بحث بعنوان :

نظرية الدولة في الفكر السياسي عند اإلغريق
والتعقٌب علٌها
حمدي مهران
ٖٕٔٓ
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تمهيد :
ٌحت ّل الفكر السٌاسً اإلؼرٌقً مكان الصدارة فً تارٌخ الفكر السٌاسً ؛ فما قدمه
فبلسفة ومفكرو الٌونان قدٌمًا من أفكار سٌاسٌة عظٌمة قد جعل من هذا الفكر
المصدر األول لمعظم النظرٌات السٌاسٌة التالٌة فً تارٌخ الفكر الحدٌث والمعاصر.
وإذا كان الفكر السٌاسً اإلؼرٌقً فً صدارة تارٌخ الفكر السٌاسً  ،فإن نظرٌة
الدولة هً لب هذا الفكر والمحرك األساسً له و الحاوٌة ألهم أفكاره و نظرٌاته .
فالمفكر اإلؼرٌقً كان ٌتناول األفكار السٌاسٌة وعٌنه على مدٌنته  ،فً محاولة منه
لتطوٌرها وتحسٌن الحٌاة السٌاسٌة فٌها باختٌار أفضل نظم الحكم لها  ،و أحسن
صور تطبٌق القٌم األخبلقٌة فٌها  .لهذا برزت الدولة عند اإلؼرٌق كمركز للتفكٌر
السٌاسً و مصدر إلهام لمعظم فبلسفة اإلؼرٌق وعلى رأسهم الفٌلسوفان الكبٌران
أفبلطون و أرسطو .
وسنحاول فً هذا البحث أن نتناول نظرٌة الدولة بوصفها محورً ا للفكر السٌاسً
عند اإلؼرٌق  ،ونعلق علٌها بما ٌبرز النقاط األساسٌة فٌها وما اشتملت علٌه من
أفكار عظٌمة  ،و أٌضا ما شابها من أوجه قصور و ضعؾ .

تعريف الدولة وطبيعتها عند اإلغريق :
بادئ ذي بدء ٌ ..نبؽً أن َنعرؾ أنَّ الدولة  – The Stateكما هو متواتر فً تارٌخ
الفكر السٌاسً – هً الكٌان السٌاسً و اإلطار التنظٌمً الواسع لوحدة المجتمع،
والنظام لحٌاته الجماعٌة ،وموضع السٌادة فٌه  ،بحٌث تعلو إرادة الدولة شر ًعا فوق
إرادات األفراد والجماعات األخرى فً المجتمع  ،وذلك من خبلل إمتبلك سلطة
إصدار القوانٌن واحتكار حٌازة وسائل اإلكراه  ،وحق استخدامها فً سبٌل تطبٌق
(ٔ)
القوانٌن بهدؾ ضبط حركة المجتمع وتأمٌن السلم والنظام.
ؼٌر أن هذا المفهوم المعبر عن الدولة وطبٌعتها و وظٌفتها لم ٌكن سائ ًدا ومعرو ًفا
بصورته تلك عند اإلؼرٌق  ،فالدولة كإطار تنظٌمً قائم على منطقة محددة ٌمارس
علً سكانها سلطاته )ٕ( لم ٌظهر فً تارٌخ الفكر السٌاسً بهذه الصورة إال بدءًا من
عصر مكٌافٌللً  ،الذي ٌُنسب له عاد ًة أول استخدام لمصطلح الدولة بهذه الصورة .
(ٔ) موسوعة السٌاسة  ،مادة  :الدولة  ،رئٌس التحرٌر  :عبد الوهاب الكٌالً  ،جٗ  ،طٕ ،المؤسسة العربٌة
للدراسات والنشر  ،ٔ99ٓ ،صٕٓ2
(2) The Dictionary of Philosophy, Art: State, edit by : Dagobert D. Runes, Philosophical
Library, Inc. ,New York, 1983, P:300
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أما اإلؼرٌق فقد كان لدٌهم مفهومًا آخر للدولة ( )Polisوالذي كان ٌتمحور ؼالبًا
حول مدٌنة واحدة وما ٌحٌط بها من مناطق وأحٌاء رٌفٌة ٌ ،سكنها عدد من القبائل
و ٌفصل بٌنها وبٌن جٌرانها بعض الحدود الطبٌعٌة كالجبال أو األنهار  .وقد عُرؾ
هذا النوع من الدول باسم " دولة المدٌنة"  ، The City-Stateوالذي كان النموذج
السائد للتنظٌم السٌاسً فً الٌونان القدٌمة حتى القرن الرابع قبل المٌبلد تقرٌبًا ،
(*)
وتع ُد مدٌنتً أثٌنا و اسبرطة أبرز نموذجٌن لدولة المدٌنة اإلؼرٌقٌة .
وقد كان لدولة المدٌنة صفاتها الخاصة كتنظٌم سٌاسً فرٌد فً نوعه فً هذه الفترة
 ،حٌث كان محوره مدٌنة مستقلة تنحصر فٌه السٌادة والعصبٌة بمواطنً تلك
المدٌنة  ...وقد ساعد صؽر حجم المدٌنة ومحدودٌة عدد المواطنٌن على نمو نظام
الدٌمقراطٌة المباشرة  ،كما فً بعض المدن الٌونانٌة حٌث كان السكان األحرار
ٌ جتمعون فً ساحة المدٌنة وٌشاركون فً مناقشة القضاٌا المطروحة وٌتخذون
(ٔ)
القرارات باألكثرٌة وبشكل مباشر وال ٌبقى بعد ذلك لجهاز الحكومة سوى التنفٌذ.
وهناك أسباب عدة النتشار نموذج دولة المدٌنة تحدٌ ًدا عند الٌونان فً ذلك الوقت ،
ُزر و
لعل أبرز هذه األسباب  :أوال  ،الطبٌعة الجؽرافٌة لببلد الٌونان من
ٍ
جبال و ج ٍ
ودٌان زراعٌة صؽٌرة نشأت بصورة طبٌعٌة و منفصلة  ،و مراكز سكانٌة صؽٌرة
ٍ
 ،لكثٌر منها لهجاتها المختلفة و طوائفها الدٌنٌة .ثان ًيا  ،وهو السبب األكثر ارتباطاً
بالفترة من سنة ٓٓ 9إلى ٓٓ 0ق.م  ،حٌث كانت الملكٌة مرفوضة فً الٌونان فً
تلك الفترة  .فالملك قد ٌنجح فً توحٌد الناس تحت حكمه بوصفه ممثبل للحكومة ،
لكنَّ أعضاء األرستقراطٌة العشائرٌة – الذٌن ٌستمدون نفوذهم من حٌازتهم
لؤلراضً ومن دعمهم للعشائرٌة الدٌنٌة  -ربما ٌمٌلون إلى تركٌز نفوذهم على
المناطق األصؽر واألكثر تجان ًسا  (ٕ).األمر الذي ولَّد فً آخر األمر دولة حول كل
مدٌنة  ،وهو الحدث السٌاسً واالجتماعً الذي جعل الفكر السٌاسً األؼرٌقً ٌدور
ً
سائدا فً نظرٌة
باألساس حول هذا النموذج الصؽٌر للدولة  ،وقد بقً هذا الفكر
الدولة اإلؼرٌقٌة حتى انتهاء مرحلة الدولة المدٌنة فً تارٌخ الٌونان بظهور
اإلمبراطورٌة المقدونٌة فً القرنٌن الرابع والثالث قبل المٌبلد  .و الذي تطلّب نو ًعا
جدٌ ًدا من التفكٌر السٌاسً ٌتناول شكبل أكبر للدولة وهو ما ظهر عند المدارس
الرواقٌة بعد ذلك .
(*) انظر تارٌخ دولة المدٌنة اإلؼرٌقٌة فً :
P .J .Rhodes , The Greek City States , 2nd , Cambridge University Press, Cambridge,2007

(ٔ) موسوعة السٌاسة  ،مادة  :الدولة المدٌنة  ،جٕ،صٕٕ2
(2) Encyclopedia of The Ancient Greek World , art: polis, edit by : David Sacks , 2nd(ed),
Facts On File , Inc. , New York , 2005 , P: 273
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وقد كان لدولة المدٌنة اإلؼرٌقٌة أثرً ا واضحً ا على الفكر السٌاسً النظري ؛
فالتطورات السٌاسٌة التً مرت بها المدن الٌونانٌة آنذاك من انتقالها بٌن نظم الحكم
المختلفة دٌمقراطٌة كانت أو أرستقراطٌة أو دٌكتاتورٌة  ،وتبدل دساتٌرها و تؽٌر
تقالٌدها السٌاسٌة  ،قد أثرت جمٌعها على الفكر السٌاسً و ساعدت على نموه ،
نوع واح ٍد مدعاة
خاصة تؽٌر وتبدل الدساتٌر وتعاقبها  .وإذا كان وجود دستور من ٍ
(ٔ)
إلى جمود التفكٌر فإن ظهور دساتٌر متعاقبة البد من أن ٌوحً بالنقاش والمقارنة.
اسهام فلسفً فً هذا
و ُتعد نظرٌة الدولة عند كل من أفبلطون وأرسطو هً أبرز
ٍ
اهتمام واضح ،
الباب  .فقد تناول الفٌلسوفان نموذج دولة المدٌنة بتفصٌل شدٌد و
ٍ
وبصورتٌن مختلفتٌن  .ولهذا فسوؾ نستعرض هنا أهم األفكار التً قدمها كبل
الفٌلسوفٌن كنموذج لنظرٌة الدولة عند اإلؼرٌق  ،وسنبدأ باألستاذ .

نظرية الدولة عند أفالطون :
ٌعد أفبلطون من أبرز الفبلسفة الذٌن تكلموا عن الدولة فً تارٌخ الفكر السٌاسً
الفلسفً  ،فبل عجب فً أن قضاٌا الدولة والقانون والسٌاسة تشؽل مكانة هامة فً
(ٕ)
فلسفته  ،ولٌس من المصادفة أن أكبر كتابٌن له هما الجمهورية و القوانين
 نشاة الدولةٌرى أفبلطون أن السبب فً نشأة الدولة هو عدم استقبلل الفرد بسد حاجاته بنفسه ،
وافتقاره إلى اآلخرٌن )ٖ( .فاإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌعمل فً جمٌع ال ِمهن  ،لهذا فهو
ٌحتاج لؽٌره  ،وعلٌه فقد ت َّكون العمران البشري فً صورة المدٌنة كطرٌقة عملٌة
لسد األفراد لحاجاتهم الطبٌعٌة و االجتماعٌة واالقتصادٌة  .وبنا ًء على هذه الفكرة
ٌرى أفبلطون أن المدٌنة المفٌدة لصحة الجسم بصورة مبلئمة ُتشبع الحاجات األولٌة
 ،أي حاجات الجسم  .وٌتطلب اإلشباع المبلئم أال ٌمارس كل شخص إال صناعة
واحدة  .إن كل شخص ٌؤدي معظم عمله من أجل اآلخرٌن  ،ولكن اآلخرٌن ٌعملون

(ٔ) إرنست باركر  ،النظرٌة السٌاسٌة عند الٌونان  ،ترجمة  :لوٌس اسكندر  ،جٔ  ،مؤسسة سجل العرب ،
القاهرة  ، ٔ9ٙٙ ،ص ٗٔٔ٘ -
(ٕ) ؾ.س .نرسٌسٌان  ،الفكر السٌاسً فً الٌونان القدٌمة  ،ترجمة  :حنا عبود  ،األهالً للطباعة و النشر ،
دمشق  ، ٔ999 ،ص ٓٔٔ
(ٖ) علً عبد المعطً محمد  ،الفكر السٌاسً الؽربً  ،دار المعرفة الجامعٌة  ،اإلسكندرٌة  ، ٕٓٓٓ ،صٗٗ
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أٌ ً
ضا من أجله.
ٌقول أفبلطون :

(ٔ)

ومن هنا تصبح المدٌنة منظومة كبٌرة لتبادل المنفعة بٌن أفرادها.

" وبما أننا نمتلك عدة احتٌاجات إذن فسنحتاج إلى أشخاص عدٌدٌن إلمدادنا
بها ٌُ .ؤخذ واحد كمساعد لؽرض ما  ،وآخر لؽرض آخر؛ وعندما ٌُج َّمع
هؤالء الشركاء والمساعدون فً مسكن موحد معً ا سندعو هذا الجسم المأهول
(ٕ)
الدولة "
وألن اإلنسان فً حاج ة للدولة بوصفها الوسٌلة التً ٌستخدمها إلشباع حاجاته ،
اعتبر أفبلطون أن الفرد فً خدمة الدولة  ،وأن األولوٌة هً المحافظة على الدولة
والدفاع عنها وتقدٌمها على النوازع الفردٌة  ،لهذا اعتمدت فلسفته السٌاسٌة على
تجهٌز األفراد لٌحتلوا مكانهم فً خدمة الدولة أي فً خدمة بعضهم البعض .
 طبقات الدولةعند حدٌثه عن طبقات الدولة ربط أفبلطون بٌن رؤٌته األخبلقٌة و السٌاسٌة ،
فأفبلطون ٌرى أن النفس تنقسم إلى ثبلث نفوس ( الشهوانٌة – الؽضبٌة – العاقلة )
 ،وأن لكل نفس من هذه النفوس فضٌلة معٌنة  ،وأن هذه الفضٌلة هً التً ُتحدد
الطبقة التً ٌنتمً لها الفرد داخل المدٌنة  ،وٌقول أن العدالة السٌاسٌة تتحقق فً
تناؼم اجتماعً عندما تؤدي كل طبقة اجتماعٌة ( االقتصادٌة – العسكرٌة –
(ٖ)
الحاكمة ) دورها  ،و دورها فقط .
فطبقة الزراع والصناع وأصحاب الحِرؾ تشمل أصحاب النفس الشهوانٌة  ،وطبقة
الجُند والحرس تشمال أصحاب النفس الؽضبٌة  ،بٌنما تشمل أصحاب النفس العاقلة
طبقة الحكام  .ولهذا ٌرى أفبلطون أن أفضل من ٌحكم المدٌنة هم الفبلسفة  ،بل إنه
ٌعتقد أن الشرط الضروري والكافً فً المدن الواقعٌة لتحولها إلى مدن فاضلة هو
اتفاق السلطة السٌاسٌة والفلسفٌة  ،أي أنه ٌجب أن ٌحكم الفبلسفة كملوك أو ٌتفلسؾ
الملوك بصورة حقٌقٌة وكافٌةٌ )ٗ( .قول أفبلطون على لسان سقراط :

(ٔ) لٌو شتراوس و جوزٌؾ كروبسً  ،تارٌخ الفلسفة السٌاسٌة  ،ترجمة  :محمود سٌد أحمد  ،جٔ  ،المجلس
األعلى للثقافة  ،القاهرة  ، ٕٓٓ٘ ،ص 2ٙ
(ٕ) أفبلطون  ،الجمهورٌة  :المحاورات الكاملة  ،ترجمة  :شوقً داود تمراز  ،المجلد االول  ،األهلٌة للنشر
والتوزٌع  ،بٌروت  ، ٔ99ٗ ،ص ٕٓٔ
(3) Christopher Rowe & Malcolm Schofield , The Cambridge Greek and Roman Political
Thought , 3rd(ed) , Cambridge University Press , Cambridge , 2007,P:200

(ٗ) لٌو شتراوس و جوزٌؾ كروبسً  ،مرجع سابق  ،صٗ9
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" أعتقد أنه ٌمكن أن ٌكون إصبلح فً الدولة إذا تحقق تؽٌر واحد فقط ...
حتى ٌكون الفبلسفة ملو ًكا فً مدنهم  ،أو أن ٌمتلك ملوك وأمراء هذا العالم
شخص
نفسٌة وسلطان الفلسفة  ،وأن ٌلتقً سموّ و حكمة العلوم السٌاسٌة فً
ٍ
(ٔ)
واح ٍد "
ففً رأي أفبلطون أن الفبلسفة وحدهم هم القادرون على جلب النظام واإلنسجام
من الحقائق األبدٌة  ،وهم وحدهم من ٌستطٌعون إعادة خلقه فً حٌاتهم وحٌاة
المواطنٌن عن طرٌق كل من األحكام الدستورٌة التً سٌصدرونها و التأثٌر
(ٕ)
األخبلقً الشخاصهم .
وألن أفبلطون قد آمن بضرورة ان ٌكون حكام المدٌنة من الفبلسفة أو على األقل
ممن ٌتمٌزون بالروح الفلسفٌة  ،وهم قلة بطبٌعة الحال ؛ نجده وقد أٌّد نظام الحكم
األرستقراطً وفضّله على باقً النظم كما سنرى .
 نظام الحكمر ّتب أفبلطون نظم الحكم من األفضل إلى األسوأ على خمسة أنواع [ األرستقراطً
– التٌموقراطً – األولٌجاركً – الدٌمقراطً – الطؽٌان ] على التوالً  .وقد فسر
عملٌة االنتقال من نظام آلخر وف ًقا للتطورات التً تحدث فً كل نظام منهم فتدفع
دف ًعا إلى التحول للنظام التالً  ،وهً الفكرة التً كررها أرسطو بعد ذلك .
فالنظام األرستقراطً هو أفضل األنظمة فً رأي أفبلطون  ،فهو ٌقابل نظام
المجتمع السلٌم و تكون الحكمة فٌه سائدة  ،والعدالة متحققة  ،إلى جانب الشجاعة
والعفة )ٖ( .بٌنما النظام التٌموقراطً هو النظام الذي ٌقوم على قلة تسعى نحو تمجٌد
نفسها وتبحث عن البُطوالت كما فً اسبرطة  ،وفساد هذا النظام ٌأتً من تفكٌر
الحكام فً أنفسهم ال فً مصلحة الشعب  .أما النظام األولٌجاركً فهو نتٌجة حتمٌة
للنظام التٌموقراطً  ،حٌث تتكاثر األموال والسلطات فً أٌدي قلة من النافذٌن
قر بٌن سائر أفراد المجتمع  ،األمر الذي ٌولد
المعجبٌن بأنفسهم مع انحطاطٍ و ف ٍ
الثورة التً ٌقوم بها العامة وتؤدي إلى الحكم الدٌمقراطً  .ؼٌر أن هذا الحكم ال
ٌلبث أن ٌتحول إلى ؼوؼائٌة الفتقاده للحكمة  ،وٌنتهً بظهور حكم الطؽٌان أو حكم
الفرد المستبد  .ولعل النقد الذي وجهه أفبلطون للنظام الدٌمقراطً كان من أهم
(ٔ) أفبلطون  ،الجمهورٌة  :المحاورات الكاملة  ،المجلد األول  ،ص ٕٕٙ
(2) Christopher Rowe & Malcolm Schofield , The Cambridge Greek and Roman Political
Thought ,P:227

(ٖ) علً عبد المعطً محمد  ،الفكر السٌاسً الؽربً  ،ص ٖ٘
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لقرون عدٌدة ،
أسباب انحسار الدٌمقراطٌة على مستوى النظر والتطبٌق فً أوروبا
ٍ
فأفبلطون رأى أن الدٌمقراطٌة تتمٌز بتخلؾ المستوٌات األخبلقٌة بسبب األفكار
الزائفة المسٌطرة على حكم الؽوؼاء  )ٔ( .و قد كان إلعدام سقراط أثرً ا واضحً ا فً
موقؾ أفبلطون من الدٌمقراطٌة ،وحتى الٌوم ظل ٌ َ
كفعل
ُصور اعدام سقراط
ُنظر وٌ َّ
ٍ
(ٕ)
ؼاٌة فً الفظاعة من جانب الدٌمقراطٌة المتعصبة وؼٌر المستنٌرة للؽوؼاء.
وفً رأي افبلطون أن الشرط الضروري واألساسً للحكم على أي نظام سٌاسً
بأنه صال ٌح أو فاس ٌد هو مدى ما ٌتمٌز به من ِحكمة  ،فالحكومات المثالٌة الفاضلة
(ٖ)
البد أن تقوم على أساس من االمتٌاز الفكري  ،ولٌس على أساس الثروة و الجاه.
وكما هو معروؾ من أن أفبلطون قد ؼٌر عد ًدا من أفكاره السٌاسٌة التً أوردها فً
محاورة الجمهورٌة  ،فً محاورتً السٌاسً والقوانٌن  ،فقد تخلى عن دعمه للنظام
االرستقراطً و دافع عن الحاكم المستبد فً محاورة السٌاسً التً كتبها بعد
الجمهورٌة برُبع قرن تقرٌبا  ،حٌث ٌصؾ الحاكم المستبد المستنٌر بأنه الملك ذو
(ٗ)
السلطان والسٌطرة وأنه الحاكم األصلح .
 الشيوعية و دور الدولةبنى أفبلطون مدٌنته الفاضلة على قاعدة مفادها أن الفرد ٌعمل لخٌر الدولة ولٌس
العكس  ،لهذا فقد كان من الضروري أن ٌتم تجهٌز وإعداد األفراد للقٌام بأدوارهم
المرسومة لهم فً خدمة الدولة  .ولهذا جعل أفبلطون للدولة دور هام جدا فً تعلٌم
و تربٌة المواطنٌن واإلشراؾ على نظامهم الحٌاتً بما ٌخدم بقاء واستمرار الدولة .
وعلٌه فقد دعى أفبلطون إلى شٌوعٌة المال و النساء واألطفال  ،وتخطى مفهوم
األسرة وجعل من جماعة المدٌنة كلها أسرة كبٌرة ال ٌعرؾ فٌها الفرد له نسبًا وال
حسبًا وال ٌرتبط إال بالدولة التً هً أُمّه وأبوه  .فإنجاب األطفال ٌتم عن طرٌق
اتصال نساء صحٌحات مختارات برجال أصحّ اء مختارٌن تحت إشراؾ الدولة...
وٌُربى هؤالء األطفال فً مؤسسات عامة بعٌ ًدا عن األباء و األمهات ودون أن
(٘)
ٌتعرؾ هؤالء علٌهم.

(ٔ) نرسٌسٌان  ،الفكر السٌاسً فً الٌونان القدٌمة  ،ص ٔٔٙ
(2)Paul Cartledge , Ancient Greek political thought in Practice , Cambridge University Press
, Cambridge, 2009,P:76

(ٖ) محمد على أبو رٌان  ،تارٌخ الفكر الفلسفى ،جٔ ،الفلسفة الٌونانٌة من طالٌس إلى أفبلطون ،ط٘ ،دار
المعرفة الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،ٔ92ٕ ،ص ٕ09
(ٗ) المرجع نفسه ،ص ٕٗ9
(٘) المرجع نفسه  ،ص ٕٓ9ٔ - ٕ9
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ولعل هذه المنظومة البل أسرٌة الهدؾ منها تمكٌن الدولة من تسكٌن كل فرد من
أفرادها فً المكان الذي ٌمكنه أن ٌعمل فٌه وفقا لطبٌعته و وفقا لتقسٌم أفبلطون
سابق الذكر عن النفوس البشرٌة وطبقات المجتمع  .وهو ما ٌمكن المواطنٌن من
خدمة مدٌنتهم على الوجه األمثل  .كما ٌتصور أفبلطون أن وحدة المجتمع كنتاج
إللؽاء نظام األسرة  ،و نظام الملكٌة الخاصة  ،هو الوصفة السحرٌة لتحقٌق الوئام
(ٔ)
والسبلم .
وقد كان ألفكار أفبلطون السابقة ومثٌبلتها األثر األكبر فً وصؾ فكره السٌاسً
بالمثالٌة  ،فقد كانت الدولة المثالٌة التً قدمها فً الجمهورٌة هً تحقٌق األفكار
(ٕ)
المقدسة فً الحٌاة االجتماعٌة السٌاسٌة األرضٌة بأعلى مستوى ممكن من الدقة.
وبرؼم فشل أفبلطون فً ذلك على المستوى العملً  ،إال ان مجهوده الفكري
وإسهامه فً هذا الباب ال ٌمكن تجاهله  ،فقد فتح وجهًا جدٌ ًدا فً الفلسفة  ،وقدم
مُر ّكبًا ضخمًا من القضاٌا السٌاسٌة الحقوقٌة فً مٌدان البحث العلمً  ،وكثٌ ٌر من
(ٖ)
َّ
ً
الخبلقة.
ممٌزا لعبقرٌته
الحلول التً قدمها تحمل طاب ًعا

نظرية الدولة عند أرسطو:
بشكل ال ٌقل دقة و اهتما ًما عن أستاذه أفبلطون  ،إال
عالج أرسطو موضوع الدولة
ٍ
أنه اتخذ منحً ا آخر فً معالجته للموضوع  .فأرسطو لم ٌكن مثالً النزعة كما
أستاذه  ،وكان ٌطور فكره السٌاسً وف ًقا للواقع و متطلباته  .لهذا سنجد تصوراته
عن الدولة تتسم بكثٌر من العملٌة و الواقعٌة المستندة على التجارب السابقة لؤلمم .
وقد انتقد أرسطو أفبلطون بشدة  ،حتى أنه خصص الكتاب الثانً من مؤلفه السٌاسة
لنقد فكر أفبلطون عن الشٌوعٌة و نظام الدولة وإهمال األسرة وؼٌرها من
الموضوعات التً تشكل محور الفكر السٌاسً األفبلطونً .
 نشأة الدولةلم ٌهمل أرسطو نظام األسرة كما فعل أفبلطون  ،بل على العكس  ،جعلها الركٌزة
األساسٌة فً تكون الدول والمجتمعات  ،فأوال تنشأ األسرة أو العائلة بشكل طبٌعً
(ٗ)
ثم تنتج القرٌة عن تجمع عدة عائبلت  ،وعن تجمع عدة قرى تقوم الدولة .
(1) Christopher Rowe & Malcolm Schofield , The Cambridge Greek and Roman Political
Thought ,P:222

(ٕ) نرسٌسٌان  ،الفكر السٌاسً فً الٌونان القدٌمة  ،صٔٔٔ
(ٖ) المرجع نفسه  ،ص ٕٗٔ
(ٗ) علً عبد المعطً محمد  ،الفكر السٌاسً الؽربً  ،ص٘9
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هذا عن كٌفٌة نشأة الدولة  ،لكن ماذا عن استمرارها و بقاءها ؟ ٌرى أرسطو أن
الدولة قد تولدت من حاجات الحٌاة  ،واستمدت بقاءها من قدرتها على قضاء تلك
الحاجات كلها  .فهً من ث َّم تجمّع تلقائً طبٌعً من حٌث أن اإلنسان كائن اجتماعً
بالطبع  )ٔ(.أي أن أرسطو ٌعتبر تجمع اإلنسان للعٌش فً جماعات أمرً ا طبٌعًٌا
واع  ،وال تصر ًفا منطقًٌا عقبلنًٌا
ولٌس مكتسبًا  .فارتباطه باألخرٌن لٌس نتاج
ٍ
تفكٌر ٍ
 ،وإنما هو ؼرٌزة و سلوك طبٌعً  .وؼرٌزة اإلنسان تدفعه للبحث عمّا فٌه خٌر له
 ،فاإلنسان لن ٌفعل ما ٌجلب له األذى  ..لهذا ٌعتبر أرسطو الدولة أكبر تجمع
لتحقٌق الخٌر لئلنسان ٌ .قول أرسطو فً ذلك :
" كل دولة هً بالبدٌهة اجتماع  ..وكل اجتماع ال ٌتألؾ إال لخٌر  ،ما دام
الناس أٌا كانوا ال ٌعملون أب ًدا شٌ ًئا إال وهم ٌقصدون إلى ما ٌظهر لهم أنه
خٌر من نوع ما  ،وإن أهم
خٌر  .فبٌِّن إذن أن كل اإلجتماعات ترمً إلى ٍ
الخٌرات كلها ٌجب أن ٌكون موضوع أهم االجتماعات ،ذلك الذي ٌشمل
(ٕ)
اآلخر كلها  ،وهذا هو الذي ٌسمى بالضبط الدولة أو االجتماع السٌاسً " .
إذن فالدولة هً تجمع نتج بصورة طبٌعٌة لتحقٌق الخٌر األعظم لكل أبنائها ،
فاإلنسان اجتماعً بطبعه  .ولهذا ٌمكننا أن نلخص رؤٌة أرسطو الطبٌعٌة لنشأة
الدولة فً ثبلث أفكار  )ٔ( :الدولة نشأت بشكل طبٌعً (ٕ) اإلنسان حٌوان
(ٖ)
اجتماعً بطبعه (ٖ) الدولة ضرورة أولى طبٌعٌة بالنسبة لؤلفراد .
 العبودية والمواطنةلدى أرسطو فكرة أساسٌة تتعلق بأن الطبٌعة لها دور أساسً فً تحدٌد تكوٌن
وتشكٌل اإلنسان  ،و وف َقا لهذا المبدأ ٌرى أرسطو أن الناس ٌنقسمون إلى أسٌا ٍد
وعبٌ ٍد وف ًقا للطبٌعة  ،وأنه ال ٌوجد ثمَّة ُ
ظلم فً نظام العبودٌة الموجود فً زمنه ألنه
ٌتماشى مع الطبٌعة وٌحقق خٌر الدولة والجماعة ٌ .قول أرسطو :
" إنما الطبٌعة وهً ترمً إلى البقاء هً التً قد خلقت بعض الكائنات
لئلمرة وبعضها للطاعة  ،إنما هً التً أرادت أن الكائن الموصوؾ بالعقل
والتبصر ٌأمر بوصفه سٌ ًدا  ،كما أن الطبٌعة هً التً أرادت أن الكائن
الكؾء بخصائصه الجثمانٌة لتنفٌذ األوامر ٌطٌع بوصفه عب ًدا  ،وبهذا تمتزج
(ٔ)علً عبد المعطً محمد  ،الفكر السٌاسً الؽربً  ،ص ٘9
(ٕ) أرسطو  ،السٌاسة  ،ترجمة  :أحمد لطفً السٌد  ،سلسلة من الشرق إلى الؽرب  ،الدار القومٌة للطباعة
والنشر  ،القاهرة ( ،د.ت)  ،ص ٕ9
(3) Christopher Rowe & Malcolm Schofield , The Cambridge Greek and Roman Political

Thought ,P:326
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منفعة السٌد ومنفعة العبد  .فالطبع إذن هو الذي عٌن المركز الخاص بالمرأة
(ٔ)
والعبد ".
وفً هذا تصرٌح واضح من أرسطو بعدالة النظام الطبقً الذي ٌقسم المجتمع إلى
أحرار أسٌا ٍد وعبٌ ٍد ونساء  ،وقد طوّ ر أرسطو فكره السٌاسً بما ٌتوافق مع هذا
ٍ
التقسٌم الطبٌعً (فً رأٌه)  ،فجعل الفئة األولى هم أصحاب الحقوق  ،وحرم الفئة
حق .
الثانٌة كل ٍ
وبرؼم أن النظام السائد فً أثٌنا ومعظم ببلد الٌونان قدٌما ٌحتم أن ٌكون الفرد ح ًّرا
حتى ٌتمتع بحقوق المواطنة  ،إال أن أرسطو كان أكثر تشد ًدا فً ذلك  .فلم ٌكتفً
بهذا الشرط الذي ٌُزٌح النساء والعبٌد خارج إطار المواطنة  ،بل إنه زاد على ذلك
بأن جعل المواطن فقط من ٌتمٌز – باإلضافة لحرٌته – بالثراء واألصل النبٌل ،
(ٕ)
فالمواطنة فقط ٌُعنى بها اؤلئك الذٌن لٌس علٌهم ضرورة أن ٌعملوا لٌعٌشوا.
أى أن الصناع والتجار والمزارعٌن وأصحاب المهن المختلفة ال ٌعدهم أرسطو
مواطنٌن رؼم كونهم أحراراً بحجة أن فضٌلة المواطن ال تنطبق علٌهم .وفضٌلة
المواطن تلك هى ما أسماها أرسطو"الكمال المزدوج لئلمرة والطاعة" بحٌث إن
"المواطن ٌجب أن ٌجمع بٌن الملكتٌن لٌعرؾ االستمتاع بالسلطان تارة واالستسبلم
للطاعة تارة أخرى"(ٖ).
وتلك الفضٌلة  -من وجهة نظر أرسطو  -ال تنطبق على أصحاب الحرؾ ،وإنما
على الموسرٌن من الساسة من أبناء الطبقات العلٌا فى المدٌنة.
ً
شرطا آخر ٌحتم أن ٌكون الفرد لدٌه القدرة الطبٌعٌة
كما أنه أضاؾ إلى ذلك الشرط
ألن ٌكون قاضًٌا وحاكمًا  ،ولٌس كل رجل أثٌنى حر ٌصلح لذلك؛ وعلٌه فلٌس كل
رجل أثٌنى حر هو مواطنٌ .قول أرسطو:
"إن السمة الممٌزة للمواطن الحق على الوجه األتم إنما هى التمتع بوظائؾ
القاضى والحاكم ...وإنى أتخذ لتعٌٌن هذا المعنى لفظ "اإلدارة العامة" فأسمى
مواطنٌن كل أولئك الذٌن ٌتمتعون بها "(ٗ).

(ٔ) أرسطو  ،السٌاسة  ،ص ٗ9
(ٕ) المصدر نفسه  ،ص ٖٔ9
(ٖ) المصدر نفسه ،ص .ٔ09
(ٗ) المصدر نفسه ،ص ٕٔ0

ٓٔ

أحرار و عبٌد/نساء  ،وٌقسم األحرار بدورهم
إذن فأرسطو ٌقسم سكان المدٌنة إلى
ٍ
إلى أسٌاد مواطنٌن و صناع وزراع وتجار ٌعٌشون من كدهم وال ٌصلحون
للمواطنة أو الحكم  ،فبل ٌستحق لقب المواطن من بٌنهم إال الممتازون من األحرار
الذي ٌهبون حٌاتهم وثرواتهم لخدمة الدولة  ،فبل ٌحترفون أي مهنة وال ٌقمون بأي
(ٔ)
عمل ٌدوي أو حتى ممارسة الفنون الجمٌلة بطرٌقة تدر علٌهم ربحً ا أو منفعة .
ٍ
 الدستور و نظام الحكمكان ألرسطو تجربة بحثٌة فرٌدة قام فٌها بعمل دراسة لحوالً  ٔ٘0دستورً ا
بالتعاون مع بعض تبلمٌذه  ،وقد نشر دراسته عن تلك الدساتٌر لكن لم ٌصل إلٌنا
منها إال القلٌل .
وٌرى أرسطو أن الدستور حالة خاصة  ،فبل ٌجوز أن تعمم التجارب الدستورٌة
للدول  ،ولهذا فإن أي نظام دستوري ال ٌعتبر صالحا إال إذا كان مناسبا ومتماشًٌا مع
طباع الشعب الذي ٌطبق فٌه و متفقا مع حاجاته  ،فما ٌصلح لمدٌنة قد ال ٌصلح
ألخرى )ٕ( .كما أن أرسطو ٌعتبر أن أفضل الدساتٌر هً ما تجعل جمٌع أعضاء
الدولة مواطنٌن  )ٖ(.كما أن أفضل النظم السٌاسٌة فً رأٌه هو هذا الذي ٌقوم على
الطبقة الوسطى  )ٗ(.والتً تتكون من المواطنٌن ؼٌر شدٌد الثراء أو الفقر .
وقد شدد أرسطو على سٌادة القانون ودولة القانون  ،وأعتبر أن الحكم الدستوري هو
الحكم السلٌم  ،ألنه لٌس حكم هوى وإنما حكم تشمله الموضوعٌة  .وللحكم
الدستوري كما ٌفهمه أرسطو عناصر موضوعٌة ثبلثة :
 أولها  :أنه حكم ٌستهدؾ الصالح العالم أو صالح الجمهور و بذلك ٌتمٌز عن
الحكم الطائفً أو الحكم األستبدادي اللذٌن ٌستهدفان صالح طبقة واحدة أو
صالح فرد واحد .
 ثانٌها  :أنه حكم قانونً  ،بمعنى أن الحكومة تدار فٌه بمقتضى قواعد
تنظٌمٌة عامة ال بمقتضى أوامر تحكٌمٌة ؛ أنها كذلك  ،وبمعنى أعم  ،ال
تستطٌع أن تستخؾ بالعادات المرعٌة أو العرؾ الدستوري .
(ٔ) محمد على أبو رٌان ،تارٌخ الفكر الفلسفً ،جٕ ،أرسطو والمدارس المتأخرة  ،طٖ  ،دار المعرفة الجامعٌة
 ،اإلسكندرٌة  ، ٔ92ٕ ،صٖٖٕ
(ٕ) المرجع نفسه  ،صٕٕ0
(ٖ) على عبد المعطً محمد  ،الفكر السٌاسً الؽربً  ،صٙ0
(4) Richard Kraut, Aristotle: Political Philosophy , Oxford University Press, London, 2002
P:438

ٔٔ

 ثالثها  :أن الحكومة الدستورٌة حكومة رعٌة راضٌة  ،فتتمٌز بذلك عن
(ٔ)
الحكومة األستبدادٌة التً تستند إلى محض القوة .
ٌ
ثبلث منها صالحة
و وفقا لهذه المنهجٌة قسم أرسطو الحكومات إلى ستة أنواع :
ٌ
وثبلث طالحة  ،واعتبرها تشكل أطوارً ا متتابعة زمن ًٌّا وف ًقا للتطورات السٌاسٌة التً
تشهدها المدٌنة  .والحكومات الصالحة فً رأٌه هً الموناركٌة (الملوكٌة) و
األرستقراطٌة و الجمهورٌة  .بٌنما الحكومات الفاسدة هً الطؽٌان و األولٌجاركٌة و
الدٌماجوجٌة  .والحكومات الفاسدة هً التطور السلبً للحكومات الصالحة  ،فكما
ٌقول أرسطو :
" وصنوؾ الزٌػ لهذه الحكومات هً  :الطؽٌان للملوكٌة  ،واألولٌجاركٌة
لؤلرستقراطٌة  ،والدٌماجوجٌة للجمهورٌة  .الطؽٌان هً ملوكٌة ال موضوع
لها إال المنفعة الشخصٌة للملك  ،واألولٌجاركٌة ال موضوع لها إال المنفعة
الخاصة لؤلؼنٌاء  ،و الدٌماجوجٌة موضوعها المنفعة الخاصة للفقراء  .وال
(ٕ)
واحدة من هذه الحكومات تفكر فً الصالح العام "
وبهذا ٌعتبر أرسطو أن معٌار صبلح أو فساد الحكومة هو مدى استهدافها للصالح
العام  ،بؽض النظر عن نوعها أو شكلها أو عدد من ٌحوزون السلطة فٌها  .كما أن
الحكومة الصالحة عنده هً تلك التً تحقق سٌادة القانون  )ٖ(.فالحٌاة فً الدولة
(ٗ)
كمنظمة سٌاسٌة تعنً الحٌاة وفق القانون.
 فصل السلطاتولعل من أبرز نقاط القوة فً نظرٌة أرسطو عن الدولة هو تناوله لفكرة فصل
السلطات  ،وهً الفكرة التً أصبحت بدءًا من القرن السابع عشر من ركائز الفكر
(٘)
السٌاسً و قد تأثر مونتسكٌو كثٌرً ا بأرسطو فً نظرٌته عن فصل السلطات.
حٌث ٌرى أرسطو أن فً الدول سلطات ثبلث لو أحسن تنظٌمها و استعمالها لحسن
نظام الحكم كله  ،إذ ٌقول فً ذلك :

(ٔ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،ترجمة  :حسن جبلل العروسً  ،الكتاب األول  ،الهٌئة المصرٌة
العامة للكتاب  ،القاهرة ،ٕٓٔٓ ،ص ٖ٘ٔ
(ٕ) أرسطو  ،السٌاسة  ،ص ٔ99
(ٖ) على عبد المعطً محمد  ،الفكر السٌاسً الؽربً  ،صٙ2
(ٗ) نرسٌسٌان  ،الفكر السٌاسً فً الٌونان القدٌمة  ،صٔ٘9
(5) N. Jayapalan ,Comprehensive Study Of Aristotle, Atlantic Publishers & Dist , New Delhi ,

1999, P:16

ٕٔ

" فً كل دولة ثبلث أجزاء إذا كان الشارع حكٌمًا اشتؽل بها فوق كل شًء
ونظم شؤونها  .ومتى أحسن تنظٌم هذه األجزاء الثبلثة حسن نظام الدولة
كلها بالضرورة  ،وال تختلؾ الدول فً حقٌقة األمر إال باختبلؾ هذه
العناصر الثبلثة .األول من هذه األمور الثبلثة إنما هو الجمعٌة العمومٌة التً
تتداول فً الشؤون العامة،والثانً إنما هو هٌئة الحكام التً ٌلزم تنظٌم
(ٔ)
طبٌعتها واختصاصتها و طرٌقة التعٌٌن فٌها ،و الثالث هو الهٌئة القضائٌة"
وهكذا قسم أرسطو السلطات إلى تشرٌعٌة و تنفٌذٌة وقضائٌة  ،وقد اختص الجمعٌة
العامة بشؤون التشرٌع و عقد السلم وإعبلن الحرب  ،أما السلطة التنفٌذٌة بإداراتها
فقال بوجب انفراد كل إدارة منها باختصاصات محددة  ،أما السلطة القضائٌة فٌعنً
(ٕ)
بها المحاكم بأنواعها المختلفة والتً قسمها بدورها إلى ثمانٌة أنواع :
[ محكمة تصفٌة الحسابات العامة – محكمة ألضرار الدولة – محكمة للحرمات
الدستورٌة – محكمة لطلبات التعوٌض – محكمة الدعاوى المدنٌة الهامة – محكمة
لقضاٌا القتل – محكمة لؤلجانب – محكمة لؤلقضٌة الجزئٌة (من درهم لخمسة) ].
 التربية ودور الدولةاتفق أرسطو مع أفبلطون حول الدور الهام للدولة فً تربٌة النشء  ،إال أنه لم ٌتبع
أفبلطون فً رؤٌته حول شٌوعٌة المال والنساء  ،وتخطٌه لمفهوم األسرة  .بل إنه
على العكس من ذلك اعتبر أن األسرة أحد أشكال االجتماع الطبٌعً  ،و أن لها
دو ٌر هام فً عملٌة تربٌة وتنشأة الصؽار بشكل صالح وتعلٌمهم الفضٌلة  .وطبٌعٌة
األسرة تنشأ كونها تتكون من عبلقات طبٌعٌة كعبلقة السٌد بالعبد و الزوج بالزوجة
(ٖ)
و اآلباء باألبناء.
وقد تعرض ارسطو فً الكتاب الثانً من مؤلفه السٌاسة لنقد رؤٌة أفبلطون
للشٌوعٌة (*) فقال راف ً
ضا تلك الفكرة :

(ٔ) أرسطو  ،السٌاسة  ،ص ٖٗ0
(ٕ) المصدر نفسه  ،ص ٖٓٙٔ - ٖٙ
(3) Christopher Rowe & Malcolm Schofield , The Cambridge Greek and Roman Political
Thought ,P:321

(*) فً نقد أرسطو ألفكار أفبلطون التً أوردها فً جمهورٌته  ،انظر :
Robert Mayhew , Aristotle's criticism of Plato's Republic , Rowman & Littlefield, Maryland,
1997

ٖٔ

" إن الشٌوعٌة فً النساء ُتحدث من العقبات أكثر مما ٌظن المؤلؾ (أفبلطون) فٌما
ٌبدو  .وإن األسباب التً اوردها سقراط ألجل أن ٌبررها  ،هً فٌما ٌظهر  ،نتٌجة
(ٔ)
ؼٌر مضبوطة لمناقشاته "
وقد انتقد أرسطو الشٌوعٌة انطبل ًقا من المبدأ القائل بأن االتحاد و التشابه المطلق
بٌن كافة مواطنً الدولة ال ٌمكن أن ٌكون مفٌ ًدا إذا كان فً كل األشٌاء  .وأن هذا
القانون – الشٌوعٌة – فً راي أرسطو سٌولد نتائج عكس تلك المنتظرة منه ٌ .قول
ارسطو :
" وعلى العموم  ،فإن قانون الشٌوعٌة ٌُنتج بالضرورة نتائج مضادة للنتائج
(ٕ)
التً ٌنتبؽً أن تأتً بها القوانٌن التً أُحسن تشرٌعها "
لكن برؼم رفض أرسطو لفكر ة الشٌوعٌة  ،التً وضعها أفبلطون باألساس كجزء
من تصوره النفراد الدولة بدور المربً الوحٌد للمواطنٌن  ،إال أنه كان متف ًقا مع
افبلطون فً وضع التعلٌم تحت اإلشراؾ المباشر للدولة  )ٖ( .وأعتبر أن إهمال
التربٌة من جانب الدولة ٌعد من المصائب الكبٌرة  ،فمسألة بهذه األهمٌة ال ٌنبؽً
للدولة أن تهملها ؛ ألن التربٌة – فً رأٌه – هً التً تؤسس لؤلخبلق السٌاسٌة
للمواطنٌن  ،فلو كان نظام الدولة دٌمقراطًٌا  ،إذن فتربٌة األطفال على القٌم
واألخبلق الدٌمقراطٌة تكون واجبة ..وهكذا بالنسبة لباقً نظم الحكم  .وفً هذا
اإلطار ٌقسم أرسطو التربٌة بٌن الدولة واألسرة  ،ففً الوقت الذي ٌمكن ألي
شخص أن ٌعلم أبنائه فً بٌته الموضوعات التً تعجبه  ،إال أنه فً نفس الوقت
ٌجب أن تقوم الدولة بتعلٌم األطفال األمور المشتركة العامة التً تربط جمٌع
المواطنٌن  .ألن الفرد لٌس سٌد نفسه وإنما هو مدٌن للدولة .

تعقيب على نظرية الدولة
قدم الفكر اإلؼرٌقً نظرٌة متكاملة للدولة بمختلؾ جوانبها  ،و تناول شتى
الموضوعات المتعلقة بحٌاة الفرد بٌن جدران المدٌنة و عبلقته بالجماعة السٌاسٌة
ككل  ،بدءًا من نظام الحكم وحقوق المواطن وحتى نوع التربٌة العامة و أنواع
الفنون التً ٌنبؽً أن ٌتلقاها  .وقد كان العامل األبرز فً هذه النظرٌة هو ارتباطها
بالواقع اإلؼرٌقً آنذاك  ،حٌث لم ٌتجاوز الفكر السٌاسً اإلؼرٌقً وقتها مفهوم
دولة المدٌنة إال بعد أن انتهى نظام دولة المدٌنة نفسه مع فتوحات اإلسكندر المقدونً
(ٔ) أرسطو  ،السٌاسة  ،صٕٔ2
(ٕ) المصدر نفسه ،ص ٕٖٔ
(ٖ) محمد على أبو رٌان  ،تارٌخ الفكر الفلسفً  :أرسطو والمدارس المتأخرة  ،ص ٖٕٔ

ٗٔ

 ،فأفبلطون وأرسطو َب َن ٌَا نظرٌتهما عن الدولة و قدما فٌها مُثلهم السٌاسٌة العلٌا وال
ٌوجد فً عقلٌهما سوى صورة الدولة المدٌنة ولٌس أي وحدة سٌاسٌة أكبر (ٔ)  ،فلم
ٌَ ُجل بخاطرهما أب ًدا أن هذه المثل أو ؼٌرها من المثل العلٌا السٌاسٌة ٌمكن أن تتحقق
(ٕ)
طراز آخر من الجماعات المدنٌة.
فً أي
ٍ
ولعل هذا اإلرتباط الفكري بٌن أفبلطون وأرسطو كان شدٌد التأثٌر على تصورهما
لمفهوم الدولة النموذجٌة  ،فقد كانا ٌرٌا فً دولة المدٌنة النموذج الحً للتحضر
السٌاسً  ،حتى أن أرسطو كان ٌتحدث بطرٌقة ازدرائٌة عن الشعوب ؼٌر الٌونانٌة
 ،فٌتهمهم بأنهم أعجز من أن ٌمارسوا الحٌاة السٌاسٌة وأنهم عبٌد بطبٌعتهم  )ٖ(.فكبل
الفٌلسوفٌن قد آمن بأن الدولة لم ُتنشأ من أجل صنع حٌاة فقط  ،بل من أجل صنع
(ٗ)
حٌاة جٌدة.
والحقٌقة أن نموذج دولة المدٌنة كان فرٌ ًدا من نوعه  ،فهو شٌ ًئا آخر ؼٌر الدولة
ً
نمطا من
القومٌة التً نراها اآلن  ،فوجه الخبلؾ الوحٌد بٌنهما هو أنها كانت
ً
تركٌزا وأشد حٌوٌة ؛ إذ كان الفرد فٌها ٌشعر فً سهولة أكثر
الشًء نفسه أعظم
وفً وضوح أكثر أنه جزء من الدولة ؛ ألن حجمها ونظام حكومتها كانا ٌُشجعان
على وجود هذا الشعور  )٘(.فقد كانت دٌمقراطٌتها مباشرة ٌشارك فٌها المواطنون
بصور مختلفة فً مؤسسات الحكم كالجمعٌة العامة و المحاكم و المجالس التشرٌعٌة
والرقابٌة  ،كما أن االستفتاءات على المسائل الهامة كانت ُتجرى من وقت آلخر .
وقد كان لطبٌعة دولة المدٌنة القائمة على المشاركة المباشرة للمواطن الدور األبرز
فً جعل الفكر السٌاسً اإلؼرٌقً ٌقوم على فكرة الترابط بٌن الفرد والدولة ،
واعتبار الفرد فً خدمة الدولة ؛ ألن من مصلحته أن تعٌش الدولة وتستمر  ،فهً
ُتلبً له حاجاته الطبٌعٌة والمدنٌة  .لهذا فقد كان الفرد ٌتعلم و ٌعمل و ٌفكر لخدمة
الدولة  ،وما كان إسهام أفبلطون وأرسطو ومن جاءوا بعدهم من الفبلسفة فً
تطوٌر النظام السٌاسً وتحسٌنه إال جزءًا من واجبهم تجاه مدنهم .
ولم ٌكن تأثٌر دولة المدٌنة على الفكر السٌاسً عامة و على نظرٌة الدولة بشكل
خاص مقتصرً ا على شكل الدولة المدٌنة وتركٌبها  ،وإنما لعبت األحداث السٌاسٌة
المتبلحقة فً تارٌخ تلك الدولة دورً ا هامًا فً تطوٌر الفكر السٌاسً بوجه عام  ،فقد
(1) N. Jayapalan , Comprehensive Study Of Aristotle , P: 64

(ٕ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،الكتاب األول  ،صٔ9ٓ - ٔ09
(ٖ) نرسٌسٌان  ،الفكر السٌاسً فً الٌونان القدٌمة  ،صٔ٘0
(4) N. Jayapalan , Op.cit , P:2

(٘) إرنست باركر  ،النظرٌة السٌاسٌة عند الٌونان ،جٔ  ،صٖٗ

٘ٔ

مرت معظم مدن الٌونان القدٌمة بعدد من النظم السٌاسٌة من ملكٌة إلى أرستقراطٌة
إلى دٌمقراطٌة أو أولٌجاركٌة أو طؽٌان  ..وصاحب ذلك العدٌد من التشرٌعات و
انتقال السلطة و الثورات واإلنقبلبات الدٌكتاتورٌة و ظهور أو اختفاء العدٌد من
الدساتٌر  ،وهكذا نرى أن األحوال السٌاسٌة فً دولة المدٌنة الٌونانٌة كانت مدعاة
إلى نمو الفكر السٌاسً ألن المدٌنة كانت فً المقام األول مجتم ًعا ٌتمتع بالحكم
(ٔ)
الذاتً و تتطلب العبلقة بٌنه وبٌن أعضائه قدرً ا من البحث .
وقد كان الرابط بٌن السٌاسة واألخبلق فً ذلك الوقت وثٌ ًقا  ،بل إن أرسطو قد نظر
لؤلخبلق والسٌاسة كوجهٌن لعملة واحدة  ،فهو ٌرى أن األولى تعمل لتحقٌق خٌر
الفرد والثانٌة تعمل لتحقٌق خٌر الجماعة  .والسٌاسة عند أرسطو كانت ُتفهم على
أنها سعًٌا أو صٌؽة للمعرفة تهدؾ إلى تحقٌق الخٌر لكل البشر بشكل فردي أو
جماعً  )ٕ( .و قد كانت العدالة هً أبرز القٌم األخبلقٌة التً سعى إلٌها الفرد
اإلؼرٌقً  ،فمسألة تحقٌق العدالة بٌن طبقات المجتمع  ،و فً نظام الحكم  ،وفً
عبلقة الفرد بالدولة وباقً المواطنٌن لهً جوهر الفكر السٌاسً آنذاك  .والسبب فً
ذلك ٌعود إلى أن الفكر السٌاسً الذي أنتجته الدوٌلة الٌونانٌة هو فكر رأَى فً الدولة
(ٖ)
هٌئة أخبلقٌة ؛ ولهذا عالج موضوعه من وجهة نظر األخبلق.
وقد كان الرابط بٌن الفرد والدولة المدٌنة هو أساس العبلقة األخبلقٌة بٌنهما  ،إنه
َت َعهد أو عقد ؼٌر مكتوب بأن ٌعمل الفرد فً خدمة الدولة كً ٌحظى فً مقابل ذلك
برفاهٌة اإلنتماء إلى هذا الكٌان األكبر  .ومن هنا لم ٌكن الفرد سٌد نفسه أمام الدولة
وإن كان ح ًّرا فً حٌاته الخاصة  .وقد نظر الٌونان للدولة فً أول أمرها كمحرر
لهم من سٌطرة األسرة  ،التً كانت تمثل عبادة الطبٌعة فً مرحلة ما قبل دولة
المدٌنة  ،وقد كان من شأن قانون المدٌنة الدولة  ،بل والخدمة العسكري فً ظل
المدٌنة الدولة  ،أنْ حرَّ را األفراد بالفعل من عبودٌتهم القدٌمة لؤلسرة  ،ولكن ثمن
(ٗ)
ذلك كان دخولهم فً عبودٌة من نوع جدٌد هً العبودٌة للمدٌنة الدولة .
ؼٌر أن ذلك ال ٌُفهم منه ضٌاع ذات الفرد وفردٌته  ،وإنما تسخٌر تلك الروح
إنجاز ٌحققه الٌونانً إنما ٌكون فً سبٌل دولته و
الفردٌة فً خدمة الدولة  ،فكل
ٍ
تحت لوائها  .فالدولة كانت ُتش ّكل ُك ًبل مُر ّكبًا من أجزاء مختلفة بحٌث ٌكون لكل
(ٔ) إرنست باركر  ،النظرٌة السٌاسٌة عند الٌونان ،جٔ  ،صٔ0
(2) Christopher Rowe & Malcolm Schofield , The Cambridge Greek and Roman Political
Thought ,P:310

(ٖ) إرنست باركر  ،مرجع سابق  ،ص ٕ2
(ٗ) أرنولد توٌنً  ،تارٌخ الحضارة الهلٌنٌة  ،ترجمة  :رمزي جرجس  ،مكتبة األسرة  ،القاهرة ، ٕٖٓٓ ،
ص ٔ9ٕ - 9

ٔٙ

واحد من هذه األجزاء – أي األفراد – شخصٌته الفردٌة و وجوده الخاص الذي ال
(ٔ)
ٌتبلشى فً الكل االجتماعً المطلق .
أفالطون وأرسطو
ٌُعد إسهام الفٌلسوفٌن الكبٌرٌن  :أفبلطون وأرسطو هو اإلسهام األبرز فً مجال
نظرٌة الدولة  ،بل فً الفكر السٌاسً اإلؼرٌقً كله  .فمن ناحٌة ٌ ،عتبر فكرهما
هو األكثر تناس ًقا و األعمق من حٌث تناوله لمفهوم الدولة كما عرفاها  .ومن ناحٌة
أخرى تعد كتاباتهما المعبر الحقٌقً عن نظام دولة المدٌنة الذي تسٌد الفكر السٌاسً
اإلؼرٌقً من بداٌاته وحتى نهاٌة الحقبة الهلٌنٌة و ظهور نظام الدول الكبرى
واإلمبراطورٌات.
تصار فً نقاط محددة على ما قدمه الفٌلسوفان من أراء فً
وٌمكننا هنا أن نعقب باخ
ٍ
سٌاق حدٌثهما عن نظرٌة الدولة :
 عن التربية  :اتفق أفبلطون وأرسطو على أن الدولة كٌان أخبلقً  ،الهدؾاألسمى من ورائه هو تربٌة اإلنسان وتعلٌمه الفضٌلة  ،فقد رأى أفبلطون أن
الدولة منظمة تعلٌمٌة مشتركة  ،فإذا صلح تعلٌم المواطنٌن فً الدولة استطاعوا
ٌسر أن ٌتبٌنوا حل الصعوبات التً تعترضهم  ،وأن ٌواجهوا الشدائد عند
فً ٍ
)
ٕ
(
ً
اختط لنفسه ّ
ّ
خطا مؽاٌرً ا لآلخر فً تحقٌق
قٌامها  .إال أن كبل الفٌلسوفٌن قد
الدولة لهذه الؽاٌة األخبلقٌة  .ففً الوقت الذي رأى فٌه أفبلطون أن سٌطرة
الدولة الكاملة والمطلقة على مواطنٌها عبر توحٌدهم وقصر انتماءهم على
الدولة فقط عبر نظام شٌوعٌة المال والنساء واألوالد ؛ هو السبٌل األنسب
لصنع المجتمع الفاضل والدولة الفاضلة  ،فإن أرسطو رفض هذا وأعتبر كما
أنه من المستحٌل أال ٌتشارك المواطنون فً شًء  ،فإنه من المستحٌل أٌضا أن
ٌتشاركوا فً كل شًء  (ٖ).وقال أن دور الدولة ٌقتصر على تعلٌم القٌم العلٌا
المشتركة ألبناء المدٌنة  ،أما األمور الخاصة والتً تعبر عن اإلختبلفات
الطبٌعٌة بٌن األفراد فهً من شأن األسرة  ،ولكل إنسان أن ٌعلم أبنائه ما ٌشاء

(ٔ) محمد على أبو رٌان  ،تارٌخ الفكر الفلسفً  :أرسطو والمدارس المتأخرة  ،صٕٕ0
(ٕ) فضل هللا محمد إسماعٌل  ،األصول الٌونانٌة للفكر السٌاسً الؽربً الحدٌث  ،بستان المعرفة  ،كفر الدوار
 ، ٕٓٓٔ ،صٕٔ
(3) Robert Mayhew , Aristotle's criticism of Plato's Republic , P:5
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فً بٌته  ،شرط أال ٌتعارض ذلك مع القٌم األخبلقٌة العلٌا المشتركة  .فقد كان
(ٔ)
أرسطو مؤم ًنا بالدور التعلٌمً لقوانٌن و مؤسسات الدولة .
وقد كانت رؤٌة أرسطو فً ذلك أكثر قربًا للواقع من رؤٌة أفبلطون التً رأى
ارسطو أنها مثالٌة ومناقضة لطبٌعة األشٌاء .فاإلنسان بطبعه ٌحب أن ٌكون له
ملكٌته الخاصة  ،وبما أن هذا النظام هو ما كان سائ ًدا بشكل عام بٌن الناس إذن
فاختٌار الناس له سببه أنه النظام األفضل  ،ولو كانت الشٌوعٌة تحقق حاجاتهم
بشكل أكبر الختاروها  .وفً هذا ٌظهر أرسطو موقفه الذي ٌقوم على أن
الفٌلسوؾ ال ٌقدم الجدٌد إال عندما ٌرى عٌوب القدٌم  ،ولٌس لمجرد التفاخر و
المباهاة بصنع نظام جدٌد ٌ .قول أرسطو فً مستهل نقده لشٌوعٌة أفبلطون :
" إننا إذا كنا نطلب نظامًا سٌاسًٌا مختل ًفا عن كل أولئك فلسنا مدفوعٌن إلى
هذا البحث برؼبة صلفة فً المباهاة بعقلنا  ،بل ٌدفعنا إلى البحث ما فً
(ٕ)
الدساتٌر الموجودة من عٌوب "
 عن نظام الحكم  :عند حدٌث أفبلطون وأرسطو عن نظم الحكم المختلفة ،وتفضٌلهما لبعضها ورفضهما للبعض اآلخر ٌ ،ظهر لنا بوضوح النزعة
لكل منهما  .فأفبلطون قد جعل النظام األرستقراطً هو أفضل
األرستقراطٌة ٍ
األنظمة بشكل صرٌح  ،واعتبر أن الحاكم العادل الصالح هو الذي ٌكون
روح فلسفٌة  ،ومفهو ٌم طب ًعا أن الفبلسفة أو محبً الفلسفة هم قلة
فٌلسو ًفا أو ذا
ٍ
بطبٌعة الحال  .لهذا فقد كان أفبلطون من أنصار حكم القلة الفاضلة  .ولعل هذا
ً
حملة شرسة واعتبر الدٌمقراطٌة
ما دفعه إلى أن ٌحمل على النظام الدٌمقراطً
فوضى مقنعة و أنها تفتقد للقٌم األخبلقٌة  .كما أن أستاذه سقراط قد أعدم فً
ثأر شخصً  ،وإنما كان
ظل النظام الدٌمقراطً  ،إال أن المسألة لم تكن مجرد ٍ
ألفبلطون مبلحظات جادة على النظام الدٌمقراطً منها عدم تولٌة المناصب
لؤلصلح بل لمن حاز أكثر عدد من األصوات  ،فضبل عن التسرع واإلرتجال
(ٖ)
فً أج ّل المسائل وأخطرها .
أما أرسطو  ،فإن كان لم ٌحمل على الدٌمقراطٌة كما فعل أستاذه  ،إال أنه لم
ٌعتبر الدٌمقراطٌة النظام األمثل واعتبر أنها مبلئمة لطبقة الزراع  ،ولكنه لم

(1) Abraham Edel , Aristotle and His Philosophy, 2nd, Transaction Publishers, New Jersey
,1996, P:332

(ٕ) أرسطو  ،السٌاسة  ،ص ٕٔٙ
(ٖ) محمد الخطٌب  ،الفكر األؼرٌقً  ،دار عبلء الدٌن  ،دمشق  ، ٔ999 ،صٕ٘9
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ٌستطع تجاهل ما بها من قٌم عظٌمة فجعلها جزءًا من النظام الجمهوري الذي
(ٔ)
رآه افضل األنظمة والذي هو فً رأٌه خلٌط من األولٌجاركٌة و الدٌمقراطٌة.
إال أن ما ٌلفت االنتباه  ،هو ارتداد كبل الفٌلسوفٌن إلى مدح نظام الفرد الواحد ،
مع وضع اشتراطا ٍ
ت تتعلق بتمسكه بالعدل والحكمة ٌ ،قول جورج سباٌن فً
ذلك :
" وقد اضطر أرسطو – كما اضطر أفبلطون من قبله – تحت ضؽط
االعتبارات العملٌة إلى ان ٌُعوّ ل على ال َملكٌة الفردٌة بدال من الفضٌلة  .ولم
ٌكن أي من المفكرٌن لٌؤمن من ناحٌة المبدأ بأن الملكٌة فً ذاتها دلٌل على
الخٌر  ،ولكن الفكر إنتهى بهما إلى أن توفر الملكٌة الفردٌة  ،بالنسبة
(ٕ)
لؤلؼراض السٌاسٌة  ،هو من الناحٌة العملٌة أدنى ما ٌكون إلى الخٌر"
وقد كان هذا التراجع الفكري ارها ً
صا بانتهاء زمن المدٌنة الفاضلة و قٌام زمن
اإلمبراطورٌات الكبٌرة والذي تحقق على أٌدي اإلسكندر و من حذا حذوه من
أباطرة روما بعد ذلك  .وأصبحت آفة النظم الجمهورٌة الدٌمقراطٌة هو التحول عنها
والرؼبة الجشعة فً التوسع وتكوٌن اإلمبراطورٌات .
 عن الطبقية والمواطنة  :مما ال شك فٌه أن كبل من أفبلطون وأرسطو قد رأىالخٌر فً النظام الطبقً  ،وأٌَّد االختبلؾ والتفاوت االجتماعً بٌن أفراد المدٌنة
 ،وقد استخدم كل منهما هذا التباٌن واالختبلؾ فً تقسٌم المهام بٌن المواطنٌن
؛ فأفبلطون اعتبر أن الدولة تتكون من ثبلث طبقات أساسٌة  :طبقة الحكماء
وهم حكام المدٌنة الفبلسفة  ،وطبقة الجُند وهم حراس المدٌنة و المدافعٌن عنها
 ،وطبقة الزراع والصناع والتجار وهم المعبرٌن عن اقتصاد المدٌنة  .وقد
أرجع التفاوت فً الحقوق بٌن هؤالء وأولئك إلى فضائل النفس التً لكل منهم ،
والتً تسببت فً انتسابهم لهذه الطبقة أو ذاك  .وبرؼم محاولة أفبلطون صنع
وحدة من نوع ما ٌتكافأ فٌها المواطنون عن طرٌق نظام الشٌوعٌة الذي
ٌربطهم بالمدٌنة  ،إال أنه لم ٌحاول أن ٌلؽً نظام الطبقات بل رآه عا ً
دال .
أما أرسطو  ،فقد كان أكثر تطر ًفا فً تقسٌم الناس  ،فقد اتفق مع أفبلطون فً
وجود االختبلفات الشخصٌة والتً ٌترتب علٌها اختبلفات اجتماعٌة وحقوقٌة ،
إال أنه زاد على ذلك بأن جعل هذه االختبلفات من صنع الطبٌعة و ال ٌمكن
(1) Christopher Rowe & Malcolm Schofield , The Cambridge Greek and Roman Political
Thought ,P:370

(ٕ) جورج سباٌن  ،تطور الفكر السٌاسً  ،الكتاب األول  ،ص ٔ2ٙ
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تؽٌٌرها ؛ فالحر ح ٌر بالطبٌعة والعبد عب ٌد بالطبٌعة  ،ودونٌة المرأة عن الرجل
طبٌعٌة و من ٌصلح للمواطنة ٌصلح لها من لحظة مٌبلده ومن ال ٌصلح لها ال
ٌصلح دائمًا وأب ًدا  ،وال سبٌل لتؽٌٌر ذلك .

خاتمة:
حاولنا فً هذا البحث أن نوضح طبٌعة نظرٌة الدولة والفكر السٌاسً عند اإلؼرٌق
 ،مُبرزٌن إسهامات كل من أفبلطون وأرسطو كأكبر فٌلسوفٌن تناوال موضوع
الدولة بإسها ٍ
ب واهتمام واضح  .وقد خلصنا إلى النتائج التالٌة :
 عرؾ اإلؼرٌق مفهوم الدولة ( )Polisوالذي كان ٌشٌر ؼالبًا إلى مدٌنة واحدةوما ٌحٌط بها من مناطق وأحٌاء رٌفٌة ٌ ،سكنها عدد من القبائل و ٌفصل بٌنها
وبٌن جٌ رانها بعض الحدود الطبٌعٌة كالجبال أو األنهار  .وقد عُرؾ هذا النوع
من الدول باسم " دولة المدٌنة"  ، The City-Stateوالذي كان النموذج السائد
للتنظٌم السٌاسً فً الٌونان القدٌمة حتى القرن الرابع قبل المٌبلد تقرٌبًا  ،وتع ُد
مدٌنتً أثٌنا و اسبرطة أبرز نموذجٌن لدولة المدٌنة اإلؼرٌقٌة .
 انتشر هذا النموذج للدولة فً ببلد اإلؼرٌق بسبب الطبٌعة الجؽرافٌة لببلدالٌونان  ،وأٌضا لطبٌعة األوضاع االجتماعٌة التً جعلت السٌطرة لزعماء
القبائل الذٌن ٌسٌطرون على رقع من األرض محدودة تفصلهم عن باقً الببلد ،
مما ولد حاالت انقسام متعدد أدت فً النهاٌة إلى ظهور دول صؽٌرة الحجم
قلٌلة السكان .
 ارتبط الفكر السٌاسً اإلؼرٌقً بنموذج دولة المدٌنة القائم  ،ولم ٌتخطاه فظهرلنا حصٌلة فكرٌة تناقش موضوع الدولة من هذا الجانب فقط  ،ولم ٌتؽٌر هذا
إال على أٌدي المدارس الرواقٌة بعد ظهور الدولة اإلمبراطورٌة المقدونٌة .
 ٌعد اإلسهام األفبلطونً و األرسطً هو خٌر معب ٍّر عن روح الفكر السٌاسًونظرٌة الدولة اإلؼرٌقٌة  ،حٌث قدم كل منهما نموذجه لدولة المدٌنة الفاضلة ،
وما تشتمل علٌه من نظم و قوانٌن بالشكل الذي ٌحقق الؽرض من إنشائها .
 رأى أفبلطون أن الدولة تنشأ نتٌجة الحاجات البشرٌة  ،وأن طبقات تلك الدولةالثبلث ٌتوزع علٌها السكان وف ًقا لطبٌعة النفس التً لكل منهم ؛ فالنفس
الشهوانٌة لطبقة التجار والصناع  ،والنفس الؽضبٌة لطبقة الجُند  ،والنفسة
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العاقلة لطبقة الحكام من الفبلسفة  .والعدالة تنشأ من قٌام كل فرد بالدور الذي
هو أه ٌل له .
 قال أفبلطون أن النظام األرستقراطً هو أفضل نظم الحكم  ،وأنه ٌجب أنٌكون الحكام فبلسفة  ،وانتقد الدٌمقراطٌة نق ًدا شدٌ ًدا واعتبرها مثاال للفوضى
والؽوؼائٌة و َو َسمها بافتقاد الحكمة والعدالة .
 دعا أفبلطون لشٌوعٌة األموال والنساء و األوالد  ،واعتبر ذلك خطوة هامة فًسبٌل تحقٌق الدولة لدورها فً تربٌة النشء و تعلٌمهم قٌم الدولة العلٌا  .حٌث
كان ٌنظر للدولة بوصفها مؤسسة أخبلقٌة باألساس .
 عبر أرسطو عن مفهوم مؽاٌر للدولة ٌتسم بالعملٌة والواقعٌة أكثر من ذلك الذيقدمه أفبلطون فً مؤلفاته  ،كما أنه قدم نق ًدا قو ًٌا آلراء أستاذه المثالٌة و
المخالفة للطبٌعة فً أوقات كثٌرة .
 قال أرسطو بأن الدولة تنشأ بشكل تراكمً عن مجموعة من القرى التً نشأتبدورها عن مجموعة من األسر  .و قد تولدت من حاجات الحٌاة  ،واستمدت
بقاءها من قدرتها على قضاء تلك الحاجات كلها  .فهً من ث َّم تجمّع تلقائً
طبٌعً .
 قال أرسطو بأن الناس ٌختلفون وفقا للطبٌعة  ،فقال بطبٌعٌة نظام العبودٌة ،وبأن المكانة المتدنٌة للنساء والعبٌد مسألة عادلة ألنها توافق الطبٌعة  ،واعتبر
أن المواطن هو الحر الذي ٌتمٌز بالثراء واألصل النبٌل  ،الذي ٌتفرغ لخدمة
الدولة ولٌس علٌه أن ٌعمل لٌعٌش  .كما أنه مدرب على أن التمتع بفضٌلة
اإلمرة والطاعة فً نفس الوقت  .فلٌس كل إنسان حر ٌسكن المدٌنة ٌمكن
اعتباره مواط ًنا .
 دعا أرسطو إلى دولة الدستور والقانون  ،وأعتبر أفضل الحكومات تلك التًتعمل للصالح العام  ،وترضى عنها الرعٌة  ،وتكون سٌاستها وفقا للقانون .
وقسم الحكومات الصالحة إلى ثبلث هً [ الملكٌة – األرستقراطٌة –
الجمهورٌة ] ٌقابلها ثبلث طالحة [ الطؽٌان – األولٌجاركٌة – الدٌماجوجٌة ] .
 رفض ارسطو نظام الشٌوعٌة الذي قال به أفبلطون واعتبره ضد طبٌعةاألشٌاء  ،وأقر أستاذه على الدور المحوري للدولة فً تربٌة الصؽار معتبرً ا أن
إهمال الدولة للتعلٌم والتربٌة مصٌبة كبٌرة .فتربٌة النشء على القٌم العلٌا
المشتركة للدولة تعد من أساسٌات تجهٌز المواطنٌن للمشاركة السٌاسٌة .
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