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                           اإلهداء

 

أول إىداء بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم إلى العائمة الكريمة بما فييا األم الغالية 
التي ال يضاىي وجودىا شيء، والوالد الفاضل أطال اهلل عمره وأدامو نعمة عمينا، 

" قواسمي مراد " إلى اإلخوة األعزاء، إلى أساتذتي الكرام وأخّص بالذكر األستاذ 
الذي يستحق كل الثناء والتقدير، إلى جميع الزمالء داخل األسرة الفمسفية 

لى كل من يحمميم القمب ولم يكتبيم القمم2خصوصا طمبة ماستر . ، وا 

 



   

 

                                            

 كلمة شكر                                             

 

أّول شكر هلل عّز وجل الذي " أرسطو في تصوره لممواطنة" في إطار ىذه المذكرة المتواضعة 
أعاننا عمى إتمام البحث في أحسن األحوال وأّمدنا باإلرادة والجيد الكافيان والقدرة عمى 

. مسايرة البحث فيما احتواه من صعوبات 

الذي لم يبخل عمينا بالعون من " قواسمي مراد " والشكر موصول إلى األستاذ والدكتور الكريم 
خالل إمدادنا بالتوجييات المتواصمة، واىتمامو البادي بالعمل، كما أقدم جزيل الشكر لجميع 

أساتذتنا داخل شعبة الفمسفة عمى كل المجيودات المبذولة طيمة المشوار الجامعي 

 

 

   وشكرا 



 أ
 

 :مقدمة   

إن الحديث عن إشكالية المواطنة ومن ىو المواطن إنما تحتل المكانة المركزية في الفمسفة 
السياسية، عبر مختمف أطوارىا التاريخية والتي بدأ التأسيس ليا منذ البذور األولى لتشكل 
الفكر السياسي الذي جعل حياة اإلنسان داخل الجماعة موضوعا لو، وقد تبمور في روح 

العصر اليوناني وعمى األخص لدى أرسطو الذي أسس إلشكالية المفيوم وأرسى دعامتو، 
وحاول التأصيل لو من حيث إن المواطن في جممتو ىو الركن المحوري في مشكالت 

إلى نسق مفاىيمي بدالالتو،  الوجود السياسي، حيث تتحدد المواطنة بالنسبة إليو باإلحالة
وقد عالج المفيوم من حيث عالقتو بالدولة باعتباره المطمب السياسي الذي يمثل وجود 

الدولة، والتأسيس لمفيوميا كجياز سياسي حيث  يفسرىا فيمسوفنا الواقعي  تفسيرا  
عضويا من منطمق تكوينو العممي، ولعل ما ساعده في بسط مشروعو السياسي ىو 

عصره المرموق من الناحية الفكرية والذي تخممتو مذاىب واتجاىات فكرية متباينة حيث 
كان ىذا التباين خاصة الذي يكتنف أنظمة الحكم المختمفة بمثابة الدعامة التي يتجسد من 

خالليا المفيوم السياسي لممواطنة في التصور األرسطي، وىو موضوع البحث الذي 
عمى أي : حاولنا من خاللو اإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية والتي نتساءل من خالليا 

أساس يتم تحديد معنى المواطنة في تصور أرسطو؟ 

: وتتولد عن ىذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية أىميا 

 وفقا ألي معنى تصبح المواطنة مصدرا لمشروعيتو الممارسة السياسية ؟ وضمن أي 
شروط يمكن لممواطنة أن تحقق العيش المشترك؟ 

وىل كل من يشارك في الحياة االجتماعية ىو بالضرورة مواطن سياسي؟ وعميو كيف 
تكون العالقة بين المواطن والسياسية في إطار الدولة؟ 



 ب
 

ضمن أي أساس يفرق أرسطو بين المواطن الحق والمواطن التابع؟ ومن ىم األفراد الذين 
يحق ليم حيازة صفة المواطنة ؟ 

ىل المواطن بالمعنى الذي جعمو أرسطو قادر عمى سد اليوة التي اكتنفت ذات اإلنسان 
في العصر الحديث؟ أم أن التحوالت نحو بناء فضيمة المواطن في زمن العمم والعولمة 

تستوجب فيما آخر لإلنسان المواطن ؟ 

ما ىي النقاط المشتركة التي يمكن إيجادىا بين الرؤية األولى لممواطن بالمعنى األرسطي 
وبين المواطنة في العالم الحديث؟ 

ولعل من بين األسباب الذاتية التي شدتنا الختبار موضوع المواطنة عند أرسطو ليس 
الموضوع  بحد ذاتو بقدر الفيمسوف وذلك لمنيجو الواقعي، وشغفو بعالم الحس والوقائع 
وكذلك طبيعة الموضوع لم يمت بو لمسياسية، ومن خالل اعتماده المنيج التكويني في 

تأصيمو لممفيوم، أما عن األسباب الموضوعية فيمكن إجماليا، في اقتحام فمسفة أرسطو 
السياسة وحضور تنظيراتو حول المواطنة التي أخذت بعدا إنسانيا، وكذلك أىمية الموضوع 

في تبيان حقوق اإلنسان المواطن وواجباتو، وقد استدعى معالجة البحث استحضار 
المنيج التحميمي الذي رافق العمل طيمة مسار البحث وكذلك اعتمدنا المنيج المقارن من 
خالل المقارنة بين أراء أرسطو في الموضوع وأراء سمفو وكذلك المقارنة التي وردت في 

.  الفصل الثالث مع فالسفة العقد االجتماعي

وقد ىيكمت المذكرة وفقا لخطة بحث تضمنت مقدمة كتمييد لموضوع البحث وثالث 
فكرة : فصول يحمل كل فصل مبحثين اثنين، فكان عنوان الفصل األول موسوما ب

المواطنة والدولة، فتناولنا في المبحث األول منو مفيوم المواطنة ونشوء الدولة والتي 
األول المواطن ىو المنطمق األساسي لتعيين الدولة، والثاني في :أجممناىا في مطمبين 

خصائص المواطن داخل الدولة ، أما المبحث الثاني فيو يبحث في المشروع السياسي 



 ت
 

المواطن وماىية األحكام السياسية ،ودور : والمنظومة التربوية، ويحمل ىو اآلخر مطمبين 
التربية في تنشئة المواطن، وعالج الفصل الثاني مسألة البحث في المواطنة من جية الحق 

األول في مسألة المواطن ضمن فضاء : السياسي حيث تمظيرت المعالجة في مبحثين 
الوقائع السياسية، واحتوى ىذا المبحث بدوره مطمبين تمثال في ممارسة المواطنة في ظل 

التحوالت السياسية، ونماذج ممارسة المواطنة الخاطئة، وتناول المبحث الثاني مسألة 
ىيمنة السياسي عمى األخالقي في تصور أرسطو لممواطنة وعالجنا في ىذه المسألة 

الحياة المثمى باعتبارىا ضرورة واحدة بين المواطن والدولة، وأيضا المواطن الفاضل و 
. الدولة الفاضمة 

أما عن الفصل الثالث واألخير فيو بمثابة مقاربة حاولنا من خالليا تبيان مدى حضور 
النص األرسطي في الفمسفة السياسية الحديثة فيما يخص المواطن من حيث عالقتو 

المواطنة الحدود والفواصل مع فالسفة العقد االجتماعي ، : بدولتو فكان عنوان الفصل 
ويحمل ىذا الفصل ىو اآلخر مبحثين عالجنا في المبحث األول فكرة المواطنة في 

المدرسة اإلنجميزية من خالل كل من توماس ىوبس وجون لوك، وتحدثنا في المبحث 
الثاني عن فكرة المواطنة في المدرسة الفرنسية من خالل أفكار جون جاك روسو 

. ومونتسكيو 

أما عن أىم الدراسات التي عالجت موضوع المواطنة لدى أرسطو واشتغمت عمى 
موضوعي من خالليا، ىناك عمل في الحرية والديمقراطية والمواطنة لمصطفى النشار 

الذي اعتمدتو بشكل كبير، إضافة إلى اعتمادي عمى دراسات مختصة في تاريخ الفمسفة 
. اليونانية 

وكأي بحث منيجي ال يخمو من الصعوبات واجيتني جممة من المعيقات، منعت من سير 
العمل وفقا لممنحى المأطر لو، ولعل من أىميا ندرة المصادر والمراجع حول الموضوع، 

ن توفرت فإنيا تمت بالصمة إلى عمم االجتماع أكثر من الفمسفة نظرا لطبيعة الموضوع،  وا 



 ث
 

فقّمما تجد معالجة فمسفية لمموضوع بطابعيا التحميمي، إضافة إلى ضغوطات عمى 
المستوى الشخصي، بيد أن ىذه الصعوبات لم تحل دون إنجاز العمل، الذي نرجو أن 

. يكون محاولة نوعية في مجال الفمسفة السياسية 



: تمييد  

إن األمر الذي ال يمكن إغفالو ىو أن نباغة الفكر األرسطي في المجال السياسي 
واشتغالو المعمق نحو مفيوم المواطنة، والتي سعى من خبلليا جاىدا لئلجابة عمى مجمل 

اإلشكاالت المأّرقة لئلنسمن الذي طالما إضطيدتو المشاكل السياسية، ىو أن معالجة 
نما من صميم التجربة السياسية المشخصنة تالمفيوم لم  أتي من التأمل النظري فحسب، وا 

من خبلل  وقوفو عمى الدراسة التحميمية لمختمف أنظمة الحكم، ولدراستو ألكثر 
دستور، واإلستفادة من التجربة السوقراطية نحو المواطن الديمقراطي و التي 150من

وصمتو عبر أستاذه أفبلطون، وبين النقد و التأييد تمخض معنى المواطنة وتجمى تحديد 
والذي حاول أرسطو أن يقدمو لنا في نموذج المواطن األثيني الحر، وتبيان مفيوم 

اإلنتماء، الدولة، السيادة، الوالء، السمطة :المواطنة ال يتحدد خارج مفاىيم مثل 

وعميو إلى أي مدى يمكن أن تتحقق صفة المواطنة في اإلنسان باعتباره جزءا من 
الجياز الكمي الممثل في الدولة التي تحمل كل ىذه المعاني؟ 
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المواطنة منطمق أساسي لنشوء الدولة  -1

          ينطمق أرسطوطاليس من مبدأ أساسي و محوري في فمسفتو السياسية وىو أن 

 يتوق لمعيش في الجماعة مع بني جنسو، و لما كان  اإلنسان كائن اجتماعي بطبعو

الجماعة ضرورة تقتضييا الطبيعة البشرية لجأ ىذا اإلنسان إلى القانون  العيش ضمن

لى التنظيم السياسي الذي جعل منو أرسطو ضرورة لكل اجتماع وذلك بغية  الطبيعي وا 

.  سير األموروفقا لممنحى الذي يجعل من الفرد مواطنا خّيرا

بما أننا نشاىد أن كل دولة ىي في األصل مجتمع،  فأن كل المجتمعات ترمي و       ]

 إلى أفضل الخيرات، وىذا إلى الخيراألسمى و إن أفضل المجتمعات ىي التي تسعى

المجتمع ىو المسمى دولة أو مجتمعا مدنيا وىو الذي يجسد فكرة الخيرالمشترك بين جميع 

  .1[أفراده

          وأرسطو طاليس من خبلل تشريحو لمقتضيات الدولة ىو ينزع لدراستيا من 

حيث اعتبارىا كائنا ينموويتطوروفقا إلرىاصات و لدعائم ودعامة الدولة تتمثل في 

 . تجسيدىا لفكرة المواطنة وتحديدىا لمباحث المفيوم وتنشئتيا لممواطن الحر

                                                           
 ]، 1957أوغسطٌن بربارة البولسً، اللجنة الدولٌة لترجمة الروائع اإلنسانٌة، بٌروت، دط، : أرسطو، السٌاسات، تر 1

 .5، ص1ف  [أ1252
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الدولة بالطبيعة مقدمة عمى األسرة ومقدمة عمى الفرد ألن من "  ولما كانت         

  فإن وجود المواطن ىو محض ضرورة لغاية 1"أن يتقدم الكل عمى الجزء الضروري 

 .واحدة وىي خير الدولة

     ومما ال شك فيو أن اإلنتماء ىو المفيوم األكثر تعبيرا عن العبلقة السياسية التي 

تربط المواطن بدولتو أو مدينتو، واإلنتماء الذي نقصده ىنا من وجيتين اثنتين األولى 

 في دولة المدينة والثانية بمدلوليا السياسي من حيث السكنى بمدلوليا الجغرافي من حيث

العيش في كنف دولة القانون، وكبل المبدأين يعبران عن مفيوم المواطنة من خبلل التواجد 

. المكاني ونقصد بو المكان الذي يشيد تشكل الجماعة السياسية

نو قبل الولوج في الحديث عن تعيين الدولة أو المدينة يجب الوقوف أ       لذلك نجد 

أّوال وقبل كل شيء عند تعريف المواطن الذي بمزّيتو يكون الفرد فردا في المدينة وعضوا 

 المبنة األولى في تشكيل وبناء ىذا الكيان السياسي، وبناءا عمى ىذا أنوفييا من حيث 

فمن ىو المواطن؟ وكيف يكون جزء من : نساءل نصوص أرسطوعن مفيوم المواطنة 

الدولة؟ وما ىو اإلنتماء الذي يحتاجو الفرد ليكون مواطنا بالمعنى األرسطي؟  

    المواطنة من حيث أنيا فعل صادرعن الفرد، فيي تعبيرعن الشعور باالنتماء، وبذلك 

.  يصدق القول عن الفرد بأنو مواطن

                                                           
 .9، ص11ف [أ1253] المصدرنفسه،  1
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 (وتعني)  CITIZEN في اإلنجميزية CITOYENمواطن في الفرنسية  "    ولقد وردت كممة 

  1"واطن القوم عاش معيم في وطن واحد

  ، بالنسبة ألرسطوىو عضو الدولة وعصبيا الذي ال تقوم الدولة إذا غاب    والمواطن

أن المواطنة ]وقد ورد تعريف المواطنة في كتابو عمم األخالق إلى نيقوماخوس باختصارفي 

 وىي المدينة أو الموطن في الحضارة اإلغريقية و CITyفي مدلوليا مشتقة من كممة  

 2[تعني التمدن

المواطن ليس مواطنا بمجرد : "  المواطنة بقولو أن أّما في مؤلفو السياسات فقد وردت    

 3"سكناه  في الببلد ألن النزالء واألرقاء يشاطرونو تمك السكنى

    و في ىذا المقام يتحدد المفيوم ويتضح حيث ال تقوم المواطنة حسب أرسطوعمى 

ال الكان النزالء ذوي اإلقامة المؤقة مواطنين بيذا المعنى   .مجرد توفر شرط السكن وا 

   وتينا تتجمى اإلضافة األرسطية لممفيوم من حيث معالجتو عمى أساس واقعي سياسي 

إن تعريف المواطن "ال عمى أساس العرف والعرق والتواجد المكاني، وفي ىذا السياق يرى 

غير متفق عميو في كل مكان، فبعض المدن قد تجعل صفة المواطنة مرتبطة بمحل 

اإلقامة أو باإلنحدار من أسبلف المواطنين، ولكن ىذه الشروط ال تكفي في رأي أرسطو، 

                                                           
 .439 دط،  ص ،1982، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت، 2جمٌل صلٌبا، المعجم الفلسفً ج - 1

2 AristotolE، the nicomachan ethics، words worth edition،  londan، 1987، p 11.   
  . 115، ص3 ف )أ1275(المصدر السابق 3
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ّنما خّص المواطن بشرط الكفاءة عمى تحمل مسؤوليات القيام بالمشاركة في الحياة  وا 

. 1"السياسية 

     ووفقا ليذا القول نمحظ بأن توظيف أرسطو لؤلساس السياسي لمفيوم المواطن جعل 

من المشاركة السياسية عنوانا لممواطنة، وىذا بقدر ما يعتبر امتيازا لممواطن األثيني بقدر 

ما يكون في بعض األحايين عبئا يثقل كاىل المواطن داخل الدولة، وفجأة تصبح لو 

. مسؤوليات وعميو واجبات

أن المواطن ىو الرجل الممتاز بين الرجال األحرار، المشارك في سياسة "      ذلك 

الدولة مشاركة فعمية، ىو جندي في شبابو حاكم في كيولتو كاىن في شيخوختو، فيو 

، إن المواطنين طبقة مختارة تحاول أن تحقق المثل (...)متفرغ طول حياتو لخدمة الدولة 

  2"لئلنسان  األعمى

أداء  ولما كانت الدولة ىي ذلك الكائن العضوي المنسجمة أجزائو و المتفاضمة في     

ذا كان لكل فر(...)فإن حياة األفراد داخمة في ضمن الحياة العميا لمدولة" وظائفيا    دوا 

                                                           
،  6دارغرٌب للطباعة والنشروالتوزٌع ، القاهرة، ط- من أفالطون إلى ماركس- أمٌرة حلمً مطر، الفلسفة السٌاسٌة  1

 .41،  ص 1999

 .257-256، ص ص 2012، 2  ٌوسف كرم، تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، دار العالم العربً، القاهرة ، ط2
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حياتو الخاصة وأسموبو في الحياة والتفكير والعمل فإنو ال يستطيع أن يختار إال ماينسجم 

  1." مع االتجاه العام لمدولة 

     وىذا المعنى يحيمنا إلى شيء واحد مفاده أن مفيوم دولة المدينة يرتبط في ماىية 

ألن تعريف المدينة سواء عند اليونان بعامة أوعند أرسطوعمى األخص ]وجوده بالمواطن 

 2[يضع أول حدوده المواطن والمواطن المقصود ىنا وحده المواطن ألثيني 

وىو ذلك المواطن الحر الذي فضمت عميو الطبيعة بالذكاء والشجاعة، فأسس ]       

دولة المدينة لنفسو وقدم حياتو ليا في السمم والحرب وجعل من وقتو لسياستيا وفرغ 

لشؤونيا عمى حساب شؤونو، وىذه الميزات جعمت المواطن األثيني يتّوج أرقى شعب في 

 3[الشعوب  قائمة

  ويمكن الترجيح من خبلل ىذه التعاريف المقدمة حول خصائص المفيوم عمى أن 

سمة واحدة وىي تحديد الحق السياسي،  تشترك في" المواطنة في جوىرىا لدى فيمسوفنا 

 4"خبلل البحث في واقع الحياة السياسية بأثينا  ىذا الحق الذي توصل إليو أرسطو من

                                                           
مصطفى النشار، تطورالفلسفة السٌاسٌة من صولون إلى ابن خلدون، الدار المصرٌة السعودٌة للطباعة والنشر  1

 .77-76،  ص ص 2005والتوزٌع، القاهرة، دط، 

، 1طمركز الكتاب للنشر، القاهرة، - دراسة فً الضروري فً السٌاسة البن رشد -القادرعرفة، المدٌنة والسٌاسة  عبد2
 .101، ص2006

  2، طبٌروت ، دارالمشرق،رأبونصرالفرابً، كتاب الجمع بٌن رأًٌ الحكٌمٌن، حققه ألبٌر نصري ناد  3
. 38ص ، 1986

 
. 78 ص ،1995، 1ط دارالحوارللنشروالتوزٌع، سورٌة،  ،و حاتم النقاطً، مفهوم المدٌنة فً كتاب السٌاسة ألرسط4
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                                                         : خصائص مواطن الدولة - 

من منطمق القول بأن اإلنسان حيوان سياسي بالطبع كما ورد لدى أرسطو، يصبح         

اّل  لمقول باالجتماع السياسي مميدات تشكل الدولة، من حيث أنو ال فرد خارج الجماعة وا 

لن يكون عضوا داخل دولة المدينة، ولما كان االجتماع والجماعة من المقومات األولى 

 .لمدولة، استمزم أن يكون ليذه الجماعات طبائع وخصائص يتصف بيا مواطن الدولة

وخصائصيم يتحدث  (المواطنين)      وأرسطو في تحميمو لمقتضيات صفات أىل الدولة 

.  ، وذلك وفقا لنظريتو العضوية والتي ال يوجد تفسيرا ليا إاّل التفسير الطبيعيةبمغة الطبيع

 بل )....)الدولة ليست مجموعة من األسر" وحسب ىذا المعطى يقول أرسطو بأن      

 (...)ىي جسم عضوي وليست عبلقة الجزء بالجزءعبلقة آلية بل ىي عبلقة عضوية

 1"وحياة ىذه األعضاء داخمة ضمن الحياة العميا وىي حياة الدولة 

وجزئو الممثل في الفرد تحدد ماىية كل من  ضمن العبلقة بين الكل الذي ىو الدولة      

الدولة والمواطن، في إطار تحقيق المطمب الذي وجد ألجمو مواطن الدولة، وعمى ىذا 

بالمعنى "األساس نجد أرسطو لما يتحدث عن أىداف الدولة وغايتيا يقول بأنيا ال تتحدد 

                                                           
 .256، ص 1935، 2أحمد أمٌن، زكً نجٌب محمود، قصة الفلسفة الٌونانٌة، دار الكتب المصرٌة، القاهرة، ط 1
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السياسي الضيق، بل بالمعنى الواسع الذي يعني الوجود البشري المتحضر الذي ال يمكن 

  1"أن يوجد إال في المدينة 

  فتكون الدولة بذلك قادرة عمى أن تؤسس لمحياة الفاضمة التي يرجوىا أفراد االجتماع    

. السياسي

تنشأ الفروقات واإلختبلفات بين  ]    وبالعودة إلى النزعة األرسطوطاليسية الطبيعية 

المواطنين عمى أساس تباين الفضائل التي يتحمى بيا المواطن األثيني والتي تسيم في 

 وتأسيسا عمى ىذا التباين الذي يرى أرسطوأن عمتو طبيعية 2[تحقيق خير الدولة ورفاىيتيا

يقّسم المجتمع ستة طبقات خص كل واحدة منيا بمياميا حسب ما تخولو طبيعتيا التي 

فأما الطبقة األولى فيي طبقة المزارعين، والطبقة الثانية ىي طبقة الحرفيين ]وجدت عمييا 

وأىل الصناعات، والطبقة الثالثة مختصة بالسبلح وحممو وىي طبقة المحاربين، أما 

الطبقة الرابعة فتختص بتوفير األموال البلزمة لمدولة، والطبقة الخامسة يمثميا رجال الدين 

والكينة، أما الطبقة السادسة فيم السياسيون الذين يختصون في الفصل بين الحقوق 

 3[والواجبات بين المواطنين

                                                           
، 2002إمام عبد الفتاح إمام، األخالق والسٌاسة ـ دراسة فً فلسفة الحكم ـ المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ، دط،  1

                                     .               175ص
                                                                                                                               
، ص 3، ط2008دار المعرفة الجامعٌة، - أرسطو والمدارس المتأخرة- 2محمدعلً أبورٌان، تارٌخ الفكر الفلسفً ج 2

229. 
 .310، دط، ص 2009 مجدي كٌالنً، أرسطو، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة،  3
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    إّن ىذا التقسيم حسب أرسطو تمميو عمينا الضرورة الطبيعية وبالتحديد طبيعة 

.   اإلجتماع  وىذا ينم عمى التحّضر ويحيل إلى المجتمع المدني

فمو أحرز كل إنسان مغنما بذاتو فمن يتضّرر أحد من آخر، ويسعى لئلرتقاء بذاتو،      " 

فربط أرسطو فكرة المصمحة الخاصة بالتقدم اإلجتماعي، عن طريق المزيد من الجيد 

 يجأرون بالشكوى من )...)الفردي والكفاية، بينما األفراد العاممين في نظام أفبلطون 

 1"غيرىم عن العمل بينما يستيمكون قدرا ضخما من الناتج االجتماعي 

    وفي مثل ىذا السياق يدلي أرسطو بأن الطبيعة إضافة إلى كونيا مبدأ لمتقسيم الطبقي 

السابق الذكر، فيي أيضا تمثل المبدأ الذي ينشطر من خبللو المجتمع إلى أسياد وعبيد 

. وذلك بالطبيعة أيضا

ويتماشى أرسطو ىنا مع تقاليد المجتمع القديم ونظمو باألخص لّما يعرض لمشكمة  ]    

الرق فنراه يحبذ قيام ىذا النظام، فيو يرى بأن ثمة أفراد ال قدرة ليم عمى تناول األمور 

نيم بالطبيعة ال يصمحون لغير العمل اليدوي وىؤالء ىم العبيد وليذا  العقمية و السياسية وا 

  2 [يجب خضوعيم لحكم األحرار 

      بل ويعمد أرسطو ليحاجج في مسألة أن الطبيعة ىي التي تفرق بين السيد والعبد 

أن الكائن الموصوف بالعقل و التبّصر يأمر   الطبيعة ىي التي أرادت" من خبلل أن 
                                                           

، 1محمد جمال الكٌالنً، اإلتجاه النقدي فً فلسفة أرسطو، دار ومكتبة اإلسراء للطباعة والنشروالتوزٌع ، طنطا، ط 1

 .254، ص 2007

 .227محمد علً أبورٌان، المرجع السابق، ص 2
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بوصفو سيدا كما، أرادت أّن الكائن الذي يتصف بخصائصو الجثمانية لتنفيذ األوامر،أي 

 1 "بقوتو البدنية يطيع بوصفو عبدا وبيذا تمتزج منفعة السيد و منفعة العبد 

نجد في كافة مظاىر الطبيعة ازدواجية بين األعمى و األدنى "       وكذلك من حيث أننا 

وفي مثل ىذه الظروف يكون األفضل لمطرفين أن )...)ويتمثل ذالك في النفس والجسم 

 2."يكون ىناك حاكم ومحكوم

وفي إجمال أرسطو لصفات أىل دولة المدينة الطبيعية ال يتوقف عند مجرد  ]      

التحديد الطبقي داخل المجتمع وفقا لمغايات والميام التي تخوليا الطبيعة لمفرد، ووفقا 

لمحقوق التي تمنحيا إياه أو الواجبات التي تفرضيا عميو ومدى وقعيا في تحديد ىوية 

نما يذىب أرسطو إلى أبعد من ىذا الطرح ليتناول معالجة الطبائع والصفات  المواطن، وا 

الطبيعية التي تميز المواطن اليوناني عن غيره ألنو حر بالطبع، حيث يؤمن بفكرة أن 

شعوب الشمال الجميدي وأوروبا شجعان ولكنيم ال يتمتعون بالذكاء والميارة الكافيتان، في 

 3 [حين أن الشرقيون يمتازون بالذكاء والميارة و لكنيم ال ينعمون بالشجاعة 

                                                           
 .59، ص 1992، 2فاروق عبد المعطً، أرسطو أستاذ فالسفة الٌونان،  دارالكتب العلمٌة، بٌروت، ط 1
فؤاد زكرٌاء، : تر-  فً إطارها االجتماعً والسٌاس1ًعرض تارٌخً للفلسفة الغربٌة ج- بتراند راسل،  حكمة الغرب   2

 .182، ص 2010، 1دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرٌة، ط
 .148، ص 1988 مصطفى غالب،  فً سبٌل موسوعة فلسفٌة، منشورات دار ومكتبة الهالل، بٌروت، دط، 3
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أما الشعب اإلغريقي، لما شغل موقعا وسطا من األقاليم اشترك أيضا في صفات     " 

سكانيا إذ إنو شعب مقدام متوقد الفؤاد، ولذا يظل شعبا مولعا بالحرية ذا سياسة جد 

   1. " فاضمة، وقادر أن يفرض سيادتو عمى الجميع 

فكان مواطن الدولة ]     والنظر األرسطي حول ىذه المسألة إنما ىو نظر يوناني ككل، 

عند اليونان وعند أرسطو عمى األخص فردا حرا لو نصيب في السمطة وفي الطاعة  

العامتين، إنو الذي يستطيع ويريد طوعا أن يطيع وأن يؤمر بين الفينة واألخرى محاوال في 

ذالك التوفيق بين سعادتو الشخصية وبين استقرار المدينة فبل تضحية بمصمحة واحدة 

 2 [.عمى حساب أخرى

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .371، ص01ف [ب1327]أرسطو، المصدرالسابق 1

 .              349، ص1999 محمود مراد، الحرية في الفلسفة اليونانية، دارالوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، دط، 2
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:   دور التربية في تنشئة المواطن - 1

      من األمور التي أولى ليا أرسطوطاليس األىمية القصوى في مشروعو السياسي ىي 

العناية بالنشء داخل الدولة أوبتحديد أدق تربية وصناعة المواطن لصالح الدولة وبيا 

يخدم غاية ىذا الكيان، وفي الحقيقة ىذه الغاية كانت نقطة اشتراك فبلسفة أثينا وحتى 

.  الساسة الذين أشرفوا عمى إدارة شأن من شؤون المدينة

     وفيما يخص ىذا المبحث أقبل فيمسوفنا عمى تقديم طرح موسع الشرح في مؤلفو 

من خبلل الباب السابع والثامن من الكتاب مستفيدا بل مستنبطا تنظيراتو في " السياسات"

ذالك من رأى سمفو وسابقيو وباألخص أفبلطون، فكبلىما سواء صاحب األكاديمية أو 

.  طالبيا يرى أن تربية المواطن ميمة الدولة ومسؤوليتيا ويكفميا الدستور والقانون

    إاّل أن ىذا ال يمنع من وجود فروقات جوىرية بين التمميذ وأستاذه، فأرسطو رفض 

التضحية بالممكية واألسرة في سبيل الدولة ألن الممكية واألسرة "عمى أفبلطون نزوعو إلى 

تنشأ عن الطبيعة ال عن العرف، ولذلك فإلغاؤىما ال يتفق مع الطبيعة وما ال يتفق مع 

شادتو بدور األسرة 1 ."الطبيعة ال يتفق مع خير الدولة  وىذا ما يوّضح اىتمام أرسطو وا 

. كذلك في التربية

استيدف محو األسرة "     لم يمغ أرسطو ىذا الدور مثمما ىو الحال مع أفبلطون الذي 

لصالح الدولة القتراحو شيوعية الزوجات وتربية األطفال في حضانات الدولة بعد عام من 
                                                           

 .286مجدي الكٌالنً، المرجع السابق، ص  1
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  بمعنى أن الكيان الذي يتعيد األفراد بالتربية ىو الدولة والكيان األسري 1"مولد الطفل 

وقد ورد الحديث في ىذا الشأن عند أفبلطون لّما تطّرق لموضوع الشجاعة في  الجميورية 

فالشجاعة إذن صفة أخرى تدين بيا الدولة إلى فئة منيا، ومعنى : "...من خبلل قولو 

اتصاف ىذه الفئة بالشجاعة ىو أّن لدييا دائما القدرة عمى معرفة األمور التي ينبغي أن 

  2..."يخشى منيا حقا وىي قدرة غرسيا فييا المشرع بالتربية

     وبذلك جعل أفبلطون الدولة ىي المرّبي األول لمنشأ معمنا بذلك انتحارالروابط 

والعبلقات األسرية داخل الدولة، في حين أن أرسطو نّظر إلى األسرة كمكون اجتماعي 

اإلبقاء عمى "باعتبارىا اإلجتماع األول الذي تدعو إليو الطبيعة، فأوجب ليذا األمر 

ال  العبلقات بين الزوج والزوجة واألوالد، ألن في ذلك استمرار لحياة األسرة وترابطيا وا 

اإلنسان "   ألن3" لتميعت العبلقات  الطبيعية وضاعت العواطف اإلنسانية وبؤست الحياة 

يمح أرسطو   ليذا  4" مدني بالطبع فيو ال يوجد بغير أسرة ترعاه وِتؤيده إلى إن يبمغ أشده

. عمى عدم إغفال فاعمية األسرة في التنشئة اإلجتماعية

                                                           
 .264، ص1484مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة، القاهرة،دط، : وولترستٌس، تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة، تر 1

 .171، ص 2007سلسلة العلوم اإلنسانٌة الجزائر، دط، -  أفالطون، الجمهورٌة، تقدٌم جٌال لً الٌابس، األنٌس  2
 .213، ص1988محمد عبد الرحمن مرحبا، مع الفلسفة الٌونانٌة، منشورات عوٌدات، بٌروت، دط،  3
 .39الفارابً، المرجع السابق، ص 4
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الدولة ىي بالطبع فوق كل "   أّما عن تعيد الدولة وتكفميا بالتربية فمّما ال ريب فيو أن 

 ولحساسية ىذه النقطة بالنسبة 1"عائمة وفوق كل فرد ألن الكل ىو بالضرورة فوق الجزء

ألرسطونجده يعالج األمور التي تخدم النشء السميم داخل نطاق التربية بإمعان من خبلل            

الجانب السمبي وتطويعو من جية، وكذلك الجانب    : اإلىتمام بأصغر المؤّثرات بجانبييا

. اإليجابي وتثمينو من جية أخرى 

المشّرع أن يوجو عناية بالغة لموضوع الزواج فعميو أن يحدد السن "     إذ فرض عمى 

التي يجب أن يقترن فييا المواطنون والصفات التي ينبغي توافرىا فييم قبل الزواج ألننا 

والسن المناسب لمزواج في رأي أرسطو ىو أن تتزوج الفتاة في  (....) نريد نسبل مكتمل 

الثامنة عشر والفتى وىو في السابعة والثبلثين، ألن الجسم في ىذه السن يكون قد اكتمل  

والقول .2"نموه بالنسبة لكمييما كما ستكون لدييما القدرة عمى استقبال المولود األول ورعايتو

بيذا كما يظير لنا تتمثل ركيزتو في الدراسة البيولوجية لمبنية الفيزيولوجية لكل من المرأة 

ليو يكون الفضل في الحصول  والرجل وتقديره لدرجة الخصوبة حسب المراحل العمرية وا 

. عمى نسل سميم نقي ومحدد

أما بخصوص تربية األطفال والعناية بيم فقد حرص أرسطو عمى التأكيد عمى      " 

التغذية السميمة ليم منذ والدتيم وعمى ضرورة أن تجنب أبصارىم و أسماعيم كل مشكل 

                                                           
، 3مصطفى حسن النشار، مدخل إلى الفلسفة السٌاسٌة واإلجتماعٌة، دارالمسٌرة للنشروتوزٌع والطباعة ، األردن ،ط 1

 .171، ص 2012
 .82 -83، ص ص1996، 1إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مكتبة مدبولً، القاهرة، ط 2
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 و كل ما ال يتماشى مع مشروعو السياسي اليادف إلى 1" وكل قول ال يميق بالرجل الحر

 2" الدولة كثرة وكثرة منوعة تتحقق بالتربية "صناعة أبناء الدولة ألن 

وىو يقصد تمك التربية الواحدة المسطرة بنيج واحد واليادفة إلى الغاية الواحدة، ]      

ولما كانت مدركات األطفال لينة ومطواعة تستقبل األشياء وتتقبل االنطباعات بسرعة 

وسيولة، إرتبطت التربية بمفيوميا بيذه الفئة العمرية، وفييا عمد أرسطو عمى جعل 

مرحمتين من المراحل التربوية ىذا إضافة إلى المرحمة التمييدية، المرحمة األولى من سن 

السابعة إلى سن البموغ  أّما عن المرحمة الثانية فيي من سن البموغ إلى سن الحادية 

 .3 [والعشرين

ومن األمور أو المؤثرات في العممية التربوية صناعية القواعد العامة التي تنمي  ]     

عقميات المواطنين بالتربية، وتشكيل األخبلق التربوية يكون بالتدريب الدائم حتى يحبيا 

.                                                   وبذلك تكون الفضائل األخبلقية ىي غاية دولة المدينة4 [المواطن ويرغب فييا

الكامبلت اإلنسانية ىي في الجممة أربعة " والتي تساعد المواطنين عمى بموغ كماالتيم و

 .…)) وفضائل خمقيةوصنائع عممية)فكرية)وفضائل عممية )عقمية)فضائل نظرية :أنواع

                                                           
  .192 مصطفى حسن النشار،  مدخل إلى الفلسفة السٌاسٌة واالجتماعٌة، المرجع السابق،  ص 1

 .253ٌوسف كرم، المرجع السابق، ص  2

 .88مصطفى النشار، تطور الفلسفة السٌاسٌة من صولون إلى ابن خلدون، المرجع السابق، ص  3
، 2003عطٌة محمود هنا وماهر كامل، مكتبة ألسرة، القاهرة : الفٌلسوف جود، فصول فً الفلسفة ومذاهبها، تر 4

 .134ص
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وتبين ىناك أنو ال يمكن إلنسان واحد أن يحصل من ىذه الفضائل عمى الفضيمة الخاصة 

  1.." التي ينفرد بيا من غير أن يعاونو في ذلك أناس آخرون

وفي ىذا يتجمى أن خطى أرسطو في مشروعو السياسي لم تكن تيدف أبدا  لصناعة       

نما كان السعي أرقى وأرفع من ذلك من حيث  رجال أقوياء نستفيد منيم في الحرب فحسب، وا 

أن تصور أرسطو لمدينتو مرتبط بنموذج المواطن الفاضل وبذلك تتمثل أىمية التربية في 

 أعمى الجميع وعنايتيا األصمية ىي .…))يكون غرض السياسة "تحصيل أناس أفاضل وبو  

 2." بتكوين نفوس أىالي الوطن و تعميميم بتحسين حاليم تعاطي جميع الفضائل

لكن وعمى ما يبدو الِسؤال الحي ىنا ىو ىل التربية تكون بتعميم الفضائل فحسب أم 

  وفي ىذا السياق يحاول أرسطو تقديم اإلجابة في ؟يجب أن تكون ىناك أمور أخرى تعمم 

ىل يصمح أن توجو التربية باألكثر إلى تيذيب "...شكل تساؤل في كتابو السياسات فيقول 

الفكر أو إلى تيذيب أخبلق النفس، والتربية الحالية تزيد غموض مباحثنا وال توضح لنا البتة 

ىل يجب أن يزاول المرء من العموم ما يفيده تحصيل العيش أو ما يسعى منيا إلى الفضيمة 

وليس ىناك مبدأ من مبادئ الفضيمة يسمم بو الجميع ألن الجميع ال يجبمون نفس (...)

  لذلك كان 3" الفضيمة ومن ثم ال عجب أن يختمفوا في االرتياض عمييا و في ممارستيا 

                                                           
أحمد شحالن،  دراسات الوحدة العربٌة، : تر- مختصر كتاب السٌاسة ألفالطون- ابن رشد، الضروري فً السٌاسة  1

 .74، ص2، ط2002بٌروت

أحمد لطفً السٌد، مطبعة دار :بار تلمً سانتهلٌر، تعرٌب: ، تر1 أرسطوطالٌس، علم األخالق إلى نٌقوماخوس، ج 2

 .206، ص8ف [7ف7ب1ك]1924دط،  الكتب المصرٌة، القاهرة،
  .421، ص4-3فقرة  [أ1337]سطو، السٌاسات، المصدر السابق رأ 3
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بالمدائح التي يقصد بيا الحث إلى الفضائل المركبة من محاكاة الفضائل "اىتمام أرسطو 

ومن محاكاة أشياء مخوفة محزنة يفجع ليا وىي الشقاوة ال بإستئيال و ذلك أن بيذه األشياء 

 1" يشتّد تحرك النفس لقبول الفضائل

إّن شخصية أرسطو الحاذقة منّبية من عدم حصر التربية في الرياضة البدنية وحسب 

نما الفكرية أو العقمية وحتى الثانوية منيا   فيناك تربية يربى بيا األطفال ال ألنيا نافعة و ".وا 

واآلن حسبنا فائدة أننا لقينا عند األقدمين شيادة (...)ضرورية بل لكونيا حرة وجميمة 

اتخذناىا عن المعارف المتداولة ألن الموسيقى تجعل ذلك جميا وتبين لنا أيضا أنو يجب 

عمى األوالد أن يتعمموا بعض األمور النافعة ال لنفعيا فقط كتعمم القراءة والكتابة بل لكونيا 

 2." وسيمة تمكن من تمقين معارف أخرى كثيرة 

  

 

 

 

 

                                                           
 أبو الولٌد ابن رشد، تلخٌص كتاب أرسطوطالٌس فً الشعر، تحقٌق محمد سلٌم سالم، المجلس األعلى للشؤون  1

 .100ص5-4،ةالفصل الخامس فقرة 1971اإلسالمٌة، دب، دط، 
 .427، ص1فقرة [أ1338]أرسطو، السياسات، المصدر السابق،  2
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: المواطن في كنف السمطات الثالث لمدولة -  

عرفنا في السطور السابقة أن لمتربية األثر البميغ في استقامة المواطن و في     

صبلح دولتو إاّل أن ذلك التحقق مشروط بإمتثال المواطن لسمطات الدولة الثبلث والتي عمد 

أرسطو عمى معالجتيا والتأسيس لمبادئيا، ىتو السمطات التي متى كان شأنيا منظم نظم 

يستحيل أن تقوم دولة ببل سمطات  تسيو فييا "شأن المواطن والدولة دون أدنى شك ألنو  

عمى ضروريات المعاش ويستحيل أن تسيل إدارة شؤونيا وسياستيا ببل سمطات تعنى بضبط 

 وتنميقيا وفضبل عن ذلك فإن الضرورة تقتضي بأن تقام سمطات صغرى ،نظاميا و تجميميا

 وىذا ما يفسر إلحاح أرسطو عمى 1"في الدول الصغيرة وسمطات كبرى في الدول الكبيرة

ضرورة  اشتغال المشّرع بيا باعتبارىا تخدم كل من دولة المدينة والمواطن وكذلك النظام 

يتحتم عمى رجل " السائد، فنجد أرسطو في دستور األثينيين يشترط الحكمة عمى المشرع إذ  

الدولة أن تكون لديو معايير معينة يستمدىا من الطبيعة نفسيا ومن الحقيقة ويستعين بيا في 

 2" .الحكم عمى ما ىو عادل وجميل ونافع 

ومعنى أن يكون المشّرع حكيما في ىذا المقام ىو أن يكون ضميعا في معرفتو 

إذا عمى   " ؟ل ىناك فروقات بين بعضيا البعض؟ وهبالسمطات الموجودة ولماذا ىي موجودة

" الساسة أن ال يجيموا أي السمطات يجدر ضميا وأي السمطات يجدر تفريقيا والتمييز بينيا 

                                                           
 .341ص10-5فقرة (ب1321)أرسطو، السياسات، المصدر السابق،  1
( 48ب)عبد الغفار مكاوي،  دارالتنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، دط، دس، : أرسطو، دعوة لمفمسفة، تقديم 2

 .51ص
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 ومن أجل ذلك تناول أرسطو مناقشة ىذه السمطات بالتفصيل الدقيق فدرس كل واحدة عمى 1

.  حدى وقد أتى ترتيبيا حسب أىميتيا

الييئة :لقد مّيز أرسطو في الدولة ثبلث ىيئات أساسية  تترّكز فييا السمطة وىي  ]

التشريعية أو السمطة التشريعية أو كما يسمييا بالجمعية العمومية وتسمى أيضا بالييئة 

االستشارية أما الييئة الثانية فيي الييئة التنفيذية وتسمى أيضا بالحاكمة، وثالث السمطات أو 

الييئات ىي الييئة القضائية ،ومن خبلل الشرح الموسع في السياسات بين أرسطو وظائفيا 

 وبذلك يتوزع ثقل الدولة بين ثبلث ىيئات تعتني 2 [ورأى ضرورة الفصل بين اختصاصاتيا

. بشؤون المواطن والدولة حسب الميام المخولة ليا

أّما عن أول وأىم ىذه السمطات فيي السمطة التشريعية التي ُتعَرُف لديو بالجمعية 

تشكيميا التي كانت آنئذ  (وآلية)وىذه الجمعية في رأيو أّي ما كان طريقة تكوينيا "العمومية  

تختمف باختبلف الدولة فيي التي تعبر عن كل مواطني الدولة سواء كانوا جميعا أعضاء 

 إذا تبقى 3" فييا أو اختارت كل فئة أو كل طائفة أو كل قبيمة ما يمثميا في ىذه الجمعية 

المحركات المساىمة في تشكيل السمطة التشريعية المتبمورة في المواطن ضمن نطاق 

ديمقراطي ألن المواطن في األخير ىو الذي يحظى بحقوقو السياسية وىذا األمر إنما يرتبط 

                                                           
 .341ص 10-5فقرة  (ب1321)أرسطو، المصدر السابق، 1
 .32المرجع السابق، ص-  من صولون حتى ابن خلدون–مصطفى النشار، تطور الفلسفة السٌاسٌة  2
الدار المصرٌة السعودٌة للطباعة والنشر - قراءة فً الفلسفة السٌاسٌة- مصطفى النشار، الحرٌة والدٌمقراطٌة والمواطنة 3

 .46، ص2009والتوزٌع، القاهرة، دط، 
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بفمسفة التربية ونقصد بيا ىاىنا التربية السياسية التي ينشأ في كنفيا المواطن ويدرك من 

. خبلليا ما لو وما عميو فيما يخص السياسة

إّن ما يتقّرر عمى الجمعية العمومية أن تقوم بو بالّضرورة جممة من الصبلحيات من 

يبّت فيما يتعّمق بالحرب والسمم بعقد المعاىدات الحربية وحّميا فيما "...حيث أن ىذا المجمس 

 وىنا تّتضح أىمية 1" يتعّمق بالشرع و اإلعدام و النفي و مصادرة األرزاق ومراقبة الحكام 

الجمعية العمومية والشعبية في اإلشراف عمى التفاوض فيما يخص الشؤون المتعمقة في إبرام 

وكما يرى . المعاىدات وصناعة األحكام والشرائع وما يرتبط بيا من األمور السممية والحربية

إرادة الشعب تمك اإلرادة "أرسطو السمطة التشريعية ىي أكثر السمطات تعبيرا عن ما يسميو ب

ىذه العبارة (...)التي ىي فوق كل شيء حتى القوانين ومن ثم فيي السيد الحق لمدولة 

تكشف بوضوح عن مدى احترام أرسطو إلرادة الدولة ممثمة إرادة مواطنييا الذين يشّكمون 

. 2" مباشرة أو يختارون من ينوب عنيم ىذه السمطة

ىذا فيما يخص أولى السمطات أما بالنسبة لثاني السمطات فيي السمطة التنفيذية 

وتسمى أيضا بالسمطة الحاكمة أو كما يسمييا أرسطو باإلدارات الخاصة بالحكم وقد عنى 

أرسطو عناية خاصة بإدارات السمطة التنفيذية من خبلل دراستيا محاوال بذلك تبيئتيا حسب 

فقد عين أرسطو طبيعتيا وعدد إداراتيا واختصاص كل إدارة عمى حدة "التغيرات السياسية، 

وبحث في حقائق ىذه األمور وعرض لكثير من اإلشكاالت التي ال تزال قائمة حتى اليوم 
                                                           

 .223 ص5-4فقرة (أ1298)أرسطو، السٌاسات، المصدر السابق، 1
 .47-46مصطفى النشار، الحرٌة والدٌمقراطٌة والمواطنة، المرجع نفسه، ص ص 2
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 وىذه 1" فكان يتساءل ىل تعطي الوظيفة طوال الحياة أم لآلجال طويمة أو لمدة مفيدة ؟ 

 .التساؤالت إجاباتيا حمول لمشكبلت تأرق الحكومات و تعيق مصالحيا

  ويعرض أرسطو في ىذه السمطة لموضوع انتخاب الحكام وموقع المواطن من ىذا 

لمجميع الحق األصيل في أن ينتخبوا لممناصب الحكومية سواء بالقرعة أو "االنتخاب فيكون 

باالنتخاب بالطريقتين معا حسب نوع المناصب الحكومية وفي ىذا ما فيو من إتاحة الفرصة 

. 2" أمام الجميع لممشاركة السياسية عمى قدم المساواة سواء كناخبين أو كمنتخبين

أما عن ثالث السمطات فيي السمطة القضائية في ىذه السمطة كان اىتمام أرسطو 

منصبا حول العاممين داخل القضاء من حيث الوظائف التي يحوزونيا ومن حيث 

أما الموظفون وىم "وكذلك أطرد الحديث عن المحاكم و أنواعيا، االختصاصات التي لدييم

القضاة فيجب أن يختاروا من المواطنين وأما االختصاصات فإنيا تختمف باختبلف المحاكم 

. 3" وأما طريقة التأليف فإن المحاكم يمكن أن ترتب باالنتخاب أو بالقرعة

 وفيما يخص المحاكم فقد فصل أرسطو الحديث حوليا من خبلل تحديده ألنواعيا و 

: ىي 

. محكمة لتصفية الحسابات العامة- "  1

.  محكمة لمفصل في األضرار التي تمحق الدولة- 2
                                                           

 .82مصطفى النشار، تطور الفلسفة السٌاسٌة ، المرجع السابق، ص 1
 .48المرجع السابق، ص , مصطفى النشار، الحرٌة والدٌمقراطٌة والمواطنة 2
 .83مصطفى النشار، تطور الفلسفة السٌاسٌة، المرجع نفسه ص  3
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. محكمة لمفصل في انتياك الحرمات الدستورية- 3

. محكمة لطمبات التعويض من األفراد أو من الحكام- 4

. محكمة تفصل في القضايا المدنية الميمة -  5

. محكمة لقضايا القتل-  6

 1." محكمة لؤلجانب-  7

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .187مصطفى النشار، مدخل إلى الفلسفة السٌاسٌة، المرجع السابق ، ص 1
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خبلصة 

إن تحديد ماىية المواطن لدى أرسطو ليس في المقدور تعيينو بمعزل عن مفيوم 

الدولة باعتباره جزءا اليتجزء من ىذا الكيان السياسي الذي تتوفر فيو شروط تعيينو، وىذا 

المنطق الذي يؤسس عميو فيمسوفنا تنظيراتو السياسية يفسر لنا ميولو لتحديد ماىية 

المواطن بمدى فاعميتو السياسية التي جعميا عنوانا لمعبلقة بين الفرد ودولتو، وأرسطو 

خص بالدراسة المواطن األثيني ألنو مثل أستاذه كان يتطمع لتأسيس مشروعو السياسي 

المتمثل في المدينة الفاضمة، وبذلك كانت اإللتفاتة إلى المنظومة التربوية باعتبارىا جوىرا 

ألي مشروع سياسي، وكان مشروعو ىادفا الى نشأة المواطن الحر وصناعة الرجل 

الساسي القادر عمى إدارة الشؤون السياسية العامة لمدولة و لتمكيين المواطن من ىذا 

. اإلمتياز فصل بين سمطات الدولة الثبلث



                                                                                                         
      :ثاني الفصل ال البحث في المواطنة من جهة الحق السياسي
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 :تمهٌد

لٌس متوقؾ على التنظٌم المجرد وال على " ارسطو"إن تحدٌد ماهٌة المواطن لدى فٌلسوؾ اثٌنا 

الحدس الفلسفً أو السٌاسً وإنما على التجربة السٌاسٌة والتً بنى أرسطو من خاللها فكرا 

متمٌزا إختلؾ به عن سابقه وذلك من حٌث الجوهر، و لعل ماٌمٌز الدراسة األرسطٌة هو إقباله 

على التحلٌل التارٌخً للمقتضٌات السٌاسٌة لمختلؾ المدن، وهذه الدراسات جعلته ٌتسابل عن 

العلة التً ٌكون من خاللها الفرد مواطنا بالمعنى الحقٌقً داخل دولة مدٌنة، فأخد بالدراسة جمٌع 

فبات المجتمع و ناقش بذلك شروط تحقق المواطنة لدى الفرد، ردا على سؤال هل توفر التواجد 

 المكانً شرط كافً لتحقٌق المواطنة؟

وقد كان هذا الشكال دافع حفز ارسطو لدراسة المواطن فً عالقته مع دولته، فدرس المواطن 

من مختلؾ المواقع باألخص فً خضم التحوالت السٌاسٌة، وكان اإلشكال الجوهري هل مواطن 

الدٌموقراطٌة مثال هو ذاته مواطن االولٌجاركٌة؟ و فً هذا السٌاق تتجلى المحاولة من خالل 

البحث عن أفضل نظام للحكم الذي ٌؤسس للدولة الفاضلة هته االخٌرة المحاثٌة فً سعٌها لسعً 

 .المواطن الفاضل
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 المواطنة ضمن فضاء الوقابع السٌاسٌة:   المبحث األول 

 :ممارسة المواطنة فً ظل التحوالت السٌاسٌة  -1

لما كانت ماهٌة المواطنة فً جوهرها ال تتحد بمعزل عن طبٌعة األحكام السٌاسٌة تناول 

أرسطو بالدراسة ماهٌة هذه األحكام، وفحوى الدراسة األرسطٌة  بحث تحلٌلً من خالل 

 استقراء األحداث التارٌخٌة ومناقشة الدساتٌر والشرابع الموجودة والمستعملة لدى السلؾ،

فعكؾ على المقاٌسة فٌما بٌنها وقد أبدى فً ذلك طابعا تحلٌلٌا لمعرفة الصالح منها والفاسد 

 . وكٌؾ ٌمكن تقوٌمه

  والؽاٌة من وراء تمحٌص أرسطو لهذه الدساتٌر هً البحث عن النظام األمثل الذي تتحقق 

وهذا ما ٌمٌز السعً األرسطً فالدراسة لم تقتصر على بلوغ المواطنة  وفقه سعادة المواطن،

بمقاٌٌسها الصالحة فقط و إنما أٌضا نشدان  نظام الحكم الصالح فهل ٌكون بذلك التصور 

المفهومً للمواطنة مرهون بالوقابع السٌاسٌة ؟ وإلى أي مدى ٌمكن اعتبار ممارسة 

 المواطنة مرتبطة بالفضاء السٌاسً والتحوالت التً تكتنفه؟

أّما اإلجابة عن هذا الطرح تكون من خالل معالجة أنواع الحكومات ودراسة موقع المواطن 

من الضروري "منها، والمعالجة من حٌث هً تارٌخٌة مرتبطة بال رٌب بمجموعة مدن ألنه 

معرفة كم ٌكون عدد األنظمة التً تمٌز كل نوع من المدٌنة ،وعن طرٌق أي األشٌاء تنهار 

" بصورة طبٌعٌة أنواع األشٌاء المالبمة ألنظمة الحكم 
1

 

أٌجب علٌنا أن نعتبر الحكم السٌاسً : " وتأسٌسا علٌه ٌطرح فً السٌاسات السؤال التالً

" مفردا أم أن نعتبره متعددا و إن تعددت األحكام السٌاسٌة فما هً فروقها؟ 
2

 

                                                           
محمود سٌد أحمد، المجلس :  من ثٌوكٌدٌدٌس حتى اسبٌنوزا، تر1لٌو شتراوس وجوزٌؾ كروٌسً، تارٌخ الفلسفة السٌاسٌة ج 1

 .201األعلى للثقافة، القاهرة،دط، دس، ص
 .131 ، ص1ؾ (ب1278) أرسطو، السٌاسات، المصدر السابق،  2
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    من الواضح أن الضرورة التارٌخٌة تبتؽً تؽٌٌر نظام الحكم بما ٌساٌر األوضاع وإال لما 

كانت ثورات وإنقالبات على مستوى الحكم واألمر ذاته ٌفسر اإلختالؾ فً تصور مفهوم 

المواطن وذلك من حٌث أن قوام الدولة ال ٌصلح إال بصالح قوامها السٌاسً، والقوام السٌاسً 

فالنظام السٌاسً  ]ٌصلح وفقا لمبدأٌن اثنٌن، المبدأ األخالقً والمبدأ القانونً وإال لفسد النظام 

هو الذي ٌحدد الصالحٌات بٌن كل السلطات فً الدولة و ٌنسق بٌنها فهو الدستور أو الحكومة 

 [وهناك عدة أنماط من أنظمة الحكم متباٌنة بحسب من تكون بٌده السلطة أو الحكم
1

 

وقد عنً أرسطو عناٌة كبٌرة بتصنٌؾ الحكومات وورد تصنٌفه لها حسب نمط الحكم بحٌث 

توجد حكومات ٌحكمها فرد واحد وأخرى ٌحكمها عدة أفراد ونقصد الشعب، وأشار أٌضا إلى 

الملكٌة هً حكومة الفرد الفاضل والعادل  واألرستقراطٌة هً ]الصالحة منها والفاسدة فكانت 

حكومة األقلٌة الفاضلة أٌضا والعادلة، وكانت الدٌمقراطٌة حكومة األؼلبٌة الفقٌرة التً  تمتاز 

بالحرٌة والمساواة وإتباع الدستور، أّما عن الطؽٌان فهو حكومة الفرد الظالم، وعن األولٌؽركٌة 

فهً حكومة األقلٌة من األؼنٌاء واألعٌان وأما الدٌماؼوؼٌة فهً حكومة العامة تتبع تقلب 

، [األحداث واألهواء
2

 والؽاٌة من هذه الدراسة األرسطٌة للحكومات هً دابما البحث عن الحكم 

 .األفضل واألمثل لدولة المدٌنة 

بالنسبة للملكٌة على الرؼم من أنها تبدو نظام الحكم األمثل إاّل أن الفرد الحاكم فٌها دابما ٌرؼب ]

فً انتقال سلطانه إلى خلفه القرٌب منه وعلٌه فمن ؼٌر المضمون أن ٌجدر الحكم بأمثالهم 

 [.وبذلك ٌكون اإلستبداد أسهل إلٌهم 
3

 

 

                                                           
 .56، ص 2001، 1إسماعٌل زروخً،  دراسات فً الفلسفة السٌاسٌة، دار الفجر للنشر والتوزٌع، القاهرة ، ط 1

  .153مصطفى ؼالب، المرجع السابق، ص 2

 .                                                                                                           254ٌوسؾ كرم، المرجع السابق،ص 3
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وإذا آل الوضع إلى فساد الملكٌة تحول الحكم والنظام السٌاسً إلى حكومة الطؽٌان وكما 

"أسوؤها جمٌعا الطؽٌان آخر درجات التهور والفساد "ٌقول أفالطون 
1

  والمتمعن ٌلحظ أن 

 أرسطو فً تشرٌحه ألنظمة الحكم اعتمد كثٌرا على محاورة القوانٌن ألفالطون 

طالما كانت " و من الحكومات التً تظهر على أنها أٌضا صالحة نجد األرستقراطٌة التً 

ٌجب أن (...)تعتمد فً سٌاستها على تحقٌق آمال الشعب خاصة وأن أفراد هذه الحكومة 

تكون متمٌزة بالفضٌلة فضال عن تمٌزها بالمولد والثروة وأن تمٌل لمصلحة الشعب، هذه 

" الحكومة تتحول بفسادها إلى حكومة األقلٌة التً تعرؾ باألولٌجاركٌة 
2

 هذا وٌبدو أن 

ألن األقلٌة أقرب إلى الرشوة من األكثرٌة وأشد مٌال " حكم األقلٌة معرض دوما إلى الفساد

" إلى الكسب والهبات  
3

 

بحٌث أن الثورات   أما عن حكم الشعب واألؼلبٌة دابما ٌنشد المساواة بٌن المواطنٌن

واالنقالبات ضده لٌست بنفس الحجم فً حكم األقلٌة، والحكم الدٌمقراطً ٌعبر عن إرادة 

تسٌٌر شؤونه الخاصة، أما إذا أصبح " الشعب واألؼلبٌة بحٌث ٌتولى الشعب فً هذا الحكم

هذا النظام ال ٌعبر عن اإلرادة الجماعٌة والمصلحة العامة فإنه ٌتحول إلى نظام فوضوي أو 

" ؼوؼابً أوشعبً أودٌماؼوجً وذلك عندما تتعدد فٌه اآلراء وتتضارب 
4

 

إّن القول السٌاسً بأن تؽٌٌر أنظمة الحكم ضرورة تقتضٌها تقلبات األوضاع واألحداث 

" ٌقوض من المفهوم الكلٌانً للمواطن الٌونانً وٌجعل المواطنة حكرا على فبات دون أخرى 

ونحن نرى السٌاسات تختلؾ الواحدة عما سواها فً النوع، وأن منها ما هو أخٌرفً المنزلة 

 ومن ثم ٌتحتم أن ٌختلؾ المواطن باختالؾ  (...)ومنها ما هو أول

" السٌاسات 
5

، والمعنى المقصود فً هذا المقام ٌكمن فً ذلك التحول من نظام حكم آلخر 

فقد ٌكون المواطن مواطنا " باعتبار أن تحدٌد المواطن والمواطنة متباٌن بتباٌن نظم الحكم 

                                                           
1

 .37، ص1944أمٌرة حلمً مطر، جمهورٌة أفالطون، مطابع الهٌبة المصرٌة، مكتبة األسرة، دط،  
2

 .297مجدي الكٌالنً، المرجع السابق، ص 
3

 .106، ص2013، 2األب أوؼسطٌن برابرة، منشورات الهٌبة السورٌة العامة ، ط: أرسطو، دستور األثٌنٌٌن، تر 
4

دار الوفاء لدنٌا - دراسة تحلٌلٌة فً فلسفة السٌاسة- فضل هللا محمد سلطح، المسؤةلٌة السٌاسٌة بٌن الدولة والمواطن 
     .36، ص2008الطباعة والنشر، اإلسكندرٌة ، دط، 

5
 .117، ص6ؾ (ب1675)أرسطو، السٌاسات، المصدر السابق،  
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فً حكومة دٌمقراطٌة ولكنه ال ٌصلح لصفة المواطنة فً حكومة األولٌجركٌة ألن بعض 

المدن تجعل صفة المواطنة مترتبة على محل اإلقامة أو على االنحدار من أسالؾ المواطنٌن 

 "
1

 وفً نفس السٌاق أٌضا من الحكومات ما تجعل المواطنة حكرا على الممارسة السٌاسٌة 

فً الزمن الؽابر كان ٌنفى عن الحكم كل حكم رذله المجلس وأّما اآلن " الصارمة وأٌضا 

" فٌحق له أن ٌرفع إلى محفل القضاء 
2

  وبذلك تتخذ المواطنة مفهوما ٌتماشى مع طبٌعة كل 

حكم من حٌث الخصوصٌات السٌاسٌة للحكومات والتً ال تتأسس بأي حال من األحوال دون 

المواطن باعتباره جوهر أساسً للممارسة السٌاسٌة، وبذلك ال ٌمكن فهم المواطن بصورة 

مالبمة بالعالقة مع المدٌنة وفقط وإنما داخل نظم الحكم التً تعكس له الحقابق السٌاسٌة 

وطالما أن الدساتٌر تختلؾ من دستور آلخر فالمواطنون الذٌن ٌنتمون " بنموذجها الواضح 

" إلى كل شكل من أشكال الدستور ٌختلفون بالضرورة أٌضا من مواطن آلخر
3

 وبذلك تتحدد 

هوٌة المواطن عن طرٌق نوع نظام الحكم فً المدٌنة ألنه لٌس شخصا واحدا بمعنى أنه ال 

 .متعٌن

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .83، ص1990، 1الشٌخ كامل محمد محمد عوٌضة، الفلسفة السٌاسٌة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 1

          
2

 .141أرسطو، دستور األثٌنٌٌن، المصدر نفسه، ص 
3

 .293مجدي الكٌالنً، المرجع السابق، ص 
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 :ـ  الحرمان االقتصادي و السٌاسً شكالن لممارسة مواطنة خاطبة2 

لٌست المدٌنة أو الدولة فً النظر األرسطً مجرد مجموع السكان الذي تحتوٌه أي  ]

مساحة جؽرافٌة بل تتأسس على البناء االجتماعً والعالقات السٌاسٌة االقتصادٌة بٌن 

 [أفرادها و لذلك عكؾ على إثباتها
1

وكان مسعاه فً ذلك من خالل المواطن وتحدٌد 

ماهٌة المواطنة التً لٌست فً جوهرها مرتبطة بما ٌماهً فكرة االنتماء والوجود 

المكانً فحسب، وإنما بما ٌجعل الشخص الحامل لكنٌة المواطن مواطنا بالمعنى الذي 

ٌخول له العناٌة بدولة المدٌنة والتً تقتضً ضرورة السموالعقلً والسمو األخالقً 

باعتبارهما مبدأٌن محورٌٌن للمواطن وإلٌهما ٌعود السجال حول ماهٌة المفهوم، فإذا 

كانت ممارسة المواطنة تبتؽً السمو العقلً واألخالقً فهل هذا ٌعنً أن كل أفراد 

 الدولة مواطنٌن؟ أم أنه لٌس كل من فً الدولة ٌمتلك هذا االمتٌاز؟ 

وهذه المشكلة بحد ذاتها أسالت حبرا كثٌرا  بقدر ما أثارت نقدا لٌس مع أرسطو فقط 

وإنما منذ العالمات األولى للفكر السٌاسً وبذور تشكل الدولة فً أثٌنا، فكثٌرا ما كان 

بحٌث ٌشترك فً سٌاسة البالد المولودون من "لقب المواطن امتٌاز لفبات دون أخرى 

"  من عمرهم18أبوٌن مواطنٌن وٌسجل فً عداد المواطنٌن من أهل الحً من بلؽوا 
2

 

و مفاد هذا القول أنه لٌس كل فرد فً المدٌنة مواطنا من حٌث أنه جزء منها، إن هذا 

الشرط ؼٌر كافً، والمتمعن للطرح األرسطً فً هذا المطاؾ ٌستطرد شكالن من 

الممارسة الخاطبة للمواطنة ذلك أن النصوص السٌاسٌة الواردة فً هذا السٌاق احتوت 

استبعادا ألفراد داخل الدولة مهامهم المخولة لهم بالطبٌعة تمنعهم من ممارسة الوظابؾ 

 .                        التً تمنحهم صفة المواطنة و ٌكون تشخٌصهم بذلك مجرد أفراد داخل الدولة 

   وقد وقؾ أرسطو عند نماذج من الحرمان من ممارسة المواطنة وكلها مرتبطة بما 

هو سٌاسً وما هو اقتصادي فتشٌر تحلٌالته إلى أن المرأة والعبد خالٌان تماما من 

                                                           
 .76حاتم النقاطً، المرجعالسابق، ص 1
 .111أرسطو، دستور األثٌنٌٌن، المصدر السابق، ص 2
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الحقوق السٌاسٌة  وذلك نظرا إلى العجز الذي ٌشملهما سواء من ناحٌة االقتصاد أو من 

 ناحٌة الجهل باألمور السٌاسٌة والتفرغ لها 

فالعبد ال ٌصلح ألن ٌكون مواطنا فً نظر أرسطو وإاّل اختل توازن الدولة بل 

وفسدت سٌاستها ألن العبٌد ؼٌر مؤهلٌن للوظابؾ السٌاسٌة ولٌسوا على دراٌة بما ٌخدم 

فإن بعض الناس هم عبٌد بطبٌعتهم ألنهم ٌفتقرون إلى بعض " الدولة وما ٌضرها ولذلك 

اإلمكانٌات الفكرٌة فهم قادرون على تنفٌذ ما ٌطلب منهم إال أنهم ؼٌر قادرٌن على التفكٌر 

" لوحدهم ألنهم ال ٌمتلكون القدرة على ذلك 
1

 وٌشبه هذا الرأي قول أستاذه فً محاورة 

ٌنبؽً أن ال ٌؤّمن على وظابؾ الدولة أحد من المواطنٌن ذوي " القوانٌن حٌن وضح أنه 

" الحماقة 
2

 

فأرسطو مثل أستاذه أفالطون كان ٌعٌش فترة كان ٌسود فٌها اإلهتمام بالمجتمع 

الطبقً والتسلٌم بفكرة الرق الذي كان متعّرشا فً مجاالت الحٌاة القتصادٌة والسٌاسٌة، 

فأتت معالجته لفكرة الرق بناءا على ذلك ضرورة تقتضٌها مثل هذه الحٌاة، وبذلك ال ٌتمتع 

العبد بصفة المواطنة لعجزه عن الممارسة السٌاسٌة أو الخوض فً األمور القانونٌة داخل 

الدولة ألن قانون الطبٌعة هو حكم األعلى لألدنى، واألعلى نقصد به هنا المواطن الحر الذي  

ٌحوز التأمل العقلً والصفاء الروحً ألنه متفرغ ومهٌأ وهذا ما ورد أٌضا عند أفالطون 

" على العبٌد أن ٌخضعوا ألسٌادهم ذوي الحق فً أن ٌحكموهم"
3

 وبالمقاٌسة مع الؽابٌة فً 

فلسفة أرسطو نجد بأنه إذا كان العبد ملكٌة فً ٌد أصحابها فالؽاٌة من هذه الملكٌةهً إتاحة 

العٌش السعٌد و إنعاش الحٌاة االقتصادٌة ،وهذا ٌبعده عن الحٌاة السٌاسٌة الؽٌر مهٌأ لها فً 

األصل، هذا ٌستدعً أفرادا أحرار لهذه الحٌاة وهؤالء األشخاص هم من تمنح لهم صفة 

إن نظام الرق جعل للمواطن الحر حصة األسد فً تسٌٌر شؤون الدولة والظفر  ]المواطنة،

بالمواطنة من جهة االنتماء ومن جهة المشاركة السٌاسٌة الفاعلة، أما وجود الرق فهو 

ضروري من أجل أداء األعمال األساسٌة فً الحٌاة االجتماعٌة لكً ٌتمكن المواطنون 

                                                           
 .23، ص2009، 1خضر خضر، مفاهٌم أساسٌة فً علم السٌاسة، المؤسسة الحدٌثة للكتاب، بٌروت، ط 1
 .183، ص1986تاٌلور، تعرٌب محمد ظاظا، مطابع الهٌبة المصرٌة العامة، القاهرة، دط، : أفالطون، القوانٌن، تر 2
 .184أفالطون ،المصدر نفسه، ص 3
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 [األحرار من عٌش حٌاة المواطنة الكاملة 
1

فإذا كانت ؼاٌة الدولة تربٌة المواطن الحر ]  

ٌنبؽً على هذا المواطن أن ٌتحرر من العمل الٌدوي من حٌث أن ارتباطه بعمل ٌدر علٌه 

 [أجرا هو أمر ٌنقص من كرامة الرجل الحر
2

 أما عن العبد فال بد أن ٌكون مطواعا ألوامر 

الرقٌق أشبه بإنسان ؼٌر ناضج رؼم اكتال نموه الجسمً إنه لٌس إنسانا "ونواهً سٌده  ألن 

" كامال و ٌحتاج إلى توجٌه اآلخرٌنّ 
3

 إذ العجز ال من الناحٌة البنٌوٌة و إنما من الناحٌة 

الفكرٌة، وحتى ٌصبح المرء مواطنا ال بد أن ٌكون له استعداد سٌاسً وبهذا المقٌاس 

نتساءل هل الصناع والحرفٌٌن مواطنٌن أم ال؟ أم أن مواطنتهم ؼٌر متحققة بالشكل الكامل؟ 

من حٌث أن الرجل الممتهن لحرفة ما مهما بلؽت مهارته فٌها هً تلهٌه عن سٌاسة الدولة، 

ٌستبعد بالضرورة فبة الصناع "وبناءا على هذا الفهم إن التعرٌؾ السٌاسً للمواطنة 

ال ٌملكون الوقت لحضور المجالس وال  (...)والعمال الٌدوٌٌن من التمتع بالمواطنة ألنهم 

" دور القضاء بسبب طبٌعة أعمالهم
4

 

وبذلك فإن المواطنة بالمسطرة السٌاسٌة ال تشمل الصناع والحرفٌٌن ألن شؽلهم 

الشاؼل هو تحصٌل الثروة، ولما كانت السٌاسة مطلب للمواطنة استدعت التجرد من 

ٌحتمل أن ٌكون صاحب الحرفة مواطنا ألن الكثٌر من أهل "الحرؾ والصناعات، ؼٌرأّنه 

"الصناعات ٌحصلون على الؽنى 
5

، ووفقا لهذا المنظور تكون المواطنة حكرا على الطبقة 

الثابت أنه ال "األرستقراطٌة المهٌأة بالطبٌعة لما هو سٌاسً أو باألحرى متفرؼة، فمن 

" موجب ألن نقحم فً عداد المواطنٌن جمٌع الذٌن ال قوام للدولة بدونهم
6

 وهذا ٌحٌلنا إلى 

فهم واحد هو أن أرسطو فً تصوره للمواطنة ٌبحث عن المواطن البحت الذي ال تعترٌه 

                                                           
 .293-292ص ص2004، ،1محمود مراد دراسات فً الفلسفة الٌونانٌة، دارالوفاء، اإلسكندرٌة، ط 1
 .45أمٌرة حلمً مطر، الفلسفة سٌاسٌة من أفالطون إلى ماركس، المرجع السابق، ص 2

 .85-84مصطفى النشار، تطور الفلسفة السٌاسٌة من صولون إلى ابن خلدون، المرجع السابق،ص ص 3

 .294مجدي الكٌالنً، المرجعالسابق، ص 4
 .130 ،ص4ؾ (أ1271)أرسطو، السٌاسات، المصدرالسابق،  5
 .128ص2ؾ (ب1277)أرسطو، المصدر نفسه،  6
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نقابص، ومن خالل ذلك اتجه إلى دراسة حالة المرأة ومناقشة حالتها المدنٌة داخل الدولة 

 بالمناظرة مع وضع الرجل فهل المرأة أٌضا مواطنة؟ وما هً شروط تحقق المواطنة لدٌها؟

    فً تشرٌحه لحالة المرأة ٌنطلق أرسطو من حقٌقة بدٌهٌة مفادها أن المرأة ما دامت 

جزءا من األسرة فهً بالتالً جزء من الدولة و كما تلبً حاجات أسرتها أٌضا تلبً حاجات 

مدٌنتها و دولتها وهذا األمر ضرورة طبٌعٌة، و ٌجد أرسطو أن المفارقات التً تحرم 

المرأة من صفة المواطنة مرتبطة  بالبنٌة الفٌزٌولوجٌة والفكرٌة لها والتً تختلؾ فٌها عن 

لٌبٌن أنه لٌس من حق الزوجة  (...)ٌتمتع بعقل كامل ٌفوق به عقل الزوجة "الرجل الذي 

أن تتدخل فً األمور العسكرٌة أو السٌاسٌة فدورها قاصر على شؤون المنزل فحسب طبقا 

" لتوجٌهات الزوج
1

 

ولما كانت المرأة على حسب ما تقدم مشؽولة باألعمال المنزلٌة فإن هذا اإلنشؽال 

ٌمنعها من صفة المواطنة ألنها تقتضً التفرغ من أجل الٌقظة و المشاركة السٌاسٌة وبذلك 

فإن النساء إنما ٌكن فً المدٌنة مهٌبات من أجل أفعال "تكون لها وظابؾ خاصة بها كإمرأة 

" ال ٌهٌا لها الرجال فً الؽالب كاإلنجاب و تربٌة األطفال وما شابه ذلك
2

فتكون المرأة  ] 

من خالل ما تقدم أدنى من حٌث المرتبة والمكانة باعتبار أنها أقل من حٌث العقل والذكاء 

وهذا ما ٌجعلها معزولة تماما عن مٌدان السٌاسة ومستبعدة من مٌدان الثقافة وهً فً مرتبة 

 [وسط بٌن الرجل الٌونانً الحر وبٌن العبد
3

  

المواطنة مشاركة و المواطنون " و فً مطارح أخرى نجد أرسطو ٌصرح بأن 

سواء ٌتساوى فً ذلك من ٌؤدي وظٌفة آمرة أو وظٌفة تتطلب الطاعة فالكل ٌؤدي وظٌفته 

" إن الجمٌع أعضاء فً دولة واحدة (...)و ثمة ثقة متبادلة (...)
4

 

 

                                                           
 .108الشٌخ كامل محمد محمد عوٌضة، المرجع السابق، ص 1
 .124ابن رشد، الضروري فً السٌاسة، المرجع السابق، ص 2
 .76إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، المرجع السابق،  ص 3
 المرجع السابق، – قراءة فً فلسفة أرسطو السٌاسٌة –مصطفى النشار، الحرٌة والدٌمقراطٌة والمواطنة  4

 .45ص
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هٌمنة السٌاسً على األخالقً فً تصور أرسطو :  المبحث الثانً 

 للمواطنة 

 :الحٌاة المثلى ضرورة واحدة للدولة والمواطن  -    1 

لقد عد المواطن فً السٌاسة األرسطٌة حجر الزاوٌة فً الدولة من منطلق أن 

هذا المواطن هو من ٌتمٌع بجملة الحقوق السٌاسٌة داخل كٌان الدولة ، ولما كان هذا الكٌان 

ٌبتؽً الحٌاة الخٌرة كمطلب أساسً فً الحٌاة السٌاسٌة فإن جوهر المواطنة  ٌكمن فً أن 

المواطن مادة أولٌة للدولة باعتبارمن حٌث إّنه كابن ال ٌتحقق وجوده إال داخل جماعة 

سٌاسٌة وهذا ما تقتضٌه الضرورة الطبٌعٌة للدولة من أجل تحقٌق رؼد العٌش واإلستبناس 

بالحٌاة التً تسعى المقاصد السٌاسة ألرسطو أن تجعلها مثلى فكٌؾ ٌمكن أن تكون الحٌاة 

مثلى داخل الدولة؟ وهل هذه الحٌاة هً واحدة لكل من المواطن والدولة فً المخٌال 

 األرسطً ؟

من الجلً جدا أن مقاصد أرسطو من وراء بحثه عن الحٌاة المثلى التً ال تخلو 

من السعادة دون أدنى شك من أجل تجنب المفاسد والمثالب التً ٌمكن أن تؽوص فً 

قد اتضح أن الحٌاة المثلى الواحدة ضرورة لكل من البشر "قذارتها أي دولة وفً هذا السٌاق 

" و الدول و للناس جملة 
1

 فمن ؼٌر المعقول تحقٌق السعادة لقطب دون اآلخر فال الفرد 

                                                           
 .323، ص6ؾ (ب1325)أرسطو، السٌاساتمصدر السابق،   1
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ٌنعم بالحٌاة المثلى وهً ؼٌر متحققة فً الدولة وال الدولة تحقق هذه الحٌاة فً ؼٌابها لدى 

 الفرد 

 فأرسطو بذلك ٌرجع تحقق الحٌاة المثلى فً أمشاج الدولة إلى نظرٌته العضوٌة 

فٌمثل الدولة بكٌان عضوي ٌفوق فً قٌمته مجرد مجموع أجزاءه وال ٌكون لألجزاء فٌه " 

" قٌمة خارج الكل
1

فالدولة بهذا المنظور أشبه ما ٌكون بالكابن الحً الذي ٌشترك جمٌع  ] 

 أعضاء جسمه فً األلم و اللذة اللذٌن ٌعمان هذا الجسد  و لذلك ٌتألم سابر الجسم إذا تألم 

اإلصبع الواحد منه و ٌصبح بذلك هذا الجسم علٌال و األمر ذاته ٌصدق على الدولة 

 [والٌتعلق األمر بالسقم فقط  وإنما فً األفراح والمتع أٌضا 
2

 وبذلك فإن الحٌاة الفاضلة 

والمثالٌة وتحقق السعادة ال نجدها إال داخل الدولة المتراصة فٌما بٌنها المتضامنة أجزاءها 

و قد ورد مثل هذا الطرح عند أفالطون، ؼٌر أن أرسطو جعل للفرد األهمٌة الربٌسٌة فً 

 .مقابل تضحٌة أفالطون به فً سبٌل الدولة 

لذلك لم ٌسع أرسطو إلى خلق المدٌنة الفاضلة بالمعنى األفالطونً بل إنه سعى إلى قٌام  ] 

دولة المدٌنة بناءا على الواقع كما هو بخٌره وشره من خالل التركٌز على العناصر 

[الموجودة فً الواقع والتً وجد بأنها كفٌلة بتحقٌق الخٌر والسعادة بٌن الناس 
3

 

ولما كانت الحٌاة المثلى هً الؽاٌة التً ٌجب بثها داخل أمشاج الحٌاة السٌاسٌة ، 

فإن تصور أرسطو لهذه الحٌاة ال ٌكون بدون توفر مطلبٌن اثنٌن هما تنشبة المواطن الحر 

وتوفر الدولة على الدستور باعتبارهما جوهر الحٌاة السٌاسٌة التً تنم بالسعادة على الفرد 

 والدولة 

                                                           
 .38أمٌرة حلمً مطر ،الفلسفة السٌاسٌة من أفالطون إلى ماركس ،ص 1

 .130ص (159)أبو الولٌد ابن رشد ،الضروري فً السٌاسة ، 2

 
 .95الشٌخ كامل محمد محمد عوٌضة ، الفلسفة السٌاسٌة المرجع نفسه ص 3
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هً التً تنظم حٌاة أفرادها وتعهدهم بالتربٌة والتوجٌه  (...)و مادمت الدولة"

" فإنها وحدها قادرة على تنشبتهم فً تحقٌق السعادة والخٌر واألخالق الفاضلة 
1

 وٌمثل هذا 

القول التأكٌد على ضرورة وجود المواطن بمفهومه السٌاسً الذي تعهده الدولة لٌكون مهٌبا 

لجلب المنفعة والمساهمة فً تحقٌق مطالب الحٌاة المثلى، وبالنسبة ألول وأهم شروط تحقق 

الفراغ ٌؤتٌنا اللذة و السعادة ولٌست هذه ألشٌاء من "هذه الحٌاة هو حٌازة الفراغ ألن 

" نصٌب الذٌن ٌعملون بل هً للذٌن ٌعٌشون عٌش الفراغ 
2   

 

 

و مفاد هذا كله أن الدولة تحتاج إلى مواطنٌن حقٌقٌٌن لتشكلهم بحسب المثل 

األعلى الذي تتطلبه، وهو األمر الذي ٌستدعً اإلمتثال للدستور كسبٌل للحٌاة المثالٌة من 

الحكومة الفاضلة التً : "حٌث أن توفٌر سعادة المواطنٌن ؼاٌة سٌاسٌة و فً حدٌثه هذا ٌقول

" نبحث عنها هً على التحقٌق تلك التً تحقق لكتلة إلجتماع أوسع نصٌب من السعادة 
3

 

 فالمدٌنة تكون فاضلة والحٌاة تكون مثالٌة لما ٌكون الدستور هو المثل األعلى 

من األمور الجلٌة أن السٌاسة المثلى هً التً ٌتٌح نظامها لكل فرد " للحٌاة داخل الدولة و

" أن ٌبلػ ؼاٌة الفالح وأن ٌحٌا حٌاة سعٌدة 
4

 

  هذا وأّن الؽاٌة األعلى واألسمى التً ٌجب أن ٌسعى إلى بلوؼها كل من الفرد 

والدولة هً الخٌر األعلى، وهذه الحٌاة فً نظره تتطلب ممارسة الفضٌلة التً ٌجبل علٌها 

وبالنتٌجة ٌكون " المواطن أثناء تربٌته من خالل أن الدستورهو الكفٌل بتحقٌق الفضٌلة 

                                                           
 .76إسماعٌل زروخً ،دراسات فً الفلسفة السٌاسٌة ،المرجع نفسه،ص 1

2
 .87الشٌخ كامل محمد محمد،المرجع السابق،ص 
 .57مصطفى النشار،  الحرٌة و الدٌمقراطٌة و المواطنة، المرجع السابق، ص 3
 356. ،ص3ؾ (أ1324)أرسطو، السٌاسات،  4
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ومع ذلك فمن  المحقق أن ..ؼرض السٌاسة هو الخٌر الحقٌقً، الخٌر األعلى لإلنسان 

" الخٌر متماثل بالنسبة للفرد وبالنسبة للمملكة 
1

 

 ذلك أن الحٌاة التً ٌنشدها أرسطو تقتضً رؼد العٌش وحسنه داخل الجماعة 

السٌاسٌة، بل وٌتطلع إلى جعلها ضرورٌة لمدٌنته الفاضلة منطلقاتها واقعٌة تصوراته لها 

محققة ولٌست مثالٌة تنادي بالمطلق، وتأسٌسا على ذلك فإن فحوى الحٌاة التً ٌتصورها 

العٌش الحسن أي أن ٌعٌش الناس سعداء، أن ٌعٌشوا حٌاة كاملة أفضل حٌاة :"أرسطو هً 

" ممكنة وأن تكون العلة النهابٌة لدولة المدٌنة هً الخٌر األعظم 
2

 

 و القارئ ألرسطو ٌدرك اهتمامه البالػ بما هو سٌاسً إلى جانب ما هو أخالقً 

لٌصل فً النهاٌة إلى اجتماع سٌاسً معالمه مسطرة بمبادئ أخالقٌة و ٌكون بذلك نموذج 

الحٌاة السٌاسٌة المثالٌة هو ال محالة محصلة لما هو سٌاسً مع ما هو أخالقً و األخالق 

 التً ٌحتذى بها فً رأٌه هً تلك األخالق التً تخدم السٌاسة و تأسس لدولة المدٌنة

السٌاسة الحقة فً رأي أرسطو التً تأسس لوجود المدٌنة الفاضلة و تحقق "ألن 

فٌها سعادة الجمٌع هً التً ترتكز على علم سٌاسً واقعً ال على مجرد المراقبة العلمٌة 

" لممارستها 
3

 

 ولما كان المواطن الحق و الحر هو األجدر بعٌش الحٌاة المثالٌة داخل دولته 

التً هو على دراٌة بمكنوناتها فإنه مجبر على تقوٌم سلوكه دابما بما ٌتماشى مع المثل 

األعلى لدولة المدٌنة أي الدستور لٌعم الخٌر جمٌع أقطاب الدولة لتحقٌق تراص هذه 

علتها المادٌة المتمثلة (حسب أرسطو)والقول بأنها مدٌنة فاضلة ٌتطلب على األقل  ]األخٌرة،

فً البٌوت و القرى ،و كذلك علتها الشكلٌة المتمثلة فً جماعة السكان الذٌن ٌعٌشون فً 

 [ (جماعة تهدؾ إلى الخٌر األعظم)ظل دستور واحد أو النهابٌة 
4

 

                                                           
 .172، ص12-11ؾ  (1ب1ك)أرسطو، علم األخالق إلى نٌقوماخوس،  1
 .41أسامة الحاج، دب، دط، دس،  ص: فراسٌس وولؾ، أرسطو والسٌاسة، تر 2
 .67إسماعٌل زروخً، دراسات فً الفلسفة السٌاسٌة، المرجع السابق، ص 3
 .41فرانسٌس وولؾ، المرجع السابق، ص 4
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وقد انتهى أرسطو إلى هذا القول من خالل دراسته  بالتمحٌص لمجموعة من 

اإلجتماعات السٌاسٌة ودساتٌرها لدى سابقٌه والوقوؾ عند نظرٌاتهم فً ذلك وخصوصا 

 أفالطون 

و مجمل القول من هذا الفهم هو أن المدٌنة بالنسبة ألرسطو إذا كانت ذات اكتفاء اقتصادي  ]

و عسكري ذاتً وحققت التوازن االجتماعً والسٌاسً والتً ٌوجد فٌها كل أصناؾ الناس 

المدركٌن لمصالحهم المؤدٌن لوظابفهم فهً دون أدنى شك تتمٌز بالحٌاة الفاضلة ألن 

 [أفرادها فاضلٌن 
1

 

 

 

 

                     

 المواطن الفاضل و الدولة الفاضلة  - 2   

 

من األمور التً كانت مركز اهتمام أرسطو فً مدٌنته الفاضلة والتً عكؾ على 

مناقشتها بالدراسة والتحلٌل هً الفضٌلة باعتبارها المحرك الفعال للحٌاة السٌاسٌة وكذلك 

مسطرة الحٌاة النفسٌة، وما ٌهمنا نحن من الدراسة هو حضور الفضٌلة داخل الحٌاة 

السٌاسٌة، وهذا ال ٌعنً أبدا إلؽاء تلك العالقة بٌن الحٌاة النفسٌة والحٌاة السٌاسٌة ولكن ما 

ٌقتضٌه هذا المطلب هو مناقشة تلك المتالزمة المتمثلة فً فضٌلة المواطن داخل الدولة فهل 

 فضٌلة المواطن تأسٌسا على هذا فضٌلة واحدة ؟ وهل للفرد العادي فً الدولة فضٌلة ؟

إن الفضٌلة هً التً ٌظهر أنها قبل كل شًء هً موضوع أشؽال السٌاسً "

" الحقٌقً فإن ما ٌرٌده هو جعل األهالً فضالء مطٌعٌن للقوانٌن 
2

 وفً هذا الطرح ٌتجلى 

بوضوح أن الفضٌلة السٌاسٌة هً المطلب المنشود لدى أرسطو والذي ٌنبؽً أن ٌلبسه 

                                                           
 ..104، ص1987أحمد ظاهر، دراسات فً الفلسفة السٌاسٌة، دب، دط،  1

 
 .219، ص2ؾ (4ؾ11ب1ك)أرسطو، علم األخالق إلى نٌقوماخوس، المصدر السابق،  2
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رجال السٌاسة من حٌث أن عمل السٌاسً هو تكوٌن المواطن بل وتعرٌفه بما ٌنبؽً علٌه 

فعله وما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه من فضابل التً توصله إلى السعادة من خالل االختٌار 

أن الدولة تكون فاضلة بكون المواطنٌن المشتركٌن بالسٌاسة أفاضل "واإلرادة  ألنه ٌرى  

"
1

 و المتمعن فً هذا القول ٌستنبط أن فضٌلة الدولة مؤسسة على وجود مواطنٌن أفاضل 

والمشرع هو الذي ٌجعل سبٌال لذلك من خالل تدرٌبهم للقٌام بأعمال بالؽة األهمٌة وفً 

" مستواها الصحٌح وهذا الطموح تسعى إلٌه كل التشرٌعات
2 

و لما كانت حٌاة المواطن داخل الدولة المدٌنة ال تصلح وال تستقٌم إال برعاٌة 

القانون وفً كنفه ومادامت الحٌاة المبتؽاة من االجتماع السٌاسً هً الحٌاة السعٌدة الخٌرة 

فإن هذه الحٌاة ال تكون إال فً المجتمع الفاضل الذي ٌحصل فٌه المواطن على فضٌلته 

والتً تتحدد من خاللها ماهٌته الحقٌقٌة، والؽاٌة من وجوده من خالل دوره داخل اإلجتماع 

السٌاسً وٌتجلى ذلك من خالل تشبٌه ال ٌنقصه الوضوح فً كتاب السٌاسة ٌصؾ حٌاة 

فً )فكما نقول إذا أن المالح هو أحد الشركاء :" المواطنٌن وتراتب فضابلهم وسط دولتهم 

والبحارة متباٌنون فً (فً الوطنٌة) كذلك نقول أن المواطن هو أحد الشركاء (المالحة

فهذا جذاب ٌضرب بالمقذاؾ وذاك مدٌر لدفة السفٌنة وآخر قابم على حركات : حذقهم

 " (ٌدل على مهنته)مقدمها وؼٌره قد نال لقب آخر
3

 

والمعنى الظاهر من الفهم هو أن الدولة الفاضلة تحتاج ألفراد أفاضل إلستواء فضٌلتها ولعل 

المبدأ الربٌس فً تحقق مطلب الفضٌلة العلٌا هو اإلشتراك فً الؽاٌة الواحدة والتً هً 

مصلحة الدولة وصون نظامها السٌاسً، إستنادا على هذا المنطلق ٌكون المواطن مالحا فً 

سفٌنته بما أنه عضو فٌها بحٌث تكون وظٌفته حسب رتبته فٌها وبحسب تفانٌه فً أداء هذه 

إذا كان لإلنسان وظٌفته الخاصة فإنه تبعا لطرٌقة " الوظٌفة تكون درجة فضٌلته، إذن 

" تأدٌتها ٌكون محسنا أو مسٌبا وٌحقق أو ال ٌحقق جوهره الذاتً 
4

 و لعل أن ما ٌبٌن لنا 

                                                           
 .393، ص5ؾ  (أ1332)أرسطو، السٌاسات، المصدر السابق، 1

2 Aristotle،the nicomachean ethics،p19، p22. 
 .123، ص1ؾ (ب12761)أرسطو، السٌاسات، المصدر نفسه، 3

اإلمام عبد الحلٌم محمودو أبو بكر ذكرى، مطابع دار الشعب، : أندرٌه كرٌسون، المشكلة األخالقٌة والفالسفة، تر 4

 .98، ص1979القاهرة، دط، 
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بجالء هو أن األفراد المشكلٌن لدولة المدٌنة ؼٌر متساوٌن فً المراتب التً ٌحوزونها 

وؼٌر متماثلٌن فً الوظابؾ التً ٌؤدونها  فكٌؾ ٌمكن أن ٌتساووا وٌتماثلوا فً الفضابل ؟ 

وبذلك ٌكون بٌت القصٌد هو ال تماثل بٌن الفضابل المنسوبة للمواطنٌن داخل الدولة ألن 

وذلك لما كان من المتعذر ]المعادلة تفرض وجود تباٌن الفضابل من حٌث ال تماثل المراتب 

وجود إنسان واحد قد تجتمع فٌه دفعة واحدة كل الفضابل وإن أمكن ذلك فالعثور علٌه عسٌر 

 [.ألنه ؼالبا ما توجد هذه الفضابل متفرقة فً أفراد كثٌرٌن 
1

 

والعلة فً هذا تعود لمبدأ التؽاٌر وهو مبدأ منطقً طبٌعً ألن الدولة بناء 

عضوي متباٌنة أجزابه وبحسب هذا التباٌن تحل الفضٌلة فً األجزاء وبه ٌكون التفاضل 

الكٌفٌة األخالقٌة التً تصٌره رجال صالحا، حر،  (هً)الفضٌلة فً اإلنسان " بمعنى أن

ٌّر والفضل لها فً أنه ٌؤدي العمل الخاص به " خ
2

 

لكن ما ٌثٌر التساؤل فً هذا المقام  هو هل ٌمكن اعتبار كل أفراد دولة المدٌنة 

فاضلٌن؟ وهل ٌكون التعبٌر عن الفضٌلة مرهون بطبٌعة السلوك؟ بمعنى متى ٌمكن اعتبار 

 .السلوك سلوكا فاضال على اإلطالق 

وهذه هً النقطة المثارة فً الفلسفة األخالقٌة األرسطٌة والتً عرض لها من 

وؼرض الفٌلسوؾ من الكتابٌن هو ]خالل مؤلفه السٌاسات واألخالق إلى نٌقوماخوس 

الكشؾ عن النوع األكمل من أنواع السلوك الذي ٌنبؽً آن ٌتخذه، اإلنسان إال أن هذا ؼٌر 

متحقق فً نظر أرسطو إال فً اإلطار الذي ٌسمح بتحقق الفضٌلة العلٌا والتً ٌقصد بها 

 [.فضٌلة المجتمع المدنً 
3

  

ولعل الفضٌلة التً ٌقصدها أرسطو هنا هً الفضٌلة العملٌة التً تخدم سٌاسة 

الفضٌلة "الدولة وال ٌكون هذا إال من خالل اقتران الفضٌلة العملٌة بالفضٌلة النظرٌة ألن 

كما ٌراها أرسطو لٌست مجرد سلوك عشوابً بل أن الشخص الفاضل ال ٌكون كذلك إال إذا 

                                                           
 .74، ص7أبو الولٌد ابن رشد، الضروري فً السٌاسة، المرجع السابق، ؾ 1

 
 .244، ص3ؾ (2ؾ6ب2ك)أرسطو، علم األخالق إلى نٌقوماخوس، المصدر السابق،  2
 .98، ص1990، 1دار الجٌل، بٌروت، ط- دراسة مقارنة- محمد عبد هللا الشرقاوي، الفكراألخالقً  3
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تضافر لدٌه السلوك مع العلم بمعنى الفضٌلة ومعرفة ماهٌتها فلٌس فاضال من ٌسلك طرٌق 

" الفضٌلة دون آن ٌعرؾ نظرٌا ماذا تعنً
1

 

 ولعل ما ٌتأتى إلى اإلفهام عند سبر ؼور هذا القول هو أن الفضٌلة التً ٌتحدث 

عنها أرسطو هً فضٌلة النخبة والطبقة المتعلمة والتً ٌقصد بها الطبقة األرستقراطٌة ذلك 

آن أبناء الملوك والساسة المشاركٌن فً سٌاسة الدولة ٌحوزون فضٌلة خاصة ٌنشبون علٌها 

فتعلم الفضٌلة واألخالق تعلم أرستقراطً ألنه لٌس وعظ وإرشاد "بالتربٌة والمران 

واألخالق التً ٌقصدها إنما هً  (...)للجمهور بل دعوة ألهل المواهب إلى التفكٌر والتأمل 

" أخالق المواطن األثٌنً الحر
2

 

وتأسٌسا علٌه ال ٌمكن آن تكون فضٌلة األفراد داخل الدولة فضٌلة واحدة وبما آن 

األرستقراطً والرجل العادي ال ٌحوزان التربٌة والتعلٌم ذاتها فان فضٌلة المواطن الصالح 

فهذه االعتبارات توضح ان فضٌلتً المواطن الصالح ]تختلؾ عن فضٌلة الرجل الصالح 

 [والرجل لٌست على وجه اإلطالق نفس الفضٌلة 
3

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1998مصطفى النشار، مدخل لقراءة الفكر الفلسفً عند الٌونان، دار قباء الطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة،  دط،  1

 .118ص
محمد مهران رشوان، تطورالفكراألخالقً فً الفلسفة الؽربٌة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع ، القاهرة،دط،  2

 .82، ص1998

      .124، ص5ؾ (أ1277)أرسطو، السٌاسات، المصدر السابق،  2
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 :خالصة

بالرؼم من أن أرسطو تجاوز المطّبات الالإنسانٌة التً وقع فٌها أستاذه أفالطون فً صدر 

مشروعه السٌاسً، إاّل أن حرصه الشدٌد على التأسٌس لمشروعه السٌاسً وصناعة المواطن 

السٌاسً جعله ٌتؽاضى عن الكثٌر من األمور، فأجحؾ فً حق طبقة كبٌرة من المجتمع 

 .السٌاسً الذي كان ٌؤسس له

 لكن هذا ال ٌمنع من أن الفكر األرسطً السٌاسً ٌمثل كال متماسكا من حٌث تناسق وتجانس 

مطالبه التً تكون ؼاٌتها القصوى هً الخٌر األعلى لإلرادات العامة والحٌاة المثلى للمواطن 

وللدولة داخل الفضاءات الساسٌة التً تتخلل العالقة بٌن الطرفٌن نتٌجة للتؽٌرات المساٌرة 

للدولة والتً نقصد بها أنظمة الحكم التً لها نصٌب فً تحدٌد ماهٌة المواطن من حٌث أن كل 

 .حكومة تختض بتنظٌرات تالبم خصوصٌتها
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  : تمهيد       

دراجيا من جية  تم اإلعتناء بفكرة المواطنة من قبل فبلسفة العقد اإلجتماعي وا 
اإلعتناء بالحقوق السياسية لئلنسان، خصوصا اإلنسان األوروبي الذي عاش تيميشا بسبب 
مخمفات األزمات السياسية، فأتت الدراسة لممواطنة عمى أساس إعادة إنسانية اإلنسان التي 
طالما دحضتيا النظريات القائمة عمى القانون الطبيعي والتي أحالت مفيوم التفاوت عن 

معناه واستخدمتو استخداما مؤسس عمى المصمحة، فظير مفيوم اإلنسان البورجوازي، وعمى 
إثره جاءت فكرة العقد اإلجتماعي لتعزز العبلقات اإلنسانية من خبلل إعطاءىا صبغة 

.  سياسية

فحاول جيابذة الفكر السياسي ىنا فيم العبلقة بين الدولة باعتبارىا كيان سياسي وبين 
ىل تحديد معنى المواطنة قائم : المواطنين داخل ىذا الكيان وكان السؤال المطروح دائما ىو

عمى مجرد اإلنتماء والوجود المادي ؟ 

وكمحاولة لفيم إشكالية المواطنة اشتغل فبلسفة العقد عمى التأسيس السياسي لحماية 
الحقوق والحريات السياسية ونص جممة الواجبات وذلك من خبلل عقد وتعيد بين أطراف 
المجتمع في حالتو الطبيعية ليتحول بذلك إلى الحالة السياسية وفي ىذا تتحقق لئلنسان 

.  إنسانيتو وتتحقق فكرة المواطنة



    :لثالث الفصل ا المواطنة الحدود و الفواصل مع فالسفة العقد اإلجتماعي 

 

51 
 

 :توماس هوبس -1

     ىوبس يحاول معالجة فكرة المواطنة من خبلل مسألة العقد اإلجتماعي، فيعرض لمحالة 
الطبيعية لئلنسان األول الذي صارع قوى الطبيعة إلشباع غريزتو اإلنسانية، وذلك من 

منطمق طبعو األناني الساعي دوما إلى السيطرة كسبلح ربما يحميو من ىاجس الخوف الذي 
تطاق، ويعبر  يعيشو تجاه اآلخر، وما حياة اإلنسان تبعا لذلك إال حياة موحشة بييمية ال

لذلك ] 1" سوف يتحول كل إنسان إلى ذئب نحو أخيو اإلنسان " ىوبس عن ىذه الحالة بأنو 
تسود الفوضى بإعتبار أن جميع الناس متساوون بالطبيعة، فقبل أن تكون ىناك أي حكومة 
يرغب كل إنسان في الحفاظ عمى حريتو الخاصة فيكون ىناك صراع بين الجميع وتتمخض 

 2 [حرب الكل ضد الكل 

      وفي بحث سمس يحاول ىوبس حل مشكمة اإلنسان المتوحش في صورتو الطبيعية 
ليجعل منو فردا راقيا ومواطنا فاضبل داخل كيان سياسي مطوق بمفيومي الدولة والسيادة 

     وقبل العزوف في طرح مشروعو السياسي يتوجو ىوبس إلى نص أرسطو وينكر إطبلقا 
إن اإلنسان إجتماعي بطبعو، وأنو يحمل منذ والدتو غريزة العيش في :" حكمتو القائمة 

 3" المجتمع، فيذه الغريزة تتعارض مع أنانيتو الشخصية 

    وبذلك تكون حوصمة المحاولة لدى ىوبس أن اإلنسان لما احتاج األمن واستتباب السمم 
اصطنع فكرة اإلجتماع إلنعدام األمن في حالة الطبيعة، واستطباب الحالة حسبو ال يكون إال 
من خبلل التأسيس لممجتمع بالمعنى السياسي ال حسب المعطى الطبيعي، والمبدأ في ذلك 

                                                           
دار الوفاء لدنٌا الطباعة  -مفاهٌم وشخصٌات –ثناء عبد الرشٌد المنٌاوي و فٌصل فتحً محمد حسن، الفكر السٌاسً  1

 .45، ص 2011، 1والنشر، اإلسكندرٌة، ط
محمد فتحً الشنٌطً، الهٌئة المصرٌة العامة : تر- الفلسفة الحدٌثة-بتراند راسل، تارٌخ الفلسفة الغربً، الكتاب الثالث  2

 .94، ص 19977للكتاب، اإلسكندرٌة، دط، 
حسٌن عبد الحمٌد أحمد رشوان، الفلسفة اإلجتماعٌة و اإلتجاهات النظرٌة فً علم اإلجتماع، المكتب الجامعً الحدٌث،  3

 .88، ص 2011، 4مصر، ط
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  1" أن ينزل كل فرد عن حقو المطمق في حال الطبيعة " ىوالعقد اإلجتماعي الذي يشترط 
وعندما يتعاقد األفراد متنازلين عن كامل حريتيم ينشأ ىذا الجسم اإلصطناعي وىو الدولة "

ويمثمو حاكم أو ىيئة ليا سمطة مطمقة تمثل كافة الحريات التي تم التنازل عنيا مجتمعة 
  2" ومتبلحمة في إرادة واحدة ىي إرادة العاىل صاحب السيادة

      ىوبس ىنا يحاول أن يبرز عكس ما أثبتو أرسطو ليؤكد أن تنازل المواطنين عن 
مطمق حقوقيم ىو البداىة األولى لمتعاقد، حيث يقابل ىذا التنازل المطمق سمطة مطمقة وأمام 

يفوض جميور المواطنين أمورىم لئلرادة العامة المعبرة عن  (التنازل والسمطة)ىذه المتبلزمة 
جميع إراداتيم، ففي األوقات العصبية لمدولة يكون التعاقد المبني عمى أساس تفويض الحق 

. لآلخر ىو المرىم الوحيد لمعالجة الجروح السياسية 

أن "      والنموذج النقدي الثاني الذي قدمو ىوبس ضد أرسطو، ىو في اعتقاد أرسطو 
الناس غير متساوين من حيث الطبيعة، وأن بعضيم معّدون لمقيادة و البعض اآلخر لمخدمة 

  وفي ىذا المقام بالذات يرد عميو ىوبس في الموفياثان فيقول 3"ألنو عمم من دون وجو حق 
إن السؤال حول من ىو اإلنسان األفضل ال مكان لو في حالة الطبيعة المحضة حيث كل : "

                           4" البشر متساوون وعدم المساواة القائم اآلن قد أدخمتو القوانين المدنية 

      وغرض ىوبس من ىذا التوضيح يمكن الترجيح من خبللو إلى أن فيمسوف العقد 
اإلجتماعي يريد صياغة مفيوم المواطنة التي عبر بأنيا ليست منفصمة بالبتة عن مفيوم 

المبدأ الجوىري الذي ال يكون العقد بدونو  الدولة، بل أن المواطن بالنسبة لصاحب العقد ىو
بمعنى أن المواطنة بيذا التصور تفيد المشاركة  ]كامبل، باعتباره أحد أطراف المتعاقدين 
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والفاعمية مع الشؤون العامة، وتحمل المسؤولية التي تشعر الفرد ضرورة المشاركة في قضايا 
المجتمع ومن ىنا يقوم اإلنتقال اإلجابي أساسا عمى تحرير اإلنسان من غور الحالة 

طبلقو كقوة أساسية في التغيير نحو األفضل    1 [الطبيعية، وا 

وفي تسطيره لمفيوم المواطنة والوطنية، يمضي ىوبس إلى الفصل بين المواطن  ] 
واإلنسان بفصمو بين الحالة الطبيعية والحالة المدنية التي فييا تنتقل إلى اإلنسان صفة 

المواطنة، وىذا الينم عمى التقدم نحو المواطنة عمى أساس اإلمتيازات الموروثة أو القائمة 
عمى اإلنتماء بقدرما يّنم عمى المواطنة العامة القائمة عمى الحقوق والواجبات في العبلقة مع 

  2 [.اآلخرين، والقفز إلى التأسيس لوحدة اإلنسان المواطن 

   أما عن نظام الحكم فيو يرجح أو باألحرى يرى أن الممكية ىي أفضل األنظمة 
إن الممك يمكن أن يكون مستبدا ولكن حتى أسوأ استبداد فيو أفضل من : " فيقول في ذلك

 3"الفوضى 

ولما كان العقد اإلجتماعي تعيد بين المواطنين ليطيعو مثل ىذه السمطة التي تم  ]  
اختيارىا من قبل األغمبية، فإن سمطة المواطنين تنتيي حالما تختار الحكومة ألن الحاكم فيما 

بعد ىو الذي يختارمن الذي يميو في الحكم، وبذلك يفقد المواطنين جميع حقوقيم، وليس 
ىنااك حق الثورة ألن العقد جرى بين المواطنين بعضيم البعض وليس بين الحاكم 

  4 [والمواطنين 

إال أنو في الواقع ىنالك حق طبيعي واحد ال تستطيع أي سمطة أو سيادة أن تسمبو 
ن كان ذلك ضد الممك، فما من  وىو حق المواطن في الدفاع عن نفسو من الموت حتى وا 
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فإذا كانت ]إنسان عاقل أو مواطن فاضل يستطيع أن يتخمى عن حقو الطبيعي في الحياة، 
السمطة المطمقة ىي روح الدولة التي عندما تنفصل عنيا تتوقف جميع األعضاء عن تمقي 
ن كانت الطبيعة السياسية لمعقد تفرض الطاعة والمكافحة في سبيل  الحركة من الروح، وا 

توفير الحماية، فإن ىذه السمطة المطمقة التي فوضت ليا إرادات المواطنين حقوقيا من باب 
  1 [الطاعة التي تتمقاىا يستوجب عمييا توفير الحماية لممواطن من ىاجس الموت الذي يأرقو

ن لم تستطع ىذه السمطة توفير ىذه الحماية، فإن لممواطن حق التصرف في المدفاع عن  وا 
نفسو، وربما ىنا يكمن الفرق بين طاعة المواطن بالنسة ألرسطو وبين الطاعة في دولة 

ىوبس، حيث تكون الطاععة بالنسبة ليوبس مرتبطة بالحماية أما عند أرسطو فتكون الطاعة 
في ذاتيا طاعة من أجل الطاعة ويمكن أن نفسرىا بحب الوطن إال أن كبل الفيمسوفين 

يمتقيان في طرحيما في النقطة التي ىي الغاية المنشودوة سواء من قبل المواطن أو من قبل 
. الدولة وىي تحقيق المصمحة العامة والخير األعمى

ميتما بالمسألة الكبلسيكية الخاصة بأفضل نظام سياسي "    وزبدة القول أن ىوبس لم يكن 
وال يفكر سوى في إضفاء الشرعية عمى نوع جديد من اإلستبداد، إستبداد ال يمارسو شخص 

نما ىو استبداد أكثر جوىرية إستبداد القانون الضامن الوحيد لمسبلم  واحد أو عدة أشخاص، وا 
 2" المدني 
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 جون لوك -2

مما الشك فيو أن مفيوم المواطنة عند جون لوك قد إرتبط بمفيوم المجتمع المدني 
وىو من البداىة بما كان، باعتبار أن المواطن ىو الركن المحوري في بناء المجتمع 

السياسي، فصاغ ىو الآلخر مثل ىوبز نسق مفاىيمي حول مسألة العقد والذي ال حيف 
. لبناء الدولة خارجو

    إاّل أن ما يميز لوك ىو أنو حاول التخفيف من غمواء السمطة المطمقة التي جعميا ىوبس 
لينبينا من عدم الخمط بين الحالة الطبيعية وحالة  ]في يد الممك، فيأخذ ضده ىذه اليوة، 

الحرب فالحالة األولى ىي حالة السمم واألمن والتعاون والمتي اليوجد مايجبرنا عمى تركيا 
والخروج منيا إال من باب الحصول عمى مزايا أكبر في المجتمع السياسي أو المدني 

، ومفاد القول في ىذا السياق أن لوك يحاول التأسيس 1 [وبالتالي ليس لياجس الخوف
فيرى أن التعاقد االجتماعي غاية معمومة عند المتعاقدين، التكون مع "لمحريات السياسية، 

العبودية والخضوع، ألنيا نفي لتمك الغاية واقصاء ليا، فالغرض األساسي من التعاقد ىو 
، ولوك في  2" المحافظة عمى األرواح والممكية الخاصة والسمطة السياسية لمدولة والحكومة

ىذا المقام ىو بصدد تقويض النظر السياسي ليوبس فنجده يتجو ليخطو منحى أرسطو 
خصوصا في مسالة نظام الحكم حيث يرجح كما أرسطو تأسيس دولة لممواطنين وىي الدولة 

 .الديمقراطية وليست الممكية االستبدادية

ومايميز لوك ىو صياغتو لممفيوم بمغة سياسية من خبلل إدراجو لمسألة الممكية التي 
ال مندوحة لممواطنة من دونيا من حيث أنو يصرح ضمنيا في بعض المطارح أن مفيوم 

بحيث تقوم عمى  ]المواطنة مرتبط بالممكية، والتي يدرجيا ضمنو الحق الطبيعي لئلنسان 
مقدار العمل من حيث أنو ليس ألحد الحق فيما يكسبو المرء بتعبو وميارتو، وال تصير 
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الحيازة حق إال إذا إستمزمت العمل وارتبطت بو وتبعا لذلك يكون حق الممكية خاضع 
األول أن المالك اليدع ممكيتو تتمف أو تيمك والثاني أن يدع لآلخرين ما : لشرطين إثنين 

وأن  (...)فمن الضروري أن يحافظ الناس عمى ممتمكاتيم التي حصمو عمييا  " 1[يكفييم 
ألن كل ذلك من شأنو أن يدفع البشر إلى تكوين مجتمع (...)يحافظوا عمى حرياتيم وقوتيم

، ووفقا لذلك ال تكون سيادة ألحد عمى آخر وال يمارس أي شخص  2"يضمن ليم ممتمكاتيم
سمطة عمى الثاني تبعا لما يدعيو القانون الطبيعي كما ىوالحال عند أرسطو، وبذلك ليس 

ىناك سيد وعبد ألن الجميع متساوون عند الوالدة واليوجد عبد بالطبيعة وال حر بالطبيعة، أما 
عن خدمة البعض لمبعض والتكامل بين األشخاص إنما ىو من باب الواجب ويسميو 

بالواجب الطبيعي، وليس بذلك أية سمطة ألن األمر يقتضي مجرد اإلرادة، أما السمطة التي 
يتحراىا لوك ىي السمطة بالمعنى السياسي المؤسسة عمى دعامة العقل بإعتباره القانون 

السمطة السياسية تراض مشترك وعقد إرادي، وذلك ألن أعضاء "األول واألوحد، وعميو فإن 
والغرض من العقد اإلجتماعي صيانة الحقوق الطبيعية،  (...)المجتمع متساوون عقبل وحرية 

، ونظيف إلى ذلك أن نزول األفراد عن حقوقيم لمجماعة 3" ال محوىا لمصمحة الحاكم
السياسية لم يكن كميا، وأن الحاكم طرف في العقد عكس ىوبس الذي لم يكن الحاكم عنده 
طرف في العقد، ومن ثم فإنو لم يتنازل عن حقوقو الطبيعية والعن حريتو بل إنو إحتفظ 

 وماييم لوك من نظام الحكم الخاص بالدولة ىو قدرة ىذا النظام عمى تحقيق فكرة ،4" بيما
العدالة من خبلل توزيع الحقوق والواجبات بين المواطنين توزيعا يحقق التوازن داخل أجيزة 

ىو "الدولة، فخير الدولة في خير المواطنين، وتحقيق مبدأ الخير لمجميع داخل المجتمع 
السبب الوحيد في تأسيس البشر لممجتمع بل ىو الشئ الوحيد الذي ينشدونو في ىذا 
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أن تقوم من أجل المواطنين ال "   ويؤكد ذلك جون لوك فيرى أنو ال بّد لمدولة 1" المجتمع
العكس أي أن المواطنين ليسوا ىم الذين يتولون خدمة الدولة فشعار لوك األّول ىو أن الدولة 

 2" في خدمة المواطنين، وأن اليدف الذي تسعى إليو ىو تحقيق الخير لمجماعة

وضمن ىذه األسس تتبمور فكرة المواطنة عند لوك من خبلل ما تحممو فكرة التعاقد 
االجتماعي لديو فتصوره لممواطن إنما ىو مرتبط في ماىيتو بتصوره لنموذج الدولة، من 

حيث أن المواطن ىو جزء من الدولة وىذا ما يمّيزه من اإلنسان، وشيم المواطن تختمف عن 
شيم اإلنسان العادي ألن شيم المواطن تعتمد عمى دستور الدولة الذي تكون الغاية منو ىي 

ومن  ]التأسيس لمنظام الداخمي لمدولة والتننسيق بين جميور المواطنين داخل أجيزة الدولة 
حيث أن ىذه األخيرة ىي المجتمع السياسي المنظر لو دستوريا، فإن ىذا المجتمع اليقوم 
نما شرط قيام  بمجرد  تنازل كل عضو عن حقوقو الطبيعة ليضعيا بين يدي الجماعة وا 

الدولة ىي أن تعين ىذه الجماعة أفراد يتولون ميام السمطة وتنفيذ القانون وتأيسسا عميو فإن 
األفراد الذين تجمعيم ىيئة واحدة ويخضعون لقانون وسمطة شرعية عامة، تفض المنازاعات 

 3 [في ما بينيم ، وىم المذين يشكمون المجتمع المدني أو المجتمع السياسي

 واليختمف لوك عن أرسطو في مسألة السمطة التي يجعميا في يد األغمبية من 
المواطنين الذين يرجع إلييم األمرفي بناء وتشكيل صرح الدولة، من خبلل إرادتيم الساعية 

لمخير العام وىذا يحيمنا إلى فكرة اإلرادة العامة لدى أرسطو إال أن الفرق يكمن في أن مفيوم 
الدولة والمجتمع السياسي عند أرسطو لم تشمل مسألة التعاقد في حين أن العقد اإلجتماعي 

وذلك يكون دائما في إطار  ]. عند لوك ىو الذي يتطمب أن يخضع الناس لحكم األغمبية
دستور الدولة ألنو لم تكن السمطة داخل الدولة وليدة اإلرادة الجماعية، فإن الدستور بذلك 
يكون خطرا عمى المواطنين وعمى حرياتيم السياسية وبذلك تسقط غاية الدولة التي أسست 
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ألجميا وىي الخير والسعادة لجميع المواطنين، ويحيل ذلك إلى أن سمطة الدولة مقيدة وليست 
مطمقة إلرتباطيا برضى المواطنين وتكون في النياية القوانين داخل الدولة وليدة الشورى من 

ستبداد  1 [حيث صدورىا عن رأي األغمبية فتخمو من كل تزمت وا 

حكما يظل تحت "وتأسيسا عمى ماسبق فإن العقد حسب لوك يقيم عمى المواطنين 
سيطرة ووصاية الذين كمفوه بميمة الحكم، ثم إن الحكومة التستطيع عمى العموم أن  

 2"تتصرف قط طبقا لقاعدة غير تمك التي حددت ليا إرادة األغمبية 

بتقسيم "أما عن إستتباب األمن والنظام داخل الجياز اإلجتماعي فإن لوك يقّر 
ذا نشأت منازعات بين السمطتين  يكون : سمطات الحكم إلى سمطة تشريعية وسمطة تنفيذية وا 

 وذلك أنو  بإمكان المواطنين 3"الحق في أن يتخذ القرار النيائي  (...)لدى الشعب 
. اإلحتجاج عمى األوضاع بالطريقة السميمة والمناسبة
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 جون جاك روسو  -1

إّن مفردات الوقائع السياسية واإلجتماعية عمى السواء ليست واحدة بين المنظرين 
ليو يرجع األمر في تبيان األفيام تبعا لتباين الخصائص البحثية التي صاغ من  السياسيين وا 
خبلليا كل منظر سياسي خاصية المفيوم، فكان إىتمام جون جاك روسو بمفيوم المواطنة 
من جية إجتماعية سياسية بمعناىا الواسع، فجعمو ذلك البعد الواسع يرى أن المواطن ىو 

العصب النابض في الحياة السياسية بصفتو قوة إجتماعية وسياسية فاعمية في تشييد صرح 
الدولة، فتكون بذلك معالجة روسو لممواطن والمواطنة من خبلل مشروعو الشاخص بنظرية 
العقد اإلجتماعي والذي سعى من خبللو إلى تسطير سموك اإلنسان داخل المجتمع، بمعنى 
أن روسو سعى جاىدا لجعل اإلنسان عاقل وفاضل في مجتمعو، وأول لبنة و ضعيا في 
تأسيس نظرية العقد اإلجتماعي ىي دراستو لمحالة الطبيعية في صورتيا األرسطية وكذلك 

فوجد أن القانون الطبيعي ليس بذي فاعمية وىو أضعف من أن يتحكم " كما وردت عند لوك 
بتصرفات الناس في عبلقاتيم في حاالتيم االجتماعية ألنيم يستخدمون مصالح الخبثاء عمى 

 1".حساب اآلخرين الذين ينشدون العدل

ويعتبر ىذا القول تيذيبا لمقانون الطبيعي لما يجعمو من حق في يد اإلنسان القوي 
فقط ألنو ولد قويا بالطبيعية، مما يجعمو يجول في األمشاج السياسية لمدولة وفقا إلرادتو 

الخاصة عمى حساب إرادة اآلخرين الذين يمثمون أيضا جزءا من ىذه الدولة، واليكون ىذا 
أبدا حسب روسو مبدأ لتأسيس المواطنة وال لقيام المجتمع السياسي ألن الدولة بيذا المعنى 

. فاقدة لجوىرىا األساسي السامي إلى الخير الكمي لكل المواطنين

روسو إلى تعارض المصالح التي تريدىا اإلرادات الخاصة من زاوية القانون  والينظر
نما يراىا من منظور القانون الطبيعي لماذا؟ ألن ىذا التعارض  السياسي لممجتمع المدني، وا 

                                                           
، 2012، 3عدنان السٌد حسٌن، تطور الفكر السٌاسً، المؤسسة الجامغٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، بٌروت، ط 1

 .72ص



    :لثالث الفصل ا المواطنة الحدود و الفواصل مع فالسفة العقد اإلجتماعي 

 

60 
 

الحاصل ىو الذي جعل التأسيس لمرابطة اإلجتماعية تأسيسا سياسيا، فإنزعاج روسو لم يكن 
نما من حيث العنف واإلضطياد المذان تولدا  من الحالة الطبيعية التي وجد عمييا اإلنسان وا 

عن ىذه الحالة، ومن ىذا المنطمق كان بحثو محاولة إليجادالنقطة التي تتوافق فييا المصالح 
يعقد مقارنة بين اإلنسان في حالة الطبيعة واإلنسان في المجتمع  (روسو)الخاصة وكأنو 

فإذا لم توجد نقطة تتوافق فييا جميع المصالح لم يمكن " المدني، وىنا تتبمور فكرة المواطنة  
قيام أي مجتمع كان، والواقع أنو يجب أن يدار المجتمع عمى أساس ىذه المصمحة المشتركة 

 1" .فقط

إن القول بأن الغاية األولى التي يتأسس من أجميا أي إجتماع سياسي ىي الدولة 
وتجسيد فكرة المواطنة وبموغ الحياة المثالية الممئ بالفضيمة و السعادة مطمب سياسي ألي 

مشروع في الدولة ىو البند الذي أجمع عميو كل فبلسفة العقد اإلجتماعي، وأسس لو أرسطو 
بالتفصيل المفصل مع الحرص عمى إتيان جميع العناصر بالشرح و التعميل ، وما اليمكن 
إغفالو أن روسو أقدم عمى ىضم نظرية أرسطو السياسية ووقف عمى تمحيصيا، وأول ما 
ذىب إليو ىو تأييده في اعتبار األسرة أقدم المجتمعات و أول تجسيد لفكرة اإلجتماع فيقول 

ويمكن أن تعد األسرة إذن أول نموذج لممجتمعات السياسية، حيث يكون الرئيس : "في ذلك 
 والقاسم المشترك الذي ينشده كبل الطرفين ىو 2" صورة األب و الشعب صورة األوالد 

. المحافظة عمى المصمحة العامة 

وقد يظير لقارئ روسو ألول وىمة أنو يتحدث بمغة أرسطو في صدد الحالة الطبيعية       
ألول اجتماع، لكن روسو سرعان ما يتجاوز ىذه المقولة التي يصفيا بالعقد اإلجتماعي 

لن نصبح  "الظالم، وبالرغم من أن فكرة روسوالقائمة بأن المواطن ىو اإلنسان المدني وأننا 
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 ىي فكرة أرسطية الجذور إال أن اإلضافة تكمن في 1" بشرا إال إذا أصبحنا مواطنين 
المساواة التي أعمنيا روسو و المواطنة لجميع األفراد المتعاقدين داخل المجتمع الواحد والتي 

وعمى العكس من ذلك نجد روسو يؤيد رأي ىوبس ]ربطيا أرسطو بفئة معينة في المجتمع 
في العقد اإلجتماعي الذي ينظم حياة األفراد داخل المجتمع عن طريق إتفاقية يكون فييا 
التنازل عن كامل الحقوق لسمطان الحاكم و التي يريد بيا اإلرادة العامة فيضع كل فرد 

شخصو و جميع قوتو وضعا مشتركا تحت السيطرة العميا لئلرادة العامة، وتستقبل بوصفتنا 
 2[الجماعية كل عضوكجزء ال قوام لو في غياب الكل

ووفقا ليذا المنطمق يكون جميع أطراف العقد اإلجتماعي مواطنين يتساوون في الحقوق 
والواجبات فيخضع كل من الحاكم واألفراد لئلرادة العامة والتي تتمثل في سمطة       

قرار روسو لمبدأ المساواة ىي في جوىرىا محاولة   إعادة الوحدة لئلنسان " الشعب، وا 
 بمعنى أنو إتجو إلى أنسنة أفراد 3" المغترب عن إنسانيتة كوحدة بين اإلنسان و المواطن 

المجتمع من الصورة الطبيعية إلى صورة المدنية بتجسيده لفكرة المواطنة والوطنية لمجميع 
 فقد إستثنى من حق المواطنة الغرباء المقيمين واألطفال" وىذا الجانب تغاضى عنو أرسطو 

والنساء والعبيد المحررين وغير المحررين فقد كانوا جميعيم محرومين من الحق في 
 4" المواطنة

  وردا عمى أرسطو في صياغتو لممفيوم  يقول روسوفي مؤلفو أصل التفاوت بين 
 5" األجدر ىو البحث عن بمد يكون حق اإلشتراع فيو مشتركا بين جميع المواطنين : " الناس

يكون واجبا عمى الشعب " إعبلن عن أحقية الجميع في الممارسة السياسية، بمعنى أنو 
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  باعتبار أن ىذه الشرائع تخص المواطن بالدرجة األولى لما 1"الخاضع لمقوانين واضعا ليا 
يمتمكو من السيادة المطمقة في الموافقة عمييا أو رفضيا من خبلل اإلنتخاب، وبناءا عمى 

دولة ديمقراطية مباشرة و كاممة وليست ديمقراطية برلمانية وعميو " ىذا تكون دولة روسو 
لكنيا ال تشبو أبدا ديمقراطية أرسطو التي تدعي ، 2" فديمقراطيتو تشبو الديمقراطية األثينية 

المساواة بين األفراد خصوصا في المشاركة السياسية، ألنيا تريد بالمساواة فقط بين 
المواطنين الذين خصيم باإلمتياز السياسي، دون الفئات المحرومة من سياسة الدولة  

ويّقر روسو أن جوىر المواطنة ىومشاركة المواطنين المتكافئة في األمور العامة ]
والخاصة بطريقة فعالة وذلك عبر اإليمان المشترك بالمبادئ السياسية و كذا اإلجتماعية 

ال يكون قانونا حقيقيا إال "   وذلك من حيث أن القانون 3[المقومة لؤلنظمة داخل المجتمع 
فحينما يصدر الشعب قانونا لكل الشعب يكون  (...)حينما تكون غايتو المصمحة العمومية 
  4" القانون عاما كاإلرادة التي أصدرتو 
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  مونتيسكو-2
البنية التي قد تبمورت من  لقد اعتبر كتاب مونتيسكو الشاخص بروح القوانين ىو

خبلليا المسائل السياسة وأمورالتشريع، والذي عمد من خبللو مونتسكيو عمى شمل كل ما 
يخص الدولة والقانون، ولعل ماساعده في إستنباط آرائو السياسية ىو ذاتو األمر الذي مكن 

أرسطو من بسط آرائو في السياسة، والمتمثل في الرحبلت وحياة السفر التي عاشيا 
مونتيسكو وكذلك إحتكاكو ومعايشتو لمحياة السياسية األمر الذي أسس لمتانة الفكر السياسي 

. عنده حتى قيل بأنو مؤسس عمم السياسة
وكما أرسطو إتجو إلى تمحيص ذلك التنوع البلمتناىي من القوانين عند األمم السابقة 
وذلك من خبلل بحث تاريخي لمقوانين في صورتيا الجزئية لدى مختمف الدول والحضارات، 

" ومن ثم كان اىتمامو بالقوانين الوضعية من حيث عبلقتيا باإلنسان ويقول في ذلك بأن 
القوانين بأوسع المعاني ىي العبلقات الضرورية الناشئة من طبيعة األشياء، فثمة عقل أول 

وقبل أن توجد قوانين  (...)والقوانين ىي العبلقات المنعقدة بينو وبين مختمف الموجودات 
 وىنا إنما يحاول مونتيسكو إفيامنا عمى ذلك التبلزم 1"ناجزة وجدت عبلقات عدل ممكنة 

الضروري أو التناسق بين القوانين المشرعة وبين أنظمة الحكم من حيث أن لكل شكل من 
. أشكال الحكومات تشريعو الخاص الذي يستتبعو 

ىذا ولم يغفل مونتيسكو عمى  إيضاح أىمية القانون الوضعي لؤلشخاص داخل دولة 
كما أن الناس عدلوا عن إستقبلليم "الدستور والممثمين في المواطنين فيقول في روح القوانين 

الطبيعي ليعيشوا تحت ظل القوانين السياسية، والناس يكسبون الحرية بالقوانين األولى، وىم 
 2" يكسبون الممك بالثانية 
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ومن شدة إىتمامو بأمور الممكية الخاصة باألفراد داخل الدولة  حاول صونيا لدى المواطن 
من خبلل عقمنتيا، من حيث إنو يتوجب عمى كل فراد المحافظة عمى كل ما يحوزه من ممك، 

المصمحة العامة فإذا كانت موضوع بحث اليعني ىذا أن تنطوي ىذه المصمحة "أما عن 
  1"العامة عمى حرمان فرد مالو أو عمى اقتطاع أقل قسم من مالو بقانون أونظم سياسيى 

واليدف الذي يصبو إليو مونيتسكو والذي يتبين من خبلل تعميقاتو عمى الحكومات ىو أن ]
تكفل الحكومة الحرية في أوسع مدى وعمى خير وجو مستطاع ذلك ان مونيتسكو عاشق 
لمحرية الشخصية ومؤيد ليا يمقت أشكال التزّمت واإلستبداد، ىادف بذلك إلى اإلصبلح 

السياسي واإلجتماعي واليكون ذلك في نظره إال من خبلل نظريتو في الفصل بين السمطات 
  السمطة  : أوتوسطيا بين الممك والشعب حيث تعمل كل سمطة منفصمة عن اآلخرى

التنفيذية والقضائية والتشريعية، وقد كانت الممكية بالنسبة لمنتسكيو ىي خير الحكومات التي 
يكون فييا الممك مستقل في إصدار القرارات المطابقة لمقانون، في حين أن الشعب غير كفئ 

ألن يحكم بنفسو ولكنو رغم ذلك يشارك في الحياة السياسية سواء من خبلل اإلنتتخاب أو 
من خبلل مجالس تنوب عنو، وىذا إن لم يكن أكبر مؤشر ضمني عمى الحكومة الديمقراطية 

  2[فإنو تصريح حقيقي عمى إتحاد الممكية والديمقراطية
      فمما الشك فيو ان البحث عن شكل الحكومة الصالحة ىو المحور األساسي لمجمل 

التعاليم السياسية لدى مونتيسكو وعدولو إلى الفصل بين سمطات الدولة الثبلث إنما كان من 
اجل تفادي الخطر الذي يمكن لقائو عند إجتماع ىتو السمطات الثبلث في رجل واحد ممثل 

ائفيا ظيتيح لكل منيا القيام بو"في ىيئة واحدة، ذلك أن ىذا الفصل بين سمطات الحكم 
بمعزل عن اإلعتبارات التي تقوم لدى السمطة األخرى دون أن يكون إلحداىما الحق بالتعدي 

 3"عمى وضائف األخرى 
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الحرية السياسية عند المواطن ىي راحة البال : "وفي ىذا السياق يقول مونتسكيو
المتأتية من شعور الفرد باألمن، ولكي تتوفر ىذه الحرية يجب عمى الحكومة أن 

" تكون حاضرة بحيث اليخشى مواطن مواطنا آخر 
كثيرا ما تعتبرنظرية فصل السمطات لمونيتسكو من أكثر إنجازاتو السياسية التي      

يشاد لو بيا، إال أن ىذا القول ييزه من عروشو التأسيس األرسطي السّباق ليذه  
النظرية منذ العيد األثيني، ىذا وأن مونيتسكو قد اقدم أيضا عمى توظيف اإلىتمام 

األرسطي بالطبقة الوسطى من الشعب بإعتبارىا تمثل األغمبية خصوص وأن عصر 
مونيتسكو ساد فيو ظيور مصطمح اإلنسان البرجوازي فإرتئ إلى أن النظام يجب أن 

يعتنى بالتنسيق والموازنة بين طبقات المجتمع من مبدئو الذي ينفي فيو الممكية 
. المطمقة والحكم اإلستبدادي

ومن خبلل ذلك نممس أن ثقافة مونيتسكو تؤسس لمديمقراطية بالرجوع إلى طريقة ]
ممارسة السيادة وتعبير عن حب القانون والوطن ولو يعود الفضل في تثقيف مفيوم 
الديمقراطية والفصل  بين الثقافة األرستقراطية عن الديمقراطية مشخصة في حكومة  
في النظام الفرنسي األبعد ممايكون عن الحكومات في صورتيا اإلغريقية ،وأعطى 

  1 [المفيوم األبرز واألصح عن مفيوم المواطنة 
 
 
 

 

 

                                                           
1 Iliane rizo et outrese، èditions du centre pompidou ، eirpi، paris-1987، p25، 137، 147. 
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: خبلصة

مما الشك فيو أن فبلسفة العقد االجتماعي في جممتيم ىم أكثر نماذج الفمسفة 
السياسية المجسدين لمفكر األرسطي، وىذا ما يتجمى في األطروحات المعالجة في متن 

نصوصيم ولعل السبب في ذلك ىو تشابو األوضاع السياسية بين الواقع الذي عاشو أرسطو 
. و الوقائع التي عايشتيا ىتو النماذج 

فالغاية من الدراسة كانت موحدة دائما، وىي المحافظة عمى إنسانية اإلنسان التي 
ىمشتيا االضطرابات داخل الفضاءات السياسية، ومثل أرسطو تناول فبلسفة العقد 

االجتماعي موضوع المواطنة من جية عبلقة المواطن بدولتو، إاّل أن الفارق ىو المعاىدة أو 
التعاقد الذي يبرمو المواطنين بتفويض مطمق حقوقيم و حرياتيم الى سمطة معينة متمثمة في 
حاكم أو ىيئة، مع مشاركة المواطن بنصيب في السمطة سواء من خبلل اإلنتخابات أو من 

.  خبلل ىيئات تمثمو
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الخاتمة   

في مطاف البحث الذي حاولنا من خاللو معالجة إشكالية المواطنة في التصور 
ومن  األرسطي استخمصنا كيف تناول أرسطو المفيوم من حيث عالقتو بالمجتمع من جية،

والذي تبمور لديو وصقل من خالل معايشتو  حيث عالقتو بالدولة والسياسة من جية أخرى
طراب داخل الدويالت األثينية، حيث تتمخص المواطنة في ضوال لتأزم العالقات السياسية 

جممتيا في الحضور المادي والحضور السياسي لمفرد في الدولة، وأن غياب المواطنة يقوض 
من المفيوم السياسي ليا، وىذا األمر ىو ما حفز أرسطو عمى تحديد داللة المفيوم بغية فك 
مشكالت المجتمع السياسي، فمن خالل سؤال ما ىي المواطنة ؟ ومن ىو المواطن ؟ حاول 

حل مشكمة، ولعل من أىم المعاني التي اعتمدىا أرسطو في تحديد ماىية المواطنة ىي 
الدولة التي أسس ليا تأسيسا عضويا وفقا لنظريتو العضوية بحيث يعتمد ىذا التأسيس في 

 .قوامو عمى دعامة المواطن

وبذلك يحيمنا التصور األرسطي لمرجل السياسي إلى نمط من الوجود االجتماعي المؤسس 
عمى قوانين من أجل تنظيمو وعمى مسطرة الوقائع السياسية ومدى فاعمية المشاركة في 
الشؤون العامة لمدولة، لكن ما يأخذ عمى أرسطو أنو بالرغم من محاولتو تبيان المعنى 

األخالقي لمدولة السياسية التي يؤسس ليا ويسعى من خالليا إلى الخير األعمى، إاّل أن 
الوقائع السياسية المحددة لمعنى المواطنة إنما تظير فييا ىيمنة السياسي عمى األخالقي من 

خالل ما تمت بو من إجحاف في حق فئات تعيش الحرمان السياسي في المجتمع دون 
أخرى،  في حين تنشدن فمسفتو السياسية استدعاء الحضور داخل أجيزة الدولة الستطباب 

 .التشنجات السياسية بمرىم الفضيمة 

لمعالقات " الطبيعية" وما يميز الطرح األرسطي في ذلك ىو تأكيده عمى الخصوصية 
االجتماعي داخل الجياز السياسي لمدولة ، وباعتماده عمى التمحيص التاريخي لدساتير 
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مختمف المدن، أقر في األخير بأن مفيوم المواطن يختمف باختالف أنواع الحكومات 
. والدساتير فييا

وبذلك كانت دراسة المفيوم المحوري ليذا العمل طريقة نفيم من خالليا العالقة بين 
 والتي جممة المبادئ والشروطالمدينة ونظم الحكم فييا، وضمن ىذه الظروف قدم أرسطو 

اعتبرىا في النياية منطمق أساسيا لتعيين أي دولة فأعطى ليا طابعا إنسانيا باعتبار إنسانية 
 .اإلنسان ال تتحقق بمعزل عن الحياة السياسية

وال نجد موضوع المواطن في الفمسفة الحديثة يبتعد كثيرا عن المعنى الذي حدده 
أرسطو خصوصا عند فالسفة العقد االجتماعي من حيث إن المفيوم يقوم عمى توفر شرط 
المجتمع الذي يكسب اإلنسان المواطن معنى سياسيا، تحديدا وأن مشكمة المواطنة ليست 
منفصمة عن مفيوم الدولة، إاّل أّن تحقيق وطنية اإلنسان لدى فالسفة العقد اتخذت شكال 
سياسيا آخر فكانت فكرة التعاقد ىي الضامن الوحيد لحقوق المواطن والمحدد لواجباتو، 

ويسمح ىذا التعاقد بمشاركة الفرد في الشؤون العامة لدولتو من خالل ىيئات تنوب عنو، 
وفي ىذا تتأسس مواطنة اإلنسان من حيث تحقق التوحيد بين اإلنسان وسياسة الدولة والذي 

 .يضمن لو االنتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة السياسية 

وعمى الرغم من التباين الظاىر بين الفالسفة في تحديد معنى المفيوم إال أن االتفاق 
يكمن في ارتباط كل فيمسوف بعصره وتماشيو مع طبيعة األحداث والوقائع فيو، لكن ومع 
ذلك يبقى صدى المشروع السياسي األرسطي والتأسيس لمّرجل السياسي قائما يعبر عن 

حضوره في جميع النظريات الحديثة التي حاولت االشتغال عمى المفيوم، ولعل الشاىد عمى 
ذلك ىو أن النص األرسطي الممثل في السياسة ال يزال يحقق حضوره بين النصوص 

 .السياسية األخرى
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