا ما  
 عالم مثالي.  
 

  

 
 .439م، ص1984، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج (1)



75 

 

 

 

 

 

 

 الث ني الم حث

 أفالطونفكرة الدول  ومقوم ت وجوده  نند 

 

مة ت وجودهة  في الجمهور ة   نشةةةةةأة الةدولة  ومقو  -أول  

 الف  ل .

نشةةةةةأة الةدولة  ومقومة ت وجودهة  في السةةةةة ة سةةةةي    -ثة ن ة   

 .والقوان ن
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 :نشأة الدول  ومقوم ت وجوده  في الجمهور   الف  ل   -أول  

، كتالميذه من بعده حسااب رأي مؤرخي الفلساافة،  يترك سااقراط فلساافة مكتوبة لم
بل أن فلسااااااااافته عملية مساااااااااتقاة من مجموع تصااااااااارفاته وأقواله التي نقلها تالميذه علا 

  قادةأن أساااااااااتااه ساااااااااقراط رفض محاكمة    ،ففي محاورة الدفاع يذكر أفالطون ، لساااااااااانه
محاكمتهم   دَّ رق باألل  البحارة ألنه ع  يغ  ثيني  الذين تركوا األسطوي األ  ينوساي األرج 

 .  أعدائهلبا عليه آ، وكان هذا أحد األسباب التي (1)غير قانونية
سااااقراط في حالة صااااراع مع السااااوفسااااطائين وما أثروه من أفكار قد تكون    الهر

د الباحثة  الفه الفكر اليوناني والبيئة من أفكار حسااااااااااااااب أعتقآثورية في تلك الفترة عما  
في ،  ألنهما يساااااااااعيا  لا دولة مثالية،  يذه أفالطون من بعده نادا بالثباتوتلم  ساااااااااقراطف

شااتها البيئة  انتيجة لالضااطرابات التي ع،  والنساابية  رحين أن السااوفسااطائين نادوا بالتغي 
ثباااات في المفااااهيم األخالقياااة وكااااناااا ال لي عااادم    ىمماااا أد،  اليوناااانياااة في تلاااك الفترة

يري أن الحقيقي واألخالقي هو    وكل  ،  جماع الكل علا المبدأ األخالقي النسابية وعدم  
ماا أشااااااااااااااباه اليوم بااألمس  ،و فكاان الهور هاذه النساااااااااااااابياة نتيجاة لتلاك الظروف،  ماا يفعلاه
هوم  لساااااااااانا اليوم نعاني مما عانا منه البيئة اليونانية من اضااااااااااطراب في المفأ،  البعيد

هال ،  ؟ليس لكال مناا مفااهيماه األخالقياةأنعيك نساااااااااااااابياة القيم األخالقياة    ال  ؟أاألخالقي
بسااااااااااااااباب    ،باالتاأكياد ال  ؟مع كمجتمع واحاد علا قيم أخالقياة واحادةت ج ن يمكنناا اليوم أن  

يكون   كباحثة وقدنظري  حساااااب وجهة    هالصاااااراع االجتماعي والساااااياساااااي الذي نعيشااااا 
 .  تصوري في غير محله

،  رد فعل علا الفلسااااافة الساااااوفساااااطائية الديمقراطية،  رساااااتقراطيساااااقراط األ  يعد
لعامة لكي يتم لهم ممارسااااااااة السااااااااياسااااااااة لوالتي سااااااااعا  لي تعليم فن البيان والخطابة  

من خالي عملية الجدي  ،  وتميزت الفلساااااااافة السااااااااقراطية باعتمادها علي العقل،  بحرفية

 
من صااولون حتا ابن خلدون، الدار المصاارية السااعودية، القاهرة، الفلساافة السااياسااية  تطور  ،( مصااطفي النشااار1)

 .40، ص2005
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رون للقوي:   أن سااقراط  يذهب شاايشاا   لجدليةفي العملية ا المشاااركينلتوليد األفكار من  
قد أنزي الفلساااااااااااافة من السااااااااااااماء  لي األرا وأدخلها المنازي وجعلها تسااااااااااااوس أفعاي 

ألن كل الفلساااافات السااااابقة لسااااقراط كانا تهتم بالطبيعة ومع سااااقراط انتقلا  (1) البشاااار
شاعار إنفساكمن عبارة دلفي الشاهيرة  أعرف   ا  الفلسافة  لا االهتمام باإلنساان الفرد متخذ

لذلك كان ،  ألن فلسااااافة ساااااقراط كانا تبحث في النفس اإلنساااااانية واألخالق،  لفلسااااافته
مع أن الغاية ،  ألنها مفاهيم عقلية وليساا حساية، المنهع المساتخدم هو المنهع العقلي

  ، من المعرفة عملية وليسااااااااااااا نظرية فهو يبحث في األخالق عقليا لكي يطبقها عمليا
ولهذا كان يساااااااااااتعمل أسااااااااااالوب  ،  س علا الجهلالمعرفة ولي  يألن الفضااااااااااايلة تبني عل

والتي ،  الجهال لكي يولاد في النفوس المعرفاة التي هي كاامناة في النفس  مادعياا  ،  التهكم
العااالم المفااارق اإللهي الااذي وجاادت فيااه  ،  تعرف عليهااا عناادمااا كااانااا في عااالم المثاال

 ،ة بالرفضالساوفساطائي الفلسافةقابلتهاهذه المثالية في فلسافة ساقراط ، النفس في الساابم
ونادوا بضااارورة   ،فكان الصاااراع بينهم وبين ساااقراط حين قالوا بنسااابية القوانين الوضاااعية

لهي كما اهب  ورفضاااااااوا أن يكون للقانون أي مصااااااادر  ،  العودة  لا القوانين الطبيعية
اهب بروتاجوراس  لا القوي بأن القوانين الوضااااااااعية ترجع في أصاااااااالها  لا ، سااااااااقراط
سااااااااااقراط أن   ى ير ،  م فهي نساااااااااابية باختالف الزمان والمكانومن ث ،  اإلنساااااااااااني  قتفااإل

،  القوانين سواء كانا قوانين مكتوبة وضعها البشر لتحقيم السالم والسعادة في المدينة 
فهي حقيقيااة ثااابتااة متوارثااة ينبغي  ،اآللهااة  كااانااا غير مكتوبااة مسااااااااااااااتماادة من  رادةأو  

رمز للعقل ينبغي أن يسود  فالقانون عنده هو ،  لتبدي أو   المحافظة عليها من أي تغيير
  المكتوبة وال يجوز للحكيم أن يخال  قوانين المدينة    ،وينظم الفوضاااااااااااا وطاعته واجبة

ولهاذا رفض (2) الماديناة وانهياار قيمهاا المتوارثاةألن الثورة عليهاا أنماا تعني تحطيم كياان  
منااه    ا  حتراماا  ،  سااااااااااااااقراط الهروب من حكم اإلعاادام عناادمااا عرا عليااه تالميااذه الفرار

 
 .141رجع سابم، صميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها، مأ( 1)
 .152صالمرجع السابم: ( 2)
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  قوانينها لقوانين مدينته في محاورة قريطون قاي ساااقراط: هل تتصاااور دولة ليس ألحكام  
 (1)أن تقوم قائمتها فال تندك من أساااااااااااسااااااااااها،  طرحا  أو  نبذا    ال  وال تجد من األفراد  ، قوة

أن ،  نالحظ احترام ساااقراط لقوانين مدينته وحبه لها وتفضااايلها حتا علا نفساااه وحياته
جل مدينته فهذه قمة التضاااااااحية واإلخالص واأليمان  أفساااااااه من  يضاااااااحي اإلنساااااااان بن 

 بالمبادئ.
قليم وساااااااااااااالطاة إأفالطون مفهوم الادولاة ومقوماات وجودهاا من شااااااااااااااعاب و   تنااوي
  يالسااااااااياساااااااا رجل الدولة الجمهورية  )في كتاباته السااااااااياسااااااااية الثالثة وهي ،  سااااااااياسااااااااية
وقد ،  لتي تحكمهاوحدد في هذه الكتب مفهوم الدولة وتكوينها وساااااااااااااالطتها ا،  (والقوانين

والمبادئ  لحاتاختل  أفالطون في كتابه الجمهورية في تحديده لبعض هذه المصاااااااااط
كان تأثير البيئة  ، الساااااااااااياساااااااااااية عن كتابه القوانين الذي يعد أخر كتابته الساااااااااااياساااااااااااية

في لجوء أفالطون  لا سااااببا   ،  االجتماعية والفكرية والقالقل واالضااااطرابات السااااياسااااية
وحكماا علا أسااااااااااااااتاااه    هعن الادولاة التي عااب فياه وخاذلتا ،  باديلاةمحااولاة  يجااد دولاة  
،  للقضااء علا الفسااد الذي تعيشاه أثينا   لطرح حل  ،  فوضاع الجمهورية،  ساقراط باإلعدام

هذه الدولة  ،  وكان الحاكم الفيلساوف علا رأس هرم السالطة فيها،  بسابب فسااد سااساتها
، ما اهب  ليها أكثر من مرةالمثالية التي حاوي تطبيقها عدة مرات في سااااارقواساااااه عند

ت بالفشاال  ءأن محاولته با الَّ  هذه الدولة    يسفي محاولة منه إلقناع األب ثم أبنه لتأساا 
الثاانياة مع   محااولتاهوكان من نتاائجهاا بيعاه في سااااااااااااااوق الرقيم في محااولتاه األولا أما  

 من سرقواصة ونقمة الملك عليه.   االبن جعلته يفر هربا  
أفالطون في الجمهورية الفاضااااالة وعلا لساااااان ساااااقراط ومحاوريه مفهوم    تناوي

وقد حمل الكتاب ،  وسااااااااااااابب نجاحها وتقدمها  االعدالة والتعدي ونشاااااااااااااأة الدولة وتكوينه
 :عشرة كتب مقسمة علا خمسة أقسام هي كالتالي

 
 . 132م، ص1994أفالطون، محاوره قريطون، ترجمة شوقي دوار تمراز، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  (1)
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تناوي فيه أفالطون بالطرح  ،  كتابالقسااااام األوي ويشااااامل الكتاب األوي وهو مقدمة ال -1
 مشكلة العدالة.

وفياه يطرح مفهوم العادالاة ، القساااااااااااااام الثااني ويشاااااااااااااامال الكتااب الثااني والثاالاث والرابع -2
 والتعدي في الفرد والدولة.

يطرح مفهوم التربية    هوفي،  القسااام الثالث ويشااامل الكتاب الخامس والساااادس والساااابع -3
 في الجمهورية الفاضلة. والتعليم

وفيه يطرح أنواع الحكومات الفاضاااالة  ،  الرابع ويشاااامل الكتاب الثامن والتاسااااع القساااام -4
 .وأضدادها

ويطرح فيه مفهوم النفس الفاضااااالة وخلود ،  القسااااام الخامس ويشااااامل الكتاب العاشااااار -5
 .(1)النفس والثواب والعقاب في العالم األخر

 :تكوين الدولة في الجمهورية الفاضلة -1
ويجري هاذا الحوار علا  ،  أساااااااااااااالوب الحوار في كال محااوراتاهعتماد أفالطون علا  ا 

كان سااقراط في الجمهورية يسااتخدم ،  في أثينا  المشااهورةحدى الشااخصاايات  أو   لسااان سااقراط
فهو يسير علا  ،  أسلوبه الشهير في التوليد والتهكم في استخراج المعرفة من نفوس محاوريه

يريد سااااقراط   النار في الحجر الصااااوان نهع المقولة الشااااهيرة المعرفة كامنة في النفس كمون 
 ثبااات أن المعرفااة تسااااااااااااااتخرج من النفس عن طريم التااذكر في محاااورة مينون فيااأتي لعبااد 

أن دون  :  راجهذهالمعرفةمنهبقولهسااااااااقراطصااااااااغير ال يفقه في علم الهندسااااااااة ويحاوي اسااااااااتخ
   ته يتعلممنأحدشااااااااااايءبلبمجرد لقاءاألسااااااااااائلةعليههويصاااااااااااإللىمعلوماتمساااااااااااتخرجاالعلمبذاتهمنذا 

مينون يقوي:  بالطبع ، ساقراط: ، ولكناساتخراجالعلممنذاتههوالتذكر:  ساقراط:  نعم ،  يقولمينون 
ولهذا   ،(2) كانبحوزهدائما  ألن، أما أنه حصااااال عليه في لحظة ما أو أنه   بحوزه  اا فالتساااااليم  

نالحظه عند وهذا ما ساوف  ، لتوليد المعرفة في نفوساهم،  كان يساخر من محاوريه ويساتفزهم
 ضنا لمحاورة الجمهورية. ااستعر 

 مفهوم العدالة في الجمهورية:  -2
الكهال  ساااااااااااااافاالس  الاذي  وهو  ،  المحااورة تجري في بياا أحاد أغنيااء أثيناا  كااناا
وعلا رأي الحكيم ساااايمونيدس أن العدالة هي    عطاء كل اي ،  معتدال    ا  كان ديمقراطي 

 
 .17( افالطون، جمهورية أفالطون، ترجمة حنا خباز، دار الكاتب العربي، بيروت، )د.ت(، ص1)
 .120م، ص2001ت مري، دار قناء، القاهرة، أفالطون، محاورة مينون، ترجمة عز  (2)
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والتقا بسااااااقراط الذي يمثل الشااااااخصااااااية األرسااااااتقراطية والذي يفضاااااال الحكومة  (1)حقه 
وهم   ،  كانا عقيدتهم الديمقراطية ينومع مجموعة من الشااااااااااااباب الذ،  األرسااااااااااااتقراطية

 تراسيماخس  وجلوكون    وأديمنتس .  
 المحاورة من خالي سؤاي سقراط عن ماهية العدالة.  انطلقا

؟ أم في رد العارية لصااااااحبها؟ أم في ماهي العدالة؟هل هي في صااااادق المقاي
 (2)بين العدالة والتعدي؟ الفرق 

حتا  ،  كان ساااااااااااقراط يطرح الساااااااااااؤاي ويجيبه محاوره بإجابة ينتقدها وينقضاااااااااااها
وكااان أوي محاااور هو بوليمااارخس الااذي أجاااب بااأن ،  يسااااااااااااااتخلص اإلجااابااة المطلوبااة
عارضاااااه  ،  مقراطيالدي ()يمونيدسعلا حساااااب رأي سااااا (3)هالعدالة هي   أن يرد لكل مال

أصااابه الجنون؟ وما أعاره كان سااالحا فهل   يء اا كان الذي له الشاا   ،سااقراط متسااائال
العاااااادالاااااا  المحاااااااور:  ن  قاااااااي  ثم  لااااااه؟  ومضاااااااااااااارة نرده  الصاااااااااااااااااااديم  منفعااااااة  هي    ة 

وأعطي ساااقراط عدة أمثله عن ،  عارضاااه سااقراط وأقنعه برفض أجابتهأيضااا  هنا(4) العدو 
وال    لمريضكاالطبياب الاذي ينفع ا،  وقاا أخر  الناافع في وقاا وغير ناافع في  يءالشاااااااااااااا 

ثم أجاب: أن العدالة هي  ،  والربان الذي ينفع في البحر وال ينفع في البر،  ينفع الساااااليم
فاااإاا كااااناااا  ،  أي هي في فاااائااادة الحكوماااة التي تكون القوة في يااادهاااا(5) فاااائااادة األقوى 

الحكومة اسااااااااااتبدادية كانا  وإاا كانا  ،  الحكومة ديمقراطية كانا شاااااااااارائعها ديمقراطية
فالعدالة هي منفعة الحكومة   جاء رفض أفالطون هذا التعري   ،  بداديةشاااااارائعها اساااااات 

 
 .48، صالمصدر سابم( أفالطون، الجمهورية الفاضلة، 1)
 .47: صالمصدر السابم( 2)
 .47: صالمصدر نفسه( 3)
( )  سااااااااايموندس، شااااااااااعر روائي غنائي، ويعتبر من أحكم الرجاي يتميز بأنه كان بخيل وواضاااااااااع بعض الحروف

اإللكترونيااااة   السااااااااااااااوفسااااااااااااااطااااائي، موسااااااااااااااوعااااة ويكيبيااااديااااا  التنوير  أنااااه كااااان علا تااااأثيره  اليونااااانيااااة، ويعتقااااد 
https://ar.wikipedia.org/wiki . 

 .49سابم، صالمصدر ال(أفالطون، جمهورية أفالطون، 4)
 .58: صالمرجع السابم( 5)
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 ا  حيث يتلقا الحاكم فيه أجر ،  سااااااس ر يته الخاصاااااة للحكم بأنه فن ككل الفنون أعلا  
وليس مصااااااالحته    رعيتهوالحاكم الصاااااااحيح هو الك الذي يراعي مصاااااااالح ،  علا عمله
لذلك صاااااااااح فيه   همحاوري أجوبة  سااااااااقراط يطرح األساااااااائلة ويفسااااااااد   كان،  (1)الخاصااااااااة 

وتعلم أن طرح السااااؤاي أسااااهل من اإلجابة  ،  تفسااااد أجوبتنااسااااقراط ي تراساااايماخس:   نك  
ولن ، ثم طلب من سااااقراط أن يعطيه  جابة قاطعة جامعة مانعة لمعني العدالة(2) عليه

سااااالوبه السااااااخر التهكمي بأنه يبحث  إهنا يجيب ساااااقراط ب ،  نهائية بةيقبل منه غير  جا
وأن الموضاااااااوع فوق طاقته....وهو هنا ، في مساااااااالة أغلا من الذهب أال وهي العدالة

بل يجوي بين اإلجابات  ،  علمأن ساااقراط ال يريد أن ي    تراسااايماخسويري  ،  يدعا الجهل
لعادي العدالة والتعدي وا  نبي تراسايماخسا ثم قارن  ،  (3)مقتبساا اإلجابة من غيره وال يشاكره

  والمتعدي أفضال حاال  ، ن اإلنساان يميل  لا التعدي أكثر من ميله للعدالة ،  والمتعدي
ليرد عليه ساقراط  ،  خالصاة رأي بوليمارخس ههذ  اوكان ، مع الناس واآللهة من العادي

ويسااااهب في توضاااايح فضاااال العدالة في حياة الفرد  ،  أن العدالة فضاااايلة والتعدي رايلة
وأن ،  لآللهة والعادي حليفا  ،  وأصااااااااااال التعاون ،  بين الناس  فهي أصااااااااااال المودة، والدولة

وأن حياة العادي أفضااااااااال من حياة  ، العدالة  بقية عدالةأشااااااااار الناس لهم في أنفساااااااااهم  
 المتعدي.

  وثراسااااايماخس أنتهي هذا الشاااااد والجذب بين ساااااقراط وبوليمارخس المحاور األول
يحل محله كل من  غير راا ل  هو و ،  المعارا لسااااااقراط بانسااااااحابه في نهاية المطاف

،  غلوكونوأديمنتس اللذان قاي لهما ساااااااقراط:  ن قراءة عبارة في رقعة صاااااااغيرة صاااااااعب  
ومن هناا  ،  ووافم كال منهماا علا الاك،  ولكن لو قرأنااهاا في رقعاة أكبر تكون أسااااااااااااااهال

 
 .50( مصطفي النشار، تطور الفلسفة السياسية من صولون  لا ابن خلدون، مرجع سابم، ص1)
 .17، صالمصدر السابم( افالطون، جمهورية أفالطون، ترجمة حنا خباز، 2)
 .58ص ر السابم:المصد( 3)
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ونطبم ما اكتشاافناه في ، طرح سااقراط أن قراءة مفهوم العدالة في الدولة ساايكون أسااهل
 علا الفرد وبهذا ينتقل  لا دراسة العدالة في الدولة. ولةالد

 : (1)لنا سقراط أن العدالة عدالتان  يبين
 عدالة في الفرد. -1

 عدالة في الدولة.  -2
 في الدولة أوضح منها في الفرد ألن مجالها أوسع. العدالة

 :نشأة الدولة
األولا لنشاااااااااااااأة الدولة ترجع في األسااااااااااااااس  لا عوامل    النواة يرى أفالطون أن 

الك أن  الدولة تنشااااأ عن عجز الفرد عن سااااد حاجته بنفسااااه، وافتقاره  لا   ،اقتصااااادية
 لا معونة أخيه في ساااااد حاجته، وكان    جا  معونة اآلخرين، ولما كان كل  نساااااان محتا

ين في ب ومساااااااااااعداصااااااااااح أعدد كبير منا من    أن يتألوجب  لكل منا حاجات كثيرة  
مسااتقر وأحد، فنطلم علا الك المجتمع اساام مدينة أو دولة فيتبادي أولئك األشااخاص 

، وهذا ما شاااااااارحه أفالطون فيما بعد في محاوره رجل الدولة تحا  (2)سااااااااائر الحاجات 
 .(3)مبدأ التعاون 

بااااذاتااااه   الفرد عن االكتفاااااء  نتيجااااة عجز  للوجود  هااااذا النص يظهر  من خالي 
بمفرده، وألن حاجات اإلنسااااااااان متعددة ومتنوعة يتطلب األمر وجود  وإشااااااااباع حاجاته  

أشااخاص عددين للوفاء بها ومساااعدة بعضااهم بعضااا  في تحقيقها وخصااوصااا  أنهم في 
 .(4) قليم واحد

 
 .98سابم، صالمصدر ال( أفالطون، جمهورية أفالطون، 1)
، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 1عطية سااااالمان، فلسااااافة الساااااياساااااة في العصاااااور القديمة والوساااااطا، ط( 2)

 .29م، ص2005
 ،1994المحاورات الكاملة، ترجمة شاوقي داود تمراز، األهلية للنشار والتوزيع، بيروت،   ، رجل الدولة،افالطون (3)

 .155ص
 .29ينظر: المصدر السابم، ص (4)
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نشاأة الدولة برأيه ألن الفرد مساتقال ال يساتطيع ساد حاجاته لذلك هو في حاجة  
لكي يتحصالوا  ،  في حاجة لمسااعدة اآلخرينأيضاا  والذين هم، (1) لي معاونة اآلخرين له

ومن حياث الكم بااعتباار  ،  التخصااااااااااااااص  تباارعلا خادماات جيادة من حياث الكي  بااع
وهؤالء البد لهم من مساااااااتقر  ،  ومن حيث النوع باعتبار الجودة،  الوفرة وساااااااد الحاجات
 دولة.أو   يطلم عليه اسم مدينة

 :الدولة وتطورها -2
أفالطون في طرحه للمدينة الفاضالة من البسايطة الخيالية  لا الصاناعية   تدرج

  لا المدينة الرخية التي تسعا للتوسع والحروب مع جيرانها.    التجارية لا 
 :البدائية  المدينة الخيالية -أ

وهي أنشاااااااااااائا لسااااااااااااد ،  سااااااااااااقراط ومحاوريه وجودها    يلهي أوي المدن التي تخ 
ثم الساكن ثم الكساوة  الحياة وأهم هذه الحاجات القوة قوام ،  والجساديةالحاجات الطبيعية  

،  المزارع والبناء والحائك واإلساااااااااااااكافي،  خمساااااااااااااة رجايأو    لهذا نحن بحاجة  لا أربعة
وكل منهم البد أن يقوم  ،  تتخيلها يجب أن يتواجد فيها هؤالء نوأصااااااااااااغر دولة يمكن أ

وهي مواهب طبيعية مختلفة  ،  خاصااة ألنه يمتلك اسااتعدادات فطرية،  بعمله المكل  به
نتاج وفير   وبهذا نتحصااااال علا  ،  في عمله  ا  وفنان   ا  من شاااااخص  لا آخر تجعله مبدع

النمط    هذا،ال فائدة منها  ضااااااااااافيةلوقا في أعماي  لودون  ضاااااااااااعة  ،  اي جودة عالية
شاااااااااباع حاجات  إوهي مبنية علي تقسااااااااايم العمل و   ،األوي من الدولة هو الدولة البدائية

الشاااكل البسااايط للدولة هو ما تعبر  (2) هي دولة حقيقية وصاااحيحة ،الضااارورية ناإلنساااا
فمطالب األفراد  (3) نة كالتي وصااااااااافناها هي حقيقة وصاااااااااحية فمدي ،  عنه الدولة البدائية

كل والمشاااااااارب والمسااااااااكن  آفقط هي ما تهمنا فهو يقتصاااااااار علا طلب الم ةالضااااااااروري 
 بسط أشكاي الدولة.أوالملبس وهذه 

 :المدينة الصناعية  -ب

 
 .98ص عطية سلمان، فلسفة السياسة في العصور القديمة والوسطا، مرجع سابم، (1)
، دار النخلة،  1القديمة حتا الثورة الفرنساية، طفي فلسافة الساياساة منذ العصاور  ( جعفر عبد المهدي صااحب، 2)

 .67ص ،1997طرابلس، 
 .104: صالمرجع السابم( 3)
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أي المزارع والبنااء  ،  كال هؤالءلتتطور هاذه الماديناة عنادماا تحتااج معادات العمال  
وهذا ، وهم الصااااناع ورعاة المواشااااي،  وهنا سااااوف يزداد السااااكان، والحائك واإلسااااكافي

فيهااا التخصااااااااااااااص وتزداد فيهااا الحاااجااات   ا يزداد    ،نمط الاادولااة القااائمااة علا الترف
هااذه الاادولااة المترفااة سااااااااااااااوف تزداد فيهااا مطااالااب األفراد وينتقاال من طلااب    ،والمطااالااب

الضاااااااااااااروريات  لا طلب الكماليات وساااااااااااااوف ينتقل من طور الدولة البدائية  لا نمط  
 الدولة المتطورة.

 :المدينة التجارية -جـ
من خالي   وأصاااااااااااااابحا تطلب الكمالياتن البدائية  هي المدينة التي تطورت ع

  ووكالء  لا ساافن وعماي    يحتاجانالتجارة التي تقوم علا التصاادير واالسااتيراد، اللذان  
وإاا اسااااااااتوردت فال بد لها أن تصاااااااادر فالصااااااااادرات  ، ليس لها واردات  ينةال توجد مدو 

وكالء  هنااااك  (1)ولهاااذا سااااااااااااااوف تعم البالد المباااادالت التجاااارياااة فيهم،  تجلاااب الواردات
وإاا كانا التجارة قارية فسوف نحتاج للسفن والمالحين  ، تصدير البضائع وهم التجارل

هذه ر ي واقعية من أفالطون تعيشااااااها الموانئ التجارية في حياتنا المعاصاااااارة كل يوم  
وهنا ساااااوف نحتاج  ،  والشاااااراء  بيعوتبادي السااااالع يساااااتلزم وجود النقود وتدوالها لغرا ال

وهؤالء  ،  من المزارع لكي ال يضاااااااايع وقته في السااااااااوق الذين يشااااااااترون  ،  لتجار المفرق 
ضااااااااااااااااائع فااالعماااي المااأجورين هم تتمااة  ب التجااار سااااااااااااااوف يحتاااجون الحمااالين لهااذه ال

،  وهنا ساوف تظهر فئة جديدة اوي أجسااد قوية تمكنهممن األعماي الشااقة ،  (2)المدينة 
وهذه ،  الطبيعةلهم  وهبتها  حسااااااب قدراتهم التي   العقلية لم تؤهلهم لغير هذا  همألن قدرت 

  تتمة الدولة الصحية. 

 
 .103سابم، ص مصدر(أفالطون، جمهورية أفالطون، 1)
 .104، صالمصدر السابم (2)
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العاادالااة في عالقااة األفراد المااذكورين    توجاادتوجااد العاادالااة والتعاادي هنااا؟    فااأين
تتعادد هناا متطلباات حيااتهم من خبز  ،  ساااااااااااااااابقاا  ا الباد من معرفاة كي  يعيك هؤالء

يعيشاااااااون في صااااااافاء مع  ،  سوخمر وأردية وأحذية وأسااااااارة مصااااااانوعة من السااااااارو واآل
ويموتون ميتاة صااااااااااااااالحاة تااركين  ،  ويقيمون الوالئم ويقضااااااااااااااون حيااتهم بمتعاة،  أبناائهم
، ألن العدالة تتحقم عندما يؤدي كل فرد عمله (1)من بعدهم عيشاااااااااة ساااااااااعيدةبنائهم  أل

علا التخصااااااااااص في ،وهنا يجب أن يكون التأكيد له الطبيعة  اوفم قدراته التي منحته
 هو الذي يحقم العدالة. و العمل  

 .(2)الفاقة والحرباحتسابا من  ،  لدون أكثر مما يستطيعون أن يعولوا وال ي 
وهذه من األسااااس التي أشااااترطها أفالطون ، هنا ينادي أفالطون بتحديد النساااال

 ال تكون صغيرة. أيضا  و ،  لقيام الدولة فهو ال يريد دولة تكون كبيرة جدا  

 :لحربيةمدينة الرخيه اال -د
نشاء مدينة بل   اعترا غلوكون علا المدينة السابقة ألنه ال يبحث في مجرد  

التي ال يكتفي أهلهاا بمجرد   ةيبحاث عن الماديناة السااااااااااااااعيادة الرخياة الضااااااااااااااخماة المرفها 
 ألننا في هذه الحالة كأننا نؤسس مدينة للخنازير. الضروريات،

طعمهااا  طااا ماادينااة للخنااازير فمااااا كنااا ت ط: ولو أنااك اخ غلوكون حيااث يقوي  
 هنا يسأي علوكون سقراط.(3)غير الك؟

يرى    والتيلحياة الخشاااااااونة والتقشااااااا  التي نادت بها المدرساااااااة الكلبية   هذا نقد  
ال نبحث فقط علا المدينة   غلوكون عيشاااااااااااة الخنازير،  فيها  اليونانيون أنهم يعيشاااااااااااون  

لن وهنا ،  بل نبحث عن مدينة سااااعيدة رخية،  الحقيقة الصااااحية أي مجرد  نشاااااء مدينة
بل سااااااااوف يسااااااااعون  لا اقتناء الريك والطيوب والموائد ، يكتفي الناس بالضااااااااروريات

 
 .104ص ، سابممصدر أفالطون، جمهورية أفالطون، (1)
 .105المصدر السابم، ص (2)
 .105المصدر نفسه، ص (3)
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ن  ي ن والممثلي والمعمااااري   فينن والرساااااااااااااااااابي هناااا يلزمناااا الحلو ،  يااااتالعاااامرة باااأنواع الحلو 
أو   هنا ساااااااااااوف تضااااااااااايم المدينة ألننا لم نعد نساااااااااااعا  لا ساااااااااااد حاجاتنا،  ني والمطرب 

علا أصاقاع    الهذا ساوف نحتاج  لا أن نساطو ،  بل نريد حياة رخية،  الضاروريات منها
يوغل في طلب   صااااااابحمنا أ  ألن كال  ، أيضاااااااا  الذين هم ساااااااوف يساااااااطون علينا  ،  غيرنا
هنااا دعوة للحرب من قباال أفالطون وهااذه   ،(1) هنااا تظهر الضاااااااااااااارورة للحرب،  الثروة

الر ية الهرت في أغلب نظريات نشااااأة الدولة كما اكرنا سااااابقا  مع ابن خلدون وهيجل  
وبما أننا قلنا بالتخصاااااااص في ، التي سااااااايكون الضااااااارر منها أكثر من النفع،وفاكوياما
بل  ،  ءان الب أو   الحائك  أو اإلساااااكافي أو   فلن نحتاج في هذا الصااااادد  لا المزارع،  العمل

نحتاج  لا رجل حرب وتدريب ومعدات وأسالحة وإلا أعضااء جدد لهم القدرة الجسادية 
والحماساة للقيام بمثل هذه المهام. هنا تظهر أهمية التربية والتعليم في فلسافة أفالطون 
السااااااياسااااااية التي سااااااوف تصااااااقل لنا مواهب هؤالء المواطنين حسااااااب قدرتهم الجساااااادية  

تبدأ عملية التربية بالرياضاااة لنحصااال علي   ،رية والتعليميةواساااتعداداتهم الفط،  والعقلية
 ....وهو مؤل  من الجمناساااتك  ،  والتي ساااوف نهذبها بالموسااايقا، الخشاااونة الجسااادية

يسااااااتمع ويسااااااتمتع   ا  ن عامي عشاااااار   وهنا يقضااااااي الطالب  (2)والموساااااايقا للعقل ،  للجسااااااد
ثم ينتقل المتدرب  لا ،  قصاااااص األبطاي  يوالتي تحك،  باألسااااااطير المساااااموح بها فقط

،  يتعلم فيها علوم الفلك والحساب وغيرهما  ا  مرحلة جديدة يقضي فيها خمسة عشر عام
،  ومن يتجاوز هذه المرحلة يقضاااي خمساااة عشااار عاما في تعلم علوم الفلسااافة النظرية

ة يصااااااااااابح الحاكم الفيلساااااااااااوف وتنتهي هذه المرحلة والمتدرب ومن يتجاوز هذه المرحل
،  وهي الحياة الفاضااااااااااااالة   في الدولةعمليا    ليطبم ما تعلمه نظريا   ا  خمساااااااااااااون عام عمره

 في الدولة وهم:()وبفعل هذه التربية نتحصل علا ثالثة طبقات وفم خرافة المعادن

 
 .105، صسابممصدر أفالطون، جمهورية أفالطون، (1)
 .110ص، المصدر السابم (2)
( هي خرافة قاي بها أفالطون من )قناع اليونان بالطبقية الواليفية التي تقوم علا التخصااااااااااص في العمل جل  أ ،

 .165أفالطون الجمهورية، مصدر سابم، ص



87 

الشاااااااااااااهوانية  العامة وهم المخلوط عنصااااااااااااارهم بالبرونز وتسااااااااااااايطر عليهم القوة   -1
 فيها ويمتلكون فضيلة العفة.  يتحكمون وبالتدريب  

الجند وهم المخلوط عنصارهم بالفضاة وتسايطر عليهم القوة الغضابية وبالتدريب   -2
 فيها ويمتلكون فضيلة الشجاعة.  يتحكمون 

الفالساااافة الحكام وهم المخلوط عنصاااارهم بالذهب وتساااايطر عليهم القوة العقلية  -3
والدولة الفاضااالة هي التي ،  تلكون فضااايلة الحكمةيتحكمون فيها ويم  وبالتدريب

، يحكمها الفالساااافة الذين يساااايطرون بفضاااايلة االعتداي علا الفضااااائل السااااابقة
مع مواهبهم الفطرياة ليصاااااااااااااابحوا األقلياة    عااي    وهم أقلياة تحصاااااااااااااالوا علا تعليم  

 األرستقراطية الحاكمة.  
األجناس البشرية قناعهم بأسطورة خلم  جميعا أبناء األرا الذين يجب   هؤالء

الاذي اإللاه    خواناا في الوطنياة  ... ولكن التي تاذهاب  لا أن الكال    (*)هاذه المثيولوجياة
. فهؤالء هم األكثر  ا  ليمكنهم أن يكونوا حكام  جبلكم وضاااااااااااااع في طينة بعضاااااااااااااكم اهبا  

أن يكونوا زراعا وعماال   العاديينوفي  ، حتراما ووضااااااااع في جبلة المساااااااااعدين فضااااااااة 
  األساطورة لخدمة  ضا . وما يجب مالحظته أن أفالطون و (1) ...ا  وضاع نحاساا وحديد

  ا  أفكاره السااااااياسااااااية ولم يرا عن كل األساااااااطير اليونانية ألنه يرى أن هناك أساااااااطير 
وهي التي تحكي عن الشجاعة وسير األبطاي ورفض األساطير  ، ءيجب تعليمها للنك

كماا أناه أبااح الكاذب في ،  ورفض حتا مجرد اكرهاااآللهاة    صااااااااااااااراعتحكي عن    يالت 
،  وهنا نجد أفالطون بعض األحيان لخدمة األفكار وساااااااااااااارعة تلقينها لهؤالء المتعلمين

ألنه أي أفالطون أباح الكذب  (2)يرجع مرة أخرى  لا اسااااتخدام  األكاايب الضاااارورية 
 .  في بعض األحيان

 
الكون األلهة واألبطاي من أسااااااطير، وقد يطلم هذا االسااااام علا  (المثيولوجية: العلم الذي يبحث فيما روى عن  *)

 .24األساطير نفسها، نوري أحمد سويدان، الفلسفة السياسية عند أفالطون، مرجع سابم، ص
 .165( أفالطون، جمهورية أفالطون، مرجع سابم، ص1)
 .40ماريا لويزا برنيري، المدينة الفاضلة عبر التاريط، مرجع سابم، ص (2)
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لتعاون مع  لت بسااابب الحاجة  أقد نشااا ،  وريةتكون دولة أفالطون في الجمه  بهذا
هذه الدولة حسب  ،  في حاجة لهم لتوفير احتياجاتهم الضروريةأيضا  الذين هم،  اآلخرين

وأكثر    ا  فهم البااحثاة هي دولاة تطورياة تمر من مرحلاة بساااااااااااااايطاة  لا مرحلاة أكثر تطور 
الحاااااكمااااة  ،  ا  تركيباااا   ا وأعظمتعقيااااد المتعلمين او   يهفيهااااا  الطبقااااة  العااااالي  و من   التعليم 

وكأن أفالطون منذ  ،  كما هو حاي مجتمعنا الساااااااياساااااااي في الوقا الراهن،   الفالسااااااافة 
 أكثر من ألفي عام يتكلم بلسان حاي هذه المجتمعات المتقدمة والمتطورة.  

 :  أهداف الدولة  -ب
 :الخير األسمي -1

طون بالمعرفة من جهة  ارتبط مفهوم الفلساااااااافة األخالقية والسااااااااياسااااااااية عند أفال
ولكي نفهم فلساااافة أفالطون البد أن ،  األعلا عنده من جهة أخرى أو    والخير األسااااما

،  ونفرق بين الصاااااور العقلية والصاااااور الحساااااية،  نساااااتوعب نظريته في المعرفة والمثاي
بل هي معرفة الصور ،  ليسا قائمة علا الصور الحسية المتغيرة  الحقيقةوأن المعرفة 
ومن هااذه المثاال مثاااي  ،  المثاال التي ال تتغير ال بااالزمااان وال بااالمكااان  ،بتااةالعقليااة الثااا

بل هي مقتصرة علا القلة  ،  الخير األسما الذي ال يتغير ومعرفته غير متاحة للجميع
سااااااااعي اإلنسااااااااان  لا اكتساااااااااب الفضااااااااائل   خاليويتم تحقيم هذا الخير من  ، العارفة

والفرد عباارة   ا  لادولاة عباارة عن الفرد كبير ألن ا، األخالقياة لكي يمكن تطبيقهاا في الادولاة
ويجب تحقيم هذه الفضااااائل في الفرد لكي تتحقم  ،  عن الدولة صااااغيرة فهما متطابقان

،  والعفة لشااااجاعةفي الدولة ويتحقم االنسااااجام والتوازن بين الفضااااائل الثالثة الحكمة وا
والغرا من كل هذا ،  هذه الفضاااااائل  طلببوجود الفضااااايلة الرابعة وهي االعتداي في 

  أمتالك الذي هو   ،الوصوي  لي السعادة التي هي هدف الدولة من خالي تحقيم الخير
ي كالشاااااااامس بالنساااااااابة   ويشاااااااابه أفالطون الخير بالعالم المعقو ،  المعرفة الحقيقية للمثل
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ن  أوك من هذا الخير هو النور الذي يبصاار به الفيلسااوف الحقائ أو (1) للعالم المحسااوس
يساااااعا  لا الفضااااايلة واكتساااااابها يحاوي التشااااابه بار الذي يمثل الوجود  اإلنساااااان وهو  

فإن هذا الخير ال يدركه  ال الفالساااافة الذين يسااااتعملون أساااالوب الجدي   اولهذ،  الحقيقي
ساااااعي أفالطون في هذا ،  للوصاااااوي  لا المعرفة الكاملة التي هي الفضاااااائل األخالقية

كمبدأ   السوفسطائيون بها   ىية التي نادعلا مفهوم اللذة الحس  ءاالتجاه من أجل القضا
،  فسااادوا عقوي الشاااباب في أثينا أأخالقي وهو في كل هذا يحارب الساااوفساااطائين الذين  

وأن القاانون الطبيعي هو القاانون الذي ،  نتيجاة لقولهم بالنساااااااااااااابياة في الحقاائم والقوانين
يه كل من  وهذا ما اهب  ل،  ألنهم يرفضااااااااااااون القوي بالثبات في القوانين،  يجب أتباعه

كما أن أحد زعماء السااااااوفسااااااطائية اهب  لا ، أفالطون وأسااااااتااه سااااااقراط كما أساااااالفنا
ويري البعض أن (2)القوي:  أن القوانين شااااااااااااارعها الضاااااااااااااعفاء ليخضاااااااااااااعوا به األقوياء 

وهذا ما رفضااه أفالطون عندما عرف   ،بالقوة هي الحم  ىوي من نادهم أالسااوفسااطائين 
من أضااااارار علا البيئة   لما لهذا المبدأ ،األقوي   حد محاوريه أن العدالة هي مصااااالحةأ

المعروفة نشاااااأت عن طريم   لدوي:  جميع ابأن قويإلا ال، يذهب ترتبشاااااكهاالجتماعية
  ة لدولة، ومن ثماالحروب، وحماية المواطنين باألسااالحة ال تزاي الواجب األوي وجوهر  

كما أن  ،(3)فإن الحرب ساااااااااتبقا حتا نهاية التاريط، طالما يوجد عدد كبير من الدوي 
قاي بها    فقد،العديد من منظري نشاأة الدولة أرجعوا أصال نشاأة الدولة  لا عنصار القوة

في القرن العشارين كذلك قاي بها  لة الملك، و بن خلدون عندما رأى أن الغلبة هي وساي ا
 .العديد من علماء االجتماع
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عادالاة في الفرد وعادالاة   ،أفالطون في الجمهورياة  لا أن العادالاة عادالتاان  اهاب
في أو    الفردوهاتان العدالتان مرتبطتان بأن يؤدي كل واليفته سااااااااااااااوي في  ، في الدولة

ففي ، الدولة وتحقيم االنسااااااااااجام بين القوة في الفرد وفي الدولة هو الذي يحقم العدالة
يؤدي كال فرد واليفتااه وال يتعاادهاا  لا واليفااة غيره فيكون الفيلسااااااااااااااوف   عناادمااالادولاة  
الحم،  حااااااكماااااا   حاااااامي  لواليفتاااااه،  اوالجنااااادي  كااااال  فقط   ،والعااااااماااااة  فاااااالمزارع مزارعاااااا 
كذلك عندما تسااايطر القوة العقلية في ، فقط تتحقم العدالة في الدولة  ساااكافيا  أساااكافي واأل

فسااااااااايطرة األعلا علا األدنا  ،  الفرد علا القوة الغضااااااااابية والشاااااااااهوانية تتحقم العدالة
فضااااااايلة   تفمتا سااااااااد، حقر هو الذي يوجد العدالة في الفردوسااااااايطرة األنبل علا األ

، وهي العدالة ال  أفضااايلة الرابعة الحكمة علا فضااايلة الشاااجاعة والعفة تحصااالنا علا ال
  لفردالتوازن بين مصالحة ا  يعني وتحقم فضايلة العدالة، فالعدالة فضايلة والتعدي رايلة

الفرد دولة صاااااااااااااغيرة والدولة فرد كبير وما يميز الفرد يميز الدولة  ،  ومصااااااااااااالحة الدولة
،  فسكما أن فضااااااايلة العدالة تتحقم من خالي االعتداي وضااااااابط الن ،  بقاناألنهما متط

من بها أفالطون هي ليسا والعدالة التي يؤ ،  والتوازن بينهما يحقم سعادة الفرد والدولة
عدم المسااااواة ألنها تعتمد علا أداء الوالائ  ووجود الطبقات   تعنيبل أنها  ،  المسااااواة 

  ، واختالف العنصاااااااااااااار المكون لكال طبقاة ،  نتيجاة الختالف القادرات الفطرياة والتعليمياة
وهذه هي عدالة  ،  والفضة عنصر الجند والحديد عنصر العامة فالذهب عنصر الحكام

الدولة عادلة هو التزام كل    لأفالطون وعدم مساااااااااااواته سااااااااااقراط:  فلم ننس أن ما يجع
أقساامها الثالثة عمله... فليرساط في اهن كل منا أنه  اا أتم كل قسام من أقساام العقل 

عمااال عملاااه  ،  عاااادال    ا   نساااااااااااااااااانااا ،  كاااان صااااااااااااااااااحباااه بهاااذا االعتباااار،  عملاااه الخااااص
في العاقلة  كما أن ساااايطرة القوة ، هو الذي يحقم العدالة في الدولةفالعمل  (1)الخاص. 
فالعدالة هي الساااااابيل الذي سااااااوف ،  البدن هو الذي يحقم سااااااعادة الفرد  كلالفرد علا  

 يحقم السعادة المنشودة.
 :الملكية وشيوعية النساء -3
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عند أفالطون ال يختلفون عن الرجاي في الدولة المثالية فيمكن تقليدهن   النسااء
ساقراط:    اا رمنا اساتخدام النسااء  ،  المناصاب الساياساية والعساكرية مثلهن مثل الرجاي

كما أنهن يخضاااااااااااان مراحل التربية والتعليم  (1) في عمل الرجاي وجب تهذيبهن كالرجاي
الرجاي والنساء التي كانا موجودة في الدولة    بين  ساواة هذه الم،  التي يخوضها الرجاي

راد تطبيقها في أ،  بها أيما أعجاب  ا  سااااااابرطة والتي كان أفالطون معجب أي  العساااااااكرية ف
واالختالف الحاصال بينهم  ،  ألنه يري أن الرجاي والنسااء متسااوون   ،جمهوريته الفاضالة

ولكن هذا ال  ،  ايمن الرج   بدنيا   فالنساااااااااااء أكثر ضااااااااااعفا  ،  ليس في النوع بل في الدرجة
بها في الجمهورية للحصااااوي علا الحاكم   ىفي مراحل التعليم التي ناد نهءيمنع ارتقا

فمن الجدير بالنسااااااااء اللواتي لديهن القدرة علا التعليم  ،  الفيلساااااااوف من كال الجنساااااااين
ومن    ،الساياساةوالحكم  رغماأيضاا  أن يخضان هن ،  واجتياز المراحل التي خاضاها الرجاي

كما أن الضااااااااعيفة منهن والتي ال تؤهلها قدراتها أن تظل  ،  حماة للوطن  حقهن أن يكنَّ 
فااالنظااام الطبقي عنااد  ،  في رعااايااة البيااا والحقاال مثلهااا مثاال أبناااء طبقتهااا من الرجاااي

أيهاا ،  :  ليس في األعمااي المتعلقاة باالادولاة. قاايأفالطون قاائم علا القادرات المعرفياة
ولكنها مواهب موزعة علا أفراد  ،  بالرجل كرجلأو   كامرأة   لمرأة الصاااااااااديم ما يختص با

مع أنها ،  رجلالفالمرأة باعتبار جبلتها صااااااالحة لكل عمل ك،  بسااااااواء    الجنسااااااين سااااااواء  
فكماا أن أحادهن مياالاة للطاب   ، أضااااااااااااااع  مناه بوجاه عاام في األعمااي علا كال حااي

لحكم  للساااياساااة وا نكذلك قد تميل أحده،  ميالة للموسااايقا وأختها ال  ى وأخر ،  وأختها ال
دون البعض  ،  وأختها ال ساااااااااااااقراط:  وعليه فبعضاااااااااااااهن صاااااااااااااالحات لمنصاااااااااااااب الحكم

وهنا ،  ألنه يعتمد علا القوة البدنية عضاااااوي والميل هنا ليس نفساااااي بل    (2)اآلخر.....
،  يرى أفالطون علا لساااااااااااان ساااااااااااقراط:   فال فرق بين طبائع الرجاي وطبائع النسااااااااااااء 
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فيجاب تادرياب  (1) وضااااااااااااااعفاا    ي الادرجاة قوة  نماا هو تفااوت بينهماا ف ،  بااعتباار حكم الادولاة
.  ا  ف في أسااااالوب التدريب وال منهجفال أختال،  النسااااااء كالرجاي وتهذيبهن مثلهن مثلهم
يخص هؤالء النسااااء (2)مشااااع بين األصاااحاب  يءوهنا يقر مبدأ قانون ساااقراط:  كل شااا 
ساقراط:  يقوي  ،  بين رجاي هذه الطبقة هن وأبنائهن ا  دون غيرهن بحيث يصابحن مشااع

فال يخص أحدهم نفساه  ، أن يكون أولئك النسااء بال اساتثناء مشااعا ألولئك الحكام. ..
هاذان  (3) ال يعرف والاد ولاده وال ولاد والادهف،  مشاااااااااااااااعاا    ن و ن هن. وكاذلاك أوالدهم يكو ا حادإبا 

وساااااابب قوله بشاااااايوع  ،  تنفيذهما مع عظيم فائدتهما كما يري أفالطون   األمران صااااااعب  
وأفالطون هنا يخرق  ،  نهم محط النزاع بين البشاااااااربقة الحكام ألالنسااااااااء واألبناء في ط
من ضاااااااااااااامنهاا حم الملكياة    التيالحقوق الطبيعياة لألفراد و   قرَّ أالقاانون الطبيعي الاذي  

كما أن نسااء هذه الطبقة يتدربن عارية األجسااد مثلهن مثل الرجاي   ،علا أوساع أبوابه
ؤالء الفكري ألن من يفعل الك لنضاااااوج ه  احتقارهنأو   ولم يتعرضااااان لساااااخرية الرجاي

هو صااااااحب ثمرة الحكمة غير الناضاااااجة علا رأي ساااااقراط وكذلك نسااااااء هذه الطبقة 
وهم ،  طبائع متفقة ومتشااااااابهة  و فهم او ،  غير موجود عند غيرهن  ري لديهن نضااااااوج فك

فنتع عن   ،يعيشاااااون معا ويتناولون الطعام معا ويشاااااتركون في التدريب الرياضاااااي معا
ولذلك يجب  ،  ة المصاير والوجود والحياة ومالوا بالفطرة  لا الصاحبةئتالف وحدهذا اإل

من الرجاي   ئتزويع الرد أيوالعكس صااااحيح  ،  تزويع أفضاااال الرجاي بأفضاااال النساااااء
هتمام بتهذيب أبناء الزواج األوي وإهماي أبناء الزواج  كما يجب اإل، من النساء ئبالرد

ن جمهور  و ويحكم بذلك هم القضاااااااااااة ليكالثاني ولكن كل الك يتم بساااااااااارية ومن يفعل  
الموالفون أوالد الولدين الممتازين  لا   فيحملساااااااااقراط:  ،  الحكماء في مأمن من النزاع

عزي عن الناس. أما مالمراضاع العمومية تحا عناية مرضاعات يساكن أحياء خاصاة ب 

 
 .220أفالطون، جمهورية أفالطون، المصدر السابم،ص (1)
 .219ص المصدر السابم: (2)
 .222ص المصدر نفسه:( 3)



93 

ة  أبناء الوالدين المنحطين وكل األطفاي المشاابوهين فيخفونهم قاطبة في مواضااع مسااتتر 
وهنا يمارس أفالطون التحايل عن الحقيقة كما مارسه في أكثر من  (1)مجهولة تالئمهم 
فهو وأن أعلن أن األبناء قاطبة يهذبون في مكان واحد وبنفس الطريقة ،  موقع سااااااااااابم

ألنه كما  ،  ى  ال أنه في حقيقة األمر يقوم بفصل أبناء الحكام عن أبناء الطبقات األخر 
لألجناس البشاارية وأن كل طبقة مجبولة في تكوينها بعنصاار  سااطورة الخلم أأشااار في  

ن من الذهب والجند من الفضااة والعامة و فالحكام مصاانوع  ،هزيودةخاص في مثيولوجي 
مع أفالطون في التربية    مساااتمرةهذه األساااطورة المكذوبة مازالا  ،  من النحاس والحديد

 والتعليم.
لا نقااء طبقاة الحكاام وغرا أفالطون من كال هاذه األكاااياب هو المحاافظاة ع

يحدب هذا بعد  (2) قيةغلوكون:   اا أرادوا أن تكون طبقة الحكام ن حساااااااااااب وجهة نظر  
اإلنجاب  و   كما أن الزواج،  بالصااااافات الساااااابقة الذكر  نابأن تم الزواج بين الذكور واإل

الذي يقابل ساااان العشاااارين  لا األربعين عند النساااااء ، وأن يكون في شاااار  الصاااابا  البد
، ويتم هذا التناسااال بعلم القاضاااي،  ثين  لا الخامساااة والخمساااين عند الرجايوسااان الثال

، ألناه تعادياا علا العادالاة والادين، لاذلاك فسااااااااااااااوف يعااقاب علياه القاانون  حادب خالفاا   وإاا
ساقراط:   يجب أن يكون  لقوي يقتل نتاجه  أو   ويعد تناساال غير شارعي يجب أن يخفي

ع القاضااي.  ولكن دون اطال،  ضاامن حدود الساان،  لمن نساال من الرجاي ا  حداالقانون و 
هذا ما (3) شاااااارعي وال مقدس ودون كفيل  رألنه أوجد للدولة نسااااااال غي   فنحساااااابه محرما  

يحدب في حياتنا المعاصاارة عند بعض األمم التي منها اإلسااالم حيث ال يعتد بالزواج  
وني عالقاة غير  الغير قاانوني، وتعاد العالقاة بين المرأة والرجال خاارج  طاار الزواج القاان 

شااارعية، وأبناء هذه الزيجة أيضاااا  غير شااارعيين، وقد يتحولون  لا لقطاء في المجتمع  
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ال يسااااااتحقون االحترام ال هم وال آبائهم، كما يعاقب القانون علا مثل هذا الزواج غير  
قرار أفالطون لشاااااااايوعية  إو الشاااااااارعي، ولهذا البد أن يتم الزواج وفم  جراءات قانونية،  

أن شاااايوعية   نسااااقراط:   فقد اكتشاااافنا  ايقوي  م للدولة ي بناء فيه الخير العظالنساااااء واأل
تحمي الحكام من    ةهذه المشااعي (1)نساااء الحكام وأوالدهم هي ساابب خير الدولة األعظم

ألن من أهم أسااااااااااباب الصااااااااااراع ،  وتحرم عليهم النزاع علا األوالد واألمواي  الضااااااااااغائن
الطبقاة الحااكماة أي نوع من أنواع الملكياة ال    لهاذا حرم أفالطون علا،  والنزاع الملكياة

هذه الدولة هي كالجسااام الواحد  اا تألم عضاااو تنادت له ساااائر ،  بيوت ال ماي ال أبناء
األعضاااااااااااء األخرى سااااااااااقراط:  ..حين تدنو الدولة من حالة الفرد فإنه  اا جرحا أحد 

ة والفرد  اا حسان لدولفاوبهذا  (2)األصاابع شاعر الجسام كله باأللم الوحدة مركز الشاعور
ن صاااارافين وكافلين و يسااااما المواطن أي في الجمهورية  وهنا ،  ا كالجسااااد الواحدمنظامه

الساااعيدة في   نةهذه هي المدي ،  ويساااما الحكام بالحفظه والمسااااعدين،  وفي غيرها عبيد
 رأي أفالطون.  

 نشأة الدول  ومقوم ت وجوده  في الس  سي والقوان نث ن   : 

 رجل الدول .  -أ

أو  في الجمهورية وفي الساااياساااي ، يتناوي أفالطون السااالطة الساااياساااية في الدولة
هؤالء  ، أقر في الجمهورية أن الفالساااافة هم الحكام األصاااالح إلدارة الدولة،  رجل الدولة

  صحيح أن حكم الفيلسوف ،  الفالسفة الحكام علا رأس هرم السلطة وسلطتهم مطلقة
بل رفاهية المواطنين وال  ،  يراعي مصاااااااالح الطبقة الحاكمةهو أفضااااااال سااااااالطة ألنه ال  

بحكم    ىأفالطون علياااه ونااااد  اومع هاااذا تخل(3).. .يعمااال  ال من أجااال خير الماااديناااة

 
 .231ص، سابمالمصدر ال(أفالطون، جمهورية أفالطون، 1)
 .229، صالمصدر السابم( 2)
 .151، صالمصدر السابمالمحاورات الكاملة،  ، رجل الدولة،افالطون ( 3)
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يري أن ، السااياسااي المتعلم رجل الدولة الذي يحمل العلم الملكي أال وهو علم السااياسااة
،  مهاارات فطرياة أوال  بماا لادياه من  ،  الفيلسااااااااااااااوف هو اإلنسااااااااااااااان المثاالي ليكون الحااكم

وكأن  ، وتكون الساااااااااابب في وصااااااااااوله  لا ساااااااااادة الحكم بحكمته العقلية  ،ا  وتعليمية ثاني 
فهو في الشااااااااايخوخة أكثر  ،  أفالطون قد طبم أفكاره في الفلسااااااااافة علا حياته ومؤلفاته

وفلسفته أكثر واقعية مما كانا عليه في الفترتين  ،  حكمة من مرحلتي الشباب والكهولة
للرجل الذي يسااتطيع  ،  تغيرت نظرة أفالطون ، في السااياسااي أو رجل الدولة،  السااابقتين

التي أقر أنهااا غير ممكنااة  ،  حكم الاادولااة الجاادياادة التاااليااة علا الجمهوريااة الفاااضاااااااااااااالااة
بل هي مثاي نرنو  ليها بعين اإلعجاب  ،  ال في الحاضااااااار وال في المساااااااتقبل،  التحقيم

لحكومة الحقيقية هي التي تبنا  فذهب في محاورة السااااااااااياسااااااااااي بأن ا،  ونحاوي تقليدها
وهذا ،  ويكون هذا القانون ساااااااايد الجميع وفوق الجميع حكاما ومحكومين، علا القانون 

وكان هذا ضاااااامانا  لقيام دولة القانون، يمثل  الذي  القانون ساااااايادة بمبدأ  ما عرف حديثا   
  ألن تلك الدولة التي يكون القانون   :في محاورة القوانين علا لساااان األثينيأيضاااا  رأيه

نني أتصااااااور أن تلك الدولة تكون علا إف، وليس لديه أية ساااااالطة  ا  وتابع ا  فيها مر وساااااا 
أن الدولة التي يكون القاانون فيهاا فوق الحكاام ويكون    ى لكن أر  .شاااااااااااااافاا الهادم والخراب

هذا ال  (1) أري أن تلك الدولة ساااوف يتم حفظها وتصاااان، الحكام فيها أدني من القانون 
يعني أن أفالطون قد قلل من قيمة الفيلسااااااااااوف الحاكم بل أن حكومة الفالساااااااااافة غير  

تلي هاذه الادولاة في األفضاااااااااااااالياة وهي دولاة   ى ممكناة التحقيم لاذلاك اهاب  لا دولاة أخر 
التي يحكمها الملك المتمرس في العلوم الملكية والسااااااااياسااااااااية والتي هي أعلا  ،  القانون 

وشااااااااابه الملك براعي القطيع الذي يحكم وفم  ،  لكها اإلنساااااااااانالعلوم التي يمكن أن يمت 
،  هئ وهو القادر علا تعديله أو  لغا  ةصااااااااالحه وفاسااااااااد،  القانون الذي هو علا دراية به

 وهو أفضل من يتولا  دارة هذه الدولة فيحوي دون الفساد السياسي. 

 
 .151، صأفالطون، الجمهورية الفاضلة، مصدر سابم( 1)
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 ؟فمن هو رجل الدولة في مدينة أفالطون الجديدة البديل عن الحاكم الفيلسااااااو 
يلي وساقراط األفتا هما الشاخصاان المتحاوران في أهم شاخصايات المحاورة الغريب األ

يرى أفالطون علا لسان    ،محاورة   السياسي   واللذان سيبينان لنا من هو رجل الدولة
والعلوم العملية  ،  أن العلوم نوعان هما العلوم النظرية ومنها الحساااااااااااب  ،الغريب األيلي

والذي يتم تحصاااايله  ،  أما علم الملك فهو العلم الملكي السااااياسااااي  ،ومنها العلوم اليدوية
وينقساااااااااااااام العلم الملكي  لا ،  وقوة الملااك في عقلااه وليس في يااديااه،  عن طريم العقاال

وأداة التنفيااذ هم أناااس لهم نفس  ،  قساااااااااااااامين همااا العلم الااذي يااأمر والعلم الااذي يحكم
ويعتبر الملك راعي القطيع  ،  ومساااااااااعديهويمثلهم الملك الذي يملك دفة القيادة ،  العقلية

وقاد كاان رجال الادولاة هناا ،  ألن القطعاان بقرون وبادون قرون ،  األحلع الاذي ال قرن لاه
النساج الملك الذي يوفم بين السدة  ،  والنساج كممثل لفن السياسة، الملك راعي القطيع

 ساج. ن ال، وهكذا كان الفيلسوف ثم السياسي ثم راعي القطيع وأخيرا  (1)واللحمة
،  وهي رعاية لحيوانات أليفة نقية الساااااااااااااللة ،  ورعاية الملك للمواطنين هي رعية القطيع

  الراعي الذي   :السياسة أو فن تربية اإلنسان بشكل جماعي فكم يرى الغريب فنوهي 
أنه هو مجري  ،  يسااااامح له في كل مكان ليكون الفرد أو المغذي الوحيد وطبيب قطيعه

أناه صااااااااااااااانع بهجتهم  ،  ال أحاد غيره يعرف الاك الفرع العلمي،  جهم وطبياب والدتهمازو 
ما  ،  أفضاال مما يقدر هو ،  ...ال أحد يسااتطيع أن يواسااي قطيعه الخاص.،موساايقاهمو 

هنا يبين لنا أفالطون علا لساااااااان  (2) أو بأدواته الموسااااااايقية،  بنغمات صاااااااوته الطبيعية
وكم هي عالقتاه قوياة  ،  يتاهكم هو االرتبااط وثيم العري بين الملاك ورع  ،يليالغرياب األ
ويقاارن أفالطون بين العلم الملكي وغيره من العلوم كماا يقاارن بين عمال  ،  ومتيناة بهم

،  هااويقر باأن العلم الملكي أرقااهاا وأعال،  الملاك وغيرهاا من األعمااي كاالطاب والتجاارة
وإضاااااافاء هذه ،  وأن الرعاية الملكية للبشاااااار هي قريبة الشاااااابه من الرعاية اإللهية للكون 

 
 .51، ص1991، دار المعرفة، بيروت، 1طجيمس فينيكاناليسوعي، أفالطون سيرته أثاره مذهبه، ( 1)
 .127، صمصدر سابمأفالطون، محاورة رجل الدولة، ( 2)
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به بعض الصااااافات اإللهية ولكي  االدولة ألجل أكسااااا رجل   المساااااحة اإللهية علا الملك
ألن فلسفة أفالطون كما أشرنا سابقا تربط  ،  علا العدي والقيم النبيلة ا  يكون حكمه قائم

لذلك ال يمكن لآلخرين من تجار أو أطباء أو غيرهم أن ،  بين األخالق والسااااااااااااياسااااااااااااة
ألنه  ، وتسااااااااايس أمور الدولة،  ك أو رجل الدولة في رعاية القطيعمنافساااااااااين للمل  وايكون 

وهنا البد لنا من استبداي لفظ  التربية   الذي استعمله  ، وحده الذي يمتلك علم السياسة
، هاذه العنااياة قاائماة علا فن اإلدارة،  في رجال الادولاة  (1)في الجمهورياة بلفظ  العنااياة 

ن أفالطون في محاورته الساااياساااي ينتهي   ر   التي تعتمد علا قاعدتي الجبر واالختيا
وهنا يتضااااااااااح تأثره ، في بحثه  لا القوي بأن السااااااااااياسااااااااااي فنان أكبر مؤهالته المعرفة

والتي أقر بها ساااقراط في أن ،  بأساااتااه ساااقراط في اشاااتراطه للمعرفة كمؤهل للساااياساااي
يدبر  وقد شااابه بالراعي الذي يساااوس قطيع من البشااار و ،  المعرفة فضااايلة والجهل رايلة

،  ويسااااتبعد أفالطون من العلم الملكي العبيد والتجار والصاااارفون ومالك البواخر(2) أمره
والن هذا العلم مثل حياكة النسااااااااايع فكما أن النسااااااااااج ، ألنهم ال يساااااااااتحقون هذا العلم

الماهر يوفم بين الساااااادة واللحمة باعتبار أنها خيوط العملية النسااااااجية  ال أنها تختل   
كذلك الملك يضااااااااام ، ها بالنسااااااااابة لعملية النسااااااااايع في حياكة القمابوأهميت   متانتهافي 

طبائع متباينة ومختلفة ومتضاادة في الدولة  لي بعضاها البعض ليجعل الدولة كالجساد  
ويلي  (3)باأن أهم من في الادولاة حااكمهاا  ا  ونالحظ أن أفالطون ماازاي متمسااااااااااااااكا ،  الواحاد

للحكم بل فقط في  دارة الدولة    الذين ال يصاالحون ،  الملك في علم السااياسااة المساااعدين
وكذلك يرفض  ،  وهم الوزراء والقيادات العساااااكرية والقضااااااة والكهنة، تحا رعاية الملك
ألن القوة الملكية هي علم خاص وغير مألوف ،  ن ومدعي السااااااياسااااااةي أفالطون المزيف

، الادولاةومن يمتلاك هاذا العلم وال يادعياه هو رجال  ،  ومبني علا قواعاد الحكماة والعادي
والدولة التي يحكمها هي دولة حقيقية وأصااااااااااالية وكل الدوي المشاااااااااااابهة لها هي مجرد  

 
 138رجل الدولة، مصدر سابم، ص (1)
 .502وري أحمد سويدان مرجع سابم، صن( 2)
 .62، صمرجع سابممصطفي النشار تطور الفلسفة السياسية من صولون حتا ابن خلدون، ( 3)
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والملاك يحكم بقوانين مكتوباة أو بادونهااا  ،  تقلياد لهاذه الادولاة منهاا الجيادة ومنهاا الرديئاة
وألن القااانون المكتوب قااد ال ياادرك  ،  ألنااه يمتلااك القوة العقليااة المصااااااااااااااحوبااة بااالحكمااة

ولهذا فرجل الدولة هو  ، ية لذلكاحين أن الملك لديه القدرة والدر األصاااااااااالح واألمثل في 
ألن القاانون الجااماد والغير متجادد    ا  وال يظال جااماد  ا  الاذي يمثال القاانون ويجعلاه متجادد

وهذا أحد المبادئ العامة للقانون الحديث أن القانون الجديد   قانون الالم يجلب الشاااااااااار
الاذي  ،  باالقاانون قادر اهتماامناا برجال الادولاة  ولكال هاذه األساااااااااااااابااب ال نهتم،  يلغا القاديم
لذلك ال يمكننا أن ،  وهو الذي ينشااااااااااار العدي بين المواطنين،  في حد ااته ا  يعتبر قانون 

هذا الفن السااياسااي الذي ال يدركه  ، نجد من هذا الرجل أكثر من خمسااين في كل أل 
،  وعندما يقلدونها ،   ال القلة متا حاوي األثرياء تقليده تحولا الحكومة  لي أرساااتقراطية

،  ا  وعندما يحكم الفرد وفم القانون يسما ملك،  أي األرستقراطية تتحوي  لا األولغاركية
 لا فسااااااااد قياداتها الجهالء    يعودوفسااااااااد الدوي ،  ا  مساااااااتبد  يوعندما يحكم بدونه يسااااااام

  وهنااا نالحظ بااأن أفالطون قااد باادأ في تطوير  ،  بااالعلم الحقيقي أال وهو العلم الملكي
في هذه المحاورة (1) فته المثالية المتطرفة  لا فلسااااافة تميل  لا الساااااياساااااة الواقعيةفلسااااا 

رجال الادولاة   في لي موق  واقعي  ،  في الجمهورياة، تحوي أفالطون من النزعاة المثاالياة
،    ال شااك أن أفالطون من خالي الجمهورية هو غير أفالطون في السااياسااي والقوانين

ألن الواقعياااة األفالطونياااة المتاااأخرة (2) اقعياااة ملحوالاااةالمؤلفين الاااذين تحااادب فيهماااا بو 
انتهي أفالطون في هذه المحاورة  لا   ،الجمهوريةالمثالية في واضاااااااااااااحة ومختلفة عن 

الدولة الساااابعة التي تمثل الدولة الحقيقية والصاااحيحة    دأن هناك ساااتة دوي تحاوي تقلي 
كون الدوي ساااابعة أنواع بدي الخمسااااة دوي  ت رجل الدولة أو السااااياسااااي وبها    محاورةفي 

 :التي اكرهم في محاورة الجمهورية وهي
تتغير  وهذه األولا،  الدولة الملكية حكم الفرد الصااالح والتي تسااير وفم القانون  -1

 .وهذه الثانية  لي دولة استبدادية وحكم الفرد المستبدبفعل الفساد والحتمية  
 

 .484، صمرجع سابمنوري أحمد سويدان: ( 1)
 .271وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة مرجع سابم، ص( 2)
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تتحوي  لا وهذه الثالثة، والتي تسااااااااير وفم القانون   قراطيةدولة األقلية األرساااااااات  -2
 .وهذه الرابعة األولغاركية القلة المحبة للماي والفاسدة

بدون قانون ،  وهذه الخامساااة الديمقراطية أو حكم األكثرية وفم القانون صاااالحة -3
قسااما الدوي السااتة  لا دوي تحكم وفقا  حيث  ،  وهذه السااادسااة  فاساادة فوضااوية

 .قانون، وجود القانون وعدمه قسمهم  لا نوعان  بدون للقانون ودوي تحكم  
الحكومات الملكية العارفة التي تمتلك العلم النقي المساااااااااااااتخلص من   أفضااااااااااااال

قي الفن الساياساي  ليب ، (1)وهي التي تمثل الحكومة الساابعة،  العلوم الغير متجانساة معه
لذلك فسلطة الملك فوق كل سلطة وعلمه أوسع ، مثل الذهب المستخلص من الشوائب

 .وعليه أن يأمر وعلا اآلخرين التنفيذ،  من كل العلوم
يهتم أفالطون هنا بتقساااايم المجتمع  لا طبقات ولم يهتم بتحديد صااااالحيات   لم

فقط أهتم  ، للرجاي أو للنساااءوال الفضااائل وطرق اكتسااابها  ،  كل فئة من فئات المجتمع
وكما جعل أفالطون الفيلسااااااااااوف في ، بالعلم الملكي الذي يجب أن يمتلكه رجل الدولة

وكما أنه يساااتطيع أن يحكم وفم مشااايئته  ،  منازعالجمهورية في أعلا هرم السااالطة بال 
ومكنه أن يحكم وفم قانون ، كذلك جعل رجل الدولة أعلا هرم الساااااااااااالطة، الخاصااااااااااااة
وتربياة كماا في الجمهورياة    بيا كااناا تهاذ اءألن العلم والمعرفاة سااااااااااااااو ،  وناهمكتوب أو باد

للحاكم رجل   أو ،  فهي المعيار الوحيد للحاكم الفيلساوف، أما عناية كما في رجل الدولة
أو الواقعية رجل الدولة تشاااااااااامل  ،  والساااااااااالطة في المحاورتين المثالية الجمهورية، الدولة

 .يطيع وينفذوالذي ،  طرفين الذي يأمر ويحكم

 :المواطن)ب(  
بشاااكل عام في الفلسااافة اليونانية هو من يحم له المشااااركة الساااياساااية   المواطن

  أن الموطن األثيني ال يهمل شؤون  :كما يرى كلستين حين قاي،  أو التمثيل السياسي

 
 .179أفالطون، المحاورات الكاملة، المصدر السابم، ص (1)
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وأن المواطن الذي ال يعني بالمساائل العامة ال  ،  ..له بشاؤون أسارتهانشاغاالدولة بحجة  
فاإناا ،  منعادم الفاائادة ولئن كاان قليال مناا مبتكرين  جالنرى فياه رجال منعادم القادرة بال ر 
بمعني أن كل مواطني اليونان يحبون السااياسااة (1) جميعا في السااياسااة قضاااة موهوبين

كما أن ،  وأب يونانيينويميلون  ليها والتمثيل الساياساي حم لكل مواطن يوناني من أم 
باء واليوناني حر  ال أن اآل االمواطنة في رأي أفالطون هي حم يكتساااااااااابه األبناء عل

ومن واجاب الفرد في الادولاة اليوناانياة أن ،  حريتاه ال تتعرا مع واجاب خادمتاه لمادينتاه
ومع الك فهو حر  ،  واحد  يءمع أن اليوناني هو ومدينته شااا ،  تكون الدولة أهم أولوياته

حيث  ،    تعتبر المواطنة من المميزات التي يتوارثها األبناء عن آبائهم،  عنهامساااااااااااتقل  
ويؤهله لحد أدنا من  ،  أن صاااافة المواطنة امتياز يخلع علا صاااااحبه عضااااوية المدينة

وحضاااور  ،  وفي شاااغل الوالائ ، وفي الشاااؤون العامة،  المشااااركة في الحياة الساااياساااية
وبهاذا يكون المواطن من شاااااااااااااااارك في الحيااة ،  (2) االجتمااعاات التي تعقاد في الماديناة

 .السياسية في دولة المدينة
لقوانين    اأماااا  الطاااااعااااة العمياااااء  المواطن  فقااااد طلااااب أفالطون من  القوانين  في 
وهاذا ماا أكاده أفالطون في ،  ألن هاذه القوانين هي التي أعطتاه حم المواطناة،  الماديناة

مجحفة في حم المواطن  ال كانا القوانين   امهم، سااقراطمحاورة أقريطون علا لسااان  
وبحكم  ،  لكل مواطن  ا  أبا حقيقي  القانون أنه ملزم بطاعتها   وعلا هذا األساااااااااااااس يكون  

ثم أن القانون هو الذي يفرا    .هذا القانون يكتسااب المواطن حم المواطنة منذ والدته
ولهذا السااااااااااااابب يفرا علا المواطن ،  عليه أن يتعلم طريقة اساااااااااااااتخدام هذه المواطنة

هذه المعاني الفلسااااافية العميقة  ، (3) والديهقانون كما يفرا علا الطفل طاعة طاعة ال
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تؤكد علا   سااقراطلحم المواطنة كما تناولها أفالطون في محاورة أقريطون علا لسااان  
 .كتسابه للمواطنة داخل الدولة اليونانيةاأهمية القانون في حياة الفرد وحم  

 :(النتخابات وشروطهاالهيئة السياسية الحكومة )  -)جـ(
، كان يسااعا  لا تحقيم الدولة الصااالحة،  عندما وضااع أفالطون كتابه القوانين
ولهاااذا فاااالاااذين ،  عن المثاااالياااة في الجمهورياااة  ا  لاااذلاااك أتجاااه  لا التفكير الواقعي مبتعاااد

هم وعائلتهم علا أهليتهم لرقي   برهنةيجب أن يعطوا  ،  سايعينون في الهيئات القضاائية
ويجب أن يكونوا مدربين وفم  ،  وحتا موعد انتخابهم، منذ فترة الشاابابهذه المناصااب 

 فاإن أولئاك الاذين   :األثينييقوي  ،  ا  عاادات وساااااااااااااالوكياات القاانون ويكونوا متعلمين جياد
أشاترط ، (1) يجب أن ينتخبوا ينبغي أن يكونوا قد تدربوا وفم عادات وسالوكيات القانون 

هؤالء  ، الخبرة  نتيجةصاااااااااااحيحة و   ونهادر أفالطون الك حتا تكون األحكام التي يصااااااااااا 
المنتخبين كانوا من العسااااااااكريين الذين أدوا الخدمة العسااااااااكرية في األعمار المناساااااااابة 

،  برأيااه في محراب هللا  ل  كاا وسااااااااااااااياادلي  ،  حااد معااابااد الماادينااةأويتم االنتخاااب في  ،  لااذلااك
بالعملية  يذكرنا  أيضاااااااااا  وهذا،  سااااااااام أبيه وقبيلتهاعلا لوحة و  مرشاااااااااحالسااااااااام اوسااااااااايكتب  

ساااااامه افيها  ،  حيث يقوم المرشااااااح بتعليم لوحة في الساااااااحة العامة،  االنتخابية الحديثة
وتعرا اللوحة في السااااااااحة العامة لمدة ، األهداف والر ية وغيرهكوبعض المعلومات  

يتم  ،  ويتم اختياار المرشااااااااااااااحين والتصااااااااااااااوياا لهم من خالي هاذه اللوحاات  ا  ثالثين يوما 
مهمة هؤالء حماية القانون ،  ممن لديهم أكثر األصااوات  ا  اختيار ساابعة وثالثين شااخصاا 

حمااة القاانون يعتلوا  ،  وممتلكاات النااس وهي عادد الميناات المسااااااااااااااموح بهاا لكال طبقاة
ومن النساااء في ،  من كان من الرجاي في ساان الخمسااين ا  مناصاابهم لمدة عشاارين عام

يتم    اوهكذ،  ويتقاعد الرجاي في سااان السااابعين والنسااااء في سااان الساااتين،  سااان األربعين
فهم ،  في الاادولااة  ى خر انتخاااب حماااة القااانون الااذين سااااااااااااااوف ينتخبوا باااقي القيااادات األ
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ساااااااااايعينون القادة العسااااااااااكريين الثالثة الذين تم التصااااااااااويا لهم بعد اجتيازهم المتحان  
ويحم لهؤالء العسااااكريين تعيين الضااااباط وقادة الفرق ، يتعرضااااون له من حماة القانون 

أماا مجلس  ،  الاذين تم اختياارهم من كال قبيلاة  ا  عشاااااااااااااار قاائادني  االث المشاااااااااااااااة من   وقاادة
 ا ،شاااااخصااااا   ثالثون عشااااار قبيلة لكل قبيلة    االثنتيالشاااااورى أو الشااااايو  فيتم اختياره من  

لكل طبقة من طبقات   ا  تقساااااااام  لي تسااااااااعين شااااااااخصاااااااا   ،فيكون العدد ثالثمائة وسااااااااتون 
سااياسااية كما يرى  فالساالطة ال  .طيويتم هذا االنتخاب بأساالوب ملكي ارسااتقرا،  المجتمع

يشاترط حسان  ،  الدساتور ويتكون من سابعة وثالثين عضاوا    حرسأفالطون ساتكون من  
ن للقبائل  و وهم الممثل،  أخالقهم وهم ممن تجاوز الخمساااااين من العمر وتحا السااااابعين

ويكون ثالثة ممثلين لكل قبيلة بإضاااااااافة واحد زائد منعا للتسااااااااوي عند    ةي عشااااااار ت االثن 
وهناك  .جيكللباطولهم مهمة توالي  الضااااااااااااا (1)وهذا هو المجلس التنفيذي  ،االنقساااااااااااااام

مجلس الشاااايو  الذي يضاااام ثالثمائة وسااااتون عضااااوا وهم يحكمون باالتفاق مع حرس  
وفي باقي الشاهور يعتنون    ،ويتولوا السالطة لكل ثالثين منهم شاهر في السانة،  الدساتور

 في الادولاة كجهااز حمااياة الحضاااااااااااااار   ى خر أكماا توجاد أجهزة  ،  بشااااااااااااااؤونهم الخااصااااااااااااااة
والكهنة الذين  ون وكذلك القسايسا ، األمن الداخلي  و وهم الشارطة حافظ ومحافظي الري 

  خالصاااااة (2)وكذلك عدد من المحاكم الجنائية والجنح وغيرها،  يهتمون بالطقوس الدينية
 :عند أفالطون في القوانين تكون علا الشكل التالي التنظيم السياسي

، من الشااااايو   ا  فرد  سااااابعة وثالثون المجلس السااااااهر أو حرس الدساااااتور عددهم   -1
 .من التعديالت وحسن تطبيقه  الدستورواليفتهم حماية  

 .لجيك لكل الفرق مشاة وفرسان وغيرهما لعددهم ثالثة يعينون ضباطو القواد  -2
منهم    شاااخصاااا    ثالثون يتداوي السااالطة،  ثالثمائة وساااتون مجلس الشااايو  وعددهم  -3

 .وباقي شهور السنة يعتنون بشؤونهم الخاصة،  لمدة شهر في السنة
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 .واألريافالحضر  هم اللذين يهتمون باألمن الداخلي في  الشرطة -4
 .سنوات  ينتخب لمدة خمس،  وزير التربية والتعليم -5
والثانية لحل المشااااااكل التي ،  زعات الشاااااخصااااايةواحدة لفض الن ،  المحاكم ثالثة -6

 .أما الثالثة فهي للجنح والجنايات،  في األولا  حلهايصعب  
 .(1)الكهنة والكاهنات لتأدية الطقوس الدينية -7

رسااقراطية، تسااتمد قوانينها من الدسااتور، وهي تتكون  أي رجل الدولة  فالحكومة  
تتمثل في القضااااء والمحاكم،  من هيئة نيابية هي مجلس الشااايو ، السااالطة القضاااائية، 

وساالطة تقصاايرية تنقساام  لا قساامين شاارطة تحفظ األمن الداخلي في الحضاار والري  
شاااااارف علا المراساااااام  تت وجيك يحفظ البالد من الغزو الخارجي، وكذلك ساااااالطة دينية  

علا دساااتور مساااتمدا  قوانينه من الساااياساااي، وهذا التقسااايم قريب   ي  هذا مبن   كلالدينية،  
 بتقسيمات الحاضر في حفظ أمن الدولة الحديثة.  الشبه جدا  

 .الدول  الواقع   في القوان ن أو النوام سث لث  : 

قسااام أفالطون كتابه الجمهورية  لا عشااارة كتب مقسااامة  لا خمساااة أقساااام كما  
في ،  ا  عشاااااااار كتاب   أثنيكذلك قساااااااام محاورة  النواميس أو القوانين  لا ، أشاااااااارنا سااااااااابقا  

وفي ، الكتااب األوي وحتا الرابع تقاديم عاام في التشااااااااااااااريع ومعنا الفضاااااااااااااايلاة والعادالاة
وفي الكتاب التاسااع وحتا  ،  الدولة وقوانينها  مالكتاب الخامس وحتا الثامن يتناوي نظا
اسااااااااااااام النواميس أو القوانين علا هذه وإطالق  ، الثاني عشااااااااااااار يتناوي الثواب والعقاب

، المحااورة لخير دليال علا عودة أفالطون للقوي باأهمياة القاانون في حيااة الادولاة والفرد
وقااد كتااب أفالطون هااذه المحاااورة في مرحلااة الشاااااااااااااايخوخااة بعااد أن خاااا العااديااد من  

ية بالعديد من الرحالت الساااياحية والمعرف التجارب الساااياساااية في صاااقلية وبعد أن قاما  
 .يطاليا وغيرهاإفي مصر و 
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 :أو نشأة الدولة  تكوين الدولة  -)أ(
واألسابرطي.  ،  مونيي أوالقيد،  والكريتي،  أهم شاخصايات المحاورة الغريب األثيني

عن الذي  ،  وميغيليوسسااااااا قيدموني وهما كلينيايبدأ الغريب األثيني بساااااااؤاي الكريتي واأل
كان من  ، له تأكيد أنه  اليجيب هو عنهم ب (1)؟شاااارع لهم قوانينهم هل هو اله أما  نسااااان
لحروب لوانهم يخضااااااااون  ، رين الرياضاااااااايةاهذه القوانين وجبات الطعام المختلطة والتم

ألن أفالطون في هذه المحاورة ، التي تلزمها الشاااااااااااجاعة التي هي جزء من الفضااااااااااايلة
  ون نواألسااااااااااابرطيين محب ي أن الكريتي   فرأىبصااااااااااافاته التي تشاااااااااااكله    جتمعصااااااااااان  كل م

  ، ن و قي ي ن والفين و أما المصاااااااري ،  شاااااااجعان وتساااااااودهم فضااااااايلة الشاااااااجاعة  مألنه،  للحروب
ومع أن ،  للماي والممتلكات واللذات  ون فالساااااااامة التي تشااااااااكل المجتمع لديهم أنهم محب 

يتساااااأي األثيني أليس من األفضااااال أن يتحلا  ،  األفضااااال يءالحروب ليساااااا هي الشااااا 
 ؟وأساااااااما من الشاااااااجاعة  أليس العدي أهم وأكمل ؟اإلنساااااااان بالشاااااااجاعة وكذلك الدولة

  ، الشااااااااااااااجااااعاااة  ،والمشاااااااااااااارع يجاااب أن يتحلا بكااال الفضااااااااااااااااائااال األربعاااة معاااا الحكماااة
في حين أنهاا عناد الكرياا ،  والشااااااااااااااجااعاة هناا تحتال المرتباة الرابعاة،  واالعتاداي،العفاة

 .واالقديمونين تحتل المرتبة األولا
كااانااا نظريااة الاادولااة في   ،بخالف الجمهوريااة القااائمااة علا حكم الفيلسااااااااااااااوف

 كانا القوانين تصااااااااااان  في الجانب الحساااااااااااي وليس في  ،وانين قائمة علا القانون الق
وبمعنا    .العقل في الفلساااااافة اإلغريقية المثالية يساااااامو علا الحس  كان،الجانب العقلي

،  ( 2) ....آخر القانون يصدر مباشرة علا الطبيعة وهو وليد العادات واألعراف والتقاليد
وليس العقل فكانا مرتبطة بالجانب الحسااااااااااااي  ،  ألن القوانين كان مصاااااااااااادرها الطبيعة

أهمية القانون الطبيعي وأنه   عنتحدثوا عندما    الساااوفساااطائيون كما اهب ،  وليس العقلي
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،  ألنه في األصاال القانون طبيعي ، ضااعي الذي شاارعه الضااعفاءأفضاال من القانون الو 
وقد أختل  الفالسافة اليونان في ،  ثم تحوي  لا عادة ثم صايغ في شاكل قانون وضاعي

  لذةع الاشاااااااااااااابا  القاانون القاائم علا    فهنااك من رأي أنَّ ،  مااهياة ومطلاب القاانون الطبيعي
العدالة والمسااااااااااواة    وهناك من رأي أن القانون الطبيعي هو ،  كبعض الساااااااااوفساااااااااطائيين

والقيم والمثل األخالقية كساااااقراط وأفالطون مع أنهم لم يرفضاااااوا القانون الوضاااااعي كما  
 .السوفسطائيون رفضه 

هناك   ،من القوانين أن تجعلنا ساعداء وتمنحنا الخيرات والتي هي أنواع الغرا
ع  وهناااك الخيرات اإلنساااااااااااااااانيااة التي تتبع النو   ،الخيرات اإللهيااة التي هي المصااااااااااااااادر

هاذه ،  والحكماة أعلا هاذه الخيرات ويجاب علا القاائاد والرئيس أن يكتساااااااااااااابهاا،  (1)األوي
المشارع ينظم عالقات ،  فالشاجاعة،واالعتداي والعفة،  التوالي الحكمة علاالخيرات هي  

وأين يوجد العدي ، ويعلم الخير والشااااااار  واآلالمواللذات  ،  األفراد ويمتلك الثواب والعقاب
فعلياه أن ال ينغمس    ،ينهال منهماا اإلنسااااااااااااااان  ناافورتينواللاذة واأللم عباارة عن  ،  والظلم

االعتداي في طلبهما لكي يحصاااااااااال علا  عليهبل    ،فيهما ألنه ساااااااااايكون غير سااااااااااعيد
فليس من الحكمة أن   ،حرب اإلنساااان مع نفساااه   يعني أن ال حرب هناك  ال  ، الساااعادة

الحكمة في مقدرة الفلسااااااافة علا  ثارة    وإنما تكمن،  بالقوةفلسااااااافيا    يطبم اإلنساااااااان نظاما  
والنصااااار الحقيقي ال يتأتا  ال بقهر  ،  الفرد لشااااان حرب علا شاااااروره وشااااارور المجتمع

ة  ي وهنا يؤكد أن الحرب الحقيق،  (2) وانسااجام اإلنسااان مع نفسااه ومجتمعه، هذه الشاارور
لذات النفس   هروالنصاااااااااار الحقيقي هو في ق،  هي التي يشاااااااااانها اإلنسااااااااااان مع نفسااااااااااه

ضاااااروري في اجتماعات   يءأن األثيني يرى أن وجود القائد شااااا كما  ،  يطرة عليهاوالسااااا 
ممن   وعلا هذا األسااس يجب أن يكون القائد،  البشار ألنه لديه القدرة علا فهم البشار

منع الخمر في مدينته ألنه يفقد البصاااايرة والرأي السااااليم كما  لذلك  ،  يتعاطون الخمرال  
كما أنه يؤكد علا أهمية التعليم  ،  ه ساايدمر كل شاايءن إف وإال  ، أنه ساابب األلم والشاارور

وفي هذا ،  وقدرته  كفايتهولكل حسااب  ،  الذي يبدأ من الصااغر مع الرياضااة والموساايقا
 

 .22( أفالطون، محاورة النواميس، المحاورات الكاملة، مصدر سابم، ص1)
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نهما من أسااااااااس أباعتبار  ،  الموق  لم يتغير رأي أفالطون من الرياضااااااااة والموساااااااايقا
ألنهماا سااااااااااااااباب    والتعليمكماا أناه أكاد علا المعرفاة  ،  التربياة في كال مادناه التي قااي بهاا

علي أهمية  أيضااا  وأكد،  والذي يمتلك المعرفة هو اإلنسااان الكامل، السااعادة للفرد والدولة
يطرح أفالطون سااااااااؤاله عن أصاااااااال الحكومات في وعليه  ، الموساااااااايقا للروح والجسااااااااد

  تدوم الدوي وكي   ؟ ما هو أصل الحكومات :الكتاب الثالث من محاورة القوانين فيقوي
،  نشاااااأة الدولة بسااااايطة   البداية تكون يري أنه في (1) ؟وتتحوي نحو الخير أو نحو الشااااار

واختفااا التجااارة والزراعااة والفنون ،  القلياال من البشاااااااااااااار والحيوانااات  ابعااد الطوفااان بق
لكنه كان يحمل  ، ا  وال فقير   ثم حصااااااااااااال التقدم ولم يكن الجنس البشاااااااااااااري غنيا  ،  والعلوم

ولم يكن  ، ا  ولهذا كان الناس أخيار ،  اللم وال نزاع  الغطرساااااااااااااة و   ايس فيهل،  مبادئ نبيلة
وكانا حكومتهم هي الحكومة اللوردية بدون مجلس شوري وال محاكم  ، هناك مشرعون 

  عليها   قاما  ،هذه الر ية لنشأة الدولة ،أما السلطة فبدأت بسلطة األب واألم،  وال حكام
نظرية التطور العائلي، وهي النظرية السااياسااية التي اهبا  لا أن أصاال الدولة يرجع  

لية االجتماعية األولا وهي صااورة مصااغرة خ وأن األساارة هي ال ، لا األساارة أو العائلة
ثم عرفوا  ،  وهذا ما اهب  ليه أرساااااطو فيما بعد عندما نتناوي فلسااااافة أرساااااطو   (2)للدولة

ت وقاما عدة مدن منها أساااابرطة وكريا والقديمونيا وشاااانا الفنون وأقاموا المسااااتعمرا
أيهما قوانينها    ليعرفواوأتا المشاارعون لساان القوانين لهذه المدن ،  ضااد طروادة الحروب

كما أن الحروب ، لبشرلوهي التهذيب   ،الدوي وأيهما تدمرها  ذأيهما تنق،  جيدة أو رديئة
ه الحروب جعلا أفالطون يأخذ  سااااااااااااااي هذآدة والدوي اليونانية وماالتي قاما بين طرو 

ألن هذه القوانين جاءت لحماية الجنس  ،  لضاارورة ساان القوانين وفرضااها  مساااندا   ا  موقف
وكأننا هنا أمام ميثاق األمم المتحدة في الفكر الحديث  ،  البشااااااااااري من ويالت الحروب

والذي اهب في ديباجته أن من مقاصاااااد األمم المتحدة حماية اإلنساااااانية  ،  والمعاصااااار
أن ننقذ  ،  علا أنفساااااااااااانا  ينالآوقد ،  أخطار الحروب   نحن شااااااااااااعوب األمم المتحدةمن  

حد جلبا علا اإلنسااااااانية  االتي في خالي جيل و   ،األجياي المقبلة من ويالت الحروب

 
 .91سابم، صالمصدر ال، 6المحاورات الكاملة، مع )محاورة النواميس(، أفالطون،( 1)
 .148السياسية، مرجع سابم، ص( منصور ميالد يونس، القانون الدستوري النظم 2)



107 

وعلا رجل الدولة أن يساااااااااان القوانين بقصااااااااااد (1) .أحزننا يعجز عنها الوصاااااااااا أحزانا  
هنا يرفض أفالطون الحرب ألن الضاارر منها أكثر من  ، الحكمة والساالم وليس الحرب

األكثر   يألن سااااقوط الدوي وزوالها بساااابب جهل حكامها بالشااااؤون اإلنسااااانية وهالنفع 
لقي وكل الك بساااااابب هؤالء الجهالء الذين يعتقدون أن الحروب واالنحراف الخ  ،  أهمية

ن مفاهيم اللذة  وكل الك بساابب التناقض والتضااارب بي ،  وكل أنواع الشاارور هي األنبل
كما أن ، ا  ورفضاااااهما يعتبر عار ،  سااااابب  في سااااايادةاللذان هما  ،  والعقل والحكمة،  واأللم

في حين أن القااانون يجااب أن يكون  ،  وقوانين الاادولااة  حكااامهااارفض األكثريااة طاااعااة  
،  ويجب أن يحكم األمثل األحقر وأن يحكم الكبير الصاااااااغير، أيضاااااااا  األب واألم والجد 

والذي  ،  والعاقل يجب أن يقود ويأمر والجاهل يتبع ويطيع،  العبيدوأن يحكم األساااااااااااااياد  
ويجااب علي الجميع طاااعتااه وطاااعااة  ،  يقع عليااه رأي األكثريااة يجااب أن يكون الحاااكم

والمشاااااااارع يجب أن يراقب كل شاااااااايء ويجب أن يوجه تفكيره نحو الصااااااااداقة  ،  القوانين
ين ألن ساااابب سااااقوط الدوي ، هنا رجل الدولة في القوانين يساااان القوان (2)الحرية الحكمة

 وزوالها جهل حكامها بالطبيعة البشرية التي تتضارب فيها القيم العقلية والحسية.
 :الدولة وتطورها  -(ب)

الملكياة  ،  ى خر نوعاان من الحكوماات تصاااااااااااااادر عنهماا كال الحكوماات األ  هنااك
صاااااااادر عنها  ت والديمقراطية التي ،  المعتدي أو المسااااااااتبد،  التي يصاااااااادر عنه حكم الفرد

وأفضااال الحكومات هي الملكية القائمة علي رضاااا ،  الفوضاااوية أو الديمقراطية المعتدلة  
وكبر القاعدة الشااعبية التي تمثلها  ،  والتي تجمع بين دسااتورية وقوانين الملكية، الشااعب

والاادولااة السااااااااااااااعياادة هي التي تكون فيهااا الخيرات ،  األكثريااة في األنظمااة الااديمقراطيااة
 :(3)بالترتيب التالي

 .واالعتداي حالتها  زاني وهي األعلا م الخيرات الروح أو  -1
 .خيرات الجسد ثانيا والعفة حالتها -2
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 .الماي والممتلكات هي الثالثة -3
رات التي يطلبها اإلنسااااان  لا ثالثة أنواع خيرات الروح  ي هنا قساااام أفالطون الخ 

الحسااية وأخيرا  الخيرات  وهي الشااهواتأعلا مقام وأهمها االعتداي يليها خيرات الجسااد  
 المادية من ماي وممتلكات وفي هذا خير المدينة.

 :والمشرع يجب أن يمتلك ثالثة أشياء  ،فعلا الدولة غير الك سوف تزوي  اا
 .مستعمرةأي ليسا يشرع فيها يجب أن تكون حرة  المدينة التي -1
أي غير منقساااااااامة  لا دولة فقراء    يجب أن تكون واحدة مع نفسااااااااها أي متحدة -2

 .وأغنياء
 .أن يكون متعلما   ا  وعلم  ا  يجب أن يمتلك المشرع فهم -3

التي يجب أن تجمع بين  ،  هذه أسااس ثابتة لتأساايس الدولة الحقيقية والصااحيحة
الملكي والقااانون من جهااة وبين الحريااة كمطلااب من جهااة ثااانيااة وبهااذا يكون    النظااام

ن الااادولااة   أفالطون من أوائااال المفكرين الاااذين ناااادوا باااالااادولاااة اات النظاااام المختلط    
كما دعا  لا قيامها أفالطون تجمع بين مبدأ الدولة الملكية وهو الخضاااااااوع  ،  المختلطة
وهذا ما اهب  ليه حين قاي علا لساااااان  (1) لحريةوهو ا  يةوبين مبدأ الديمقراط،  للقانون 
يمكن القوي أن الدوي األخرى تصاااااااادر ،    هناك شااااااااكالن من أشااااااااكاي الدوي  :األثيني
...وكل أشاااااااااكاي الدوي .،ويمكن أن يقاي أن أحدهما ملكية واألخرى ديمقراطية،  عنهما

يكون لديك فيلزمك أن   مةج الصااااداقة بالحكا...لتمتلك الحرية وأمتز .،هي تنوعات لهذه
... ال يمكن ألي مدينة أن تحكم  .،الشاااااااكالن كليهما من أشاااااااكاي الحكومات هذه بقدر
أان فالدولة التي تتوفر فيها  ،  (2) .جيدا  اا لم يتم تشااااااكيلها من هذين الشااااااكلين كليهما

متزاج  وتتكون من  ،  وهي الحكمة الحرية والصااااااااااااااداقة الدولةالشااااااااااااااروط اليونانية لقيام 
فكال األنظماة مهماا تعاددت  ..  .الحرة هي الادولاة الحقيقياة  الاديمقراطياةة  الملكياة القاانونيا 

 ؟فأين يمكن أن تقع هذه الدولة وماهي مؤسساتها الحاكمةهي تنوع لهاتان الدولتان،  
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 :قليمهاأالدولة حجمها سكانها و   -(جـ)
 اإلقليم: -1

فيجيبه محاوره ، في الكتاب الرابع يتسااااااااأي األثيني عن الموقع األفضاااااااال للدولة
أي تقع علا شاااااااااطئ البحر  ()اي أنها تبعد عن البحر حوالي ثمانين أسااااااااتاد  ناسي لساااااااا ك

لهاااا مواني ممتاااازة يجاااب أن تكون منتجاااة باااالكااااد تحتااااج ألي    :ويجاااب أن توجاااد    
هذه ،  نها تشاابه جزيرة كريا علا حد قولهما  وأشااجار   وجباال    وتكون بها سااهوال  (1) يءشاا 

 لا مشاااااااااااااارع ومنقااذ جبااار لحمااايااة الماادينااة من    اجالبحر تحتاا الماادينااة التي تقع علا  
فالمدن السااااااااحلية  لا ،  نحالي والفسااااااااد بسااااااابب وجود الموانئ ودخوي األجانب  ليهاإل

خيرها في التجارة  ، سابب شارها  أيضاا  يومنا هذا يعتبر المنفذ البحري فيها سابب خيرها و 
 ليها باعتبارها  الهجرةوشاااااارها في دخوي األجانب  ليها أو ،  البحرية والثروة المائية فيه
كماا تعااني ليبياا اليوم من تادفم المهااجرين الاذين يرغبون في   ،ممر عبور للمهااجرين
غير موجودة   وأوبئةا  عادات غير عادتها وأمراضا  ليها وهم يحملون  ،  الهجرة  لا أوروبا

وإاا صاااادرت  ،  نتاج فسااااوف تصاااادروإاا وجدت فيها وفرة اإل،  ..وغير الك كثير،  اهلدي 
مرفوضان الفضة    وهذه  وهذا الذهب،  وهذا سيجلب  ليها الذهب والفضة،  تستوردسوف  
وكل هذا ساااااايدمر  ،  ساااااابب الغنا الفاحك وساااااابب الصااااااراع والفروق االجتماعيةألنهما  
ومع وجود  ،  ساااااكان الشاااااواطئ ساااااوف ترهقهم الحروب والغزواتالوكذلك فإن ،  المدينة

من  ، أي المسااااااااااوئ   التغلب عليها  همشااااااااارع قوي يمكن يجب وجود  ،  كل هذه المسااااااااااوئ 
لهم معابد  ،  األفضاال أن يكون سااكان هذه الدولة من ساااللة واحدة ويتكلمون لغة واحدة

ألن  ،  ولكن هؤالء ساااايصااااعب تغيير قوانينهم،  وكذلك طقوس وشااااعائر واحدة،  مشااااتركة
وتاريخنا    ،والدينيهذا ساااااايمنح الدولة قومية واحدة مشااااااتركة تمنع االضااااااطهاد العرقي أ

 
( )( ومضاامار السااباق للجري وأصاابحا تطلم 192أسااتاد     1اسااتاد لفظة يونانية، وهي وحدة مقياس مقدارها )م
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عنا   ليسيفو امشااااااكل كمشاااااكلة البوسااااانة والهرساااااك وما عانته ساااااير بهذه الالحديث ملئ  
أن اشااااااااااااااتراك أفراد الماديناة في الجنس واللغاة والادين أمر أيضااااااااااااااا  ببعياد  ويعتقاد أفالطونا 

وهذا ما يمثل في المصااااااااطلح الحديث مصااااااااطلح األمة كاألمة العربية    مرغوب فيه.. 
،  أماا  اا اختلفوا في كال ماا ساااااااااااااابم (1)والادين الواحاد واللغاة الواحادةاات الحنين الواحاد  

ولكن التغيير هنا سااايكون  ،  فإنهم في حاجة  لا مشااارع ومنقذ وهذا سااايكون عمل شااااق
طااغياة ودع الطااغياة   كمهاا  أعطيني دولاة يح   :؟من هو هاذا المنقاذ األثيني،  سااااااااااااااهال  

دعاااه يكون سااااااااااااااريع التعلم واا طبيعاااة شااااااااااااااجااااعاااة ،  يكون فتئ ويمتلاااك ااكرة جيااادة
لناااا أفالطون هناااا أناااه ر (2).. .ونبيلاااة يبين  بحكم الطااااغياااة النبيااال الاااذي يمتلاااك    ا  ا. 

فحكم الطاغية المنظم أو الطغاة المنظمين أفضاااااال من أي حكومة    ،فضاااااايلة االعتداي
في   طرحادائما هي الحكومة الملكية الدسااااااااتورية التي   لولكن األفضاااااااا   ،غير منظمة

 .السابم وهي تدوم مدى الحياة وقائمة علا الفضيلة
ياذهاب األثيني في القوانين  لي أن الادولاة القاائماة علا القاانون هي األفضاااااااااااااال 

كان فردا عاديا أو من رجاي الدولة هي الدولة   اء  والتي تعاقب الخارج علا القانون سو 
،   وكال من ينتهاك هاذه القوانين يعااقاب كاأناه فااعال للشاااااااااااااار  :األثينينونياةلقااالعاادلاة ا

القانون مهم ألن علا (3) يعاقب المشاااااااارع أو الدولة التي تساااااااامي القوانين قوانين عادلة
و لفرد  ألحزب ألنه متفوق    االحكومة أو السالطة الساياساية ال تعط، أساساه تبنا الدولة
  : لمن يطيع القوانين األثيني   الميالد بل تمنح  بساااااااااااااابب    ثريةوال لألك، ألنه غني أو قوي 

عطا المركز وساااااااي  ،  ..األكثر طاعة لقوانين الدولة هو الذي سااااااايحمل ساااااااع  النخل. 
اإللهااااة...وساااااااااااااات   تااااالين في األوي ووزارة  يااااأتون  الااااذين  المناااااصااااااااااااااااااب ألولئااااك  عطي 

 
 .99سابم، ص مرجعجورج سباين، ( 1)
 .142، صمصدر سابمأفالطون، النواميس، ( 2)
 .149ص،المصدر السابم (3)
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، هاوءأو س  ةللقانون وعليهم يعتمد صالح الدول  ويجب أن يكون الحكام خدما  (1) النظام
الدولة الجيدة يبني علي الوالدة الجيدة لذلك يجب أن تكون القوانين المنظمة  وصااااااالح 

في كل الدوي فأن والدة   :للزواج واألساااااااارة هي األساااااااااس األوي في بناء الدولة األثيني
فاااأن القوانين المتعلقاااة  .. وطبقاااا للنظاااام الحقيقي  .األطفااااي يعود  لي الرابطاااة الزوجياااة

دولاااااة    واجباااااالز  كااااال  في  وتعتماااااد  تقرر  التي  القوانين  تلاااااك  تكون  أن  اي   بااااااد  يجاااااب 
الثالثين والخاامساااااااااااااااة    بينقاانون الزواج الاذي سااااااااااااااناه األثيني أن يتزوج الرجال  (2)بادء 

وهنا اختلفا وجهة  ،  ازاتهي ويفقد بعض امت ،  ساااوف يدفع غرامة علا الك  الَّ إوالثالثين و 
وأصااااااابح ، الزواج  افي الزواج عن وجهته في الجمهورية التي رفض فيه نظر أفالطون 

وألن في ،  هاذا القاانون المنظم للزواج هو أوي القوانين وأهمهاا لبنااء الادولاة السااااااااااااااليماة
، وهذا تأكيد لرغبة اإلنساان في الخلود، نساان من اساتمرار نسالهلإلالزواج تخليد الذكر 

ومن يمتنع  ،  لا األبناء فاألحفاد اآلباءمسااااااتمر من  والبقاء بعد موته بالذرية والتوليد ال
أو   القوانين طوعا    طاعةكما يجب  ،  عن الزواج اختياريا سااااااااااوف يدفع غرامة ساااااااااانوية

 .كرها  
أما في بناء المدينة فيجب أن تكون في وسااااااااااط البالد ويكون المكان مناساااااااااابا  

لإللهاة   ا  معااباديجاب أن تضاااااااااااااام  ،  قطعاة  اثنتي عشاااااااااااااارةتقساااااااااااااام األرا  لا  ،  لبناائهاا
وساااااااتحفظ    Acropolisلهة أثينا في بقعة تدعي األكروبولسله زيوس واآلهيساااااااياءواآل

تكون األرا  نبساور مساتدير وتقسام البالد شاعاعيا من هذه النقطة بالتسااوي بشارط أ
،  علا عدد األسر(3)5040ويكون عددها ،  الخصبة أصغر من األرا األقل خصوبة
حدهما قرب المدينة واألخرى في أ لا قطعتين    وتقسااام الحصاااة الخاصاااة بكل شاااخص

هاذه الملكياة الحادودياة هي التي سااااااااااااااتادفع المواطنين للادفااع عن بالدهم  اا تم  ،الحادود

 
 .159، صالمصدر نفسه (1)
 .142المصدر نفسه، ص (2)
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ألن الكل هنا يدافعون عن ممتلكاتهم، التي رفضاها في الجمهورية   ،غزوها من الخارج
ويحمل  ،  قبيلة  ةعشااار اثنتي  وكذلك القبائل  لا ، عشااار قساااماثني  ويقسااام المواطنين  لا 

كما يمتلك كل مواطن  ،  ثنا عشااااااااراالاآللهة    له من ساااااااام اكل قساااااااام من االثنا عشاااااااار 
هؤالء  ،  منزلين أحدهما في وسط البالد واآلخر في الحدود وهذا يسما أسلوب التوطين

المواطنين ساااوف ينجبون األوالد حساااب القانون وساااوف يتجردون من الذهب والفضاااة  
 .شرعوالممتلكات حسب ما يقرر الم

،  األراضااااااااي وتبطل الديون ألنها منشااااااااأ النزاع في المدينة  ساااااااامكما يجب أن تق
رجع  آن  أوكااااا  أفالطون هي  قوانين  ،  صااااااااااااااولون آلراءوالصااااااااااااااااااادى  راء  ساااااااااااااان  الاااااذي 
  ، رفع الثقل  ني التي رفع فيها حمل الديون علا األثنيين وساميا بقوان ،  ()ساتيكا( )سااي

هي الزياااادة في الرغباااات وليس نقص  الشاااااااااااااااادياااد  الفااااقاااة أي الفقر    تعتبرويجاااب أن  
ويجاب  ،  الادولاة وبهاذا يكون التغيير صااااااااااااااحيح  األن هاذا هو الطريم ألنقاا،  الممتلكاات

الذي هو الصااخرة التي سااوف تبنا    ،التخلص من الجشااع ويكون أساااس المدينة العدي
ولن يكون هناك ، عدالةألن كل مدن أفالطون مبنية علا قيمة العدي وال  عليها المدينة

وال يوجد أي نزاع بين المواطنين  ،  فعلا المشااارع حله قعأي نزاع علا الممتلكات وإاا و 
بحيث ال يكون  ،  من السااكان الالزمقرر العدد ي وتوزع األراضااي بشااكل صااحيح بعد أن  

بال يكون باالمقادار الاذي يساااااااااااااااعاد في حماايتهاا من العادوان ومقنع    جادا وال قليال    ا  كبير 
األراضاااي وحماة    و لكام هم، أسااارة  5040المقاطعة وعددهم يجب أن ال يتجاوز  لحجم  

للقساااااامة  هذا العدد يجب أن يكون قابال  ،  وتقساااااام علا نفس العدد البيوت،  الحصااااااص
،  األفضاااااااال للمدينة  دكما يجب أن يكون الحاكم علا دراية بعلم الحساااااااااب لتحديد العد

،  أن هذه األرا تخص المدينة كلهان و دما توزع األراضاااي يجب أن يشاااعر المالكن وع
لكي يساتمر  ،  وأن األرا أمهم الحقيقية فيجب أن يبروه،  تشاترى   و ويجب أن ال تباع أ

 
( )ا .بطاي ثقل الديون، اكرت سابقأشرعها صولون تعني  ينقوان 
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وتورب األرا ،  هو مقررهاذا التوزيع يجاب أن ال يزياد أو ينقص عادد األساااااااااااااار عماا  
وقاد يعطي أحادهم ،  وتزوج البناات باالطرق القاانونياةاآللهاة    واآلخر لخادماة،  لالبن البكر

أخالقياة قاائماة الماديناة  الاك ألن    لوكا ،   اا رغاب باذلاك  ه لمن لم ينجاب أبنااء  ئا حاد أبنااأ
هتمام به  أما الفائض من األبناء فعلا القضاااااااااااااة اإل، علا عالقات الصااااااااااااداقة والمودة

ببناء مساتعمرات خارج المدينة   وسانشارع في بناء المساتعمرات خارج الدولة والك لئال 
  ين وعلا المواطن ،  (1) 5040وهو   ا  ذي نعتبره مقدسااااااااااااا لعدد اليزيد عدد الساااااااااااااكان عن ا

كثر من المقدار أتهم أمام الهيئة القانونية وال يساااامح للمواطنين بكسااااب  اتسااااجيل ممتلك
ك أربع المااالي المخصااااااااااااااص لكاال طبقااة فااالمواطن من الاادرجااة األولا يحم لااه أمتال

ا الادرجاة  ناات أماا من المي اثنتين  والادرجاة الثااانيااة ثالب مينااات والادرجاة الثااالاث  ،  نااتي م
وإاا سعا  ،  منه  صودروإاا خال  أحد هذا المقدر  ، واحدة ةمين  ال الرابعة فال يحم له  

 .حرم من الهبات العامةدين من قبل حماة القانون وي  تهم وأ  أ  أحد للربح 
هاذه الممتلكاات ،  وفي االتفااقياات والتعاامالت، في الحرب والساااااااااااااالممهماا   العادد  

وكأننا هنا أمام  قرار  ، ويجب اإلعالن عنها عند تأساايس الدولةيجب أن تكون حقيقية  
ويجاب أن ،  لهاة محاددة لكال منطقاةآكم يجاب أن نخصااااااااااااااص  الاذماة الماالياة الحادياث  

في الك من خير يعود علا الدولة في  ايتعارف ساااكان الدولة بعضاااهم علا بعض لم
اقتناء عليه   مر  كما أنه ح  ،  ا  وبسااااااااايط  ا  صاااااااااادق  طن  اساااااااااد حاجاتهم ويجب أن يكون المو 

جاال الحرفيين  أمن  ،  التااداوي االقتصااااااااااااااااادي يتم بااالنقااد المعاادني،  الااذهااب والفضااااااااااااااااة
ويدفع لهم أولئك الذين هم في حاجة    ني أو مهاجر   ا  كانوا عبيد واءسااااااااااا ،  والمساااااااااااتأجرين

 اا وافم الحكااام علا الاك وعليااه    الَّ ،  وال ياذهاب المواطن الهيلييني للخااارج،  لخاادمتهم
ويستبدلها بعملة  ،  وإاا عاد بها البد أن يسلمها لخزينة الدولة،  بيةأجن أن ال يعود بعملة  

نالحظ تشاااادد القوانين في هذه ،  تصااااادر منه  ى ا أخر امحلية وإاا أسااااتخدمها في أغر 
أماا في الزواج فال ،  والاك بغرا فرا هيباة الادولاة ومحااولاة  ثباات وجودهاا  المحااورة

 
 .132سابم، صالمصدر الأفالطون، النواميس، ( 1)
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،  وديعاة عناد أحاد  الاهاالجتمااعياة ال يعطي أحاد ما وفي العالقاات ،  يادفع مهر من النقود
ويمنع الغني في ،  وال يجااب أن يرزح المواطن تحااا نير الااديون من تعهااد أو ساااااااااااااانااد

هي  وهاذه  ،  فاالادولاة ال غنياة وال فقيرة،  اسااااااااااااااتحااي الخير  األناه متا وجاد الغن ،  الادولاة
 .أهداف المشرع الصالح

 
 

 نستنتج مما سبق أن الدولة تتكون من:  
شاااابه جزيرة كريا يجب أن ت يجب أن يكون علا شاااااطئ البحر فالدولة  اإلقليم  -1

تكون أراضااااااااااااااي زراعياة خصااااااااااااااباة لغرا االكتفااء الاذاتي وتتكون من جبااي  ت 
اإلقليم حساااااااااانات وساااااااااايئات ألن الموقع البحر يجلب األجانب  لهذا  وسااااااااااهوي،  

الدولة، كما يجب أن نقساااااام الدولة  لا أثنا وشاااااار ويجلب األمواي ومنهما خير  
في وسط اإلقليم، ويجب أن تكون األراضي الخصبة أصغر  وتبنا  ما  عشر قس

حجما  من األراضاااااااااااي األقل خصاااااااااااوبة ويجب أن يمتلك المواطن قطعتين من  
األرا أحاااداهماااا وسااااااااااااااط الماااديناااة واألخرى في أطرافهاااا لحكماااة، وهي دفااااع 

 المواطن علا ممتلكاته من أي غزو أو هجوم خارجي.  

ن تغير هؤالء أمر أدين واحد ولغة واحدة مع السكان يستحسن أن يكونوا علا  -2
ويقسم السكان  لا أربع طبقات حسب    5040صعب، ويجب أن يكون عددهم  

 ما يمتلكونه من أمواي، يجب أن يتم الزواج وفم قوانين محددة.

تنظم هذه الدولة التي لن تكون صااغيرة بحيث ال  لالقانون: ساايادة القانون مهمة   -3
 الذاتي وال تكون كبيرة بحيث يصعب تنظيمها.تستطيع االكتفاء  

 
  



115 

 

 

 

 

 الث لث:   الم حث

 هدفه  وحق الثورة نل ه  الدول 

 

 

 أول : أنواع الحكوم ت 

 النظ م الت موقراطي.  -1

 ل غ ركي. النظ م األ -2

 النظ م الد مقراطي.  -3

 النظ م الست دادي. -4

 ث ن   : حق الثورة

  



116 

 .أنواع الحكوم ت -:أول

ال تحادب  ،  أن الادولاة المثاالياة التي تخيلهاا لا  أفالطون في الجمهورياة    ياذهاب
وإصااااااالح الدولة يكون بإصااااااالح قوانينها التي تحكمها  ،  الثورة فيها وال االنقالب عليها
  واإلصااااالح ال يكون عن طريم الثورات وتغيير النظام ، من خالي الحاكم الفيلسااااوف

ألنظمة فاساااادة وال ساااابيل  لا  صااااالحها كل ا ن .ولكن عن طريم المعرفة، السااااياسااااي
فاالتغيير الاذي قااي باه في الجمهورياة لم يكن  (1) بااالنقالباات وحلوي طبقاة حااكماة جاديادة

ة هي التي أحدثا هذا التغير ألن  ي عن طريم الثورة ولكن الحتمية والضاااااااااارورة الطبيع
 .ةالدولة كائن حي مثلها مثل كل الممالك الحية سوى كانا حيوانية أو نباتي 

في كتااباه الجمهورياة هي  ،  يؤكاد أفالطون أن الادولاة التي يحكمهاا الفالساااااااااااااافاة
فهي تساااير علا أفضااال نظام ساااياساااي ألنها    ،أفضااال أنواع الدوي وأصااالحها وأساااعدها

بأفضااال ،  تعتمد علا النشاااأة الصاااالحة القائمة علا التهذيب األخالقي والتعليم والتربية
األقلية   ،حكومة األرساااااااااتقراطية المتعلمة وهذه الحكومة هي، الحسااااااااان  التعليمما يكون  

من أمواي وبنين وممتلكااات    ومباااهجهاااوالااذين تركوا متاااع الاادنيااا  ،  اات التعليم العااالي
ياذهاب  ،  لاذلاك فمن يمثال هاذه الحكوماة يلقاب باالصاااااااااااااااالح،  لغيرهم من الطبقاات الادنياا
  ر ي وجب تقر ،  انتظامظام الدولة أفضااال ت ريد ان   اا أ    :قويي قراط سااا أفالطون علا لساااان 

والتهذيب في كل فروعه وكذلك شايوعية المناصاب في حالتي    ،النسااء واألوالد  وعيةي شا 
شااااااااااد ميل  أوأن يكون الملوك ممن أالهر أعظم مكانة في الفلساااااااااافة و  .الساااااااااالم والحرب

الشااايوعية التي قاي بها أفالطون ال تشااابه شااايوعية ماركس فالماركساااية نادت (2)للحرب
وليس لهاا من الملكياة سااااااااااااااوى وساااااااااااااااائال ،  قاة العمااي البرولتيااريااطب   يبطبقاة واحادة ه

  بمعناها وبهذا تتحقم المساواة الكاملة ،  سب حاجتهح الكل حسب جهده والكل ،  االنتاج
والشيوعية الماركسية لم ترفض الزواج  ،  (3)وتمنع تكدس األمواي في أيدي قلة، الحديث

بالشااااااايوعية في طبقة الحكام  ىأو األسااااااارة كما رفضاااااااتها شااااااايوعية أفالطون الذي ناد

 
 .258، مدخل  لا الفلسفة السياسية، مرجع سابم، صوليد بيطار( 1)
 .237سابم، صالمصدر الافالطون، الجمهورية، ( 2)
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  اإلنتاج أما طبقة العماي فلها حم الملكية في كل شاائ من األساارة  لا وسااائل    ،والجند
يجب الثورة علا األوضااع المختلفة لذلك   والأفالطون  دولةوهذه أساس ضارورية لقيام  

يضااااامن حدوب الثورة   ا  حداو   ا    أرى أن هنالك تغيير :يقوي أفالطون علا لساااااان ساااااقراط
ويقصاااااااد هنا الثورة علا األوضااااااااع  (1) .أنه ممكن  الَّ  ،  وال ساااااااهال    ا  نه ليس صاااااااغير ولك

  كان أفالطون يعتبر كل األنظمة فاساااااااااادة  ،  عليهاالسااااااااااائدة في الحكومات المتعارف  
والتي يجب الثورة عليها واساااااااتبدالها بحكم الفالسااااااافة حتا  (2) عندما وضاااااااع الجمهورية
ال يمكن زواي تعاسااة الدوي ،  سااقراط   يا عزيزي غلوكون ها  ءتزوي تعاسااة الدوي وشااقا

فلساااااااافة  ،  الحكاموشااااااااقاء النوع اإلنساااااااااني ما لم يملك الفالساااااااافة أو يتفلساااااااا  الملوك و 
  ، ( 3) ..أي ما لم تتحد القوتان السااااااياسااااااية والفلساااااافية في شااااااخص واحد.صااااااحيحة تامة

سعادة   تتحقم وحدها بهافالشرط األساسي للحكومة الصالحة أن تكون حكومة فالسفة  
 .الفرد والدولة
بهذه المواصاااااافات من المسااااااتحيل االنقالب عليها أو الثورة ضاااااادها ألنها   دولة

وبها تكون  ،  أفضااااال الدوي ولكن هناك أربعة دوي دنيا  اا فسااااادت ثأرت الجموع عليها
  -  :الدوي علا خمسة أشكاي هي كالتالي

كانا أرساااااااااااتقراطية الفرد أو الجماعة األقلية  ساااااااااااواء  (*)النظام األرساااااااااااتقراطي -1
 المتعلمة محب أو محبة الحكمة.  

ساااااابرطة حكومة األقلية العسااااااكرية محب  أالنظام التيموكراسااااااي حكومة كريا و  -2
 المجد والشرف العسكري.

 
 .244صالمصدر السابم، أفالطون، الجمهورية، ( 1)
 .264سابم، صمرجع وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، ( 2)
 .244( أفالطون، الجمهورية، المصدر السابم، ص3)
الساااااالطة السااااااياسااااااية   (أصاااااال الكلمة اسااااااتقراطية يوناني ويعني حكم النخبة وهي مجموعة اجتماعية تفيض علا*)

واالقتصااااادية مثل )االرسااااتقراطية العسااااكرية في أساااابراطة، وأسااااتقراطية األثرياء في البندقية(، أحمد سااااعيفان، 
 .24م، ص2004، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، ط
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 .النظام األوليغاركي وهي حكومة األقلية الغنية محب الماي -3
 .والفوضويةالنظام الديمقراطي أو حكم الشعب محب الحرية  -4
 .النظام االستبدادي أو حكم الفرد الطاغية محب األنا -5

حيث   يعتبر أفضل ، األربعة األخيرة يسميها أفالطون الحكومات الدنيا  األنواع
الااادولاااة  Timocracyأنظماااة الحكم دولتاااه المثاااالياااة ثم تليهاااا التيمقراطياااة   وهي تمثااال 

أو حكومة األغنياء و تمثل    Oligarchyثم تليها األرليجاكية   ، المثالية حين فساادها
وهو  ،  ثم تتطور  لا الاديمقراطياة ثم  لا حكم الطااغياة  ،الادولاة التيمقراطياة حين تنحط

فتغير أنظمة الحكم من شااكل  لا آخر سااببه هو فساااد الحكومات  (1)أنواع الحكم   أسااوا  
 .المتعاقبة

 :الثورة حقث ن   : 

كذلك هنالك خمسااااة  ،  أن الحكومات خمسااااة أنواع لخمسااااة أنظمة سااااياسااااية  كما
ساقراط:  فإاا كانا أنواع الحكومات خمساة فهناك حتما    ، يقويأنظمة عقلية في البشار

 :وهي كما يرى أفالطون ، (2) خمسة أنواع من النظام العقلي في أفراد الناس
 .اإلنسان األرستقراطي العادي والصالح محب الحكمة -1
 .نسان الطموح العسكري المشاغب محب الشرف والمجداإل -2
 .رستقراطي الماي محب الماي الشحيحأاألوليغاركي  -3
 .الديمقراطي الفوضوي محب الحرية -4
 .المستبد الطاغية محب السلطة -5
 :يمثلون أنظمة سياسية مختلفة يمكننا استعراضها فيما يلي  هؤالء

 
 .508فلسفة أفالطون السياسية، نوري سويدان مرجع سابم ص( 1)
 .339الجمهورية، ص أفالطون،( 2)
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 :(*)النظام التيموقراطي-1
والك بسااابب التغير  ،  راساااية من رحم األرساااتقراطيةكنشاااأة التيمو راساااي  كالتيمو أو 

بال  ،    يبادأ التطور في كال نظاام :سااااااااااااااقراط،  في الحيااة  يءالاذي يطري علي كال شاااااااااااااا 
...ومادام أفراد تلك البيئة علا .،ومنها فقط حين تتصااادع،  اساااتثناء في الهيئة الحاكمة

يساااااااود بين أفراد    االتفاقم مادا، (1) صاااااااغيرة  تكنوفاق يساااااااتحيل أن تهتز الدولة مهما  
فالصااااراع علا الساااالطة وكثرة الفساااااد هو    ،الطبقة الحاكمة فال يمكن أن يحدب التغير

وإاا ما حدب انشااااااااقاق والبد أن يحدب  ،  الساااااااابب الرئيسااااااااي في قيام التغيرات والثورات
الاادنيااا   هكااان كاال مخلوق في هااذ  ا  ولكن لمااَّ :يرى سااااااااااااااقراط  ابفعاال التطور والتغير كماا 

بااال    ،فليس من المحتمااال أن يبقا  لا األباااد حتا وال نظاااام كهاااذا  ،وايللز   ةعرضاااااااااااااااا 
معرضاااااااة لتعاقب الخصاااااااب أيضاااااااا  بل والحيوانية،  ...ليس المملكة النباتية وحدها.ينحل
هذا التغيير هو  ،  (2). .،وهذا التعاقب يجري طبقا لنظام دوري   .جسااااااااااااادا وعقال    طوالقح 

الطبيعية كما تعتقد الباحثة    والحتميةوهذا فعل الضااارورة    يرطبيعة العالم الحساااي المتغ
  ، كفلساااااافة هيراقليطس،  نتيجة لتأثر أفالطون بمبدأ التغير في الفلساااااافات السااااااابقة عليه

ة في ي الذي رأي أن العالم المحساااااااااااوس عالم متغير ال يمكن أن يعطينا المعرفة الحقيق
وألن الثبات هو صااااافة ،  لعقلمن خالي ا  الولهذا ال تكتساااااب المعرفة ،  نظر أفالطون 

ولهذا ،  العالم المثالي الذي نساااااعا لنكون علا شااااااكلته مع أن الك ضاااااربا من الخياي
وسابب التغير من  ، أفالدولة مثلها مثل أي كائن حي يصايبها التغير لألحسان أو لألساو 

راسااااااااااي الفاسااااااااااد هو الوالدات غير  كالنظام األرسااااااااااتقراطي الصااااااااااالح  لا النظام التيمو 
جهال  ،  فحين يأان حكام   :نتيجة للميالد في غير الوقا المناساااااب ساااااقراط، ساااااليمةال

 
(التيموكراساااية: أي االرساااتقراطية العساااكرية والتي تهدف  لا المجد العساااكري، كما تعنا حكم األشاااراف، حورية *)

 .95-94مجاهد، الفكر السياسي من أفالطون  لا محمد بده، ص
 .334سابم، صالمصدر الأفالطون، الجمهورية ( 1)
 .240، صالمصدر السابم (2)
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فيمتلك أفضااااالهم    .منهم بقرآن في غير وقته فال تكن ثمرة قرآن كهذا ساااااعيدة أو منعمة
وهنا يصاااااااال  لا ساااااااادة الحكم أفراد غير جديرين  (1) بقوة الساااااااال  من غير جدارة ااتية

مناصااااااب آبائهم هؤالء   انهم تقلدو وأل، بذلك بل فقط ألنهم خل  فاسااااااد لساااااال  صااااااالح
وعدم التهذيب وإهماي  ،  ون في التجاهلأفساااوف يبد،   فإنهم حاي يملكون سااالطة آبائهم

. هذا الجيل ال يميز بين  (2)... .فينشااأ بالتالي جيل أقل ثقافة وتهذيب،  البدنيالتدريب 
  ، وبين غيرهم من الساااااااااالالت النحاساااااااااية والفضاااااااااية األفراد المجبولة عناصااااااااارهم اهبا  

بالتصااااااااادع    ا  فيكون جيال كهذا مصاااااااااحوب ، الساااااااااالالت التي تناولها هزيود كما أسااااااااالفنا
لتركه التعليم    ،غير مؤهل لذلك  وهو فيحصااااال الخل  علي منصاااااب السااااال  ، والفسااااااد

 رديئاا    ا  فيتهاذبون تهاذيبا ،  والتهاذياب الاذي نااديناا باه في التربياة مع الجمنااز والموساااااااااااااايقا
حيث أمتزج النحاس بالذهب والحديد بالفضاااااااااة وبهذا  ،  وهنا ينصاااااااااب من ال يساااااااااتطيع
ويميل  ،  العداء والحروبمما ينشاااأ عنه  المسااااواة وهذا   مي نحصااال علا جيل متنافر عد

ويبتعااد العنصااااااااااااااران الغنيااان الااذهااب ،  واقتناااء الحقوي،  والنحاااس  لا األرباااح  دالحاادياا 
ع بين الحزبين الذي يؤدي  لا التفاهم بينهما  ويحصااااااال النزا ، والفضاااااااة نحو الفضااااااايلة

وتحويلهم  لا عبيد أرقاء لخدمة أسااايادهم ،  واقتساااام األراضاااي والبيوت واساااتعباد أهلهم
 .في السلم والحرب
وهي  ،  هو حالة وساااط بين األرساااتقراطية واألوليغاركية  راسااايكلتيمو هذا النظام ا

وهي حكومة تنشاااااد البطولة ،  سااااابرطةأحكومة عساااااكرية كانا قائمة في جزيرة كريا و 
بن اراساااااااي كما يرى أفالطون هو  كوهذا التيمو ،  والسااااااايطرة وتحقيم األمجاد العساااااااكرية

ه والده الذي  في   ساااااطفهو يعيك في و   ،ولكنه ساااااكن مدينة سااااااء نظامها، رجل فاضااااال
فتجدبه  وفيه المجتمع الذي يغذي الجانب الشاااااااااهواني والغضااااااااابي ، يغذي الجانب العقلي

 
 .240سابم، صالمصدر الأفالطون، الجمهورية (1)
 .264مرجع سابم، ص، ، فلسفة أفالطون اصولها نظرياتهانتصار اباب( ا2)
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أدى به هذا التناقض  لا اكتسااب أخالقيات لم تكن ضامن فضاائل   ،متضاادتانقوتان 
ساااالم زمام الحكم في داخله للعنصاااار المتوسااااط فيه الحاد المزاج  حيث  سااااقراط   ، والده
علا النظام الثاني واإلنساااااااااااااان وفقنا .... فقد .اا حدة وأطماع صاااااااااااااارالمشااااااااااااااغب فو 

الرجل  و طماعها والهر النظام الثاني هذا فساالم هذا االبن نفسااه  لي رغائبها وأ(1) الثاني
فظهر رجال  ،  تاأثر باالبيئاة المحيطاة باه،  يحمال مباادئ وقيم  ياهالاذي عااب في كن  أب 

 .حسب تحليل الباحثة وعقيدةفلسفة    ا  رجال مختلف، مختل  عما ورب من والده

 :(*)النظام األوليغاركي -2
قادر فياه  الاذي يقااس    ،األوليغااركياةالنظاام الاذي ياأتي بعاد التيموكراسااااااااااااااياة هو  

وليس للفقراء أي ، وهنا يحتكر األغنياء السااااااااااالطة،  الرجاي بما يمتلكون من ماي وثروة
،  راساااايين كبعد ساااايطرة الشااااهوات وحب جمع الماي والثروة لدى الحكام التيمو ،  حظ فيها

ا الذهب المتدفم  لي كنوز القوم هو الذي قو  أن  :سقراطيقوي أفالطون علا لسان 
ألن أوي نتاااائجاااه هي أن أربااااب تلاااك األمواي    .دعاااائم النظاااام الاااذي أتيناااا علا اكره

وداسااااااااااااااوا أحكااامهااا هم ،  فنبااذوا الشاااااااااااااارائع نبااذ النواة الهريااا  ،  نفاااقاكتشاااااااااااااافوا طرقااا لإل
علا حااب    قااائما ،فكثرة األمواي جعلااا النظااام ينقلااب  لي نظااام جااديااد مااادياا (2) وأزواجهم

بخساااااااااااااااا الفضاااااااااااااايلاة   ،في دولاة ماا،  واألثريااءلثروة  المااي وتمجياده ومتي عالء قادر ا
ويحظر العمل  ،  هنا تسااااااااااتعمل قوة السااااااااااالح لتنفيذ الشاااااااااارائع األولغاركية، والفضااااااااااالء

منها دساااااتوره الذي يعظم صااااااحب  وئ ولهذا النظام عدة مساااااا،  الساااااياساااااي علا الفقراء

 
 .344سابم، صالمصدر الافالطون، الجمهورية، ( 1)
في اليونان القديمة   (اإلليغارشاااااية أو حكم القلة: في معناها األصااااالي، تدي األوليغارشااااايه علا شاااااكل من النظام*)

يحكم فيه عدد محدود من المسااااااؤولين أي )قليلو العدد(، وهو نظام سااااااياسااااااي يتولا الحكم منه عدد قليل من 
األفراد: النبالء أو من هم األفضاااااااال )االرسااااااااتقراطية(، أو من هم أكثر ثراء )البلوتوقراطية(، أحمد سااااااااعيفان، 

 .63قاموس المصطلحات السياسية، مرجع سابم، ص
 .245أفالطون، الجمهورية، المصدر السابم، ص (2)
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ألنه    ،للسااااااافينة ا  كمن يضاااااااع ربان ،  الخبير ألنه فقير  ناهوأن كان ال خبرة له وي  ،  الماي
كما تخسااااار مدينة  ، غني ويترك الربان صااااااحب الخبرة ألنه فقير حساااااب رأي ساااااقراط

ويكيد  ،  حداهما فقيرة واآلخر غنية أو مدينتين    جزئيينكهذه وحدتها ألنها قساااااااما  لي 
ولخوف األغنياااء من الفقراء يمتنعون  ،  الفقراء لألغنياااء وكااذلااك يكيااد األغنياااء للفقراء

،  ع  الدولة أمام العدو الخارجي حيث يخشااا األغنياء ثورة الفقراء عن تسااليحهم فتضاا 
،  وهنا وألوي مرة في الجمهورية يسااااتعمل أفالطون لفظ الثورة في الصااااراع بين األنظمة 

كاذلاك يسااااااااااااااعوا  لي أفقر ،  -  حظاا من قراءتي للجمهورياة كبااحثاةماا ال  -حساااااااااااااااب  
هذا ، والتجاري والزراعيبالجمع بين النشااااااط االقتصاااااادي  لهمالمواطنين فال يسااااامحوا  
ن أمالكهم لألغنياء ويصاابح المواطن و ركه  ال  اا باع المواطن ااإلفقار ال ساابيل  لا تد

حيث  وقد شاااابههم سااااقراط بذكور النحل  ،  ويسااااتهلك هؤالء الحكام ثروة البالد،  (1)ا  معدم
هذا هو المساااااااارف    ؟في القفير ء أفتريد أن نحساااااااابه كذكر النحل الذي هو كالوبا:يقوي
ويحدب حتا في   حدبن في البالد أليس هذا ما  و ويكثر المتساااااااااول(2) علا الدولة  الء  ب 

أليس  سااااااااااااراف الطبقة الحاكمة وعدم ،  وقتنا الحالي أال نقوي ما أشاااااااااااابه اليوم باألمس
 ا  وجود عادالاة اجتمااعياة تؤدي  لي  فقاار المواطنين وكثرة المتسااااااااااااااولين في الادولاة قاديما 

،  ( 3)... .صوصلعلم أنه يكمن فيها الت رأيا متسولين في المدنية    تا م:سقراط،  ا  وحديث 
  ، ما ليس لهم  فقون ن ي ألن هؤالء القوم   ،في الدولة ويكثر المتسااااااولون  اللصااااااوصفيكثر  

ويكون حب  ، وكل هذا يحدب لساااوء التربية والتعليم وانهيار القيم األخالقية والساااياساااية
ساااااااالطة واألمجاد العسااااااااكرية معوي هدم كما كان حب ال،  الماي معوي هدم األولغاركية

 .راسيةكالتيمو 

 
 .269وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص( 1)
 .247صالمصدر السابم، افالطون، الجمهورية، ( 2)
 .247صالمصدر نفسه: ( 3)
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 :(*)النظام الديمقراطي -3
  واآلن نلوي عناان البحاث لفحص الطرق التي   :يطرح سااااااااااااااقراط هاذا االقتراح

،  يرى أفالطون أن حب األوليغاركي للثروة وجمعها وتكديساااااها (1) تنشاااااأ بها الديمقراطية
وضااااااع المواطن تحا نير  يضااااااا  بأل،  المواطنين منهاوحرمان  ،  وصاااااارفها علا شااااااهواته

أمال في ، يمنحها هذا األوليغاركي للشاااااااااااااباب بالفوائدالفاحشاااااااااااااة لتيالديون بالقروا ا
مما يؤدي  لا تأليب هؤالء الشاباب ،  وهم بهذا يجرون الشاباب  لا الفقر،  ازدياد ثروته
،  م لذلك عديدةوأساااااااابابه،  فيكمنون لهم في زوايا المدينة مجهزين باألساااااااالحة، ضاااااااادهم

 ويهيمون بحاب    :سااااااااااااااقراط،  بااألمرين معاا    عفمنهم الفقير ومنهم الماديون ومنهم المادفو 
  للقضااء علا هؤالء الجشاعين الذين يساعون لسان قوانين تحميهم من غضاب   (2)الثورة

ونتيجة لهذا الفساااااد يكون هؤالء  ،  ولكن هذا لن يمنع حدوب المحظور، هؤالء الشااااباب
ن الجمر للتخلص من عباد الماي ومتا أتيحا لهم الفرصاااااااااااااة  الشاااااااااااااباب علا أحر م

شاااااااعر بمعاناتهم أو دولة أجنبية  ، فلو اتصااااااال بهم أحد من الخارج،  يساااااااتغلوهاساااااااوف 
قع  اوالو ،  نشابا الحرب األهليةل،  ديمقراطية أو حتا أولغاركية لتحريضاهم أو مسااندتهم

االتصااي   أيضاا  ،  علا الثورات الداخلية  دليلالعربي المعاصار أبان الربيع العربي خير  
وقد تنشاب الثورة حتا من الداخل ودون مسااعدة ، بالخارج وجلب المسااندة من الخارج

  فتنشاااااااأ  :ساااااااقراط،  ولكن نتيجة للغضاااااااب الشاااااااعبي وللصاااااااراع بين األحزاب  ،من أحد
 الباقينويتفقون مع  ،  الديمقراطية بفوز الفقراء فيقتلون بعض خصاااااااومهم وينفون غيرهم

ويغلب في الدولة كهذه أن تكون  ، علا اقتساااااام الحقوق والمناصاااااب المدنية بالتسااااااوي 

 
أشااااكاي الساااالطة يفر  (ديمقراطية لفظة يونانية معناها الشااااعب والساااالطة والحكم، تعريفها صااااوريا  أنها شااااكل من *)

خضااااااااااااااوع األقلياة لألغلبياة، وتقرر الحرياة للمواطنين وتعريفهاا ماادياا  أنهاا محكوماة بعالقاات اإلنتااج، أي أنهاا  
تساتند مباشارة  لا التغيرات الحادثة في التكوينات االجتماعية واالقتصاادية، وإلا الصاراع الطبقي، مراد وهبه،  
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وسااجن  ،  افي ونفي بن علاذمن قتل للق،  ما حدبأيضااا  أليس هذا(1)المناصااب باالقتراع 
وتنتصار الجموع علا جالديها  ،  أفالطون يتحدب بلساان عصارنا  وكأن،  لحساني مبارك

أليسا حرية القوي والفعل فاشية في الدولة  ،  حرارا    أليسوا أ :قرطس،  ويفعل كل ما يريد
وحيث فشاااا اإلباحة رتب    يءوأباح الثوار ألنفساااهم كل شااا ،  (2) ؟فيفعل المرء ما يشااااء

واختلفا األخالق  ، وهنا سيطرة اللذة وحب الماي والشهوة،  األفراد حياتهم وفم لملذاتهم
، زركك فيهااا كاال األلوانالم،  الخلم كااالثوب  تل والهر التنوع وأخ ،  عمااا أل  الناااس

،  أخالقي أو قانون مساانون  دع  امن ر ،  وسااعا كل فرد  لا  شااباع رغباته دون قيد يقيده
وال مواهاب  ،  في دولاة كهاذه ال حااجاة بناا  لا علم معين أو تهاذياب لعلوا المنااصاااااااااااااااب

شاااوارع   فيلون ويجولون  و يصااا ،  ن والمحكوم عليهم باإلعدامو بل حتا المجرم،  خاصاااة
ن  و وحادب أن حطماا أبواب السااااااااااااااجون وخرج المجرم،  المادنياة دون خوف من قاانون 

الماااادن أحاااادا  ،  وانتشااااااااااااااروا في  بعااااد ثورة    ،ال يراهم  وكااااأن  ليبيااااا    17كمااااا حاااادب في 
الفوضاااه الخالقة التي نادت بها  ،  وتصااابح هذه الديمقراطية اات سااامة فوضاااويةفبراير،

وتفوقها التام في زهيد ،  صاااااابر الحكومة    أوليس بديعا    :سااااااقراطيقوي  ،  هيالري كلنتون 
ال أحد يمكنه أن يكون  :لما أسسنا دولتنا وهو أنهلتعليم الذي أثبتناه  لبل كرهها ،  األمور

وقد أل  الموضاااااااااوعات الجميلة منذ حداثته ودرس ،  صاااااااااالحا مالم يكن اا عبقرية خارقة
دون أن تكل  نفساها   ،أفظع فعلتها في دوس هذه القوانين بقدميها  فما ،الدروس العالية
ممن بلغ مراتاب  ،  ثاار الساااااااااااااااابقين في مضااااااااااااااماار الساااااااااااااايااساااااااااااااااةآتفااءأقال عنااء في اق

وتصابح  ،  لم تهتم ال بتربية وتعليم وال تهذيب  الديمقراطيةهذه الحكومة  ،  (3) ...،الشارف
والتمرد دماثة والفوضااااااا حرية نتيجة لهذه ،  والوقاحة شااااااجاعة،  الساااااافاهة حساااااان تربية

هناااا يحتقر الطالب ،  وتهين الخااااضااااااااااااااعين للحكاااام وتلقبهم باااالعبياااد،  المطلقاااةالحرياااة  
ويتطااوي العبياد علا ،  وفعال    ويمثال األحداب الشاااااااااااااايو  ويصااااااااااااااارعونهم قوال  ،  معلميهم
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بل تصال هذه الحرية حتا  ،  ويصاير األجانب علا قدم المسااواة مع األهالي،  أسايادهم
ق أن البهائم تمتلك حرية في هذه ..من لم يختبر بنفسااااااااه ال يصااااااااد.  :البهائم سااااااااقراط

أميرة حلمي مطر حتا  الدكتورة  وعلي رأي  (1).... ي الحكومة أكثر من أي حكومة آخر 
 ولن تؤدي الحرية الزائدة  ال  لا العبودية الزائدة. ، (2)أوضاعها االحيوانات تثور عل

 :(*)الستبدادي  النظام -4
كانا الحرية المطلقة ساااااااببا  ،  األوليغاركيةكان الماي وحبه سااااااابب وجيه لنهاية  

 .النهيار وسقوط الديمقراطية الفوضوية
يتسااااااااأي أفالطون علا لسااااااااان  ذدفع الجماهير للبحث عن المنقت الفوضااااااااة    ةكثر 
تلاااد الاااديمقراطياااة االسااااااااااااااتباااداد  :سااااااااااااااقراط الاااذي ولااادتهاااا  ،  حتماااا  ،    فهااال  علا النحو 
األولغاركية قوضاااااتها وقضاااااا عليها الرغبة الكبيرة في جمع  وكما أن ،  (3) األوليغاركية

الديمقراطية   ككذل،  لة التي شاااااااااااااايدت بها بنيانهاوهو األ،  الماي واعتبرته الخير األعظم
ألن الرغبة الزائدة في الشااااااااااااايء تقتله  ،  يقتلها ما اعتقدت أنه خيرها األعظم أي الحرية

فراط في طلب الحرية يؤدي  اإل،  (4)  وتتجاوز في ارتشااف كؤوس الحرية :يقوي ساقراط
خر كما حدب في الساااابم وكما قضاااا األوليغاركية علا آ لي قتلها واساااتبدالها بنظام  

شاااااااااااااااااد أنواع  أو ،  ونفاااا البعض اآلخر كاااذلاااك تفعااال الحرياااة  عضحكاااامهاااا فقتلاااا الب 

 
 .361، ص، المصدر السابمأفالطون: الجمهورية(1)
 .204مرجع سابم، صاميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها،  ( 2)
(نفهم االساااااااااتبدادية كأنها الشاااااااااكل الفاساااااااااد للنظام الملكي  وبالمعنا الحديث للكلمة، تتشاااااااااابه االساااااااااتبدادية مع *)

الدكتاتورية، وبالمعنا الطبقي، يختل  المساتبد عن الطاغية هذا األخير يغتصاب سالطته بينما يقبض المساتبد  
في كتابه  روح القوانين  (  1755-1689عن مونتساااااااااايكو )كاتب فرنسااااااااااي    –علا ساااااااااالطة قانونية يفساااااااااادها 

االساااااااااتبدادية هي شاااااااااكل لنظام تقوم طبيعته علا حكم واحد فقط حساااااااااب مشااااااااايئته ونزوته ويركز علا مبدأ 
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الديمقراطية تضاع أشاد أنواع االساتبداد ومن هنا يولد االساتبداد حين يختار العامة بطل  
 .هذا البطل سوف يتحوي  لي طاغية مستبد،  يولونه قضيتهم
 ؟سبب تحوي األوليغاركية والديمقراطية  لا استعباد فما

والجبان  ا  الذين يكون الشااجاع فيهم قائد، يرى أفالطون أن الكسااالا والمساارفين
يقوي أفالطون ،  شااااااااااابه األوي بذكر النحل اي الحمة والثاني التابع بعديم الحمة،  ا  تابع
،  البلغم والصااااااافراء في الجسااااااام العضاااااااوي ك  فهاتان الفئتان هما  :ساااااااقراطلا لساااااااان  ع

هما سااااابب االضاااااطراب في كل حكومة لذلك ،  (1) اضاااااطرابا في كل حكومة  ببانويسااااا 
البد من االنتباه لكل هؤالء ألنهم كالمرا في الجساااااام الذي يجب القضاااااااء عليه قبل  

 .استفحاله
هذه الفئة كانا   ،فئة الكسااااااااااالا،  ئاتف  م أفالطون الديمقراطيين  لا ثالبقساااااااااا 

في الديمقراطية هي صااااااااحبة األمر    حمحرومة من المناصاااااااب في األوليغاركية تصاااااااب 
مع أنها تتصااااا  بقلة الخبرة والضاااااع  والفئة ،  وتدار كل أعماي الدولة بهم  ال ما ندر

أكثرهم انتقاما    وأصااابح،  هتمامها علا جمع الماي  نصاااب  أالثانية فصااالا عن الجموع و 
الفئااة الثااالثااة هي العااامااة الااذين يعملون  ،  وياادعون بااالمثرين أو األثرياااء  ،ثرهم غنيأكو 

،  في كل زمان ومكان  ا  وهم األكثر عدد،  وليسوا أغنياء،  بأيديهم وليس لهم في السياسة
هؤالء األثريااء  ،  ولهؤالء زعمااء يساااااااااااااالبون أمواي االثريااء لتوزعيهاا علا الفقراء والعااماة

ويتهمون بالثورة علا األمة  ،  بالخطب في الجماهير،  الدفاع علا أنفساااهمالبد لهم من  
وتكثر الوشااية ضادهم ويحدب الصاراع   اأم أبو   ان شاأو ي فيصايروا اوليغاركي   غاركيةواألولي 

وهناااا يختاااار العااااماااة من يمثلهم البطااال الاااذي يولوناااه  ،  ويكيااال كااال طرف التهم لآلخر
  ى  فمتا رأ  :ساااااااقراط،  ولد االساااااااتبدادفيهم ومن هنا ي  عادةوهي  ،  قضااااااايتهم ويعظمونه

..أفال يضاااطهدهم بدعوى مختلفة شاااأن أمثاله فيلطط  .،بطل العامة منهم هذا الخضاااوع
بإلغاء الديون وإعادة  .....فينفي ويقتل ويصاادر أمرا  .يديه بالدم ويزهم األرواح البشاارية
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، ا  يزداد اسااااتبدادأو أنه  ،  أعدا ه  غتالهما أن ي  كهذا    أال يلزم أن رجال   -توزيع األراضااااي
العااااباااد في أسااااااااااااااطورة هيكااال    لايتحوي هاااذا البطإل(1)ا  فيتحوي ائبااا  ائاااب كماااا تحوي 

ويعمل علا شااااان الحروب ،  ويتخلص من أعدائه بالقتل أو النفيأ()زفساااااالليسااااايبأركاديا
ويفرا الضاارائب علا المواطنين بحيث   ،والغارات ليظل الشااعب في حاجة  لا القائد

رضااه  اما ع  وإاا،  مر ضاادهآلت لوبهذا يكونوا أقل اسااتعدادا ،  قوت يومهم   الال يظل لهم 
،  أحدهما وحاوي بث روح الحرية في المواطنين اعتبره من أعدائه وسااعا للقضاااء عليه

ن ينحيه  أ  يوعاتبعليه  دارته ساااااااااع ،وإاا صاااااااااارحه أحد المقربين منه برأيه ورأي العامة
علا الفاساااد    افيبق،  لتطهير المدينة منهم  يه ويساااعءحتا يصاااير الجميع أعدا،  ويبعده

من االغتيااي والقتال يجناد العبياد بعاد أن يحررهم من    ا  وخوفا ،  ويتخلص من الصااااااااااااااالح
وبهذا يكون األحرار في النظام الديمقراطي  ،  من المرتزقة ا  ن منهم جيشويكوَّ ،  عبوديتهم
..كما يقوي  .  :كما قاي سااااااااااقراط،  ن جديد في النظام االسااااااااااتبداديم  ا  عبيد  ي الجماهير 

،  في نيران االسااتبداد التي أضاارمها العبيد  قطواالمثل قفز العامة من مقالة األحرار فساا 
لم أ(2) شد مرارة من كل أنواع االستبدادأابدلوا الحرية السابقة باستبداد هو    ى خر أوبعبارة  

 .الديمقراطي  لي عبيد تحا سلطة المستبديتحوي األحرار في النظام 
أما الدولة المثاالياة التي  ،  د في العاالم الحساااااااااااااايحا هي الحكومات الدنياا والتي تو  هذه

فهي ماديناة خياالياة   ،نحااوي تقلياده  اعلأ ال كمثااي   يتمنااهاا أفالطون فهي غير موجودة  
 قد   :ساااااااااااااقراطيقوي  ،  مدينته الفاضااااااااااااالة  سي غير موجودة وهكذا أنها أفالطون تأسااااااااااااا 

وأما مساااااألة  .منها نمواج لمن يروم أن يراه ويبني نفساااااه علا مثاله ،يكون في الساااااماء
ألنه يختار  ،  في الحاضااار أو في المساااتقبل فليساااا باألمر المهم،  وجوده علا األرا
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وهكذا ختم أفالطون (1)نظام مدينة كهذه ويجري عليها معرضاااااااااااا علا كل ما ساااااااااااواها 
مثاي نتمناها ويصااااعب تحقيقه في الواقع ولكن يجب  بأنها  ،  الفاضاااالةر يته للجمهورية  

أن نسااااااااااااااعا لتحقيقه وأن نعرا علا المدن التي ال تكون قريبة الشاااااااااااااابه بهذه الدولة  
 .النمواج

في الدولة والعدالة  ،  لجمهوريةلنسااااتخلص مما ساااابم أن ر ية أفالطون المثالية  
فاالادولاة قااماا في ،  نرجال الادولاة والقواني   فيقاد اختلفاا عن ر يااه الواقعياة  ،  والقاانون 

أمااا في القوانين فقااد قااامااا نتيجااة التطور التاااريخي ،  الجمهوريااة إلشااااااااااااااباااع الحاااجااات
،  وانتقااي المجتمع من بادائي  لي مجتمع اللوردات  لي اإلقطااعي فاالملكي فاالاديمقراطي

كل جزء   ؤديفي الفرد أو في الدولة تحصاااااااااال عندما ي   اءوالعدالة في الجمهورية سااااااااااو 
أما العدالة في القوانين فتحصااااااال عند احترام القانون الذي نساااااااعا من خالي  ،  واليفته

أمااا القااانون الااذي رفضاااااااااااااااه أفالطون في ،  راتهااا بتطبيم القااانون امنظمااات الاادولااة ووز 
عاد ،  ني بدون قوان   الجمهورية المثالية ألن الحاكم الفيلساوف له السالطة المطلقة ويحكم

القوانين القائمة علا الدسااااااااتور والذي يجب أن يحترمه الحاكم  ولةورفض خالفه في د
 .وعلا رجل الدولة الذي يمتلك العلم الملكي أن يحكم وفم القانون ،  والمحكوم

 
 .403، صأفالطون، الجمهورية، المصدر السابم( 1)
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 مولده: -أول  

كانا هذه المدينة  ،  ق.م( في مدينة اساتاجيرا  322-384ولد أرساطو في عام )
ق.م( فيليب  349وقد دمرها عام )،  (1)مسااااتعمرة أيونية تقع علا مصااااب نهر الترموني

اليوناااااان382  -336)()الثااااااني علا  أثنااااااء حروباااااه  بناااااا،  ق.م(  أعااااااد  عاااااام ءثم  هاااااا 
ألرسااطو ألنه كان أسااتاا أبنه االسااكندر     رضاااءوخصااها بامتيازات كثيرة  ،  ق.م(341)

طبيااب أمينتااايس الثاااني   قوماااخوسي كااان والااد أرسااااااااااااااطو ن ،  ق.م(  323-356األكبر )
وعنادماا ماات والاده وهو في ،  سااااااااااااااكنادر األكبراألد  جا  ق.م( ملاك مقادونياا و  369  -396)

كااااديمياااة مع أفالطون عاااام والتحم بااااأل،  الثاااامناااة عشاااااااااااااار من عمره غاااادر  لا أثيناااا
هناك غادرها  ،  دارسااة في األكاديمية ( حيث قضااا ما يقارب العشاارين عاما  ق.م367)

 .وهو في األربعين من عمره  (ق.م347أفالطون ) أستااهعندما مات  
 :(2)حياة أرسطو بأربعة أطوار متتالية  مرت
، يراعاب أرساااطو في الل أسااارة مرموقة من أسااار اساااتاج ،  طور النشــأة  :األول

،  وعمال طبيباا ألمينتااس الثااني ملاك مقادونياا ،  ا  ومشااااااااااااااهور   ا  مرموقا   ا  فقاد كاان ولاده طبيبا 
وهو في سااااااااان ،  حتا وفاة والده الطبيب نيقوماخوس،  وأقاما في كن  األسااااااااارة الملكية

وقد كان لهذا الطور ،   لا أثينا  ا  متجه  دينتهغادر القصاااار وم،  الثامنة عشاااار من عمره
أيونياة معقال مادرساااااااااااااااة الطبيعيين األوائال    ماديناةففي  ،  لفكري أهمياة كبيرة في تكويناه ا

كماا عاصاااااااااااااار ولده وتجاارباه  ،  تعرف علا العنااصاااااااااااااار الماادية األربعاة المكونة للوجود
العلمية    وحالعلمية وتشاااااااااريحه في حداثة سااااااااانه وتعلم من الك الكثير مما خلم فيه الر 

 
 .6، ص1957وغستين بربارة البولسي، اللجنة الدولية للترجمة، بيروت، أارسطو، السياسيات، ( 1)
( )المصادر الساياسايات:  ،رساطوأ( 336( وتوفي )382ساكندر األكبر ولد )فليب الثاني هو ملك مقدونيا ووالد األ

 .7، صالسابم
 .120، ص1998، دار قباء، القاهرة، 3مصطفي النشار، فالسفة أيقظوا العالم، ط( 2)
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التي أنتقل فيها  ،  مدينة أثينالينتقل بعد وفاة والده  لي ،  حساااااااااااااب رأي الباحثة  التجريبية
 . لي الطور الثاني من أطواره الفكرية

بدأ هذا الطور بوصااااوي أرسااااطو  لي أثينا هنا أختار  ،  طور األكاديمية  :الثاني
مع أفالطون وطالب العلم الااذين تجااذبهم األكاااديميااة من أثينااا  ،  االلتحاااق باااألكاااديميااة

الاااادو ،  وخااااارجهااااا العليااااا ورجاااال  المثاااال  العاااااديوليتعرف علي  تعلم في   ،لااااة والقااااانوني 
وقبولنا الرأي األخر دون تعصااااااب  ،  المعرفة الحقيقية ةر هو وساااااايلااألكاديمية أن الحو 

نتيجة  (1)بعقل المدرسااااااة أيضااااااا  ولقبه أفالطون بالقراء و ،  بل بكل موضااااااوعية  ة،أو محب 
كما    ،كما كان كثير القراءة لكل مفكري عصره، لبراعته في فن المجادلة وإجراء الحوار

وفي هااذه المرحلااة تعلم أرسااااااااااااااطو ،  والخطااابااة في األكاااديميااة  الجااديأصاااااااااااااابح معلم  
 .الموضوعية في التفكير والجدي والبحث عن الحقيقة العقلية

ومغاااادرتاااه  ،  بااادأ هاااذا الطور بوفااااة أسااااااااااااااتاااااه أفالطون   :طور التنقــل  :الثــالــث
تحاا حكم    اكاانا تجاه  لا ماديناة أترنوس التي  أو أيضاااااااااااااااا  ق.م( وأثيناا347األكااديمياة )

، صااااااااديقه بالتبني وعاب في مدينة أسااااااااوس  ةوتزوج أرسااااااااطو أبن ،  صااااااااديقه هيرمياس
وأرتبط بعدها بعالقة غير شااااااااارعية  ،  بنته ثم ماتا هذه الزوجةاوأنجب من هذا الزواج  

وكانا في هذه المدينة مدرساااة فلسااافية أساااساااها هيرمياس  ،  بنه نيقوماخوسااأنجب منه
والل في هذه ، (2)وتقع هذه المدينة في أسيا الصغرى ،  ةبمثابة فرع من فروع األكاديمي 

عشار    ثالثةساكندر الذي كان في البنه األاالمدينة حتا دعاه فيليب ملك مقدونيا لتعليم  
ولكن نتيجة للخالف الفكري بينه وبين  ،  والل مع تلميذه لمدة أربع سااااااانوات،  من عمره
  باإلمبراطوريات سكندر وإيمان األ،  لةيمان أرسطو بدولة المدينة المثالية الفاضوإل، تلميذه

جرار من    وخروجه وهو في ساااان السااااابعة عشاااار علا رأس جيك،  والتوسااااع والحروب

 
 .223أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها، مرجع سابم، ص( 1)
 .23، ص2012، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 2مجدي السيد أحمد الكيالني، أرسطو، ط( 2)
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مما دعا ، ونجاحه في تحقيم هذا الحلم، لتحقيم حلمه وحلم والده في التوسااااااعمقدونيا  
وهنااا يباادأ فكره في التبلور وتظهر أهم ،  والعودة  لي أثينااا،  لمغااادرة مقاادونياااأرسااااااااااااااطو  

هنا يبدأ الطور الرابع من األطوار الفكرية للفيلساااااااااوف وهو طور  ، (1)تاباته الفلسااااااااافيةك
 .األستااية

في هذا الطور عاد أرساااطو  لي أثينا وأساااس مدرساااته    :طور األســتاةية  :الرابع
نساااابة للمنطقة التي أسااااسااااا فيها وهي بالقرب من معبد أبولوناللوقيوني عام ، اللوقيون 

أكاديمية أفالطون في تركيزها    نمدرساااة فلسااافية علمية تختل  عوهي  ،  (2)ق.م(335)
تضاااااام معمل للتشااااااريح كان بمثابة متح     كاناحيث  ،  علا الجانب العلمي التجريبي

علمي أحتوى علا العادياد من أنواع النبااتاات والحيواناات التي كاان يمادهاا بهاا تالمياذه  
ة جليلااة قاادمهااا التلميااذ  وكااانااا هااذه خاادماا ،  المقاادوني في فتوحاااتااه  سااااااااااااااكناادرلألالمرافقين 
وهذا دليل العالقة بين التلميذ وأساااتااه رغم االختالف في اآلراء اللا عالقة ،  لألساااتاا
 .وكذلك كان بالمدرسة مكتبة كبيرة،  ودية

،  فترة صباحية لصفوة تالميذه والخاصة منهم ،  قسم أرسطو دروسه علا فترتين
الدروس المسااائية فكانا للعامة أما ،  وكان يلقي عليهم الدروس التي عرفا بالمسااتورة

يعلمهم من خاللها فن الجدي والخطابة وبهذه الدروس أساااااااااتطاع القضااااااااااء علا تأثير  
  ا هذه الدروس بالمنشاااورة ألنها كانا تلق  اوسااامي ، الساااوفساااطائين علا عقوي الشاااباب

ولذلك ، وكان أرساااطو يلقي هذه الدروس وهو يتمشاااا في أروقة المدرساااة، ماعلا العو 
 ا  عشاار عام  يوالل أرسااطو في طور األسااتااية لمدة اثن ،  (3)رسااة المشااائيةسااميا بالمد

الفكرياة حياث أل  فيهاا أهم كتباه وبقي علا هاذه الحااي   هحلا اوكااناا من أخصااااااااااااااب مر 
من أن يقتله األثنيين   ا  ق.م( غادر أثينا خوف323المقدوني عام )  ساااااااكندراألوفاة    حتا

 
 .123مصطفي النشار، فالسفة أيقظوا العالم، مرجع سابم، ص( 1)
 .34، ص1980، دار القلم، بيروت، 2عبد الرحمن بدوي، أرسطو، ط( 2)
 .124مصطفي النشار، المرجع السابم ص( 3)
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وحتا ال يخطئ أهل أثينا مرتين في حم  كما فعلوا مع ساااااااااقراط ،  ساااااااااكندرباأللعالقته  
،  سااااااااكندر واسااااااااتقالي األثنيين عن مقدونيا ألنهم بعد موت األ، الفلساااااااافة علا حد قوله

ورحاال  لي ماادينااة خااالقيس في أساااااااااااااايااا ،  قاادونيينطردوا كاال من كااانااا لااه عالقااة بااالم
 .  (ق.م322الصغرى وبعد عام أصابه مرا مات علا أثره عام )

،  في فترة الدراساة باألكاديمية ،  ا  لمدة عشارين عام  مع أن أرساطو عاب في أثينا
بعد اساااااااااتتباب األمر  ،  ليها ليفتتح مدرساااااااااته اللوقيون أو الليساااااااااية ورحل عنها ثم عاد 

 .(1)فيها وأعتبر من األجانب ألنه ليس أثنينا ا   ال أنه الل غريب ،  فيهاللمقدونيين  
بدأها بطور  ،  قساااااااااام  عبد الرحمن بدوي  أطوار حياة أرسااااااااااطو  لي ثالثة أطور

بعد مغادرته لبالط ملك مقدونيا  ،  ا  األكاديمية وهو يبدأ وعمر أرساطو ثمانية عشار عام
بعااد وفاااة والااده الطبيااب في البالط الملكي  ،  سااااااااااااااكناادر األكبراألد  الثاااني جاا    أمينتااايس
فيها عشااااااااارين  اه طور التنقل بعد خروجه من األكاديمية التي قضااااااااا تال،  نيقوماخوس

قامته في إوبدأ هذا الطور بذهابه  لي أسيا الصغرى و ، يتعلم من أستااه أفالطون  ا  عام
ثم  لي عدة ،  وانتقل بعد وفاته  لا مدينة ميتلي،  مدينة أيرنوس مع صااااااااااااديقه هرمياس

خير وهو طور األساتااية  لينتهي  لي الطور الثالث واأل،  مدن أخرى في أسايا الصاغرى 
وقد أغفل  عبد الرحمن  ، ثانية  لي أثينا وتأسااااااايساااااااه لمدرساااااااته اللوقيون بعد عودته مرة 

في بالط   ا  عشااار عام  ةبدوي   طور النشاااأة والطفولة التي قضااااها أرساااطو ولمدة ثماني 
التي البد أن يكون لها األثر الكبير في تكوين شاااااااخصااااااايته الساااااااياساااااااية   ،ملك مقدونيا

ا   مجدي الساااايد أحمد الكيالني   وقد أضاااااف هذا الطور األسااااتا،  والفلساااافية فيما بعد
وأعتبره الطور األوي من أطوار حياااة ،  أسااااااااااااااتاااا الفكر الفلساااااااااااااافي اليوناااني والروماااني

،  بدي ثالثة كما هو الحاي عند  عبد الرحمن بدوي  أصااااااااااااابحوا أربعة أطوار  فساااااااااااااطو أر 
في تشاااااااااااكيل    ا  مهم  ا  وتعتقد الباحثة أن هذا الطور الذي أغفله  عبد الرحمن بدوي  طور 

 
 .8، صمرجع سابمعبد الرحمن بدوي، أرسطو، ( 1)
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خصاااااااااية أرساااااااااطو ألن مرحلة الطفولة والمراهقة من أهم المراحل العمرية في حياة  شااااااااا 
 .وحياة الفيلسوف بشكل خاص، عاماإلنسان وفي تكوين شخصيته وأفكاره بشكل  

 :مؤلف تا -ث ن    

قساااااما هذه المؤلفات علا حساااااب ،  و عمل  أ لي أرساااااطو أربعمائة مؤلف   ب  سااااا  ن  
 :مجاميع هيرأي   أميرة حلمي مطر  لي ثالثة  

وقد ، كتبا علا شااكل محاورات وسااميا بالكتابات المنشااورة،  مؤلفات الشااباب -أ
 .وكانا تتناوي الشعر والخطابة والبالغة وغيرها، للعامة  ا  ص  ص  خ  
 .وهي ما جمع فيها معلوماته الخاصة بأبحاثه،  مذكرات خاصة بأرسطو نفسه -ب
، الخاصةها  والتي تدرس، بالمستورة  فا  ر  وهي الكتب التي ع  ،  المؤلفات التعليمية -ج

نهمااا  عأمااا النوعيين األولين فقااد ضااااااااااااااااعااا وال نعلم  ،  وهااذه المؤلفااات الموجودة
 :قسما هذه المجموعة األخيرة  لي خمس مجموعات وهي علا التوالي(1)يئا  ش

 :الكتب المنطقية-1
 :تدور حوي البرهان أو البرهنة وهي  وهي

 .سميا بالكليات العشرالمقوالت التي درس فيها الحدود و  -1
 .تركيب الحدود اكتب العبارة ودرس فيه -2
 .Analyticsالتحليالت األولي أو االستدالي والقياس أو األنا لوطقيا -3
التحليالت الثاانياة القيااس المبني علي المقادماات المحتملاة وهي مجموعاة كتاب   -4

سااااااااااااااميا بالجدي  ، هلأو اآل  organonوعرفا باساااااااااااااام األرجانون ،  المنطمفي 
 .topicsيقاب بالطو كتابهي وسم

 .القياس المبني علي المقدمات المغلوطة الوهمية أي األغاليط أو السفسطة -5
الناااقصااااااااااااااااة المتمثلااة في قياااس بمقاادمااة    الخطااابااة باااعتبااارهااا نوع من البرهنااة -6

 .(2)واحدة

 
 .225م، صبتاريخها ومشكالتها، مرجع ساميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية أ( 1)
 .226( أميره حلمي مطير، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها، مرجع سابم، ص2)
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 :كتب الطبيعيات -2
وتنقساااااااااااااام هاذه المؤلفاات  لي مؤلفاات خااصااااااااااااااة باالكون باأكملاه ماا عاد الحيوان 

 .بالحيوان خاصةومؤلفات  
وهي الكتاب التي تنااوي فياه الطبيعاة أو الفيزيقياا أو العلال األربعاة للوجود العلاة   
 :(1) وأهم كتابه فيها،  الصورية والعلة الغائية والعلة المحركة والعلةالمادية 

 .السماع الطبيعي -1
 .السماء -2
 .الكون والفساد -3
 .األثار العلوية -4
 .علوم األحياء -5

 .في النفس .أ
  ، في النوم  -في التذكر  -الصاغرى )في الحس والمحساوس    الطبيعيات .ب

 .(في التنفس  -في الحياة والموت   -في التنبؤ باألحالم  
الحيوان   -6 الحيوان  )في علم  الحيوان    -تاااااريط  توالااااد   -أجزاء  الحيوان  حركااااة 

 .(الحيوان

 :كتب الفلسفة األولي أو الميتافيزيقيا -3
التي تعتماد عليهاا ،  لمباادئ األولي للوجودالعلم باا  و وه،  بماا وراء الطبيعاة  ف  ر  ع  

وكذلك العلم الذي يهتم بدراسااااااااااة العلة األولي للوجود أو علم ،  المعرفة في باقي العلوم
من األل   لي ،  مقالة مساااااااماة بالحروف اليونانية ةوتنقسااااااام  لي أربع عشااااااار ،  اإللهيات
 .ن النو 

 :والسياسة  قاألخال  -4
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،  يفصاااااال أرسااااااطو بين األخالق والسااااااياسااااااة شااااااأنه شااااااأن أسااااااتااه أفالطون  لم
وقد وضاع في علم ،  باعتبارهما يهتمان بالسالوك اإلنسااني وتأثيرهما في الفرد والمجتمع

 :األخالق ثالثة كتب هي
 .األخالق  لي نيقوماخوس -1
 .األخالق األوديمية -2
 .األخالق الكبرى  -3

وكتاب األنظمة الدسااتورية ، في علم السااياسااة فقد وضااع كتاب السااياساايات أما
 .(1)لم يبم منه  ال نظام األثنين الذي وجد في مصر ا  دستور 198وهو يحوي  

 :الفن -5
 .وكتاب الخطابة،  أل  أرسطو كتاب الشعر

 :منهجا وأسلو ا -ث لث    

ولكنهاا  ،  ات فكرياة متعاددةوتتناازعهاا تياار   تتجااابهااكااناا البيئاة الفكرياة اليوناانياة  
ن األوائل الذين فسااااااااااروا الكون و حسااااااااااي مثله الطبيعي   مادي   تجاه   ،  تجاهين تجمل في 

،  ومتفرقة أحيانا    ا  حين   ةمجتمع، التراب ،النار  ،الهواء ،الماء  ،بوجود العناصاااااااار األربعة
تمثلااه الماادرسااااااااااااااااة   عقلي    فكري    تجاااه  إو ،  يجمعهااا الحااب تااارة ويفرقهااا الكره تااارة أخرى 

،  وقام أرسطو القراء وعقل المدرسة كما أسماه أفالطون ،  وسقراط وأفالطون  لفيثاغوريةا
فقد استطاع أن يمزج التيارين معا ليستخلص منهما  ،  بجمع التيارين تحا مظلة واحدة

بين الجساااااااااد  ،  بين المادة والصاااااااااورة،  بين الحساااااااااي والعقلي  مزجا  ،  (2)ما يراه األصاااااااااح
مثل الوجود  ،  العديد من المصاااااااطلحات الفلسااااااافية الجديدة كفي ال  دما  مساااااااتخ ،  والنفس

كما زاد في نجاحه اسااااااااااااااتخدامه المنهع االسااااااااااااااتقرائي من جهة  ، بالفعل والوجود بالقوة
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والتصااور الحسااي  ،  ومزج العلم التجريبي بالعلم الرياضااي،  واالسااتداللي من جهة أخرى 
التي عاشاااااها أرساااااطو  حياةجع للوالفضااااال في هذا كله ير ،  بالصاااااورة أو المعنا العقلي

بااالنتقااي من  ،  والخبرة التي اكتساااااااااااااابهاا بفعال هاذه الحيااة  ،ر حيااتاه المتعاددةاعبر أطو 
أيونية مدينة المدرساااة الطبيعية وفالسااافتها الطبيعيين األوائل الذين أرجعوا نشاااأة الكون 

المدرساااااااااااة  وكذلك العلم الرياضاااااااااااي مع  ،  لا العناصااااااااااار المادية األربعة كما أسااااااااااالفنا
في بالط  ،  ثم المرحلة التجريبية التي عاشاااااها مع والده الطبيب نيقوماخوس  اغوريةالفيث 

ثم مرحلاة العقالنياة المثاالياة مع أسااااااااااااااتاااه أفالطون والتي منحتاه التعرف ،  ملاك مقادونياا
للمعرفة   ةي الحقيقوالذي كان له وألساااااااااتااه الوسااااااااايلة ، علا األسااااااااالوب الجدلي الحواري 

المقدوني التي منحته روح   سااااااكندرلألمرحلة أسااااااتاايته   ا  وأخير ،  (1)ةوالبحث عن الحقيق
المادية ، لنصااااال  لا أرساااااطو الذي ألم بكل العلوم،  ة في البحث العلميأ المغامرة والجر 

التجريبية والتشااااااااااااريح مع  ،  العلوم الرياضااااااااااااية مع الفيثاغوريينو ،  مع الطبيعيين األوائل
كال الاك بمنهجاه االسااااااااااااااتقرائي    مكلال  ،  أفالطون والجادلياة والمنطقياة العقلياة مع  ،  دهوالا 

 .ا  ونيف ا  واالستداللي الذي جعل منه أعظم الفالسفة علا مدي عشرين قرن 
أما الجدي  ، يجابي والسااااالبيوقد اعتمد أرساااااطو علا المنهع الجدلي بشاااااقيه اإل

ومحاربتهم بنفس  ،  الساااااالبي فقد أسااااااتخدمه في القضاااااااء علا األغاليط السااااااوفسااااااطائية
  وقد تكفل بالقضااء علا الساوفساطائيين  ،  عليمها للناس فن الجدي والخطابةأسالوبهم بت 
حيث كانا قد ،  فلم نعد نسااااامع عن معلمين ساااااوفساااااطائين في عصااااار أرساااااطو   تماما  

،  تجاار بااألفكاارتهاامهم بااإلإانتهاا مهمتهم التنويرياة بمحاارباة سااااااااااااااقراط وأفالطون لهم و 
بعدهم حيث تكفل بالكشااااا  عن كيفية  وكان الفضااااال ألرساااااطو من  ،  وبأنهم مخادعون 
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سالوب . وبهذا األ(1)هذا الخداع الساوفساطائي في الساوفساطقيا وفن الجدي في الطوبقيا 
 .السوفسطائيينعلى الجدلي السلبي قضا أرسطو  

،  يجابي من هذا األساااااالوب فقد تمثل في االسااااااتقراء واالسااااااتدالي أما الجانب اإل
،  كان مبني علا المشاااااااااهدات الحساااااااايةو ،  وجعل االسااااااااتقراء مقدمة ضاااااااارورية للقياس

ويصاااااااااغ في شااااااااكل أقيسااااااااة عقلية تمزج بين الحسااااااااي التجريبي من خالي المالحظة  
بهاذا وازن أرسااااااااااااااطو في المعرفاة ،  القوانين  اليو العقلي التصااااااااااااااوري من خ ،  والتجرباة

وبهذا أختل  عن أسااااااااااتااه ،  وطرق اكتسااااااااااابها بين المعرفة الحسااااااااااية والمعرفة العقلية
وأكد علا أن للحواس أهمية كبرى في كل  ،  صاره علا المعرفة العقليةأفالطون في اقت 

المعرفة  لاخال  الساااااااااوفساااااااااطائين الذين أكدوا ع أيضاااااااااا  و ، جانب من جوانب المعرفة
حد أالحسااية فقط   األدراك الحسااي شاارط ضااروري الكتساااب المعرفة وإاا فقد اإلنسااان  

 .ي أداة المعرفةألن الحواس لديهم ه (2) الحواس فقد جزء من المعرفة
وكانا الحسااااايات ،  التجريبي والعقلي ممتزجان متوازنان كوساااااائل للمعرفة نأفك

تدرك الجزئيات التي يصاااااااايغها العقل في قوالب كلية للوصااااااااوي  لي الماهيات التي ال  
 .تدركها الحسيات
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 الف ل  نند أرسطو  أول : تكو ن الدول 

 . الواقعية  الدولة (أ)

 المواطن.   (ب)

 
 حك مه   ،سك نه إقل مه  ،  ،ث ن   : الدول 

 مكونات الدولة. -1

 اإلقليم.   (أ)

 الشعب.   (ب)
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 أول : تكو ن الدول : الف ل  نند أرسطو

مع العديد من  ،  تناوي أرساااااااطو مفهوم الدولة ونشاااااااأتها في كتابه الساااااااياسااااااايات
أنواع الحكومات  و الموضااوعات السااياسااية األخرى والتي لها عالقة وثيقة بمفهوم الدولة 

قسااااااام أفالطون كتبه الساااااااياساااااااية  لا عدة مقاالت أو أبواب ، واالنقالبات الساااااااياساااااااية
وسااااوف نسااااتعرا هذا التقساااايم  ،  السااااياساااايات  هكذلك فعل أرسااااطو مع كتاب ،  وفصااااوي

وهذا األبواب  ، لنربط موضاااااااوعات البحث باألبواب الخاصاااااااة بها في كتاب المصااااااادر
من الفصااااااااااااااوي وهي علي التوالي حساااااااااااااااب ترجمااة األب   ا  مختلفاا ا  عااددالثمااانيااة تحماال  

 -:(1)بربارة البولسي  سطينوسأوغ
 .وبه خمسة فصوي،  عناصر الدولة األساسية الطبيعية  -:الباب األوي -1
 .وبه تسعة فصوي،  مناقشة بعض الدساتير  -:الباب الثاني -2
نظرة عامة في ماهية األحكام الساااااياساااااية والحقوق الساااااياساااااية  -:الباب الثالث -3

 .وبه اثنا عشر فصال  ،  الملكيةوماهية  
تها للدوي وهيئتها الساااااااياساااااااية ءمتنوع األحكام الساااااااياساااااااية ومال -:الباب الرابع -4

 .عشر فصال    ثالثةوبه  ،  الثالب
،  ا االنقالبات الساااياساااية وأساااباب انقراا األحكام أو صااايانته  -:الباب الخامس -5

 .فصوي عشرةوبه  
وجه التألي  بين عناصااااار األحكام الساااااياساااااية إلنشااااااء تلك   -:الباب الساااااادس -6

 .وبه خمسة فصوي،  اختالفها  علااألحكام  
 .وبه خمسة عشر فصال  ،  الدولة الفضلي وشروط تأسيسها -:الباب السابع -7
 .وبه سبعة فصوي، التربية في الدولة الفضلا  -:الباب الثامن -8
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من الخطة  لناالبد  ، فيسااااابياللوصاااااوإلليهايذهب أرساااااطو  لي أن الدولة المثلي  
الحياة المثلا واألجدر    والبد لمن يساااااااااااعا  لا  يجادها أن يحدد أوال  ،  الساااااااااااياساااااااااااية 

 ؟.وهل هذه الحياة واحدة للفرد والجماعة.باالختيار علا حسب تعبيره
منهع    وأفضااال  أفضااال منهع أو حكم ساااياساااي  الساااياسااايةيقصاااد هنا بالخطة  

الذي يحقم السعادة والحياة الفضلا لألفراد    ،رسطيةيعيك عليه الفرد في المدينة األ
 -:ولهذا قسم أرسطو الخيرات  لا ثالثة أنواع هي، بما يناسب مراكزهم

: خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  راتيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  -1
 .،وهيالحياةالتيتطلبالمجدوالثروةفيالحياةالسياسيةوهيالمالوالممتلكات

جسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  -2 :  خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات 
 .الشهواتالحسيةوهيالطبائعالتيتطلبالسعادةفياللذةالبهيميةوهيللعامة

ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة -3 :  ( 1)خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات 
الداخليةأوالعقليةالحكمةوالتأماللعقليالتيتعود لىالفضاايلةوهذامعنىالتقساايمالذيذهبإ 

 .ليهأفالطونكمااستعرضناهسابقا  
وهي بلوغ    ، طوإلىأنالسااااااااااعادةهيغايةالفعالألخالقيفكألفعالناغايةمعينةيذهبأرساااااااااا 

السااعادة وتحصاال نتيجة التطابم بين أفعاي النفس وأفعاي العقل يقوي أرسااطو:  كل 
صاااااااااااااانعاة، وكال بحاث علمي، وكال فعال، وكال اختياار، يبادو أنهاا جمعياا  تهادف  لا  
خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  

ناختل  إ ،هذهالغايةأيالساااعادةهيالخيراألسااامىالذيهوغايةالخاصاااةوالعامةمنالناس،و (2)ما 
وهي تمثل الخيرات الجسااادية    ،وافيفهمووسااايلةهذهالساااعادةحيثيراهاالبعضااافيإشاااباعاللذة

 
ا نيتومااخوس، ترجماة باارتملىسااااااااااااااانتهلبر، نقلاه أحماد لطفي السااااااااااااااياد، دار الكتااب  أرسااااااااااااااطو، علم األخالق  ل( 1)
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والبعض اآلخر يراها في   ،الجسااديةالتييطلبهااإلنسااانوهيالحدودلها بمختل  الشااهوات  
خيرات خارجية ال تنبع من داخل النفس بل  وهي أيضاااا     ،الثروة والمناصاااب الشااارفية

هي أشااااااااااااااياااء خااارجيااة  اا امتلكهااا اإلنساااااااااااااااان اعتقااد أنااه امتلااك السااااااااااااااعااادة، وكال 
نمنالساعادةالساابقةيعتقدمنيمتلكهاأنهغنيعلىحسابرأىأرساطوويقوألنهمالفقراءالحقيقيون يالنوع
نسااااان  أما النوع الثالث من الخيرات فهي الخيرات النفسااااية التي تنبع من داخل اإل  ،

الااااتاااااااأمااااااال حاااايااااااااة  فااااي  مااااع   ،والاااامااااتاااامااااثاااالاااااااة  الاااامااااتااااوافاااام  الااااعااااقااااااال  فااااعااااااال  وهااااي 
بالممارساااااة    ء فضاااااائألخالقيةتنك:  ،هذهالفضاااااائللمتوجدفينابالطبعوهينوعان (1)الطبيعة

 بالتعلم ولهذا فهي تحتاج للخبرة.  ءوفضائل عقلية تنك ،ناوالعادة والمر 
قع بين  الفعل األخالقي تكون في اختيار الوساااااااااط الفاضااااااااال الذي ي  فضااااااااايلة

فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  راياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 
فراطوالتفريط،فالشاجاعةفضيلةوساطبينرايلتيالجبنوالتهوروالمقياسالذيتقاسبههذهالفضيل  

ألنهماااا مصاااااااااااااااااحباااان ألفعاااالناااا، فاااالشااااااااااااااخص العااااقااال هو الممتنع    ،ةهواللاااذةواأللم
 اا كان أخالقيا  وهذا يعتمد علا    ،عناللذةالحساااااااايةوهذااالمتناعيحققلهاللذةوليساااااااااأللم 

غر وهنا أرساااااااااااطو متأثر بأساااااااااااتااه أفالطون، وهؤالء هم األغنياء  التربية في الصااااااااااا 
 الحقيقيون عند أرسطو. 

  ألنكالهماأي،  أرساطو أن الهدف من علم الساياساة جعل الناس فاضالين  ى ير 
فإن  ،  ا  فردي  ا  وإاا كانا األخالق سااااااالوك،  ربط الفلسااااااافة باألخالق  أرساااااااطوأفالطون و 
 .اجتماعي وسياسي عند أرسطوواإلنسان كائن ، اجتماعي سلوكالسياسة 

السااااااااعادة البد أن يمتلكوا نصاااااااايب وافر من العفة والعدي والفطنة    أصااااااااحاب
    :أرسااااطو   والسااااعادة تتحقم باجتماع هذه الفضااااائل لدي الفرد والدولة،  والشااااجاعة
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.االسااااااااااااتمتاع  .فاضاااااااااااالة تكفل للمواطنين الذين ترعاهم  حكومةألنه من الطبيعي أن  
وصاااااور فضاااااائل الدولة هي ،  (1)ة التي تناساااااب مركزهمبأكمل ما يكون من الساااااعاد

كذلك فضاااااائل    وشاااااجاع      وفطن  ي  وعاد  فكما أن الفرد عفي   ،  صاااااور لفضاااااائل الفرد
هذه النفس    مةوالبد أن تسااخر الفضااائل لخد،  الدولة العفة والعدي والفطنة والشااجاعة

أرساااااااااطو صاااااااااياغتها  ن أعاد  إو ،  تذكرنا هذه اآلراء بفلسااااااااافة أفالطون ،  وليس العكس
أما أرساااااااطو  ،  فالعفة  ،فالشاااااااجاعة  ،فأفالطون يعطي األهمية للحكمة،  بشاااااااكل جديد
وكما سااااااخر أفالطون النفس  ،  فالشااااااجاعة  ،فالفطنة  ،فالعدي  ،للعفة  ،فيعطي األهمية

أي أن تسااااااخر النفس لخدمة هذه  ،  أيضااااااا  لخدمة هذه الفضااااااائل فعل أرسااااااطو الك  
عز  أ كالطمع والجوع والثروة يخون  ،  النفس  فاإلنسااان  اا اسااتساالم لشااهوات،  الفضااائل

فيصااااااااير كالصاااااااابي أو المجنون ألنها    ،دركهألوينحط  ،  أصاااااااادقائه في مقابل مادي
،  ومن يسااااااااااعا  ليها هو بعيد جدا عن امتالك هذه الفضااااااااااائل   ،ال حدود لها  راتيخ

والاادولااة كااالفرد  ،  ألنهم فقراء للخيرات والثروات الحقيقيااة  ،نيالحقيقي  راءوهو من الفق
 ا أن هذه الفضااائل هي التي تحقم ،  اا كانا فاضاالة شااجاعة حكيمة فهي سااعيدة 

عليه فإاا كانا سعادة الفرد في الثروة فالدولة الغنية  ،  السعادة الحقيقية للفرد وللدولة
،  في الفضااااايلة فالدولة الحكيمة هي الساااااعيدة   ردوإاا كانا ساااااعادة الف،  هي الساااااعيدة

نساااااااااتنع هنا أنه أختل  علا أفالطون في ربطه بين الفرد والساااااااااعادة من جهة كما 
في حين أن أفالطون ربط بين الفرد  ،  خرى أربط بين الاادولااة والسااااااااااااااعااادة من جهااة  

  دفغااياة الادولاة عنا ،  خرى أكماا ربط بين الادولاة والعادالاة من جهاة  ،  والعادالاة من جهاة
  .في حين أن غاية الدولة عند أفالطون هي تحقيم العدالة، سطو تحقيم السعادةأر 

 
، المركز العربي 1، نقله  لي العربية أحمد لطفي السااااايد، طجوي بارتمليساااااانتهيليرأرساااااطو، الساااااياساااااة، ترجمة (1)
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يتسااءي أرساطو هل الحياة الساياساية أفضال للفرد أم حياة التأمل والفلسافة؟    هنا
أي مذهب أو دساتور يجب أن  ؟وهل يجب أن يشاارك الفرد في الحياة الساياساية للدولة

 .(1)؟تعتنم الدولة
أو المثلا حساااااااب تعبيره هي التي يساااااااتطيع  الفضااااااالا   أرساااااااطو أن الدولة  يري 

والفرد أو الدولة لن ، المواطن تعاطي الفضاااايلة بفضاااال القوانين ليحقم لنفسااااه السااااعادة
هذا موق  مخال  ألفالطون في الجمهورية  ، يكونا كذلك بالمصادفة بل بفعل القوانين

  ي  د  وقد ع  ، همية لهوالقانون ال أ   بالتربيةحيث اهب أفالطون  لي أن الفضاائل تكتساب  
وأرسااااااااااااطو يؤكد أن المشاااااااااااااركة في الحياة السااااااااااااياسااااااااااااية ،  عن هذه اآلراء في القوانين

،  األفضاااال ألن الفضاااايلة تتجسااااد في أولئك الذين يصاااارفون الشااااؤون العامة للجمعية ي ه
ألن ساااااااااعادة اإلنساااااااااان تتحقم في مدى  ،  العمل عن العمل  عدمفمن الخطأ تفضااااااااايل  

ن فلسااافة أرساااطو الساااياساااية الواقعية جعلته يؤمن بأن جوهر علم الساااياساااة   فاعليته    
كما أن الجماعة .جل السااااااااااعادةأاألخالق وجد من   علمألن  ،  يتطابم مع علم األخالق

  ويتحقم الخير األسااما ، (2)السااياسااية المنظمة )الدولة( وجدت من أجل سااعادة األفراد 
الذي هو الخير األخالقي عند أرساااااااطو من خالي نجاح اإلنساااااااان في تحقيم مساااااااعاه 

في الادولاة أن   ديومن العا ،  وهاذا الخير يجاب أن ال يكون ضاااااااااااااااد الطبع،  العمالنحو  
،  ألنناا نتكلم عن عالقاة أحرار متسااااااااااااااااوين متكاافئين ،  يطااع اإلنساااااااااااااااان المؤهال لاذلاك

 .القدرة علا العمل والفضيلة وحدها ال تكفي بل البد أن يمتلك الفرد
يري أرسطو في الفصل الرابع من الباب السابع أنه وكما أن لكل عمل وصانع 

كذلك األمر للساياساي والمشارع وهذه ،  السافينة وصاانعساكافي كالحائك واأل،  مادته األولية
  كذلك السااااياسااااي والمشاااارع هما بحاجة  لي توفر مادة   :المواد األولية حددها أرسااااطو 
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فما هو عددهم وما   :األولية لعلم السااااااياسااااااية هي أوال الجمهور األهلين  والمادةمالئمة  
هي الصااااااااافات التي تقتضاااااااااي طبيعة يالدولة أن تتوفر فيهم ونفس األسااااااااائلة يجب أن 

هنا يرفض أرساااطو (1) ؟تطرح بشاااأن أراضاااي الدولة فما هو اتسااااعها وما هي صااافاتها
وكثيرة    دولة كبيرة جدا    صاااااااااالحإيساااااااااتطيعبسااااااااابب أن المشااااااااارع ال  ،  الدولة الكبيرة جدا  

الحد في الكبر أو مجاوزا  السااهل تنظيمها وكل شاايء في رأيه   منولن يكون  ، السااكان
 .ألن القانون هو الذي ينظم أمور هذه الدولة،  في الصغر لن يبلغ غايته

 الدول : -)أ(

حيث أعتبر  ، أرساااطو في الباب األوي من كتابه الساااياسااايات بناء الدولة  يتناوي
الدولة    وء  أن نشااااا ،  ألنها أوي تجمع ينشاااااأ في المجتمع،  أن األسااااارة هي الخلية األولي

الغرا من هذا (2) كما اعتقد أفالطون   ا  طبيعي وليس مصااطنع  وءلدي أرسااطو هو نشاا 
،  لتجمع اإلنسااااااااني وتحقيم مصااااااالحة ماا غايةاالجتماع توفير الحاجات اليومية ألنها  

والمراحل الفعلية التي يمر بها  ،  فالدولة ،فالقرية ،فالعشااااايرة  ،المجتمع باألسااااارة هذايبدأ  
حياث  (3)الماديناةودولاة    ،وتجمع القرياة  ،التنظيم االجتمااعي خالي التااريط ثالب: العاائلاة

لذلك   ،فيها خيرهالتي  ، أرسااااااطو أن الدولة قاما لتحقيم مصاااااالحة اإلنسااااااان الفرد  ى ير 
وأن كل مجتمع يتاأل  ،    بماا أن كل دولة مجتمع  :يقوي أرسااااااااااااااطو   ،فكال دولة مجتمع
هذا االئتالف  ،  انيفالمصالحة هي الهدف من تكون االجتماع اإلنسا (4)ابتغاء مصالحة  

ويجب أن نفرق في هذا المجتمع  ،  مدنياالجتماعي يطلم عليه اسااااااام دولة أو مجتمع  
والساااالطة السااااياسااااية ،  ا  فهم ليسااااوا شااااخص واحد، بين رب األساااارة ورجل الدولة والملك

 
 .364سابم، صمصدر أرسطو، السياسيات، ( 1)
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بينهم    فأما في النوع فهم شااااااخص واحد أي االختال،  تختل  عن ساااااالطة رب األساااااارة
وإاا    ان قلا رعيته فهو مولإف،  وليات كل منهمؤ ليس في النوع وإنما في مقدار مساااااااااااااا 

لذلك فطبيعاة  ،  وإاا زادت أكثر فهو يعتبر رجل دولة أو ملك  ،عتبر رب أساااااااااااااارةزادت ي 
ألنهم هنا أعضااء ،الجماعة المكونة لألسارة مختلفة عن طبيعة الجماعة المكونة للدولة

ن  ،  كما يري أرساااطو ، العبيد،  هناك الزوجة، األبناءفن، أما في األسااارة و أحرار متسااااو 
أساااااااااارة كبيرة ودولة كأنما ال فرق بين     :ي أرسااااااااااطو بينهما يقو  فرق األساااااااااارة والدولة ال  

فالعائلة الكبيرة في رأي أرساااااطو (1).. .رجل الدولة والملكصاااااغيرة، وكأنما ال فرق بين  
تأل  يبدأ بزواج المرأة  ذاالوه، يتأل  من مجموعة أجزاء  والدولة كل  ، هي دولة صاااغيرة

طبيعية لدي اإلنسااااان شااااأنه في هذا السااااعي للتناساااال هو رغبة  ،  والرجل بغية التناساااال
واالختالف بينهم أن اإلنساااااااااااااااان كاائن    ،الاك شاااااااااااااااأن بااقي المماالاك النبااتياة والحيوانياة

والطبيعة التي تبني علي ، متلك أداة التعبير التي هي اللغةهي ألن   وساااااااياساااااااياجتماعي  
البقااااء فااااألمر من يمكناااه اكاااا ه من  ،  خلقاااا البعض لألمر واألخر للطااااعاااة،  حاااب 
فهو مميز والبد أن يمتلك السلطة   ،يءمور فصاحب الذكاء يحتاط لكل شاالحتياط لأل

والاذي يمتلاك  ،  والماأمور من يمكناه جسااااااااااااااماه باالقياام بماا يتطلباه هاذا االحتيااط،  مرةاآل
هذا التنوع واالختالف مكون أسااساي ، جسادية هو من يعمل تحا هذه السالطةال ي القو 
ويضااااع أرسااااطو ، ن لهما مصاااالحة واحدةواألساااارة تتكون من الساااايد والعبد اللذا، للدولة

كما  ،  ألن العبد واألنثا ليس لديهم مؤهالت الرئاساااااااااااااة،  األنثا والعبد في نفس المرتبة
عنااد األعاااجم من نفس الطبقااة الالالال وال ناادري    نثاأنااه يااذهااب  لي القوي أن العبااد واأل

هم لمااا أضاف وخصص أن األعاجم والذين هم في رأي أرسطو وكل البيئة اليونانية  
،  يذهب نفس مذهبهم أيضااااا  يساااااوون بين العبد واألنثا وهو ،  )أي األعاجم(  غير اليونان

عنصااارية فيقر بقوي أحد   أيضاااا  كما أنه يذهب بنظرة فوقية متعالية و ،  ومع هذا ينتقدهم
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هو ما يؤخذ    طبعالهذا التأكيد ب   .(1)سادة األعاجم   شعرائهم اليونان بأن   اليونان طبعا  
 .عن أرسطو ويجعلنا نصفه بالعنصرية

لاة كماا لو أن الصااااااااااااااانع عمال بااآل،  أن األفراد خلقوا ألداء والاائ  محاددة  رأى
كما  ، وهو هنا يقوي بالتخصص مثله مثل أستااه أفالطون ، أتقن الصناعة ا  عمال واحد

ب بعض  كما اه .(2)أن هذه األسااااااااارة المتكونة من جلسااااااااااء المائدة أو جلسااااااااااء الموقد
بين أفراد العاائلاة الواحادة والاذين تتاأل     ماةلتادليال علا العالقاة القاائ ل،  اليوناان في الاك

صاااااااالت غير يومية   أيضاااااااا  و ، في البيا الواحد،  منهم البيوت وتربطهم عالقات يومية
تربط بينهم عالقة أخوة بالرضاااااااااعة أو   ،بين سااااااااكان القرية التي تتأل  من عدة بيوت

وليس    طبيعي  أن الباعث علا تكوين الدولة هو التطور ال،  اليةالتبني وهم أشااابه بالج 
نقصاااااااد بالتطور الطبيعي تطور العالقة بين المرأة والرجل من  ، (3) العامل الساااااااياساااااااي

فعالقة القرابة في البيا  األسارة التي خلقا العشايرة فالقبيلة فالدولة  التناسال وخلم  أجل  
،  بعد  افيم  دولةهي التي خلقا التجمع الذي يطلم عليه اسااااااام جالية ثم   ،ثم في القرية

هذه العالقة ،  وهو الملك والسلطة هنا ملكية،  ويرأس هذه األسرة رب األسرة أي كبيرهم
 .كبيرهمأيضا  اآللهة    حيث يسوس،  لهةشبيهة بعالقة اآل
فااء  وهي قاائماة علا االكت ،  كبرى   ى الكااملاة نشاااااااااااااااأت نتيجاة الئتالف قو   الادولاة

بل كل المدن ، أيضا  به أفالطون    ىشرط االكتفاء الذاتي للدولة ناد الذاتي ونالحظ أن
الفاضااااالة كان من أهم أساااااس  نشاااااائها ووجودها شااااارط االكتفاء الذاتي حتا في الفكر 

-1478))*(حملاا ماديناة تومااس مور،  الحادياث والمعااصاااااااااااااار مع تومااس مور وغيره

 
 .7سابم، صمصدر أرسطو السياسيات، (1)
 .7ص المصدر السابم:( 2)
 .321وليد بيطار، مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، ص( 3)

أداة نفس بمعنا ال   Utopia  ،U( مؤل  اليوتبوبيا1535-1478توماس مور، سااااااياسااااااي انجليزي مشااااااهور )  )*(
Topia  ،محل أو مكان. محمد ساايد أحمد المسااير، المجتمع المثالي في الفكر الفلساافي وموق  اإلسااالم منه

 .264م، ص1984مؤسسة علوم القرآن، بيروت، 



149 

وهو مصااااااااااااطلح التيني يعني ال مكان، جعل توماس مور    )**(اساااااااااااام يوتيوبيا( 1535
مدينته الفاضاااااالة علا شااااااكل هاللي وهي أرا محصاااااانة طبيعيا  وصااااااناعيا  كما أنها 

هذه المدينة اسااامها   ،أراضاااي زراعية خصااابة والزراعة هي الواليفة الرئيساااية لمواطنيها
العادات    مدينة وساااااااكانها لهم نفس اللغة ونفس 54يوتيوبيا وعاصااااااامتها اموروب وبها  

بين المادن... وأهلهاا يعتبرون    راضااااااااااااااي المحيطاة موزعة توزيعاا  عادال  والتقاالياد  وأما األ
والزراعة هي العمل الوحيد الذي يقوم به الجميع  ،(1)عا  لألرا وليسااااااااااااااوا مالكا  لها ا زر 

رجاال  ونسااااااااااااء  
وهو هنا يتفم  ،  ويجب أن يكون لدى الجموع الرغبة في العيك معا،  (2)

وهي طبيعية    .والتي تشاترط وجود الرغبة في العيك معا  ، يفات الحديثة للدولةمع التعر 
والخير األسااااااااااااااما والغااايااة الكبرى لهااذه الاادولااة  ،  ألنهااا تكونااا من جماااعااات طبيعيااة

كما أن ، (3) الذاتي غاية وأساااااااااما الخيرات  تفاءأرساااااااااطو   فاالكيقوي  ،  االكتفاء الذاتي
ما أن  لالجتماع    لالجتماع ومن لم يكن محبا    ال  امدني بطبعه ألنه مي   واني اإلنساااااان ح 

ويقارن أرسطو بين الجماعات ،  أو متوحشا  ال  أو أن يكون ساف،  يكون أسما من البشر
،  ناطم   واني اإلنسااانية والحيوانية كالنحل مثال حيث يرى أن الفرق بينهم أن اإلنسااان ح 

،  العدي والجور، الفرح واأللم، ع والضااااااااارريساااااااااتطيع من خالي اللغة أن يعبر عن النف
كما أن أرسااااااااااطو يرى أن الدولة مقدمة علا   ،وهذا ما أختص به اإلنسااااااااااان دون غيره

  فقد أتضااااح   :أرسااااطو ، والتقدم ليس زمني بل منطقي كتقدم الكل علا الجزء، األساااارة

 
ماور  )**( تاومااااااااس  لاكاتااااااااب  كاعاناوان  الاهارت  ماوجاود   الاغايار  الاكالاماااااااة  الابالاااااااد  تاعاناا  الاطاوباا:  أو   الاياوتاباوباياااااااا 
كلمة حاليا  علا وصاا  حلم الكماي االجتماعي المسااتحيل البلوغ، وتسااتعمل الوصا   ( تدي ال1478-1535)

كل بناء فكري خيالي، محمد سااااااعفان، قاموس المصااااااطلحات السااااااياسااااااية الدسااااااتورية والدولية، مرجع سااااااابم، 
 .409ص

م، 1987، الهيئاة المصاااااااااااااارياة العااماة للكتااب،  2( تومااس مور، يوتوبياا، ترجماة انجيال بطرس ساااااااااااااامعاان، ط:1)
 .144ص
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ر  ألن الفرد  اا اعتزي عن الجمهو   :طبيعياااة وأنهاااا مقااادماااة علا الفرد  لااادولاااةأان أن ا
ومن لم يسااااااااااااااتطع    .قصاااااااااااااار عن االكتفااء الاذاتي وشاااااااااااااااباه األجزاء المعتزلاة عن الكال

وليس بحاجة  لا شايء الكتفائه بذاته ال يما  لا الدولة بصالة وهو وحك  ،  االئتالف
وباعتزاله ،  الحيوانات يوأرق أفضاااااالفاإلنسااااااان باالجتماع البشااااااري يصااااااير  ،  (1) له أو  

  بال عائلة وبال قوانين وبال    :خه هوميروسلجماعته يصاااااااير أحط الحيوانات ولهذا وب 
فضايلة اجتماعية    العديمن هذا االجتماع توجد الفضايلة والفهم والمعرفة ألن  ،  (2) اي ب 

ففضاااايلة المعرفة هي التي توجد  ،  وهي أساااااس أو نظام المجتمع المدني والحكم بالحم
وهي أسااااس   ،التي توجد باالجتماع المدني هي فضااايلة أخالقية  ،فضااايلة الحم والعدي

 .تكتسب بالتعلم الفضيلةألن   القيم السياسية
التي ،  كال هاذه العالقاات مربوطاة بمجموعاة من اإلدارات داخال الادولاة الماديناة

 :فيما يلي  هاأرسطو حدد
لتي فالعالقة ا،  تربط رب األسااارة بأفرادها من زوجة وأبناء وعبيد  ةدي اعالقة ساااي  -1

،  هي كااالعالقااة بين الحاااكم والمحكوم في النظااام الااديمقراطي  بااالزوجااةتربطااه  
،  كالعالقة بين الحاكم والمحكوم في النظام الملكي،  والعالقة التي تربطه بأبنائه

أماا العالقاة التي تربطاه باالعبياد فهي كاالعالقاة بين الحااكم والمحكوم في النظاام  
 بيتيه.االستبدادي وهي هنا تمثل اإلدارة ال

وهي العالقة التي تربط بين أعضااااااااء الدولة من    :عالقة بين أطراف متسااااااااوية -2
ألنه يرى أن السالطة ال يمارساها ،  فهي عالقة أكفاء متسااوون ،  الرجاي األحرار

 :ويستثني أرسطو هنا ال رجاال  أحرارا  أكفاء
 .الفتيان لحداثة سنهم .أ

 
 .10ص المصدر نفسه:( 1)
 .138، صالمصدر سابمرسطو، السياسة، ترجمة بوي بارتلميسانتهيلير،  أ( 2)
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حس عاطفي   اتألن النسااااااء او  ،ألن فضااااايلة الرئاساااااة لديهن ناقصاااااة  النسااااااء .ب
  قيادة تسااااااترشااااااد والرئاسااااااة    ،العوامل الشااااااعور أكثر من العقلدينقاسااااااريع التأثر 

مون ا، وهنا يتفم معه الموق  اإلساااااااااالمي في أن الرجاي قو بالعقل ال بالعاطفة
م العقل أكثر من  ي والرئاساة تحتاج لتحك  يةعلا النسااء من جهة أن المرأة عاطف

 العاطفة.  

 .من مقتنيات البيا  ةالعبيد ألنهم قني  .ج
أدوار هؤالء في الحياااة االجتماااعيااة بساااااااااااااابااب الطبيعااة التي خلقااا    اختلفاا اناا  

وهي المتمثلة في سايادة    ،كما أن السايادة علم،  البعض للسايادة والبعض اآلخر للخدمة
هاذه اإلدارة البينياة  ،  ء وعبيادالرجال وإدارتاه للبياا وعالقتاه بكال من فياه من زوجاة وأبناا

، في البيا تكون من ائتالف الرجل والمرأة  نوالسااااااايادية أي سااااااايادة الرجل علا كل م
أساااااااس  شااااااارته  لي منطقية تطور االجتماع من مسااااااتوي ائتالف الرجل والمرأة  لي  و 

قية  والعالقة هنا عالقة منط،  (1) لالئتالف  منطقيةاألساااارة  لا القرية  لا الدولة كنهاية  
ادية  وأن اإلدارة البينية هي عبارة عن ساااااالطة سااااااي ،  باعتبار أن الكل يندرج تحته الجزء

عبيد ولكن علا درجات حساااااب  الن رب األسااااارة هو السااااايد وكل من في البيا من  أوك
 رأي الباحثة.  

و  التي ال مفر منهااااا  العبوديااااة  أرسااااااااااااااطو  بااااأن  ي وينتقااااد  أن   ى ير   البعضعلم 
القانون االجتماعي خلم  ألن    ،نقض للطبيعة،  عبادالساااااايطرةأي وجود الساااااايادة واالساااااات 

في حين أنهما في   ، أي القانون االجتماعيبحساااااااااب الشااااااااارع،  الواحد عبد واآلخر حر
فيعتقد أن العبودية  ،  وليس من العدي الك ولكنه أمر ضااااااااااروري ،  الطبع ال فرق بينهما

الطبيعة    نوهو ليس من الطبيعة أل  ،واالسااااتعباد أمر ليس في الشاااارع وليس من العدي
بل أن أرسااطو ،  لكن هذه العالقة أمر ضااروري في الحياة المدنية ،لم تفرق بين الناس

كمااا أن  :أرسااااااااااااااطو يقوي  ،  جعاال من القنيااه أو العبااد بمثااابااة اآللااة التي تؤدي واليفااة
 

 .23، ص1995، دار الحوار اللالنقية، 1حاتم النقاطي، مفهوم المدينة في كتاب السياسة ألرسطو، ط( 1)
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ا  تحتااج  لي أدواتها   ةالعمال كاذلاك اإلدارة البيتيا   إلنجاازالتهاا  آالصاااااااااااااانااعاات تحتااج  لي  
األدوات ما هو جامد ومنها ما هو حي....والعبد قنية    منو   ،الخاصاااااة للقيام بشاااااؤونها

وهو أداة من    هوهذا العبد هو ملك لسيد، (1) مقدم علا كل األدوات، حية والخادم كأداة 
،  هل العبد عبد بالطبع  :وهنا يتساااااااااءي أرسااااااااطو عن ماهية هذا العبد...،  أدوات منزله
يجياب أرسااااااااااااااطو أن القياادة     ؟ا أن العبودياة تنقض الطبيعاةأما   ،وعاادي  ري وهال الرق خ 

فعان وأن الكائنات منها ما يخلم للرئاسااااااة ومنها ما اواالنقياد ضااااااروريان في الحياة ون 
فلو ساااالمنا ،  ن أرسااااطو ال يؤمن بالمساااااواة كما رأينا فيما يتصاااال بالرق ،  يخلم للطاعة

 ءاو ساا   نينهل يكون جميع المواطوهو    ،بخضااوع النساااء والعبيد فال يزاي أمامنا أشااكاي  
الرئاسااااة أنواع  ،  وهذا ما ساااانعرفه فيما يلي من موضااااوعات، (2) من الواجهة السااااياسااااية
،  فالرئاسااااااة في اإلنسااااااان خير منها في الحيوان،  المر وسااااااين  ةوجودتها تعود  لي جود

كااذلااك اهااب أفالطون قباال أرسااااااااااااااطو  لي أن الطبيعااة خلقااا البعض ليااأمر والبعض  
هما ،  هنا  لا أن الطبيعة تتكون من نفس وجسااااااااد  و ويعود رأي أرسااااااااط،  ليأتمراآلخر  

وهذا يؤكد علا أن أرسااااطو  ،  بالطبعأيضااااا  بالطبع واآلخر مأمور    مر  آعنصااااران أحدهما 
والماأمور خلم  -ا   مر آمر خلم باالطبع  فااآل  ،اإلنسااااااااااااااانياة مختلفاة  الجبالتأكاد علا أن  
كذلك من يمتلك هبات طبيعية تميزه عن  فكما أن الروح تأمر الجساااااااااد،  ا  بالطبع مأمور 
والنفس  اا ساااااااادها  ،  ا  والذي يمتلك اساااااااتعدادات جسااااااادية يكون مأمور ،  مرا  آغيره يكون  

أرساااطو هل هناك أناس مهيئون بالطبيعة ألن يكون  وبحث  ،  الجساااد مالا  لي الفسااااد
شاااااااااااااايااء  لا أن التفرقاة بين األعلا واألدنا موجودة باالطبيعاة في كال األينتها  أرقااء؟ 

بين النفس والجسااااااااااااااد، بين اإلنسااااااااااااااان والحيوان، بين الذكر واألنثا، وحيث يوجد هذا 
وألن جنس  ،  (3)التميز فاااالخير في أن يحكم الطرف األعلا وأن يطيع الطرف اآلخر

 
 .18سابم، صمصدر أرسطو، السياسيات، ( 1)
، ترجمة زكي نجيب، راجعه أحمد أمين، الهيئة المصاااااااارية العامة 1، تاريط الفلساااااااافة الغربية، ج برتراندرساااااااال( 2)

 .299، ص2010للكتاب، القاهرة، 
 .327أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها، مرجع سابم، ص( 3)



153 

نية هي سلطة الرجل علا المرأة  دالذكور أصلح للرئاسة من جنس اإلناب  والسلطة الم
والنقص هناااا نقص طبيعي ولهاااذا المرأة  ،  (1)متقااادم عنهاااا في االجتمااااع   هبااااعتباااار أنااا 

بيته  النوع اآلخر من سالطة األب في   ،ليساا مؤهلة للرئاساة، تم هناك السالطة الملكية
 : لا قسمين لنفسوقد قسم السيادة في االتي ستجسد في سلطة األب علا أبنائه  

 .سلطة سيادية -1
 .سلطة مدنية -2

فالنفس تساود البدن عن البدن والعقل يسايطر علا الشاهوة السايادة تكون للنفس  
وبالطبيعة أن تسالط النفس ،  والعقل يساود الشاهوة سايادة ساياساية وملكية،  سايادة سايادية
هب أفالطون اكما  ،  وأن تسااااااااااالط القوة المدركة والعاقلة علا الهوى والميل، عن البدن
ولذلك من الخير للحيوانات  انية والشهو الغضبية طر علا القوة  ي أن القوة العاقلة تس لا  

وهنا يختل  أرسااطو  ،  ويقود األنثا روكذلك يجب أن يسااود الذك،  أن يسااودها اإلنسااان
ألنه أرجع الفرق ،  علا أساااااااااتااه أفالطون الذي اهب  لي المسااااااااااواة بين المرأة والرجل

في حين أن أرسااااااااااااااطو يرى أن المرأة ال تمتلاااك  ،  عبينهم في الااادرجاااة وليس في النو 
أو   أن يكون عبدا    لمن األفض  ا  أو تابع لك لغيره قنا  من يكون م  ألن  ، الرئاسة  مؤهالت
الساااايما  اا  ،  ..   :أرسااااطو يقوي  ، لساااالطة غيره  ا  ومن الخير له أن يكون خاضااااع،  ا  تابع

ال يرتجي معه منهم ساااوى اساااتعماي أجساااادهم كأفضااال ما   نحطاط  لي حد  بلغ بهم اإل
هذا الموق  من    .(2).. .دي وأنه خير لمثل هؤالء أن يخضااعوا لساالطة ساا   ،يصاادر عنهم

الذي  ،  بقيمة هيجل لساوفي ومن هذه المواق  موق  ف،  أرساطو  سافةخذ الرافضاة لفلآالم
من العبيد قد أعاب   ال أن موقفه  ،أن فلسفة أرسطو أعظم فلسفة عرفتها اإلنسانية ى ير 

بقيمة أرساااطو من موقفه    لساااوفي ونتعجب هنا من وجهة نظر ف،  هذه الفلسااافة العمالقة
سااااااا ي لالدولة  لتذليل علا أن لهذا الموق   ،نحطاط قدرهم لديهإو ،  من النساااااااء والعبيد
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بن بيئته  األن اإلنسااااان   ،في موقفه من العبيد هقد نعذر ،  وتنوع  كثرةوحدة متجانسااااة بل  
رق الميالد أو رق  ي سااااااو  ،والبيئة في تلك الفترة ال تسااااااتهجن وجود الرق بكل أشااااااكاله

وهو المعجب   االستغرابولكن موقفه من النساء هو الذي يثير  ،  الدين أو رق الحروب
وكأن القيمة للفرد هي بالعقل مجرد  ،  بساااياساااة  سااابرطة التي تسااااوي بين المرأة والرجل

عض يمتلك من الصاافات ما يؤهله للقيادة دون غيره  ال مع أن الب ،  عن القيم اإلنسااانية
قوة   ليفااالقيااادة ترجع  ،  في الاادرجااة بينهم وبين القااائااد  ا  أن الااك ال يعني أن هناااك فرقاا 

 ،بل أن أرساااااطو أحط من قيمة هؤالء األفراد،  الشاااااخصاااااية والشاااااكيمة وليس للعقل فقط
  اساااااتخدام الك المرء :أرساااااطو ،  لدرجة أنه جعلهم مخلوقين لساااااد االحتياجات ليس  ال  

قلما يختل  عن اسااتخدام الحيوانات:ألن الفئتين أي العبيد والدواجن يساااهمان في سااد 
ولم ،  من يعمل لساااااااد حاجات الناس هو في نظره من العبيد لفك(1) احتياجات الجساااااااد

أرساااطو ببيان أن الفرق في القوة المدركة بين شاااخص وآخر هي سااابب السااايادة    يكت   
صاااالحة   ى خر واأل،  حتا األجسااااد هناك الصاااالحة لألشاااغاي الوضااايعة  بل،  واالساااتعباد

األرقاء في أجسااااااد   يفيأت ،  ألمور الحرب والسااااالمالالالالالمع أن الطبيعة قد تخرق قانونها
ن من الواضااااااااح أن الجميع  آلا  و  :أرسااااااااطو يقوي  حرة  ا  ويؤتي بعضااااااااهم أنفساااااااا ، أحرار

يحم  اآللهة   حازت تماثيليعترفون بأن من حازوا في جساااااااااااامهم من الجماي مقدار ما  
أن يصااح   ا  به كثير   ى ر أخ لهم أن يسااتعبدوا من دونهم روعة وإاا صااح الك في الجسااد ف

من أمر أرساااااااااطو فكأن أرساااااااااطو هنا يري أن أيضاااااااااا  ا?الالالالال ونتعجب هن (2) في النفس
يمنحهم حم اسااااااااااااااتعباااد  ،  لهااةالجماااي الااذي تمنحااه الطبيعااة لألفراد كجماااي تماااثياال اآل

لم يكن ساااقراط  أ، ا  ليس حر اآللهة    ذا أن من ال يمتلك جماي تماثيلهل يعني ه، البشااار
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ليس    وهو ،  ومع هاذا كاان أحكم الحكمااء علا رأي كهناات دلفي  ا  قبيح الشااااااااااااااكال اميما 
 .أكثر أو أقل روعة وال أوسم الالال

 :المواطن)ب( 
من  ،  بالحديث عن المواطن   الباب الثالث في كتاب السااااياساااايات أرسااااطو    يبدأ

ما هي  ؟أو بمعني أصاااااااااااح من الذي يحمل صااااااااااافة المواطنة فيها،  هو مواطن مدينته؟
 لمااا سمي هذا مواطن وغيره ال؟  ؟وما هي واجباته  ؟حقوقه

ها من يهتم بأمور الساااااااياساااااااة ااألمور التي يجب أن يتقصااااااا  ايري من أول  هو 
عليه أن ،  والسياسي والمشترع،  الدولة وماهيتهاأن يهتم بالنظر في ،  وأنواعها وطبيعتها
وبما أن الدولة تتأل  من  ، (1)والساااااااياساااااااية هي نظام ساااااااكان الدولة،  يهتم بهذه األمور

فهي كال مبني علا مجموعاة  ،  من أجزاء كثيرة  تكون أفراد مثلهاا مثال األشاااااااااااااايااء التي ت 
لمواطن الفرد؟ فمن هو ا،  ق منطقي وليس زمنياوالكل هنا ساابم الجزء ساب ،  الجزئيات

،  هتمام أرساااطو راجع لعدم االتفاق علا تحديد معنا المواطن في الدسااااتير المختلفةإ و 
األقلية مختل  عن معناه في الحكم الشاااااعبي   وهو يساااااعا لتحديد    حكمالمواطن في  ف

المواطن كما يري  ،  (2) المعنا المطلم للمواطن وليس معناه حسااب األشااكاي السااياسااية
وليس من  ،  وليس األرقاء من المواطنين،  ألن بها نزالء،  سااكن البالدأرسااطو ليس من  

فهؤالء تضااامن حقوقهم المعاهدات ، لدولةيشاااترك في محاكم البالد لعمله فيها أي في ا
  وتعين كفيال  ال  بااال أن بعض الااادوي تعطي هاااذا الحم كاااام،  واالتفااااقياااات بين الااادوي

األطفاي في سن الحداثة أيضا  ،  حاليكالقناصل والسفراء في وقتنا ال حقوق هؤالء ايرع
وليساااوا الشااايو  ،  ألنهم مواطنين مشاااروطين ببلوغ السااان القانونية  ،ال يعتبرون مواطنين

الموق  قساوة من أرساطو عندما ينزع صافة المواطنة   هذاوانهم قد فات الالال وفي آألن  
  ، ا  عادي   ا  أو مواطن   ا  ة سااوى كان عسااكري ي من شاايو  أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة المدن 
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وانهم  أو ننعتهم بشاااااااااااايء آخر من هذا آ  وأن هؤالء مواطنون قد فات    :رسااااااااااااطو يقوأل
ره باأن هاذا ي ومن قسااااااااااااااوتاه الظااهرة علا هؤالء تعب ،  (1) النحو فاإن األمر غير اي بااي

أو ،  دنيااةمن سااااااااااااااقطااا حقوقااه الماا   ا  وليس مواطناا ا  أي ليس مهماا   ،األمر غير اي باااي
الذي له الحم في المشاااااااااركة ،  عن المواطن البحاوأرسااااااااطو هنا يبحث  ،  المشااااااااردين

أرسااااطو:  أما المواطن البحا فليس له بين الحدود األخرى  يقوي  السااااياسااااية والقضاااااء  
ف أرساااااطو المواطن هنا يعر   ، (2) كونه يشاااااترك في القضااااااء والسااااالطة  منأفضااااال    ا  حد

فهنااك تعري     والاذي يمثال أحاد نوعي التعريفاات المنطقياة لادياه،  باالحاد  منطقياا    تعريفاا  
فالمواطن عند أرسااطو من  ،  (وتعري  بالرساام )التام والناقص  (والناقص -بالحد )التام 

وينتقد هنا من يشااااااترط في ، له الحم في المشاااااااركة السااااااياسااااااية والقضااااااائية في الدولة
كما ينتقد أولئك الذين يطلبون  ،  شاترط أفالطون اثنين كما  انحداره من أبويين   المواطن 

وخاصة أن ،  علا انحدار اإلباء واألجداد من نفس األصليصرون ندما  أكثر من الك ع
أبان   طنهالكل من يق،  بعض الدوي تقوم عند تأسااااااايساااااااها بالتجنيس أي منح الجنساااااااية

وهذا النظام الزاي ساااريا حتا وقتنا  ،  أي يسااكنها عند تأساايسااها  اا أراد الك،  التأساايس
لدوي بعد الحروب واالنقالبات  الحاضاااااااااااار في منح الجنسااااااااااااية للراغبين فيها عند قيام ا

 ا  دكما فعل كلينيس في أثينا بعد طرد ملوكها المسااتبدين  ا ضاام القبائل عد، السااياسااية
،  عند قيام المملكة بعد االساااااااتقالي ،  كذلك في ليبيا،  (3)والعبيد والنزالء رباءمن الغ  ا  وافر 

وهنا يتساااااااااااءي  ، (4)منحا المملكة الليبية حم المواطنة بالتجنيس لكل من يرغب بذلك
وينتهي  لي اإلقرار بهذه المواطنة وشااارعيتهم فكما  ،  أرساااطو عن شااارعية هذه المواطنة
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نمنح  ،  تقلدوا السااااااالطة بوجه غير مشاااااااروع كذلك ذينمنحنا الشااااااارعية ألولئك الحكام ال
 .لهؤالء المواطنين هذه الشرعية فهؤالء المتجنسين شأنهم شأن أولئك الحكام

فكما أن المالحين شااااااركاء في ،  في الوطنية ا  و شااااااريكالمواطن كما يراه أرسااااااط
بعمله يكتسااب    ن كل  و كذلك المواطن ،   لا بر األمان وإيصااالهاالمالحة لحماية الساافينة 

لذلك يجب أن ، ألن النظام الساااياساااي شاااراكة،  صااافة المواطنة فهم شاااركاء في الوطنية
تتأل  منهم والذين تتوفر فضاااااااايلة المواطن الصااااااااالح في جميع األفراد في الدولة التي 

وفضااايلة المواطن الصاااالح هي التي ،  يؤدون عملهم بشاااكل جيد مع عدم التشاااابه بينهم
أرساااطو الحرفيين والعماي اليدويين من صاااناع وزراع   بعديسااات ،  تؤساااس الدولة الفضااالا

، ألن هؤالء ليس لديهم وقا لممارسااة الساالطة النشااغالهم بأعمالهم  المواطنةمن صاافة 
تصاااايبنا الدهشااااة أيضااااا  والتعجب من موق  أرسااااطو وكأن ممارسااااة  اليومية الالال، وهنا
ن، كذلك  بعاده لطبقة العماي الذين يمدون الدولة  و ال يأتيه  ال المترف  السااااااااياسااااااااة ترف  

يتم اسااااااتبعادهم من العمل السااااااياسااااااي،  اةالمعيشااااااة والحي  ياتاء ويوفرون ضاااااارور ذبالغ
لاذلك    ،من صاااااااااااااافاة المواطناة بحجاة أن هاذه األعمااي ال تليم باالمواطن الحر  ويحرمون 

كمااا هي    ،تكون واليفااة الغرباااء والنزالء، وهؤالء يمثلون دائمااا في الاادولااة العاادد األكبر
 تن، وماا حادب ويحادب في التااريط الحادياث والمعااصاااااااااااااار من ثوراآلاحاالاة مجتمعااتناا  

دم سميث  ال نصرة لهذه الطبقات آأو  ونظريات سياسية واقتصادية مع كاري ماركس،  
الكادحة، لكننا يمكن أن نتفهم موق  أرسااااطو من مفهوم المواطنة، باعتبار االختالف  
بين المفاهيم الساياساية بين زماننا وزمانه، قد يكون الهور مفهوم التمثيل الساياساي في 

أي ما   عن انشاااااااااااغاي الجموع بالحياة العملية واالقتصاااااااااااادية،  يرالفكر الحديث هو تعب 
عرف باااالطبقاااة الكاااادحاااة أو طبقاااة العمااااي البوليتاااارياااا، مماااا جعلهم ال يمتلكون وقاااا 

وهذا تأكيد لكالم  لممارساااة السااالطة فكان اختيارهم لمن ينوب عنهم في مجالس النواب
 .  أرسطو 
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أنه ونتيجة لالختالف الحاصاال بين الدساااتير التي ما ساابم  من كل    نسااتخلص
مفهوم المواطنااة، فاالعضااااااااااااااوياة المؤقتااة والادائمااة في   تحكم الادوي، كاان االختالف في

مجاالس الادولاة، هي التي تحادد المواطن من عادماه، ولاذلاك يعرفاه أرسااااااااااااااطو باأناه الاذي  
الوالائ  القضاااائية أي المتمتع    ءيتمتع بحم المشااااركة في المجالس التشاااريعية واعتال

ريفه بأنه من  وهذا التعري  في رأي أرساااطو أفضااال من تع، (1)بكافة حقوقه الساااياساااية
ألن هااذه المواطنااة قااد يتصاااااااااااااا  بهااا    ،ينحاادر من أبوين يتمتعااان بصاااااااااااااافااة المواطنااة

المؤساااااااااساااااااااين األوائل للدولة، ويساااااااااتبعد بذلك أرساااااااااطو الحرفيين والعماي من تعري   
 أعمالهم.    طبيعةالمواطن بسبب  

 :وإقل مه  ،سك نه  ،الدول  حجمه  -ث ن    

ولكن النظام الصاااالح  ، الصاااالحة  هي اات النظمعند أرساااطو  الدولة الصاااالحة  
وليسااااااااا    ،غير ممكن في دولة عدد سااااااااكانها أكثر مما يلزم وهي هنا تحولا  لي أمة

كذلك الدولة اات عدد الساااااااااكان القليل لن ،  فكثرة العدد تمنع النظام والقضااااااااااء،  مدينة
ومن الخير للدولة    ا  يري أن الدولة جماعة مكتفية ااتي وهو  ، الذاتي  فاءتسااااااااااااتطيع االكت 

فأفضااااااال عدد الساااااااكان هو الذي يوفر االكتفاء  ،  أن يعرف الساااااااكان بعضاااااااهم البعض
وهذا ،  ى خر أالذاتي في المعاب من جهة ويكون من الساااااااااااهل التعارف بينهم من جهة  

 . أيضا  رأي أفالطون في القوانين  
األرا الخصاااااااااااابة التي تجعل سااااااااااااكانها ي هالذاتي    فاءاألرا التي تحقم االكت 

    :وهذا اإلقليم بالمصاااااااطلح الحديث متنوع اإلنتاج أرساااااااطو، حرار يعيشاااااااون في رخاءاأل
واسااااااااااااااتغناا هاا باه عن كال شاااااااااااااايء  ،  قواماه توفر كال أنتااج لاديهاا،  ألن اكتفااء البالد باذاتهاا

للجمهوريات الفاضااااااالة    والقراء،  فهذا االكتفاء يتحقم بتوفر كل أنواع المحاصااااااايل،( 2)  أخر
 في كل العصور يجد أن شرط االكتفاء الذاتي من أهم مقومات هذه المدن.

 مكونات الدولة: -1
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 :)أ( اإلقليم
العادياد من الادراسااااااااااااااات القاديماة والحاديثاة أن للمناا  وموقع اإلقليم أثره الكبير    ترى 

الساااياسااايات    هأرساااطو في كتاب    لافضااال السااابم    ويرجععلا أخالق وتصااارفات الساااكان 
 ن و ،والشارقي أاكياءليساوا  ولكنهمشاجعان ساكان المناطم الباردة  ن و فاألوروبي   ، لا هذا الرأي
الحارة أاكياء وحرفيون ولكنهم ليساااااااااااوا شاااااااااااجعان، أما ساااااااااااكان اليونان  المناطمساااااااااااكان 

الشجاعة من جهة والذكاء من جهة   الفضائلمن النوعين   اسبو ت وألنهميعيشونفيمنطقةوسطاك
في الساااااكان في كتابه  مقدمة ابن  يناالكبير م،وقداهبابنخلدونإلىأنللمناخوالجغرافياأثرهى خر أ

مخصاااابة العيك الكثيرة الزرع والضاااارع واآلدام والفواكه  يقوي:  نجد أهل األقاليم ال  خلدون 
ونجد في أهل  ،يتصااااااا  أهلها في الغالب بالبالدة في أاهانهم والخشاااااااونة في أجساااااااادهم

تاااااوجاااااااد   ال  ماااااااا  الاااااتاااااعااااالااااام  وقاااااباااااوي  الااااااادم  وخااااافاااااااة  الاااااعاااااقاااااوي  اكااااااااء  مااااان  األنااااااادلاااااس 
:  وتااااااااااارى هقاااااااااااولاااااااااااأيضااااااااااااااااااااااااا باااااااااااماااااااااااوناااااااااااتسااااااااااااااااااااااااياااااااااااكاااااااااااو ،واهااااااااااابااااااااااا( 1) لاااااااااااغااااااااااايااااااااااارهااااااااااام 

  وأيضااا يقولمونتساايكو ،( 2) شااعوبالبالدالحارةهيابةكالشاايب،وترىشااعوبالبالدالباردةباساالةكالشاابان
 لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 
3)  عندالهنودشاجاعةبحكمالطبيعة،حتىأنأبناءاألوربيينالذينيولدونفيالهنديخسارونشاجاعة قليمهم 

  روح الشاااااااارائع  كذلك فقهاء القانون المعاصاااااااار اهبوا  لا تأثير  كتابهفي نفس الرأي    لا،( 
علا أهل الجبل    هختلفساااااااااااكان ي اإلجرامية فالساااااااااااهل الذي يقع علا البحر   العقليةفي المنا   

  .علىسكانالصحراءو 

 
 .197( ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابم، ص1)
 .330م، ص2010، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1مونتسيكو، روح الشرائع، تر: عادي زعيتر، ج( 2)
 .334( مونتسيكو، المصدر نفسه، ص3)
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وطالما اختل  السااساة في   ،من البر والبحر  ا  جيد  ن موقع المدينة يجب أن يكو 
  ؟ مسااألة الموقع البحري للبالد.. فهل هذا االتصاااي مفيد للدوي الصااالحة أم مضاار بها
هؤالء السااااااااااااساااااااااااة يرون أن تكاثر الغرباء في المدينة عن طريم البحر يعرقل ساااااااااااير  

، للمدينة في حالتي الساالم والحرب  ا  ولكنه مع الك مفيد،  السااياسااة وتدبير شااؤون البالد
مثال كثرة  ،  ساااالبيا  أو   ا   يجاب  ا  ما يكون تأثير الغرباء علا المدن الساااااحلية واضااااح   كثيرا  

خلقااا طباااع غير سااااااااااااااليمااة في المواطن ،  المهاااجرين  لا أوروبااا عبر المنااافااذ الليبيااة
،  تجار بأرواح البشاااااااااار في تهريب المهاجرين بطرق غير شاااااااااارعيةالليبي الذي تعلم اإل

وكثرة هؤالء الغرباااء قااد يؤثر حتا في ،  لماااياجاال  أوالزج بهم في قوارب الموت من  
المتعااااارف عليهااااا المواطنين  ،  العااااادات والتقاااااليااااد االجتماااااعيااااة  بين  لالختالط  نتيجااااة 

 .أسواق المدينة يجب أن تكون منعزلة وسهل الوصوي  ليها من البر والبحر  .والغرباء
ا  وسااهل علا سااكانه، أن تكون هذه المدينة صااعبة االجتياح من األعداء  يجب

فاألرا القريبة من البحر  اا حسااااان  ، شااااان الغارات وسااااارعة النجدة وساااااهولة المراقبة
ألن البحر يجلب األجانب الذين يكونون اوي ،  وإاا سااااااااء فهي مضااااااارة،  نظامها مفيدة

  م يومن الصااااااعب تنظ، علي السااااااكان بيفيكون تأثيرهم ساااااال  ،أخالقيات وقوانين مختلفة
وكاأن أرسااااااااااااااطو هناا يقادم  ،  ادات من حلفاائهااأماا أهمياة البحر فهي اإلماد،  دولاة كهاذه
 ا يري  ،    يعطي أرساااطو أهمية بالغة للناحية الجيوعساااكرية،  حربية  اساااتراتيجيةدراساااة  

وبنفس الوقا يضااااااامن  ،  أن موقع المدينة يجب أن يكون بوضاااااااع يساااااااهل الدفاع عنها
كما أن البحر  ،  هاالتي قد تحتاجها الدولة  اا تعرضااا لهجوم(1)انسااحاب أهلها  ةسااهول

أو قد تورد ما فاا من  نتاجها  ،  حتياجات الدولة للوارداتأيساااعد في االسااتيراد لسااد 
 .كذلك مدينة توماس مور اليوتيويا للخارج

 
 .82جعفر عبد المهدي صاحب، في فلسفة السياسة، مرجع سابم، ص( 1)
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وهذه ،  الدولة أن تفكر في مصااااااالحتها أوال وال تفكر في الشاااااااعوب األخرى   اعل
لمساااعدة أصاادقائها   ا  قوي   بحريا    كما يجب أن يكون للدولة أسااطوال  ،  نظرة نفعيةألرسااطو 
فإاا كانا  ،  وقوة هذا األسطوي يعتمد علي طموحات الدولة وسياستها، وإرهاب أعدائها

نساااتخلص من كل ما ،  يصااالح لهذه الغايات ا  اساااتعمارية فعليها أن يكون أساااطولها قوي 
ويجب أن تكون متصااااااااالة  ،  أن المدينة الدولة يجب أن تكون برية وبحرية معا    ،سااااااااابم

يجب أن تكون صاااااحية  :ويجب أن تتوفر فيها مجموعة الشاااااروط التالية بجميع أجزائها
  ل وأن تساتقب،  لذلك البد أن تساتقبل الشارق وتتعرا للرياح الشارقية ألنها رياح صاحية

كما يجب أن تسااااعد الساااكان في حمايتها  ، العام  طوايالجنوب حتا ال يساااودها البرد 
ألنها    صاااااااعبة علا أعدائها  بموقعها الجيد وأرضاااااااها المنبساااااااطة ساااااااهلة علا مواطنيها

أو بصاااناعة   ةيجب أن تكون المياه داخل األساااوار طبيعي ،  محصااانة طبيعيا  وصاااناعيا  
ودوي السااااااااااااااهوي ،  والاادوي الجبليااة العاااليااة لالوليجاااركيااة،  الصااااااااااااااهاااريع لتوفير المياااه

وهذه التقسايمات للساكان الهرت  ،  رساتقراطيةودوي الهضااب المحصانة لأل،  للديمقراطية
عن  صااااالحات صااااولون فظهرت طبقات شااااعبية    التي لم ترا  لالتينية  افي األحزاب  

 سياسية وهي:   ا  لها تطلعات سياسية وكونا أحزاب 
السااااااااااااااهااااال وهو حزب   -1 محاااااافظ  النبالء،  حزب  األراضااااااااااااااي وهو حزب  مالك 

  ا  دافع عن النظم القديمة المدونة ما يمكن أن تسااااااميه حديث ي ليكورحوس،  يتزعمه
 حرب المحافظين.  

حزب البحر أي السااااااااااااااهااال السااااااااااااااااااحلي وهو حزب المعتااادلين وهم المعجبين   -2
 .  ما يمكننا أن نسميهم بالديمقراطيين بالمصطلح الحديث بإصالحات صولون 

حزب الجبال ونظرا  للطبيعاة الجبلياة الواعرة سااااااااااااااتكون طبيعاة أهال الجبااي أكثر   -3
والطبيعة المحيطة حساااااب  تأثر الساااااكان بالمنا   ةخشاااااونة ووعورة، وأيضاااااا  دق
هؤالء هم من رفض  صااالحات حسااب رأي الباحثة  الدراسااات القديمة والحديثة  
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الطاغية الذي    زسااااااااترواسب صااااااااولون وهم يملكون الديمقراطية المتطرفة يمثلهم  
 .(1)صادر أمالك األغنياء لصالح الفقراء

م  الزراعة يجب أن تكون علا شااكل شااطرنجيوهذه ر ية اقتصااادية ألرسااطو بعد
، وهذا حسااااااب فهم الباحثة  ،حتها ساااااانة أخرى ار إبزراعة األرا ساااااانة و   ،ق األرااره 

 .التنظيم الذي الهر في المفاهيم الزراعية الحديثة في أوروبا

 :الشعب  -ب
يري أرسااااااطو أن شااااااعوب أوروبا ،  أهل المدينة التي ينشاااااادها أرسااااااطو  صاااااافات

.كلها  .   :أرسااااطو يقوي  المقيمة في األقاليم الباردة شااااجاعة مقدامة ولكنها ليسااااا اكية  
ولذلك فهم ساااااياسااااايا  ، (2)قدام وشاااااجاعة ولكنها ناقصاااااة الحجة متأخرة في الصاااااناعة   

أما ،  ساااااااتعماريةولكن ليس لديهم نزعة اوشاااااااعورا  بالشاااااااجاعة  بالحرية   ا  حسااااااااسااااااا أأكثر  
يقوي  تتقن الفنون والصاانائع ولكنها غير شااجاعة  ،ساايوية فهي ثاقبة الذهنالشااعوب اآل
ولهذا السابب فهذه الشاعوب ،  (3) .. ولكنها عارية من الثبات ورباطة الجأب.   :أرساطو 

غريقية وألنها تقع في منطقة وساااط اشاااتركا في كل  أما الشاااعوب األ،  خادمة ومساااترقة
 ا  ام متوقد الفؤاد ولذا ال يظل شاااعب اا أنه شاااعب مقد. .   :أرساااطو وعنها يقوي  الصااافات  
 اا وفم  ،  الجميع علاأن يفرا سايادته    ا  وقادر ،  فاضالة  ا  اا ساياساة جد،  بالحرية  ا  مولع

غريم بحكم توساااااااطهم بين هؤالء وهؤالء جمعوا كل  فاأل،  (4)  لي نظام ساااااااياساااااااي واحد
فظون علا اسااااااتقاللهم وكي   امن الشااااااجاعة والذكاء فهم يعرفون كي  يح ،  الصاااااافات

يولون حكومااات حساااااااااااااانااة ولو اجتمعوا في دولااة واحاادة لفتحوا العااالم وهااذه كلهااا آراء 
 أرسطو في األغريم.  

 
 .32( مصطفي النشار، تطور الفلسفة السياسية، مرجع سابم، ص1)
 .371سابم صالمصدر السياسيات ارسطو ال( 2)
 .371المصدر السابم: ص( 3)
 .371المصدر نفسه: ص( 4)



163 

هذا الشاااااااعب الذي يريده أرساااااااطو في مدينته يجب أن يتكون من عدة أقساااااااام، 
  يقساام أرسااطو الدولة،  قيام الدولة عناصاارتقابل الوالائ  المطلوبة في الدولة وسااماها  
  ، الكهنة  ،الماي  ،األساااااااالحة  ،الفنون  ،الغذاء) لا أجزاء ال يمكن أن توجد الدولة بدونها  

.. زراع وصاااااااناع وتجار  . تنحصااااااار والائ  المواطنين في ثمانية أنواع  (اإلدارة العامة
الذين يوفرون الغذاء  راعالتوالي الز  افهم عل،  (1) وحكام وموالفون وجند وأعيان وكهنة  
غنياء الذين يمتلكون الثروة ليتمكن  ثم اال،  واألساالحة األدواتون  والصااناع الذين يصاانع

  ويمكن القوي   :يقوي أرسااااطو   ،القضاااااء ا  ن من البيع والشااااراء ثم الكهنة وأخير و المواطن 
بل جمااعة  ،  ألن الدولة ليسااااااااااااااا جمااعة ما،  أن هذه األعمااي التي تحتااج  ليهاا الدولة

عاداد  تكون فيهاا جمااعاة من الفالحين إل.. فيجاب أن .تكفي نفسااااااااااااااهاا في مرافم الحيااة
وقضااااااة لتصاااااري  األمور    ،وكهنة  ،وأهل ثروة  ،وأن يكون فيها صاااااناع وجيك، القوت

والادولاة عباارة عن شااااااااااااااراكاة بين متمثلين    .(2)الضاااااااااااااارورياة والباا في األمور المفيادة 
والدولة  ، والساااااعادة هي الخير األعلا ومصااااادر الفضااااايلة،  يشاااااتركون في حياة ساااااعيدة

مع أنهااا تختل  من فرد  لي أخر وهااذا   ،الااذين يمتلكون الفضاااااااااااااايلااة  ؤالءمن هتتكون  
  اجتماع  هو  بل    ا ،اعتباطي  ا  واالجتماع البشااااااااري ليس اجتماع،  االختالف يرجع للطبيعة

،  هي ساااد الحاجات واالكتفاء الذاتي لساااكان المدينة   ،الغرا منه تحقيم مصااالحةمهم  
،  ي نحقم التكامل من خالي االختصااااااص لك، لذلك فكل فرد من هؤالء مهم في الدولة

وليساااااا ،  هي الدولة الفضااااالا الحقيقية محتملة التحقيم  ،ألن ما يساااااعا  ليه أرساااااطو 
 .كدولة أستااه غير ممكنة التحقيم

فهذا التنوع يرجع  لا أن البعض لديه القدرة علا فعل بعض األشااياء والبعض  
وساائل مختلفة   شاروألن لكل الب   ،مما أدى  لا تنوع الدوي والحكومات الساائدة فيها،  ال

يقوي  لذلك وجدت الساااياساااات والحكومات المختلفة والمتباينة  ،  للحصاااوي علا الساااعادة
 

 .86محمد علا محمد، وعلا عبد المعاطي، السياسية بين النظرية والتطبيم، مرجع سابم، ص(1)
 .376صمصدر سابم، أرسطو، السياسيات، ( 2)
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كبر حظ من  أ وبما أن الساااااااااااياساااااااااااة الفضااااااااااالا هي التي تضااااااااااامن للدولة   :أرساااااااااااطو 
والسعادة البد لها من الفضيلة  فوسيلة الدولة لبلوغ السعادة هي الفضيلة  ، (1). .السعادة
يتطلب    الحهذا الصاااا ،  ا  وليس افتراضااااي   ا  حقيقي  ا  رتبط بصااااالح المواطنين صااااالح التي ت 

، ألنهم ليساااوا من أهل الفضااايلة ،اساااتبعاد الصاااناع والزراع والباعة من الحياة الفضااالا
،  منهم علا سابيل المثاي أفالطون ،  سافية في أثيناغلب التيارات الفكرية والفلأ وهذا رأي 

للطبقات الدنيا في أن تكون من أهل الفضاااااااااايلة وهي فكرة  ا  ولذلك كان الرفض شااااااااااديد
وساابب رفضااهم ألصااحاب  ،  موجودة في البيئة اليونانية شااأنها شااأن فكرة الرق أو القنية

صافة المواطنة    الذي يمنح ،ألنهم ليس لديهم وقا لممارساة الفعل الساياساي  المهنهذه 
وساابب الك ،  فالمواطن في رأي أرسااطو هو من يمتلك حم المشاااركة السااياسااية، للفرد

يقوي  أن تعاطي الساااياساااة يحتاج  لا خلو الباي من مهام المعيشاااة    ،كما يري أرساااطو 
أن يتجنبوا الزراعة  ،  .يجب علا المزمعين أن يحصااااااوا في عدد المواطنين.   :أرسااااااطو 
واالنصااراف  لي األعماي السااياسااية يقتضاايان خلو الباي  ألن تحصاايل الفضاايلة  .أيضااا  

،  يجب أن يكون المواطن خلي الباي من مشااااااااكل المعيشاااااااة ،  (2) من المهام المعيشاااااااية
أماا ،  وتوفيرهاا ألنهااا سااااااااااااااتكون من مهااام الرقيم الاذي يعماال في األرا ليوفر الغااذاء

عمل السااااياسااااي فليس مطلوب منه  ال العمل السااااياسااااي وهذه المشاااااركة في ال اطنالمو 
الساااياساااية للطبقة  ن أرساااطو منح صااافة المواطنة  أ، وكهي التي منحته صااافة المواطنة
 .دون غيرها حسب فهمي كباحثة

 : الهيئاتالسياسية)جـ( 
كما قسام أرساطو العمل في الدولة  لا سابعة أقساام، قسام المجلس الذي يتداوي  

 السلطة  لا قسمين.
 ؟المدينة الفضلا في رأي أرسطو فمااا بقي لدينا ليكون أقسام 
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وهناا  ،  يري أناه لم يبقا لناا  ال الجيك والمجلس الاذي يتاداوي مصااااااااااااااالح البالد
 ؟المجلسين نفس األشخاص  ييتساءي هل يجب أن يكون األشخاص ف

ألنه ال يسااااااااااتطيع البقاء في طاعة ،  من جهة البد أن يكون نفس األشااااااااااخاص
ومن  ،  قرار السااااياسااااة وتبديلها ساااالطة   ويمتلك،  خضااااوع  ال من يمتلك القوة المساااالحةو 

ألن  ،  شاخاص مختلفينىأ ل  ان متغايرتان بأن ت عهدات مهمعتبار أنهما  ا جهة أخرى يجب  
واألخرى تبغي القوة الجسدية ، وهي شؤون الحكم،السنيينوحكمة  الفطنة   تبغيحداهما  

الهيئتين   فينبغي أن نسااالم الساااياساااة  لا يقوي أرساااطو:  ،  وهي واليفة الجيكوالشاااباب 
جميعا ، ال في آن واحد، ولكن لساااااااانة الطبيعة التي جعلا القوة لألحداب، والفطنة في 

ويكون  ،  لذلك يجب أن تسالم السالطة لهاتين الهيئتين في آن واحد،  (1)المكتملين السان 
ويعطا  ،  ألنهم يمتلكون القوة البدنية وهم الحماة، عطي لألصاااااااااغر الساااااااااالحالك بأن ي  

وهااذه القساااااااااااااامااة في رأي  ،  وتجاااربحكم البالد لمااا لااه من فطنااة    لمن كبر منهمااا حم
وهذا ما يعرف بمفهوم التناوب في الساااااااااااالطة  ،  أرسااااااااااااطو تراعي الكفاية واالسااااااااااااتحقاق

ن الذين يجب أن يعيشاااااوا في و والثروة يجب أن تكون لديهم ألنهم المواطن ، الساااااياساااااية
وال    ،يعادون من المواطنينوألن العمااي من األرقاء والنزالء واألجانب لذلك ال  ،  بحبوحة
الحماة والسااااساااة الحكام يتداولون  هم فالدولة الفضااالا قسااامين فقط  ، الفضااايلة  يمتلكون 

أما الكهنة وهم من بقي من تعداد سااااكان المدينة فلهم مكانة  ،  بينهمشااااؤون البالد فيما  
 ن في الخدمة فيو وهم أولئك الذين أضااانتهم السااان اآللهة   خدام  ألنهم، جليلة في الدولة

  : أرساااااطو يقوي  اآللهة    عليهم أن يرتاحوا في خدمة،  الهيئتين الساااااابقتين الحماة والحكام
هؤالء باالخادم   اعن وربماا ترتاب أن ي  ،   أن يرتااح في خادمتهم من أضاااااااااااااانتهم الساااااااااااااانون 

فاالحمااياة  ،  و مرتبط باالساااااااااااااان  تنااوبوبهاذا يكون العمال في الماديناة باال،  (2) الكهنوتياة
والكهنوت للشااااااااااااايو  وهذا نتيجة اختالف األهلية وهو النافع  للشاااااااااااااباب والحكم للكهوي  

 .للدولة
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والواليفااة التي يتم  ،  والواليفااة الاادائمااة في الاادولااة للفالحين والزراع والصااااااااااااااناااع
 .التداوي فيها المتغيرة بتغير األهلية هي الواليفة السياسية

بل وجد في مصاااااار وفي ،  في الفلساااااافة السااااااياسااااااية ليس جديد  قيالتقساااااايم الطب 
  وقد قساااام ،  وقاي به صااااولون في قوانينه فهو ليس غريب علي البيئة اليونانية،  كريا

،  و الطبقاة الوسااااااااااااااطي،  قاانون صااااااااااااااولون المواطنين  لا أربعاة طبقاات وهم األغنيااء
قبل أفالطون وأرساطو  التقسايم الطبقي عرفته اليونان القديم،  (1)ن رو والمأجو ،  والفرساان

عرف مع صاااااااااولون المصااااااااالح وعرف مع الفيثاغوريه وغيرها من الفلسااااااااافات كما أقر 
لم لها من فائدة عظيمة فالموائد العامة ، أيضاا  أفالطون الموائد العامة قاي بها أرساطو 

نفقات العبادات مشااااااااااااااتركة من األراضااااااااااااااي التي ،  لها نظام حساااااااااااااان  ،مفيدة لكل دولة
كما أن ، واألفراد لدور العبادة،  فالعامة للموائد العامة، واألفراد  العموم  ينب أيضاااااااا  قسااااااامت 

والعماي الذين ،  علا الحدود  ا  في وساااااااااااط المدينة وأرضااااااااااا   ا  المواطنين يمتلكون أرضااااااااااا 
ن من المحاربين حتا ال يفكرون في نو يزرعون األراضااااي من العبيد واألجانب وال يكو 

ألصاااحاب هذه األراضاااي وفي العامة   ا  ملك ةهؤالء العبيد في األراضاااي الخاصااا ، الثورة
 .للدولة  هم ملك  

المعابد يجب أن تكون فخمة وتصااااالح للموائد الرسااااامية للحكام وتأدية المراسااااام  
فتكون فوق ربوة وتحتهاااا  ،  من جميع أماااكن الماادينااة  ى ر يجااب أن ت  ،  الاادينيااة العالنيااة

أما ،  املين فيهاوتناسااااب الع،  لرياضااااة الحماة والحكام والكهنة واسااااعة   ساااااحة  أو    ا  دان ي م
وبما أن الموطنين هم الكهنة والحكام ، العامة فال يدخلوها  ال بدعوة رسمية من الحكام

والمكلفون والحكام  ، فالكهنة بجانب األماكن المقدساااااااة  ،والجند فلهم موائد خاصاااااااة بهم
 .(2)الحاي في المدن واألرياف هالعامة وهذ  يادينبالشأن العام موائدهم في الم

 
 .30، صمرجع سابممصطفي النشار، تطور الفلسفة السياسية )من صولون  لا ابن خلدون(، ( 1)
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بالد هو الذي يحقم السااااااعادة وهي تتحقم بوجود شاااااارطين أن تكون  دسااااااتور ال
، وأن يكون من المسااااااااااااااتطااع القياام بااألفعااي التي تؤدي  ليهاا،  األفعااي لغااياة محمودة

،  اضاااااالة وبعض الوسااااااائل غير ف، فبعض األفعاي ال يمكن تأديتها لعدم وجود وسااااااائلها
لة ألنها سااااتحقم السااااعادة  لإلرادة الفاضاااالة للدو  ا  لذلك يجب أن يكون الدسااااتور مصاااادر 

والفضاااايلة ال تأتي بالمصااااادفة ، وهذا مرهون بأن يكون الحكام فضااااالء، لجميع األفراد
بل أن ،    الفضاايلة كما يراها أرسااطو ليسااا مجرد ساالوك عشااوائي،  بل بالعقل واإلرادة

العلم بمعني  ،  ال  اا تضااافر لديه الساالوك مع العلم ضااالالشااخص الفاضاال ال يكون فا
وبما أن جميع المواطنين يشاااااتركون في حكومة الدولة فهم بهذا  ،  (1)الفضااااايلة وماهيتها
التي تتأثر بالطبع والعادة  ، وهذه الفضاااايلة العامة تنتع الفضاااايلة الفردية،  كلهم فضااااالء

وأرسااااااطو يرى أن القانون هو العقل مجرد عن الهوى وهو الساااااايد فهو يضاااااامن    والعقل
 .حرية األفراد وحقوقهم

 م الدستوري حسب فهم أرسطو له ثالثة عناصر:  والحك
الصاااااالح العام هدفه بخالف الحكم الفردي أو األقلية التي تساااااعا لمصاااااالحهم  -1

 الخاصة. 

 هو الحكم وفم القانون والدستور.   -2

الحكومة الدسااااااااتورية هي حكومة رعية راضااااااااية بخالف الحكومة االسااااااااتبدادية   -3
 .(2)القائمة علا القوة والخوف

 عبودية ونظام الرق:  المرأة ال -2
يذهب أرسااااطو  لا تفوق الرجل علا المرأة بالطبيعة حيث بنا رأيه علا ر ية  
بيولوجية  تصاااااااور أرساااااااطو بأنها تشاااااااكل الهيولي، مقابل الرجل الذي يكون الصاااااااورة،  

 
 .130العالم، مرجع سابم، ص امصطفي النشار، فالسفة أيقظو ( 1)
 .153، مرجع سابم، ص1( جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ج2)
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حاوي الرجل  عطاءها صاااااورة من خالي  الذي ي فالمرأة في نظره ليساااااا ساااااوى الهيولي  
صاااورة أو الفاعل اإليجابي، والمرأة هي الهيولي أو المنفعل  التوالد  أي أن الرجل هو ال

نحطاط المرأة والعبد ألنهم منحطين وتابعين للسااااااايد   ، ولذلك يرى أرساااااااطو (1)السااااااالبي
طته علا المرأة كساااالطة لالمتفوق عليهما ولكن تختل  ساااالطة الساااايد علا كلتيهما فساااا 

هي    ساااااااااااااالطاة السااااااااااااااياد علا العبادالحااكم والمحكوم في النظاام الجمهوري في حين أن 
 .  كسلطة الحاكم والمحكوم في النظام االستبدادي

أيضااااااااااااااااا  يميز المرأة باااالجااااناااب العااااطفي والحكم العااااطفي علا األمور وعااادم  
فأفضااالية الرئاساااة يمتلكها  عن المرأة، اساااتعمالها للعقل من أساااباب نزع صااافة الرئاساااة  

ال يمتلكون هذه   اء ألنهموالنسااااااااا فقط الرجل ويساااااااااتثنا منها األطفاي لصاااااااااغر سااااااااانهم  
 الفضيلة لسيطرة العاطفة لديهن، والعبيد ألنهم ملك لغيرهم.

ية وأداة  يت إلدارة الب لو األسرة الكاملة في رأيه تتكون من األحرار والعبيد وهم مكون 
وهم أدوات للعمال وعلا هاذا يرجع  لا الطبيعاة التي   مقتنيااتهاذه اإلدارة العبياد ألنهم  
 والبعض للطاعة. خلقا البعض لألمر  

للعبودية في نظره وأجازها   فض أرسااااااااااااطو اسااااااااااااترقاق اليوناني ألنه ليس أهال  ر 
 غريقية.  اإلر أي الشعوب غير  ب للعجم والبر 

 :رجل الدولة -3
 ؟أو السياسي في نظر أرسطو  لةمن هو رجل الدو 

،  والنفس من عقل ورغبة،  أرسااااااااطو كما أن الحي يتكون من نفس وجسااااااااد  يري 
،  كذلك الدولة تتأل  من كل هؤالء جميعا ،  ومن عبد وسااااااايد، رجل وامرأة واألسااااااارة من  

لذلك ففضااااااااايلة المواطن ،  ولهذا لن تكون فضااااااااايلة كل هؤالء واحدة ألنهم أنواع متباينة
،  أن االختالف ناتع عن التنوع والتعدد  عفنساتنت ،  الصاالح والرجل الصاالح ليساا واحدة

 
، األهاالي للطبااعاة والنشاااااااااااااار 1( ينظر، محماد سااااااااااااااعياد طاالاب، الادولاة والادين )بحاث في التااريط والمفااهيم(، ط:1)
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صااالح والمواطن الصااالح في نفس  لكن هل يوجد الشااخص الذي يحمل صاافة الرجل ال
 ؟الوقا

، فالعبد ملك لسااااايده،  أن أرساااااطو جرد العبيد من حقوقهم ألنهم مقتنيات  نالحظ
الطبيعااااة خلقااااا البعض أحرار  والبعض  ،  البعض ر سااااااااااااااااااءو ،  ا  والبعض عبيااااد،  ا  ألن 

وهذا شايء طبيعي ألن  ،  والكل موكوي بعمله لخدمة الدولة الكاملة الساعيدة،  مر وساين
والعقل  ، تساااود سااايادة سااايادية فالنفس،  فيه سااالطة سااايادية وسااالطة مدنية  ى نر كل كائن  

والنفس رغبة قد ،  ألن العقل أي الفكر مجرد عن الهوى ،  يسااود ساايادة ملكية وسااياسااية
والقوي المدركة العقل ،  ولذلك فالنفس تسااااااالط علا الجساااااااد،  يقودها الهوى عند البعض

  فردع عن الك ضاااارر علا اإلنسااااان الولو تساااااويا في الساااايادة لنت ،  يساااالط علا الهوى 
وأهم الفضااااااااائل الفطنة التي ،  والفضااااااااائل مختلفة الختالف األشااااااااخاص،  وعلا الدولة

،  لذلك فرق أرساااااطو بين المواطن الصاااااالح والرجل الصاااااالح ،  ساااااوف يتميز بها الحكام
أما فضايلة الرجل  ،  ففضايلة المواطن الصاالح يجب أن يكتسابها الجميع بحكم المواطنة

ويجب أن يمتلك الملك فضاااايلة الفطنة لهذا ،  لفطنةال يمتلكها الجميع وهي االصااااالح ف
ولهااذا يجااب أن ،  يجااب أن تختل  تربيااة أبناااء الملوك عن غيرهم ألنهم يعاادونااا للحكم

 ألن من لم يتعلم الطاعة ال    :أرساااااااطو يقوي  يحملوا فضااااااايلتين هما الفطنة والخضاااااااوع  
أن الحكام في   ابمعن العبارة تنسااااااب  لي صااااااولون هذه  ، (1) ساااااابيل أن يحساااااان الرئاسااااااة

الفترات األولي في حيااتهم وهم أبنااء يتادربون علا الطااعاة حتا  اا وصاااااااااااااالوا لمرحلاة  
نساااااتنتع من هذا أن فكرة التناوب قائمة علا الجبر من جهة  ،  الحكم أحسااااانوا الرئاساااااة
سااااااااة وهي ممارسااااااااة الساااااااالطة المدنية التي تختل  عن ممار ،  والطاعة من جهة أخرى 

التي تسااهر علي ضااروريات المعاب والتي تخص األعماي الخدمية  ، ياديةالساالطة الساا 
التي تخص العبيااد وهي متعااددة الزراعااة والتجااارة و أصااااااااااااااحاااب المهن الياادويااة الااذين 
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يحصاااالون علا قوتهم من عمل أيديهم هؤالء في بعض الكيانات السااااياسااااية ال ينالون  
بر وضاااايعة كما هو الحاي عند أرسااااطو حظهم في المناصااااب السااااياسااااية وأعمالهم تعت 

وهي أعماي يجب أن ال يأتيها الرجل الصااالح وال المواطن الصااالح  ،  وأسااتااه أفالطون 
،  ال يؤديها الرئيس والتي،  وال الرجل الفاضااااال وال الساااااياساااااي ألنها أشاااااغاي المر وساااااين

  بخالف الساااااااااااااالطة المدنية والتي يجب علا الرئيس  تقان فنها وهو مر وس كما يتعلم 
وهي  ،  وهو رئيسأتقنها  فإاا خضاااااااااااااع لها وهو مر وس  ،  المرء قيادة الفرس وهو فارس

كما أنه علا الرئيس أن يقتني فضاااااااااايلة ،  قائمة بين أحرار أكفاء في الساااااااااالطة المدنية
ألن  ،  وتميزه بفضاااايلة الفطنة التي ال يمتلكها المر وس،  ؤمروي    وهو يأمر    العديالعفة و 

ويقارن أرساااطو العالقة بين الرئيس  ،  ئيس والمر وساااينباقي الفضاااائل مشاااتركة بين الر 
مما سااااااابم  ،  (1)والمر وساااااااين بالعالقة بين صاااااااانع المزمار المر وس والمطرب الرئيس

الصاااااااالح والمواطن الصاااااااالح الذي يمثل   الرجليمكننا اإلجابة عن ساااااااؤالنا عن ماهية  
لذي يجمع  هو ا  ،شااخصااية الرئيس أو الملك في رجل الدولة أو السااياسااي عند أرسااطو 

،  وهي الطاعة وفضاايلة الرجل الصااالح التي هي الفطنة،  بين فضاايلة المواطن الصااالح
 يخضاااااااع   تناوبهاوالسااااااالطة في الرئاساااااااة سااااااالطة ،  العفة والعديالفضااااااالتين ه  ئ مع اقتنا

تاااارة   مجتمعال لظااااهرة التنااااوب في األمر والطااااعاااة يعني أن يكون المواطن حااااكماااا 
،  ( 2) تارة أخرى هذا النوع من التناوب يزيل الالمسااااااواة في الحياة الساااااياساااااية  ومحكوما  

بمعني أن الرئيس كان جنديا من الحماة ثم أنتقل في مرحلة عمرية متقدمة لمنصاااااااااااب  
وهذا شاااااكل السااااالطة المدنية عند أرساااااطو ،  هنااكالرئاساااااة ثم عندما كبر أكثر أصااااابح 

  ، طة الساايادية فهي ساالطة رب األساارة بعبيده أما الساال،  ساالطة يتناوب فيها أحرار أكفاء
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وهي    فكما تسود النفس البدن ألنها أفضل منه كذلك يسود السيد العبد ألنه أفضل منه
 .أيضا  اإلدارة البيتية والخدمية

 :الس  س  اله ئ ت -ث لث   

كانا بمصاااطلح   اء  ساااو   (السااالطة الساااياساااية التي تتمثل في )الهيئات الساااياساااية
الهيئة التشااااااااريعية والهيئة  )وهي ما تتمثل في  ،  لمصااااااااطلح الحديثأرسااااااااطو قديما أو ا

التي  ،أرساااااطو فيها أنها الحكم الساااااياساااااي في الدولة  ى ير ،  (التنفيذية والهيئة القضاااااائية
خطر السالطات  أ و   :أرساطو يقوي  تعتمد علي تنسايم السالطات وأهمها السالطة الحاكمة  

طة العليا في الدولة أي الهيئة  وهي السااال .(1) الدولة  حكومةهي ،  شاااأننا في كل مصااار
كان بيد    ا  فإاا كان الحكم شاااعبي ،  في الفكر الساااياساااي قديما وحديثاوالتنفيذية  التشاااريعية  
،  أقلية غنية أو ثقافية أو أعيان اءفي يد األقلية ساااو   و فه  ا  وإاا كان ارساااتقراطي ، الشاااعب

أن غاية االجتماع   أساااااالفناوكما  ،  أو طاغية    ا  أو رئيساااااا   ا  كان ملك  اءسااااااو  ،أوحكومة فرد
وألن اإلنساااان مدني بطبعه فهو يساااعا  لا ، البشاااري تحقيم منفعة وهي العيك الرغيد

أما أن ،  تالف مع الجماعةئ اال ا ل أن من لم يساع  أيضاا  وكما أسالفنا، تحقيم هذه الغاية
  طةالساااال  ،ن أبسااااط أنواع الساااالطات كما  ، أو يكون وحشااااا  ، يكون فوق مسااااتوى البشاااار

هذه السااااالطة  اا أنعدم وجود العبيد أو   انتفت  ،  ة التي تربط رب األسااااارة بالعبيدالسااااايادي 
وهي لمصاااااالحة الساااااايد باألصااااااالة ولمصاااااالحة العبد بالعرا علا حد قوي  ، انقرضااااااوا
وهذه السااالطة التهمنا في معنا السااالطة الساااياساااية أنما السااالطة التدبيريه في ،  أرساااطو 

  د مة علا المصااالحة المشاااتركة وهي قد تعو عالقة قائ   يالبيا علا الزوجة واألبناء وه
لكنها في األصاال لصااالح  ،  مر وسااينكأو علا أفراد األساارة  ،  علا رب األساارة كرئيس

كما يسااااااااعا مدير الدفة في المركب  لي خير  ،  أكفاء وهي بين أحرار  ،  (2)المر وسااااااااين
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ألنه قد يصاااااابح    ا  دائما  وبهذا فهو ليس مدير ،  البحارة كذلك يشااااااترك فيما يلحقهم من نفع
،  مبدأ المساواة بين المواطنين  علامن هنا فالسلطة السياسية قائمة ، أيضا  احد البحارة  

ويقارن أرسطو زمانه بمن سبقهم حيث قاي أن األزمنة السابقة  ، فيحكم األفراد بالتناوب
ألن المناصاااب في الحكومة كانا بالتناوب في حين أن المناصاااب في   ،كانا أفضااال

فمن يصال  لا السالطة يريد االحتفاظ    ،ن يصالها ال يريد التخلي عنهاعصاره أصابح م
هذا ما نالحظه اليوم أيضاااااا  في ليبيا فمن يصااااال  ،  (1)دائما ألجل منافعها ومربحها  هاب 

  مزمن    ون بمرا  اب  ص  م   م  ه  لهذا ف  ، لا كرسي السلطة ال يريد تركه لغيره أو التخلي عنه
، مصااااااابون بالصاااااافراء هذكرنا برأي أفالطونفهم عندهذا الموق  ي ،  ال يمكن النجاة منه

وهي اشاااتراك  ،  مصااالحة الجماعة  ليفي حين أن السااالطة الصاااالحة هي التي تساااعا  
أما السااالطة التي تساااعا  لا تحقيم مصاااالحها الشاااخصاااية فهي سااالطة فاسااادة  ، أحرار  

 .وهي كسلطة السيد علا العبد
وال االشاااااااااتراك في التبادي  ،  ولهذا فالدولة ليساااااااااا االشاااااااااتراك في مكان اإلقامة

األمور الباد أن   ذهمع أن كال ها ،  حمي بعض األفراد من بعضت وال تتاأل  ل،  التجااري 
ن اجتمعا وتحققا بدون شاااااااروط قيام الدولة فهي  إ ال أنها و ، توجد  اا نشاااااااأت الدولة

ألن الدولة الحم هي التي تكون فيها الشااااااااراكة قائمة للوصااااااااوي  لا حياة  ،  بال اعتبار
والحياة الكاملة للبيوت واألسار من خالي الموائد العامة ، صاد االكتفاء الذاتيفاضالة بق
  ألنه من أسااااااااااس قيام الدولة والمجتمع   ،العمومية ألجل  يجاد مبدأ الصااااااااااداقة والذبائح
بهذا نساااااااعا  لا ،  والالحقة لهالساااااااابقة  تشاااااااابه دولة أرساااااااطو بالمدن الفاضااااااالة  ت وهنا  

فما هي هذه الهيئات المكونة للدولة في ،  فمصااالحة الفرد وساااعادته وليس مجرد ائتال
نه كان   ، والهيئة القضاااااااااائية،  والهيئة الحاكمة،  هي الهيئة التشاااااااااريعية  ؟رأي أرساااااااااطو 
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سااطو كان من  ر وأ،  (1) لنظرية فصاال الساالطات، بين فالساافة العالم القديم  دراكااألكثر  
عن   ا  ذا كان ناتج وه، أوائل الفالساااااافة الذين نادوا بفصاااااال الساااااالطات الثالب في الدولة

  فهم أرساطو العميم للسالطة الساياساية في الدولة من خالي هيئتها المتخصاصاة الثالثة 
 -وتنقسم الهيئات المتخصصة عنده  لا:  وأيضا  يرجع  لا واقعيته في التفكير

 :مجلس الشورى   -)أ(
  بسااااان السااااالطة التشاااااريعية تتمثل في الجمعية العمومية للمواطنين وهي تختص  

 . وما يقبلها حديثا  مجلس النواب القوانين وانتخاب الحكام ومراجعة حسابات الدولة
الشااورى عند أرسااطو هو الهيئة التي تساان القوانين والهيئة الحاكمة هي    مجلس

من يخرق هذه القوانين مشااااااارعين كانوا  التي تنفذها والهيئة القضاااااااائية التي تعاقب كل  
..وإاا  .، أن األحكام السياسية كلها تنطوي علا ثالثة عناصر:يري أرسطو ،  أو منفذين

ربط أرساااااااطو ،  (2)طابا حالة الساااااااياساااااااية حتما    ةما طابا حاي تلك العناصااااااار الثالث 
:  أرسااطو ، فسااادها بفسااادهم أيضااا  و ،  صااالح الدولة بصااالح عناصااره أو هيئاتها الثالثة

،  الذي ينظر في الشاااااااااؤون العامة،  الثالثة هو مجلس الشاااااااااورى تلك العناصااااااااار حد أ و 
التي  ياتأي األشاااخاص الذين تناط بهم السااالطة والصاااالح :وثانيها هو الهيئة الحاكمة

ومن هاذا فاالساااااااااااااالطاات  ، (3) وثاالثهاا هو مجلس القضاااااااااااااااء،  انتخاابهم  وطريقاةيخولونهاا  
 .وهي نفس السلطات في الفكر الحديث ئيةلقضااالثالب هي التشريعية والتنفيذية و 

وهذا الموق  ، كأن أرساطو منذ ألفي عام يتكلم بلساان حاي الساياساة المعاصارة
يبين أدراك أرساطو وفهمه العميم للسالطة الساياساية وتعددية أنواع الحكومات الساياساية  

الشاااورى كما أساااماه أرساااطو فيه   النوع المفكر الذي يمارس السااالطة القانونية    مجلسف
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الحرب وعقد السااالم وأبرام المعاهدات   كإعالنالعليا في الدولة بالبث في حسااام األمور  
هناك مختل  الوالة أو   وثانيا  ،  لين علا حساااابات الدولة وسااان القوانينو ومراقبة المساااؤ 

مجلس الدولة هذا هو الذي يهتم بتنظيم  ، (1) ئة القضااااااااااااءالموالفين اإلداريين وثالثا هي 
وعقد المعاهدات وحلها ووضااااااااااع القوانين اإلعدام ، شااااااااااؤون البالد في الحرب والساااااااااالم

 .ومصادرة األمواي ومراقبة أهل السلطة ومحاسبتهم،  والنفي
وإاا حكما  ، وإاا أشاارف البعض علي جميع الشااؤون السااياسااية فهو حكم أقلية

وعندما يتم  ،  (بالساااااااااااياساااااااااااة)اتخبون وكانا جماعة معتدلة فهو حكم يدعوهم من  يةأقل
، أو فرد    ه في الك المجلس فهو حكم أقلية  اانتخاب مجلس الشااااااورى أو يخل  االبن أب 
شاااراف البعض علا أمور الحرب والسااالم  إأما  اا أشااارف البعض علا بعض األمور ك

،  قتراع فهاذا حكم األعياانأو اال  بوالبعض اآلخر علا أمور أخرى ويتم الاك بااالنتخاا
أو كان اختياارهم بالقرعة أو ،  أما  اا كان االختياار بالقرعة ويختاارون من كل الطبقاات

 .والسياسة فالحكم يختلط بين األعيان  عموميا    ا  ار ي باالنتخاب العلني اخت 

 :الهيئة الحاكمة  -)ب(
وهي    توكال وكيفياة التعيينيتنااوي الوالاائ  العااماة الرئيسااااااااااااااياة مادتهاا وإلا من  

وعن صااالحيتها ومدة ، عن ماهية هذه الساالطة أرسااطو سااؤاال    يطرحالساالطة التنفيذية  
 .في الفصل الثاني عشر من الباب الرابع،  بقائها في الحكم

 .(2) ؟هل تمنح هذه السلطة لمدة ستة أشهر أما أقل من الك 
ولها نفس األشاااخاص باساااتمرار  اهل يد،  تظل السااالطة دائمة وطويلة األمد اأم 

مما تتأل  هذه السااااااااالطة ومن هم ؟مرة واحدة  أما يجب أن ال يحكم شاااااااااخص واحد  ال  
 .(3) ؟وكي  يتم تأليفها،  هؤالء األشخاص
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حتا يعرف أي ،  في رأي أرسااااااطو يجب أن يعرف السااااااياسااااااي كل هذه األمور
ألن الساااالطات تختل  فهناك الساااالطة  ،  المختلفة  حكمأنواع ال  فيتفيد  من الساااالطة  نوع  

والتي ،  التي تتمثل في اإلدارة المدنية وهناك اإلدارة االقتصاااادية وهناك اإلدارة الخدمية
وكي  تسااند المهام ،  ساالطة هي اإلدارة التي تخوي حم التفاوا واألمر والنهي  اتدع

فيها األشااااخاص لكثرة   تتكررفالدوي الكبرى قد ال    ،في الدوي الكبرى والدوي الصااااغرى 
فما هي الساااااالطات الضاااااارورية  اا نشااااااأت ،  يتكرر الك العدد أما الدوي الصااااااغرى فال

 السلطة التنفيذية.و هي الهيئة الحاكمة  ؟ الدولة
دائرة من  وهو يرى من الخير للاادولااة أن توزع المهااام علا دوائر متفرعااة باادال  

،  التي يمكن أن تشارف عليها هيئة واحدة،  أنواع السالطات  وعلا السااساة معرفة،  واحدة
وبما أن األحكام أو السلطة  ،  وأي السلطات التي يجب أن تشرف عليها هيئات متعددة

فحكم  ، والسلطة ليسا واحدة في األنظمة السياسية  ،العليا تختل  باختالف نوع الحكم
األعيان وكلها تختل   التي تختل  عن حكم   ،الشااعب ساالطته تختل  عن حكم األقلية

ففي حكم األعيان تسااااااااااند  ،  ءألن الساااااااااالطة ال تسااااااااااند  لي نظراء وأكفا، عن حكم الفرد
وفي حكم الشااعب  لي أناس أحرار ،  الساالطة لفئة مثقفة وفي حكم األقلية  لا فئة غنية

هناك بعض السااالطات فريدة جمعا هيئة المساااتشاااارين التي تنتمي  لا ،  أكفاء ونظراء
ع مجلس الشاااورى الذي ينتمي  لا الشاااعب ويعتبر منظمة شاااعبية وهي  م، حكم األقلية
وهم  ،ال ينقطع عن أعماله)مجلس النواب أو البرلمان(  عن الشعب كي    يابةتتفاوا ن 

يتمثل هذا في ، بمجلس النواب أو البرلمان  ا  حديث  ف  ر  ما ع    ،هنا أقلية ممثلة للشااااااااااااااعب
البرلمااان في بريطااانيااا حيااث كااان  الفكر الحااديااث بمجلس اللوردات ومجلس العموم أو  

مجلس اللوردات في بداية العصاااار الحديث مساااايطر باعتباره أقلية غنية وأكثر قوة من  
أما هيئة المسااااتشااااارين فهم بالضاااارورة أقلية وهم ، (1)مجلس العموم الذي يمثل الشااااعب
ان يتساااااااااااااالط  تاا وإاا مااا اجتمعااا هاااتااان الساااااااااااااالط،  يؤلفون هيئااة تنتمي  لا حكم األقليااة

ولهذا تختل  السااااااالطات في نشاااااااأتها ولكن  ،  الشاااااااورى   ،(2)مجلس  االمساااااااتشاااااااارون عل
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 ؟من هم الذين يقيمون الساااااااااااالطة،  (1)في ثالثة حدود وهي  ختالفاتتنحصاااااااااااار هذه اال
 ؟أي وجه يقيمونها  اعلو ؟يقيمونها  ممنو 

فقد تقام علا كل المواطنين أو علا بعضاهم وقد تقام علا األصال أو الفضال 
)اوغساااطين باربر بولس(  تقام بالقرعة أو باالنتخاب وقد وضاااع المترجم  وقد ، أو الماي
   -:تفصيليا لم يقصده الفيلسوف نبينه فيما يلي ا  رسم

 :(2)الحدود الثالثة -أ
أصااااااااااااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااب  -2 .السلطات  ئو منش -1

 .السلطات
 .قامتها وجه   -3

 :فروع  ثالثة  -ب
 جميع المواطنين. -1
 أو بعض المواطنين. -2
البعض  منهاااا ماااا يقيماااه علا   -3

 .ومنها ما يقيمه علا الجميع

 من الجميع. -1
 من البعض. -2
قساااااااااااام من الجميع   -3

 وقسم من البعض.

 باالنتخاب. -1
 بالقرعة. -2
قسااااااااام باالنتخاب   -3

 وقسم بالقرعة.
 :أربعة أوجه لكل فرع -ج

 :ويتم الك من الجميع بالجملة أو بالفئة علا النحو التالي
 المزدوجة  األوجه المنفردة األوجه

 . الجميع من الجميع جملة باالنتخاب   -1
 .الجميع من الجميع فئة فئة بالقرعة -2
 .الجميع من الجميع فئة فئه -4
 .الجميع من الجميع فئة فئة بالقرعة -5
 .البعض من الجميع باالنتخاب-7
 .البعض من الجميع بالقرعة-8

 

ا  -3 جملاااااااة قساااااااااااااام  الجميع  من  لجميع 
أوقسااااام الجميع من الجميع جملة  باالنتخاب 
 .باالنتخاب بالقرعة

قساااااااااااااام الجميع من الجميع فئااة فئااة    -6
باالنتخاب قسااااااااااام الجميع من الجميع فئة 

 فئة بالقرعة
 

 
 .231سابم صالمصدر الرسطو، السياسيات، أ( 1)
 .234صالمصدر نفسه، ارسطو، السياسيات، (2)
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 .البعض من البعض باالنتخاب -10
 .البعض من البعض بالقرعة -11

قساام البعض من الجميع باالنتخابقساام  -9
 البعض من الجميع بالقرعة

الاااباااعاااض    -12 مااان  الاااباااعاااض  قسااااااااااااااااام 
 باالنتخابقسم البعض من البعض بالقرعة

 قامة السلطة وهذا هو عددها في مختل  األحكام السياسية.   هذه هي أوجه  
 لح الحدود إلى الفكر السياسي المعاصر فإن الحدود الثالثة:  طلو نقلنا مص

 السلطة: بالمصطلح الحديث الناخبون.    ئو منش -1

 ألهلية .  أصحاب السلطة: بالمصطلح الحديث المنتخبون  ا -2

 .(1): بالمصطلح الحديث طريم التعيين قامتهاوجه   -3
وهي بأهلية المواطنين أو طائفة خاصااااااااااااة  جميع  الساااااااااااالطة   ئو قد يكون منشاااااااااااا 

 االنتخاب ووجه  قامتها  ما القرعة أو االنتخاب.  
الساالطة السااياسااية عند أرسااطو تمثيل دوري للمواطن في المجالس االسااتشااارية  

ه هنا أسااساي، فإاا أشارف علا بعض األمور بالقرعة وكان  والقضاائية والحاكمة، ودور 
اللذين يؤخذون بالقرعة يؤخذون من كل الطبقات أو من طائفة سااااابم تعيشاااااها أو كان 
اختيارهم باالنتخاب العلني أو بالقرعة اختيارا  عفويا  فالحكم ينتما في بعض عناصااااره 

 و سياسة.  ع لا حكم األعيان وفي البعض اآلخر  لا المد
ؤخذ المواطن من هذه الهيئات األساااسااية والسااياسااية ضاامن االنتخاب وضاامن  ي 

مأخوا من حكم األعيان وبهذا    االقتراعاالقتراع، االنتخاب مأخوا من حكم الشااااااااااااااعب، 
أكد أرساطو علا ضارورة تواجد المواطن في الهيئات االساتشاارية والقضاائية، وأن كان 

سالطته    مساتمدالساياساي ونظام األعيان   لم يتمكن الجميع من حم التواجد األقليةنظام  
بين تهميك المواطنين ولهذا جعل أرساااااطو المواطن يشاااااترك في االنتخاب وأيضاااااا  في 

 
 .424-422( أرسطو طاليس، السياسة ألرسطو، سانتهيلر، تر: أحمد لطفي السيد، مصدر سابم، ص1)
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يحرم  الشاارائع ونظام األعيان يعتمد علا القوة المادية والنظام الشااعبي  القرعة بمختل   
لاذلاك  للمواطن  التمثيال  يوفر فرصااااااااااااااة  ماا ال  من التواجاد عن طريم القرعاة وهو   األفراد
الحضاااااور المكث  الجمهور من النظام ساااااعا أرساااااطو ألخذ أفضااااال ما في النظامين  ي 

 .(1)الشعبي واالقتراع من حكم األعيان

 :الهيئة القضائية-(ج)
 :وهم،  تتأل  الهيئة القضائية من ثالثة حدود أيضا  

 .الهيئة التي تتأل  منها -1
 .والقضايا التي تعالجها -2
 .(2)وطريقة تأليفها -3

ومن  ،  ؟حياث الهيئاة هال تتاأل  من جميع المواطنين أم من بعض الفئاات  فمن
،  ؟ومن حيث تأليفها هل باالنتخاب أم بالقرعة،  ؟حيث القضااااااااايا كم هي أنواع المحاكم

وموالفيهاا وخصااااااااااااااائصااااااااااااااهاا وطريقاة  فهي تتنااوي تنظيم المحااكم  أنواع المحااكم ثماانياة  
 ، المحاكم قسمها أرسطو  لا ثمانية محاكم.  ترتيبها سواء باالنتخاب أو بالقرعة

 التي تنظر في األضرار التي تلحم بالمصالح العامة. -1

 التي تنظر في السياسة.  -2

 الغرامات التي يتنازع فيها الرعية مع الحكام.   -3

 العقود الخاصة. -4

 العقود العامة. -5

 محاكم القتل تنقسم  لا القتل العمد والقتل الخطأ.   -6

 
 .82-81المدينة في كتاب السياسة ألرسطو، مرجع سابم، ص( حاتم النقاطي، مفهوم 1)
 .237( أرسطو، السياسيات، مصدر سابم، ص2)
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قساامان: الغرباء مع بعضااهم البعض ومحكمة غرباء مع  محكمة الغرباء تنقساام   -7
 المواطنين.

 .(1)المعاقدات الصغرى  -8
أماا طرق تاأليفهاا فهي علا أربعاة طرق تعين القضااااااااااااااااة، أماا أن يعين الجميع  
باالقرعاة وهي األولا أو الجميع بااالنتخااب وهي الثاانياة ويحكمون في القضااااااااااااااااياا تاارة 

هلية محدودة لبعض القضاااااااااااايا فالقضااااااااااااة يعين  بالقرعة وتارة باالنتخاب وإاا كانا األ
 بعضهم بالقرعة وهي الثالثة وبعضهم باالنتخاب وهي الرابعة. 

 

 
  

 
 .238( أرسطو، السياسيات، مصدر سابم، ص1)
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 الم حث الث لث

 .الدول  هدفه  حق الثورة نل ه 

 .األنظمة وأنواع الحكومات  -أولا:
 النظام الملكي.   -أ

 رستقراطي.  النظام األ -ب

 .  يليغارشاأل -ج

 الديمقراطي.   -د

 .قيام الدولةأهداف   -:ثانياا 
 السعادة.  -أ

 الحياة األخالقية.   -ب

 حياة اللذة.  .1
 حياة الشرفاء والمجد العسكري.  .2
 .العقلي  حياة التأمل .3
 العدالة.  -ج
 .علل اضمحاللها )الثورة(  -:ثالثاا 
 أسباب الثورة بشكل عام.   -أ

 .  بشكل خاص أسباب الثورة -ب

 النظام الديمقراطي.   -1

 ارشي.غلي النظام األ -2

 نظام األعيان.   -3

 النظام الملكي والفردي.  -4

 رابعاا: التدابير الوقاية من الثورات

 :األنظم  وأنواع الحكوم تأول : 
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صن  أرسطو أنواع الحكومات  لي صنفين صن  صالح وأخر فاسد، الصالح  
الفاساااااااد هو النظام الذي يساااااااعا  لا تحقيم مصاااااااالحه  ،هو النظام القائم وفم القانون 

تخدم أرسااااااطو معيارين رئيساااااايين في تميز الحكومات الصااااااالحة عن الخاصااااااة   ويساااااا 
ومعيار جوهري يتناوي طبيعة   ،معيار شاااااااااكلي يعتمد علا العدد  ،الحكومات الفاسااااااااادة

أي الكثرة في القاعدة الشااااااااعبية أي النظام ،  (1)ممارسااااااااة الساااااااالطة السااااااااياسااااااااية للدولة 
وهماااا معياااار الحكوماااة    ،علا القاااانون أي النظاااام الملكيوالملكي قيااااماااه  الاااديمقراطي  
 وكل منهما ثالثة أنواع وهي:  المختلطة  الصالحة 
 .حكم الفرد النظام الملكي-1
 .يرستقراطالنظام األحكم أقلية -2
 .الديمقراطيالنظام حكم األكثرية  -3

ابتغاء المصااااااااااااالحة   ،أرساااااااااااااطو:  عندما يحكم الفرد أو األقلية أو األكثريةيقوي  
هذه الحكومات الصاااااااالحة،    ،(2) األحكام الساااااااياساااااااية قويمةتكون تلك يلزم أن   ،العامة

أما  اا سااااعا هذه الحكومات لمصااااالحها   ،وهي صااااالحة ألنها تعمل لمصاااالحة العامة
 الخاصة أصبحا فاسدة ويمثلها األشكاي اآلتية من الحكومات:  

 .حكم الطاغية الفرد الذي يسعا لمصالحه الخاصة المنفردة -1
 .األلغارشية وهي تسعي لمصلحة هذه األقليةحكم األقلية  -2
 .حكم األكثرية الديماغوجية الديمقراطية الفوضوية -3

حكومة من الحكومات لمصاااالحتها الخاصااااة أصاااابحا في رأي   ةفإاا سااااعا أي 
وتصااااااااااني  أرسااااااااااطو يعتمد علا تطبيم القانون من جهة   ،أرسااااااااااطو حكومة فاساااااااااادة

 أن التصاني  الذي نحن    ،ثالثة  العامل االقتصاادي من جهة أيضاا  والمصالحة العامة و 

 
 .85جعفر عبد المهدي صاحب، في فلسفة السياسة، مرجع سابم، ص( 1)
 .134رسطو السياسيات، ص( أ2)
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  ، يعتمد علا معيار العدد ومعيار الخير العام أو المصاااااااالحة العامة  ،نفي صاااااااادده اآل
معيار اقتصاادي وأخر قانوني، انطالقا من هذه المعايير يصان  أرساطو أنظمة    اوعل

ومجموعة   ،لصاااااااااااااالح العاملمجموعة تخضاااااااااااااع للقانون وتعمل    ،الحكم في مجموعتين
ما أن تكون   فالحكومات بهذا المعني  (1)للقانون يسااااااااتأثر بها الحكامأخرى ال تخضااااااااع  
ولكل نوع من هذه األشااكاي أنواع أخرى تندرج   ،أو لصااالح الحكام  ،لصااالح المحكومين

 .تحتها
 :النظام الملكي -أ

عندما يكون    ،يعتبر النظام الملكي من أفضااااااااال أنواع الحكومات عند أرساااااااااطو 
ومعيار الملكية تفوق الملك عن باقي أفراد    ،ومعتدال ا  وصااااااااااااالح   ال  الملك رجال فاضاااااااااااا 

وقد  ،الشااعب باألصاال أو بالفضاال أو المولد الشااري  أو الفضاايلة أو الخدمات الجليلة
 صاااان  أرسااااطو أنواع الملكيات في كتابه السااااياساااايات في الفصاااال العاشاااار من الباب

 -ردها  لي صنفين:   لي خمسة أصناف ثم ،الثالث
وكانا    ،الجميع اوهي قائمة علا رضاااااا   ،الملكية التي قاما في عهد األبطاي -1

 .صالحيات الملك واسعة فهو القائد والقاضي والمشرف علا خدمة اآللهة
حكومة  وهي  ن االسااااااااااتبدادية بالقانون ي أي ملوكية المتوحشاااااااااا الملكية األعجمية   -2

 .ني ن اآلسيوي ي المتوحش
وتوجد عند    وهي حكم الطاغية المنتخب ،و الحكم والقضااااءيا أث الملكية االسااامن  -3

 .اإلغريم
سااابرطة وهي ليساااا مطلقة السااايادة  أهي حكومة   ةالدائمةي الملكية الكونية الوراث  -4

 .هي حكومة دستورية شرعية والملك ال يدير  ال الشؤون العسكرية والدينية

 
 .355مرجع سابم، ص  ،وليد بيطار( 1)
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ف الفرد علا حيث يشااااار  ،وتنشاااااأ من األصاااااناف الملكية الساااااابقةالبيتية  اإلدارة   -5
والدولة تشااااااااارف علا الشاااااااااؤون العامة ألنها منظمة تنظيم اإلدارة    ،كل شااااااااايء
سالطة   اهذه الملوكية تنشائهو شاكل من أشاكاي الملكيةالبيتية  ألن اإلدارة   ،البيتية
 ذهفكما أن سااااااالطة األب هي شاااااااكل من الملوكية علا العائلة كذلك ه ،العائلة

 -سطو  لي شكلين هما:ر تم ردهم أ،الملوكية هي  دارة عائلية
الملكياة القاانونياة تسااااااااااااااير وفم القاانون وهاذا النوع عرفتاه المادن اليوناانياة وهي   -1

وهي منفصاااااالة   ،لهةومهام الملك هي قيادة الجيك وخدمة اآل  ،ملكية دسااااااتورية
حيث مارس الملك ساااااااااااااالطته طواي حياته ولكن   ،(1)النظام السااااااااااااااياساااااااااااااايعن  

 .صالحياته أضيم
وهي    الملكية المطلقة وهي وراثية سااااالطتها مطلقة وهي ال تختل  عن الطغيان -2

 .سبرطةأالموجودة في 
 :م األرستقراطيةاالنظ  -ب

هي الحكوماااة التي يتم فيهاااا االنتخااااب وفم معياااار الميالد واألصاااااااااااااااال، ألن  
األرساااتقراطي وحده الرجل الصاااالح ومواطن صاااالح، وتختل  النظم األرساااتقراطية من  

 اا صلح الحاكم فيها، وتفسد  اا تسلط    ،دستور  لا آخر وتكون من أفضل الحكومات
طغيان فرد أو أساارة حاكمة.  والملكية خير من األرسااتقراطية، واألرسااتقراطية خير من  

ه الفسااد، انقلب  لا األساوأ...ينتهي أرساطو  لي الدساتورية، غير أن األفضال  اا أصااب 
عن الديمقراطية، الك أن معظم الحكومات الفعلية ساااااااايئة،  ان تكون    ا  دفاع فيه تحفظ

فكااال أنواع الحكوماااات يمكن أن ،  (2) الاااديمقراطياااة هي خير الحكوماااات القاااائماااة فعال  
 الفضيلة ومبدأ االعتداي.   لها الفساد ما لم تراع  ايط

 
 :غارشييم األلاالنظ-ج

 
 .366ص،مدخل  لا علم السياسة، مرجع سابم، وليد بيطار( 1)
 .405مرجع سابم، صبرتراند رسل، تاريط الفلسفة الغربية، ( 2)
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 وهي:   أيضا  األلغارشية أربعة أنواع  
وليس للفقراء أي حظ    ،قتصاار المناصااب علا األقلية أصااحاب الملكية الكثيرةت  -1

 .فيها
ويتم انتخابهم لهذا  ،يشااااااغل المناصااااااب السااااااياسااااااية فيها الطبقات العليا أيضااااااا   -2

د فهي  الجميع  انتخبهم  فااااااإاا  تكون    ،يمقراطيااااااةالغرا  البعض  انتخبهم  وإاا 
 .األلغارشية

 .عندما يرب االبن أبيه -3
 وهو شبيه بحكومة الطغيان.    ،ورثةالمناصب يحكم أصحابها بدون قانون  أيضا   -4

 :النظام الديمقراطي-د
 -:(1)يري أرسطو أن هناك أربعة أنواع من الديموقراطية وهي

الجميع في الحقوق الساااياساااية   ى يتسااااو الديمقراطية القائمة علا المسااااواة حيث   -1
وتعتمد علا حم المواطن في شااااااااغل المناصااااااااب السااااااااياسااااااااية والمشاااااااااركة في 

 .(2)السلطة
الاديمقراطياة القاائماة علا نقااء المولاد، وهاذا النوع يحكماه القاانون، والمنااصااااااااااااااب  -2

 السياسية غير متاحة للجميع، ألنها تعتمد علا المولد.

 .(3)يحكم بشرط أن يكون مواطنا ووفقا للقانون النوع الذي يسمح للجميع أن  -3
السااااااااايادة الشاااااااااعبية وهذا النوع يجمع كل األنواع الساااااااااابقة، ولكن السااااااااايادة فيه  -4

للشاااااااااااااعب، وتكون القرارات القانونية في المجالس الشاااااااااااااعبية قائمة علا القرار  
الشاااعبي وليس القانوني، وتتحوي  لا غوغائية أو ديماغوجية والديمقراطية فيها  

 فة.  مزي 
 :ق  م الدول أهداف -ث ن    

 السعادة: -أ

 
 .299مجدي السيد أحمد كيالني، أرسطو، مرجع سابم ص( 1)
 .194( أرسطو، السياسيات، مصدر سابم، ص2)
 .194( المصدر نفسه، ص3)
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الهدف من الدولة في رأي أرساطو هو تحقيم الساعادة للفرد وللدولة ولكن كي   
 يتم الك؟  

ساوى كان  ،يساعا أرساطو من خالي الدولة الفضالي  لي تحقيم مفهوم الساعادة
.، مااداماا كال معرفاة وكال  .أرسااااااااااااااطو    ،الاك للفرد أو للادولاة من خالي مفهوم الخير

تصااميم يعزمه عقلنا يقصااد به بالضاارورة خيرا من نوع ما، فلنوضااح ماهو الخير الذي  
وبالنتيجة الخير األعلا الذي يمكننا أن نتبعه في جميع أعماي   ،تبحث عنه الساااااياساااااة

فاالعاامي كاالنااس    .عناد النااس جميعاا    تقريباا    دي علياه مقبوال  . وأن اللفظ الاذي يا .حيااتناا
وفي رأيهم العام أن طيب العيك    ، السااااااااعادة المسااااااااتنيرين يسااااااااما هذا الخير األعلا  

هو     ساعادة هذا الخير األعلا المساما  ،(1)لكون اإلنساان ساعيدا    وحسان الفعل مرادف  
في رأياه تكتسااااااااااااااب    ،لحقيقياةوالسااااااااااااااعاادة ا  ،وهو متمثال في طياب العيك  ،غااياة أفعاالناا
كالعفة والشاااااااجاعة والعدي   ،من خالي العقل  ،من خالي اكتسااااااااب الفضاااااااائلالساااااااعادة 
وهي الساااااااعادة التي يمتلكها الفالسااااااافة والحكماء من خالي امتالك المعرفة   ،واالعتداي
نما تحدب   عن المنافع المادية  يري أرسطو أن كل األفعاي اإلنسانية    بعيدا   ،والفضيلة
حدد هذه الغاية بالسعادة التي تنشأ عن فعل من أفعاي النفس بحيث  ت ل غاية، و من أج 

هذه الفضااائل متا تحققا في الفرد وفي . (2) كون مطابقة للعقل أي مطابقة الفضاايلةت 
ومن خالي بحثه في  ،هي التي تخلم لنا الدولة الساعيدة ومن ثمة الفرد الساعيد ،الدولة

يرى أنه  اا كانا الدولة تسعا    ،بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون   ،مفهوم السعادة
وكالهما يبحث عن الساااااااااعادة من خالي   ، لا الماي والثروة كذلك سااااااااايكون حاي الفرد

  هؤالء يراهم أرساااااااااطو فقراء    ،ي تحقيم هذا الهدفوأن الساااااااااعادة لديهم ف  ،الثراء والغني
  ، امتلاك منهاا الفرد فاأناه ال يشاااااااااااااابع   األن هاذه الخيرات والرغاائاب الماادياة مهما   ،ني حقيقي 

بااعتباار أن الخيرات التي يسااااااااااااااعا  ليهاا اإلنسااااااااااااااان   ،لاذلاك فهو يرغاب في المزياد منهاا
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لوبها ووسااااائل  ولكل منها أساااا   ،وخيرات نفسااااية وأخرى جساااادية  ،خيرات خارجية  ،ا  أنواع
بعيدون    ،حقيقيون   أساااالفنا أن من يسااااعا  لا الخيرات الخارجية هم فقراء    اكم  ،تحقيقها

ولكنها تنتهي    ،وتتعدد أفعالنا بتعدد غاياتنا ،عن تحقيم الفضاااااااااايلة ومن ثمة السااااااااااعادة
وقد يكون وسايلة لتحقيم غاية   ،وقد يكون الفعل غاية في حد ااته  ،جميعها  لا الخير

 ،فغاية علم الطب الصااااااااااااحة  ،عطي أرسااااااااااااطو العديد من األمثلة علا الكأبعد منه، ي 
وكاال هااذه األفعاااي والغااايااات هي لخاادمااة علم   ،. الط.وغااايااة علم االقتصاااااااااااااااااد الثروة

وقاد طرح أرسااااااااااااااطو هاذه المفااهيم من خالي كتااباه  علم األخالق  لي   ،الساااااااااااااايااسااااااااااااااة
ورد   ار لما اتكر وهو    نيقومااخوس   لا جااناب  األخالق األوديمياة  و  األخالق الكبرى  

والاااذي تنااااوي فياااه المفااااهيم األخالقياااة    ،في كتااااباااه  علم األخالق  لي نيقومااااخوس  
 -ب للحياة األخالقية وهي كما يلي:وقد حدد أرسطو مرات   ،كالخير والفضيلة والعدي

 الحياة األخالقية )الخيرات التي يطلبها اإلنسان(مراتب  (  ب)
 :حياة اللذة  -(1)

ولكن   ،المراتب وهي تتحقم بحصااوي اإلنسااان علا اللذة وتجنب األلمهي أوي 
لذة    اترتب عليهت ألن هناك أشااااااياء كثيرة    ،أرسااااااطو ال يري أن اللذة غاية في حد ااتها

. كما أن بعض األلم قد تجلب لذة لذلك فاللذة ليساااا (1)ا  بل علا العكس قد تجلب الم
بل أن الغاية القصااااااااوى هي    ،طو هي الغاية القصااااااااوى من أفعاي اإلنسااااااااان عند أرساااااااا 

فالشاجاعة فضايلة وساط بين    ،ويحدب الك بالتوساط واالعتداي في طلب اللذة ،الساعادة
لاذلاك لم يهرب أرسااااااااااااااطو من طلاب اللاذة كمفهوم أخالقي    ،رايلتين هماا الجبن والتهور

 اللاذة ضاااااااااااااارورياة لحيااة   ،بطلبهاا بااعتاداي  ىولكناه نااد  ،في الحيااة اإلنسااااااااااااااانياة  ا  موجود
وطلب    ،واللذة قد تكون حسااااااية أو عقلية (2) اإلنسااااااان ولكنها يجب أن ال تنشااااااد لذاتها

 
عبد العاي عبد الرحمن عبد العاي، دراساااااااااااات في الفكر األخالقي عند فالسااااااااااافة اليونان، دار الوفاء للطباعة  ( 1)
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ألنها ال يمكن أن تكون    ،أرساااااااطو باساااااااتبعاد اللذة الحساااااااية في أن تكون غاية ألفعالنا
 .الجسدبخيرات  عنده   ف  ر  وهي ما ع   ألنها مؤقتة متغيرة وزائلة  ،مقياسا ألفعالنا

 :حياة المجد السياسي والمناصب  -(2)
ولكنه يحتل المرتبة الثانية من مراتب الخير، هذا   ،سااااااالوك أخالقي أيضاااااااا  هي  

ويرتبط بهذا الخير    ،وسااااابب ساااااعادتهم  ،الخير هو مطلب علية القوم وخيرهم األقصاااااا
غااايااة قصااااااااااااااوى لحياااة   اكال المطلبين ال يمكن أن يكوناا   ،مطلااب أخر هو جمع الماااي

ألنها زائلة ومؤقتة   ،كما ال يمكن أن يكونا من أساااباب الساااعادة عند أرساااطو   ،اإلنساااان
فقد يكون اإلنسااااان صاااااحب منصااااب ويفقده وقد يكون    ،شااااأنها شااااأن حياة اللذة أيضااااا  

 اوالسااااعادة الحقيقية ال نتحصاااال عليها بالمتغيرات الطارئة عل  ،صاااااحب ماي ويخسااااره
ك لن نجادهاا  ال في حيااة التاأمال وطلاب بال من خالي المفااهيم الثاابتاة لاذلا   ،حيااة الفرد
 .الخارجيةبالخيرات  عنده   ف  ر  وهي ما ع    (1)الحكمة

 :مل العقليأالتحياة   -(3)
  ، االبتعاد عنهاب يذهب أرسطو  لي أن السعادة ال يحققها طلب اللذة الحسية وال 

وال يحققها طلب الفضاااااااايلة   ،كما ال يحققها طلب المناصااااااااب الشاااااااارفية وال جمع الماي
  ، أنما السااااااعادة الحقيقية هي في التصاااااارف وفقا للفضاااااايلة األخالقية   ،جرد الفضاااااايلةلم

فقد تحل باإلنساااااااااااان األلم والمحن ومع الك يظل   ،الغير مرهونة باللذة أو امتناع األلم
والفضاااايلة في التأمل الفكري لإلنسااااان ألنه الكائن الوحيد الذي يتميز بالنطم   ،ال  فاضاااا 

لذلك  ،والسااااعادة الحقيقية تكون مدى الحياة ،(2)والعقل والخير يكمن في النفس الناطقة
  ا  أو الثروة والماي سااااااابب   ،أو المجد الساااااااياساااااااي  ،ال يمكن أن يكون الشااااااارف العساااااااكري 

في هذا كباقي األساااااباب الخارجية األخرى كجماي  شاااااياء مؤقتة وهي أألنها   ،للساااااعادة
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أما السااااااااعاة    .قة أو الذرية الصااااااااالحة قد تحقم السااااااااعادة المؤقتة وليسااااااااا الدائمةل  الخ  
  ، الحقيقية فال يحققها  ال التأمل العقلي ألن اإلنساااااااان الكائن الوحيد الذي يتميز بالعقل 

 يجب أن تكون    ،الفعل  وهذه الساااااااااااعادة يحققها اإلنساااااااااااان في الحياة الفعالة من خالي
السعادة هي فعل يتميز به اإلنسان عن سائر الموجودات الطبيعية أال وهو فعل العقل 

ولهذا فإن فضاااااائل النفس يكتسااااابها اإلنساااااان بالتعلم    ،(1) أو الفعل الذي يتم وفقا للعقل
  ،   األخالق النيقومااخياة وألن الفضااااااااااااااائال نوعاان كماا قااي أرسااااااااااااااطو في كتااباه   ،والعاادة
والفضااااائل األخالقية    ،ئل أخالقية وفضااااائل عقلية العقلية تكتسااااب بالتعلم والخبرةفضااااا

ال  فراط وال    ،والفضاائل الساليمة هي القائمة علا االعتداي ،تكتساب بالعادة والممارساة
وكل اعتداي عند أرسااااااطو هو    ،هما رايلة والفضاااااايلة وسااااااط بين رايلتيني تفريط ألن كل

 ،الفاضاااااااال بين رايلة البخل ورايلة اإلسااااااااراف  فالكرم هو الوسااااااااط  ،الوسااااااااط الفاضاااااااال
دماثة    ،الصااااااداقة  أيضااااااا  و  ،العفة العدالة ،الشااااااجاعة  ،والفضااااااائل األخالقية عديدة منها

وقد أسااااهب أرسااااطو في شاااارحها وتحليلها في كتابه سااااابم  ،الصاااادق  ،الكرم  ،األخالق
العقليااااة فهي  ،الااااذكر الفضااااااااااااااااااائاااال  التروي   ،الفن  ،العلم  ،أمااااا   ،المشااااااااااااااورة  ،الحكمااااة 
وبهاذا تكون الحيااة األخالقياة مرتبطاة  رات النفسااااااااااااااياة عناده  ي وهاذه هي الخ ،.الط..الفهم
ألن الحياة األخالقية هي وسايلتنا لتحقيم الساعادة التي   ،بالحياة الساياساية  ا  وثيق ا  ارتباط

 هي غاية الحياة السياسية واالجتماع البشري.  
بااااا  الساااااااااااااايااااااسااااااااااااااااااة  ارتبااااااط  فكرة  كتااااااب  واللاااااا  قاااااائماااااة حتا الهور   األخالق 

  ميكافلي األمير  الذي اهب فيه  لا عدم االرتباط بينهما كما أسلفنا.
في فلساااااااافة أرسااااااااطو بالحياة   ةنسااااااااتنتع من الك أن الحياة السااااااااياسااااااااية مرتبط

ألن    وهو تحقيم الساااااااااعادة الَّ أ لي نفس الغاية والهدف    اهما يساااااااااعي وأن كل  ،األخالقية
فالشااجاعة فضاايلة وسااط بين رايلة   ،رايلتيناختيار وسااط بين  الفضاايلة األخالقية هي  
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هذا الوسااط كان حاضاارا  في فلساافة السااياسااة لدى أرسااطو حيث اهب   ،الجبن والتهور
الحرية المسااااااايرة وفم    ، لا أن النظام الملكي الدساااااااتوري القائم علا األكثرية الشاااااااعبية

المتطرفة والديمقراطية    ليغارشااايةبين األ  ا  وهو يقع وساااط  ،الدساااتور هو أفضااال األنظمة
السااااااااؤاي عن ماهية    ح  ر  وماهية االرتباط بين األخالق والسااااااااياسااااااااة عندما ط    ،المتطرفة

تساااأي  ن وعندما    ،عند أفالطون أو أرساااطو   الرجل الصاااالح وكيفية الوصاااوي  ليه، ساااواء  
 ال  أن الرجل الصااااااالح في الفلساااااافة    ،ي عن األخالقاءننا نتساااااا إعن الرجل الصااااااالح ف

دولااة، وال يمكن أن يكون صاااااااااااااااالحااا   ال  من خالي هااذه الاا اليونااانيااة هو عضااااااااااااااو في  
السااابيل  لا تحقيقها؟    وكي هي الدولة الصاااالحة  اطرح الساااؤاي مالعضاااوية، من هنا ي  

ع أفالطون دف، وألن ما  (1)رتفع الفلسااااااااافة األخالقية  لا مجاي علم الساااااااااياسااااااااايةت هكذا 
، والبحث عن حلوي للقضااء علا هذا فيهاساطو لدراساة الدولة هو الفسااد األخالقي  وأر 

تسااااالسااااال  ت ساااااعا  لا تحقيم غاية ما ولكن ال يمكن أن ي ي الفسااااااد، وألن الفعل اإلنساااااان 
هي الخير األقصااا عند أرسااطو هو   ى الغايات  لا ما ال نهاية، فالبد من غاية قصااو 

 .الدولة والفرد  يبحث عن خير  همتمثال  في علم سياسة ألن 

 : ةةةةةةةةةةةةةةالعدال( ج)

ما هي العدالة وكي  تتحقم في فلساااافة    ،سااااوف نتساااااءيعطفا  علا ما ساااابم  
 أرسطو؟  

يذهب أرسااااااطو  لي أن الفضاااااايلة هي الملكة التي يختار بها اإلنسااااااان الوسااااااط 
وحالة االعتداي تتمثل في   ،فالشاجاعة فضايلة وساط بين رايلتي الجبن والتهور  ،العادي

وبمسااااعدة    ،وهذا الوساااط يتم اختياره من خالي اإلرادة  ،فال  فراط وال تفريط ،الشاااجاعة
ليسااا ،وهي  شاارنا سااابقا  أومشااورة العقل الذي يتأمل وله فضاايلة الحكمة والفضاايلة كما  

حين قساام الفضااائل  لي فضااائل  ،يكتساابها اإلنسااان بالتعلم والمران  ،ةفطرية بل مكتسااب 
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وفضاااااائل أخالقية يكتسااااابها اإلنساااااان بالمران   ،عقلية يكتسااااابها اإلنساااااان بالتعلم والخبرة
  ، ألن الحياااة الفعااالااة العمليااة هي الحياااة الحقيقيااة   ،أي بااالممااارساااااااااااااااة والتكرار  ،والعااادة

هاة  ويحكمهاا العقال من ج   ،اإلرادة من جهاة  اواإلنساااااااااااااااانياة واألخالقياة التي تتحقم فيها 
  ، حالة وسااط تتحكم فيها انفعاالتنا فتجعلها أخالقيةهي  هذه الفضاايلة األخالقية    ،خرى أ

ألنه    ،له أن يعيشااااهما  بدبل رأي أن اإلنسااااان ال  ،لهذا لم يرفض أرسااااطو اللذة وال األلم
لذلك فالفضاايلة ليسااا راسااخة في حياة اإلنسااان بالطبع   ،من خاللهما يكتسااب الفضاايلة

والرجااال   ،والتكرار، وهي تعني المطاااابقاااة للقاااانون األخالقي  نماااا وجااادت بهاااا باااالعاااادة 
وتعني    ،العادي هو الفاضااااال الذي تنطبم أفعاله مع قوانين المجتمع وقواعده األخالقية

المساااااواة كفضاااايلة خاصااااة وجزئية تتضااااح من خالي عالقة الفرد باآلخرين في  أيضااااا  
 .المجتمع

يااة العاادي في الكتاااب من خالي نظر   ،هااذا وقااد طرح أرسااااااااااااااطو مفهوم العاادالااة
الخاامس الجزء الثااني من كتااباه   علم األخالق  لي نيقومااخوس   الاذي اهاب فياه ألي 

 :(1)البد من توضيح اآلتيأن العدي نقيض الظلم ولكي نفهم معنا كليهما  
 معرفة األفعاي التي ينطبم عليها العدي والظلم.   -1

 .ما نوع الوسط الذي هو عدي -2
 .لهما أي الوسط المحمود ا  اللذان يقع العدي وسطما هما الطرفان  -3

الاذي يجعال النااس يقومون باأفعااي   ،ياذهاب  لي أن العادي هو الكي  األخالقي
وأن الظلم هو الكي  المضاااااااااااااااد للعادي الاذي هو علاة  ،الاكومعرفاة العلاة وراء   ،عاادلاة

  لكي ،وهي التي تجعلنا نفهم الفعل  ،كانا معرفة الضااااااااااااد بالضااااااااااااد ،فعل الظلم وإرادته
هماااا هاااذان الفعالن بلغاااة المنطم األرسااااااااااااااطي    ،نعرف العااادي الباااد أن نعرف الظلم

التقابل بالتضااد  نما يكون بين لفظين ال يجتمعان معا  في شايء  ،(*)متقابالن بالتضااد
 

 .69سابم، صالمصدر اليقوخاموس، أرسطو، علم األخالق  لي ن( 1)
 .التقابل بالتضاد هو تقابل بين األلفاظ المنطقية( *)
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سااااااااااااااعيااد وبااائس، كبير وصااااااااااااااغير، أبيض وأسااااااااااااااود، حكيم  واحااد مثاال: غني وفقير،  
وأحمم...الط وهو يشاااااابه التناقض في جانب ويختل  في جانب آخر يشاااااابه التناقض 
في أن اللفظين المتضاادين ال يصادقان معا  علا شايء واحد من جهة واحدة في وقا 

في وقا   وفقير    أو غني    وبائس    وصااا  بأنه ساااعيد  يمكن أن ي    شاااخص  واحد، فال يوجد  
واحد... لكنه يخال  التناقض من حيث أن اللفظين المتضادين بينهما وسط )وبالتالي  

والبارد بينهما الفاتر، الغني والفقير بينهما متوساااااط الحاي يمكن أن يرتفقا معا ( فالحار 
والظلم  ،ويكون العدي بطاعة القانون ،(1)والقصير والطويل بينهما متوسط الطوي وهكذا

والذي يتبع القانون   ،والعدي في المساواة والظلم في الالمساواة  ،نون في الخروج عن القا
والقوانين عاادلاة  ا سااااااااااااااعاا  لا   ،يكون الاالماا  والاذي يتعادى عن القاانون  يكون عاادال   

  ، والعدالة تبساااااااط سااااااالطانها عن األفعاي  ،تحقيم الساااااااعادة لالجتماع البشاااااااري وحمايته
 أيضااا    وأن القانون يبسااط ساالطانه    فتأمر بالفضااائل وتنها عن الراائل يقوي أرسااطو:

علا جميع الفضااااااااااااااائال األخرى وعلا جميع الراائال األخرى  ا ياأمر باأفعااي بعينهاا و  
  اإلغريقي والعدي أهم فضيلة عند أرسطو لذلك يدلل بالمثل   ،(2) ينها عن أفعاي أخرى 

ألن اإلنساااااااااان   ،وهو فضااااااااايلة تامة   (3)الذي يقوي:  كل فضااااااااايلة توجد في طي العدي
  اإلغريم  ال بالقياس لغيره ويذهب   عادال  ؟ أو  ال  ضااا فافالقاضاااي ليس    ،يحققها في غيره

 الساااااياسااااايينب لذلك كان العدي مرتبط   ،(4)في أن  السااااالطان محك اإلنساااااان والفضااااايلة 
عدي يحققه اإلنسااااااااان لغيره وليس لنفسااااااااه لذلك هو  هذا ال ،والقانونيين ومنهم القاضااااااااي

لهذا  ،الفضاااايلة الكاملة ونقيضااااه الظلم فعندما يظلم اإلنسااااان غيره فهذه الرايلة الكاملة
وهي األحم باإلعجاب ومصااادر   ،أن العدالة هي الفضااايلة الكاملة لا يذهب أرساااطو 

ثارها الاهرة في متيازها بالكماي أن اإلنساااااااااااان ال يمارساااااااااااها لنفساااااااااااه بل لغيره لذلك فأ 

 
 .59م، ص1986، بيروت، لبنان، 1(  مام عبدالفتاح  مام وآخرون، المنطم ومناهع البحث العلمي، ط:1)
 .69المصدر السابم، صأرسطو، علماألخالق  لي نيقوماخوس، ( 2)
 .60( المصدر نفسه، ص3)
 .61المصدر السابم، صنيقوماخوس،  ىأرسطو، علماألخالق  ل( 4)
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والعقل العادي هو الذي يطابم   ،(1)الذين يتصااااااااااافون بها هم الساااااااااااياسااااااااااايون   ،المجتمع
وهو نفس    ،عن الهوى   لذلك اهب أرساااطو في تعريفة للقانون بأنه العقل بعيدا    ،القانون 

يعتقد أغلب مؤرخي الفلساافة أن هيجل   تعري  هيجل للقانون في كتابه  فلساافة القانون 
هيجل   هات اعتبار ي رساااطو في كتابه الساااياسااا أرساااطو العصاااور الحديثة وما تناوله  أهو  

ساطو ولم يتخذ منه موقفا  رافضاا ،  ر أفلسافة متكاملة يعيبها فقط نظام الرق الذي قاي به  
وقد يات  في كتابه السااااااياساااااا ،(2) العقل بعيدا  عن الهوى هو  لقانون وقد عرف أرسااااااطو ا

 قسم أرسطو القانون  لا نوعين هما:
 القانون السياسي. -1

 .القانون المدني والجنائي -2
 ن هما:انوعوالعدالة 

وهي تقابل القانون الساااااااياساااااااي، وهي العدالة التوزيعية أو  ،العدالة الساااااااياساااااااية -1
 أيضا  والكرامات بين أعضاء المدينة   اتع االمتيازات والثرو ي التمييزية، وهي توز 

كان الكل متساااااااوين في   ا  فإاا كان النظام ديمقراطي  ،قات السااااااياساااااايةاالسااااااتحقا
فالعدالة في عدم المسااااواة ألنهم في  ا  أما  اا كان النظام أرساااتقراطي   ،المناصاااب

ألنهم ليسااااااااااااااوا   ،الماااي أو العلمفي  األصااااااااااااااال غير متسااااااااااااااااوين بحكم الطبقااة  
ا اختالف  أو الوساااط الهندساااي الذي يعتمد عل ،وتعرف بالعدالة المطلقة.أكفاء

وهذه العدالة هي أصل في التفاوت بين البشر لتفاوتهم   ،األشخاص في األهلية
 .(3)في الجدارة

واالنتخابات    ،واالساااتحقاق والجدارة الساااياساااية هي ر ية تأسااايس الدوي الحديثة
هذا االسااااتحقاق له شااااروط، مثال  القاعدة    ،في أغلب الدوي تسااااما اسااااتحقاق سااااياسااااي

 
 .331النيقوماخية، صقأميرة حلمي مطر، األخال( 1)
 .171( ارسطو، السياسات، المصدر سابم، ص2)
م، 1994، دار المعرفاة الجاامعياة، اإلسااااااااااااااكنادرياة،  3، ط:2( محماد علي أبورياان، تااريط الفكر الفلساااااااااااااافي، ج:3)

 .220ص
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مبينة علا   2021ديساااااااامبر    24الدسااااااااتورية التي تم اقتراحها لالنتخابات في ليبيا في  
وبهذا    ،من هذه الشاااااروط أن يكون اا مؤهل جامعي  ،شاااااروط لألشاااااخاص المترشاااااحين

تناوله  التفاوت التي واحدة فأصااال نساااتنتع أن المفاهيم الساااياساااية قديما  وحديثا  مفاهيما   
حين نااادوا   يناهااب  لا القوي أن الااديمقراطي حيااث  تناااولااه أرسااااااااااااااطو  الفكر الحااديااث  
ن  يو ساااااااااوون مع غيرهم في كل شاااااااايء، وحين نادا االليغارشاااااااا ت مأنهم  بالمساااااااااواة النوا  

 ال أنهم في حقيقة األمر كما يرى أرسطو   ،بالتفاوت النوا أنهم متفاوتون في كل شيء
فقط في الثراء والعدالة في رأي أرساااطو المتفاوتون  فقط في الحرية وأن المتسااااوون أن 

 اين المختلفين وفقا  للجدارة واالستحقاق.  اهبين  هي التي توفم  

وهي    ،النوع الثااني من العادالاة هو العادالاة المادنياة والجناائياة أي اإلصااااااااااااااالحياة -2
ختصااص القضااء فهي تعوا عن الغبن   وهي من    ،تقابل العدالة التعويضاية

  ، نزاي العقوبة بالمجرم، وتعرف بالعدالة الحساااااااااااابية أو    ،الفردالذي يتعرا له 
نوع  رادي كالبيع والشااااااااااااااراء    ،وتفرا الحترام العقود التي تنقساااااااااااااام  لا نوعين

  ، نوع ال  رادي يقع بالقوة الظاهرة كساااوء المعامالت الشاااخصاااية و ،والرهان وغيره
وهي  ،بين األفراد لمنع الظلم أيضاا  و   ،ونوع يقع بدون علم كالسارقة والزنا والرشاوة

العادي بين الظلم والضاااارر  (1)تنادي بالمساااااواة التامة بين األفراد، وهي الوسااااط
  ، خر خر أو الذي نوقعه نحن ضاااد اآلوالتعدي الذي يحصااال ضااادنا من قبل اآل
فنأخذ نصااايب غيرنا أو يأخذ غيرنا    ،ويحدب عندما تتجاوز المنفعة حد الوساااط

ومن حيث كونها عدالة كلية فهي    ،أي الزيادة والنقصااااان في الحقوق   ،نصاااايبنا
 .ضد الدولة وليس ضد الفرد  ا  ضد الجنح والجرائم التي تعتبر انوب 

العدالة بالمعني الساااااااااااابم عدالة تميزية وعدالة تعويضاااااااااااية  عدالة تميزية وهي  
وعدالة تعويضااااية وهي التي يعوا فيها    ،ب مميزاتهالتي يعطي بها كل  نسااااان بحساااا 

عادالاة تباادلياة ويقصااااااااااااااد بهاا    وأخيرا    ،ماا هنااك من فروق اقتضااااااااااااااتهاا العادالاة التمييزياة
تبادي الناس الخيرات والمنافع بعضااهم مع بعض فهي أقرب ما تكون للعدالة    ،أرسااطو 

 
 .265لمعجم الفلسفي، مرجع سابم، ص( مراد وهبة، ا1)
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رفض أرسطو وقد   ،ى فهي توزيعية من جهة وتصحيحية من جهة أخر  ،(1) االقتصادية
ورفض الربا    ،بتحديد األثمان  ىمن خالي العدالة االقتصاااااااااااااادية االحتكار والفائدة وناد

هي عدالة أساااامي  و ،خر للعدالة هو عدالة األنصااااافآطرح أرسااااطو مفهوم    .والعمل به
ن القاانوني كلي  ألماا يخطا الحكم القاانوني ضااااااااااااااد البعض    ا  فكثير   ،من عادالاة القاانون 

  ، انونية الوضاااااااااااعية في تطبيقاتها الحرفية تكون جائرة الالمةوبعض األحكام الق  ،جامد
ويجعل من    ،وعلا القاضاي هنا أن يساتلهم من روح القانون الحكم الصاحيح المنصا 

وهناا يتم الرجوع  لا القاانون   وبهاذا تتحقم عادالاة األنصااااااااااااااااف  ،لقاانون ا لنفساااااااااااااااه مقااما 
 .الطبيعي

 :نلل ا محالله  )الثورة( -ث لث   

 ة بشكل عام:أسباب الثور   -)أ(
ثم أسباب الثورة ضد كل نوع    ،وعللها بشكل عام  ،أسبابها ،تناوي أرسطو الثورة

  ، حسااب الدساااتير المنظمة لهذه الحكومات  ،من أنواع األنظمة السااياسااية بشااكل خاص
كما تناوي أساااباب بقاء الدولة وأساااباب انهيارها  ويساااوق    ،وحساااب المبادئ التي تتبعها

طويال ألساااااااااااااابااااب الثورة فقاااد كااااناااا الثورات في اليوناااان كثيرة    ا  أرسااااااااااااااطو نقااااشاااااااااااااااا 
دراسااااة أرسااااطو ألسااااباب الثورات وعلل حدوثها نتيجة لكثرة االضااااطرابات ،(2) الحدوب

ليصااال   للها بعممح التي حدثا في عصاااره من انقالبات عساااكرية وغزوات خارجية، و 
بالصاادفة أو نتيجة للمنازعات حدب  ت فالثورة في رأيه ال    ، لا فهم عميم لهذه األسااباب
الحكومات عن األسااس التي قاما   ىتعدت مثال أن  سااياسااية   الشااخصااية بل لها أسااباب  

مما  فقراء وأغنياء  عليها، وقد تكون اقتصااااااااااااادية واجتماعية قاما بتقساااااااااااايم الدولة  لا 
عرا خالي  واضااحة لقيام الثورة وهذا ما سااوف نتطرق من  نفسااية تكون    ا  خلم أسااباب ي 

 
 .262، صمرجع سابمعبد الرحمن بدوي، أرسطو، ( 1)
 .401رسل، تاريط الفلسفة الغربية، مرجع سابم، ص ( 2)
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أما أساااااااااباب الثورات فقد تناولها في الكتاب الخامس في بابه  وجهة نظره بالتفصااااااااايل،  
ولكنها تحيد عنها في  ،فذهب  لا أن كل الدسااااااااااتير تنادي بالحرية والمسااااااااااواة   ،األوي
ا وتطلعاته، فنجد  مالهآوالجميع فهم المساااااااااااااااواة بمعني خاطئ بما يناسااااااااااااااب    ،التطبيم

ن( ألنهم يمتلكون الحريااة اعتقاادوا أنهم أكفاااء متسااااااااااااااااوون  ي الااديمقراطيين )الااديماااغوجي 
وهذا األمر غير واقعي في رأي أرسااطو، في حين   ،ونظراء في كل شاايء داخل الدولة

نهم متسااااااوون في الحرية ألوهم و   ،أنهم متسااااااوون في حقيقة األمر ببعض األمور فقط
ن لألقلية )األلغارشااااااية اعتقدوا أنهم  و أما الممثل  ،وون في كل شاااااايءاعتقدوا أنهم متسااااااا

باااااالمطلم علا غيرهم  فقط  ،متفااااااوتون  األمور  في بعض  متفااااااوتون  أنهم    ، في حين 
فهم متفاوتون ألنهم    ،حساااااااااس هؤالء بالفوقية والتفوق ساااااااايجعلهم يثورون  نسااااااااتنتع أن 

    ،يمتلكون الثروة فقط، وألنهم متفاوتون في الثروة اعتقدوا أنهم متفاوتون في كل شيء
فالسااااااالطة    ،الحكم األليغارشاااااااي يساااااااتند  لا فكرة التفوق في الثروة بين فئات المواطنين

  تؤمن بالمسااواة في الحقوق   ة  تعود  لا طبقة األغنياء والصاراع ينشاأ بين جماعات كثير 
وبين طبقاة تهادف  لا زياادة ثروتهاا مقاابال المسااااااااااااااااهماة في   ،واالشااااااااااااااتراك في الحكم

هذا الصااراع الناشاائ عن الساالطة والحم فيها هو ساابب الثورة   وعندما ال    ،(1) الساالطة
وإاا لم ينالوا مبتغاهم   ،(2)أنه يساتحم فزع  لي الثورة   اعتقديتحصال كل منهما علا ما 
  ، فسعا الذين يعتقدون أنهم أكفاء لالشتراك في كل الحقوق   ،أتجه المتضرر  لي الثورة

ومع الن أرسااااطو   ،وسااااعا الذين يعتقدون أنهم متفاوتون  لي توساااايع حقوقهم وثرواتهم
  ، في اعتقاادهم باالتفااوت  أ ال أنهم جميعاا علا خطا   ،أن كال منهماا علا حم فيماا يقوي

ألن هؤالء متفوقون   ،هنا يري أن أحم الناس بالثورة علا هؤالء هم أصااحاب الفضاايلة
األهليااة السااااااااااااااااميااة علا حااد قوي    و وهااذا مااا يختص بااه او   ،علا غيرهم تفوق مطلم

 
 .377وليد بيطار، مرجع سابم، ص ( 1)
 .262ص مصدر سابم،سانتهيلير، -السياسة، جوي بارتملي ، أرسطو( 2)
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وهذه الطبقات المتفوقة بغناها الزائد أو   ،أرساااطو مع أن هؤالء ال يساااتعملون هذا الحم
هذه األوهام تحدب الثورات والثورة تحدب في   وبسااااببحريتها الزائدة ال تقنع بالمساااااواة 

 :هماحسب تحليل الباحثة  ية أو في األليغارشية بشكلين الديمقراط
أو دساتور بدساتور آخر كأن   ،يثورون علا الساياساة الساتبداي حكم بحكم آخر -1

أو اساااااااااتبداي االثنين بحكم    ،أو العكس ،يساااااااااتبدلوا حكم األقلية بحكم الشاااااااااعب
 .األعيان

ليثبتوا ح  -2 اسااااااااااااااتباااادالااااه  ا  موجود  ا  ماااا كأو يثوروا  الثورة  لي   ،وليس  أي أن تتجااااه 
وهذه الثورات تحدب في األنظمة األولغارشاااااااااااية   ،االحتفاظ بالدساااااااااااتور كما هو 

قامة سااالطة  أو   ،بشاااكل عام تحدب الثورة بسااابب الزيادة أو النقصاااان  .والملكية
أرسااااطو:  ففي كل مكان تقع الثورات بساااابب  يقوي ،طلبا للمساااااواة  ،أو  سااااقاطها
 . (1) رون بوجه عام طلبا للمساواة س يثو ..ألن النا.عدم المساواة 

وهذه  ،ما يدفعه للثورة  فشاااعور اإلنساااان بالنقص أو بأن غيره متفوق عليه كثيرا  
وهي   ،هما مساااااااواة في األهلية ومساااااااواة في العدد  ،المساااااااواة في نظر أرسااااااطو نوعان

اواة  أما المساااااااااواة في األهلية فهي المساااااااا   ،المساااااااااواة العددية والتماثل في الكثرة والكبر
 ال أنهم يختلفون بشاااااااأن هذا   ،التناسااااااابية فمع قوي الناس بالحم والعدي واعترافهم بهما

أنهم متساااااااااااااااوون  اعتقادوافاالتساااااااااااااااوي في بعض األمور مع غيرهم    ،وهاذا العادي  ،الحم
خطااااا   ،باااااالمطلم متفوقون    ،أوهاااااذا  أنهم  اعتقااااادوا  األمور  بعض  في  لتفوقهم  والبعض 

الرغبة   ،ومن األسااباب النفسااية واالجتماعية  ،ءبالمطلم ويطالبون بالتميز في كل شااي
والرغبة في الالمساواة أن كان   ،رستقراطيأأو   طغيان    في المساواة أن كان السائد حكم  

حكم األقلية الذي يعتمد علا الشاااااارف    ،ولهذا ينشااااااأ حكمان  (2)ديمقراطية    السااااااائد حكم  

 
 .245سابم، ص  مصدرأرسطو، السياسيات، ( 1)
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  ، عدد قليل في كل مكان  وو وهذا الحظ ال يتوفر  ال عند القلة وهم ا ،والفضااااال والثروة
األصااااوي األرسااااتقراطية قليلون  ولعل أهم دافع    و واو   ،أما الصاااافات المضااااادة لألكثرية

هم ضاااااحية  النفوس للثورة هو الرغبة في المسااااااواة ألن المواطنين متا رأوا أنفسااااا   يءيه
في  أيضاااا  أما الفقراء فعددهم كثير    ،(1)متيازات ثاروا ناشااادين المسااااواة لضاااروب من األ

 ،هي أرساااااط وأقل عرضاااااه للثوراتو كل مكان وبهؤالء ينشاااااأ حكم الشاااااعب الديمقراطية  
ولهذا فهي أرسااط من حكم األقلية الذي يقع فيه نوعان   ،ألنها تحكمها الطبقة الوسااطا

 من الثورة هما:  
 .قسم من األشراف علا قسم آخر من األشراف ثورة -1
 .ثورة أصحاب الحكم علا الشعب -2

ثورة واحدة هي ثورة الشاااااعب  م الشاااااعبي الديمقراطي فال تحدب  ال  أما في الحك
 .(2)علا علية القوم

 ؟  هي مصادرها حسب وجهة نظر أرسطو   وما ،فما هي أسباب هذه الثورات
 ثالثة وهي:أما األسباب فإن أرسطو يري أنها 

 .أي االستعداد النفسي ،الحالة النفسية التي تقود الناس  لا الثورة -1
 .أي الغرا من الثورة  ،المطامع التي يثورون من أجلها -2
أي الظروف   ،مصااااااادر الثورة واالضااااااطرابات السااااااياسااااااية هي صااااااراع الطبقات -3

 .المؤدية للثورة
جة للظروف التي أهم األسااااااااباب لقيام الثورة تتمثل في االسااااااااتعداد النفسااااااااي نتي 

الرغبة  ،ومن أهم األسااااباب االضااااطرابات ،تدفع به للقيام بالثورةالتي  يعيشااااها المواطن 

 
 .81مرجع سابم، ص، ( مصطفي النشار، تطور الفكر السياسي من صولون  لا ابن خلدون ( 1)
 .247( أرسطو، السياسيات، مصدر سابم، ص2)
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 سااااااببا  عدم المساااااااواة قد يكون  و متيازات التي يكتساااااابها البعض،  في المساااااااواة نتيجة لإل
 . (1)لقيام الثورة

مع  وألنهم أحرار متساااااوون  للثورة يعتقد البعض أنهم متساااااوون    المصـــدر األول
وألنهم في مرتبة   ،فيطالبون بالمسااواة   ،فيحدثون الثورة ضاد غيرهمغيرهم في كل شايء 

، ويعتقد البعض أنهم  نظراءو مرتبة أفضاال ليصاابحوا أكفاء   قل من غيرهم يسااعون  ليأ
ليغاارشااااااااااااااياة اللاذين يعتقادون بتميزهم نتيجاة لثرائهم ولهاذا فهم وهم األقلياة األمتفااوتون  

 ،فيحدثون الثورة مطالبين بالتميز أو أال مساااااااواة ،(2)كل شاااااايءيتميزون عن غيرهم في 
ليحصاااالوا علا مرتبة أفضاااال وأسااااما من غيرهم فالتفاوت هو ساااابب قوي من أسااااباب 

 الصراع. 
فهي الطمع في الثروة أو الشاارف والمجد أيضااا  الخوف من  أما المصــدر الثاني

أو احتقار األغنياء   ن اللما  ماو العقاب حين يثور المجرمون أو حين يصاااااااايب المواطن 
كاااذلاااك نمو بعض الطبقاااات في الماااديناااة   ،للفقراء أو العكس احتقاااار الفقراء لألغنيااااء

وعلوها علا الطبقات األخرى يسااابب االنقالبات الساااياساااية، أيضاااا  المكائد من البعض  
ضاااااااااااااد البعض اآلخر، اختالف المواطنين في أصاااااااااااااولهم كأن يحدب الصااااااااااااادام بين  

 .المواطنين واألجانب
 ،المربح والشاارف )الرغبة في الثروة والشاارف(  ،المصـدر الثالث فهو سـبعةأما  

التفوق المفرط أو االزدراء )التفوق    ،دي في الصااااااااال  )االحتقار واالهانة( الخوفاالتم
النمو الغير متناسااااااااااااب بين أجزاء المدينة(،  االزدهار المخل بالتناسااااااااااااب )  ،واالحتقار(

،  (3)(اإلهماي والتباين )االختالف في األصالالتهاون في الصاغائر )  ،الدساائس )الكيد(
 .أي عدم االنسجام بين المكونات االجتماعية في الدولة

 
 .354-248ص( ينظر: أرسطو، السياسيات، مصدر سابم، 1)
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فيساااااااعا كل منهم المتالك الشااااااارف    ،هنا يثور الشاااااااعب بعضاااااااه ضاااااااد بعض
هنا تثور    ،ويهان من ال يستحم اإلهانة  ،وعندما يمجد من ال يستحم التمجيد  ،والمجد
فإاا كان الحكام شااارهين يثرون علا حسااااب الجمهور    ،لي ضاااد بعضاااهم البعضااأله

وهذه   ،فالبد أن يثور ضاااااااادهم الجمهور وعلا الدسااااااااتور الذي يعطيهم هذه االمتيازات
فإهانة   ،من أسااااااااااااااباب الفتن فالفرد يثور عندما يتميز غيره بامتيازات وهو محروم منها

مون لخشاااااااااااية  كذلك الخوف حيث يثور المجر  ،هؤالء وتفوق أولئك من أساااااااااااباب الثورة
ن األغلبياة  و االحتقاار وازدراء العااماة لألغنيااء عنادماا يحتقر الاديمقراطي   ،أيضااااااااااااااا  العقااب

ونمو بعض   ،فيثور األغنياء ضاااااااد العربدة الشاااااااعبية والفوضاااااااا  ،األلغارشااااااايين األقلية
الطبقات غير المتناسااااب يؤدي  لا االنقالبات السااااياسااااية ألن الجساااام السااااياسااااي مثل  

آخر أخل بالتناسااب بين أجزائه المكونة   علا حساااب جزء   زء  ج   اجساام اإلنسااان  اا نم
كذلك المكيدة والدسااائس   ،له كأن تنمو األقلية األعيان علا حساااب الجمهور المعساار

التغاضاااي وعدم االكتراب عندما تصااابح المناصاااب العليا في   ،أيضاااا  من أساااباب الثورة
ور الطفيفة أي الصاغائر التي والتهاون في األم  ،الدولة لمن ليساوا موالين لها أو للحكم

اختالف األصااااال يحدب    ،أيضاااااا  يعتقد أن ال تأثير لها تؤدي  لا الثورة بسااااابب تراكمها
ألن الادولاة ال يمكن أن تتاأل  من أي شااااااااااااااعاب كيفماا    ،التبااين في عنااصاااااااااااااار الادولاة

بسااااااااااااااباب وجود أجنااس مختلفاة في الدولة عنادما تقبال النزالء واألجانب والغرباء (1)أتفم
ويثور األكثرية أو العامة في   ،فيتحولون  لي ثوار متمردين  ،من المواطنين  ويصااابحون 
أن حقوقهم    العتقادهملغارشااااية ألنها مغبونة في الالمساااااواة السااااياسااااية أي  األنظمة األ

مهضومة وأن لهم حم في المساواة، كما يثور الوجهاء أو أصحاب الطبقات العليا في 
التسااااوي مع غيرهم من العامة ألنهم ينالون    حكم الشاااعب أو الديموقرطيات فيرفضاااون 

كم أن الدوي  ،يعادي نصاايب من يعتقدون أنهم دونهم في مراتب الشاارف والجاه  ا  نصاايب 
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وقد أعطا أرساااطو العديد من األمثلة من عصاااره   ،قد تثور بسااابب تخومها أو حدودها
ساة أرساطو  ومن حياة الجزر اليونانية الساياساية واالجتماعية، وهذا دليل واضاح أن درا

لألنظمة الساااااااياساااااااية في عصاااااااره كانا دراساااااااة واقعية ويختم أرساااااااطو:  وهم يحدثون  
فالثورة قد تحدب بالعن  أما في ،  (1) بالمخاتلة ا  االنقالبات السياسية تارة بالعن  وطور 
 الثورة هي العمل الذي يتخذ العن  وسااااايلة له ،بداية االنقالب أو فيما بعد أو بالخدعة

فقد تستخدم الخدعة ، (2)أهدافه،  ال  أن هذه األهداف قد تتحقم بالخداع كي يصل  لا  
خدع الجمهور بوعود كاابة لتغيير  في   ،السااااااااتبداي نظام حكم وتكون الجماهير راضااااااااية

ساااااااااااااتعمل العن  والضاااااااااااااغط واإلرهاب ضاااااااااااااده ليتم  وعندما يحدب الك ي    ،نظام الحكم
كونوا قاد خادعوا الشااااااااااااااعاب من جهاة  وهناا ي   ،المحاافظاة علا هاذا التغيير والحكم الجادياد

 .ى خر أواستخدموا العن  للمحافظة علا نتيجة هذه الخديعة من جهة  

 :  شكل خ صأس  ب الثورة  -ب

 .الثورة في األنظم  الد موقراط   -(1)

فعناادمااا يؤلااب    ،ء  لي التفاااهماالشااااااااااااااتراك في الخوف ياادفع الناااس األكثر عاادا  
النظام الناس ضااااااااد بعضااااااااهم مثل األغنياء والفقراء  اا شااااااااعروا بالخطر من الحكومة  

فإاا أرهم حكام البالد األغنياء بالمساااااااااااهمة في المصاااااااااااري    ،تفقوا وتضااااااااااامنوا معاأ
أو   ،العامة التي تصااارف لتضاااليل الشاااعب انتفض معا للقضااااء علا السااالطة الحاكمة

والهم من قبال الادولاة وفروا  لي المهجر ليعودوا لكي  يثور األغنيااء الاذين ساااااااااااااالباا أم
وإاا حدب طغيان القادة العسااااكريين الذين تحولوا  لا زعماء   ،ينتفضااااوا ضااااد الحكومة

  ا  وتدرجوا في مناصااااااااابهم حتا وثم العامة بهم كما فعل بزاساااااااااترواس فأساااااااااساااااااااوا حكم
لنصاااااااااااااااااب فعمليااة ا  ،تحاادب الثورة، وكااذلااك الحاااي عنااد حاادوب االنتخااابااات  ا  طغيااانياا 

فكل هذه الثورات في األنظمة    ،والتنصيب تخلم خالفات تؤدي  لا تغير الحكم والثورة
 

 .258صسابم، مصدر  أرسطو، السياسيات،( 1)
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الديمقراطية تحدب حساااب رأي الباحثة بسااابب الصاااراع علا السااالطة من جهة وبسااابب  
 .(1)ى الصراع بين الطبقات االجتماعية من جهة أخر 

 :الثورة في األنظم  اللغ رش   -(2)

 لغارشية فإن الثورة تحدب فيها لألسباب األتية:أما األنظمة األ
 .(الطاغية )الظلم الذي يلحم العامةضيم الطبقات المنحطة ووجود   -1
لغارشااااااااااية يؤدي  لي الثورة فينقلب الحكم  لي تركز الساااااااااالطة في يد قلة من األ -2

 .الديمقراطية
 .ثورة األعيان بعضهم ضد البعض -3
 .استبداي شكل الحكم -4
 .عليهتضليل الشعب والتدليس   -5
 .لغارشية بالمركزيةتشبث األ -6
 . لا الثورة لنهب الخزينة العامة  يا  لغارشية ألموالهم سعأهدار األ -7
 .ى خر أغارشيةأللغارشية عندما تنمو في وسطها و األتتهالك   -8
لغارشااااااين بالمواطنين واسااااااتبدالهم بالمرتزقة في حالة الحرب عدم ثقة الحكام األ -9

 .األجانب
 .لغارشية ضد الشعبة األالعن  الذي تقوم به األنظم -10
طها اساااااااق االساااااااتبداد يؤدي  لا نقمة أعضااااااااء الحكومة نفساااااااها مما يؤدي  لي  -11

 .(2)والثورة عليها من الداخل

 :الثورة في أنظم  األن  ن -(3)
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في هذا النظام تحدب الثورة بساااااابب الخلل في الدسااااااتور عندما تكون الوالائ  
تحدب الثورة    ،لغارشااااااااااايةوهذه علة الثورات حتا في األنظمة األ  ،من نصااااااااااايب األقلية

 سباب التالية: لأل
 .لكفاءتهمأحساس كتلة من المواطنين أنهم مساوون لوالة أمرهم نتيجة   -1
أهلية سااااااااااامية تتناسااااااااااب وأهلية والة األمر من قبل والة  ي هان أناس او عندما ي   -2

 .األمر
 .انحراف الدستور عن العدي -3
ياان مزيع بين الحكم الشااااااااااااااعبي وحكم األقلياة فقاد تميال الكفاة بماا أن حكم األع -4

 .تجاه اآلخر  لا الثورةتجاهين مما يؤدي باإلألحد  هذين اإل
 .كما أن حكم األعيان قد يتحوي  لا حكم شعبي أو  لي حكم أقلية -5
 .لشرعللفا  اطمع األعيان واستيالئهم علا أراضي وأمالك الدولة مخ  -6
 .(1)أثيرها في زواي األنظمة السياسيةكما أن للعوامل الخارجية ت  -7

 :الثورات في الحكم الملكي والفردي -(4)

تتقابل حكومتان في األنظمة الفردية، وهما متضاااااااادتان، حكومة الفرد القانونية  
أرسااااااااطو أن الملك سااااااااليل أساااااااارة أرسااااااااتقراطية، ولهذا   ى ير   ،الملكية، وحكومة الطغيان

لة واألخالق الحساااانة والشاااارف، والملك يخرج  فالملوكية تخلقها الصاااافات العليا كالفضااااي 
من هذه الطبقة األرساااااتقراطية، في حين أن الطاغية يخرج من ساااااواد الشاااااعب أي من  
العامة، ضاااااااااااد األغنياء ليدافع عن حقوق الفقراء، من اضاااااااااااطهاد األغنياء، والحوادب 

ب، ثقة الشااااااااع  قد كساااااااابوااألمر من الديماغوجيين،    ءتؤكد أن الطغاة كانوا في بد  اكله
  أ طغيااان بااانتهاااكهااا للقوانين، وينشااااااااااااااا   اكمااا أن بعض األنظمااة الملكيااة قااد تتحوي  ل

ن الذين يتم انتخابهم للمناصاااااااااااااب العليا وتطوي مدة ي الطغيان أيضاااااااااااااا  من األصاااااااااااااولي 
فيتحولون  لي طغاة، كذلك األلغارشاااااااية قد تخلم الطاغية عندما    ،اعتالئهم للمنصاااااااب
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لطاغية ينشااد  ،  (1)لكل المناصااب السااياسااية فيتحوي  لا طاغية  ا  واحد ا  تنصااب شااخصاا 
الغني علي حين ينشاااااااااد الملك الشااااااااارف فغاية حكومة الطغاة الماي والثروة  لي جانب  
الساااااالطة. في حين أن الملك وصاااااال  لا منصاااااابه لألسااااااباب السااااااابم اكرها، كسااااااموه 

لك علا الشاااااااااااخصاااااااااااي أو لشااااااااااارف مولده أو الخدمات الجليلة التي قدمها، ويعمل الم
المحاافظاة علا أمواي األغنيااء وعلي كراماة الفقراء، أماا الطااغياة فهو علا العكس من  
الك ال يهتم للعامة  ال ليتحصااااال علا منفعة شاااااخصاااااية فغرا الطاغية االساااااتمتاع،  
وغرا الملك الفضاايلة ولهذا يفكر الطاغية في الماي ويفكر الملك في الشاارف، ولهذا 

ن وحرس الطاغية من األجانب، وهذا الطاغية يخاف  أيضاااااا  حرس الملك من المواطني 
الجمااعاات ويحرم اقتنااء السااااااااااااااالح، كاذلاك يعمال الطااغياة علي أبعااد المواطنين عن 
الماديناة ويحاارب األغنيااء وينفيهم ألنهم أعاداء للادولاة وعصاااااااااااااااه، فاأساااااااااااااابااب الثورة في 

ه المظالم حكومة الفرد هي نفساااااااها في الجمهورية وهي الظلم والخوف واإلهانة كل هذ
من أساباب الثورة عليه مما   ا  هي سابب للثورة، كما أن الثروة التي يمتلكها الطاغية سابب 

التي تسااااااقط األلغارشااااااية والديماغوجية تسااااااقط  األعماي  مر ضااااااده، وكل  آيؤدي  لا الت 
 يدي كثرة.أحكومة الطغيان ألن األلغارشية والديماغوجية هي طغيان حقيقي في 

أقل الحكومة خشااااااااااااااية من الثورات ومن األخطار الخارجياة  ولهذا فالملكية هي  
 :(2)سببين هما  ىحدإوتسقط الملكية ب 

 دسائس أعوان الملك. -1

 الميل  لا االستبداد حين ينما الملك قوته علا حساب القوانين.  -2
ط الملكية، بخالف الطغيانية، ألن الملك ال يمتلك  اساق ولهذا يكون من الساهل 
ملكية والتي نالها بشاااااارفه األسااااااري أو بما قدمه أو حساااااان    ساااااالطة طغيانية، بل كرامة

كباحثة سااااابب اساااااتمرار الملكية في بريطانيا الدولة العظما    ائيوهذا حساااااب ر  أخالقه
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،   لا وقتنا الحاضاااااار واالحترام والتبجيل الذي يكنه الشااااااعب البريطاني لألساااااارة الملكية
قطه االطاغية فيصااااعب أساااا أي ال يمتلك سااااوى األخالق التي ال يمتلكها الطاغية، أما 
ألن الطاغية يسااااااااااتعمل قوانينه  ألنه يساااااااااائ اسااااااااااتعماي القوانين علا الرغم من العامة 

 الخاصة وال يعتمد علا دستور كما فعل لويس الرابع عشر في فرنسا.

 :   من الثوراتئ  ر الوق اتدرا ع  : ال

كما أهتم أرسااااااااطو بوضااااااااع نظريات في علل الثورات وأسااااااااباب سااااااااقوط الدوي 
أو   ،أهتم بوضاااااااااع نظريات في وساااااااااائل حفظ األنظمة وحمايتها من الثورات  ،هيارهاوان 

واهب  لي أننا  اا عرفنا أساااااااااباب تدمير الدوي وساااااااااقوطها   ،تدبير الوقاية من الثورات
تناع عن مخالفة القانون، وتوسااااااايع  موهي اال  ،وجب أن نعرف أساااااااباب حفظها وبقائها
حملة الوالائ  العامة من المكاساااب الشاااخصاااية، دائرة المشااااركة في السااالطة، وتجريد  

  ،( 1)طةلاحترام حم الملكية واالحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الساااكان في حالة والء للسااا 
فالدوي  اا حسااااان نظامها وجب عدم   ،والدمار يجلب الحفظ  ،ألن الضاااااد يجلب الضاااااد

لمختلفة  .وسااااااااااائل الحفظ للحكومات ا.   ا  كان ضااااااااااعيف  ا  مخالفة القانون وعدم أايته مهم
.  .يمكن تشاااخيصاااها في ثالب هي: احترام الحكومة للمبدأ الساااياساااي الذي قاما عليه

.  .أما الثالثة  .الوساااااايلة الثانية فهي احترام القانون من الحكومة في كل صااااااغيرة وكبيرة
ن علا احترام و أفهي تربية النكء علي المبدأ السااااااااياسااااااااي للحكومة مما يجعلهم ينشاااااااا 

ألن احترام القوانين داخل    ،(2)منذ الصغر من حب لمبادئهنظام الحكم بما غرس فيهم  
ومع أن بقااء العادياد من األنظماة ال يعود  لي   ،الادولاة وساااااااااااااايلاة من وسااااااااااااااائال حفظهاا
رة حكامها في التعامل مع المواطنين البساطاء ي دساتورها بقدر ما يعود  لي حكمة وبصا 

عتماادين علا وتجنبهم للظلم م  ،وزمالئهم السااااااااااااااياااساااااااااااااايين من جهااة أخري   ،من جهااة

 
 .90محمد وقيع هللا أحمد، مدخل  لا الفلسفة السياسية، مرجع سابم، ص (1)
 .424سابم، مصدر أرسطو، السياسيات، ( 2)



205 

ن في و الذي يعتقد به الديمقراطي   ،ألن مبدأ المساااااااااااااواة   ،ةث األساااااااااااااليب الديمقراطية البح 
مبدأ عادي ونافع في حماية الدولة وحفظها كذلك قصااااااااااااار مدة تقلد   ،سااااااااااااايادة األكثرية

  ، ن كثيرين يجب السااااااير وفم النظم الشااااااعبية و وإاا كان المواطن  ،الوالائ  السااااااياسااااااية
شااااااااااروها الكل بما أنهم  اشااااااااااهر حتا يب أال يكون  ال لسااااااااااتة فمثال اعتالء المناصااااااااااب  

في أن قصاار مدة الوالائ  ال تمنح الموال  وقا   ى خر ألها حكمة   أيضااا  ن، و و متساااو 
االسااااااااتعماري العثماني في الوطن  ال التي اسااااااااتعملهحي ال  ىحد وهذه   والفساااااااااد أللخط

العربي التي كانا تعتمد علا قصاااااااار حكم الوالة بحيث ال تتعدى الساااااااانة الواحدة كما  
في األنظماة الاديمقراطياة   ،في حين أن طوي المادة يؤدي  لا الطغياان  قرأناا في التااريط
الكل يدفع األمر الذي  الخوف من الخراب يدفع  لي حفظ البالد منه   ،أيضا  واأللغارشية

  االهتمام كما يجب في األنظمة الديمقراطية واأللغارشااااااااااية  ، لي مراقبة المدينة وحمايتها
  ، حسب مستوى الثروة العامة هللثورة فيرفع هذا النصاب أو يخفض  ا  بقيمة النصاب منع
كذلك يجب مراقبة تصااااارفات   ،عن هذا حكومات أقلية  أساااااوف ينشااااا   ووفقا للقانون واالَّ 

بسااان قوانين تحمي الدولة حساااب نظامها من السااالوكيات التي قد المواطنين األخالقية  
كما يجب منع الغنا الفاحك الذي يظهر الالمساااااااواة بحيث   ،تكون غريبة علا الدولة

  ، فال يكون لاديناا أغنيااء كثر وال فقراء كثر   ،تعمال الادولاة علا زياادة الطبقاة الوسااااااااااااااطا
مة الجمهورية الفاضالة عند أرساطو    أن ساال ،وبهذا نمنع الثورة الناشائة عن الالمسااواة 

 لا الطبقاة المتوسااااااااااااااطاة التي تحقم االتزان بين ثروة األثريااء وبؤس    ا  تقوم اسااااااااااااااتنااد
لغني البعض وهذا   ا  وتمنع أن تكون الوالائ  العامة في التشاااااااااااااريع سااااااااااااابب   ،(1) الفقراء

نهم من السالطة من  األن الموطنين ساوف يثورون بسابب حرم  ،يحصال في األلغارشاية
واإلدارة الشااااااريفة والسااااااليمة هي التي تخلم الدولة    ،ومن الكسااااااب من جهة أخرى جهة  

فيتمكن    ،التي تمتزج فيهاا الاديمقراطياة بااألرسااااااااااااااتقراطياة وتمنح كال منهاا ماا تطمح  لياه
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 ي منصب أو واليفة ويتحقم المبدأ الديمقراطي الشعبي، ويتحقم   ءالمواطن من اعتال
وهنا يذهب   ،المبدأ األرسااااااتقراطي في أن تمنح الوالائ  لمسااااااتحقيها الفضااااااالء أيضااااااا  

أرساطو  لا ما اهب  ليه أساتااه أفالطون في أن أمات الحكومات يجب أن يقترن فيه 
م  بالنظام المختلط ليصااالح نظا  أيضاااا  ى فيكون أرساااطو ناد  ،هذان النوعان من الحكومات

 هذا الشاااااااااااااكل من أشاااااااااااااكاي  ،  (1))بوليتيا(  وهي الديمقراطية المعتدلة ويساااااااااااااميه، الدولة
أو الحكومة الدسااااااتورية وهو اساااااام   (The Polity)الحكومات سااااااماه أرسااااااطو البوليتيا

هااذه الحكومااة المعتاادلااة اات   (2)أطلم في الكتاااب الثااالااث علا الااديمقراطيااة المعتاادلااة
الدساااااااتور المختلط التي نادى بها أرساااااااطو، يجب أن تكون قاعدتها شاااااااعبية بحيث ال  

جاد فيهاا غنا مفرط وال فقر مادقع، فاالتوازن بين أفراد الشااااااااااااااعاب يخلم االنسااااااااااااااجاام  يو 
فرغون  وبهذا وحسب رأي أرسطو أن الفقراء الذين ال يرغبون في السلطة يت واالستقرار  

، كما يجب توفير الوالائ  لهم،  ايحققون الثروة والغن ونهم وأعمالهم الخاصاااااااااة فؤ لشااااااااا 
كون لديهم رغبة في سارقة األمواي العامة ألنهم ال  واألغنياء عندما يقبلون السالطة ال ي 

 .حاجة لهم بها باعتبار أنهم يمتلكون الثروة
كما يجب تكريم    ،ويجب محاسااااااااااابة مختلساااااااااااي األمواي العامة والتشاااااااااااهير بهم

والوالائ  العليا في البالد يجب أن تكون من   ،الشااااارفاء الذين يمتازون بحسااااان اإلدارة
 لشروط التالية:حم المواطنين دون سواهم وفم ا

 .واحترام القانون  التمسك بالدستور -1
 .ويمتلك الفضيلة دال  اأن يكون ع -2
 .(3)القدرة علا تصري  أمور الدولة -3
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وعلا كل األنظمة أن تسااااااااعا  لا تثبيا النظام ال  لا تدميره، األيمان بوجود  
ولكي نساااعا  لا تحقيم المسااااواة    ،الدساااتور ألن كل الدوي مزيع من الفقراء واألغنياء

بينهم يجب االعتماد علا الدساااااااااتور الذي يوفر القوانين، ويجب أن تكون التربية وفم  
 .وتكون حياة األفراد مطابقة للدستور حماية لهم وصيانة الدولة  ،مبادئ الدستور

 :التدا  ر الوق ئ   لحفظ الحكم الملكي والفردي من الثورة

يقوي  ،أرسااااااااااااااطو أن األحكااام الفرديااة تحفظ باااالعتااداي وباااألخص الملكيااة  ى ير 
بها المرء نحو    اأرساااااااطو:  أن الملكية علا وجه التخصااااااايص تسااااااالم وتصاااااااان  ن نح 

وضاااااااااااااااقا فيها   ،فالملكية  اا ضاااااااااااااابطا وحكما باالعتداي ومارسااااااااااااااته  ،(1)االعتداي
ويحترم المسااواة    فالملك لن يتحوي  لي مساتبد  ،ها  الوالائ  علا عدد محدود طاي بقا

بير  امن التد  ،أن التوسااااااط واالعتداي  ى نسااااااتنتع من هذا الكالم أن أرسااااااطو ير   ،العامة
 .التي تحمي الحكومات من الثورة عليها

أما األحكام الطغيانيه فتصاااااان بالقضااااااء علي المتفوقين وكل من له أنفة وعزة 
 ،والجمعيات والثقافة  ر الموائد العامةظوتح  ،نفس وكل ما من شأنه أن يخلم هذه القيم

وتمنع االجتماعات بين المواطنين لتالهي حتا ال يتم التعارف   ،وتمنع البطالة والتفرغ
أن هذه أساااااليب الطغيان والتعساااا   و ،ألن التعارف يخلم الثقة وهو ال يريد الك  ،بينهم

الزالااا الحكومااات الاادكتاااتوريااة تتمساااااااااااااااك بهااا وتنفااذهااا علا رعاااياااهااا لخنم الحريااات 
وهذه  ،والباحثة تؤيد ما اهب  ليه  ،اظ بالصااااااالحيات الواسااااااعة التي اغتصاااااابتهاواالحتف

 أساليب الطغاة في كل زمان ومكان.  
فليس من الساهل  ساقاط حكم الطاغية، نظرا  لساياساته التي تبدأ بتأليب الشاعب 

فتكاك أرضااااااهم كما فعل بزاسااااااترواس في أثينا وكما فعل  إالفقير علا الطبقات الغنية و 
سااااااااكنه وشاااااااواهد التاريط عديدة في منع  البيا ل( عندما جعل  4معمر القذافي بقانون )

لتظااهر ومنع الحرياات، واالسااااااااااااااتعااناة باالمرتزقاة، وأبعااد المتميزين والموهوبين  لالطغااة  
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  40الطاغية وحكم أثينا  ب   ماسااااااوى قديما  أو حديثا  فما فعله بزساااااايرواس في أثينا وساااااا 
ليبيااااا حكمهااااا    فعلااااهعااااامااااا    القااااذافي في  عااااامااااا  مع االختالف في الزمنين    42معمر 

 وتطورهم العلمي والتقني والتكنولوجيالالال
 لي   أيضااااا ،يربط أرسااااطو كل هذه األساااااليب التعساااافية بالفرس واألعاجم الالالال  

ثرية كان الطاغية هرامات في مصر وكل الصروح األأن بناء اإل ى الحد الذي جعله ير 
كذلك يساااااااااااعا الطاغية  لي   ،يقصاااااااااااد من ورائها كدح المواطنين والبقاء في فقر مدقع

فرا الضارائب والحروب حتا يظل الشاعب في حاجة  لي القائد أرساطو:   فالطاغية 
. وهذا الفعل (1)وال يفتأوا بحاجة  لا قائدهم   ،كي يظل القوم في شاااااغل  ،مثير للحروب

يرى مكافيلي أن القوانين الجيدة توجد حيث تتوفر   ،ثور القوم ضاااااادهمن قبله حتا ال ي 
األساااااااااااااالحة القوية كما يرى أن فن الحرب هو ما يحتاجه علا من يتولا الحكم وعليه  

 جسامه علا المشااقوتعويد  أن يهتم بتنمية قدراته في أيام السالم بالتدريب علا الصايد  
 .(2)حتا يكون مستعدا  دائما  لوقا الحرب

تكون    ،ما تكون حاشااااااية الملك من الخالن األوفياء وحرسااااااه من المواطنينوبين 
كما أن الطاغية يقضاي   ،حاشاية الطاغية من المتملقين وحرساه من األجانب والمرتزقة

وإاا    ،عزيزة ألن هذه الصاااافات الشااااريفة يجب أن تكون له وحده ا  علا كل من له نفساااا 
علا تفوقااه وساااااااااااااالطااانااه ويمكن  جماااي  امتلكهااا غيره فااإن هااذا بمثااابااة االعتااداء عليااه و 

   -:(3)الطاغية لحفظ حكمه بما يلييقوم بها  األفعاي التي 
ن خانعين أاالء واوي مساتويات أخالقية منحطة، ألن  و يجب أن يكون المواطن  -1

 .مر ضدهآاوي النفوس الوضيعة ال تفكر في الت 

 
 .302سابم، ص مصدر رسطو، السياسيات، ( أ1)
م، 1984، موساوعة علوم القرآن، دمشام، 2( محمد سايد أحمد المساير، المجمع المثالي في الفكر الفلسافي، ط:2)

 .262ص
 .304( انظر: أرسطو، السياسيات، مصدر سابم، ص3)
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عدم ثقة  لي بعضااااااااااااهم من بعض ألن  اانعدام الثقة بين المواطنين وارتياب األه -2
 .مرهمآوتمنع ت   ،لي ببعضهم تسهل السيطرة عليهمااأله

 .رهم لحرمانهم من القدرة علا القضاء عليهافقإأضعاف الرعايا و  -3
المواطن للطغيان للقضاااااء علا طغيانه ألنه ال يملك    ىونتيجة لهذا لن يتصااااد

 .(1)وسائل  سقاطه
مه وهي تقليده  الطاغية في المحافظة علا حك ليها وهناك طريقة أخري يسعا  

وهنا يتشااااااااااااااابه الحكم الملكي الذي يتحوي  لي طغيان بهذه    ،للحكم الملكي وأساااااااااااااااليبه
ومن أشاهر شاخصايات العصار الحديث لويس الرابع عشار طاغية وملك فرنسا  ،الطريقة

الذي اساااااااتطاع أن يجعل من نفساااااااه الل هللا علا األرا بعد القضااااااااء علا سااااااالطة 
وحده صاااحب الحم الزمني المطلم ففكرة الحكم    أي الساالطة الدينية والل هو   الكنيسااة

لويس    ي حيث يذهب أحد مناصاار يتبناها  المطلم والحم اإللهي تفرا عندما تجد من  
، (2)  نسااااان، ولكنه عرب هللا ااتهالرابع عشاااار  لا القوي:  ليس العرب الملكي عرب  

وهو هناا يعتماد علا حجاة جون لوك في أناه ال يوجاد مركز ثاالاث بين الحكم المطلم  
لها أنها  يشااااااااافعألنه مناصااااااااار للملكية البريطانية والتي     للوك والفوضاااااااااة وهذه النظرة 
ما أدى  لا منجليزي بعض الصاااااااااااالحيات وجعلته ممثال  للشاااااااااااعب  منحا البرلمان اإل

  ، ن  ليهاالي السااااياسااااية بهذه الملكية ويم  اهمت ار في كتاب ي ولت فب كل من مونسااااكو و اعج   
لذلك يعتمد الحكم الملكي علا اإلحساس بالشرف لدى الطبقة العسكرية ويعتمد الحكم  

، فنظرية الحم اإللهي المطلم مواطنها  (3)االساااااتبدادي علا خوف الرعية وخضاااااوعهم
 . (4)فرنسا

 
 .87والتطبيم، مرجع سابم، ص  محمد علا محمد، علا عبد المعطي، السياسية بين النظرية( 1)
، ترجمة علي ابراهيم الساايد، الهيئة المصاارية العامة للكتب، 4( ينظر جورج سااياساان، تطور الفكر السااياسااي، ج2)

 .12)د.ت(، ص
 .29( جورج سياسن، تطور الفكر السياسي، مرجع سابم، ص3)
 .103( مرجع سابم، ص4)
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ة ر  ي الملوك:  صاااورة ح ساااكتلندا حين قاي عن أكذلك اهب جيمس األوي ملك 
فقط نواب هللا  سااااااااما شاااااااايء علا األرا، ليس الملوك أعلا األرا، مركز الملكية  

 .  (1) لهةدعوهم اآلي هللا نفسه    حتاعلا عرب هللا، ولكن    ويجلسون علا األرا 
لقها ألنهم في خ هذه النظرية منحا الملوك الحم المطلم  لا سااااااااااااان القوانين و 

 الوحدة الوطنية.    ةامنظرها هم ح 
رغم اإلرادة   أيضااااااااا  الشااااااااعب و  اعلا رضاااااااا   ا  يكون الحكم في هذا النمط معتمد

وهو يقادم    ،فاالطااغياة يتظااهر باأناه يهتم بمصاااااااااااااااالح العااماة ,ال يباذر أموالهم  ،العااماة
وقد قام بهذا العديد من الطغاة   ،دات الدولة وحساااااااااااابات الخزينة العامةاير  حساااااااااااابات  

حديثا حسب رأي الباحثة، وكل هذا ليظهر الطاغية بمظهر  حسب رأي أرسطو و  ا  قديم
هذا الوقار الرعب في حاشااااااايته    ايجب أن يدعي الوقار ويلق  اكم  ،المدبر ال المساااااااتبد

ويهتم ببالده فتكون مزدهرة وإكرام المواطنين يكون بيده وعقابهم يكون بيد    ،ومعاشاااااريه
الااادولاااة فيهاااا الفقراء واألغنيااااء فيجاااب  ،غيره أن يكونوا علا توافم مع    كماااا أن كااال 

 .أو العكس  الفقراء ضد طبقة األغنياءالطاغية وإال فإنه سيميل هو وطبقة  
حتياااطااات تبقا األلغااارشاااااااااااااايااة والطغيااان هي أقاال أنواع الحكومااات  ومع كاال اال

 .ا  استقرار 
ما فاساااادة، إما صااااالحة و  يذهب أرسااااطو  لا أن األنظمة السااااياسااااية في الدولة  

امة كانا صااااااااالحة، وإاا راعا مصاااااااالحتها الخاصااااااااة كانا  فإاا راعا المصاااااااالحة الع
 فاسدة، وهي ستة أنواع ثالثة صالحة، وإاا انقلبا  لا ضدها أصبحا فاسدة وهي:  

 ضدها االستبداد وحكم الطاغية.  لح الملكية أو حكومة الفرد الصا -1

ليغارشاااااية حكومة  ضااااادها األطية المتعلمة أو الغنية الصاااااالحة رساااااتقراالقلة األ -2
 فاسدة.القلة ال

 
 .104( مرجع نفسه، ص1)
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ضاااااااادها الغوغائية أو الفوضااااااااوية  مقراطية أي حكومة الشااااااااعب الصااااااااالحة الدي  -3
 حكومة الشعب الفاسدة. 

وهي الحكوماة الادسااااااااااااااتورياة القاائماة علا   ،كماا اهاب  لا اكر حكوماة البوليتياا
دساااااااااتورية الحكم الملكي وحرية التعبير في ديمقراطية الشاااااااااعب وهي تتكون من قاعدة  

يحكمها القانون، وهذا الوسااط الذي اعتبره أرسااطو معيارا    شااعبية كبيرة متوسااطة الحالة
فهي قاائماة علا سااااااااااااااياادة القاانون من جهاة، وحرياة التعبير من جهااة    ،لهاذه الحكوماة

 أخرى أي الحكومة المختلطة.  
فقد رأى أنها تحدب متا وجدت أساااابابها، وأساااابابها عديدة   التيثم تناوي الثورة  
تكون بمثابة تدابير وقائية من الثورات في كل األنظمة، وألن    لهاتناولها ووضااع حلوال  

اإلنسااااااااااااااااان ابن بيئتااه ووليااد عصااااااااااااااره، والبيئااة اليونااانيااة في تلااك الفترة كااانااا مليئااة  
رسااطو هذه القالقل بالدراسااة  أ  فكان البد أن يتناوي ،باالضااطرابات السااياسااية والثورات

الثورة ال   فاااااساااااااااااااااااد، وألن  لواقع  الثورة هي عبااااارة عن عالج  حاااادب  ت والتحلياااال، ألن 
بالمصاااااادفة، أو تحقيقا  ألهداف شاااااخصاااااية وال بسااااابب المنازعات، بل أن لها أسااااابابها 

لحم باااه من    الاااذين والظلم علا المواطن  ب غلاااذلاااك فاااالثورة حم متا رفع ال  ،العميقاااة
 اسية. األنظمة السي 

ومن أهم األسااااااباب الدافعة للثورة األسااااااباب السااااااياسااااااية والنفسااااااية واالجتماعية  
فطلب المسااااواة أو طلب عدم المسااااواة حساااب    ،واالقتصاااادية وأيضاااا  العوامل الخارجية

لبا بالمساواة  افإن كانا القاعدة جماهيرية ط ،من أسباب الثورة سبب  هو الداعي لهما 
عدم و بعدم المسااواة، أيضاا  الطمع، والخوف، واالحتقار،   لبااوأن كانا القاعدة قلة ط

التناسااااااب، وعدم االنسااااااجام في المكون السااااااياسااااااي ولكي نتفادى قيام الثورات وضااااااع 
 تقي الدولة من الثورة وأهمها:   ا  رسطو تدابير أ

 . ااحترام الحكومة لألنظمة السياسية الذي قاما عليه -1

 مخالفته من قبل الحكومة والمواطن.احترام القانون واالمتناع عن  -2
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 توسيع دائرة المشاركة في السلطة.  -3

 عدم السعي للمكاسب الشخصية. -4

 حم الملكية.احترام  -5
ضااااااانا لموق  أرساااااااطو، في نظريته أساااااااباب  اما تم مالحظته من خالي اساااااااتعر 

بااأحقيااة المواطن في الثورة علا   كااامال    الثورة وانهيااار الاادوي، أنااه كااان يؤمن  يماااننااا  
وضااااااااااد كل الدساااااااااااتير المشاااااااااارعنة لهذه   ،في كل أنواع الحكومات  ،نظمة الفاساااااااااادةاأل

الثورات واحاااادة  ى ولهااااذا ير   ،الحكومااااات ضاااااااااااااااااد كاااال األنظمااااة وهي    ،أن أسااااااااااااااباااااب 
ومطالبهم واحدة هي العدي والمساااااااواة    ،والالمساااااااواة ،واالسااااااتبداد  ،االضااااااطهاد،و الفساااااااد

 والحرية والقانون. 



 

 

 

 

 

 الفال الرا ع 

 مق رن    ن أفالطون وأرسطو 

 

 .نق ط التف ق  -أول :

 .نق ط الختالف -ث ن   :
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  -مق رن    ن أفالطون وأرسطو:

الثابا في األخالق والمعرفة ما بين مثالية أفالطون وساااااااعيه  لي  يجاد المثاي  
والمعيارية    ،تسااااااااااعا  لا ما ينبغي أن يكون   ةعلوم معياري   اباعتبار أنه ،والسااااااااااياسااااااااااة

يجااد  في    ،وبين واقعياة أرسااااااااااااااطو البراجمااتياة ،المثاالياة لديه متعاالياة عن الواقع الماادي
يم  وأن المعيارية لديه واقعية تساعي  لي تحق ،مشااركة عملية فعالة في فلسافة الساياساة

أو رجال دولاة   ،ا  الواقع الفعلي أي ماا هو كاائن باالفعال وبين أن يكون الحااكم فيلسااااااااااااااوفا 
مابين حياة عينية  و ،أو هو وساالطته تحا طائلة القانون   ،ساالطته تعلو القانون  ا ،صااالح 

نبحااث عن   ،وحياااة مثاااليااة حااالمااة متعاااليااة عن الواقع المعاااب بااالفعاال  ،حقيقيااة واقعيااة
بين أن يكون التلمياذ    ،ونقااط االختالف بين أفالطون وتلمياذه أرسااااااااااااااطو   ،تفااقنقااط اإل

خطوات بعيااادة علياااه، مختلفاااة حقيقاااة عن   اماااا أناااه قاااد خط ،تحاااا عبااااءة أسااااااااااااااتاااااه
لك في هذا الفصاااااال الرابع  اله ساااااانكتشاااااا  كل   ا  ماهر  ا  أما هو في الواقع مقلدو ،أسااااااتااه
 .واألخير

  -نق ط التف ق:  -أول  

السااااااااياسااااااااي   هتفم أفالطون في واقعيته المتأخرة مع أرسااااااااطو، من خالي كتاب أ
وأيضاااا  القوانين، ال بل أن جل ما كتبه أفالطون في هذه الكتابات، نجده عند أرساااطو  

الفيلساوفين فيما    تفاق كما طرحها كالات، وساوف نساتعرا نقاط اإلي في كتابه الساياسا 
 يلي:

ل من أفالطون وأرسااااااااااااااطو وهي قااااعااادة لكااال  تفم فيهاااا كااا  إالتيااا من أهم النقااااط   -1
مبادأ االكتفااء الاذاتي، فكاان هو  اليوتيوبياات أو المادن الفااضاااااااااااااالاة عبر الزماان  

 س المدينة عند أفالطون وأرسطو من بعده.اشرط االكتفاء الذاتي أس

تكون الطبقات الدنيا، من   تفم كل من أفالطون وأرساااااااااطو في رفضاااااااااهما بأن  -2
يدوية، من صااناع القرار فهؤالء في نظرهما  المهن الحرف و الصااناع وأصااحاب 

ال يصااااااااالحوا لعلم الساااااااااياساااااااااة الذي هو علم ملكي، وليس لهم حم المشااااااااااركة 
 السياسية التي هي قصر علا المواطن فقط.
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تفم كل من أفالطون وأرساااااااااااااطو، في أن تكون دولتهم بحرية اات أساااااااااااااطوي    -3
 قوي، علا غرار المدن اليونانية.  بحري 

تفم علا أن يكون عادد سااااااااااااااكاان دولتهم، ال هو باالقليال وال هو باالكثير، ليس    -4
 .اقليال فال يستطيع الدفاع عنها، وال هو بالكثير فيصعب علا المشرع تنظيمه

تفم علا أن يكون حساااان التعارف والصااااداقة والمودة، من أسااااس قيام الدولة،   -5
 تجعل العالقة بين المواطنين قائمة علا روابط قوية.    وأن الموائد العامة

لم يرفض أفالطون وال أرساااااااااطو وجود العبيد في مدنهم الفاضااااااااالة، بل رأيا أن  -6
الطبيعااة خلقااا البعض للقيااادة والبعض اآلخر لالنقياااد، البعض يااأمر واآلخر  

لذات خذ علا الفلسفة اليونانية، وباآمن المي عد  ، وهذا الموق  من العبيد يؤتمر
فلساااااااااااااافاة أرسااااااااااااااطو لماا لهاذا المفكر من قيماة كبيرة ومكااناة عظيماة في الفكر 

 السياسي.

تفم كل من أفالطون وأرساطو علا التقسايم الطبقي للبيئة اليونانية كل حساب    -7
مكاانيتهم الماادياة، وهاذا ماا قاالاا باه العادياد من التياارات الفكرياة والفلساااااااااااااافياة  

 الفيثاغورية.السابقة مثل صولون والمدرسة 

تفم كالهما علا الربط بين األخالق والساياساة، ألن هدفهما واحد وهو تحقيم    -8
 الفضيلة.

تفم كالهما علا أهمية الزواج، وسااان القوانين المالئمة لتنظيمه وفم عالقات   -9
 أخالقية سوية.  

 تفم أن في االجتماع اإلنساني تحقيم الفضيلة.  -10

وأن   ،الفرد عند أفالطون وعلا األساارة عند أرسااطو تفم أن الدولة مقدمة علا   -11
 فهو كتقدم الكل علا الجزء كقاعدة منطقية.  ا  هذا التقدم منطقي وليس زماني 

م المختلط  اتفم علا أهمية القانون وقيام الدولة علا الدساااااتور، كما قاال بالنظ  -12
 لتنظيم الدولة. فالقانون أساسي   ،دولةلل
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قة الحكام، اتفقا علا مفهوم التناوب في الحكم  لحل اإلشاكالية الساياساية في طب  -13
 حسب الفئة العمرية فالحماية لألصغر والقيادة لألكبر.

تفم كالهما علا أن الحاكم هو كالنسااااااااااااااج الماهر، الذي يؤل  بين السااااااااااااادة    -14
واللحمة في العملية النساااجية، ألن رجل الدولة أو الرجل الصاااالح يساااتطيع بما  

بين التوافم   لااااديااااه من مهااااارات أن يؤل   المختلفااااة لتحقيم  البشاااااااااااااار  طبااااائع 
 واالنسجام بين هؤالء في الدولة.

تفم أفالطون وأرساااااااااااطو علا اساااااااااااتخدام المنهع الجدلي، فكان الجدي الهابط    -15
يجابي والجدي الساالبي عند أرسااطو، والجدي الصاااعد عند أفالطون، والجدي اإل

هذا ما نجده في وهذا الجدي وساااااايلة الفلساااااافة المثالية للوصااااااوي  لي المعرفة، و 
باسااتخدام المنهع   ىالفلساافة الحديثة عند هيجل أيضااا  فهو كفيلسااوف مثالي ناد

 الجدلي كسابقيه.

بين المواطن والادولاة، فهماا   تفم أفالطون وأرسااااااااااااااطو، علا أن االرتبااط وثيم    -16
 متالزمان.  

 نق ط الختالف   ن أفالطون وأرسطو: -ث ن    

وتلمياذه أرسااااااااااااااطو، أهمهاا أن أفالطون   من أهم نقااط االختالف، بين أفالطون  -1
متجاهال ما هو كائن    ،، يساااااااااااااعا  لي ما ينبغي أن يكون مثاليا    ا  كان فيلساااااااااااااوف

لذلك يساااااااااعا  لي ما ينبغي أن يكون، ألجل   ،ألن ما هو كائن فاساااااااااد  ،بالفعل
وخاااصاااااااااااااااة في   ، صااااااااااااااالح مااا هو كااائن، حتا وإن كااان غير ممكن التحقيم

مرحلااة الفكريااة، لم يسااااااااااااااتطع الخروج من  ألن أفالطون في هااذه ال  ،الجمهوريااة
حتا الن بعض مؤرخي الفلساااااافة أن المحاورات  ،تحا عباءة أسااااااتااه سااااااقراط

الطون ومنهم الفيلساااااااوف )ولتر  األولي هي محاورات ساااااااقراطية علا لساااااااان أف
واقعية براغماتية،   فلسفتهت . أما أرسطو، فقد كان (( في كتابه )فلسفة هيجلستيس
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لم يساتطع الخروج من تحا عباءة أساتااه أفالطون، في كتاباته المتأخرة  أيضاا  
وتأثر أرساااااااطو    ،مع تفكيره الواقعي فيما هو كائن بالفعل  ،والقوانين ةالساااااااياساااااااي 
 .بهذه الكتابات ا  واضح 

دراك المثااي الثاابا الموجود   قائماة علي    ،المعرفة الحقيقياة عناد أفالطون عقلياة -2
والتي نساااااعا  لا التشااااابه   ،ما  ركها اإلنساااااان في زمن  والتي أد  ،في عالم المثل

لهذه الحقائم    ي  وما معارفنا الحسااااية  ال مجرد الال  ،بها وبمثاي الخير األسااااما
في حين أن المعرفة عند    .ء كانا هذه المعرفة ساياساية أو أخالقيةاساو   ،الثابتة

قرائي  والمنهع االسااات   ،أرساااطو، هي معرفة قائمة علا الوقائع الحساااية التجريبية
لذلك   ،كان الك في األخالق أو في السااااااياسااااااة  ء  اسااااااو   ،التجريبي أداتها الفعلية

كما فعل أفالطون في كتاباته    ،اعتمد علا دراساااااة الدسااااااتير والوقائع التاريخية
 .المتأخرة

نصااااااااااااااهااار بين الفرد وماادينتااه في حين أن أرسااااااااااااااطو أهتم  أفالطون باااإل  ىناااد -3
 .سياسيةبالمشاركة الفردية في حياة المدينة ال

أفالطون بحكومة الفيلساااااوف الذي يعلو فوق القانون وصااااااحب السااااالطة   ىناد -4
لذلك قاي بحكم الفالسفة أو تفلس    ،المثلاالمطلقة في الجمهورية لبلوغ الدولة  

أرسااااااااااااااطو بحكوماة الرجال الصااااااااااااااالح الاذي يحكم وفم    ىفي حين نااد  .الحكاام
 .القانون 

ما علم الساياساة عند أرساطو فهو  أ .علم الساياساة عند أفالطون قائم علا الفرد -5
 .سلوك أخالقي للفرد وسلوك اجتماعي للجماعة

أفالطون رفض األساااااااااااارة وقاي بشاااااااااااايوعية الماي والنساااااااااااااء واألبناء في الطبقة   -6
  بين بني ألن هذه الملكية هي سابب الشارور والخالف   ،الحاكمة في الجمهورية

دأ باألساارة وقاي  أما أرسااطو فقد اهب أن أساااس االجتماع اإلنساااني يب   ،البشاار
 .نتقد أستااه في الكابالملكية الفردية فحقوق الملكية مشروعة لديه وقد 
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من أفالطون    لتحقيم غااايااة عنااد كاال     د  وجاا  قااد  ن كااان االجتماااع اإلنسااااااااااااااااني  إو  -7
وأرساطو  ال أنهما اختلفا في أسااس تكوين الدولة ونشاأتها حيث اهب أفالطون  
 لا القوي بافتقار اإلنسااان الفرد وعدم قدرته علا سااد حاجاته بنفسااه هو ساابب  

وهي    ،ألنها وجدت إلشاااااااباع الحاجات  ،لذلك فالدولة مصاااااااطنعة ،نشاااااااأة الدولة
في حين أن أرساااطو اهب   ،عبارة عن مؤساااساااة تعليمية تساااعا لنشااار الفضااايلة

 لا أن ساااااابب نشااااااأة الدولة هو االئتالف الذي يبدأ بالرغبة الطبيعية بين المرأة  
لاذلاك   ،فاالادولاة  ،هاذا االئتالف أوجاد ائتالفاات كبرى هي القرياة فاالماديناة  ،والرجال

وقد أتخذ أرسااطو من اسااتقراء التاريط ودراسااة الدساااتير    ،فالدولة طبيعية واقعية
ان المنهع التاريخي  وك  ،للوصاااوي  لا الدولة المثالية  انية منهجا  والتجربة اإلنسااا 
 .في دراسته ا  الواقعي واضح 

الهدف من الدولة عند أفالطون تحقيم حياة فاضاااااااالة. في حين أن الهدف من   -8
  ي الغااياة من الادولاة عناد أفالطون ه، و الادولاة تحقيم السااااااااااااااعاادة عناد أرسااااااااااااااطو 

والعدالة في   ،ه باعتبار التخصاااصلواليفت   من خالي أداء كل    ،الفضااايلةتحقيم  
الدولة تقابلها العدالة في الفرد متمثلة في ساااااايادة مبدأ االعتداي وضاااااابط النفس 

أما الغاية من الدولة عند أرسااااااااطو فهي تحقيم السااااااااعادة للفرد    .في الجمهورية
 .وهي غاية سياسية أخالقية  ،والجماعة

في حين أن   .يونانييننزع أفالطون صااااااافة المواطنة ممن ال يكون من أب وأم   -9
وقاي أن الحم في المشااااااركة الساااااياساااااية هو المبدأ   ،أرساااااطو رفض هذا المبدأ
 .في دولة المدينة األساس ليكون الفرد مواطنا  

بأن يكون الحاكم الفيلسوف  ىوناد  ،استبعد أفالطون القانون من الدولة المثالية -10
دراية بالقوانين    وهو أكثر  ،المشااااااارع للقانون، بما يمتلك من صاااااااالحيات مطلقة

التي تؤهلاه أن يحكم وفم قاانون أو   ،ألن حكماه قاائم علا الحكماة الفلساااااااااااااافياة
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 ىفي حين ناد  .لذلك فالحاكم هو الوصاااااااااي الدائم علا الدولة وساااااااااكانها  هبدون 
 .أرسطو بحكومة القانون الذي يعلو الحاكم والمحكوم

وأن   ،المرأة والرجلختل  أفالطون علا أرسااااااااااااااطو حين قاي بالمساااااااااااااااواة بين  ا -11
ومنحها حم المشااركة في العمل    ،االختالف بينهما في الدرجة وليس في النوع

ورفض مشااركتها    ،في حين رفض أرساطو المسااواة بينهما  .الساياساي والعساكري 
ألن المرأة   ،علا النساااااااءقوامون واهب  لا أن الرجاي  ،في العمل السااااااياسااااااي

 .ناقصة األهلية مثلها مثل العبيد
بل أنه التغيير والتطور الذي يصااااايب الدولة    ،أفالطون أن الثورة ال تحدب قاي -12

  ، ألن الاادولااة في رأيااه هي كااائن حي   ،كمااا يصاااااااااااااايااب الممااالااك األخرى الحيااة
والقحل والجفاف الذي يصااااااااااايب الكائنات الحية   ،كالحيوان والنبات واإلنساااااااااااان

وجدت   ا. في حين اهب أرساااااطو  لي أن الثورة تحدب  اأيضاااااا  يصااااايب الدولة 
 .أسبابها من فساد وغيره

فلساااااااااااااافاة أفالطون مثاالياة خياالياة بادليال اعتمااده علا األسااااااااااااااطورة في محااكااتاه   -13
في حين أن فلسااااااااااااافة أرساااااااااااااطو واقعية بدليل أنه ربط أمثلته بالحقائم    ،وأمثلته

 الواقعية وتجارب الشعوب السابقة عنه.

 

 

 

    ةةةةةةةةالخ تم 

واجمل  أسااااااما وأرقي  هي ن الدولة دنا وعقيدتنا أاأن نضااااااع في اعتقفإنه يجب  
والغاية منها    ،عن الفرد وعن الجماعة  ولهذا فهي تعلو   ،صاااااااااور التجمعات اإلنساااااااااانية

والعااادالاااة   ،هي حمااااياااة األفراد وتحقيم األمن واألماااان وتحقيم المساااااااااااااااااواة والرفااااهياااة
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أالف السااااانين مع    ذوهذا ما اكتشااااافه اإلنساااااان من   ،والقانونية ،والساااااياساااااية  ،االجتماعية
 .شرقيين القدماء من صينيين وبابليين ويونان وغيرهمال

وألن كل دولة  ،ألن الدولة قائمة علا القانون من جهة والعدالة من جهة أخرى 
هي  متها األسااااااااساااااااية  اكالهما دع ،وكل قانون خلم لحماية الدولة  ،قائمة علا القانون 

وماااا   ،القاااانون   لاااذلاااك فلكي توجاااد دولاااة الباااد من وجود العااادالاااة التي يحققهاااا  ،العااادالاااة
قاديماا ووساااااااااااااايطاا وحاديثاا    ،المحااوالت العاديادة من أحالم الفالساااااااااااااافاة وتقنين القاانونيين

مااا هي  ال محاااوالت لخلم دولااة القااانون والعاادالااة التي تعلو علا الفرد    ،ومعاااصاااااااااااااارا
فال وجود للفرد بادون الجمااعاة ولن تتحقم    ،التي تؤسااااااااااااااس لخادماة كليهماا  ،والجمااعاة

الادولاة قااماا إلشاااااااااااااابااع حااجاات األفراد    .زر مجموع األفرادآسااااااااااااااعاادة الجمااعاة بادون تا 
منه تحقيم   الغرا    وكما قاي أرسااااااطو هي تجمع    ،لتحقيم السااااااعادة كما قاي أفالطون 

ن إو   ،ةأان الغاية القصاوى للدولة في كل زمان تحقيم الساعادة للفرد والجماع ،الساعادة
ن اختلفا األنظمة  إو ،والقواعد المنظمة لها  ،اختلفا األسااااااااااااس التي قاما عليها الدوي

الساااااااااياساااااااااية والهر التفاوت بين البشااااااااار في االساااااااااتحقاق الساااااااااياساااااااااي واالقتصاااااااااادي 
أنها كلها   الَّ  ،ألن طبيعة الحياة اإلنسااااااااااانية قائمة علا التنوع واالختالف  ،واالجتماعي

وما كانا حكمة    ،المكتفية السااعيدة القائمة علا العدالة تسااعا  لا  يجاد دولة القانون 
  ا  وحقيقي  ا  حي   ا  شااااااااهد  الَّ  ،الصاااااااينين وصاااااااوفية الهنود وقانونية حمورابي وطغيان فرعون 

  يان هي الحامي من طغأن تكون  ها  ي علا رغبة اإلنساااان وساااعيه  لا  يجاد دولة يرضااا 
ومثالية أفالطون   ،يينوما صااااراع سااااقراط مع السااااوفسااااطائ   ،الطغاة وجبروت المتجبرين

منهم في  يجاد الدولة القائمة علا التدواي   رغبة   الَّ  ،وواقعية أرسااطو كل حسااب فلساافته
الدولة التي   ،الدولة التي هي في أشاعار هوميروس وهزيود وأسااطير اليونان  ،والتناوب
وما   ،اإلنساااان يبحث عنها ومازاي وسااايظل يبحث عن أداة للحكم يرضاااي عنهافتئ  ما 
دليل علا حلم اإلنساااان وبحثه عن   الَّ  العربي المعاصااار في الربيع العربي  -اع الصااار 

 .تهامدينة قد تكون فاضلة مثالية أو فاضلة واقعية تحقم أحالمه وطموحه وتوقع
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لعرفنا   ،لو أننا نريد معرفة السااامات المركزية واألسااااساااية لدولة المدينة اليونانية
والعدد القليل من البشااار   ،وكما أسااالفنا أنها ترتكز علا المسااااحة الصاااغيرة في األرا

اليوناانياة تختل  عن الماديناة في هاذا الزماان من حياث مسااااااااااااااااحاة    (polis)فاالماديناة  
كانا هذه الدولة رقعة صاااااااااااغيرة ومحددة قائمة علا الزراعة   ،األرا وعدد الساااااااااااكان
وال يكتساااااب حم   ،تألفا من األحرار والعبيد والغرباء  كما أنها ،بقصاااااد االكتفاء الذاتي

وهم أكفاء في ممارساااة السااالطة الساااياساااية والمواطنة صااافة   ،األحرار الَّ  المواطنة فيها  
 .وراثية في األغلب

وجهة نظر أفالطون  ا، ما عدأيضااا  كانا النساااء مثلها مثل العبيد في األغلب 
  ، ختالف بينهما في الدرجة وليس في النوعورأي أن اال  ،بين المرأة والرجل ى الذي ساااو 

ن يمارسااااااون ي ألن المواطن   ا  ألنها متحدة اجتماعي  ،يقة األواصااااااروكانا دولة المدينة وث 
 ا  عامالنظام نظاما   وكان يحكم هذا   ،الساااالطة السااااياسااااية والحرية الفكرية وحكم القانون 

 ،بحكم القانون   ا  اسااي ومحمي بالفكر السااي   ا  مؤيد ،علا المثل والقيم األخالقية العليا ا  قائم
وخلم عندهم انسجاما بين   ،هذا ما وفر ألثينا العيك تحا النظام الديمقراطي المباشر

  ، أفالطون   ،ساااااااقراط  ،هذا ما هو موجود في فلسااااااافة كل من  ،ي القانون الطبيعي والفكر 
  ، من شااأن القانون الطبيعي  علواأ الذين  السااوفسااطائيون ن عارا هذا الرأي  إو   ،وأرسااطو 
 وا القانون الوضعي واعتقدوا أنه حيلة الضعفاء ووسيلتهم.  ورفض

ال تتعاااارا مع    ،واحتراماااه للقاااانون   ،وحباااه لمااادينتاااه  ، يماااان اليونااااني باااالحرياااة
أن  الَّ  ن كان الفرد سااااااااابم للدولة من ناحية الوجود الفعلي إو   ،موق  الفرد من نفسااااااااه

لذلك كان وجود الدولة وأهميتها قبل وجود    ،الدولة سااابقة في الوجود من حيث المنطم
لهذا رأي نقاد الفلسفة المثالية اليونانية مع سقراط وأفالطون وأرسطو أنهم جعلوا   ،الفرد

  إال ىا هادف الادولاة هي تحقيم السااااااااااااااعاادة الفردياة التي ال تتاأت   ،وخاادماا للادولاة  الفرد عبادا  
أو   ،ساااااااااوى كان الغرا  شاااااااااباع الحاجات الفردية مع أفالطون  ،لبشاااااااااري باالجتماع ا

الئتالف واالجتمااع اإلنساااااااااااااااني عناد أرسااااااااااااااطو، وحقوق الفرد في هذه الدولة مرتبطاة  ا
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والفضاااااااايلة الحقيقية    ،واليفيةو باعتبار أن الدولة طبقية    ،بمكانته االجتماعية والواليفية
والعاادالااة هناااك لم تكن    ،عااة عليهاااجبلتااه الطبي التي    ،هي في التزام كاال فرد بواليفتااه

  ، تعني المسااااااااااواة في الحقوق والواجبات كما هو الحاي في الفكر الحديث والمعاصااااااااار
ولهذا   ،ما عليه من التزام واليفي  بل أن العدالة هي أن يؤدي كل   ،بعد الثورة الفرنسااية

قيقاة واقعياة بال ح   ا  أو أخالقيا   ا  فكريا   ا  لاديهم ولم يعتبر عيبا  ا  لم يكن نظاام الرق مرفوضاااااااااااااا 
لهذا فأصااااااااااال   ،ن طالب البعض منهم المعاملة الحسااااااااااانة للعبيدإو   ،مقبولة عند الجميع

فالطبقة العليا األرساتقراطية للحكم    ،التفاوت بين البشار يعود  لي قواعد خلقتها الطبيعة
 وهذا ال خالف عليه.   ،للطاعة اوالطبقة الدني 
الفكر السااااقراطي لخير    تجاهالسااااوفسااااطائي وصاااادامه مع ايجابيةما ساااالبية اإلو 

الفلساااافة من المادة ليكن محورها    السااااوفسااااطائيون دليل علا أهمية اإلنسااااان، الم ينتزع  
نزي الفلساافة من السااماء  لي األرا عندما أهتم بقضااايا ا أقاي أن سااقراطألم ي    ،اإلنسااان

لم يكن شاااعار دلفي أ،األخالق والفضااايلة عندما أصااابح المحور الفرد وعالقته باآلخرين
أعرف نفسااااك   ،خير دليل علي هبوط الفلساااافة من السااااماء  لا األرا   أعرف نفسااااك 

 .واألديان مختلفة واألنظمة مختلفة  في كل زمان ومكان ألن المفاهيم مختلفة  
هو سااااااابب   ،لهذا فالصاااااااراع الذي هو سااااااامة الحياة البشااااااارية واالختالف والتنوع

قائم   ،والصااراع بين العبد والساايد هو صااراع أبدي  ،اختالف األنظمة السااياسااية وتعددها
ر مفهوم العبد ن تغي  إو   ،هو ساااااابب وجود الدوي وساااااابب فنائها  ،ماداما البشاااااارية قائمة
ال أن جدلية وجود   ،السااااااااساااااااة أن العبيد ال وجود لهم  ان أدعإبفعل المواثيم الدولية و 

بيد الساااااخرة وعبيد  وأن التغيير الحاصااااال بين ع ،الدولة قائمة علا جدلية هذا الصاااااراع
فهم في كال األحواي عبياد    ،للادولاة  ا  للسااااااااااااااياد أو أجير   ا  بين أن يكون الفرد أجير   ،األجرة

واالشااااتراكية    الرأسااااماليةبمصااااطلح راقي معاصاااار وحديث، وما الصااااراع الذي كان بين  
لوجود العبياد في كال زماان   ا  وتاأكياد  ،علا وجود هاذا الصااااااااااااااراع  ا  تاأكياد  الَّ  الشاااااااااااااايوعياة  

وأن اعتقدنا    ،في حقيقة االمر لكل زمانا عبيده  الَّ  اختل  مصاااااطلح العبد   نإو   ،ومكان
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أنه في حقيقة األمر األجير عبد للسايد أو للدولة حساب    الَّ  ،أن العبيد لم يعد لهم وجود  
حااااااجااااااتاااااه الفرد وفي  هاااااذا  في  يتحكم  العمااااال  ماااااادام رب  النظاااااام  اختالف    ،نوع  وأن 

بقوة  اا أمر فيؤتمر  ما أن العبد كان قينيه  وك ،المصاااطلحات ال يعني اختالف األدوار
العصااااااااااااا أو السااااااااااااي  أو البندقية أو المدفع أو الدبابة حسااااااااااااب زمانه وحسااااااااااااب القوة  

ألن ساااااااابب كل الك هو التفاوت   ،بين هؤالء وأولئك أن الصااااااااراع أبدي   الَّ  ،المساااااااايطرة
فالتغيير الحاصاااال في المصااااطلح ال يعني أن الحقائم    ،الحقيقي والموجود بين البشاااار

وهذا الهرم تبني قاعدته  ،هي أعلا نقطة في هرم الوعي البشري و غير موجودة بالدولة  
عدالة  حقم الدولة هذه الوما لم ت    ،علا الدستور والقانون والعدالة االجتماعية والسياسية

ريح التغيير والثورة التي قاي بها أرسااااااااااااطو منذ أالف  ،فأنها سااااااااااااتكون في مهب الريح
وهذا ما نعايشاه كواقع ساياساي عربي معاصار في الثورات التي عرفا بالربيع    ،السانين
ووضاااااااااااعنا    ،فلو كنا اعتمدنا علا الدولة الواعية التي يكون الدساااااااااااتور قانونها  ،العربي
بين البشاااااااااااااار وكاان المؤهال وصااااااااااااااااحاب القادرة بلغاة أفالطون لتفااوت القادرات    ا  اعتباار 

الذي تكون القيم األخالقية هي منبع الفكر   ،الفيلساااااااااااااوف وبلغة أرساااااااااااااطو رجل الدولة
ألن   ،كنا في غني علا كل تغيير وال كان األجدر هو صاحب السلطةلالسياسي لديه 

ن تكون هناك ل  ،السااااياسااااة بدون أخالق وقيم وبدون دسااااتور تنظم من خالله هذه القيم
لذلك فدولة القانون المحققة للعدالة والتي   ،أشابه بالثكنات العساكرية  يءدولة بل هي شا 

في خدمتها هي الدولة الحقيقية التي البد أن نسااعا  لا   وتفانيهيحميها المواطن بحبه  
الذين  السااااياساااايين يجادها وبنائها ال عن طريم أحالم الفالساااافة بل عن طريم واقعية  

 .تأسيس الدويوكلون ب ي  
لو أنناا عادناا لإلجااباات علا تسااااااااااااااا التناا التي طرحنااهاا في مقادماة بحثناا والتي 

. هل أسااااس نشاااأة المجتمع في .شاااكاي لدينا لكانا اإلجابة علا النحو التاليمثلا اإل
وما هو الساااااااااااااابيال لتحقيم مبادأ التعاادي والتوازن في   ؟نظر أفالطون وأرسااااااااااااااطو واحدة

ن رأي  إعلا هذا التسا ي وبعد االستقصاء والبحث والدراسة فالمدينة الدولة ؟ لإلجابة 
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أن األساس  الَّ  ،كل من أفالطون وأرسطو في أن الغاية تحقيم السعادة للفرد والجماعة
فاأفالطون يري أن الادولة    ،ا  الاذي يؤدي  لي نشااااااااااااااأة الادولاة ووجودهاا عناد كليهماا مختلفا 

ويتم الك بأن يؤدي    ،ه وإشاااباعهاالذي يساااعا  لا ساااد احتياجات  ،نشاااأة من خالي الفرد
الخلية هي  في حين أن أرساااطو رأي أن األسااارة   ،كل فرد العمل الذي أهلته الطبيعة له

وهذه الرغبة الطبيعية    ،األولي التي يتم فيها االئتالف بين المرأة والرجل بغية التناسااااااال
ئتالف  هذا االومن  ،وحدوب الدولة كان بشااااكل تلقائي وطبيعي ،هي التي خلقا الدولة

وحدوب التوازن بين القوي   ،الصااااااااااااغير وجدت االئتالفات الكبرى من القرية  لا الدولة
والتعاااادي ينتع علا التزام كااال فرد باااأداء عملاااه الاااذي جبلتاااه علياااه   ،في هاااذه الااادولاااة

 .لجماعةللفرد و لة  ي وهذه هي الفضيلة الحقيق  ،الطبيعة
العااادالاااة عناااد كااال من أفالطون ..كي  يمكنناااا تحقيم  .أماااا التسااااااااااااااااا ي الثااااني

 تفقا في موقفهما أم اختالفا؟ وهل    ،وأرسطو 
في الفرد وعاادالااة في   ،اهااب أفالطون  لي أن هناااك نوعااان من العاادالااة عاادالااة

فالعدالة في   ،والدولة فرد صاااااااغير  ،ألن الفرد دولة كبيرة  ،الدولة وهما ليساااااااتا مختلفتان
كمة علا الجزء الغضااااابا والشاااااهواني  الفرد تكون بسااااايطرة الجزء العاقل من خالي الح 

الحكمة من خالي  و كذلك في الدولة تكون الساااايطرة    ،في النفس فتنتع الشااااجاعة والعفة
ي تمتلك القوة الجساااادية ت والحماية للشااااجاعة ال  ،الحاكم الفيلسااااوف الذي ينشاااائ القانون 

وبقائها  والروح الغضابية العالية التي تسايطر عليها فضايلة الشاجاعة والحياة واساتمرارها 
وألن أفالطون   ،وتسايطر عليها فضايلة العفة  ،تخلقه القوة الشاهوانية التي عليها اإلنتاج

  ، لسااااد حاجتنا الطبيعة التي منها القوت والملبس والمسااااكن  أاهب  لا أن المجتمع نشاااا 
من برد هو الحامي  والملبس    ،و المسااااااااااااكن مسااااااااااااتقرنا ومقامنا  ،ألن القوت قوام حياتنا
هذا المنشاااائ لسااااد حاجتنا يقضااااي بتقساااايم العمل فيما بيننا كل    ،الشااااتاء وحر الصااااي 

  ، والكسااااء يوفره الخياط  ،فالمساااكن يوفره البناء  ساااد حاجتنا محدد  و ،ختصااااصاااه حساااب  
  ،وهنا تتحقم الفضيلة والعدالة والسعادة  ،والغذاء يوفره المزارع ،والحذاء يوفره اإلسكافي
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فالعدالة   ،نخلم التوازن والتعادي  ا  أيضوهنا  ،فهذا مجتمع متكامل فاضل وعادي وسعيد
لهااااا الطبيعااااة  التي أهلتااااه  الكاااال بواليفتااااه  بااااالتزام  ن ي والمواطن هو ابن الوالااااد  ،تتحقم 

  ، اليونانيين الذي يؤهله أصااااله وعنصااااره لقيادة الدولة والمشاااااركة في الحياة السااااياسااااية
 ،الااادولاااة  والعمااااي طبقاااة أدني عليهاااا العمااال لتحقيم االكتفااااء الاااذاتي لمجتمع الماااديناااة

ن في الماادينااة وليس  و والتجااار هم األجااانااب المقيم  ،للعماال المنزلي  ةوالعبيااد أداة وقنيياا 
 .بعض الحقوق القانونية التي تحمي تجارتهم داخل أروقة المحاكم الَّ  لهم  

ن االجتماع الحاصاااال أساااااسااااه الرغبة الطبيعية، عند المرأة  إأما عند أرسااااطو، ف
الك كمثل الممالك األخرى من حيوان ونبات مما خلم  والرجل في التناسااااااااااال مثله في  

لغة التي يعبر بها  الوأن اختلفا مملكة البشاااار ب  ،األساااارة التي تتشااااابه مع هذه الممالك
هذه  ،هذه األسااااااااارة كونا قرية خلقا دولة ،الفرد علا الجور والظلم والفرح والساااااااااعادة

وكماا يربط   ،لساااااااااااااايااسااااااااااااااياةالادولاة قاائماة علا األخالق االجتمااعياة التي خلقاا الادولاة ا
أفالطون الدولة باألخالق في سااااايطرة القوة العقلية في النفس البشااااارية علا الغضااااابية  

العفة هي في االعتداي األخالقي وفي و الشاااااااااااااجاعة و ن الحكمة  إولهذا ف  ،والشاااااااااااااهوانية
 كذلك ترتبط األخالق بالسياسة.   ،سيطرة األعلا علا األدنا

حااداب التوازن بين الطبقااات ربط أرسااااااااااااااطو السااااااااااااااياااساااااااااااااااة باااألخالق إلكااذلااك  
 الَّ  وما قوي أرسااااطو باالسااااتحقاق والجدارة كل حسااااب  مكانياته الطبيعية    ،االجتماعية
في هذا التجمع الذي بدأ بعالقة العبد بالساااااايد   ،التوازن والتعادي بين الجميع هذالخلم  

فوق    أو   ،ا  لهااذا االجتماااع أمااا أن يكون متوحشااااااااااااااا   ال  اومن لم يكن مياا   ،والمرأة بااالرجاال
 .له أي بهيمة أو    ،مستوى البشر

ن وجدا  إو  ،الدولة عند أفالطون وأرساااااطو أسااااامي من الفرد وأسااااامي من العائلة
ألن الكل أسااما من الجزء وإاا فسااد الجزء   ،أنها منطقيا سااابقة عليهما  الَّ  ،اقبلها واقعي 
حب  هذه القيمة التي أعطاها كل من أفالطون وأرسااااطو للدولة داللة علا   ،فسااااد الكل

  كالهما في أنهما جعال   نتقد  ن ا  إحتا و   ،اليوناني لهذه الدولة والذود عنها بكل ما يملك
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واليد   ،أننا ال نختل  معهما في أن الدولة تسبم الفرد في األهمية الَّ  ،الفرد عبدا للدولة
 .علا حد تعبير أفالطون وأرسطو   ،فصلا علا الجسد بال فائدة ا ا

هاا  ءأناه أرد  الَّ  ،رقهاا بااألخالق والقاانون أكماا أن اإلنسااااااااااااااان سااااااااااااااياد الحيواناات و 
ولهذا  ،وال يمكن أن تتحقم العدالة والفضاايلة والقانون خارج الدولة  ،ها بال قوانينأ وأسااو 

لذي  من أفالطون ا  حكاما ومحكومين عند كل     ،كان القانون سايد الجميع وفوق الجميع
  ليعود ويقرُّ   ،ه تعلو القانون ت في البداية أن الفيلسااوف صااانع القانون ومنفذه وساالط ىرا

ورأيا أن   ،تفم أفالطون مع تلميذه أرسطو  وهنا   ،أن القانون فوق الجميع وسيد الجميع
  ، الهيئة التشاااااااريعية   ،الدولة قائمة علا الدساااااااتور و تأساااااااساااااااا علا السااااااالطات الثالب

ن كان من الصااااااعب القوي أو التأكيد أن الفكر إو  ،لهيئة القضااااااائيةوا  ،والهيئة التنفيذية
ألنه ال يمكننا الجزم أن الفكر  ،بالفصاااال بين هذه الساااالطات  ىالسااااياسااااي اليوناني ناد

أن هذه الدولة من أفضاااال  الَّ  ،هناك وفي تلك الفترة قد وصاااال  لي هذا المنحا المتقدم
 اا جمعااا الاادولااة بين قوة القااانون في   الَّ  واعتقااد أن هااذا ال يمكن أن يتحقم    ،الاادوي

وأن الادوي  اا أرياد لهاا البقااء ال   ،وحرياة الرأي في النظاام الاديمقراطي  ،النظاام الملكي
ألنااه وحساااااااااااااااب وجهااة نظر أفالطون أن   ،باادا أن تجمع بين قوة القااانون وحريااة الرأي

لعااديااد من  ، كمااا يمكننااا أن نالحظ أن اهاااتين الاادولتينالاادوي البااد لهااا أن تجمع بين  
  ، ومن بينها ليبيا تنادي بعودة الملكية  ،األصاااااااوات في الدوي العربية بعد الربيع العربي

وتعتبر الملكية    ،التي تجمع بين حكم القانون ألنها دساااااااااتورية وحرية الرأي الديمقراطي
في حين تعتبر الديمقراطية أفضااااال األنظمة   ،أفضااااال األنظمة  اا كانا كلها صاااااالحة

وأهمية القانون في كل دولة يعود  لي أنها قاعدتها وأداتها التي  ، اا كانا كلها فاساااادة
كاأفراد أو   ،لحقوق مواطنيهااا  مضاااااااااااااايعااة    فاالادولاة بال دسااااااااااااااتور هي دولاة    ،تبني عليهااا

 .داخل الدولة كجماعات والقوانين التي يحاكيها الدستور هي الحامي للفرد والجماعة
..ماا  .ه وهو اهاذه الخااتماة بااإلجااباة علا التساااااااااااااااا ي األخير الاذي طرحنا نمهر  

األسااباب التي تجعل الفالساافة يهربون  لا عالم الخياي ؟ويبتدعون جمهوريات فاضاالة  
وهو    ،علا أن الواقع فااساااااااااااااااد    ال يمكن تحقيقهاا ؟  اا ماا هرب المفكر من واقعاه دليال  
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أنها غير    ن أقرَّ إو   ،فالطون في جمهوريته الفاضاااااااااااالةيرغب في  صااااااااااااالحه كما فعل أ
ومااا هروبااه  لي   ،ممكنااة التحقيم وأسااااااااااااااتباادلهااا بنوع أخر من الاادوي الممكنااة التحقيم

مع أنه فشاال   ،من هذا الواقع الفاسااد  ا  فرار  الَّ  ساايرقوصااه ومحاولة تطبيم ألفكاره هناك  
بها ولكن يصااااااااعب    ، لهذا فأن اليوتيوبيات هي جمهوريات فاضاااااااالة نحلمأيضااااااااا  هناك  

وعدي عنه  لي   ،ا أكتشااااااااافه أفالطون في شااااااااايخوختهتحقيقها علا أرا الواقع وهذا م
وأخاذ تلمياذه أرسااااااااااااااطو هاذا   ،تجاه في كتاابااتاه المتاأخرة  لا الواقعياةأو   ،ر واقعي منتعكف

دي كتب في فترة شاااايخوخته بعد  اولو أن أفالطون في اعتق  ،في كتاباته أيضااااا  المنحا  
نين بالترحاي كما فعل أرسااااطو لما كتب الجمهورية الفاضاااالة بل  كتسااااب خبرة الساااا اأن 

من هاذه الرائعاة   حرمنااولكناااقتصاااااااااااااارت كتاابااتاه علا الواقعياة في رجال الادولاة والقوانين  
 .يمن روائع الفكر اإلنسان 

دي لو أن أرساااطو كتب في شااابابه لكتب مثل أساااتااه جمهورية  افي اعتق أيضاااا  
وهذا يعود  لا أن مرحلة الشااااااااااباب هي فترة   ،علا غرار جمهورية أفالطون  ،فاضاااااااااالة

الساانيين والدروس   ةولكن حنك  ،قة في حياة كل مفكر وفيلسااوفالاألحالم الكبيرة والعم
السااانين والشاااعوب هي التي تخلم الواقعية في الفكر وفي الحياة تجارب المساااتفادة من  

التعبير االجتماعي  تضااحا الر ية علا حد قوي  أ، وكلما كبراإلنسااان ضااع  النظر و 
 الساخر.

الفكر الساااااياساااااي حقه من    يأخذ، أن اطرحتهما  نامل من خالي هذه الدراساااااة و 
هتماام أكثر باالبحوب في المجااي  الادراسااااااااااااااةوالتمحيص، من قبال البااحثين،وأن يكون اإل

صايل حياتنا اليومية وألن الساياساة ضارورة االساياساي، ألننا نمارس الساياساة في أدق تف
رسانا وفي انخبة ،حتا نواكب العصار، فنحن ساياسايون في بيوتنا وفي مدللا  وليساا ترف

جامعاتنا، وأصااابحا الساااياساااة معطا يومي في حياتنا. كما نأمل أن نؤساااس لمجتمع  
، كذلك نأمل من خالي  النخبةألننا نفتقر له في حياتنا االجتماعية والسااااياسااااية والفكرية

د المتواضاع  لا نهر المعرفة الذي  هذه الدراساة وما طرحته أيضاا  أن تضاي  هذا الجه
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ال ينضاااااب ويكفينا من الجهد والتعب ما توصااااالنا  ليه في هذه االطروحة والتي نتمنا  
 أن تناي رضا اساتذتنا.  

وأخيرا كما يقوي د. ميلود المهذبي اساتاا القانون في الجامعات الليبية وراء كل  
عقوال  تحااااوره علا أمااال عقوال  وأناااا أقوي وراء كااال عقااال بااااحاااث  يحااااور  مؤل  عقال   

 الوصوي  لا نتائع متوافقة تضاف  لا اليااة الفكر اليوناني.  
 

 م 7/7/2021بحمد هللا بتاريخ  تم
 

 ملخص الرس ل 

 ننوان الرس ل  الدول    ن المث ل   والواقع   )أفالطون وأرسطو أنموذج  ( 

ما عدا الفصاال ،كل فصاال يتكون من ثالثة مباحث  ،الرسااالة من أربعة فصااوي
ألنه فصااااال مقارن مع مقدمة وخاتمة وفهرساااااة  موضاااااوعات  وفهرساااااة  للمصاااااادر  ،الرابع

 .والمراجع
،القانون  العدالةتتناوي مشاااااااكلة البحث المتمثلة في الساااااااؤاي: ما أهمية الدولة،  :المقدمة

 في حياة الفرد والمجتمع ؟
 اا نخضااااااااااااااع هذا الموضااااااااااااااوع للدراسااااااااااااااة والبحث والتمحيص     ننا  :أهمية الدراســـــــــة

  ، ألجل معرفة مدى فاعلية عقل المفكر مع الظروف التي يعيشاااااااااااها المجتمع ،والمقاربة
ولكنهاا تؤكاد مادى تفااعلاه مع المجتمع  ،مع أن هاذه األفكاار صااااااااااااااادرة من عقال المفكر

تمع الذي  ألن ممارساااااااااة الفعل الساااااااااياساااااااااي ال تتم  ال  في أطار المج   ،الذي يعيك فيه
مع  ،لهذا درساانا الفكر السااياسااي في تلك الحقبة،يتفاعل فيه األفراد مع بعضااهم البعض

لنتعرف    ،فيلساااوفين كان أحدهما مثاليا  وهو أفالطون، واآلخر كان واقعيا  وهو أرساااطو 
علا خصاااااااااااائص هذا المجتمع ومميزاته من خالي فالسااااااااااافته وآرائهم، ولندرس مفهوم  

 .المواطنة في أطار دولة المدينة اليونانيةو ،القانون ،العدالة،الدولة
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ألن مبررات وجود المجتمع السااااياسااااي وشاااارعية الساااالطة فيه والحقوق الطبيعية  
فال يمكننا تصاااااااااور دولة بال سااااااااالطة وسااااااااالطة بال قانون  ،لألفراد يتطلب وجود الدولة

وال يتم تحقيم هذا بدون وجود  ،وقانون بال شاااارعية وشاااارعية بدون وجود حقوق طبيعية
ومن خالي    ،كل هذا الحظناه من خالي كتابات الفيلساااوفين أفالطون وأرساااطو  ،دالةع

 .مجموعة من األسئلة المطروحة
مع اسااتعراا  ،الدراسااة محدودة في فلساافة أفالطون وأرسااطو السااياسااية:حدود الدراســة

 .بعض اآلراء المؤثرة والمتأثرة بهما، من السابقين والالحقين لهما
 .هو المنهع التحليلي النقدي المقارن   :المستخدمالمنهج  

لكل فصااال ثالثة مباحث  ،قساااما هذه الدراساااة  لي أربعة فصاااوي  :تقســيمات الدراســة
عدا الفصاااااااااال الرابع وهو الختامي ألنه فصاااااااااال مقارن تما فيه المقارنة بين أفالطون 

 .  وأرسطو ونقاط اإلتفاق واالختالف بينهما
كان المبحث  ،مالمح الفكر السياسي في بالد اليونان،والذي عنوانه :ففي الفصل األول

المقومات ،وهو شااااااااااااااقان،األوي بعنوان مقومات قيام الدولة واألسااااااااااااااس التي تقوم عليها
ثم انتقلنا  لي المقومات ،وإقليم، وساالطة سااياسااية وأخضااعا للدراسااة،المادية من شااعب

فتناولنا فيه نظريات  أما المبحث الثاني  ،القانونية من ساايادة واعتراف دولي وعدم تدخل
نشاااااأة الدولة والمتمثلة في النظريات الثيوقراطية التي أرجعا نشاااااأة الدولة  لي أسااااااس  

والنظريات  ،ديني، والنظريات االجتماعية التي أرجعا نشأة الدولة  لي أساس اجتماعي
حيث  تفم البشاااااار علا  نشاااااااء ،العقدية التي أرجعا نشااااااأة الدولة  لي أساااااااس تعاقدي

مثل هذه النظريات توماس هوبز  ،لتعايك السااااالمي وفم عقد اجتماعي بينهمحالة من ا
وجون لوك وجاان جااك رووسااااااااااااااو، أماا المبحاث الثاالاث فكاان يتنااوي الفكر الفلساااااااااااااافي  
والسااااااياسااااااي السااااااابم علا أفالطون وأرسااااااطو من خالي األسااااااطورة كمرحلة أولي في 

أفكاااار األورفياااة مثلتهاااا مجموعاااة من أشااااااااااااااعاااار هوميروس وهزيود و ،التفكير اليونااااني
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ثم مرحلاااة االنحااادار واالنحالي مع  ،ومرحلاااة النضااااااااااااااع وربيع الفكر اليونااااني،وغيرهاااا
 .المدارس المتأخرة الرواقية واألبيقورية وغيرها

قسام  لي ،تناوي فلسافة أفالطون، وكان عنوانه مدينة أفالطون الساياساية  الفصـل الثاني
تناوي مولده واسارته وبيئته   ،في فكرهثالثة مباحث األوي عنوانه أفالطون حياته وأثرها 

الفصاااااااااااااال الثااني تنااوي تطوره الفكري من خالي كتاابااتاه    ،وأهم مؤلفااتاه وممااتاه،ومنهجاه
طرح فيهااا عاادة مفاااهيم كااالمواطنااة،  ،السااااااااااااااياااساااااااااااااايااة الجمهوريااة رجاال الاادولااة والقوانين

 .الثورة عليهاأما المبحث الثالث فقد تناوي الدولة تكوينها وحم  ،والقانون ،الدولة،العدالة
قساام  لي   ،وكان عنوانه، مدينة أرسااطو السااياسااية،تناوي فلساافة أرسااطو   الفصـل الثالث:
تناوي مولده واساااارته وبيئته  ،أرسااااطو حياته وأثرها في فكره،األوي عنوانه  ،ثالثة مباحث
الفصاااال الثاني تناوي فلساااافته السااااياسااااية من خالي كتابه  ،وأهم مؤلفاته ومماته،ومنهجه

وطرح فيه ،عض آراءه األخالقية من كتابه علم األخالق  لي نيقوماخوسوب ،الساياسايات
أماااا المبحاااث الثاااالاااث فقاااد تنااااوي  ،أرائاااه في الااادولاااة والعااادالاااة والقاااانون وحم المواطناااة

 .تكوينها وحم الثورة عليها،الدولة
تناوي أهم ،وهو الفصال الختامي وعنوانه، مقارنة بين أفالطون وأرساطو   الفصـل الرابع:

 .تفاق واالختالف بين أفالطون وأرسطو  نقاط اإل
والااذي لم يخرج عن مجموع قراءتهااا ،ثم الخاااتمااة التي طرح فيهااا رأي الباااحثااة

 .ومدى تأثرها بما قرأت
 .ثم قائمة المصادر والمراجع

 
 

 وهللا ولي التوفيق 
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RESEARCH SUMMARY 

The title of the research is the state between idealism 

and realism,(plato and Aristotle as model) 

The thesis consists of our chapters , each chapter consists of three 

sections, except for the fourth chapter because it is acomparatyve chapter 

with an introduction and conclusion, indexing topics and indexing sources 

and references.                                                                                         

The introduction: deals with the research problem represented in the 

question  :what is the importance of the state, justice and law in the life of 

the individual and society?                                    

The importance of the study: If we subject this topic to study, 

research , scrutiny and approach in order to know the extent of the 

effectiveness of the thinker,s mind with the conditions in which society 

lives , Although these thoughts emanate from the thinkers mind, But it 

confirms the extent of his interaction with the society in which he lives , 

because the practice of political actioncan only take place within the 

context of society in which he interacts to be alone with each other That is 

why we studied political thought in that era whit two philosophers, one of 

them was antirealist, and he is Aristotle let us learn about the characteristics 

and advantages of this society through the opinions of its philosophers and 

study the concept of the state     ,justice ,law , and citizenship whiten the 

framework of the Greek city-state.                                                                                 

Because the justification for the existence of a political community, 

the legitimacy of power in it, and the natural rights of individuals, require 

the existence of the state , We cannot imagine a state without authority and 

authority without law and law without legitimacy and legitimacy without 

the existence of natural rights ,This is not achieved without justice , we 

have noted all this through the writings of the philosophers plato and 

Aristotle ,And through a group of questions raised.                
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The limits of the study:The study is limited in the political 

philosophy of plato and Aristotle, with a review of some opinions 

influencing and influencing some of us.                     

The method used is the analytical and comparative critical approach.                                                                                 

Divisions of the research  Idivided my father into four chapters for 

eachchapter three section except for the foruth chapter ,which is the finl 

,because it is a comparative comparison between plato and Aristotle and 

the points of agreement and difference petween them in the first chapter , 

which is entitled features of philosophical Thought in the Countrise of 

Greece , the first topic was entitled the foundetions of the state and the 

foundations upon which it is based, it is the two partsof the material 

constituents of a peole, a region, and a poiticalauthority,which were subject 

to study ,Then we moved to the legal principles of sovereignty, internotinal 

recognition, and non-interference, as for the second topic , we dealt with 

the theories of the emergence of the state represented in theocratic theories 

that attributed the emergence of the state to a religious basis , and the social 

theories that traced the emergence of the state to a social basis , and the 

doctrinal theories that traced back the emergence of the state Abi basis 

recursive , hadith Human beings agreed to establish a state of peaceful 

coexistence according to a social norm between them, Such theories are 

Thomas Hobbes ,john Locke , and jean Jacques Rousseau. 

As for the third topic , it dealt with political thought before plato and 

Aristotle through myth as a preliminary stage in Greek thought it 

iscontaminated by a collection of Homer and Hesiod,s poems , and orphic 

ideas and others , and the stage of maturity and the spring of Greek , 

thought thenthe stage of regression and dissolution with high-end late 

schools, icons, and others. 

The second chapter deals with plato,sphlitical city , My father 

divided three sections , the first is entitled plato , his life and its impact on 
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his thought,he dealt with his birth, his family ,his environment, his 

method,and his most important dooksanddeath, the second topic deals with 

his intellectual development through his republican political writings, the 

stateman and the laws ,he presented several concepts such as citizenship, 

justice ,the state, and law, As for the third topic, it dealt with the state,s 

formation and the right to revolt against it. 

The third chapter deals with the political city of Aristotle My father 

divided three section , the first is entitled Aristotle ,his life and its impact 

on his thought, he dealt with his birth ,his family ,his environment, his 

method,  and his most important books anddeath, the second topic deals 

with his political philosophy  through his political writings, including her 

book and Ethics Nicokhomas, in which he presented his opinion A justice 

,the state, and law, As for the third topic, it dealt with the state,s formation 

and the right to revolt against it. 

The fourth chapter ,which is the concluding,is titled A Comparison 

detweenplato and Aristotle Addressing the most important points of 

agreement and difference between plato and Aristotle                                                                

Then the coclusino in which the researcher,s opinion was 

presented,which did not deviate from her reading group and the extent of 

her influence on what she read.                               

Then a list of sources and references. 

 

God grants success 
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 ق ئم  الما در والمراجع:

 أول : القرآن الكر م  روا   ق لون نن ن فع

 الما در: ث ن    

 أبو نصر الفارابي:  .1

تقااااديم فوزي متري نجااااار، ط:  ___________: ، دار 2 فصااااااااااااااوي منتزعااااة  ، 
 .1993المشرق، بيروت،  
، دار المشاارق بيروت،  4:  كتاب الجمع بين رأي الحكمين ، ط:___________

1986. 
، دار 2:  كتاب الساااياساااة المدنية ، تقديم فوري متري نجار، ط:___________
 . 1993المشرق، بيروت،  

،  3أراء أهل المدينة الفاضااااااااالة، تحقيم البير نصااااااااار نادر، ط:___________:  
 .1966دار الشرق، بيروت،  

 أرسطو طاليس: .2

(، مؤساااساااة هنداوي،  ال.ط نظام األثنين ، ترجمة طه حساااين، )___________:
 . 2014القاهرة، 

ألب أوغسطين بربارة، :  السياسيات  نقلها من األصل اليوناني ا___________
 . 1957اللجنة الدولية لترجمة الروئع اإلنسانية، بيروت،  

ساااااحم بن حنين، تحقيم عبد الرحمن بدوي،  أ: األخالق  ترجمة  ___________
 . 1979وكالة المطبوعات، الكويا،  

:  الخطااابااة ، الترجمااة العربيااة القااديمااة عبااد الرحمن باادوي، دار ___________
 . 1979القلم، بيروت،  

باااارتلمي سااااااااااااااااانت ___________ لير،  ھ:  الساااااااااااااايااااسااااااااااااااااة ترجماااة من اليوناااانياااة 
القاهرة،   ،المركزالعربيلألبحاثودراساااةالساااياسااايات  ،1:نقلهإلىالعربيةأحمدلطفيالسااايد، ط

 .  2016،عنالمركزبيروت
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(، مؤسااااسااااة  ال.طوالفساااااد  ، ترجمة أحمد لطفي الساااايد )  : الكون ___________
 .2013هنداوي، القاهرة، 
سارار الساياساة والفراساة في تدبير الرئاساة ، ترجمة يحنا  : سار األ___________

، دار العلوم العربية، بيروت،  1ابن البطريم، تقديم ساااااااااااااامي سااااااااااااالمان األعور، ط
1995 . 

ناياقاومااااااااخاو ___________ األخاالق  لاي  الاياونااااااااناياااااااة  :  عالام  عان  تارجاماااااااة  س  
بارتلميسانتهلير، نقله  لا العربية أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتاب المصرية، 

 . 1924القاهرة، 

 أفالطون:   .3

( دار الكتاااب العربي،  ال.ط الجمهوريااة ، ترجمااة حنااا خباااز، )___________:
 بيروت.  

( األهليااة، بيروت،  ال.ط:  الجمهوريااة ، ترجمااة شااااااااااااااوقي تمراز)___________
1994 . 

:  محاورة هيبياساااالصاااغري ، ترجمة عبد العاي عبد الرحمن عبد  ___________
 . 2003العاي، )بات(، دار الوفاء، اإلسكندرية،  

: القوانين وترجماة عن اليوناانياة تيلور، نقلهاا  لا العربياة محماد  ___________
 . 1986حسن الاالا، الهيئة المصرية للكتاب،  

(، دار قباااء، القاااهرة،  ال.ط: برتاااجوراس، ترجمااة عزت قرني، )___________
2001. 

( مكتبة األساااارة  ال.ط: محاورات أفالطون، ترجمة زكي نجيب، )___________
 . 2001القاهرة، 

في الفضاااااااااااااايلاة )محااورة مينون(، ترجماة عزت قرني، )ال.ط(،    ___________:
 م.2001دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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، جامعة الدوي العربية،  1برتراند رساال، تاريط الفلساافة الغربية، تر: زكي نجيب، ج .4
 م.1995القاهرة، 

  الهيئةالمصااااااريةالعامةللكتاب، ،  2:توماساااااامور،يوتوبيا،ترجمةانجيلبطرسااااااساااااامعان،ط .5
 م.1987

هيئاة أبوالبي للثقاافاة والتراب،   1تومااس هوبز:  اللفيااتاان ، ترجماة ديااناا حرب، ط: .6
2011 . 

 ان جاك روسو:  ج  .7

 أصل التفاوت  ، ترجمة عادي زعيتر مؤسسة هنداوي، القاهرة،  ___________:
2013 . 

(، مؤسااااااااااااااسااااااااااااااة ال.ط:  العقد اإلجتماعي  ترجمة عادي زعيتر )___________
 .2012هنداوي، القاهرة، 

:  العقاد اإلجتمااعي  ترجماة عاادي زعيتر، )باا(، مؤسااااااااااااااسااااااااااااااة  ___________ .8
 . 2012هنداوي القاهرة، 

،  1فرانسااايس فوكوياما، نهاية التاريط وخاتم البشااار، ترجمة حساااين أحمد أمين، ط: .9
 م.1993مركز اإلهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 

و، ترجمة  غريقي  تقديم ميشاي فاكفردريك نيتشه:  الفلسفة في العصر المأساوي األ .10
 . 1982، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت،  2سهيل العك، ط:

(، الهيئة العامة لقصااااور )ال.طمونتيساااايكو:  روح الشاااارائع  ، ترجمة عادي زعيتر،   .11
 . 2010الثقافة، القاهرة، 

(، دار األفااااق الجااادياااد،  ال.طميكياااافيللي: األمير  ، ترجماااة خيري حمااااد، )نيقوال   .12
 . 1991المغرب،  
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 هوميروس:   .13

 اإللياادة  ، ترجماة سااااااااااااااليماان البسااااااااااااااتااني، )ب، ت(، دار كلماات  _________:
 .2011عربية، مصر،  
 .2013، دار التنوير، بيروت،  1: األوديسة ، ترجمة دريني، ط_________

، مكتبة مدبولي،  1هيجل، أصااااااااااوي فلساااااااااافة الحم، ترجمة  مام عبدالفتاح  مام، ج .14
 م.1996القاهرة، 

ة الفلساااااااااااافة، تر عادي عبدالساااااااااااايد أحمد، دار العلم للجميع،  ويل ديورانا: قصاااااااااااا  .15
 )ب.ت(.

 : المراجع ث لث   

أحمد  براهيم وطارق المجدوب:  تاريط النظم القانونية واالجتماعية  ، منشااااااااااااااورات   -1
 .2003الحلبي، بيروت،  

 .2012، دار العلم العربي، القاهرة 1أحمد أمين:  كتاب األخالق  ، ط -2
،  1في الساياساة مختصار كتاب الساياساة ألفالطون ، طأحمد شاحالن:  الضاروري   -3

 .1998  ،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
أحمد محمود صااااابحي وصااااافاء عبدالساااااالم جعفر، فلسااااافة الحضاااااارة، دار المعرفة  -4

 م.2000الجامعية،  

أميرة حلمي مطر:  الفلسااااااااااافة اليونانية تاريخها ومشاااااااااااكالتها  ، دار قباء، القاهرة،   -5
1998. 

،  1: أناااااادروفنساااااااااااااانااااااا،نظرياااااااتااااااالاااااادولااااااة،ترجمااااااةمااااااالكااااااأبوشااااااااااااااهيوه،ومحمودخل ،ط  -6
 م.1997  دارالجيل،بيروت،

، المجلس األعلا 1أي أف بساااااتون:  محكمة ساااااقراط  ، ترجمة نسااااايم مجلي، ط:   -7
 .2002للثقافة، القاهرة، 
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علي للثقافة، القاهرة،   مام عبد الفتاح  مام:   األخالق والساااااااااياساااااااااة  ، المجلس األ -8
2002. 

ار ميلود دباب:  فلساااااافة أفالطون أصااااااولها نظرياتها   دار شااااااموع الثقافة،  نتصاااااا   -9
 .2006الزاوية، 

أنتوني جوتليب:  حلم العقل تاريط الفلساااااااااافة من العصاااااااااار اليوناني  لي عصاااااااااار  -10
 .2015، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 1النهضة  ، ترجمة محمد طلبة نصار، ط:

الدين والساااياساااة  ، ترجمة عبد الرحمن   يفان ساااتريفساااكي:    شاااكالية الفصااال بين   -11
 .2016، مؤسسة هنداوي، القاهرة 1مجدي، ط

جعفر عبد المهدي صااحب:  في فلسافة الساياساة منذ العصاور القديمة حتا الثورة   -12
 . 1997، دار النخلة، طرابلس،  1الفرنسية  ، ط:

.ط(، دار األندلس، بيروت،  الجميل صااااااااااااليبا:  من أفالطون  لي ابن ساااااااااااايناء ، ) -13
1951. 

عطية محمود وماهر كامل، مكتبة االسرة، القاهرة،  : جود:  فصوي في الفلسفة  تر -14
2004 . 

، دار المنتخاب العربي،  1جورج زينااتي:   رحالت داخال الفلساااااااااااااافاة الغربياة ، ط:   -15
 .1993بيروت،  

  دارالمعارف،القاهرة،،  4ج،  1جالاللعمروس،ج:  جورجسااباين،تطورالفكرالسااياسااي،تر -16
 م.1963

، مؤساااساااة  1فائم جرجس حنا، ط::  قدمة قصااايرة جدا جون لوك ، ترجون دن:  م -17
 .2004هنداوي، القاهرة، 

، دار المشااااااااارق، 1هبه  ط:ذأثاره وم  ،جيمس فينيكاناليساااااااااوعي:  أفالطون سااااااااايرته -18
 .1991بيروت،  
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، دار الحوار، 1حاتم النقاطي:  مفهوم المدينة في كتاب الساااااااياساااااااة ألرساااااااطو ، ط -19
 .1995الالدقية، 

 طيو محمود  عباس ع  حربي -20

الفلسافة اليونانية من مرحلة األساطورة  لا أفالطون،  _________________:  
 م. 1998، )ال.ط(، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  1ج

مالمح الفكر الفلساااااااااااااافي عناد اليوناان، )ال.ط(، دار _________________: 
 م. 1997المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  

وص مختارة في الفلسااافة اليونانية، )ال.ط(، دار نصااا _________________:  
 م. 1998المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  

  دارالشااااااااؤونالثقافيةالعامة،،  3:حساااااااااممحيالديناأللوسااااااااي،بواكيرالفلساااااااافةقبلطاليس،ط -21
 م.1986

 . 2013سالمة موسي:  أحالم الفالسفة  ، مؤسسة هنداوي، القاهرة  -22
، دار الكتاب الوطنياة، بنغاازي،  2صااااااااااااااالح الغويال، الادولاة القومياة، ط:  سااااااااااااااليماان -23

 م. 1983

.ط( األهلية للنشاااااااااااار، الشااااااااااااوقي داود تمراز:  أفالطون والديانات السااااااااااااماوية  ، ) -24
 . 1994بيروت،  

 .2014طنطاوي جوهر:   أين اإلنسان  ، مؤسسة هنداوي، القاهرة،  -25
 .2013رة، طه حسين:  قادة الفكر  ، مؤسسة هنداوي، القاه -26
، الوراق للنشاااااااااااااار والتوزيع،  1عباد الجليال كااالم الوالي:  الفلساااااااااااااافاة اليوناانياة  ، ط: -27

 . 2011األردن،  

 . 1980، دار القلم، بيروت،  2عبد الرحمن بدوي  أرسطو ، ط: -28

عبد العاي عبد الرحمن عبد العاي:  اإلنساااااااان لدي الفالسااااااافة اليونان في العصااااااار  -29
 . 2005ية،  الهلليني  ، دار الوفاء اإلسكندر 
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عبد العاي عبد الرحمن عبد العاي: دراساااااااااااااات في الفكر الفلسااااااااااااافي األخالقي عند   -30
 . 2003فالسفة اليونان   دار الوفاء، اإلسكندرية،  

 م. 1979، دار القلم، بيروت،  5بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ط:  عبدالرحمن -31

،  1عطيااااةساااااااااااااالمااااان،فلساااااااااااااافااااةالسااااااااااااااياااااساااااااااااااااااةفيااااالعصااااااااااااااورالقااااديمااااةوالوسااااااااااااااطا،ط  -32
 .م2005  دارالكتبالوطنية،بنغازي،ليبيا،

عليعبدالمعطىمحمد،فلسااافةالساااياساااةبينالفكريناإلساااالميوالغربي،دارالمعرفةالجامعية،اإل  -33
 م.1998  سكندرية،

،  1عااااااماااااارانااااااعاااااالااااااياااااااالساااااااااااااااااااااائااااااح،الااااااقاااااااانااااااوناااااااالااااااادولااااااياااااااالااااااخااااااااصاااااااااااااااااااااالاااااالااااااياااااابااااااي،ج  -34
 م.2015  لقانوني،األكاديميةالليبيةللتحكيموالتدريبا

غنارساااااااكيريك ونلز غيلجي  تاريط الفكر الغربي من اليونان  لي القرن العشااااااارين    -35
 . 2012، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  1ترجمة  سماعيل، ط:

، دار 1حنا عبود، ط:  ف. س. ترسااااابيان، الفكر الساااااياساااااي في اليونان القديم، تر -36
 .1999األهالي للطباعة وسورية،  

 م.2002)ال.ط(، )ال.م.ن(،    قاوي،مقدمةفياألدباليوناني،فؤادالشر  -37

،  1اليمانتاورسااااااااااارجيا:  اليوتيوبية مقدمة قصاااااااااايرة جدا   ترجمة ضااااااااااياء وراد، ط -38
 . 2016مؤسسة هنداوي، القاهرة، 

عطيات أبو  :  تر  ،(225)العدد ،ماريا لويزا برتيري:  المدينة الفاضااالة عبر التاريط  -39
 .1997 لمجلسالوطنيللثقافةواآلداب،الكويا،،االسعود، سلسلة عالم المعرفة

 مجدي السيد أحمد الكيالني:   -40

الحااااادياااااث، 2 أرسااااااااااااااطو  ، ط:________________:   الجاااااامعي  المكتاااااب   ،
 .2013سكندرية،  اإل

:  الفلساافة اليونانية من طاليس  لي أفالطون  ، المكتب  ________________
 . 2013الجامعي الحديث، الطبعة الثانية.

 . 2013، دار الكتاب العربي القاهرة، 1مجدي كامل:  أشهر فالسفة التاريط  ، ط -41



241 

،  اإلساكندريةمحمد الساعيد هللا قاق، المنظمات الدولية المعاصارة، منشااة المعارف،   -42
 .)ب، ت(

 م. 2009، الدار العربية للعلوم، بيروت،  1ي، الفلسفة اإلغريقية، ط:حديد  محمد -43

، األهالي للطباعة والنشاااااااااااار والتوزيع،  1سااااااااااااعيد طالب،  الدولة والدين ، ط:  محمد -44
 م. 1997دمشم،  

، المكتبة الجامعية، الزاوية، 1سااااااعيد نصاااااار، علم االجتماع السااااااياسااااااي، ط:  محمد -45
 م. 2009

المثالي في الفكر الفلساااااافي وموق  اإلسااااااالم  ساااااايد أحمد المسااااااير، المجتمع    محمد -46
 م. 1984، مؤسسة علوم القرآن، دمشم،  2منه، ط:

،  2علي أبو ريان، تاريط الفكر الفلسااااااافي ألرساااااااطو والمدارس المتأخرة، ج:  محمد -47
 م. 1994، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  3ط:

بيم  ، دار محمد علي محمد وعلي عبد المعطي:  السااااااااياسااااااااة بين النظرية والتط -48
 . 1985النهضة، بيروت،  

، دار النهضااااااااة العربية،  1فتح هللا الخطيب، تطور الفكر السااااااااياسااااااااي، ط:  محمد -49
 م. 1968القاهرة، 

، دار الفكر، دمشااام،  1ع هللا أحمد:   مدخل  لا الفلسااافة الساااياساااية   طي محمد وق -50
2010 . 

 النشار:   امصطف -51

 . 1998، دار قباء، القاهرة، 2 فالسفة أيقظو العالم  ، ط:  __________: 

 .1997 دارقباء،القاهرة،، 1المصادرالشرقيةللفلسفةاليونانية،ط__________: 
)ال.ط(،    لوناااااااإلىاااااااابنخلااااااادون،تطورالفكرالساااااااااااااايااااااااساااااااااااااايمنصااااااااااااااو __________:  

 .2005 الدارالعربيةالسعودية،القاهرة،
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.ط(، دار قباااء ال ماادخاال  لي الفلساااااااااااااافااة النظريااة والتطبيقيااة  )__________:  
 . 2008الحديثة، القاهرة، 

 :  منصورميالديونس -52

للاادولااة  ، دار الكتاااب   القااانونااالاادسااااااااااااااتوريااالنظريااةالعااامااة _____________:  
 . 2013ة الثانية،  الوطنية، بنغازي الطبع

، منشاااااورات جامعة  3مقدمة لدراساااااة العالقات الدولية، ط:_____________:  
 م. 2014طرابلس، طرابلس،  

ناجي التكريتي:  فلسااااااااااافة األخالق بين أرساااااااااااطو ومساااااااااااكويه  )ال.ط(، دار دجلة  -53
 . 2012عمان،  

، المركز القومي 1نوري أحمد ساااااااااويدان: الفلسااااااااافة الساااااااااياساااااااااية عند أفالطون  ط -54
 . 2003للبحوب والدراسات العلمية، المغرب،  

،  1:هالة أبو الفتوح أحمد:  فلسافة األخالق المدينة الفاضالة عند كونفوشايوس ، ط -55
 .2000دار قباء، القاهرة، 

 .1993 ،، دار الثقافة، القاهرة1يحي هويدي:  قصة الفلسفة الغربية  ، ط -56
 . 1986، دار المشرق وبيروت،  2يوحنا قمير:  فالسفة العرب  ، ط:   -57

جعته هال رشاااااايد اوربية في العصاااااار الوساااااايط   ر ساااااافة األليوساااااا  كرم:  تاريط الف -58
 )ب.ت(.  ،أمون، دار العلم

 المع جموالموسون ت :را ع   

 م. 1983ابراهيم مدكور: المعجم الفلسفي، الهيئة العامة للنشر، القاهرة،  -1

ابن منظور: لساااااااااااان العرب، تحقيم عبدهللا الكبير وآخرون، دار العارف، القاهرة،   -2
 )ب.ت(.  

 والنشااار،  للدراساااات  العربية  المؤساااساااة، 2ج  الفلسااافة،  موساااوعة  بدوي،  عبدالرحمن -3
 م،1984  بيروت،
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، مكتبة مدبولي،  1، ط1عبدالمنعم الحنفي، موساااااااااااوعة الفلسااااااااااافة والفالسااااااااااافة، ج -4
 م. 1994القاهرة، 

 م. 1982صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب بيروت،  جميل   -5

 .1980طاهر الزاوي: مختار القاموس، )ال.ط(، الدار العربية للكتاب، ليبيا،   -6
 .1988اهرة، مراد وهبه: المعجم الفلسفي، دار قباء، الق -7
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