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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مادة /مدخل العلوم السياسية

 (3)  محاضرة

 )موجز(

 أسامة العادلي/د –القائمان على التدريس: د/أحمد وهبان 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ الفكر السياسي

هو كل ما يصدر عن العقل اإلنسـاني مـن كاكـار اءرا   السياسيالفكر _ 
 اظواهره اقضاياه.  انظريات ااجهات نظر تتعلق بعالم السياسة

 :_ الفكر السياسي نوعان

كي ال يلتـزم اـاح ب بصـدده كي مـمه  مـن  :اكر سياسي عشوائي_ 1  
ـــي ـــاري كا علم ـــة )الســـفي كا اخت  ـــر .ممـــاه  المعرا ـــار للفك ..إلـــخ(. م 

 .السياسي العشوائي مقوالت الفالح الفصيح اي الفكر الفرعوني
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)كي مـمظم(: اهـو الـيي يلتـزم اـاح ب بصـدده  اكر سياسي ممهجـي _2
ــاه  المعراــة ممهجــا   ــان ، مــن مم ــا   ممهجــا  ســوا  كن كم ، كم الســفيا  ، علمي

 إلخ. كم قانونيا   اخت اريا  

بــالفكر  اســوت تقتصــر دراســتما علــا الفكــر السياســي الممهجــي  ــد ا  
 السياسي اليوناني.

 الفكر السياسي اليوناني 

، نتاج ط يعي ل يئتبإن كي اكر إنساني بما اي ذلك الفكر السياسي هو   
، ( لها تأثير حتمي علا اكـرهاثقااة امكانا   بمعما كن  يئة المفكر )زمانا  

ق ل التطـر  إلـي دراسـة الفكـر اليونـاني كن نعـرت ب يجـاز   ليلك ال د لما
 بال يئة التي كارزت ذلك الفكر.

  يئة الفكر اليوناني )اإلغريقي(

نانت بالد اليونان القديمة )كي بالد اإلغريق( مقسمة إلي مدن حرة تم ل 
حيث كانت الوحدة السياسية القائمة اقتياك تعرت ، نل ممها دالة مستقلة

إستجيرا ا امن كم لة هيه الدار كل من كثيما امقدانيا ا  المديمة-دالة 
كرجوس اغيرها. كما كانت هيه الدار تت ادر ال ع ـات الد لوماسـية كـدار 

 .كان ك ما  كل مديمة يعاملون اي المدن األخرى كأجانب ، امستقلة تماما  
ا كانت كل دالة ع ارة عن مديمـة رئيسـية )هـي العااـمة االتـي تسـتمد 

ــدان ــة مق ــا ادال ــة كثيم ــار دال ــا ايق ــة اســمها ممه ــة المديم ــيا(  يادال ، اهك
 اممطقة زراعية.، اميما 
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للمديمة اكانت كـل مديمـة تتكـون مـن  ال ما  االجتماعي )كا الط قي(كما 
 ثالث ط قات هي:

األار كن يولــد  :اكـان يشــتري اـي المــواطن  ـرطان :المواطمـون     (1)
ــة )كي يحمــالن جمســية المديمــة( ــان إلــي المديم ــوين يمتمي ، أل 

ــة ــ  ســن ال امم ــاني كن ي ل ــي بعــ   اال  عشــرة )كا العشــرين ا
المدن(. اتتمتع ط قة المواطمين دان غيرها بالحق اي ممارسة 

 نااة الحقو  المدنية االسياسية.

اهم كل من يعيش اي المديمة بصـفة دائمـة كا متقتـة  :األجانب    (2)
مــن األحــرار ا ال يحمــل جمســيتها. )كي ك مــا  المــدن األخـــرى 

لهيه الفئة كيـة حقـو  سياسـية الموجودين بالمديمة(. الم تكن 
 بط يعة الحار.

االقائمــة  كا الع يـد اكـانوا يم لــون الفئـة األضـام عـددا   :األرقـا     (3)
ــــمهم األط ــــا  االمدرســــون  ــــة اكــــان م ــــا العمليــــة اإلنتاجي عل

ــخ ــون إل ــك لــم ، االموســيقيون اخــدم الممــازر االحراي ابــرغم ذل
ــم تكــن لهــم كيــة حقــو   سياســية اال يكونــوا مــن األحــرار كمــا ل

اهيا يشكك اي مقولـة كن اليونـان القديمـة كانـت تط ـق  .مدنية
إذ كن الحقـو  السياسـية ، الديمقراطية الم ا رة )حكـم الشـعب(

 نانت قاارة علا ائة المواطمين دان غيرهم.

من اللفظات )المصطلحات( السياسية التي  تجدر اإل ارة إلي كن ك يرا  
ت ذات كاـل يونـاني م ـل لفظـة نستادمها حتا يومما هـيا هـي لفظـا

بمعمـا حكـم  قراطـي كي الشـعب ا ديمـوديموقراطيـة التـي تمقسـم إلـي 
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ــم 1ا ــون حك ــم الشــعب. كا كمــا يقول ــة تعمــي حك بالتــالي االديموقراطي
 الشعب نفسب  مفسب المفسب.

  ال ما  السياسي لدالة المديمة اإلغريقية  

 :عماار هيتألف ال ما  السياسي للمديمة اإلغريقية من ثالثة 

 :الجمعية   (1)

تعقـد جلسـاتها بالسـاحة الك ـرى اـي ، اكانت تضم جميع المـواطمين  
اكـــان لهـــا دار اـــي كــل مـــا يتعلـــق بالوظـــائف التشـــريعية ، المديمــة

 كما كان لها دار رقا ي علا مجلس الامسمائة.، االتمفييية

 :مجلس الامسمائة   (2)  

من  ين مواطمي الق ائل اكان يضم خمسمائة عضو تمتا هم الجمعية 
الماتلفـة اـي المديمــة ال ـالالين ثالثــين عامـا امـا اوقهــا )علـا ســ يل 
الم ار كان مجلس الامسمائة بأثيما يتكون من خالر انتااب خمسين 

اكـان هـيا المجلـس هـو ، من كل ق يلة من ق ائل كثيمـا العشـر( عضوا  
علــا الــوظيفتين التشــريعية االتمفيييــة )كي كــان الحــانم  القــائم اعليــا  

 الفعلي للمديمة(.

 :المحانم   (3)

اهي بم ابة الجهاز القضائي للمديمة اكانت تتألف مـن قرابـة السـتة  
ءالت عضـو يمتا ـون لمـدة عـام اكــان لهـم دار رقـا ي علـا مجلــس 

  الامسمائة.
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السياسـي اليونـاني اهكيا نكون قد انتهيمـا مـن التعريـب   يئـة الفكـر 
 اايما يلي من محاضرات نشرع اـي التعريـب  ممـاذج لهـيا لفكـر  ـد ا  

 .أاالطون ب

  .م( 347: 427كاالطون )

  يئتب انشأتب

، م بمديمة كثيما ألسرة كرستقراطية .  427هو ايلسوت يوناني الد اي  
اقد مارس محااالت عديدة ، اكان بحكم مولده هيا  ديد التطلع إلي الحكم

ثـم كانـت اـدمتب ، هيا الصدد بـا ت كلهـا بالفشـل اصـدم اـي الواقـع اي
ال انية عمدما قامت حكومة كثيما ب عدام سقراي اليي كـان يم ـل بالمسـ ة 

انظـرا ، إلا كاالطون كستاذه ام لب األعلا اكرجـح الرجـار عقـال اـي زممـب
قع ايتجب بفكره إلـي لهيه الصدمات اغيرها راح كاالطون يمصرت عن الوا

" ال  :ايقــور، عـالم الميتاايزيقـا كا عـالم مـا ارا  الط يعـة(م الـراح )عـال
حقيقة اي العالم المادي المحسوس )عالم الواقع( اإنما الحقيقة هي مـن 

اقد زار كاالطون ،  أن عالم الراح السا ق علا عالم المادة)الميتاايزيقا("
، ي زممـبما يعرت اآلن بممطقة الشام حيث ازدهرت الحضارة الفيميقيـة اـ

حيـث تـأثر كاالطـون  هـيه ، اانتشـرت ديانـة التوحيـد ) اليهوديـة اقتـياك(
 لحضارة اثمية "إن ثمة إلهـا   ا نليلك يمقل عمب كنب قار  رغم كنب  ديانةال

انشـأتب ، هكيا كان ل يئتب .ك دع الكون اخلق ال شر اكلهمهم القيم ااحدا  
 :ح ايما يليكما سموض، ااكره السياسي، األثر ال ال  اي ممهجب
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 ممهجب

لممه   ايم ل اكره نموذجا  ، يعت ر كاالطون رائد الممه  الفلسفي الم الي  
، ميتاايزيقيـةالسفي م الي )استم اطي( ي دك عملية المعراة من مقـدمات 

ــي( ــدليل العقل ــات االســتم اي )كا الت ــدخل عليهــا سلســلة مــن عملي ، ثــم ي
 المجتمع )الواقع( حتا يكـون عليب  كن يكون  يجب عماالكشف  مستهداا  

 .ااضال   م اليا  

 اكره السياسي

قدم كاالطون ثالث محاارات )نتب( اي مجار الفكر السياسي امن خالر 
، الجمهوريـة :اتتم ل هيه المحـاارات اـي، األناديميةمدرستب المعرااة ب

  .االقوانين، االسياسي

  محاارة الجمهورية

اقدم ايها الب اكره السياسي المعرات  مظريـة الم ـل العـل كهـم كاكـاره 
 :االتي نعرض لها ايما يلي المديمة الفاضلةاي هيه المحاارة اكرة 

 :بمسلمتين )ارضيتين( هما كسس كاالطون مديمتب الفاضلة ارت اطا  

 .الفضيلة هي المعراة   ( )أ

للرجـل الحيـاة االجتماعيـة )السـ ل لمجـاح تقسيم العمل هـو كنسـب    ( )ب
 الواحد اظيفة ااحدة(.

كن هيا الجسم هـو  المديمة هيه علا مموار جسم اإلنسان معت را    ابما 
 ابالتـالي اقـد خلقــب علـا اضــيلة، خلـق م ـالي ألن هللا هــو الـيي خلقــب
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ابمـا  ، كعضـا ا  طاقةا  ذكا ااإلنسان اي تصور كاالطون هو ، ام الية
عليب ا ن المديمة الفاضلة يجب اي ركيب كن تتكون من ثالث ط قات هي 

اتقا ـل الطاقـة ) االمحـاربون اتقا ل اليكا  اي جسم اإلنسان( )الفالسفة
 .اتقا ل األعضا  اي جسم اإلنسان() الحرايون ا  اي جسم اإلنسان(

 :ثم يقسم كاالطون العمل  ين الط قات ال الث كالتالي 

اوظيفتهم هي القيام بعملية اإلنتاج لمد كاراد المديمـة بمـا  الحرايون كما 
 ...... إلخ..يلزم من غيا  امل س

اتمحصــر اظيفــتهم اــي الــدااع عــن كرض المديمــة )كي  المحــاربون اكمـا 
اال يحق لهم التـدخل اـي كمـور السياسـة االحكـم ) مـا نسـميب ، الحرب(

 .اليوم االحترات العسكري(

ألنهـم ، ألن الفضيلة هي المعراة( اوظيفتهم الحكـم )انظرا   الفالسفة كما
هم الحكما  القادران بعقولهم الراجحة علا الواور بسفيمة المديمة إلا 

 :ايقور،  ر األمان

ــا  " ــوا ملوك ــوا االســفة، علــا الفالســفة كن يكون ــوك كن يكون ــا المل ، " اعل
الفالسـفة لن ترى المدن )كي الـدار( خيـرا مـا لـم يصـ ح "  :ايقور كيلك

اعلـا ذلـك اـ ن كم ـل ، "ملوك هيه الدنيا  ـراح الفلسـفة كا يتش ع ملوكا  
حكومـة اهـي ، "حكومـة الفالسـفة"  ك كار الحكومات عمـد كاالطـون هـي

ألن تقييد الفالسفة بقانون يعمي اضع قيود ، مطلقة ال تتقيد بأي قانون 
قـدراتهم  ابالتالي الحد مـن، علا إ داعهم اع قريتهم اعقولهم المستميرة
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" كالرجـل األحمـق الـيي االقانون اي ركي كاالطون هو .الفية علا الحكم
 ."مهما كان خاطئا   ال يالير ركيب مطلقا  

ــة ابالمســ ة  ــاعي للمديم ــانين االقتصــادي ااالجتم ــي محــاارة للكي ظهــر ا
نظام را  حيث  كاالطون  )كا مشاعية( بشيوعيةالجمهورية ما يعرت 

ألنهـا تصـرت المـاس عـن االهتمـام بالصـالح العـام اـال  الملكية الاااة
ألنـب سيشـالل  را  كاالطـون نظـام األسـرةكما  .يهتمون إال بممتلكاتهم

 .الماس بأ مائهم ازاجاتهم عن اآلخرين من ك ما  المديمة

اهكيا جا ت كاكار كاالطون اي محاارة الجمهوريـة بعيـدة عـن الواقـع   
 محلقة اي عالم الايار.

 السياسيمحاارة  

يعت ر كهم ما قدمب كاالطون اي هيه المحاارة من اكر سياسي هو قولب  
ــأن للسياســة  ــمب ــن عل ــب ، اا ــي تعري ــا ، للسياســيباإلضــااة إل علــم كم

ــب بأنــب السياســة ــودة إلــا عــالم الــراح ااســتلهام  :ايعرا ــدرة علــا الع الق
اي ركي كاالطون هي اي عالم )الحظ كن كااة الحقائق .حقائق الحكم ممب

 .(الراح

هو القادر علا العودة إلا عالم الـراح ااسـتلهام  السياسيعليب ا ابما   
 .حقائق الحكم ممب

، حكم الماس عن غير طريق اإلنراه :عمد كاالطون اهو ان السياسة كما
 الحظ الم الية(.كي حكم الماس  رضاهم )
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   محاارة القوانين

اشل محااالت عديدة قدم كاالطون محاارتب هيه اي كااخر حياتب ابعد   
ليلك نجده قد تالا عن بع  م اليتب ، لتط يق اكره اي بع  المماطق

إلـا  يمكن كن يحكم الفالسـفة اسـتمادا  قار بأنب  ام ال  ، اي هيه المحاارة
ابالمسـ ة ، ا تري كن تضع هـيه القـوانين جمهـرة الفالسـفة قوانين الكمب

اقار بـأن  عن الشيوعيةتراجع  للكيانين االقتصادي ااالجتماعي للمديمة
اهكيا ، انظام األسرة، الواقع يفرض ضرارة األخي  مظام الملكية الاااة

جـا ت كاكـار كاالطـون اـي محاارتـب األخيــرة متصـالحة إلـا حـد مـا مــع 
 اي محاارتب األالا )الجمهورية(. الواقع اليي كان يراضب تماما  

 . .م 347اقد تواي كاالطون اي عام                   

######### 

 تحياتي

 


