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السياسيةأرسطونظرية

 للفلسفة ستانفورد  موسوعة

 ميلر فريد  د. 

 الرشودي ومحمد  ،الحضيف لينا  ترجمة: 

 

 

 

 (.للفلسفة ستانفورد موسوعة) على واملنشور ،السياسية أرسطو نظرية حول ميلر، فريد .لد مرتجم نص هذا :مقدمة

 النسخة عن قليًلا ختتلف قد واليت ،الرابط هذا على املوسوعة يف املؤرشفة للنسخة هي الرتمجة بأن ننوه

 هذه تتمة منذ ألخرى فينة من التعديل أو التحديث بعض خريةاأل على يطرأ قد أنه حيث للمقالة، الدارجة

 تعاونهم، على زالتا، إدوارد .د رأسهم وعلى ستانفورد، موسوعة حمرري بالشكر خنّص وختاًما، .الرتمجة

 حكمة جملة على والنشر للرتمجة واعتمادهم

 

 

 

ا  الميالد( قبل 384-322) أرسطو  كان
ً
ا، أغريقًيا، فيلسوف

ً
  كما   ،وعالًما  ومتمنطق

 
 أستاذه جانب إىل- يعد

ا  -أفالطون
ً
ا  القداىم المفكرين أكث   من واحد ً    تأثثر

 
   بما  الفلسفية، المجاالت  من عدد  ف

 
.  التنظثر  ذلك ف  السياس 

   أرسطو  ولد 
 
ا مدينة ف    درسو  ،مقدونيا  ملك لبالط طبيًبا  والده كانو  اليونان، شمال ستاجير

 
   صغره ف

 
 أكاديمية ف

   أفالطون
 
ا  أفالطون وفاة بعد  أثينا  أرسطو  غادر  ثم ،ثينا أ ف

ً
 بحوث إلجراء ليسبوسو الصغرى آسيا  قاصد

   فيليب حينها  مقدونيا  ملك ودعاه وبيولوجية، فلسفية
ًما  الثان 

ّ
د  ! األكث   ألكساندر  البنه معل  ألكسندر  وح 

  
ة بعد  اليونانية األراض  ة فثر اطورية بغزو  أمره واستهل لوالده، خالفته من وجثر   رسطو أ عاد  الفارسية.  االمث 

   ا أجنبيً  ا مقيمً  بصفته
 
ا  وكان أثينا، ف

ً
   الملك نائبل مقرًبا  صديق

   كتبو  ،أنتيباتر المقدون 
 
 عمل أو - الوقت ذلك ف

  -األقل عىل
ً
   بما  ،الميالد  قبل ٣٣٥ و  ٣٢٣ عاىم   بير   الرئيسية أطروحاته من ا بعض

 
 ،”السياسة“ أطروحته ذلك ف

   المقدونية، عالقاته بسبب فجأة المنية ألكساندر  وافت عندما  أثينا  من الفرار  إىل اضطر   ثم
 
ة ها بعد وتوف  بفثر

ة.     متباين تأثثر  ذات أرسطو  حياة تبدو  وجثر 
 
   اهتمامه فيبدو  ،السياس   فكره ف

 
ا  البيولوجيا  ف ً ر    عنه ُمعث 

 
 طبيعية ف

كية الديمقراطية مع وتعاطفه المقارنة بالسياسة اهتمامه مثل سياسته؛
َ
   ،والمل

 برحالته معززة تكون قد  والتر
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   تجاربه ومختلف
 
 بواسطة الدولة ورجال الحكام توجيه إىل يهدف أرسطو  كان  متنوعة.  سياسية أنظمة ف

 ،”السياسة“ الخاص وعمله ،”وانير  الق“و ”ولةالد رجل“و ،”الجمهورية“ أفالطون لكتب المفرطة استعارته

   الرفيعة السياسية الدوائر  لنا  مظهًرا 
ل التر

 
 فيها.  تنق

 

 عام السياسية العلوم -١
 
 ة

ت
 
 م أو  مأخوذة وه   ،”politikos“ اإلغريقية الكلمة من الحديثة ”السياس  “ كلمة  اشتق

ّ
 ”polis”ـب ةقتعل

   لمصطلحا إىل سُيشار )
رجم كما   ،"ةلمدينا دولة” ـب هنا  ”polis“ اإلغريقر

ُ
ا  ”"بولس أو  ،”مدينة” لـ أيضا  ت

ً
 وفق

ية للنسخة ة وحدة -وسبارتا أثينا  مثل- ةينالمد دولة كانت  . منه اإلنجلثر   ا فيه تتشابكو  ،ومتماسكة نسبًيا  صغثر

 للجدل.( مثثر  أمر  الحديثة القومية الدول مع ا تشابهه أن كما   ،والثقافية والدينية السياسية الشواغل

   المفردة ه   ”politikê“و
 العلوم“ أو  ”epistêmê politikê“ لـ اختصار  ه  و  للسياسة، أرسطو  بها  يشثر  التر

   للعلوم، األساسية الثالثة الفروع من لواحد  المصطلح هذا  ينتم   ”. السياسية
ها  والتر  بواسطة أرسطو  يمثر 

  وأهدافها.  غاياتها 
ُ
   )بما  ليةالتأم   العلوم عت  ت

 
ياء ذلك ف يقيا( الفثر   الحقيقة ألجل المعرفة أو  بالحقيقة والميتافثر 

  والمعرفة؛
ُ
ة فعالباأل العملية العلوم عت  وت  ،2الجميلة أو  المفيدة األشياء بصنع اإلنتاج    العلم عت  يُ و  ؛الخثر 

، علم السياسةو    فه   عمىل 
ُ
   اإلنتاج    العلم تشبه أنها  مع) المواطنير   بسعادة أو  النبيلة باألفعال عت  ت

 
 سعيها  ف

، (. وإصالحها عليها  والحفاظ السياسية النظم إنشاء إىل  ا معياريً  ا تهذيبً  بصفتها  السياسة أرسطو  يتناول وبالتاىل 

  أو
ً
  ا مفروض

ً
ا  وصفًيا  أو  تجريبًيا  استقصاءً  كونها   من بدال

ً
  . محض

 

   أرسطو  يصف
 
   موضوعه ”نيقوماخوس إىل األخالق علم“ كتابه  ف

 
 بأنه همثر   وي ،السياسية علومال ف

   العلوم عىل الكتاب ينص  و  ،األعىل السلطة ذو  العلم
   دراستها  ستوجبت التر

 
ها و  ة،نيالمد دولة ف  العلوم من غثر

   -والخطابة األرسة، إدارةو  العسكرية، العلوم مثل-
 العلوم تحكم السياسية العلوم أن بما  سلطتها.  تحت تقع التر

ة غاية فإن األخرى، العملية    ،األوىل لغاية وسائل تقديم األخثر
  بأقل ليست والتر

ً
ي.  الخثر  من ا شأن   البشر

 عىل . ]المدينة دولة[ لمملكةل وبالنسبة للفرد  متماثل الخثر  أن المتحقق فمن ذلك، ومع“

ء هو  وضمانته المملكة خثر  تحصيل أن يظهر  أنه  
 ُيحب بأن حقيق الخثر  إن وأتم.  أعظم سر

                                                 
2 Top. VI.6.145a14–16, Met. VI.1.1025b24, XI.7.1064a16–19, EN VI.2.1139a26–8. 

 



3 

 

 

 بأرسها، أمة عىل ينطبق كان  متر  وأقدس ملأج ذلك مع ولكنه واحد، لكائن كان  ولو  حتر 

  3". بتمامها  ممالك عىل ينطبق كان  ومتر 

 

هما  اللذين الحقلير   ألرسطو  السياسية العلوم تشمل  الفلسفةو  ياتاألخالقب الحديث العص  فالسفة يمثر 

 وجه عىل- هو  "السياسة" بـ المسماة أطروحته موضوعو  ،(أرسطو أخالقيات حول المقدمة )راجع السياسية

 السياسة ومعضالت سمات راجع المسألة، حول مزيد ل)ل الضيق.  بمعناها  السياسية الفلسفة -التقريب

 . (ألرسطو

 

 للسياسة أرسطو  رؤية -٢

   الطريقة ذاتب (politikos) الدولة رجل أو  السياس   مهام السياسية العلوم تدرس
 الطبية العلوم بها  تهتم التر

  - فه   (،٤.١ ”السياسة“ جعرا( الطبيب بعمل
 
   المعرفة من كيان  -الواقع ف

ا  الممارسون سيمارسها  التر
ً
 إن أيض

اء كانوا     الحقيقة وجه عىل خث 
 
   ه  - لسياس  ا عند  األهم المهمةو  ،ممهامه متابعة ف

 
 المشر ع دور  ف

(nomothetês)- والتقاليد  العاداتو  ،الثابتة القوانير   ذلك يشملو  ،ةالمدين دولةل مناسًبا  دستوًرا  يضع أن، 

   )بما  والمؤسسات
 
بية نظام ذلك ف  اتخاذ  للدستور  وضعه بمجرد  السياس   زميل . للمواطنير   األخالقية( الثر

ورية، يجدها  عندما  إصالحات تقديمو  عليها، للمحافظة المناسبة التدابثر     التطورات ومنع ض 
ر  قد  التر  تدم 

، النظام يعية، العلوم عىل المحافظة تتم بــهذا و  السياس     التشر
 نفسها  السياسة من أهمية أكث   أرسطو  يراها  والتر

س لكونها  نظًرا  مارر
ُ
   ت

 
 ”نيقوماخوس إىل األخالق علم“ راجع) المراسيم إصدار  مثل اليوىم   السياس   النشاط ف

٦.٨ .) 

 

ا  ً   رر بالح   السياس   أرسطو  يقارن ما  كثثر
 
 علملل الدقيق بالمعت  - السياسة ألن هنا  دقيق غثر  القياسو  ،ف

يع      العملية، المعرفة أشكال من شكل -التشر
 
 أنهما  أي ،الطب أو  المعمارية الهندسة مثل ةفر  الح   أن حير   ف

 يعمل،و  ينتج، السياس   أن لدرجة صالحة المقارنة فإن ذلك، ومع ؛اإلنتاجية المعرفة أشكال من شكالن

   نظام عىل ويحافظ
  قانون 

ً
 هذا  تقدير  جلأل  (. ١٠.٩ و  ٦.٨ ،نيقوماخوس إىل األخالق علم) الكلية للمبادئ ا وفق

                                                 
3 EN I.2.1094b7-10 - )172 :أرسطو، علم األخالق إلى نيقوماخوس، )ترجمة: أحمد لطفي السيد، صفحة 

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/supplement1.html
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/supplement1.html
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 ،ةمادي أسباب : أسباب أربعة إىل بعزوها  أثرية قطعة إنتاج يفش  أرسطو  أن مالحظة بنا  يجدر  قدره، حق القياس

ياء ةنهائيو  ،ةوفاعل ،ةوصوري يقيا  ٢.٣ )الفثر   يتم مادي(، )سبب الطير   المثال، سبيل فعىل (؛٢أ.  والميتافثر 

اف بواسطة (صوري )سبب مزهرية شكل عىل تشكيله  السائل احتواء للطير   يمكن بحيث (فاعل )سبب الخز 

(.  )سبب  
   األربعة األسباب حول النقاش )راجع نهان 

 
ياءف حول المقدمة ف  (. أرسطو ثر 

 

  للمرء ويمكن
ً
 أنواع من نوع فه   ،ذاتها  األربعة األسباب بواسطة ةنيالمد دولة وجود  تفسثر  ا أيض

   األجزاء من مجموعة أي (،koinônia) الجماعات
كة والمصالح الوظائف بعض لها  التر  بالتاىل   فه   ،4المشثر

ا  أرسطو  صفها و  أجزاء من تتكون
ً
   عديدة أوصاف

 
رس  رب   مثل ؛مختلفة سياقات ف

ُ
 االقتصادية الطبقات أو  ،ةاأل

   تتألف ةالمدين دولة أن بيد  (. المحلية السياسية )كالوحدات 5أوالديميس واألغنياء(، كالفقراء)
 
 المطاف نهاية ف

   المعدات"“ أو  "المواد" -الطبيعية الموارد  نباج إىل- فهم ،6األفراد المواطنير   من
لت التر

ّ
  . 7الدولة منها  تشك

 

فو  (،politeia) دستورها  هو  مدينةال دولةل الصوري السبب إن  تنظيم" بأنه الدستور  أرسطو  ُيعر 

  يتحدث ثم ،”ةالمدين دولة لسكان معير  
ً
ب صورة" بأنه المجتمع دستور  عن ا أيض

ّ
 تحصير   أن ويجادل ،”المرك

 مكتوبة وثيقة ليس فالدستور  ،8الدستور نفس لديه كان  إذا  ما  عىل معتمد  الزمن مرور  مع التغيثر  من المجتمع

.  الكائن لروح مماثل متماثل، تنظيم   مبدأ  بل ،حسبو  ، الح    هو  الدستور  فإن وبالتاىل 
ً
 حياة" "طريقة ا أيض

 . 10الكاملة السياسية الحقوق ذوي المقيمير   السكان من أقلية المواطنير   أن نجد  وهنا  ،9للمواطنير  

 

  ةالمدين دولة وجود  يتطلب
ً
  ا سببً  ا أيض

ً
   ،فاعال

ا  ،حاكمها  بذلك وأعت 
ً
 يمكن ال  أرسطو، به يؤمن لما  فوفق

 الحكم مبدأ  الدستور  يحدد و  ،حاكمة سلطة أو  عنص  لديه كان  إذا  إال  بالنظام يتمتع أن نوع أي من مجتمع ألي

  و حال، ةأي عىل- يجب . 11السيادي المنصب سيما  وال  السياسية، للمناصب المعايثر  ضبطب
 
 أكث   مستوى ف

                                                 
4 Pol. II.1.1261a18, III.1.1275b20. 

 السياسية االنقسامات يعني إغريقي مصطلح 5
6 see III.1.1274a38–41. 
7 see VII.14.1325b38-41. 
8 III.3.1276b1–11. 
9 III.3.1276b1–11. 
10 III.1.1275b17–20. 
11 III.6.1278b8–10; cf. IV.1.1289a15–18. 
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ً
ح فاعل سبب كلهنا يكون أن -اعمق    دستورها  المدينة دولة تكتسب لم القائل:  السؤال لشر

 
 ؟األول المقام ف

ة كان  ]المدينة دولة[ حقق من أول“ أن أرسطو  يقول
ّ
 (nomothetês) المشر ع أن البير    منو  ،12”خثر  أكث   عل

 أرسطو  يقارن الدستور.  أوجد  من فهو  سبارتا، من ”ليكورغوس“ أو  أثينا  من ”سولون“ مثل ،الشخص ذلك كان

   ،عموًما  السياس   أو  المشر ع،
 
اج مثل ،(dêmiourgos) بالحرف  إىل المادة يصثر   الذي السفن، صانع أو  النس 

   منتج
 . 13نهان 

 

   السبب فكرة تسيطر 
 : ةاالستهاللي ر و السط من جىل    وهذا  ،”السياسة“ أرسطو  كتاب  عىل النهان 

 

 إذا - مصلحة ابتغاء يتألف   مجتمع كل  وأن ،]المدينة دولة[ مجتمع دولة كل  أن نشاهد  أننا  بما "

ون الجميع
ُّ
   يجد

 
ء كل  ف  

ا لهم يبدو  ما  إىل سر ً ، إىل ترىم   المجتمعات كل  أن الواضح من -خثر  الخثر

ا  أخطرها  وأن
ً
ات:  أفضل إىل يسع دونه ما  كل  والحاوي شأن  المسم هو  المجتمع وهذا  الخثر

 14."مدنًيا مجتمعا  أو  ]المدينة[ لةدو 

 

ة ذلك بعد  أرسطو  يقول
 
د  الحياة، أجل من الوجود  إىل تنبثق ةالمدين دولة أن أسطر  بعد دت أنها  بي   وج 

ة الحياة أجل من ة الحياة أن عن مراًرا  الحديث يتكرر و  ،15الخثر   دولةل المالئمة الغاية ه   السعادة أو  الخثر 

   ةنيالمد
 
  ”. السياسة“ ف

 

 وه   ،(الصورة-المادة )مثل (hylomorphic) لومورفيةو يه دولة ةدينالم دولة إن األمر، خالصة

   تقعو  ،(الجسم-المواطن مثل( السكان من معير   عدد  من يتألف   مركب
 
 دستور  لها و  ،مادي( )سبب ما  إقليم ف

 (،فاعل )سبب الحرفيير   بمثابة هم الذينو  ،نالسياسيو  به حكملي الدستور  المشر ع صاغ كما   (،صوري )سبب

جم ( )سبب ةنيالمد دولة هدف الدستور  ويثر  
اضات )راجع . 16نهان    . الموضوع حول للمزيد  أرسطو  لسياسة افثر

                                                 
12 I.2.1253a30–1 -  ،أرسطو، كتاب السياسة، اللجنة الدولية لترجمة الروائع اإلنسانية، 1957؛ الباب األول، الفصل األول: عناصر الدولة األساسية(

 صفحة: 10(
13 II.12.1273b32–3, VII.4.1325b40–1365a5. 
14 I.1.1252a 1-7 – )5 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب األول، الفصل األول: نشوء الدول وأطوار ذلك النشوء، صفحة( 
15 2.1252b29–30. 
16 IV.1.1289a17–18. 

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/supplement2.html
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 الدستوري الشكل هو  ما  : ةللسياس الجوهرية المعيارية المشكلة أرسطو  يدرك ،المنطلق هذا  ومن

   الذي
عا عىل ينبع   ؟المنشودة الغاية تحقيق أجل من عليه حافظال أدوات ه   وما  ؟ينشئه أن لمشر

 

 والمواطنة للدساتير  العامة النظريات  -٣

 ]ضامن[ نظام ]الدستور أو [ .والسياسة]المدينة[ الدولة إىل كله  منصف عوالمشر   السياس   هم" أن أرسطو  يقول

   للدساتثر  العامة نظريته عىل أرسطو  نص   . 17”الدولة لسكان
 
   ،”السياسة“ كتابه  ف

 
 استهلو  ،الثالث الباب ف

، كيان  بطبيعتها  ةالمدين دولة نأل (politês) المواطن بتعريف نظريته .  من حشد  أو  جماع   يتمثر   المواطنير 

هم عن المواطنون    ويدخل والعبيد، المقيمير   األجانب مثل لسكان،ا من غثر
 
 وكبار  األطفال المواطنة أهلية ف

ف (. العاديير   العمال معظم فيهم بما ) حتر  السن    اإلسهاب بعد - المواطن أرسطو  يعرر
 
 الشخص أنهب -التحليل ف

   (exousia) الحق يمتلك الذي
 
   المشاركة ف

 
   مواطنير  لل يحقف ،القضائية أو  التداولية المناصب ف

 
 عىل- أثينا  ف

   الجلوس أو  األخرى، والهيئات والمجلس، الجمعية، حضور  -المثال سبيل
 
.  هيئات ف  النظام يختلف المحلفير 

  
 
   الحديثة التمثيلية الديمقراطية عن أثينا  ف

 
ة مساهمة للمواطنير   أن ف    أكث   مبارسر

 
 المواطنة أن ومع ،الحكم ف

   التقييد  إىل تميل كانت  الكاملة
 
 بعض جانب إىل األجانب،و  العبيد،و  للنساء، )بالنسبة اليونانية ةنيالمد دول ف

دين(،    من تحرًرا  أكث   كانوا   مواطنيها  أن إال  المستبعر
   المبارسر  نخراطهمال  التمثيلية الديمقراطيات مواطت 

 
 إدارة ف

   أثر  مما  ،الحكم
 
 بالمعت  ) ةنيالمد دولة رفيع -سبق لما  باإلضافة- فإنه (،أهلية )بال  للمواطن أرسطو  تعريف ف

ا  المذكورين المواطنير   من حشد  بصفتها  (األهلية من الخاىل  
ً
   آنف

 
   االكتفاء حياةل صالح مكان ف

 18. الذانر

 

 المنصب السيما  ة،المدين دولة مناصب لتنظيم وسيلة بأنه (politeia) الدستور  أرسطو  ُيعرف

، ،19السيادي   و  الحاكمة، الهيئة الدستور  يحدد  وبالتاىل 
 الشعب ه   المثال، سبيل فعىل ؛مختلفة صوًرا  تتخذ  التر

  
 
   النسب( أو  مالال )ذوو  مختارة فئة وه   ،الديمقراطيات ف

 
   سؤالير   أرسطو  وضع . األوليغارشية ف

 
 االعتبار  عير   ف

 أرسطو  يشثر  الوجود؟ إىل ةنيالمد دولة انبثقت لم ،أولهما  ؛وتقييمها  الدساتثر  مختلف بير   التميثر   تهمحاول قبل

                                                 
17 III.1.1274b36-8 –  )115 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب الثالث، الفصل األول: المواطن، صفحة( 
18 1275b20-21. 
19 III.6.1278b8–10; cf. IV.1.1289a15–18. 
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   عنها  دافع أطروحة إىل
 
 تعيش أن بطبعها  تود و  ،سياسية حيوانات بطبيعتهم البشر  أن وه   ،20”السياسة“ ف

 (. السياسية الطبعانية راجع المسألة، حول )للمزيد  سوية. 

 

ب
 
كة المصلحة" أن مدعًيا  أرسطو  عق    ما  ار بمقد شتاتهم وتضم تجمعهم المشثر

 رخاء من أفرادهم تؤنر

 الحكم أشكال ه   ما  ا،همثاني . 21."ائتالفهم من ولألفراد  الجماعات غاية األخص عىل ذنإ ه   فهذه . العيش

   المختلفة
  أرسطو  يستخلص خر؟ال  عىل الحكم من بواسطتها  الجماعة و أ الفرد  يتمكن التر

ً
ة ا أنواع

 
 من عد

ا  وذلك الحكم،
ً
  فينظر  ،والمرؤوس الرئيس روح طبيعة إىل استناد

ً
   أوال
 
   د تجس  الم االستبدادي الحكم ف

 
 عالقة ف

ر  الحكم من النموذج هذا  أن أرسطو  يرى حيث ه،عبد مع السيد     ُمث 
 
 من )يؤكد  الذينو  ،بالفطرة العبيد  حالة ف

كة إىل يفتقرون دليل( دون
َ
   بالتاىل   فهم ،22المشورة مل

 
 عن أرسطو  يدافع لتوجيههم.  بالفطرة سيد  إىل حاجة ف

   باستفاضة الرق نظام
 
 االستبدادي الحكم فإن ،هسيد وجود  من يستفيد  بالفطرة العبد  أن معو  ،23”السياسة“ ف

   زالما
 
   يكون وال  سيده، لمصلحة األول المقام ف

 
 ع إال  العبد  مصلحة ف

ً
 حجة أي أرسطو  يمتلك )ال  . فقط ا رض

، الحكم عن خلقًيا  عاجزون األشخاص بعض كان  إذا  : يىل   لما   
مون ال  فلماذا  الذانر

َ
   ُيحك

 
 لمصالحهم األول المقام ف

ًرا  الخر  هو  يراه والذي ،والزوج    األبوي لنظاما إىل يتطرق ثم ،الخاصة؟(  للرئاسة أصلح الذكور  جنس ألن" مث 

كيب فاسد  يكن لك ما  اإلناث؛ جنس من طبعا  ا وم الثر
ً
   تقدم ومن للطبيعة.  خالف

 
 أصلح غدا  واكتمل، السن ف

ا  كان  ممن للرئاسة
ً
   أرسطو  جدلية إن . 24”مكتمل غثر  حدث

 
اف إىل األطفال حاجة ف  لم همألن مقنعة البالغير   إرسر

د ب التام، النضج و أ الرشد  سن   يبلغوا     (إثبات أدن   )دون الحديث القارئ يقنع ال  زعمه أن ي 
 
 دون“ النساء أن ف

كة تمتعهن رغم (akuron) ”نافذة سلطة
َ
   بالتاىل   فهن ،المشورة بمل

 
اف إىل حاجة ف  تبدو ( . 25الرجال إرسر

ا  ضعيفة والعبيد  النساء حول أرسطو  جدليات
ً
 ،السخرية محمل عىل يتناولونها  المعلقير   بعض أن لدرجة جد

   لقارئا عند  الوضوح بذات المسألة كونت أن يستلزم ال  أنه إال 
 ،الحديث القارئ عند  جىل   هو  كما   القديم اإلغريقر

اض إىل داع   ال  وبالتاىل    تمارسان والزوجية األبوية السلطة أن بالذكر  جدير  (. اتهكمي   كان  أرسطو  جدال أن افثر

 والرياضة الطب ُيمارس كما   تماًما  الطفل(، ثم الزوجة أجل من تعاقبًيا ) المرؤوس لمصلحة ةمناسب ممارسة

                                                 
20 Politics I.2 
21 III.6.1278b19–24 – .)131 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب الثالث، الفصل الرابع: أنواع السلطة الناشئة عن الحياة المشتركة، صفحة( 
 )هاشم المترجم(: يقصد بملكة المشورة فضيلة الفطنة التي ُحرم منها العبد تماًما  22
23 Politics I.4-8. 
24 I.12.1259a39-b4 - )37 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب األول، الفصل الخامس: مناقب أفراد األسرة، صفحة( 
25 I.13.1260a13–14 - )40 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب األول، الفصل الخامس: مناقب أفراد األسرة، صفحة( 

 

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/supplement3.html
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   . 26المريض لمصلحة البدنية
 
، الحكم السلطة هذه تشبه الصدد، هذا  ف  أشكال من شكل هو  والذي السياس 

ك عندما  المناسب، الحكم ا  ذلك يتجىل ومتشابهة.  متماثلة عقلية بقدرات والمرؤوس الرئيس يشثر
ً
 عندما  أيض

 األساسية أرسطو  لدعوى المجال يفسح وهذا  ،27البعض بعضهم لصالح الحكم نالمتساوو  نالمواطنو  يتناوب

  
 
   ]الدستورية[ السياسية النظم أن" الدستورية:  نظريته ف

ا  قويمة، كلها   ه   العامة، المصلحة تتوج   التر
ً
 طبق

ة
 
   وأما  الخاصة.  العدل لسن

 انحرافات وتحسب ة،ئمخط كلها   فه   الحكم، أصحاب مصلحة إال  تتوج   ال  التر

   ]... [ القومية النظم عن
 
اك الدولة أن حير   ف  28أحرار." اشثر

 

ن  شخص من تتكون قد  الحكومة أن مفادها  مالحظةب والمنحرفة الصحيحة الدساتثر  بير   التميثر   يقثر

 .ممكنة دستورية أشكال ستة نجد  المنطلق، هذا  ومن ؛غفثر  حشد  أو  ،قليل عدد  أو  ،واحد 

 

 منحرف  صحيح 

كيةال واحد حاكم
َ
 ستبدادياال  الحكم مل

  األ رستقراطيةاأل حكام بضعة
 وليغارسر

 (األقلية حكم)

 السياس   الحكم كي    حكام

 )الدستوري(

Polity 

 ديمقراطيةال

 

 

ه )والذي السداس   التصنيف هذا  د يمه  
 
 تحقيق إىل الطريق ”(الدولة رجل“ أفالطون كتاب  من أرسطو  استمد

د  الجيد، الدستور  بماهية المتعلق أرسطو     شتر  بطرق   التصنيف عىل التعديالت بعض أجرى األخثر  أن بي 
 
 ف

   المهيمنة الطبقة أن أرسطو  استنتج المثال، سبيل فعىل ؛”السياسة“ كتابه  سائر 
 
   الحكم ف

  ) األوليغارسر
 والتر

                                                 
26 III.6.1278b37–1279a1. 
27 1279a8–13. 
28 1279a17–21 – )133 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب الثالث، الفصل الرابع: أنواع السلطة الناشئة عن الحياة المشتركة ،صفحة( 
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   "،oligoi " األوليغوي حكم حرفًيا  تعت 

  - ه   األقلية( وتعت 
 
 الطبقة أن نجد  بينما  غنياء،األ  طبقة -العادة ف

ة    الفقثر
   )والتر

   "،dêmos " الديموس حكم حرفًيا  تعت 
   المتحكمة الطبقة ه   الشعب( وتعت 

 
 ف

   هذه االقتصادية الطبقات إدراج يجب وبالتاىل   ،الديمقراطيات
 
 . 29السياسيير   الحكمير   هذين من كل  تعريف ف

ا  (polity) السياس   الحكم سمات أرسطو  ضعو 
ً
 غنية متوسطة طبقة تحكمه مختلط دستور   ذات بصفتها  الحق

  إىل
 
  . 30المواطنير   من والفقراء األغنياء بير   ما  وواقعة ما، حد

 

   نظريته عىل الدستورية أرسطو  نظرية تستند 
 
   ،لعدالةا ف

حها  والتر    رسر
 
 علم“ من الخامس الكتاب ف

ابطير  و  مختلفير   معنيير   بير   يمثر   فهو  ،”نيقوماخوس إىل األخالق
 وكالهما  — وجزئية كلية  — "لعدالة"ا من مثر

   هاًما  دوًرا  يؤدي
 
  الدستورية.  نظريته ف

ً
   ،أوال

وعية“ الكىل   بمعناها  ”العدالة“ تعت  عت   ،”المشر
ُ
 بسعادة وت

 )العادلة( الصحيحة الدساتثر  بير   التميثر   الكلية العدالة مفهوم يمارسو  ،31العامة ومصلحته السياس   المجتمع

   يدخل ذا ما مسألة أن إال  (،العادلة )غثر  والمنحرفة
 
 (sumpheron koinion) ”العامة المصلحة“ إطار  ف

.  جدل مسألة ه   بالضبط ؛ سائر  لمصلحة شاملة العدالة نأ إىل الفقرات بعض تشثر  علم  ، المواطنير 
ً
 مثال

وع بحق الدستور  هذا  عليه طبقين مواطن كل  يتمتع    مشر
 
 . 32التعليم حق جانب إىل خاصة بملكية المطالبة ف

   وسيلة ”ما بطريقة“ تكون قد  أنها  احتمالية يضع أرسطو  أن إال 
ا  المواطنير   من األقوياء لنق 

ً
 لم إن حتر  أيض

  بصفتها - العامة لمصلحةا حول أرسطو  لمفهوم كان  إذا  ما  نعلم ال  . ُجرم أي ارتكاب عليهم يثبت
ً
 عىل محافظة

 )أقرأ  الفردية.  لحقوقا ظريةن بأنه الحديث القارئ يفهمه أن ُيحتمل بما  هئ  تنبُّ  إىل إشارة -مواطن كل  مصالح

ات  كروت.(  وريتشارد  ميلر  لفريد  المختلفة التفسثر

 

   ا،ثانيً 
   بالمعت   "العدالة" تعت 

   التوزيعية، لعدالةل شامل وهذا  "اإلنصاف"، أو  "المساواة" الجزن 
 والتر

تهم عادلة مطالبات باختالفهم األفراد  يمتلك بموجبها     لحص 
 
لك مثل العامة األصول بعض ف  . العقاري التم 

ها  الدساتثر  مختلف مع الحجج أرسطو  يحلل
 
ق وضد  فيتفق ،33التوزيعية العدالة لمبدأ  مختلفة تطبيقات ليطب 

                                                 
29 see Politics III.8, IV.4, and VI.2 for alternative accounts. 
30 Politics IV.11. 
31 NEV.1.1129b11–19,  cf. Pol. III.12.1282b16–17. 
32 Pol. VII.9.1329a23–4, 13.1332a32–8. 
33 III.9.1280a7–22. 
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   العدالة أن عىل -وأرسط ينص كما - الجميع
 ومعاملة المساواة، قدم عىل المتساوين األشخاص معاملة تقتض 

ا، المساواة قدم عىل المتكافئير   غثر  األشخاص
ً
 ُيعتث   بموجبه الذي المعيار  عىل قائم خالفهم موطن أن إال  أيض

ض استحقاق.  و أ جدارة ذو و  (متساوين غثر  )أو  نمتساوي األفراد     أرسطو  يفثر
 
 التوزيعية للعدالة تحليله ف

   عليها  المنصوص
 
 يتناسب بما  األفراد  عىل الفوائد  توزيــــع تتطلب العدالة أن 34”نيقوماخوس إىل األخالق علم“ ف

  األولغارشيون فيعتقد  ،لها  واستحقاقهم رتهمجدا مع
 
   المتفوقير   ولئكأل تكون أن بوجوب خطأ

 
وة ف   الث 

ً
 ا حقوق

 
ً
  سياسية

ً
  متفوقة

ً
   ،ا أيض

 
ك حير   ف    المتساوين ولئكأل تكون أن بوجوب الديمقراطيون يتمس 

 
 أحراًرا  والدةال ف

 
ً
  ا حقوق

ً
  سياسية

ً
  متساوية

ً
 -أرسطو حسب- مخطئة السياسية بالعدالة المختصة المفاهيم هذه من كل  . ا أيض

ض ألنها  رً  تفثر   ا تصو 
ً
 أقض تحقيق إىل تهدف تجارية مؤسسة ليست ةنيالمد ولةفد ،ةنيالمد دولة لغاية ا خاطئ

وة من قدر  ض )كما  الث   (،الديمقراطيون له يروج )كما  والمساواة الحرية لتعزيز  جمعية وال  األولغارشيون( يفثر

ة "الحياة أن وهو  بالبديل، أرسطو  يجادلو  دها  حياة أي ة"،نيالمد دولة غاية ه   الخثر   ،35نبيلة أعمال تشي 

،و     هو  السياسية العدالة لمفهوم الصحيح التصور  فإن بالتاىل 
 
، تصور  األول المقام ف  حقوق يمنح أرستوقراط 

،الس للمجتمع عظيمة مساهمة يقدمون للذين سياسية  الخاصة والممتلكات الفضيلة ألصحاب أي ياس 

ه ما  هو  هذا و  ،36والحريات ا  أرسطو  يعتث 
ً
   والذي ،”أرستوقراطًيا“ قانون

 "،aristoi" األرستوي حكم حرفيا  يعت 

  
ة حكم وتعت  تبة الثار  أرسطو  يتحرى وأفضلهم.  الناس خثر  عمله من يتبقر  فيما  ذكرها  النف الجدلية عىل المثر

   لألرستقراطية المنافسة االدعاءات إىل بالنظر  37”السياسة“
 
جو  الفاض، الفرد  وحكم القانونية السيادة ف

ر
 ُيستنت

كية أن هنا 
َ
دة ألرستقراطيةل حالة المطلقة المل ا - المثاىل   الدستور  38أرسطو يصفو  ،المقي 

ً
 الدستور  بأنه -مجدد

 . الفضيلة تمام فاضلون المواطنون فيه يكون الذي

 

  معينة دساتير  دراسة -٤

ع إرشاد  هو  السياس   العلم من الغرض إن  مجموعة ستدر  أن فيجب ،39”المخلص والسياس   الجيد  "المشر

بية تدرس المثال، سبيل عىل ؛متكاملة حرفة أو  علم أي مثل بموضوعه المتعلقة القضايا  من  البدنية الثر

                                                 
34 V.3. 
35 1280b39–1281a4. 
36 1281a4–8. 
37 Politics III 
38 in books VII-VIII. 
39 IV.1.1288b27. 
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ه أو  التدريب عا نو أ أفضل )الجمباز( ا  أكث 
ً
ف  األجسام، لمعظم المناسبة التدريب ونوعية لبدن،ا طبيعة مع تكي 

 العلوم تدرس الرياضية.  لمنافساتا لخوض الالزمة المعرفة أو  لألحكام الرافض لشخصل المالئمة القدرة وما 

 الصفات ذو  الدستور  أي ،مؤهالت بال  األفضل الدستور  وأولها  ،40الدساتثر  من متماثلة مجموعة السياسية

   األفضل الدستور  وثانيها  ،”. -غريب عائق يعق لم إذا - أمان من به يراد  ما  لتحقيق المثىل“
 
 الظروف ظل ف

ين  عىل يستحيل ربما  إذ " المحيطة  يخدم الذي الدستور  وثالثها  ،”الفضىل ]الدستور[ بالسياسية يحظوا  أن كثثر

ا 
ً
   لسكان   ما  هدف

 
اض عىل بناء“ األفضل أنه أي ،ما  مكان ف   : بأنه القائل "االفثر

تب"    النظر  من يتمكنا  أن ]والسياس   المشر ع[ عىل يثر
 
ضة سياسة ف ال  الوجود  مفثر

ّ
 ويعل

   الطريقة يبينا  وأن نشأتها، أصل
ة أطول لها  تضمن التر

 
 خروجها  بعد  والبقاء الصيانة من مد

  وأض   الوجود.  حثر    إىل
ً
 أفضل لنفسها  تنج أن لها  يتفق لم دولة مصثر  ذلك عىل مثال

وريات، من محرومة كونها   عن فضال - السياسات، راتها  لها  تتيح سياسة وال  -الص 
 
 مقد

ت ولكنها  انتهاجها،
 
  ”فاسدة سياسة خطة لنفسها  استن

 

،و  ، النظام عىل قتص م غثر  األرسط   ةالسياسي علم فإن بالتاىل  ا  يتحرى هولكن المثاىل 
ً
   أيض

 الدساتثر  أفضل ثان 

ة السياسية النظم حتر  أو 
 
   التامة السياسية العدال إىل القرب أقض بلغ قد  يكون بهذا  هألن ،المنحط

 يمكن التر

ع    بلوغها  للمشر
 
 الظروف.  هذه ظل ف

 

   أسالفه نظر  وجهات -”الُمثىل الصفات " أو  المثاىل   بالدستور  يتعلق فيما - أرسطو  ينتقد 
 
 ،”السياسة“ ف

  يقدم ثم
ً
 مبس   ا مخطط

ً
   به خاًصا و  ما  حد  إىل ا ط

 
 أفالطون، بمدرسه تأثرت السياسية آرائه أن ومع . 41"سياسةال“ ف

ا  يقدم أرسطو  أن إال 
ً
   عليه المنصوص المثاىل   للدستور  اللهجة شديد  انتقاد

 
 خلفية عىل أفالطون جمهورية ف

   الشديدة مبالغته
 
   السياسية، الوحدة إجالل ف

 للطبيعة حيوي وال  عمىل   غثر و  شيوع   نظام عىل تشجع والتر

ية،  عند  ”األفضل الدستور “ ينص تماًما، النقيض عىلو  . 42األفراد المواطنير   سعادة تهمل أنها  جانب إىل البشر

   ليطبقها  عليه تحث وما  األخالقية الفضيلة يمتلك مواطن كل  أن عىل أرسطو 
 
 ،وبالتاىل   ممارساته، جميع ف

                                                 
40 1288b21–35 – )180-179 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب الرابع، الفصل األول: نطاق علم السياسية، صفحة( 
41 Politics VII and VIII. 
42 Politics II.1–5. 
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 جانب إىل سياسًيا  منصًبا  سيديرون المواطنير   جميع أن حيث ،43الكاملة والسعادة الفاضلة الحياة قتحقت

 كل  إىل بل فئاتها  من فئة إىل ال  النظر  يجب سعيدة، أنها  دولة عن نقول ولك  “ ،خاصة ملكياتب تمتعهم

ك نظام -سبق ما  عىل عالوة - كلهنا سيكونو  ،”44مواطنيها  يتشاطرون ألنهم المواطنير   لجميع للتعليم مشثر

 . 45ذاتها الغاية

 

   الحال هو  )كما  السكان كان  إذا  مناسب دستور  صياغة عن راض   المشر ع يكون أن يجب
 
 دول معظم ف

   أما  . 46الكاملة للسعادة والموارد  القدرات إىل يفتقرون القائمة( ةالمدين
  فهو  نظام أفضل ثان 

ً
 شكل يأخذ  ما  عادة

 ،(شيوعا أكث   لكنها و  الفضيلة، أدن   درجة عىل فيه المواطنون يحط   )والذي ،أكث   (polity) السياس   النظام

 بحيث األرستقراطية، -ما حد  إىلو - واألوليغارشية مقراطيةالدي من سمات   يجمع والذي) ،المختلط الدستور  أو 

   المواطنير   من مجموعة يأ صبحت ال 
 
 أفضل بأن أرسطو  يجادل حقوقها(.  استخدام بإساءة لها  يسمح وضع ف

   ةنيالمد لدول دستور 
 المتوسطة الطبقات من عدد  عليه تسيطر  الذي الدستور  هو  ةالمثالي حد  تبلغ ال  التر

وة المالكون هؤالء يجد ف ،والفقراء  األغنياء بير   الواقعة اع "األسهل من أنه معتدلة لث   ،47”العقل حكم اتب 

  المتوسطة الطبقة ناسأل  فإن ،بالتاىل  و 
ً
 معاملة المواطنير   من أندادهم معاملة إىل والفقراء األغنياء من أقل نزعة

ج . جائرة
ر
  ُيستنت

ً
   التطرف بير   االعتدال دستور  هو  المتوسطة الطبقة عىل القائم الدستور  أن ا تباع

 
 حكم   ف

 السياسة ه   ]الدساتثر [ السياسات خثر  أن فجىل   “ الفقراء(.  )حكم والديمقراطية األغنياء( )حكم األولغارشية

ا  يقل الوسط الطبقة تكث   حيث إذا  للثورات.  تتعرض ال  وحدها  ألنها  . المعتدلة ]الدستور[
ً
 الثورات وقوع جد

   واالضطرابات
 
، ،48”]المواطنير   بير  [ السياسة ف  من وعدالة استقراًرا  كث  األ  هو  المعتدل الحكم فإن وبالتاىل 

   الحكمير  
. و  األوليغارسر   الديمقراط 

 

 إمكانية يزعم أنه إال  (،السيئير   أفضل كانت  )وإن المنحرف دستور بال الديمقراطية صنف أرسطو  أن مع

م    الشعت    لحكما تفه 
 
 أن حيث ،الحديثير   الديمقراطيير   المنظرين انتباه المناقشة تلك لفتت . 49”السياسة“ ف

                                                 
43 see VII.13.1332a32–38 – )393 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب السابع، الفصل الثاني عشر: سعادة الدولة عمل الفضيلة، صفحة( 
44 VII.9.1329a22–23 – )379 :أرسطو، كتاب السياسة، الباب السابع، الفصل الثامن: قْسما الدولة الفضلى، صفحة( 
45 Pol. VIII.1 
46 Politics IV.11 
47 Politics IV.11.1295b4–6 – )213 :أرسطو، كتاب السياسية، الباب الرابع، الفصل التاسع: السياسة الفضلى ألغلب الدول، صفحة( 
48 IV.11.1296a7–9 - )215-214 :أرسطو، كتاب السياسية، الباب الرابع، الفصل التاسع: السياسة الفضلى ألغلب الدول، صفحة( 
49 Politics III.11. 
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 القلة من أفضل اجتماعهم حال الشعب من لكثثر ا يصبح أن احتمالية هو  النظرية هذه لهذه الرئيس   الزعم

  أقل يكون قد  ممن الجماعة هذه أفراد  أن عن النظر  غضب الفاضلة،
ً
 يعود  ذلكو  ،كأفراد   إليهم نظر يُ  عندما  ا شئن

ات وه   العملية، والحكمة الفضيلة من نصيًبا  يمتلك فرد  كل  أن إىل   تتوحد  قد  فردية ممثر 
ّ
  للتشك

ّ
 أفضل ا امً حك

ا  الجدلية هذه تبدو  . بالغة حكمة ذو  واحد  فرد  من حتر 
ً
 حكمة“ بـ المسماة الحديثة للحجج إغريقًيا  استباق

ب ،”الحشد   كوندورسيت  ”تحكيم لجنة“ بـ وُيص 
ً
 . ذلك عىل مثاال

 

ء حتر  القائمة الدساتثر  جميع مراعاة -ذلك إىل باإلضافة - السياس   العالم عىل يجب  ،منها  الس 

:  ذلك إىل أرسطو  فيشثر 
ً
ة وضعه يتطلب مما  أقل عناء يتطلب ال  دستور  إصالح أن إىل نظًرا “ قائال  ،”مبارسر

   كما   ،50”القائمة السياسات إسعاف من يتمكن أن ]... [ السياس   عىل يتوجب“ الطريقة وبــهذه
 للعالم ينبع 

ا  يكون أن السياس  
 
   ،السياس   التغيثر  لقوى مدرك

 اليوتوبية أرسطو  ينتقد  . القائم النظام ضتقو   أن بإمكانها  والتر

 ،51ميكافيلًيا أرسطو  عتث  يُ  ال  ذلك، كل  ورغم ،السياس   للمنظر  العملية الواجبات وإهمالهم أسالفه عند  المفرطة

  القائمة.  النظم لتقييم المثاىل   الضابط عمل يعمل األفضل دستور ال فمازال

 

  "،السياسة“ كتاب  من تبقر  ما  المواضيع هذه تشغل
ُ
 ،القائمة بالدساتثر  ٦ إىل ٤ من األبواب عت  فت

ا  األرجح والدستور  المختلط، الدستور  أو  الحكوىم   الدستور  إليها  ويضاف الثالثة، المنحرفة الدساتثر  أي
ً
 تحقيق

 السياس   التغيثر  أو  الثورة امتناع أو  حدوث أسباب تهبرم   الخامس الكتاب يحقق كما   ،52الظروف معظم تحت

(metabolê .)  ن متوقًعا، كان  كما و  . المثاىل   للدستور  مخصصان فهما  ،والثامن السابع البابير   أما  محاولة تتضم 

نامج هذا  تنفيذ  أرسطو     ارتباط كيفية  حول العلماء يختلف قد و  الصعوبات.  من العديد  عىل الث 
 ألبوابا سلسلتر

   السالسل من أي حول االختالف يدور  ،(والثامنة السابعة مع السادسة حتر  الرابعة من)
 
، تبر ك

ً
 كان  ها وأي   أوال

 
 
، لُيقرأ  معد

ً
   تتفق السالسل تلك كانت  إذا  وما  أوال

 
 حول النقاش من لمزيد ) بعض.  مع بعضها  المطاف نهاية ف

لع الموضوع، هذا 
 
 . (أرسطو سياسة وإشكاليات سمات : ُملحق التالية:  المساعدة الملحقات عىل اط

                                                 
50 IV.1.1289a1–7 – )180 :أرسطو، كتاب السياسية، الباب الرابع، الفصل األول: تنوع األحكام السياسية وهئاتها األساسية، صفحة( 

 الوسيلة تبرر الغاية أن على ينص معتقد 51
52 IV.2.1289a26–38 - )183 :أرسطو، كتاب السياسية، الباب الرابع، الفصل الثاني: يعيّن فيه موضوع أبخاث الباب الرابع، صفحة( 

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-politics/supplement1.html
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   اإلغريقية، ةلمدينا دولة عن دافع ألنه فوري تأثثر  رسطو أل ياسةالس لكتاب يقع لم
 عفا  قد  كان  والتر

  )كما  ،حياته أثناء الزمان عليها 
ُ
ا، كر ذ

ً
 للغزو  تبًعا  دائم بشكل استقاللها  فقدت اإلغريقية ةنيالمد دول فإن سلف

  
ا  نةمعي   سياسية مؤسسات حول أرسطو  نقاشات معظم -شبيهة ألسباب- تنطبق ال و  (،المقدون 

ً
ا  انطباق ً  مبارسر

ا  الحديثة ةنيالمد دول عىل
ً
، خضوعو  العبودية، عن المرفوض دفاعه عن )بعيد  العاملة قاتالطب وحرمان األنت 

ا  رسطو أل "السياسة" كتاب  ترك فقد  ،ذلك معو  (،االنتخاب حق من ً ا  تأثثر
ً
   عميق

 
 يومنا  حتر  السياسية الفلسفة ف

نه وذلك هذا، ة عميقة نقاشات عىل لتضم     متكررة شؤون حول لالهتمام ومثثر
 
 دور  مثل السياسية لفلسفةا ف

ية الطبيعة    البشر
 
   األخالق ومكانة بالدولة، الفرد  عالقةو  السياسة، ف

 
 السياسية، العدالة نظريةو  السياسة، ف

 والتغيثر  الثورة وأسباب نة،معي   لسياسات العليا  ثلالمُ  أهميةو  ،وتقييمها  الدساتثر  تحليلو  القانون، دور و 

   التهذيب ذوي المواطنير   وأهمية ،عالجهما و  السياس  
ر
 . األخالف
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