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  چكيده

توان همه آثار فيلسوفان سياسـي از  گرايي، دو جريان اصلي در انديشه سياسي است؛ تاآنجاكه ميگرايي و كثرتوحدت

كرد. اين دو جريان فكري ـ سياسي، از گذشـته تـاكنون در ميـان    دوران كالسيك تا معاصر را براساس آن تبيين و تفسير 

گرايـي و ارسـطو بـه    انـد. در ميـان فيلسـوفان كالسـيك، افالطـون بـه وحـدت       فيلسوفان سياسـي، پيـروان فراوانـي داشـته    

گرايي درگرفت كه گرايي و كثرترو، در فلسفه سياسي آنان كشمكشي درباره وحدتگرايي باور داشت؛ ازاينكثرت

بر گرايي، افزونهاي بعد نيز نگريست. كوتاه آنكه، ديدگاه وحدتتوان در رويكرد فيلسوفان سياسي دورهآثار آن را مي

گرايـي، بـا دفـاع از    يكساني در زندگي مدني، بر تمركز قـدرت سياسـي نيـز تأكيـد دارد و دربرابـر آن، ديـدگاه كثـرت       

هـاي گونـاگون را اصـل قـرار     هـا و جريـان  ع آن در ميـان گـروه  چندگانگي در حوزه سياست، تنوع منابع قدرت و توزيـ 

محور افالطون و گرايي فضيلتدهد. بر همين اساس، اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي در پي تبيين ديدگاه وحدتمي

  شود.محور ارسطو است. از رهگذر اين تبيين، نزاع و تفاوت دو ديدگاه روشن ميگرايي فضيلتديدگاه كثرت
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  مقدمه

انـد  فلسفه سياسي داراي تاريخي كهن و پرجاذبـه اسـت كـه در بسـتر آن، فيلسـوفان سياسـي توانسـته       
ستايشي را در راستاي ارائه مباحث تئوريك مربوط به اداره جوامـع سياسـي انجـام    هاي درخور تالش

گيري اين تاريخ پربـار، برخـي تـأمالت فيلسـوفانه متفكـران سياسـي از اهميـت        هند. در فرايند شكلد
توان از توجه به وحدت و كثرت كه ريشـه در تـأمالت   بسزايي برخوردار بوده است. در اين ميان، مي

گيـري  لترين عوامل تأثيرگذار در نحـوه شـك  عنوان يكي از مهمفلسفي درباره ثبات و تحول دارد، به
گـرا در  گـرا و كثـرت  كه به تكوين دو ديدگاه وحـدت ايگونهفلسفه سياسي و تاريخ آن ياد كرد؛ به

فلسفه سياسي انجاميده است. در يونان باستان، نگاه ويژه افالطون به زندگي مـدني و مخالفـت شـديد    
سياسي متفاوت را رقـم  و با آثار و پيامدهاي  همارسطو با آن، پيدايش دوگونه تفكر سياسي متمايز از 

  زده است.

هاي نظام سياسي افالطون و ارسـطو در همـه ابعـاد آن، اعـم از ماهيـت، مبـاني، سـاختار و        تفاوت
منـد باشـند، كـامالً    مسائل، بسيار چشمگير بوده و براي كساني كه به مطالعه تاريخ فلسفه سياسي عالقه

افالطون همه عالم را واحد، هماهنـگ  صداست. شدت تكپيداست. نظام سياسي مطلوب افالطون به
گيـرد كـه در جامعـه    داند و از كنارهم نهادنِ اين انديشه و نظام سياسي، چنين نتيجه ميو يكپارچه مي

انساني نيز بايد سامان و نظمي واحد حاكم گردد. وي با محور قرار دادن وحدت، بـر تمركـز قـدرت    
گيـري  أكيد كرده و نقش مردم را در فرايند شـكل اي تسياسي و انحصار آن به اشخاص يا گروه ويژه

صـورت حـداقلي بـه آن نظـر دارد. ولـي      شناسـد و يـا بـه   قدرت و پيشبرد اهداف آن به رسميت نمـي 
بر گرايش بـه تكثـر سياسـي و تمركززدايـي از قـدرت      ارسطو با اصل قرار دادن كثرت و تنوع، افزون

اي فشرده و توجه اندكي به مقوله وحـدت دارد.  سياسي، بر توزيع قدرت سياسي در ميان شهروندان پ
گرايـي در فلسـفه   گرايـي و كثـرت  كند به روش توصيفي ـ تحليلي، نـزاع وحـدت  اين مقاله تالش مي

  سياسي افالطون و ارسطو را توضيح داده و به بررسي دالئل آن بپردازد.
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  مفاهيم

  یيگرا. وحدت١

شايسته است توضيح كوتاهي درباره مفهـوم   گرايي در حوزه سياست،پيش از تبيين مفهوم وحدت
وحدت بيان شود. بايد توجه داشت كه مفاهيمي همچون وحدت و كثـرت، ازجملـه امـور بـديهي     

. )138، ص1416طباطبـايي،   ؛152ص، 3ج، 1383(شـهرزوري،  هستند كه نيازي به تعريف ندارند 
حـال،  ايـن تر توضيح لفظ است تا بيان مفهوم. باشود، بيشآنچه در تعريف وحدت و كثرت بيان مي

وحدت عبارت است از تجريد و الغاي تشخصـات و خصوصـيات از يـك حقيقـت؛ تشخصـات و      
كننـد؛ ماننـد تجريـد    خصوصياتي كه در جهان عيني يا در قلمرو ذهـن، آن حقيقـت را احاطـه مـي    
واحـد و انسـان كلـي     تشخصات و خصوصـيات از افـراد انسـان و دريافـت حقيقتـي بـه نـام انسـان        

  .)109، ص1388(جعفري، 

شيء يا يك نوع شيء وجود دارد كـه رخـدادهاي    يكيعني تنها  )Monism(گرايي وحدت
شكل قانون وجود دارد دهد يا تنها يك قانون بنيادي يا يك گوناگون را پديد آورده يا توضيح مي

. ايـن مفهـوم،   )Scruton, 2007, p450(كنـد  اي خاص را كنتـرل مـي  كه همه تغييرات در حوزه
هاي فلسفي مطرح شد و مدعايش اين بود كه ريشه و سرچشمه جهـان،  نخست در چارچوب نظريه

گردد. در يونان برخي از يك جوهر يا يك ماده است. ريشه اين نظريه فلسفي به يونان باستان برمي
جـوهري جهـان و گروهـي ديگـر بـاور بـه بنيـاد چنـدجوهري نظـام          اور به خاستگاه تكفالسفه، ب

جوهري بودن و اسـتواري جهـان بـر    ها با طرفداري از تكميان، مونيستآفرينش داشتند كه دراين
 .)203، ص1388(كُلَلي، كردند يك جوهر، عناصري را نيز در بيان مصداق جوهر واحد مطرح مي

اي و هر موضـوعي شـكل   آغاز شده و در هر دوره» وحدت و كثرت«از اين هنگام رويارويي ميان 
  اي به خود گرفته است.تازه

  تـه اسـت.  كـار رف گرايـي در حـوزه سياسـت نيـز بـه     با برداشت از اين نگرش فلسـفي، وحـدت  

مند بـه وحـدت و همسـاني در زنـدگي     طوركلي عالقههايي است كه بهاين كاربست درباره انديشه
داننـد  سياسي هسـتند و تمركـز قـدرت سياسـي را بـراي تحقـق نظـم اجتمـاعي، امـري بايسـته مـي           

)Satyendra, 2003, v3, p511(.        ايـن نگـرش حـق حاكميـت را تنهـا از آنِ دولـت و اراده آن
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. يكي )62تا، صي(پازارگاد، بدانسته و معتقد است كه همه مؤسسات و افراد بايد پيرو دولت باشند 
گرايي، با تمركز بر انحصـار يـا عـدم انحصـار امـور      از فيلسوفان مسلمان در توضيح مفهوم وحدت

  نويسد:اجتماعي به افراد يا گروهي خاص مي

 انحصار در كار كه هستيم مواجه پرسش اين با اجتماعي زندگي مختلف هايعرصه در

 يـا  فـرد  چنـد  مـا  اگر گروه؟ چند يا فرد چند اختيار در يا و باشد گروه يك يا فرد يك

 و گوينـد مي پلوراليسم را اين پذيرفتيم ]در عرض هم[كاري  انجام براي را گروه چند

گويند (مصباح يـزدي،  مي مونيسم را اين پذيرفتيم را گروه يا فرد يك اگر آن قبال در

  ).249، ص1388

اي از قواعـد مشـخص   برخي نيز از روزنه ديگري به اين مقوله نگريسته و با تأكيد بـر مجموعـه  
 برتـر و  معناي وجود يـك ارزش  به گرايياند كه وحدتبراي تحقق وضعيت مطلوب، مدعي شده

، 1391يافـت (پايـك،    به آنهـا دسـت   قواعد از ايمجموعه توان بازندگي است كه مي عالي شيوه
  .)49ص

دهي فكري و ايـدئولوژيك  سامان گرايش به ، يكتاگرايي وگراييبنابر آنچه گذشت، وحدت
شـوند. ايـن   مالحظـه نمـي  هـا  كثـرت كـه در آن  اي اسـت گونـه بـه  و طراحي سيستم و نظام سياسي

، اعتقـادات،  تواند در طيف وسيعي از مسائل مرتبط با زندگي سياسي ازجمله، باورهاكتاگرايي ميي
  نفع و... باشد.هاي ذيهاي قدرت و گروهها، حوزهها، فرهنگها، روشارزش

گرايي بهـره گرفتـه   گرايي، همواره از مفهوم كثرتگفتني است كه در تعريف و تبيين وحدت
، در بيـان مفهـوم آن همـواره بـه ذكـر تقابـل مفهـومي        »عرَف األشياء بأضـدادها تُ«شود و از باب مي

شـود و دربـاره آن توضـيح چنـداني ارائـه نشـده اسـت.        گرايي بسـنده مـي  گرايي با كثرتوحدت
هاي آن در حوزه سياست، پس از تبيين ماهيـت  تر اين مفهوم و ويژگيرو، ابعاد بيشتر و عميقازاين

شـود،  كه گاهي در توضيح مفهومي وحدت گفتـه مـي  طورير خواهد شد؛ بهتگرايي روشنكثرت
  ).962، ص2، ج1386وحدت نفي كثرت است (دشتكي، 
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  ييگرا. کثرت٢

آيـد. در  شـمار مـي  از واژگان پركاربرد در فلسفه سياسي بـه  )Pluralism(گرايي امروزه كثرت
را بـه درنـگ واداشـته، موضـوع     مباحث سياسي، يكي از مسائل مهمي كه انديشمندان اين رشته 

قدرت و مباحث پيراموني آن، همچون شيوه توزيع قدرت، كيفيت رابطه حكومت با شـهروندان  
هاي گيري سياسي است. نظريههاي اجتماعي و اندازه تأثيرگذاري آنها در فرايند تصميمو گروه

گرايـي، تكثـر و   كثـرت اند. در اين ميان، فرض اصلي گوناگوني در اين زمينه طرح و بسط يافته
اجتمـاعي ـ فرهنگـي و      هـاي تنوع در سياست است كه در چارچوب به رسميت شناختن تفاوت

گرايي در ). كثرت15، ص1385كند (مك لنن، ايجاد سهولت براي متفاوت بودن تبلور پيدا مي
 و همسـاني اشـاره   تـك بـودن  ترين معناي خود، به برتري نظري چندگانگي و تنـوع، بـر   اساسي

گرايـي، بـر كثـرت اشـياي     گرايي در مخالفـت بـا وحـدت   ). درواقع، كثرت47دارد (همان، ص
بنيادي، فرآيندها، مفاهيم و توضيحات استدالل كـرده و در شـكل سياسـي آن، بـاور بـه توزيـع       
قدرت سياسي از راه نهادهاي گوناگون است كه مي توانند اقدامات يكديگر را محـدود كننـد،   

  .)Scruton, 2007, 528(يك از آنها داراي قدرت عاليه نيستند چيا نهادهايي كه هي

كنـد: چنـدگرايي، بـه زبـان سياسـتمداران،      آلن بيرو، پلوراليسم سياسي را چنـين توصـيف مـي   
كه هـر خـانواده فكـري ـ عقيـدتي هـم        ايگونهدهي پيكر سياسي كشور بهعبارت است از سازمان

هاي الزم د را بيابد و هم به حقوق خود دست يابد و زمينههاي خوامكان و ابزار پاسداري از ارزش
  ).269، ص1375هاي سياسي فراهم گردد (بيرو، براي مشاركت فعاالنه اعضاي آن در صحنه

شـود كـه   نيز مانند توضيح باال بيان شده است. در اين اثـر تأكيـد مـي    فرهنگ سياسيدر كتاب 
كثرت، فراواني و افزايش كمي و كيفـي احـزاب،   پلوراليسم سياسي، به معناي نگرش و گرايش به 

و گوناگوني آرا و عقايد در راستاي مصالح جامعه و سرانجام تكثر قدرت در  هاها، انجمنجمعيت
كار رفته است. در پلوراليسم سياسي، بايد به تحكيم مباني امـور يادشـده پرداخـت و    ها بههمه زمينه

هاي سياسي، اقتصادي، تعليم و تربيت فرهنگـي  و انجمنها سوي احزاب، جمعيتمردم جامعه را به
مردم در امـور   چندجانبهها و سنديكاهاي شغلي، تشويق و ترغيب كرد، تا با مشاركت و نيز اتحاديه

تـر و صـعودي   عامه، مصلحت امور همگاني تأمين شود و اداره امور جامعه، تواني بيشـتر، گسـترده  
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هـا،  هـا، انجمـن  وري در رفتار با احزاب، جمعيتسامح و ميانهگيرد. تحمل آرا و عقايد، تساهل و ت
؛ پازارگـاد،  163، ص1382بابـايي،  ها و سنديكاها، شرط بايسته تحقق پلوراليسم است (علياتحاديه

  ). 62تا، صبي

گرايان درباره جامعه پلورال، به مفهـوم  اند تا با برشمردن ادعاهاي كثرتبرخي نيز تالش كرده
گراهـا معتقدنـد كـه در    عمق معنايي آن رهنمون شوند. بر اساس اين رويكـرد، كثـرت   پلوراليسم و

هـاي جديـدي كـه    هـاي پيشـين و گـروه   جامعه پلورال، در كنار توزيع گسترده قدرت، ميان گروه
زنـي ميـان   هـا تصـميمات، نتيجـه چانـه    شوند رقابت پايداري وجـود دارد. در ايـن نظـام   تشكيل مي

تنهـايي قـدرت را در دسـت نـدارد. حـل و رفـع       شود و هيچ گروهي بهسته ميهاي پرنفوذ دانگروه
هاي بـدون خشـونت، بـه شـكل تعامـل و تـدابير مربـوط بـه روش كـار، ماننـد           ها از راهناسازگاري

). در جامعه پلورال، سيستم سياسي از 43، ص1384شود (بال و پيترز، برگزاري انتخابات، عملي مي
صورت پايدار و منصفانه بـاهم رقابـت   دست آوردن قدرت بهكه براي بهنفع هاي ذيتركيب گروه

در ايـن جوامـع، حقـوق و منـافع     . (Tower Sargent, 2003, p49)گيـرد  كننـد شـكل مـي   مـي 
شود؛ زيرا هـيچ گروهـي قـدرت مسـلط را در دسـت نـدارد؛ بلكـه قـدرت         خصوصي نيز حفظ مي

هاي قـدرت در  نند از راه فعاليت در يكي از گروهتواهميشه در حال تغيير است و خود افراد نيز مي
  .)Satyendra, 2003, v3, p579(سازي تأثير داشته باشند تصميم

طوركلي ايمان يا تعهـد بـه تنـوع و تكثـر     گرايي بهآندرو هيوود، با تأكيد بر اين نكته كه كثرت
  كند:بيان ميگرايي را چنين هاي عمده كثرتميان بسياري از مباحث موجود است، فرضيه

هاي گوناگون عضو هايي عضويت دارند و بسياري نيز در گروههمه شهروندان در گروه •
 خواهند بود.

ـيچ گروهـي          برابري تقريبي ميان گروه • ـته و ه ـه حكومـت دسترسـي داش ها وجـود دارد و هـر گروهـي ب
 موقعيت برتر ندارد.

ران در برابر اعضاي خود ها وجود دارد و رهبگويي در درون گروهسطح بااليي از پاسخ •
 مسئول هستند.

طرف است و مكانيسـم حكـومتي بـه انـدازه كـافي پراكنـده       ها، بيدولت در برابر گروه •
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 ها بتوانند دربرابر موضوعات گوناگون ديدگاه خود را اعمال كنند.است تا گروه

ربـاره  كننـد؛ ولـي تـوافقي ميـان آنهـا د     ها بر سر منافع با يكديگر رقابت مياگرچه گروه •
ــي و ارزش  ــتم سياس ــت سيس ــوود،   ماهي ــود دارد (هي ــت وج ــاي آزادي و رقاب ، 1391ه

  ).212ص

گرايي با اشاره به دليـل يـا انگيـزه طرفـداري     اهللا مصباح يزدي در مقام تبيين مفهوم كثرتآيت
 نويسد:گرايي سياسي ميها از كثرتغربي

گونه كـه  ، يكي از آنها هماناز ميان كاربردهاي متفاوتي كه براي اين واژه وجود دارد

هـا و تخاصـمات جلـوگيري    اشاره شد، انگيزه طرفداري از اين گرايش بود تا از جنگ

وجـود آورد. طبـق ايـن توضـيح، مبنـاي پلوراليسـم       آميـز بـه  كند و زنـدگاني مسـالمت  

هـاي موجـود در جامعـه    كننـد كـه كثـرت   آميز است. لذا توصيه ميهمزيستي مسالمت

يكديگر و اصطكاك، نيروهاي خود را صرف خودسازي دروني نمايند  جاي تنازع بابه

شان اين باشـد كـه بـا    آميز زندگي كنند، نه اينكه سعيصورت مسالمتيكديگر بها و ب

 ؛ها قائل به كثرت باشـند يكديگر يكي شوند. معناي اين سخن آن نيست كه همه گروه

اآنكه هر گروهي خود را بر حق واقعيت است و اين منافاتي ندارد ب ،بلكه وجود كثرت

گ (مصباح يـزدي،  باطل. در ظاهر، با ديگران سازش دارد، نه جن بداند و ديگران را بر

  ).5-4، ص1376

گرايي يعني ما بايد به تفـاوت و چنـدگانگي در جامعـه و سياسـت، دربرابـر      طوركلي، كثرتبه
هـاي  زاب سياسـي، گـروه  توانـد در احـ  يمـ همسان بودن و وحدت، توجه كنـيم. ايـن چنـدگانگي    

هـا،  هـاي اعتقـاد، فرهنـگ   هاي اقتدار، اعتقادات مذهبي، اعتقادات اخالقي، پـارادايم نفع، حوزهذي
  .  (Bevir, 2010, 1065)ها باشد هاي زندگي و ارزشروش

  محورگرايي فضيلتافالطون: وحدت

مبـاحثي كـه وي در    فضيلت مفهومي است كه در كانون تأمالت سياسي افالطون قـرار دارد. اكثـر  
نوعي با مفهوم فضيلت در ارتباط است. چه كسـي بايـد در جامعـه    پردازد بهفلسفه سياسي به آن مي

ــاهي       ــه جايگ ــه از چ ــد اداره جامع ــردم در فراين ــت؟ م ــت چيس ــداف حكوم ــد؟ اه ــت كن حكوم
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د فيلسوف تواند نمايانگر رويكرهايي هستند كه پاسخ به آنها ميبرخوردارند؟ و مانند اينها، پرسش
هـايي ازسـويي،   هاي افالطون درباره چنين پرسشبه مقوله وحدت و كثرت باشد. درنگ در پاسخ

ديگـر، گويـاي ارتبـاط    ازسـوي دهنده عالقه فراوان ايشان به وحدت در جامعه سياسي است و نشان
، محـور  كه فضـيلت ايگونهها با جايگاه ممتاز فضيلت در فلسفه سياسي افالطون است؛ بهاين پاسخ

گرايـي كـه در فلسـفه سياسـي     توان از وحـدت رو، ميآيد. ازاينشمار ميوحدت مورد نظر وي به
  محور نام برد.گرايي فضيلتعنوان وحدتشويم بهرو ميافالطون با آن روبه

گـراي  درهرصورت، مروري بر آثار افالطون گوياي اين واقعيت است كـه وي يـك وحـدت   
ظ محتـوا و هـم غايـت و سـرانجام در روش و سـازوكارهاي مـديريت       لحاكامل است؛ يعني هم به

طوركلي، افالطون كل عالم را داراي وحـدت  گريزان است. به شدتبهسياسي، از هرگونه تكثري 
اي كه در آن، نظم و طرح واحدي حاكم است كه در داند؛ مجموعهو هماهنگي و يكپارچگي مي

گيرد كه در جامعـه  انديشه بر دنياي سياست، چنين نتيجه ميوراي عالم قرار دارد. وي با تطبيق اين 
اساس، تنهـا راه نيـل بـه سـعادت، وحـدت و      انساني نيز بايد سامان و نظمي واحد حاكم شود. براين

ها و همچنـين توجـه بـه منـافع     هماهنگي اجتماعي است كه از بين بردن اختالف ميان افراد و گروه
 فتحعلـي، ( ي حاكميت واحد، تنها راه دستيابي به اين مقصود استجاي منافع فردي و برقرارملي به

عبارتي را نگاشته است كه ديدگاه وي را دربـاره   قوانين). افالطون در كتاب 111- 110، ص1378
 توان گفت، در ايـن عبـارت آمـده   دهد و همه آنچه ميصورت كامل نشان ميوحدت و كثرت به

  است:

اي تـرين قـوانين را در جامعـه   هـا و شايسـته  حكومـت تـرين  بهترين نظام سياسي و كامل

دوسـتان  «گويـد  آن صـادق باشـد كـه مـي    توان يافت كه آن مثـل مشـهور درمـورد    مي

اگر چنين وضعي اكنون در كشوري برقرار اسـت  ». اندي در هرچه دارند شريكراستبه

ه زنـان و  همـه امـوال، بلكـ    تنهـا نـه يا در آينده در كشوري برقرار شود، بدين معني كـه  

كودكان نيز ميان همه مشترك باشند و مالكيت شخصي از هر نوع و به هـر كيفيـت از   

طبيعـت خاصـيت شخصـي و انفـرادي      حكـم بهو حتي همه چيزهايي كه  بين برده شود

ها، تا حدي جنبه اشتراكي پيدا كنند؛ يعني همه ها و دستها و گوشدارند، مانند چشم

و گذشته از ايـن، همـه افـراد جامعـه از پيشـامدي واحـد        باهم بشنوند و باهم كار كنند
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و همـه يـك چيـز را بسـتايند و يـك       اي واحد غمگين گردندشادمان شوند و از حادثه

و خالصـه كـالم، قـوانين موفـق شـوند بـه اينكـه تمـام جامعـه را           چيز را نكوهش كنند

اي بـه  هتـوان گفـت كـه چنـان جامعـ     صورت واحدي كامل درآورند، با اطمينان مـي به

  ).2039ص ،4، ج1380 افالطون،بلندترين پايه كمال رسيده است (

رو، بسـياري  و ازايـن  عبارت باال حكايت روشني از عالقه شديد افالطون به مقوله وحدت دارد
صورت جدي مورد توجه قرار گرفته گرايي افراطي در فلسفه سياسي ايشان بههاي وحدتاز مؤلفه

  است.

تواننـد  اي ميري به تمركز قدرت سياسي دارد و معتقد است تنها افراد ويژهافالطون عالقه بسيا
از عهده كارهاي شايسته قدرت سياسي برآيند. وي درباره مالك و معيار درستي حكومت، تنها به 

كند. اين معيار، مـالك تغييرناپـذير دربـاره حكومـت     برخورداري حاكم از دانش فلسفه تأكيد مي
صورت مهم نيست فرمانروايي ايشان از اين ويژگي برخوردار باشد، دراين مطلوب است. اگر كسي

و همچنين مهم نيست كـه وي براسـاس    با خواست و اختيار مردم و يا برخالف خواست آنان باشد
قانون اساسي مدون و يا بدون قانون حكمراني كند؛ بلكه تنها مالك اين است كه فرمـانروايي وي  

). افالطون عالقه به تمركز حداكثري قدرت را 1514، ص3ج(همان، از روي دانش صورت گيرد 
پـذير اسـت كـه    بهترين نظام سياسي تنهـا آنجـا امكـان   «روشني بيان كرده است: به قوانيندر كتاب 

صـورت  و درغيـراين  تن جمع شوندداري راستين در يكقدرتي كامل و مطلق با دانايي و خويشتن
  .)2010ص ،4جهمان، (» محال است

گـران) تشـكيل   جامعه سياسي افالطون از سه طبقه فرمانروايان، پاسداران و كـارگران (صـنعت  
ها متصف بـه  شود كه جوامع نيز مانند انسانبندي يادآور ميشده است. وي در راستاي همين دسته

هـايي اسـت كـه ارزش جامعـه از     شوند. جامعه نيك داراي اوصاف و ويژگيصفت نيك و بد مي
داري و عـدالت اسـت.   ها عبارت از دانايي، شجاعت، خويشتنگيرد. اين ويژگيه ميآنها سرچشم

تعريف عدالت از نگاه ايشان اين است كه هركس كار خود را انجام دهد و به كار ديگران دخالت 
وران، سپاهيان و زمامدار تنها به انجـام  گانه پيشهنكند. عدالت در اين است كه هريك از طبقات سه

اي عـادل  باشـد، جامعـه   فرمـا حكـم اي كـه چنـين وضـعيتي در آن    ود بسنده كنند و جامعهوظيفه خ
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ورزي، وظيفه شويم كه وظيفه زمامدار، سياست). يادآور مي954- 945ص ،3جخواهد بود (همان، 
، حراست از كيان جامعه سياسي و وظيفه كارگران، پرداختن به امـور روزمـره اسـت كـه     پاسداران

اساس، در جامعه آرماني افالطون، اكثريت بيرون از اين محدوده قرار دارد. براينگمان، سياست بي
شـان، مشـاركت سياسـي فعـال     شهروندان آن، بيگانه با امور سياسي بـوده و در فراينـد اداره جامعـه   

جـز صـداي   صداسـت كـه در آن بـه   تـك  شـدت بـه ندارند. درواقع، نظام مطلوب افالطون، نظامي 
رسد. وي با ارائه مفهومي خـاص از عـدالت،   ، صداي ديگري به گوش نميشناسفيلسوف حقيقت

دارد و شـهروندان را از مشـاركت   در جهت تحقق وحدت و هماهنگي در جامعه سياسي گام برمي
درسـتي يـادآور   ). برلين به129- 128، ص1، ج1388كند (فاستر، سياسي فعال و معنادار محروم مي

طبقـات   كـه  اسـت  ايهكننـد هماهنـگ  و بخـش وحدت اصل افالطون، شود كه عدالت از نگاهمي
 در و درسـتي بـه  را كـارش  فـردي  هر كه يابدتحقق مي هنگامي و داردمي نگه تعادل در را گانهسه

 دو بـراي  و اسـت  خـودش  طبقـه  فراخـور  كه كاري با مطابق دهد؛ يعني انجام ديگران با هماهنگي

  ).223- 222، ص1385(برلين،  ندارد آفرينيمزاحمت و ديگر مداخله طبقه

كنـد.  نگرش در فلسـفه سياسـي افالطـون خودنمـايي مـي      شاياناي عنوان مؤلفهباوري نيز بهتاريخ
كنـد كـه در فراينـد آن، شـهروندان از     هـاي غيرمطلـوب را چنـان تبيـين مـي     وي دگرگوني حكومت

كننـد؛  شـخص پيـروي مـي   هـاي سياسـي از رونـدي م   بهـره هسـتند. دگرگـوني   هرگونه نقش مؤثر بي
گمـان رخ  پـذير بـوده و بـي   بينـي كه نوع تغييرات و سامان وضعيت آتي جامعه، كامالً پـيش ايگونهبه

ــد داد  ــاره   1123- 1096، ص2، ج1380افالطــون، (خواه ــه افالطــون درب ــي ك ــهروندان در تبيين ). ش
د، سـاختار نظـام سياسـي    دهد، نقش مؤثري ندارند؛ بلكه در اين فراينـ هاي سياسي ارائه ميدگرگوني

ديگر، وي علـت  سخن؛ بهاستكننده بوده و رفتارهاي سياسي شهروندان نيز متأثر از آن موجود تعيين
وجو كرده و به افـراد، جـداي از سـاختارها توجـه     تغييرات را تنها در درون ساختارهاي سياسي جست

، طعـم دگرگـوني را   هوشـمندانه اب ريزي براساس انتخـ كند. هر نظام سياسي بدون برنامهچنداني نمي
هـاي سياسـي غيرمطلـوب بـا ناديـده      به تغييرات سياسي در نظـام  افالطونخواهد چشيد. بنابراين، نگاه 

هـا در ايـن   ظاهر جبرگرايانه سامان يافته است. همچنين به باور وي، دگرگـوني ها، بهگرفتن اراده ملت
  .بردمي كند، بلكه آن را در مسير سقوط پيشبه بهبود وضع اجتماعي كمكي نمي تنهانهها نظام
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روشن است چنين نگرشي، با قدرت انتخاب و آزادي اراده سياسي شهروندان سـازگار نيسـت.   
صورت، اهميـت چنـداني بـه گـزينش و     اگر تحوالت در مسير ثابت و مشخصي پيش برود، دراين

هاي متفاوت مـردم داده  ارادهانتخاب سياسي و همچنين ساماندهي نظام سياسي براساس خواست و 
  شود. نمي

توان با بررسي ديـدگاه وي دربـاره دموكراسـي    نگاه بدبينانه افالطون نسبت به آزادي را نيز مي
دسـت آورد. افالطـون دربـاره آزادي در دولتـي     كنـد، بـه  ياد مي» دموكراسي بد«كه وي از آن به 

ومـت دموكراتيـك بـه سـبب خواسـت      كنـد. بـه بـاور وي، حك   طور جامع بحث ميدمكراتيك، به
يابنـد. مشـكل   آيد و آنها در چنين حكومتي به آزادي بيشـتري دسـت مـي   ها پديد ميآزادي انسان

هاي انحرافي، بـه پـذيرش آزادي و   اصلي افالطون با دموكراسي و قرار دادن آن در زمره حكومت
آزادي نظـم حـاكم بـر    گردد. وي بر اين بـاور اسـت كـه    هاي دموكراتيك برميتنوع در حكومت

كنـد: آزادي  بندي مـي كند. افالطون پيامدهاي آزادي را چنين جمعها را متالشي ميزندگي انسان
رسـاند. در چنـين شـرايطي    در حكومت دموكراتيك، به روابط مسـتحكم خـانوادگي آسـيب مـي    

د و در گفتـار و  دارنخوردگان را نگه نميبرد و جوانان احترام سالشاگرد از استاد خود فرمان نمي
از آزادي برخـوردار شـده و زنـان     صاحبانشـان ها نيز مانند خيزند. بردهكردار با آنان به رقابت برمي

). وي در نقد آزادي به اين اندازه بسـنده نكـرده و تـالش    1122همان، ص(شوند تراز مردان ميهم
  هاي طنزآميزي را نيز بيافزايد: كند به انتقادهاي خود مايهمي

توانـد بـاور   كـس نمـي  گـذارد، هـيچ  ي را كه اين آزادي در رفتار جانوران اهلي مياثر

ها بـه  سگبه قول آن مثل مشهور، ماده تنهانهكند، مگر آنكه به چشم خود ديده باشد. 

جويند؛ بلكه اسبان و خران نيز مانند مردان آزاد بـا غـرور و نخـوت راه    بانوان تأسي مي

همـان،  ( شوندور ميبه هركه از راه آنان به كنار نرود حمله روند و در كوچه و بازارمي

  ).1123ص

بين نيست و به آن بـا ديـده ترديـد و انكـار نگريسـته      حال، افالطون نسبت به آزادي خوشهربه
است. تأمل در ديـدگاه افالطـون دربـاره تحـوالت اجتمـاعي، دموكراسـي و آزادي، گويـاي ايـن         

ـاركت سياسـي   رچوب فلسفه سياسي ايشان، توان در چاواقعيت است كه نمي جايگاه چنداني براي مش
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روست كه شماري سپرد. البته اين امر، نه ازاينشهروندان متصور شد؛ بلكه امر سياست را بايد به افراد انگشت
دليل اثرگذار نبودن آنها در اداره جامعه سياسي است. ممكـن  مردم در برگزيدن حاكم نقشي ندارند، بلكه به

قبولي برخـوردار شـوند   ت انتخاب حاكم در اختيار مردم نباشد؛ ولي در مديريت مدني، از مشاركت قابلاس
كه گواهي بر اين امر در فلسفه سياسي افالطون وجود ندارد. از ديدگاه افالطون، توده مردم از نظـر سياسـي   

ـان بـوده و هرگـز داراي     اي در جامعه ندارند و تنها وظيفه آنها اطاعت و فرمانبري از طهيچ وظيفه بقـه حاكم
  ).105، ص1393ظرفيت و استعداد سياسي نيستند (نظرپور، 

دسـت  توان ديدگاه افالطون را درباره منافع فردي و عمومي نيز بـه براساس مباحث گذشته، مي
آورد. برانداختن مالكيت خصوصي، پيوند مستحكم و مستقيمي با پايين آمدن جايگاه منافع فـردي  

توان تصور درستي كه در چنين شرايطي، حتي نميطوريفتن جايگاه منافع عمومي دارد؛ بهو باال ر
سياست به معني راستين بايد منافع عموم را «اساس، وي معتقد است كه از منافع فردي داشت. براين

وسيله  در نظر گيرد نه منافع افراد را؛ زيرا منافع عموم، وسيله ارتباط و يگانگي است و منافع فردي،
  ).2176ص ،4ج ،1380 افالطون،( »جدايي

  محورگرايي فضيلتارسطو: كثرت

ارسطو نيز مانند ديگر فيلسوف برجسته يونان باستان، يعني افالطون، فضيلت را محور فلسفه سياسي 
اي درباره فضايل انساني عنوان گنجينهتوان بهرا مياخالق نيكوماخوس خود قرار داده است. كتاب 

دار خـود كـرده اسـت. بـاوجوداين،     محـور را وام كه در طول تاريخ همه فيلسوفان فضـيلت دانست 
كند، كامالً متفاوت با روشي است شهر پيشنهاد ميراهي را كه ارسطو براي تحقق فضايل در دولت

ها كه افالطون پيش از او پيشنهاد كرده بود. ارسطو معتقد است كه فضيلت را بايد در درون كثرت
اساساً تأكيد بـر وحـدت، فضـايل و حتـي موجوديـت جامعـه سياسـي را نيـز بـه مخـاطره            جست و

گرايـي  گرايي را كه در فلسفه سياسي ارسطو مطرح شده اسـت، كثـرت  رو، كثرتاندازد. ازاينمي
  گرايي موردنظر او باشد.محور ناميديم تا گوياي ويژگي كثرتفضيلت

سـوي  گرايانه افالطون، وي را بـه هاي وحدتانديشهرويارويي و نگاه انتقادي ارسطو نسبت به 
بـه   سياسـت هاي مختلف كتاب گرايي كشانده است. ارسطو در بخشويژه از كثرت ايطرح گونه
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هـاي  گرايانـه انديشـه  هاي وحدتپردازد. بيشتر نقدهاي او درباره جنبههاي افالطون مينقد ديدگاه
اختالفـات اساسـي افالطـون و ارسـطو را ديـدگاه      درسـتي يكـي از   استادش است. حميد عنايت بـه 

كند و اهميت توجـه بـه ايـن    گرا معرفي ميبيني افالطون در برابر دفاع ارسطو از جامعه كثرتتك
  ).186، ص1383شود (عنايت، اختالف را يادآور مي

ــاب دوم   ــطو در كت ــتارس ــه      سياس ــوري از انديش ــه تبل ــون ك ــتراكي افالط ــام اش ــد نظ ــه نق ب
دنبال بيشترين اندازه ممكن وحدت در سراسر جامعه پرداخته و از اينكه وي به ه استگرايانوحدت

كند. وي بر اين باور است كه هرگاه وحدت از انـدازه معينـي   سياسي است، اظهار ناخوشنودي مي
آيـد  گرايد؛ زيرا هر جامعه سياسي از تكثر افراد پديد ميسوي نابودي و نيستي ميبگذرد، جامعه به

اي حكـم خـانواده و حتـي فـرد را خواهـد      گر وحدت از اندازه مشخصي بگذرد، چنـين جامعـه  و ا
رو، اگر قانونگذار بتواند جامعه سياسي را وحدت بخشد، بايد از آن داشت، نه جامعه سياسي. ازاين

چراكه فرجام چنين كاري جز تباهي جامعه سياسي نخواهد بود. البته ارسطو اطمينـان دارد   بپرهيزد؛
، 1386، هاست، تحقق چنين وحدتي را دشوار خواهد كرد (ارسطوكه تكثري كه در سرشت انسان

بـار اسـت؛   ديگري نيز براي جامعه سياسـي زيـان   ازنظرازاندازه، براين، وحدت بيش). افزون42ص
هاي خود را فـراهم سـازد كـه افـراد آن جامعـه پرشـمارتر و       تواند نيازمنديزيرا جامعه هنگامي مي

پوشـي از اشـكاالت پيشـين، اشـكال ديگـري را دربـاره       . وي با چشـم )44(همان، ص تر باشدنوعمت
اينكـه ايـده افالطـون، دربـاره      برفرضنويسد: آفرين افالطون مطرح كرده و ميهاي وحدتبرنامه

ضرورت وحدت حداكثري براي رستگاري جامعـه سياسـي را بپـذيريم و بـاور كنـيم كـه بهتـرين        
صـورت، اشـكال   در برخورداري از بيشترين اندازه ممكن وحدت است، دراين مصلحت هر جامعه

زيـرا نظـام اشـتراكي كـه      ديگري متوجه سازوكارهاي وي بـراي تحقـق ايـن هـدف خواهـد شـد؛      
تواند وحدت دلخـواه وي  افالطون براي تحقق وحدت در جامعه سياسي در پيش گرفته است، نمي

داند: كلي، ارسطو اختالف را جزء ذاتي جامعه سياسي ميطور) به45- 44صرا پديد آورد (همان، 
گونـه كـه برخـي    اختالف كيفي، جزء ذاتي جامعه سياسي است؛ پس پيداست كـه وحـدت بـدان   «

شـود،  اي پنداشـته مـي  پندارند، جوهر جامعه سياسي نيست و آنچه شرط رستگاري چنين جامعهمي
  (همان).» ي مايه نابودي آن استراستبه
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الف افالطون، ثبات و پايداري جامعه سياسي را در برابري ميان شهروندان يافته و بر ارسطو برخ
و يا به هر ترتيب ديگري به مقام  ، به مدت يك سالتناوببهاين باور است كه همه شهروندان بايد 

سان، همه شهروندان در كـار حكومـت شـركت خواهنـد داشـت (همـان،       فرمانروايي برسند. بدين
رو، ارسطو معتقد است شايستگي فرمانروايي نبايد به شمار اندكي از شـهروندان  اين). از43- 42ص

؛ ولـي وظيفـه   بردارنـد فرمـان محدود باشد. اگرچه در هر جامعه، گروهي فرمانروا و گروهي ديگر 
). وي فهـم  98، ص1390ي نبايد بر عهده هيچ گروهي براي هميشه باقي بماند (عنايت، بردارفرمان

ندي را نيز به مشاركت و سهيم شدن مردم در سطوح باالي قدرت سياسي پيونـد زده  خود از شهرو
  كند كه: و بر اين نكته تأكيد مي

كنـد؛ و   يبـردار تنـاوب فرمـانروايي و فرمـان   شهروند به معناي كلي كسي است كه بـه 

ولـي در حكومـت    ،هـا بـا يكـديگر فـرق دارد    اگرچه انواع شهروند در انواع حكومت

ب شــهروند كســي اســت كــه هــم بــر فرمــانروايي توانــا باشــد و هــم بــه   كمــال مطلــو

ارسـطو،  ( تا بتواند زنـدگي خـويش را بـه فضـيلت آراسـته دارد      ،خرسند يبردارفرمان

  ).137، ص1386

ابعــاد ديگــري از رويكــرد  تأمــل در انتقــادات ارســطو نســبت بــه فلســفه سياســي افالطــون، 
هـايي از  سازد. نگاهي بـه بخـش  اي سياسي روشن ميهگرايانه وي را در برخورد با پديدهكثرت
كه در آن، انحصار فرمانروايي به افراد يـا گروهـي ويـژه، سـرزنش شـده اسـت،        سياستكتاب 

  براي تحليل ما اهميت خواهد داشت:

نيسـت؛ زيـرا او    بركنـار همچنين روش سقراط در نصب فرمانروايان، از زيـان و گزنـد   

گمارد و اين امر حتـي در ميـان   ميشه به فرمانروايي ميگروه واحدي از افراد را براي ه

ــاممــردم بــي ــهن ــژه در ميــان مــردم نســتوه و رزم ونشــان و ب آور شــورش و نافرمــاني وي

گمارد انگيزد. دليل اينكه وي گروه واحدي از افراد را به فرمانروايي هميشگي ميبرمي

ند و چنان نيسـت كـه   آشكار است؛ زيرا فقط آنان شايستگي طبيعي براي حكومت دار

روان زماني در نهاد يك گـروه و گـاهي در سرشـت گـروه ديگـر      گوهر خداداد زرين

  ).57شود (همان، صباشد؛ بلكه همواره بر يك گروه ارزاني مي
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سازد كه در منظومه فكري ارسطو، اين ايده درنگ در عبارت باال، ما را به اين نكته رهنمون مي
اند و قدرت سياسي بايد در اختيار آنان قـرار  اداره جامعه سياسي شايستهاي براي كه تنها گروه ويژه

كند كه شايستگي بـراي اداره جامعـه را   داري ميگيرد، هرگز درست نيست. وي از اين باور جانب
گرايـي كـه بـر سراسـر     هاي مختلـف يافـت؛ يعنـي دفـاع از بـاور بنيـادين كثـرت       توان در گروهمي

فكنده است و حتي آنجا كه انسان خوب را از شهروند خوب جدا كرده و هاي ارسطو سايه اانديشه
تواند فضيلتي يگانه و مطلق باشد... و چون همـه شـهروندان   فضيلت شهروند خوب نمي«نويسد: مي

توانـد همـان فضـيلت آدم    توانند فضيلتي يكسان داشته باشند، پس فضيلت شهروند خوب نمـي نمي
  ).108(همان، ص »خوب باشد

هـاي  توانـد گونـه  نگاه ارسطو زندگي مطلوب و آرماني نيز تنها به يك صورت نيست و مـي از 
بختانـه غايـت نهـايي انسـان اسـت؛ زيـرا       بختـي و زنـدگي نيـك   متعددي داشته باشد. هرچند نيـك 

عنوان خاطر خودش خواستني است، نه براي چيز ديگر و بهبختي در رديف اموري است كه بهنيك
بختانـه  ). باوجوداين، زندگي نيـك 385ص ،1378 ،سيدن به اهداف ديگر (ارسطواي براي روسيله

دهد. از ديدگاه وي، يل توضيح ميتفصبههاي متعدد آن را داراي انواع مختلفي است. ارسطو گونه
هاي نظري است؛ بختانه در درجه اول، وابسته به همسويي آن با فضايل عقلي و فعاليتزندگي نيك

هـا بـوده و همچنـين بـه     ترين فضايل و فعاليتلي و فعاليت نظري، واالترين و مداومزيرا فضايل عق
). هرچنـد زنـدگي منطبـق بـا عقـل،      57ها هسـتند (همـان، ص  سبب ناب بودن، مايه واالترين لذت

اي بختانـه ها براي آدمي است؛ ولي چنين زندگي نيكترين زندگيبختانهبهترين، لذيذترين و نيك
  از شهروندان نيست و شايد براي بسياري نيز ناممكن باشد.مناسب بسياري 

توانـد  جهت كه آدمي است نمياين زندگي باالتر از حد آدمي است؛ زيرا آدمي ازآن

انـدازه  همـان گونه كند، مگر تا آن حد كه عنصري خدايي در وجود او هست؛ و بهاين

ز برتر از فعاليـت سـاير   كه اين عنصر خدايي برتر از وجود مركب ماست، فعاليت آن ني

فضايل است. اگر عقل در مقايسه با آدمي امري الهي است، زندگي مطابق با عقـل نيـز   

  ).57در مقايسه با زندگي انساني، امري الهي است (همان، ص

بختانه مبتنـي بـر فضـايل عقلـي، نـوع ديگـري از       هاي زندگي نيكارسطو با درك محدوديت
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رو، معتقد است پس از فضايل عقلي، در درجـه  دهد. ازاينار ميزندگي را در كانون توجه خود قر
بختي است؛ زيرا فعاليت همسـو بـا ايـن فضـايل نيـز بـا       دوم، زندگي برپايه فضايل اخالقي نيز نيك

بختانـه  كم دو گونه از زندگي نيـك بنابراين، ارسطو دست(همان).  حالت انساني ما هماهنگ است
رو قـرار دهـد.   توانـد انـواع گونـاگوني را پـيش    محور نيز ميگي اخالقكند. البته زندرا پيشنهاد مي

بختـي،  اي براي رسـيدن بـه نيـك   هاي ويژهصورت كه از ميان فضايل اخالقي فراوان، فضيلتاينبه
هـاي مختلـف دربـاره    ازسوي فرد يا گروهي مدنظر قرار بگيرد. عبارت ارسطو پس از بيان ديـدگاه 

عقيـده مـا بـا كسـاني كـه      «نويسـد:  كنـد. وي مـي  ين نگرش را تقويت مـي اي اتا اندازه بختي،نيك
رو، ). ازايـن 35(همـان، ص » داننـد انطبـاق كامـل دارد   بختي را فضيلت يا يكي از فضـايل مـي  نيك

صـورت، نـوع   بختانـه را محقـق سـازد. درايـن    تواند زندگي نيكهمسويي با يكي از فضايل نيز مي
  در گرو انتخاب آنان خواهد بود. زندگي مطلوب براي شخص يا گروهي

ترين شكل حكومـت، كـامالً   ها و تبيين مناسببندي حكومتدر منظومه فكري ارسطو، تقسيم
عنـوان شـكل مطلـوب    را بـه  )Polity( در چارچوب همين نگـرش انجـام شـده اسـت. وي پـوليتي     

دست دارنـد؛   گيرد. ويژگي پوليتي اين است كه در آن، اكثريت قدرت را درحكومت در نظر مي
گيرنـد و تنهـا بـه    هاي سياسي را درنظـر مـي  ولي در فرايند اعمال قدرت، منافع اقليت و ساير گروه

). چنـين  119، ص1386كننـد (ارسـطو،   هـاي گـروه و جريـان غالـب بسـنده نمـي      تأمين نيازمنـدي 
ر گرا در دنيـاي مـدرن اسـت. د   هاي كثرتتصويري از حكومت مطلوب، بسيار همانند دموكراسي

كند كه شـهروندان در اداره  ديدگاه ارسطو، قانون هنگامي در جامعه جايگاه واقعي خود را پيدا مي
جامعه سهم برابر داشته باشند. وي اين مطلب را در ضمن تبيـين خـود از مفهـوم عـدالت اجتمـاعي      

انـد  تومردمـاني تحقـق مـي   عدالت اجتماعي... بر قانون مبتني اسـت و درمـورد   «يادآور شده است: 
طبيعت جايي براي قانون وجود دارد و اينـان كسـاني هسـتند كـه در      برحسبيافت كه در ميانشان 

گفتنـي اسـت كـه ارسـطو      ).187، ص1378(ارسـطو،   »اداره كردن و اداره شـدن سـهم برابـر دارنـد    
برداشت خاصي از دموكراسي دارد كه اكثريت در آن، تنها گروه تهيدستان را به رسـميت شـناخته   

ــتند  و در  ــان هس ــافع آن ــق من ــي تحق ــان،  پ ــا    ).120، ص1386(هم ــي ب ــت از دموكراس ــن برداش اي
هاي منحـرف  درستي آنها را در رديف حكومتگرا ـ كه ارسطو به هاي امروزي كثرتدموكراسي
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  برشمرده ـ متفاوت است.

درستي گفتـه  گرايي در فلسفه سياسي ارسطو تفكيك قواست. بههاي كثرتيكي ديگر از نشانه
تـر در آثـار ارسـطو،    يو دانست؛ بلكه پيشمنتسكهاي ده است كه تفكيك قوا را نبايد از نوآوريش

). وي قـواي  66، ص1382؛ دالكمپـاني،  213، ص1381بايستگي آن يادآوري شده است (آرنت، 
گانه مشورتي، اجرايي و قضايي را براي حكومت شناسايي كرده و معتقد است، اگر اين سه قوه سه
اخــالق هــا پــيش نخواهــد آمــد. وي در  ســامان يابنــد، اختالفــي در ســازمان حكومــت  خــوبيبــه

در يك «نويسد: ضرورت تفكيك قوا را براساس ضرورت توزيع قدرت دانسته و مي نيكوماخوس
مورد ترديد نيست: آدمي نبايد همه امور را به شخصي واحد واگذار كند و او را بر ديگـران مقـدم   

  ).334ص، 1378(ارسطو، » بدارد

هـا،  درهرصورت، قوه مشورتي، به بررسي مسائلي همچون صلح و جنگ، انعقـاد و لغـو پيمـان   
پردازد. همچنـين بررسـي   وضع و نسخ قوانين، صدور حكم اعدام، تبعيد مجرمان و ضبط اموال مي

كار فرمانروايان، در حوزه اختيارات قوه مشورتي است. قوه مجريه، مربوط بـه فرمانروايـان   گزارش
كنـد  دارد. قوه قضاييه نيز، امور مربوط به دادرسي را سرپرستي مـي  بر عهدهبوده و امور اجرايي را 

). ارسطو براي انتخاب مسئوالن اجرايـي در حكومـت مطلـوب خـود،     188- 187، ص1386(همو، 
يا از . همه فرمانروايان از ميان همه 1اند از: گيرد كه عبارتهايي را در نظر مييعني پوليتي، صورت

. همه مـردم، برخـي از فرمانروايـان را از    2ميان گروهي، با رأي يا قرعه و يا هر دو برگزيده شوند؛ 
. گروهـي از مـردم، برخـي از    3ميان عموم و برخي ديگر را از ميان گروهي خاص انتخـاب كننـد؛   
د، صـاحبان  . گروهـي محـدو  4فرمانروايان را با رأي و برخي ديگر را با قرعه يا هـر دو برگزيننـد؛   

 و صاحبان مناصب ديگر را از تعدادي محدود انتخاب كننـد  برخي از مناصب را از ميان همه مردم
مـو ماننـد همـان فراينـدي     نكته درخور نگرش اين است كه بيشتر اين موارد، موبه ).198(همان، ص
از آن تحـت  تـوان  كه مـي ايگونهگرا وجود دارد؛ بههاي كثرتشود كه در دموكراسيپيشنهاد مي

گرايي نام بـرد. در همـين راسـتا، وي بـا تأكيـد بـر آزادي       مبتني بر كثرت سياسيعنوان فرايندهاي 
 را حق دادرسي و بيان عقيده دربـاره امـور   خود كه در شهر داندميشهروند عقيده و بيان، كسي را 

  ).103(همان، ص شوراهاي ملي داراست راه از
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  گيرينتيجه

ديـدگاه  . انـد هگرفتـ يش را در پـ  يراه متفـاوت رسيم نظام سياسي مطلـوب،  افالطون و ارسطو در ت
گرايي افالطون در تالش است تا با برپايي وحدت و همساني در جامعه انساني، به تحقق وحدت

گـراي ارسـطو   هاي مورد نظر خود جامه عمل بپوشاند. دربرابر آن، انديشه كثـرت اهداف و ايده
جامعه، پلوراليسـم سياسـي حـاكم شـود و ميـان بـازيگران قـدرت،        بر اين باور است كه بايد در 

گاه حكومت دچـار اسـتبداد در   شود تا هيچرقابت هميشگي وجود داشته باشد. اين امر سبب مي
رأي نشود. افالطون براي تحقق حكومت مطلـوب خـود، تمركـز قـدرت سياسـي را بـراي نظـم        

داند و درنتيجه، دولت قدرت اراده دولت ميداند و حق حاكميت را تنها در اجتماعي بايسته مي
مشاركت يابد و تنها بازيگر اصلي در صحنه سياست است. در منظومه فكري افالطون، مطلق مي

. نگاه شودنقش شهروندان در اداره كشور ناديده گرفته مي و سياسي شهروندان جايگاهي ندارد
  ه است.افالطون به تغييرات سياسي يك نگاه كامالً جبرگرايان

گرايانه افالطون، ديدگاه ارسـطو قـرار دارد كـه معتقـد اسـت، تنهـا راه       دربرابر ديدگاه وحدت
ها در يك وضع مدني مطلوب اين است كه همه شهروندان براساس منافع مشترك همزيستي انسان

با يكديگر همكاري و همياري داشته باشند تا اراده عمومي تحقـق يابـد و مـالك عمـل در حـوزه      
شـمار  سي و اجتماعي قرار گيرد. در سامانه فكري ارسطو، اختالف جزء ذاتي جامعه سياسـي بـه  سيا
هاي اجتماعي بايد در كار حكومت مشاركت فعال داشـته باشـند.   آيد و همه شهروندان و گروهمي

شـود و  در چنين نگرشي، تفكيك قوا و حكمراني حزبي و خرد جمعي مورد توجه جدي واقع مـي 
ه، پلوراليسـم سياسـي و   جـ آيـد و درنتي دسـت مـي  چند جانبه مردم، مصلحت عمومي بهبا مشاركت 

  گيرد.تحمل آراء و عقايد و تساهل و تسامح در رأس امور قرار مي



  

  

  

  گرايي در فلسفه سياسي افالطون و ارسطوگرايي و كثرتنزاع وحدت
  

»٨٣«

  منابع

 اهللا فوالدوند، تهران، خوارزمي.، ترجمه عزتانقالب، 1381آرنت، هانا،  .1

 هران، طرح نو.، تترجمه محمدحسن لطفي، اخالق نيكوماخوس، 1378ارسطو،  .2

 ، ترجمه حميد عنايت، تهران، امير كبير.سياست، 1386، ـــــ  .3

 ، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران، خوارزمي. دوره آثار افالطون، 1380افالطون،  .4

 ، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس.سياست و حكومت جديد، 1384بال، آلن ر. و ب.گاي پيترز،  .5

 ، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران، نشر ني.هاي سياسينديشهفرهنگ ا، 1385برلين، آيزا،  .6

 ، تهران، نشر علوم نوين.شناسي سياسيدولت عقل: ده گفتار در فلسفه و جامعه، 1374، بشيريه، حسين .7

 ، ترجمه باقر ساروخاني، تهران، كيهان.فرهنگ علوم اجتماعي، 1375بيرو، آلن،  .8

 ، تهران، اقبال.هاي سياسيسي و فرهنگ مختصر عقايد و مرامهاي سيامكتبتا، پازارگاد، بهاءالدين، بي .9

، ترجمـه محمـدعلي تقـوي و محمـدجواد رنجكـش،      فرهنگ اصطالحات فلسفه سياسي، 1391پايك، جان،  .10

 .نشر مركز ،تهران

 .مؤسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفري ،، تهرانهنر و زيبايي از ديدگاه اسالم، 1388، جعفري، محمدتقي .11

 ، تهران، دانشگاه تهران.الدين منصور حسيني دشتكي شيرازيمصنفات غياث، 1386الدين، غياثدشتكي،  .12

 ، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران، هرمس. فلسفه سياسي در جهان معاصر، 1382دالكمپاني، كريستيان،  .13

 ، ترجمه عباس باقري، تهران، نشر ني.تساهل در انديشه غرب، 1378سادا ـ ژاندردون، ژولي،  .14

ـ  هBلهياإل هBرسائل الشجر ،1385الدين، شمس ،هرزوريش .15 سسـه پژوهشـي   ؤم ،تهـران  ،هBفي علوم الحقائق الرباني

 .حكمت و فلسفه ايران

 .سالميسسه النشر اإلؤم ،قم، نهايهB الحكمهBق، 1416طباطبايي، محمدحسين،  .16

 ، تهران، نشر آشيان.فرهنگ سياسي ،1382بابايي، غالمرضا، علي .17

و  درآمدي بـر چـالش آرمـان   در:  »تقابل افالطون و ارسطو در انديشه سياسي فـارابي « ،1383يد، حم عنايت، .18

بـه كوشـش محمـد كريمـي زنجـاني اصـل، تهـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد          ، واقعيت در فلسفه سياسي فارابي

 اسالمي.

 ، تهران، نشر زمستان.بنياد فلسفه سياسي در غرب، 1390ـــــ ،  .19

، ترجمـه جـواد شـيخ االسـالمي، تهـران، انتشـارات       خداوندان انديشه سياسي، 1388ورد، فاستر، مايكل برسف .20

 علمي و فرهنگي.

 فرهنگي طه. مؤسسه، قم، تساهل و تسامح اخالقي، ديني، سياسي، 1378فتحعلي، محمود،  .21

 ، تهران، نشر پايان.فرهنگ فلسفي و فلسفه سياسي، 1388كللي، قيصر،  .22

 .9-4، ص22، شماره معرفت، »پلوراليسم« ،1376مصباح يزدي، محمدتقي،  .23



  

  

  

  ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳۶، پياپي اول، شماره سيزدهمسال معارف عقلي،   

  

»٨٤«  

 .;، قم، مؤسسه آمورشي و پژوهشي امام خمينيهاها و پاسخپرسش، 1388ـــــ ،  .24

 .آشيان ،تهران ،ترجمه جهانگير معيني علمداري ،پلوراليسم ،1385، گرگور ،لننمك .25

  ، قم، انتشارات زمزم هدايت.انديشه سياسي در غرب، 1393نظرپور، مهدي،  .26

، ترجمـه حسـن سـعيد كالهـي و عبـاس كـاردان، تهـران،        مفاهيم كليدي در سياسـت ، 1391، انـدرو  هيوود، .27

 شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

28. Bevir, Mark, 2010, Encyclopedia Of Political Theory, California, SAGE Publications. 

29. Satyendra, Kush, 2003, Encyclopaedic Dictionary of Political Science, New Delhi, Sarup 

& Sons. 

30. Scruton, Roger, 2007, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3rd 

Edition, New York, Palgrave Macmillan . 

31. Tower Sargent, Lyman, 2003, Contemporary Political Ideologies: A Comparative 

Analysis, Belmont, CA: Thomson Learning, Wadsworth. 
 


