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نظرية أرسطو السياسية
موسوعة ستانفورد للفلسفة
د .فريد ميلر
ترجمة :لينا الحضيف ،ومحمد الرشودي

مقدمة :هذا نص مرتجم لد .فريد ميلر ،حول نظرية أرسطو السياسية ،واملنشور على (موسوعة ستانفورد للفلسفة).
ننوه بأن الرتمجة هي للنسخة املؤرشفة يف املوسوعة على هذا الرابط ،واليت قد ختتلف قليلًا عن النسخة
الدارجة للمقالة ،حيث أنه قد يطرأ على األخرية بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه
الرتمجة .وختامًا ،خنصّ بالشكر حمرري موسوعة ستانفورد ،وعلى رأسهم د .إدوارد زالتا ،على تعاونهم،
واعتمادهم للرتمجة والنشر على جملة حكمة

ً
ً
ً
ً
وعالما ،كما يعد -إىل جانب أستاذه
أغريقيا ،ومتمنطقا،
كان أرسطو ( 384-322قبل الميالد) فيلسوفا
ً
واحدا من أكث المفكرين القداىم ر ً
التنظث السياس.
تأثثا ف عدد من المجاالت الفلسفية ،بما ف ذلك
أفالطون-
ر
ً
طبيبا لبالط ملك مقدونيا ،ودرس ف صغره ف أكاديمية
ستاجيا شمال اليونان ،وكان والده
ولد أرسطو ف مدينة
ر
ً
أفالطون ف أثينا ،ثم غادر أرسطو أثينا بعد وفاة أفالطون قاصدا آسيا الصغرى وليسبوس إلجراء بحوث
ّ
فلسفية وبيولوجية ،ودعاه ملك مقدونيا حينها فيليب الثان معل ًما البنه ألكساندر األكث! وحد ألكسندر
ر
وجثة من خالفته لوالده ،واستهل أمره بغزو االمثاطورية الفارسية .عاد أرسطو
األراض اليونانية بعد فثة ر
ً
صديقا ً
ً
ً
مقربا لنائب الملك المقدون أنتيباتر ،وكتب ف ذلك الوقت -أو عمل
أجنبيا ف أثينا ،وكان
مقيما
بصفته
ً
عىل األقل -بعضا من أطروحاته الرئيسية ربي عاىم  ٣٢٣و  ٣٣٥قبل الميالد ،بما ف ذلك أطروحته “السياسة”،
ثم اضطر إىل الفرار من أثينا عندما وافت ألكساندر المنية فجأة بسبب عالقاته المقدونية ،وتوف بعدها ر
بفثة
تأثث متباين ف فكره السياس ،فيبدو اهتمامه ف البيولوجيا ُم ر ً
عثا عنه ف طبيعية
وجثة .تبدو حياة أرسطو ذات ر
ر
َ
والملكية ،ر
والت قد تكون معززة برحالته
سياسته؛ مثل اهتمامه بالسياسة المقارنة وتعاطفه مع الديمقراطية

1

Miller, Fred, "Aristotle's Political Theory", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/aristotlepolitics/>.

2
ومختلف تجاربه ف أنظمة سياسية متنوعة .كان أرسطو يهدف إىل توجيه الحكام ورجال الدولة بواسطة
واني” ،وعمله الخاص “السياسة”،
استعارته المفرطة لكتب أفالطون “الجمهورية” ،و“رجل الدولة” و“الق ر
ً
مظهرا لنا الدوائر السياسية الرفيعة ر
الت تنقل فيها.

 -١العلوم السياسية عامة
ّ
اشتقت كلمة “السياس” الحديثة من الكلمة اإلغريقية “ ،”politikosوه مأخوذة أو متعلقة بـ””polis
ُ
ً
( ُ
ر
اإلغريق “ ”polisهنا بـ ”دولة المدينة" ،كما ترجم أيضا لـ ”مدينة” ،أو "بولس” وفقا
سيشار إىل المصطلح
ً
نسبيا ومتماسكة ،وتتشابك فيها
صغثة
اإلنجلثية منه .كانت دولة المدينة -مثل أثينا وسبارتا -وحدة
للنسخة
ر
ر
مثث للجدل).
الشواغل السياسية والدينية والثقافية ،كما أن تشابهها مع الدول القومية الحديثة أمر ر
و“ ”politikêه المفردة ر
يشث بها أرسطو للسياسة ،وه اختصار لـ “ ”politikê epistêmêأو “العلوم
الت ر
السياسية” .ينتم هذا المصطلح لواحد من الفروع الثالثة األساسية للعلوم ،ر
يمثها أرسطو بواسطة
والت ر
ُ
والميتافثيقيا) بالحقيقة أو المعرفة ألجل الحقيقة
الفثياء
ر
غاياتها وأهدافها .تعت العلوم التأملية (بما ف ذلك ر
ُ
الخثة؛ و ُيعت العلم اإلنتاج بصنع األشياء المفيدة أو الجميلة،2
والمعرفة؛ وتعت العلوم العملية باألفعال
ر
ُ
المواطني (مع أنها تشبه العلم اإلنتاج ف سعيها
والسياسة علم عمىل ،فه تعت باألفعال النبيلة أو بسعادة
ر
ً
ً
معياريا
تهذيبا
إىل إنشاء النظم السياسية والحفاظ عليها وإصالحها) .وبالتاىل ،يتناول أرسطو السياسة بصفتها
ً
ً
ً
ً
ً
ً
محضا.
وصفيا
تجريبيا أو
استقصاء
أو مفروضا بدال من كونها

مثه بأنه
يصف أرسطو ف كتابه “علم األخالق إىل نيقوماخوس” موضوعه ف العلوم السياسية ،وي ر
العلم ذو السلطة األعىل ،وينص الكتاب عىل العلوم ر
غثها من العلوم
الت تستوجب دراستها ف دولة المدينة ،و ر
مثل العلوم العسكرية ،وإدارة األرسة ،والخطابة -رالت تقع تحت سلطتها .بما أن العلوم السياسية تحكم العلوم
ً
الخث ر
األخثة تقديم وسائل لغاية األوىل ،ر
البشي.
العملية األخرى ،فإن غاية
والت ليست بأقل شأنا من ر
ر
الخث متماثل للفرد وبالنسبة للمملكة ]دولة المدينة[ .عىل
“ومع ذلك ،فمن المتحقق أن ر
الخث حقيق بأن ُيحب
خث المملكة وضمانته هو رسء أعظم وأتم .إن ر
أنه يظهر أن تحصيل ر

Top. VI.6.145a14–16, Met. VI.1.1025b24, XI.7.1064a16–19, EN VI.2.1139a26–8.
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حت ولو كان لكائن واحد ،ولكنه مع ذلك أجمل وأقدس ر
ر
مت كان ينطبق عىل أمة بأرسها،
ر
ومت كان ينطبق عىل ممالك

بتمامها3".

يمثهما فالسفة العص الحديث باألخالقيات والفلسفة
تشمل العلوم السياسية ألرسطو
الحقلي اللذين ر
ر
السياسية (راجع المقدمة حول أخالقيات أرسطو) ،وموضوع أطروحته المسماة بـ "السياسة" هو -عىل وجه
التقريب -الفلسفة السياسية بمعناها الضيق( .للمزيد حول المسألة ،راجع سمات ومعضالت السياسة
ألرسطو).

 -٢رؤية أرسطو للسياسة
تدرس العلوم السياسية مهام السياس أو رجل الدولة ( )politikosبذات الطريقة ر
الت تهتم بها العلوم الطبية
ً
بعمل الطبيب )راجع “السياسة”  ،)٤.١فه -ف الواقع -كيان من المعرفة ر
الت سيمارسها الممارسون أيضا إن
ر
المشع
كانوا خثاء عىل وجه الحقيقة ف متابعة مهامهم ،والمهمة األهم عند السياس -ه ف دور
ً
ً
القواني الثابتة ،والعادات والتقاليد،
مناسبا لدولة المدينة ،ويشمل ذلك
دستورا
( -)nomothetêsأن يضع
ر
والمؤسسات (بما ف ذلك نظام ر
للمواطني .يلزم السياس بمجرد وضعه للدستور اتخاذ
الثبية األخالقية)
ر
التدابث المناسبة للمحافظة عليها ،وتقديم إصالحات عندما يجدها ضورية ،ومنع التطورات ر
الت قد تدمر
ر
التشيعية ،ر
النظام السياس ،وبــهذا تتم المحافظة عىل العلوم ر
والت يراها أرسطو أكث أهمية من السياسة نفسها
نظرا لكونها ُت ر
ً
مارس ف النشاط السياس اليوىم مثل إصدار المراسيم (راجع “علم األخالق إىل نيقوماخوس”
.)٦.٨

رً
غث دقيق هنا ألن السياسة -بالمعت الدقيق للعلم
كثثا ما يقارن أرسطو السياس بالح ررف ،والقياس ر
ر
حي أن الحرفة مثل الهندسة المعمارية أو الطب ،أي أنهما
التشيع -شكل من أشكال المعرفة العملية ،ف ر
شكالن من أشكال المعرفة اإلنتاجية؛ ومع ذلك ،فإن المقارنة صالحة لدرجة أن السياس ينتج ،ويعمل،
ً
ويحافظ عىل نظام قانون وفقا للمبادئ الكلية (علم األخالق إىل نيقوماخوس ٦.٨ ،و  .)١٠.٩ألجل تقدير هذا

أرسطو ،علم األخالق إلى نيقوماخوس( ،ترجمة :أحمد لطفي السيد ،صفحةEN I.2.1094b7-10 - )172 :
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القياس حق قدره ،يجدر بنا مالحظة أن أرسطو يفش إنتاج قطعة أثرية بعزوها إىل أربعة أسباب :أسباب مادية،
الطي (سبب مادي) ،يتم
والميتافثيقيا أ)٢.؛ فعىل سبيل المثال،
(الفثياء ٢.٣
وصورية ،وفاعلة ،ونهائية
ر
ر
ر
للطي احتواء السائل
تشكيله عىل شكل مزهرية (سبب صوري) بواسطة الخزاف (سبب فاعل) بحيث يمكن
ر
(سبب نهان)( .راجع النقاش حول األسباب األربعة ف المقدمة حول ف رثياء أرسطو).

ً
تفسث وجود دولة المدينة بواسطة األسباب األربعة ذاتها ،فه نوع من أنواع
ويمكن للمرء أيضا
ر
ر
الجماعات ( ،)koinôniaأي مجموعة من األجزاء ر
المشثكة ،4فه بالتاىل
الت لها بعض الوظائف والمصالح
ُ
ً
تتكون من أجزاء وصفها أرسطو أوصافا عديدة ف سياقات مختلفة؛ مثل رب األرسة ،أو الطبقات االقتصادية
(كالفقراء واألغنياء) ،أوالديميس( 5كالوحدات السياسية المحلية) .بيد أن دولة المدينة تتألف ف نهاية المطاف
ّ
المواطني األفراد ،6فهم -إىل جانب الموارد الطبيعية" -المواد" أو “المعدات" ر
الت تشكلت منها الدولة.7
من
ر

إن السبب الصوري لدولة المدينة هو دستورها ( ،)politeiaو ُيعرف أرسطو الدستور بأنه "تنظيم
ّ
ً
تحصي
معي لسكان دولة المدينة” ،ثم يتحدث أيضا عن دستور المجتمع بأنه "صورة المركب” ،ويجادل أن
ر
ر
التغيث مع مرور الزمن معتمد عىل ما إذا كان لديه نفس الدستور ،8فالدستور ليس وثيقة مكتوبة
المجتمع من
ر
ً
وحسب ،بل مبدأ تنظيم متماثل ،مماثل لروح الكائن الح .وبالتاىل ،فإن الدستور هو أيضا "طريقة حياة"
المقيمي ذوي الحقوق السياسية الكاملة.10
المواطني أقلية من السكان
للمواطني ،9وهنا نجد أن
ر
ر
ر

ً
ً
ً
أيضا ً
سببا فاعال ،وأعت بذلك حاكمها ،فوفقا لما يؤمن به أرسطو ،ال يمكن
يتطلب وجود دولة المدينة
ألي مجتمع من أي نوع أن يتمتع بالنظام إال إذا كان لديه عنص أو سلطة حاكمة ،ويحدد الدستور مبدأ الحكم
المعايث للمناصب السياسية ،وال سيما المنصب السيادي .11يجب -عىل أية حال ،وف مستوى أكث
بضبط
ر
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Pol. II.1.1261a18, III.1.1275b20.
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ً
عمقا -أن يكون هنالك سبب فاعل ر
لشح السؤال القائل :لم تكتسب دولة المدينة دستورها ف المقام األول؟
ّ
البي أن ر
المشع ()nomothetês
يقول أرسطو أن “أول من حقق ]دولة المدينة[ كان علة أكث ر
خث” ،12ومن ر
كان ذلك الشخص ،مثل “سولون” من أثينا أو “ليكورغوس” من سبارتا ،فهو من أوجد الدستور .يقارن أرسطو
ً
ر
يصث المادة إىل
المشع ،أو السياس
عموما ،بالحرف ( ،)dêmiourgosمثل النساج أو صانع السفن ،الذي ر
منتج نهان.13

تسيطر فكرة السبب النهان عىل كتاب أرسطو “السياسة” ،وهذا جىل من السطور االستهاللية:

"بما أننا نشاهد أن كل دولة مجتمع ]دولة المدينة[ ،وأن كل مجتمع يتألف ابتغاء مصلحة -إذا
ُّ
يجدون ف كل رسء إىل ما يبدو لهم ر ً
الخث،
الجميع
خثا -من الواضح أن كل المجتمعات ترىم إىل ر
ً
الخثات :وهذا المجتمع هو المسم
وأن أخطرها شأنا والحاوي كل ما دونه يسع إىل أفضل ر
دولة ]المدينة[

ً
مدنيا14" .
أو مجتمعا

يقول أرسطو بعد ذلك بعدة أسطر أن دولة المدينة تنبثق إىل الوجود من أجل الحياة ،بيد أنها وجدت
الخثة أو السعادة ه الغاية المالئمة لدولة
الخثة ،15ويتكرر الحديث مر ًارا عن أن الحياة
من أجل الحياة
ر
ر
المدينة ف “السياسة”.

خالصة األمر ،إن دولة المدينة دولة هيولومورفية (( )hylomorphicمثل المادة-الصورة) ،وه
معي من السكان )مثل المواطن-الجسم) ،وتقع ف إقليم ما (سبب مادي) ،ولها دستور
مركب يتألف من عدد ر
(سبب صوري) ،كما صاغ ر
الحرفيي (سبب فاعل)،
المشع الدستور ليحكم به السياسيون ،والذين هم بمثابة
ر
ويثجم الدستور هدف دولة المدينة (سبب نهان)( .16راجع ر
ر
افثاضات لسياسة أرسطو للمزيد حول الموضوع.

(أرسطو ،كتاب السياسة ،اللجنة الدولية لترجمة الروائع اإلنسانية1957 ،؛ الباب األول ،الفصل األول :عناصر الدولة األساسيةI.2.1253a30–1 - ،
صفحة)10 :
13
II.12.1273b32–3, VII.4.1325b40–1365a5.
14
(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب األول ،الفصل األول :نشوء الدول وأطوار ذلك النشوء ،صفحةI.1.1252a 1-7 – )5 :
15
2.1252b29–30.
16
IV.1.1289a17–18.
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ومن هذا المنطلق ،يدرك أرسطو المشكلة المعيارية الجوهرية للسياسة :ما هو الشكل الدستوري
الذي ينبع عىل ا ر
لمشع أن ينشئه؟ وما ه أدوات الحافظ عليه من أجل تحقيق الغاية المنشودة؟

للدساتي والمواطنة
 -٣النظريات العامة
ر
ر
والمشع منصف كله إىل الدولة ]المدينة[.والسياسة ]أو الدستور[ نظام ]ضامن[
يقول أرسطو أن "هم السياس
للدساتث ف كتابه “السياسة” ،ف الباب الثالث ،واستهل
لسكان الدولة” .17نص أرسطو عىل نظريته العامة
ر
يتمث
نظريته بتعريف المواطن ( )politêsألن دولة المدينة بطبيعتها كيان جماع ،أو حشد من
المواطني .ر
ر
المقيمي والعبيد ،ويدخل ف أهلية المواطنة األطفال وكبار
غثهم من السكان ،مثل األجانب
المواطنون عن ر
ر
العاديي) .ر
السن ر
يعرف أرسطو المواطن -بعد اإلسهاب ف التحليل -بأنه الشخص
حت (بما فيهم معظم العمال
ر
مواطني ف أثينا -عىل
الذي يمتلك الحق ( )exousiaف المشاركة ف المناصب التداولية أو القضائية ،فيحق لل
ر
المحلفي .يختلف النظام
سبيل المثال -حضور الجمعية ،والمجلس ،والهيئات األخرى ،أو الجلوس ف هيئات
ر
للمواطني مساهمة ر
مبارسة أكث ف الحكم ،ومع أن المواطنة
ف أثينا عن الديمقراطية التمثيلية الحديثة ف أن
ر
الكاملة كانت تميل إىل التقييد ف دول المدينة اليونانية (بالنسبة للنساء ،والعبيد ،واألجانب ،إىل جانب بعض
ً
ر
ر
المبارس ف إدارة
تحررا من مواطت الديمقراطيات التمثيلية النخراطهم
المستبعدين) ،إال أن مواطنيها كانوا أكث
الحكم ،مما أثر ف تعريف أرسطو للمواطن (بال أهلية) ،فإنه -باإلضافة لما سبق -يعرف دولة المدينة (بالمعت
ً
المواطني المذكورين آنفا ف مكان صالح لحياة االكتفاء
الخاىل من األهلية) بصفتها حشد من
ر

ر
الذان18.

ُيعرف أرسطو الدستور ( )politeiaبأنه وسيلة لتنظيم مناصب دولة المدينة ،السيما المنصب
الت تتخذ ً
السيادي ،19وبالتاىل ،يحدد الدستور الهيئة الحاكمة ،و ر
صورا مختلفة؛ فعىل سبيل المثال ،ه الشعب
عي االعتبار
ف الديمقراطيات ،وه فئة مختارة (ذوو المال أو النسب) ف األوليغارشية .وضع أرسطو
سؤالي ف ر
ر
يشث أرسطو
التميث ربي مختلف
قبل محاولته
الدساتث وتقييمها؛ أولهما ،لم انبثقت دولة المدينة إىل الوجود؟ ر
ر
ر

(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب الثالث ،الفصل األول :المواطن ،صفحةIII.1.1274b36-8 – )115 :
1275b20-21.
19
III.6.1278b8–10; cf. IV.1.1289a15–18.
17
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7
إىل أطروحة دافع عنها ف “السياسة” ،20وه أن ر
البش بطبيعتهم حيوانات سياسية ،وتود بطبعها أن تعيش
سوية( .للمزيد حول المسألة ،راجع الطبعانية السياسية).

المشثكة تجمعهم وتضم شتاتهم بمقدار ما ر
ر
ً
تؤن أفرادهم من رخاء
مدعيا أن "المصلحة
عقب أرسطو
العيش .فهذه ه إذن عىل األخص غاية الجماعات ولألفراد من ائتالفهم .21".ثانيهما ،ما ه أشكال الحكم
ً
المختلفة ر
الت يتمكن الفرد أو الجماعة بواسطتها من الحكم عىل الخر؟ يستخلص أرسطو أنواعا عدة من
ً
ً
الحكم ،وذلك استنادا إىل طبيعة روح الرئيس والمرؤوس ،فينظر أوال ف الحكم االستبدادي المتجسد ف عالقة
السيد مع عبده ،حيث يرى أرسطو أن هذا النموذج من الحكم ُمثر ف حالة العبيد بالفطرة ،والذين (يؤكد من
َ
دون دليل) يفتقرون إىل ملكة المشورة ،22فهم بالتاىل ف حاجة إىل سيد بالفطرة لتوجيههم .يدافع أرسطو عن
نظام الرق باستفاضة ف “السياسة” ،23ومع أن العبد بالفطرة يستفيد من وجود سيده ،فإن الحكم االستبدادي
ً
مازال ف المقام األول لمصلحة سيده ،وال يكون ف مصلحة العبد إال عرضا فقط( .ال يمتلك أرسطو أي حجة
َ
خلقيا عن الحكم ر
ً
الذان ،فلماذا ال ُيحكمون ف المقام األول لمصالحهم
لما يىل :إذا كان بعض األشخاص عاجزون
الخاصة؟) ،ثم يتطرق إىل النظام األبوي والزوج ،والذي يراه هو الخر مث ًرا "ألن جنس الذكور أصلح للرئاسة
ً
طبعا من جنس اإلناث؛ ما لك يكن فاسد ر
الثكيب ومخالفا للطبيعة .ومن تقدم ف السن واكتمل ،غدا أصلح
ً
البالغي مقنعة ألنهم لم
غث مكتمل” .24إن جدلية أرسطو ف حاجة األطفال إىل رإرساف
للرئاسة ممن كان حدثا ر
ر
يبلغوا سن الرشد أو النضج التام ،بيد أن زعمه ال يقنع القارئ الحديث (دون أدن إثبات) ف أن النساء “دون
َ
سلطة نافذة” ( )akuronرغم تمتعهن بملكة المشورة ،فهن بالتاىل ف حاجة إىل رإرساف الرجال) .25تبدو
ً
المعلقي يتناولونها عىل محمل السخرية،
جدليات أرسطو حول النساء والعبيد ضعيفة جدا لدرجة أن بعض
ر
ر
اإلغريق القديم كما هو جىل عند القارئ الحديث،
إال أنه ال يستلزم أن تكون المسألة بذات الوضوح عند القارئ
وبالتاىل ال داع إىل ر
افثاض أن جدال أرسطو كان تهكميا) .جدير بالذكر أن السلطة األبوية والزوجية تمارسان
تعاقبيا من أجل الزوجة ثم الطفل)ً ،
ً
تماما كما ُيمارس الطب والرياضة
ممارسة مناسبة لمصلحة المرؤوس (

20

Politics I.2
(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب الثالث ،الفصل الرابع :أنواع السلطة الناشئة عن الحياة المشتركة ،صفحةIII.6.1278b19–24 – .)131 :
22
(هاشم المترجم) :يقصد بملكة المشورة فضيلة الفطنة التي ُحرم منها العبد تما ًما
23
Politics I.4-8.
24
(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب األول ،الفصل الخامس :مناقب أفراد األسرة ،صفحةI.12.1259a39-b4 - )37 :
25
(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب األول ،الفصل الخامس :مناقب أفراد األسرة ،صفحةI.13.1260a13–14 - )40 :
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8
البدنية لمصلحة المريض .26ف هذا الصدد ،تشبه هذه السلطة الحكم السياس ،والذي هو شكل من أشكال
ً
الحكم المناسب ،عندما ر
يشثك الرئيس والمرؤوس بقدرات عقلية متماثلة ومتشابهة .يتجىل ذلك أيضا عندما
يتناوب المواطنون المتساوون الحكم لصالح بعضهم البعض ،27وهذا يفسح المجال لدعوى أرسطو األساسية
ً
ف نظريته الدستورية" :أن النظم السياسية ]الدستورية[ ر
الت تتوج المصلحة العامة ،ه كلها قويمة ،طبقا
لسنة العدل الخاصة .وأما ر
الت ال تتوج إال مصلحة أصحاب الحكم ،فه كلها مخطئة ،وتحسب انحرافات
عن النظم القومية ] [...ف حي أن الدولة ر
اشثاك
ر

أحرار28".

ر
الدساتث الصحيحة والمنحرفة بمالحظة مفادها أن الحكومة قد تتكون من شخص
التميث ربي
يقثن
ر
ر
غفث؛ ومن هذا المنطلق ،نجد ستة أشكال دستورية ممكنة.
واحد ،أو عدد قليل ،أو حشد ر

صحيح منحرف

حاكم واحد

َ
الملكية

الحكم االستبدادي

بضعة حكام

األرستقراطية

ر
وليغارس
األ

حكام كي

الحكم

(حكم األقلية)
السياس الديمقراطية

(الدستوري)
Polity

يمهد هذا التصنيف السداس (والذي استمده أرسطو من كتاب أفالطون “رجل الدولة”) الطريق إىل تحقيق
األخث أجرى بعض التعديالت عىل التصنيف بطرق ر
شت ف
أرسطو المتعلق بماهية الدستور الجيد ،بيد أن
ر
ر
األوليغارس ( ر
والت
سائر كتابه “السياسة”؛ فعىل سبيل المثال ،استنتج أرسطو أن الطبقة المهيمنة ف الحكم

26
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(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب الثالث ،الفصل الرابع :أنواع السلطة الناشئة عن الحياة المشتركة ،صفحة1279a17–21 – )133 :
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9
ً
حرفيا حكم األوليغوي "  ،"ioligoوتعت األقلية) ه -ف العادة -طبقة األغنياء ،بينما نجد أن الطبقة
تعت
ً
ر
حرفيا حكم الديموس "  ،"dêmosوتعت الشعب) ه الطبقة المتحكمة ف
(والت تعت
الفقثة
ر
السياسيي.29
الحكمي
الديمقراطيات ،وبالتاىل يجب إدراج الطبقات االقتصادية هذه ف تعريف كل من هذين
ر
ر
ً
وضع أرسطو سمات الحكم السياس ( )polityالحقا بصفتها ذات دستور مختلط تحكمه طبقة متوسطة غنية
المواطني.30
إىل حد ما ،وواقعة ما ربي األغنياء والفقراء من
ر

تستند نظرية أرسطو الدستورية عىل نظريته ف العدالة ،ر
والت ررسحها ف الكتاب الخامس من “علم
ر
ابطي من "العدالة" — كلية وجزئية — وكالهما
معنيي
يمث ربي
األخالق إىل نيقوماخوس” ،فهو ر
مختلفي ومث ر
ر
ر
ً
ُ
يؤدي ً
دورا ً
أوال ،تعت “العدالة” بمعناها الكىل “ ر
هاما ف نظريته الدستورية.
المشوعية” ،وتعت بسعادة
الدساتث الصحيحة (العادلة)
التميث ربي
المجتمع السياس ومصلحته العامة ،31ويمارس مفهوم العدالة الكلية
ر
ر
(غث العادلة) ،إال أن مسألة ماذا يدخل ف إطار “المصلحة العامة” ()koinion sumpheron
والمنحرفة ر
ً
المواطني؛ مثال،
تشث بعض الفقرات إىل أن العدالة شاملة لمصلحة سائر
بالضبط ه مسألة جدل علم .ر
ر
يتمتع كل مواطن ينطبق عليه هذا الدستور بحق ر
مشوع ف المطالبة بملكية خاصة إىل جانب حق التعليم.32
ً
أيضا ر
حت إن لم
المواطني
إال أن أرسطو يضع احتمالية أنها قد تكون “بطريقة ما” وسيلة لنق األقوياء من
ر
ً
يثبت عليهم ارتكاب أي ُجرم .ال نعلم ما إذا كان لمفهوم أرسطو حول المصلحة العامة -بصفتها محافظة عىل
مصالح كل مواطن -إشارة إىل ُّ
تنبئه بما ُيحتمل أن يفهمه القارئ الحديث بأنه نظرية الحقوق الفردية( .أقرأ
التفسثات المختلفة لفريد ميلر وريتشارد كروت).
ر

ً
ثانيا ،تعت "العدالة" بالمعت الجزن "المساواة" أو "اإلنصاف" ،وهذا شامل للعدالة التوزيعية ،ر
والت
بموجبها يمتلك األفراد باختالفهم مطالبات عادلة لحصتهم ف بعض األصول العامة مثل التملك العقاري.
الدساتث وضدها ليطبق تطبيقات مختلفة لمبدأ العدالة التوزيعية ،33فيتفق
يحلل أرسطو الحجج مع مختلف
ر

29

see Politics III.8, IV.4, and VI.2 for alternative accounts.
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.
30
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الجميع -كما ينص أرسطو -عىل أن العدالة تقتض معاملة األشخاص المتساوين عىل قدم المساواة ،ومعاملة
ً
المتكافئي عىل قدم المساواة أيضا ،إال أن موطن خالفهم قائم عىل المعيار الذي بموجبه ُيعتث
غث
األشخاص ر
ر
األفراد متساوين (أو غث متساوين) وذو جدارة أو استحقاق .ر
يفثض أرسطو ف تحليله للعدالة التوزيعية
ر
المنصوص عليها ف “علم األخالق إىل نيقوماخوس” 34أن العدالة تتطلب توزي ــع الفوائد عىل األفراد بما يتناسب
ً
المتفوقي ف الثوة حقوقا
مع جدارتهم واستحقاقهم لها ،فيعتقد األولغارشيون خطأ بوجوب أن تكون ألولئك
ر
ً
ً ً
حي يتمسك الديمقراطيون بوجوب أن تكون ألولئك المتساوين ف الوالدة أحر ًارا
سياسية متفوقة أيضا ،ف ر
ً
ً
ً ً
حقوقا سياسية متساوية أيضا .كل من هذه المفاهيم المختصة بالعدالة السياسية مخطئة -حسب أرسطو-
ً
ألنها ر
تفثض تصو ًرا خاطئا لغاية دولة المدينة ،فدولة المدينة ليست مؤسسة تجارية تهدف إىل تحقيق أقض
قدر من الثوة (كما ر
يفثض األولغارشيون) وال جمعية لتعزيز الحرية والمساواة (كما يروج له الديمقراطيون)،
الخثة ه غاية دولة المدينة" ،أي حياة تشيدها أعمال نبيلة،35
ويجادل أرسطو بالبديل ،وهو أن "الحياة
ر
وبالتاىل ،فإن التصور الصحيح لمفهوم العدالة السياسية هو ف المقام األول تصور أرستوقراط ،يمنح حقوق
سياسية للذين يقدمون مساهمة عظيمة للمجتمع السياس ،أي ألصحاب الفضيلة والممتلكات الخاصة
ً
قانونا “أرستوقر ً
اطيا” ،والذي يعت حرفيا حكم األرستوي "،"aristoi
والحريات ،36وهذا هو ما يعتثه أرسطو
المثتبة عىل الجدلية النف ذكرها فيما ر
وتعت حكم خثة الناس وأفضلهم .يتحرى أرسطو الثار ر
يتبق من عمله
ر
ر
“السياسة” 37بالنظر إىل االدعاءات المنافسة لألرستقراطية ف السيادة القانونية وحكم الفرد الفاض ،و ُيستنتج
َ
ً
هنا أن الملكية المطلقة حالة لألرستقراطية المقيدة ،ويصف أرسطو 38الدستور المثاىل  -مجددا -بأنه الدستور
الذي يكون فيه المواطنون فاضلون تمام الفضيلة.

دساتي معينة
 -٤دراسة
ر
ر
"المشع الجيد والسياس المخلص” ،39فيجب أن تدرس مجموعة
إن الغرض من العلم السياس هو إرشاد
من القضايا المتعلقة بموضوعه مثل أي علم أو حرفة متكاملة؛ عىل سبيل المثال ،تدرس ر
الثبية البدنية

34

V.3.
1280b39–1281a4.
36
1281a4–8.
37
Politics III
38
in books VII-VIII.
39
IV.1.1288b27.
35

11
ً
(الجمباز) أفضل أنواع التدريب أو أكثه تكيفا مع طبيعة البدن ،ونوعية التدريب المناسبة لمعظم األجسام،
وما القدرة المالئمة للشخص الرافض لألحكام أو المعرفة الالزمة لخوض المنافسات الرياضية .تدرس العلوم
الدساتث ،40وأولها الدستور األفضل بال مؤهالت ،أي الدستور ذو الصفات
السياسية مجموعة متماثلة من
ر
“المثىل لتحقيق ما يراد به من أمان -إذا لم يعق عائق غريب ،”.-وثانيها الدستور األفضل ف ظل الظروف
كثثين أن يحظوا بالسياسية ]الدستور[ الفضىل” ،وثالثها الدستور الذي يخدم
المحيطة "إذ ربما يستحيل عىل ر
ً
هدفا ما لسكان ف مكان ما ،أي أنه األفضل “بناء عىل ر
االفثاض" القائل بأنه:
ّ
المشع والسياس[ أن يتمكنا من النظر ف سياسة ر
" ريثتب عىل ] ر
مفثضة الوجود ويعلال
أصل نشأتها ،وأن يبينا الطريقة ر
الت تضمن لها أطول مدة من الصيانة والبقاء بعد خروجها
ً
مصث دولة لم يتفق لها أن تنج لنفسها أفضل
حث الوجود .وأض مثال عىل ذلك
ر
إىل ر
السياسات- ،فضال عن كونها محرومة من الصوريات -،وال سياسة تتيح لها مقدراتها
انتهاجها ،ولكنها استنت لنفسها خطة سياسة فاسدة”

ً
الدساتث
غث مقتص عىل النظام المثاىل ،ولكنه يتحرى أيضا ثان أفضل
ر
وبالتاىل ،فإن علم السياسية األرسط ر
حت النظم السياسية المنحطة ،ألنه بهذا يكون قد بلغ أقض القرب إىل العدال السياسية التامة ر
أو ر
الت يمكن
ر
للمشع بلوغها ف ظل هذه الظروف.

ينتقد أرسطو -فيما يتعلق بالدستور المثاىل أو " الصفات ُ
المثىل” -وجهات نظر أسالفه ف “السياسة”،
ً
مخططا مبس ًطا إىل حد ما و ً
خاصا به ف “السياسة" .41ومع أن آرائه السياسية تأثرت بمدرسه أفالطون،
ثم يقدم
ً
إال أن أرسطو يقدم انتقادا شديد اللهجة للدستور المثاىل المنصوص عليه ف جمهورية أفالطون عىل خلفية
مبالغته الشديدة ف إجالل الوحدة السياسية ،ر
غث عمىل وال حيوي للطبيعة
والت تشجع عىل نظام شيوع و ر
البشية ،إىل جانب أنها تهمل سعادة المواطني األفراد .42وعىل النقيض ً
ر
تماما ،ينص “الدستور األفضل” عند
ر
أرسطو عىل أن كل مواطن يمتلك الفضيلة األخالقية وما تحث عليه ليطبقها ف جميع ممارساته ،وبالتاىل،

(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب الرابع ،الفصل األول :نطاق علم السياسية ،صفحة1288b21–35 – )180-179 :
Politics VII and VIII.
42
Politics II.1–5.
40
41
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ً
ً
سياسيا إىل جانب
منصبا
المواطني سيديرون
تتحقق الحياة الفاضلة والسعادة الكاملة ،43حيث أن جميع
ر
تمتعهم بملكيات خاصة“ ،ولك نقول عن دولة أنها سعيدة ،يجب النظر ال إىل فئة من فئاتها بل إىل كل
مواطنيها ،”44وسيكون هنالك  -عالوة عىل ما سبق -نظام ر
المواطني ألنهم يتشاطرون
مشثك للتعليم لجميع
ر
الغاية ذاتها.45

يجب أن يكون ر
المشع راض عن صياغة دستور مناسب إذا كان السكان (كما هو الحال ف معظم دول
ً
المدينة القائمة) يفتقرون إىل القدرات والموارد للسعادة الكاملة .46أما ثان أفضل نظام فهو عادة ما يأخذ شكل
النظام السياس ( )polityأكث( ،والذي يحط المواطنون فيه عىل درجة أدن الفضيلة ،ولكنها أكث شيوعا)،
أو الدستور المختلط( ،والذي يجمع سمات من الديمقراطية واألوليغارشية -وإىل حد ما -األرستقراطية ،بحيث
المواطني ف وضع يسمح لها بإساءة استخدام حقوقها) .يجادل أرسطو بأن أفضل
ال تصبح أي مجموعة من
ر
دستور لدول المدينة ر
الت ال تبلغ حد المثالية هو الدستور الذي تسيطر عليه عدد من الطبقات المتوسطة
الواقعة ربي األغنياء والفقراء ،فيجد هؤالء المالكون لثوة معتدلة أنه من "األسهل اتباع حكم العقل”،47
ً
المواطني معاملة
وبالتاىل ،فإن ألناس الطبقة المتوسطة نزعة أقل من األغنياء والفقراء إىل معاملة أندادهم من
ر
ر
ً
جائرةُ .يستنتج تباعا أن الدستور القائم عىل الطبقة المتوسطة هو دستور االعتدال ربي التطرف ف حكم
الدساتث[ ه السياسة
خث السياسات ]
ر
األولغارشية (حكم األغنياء) والديمقراطية (حكم الفقراء)“ .فجىل أن ر
ً
]الدستور[ المعتدلة .ألنها وحدها ال تتعرض للثورات .إذا حيث تكث الطبقة الوسط يقل جدا وقوع الثورات
المواطني[” ،48وبالتاىل ،فإن الحكم المعتدل هو األ كث استقر ًارا وعدالة من
واالضطرابات ف السياسة ] ربي
ر
ر
األوليغارس والديمقراط.
الحكمي
ر

السيئي) ،إال أنه يزعم إمكانية
مع أن أرسطو صنف الديمقراطية بالدستور المنحرف (وإن كانت أفضل
ر
الحديثي ،حيث أن
اطيي
ر
تفهم الحكم الشعت ف “السياسة” .49لفتت تلك المناقشة انتباه المنظرين الديمقر ر

(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب السابع ،الفصل الثاني عشر :سعادة الدولة عمل الفضيلة ،صفحةsee VII.13.1332a32–38 – )393 :
(أرسطو ،كتاب السياسة ،الباب السابع ،الفصل الثامن :قسْما الدولة الفضلى ،صفحةVII.9.1329a22–23 – )379 :
45
Pol. VIII.1
46
Politics IV.11
47
(أرسطو ،كتاب السياسية ،الباب الرابع ،الفصل التاسع :السياسة الفضلى ألغلب الدول ،صفحةPolitics IV.11.1295b4–6 – )213 :
48
(أرسطو ،كتاب السياسية ،الباب الرابع ،الفصل التاسع :السياسة الفضلى ألغلب الدول ،صفحةIV.11.1296a7–9 - )215-214 :
49
Politics III.11.
43
44
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لكثث من الشعب حال اجتماعهم أفضل من القلة
الزعم الرئيس لهذه هذه النظرية هو احتمالية أن يصبح ا ر
ً
الفاضلة ،بغض النظر عن أن أفراد هذه الجماعة ممن قد يكون أقل شئنا عندما ُينظر إليهم كأفراد ،وذلك يعود
ّ
ّ
ً
ممثات فردية قد تتوحد لتشكل حك ًاما أفضل
إىل أن كل فرد يمتلك
نصيبا من الفضيلة والحكمة العملية ،وه ر
ً
ً
ر
إغريقيا للحجج الحديثة المسماة بـ “حكمة
حت من فرد واحد ذو حكمة بالغة .تبدو هذه الجدلية استباقا
ً
الحشد”ُ ،
ويصب بـ “لجنة تحكيم” كوندورسيت مثاال عىل ذلك.

الدساتث القائمة ر
حت السء منها،
يجب عىل العالم السياس  -باإلضافة إىل ذلك -مراعاة جميع
ر
ً
قائالً “ :
ر
مبارسة”،
نظرا إىل أن إصالح دستور ال يتطلب عناء أقل مما يتطلب وضعه
فيشث أرسطو إىل ذلك
ر
وبــهذه الطريقة “يتوجب عىل السياس ] [...أن يتمكن من إسعاف السياسات القائمة” ،50كما ينبع للعالم
التغيث السياس ،ر
والت بإمكانها أن تقوض النظام القائم .ينتقد أرسطو اليوتوبية
السياس أن يكون مدركا لقوى
ر
ً
ميكافيليا،51
المفرطة عند أسالفه وإهمالهم الواجبات العملية للمنظر السياس ،ورغم كل ذلك ،ال ُيعتث أرسطو
فمازال الدستور األفضل يعمل عمل الضابط المثاىل لتقييم النظم القائمة.

ُ
تشغل هذه المواضيع ما ر
بالدساتث القائمة،
تبق من كتاب “السياسة" ،فتعت األبواب من  ٤إىل ٦
ر
ً
الدساتث المنحرفة الثالثة ،ويضاف إليها الدستور الحكوىم أو الدستور المختلط ،والدستور األرجح تحقيقا
أي
ر
التغيث السياس
تحت معظم الظروف ،52كما يحقق الكتاب الخامس برمته أسباب حدوث أو امتناع الثورة أو
ر
ً
متوقعا ،تتضمن محاولة
البابي السابع والثامن ،فهما مخصصان للدستور المثاىل .وكما كان
( .)êmetabolأما
ر
ر
سلسلت األبواب
أرسطو تنفيذ هذا الثنامج عىل العديد من الصعوبات .وقد يختلف العلماء حول كيفية ارتباط
ر ً
(من الرابعة ر
تب أوال ،وأيها كان
حت السادسة مع السابعة والثامنة) ،يدور االختالف حول أي من السالسل ك
ً
معد ُليقرأ أوال ،وما إذا كانت تلك السالسل تتفق ف نهاية المطاف بعضها مع بعض( .لمزيد من النقاش حول
هذا الموضوع ،اطلع عىل الملحقات المساعدة التاليةُ :ملحق :سمات وإشكاليات سياسة أرسطو).

(أرسطو ،كتاب السياسية ،الباب الرابع ،الفصل األول :تنوع األحكام السياسية وهئاتها األساسية ،صفحةIV.1.1289a1–7 – )180 :
 51معتقد ينص على أن الغاية تبرر الوسيلة
52
(أرسطو ،كتاب السياسية ،الباب الرابع ،الفصل الثاني :يعيّن فيه موضوع أبخاث الباب الرابع ،صفحةIV.2.1289a26–38 - )183 :
50
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تأثث فوري ألنه دافع عن دولة المدينة اإلغريقية ،ر
والت كان قد عفا
لم يقع لكتاب السياسة ألرسطو ر
ُ
ً
سلفا ،فإن دول المدينة اإلغريقية فقدت استقاللها بشكل دائم ً
تبعا للغزو
عليها الزمان أثناء حياته( ،كما ذكر
ً
انطباقا ر ً
مبارسا
المقدون) ،وال تنطبق -ألسباب شبيهة -معظم نقاشات أرسطو حول مؤسسات سياسية معينة
ً
عىل دول المدينة الحديثة (بعيدا عن دفاعه المرفوض عن العبودية ،وخضوع األنت ،وحرمان الطبقات العاملة
ً
من حق االنتخاب) ،ومع ذلك ،فقد ترك كتاب "السياسة" ألرسطو ر ً
عميقا ف الفلسفة السياسية ر
حت يومنا
تأثثا
ومثثة لالهتمام حول شؤون متكررة ف الفلسفة السياسية مثل دور
هذا ،وذلك لتضمنه عىل نقاشات عميقة ر
الطبيعة ر
البشية ف السياسة ،وعالقة الفرد بالدولة ،ومكانة األخالق ف السياسة ،ونظرية العدالة السياسية،
الدساتث وتقييمها ،وأهمية ُ
والتغيث
المثل العليا لسياسات معينة ،وأسباب الثورة
ودور القانون ،وتحليل
ر
ر
ر
األخالف.
المواطني ذوي التهذيب
السياس وعالجهما ،وأهمية
ر
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