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      11 مفهوم اندیشه های سیاسی                                                         –گفتار اول                کلیات اندیشه های سیاسی   –فصل اول 

  12                                          خاستگاه اندیشه های سیاسی – بند اول                                                                                                           
  13                                                            مفهوم سیاست  –بند دوم                                                                                                       

  14هنده آن                       نگاهی به مفهوم دولت و عناصر تشکیل د- دومگفتار                                                                                   
  14                                            تئوری های تشکیل دولت  -بند اول                                                                                                                    

  15                                                عناصر تشکیل دهنده دولت  –بند دوم                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  17بهای پیش از سوفسطائیان                                                  مکت   -گفتار اولاندیشه های سیاسی در یونان قدیم      – دومفصل 
       17                           مکتب ملطی                                              –بند اول                                                                                                                    

  18     مکتب متافیزیکی                                                             -                                                                                                                                     بند دوم
  20                                        ]هراکلیت [   مکتب تغییرات پیاپی –                                                                                                                                     بند سوم 

  23 مکتب الئائی                                                                   -                                                                                                     بند چهارم                                
  23 مکتب اتمیست                                                                  -                                                                      بند پنجم                                                               

  24سوفسطائیان                                                                           – فتار دوم گ                                                                                               
     25                                                                    انقالبی فکری  –بند اول                                                                                                                      

  26                                                                      پروتاکوراس –  بند دوم                                                                                                                                   
       27                                                                             آنتیفون –   بند سوم                                                                                                                  

   28                                                                         کالیکلس – بند جهارم                                                                                                                                    
  28                                                                  تراسیما خوس – بند پنجم                                                                                                                                    

  29                                                                         گورجیاس–  بند ششم                                                                                                                                   
  29  جایگاه سوفسطها                                                               -                                                        بند هفتم                                                                            

  30های پس از سوفسطائیان                                                  مکتب- گفتار سوم                                                                                            
  30                                                                               سقراط -بند اول                                                                                                                    

  31                                                                            افالطون-  بند دوم                                                                                                                                   
  41                                                                     ارسطو-   بند سوم                                                                                                                                  
  

  60  اجتماعی روم                                           -  نظامهای سیاسی - گفتار اول       اندیشه های سیاسی در روم قدیم –فصل سوم 
  64                        متفکران سیاسی روم                                        -                                                                                               گفتار دوم 

  64                                                                                   سیسرون -الف                                                                                                                   
  66                                                                                            سنکا-  ب                                                                                                                                  

    66                                                                              لوکرتیوس     - ج                                                                                                                                   
  
  
  
  

  
  
  
  
  67                        از اولین آزمون تا آخرین آزمون   ]اندیشه های سیاسی در قرون قدیم  [   کارشناسی ارشد  مربوط به شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته ،      پرسشنامه–چهارم فصل   

  اندیشه های سیاسی

  ای سیاسی در قرون قدیماندیشه ه   –قسمت اول 
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  93                                        اندیشه های سیاسی آباء نخستین  –گفتار اول     اندیشه های سیاسی در قرون وسطی       –فصل اول     
  96                                                                آگوستین –بند اول                                                                                                                              

  101                          ]نظریه دو شمشیر[ س اول  گالزیو– بند دوم                                                                                                                                               
  102                      آمبروز                                             -                                                                                                                                               بند سوم

  102 گرگوری بزرگ                                               –                                                                                                                                               بند چهارم 
  103 نهادها و اندیشه های سیاسی سده های میانه               –دوم گفتار                                                                                                          

  107                                                                   جان سالیسبوری -اول بند                                                                                                                             
        108                                         سن توماس آکویناس   –   بند دوم                                                                                                                                             

  
  

  116                                           و نشیب قدرت پاپ   فراز  -اول گفتار   فلسفه سیاسی در دورۀ افول دستگاه پاپ  –فصل دوم 
  117                                           متفکران دورۀ افول دستگاه پاپ  -گفتار دوم                                                                                                        

  117                                                        دانته آلیگری –بند اول                                                                                                                              
  118                                             نظریه های ضد پاپ –بند دوم                                                                                                                                                

  122                                              جنبش شورایی–                                                       بند سوم                                                                                         
  

                                                           
  125                                      ین غرب  شکل گیری تمدن نو  –گفتار اول  سیاسی در قرون جدید    اندیشه های–فصل سوم 

  125 تفکر بورژوازی                                                               –بند اول                                                                                                        
  126 تشکیل پارلمان در انگلستان و فرانسه                                 -بند دوم                                                                                                       

  127 از وطن پرستی تا ظهور ملت و احساسات ناسیونالیستی      -                                          بند سوم                                                                                       
  127                             یل حکومتهای ملی در اروپا  تشک –                                                                                                                                    بند چهارم 

  128 نوزایی                                                                               -                                                                                                گفتار دوم
  133                   احیاء اندیشه و مبارزات سیاسی در قرن شانزدهم- سومگفتار                                                                                                 

  133 ماکیاولی                                                                      -               بند اول                                                                                                         
  145                                                          توماس مور  -دوم                                                                  بند                                                             

  148                                    توماس کامپانال                           -                                                                                            بند سوم                                     
  150 دین پیرایی پروتستانی                                               -                                                                                                                                       بند چهارم

  162 ضد شاهان ، حقوق الهی شاهان                                   -                      بند پنجم                                                                                                                    
  175 ژان بدن                                                                      -                                                                                            بند ششم                                           

  184 ژاک بنینی بوسوئه                                                       -                                                             بند هفتم                                                                          
  185  نظریه قانون طبیعی                                                        -                                                                              گفتار چهارم                       

  185 آن                        پیشرفت علوم طبیعی و تأثیر فکری-                                                                                                                بند اول                       
  186 طبیعت گرایی انسانی برونو                                        -                                                                                                                                          بند دوم

  187 یوهانس آلتوسیوس                                                   -                                                                                                                              بند سوم            
  188 هوگو گراسیوس                                                    -                                                                                       بند چهارم                                                   

  189 اندیشه سیاسی انگلستان در سدۀ شانزدهم و هفدهم            -             گفتار پنجم                                                                                          
  189                         ریچارد هوکر ، کلیسا و دولت               -                     بند اول                                                                                                    

  191 ادوارد کوک                                                               -                                                                                                                                       بند دوم
  191 فرانسیس بیکن                                                              -                                                                                                                                بند سوم       

  193لولرها و دیگرها                            :  گروههای تندرو –                                                                                              بند چهارم                                          
  195 جمهوری خواهان انگلستان                                        –                                                بند پنجم                                                                                        

  198 تندروهای مذهبی                                                       -    بند ششم                                                                                                                                   
  198                                                   رابرت فیلمر              -                                                                                                                                       بند هفتم
  199              جرج هالیفاکس                                             -                                                                                                                                       بند هشتم

  200 هابز و الک                                                                      –                                                           گفتار ششم                                            
  200 توماس هابز                                                                   -                                                                                         بند اول                                         

  211                                                            جان الک -                                                         بند دوم                                                                             
  

  
  
  
  221از اولین آزمون تا آخرین آزمون           ]   و جدید اندیشه های سیاسی در قرون وسطی[ شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد  مربوط به  ،     پرسشنامه–چهارم فصل  

  دید  اندیشه های سیاسی در قرون وسطی و ج -دوم قسمت 
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  244                                                    متفکران عصر روشنگری   –گفتار اول        اندیشه های سیاسی در عصر روشنگری –فصل اول 
  244                                            منتسکیو                    -بند اول                                                                                                                                                 
  253                                                                     ولتر  -بند دوم                                                                                                                                                                        

  254             یاران دانشنامه                                          -                                                                                                                                                بند سوم
    256                                   ژان ژاک روسو-بند چهارم                                                                                                                                               

  271  زمینه های فکری و رشد علمی زمانه                           - گفتار دوم                                                                                                       
  272 دیوید هیوم                                                         -                             بند اول                                                                                                                

  274 ادموند برک                                                        - دوم                                                                                                                                                بند
  279                                        آدام اسمیت                 -                                                                                                                                                بند سوم

  281      توماس پین                                                –                                                                                                                                                بند چهارم 
         282 ویلیام گادوین                                                  –                                                                                                                                                بند پنجم 

                                                                                                                                                                                                                                                              
  

  284                         تفکر انقالبی در اواخر قرن هیجدهم  –اول      گفتاراندیشه های سیاسی در انقالب آمریکا و فرانسه  –فصل دوم 
  284                                                          انقالب آمریکا-بند اول                                                                                                                                             

  286                                                   انقالب کبیر فرانسه-بند دوم                                                                                                                                             
  288 اندیشه های سیاسی متأثر از انقالب آمریکا و فرانسه                 - دومگفتار                                                                                                                        

  291                                                                     جرمی بنتام  -بند اول                                                                                                                                                       
  294                                             لیبرالیسم و سودمندگرایی -بند دوم                                                                                                                                                                     

  296                                                 جان استوارت میل -بند سوم                                                                                                                                                                     
  300 سوسیالیسم تخیلی                                                -بند چهارم                                                                                                                                                                     

       301 نظریه ایده آلیستی                                                     -             گفتار سوم                                                                                                          
  302 ایده آلیسم فلسفی                                                   -                                                      بند اول                                                                                       

  303 ایمانوئل کانت و نظریه های ایده آلیستی                -                   بند دوم                                                                                                                          
         308                                                      فیخته               -                                                                                                                                             بند سوم 

  
                                                           اندیشه های هگل ، مارکس ، نیچه–فصل سوم 

  310هگل                                                                                                                     –گفتار اول                                                               
  311                                                                                                   دیالکتیک هگل   -بند اول                                                                                                            

  313                                                                    دولت و منطق قهرمان پرستی از نظر هگل   -بند دوم                                                                                                              
  315                                                                                                                                 آزادی   -بند سوم                                                                                                              

  317                                                                               عقل ، انقالب و دولت ملی   -  چهارمبند                                                                                                             
  317ی هگل                                                                                              تعصب اروپائ-بندپنجم                                                                                  

  317                                                                                                                       دولت و جنگ-ششمبند                                                                                    
  318                                                                                   آزادی بیان -هفتمبند                                                                                                              

  318                                                                                            هگل و فلسفه تاریخ –بند هشتم                                                                                    
  319 هگل و تاریخ                                                                                                        –بند نهم                                                                                    

  319 حکومت                                                                                                              –                               بند دهم                                                                
  321 روابط بین الملل ، حقوق بین الملل                                                                 –د یازدهم                                                                                               بن

  322                                                                    هگل و انقالب فرانسه                 –                                                                                              بند دوازدهم 
  322                       ارزیابی اندیشه های هگل                                                        –                                                                                              بند سیزدهم 

  323 کارل مارکس                                                                                                      - گفتار دوم                                                                       
  324 سرمایه                                                                                                                 -  بند اول                                                                                 

  324 قدرت سیاسی                                                                                                      -                      بند دوم                                                                         
  324ب                                                                                                                 انقال-                                                                                               بند سوم

  325                                                                     مقایسه فلسفۀ هگل و مارکس         -                                                                                               بند چهارم
  327                چکیده تفکرات سیاسی کارل مارکس                                                  -                                                                                               بند پنجم

  327  فریدریش نیچه                                                                                                   -                         گفتار سوم                                            
  327 ضدیت با دموکراسی ، سوسیالیسم ، ناسیونالیسم و نقد دولت مدرن                        -                                                    بند اول                                          

  328گفت زرتشت و مفهوم ابر انسان                                                                   چنین -                                                                                               بند دوم
  328                                                        قدرت از نظر نیچه                                       -                                                                                               بند سوم

                                                                                                                                                                                                                          
  330                                                       جامعۀ سیاسی اثباتی:  آگوست کنت -گفتار اول آگوست کنت      –فصل چهارم 

  335                                                                              هیگل گرین واقع بین هوشیار–                                                               گفتار دوم 
        336 رویارویی با سودمندگرایی                                                                                   -                                                           بند اول                                       

  337اراده ، پایه دولت                                                                         :  تکلیف سیاسی -                       بند دوم                                                                        
  339                                                                                                       فعالیت دولت -                                                                                               بند سوم

                                        
  
  
  
  
  

  
  341                    از اولین آزمون تا آخرین آزمون]   قرون معاصر اندیشه های سیاسی در[ مربوط به کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته   ،    پرسشنامه–پنجم    فصل  

  ] 18 -19[  اندیشه سیاسی در قرون معاصر  - قسمت سوم



 
   
   

  

4

 
 ]اندیشه های سیاسی در قرون قدیم [ اندیشه های  سیاسی    

www.departeman.com      66912180   ـ 09123787199          .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتم 

  

  

  360                                                                         کلیات  –اول گفتار                              آنارشیسم    –فصل اول           
  362  انواع آنارشیسم                                                                              –                                                                                 گفتار دوم    

  362 آنارشیسم کمونیستی                                                                     -                                                     بند اول                                                                  
  364 آنارشیسم سندیکالیستی                                                                 -                 بند دوم                                                                                                        

  364دگرایانه                                                                     آنارشیسم فر-                                                                                                                         بند سوم
  365                                      آنارشیسم مسالمت جو                          -                                                                                                                         بند چهارم
  366 آنارشیسم دسیسه جو                                                                   -                                                                                                                         بند پنجم
  367]                                               اشتراکی [  آنارشیسم دسته جمعی -                                                                                                                         بند ششم

  368 آنارشیسم روستایی                                                                      -                                                                                بند هفتم                                         
  368 آنارشیسم و سودمندگرا                                                              -                                             بند هشتم                                                                            

  368                                                                       علل زوال آنارشیسم  -                                                                                     گفتار سوم
  370  مارکس                                                                                         –گفتار اول                            مارکسیسم        –فصل دوم   

       374  مارکسیسم ارتدکس                                                                       –                                                                   گفتار دوم                   
  377 مارکسیسم تجدید نظر طلب                                                            -         گفتار سوم                                                                            

  378                                     مارکسیسم انقالبی                                    -                                                                                     گفتار چهارم
  382 مارکسیسم روسی و لنینیسم                                                             -                                                                                     گفتار پنجم

  387 مارکسیسم فلسفی                                                                             -گفتار ششم                                                                           
  389                                             ]مکتب فرانکفورت [ م انتقادی  مارکسیس-                                                                            گفتار هفتم           

  394    مارکیسم اگزیستانسیالیست                                                          -                                                                                گفتار هشتم      
  404 مارکسیسم ساخت گرا                                                                     -                                                                                گفتار نهم       

  417 مارکسیسم و دولت سرمایه داری                                                   -                         گفتار دهم                                                             
  426 کارل پوپر                                                                                 -                                                                                                                 بند اول            425                                             لیبرالیسم و متفکران چند رگه - گفتار اول                                    لیبرالیسم  –فصل سوم   

  429 آیزایابرلین                                                                                 -                                                                                                       بند دوم                  
  431 هانا آرنت                                                                                  -                                                                         بند سوم                                                

  434  متفکران  لیبرال دموکرات آمریکایی                                            -       گفتار دوم                                                                               
  434                                                     ویلیام جیمز                            -                           بند اول                                                                                  

  435                    جان دیوئی                                                             -                                                                                                                         بند دوم
  435الول                                                                       .  الرنس ای -                                                                                                                         بند سوم

  436 رابرت مک آیور                                                                     -                                                                                                            بند چهارم             
  436 جارلز مریام                                                                              -                                                                      بند پنجم                                                   

  437                                                                       والتر لیپمن-                                      بند ششم                                                                                   
  438لیسی                                                 متفکران لیبرال دموکرات انگ-                                                                                      گفتار سوم

  438                   جیمز برایس                                                             -                                                                                                                         بند اول
  439لیندسی                                                                     . دی .  اِی -                                                                                                                         بند دوم

  440 ارنست بارکر                                                                              -                                                                                                           بند سوم              
  440 برتراند راسل                                                                          -                                                                          بند چهارم                                               

  441 هارولدالسکی                                                                           -                                        بند پنجم                                                                                 
  442                                                               فریدریش هایک-     بند ششم                                                                                                                    

  447                                                                                           کلیات-ر اولگفتا محافظه کاری                          -فصل چهارم                                                                                                                 
         447                                             محافظه کاری نو و راست نو           -بند اول                                                                                                          

  448                                                                 فاشیسم و نازیسم-                                                                                                                         بند دوم
  450                                                     متفکران محافظه کار قرن بیستم-گفتار دوم                                                                                      

  
                                                                              475                                                                                         فمینیسم                                           –فصل پنجم 

  
  476      تئوری کالسیک نخبگان                                                          -                                                         گفتار دوم                         476                                                                          کلیات- اولگفتار الیتیسم                                       -فصل ششم

  476 موسکا                                                                                         -                                                                                   بند اول                                
  477 پاره تو                                                                                       -                                                                                               بند دوم                         

  479 میخلز                                                                                        -                                                                  بند سوم                                                      
  480 تئوری نخبگان جدید                                                                  -  گفتار سوم                                                                                    

  480                                              ریمون آرون و اتواشتامر               -                                    بند اول                                                                          
  481   نظریه میلز و قدرت نخبگان                                                     -                                                                                                                         بند دوم

  
  485                                                                                  میشل فوکو-گفتار دوم                                                                       485                                                               لیوتار  فرانسوا-گفتار اول   پست مدرنیزم و هرمینوتیک      -فصل هفتم

                                                                                        
  

  492 پراگماتیسم                                                                                  -گفتار دوم                                                                       491                                 مکتب شیکاگو                                             -گفتار اول مکاتب دیگر در قرن بیستم          -فصل هشتم
  494 پلورالیسم                                                                                   -                                           گفتار سوم                                            

  494سم                                                                                   نیهیلی-                                                                                       گفتار چهارم
  
  
  
  
  

    496                           از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]  اندیشه های سیاسی در قرون معاصر  [  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته   کارشناسی  ارشد مربوط به  ،  پرسشنامه  – نهمفصل 

   ]20 -21 ]   اندیشه های سیاسی در قرون معاصر -قسمت چهارم
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                                                                                    دانش –چارچوب نظری قدرت   –فصل اول  

  520مسئله روش                                                                                     – تار اولگف                                                                                    
  520  تکثر                                                                              وحدت و -بند اول                                                                                                            

  521                                   سنت و تجدد                                              -بند دوم                                                                                                        
  525 نصوص دینی و گفتمان سیاسی                                                     -                                                                                                                       بند سوم

  527                                                                               تحلیل گفتمانی -                                                                                                              بند چهارم         
  530  قدرت و دانش در اندیشه اسالمی                                                  –                                             گفتار دوم                                        

   530  دانش سیاسی و عقل عملی                                                         -    بند اول                                                                                                                     
  534                                                   اصالت و تقدم دانش بر قدرت  -                                                                                                                        بند دوم 
  537           تقدم قدرت بر دانش                                                         -                                                                                                                        بند سوم

  539 خالصه بحث                                                                           –                                                                                                                        بند چهارم 
                                                                                     

       سیمای عمومی نظام سیاسی دولت در اسالم  – دومفصل 
  541                                       نگاهی بر تاریخ سیاسی اسالم                      -گفتار اول                                                                                   

  543  مدینه الرسول ؛ وحی و قبیله                                                        -بند اول                                                                                                        
  545  خالفت مدینه ؛ بحران جانشینی                                                    -                                                                                                        بند دوم               

  553 خالفت اموی ؛ گسترش دولت عرب                                             –                                                            بند سوم                                                           
  557 بنی عباس ؛ تحوّل در سنت ایرانی                                              -        بند چهارم                                                                                                              

  562                                                            سلطنت اسالمی                 -                                                                                                                      بند پنجم
  569 دولت اسالمی                                                                                 –گفتار دوم                                                                                    

  570 دولت دینی                                                                                  -                                                                                          بند اول                         
  572 نمونه های آرمانی دولت اسالمی                                                  -                                                                                بند دوم                                       

  576                                      تحوالت نظریه های نظام سیاسی در اسالم –گفتار سوم                                                                                       
  576                                     نظام سیاسی سنتی                                     -بند اول                                                                                                        

  578 نظام سیاسی جدید                                                                        -                                                                                                                       بند دوم
  580مختصات عمومی خالفت اسالمی                                                  –گفتار چهارم                                                                                                

  586 نظام سیاسی قدیم اهل سنت                                                          –                 گفتار پنجم                                                                   
  596                                      نظریه های خالفت جدید                          –                                                                                   گفتار ششم 

  
       مبانی اندیشه های سیاسی در اسالم –فصل سوم 

  604               فقه سیاسی اهل سنت                                                        –گفتار اول                                                                                    
  605 شافعی                                                                                         -                                                                                                               بند اول        

  609 اشعری                                                                                         -                                                                                                            بند دوم            
  612 مکتب معتزله                                                                               -                                                                               بند سوم                                         

  613 جبریه                                                                                     –                                              بند چهارم                                                                           
  618ی کالمی سیاسی تشیع                                                       آموزه ها-                                                                                    گفتار دوم

  618                                      زیدیه و اسماعیلیه                                  -                                                                                                                         بند اول
         619 مکتب اصولی و اخباری                                                              -                                                                                                                         بند دوم

                                                                                                                           
    اندیشه های سیاسی در اسالم -فصل چهارم

   
  620  متفکرین سیاسی در اسالم                                                                 - گفتار اول                                                                                                 

  642یعه                                                             مختصات عمومی امامت ش–گفتار دوم                                                                                                             
  642 منبع تغذیه کننده یا دلیل وجوب و وجود امامت شیعه              -                                                                                                 بند اول                       

  647  پایه های ارزشی در امامت شیعه                                               -                                                                                                                           بند دوم
  650  شیعه و نظام سیاسی مشروطه                                                     -                                                                                   بند سوم                                        

  657 اندیشه های سیاسی در اسالم معاصر                                                  - گفتار سوم                                                                                  
  657                                                        غرب و اسالم                      -                                                                                 بند اول                                    

  661  نظریه وحدت اسالمی در دیدگان مصلحان معاصر                     -                                                                                                                          بند دوم
  675 الغای خالفت                                                                            -                                                                                                                          بند سوم

  676 اندیشه سیاسی نائینی                                                               -                                                                                        بند چهارم                                  
  678 مبانی کالمی حکومت دینی از دیدگاه شیعه                             -                                                   بند پنجم                                                                       

  682                                                   ]امام خمینی [  نظریه والیت فقیه - ششم                                                                                                                          بند
  

  686                                                ساختار نظام جمهوری اسالمی -    گفتار اول  نظام جمهوری اسالمی       –فصل پنجم 
  694 کارکرد دولت در نظریه جمهوری اسالمی                                          -                                               گفتار دوم                                  

  694مردم                                           / نهاد رهبری :  مرکز تصمیم گیری - اول                                                                                                                   بند
  696                              دامنۀ قدرت در نظریه های جمهوری اسالمی       -                                                                                                                   بند دوم
  696 جریان قدرت در نظریه های جمهوری اسالمی                                 -                                                                                                                   بند سوم

  
  
  

  698                                   از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ] اندیشه های سیاسی در اسالم  [  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به   ،  پرسشنامه  –ششم فصل                                                                                         

  اندیشه های سیاسی در اسالم  –پنجم قسمت 
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  743                                                                           1390اندیشه های سیاسی آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 1

  746                                                                          1391اندیشه های سیاسی  آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 2

  749                                                                          1392اندیشه های سیاسی  آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 3

   752                                                                          1393اندیشه های سیاسی  آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 4

  

  

  

     ]غرب و اسالم [  ی سیاسی اندیشه ها کارشناسی ارشد مجموعه سواالت - 1 پیوست
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  756                                                        1392 ماه   اسفنددانشگاههای سراسری ،     علوم سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، آزمون دکتری. 1

   759                                                        1393 ماه   اسفنددانشگاههای سراسری ،    اندیشه های سیاسی ، آزمون دکتری علوم سیاسی ، . 2

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

        اندیشه های سیاسی مجموعه سواالت دکتری  - 2پیوست 
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 1مقدمه
رست از آن  استفاده شود شما را در صدر هر موفقیتی که بدان منظـور                آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر د                

  .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و تفکیـک        همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جـزوه در پـنج قـسمت          

  :موضوع شده است 
   اندیشه های سیاسی در قرون قدیم -                                             قسمت اول
   اندیشه های سیاسی در قرون وسطی و جدید-                                             قسمت دوم

   ]18 -19[  اندیشه های سیاسی در قرون معاصر -                    قسمت سوم                          
   ]20 -21[  اندیشه های سیاسی در قرون معاصر -                                             قسمت چهارم
   اندیشه های سیاسی در اسالم -                                             قسمت پنجم 

  

   . شرح دروس ، تست و آزمون: هر قسمت از جزوه ، به ترتیب عبارت است از  
  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد -الف 
منـابع دانـشگاههای    : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل                          

 بـر پایـه جدیـدترین منـابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین           ، منابع موضوعی ، منـابع مکمـل و کمـک آموزشـی ،    ... تی،  تهران  شهید بهش   
های وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلوتر و وسیع تر از سطح تمام آزمون های علوم                       سرفصل

که با یک مطالعه مفید بتوان تقریباً به همه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای                     به گونه ای    . است    سیاسی استفاده شده  
بدست آوردن باالترین رتبه در هر امتحان سیاسی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هـشتاد درصـد بـه سـواالت معمـوالً کفایـت                    

 نخواهیم داشت ، بلکـه اگـر بهینـه و درسـت از آن اسـتفاده شـود سـطح داده هـا و                       بر این اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز         . کند    می
  . اطالعات هر فرد را به قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

های پیرامون یک موضوع پاسخ صحیح دهیـد        چراکه شما زمانی می توانید به پرسش      . توضیح و شرح درس ، هدف اصلی ارائه جزوات است           
چنین خاصیتی می تواند حتی این توانـایی را نیـز برایتـان بـه دنبـال                 . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

بـراین اسـاس ، حرکـت پایـه ای و           . داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشته باشید                  
برای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،             . اصولی آن است که اهم وقت خود را صرف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درسها نمایید                 

رایـج ، فاصـله   بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیستم سنتی آموزشی        . حتی االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود            
 ]یعنی مقید کـردن خـویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه      [ گرفت و از عیوب مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه          

  .که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود 
  : نوین و متفاوت ، به ترتیب رعایت موارد ذیل توصیه و تاکید می شود برای مطالعه علمی و نوین و به تبع بازدهی و نتیجه ای 

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد که می خواهیـد              . است   تفکر مطالعه  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت             .1
به عبارتی با اعتمـاد بـه       . شود    ی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می                در این نوعیت تفکرحت   . باالترین و بهترین باشید     

  .نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان 
حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصدا و عاری      . ید  را مناسب ساز   شرایط و محیط مطالعه    همچنین. 2

مطالعـه   انگیزه و عالقه   با. اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید                 . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 
  . کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذاریدنمایید و هرزمان احساس

یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود     سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         5روز  از قبل مشخص نمایید که مثال هر        

پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ،                              
 کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در باعث پایین آمدن

                                                           
علت موارد تشابه و تکرار مقدمه در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضـیان ،  . مقدمه تمام جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است         . 1

 . کدرس تهیه می کنند جزوات را به صورت ت
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به عبارتی . زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد 
  . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 

زنیـد، اینکـه تـصمیم        وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـاب اهـداف مـی                             
د که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه           گیری  می

در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث شـده ، درگیـر کـردن خـویش بـه                  . است  
  .  ت یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند ساع

ای کـه     ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق باشـد ، بـه گونـه                         انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
نـه  [ آن است کـه موضـوعات مـورد مطالعـه ، مفهـومی و بـه طـور کلـی                      کاربردی خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از              می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

 مطالعاتتـان را    با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مـدت                            . 5
   .در دراز مدت بیشتر کنید 

با توجه به اینکه موضوعات مورد مطالعه ی ما در زمره محفوظات است نه معادالت ریاضی ، بنابراین اگربه هردلیلی درکلیت یـادگیری توانـا نیـستید ،                           . 6 
تـست ، کنکـور آزمایـشی    .  ، پس اساساً توانایی چنین کـاری وجـود نـدارد    تپایین بودن هوش و استعداد ، بی انگیزه و بی عالقه بودن نسبت به موضوعا            : اعم از   

 .و به امور دیگری بپردازید ..... پس این واقعیت را بپذیرید که . کالس آموزشی نیز راه وکمکی نخواهد بود 
  

 .  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس ، به تست و آزمون می پردازد  -ب 

ون ، تقریباً تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به درس مورد بحث از اولـین آزمونهـا تـا آخـرین                       در بحث تست و آزم    
  . آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است

  : هدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت از جزوه صرفاً جهت دو منظور است 
  

  های گذشته االت آزمونآشنایی با نمونه سؤ. 1 
  . تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر .2 

  

بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شده است که در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه ی                                  
افظه ی باالیی  برخوردار هستید و مـی توانیـد شـرح دروس را بـه بهتـرین نحـو وارد            بنابراین اگر از قدرت ح    . تری برخوردار هستند      ضعیف

چـرا کـه در پروسـه مطالعـات علمـی و اصـولی، بـی شـک آنـانی کـه             . خواهیـد بـود     ] ج  [ حافظه نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند           
شراف پیدا می کنند ، خواهند توانست به هر پرداخت و پرسشی            های قوی و عمیقی دارند و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری ا              دریافت

در اطراف آن موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقی و سببی برای انحـراف و                         
نید ، در صورتی که طراح سـوال ممکـن          شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می ک         . اشتباهات در پاسخ به تستهای آتی خواهد بود         

  .  نباشید  است اساساً پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. داده شـود در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست با توجه بـه مـتن درس                       –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکـن اسـت ناشـی از     پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،     

پس . ائه باشد و به هر دلیل دیگر      عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اشتباه در ار                     
وانگهی اگر در فهرست تست ها، . چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است . پاسخ هر تست، جهت اطمینان ، با شرح درس تطبیق و کنترل شود     

 امروزه عمال منتفی شده باشد یـا موضـوعی     بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن                       
   .ایهام و انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  : ، مطالعه نمایید ]از نظر وقت و زمان [  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با توجه به شرایط موجود خویش توصیه 
  .مطالعه نمایید  ] به ترتیب از قسمت اول الی پنجم[ تیب تقسیم بندی جزوه اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به تر 
  . قسمت چهارم ، قسمت پنجم ، قسمت سوم ، قسمت اول و قسمت دوم مطالعه شود : درغیر این صورت توصیه می شود ، به ترتیب   

  

***  
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  فصل اول

  های سیاسی کلیات اندیشه
  

  ی سیاسی مفهوم اندیشه -ل گفتار او
را از مفـاهیم نزدیـک و یـا مـشابه بـا آن تمییـز                 دانیم تعریف جامعی از اندیشۀ سیاسی ارائـه داده و آن            در ابتدا الزم می   

ست از کوشش برای تعیین اهدافی که بـه          ا سیاسی عبارت   اندیشۀ« :  فرانسوی گفته است    نویسندۀ» آرون  ریمون« . دهیم
توان انتظار داشت موجب دستیابی بـه آن          مال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهائی که درحد معقولی می           معقولی احت   اندازۀ

ای عقالنـی و منطقـی    در ادامه باید گفت اندیشمند سیاسـی بایـد بتوانـد آراء و عقایـد خـود را بـه شـیوه               » اهداف بشود 
اندیشه سیاسـی، عملگـرا،     . به شمار نرود  هات شخصی   یصورت استداللی مطرح کند بطوریکه عقاید وی آراء و ترج           به

  .گرا، رئالیست و انقالبی است لی متفکر، مردمعقبرخاسته از استنتاجات 
شمول دارد و متناسب با مقتضیات زمـان و مکـان طراحـی نـشده و            سیاسی وسعتی جهان    فلسفۀ سیاسی برخالف اندیشۀ   

  .بنایی دنبال تغییرات روبنائی است نه زیر سیاسی به برخالف اندیشۀ
لذا نظریه یا تئـوری سیاسـی       . شود  سیاسی متناسب با شرایط روز، در هر زمان و مکان ازسوی اندیشمند مطرح می               نظریۀ

. کند، از جهت بار ارزش عمل آزموده نشده و حوزۀ عملکردش بسیار محدود است صورت مقطعی بروز و عمل میه ب
ای   چنـد تـا انـدازه       سیاسی هر   ۀ سایر علوم پدید آمده است اندیشۀ      نظریه پردازی سیاسی در قرن بیستم به پیروی از توسع         

از آنجا که اندیشۀ سیاسی اخالقاً نگران وضعیت بـشری          . تواند توصیفی یا تبیینی باشد، ولیکن اصوالً هنجاری است          می
  .است، لذا به ایدئولوژی سیاسی نزدیک است تا نظریۀ سیاسی

ایـدئولوژی سیاسـی کـه مبتنـی بـر          . نیز همسانیها و ناهمـسانیهایی وجـود دارد       میان اندیشه سیاسی و ایدئولوژی سیاسی       
د و اطالعـات در پیـروان       عهـ شود، بـه پیـدایش ت       ناپذیر می   باشد و بعنوان حقایقی مطلق و تغییر        ای می   اصول فکری اولیه  

ت، ولـیکن معطـوف بـه      انجامد، لذا با مذهب قرابت بیشتری دارد اما اندیشه سیاسی گرچه مواردی ایدئولوژیک اس               می
در عالم واقع همواره ترکیبی از اندیشه، نظریه، فلسفه و ایدئولوژی سیاسی یافـت              . ایقان و تقاعد است     شناخت و در پی   

نخستین موضوعی که در تاریخ     . هدف اساسی اندیشۀ سیاسی بر سر مسئله قدرت و چگونگی اعمال آن است            . شود  می
در یک جامعه سیاسـی و یـا بعبـارتی برقـراری تعـادل میـان                بردار  عوامل فرمان اندیشۀ سیاسی مورد بحث بوده، شناخت       

  :  موضوع است وظیفه اندیشمند سیاسی بررسی سه. دولت و شهروندان یا آزادی فرد و اقتدار دولت است
  .استفاده از سازمان اجتماعی و شناخت تمامی نهادها و طبقات موجود در جامعه .1
 .مطلوب  جامعۀ جدیدی از ارائه نمونۀ .2
  1.زوایای زندگی اجتماعی تعیین هویت رهیافتهای مکمل ارائه نظریات تکمیلی برای بهبود کلیۀ .3

اصول و مباحث عقاید سیاسی روی محور دولت و ملت گفتگو می کند و این بحث عبارت است از روابـط متابعـت و    
، نظم بخشیدن به اختالفات   نوان عنصر اصلی جامعه   نقش دولت به ع   . مشارکتی که دولت با ملت خود برقرار می نماید        

                                                           
   مقدمه1374های سیاسی در غرب، ج اول، نشر الدن،   تاریخ اندیشهعلی بیگدلی ، . 1
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. مثل اقتصاد، فرهنگ و مذهب    . و تعیین سطح و میزان دخالتش در بخش های مختلف جامعه و زندگی اجتماعی است              
اما اندیشۀ سیاسی یا مباحث تئوریک سیاسی یا سیاست نظری همیشه سیاست را از نقطه نظر ارزشی مورد مطالعـه قـرار              

  .ین ارزشها عبارتند از عدالت، آزادی ، برابری و سعادتمی دهد و ا
یک مجموعه یا سیستم کامل فکری در برابر تجزیه و تحلیل تئوریک  از «تعریف دیگر اندیشۀ سیاسی عبارت است از  

اندیشۀ سیاسی عبارت از یک مجموعه فکـری یـا عکـس العمـل و یـا                 «، یا به بیان دیگر      »یک فکر و یک عمل سیاسی     
مثالً اندیشه هـای سیاسـی از   . » تحلیل تئوریک یک فرد از یک عمل یا یک فکر و یا یک جامعۀ سیاسی است   تجزیه و 

نظر ارسطو عبارت است از مجموعه ای از تفکر یک فرد به صورت تجزیه و تحلیل تئوریک از یک فکر سیاسی یا در 
  .مقابل یک حالت سیاسی

  های سیاسی  خاستگاه اندیشه-بند اول
یـا همـان    polisدر . باشـد، گرفتـه شـده اسـت     مـی » cite«به معنی شهر یا که »  polis«  از واژۀ»  politique«ست  سیا کلمۀ

ها از نظر سیاسی مستقل و از  های سیاسی زاده شد این دولت شهر دولت ـ شهرهای یونان باستان بود که نخستین اندیشه 
 بـرخالف دوران    .بـود » شـهر «یالت سیاسـی در یونـان قـدیم         نظر اقتصادی تا حد زیادی خودکفا بودند، لذا واحد تشک         

صـورت  ه  صورت دموکراسی و یا بـ     ه  این شهرـ دولتها یا ب    . شود  عنوان واحد تشکیالت شناخته می    ه  ب» ملت«معاصر که   
ای بود که نمود دموکراسـی بـود هرچنـد ایـن              شهر دولت آتن مرکز فرهنگی و تربیتی برجسته       . شد  الیگارشی اداره می  

اسپارت، دولت شهر دیگر یونانی بود که برخالف آتن، زندگی سرد و            . گاه به شکوفائی کامل نرسید     اسی هیچ دموکر
حـال صـرف نظـر از نـوع      بهـر . شـد  خشنی داشت وصرفاً از قدرت نظامی برخوردار بود و به روش الیگارشی اداره مـی          

خریـد، جـزء    وستاییان مملوک و بنـدگان زر  حکومت متداول، زنان از حقوق سیاسی محروم بودند و بیگانگان مقیم، ر           
ترین نوع دموکراسی در یونان باستان، در مقایسه با دموکراسی معاصـر،      لذا افراطی . رفتند  شمار نمی ه  شهروندان اصیل ب  

کردند و خود را از نژاد  این شهر دولتها نسبت به یکدیگر قرابت فرهنگی احساس می. شد نوعی الیگارشی محسوب می
نستند هرچند جنگی میان آتن و اسپارت درگرفت که به جنگـی پلوپـونزی معـروف شـد و بعـد از گذشـت                        دا  هلن می 

ه به معنای طغیـان     ک(statis)استاتیس  از نظر یونانیان عالوه برجنگ،      . م با پیروزی اسپارت خاتمه یافت     . ق 404سالها در   
  .کرد وعصیان داخلی بود، وحدت دولت شهر را متزلزل می

خیلـی پـیش از     » هزیـود «کردنـد و      اره پیرامون حکومت مبتنی بر رضایت وحاکمیـت قـانون بحـث مـی             مردم آتن همو  
  1.افالطون پیرامون نقش اقتصاد در برقراری عدالت اجتماعی نظریاتی ارائه کرد

بردگی در آتن از لحاظ حقوقی با برده داری رایج در قرن نوزده و بیست متفـاوت بـود و بردگـان از امتیـازات مـدنی                           
را  برابری انسانها بعنوان اصلی، اساسی در دموکراسی، مورد پذیرش آتن بـود، امـا آن                اندیشۀ. مطلوبی برخوردار بودند  

  .کرد به شهروندان خود منحصر می
آنها به وجود امپراتوریهای بزرگی چون هخامنشیان در        . شهروندان آتن دین را با زندگی سیاسی خود درآمیخته بودند         

 آنهـا   2.دانـستند   تند ولیکن تمامی این دولتها را فروتر از یونانیان دانـسته و آنهـا را وحـشی و بربـر مـی                     ایران آگاهی داش  
یونانیان برآن بودند که بـه تعـادلی        . دانستند  دموکراسی را نه حاکمیت اکثریت، بلکه حق تمام مردم برای مشارکت می           

                                                           
  4 و 2، ص 1376انتشارات وزارت امور خارجه، . عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب. 1
  13 تا ص 7 همان ص  ، عالم. 2
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را در قـانون و آزادی را در تـدوین، مـدیریت و اجـرای آن     آنها اقتـدار  . اند اقتدار دولت دست یافته   میان آزادی فرد و   
 نفـری یـا     500 اصلی نهادهای حکومتی آتن مجلس یا اکلزیا بود که بدلیل گـستردگی آن، شـوراهای                  پایۀ. دانستند  می

ولـیکن بیـشتر قـوای عـالی دولـت،      . عین دارا بودن اختیارات فـراوان، تحـت نظـارت اکلزیـا بـود              بوله ایجاد شد که در    
  1. مجریه تحت نظارت اکلزیا بود  قانونگذاری، سیاست خارجی و قوۀ مچون قوۀه

  2 مفهوم سیاست - بند دوم
اولین شخصیتی که برای هر یک از . سیاست تا قرن شانزدهم از نظر معنا مترادف با قدرت، دولت، نظم و حکومت بود        

خ، سیاستمدار و حقوقدان معروف فرانسوی قـرن       این مفاهیم معنای مشخصی را در نظر گرفت، ژان بُدَن فیلسوف، مور           
اگر به رساالت ارسطو و افالطون به دقت نگاه کنیم، می بینیم که هر دو اندیشمند مفهـوم سیاسـت را بـا                     . شانزدهم بود 

بنـابراین اگـر بخـواهیم واژه سیاسـی را تجزیـه و             . یک کلی نگری برای بیان اندیشۀ سیاسی خودشان در نظر گرفته اند           
  .کنیم، باید بگوییم که سیاست یا مفهوم قدرت عبارت است از وسیله ای برای کسب، حفظ و اعمال قدرتتحلیل 

  .گیرد عبارت است از برقراری نظم در روابط اجتماعیسیاست به مفهوم نظم که در جوهرۀ سیاست قرار می
دسـتگاهها کـه ایـن    سیاست به مفهوم حکومت عبـارت اسـت از اعمـال قـدرت در چهـارچوب یـک سـری نهادهـا و                    

دستگاهها همان حکومت هستند و حکومت مجری تصمیمات دولت است و سیاست وسیله ای است برای تحت تـأثیر                   
  . سیاست به مفهوم جامعه عبارت است از برقراری رابطۀ منظم میان فرد و جامعه. قرار دادن حکومت

ارسـطو دایـره ای را بتـصور        . ، ارسـطو اسـت    اولین شخصیتی که مفهوم سیاست را به طور سیستماتیک مطرح می کنـد            
آورده است که پوسته خارجی آن جامعه است و جامعه یک مفهوم عام و گسترده ای دارد که هر قدر ما از سطح ایـن          

  .دایره به مرکز نزدیک می شویم به الیه های مختلفی برخورد می کنیم که این الیه ها به شرح زیر است
رت است از مجموعه ای که در برگیرنده روابط افراد بـا یکـدیگر اسـت و روابـط افـراد بـا       جامعه عبا: الیه اول، جامعه  

  .کندنهادها را تنظیم می
  .الیه دوم، سیاست است که وسعت کمتری نسبت به جامعه دارد

  .الیه سوم، دولت
  .الیه چهارم، حکومت

  .الیه پنجم، نهادها
  .الیه ششم، هم فرد

. کند و بعد هم به جامعۀ سیاسی می رسـد         است و جامعۀ از خانواده و دهکده شروع می        ارسطو برای تنظیم و توضیح سی     
امـا بعـضی اوقـات سیاسـت اقتـصادی یـا          . جامعۀ سیاسی مجموعه ای از دولت، حکومت، قدرت، ملت و قـانون اسـت             

کانـات و   سیاست فرهنگی مطرح می شود که در این چنین اصطالحاتی سیاست عبارت است از به کـار بـردن کلیـه ام                     
  .ابزار در چهارچوب یک برنامه منظم در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده

*** 

  
                                                           

  15 تا ص 13ص . همان. 1
  4 تا ص 3ص  نشر الدن ، سی در غرب، ج اول، بیگدلی، علی، تاریخ اندیشه های سیا. 2
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   نگاهی به مفهوم دولت و عناصر تشکیل دهندۀ آن -گفتار دوم
   تئوریهای تشکیل دولت-بند اول

   تئوری الهی -الف
.  مخالفت با آن مجـازات اخـروی دارد     اطاعت از آن واجب و    . بر مبنای این تئوری هر قدرتی ناشی از اراده الهی است          

این نوع طرز تفکر از ابتدایی ترین اندیشه های سیاسی است که در خصوص پیـدایش دولـت ابـزار شـده و عمومـاً در                          
زیرا در جامعه شرقی، بر پایه نظم اسطوره شناسی یا میتولوژیـک، دو قـدرت               . جوامع شرقی پیروان بیشتری داشته است     

مبدأ قدرت و الیزال است و      » فره ایزدی «درت ماورائی که خاص خدایان بوده و معروف به          یکی ق . وجود داشته است  
» فـره رهبـری  «کنـد و شـاه    دوم قدرت زمینی که در شخص شاه تجلی پیدا می         . همه قدرتها ناشی از این مبدأ کل است       

یـن تئـوری بعـدها از شـرق     ا. می باشـد » فره ایزدی«شاه صاحب جوهرۀ خدایی است و تجلیگاه روح و اراده          . می شود 
 800از اول ژانویـه سـال       . وارد یونان شد، اما با تأثیر کمتری و سپس از طریق امپراطوری رُم وارد قرون وسطی گردید                

میالدی که شارلماین یا شارل کبیر در مقابل پاپ زانو می زند و تاج امپراطوری بر سر می گذارد و امپراطوری مقدس                      
  .به دست امپراطور می افتد»  رهبریفره«رُم به وجود می آید 

  تئوری قرارداد اجتماعی  -ب
. مفهوم قرارداد اجتماعی در کاربرد سیاسی یک مفهوم دوران جدید از تاریخ اروپا است که بعد از رنسانس به وجـود آمـد               

ر اندیـشمندان دیگـر     بعـد از هـوک    . بنیانگذار این قرارداد، کشیشی انگلیسی بود به نام هوکر که در قرن شانزدهم می زیست              
اما این تئوری برای نخـستین بـار در اندیـشۀ سیاسـی             .  پوفن دورف به کاربرد قرارداد اجتماعی می پردازند        -مثل گروتیوس 

بر مبنای ایـن تئـوری بـین افـراد     . و جان الک و بعد به شیوه کامل تر در عقاید سیاسی ژان ژاک روسو مطرح می شود                 هابز
ود که یک نفر به عنوان سر کرده انتخاب شـود و بـین سـرکرده و انتخـاب کننـدگان یـک                       یک جامعه توافق حاصل می ش     

، متفـاوت   قرارداد فرضی تدوین می شود که البته نوع این قرارداد و تعهد طرفین در این قرارداد از نظر اندیشمندان مختلف               
از نظـر جـان الک قـرارداد    . کندایت قرارداد نمیمثالً هابس قرارداد را بین مردم و مردم می داند و شاه را مقید به رع               . است

، که هر دو طرف این بخش اضـافه شـود مقـصد بـه حفـظ قـرارداد                    یک طرف مردم و طرف دیگر شاه است       :  دو سو دارد  
اما از نظر روسو قرارداد بین مردم منعقد می شود          . قانون بر اجرای صحیح قرارداد از سوی طرفین نظارت می کند          . باشند می
  .گردد و این رأی جمعی منشأ قدرت و دولت و قانون می شودی فردی تبدیل به رأی جمعی میو رأ
   تئوری ستیز-ج

احتماالً برای نخستین بار توسط ابن خلدون مطرح می شود و ژان بُدَن فرانسوی به دلیل امکان نزدیکی با منـابع اسـالمی در                        
کند که در جوامـع اولیـه انـسانها بـه شـکل آرامـی در        اظهار نظر می   اندلس، تحت تأثیر این تئوری قرار می گیرد و اینچنین         

آید  جنگ به وجود می. م می زند هاما مسائلی از جمله حاکمیت بر تملک، این آرامش را به        . کرده اند کنار هم زندگی می   
  .ه است اجتماعی بود-در اینجا مبنای ظهور دولت، عدم امنیت اقتصادی. و از درون جنگ دولت حاصل می شود

   تئوری خانواده-د
دولـت بـر پایـه نظـام     . خـانواده هـا تبـدیل بـه قبایـل و کـالن مـی شـوند               . افراد به طور طبیعی تشکیل خانواده می دهند       

ایـن  . گیـرد سفیدی و انتخاب افراد مسن که از نفوذ کالم و قدرت تملـک بـاالیی برخـوردار هـستند، شـکل مـی              ریش
  . و سپس منتسکیو از آن پیروی کردتئوری ابتدا توسط ارسطو مطرح گردید
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   تئوری دامداری یا شبانی-ه
زندگی اقتصادی انسان و شیوه ارتزاق او از مرحله صیادی و شکار به مرحله دامـداری و سـپس بـه مرحلـه کـشاورزی                         

در مرحله دامداری تشکیل دولت میسر نیست به دلیل اینکه در یک جامعه سـرگردان و غیـر متمرکـز امکـان                      . رسد می
شوند  جا نشین می بنابراین دولت در نظام کشاورزی که انسانها یک. تشکیل دولت و اعمال حاکمیت مقدور نمی باشد   

  .به وجود می آید
زمانی که انسانها به صورت متفرق و       «: به طور کلی می توان در مورد چگونگی پیدایش دولت اینچنین اظهار نظر کرد             

ز ترس و وحشت ناشی از تجاوز کلنی های قدرتمند به کلنی های ضعیف ، به                ا. کرده اند به شکل کلنی ها زندگی می     
این نتیجه رسیدند که بایستی تن به فرمانبری یک فرد قوی تر از دیگران در مجموعه قبیلـه خـود بدهنـد کـه ایـن پایـۀ                       

رابطۀ بین ایـن دو     . ددولت زمانی به وجود می آید که گروهی فرمانده و عده ای فرمانبر باشن             . »اولیه تشکیل دولت شد   
اما از نظرگاه مارکسیستی اعتقاد بر این است که تاریخ از زمـان تـشکیل دولـت بـه وجـود                  . کندرا حکومت بر قرار می    

کرده انـد و  آمده و نوع شکل گیری دولت بر این پایه بوده که در جوامع اولیه انسانی که به صورت متفرق زندگی می            
زمین و آب فراوان وجود داشته، اما عامل انسانی که بتوانـد  . مسأله مالکیت نبوده استنوع زندگی آنها اشتراکی بوده،      

بنابراین یـک کلنـی بـه کلنـی مجـاور       . با بهره گیری از زمین و آب محصول بیشتری به دست آورد محدود بوده است              
در تقسیم برده ها بـه      . می شوند کند و این اسرا بَرده      خود حمله و افرادی را از کلنی مجاور به صورت اسیر دستگیر می            

عنوان غنائم جنگی تعداد زیادتری برده به آن کسی می رسد که نقش فعال تری در جنگ داشـته اسـت و آن شـخص                
اوالً آن شخص فرمانروای قبیله می شـود، ثانیـاً بـه دنبـال ایـن حادثـه                  : بنابراین. سهم بیشتری از برده به دست می آورد       

آید و مبنای این اختالف تملک بر تعداد برده است و برده هـا را بـر روی زمـین بـه کـار                        اختالف طبقاتی به وجود می    
ظهور ایـن سـه پدیـده از نظـر          . دارند تا محصول بیشتری عاید شود و ثانیاً در نتیجۀ جنگ، دولت حاصل می شود                وامی

  .از تاریخ می دانندمارکسیستها وقوع این حادثه را آغ.  دولت- طبقه-جنگ: زمانی با هم مصادف می شوند
   عناصر تشکیل دهندۀ دولت–بند دوم 

   جمعیت-الف
جمعیت یک واژه جامعه شناسی است و مناسب تر خواهد بود که در مباحث سیاسی به جای جمعیت از واژه ملت کـه      

ملت به مجموعـه افـرادی اطـالق مـی شـود کـه در یـک واحـد جغرافیـای بـا                       . یک مفهوم سیاسی است، استفاده شود     
موعه ای از مشترکات مثل زبان، دین، نژاد، تاریخ و سایر عالیق ملی با یک سری اهداف مشترک و زیر نظر یـک                       مج

  .کنندنظم قانونی و حاکمیت واحد و در درون مرزهای ثابت بطور دائم زندگی می
   سرزمین-ب

  .دولت و سیاست استعبارت است از یک منطقه جغرافیایی در درون مرزهای تثبیت شده که محل و مرکز تجلی 
   حکومت-ج

طبقـه فرمـانروا حکومـت و طبقـه         . یک طبقـه فرمـانروا و یـک طبقـه فرمـانبردار           :  دولت از دو طبقه تشکیل شده است      
، سـازمانها کـه صـاحب        ، تشکیل شـده اسـت از عناصـری مثـل شخـصیت هـا               فرمانبردار، ملت است و حکومت خود     

از نظر زمـانی دولـت مقـدم بـر          . تصمیمات و اهداف دولت است    حکومت مجری   . صالحیت و قابلیت و قدرت هستند     
  .، حکومت را تحت تأثیر قرار می دهد حکومت است و دولت
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   حاکمیت عالی-د
عبارت است از عالی ترین قدرت در یک نهاد سیاسی که قدرتی باالتر از خود را نمی بیند و بر همـه قـدرتهای دیگـر                          

  .با یکدیگر و افراد با سازمانها و نهادهای اجتماعی استمسلط و تنظیم کننده روابط میان افراد 
. »مظهـر اراده ملـی    «با عنایت به عناصر تشکیل دهندۀ دولت باید گفت که دولت به ساده تـرین بیـان عبـارت اسـت از                       

نتیجـۀ  مثالً دولت شاهنشاهی ایران در    . مگر زمانی که ملت اراده به تغییر آن کند        . دولت تقریباً همیشگی و دائمی است     
امـا حکومـت مجموعـه ای از افـراد و     . اراده ملت و در پی یک انقالب تبدیل به دولت جمهـوری اسـالمی ایـران شـد                

در دوره هـای    . مثل حکومـت سوسیالیـستی فرانـسه یـا حکومـت کـارگری انگلـستان              . کندسازمانها است که تغییر می    
ولت می شود که ذیالً به شرح بعضی از این ابزار گذشته، قدرت عبارت بود از مجموعه ابزاری که موجب نیرومندی د     

  .می پردازیم
جمعیت، که مهترین عامل در شناسایی قدرت یک دولت اسـت و حتـی بعـد از جنـگ جهـانی اول و دوم بـسیاری از                           
دولتهای  درگیر جنگ، مخصوصاً فرانسوی ها برای جبران جمعیت از دست رفته خود، مادران را تشویق بـه فرزنـددار             

  .کردندیشدن م
سرزمین ، وسعت سرزمین از نظر مفاهیم استراتژیک و ژئوپلیتیک در مفهوم قدرت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار                  

چون در گذشته جنگهای منطقـه ای و محلـی تبـدیل بـه جنگهـای فرسایـشی مـی شـد، کـشورها کوشـش                   . بوده است 
ر وسعت سرزمین بیـشتر بـود، امکـان مـانور نظـامی             سرگرم کنند و هر چقد     کردند به شیوه جنگ و گریز دشمن را        می

مثـل موانـع طبیعـی در       . بیشتر می شد و موقعیـت سـرزمین از نظـر جایگـاه جغرافیـایی اهمیـت فـوق العـاده ای داشـت                       
مثالً سرزمین روسیه که از موانع طبیعـی محـروم   . جلوگیری از حمالت برق آسای دشمن یا احاطه سرزمین توسط آب     

یا جزیره بودن بریتانیا به این کشور یک مصونیت بـا ارزش            .  همیشه مورد هجوم قرار گرفته است      است، در طول تاریخ   
در طول تاریخ بخشیده و تقریباً این سرزمین را غیر قابل وصول کرده اسـت کـه نمونـه آن در جنگهـای جهـانی اول و             

 .دوم و یا زمان ناپلئون به اثبات رسید

 .موجب افزایش قدرت اقتصادی یک دولت می شودمنابع روی زمینی و تحت االرضی که 

فرهنگ و منابع مهارت، دانش و تخصص، ثروت و مسائلی از ایـن قبیـل نـشانه هـای قـدرت یـک دولـت بـه حـساب                             
 .آمد می

مطابق تعاریف جدید، قدرت عبارت اسـت       . اما بعد از جنگ جهانی دوم مفهوم و ابزار در روابط بین المللی تغییر کرد              
مثالً عربستان سعودی بـا توجـه بـه وسـعت سـرزمین و           . » سطح تأثیر گذاری یک کشور در سیاست جهانی       میزان و   «:از

 هزار دالر درآمـد  40یا ابوظبی با حدود . منابع هنگفت نفتی تأثیر کمتری در سیاست بین المللی نسبت به سوئیس دارد    
  .سرانه تأثیر کمتری از بلژیک در سیاست بین المللی دارد

  
*** 
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   دوم فصل 

  های سیاسی در یونان قدیم  اندیشه
  

   مکتب پیش از سوفسطائیان-گفتار اول
   مکتب ملطی-بند اول

   طالس-الف
هـای دیالکتیـک در آن    گرا دانـست و اولـین هـسته    فلسفه ملطی را باید نخستین فلسفه مادی. طالس بنیانگذار این مکتب بود 

  :ستشود مبانی این فلسفه مادی از این قرار ا دیده می
 مادی و عینی بودن جهان  

 متغیر بودن طبیعت  

 ازلی و ابدی بودن جهان 

 های طبیعت از یکدیگر و ارتباط آنها متأثر بودن پدیده 

 وحدت اساسی تمامی موجودات  

انکسیمندر عضو دیگر این مکتـب و  . دانست طالس منشاء تمامی امور را آب می. نامند  طبیعت نیز می    لذا این فلسفه را فلسفۀ    
ماننـد و فـساد ناپـذیر و آنـرا نـامعین و نامحـدود                  اصلی ، گوهری بود بـی       از نظر او ماده   . اولین فردی که کتابی به نثر نوشت      

  .طالس طبیعت را از دیدگاه عقل می نگریست. نامید می
  1 انکسیمندر-ب

 پـیش از مـیالد      610دود  انکـسیمندر در حـ    . عضو دیگر این مکتب انکسیمندر بود که از واقعیت خاص خود هواداری کرد            
  .نخستین یونانی بود که کتابی به نثر نوشت. متولد شد

از نظر انکسیمندر واقعیت نهایی یا مادۀ اصلی گوهری بود بی نوع و فسادناپذیر و همه چیز را در خود داشت و همه چیـز را         
او ایـن مـاده یـا گـوهر هـستی را      » .سـت ماده ای است نامتناهی و جاویدان که همۀ جهانها را در برگفتـه ا         «: هدایت می کرد  

یافـت سـخن     او شاید از یک تودۀ ماده نامعین کـه هـر چیـزی از آن شـکل و صـورت مـی                     . می نامید » نامحدود«یا  » نامعین«
  : در این زمینه، جان بارنت به نظر کلی و اصلی انکسیمندر اشاره کرده است. گفت

معین است، و با این بیان نخستین کسی بود که این نام را بـه علـت مـادی                   انکسیمندرگفت علت مادی و عنصر نخست چیزها نا        .1
او گفت که این چیز نامعین نه آب است و نه دیگر عناصری که یاد می شود، بلکه گوهری متفاوت از آنهاست کـه نـامعین                          . داد

  .است،و همۀ افالک و آسمانها و جهانهای داخل آنها از این چیز نامعین پدیدار شده اند
 .»همۀ جهانها را در برگفته است«یا جاویدان است و » ازلی و ابدی«او گفت که این چیز نامعین  .2

 .گذشته از آن، حرکتی ابدی وجود دارد که منشاء جهانهاست .3

 .او اصل همه چیز را ثابت می دانست، اما گفت که اضداد در الیۀ زیرین، که هیئتی نامحدود است، از هم جداست .4

گفت انکسیمندر برای نخستین بار در تاریخ استداللی پیش نهاد که می توان آن را استدالل کامالً فلـسفی دانـست           می توان   
. تا علمی، زیرا نیروی آموزه یا دکترین او فقط بر استدالل منطقی متکی بود و ممکن نبود آن را به تجربه ثابـت یـا رد کـرد                  

  .بکشد و یک مدل بسازداو نخستین کسی بود که کوشید یک نقشه جغرافیا 
                                                           

  26 تا ص 24 تاریخ فلسفه سیاسی غرب ، انتشارات وزارت امور خارجه ، ص ، عالم . 1
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   انکسیمنس-ج
انکسیمنس سومین فیلسوف این مکتب براین نظر بود که ماده اصل هوا است وقتی هـوا رقیـق شـود بـه آتـش و وقتـی                           

  1.شود غلیظ شود به ترتیب به باد، بخار، آب، خاک و سنگ تبدیل می
  :نکات اصلی فلسفه انکسیمنس عبارتند از

راتوس، که دوست انکسیمندر بود، مانند او گفت که مادۀ اصلی و تعیین کننده، یکی است             انکسیمنس ملطی، پسر اوریست    .1
  .، بلکه معین است، زیرا گفت این ماده هواست اما برخالف انکسیمندر نگفت که این ماده نامعین است. و نامتناهی 

های آسمانی ازفرازجویی هـوا هـستند   او گفت همه چیز از هوا بوده، از هواست، و از هوا خواهد بود، خدایان و چیز       .2
 .در حالی که دیگر چیزها از فرودآیی هوا تشکیل می یابند

همان طور که نَفس، که آن هم هواست، ما را پیوسته نگـه مـی دارد، نَفَـس و هـوا نیـز سراسـر جهـان  را                             «: او گفت  .3
 .کشدبه نظر او گویا جهان نفس می» .دربرمی گیرد

رجا بسیار متراکم باشد برای ما نامحسوس است، اما سرما، گرمـا، رطوبـت و حرکـت آن را              ه: شکل هوا چنین است    .4
 .کرد ، تغییر نمی کندهوا پیوسته در حرکت است، زیرا اگر حرکت نداشت، این اندازه که تغییر می. محسوس می کند

 .کند، فرق می هوا از لحاظ رقت و تغلیظ در چیزهای متفاوت .5

ابـر در  . م شود طوری که رقیق گردد، آتش می شود، در حالی که باد، هـوای غلـیظ شـده ای اسـت       وقتی هوا متراک   .6
نتیجۀ مالش هوا تشکیل می شود، و این ابر اگر غلیظ تر شود، آب می شود، اگر آب غلیظ تر شود به خاک ، و اگر تا              

 .آن حد که می تواند باز هم غلیظ تر شود، به سنگ تبدیل می شود

اما این فلسفه به احیـاء و گـسترش اندیـشۀ مـصری ابـدیت      . ملطی به نظر بی فایده و ساده لوحانه می رسد     فلسفۀ مکتب   
ایـن  . مفهوم تکامل را در شکل تغییر مـنظم، و آفـرینش و فنـای مـداوم پـیش نهـاد                   . هستی و فناناپذیری ماده منجر شد     

  .فلسفه همچنین راه مفهوم اتمی ماده را هموار کرد
  تافیزیکی مکتب م-بند دوم

. بـود ) فیثـاغورث (گوراس  آلیستی پیسا    ایده  مکتب سعی دراثبات تغییرناپذیری ماده داشتند و بانی این مکتب           پیروان این 
  . زندگی و دین تبدیل کرد وی فلسفه را به شیوۀ

 « نظریۀ عـدالت     شاید در . دانستند  پیساگوراسیها براین ایده بودند که اعداد، نخستین اصولند آنها عدالت را نیز عدد می             
اصل پیساگوراسی که در اموال میان      . ارسطو، بتوان جنبۀ  صوری و عددی مفهوم پیساگوراس عدالت را یافت           »  خاص

توان چـارچوب جمهـور افالطـون را          توان پیش درآمدی برکمونیسم افالطون دانست، می        دوستان مشترک است را می    
 حـد «و » حـد  « نظریـۀ . باشد را از پیساگوراس دانـست        دسته جزء می   که مبتنی بر تحلیل دولت به سه طبقه و نفس به سه           

بنـد نظـم     های افالطون و ارسطو تأثیر گذاشت، اینکه حدوسط، حد طبیعـی یـا              مکتب پیساگوراس نیز بر اندیشه    » وسط
 .2کراسـی را متناسـب و مـوزون معرفـی کننـد             پیساگوراسیها در این راستا سعی داشتند حکومـت آریـستو         . دهنده است 

  3.ماتریالیست یونانی بود فیثاغورث اولین متفکر غیر

                                                           
  26،  1376عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، انتشارات وزارت امور خارجه، . 1
  34 تا ص 32عالم، همان، ص . 2
  18 ، ص 1374ج اول، نشر الدن علی بیگدلی، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، . 3
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پیساگوراس نخستین متفکری بود که برای نخستین بار فلسفه را به چیزی تبدیل کرد که می توان آن را دیـن یـا شـیوۀ                         
  .عالیترین انضباط این مکتب به موسیقی، فلسفه و ریاضیات مربوط بود. 1زندگی نامید

و همان طور که گفته شد در واقع بهترین و عالیترین شکل تطهیر             » برای روح خوب  «را  پیساگوراس فلسفه و ریاضیات     
ظاهراً پیساگوراس با مقایسه افرادی که در محل بازیهای المپیک حاضر مـی شـدند، بـرای                 . و پاالیش روح می دانست    

یی است که فقط برای خرید      او گفت پایین ترین زندگی متعلق به آنها       . را تعریف کرده باشد   » سه زندگی «نخستین بار   
و فروش به آنجا می آیند، بعد از آنها ورزشکاران و بازیکنان هستند و عالیترین طبقه آنهایی اند که بـه سـادگی بـرای                         

چنین برداشتی از شأن و موقعیت حتی در حد یک بینش دینـی، از زنـدگی فکـری یـا فلـسفی اندیـشه                        . تماشا می آیند  
  .بر مالحظۀ وظیفۀ انسان نسبت به نفس خود و نفوس دیگران کرد ای بود و داللت می تازه

عرصۀ اندیشه و خط فکری پیساگوراسیها هرچه باشد، آنها هم به مسئلۀ اولیه ای که طالس مطرح کـرده بـود توجـه یافتنـد و در                           
  .زاعی عدد استبه عقیده آنها عنصر اصلی چیزها گوهری مادی نیست بلکه اصل انت. جستجوی مادۀ تعیین کننده برآمدند

به سبب محدود و    (وحدت  ) 2اصول عدد نامحدود یا نامعین و محدود و معین هستند،           ) 1آنها همچنین معتقد بودن که      
  .جهان محسوس از عدد تشکیل شده است) 3از دو عدد به وجود آمده است، ) نامحدود، معین و نامعین بودن

بـه عقیـده پیـساگوراسیها    . یاسی افالطون و ارسطو تـأثیر گذاشـت  همین فلسفۀ متافیزیکی عدد بود که بر اندیشه های س  
آنها گفتند عدد مربـع هـارمونی کـاملی اسـت،     . عددی که در خود ضرب شده است، یک عدد مربع: عدالت عدد بود  

 اگر عدالت را به عنوان عـدد مربـع       . زیرا از اجزای برابر ترکیب شده، و شمار اجزا برابر است با ارزش عددی هر جزء                 
. تعریف کنیم، می توان نتیجه گرفت که عدالت مبتنی بر این مفهوم است که دولت از اجزای برابر ترکیب یافته اسـت                     

دولت تا زمانی عادل است که برابری اجزای آن وجود : یک عدد تا زمانی مربع است که برابری اجزای آن بر جا باشد  
  .داشته باشد، و عدالت حفظ این گونه برابری است

این گونه برابری چگونه باید حفظ شود؟ از راه گرفتن همۀ ثمرات تجاوز از متجاوز، که خـود را بزرگتـر و قربـانی    اما  
آشـکار اسـت کـه در ایـن مفهـوم از عـدالت              . ، و بازگردانیدن همۀ آن به از دسـت دادگـان           خود را کوچکتر می بیند    

ریـشۀ اندیـشۀ دولـت بـه عنـوان جمـع            . ند گذاشت عناصری وجود دارند که بر گرایش بعدی تفکر سیاسی تأثیر خواه          
اعداد برابر در همین نظر است؛ هدف مورد نظر آن برقراری هارمونی یا تعـادل اسـت کـه عـدالت نامیـده مـی شـود و                            

افالطون در جمهور این مفهـوم از عـدالت را پـذیرفت و محتـوای روحـانی                 . کندسازگاری مناسب اعضاء را حفظ می     
  . ی به آن بخشید بیشتر و حقیقت عمیقتر

 -و اشـتها  ) شـجاعت ( عقـل، روحیـه      -عدالت یک سازگاری است، اما سازگاری که به هر یک از عوامل معنوی در دولت              
ارســطو، جنبــۀ صــوری و عــددی مفهــوم » خــاص«شــاید در نظریــۀ عــدالت . جایگــاه درســت و مناســب خــود را مــی دهــد

توزیعی و عدالت اصالحی یا جبرانی در کتاب اخـالق و کـاربرد             نظریۀ عدالت   . پیساگوراسی عدالت را بتوان تشخیص داد     
  .نظریۀ عدالت در بازرگانی در کتاب سیاست، ممکن است هر دو چیزی مدیون آموزشهای پیساگوراسی باشند

امـا اصـول    . را پیش درآمد کمونیسم افالطون تفسیر کـرده انـد         » اموال میان دوستان مشترک است    «اصل پیساگوراسی   
ویژه  هاصالت پیساگوراس در این بود که بررسی علمی، و ب. اگوراسیها در شکل ساده تری تنظیم شده بود       آموزشی پیس 

  .ریاضیاتی را بهترین پاالیش دهندۀ روح دانست
                                                           

 33 تا ص 28عالم ، تاریخ فلسفه سیاسی غرب ، انتشارات امور خارجه ، ص   .1
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دو عنصر دیگر در آموزشهای پیساگوراس وجود داشت که تأثیر عمیقی بر افالطون و فلسفۀ یونان به طور کلی داشـته             
 اسـت   – دوستداران خرد، دوستداران افتخار، و دوستداران منفعت         –موزۀ طبقات سه گانه انسانها      یکی از آنها آ   . است

دِیـن  .  را نشان می دهـد     - عقل، روحیه یا شجاعت و اشتها      –که شاید آموزۀ همتراز اجزای سه گانه مورد نظر افالطون           
 مـی تـوان گفـت سراسـر چـارچوب و      .جمهور به آموزۀ پیساگوراسیها از این نکات، هم آشکار اسـت و هـم برجـسته            

  .داربست جمهور، که مبتنی بر تحلیل دولت به سه طبقه و نفس به سه جزء است، پیساگوراسی است
در تحلیل عقاید پیساگوراسیها از دیدگاه سیاسی باید گفت که ترکیب نظریه های آنها در مـورد همـاهنگی و تناسـب                      

 اقتصادی یونان باستان به نظر می رسد عقاید آنهـا بـیش از             - اجتماعی با توجه به وضع وحال    . دارای نتایج سیاسی است   
فرمانروایی مطلق را خواستار بودند، بیان می » عصر طالیی«همه منافع آریستوکراسی و تمایالت آنها را که بازگشت به  

معرفـی  » زونمتناسـب و مـو    «این گرایش از پافشاری پیساگوراسیها که می خواستند حکومت آریـستوکراسی را             . کرد
آنها چیزی را که به خواست مردم مربوط بـود عـصیان و سـرپیچی سـیاه تلقـی کردنـد و آشـکارا                        . کنند، آشکار است  

از . حکومت آریستوکراتها را اخالقی دانستند و خواستهای مردم را ناپسند و نامعقول و گرایشی نامطلوب تلقی کردند                
کامالً آشکار است که می خواهد اطاعت و فرمـانبرداری مـردم از              سیاسی،   -فلسفۀ پیساگوراس، در کارکرد اجتماعی    

  . طبقۀ آریستوکرات را نمودی طبیعی جلوه دهد
بنا به اصل اخالقی، پیروی و اطاعت       . پیساگوراسیها برای جهان بینی خود سه اصل اخالق، دین و دانش را الزم داشتند             

دین پیساگوراسی هـم در     . عادالنه و مشروع معرفی می گردید     مردم از آریستوکراتها توصیه می شد و فرمانروایی آنها          
در . خدمت آریستوکراتها بود و چنین تفسیر می شد که فرمانبرداری از آریستوکراتها پیروی از فرمانهای خدایان است        

  .چنین وضع و حال، دانش هم باید در خدمت توسعۀ اخالق و دین باشد
  1)هراکلیت( مکتب تغییرات پیایی -بند سوم

) سـدۀ هـشتم  (و هزیـود  ) سـدۀ نهـم  (، عقاید و گفته های دو شاعر بزرگ یونان باستان یعنی هومر     پیش از هراکلیتوس  
  .زمینۀ آگاهی را آماده کرده بودند

هومر معتقد بود تاریخ محصول ارادۀ خدایان است، اما قوانین عام حرکت تاریخ را خدایان وضع و مقـرر نمـی کننـد،                       
از سوی دیگر انسانها    . به همین سبب تاریخ جهت و معنا ندارد       . استای حرکت آن را تعیین می کنند      بلکه خود انسانها ر   

  .بازیچۀ نیروهای پنهانی تقدیرند و هیچکس از فرجام خود آگاه نیست
 او معتقد بـود زنـدگی     . هزیود هم به حکومت تقدیر بر انسانها عقیده داشت اما بدبین تر از هومر به جهان نگاه می کرد                  

  .روحی و جسمی آدمی پیوسته رو به تباهی بیشتر است
به گفتۀ برخی تاریخ نویسان سیاست شناس، چون هومر و هزیـود از جامعـۀ آریـستوکراتیک برخاسـته بودنـد، رهیافـت آنهـا از                          

ی، قـدرت و    بنـد  خدایان آنها از لحاظ سلـسله مراتـب و طبقـه          . تاریخ و توصیف قلمرو خدایان بازتابی از همین جامعه بوده است          
. برخی کامالً مقتدر، برخی بـا اختیـارات محـدود، بقیـه نیـز در خـدمت خـدایان مقتـدر          : ضعف ، کامالً همانند مردم زمین بودند      

طور کلی می تـوان     ه  توان آشکارا دید که این قلمرو بازتاب مناسبات موجود میان انسانها در جامعه های تقسیم شده است و ب                   می
ون نظام اجتماعی کهن و شکلهای سادۀ مبارزۀ اندیشه ها در اساطیر و معتقدات این متفکران انعکـاس                  دریافت که مراحل گوناگ   

  .یافته است

                                                           
   35 تا ص 34 ص  انتشارات امور خارجه ،  عالم ، تاریخ فلسفه سیاسی غرب ،.1
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هومر و هزیود با عقایدی که دربارۀ حرکت تاریخ، عملکرد نیروهای تقدیر و تباهی جان و جسم انسان بیان کردند بـه                      
سـرانجام در نظریـۀ هراکلیتـوس متبلـور شـد، کمـک کردنـد و                آماده شدن زمینۀ پذیرش عقیده تغییر نزد یونانیها، که          

امـا  » وقتی در خط تفکر سیاسی قرار گرفتند که به اصل دگرگونی یا تغییر وصیرورت در هستی اعتقاد یافتنـد                  «یوناینها  
 ثبات و ابدی بـودن وَهـم اسـت و فقـط تغییـر           « :هراکلیتوس هرگونه ثبات و قرار در هستی را یکسره رد کرد و گفت              

  . » واقعیت دارد
مکتب تغییرات پیاپی که هراکلیتوس بانی آن . گرفتند گیری اندیشۀ سوفسطائیان مکاتب دیگری نیز شکل     تا زمان شکل  

ترتیـب وی   بـدین . کـرد   را مطرح کرد و ملت را از تقلید نیاکان در امور سیاسی نهی مینجها   در یبود واصل دگرگون  
نخست اینکه موجبات تغییر سـازمانها و نهادهـای سیاسـی موجـود را              : اسی داشت دو تأثیر عمده در پیدایش اندیشه سی      

فراهم کرد و دوم اینکه اصل دگرگونی، افالطون را به سوی مدینه فاضله هدایت کرد که مصون از دگرگـونی بـود و                       
مـت، قـانون و     عنـصر حک    البته هراکلیتوس سه  . کند  سیاسی و چگونگی سیر تحول آن می        ارسطو را متوجه منشاء جامعۀ    

  .کند عقل را بعنوان یک حد در جهان مدنظر داشت که ازهرج و مرج جلوگیری کرده و دگرگونی را متوقف می
   1:این متفکر منشأ سه فکر پر ارزش است

که اعتقاد داشت جهان هستی یـک کلیـت ثـابتی اسـت، اعـالم کـرد کـه                  ) م.  ق 450حدود  (اول اینکه برخالف زنون     
و بعداً این تغییر و تحول یک منشأ تاریخی پیـدا کـرد و تئـوری حرکـت در                   . غییر و تحول است   جهان هستی در حال ت    

  .تاریخ از ابداعات برجسته هراکلیت است
دوم اینکه مفهوم ماتریالیسم دیالکتیک را عنوان کرد کـه بعـدها ایـن مفهـوم در هگـل و مـارکس از قابلیـت بیـشتری                           

  .برخوردار شد
  .بود که مبارزه، اصل بقای انسان و مبارزه، عین عدالت است و همه چیز از مبارزه زاده می شودسوم اینکه هراکلیت معتقد 

دنبال مشاجرات عقیدتی که بین طالس و فیثاغورث        ه  ب. هراکلیت از نظرگاه سیاسی پیرو جناح دموکراسی برده دار بود         
  . استدالل منطقی و علمی بود مطرح کردرخ داد، هراکلیت تئوری دیالکتیک را که هدفش اثبات ادعا از طریق بیان

 به سود آریستوکراسی در تحقیر و تقبیح حکومت دموکراسی ارائه داد هنوز هم مـورد اسـتفادۀ           2دلیلی که هراکلیتوس  
تـودۀ مـردم، نـادان و بـدنهاد و تـن پـرور و               «: او گفت . خواستاران حکومتهای استبدادی و هواداران خودکامگی است      

مـردم بایـد از قـوانین ماننـد         «: و در جانبداری از سنتهای حامی قدرت آریـستوکراسی گفـت            » دشکمباره و خودپرستن  
   . »حصار شهر خود دفاع کنند

چـون بـه    . بـوده اسـت   » دمـوکرات «هراکلیتوس، به تحقیر و توهین سخت عادت داشـته و نمونـۀ مفهـوم مخـالف آدم                  
  .شدنامدار » فیلسوف گریان«افسردگی زندگی را می نگریست به 

نظر تحقیر آمیزی که هراکلیتوس نسبت به نوع بشر و بدبودن طبع انسان داشت او را به این نتیجه رساند کـه فقـط زور                         
  .می تواند انسان را وادارد طبق خیر و صالح رفتار کند

 اسـت؛ زیـرا آتـش     » آتـش «هراکلیتوس گفت که عنصر و مادۀ سازندۀ جهان و هـستی            . فلسفۀ او هم فلسفۀ طبیعت بود     
  .ناآرام است و نمایانگر دگرگونی

                                                           
  21 تا  ص 20ص  نشر الدن ، علی بیگدلی، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب، . 1
 41 تا ص 36 ص نشر امور خارجه ، فه سیاسی غرب ، عالم ، تاریخ فلس .1
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هراکلیتوس این گونه عقاید فلسفی را به زندگی سیاسی هم تسری داد و گفت که سازمان و ساختارهای اجتماعی هـم            
تاریخ جهان و نهادهای سیاسی که انسانها به وجـود آورده انـد امـری مکـرر و ادواری        . دستخوش دگرگونی و تغییرند   

کارهای سیاسی و اجتماعی با توجه به اصـل تغییـر داوری کننـد و هرآنچـه را کـه از گذشـته       است و مردم باید دربارۀ     
مردم دربارۀ کارهای سیاسی و اجتماعی نباید چون کودکان رفتار          «: برجا مانده، تغییر ناپذیر، درست و مقدس نپندارند       

  . » رندکنند که هر چیز را که از بزرگترها گرفته اند ارزشمند، درست ومقدس می پندا
امـا در میـان ایـن همـه جنـبش و            «:  هراکلیتوس با همۀ تأکید بر دگرگونی، در گردش جهـان نظـم و سـامان مـی دیـد                  

ایـن نظـم و قـانون کـه در همـه چیـز یکـسان                . کشاکش و انتخاب فقط یک چیز ثابت و برقرار است و آن قانون است             
و چنـین مـی آموخـت کـه هـر چیـز       »  و خواهـد بـود،    است، آفریدۀ خدایان یا انسان نیست، بلکه همیشه بوده و هـست           

همـۀ کارهـا بـه      «: او گفـت  . ، قـانون و عـدالت بـود        مقصود هراکلیتوس از اندازه، مجموعـۀ حکمـت       . دارد» ای اندازه«
؛ اگر شـد، یـاوارن عـدالت         خورشید از اندازۀ مسیرش بیرون نخواهد شد      «و  ) حکمت(» ضرورت تقدیر پیش می روند    

در آن زمان یونانیها هنوز میـان عـدالت طبیعـی یـا مکافـات و                ). قانون، عدالت (» .رار خواهند داد  آن را در جای خود ق     
هراکلیتوس معتقد بود که سرانجامِ دگرگونی و تغییر به سود حق و عـدالت              . گذاشتندعدالت سیاسی یا قانون فرق نمی     

  .و شایستگی است و عدالت همه چیز را در جای خود قرار خواهد داد
اصـل نـسبیت   ) 2, اصل وحدت یا جمـع اضـداد  ) 1: یتوس دو اصل مهم و هم پیوند را در فلسفۀ خود مطرح کرد       هراکل

  . اخالقی
ایـن  . مردم نمی دانند که آنچه در حال تغییر اسـت چگونـه بـا خـود سـازگاری دارد                    «: او در مورد اصل نخست گفت     

عقیدۀ هراکلیتوس بـه سـتیزه، بـا        . »کمان و زه  سازگاری و هماهنگی دو کشش متضاد است، مانند هماهنگی کششهای           
این نظریه او ارتباط دارد، زیرا که اضداد در حال ستیز به اتفاق حرکتی را پدید می آورنـد کـه خـود یـک همـاهنگی                        

در میان اضداد یک همـاهنگی      «: در جهان وحدت وجود دارد، اما وحدتی است که از کثرت حاصل شده است             . است
هر جفتی یک چیز تمام است و تمام نیست؛ چیزی است که فراهم می شود و مـی پراکنـد،                    «: فتو باز گ  » .وجود دارد 

نظریۀ هگل درباره کشاکش میان نهاد و برابر نهاد در تشکیل نهـایی هـم نهـاد از                  » .چیزی که با خود توافق و تنافر دارد       
  .همین بخش از فلسفۀ هراکلیتوس مایه گرفته است

حال حرکت است، معروفترین نظریۀ هراکلیتوس است و پیروان او، آن را بیش از دیگر نظریـات         این نظریه که همه چیز در       
ما نمی توانیم دوبار در یک رودخانه داخل شویم، زیرا کـه            «: مورد تأکید قرار دادند و گفته های او را بارها بر زبان آوردند            

  ...و» شود جنگ به صلح تبدیل می» «.استخورشید هر روز تازه » «.مدام آبهای تازه روی ما جریان می یابد
در سـتیزه، متـضادها   . همۀ چیزها از راه تضاد و کشاکش به وجود می آیند و از بین مـی رونـد                «: هراکلیتوس معتقد بود  

  . » واقعی است- نه بودن–فقط شدن . ترکیب می شوند تا هماهنگی ایجاد کنند
ایـن اصـل در گفتـۀ       .  همین اصل وحدت اضـداد اسـتنتاج کـرد         هراکلیتوس اصل دوم، یعنی اصل نسبیت اخالقی را از        

، خوبی و بدی نـسبی اسـت، همچنانکـه آب دریـا             » انسان معیار همۀ چیزهاست   «معروف پیساگوراس خالصه شده که      
  .برای ماهیان خوب و برای آدمیان بد است

، » اشـیاء نتیجـۀ مبـارزه اسـت       زاد و مـرگ     «:چنانکه می توان انتظار داشت، هراکلیتوس ستایندۀ جنگ است، و گفـت             
جنگ است که برخی را خدایان، برخی را انسانها ، برخی را برده و برخی را آزاده                 . جنگ پدر و پادشاه همگان است     «
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آید  باید دانست که جنگ امری عمومی است و ستیزه عدالت است، همه چیز در نتیجۀ ستیزه به وجود می                  « ،   . »کندمی
  .و از میان می رود

یکی آنکه با انکار ثبات در کـار جهـان بـه            :  هراکلیتوس از دو جهت در برانگیختن اندیشۀ سیاسی یونانیها مؤثر بود           نظریات
طور کلی، آنها را متوجه کرد که تغییر سازمانها و نهادهای سیاسی موجود خالف آیین و ناموس هستی نیست؛ و دوم آنکه                      

یدشان شده افالطون را در فکر یافتن نظـامی ایمـن از دگرگـونی یعنـی                الهام بخش افالطون و ارسطو در قسمتهای بدیع عقا        
  .مدینۀ فاضله انداخت، و ارسطو را به پیدا کردن منشاء جامعۀ سیاسی و چگونگی سیر تحول آن ره نمود

  1 مکتب الئائی-بند چهارم
  .یتالیای جنوبی بودبنیانگذار این مکتب پارمنیدس، اهل الئا در ا. مکتب الئائی در یونان غربی پدیدار شد

ظاهراً او تحت تأثیر پیساگوراسیها به فلسفه رو آورد و نخستین منطقی بود و می توان او را نخستین فیلسوف در معنـای                       
مبتنی بر تفکر مکتب ملطی یا با آنچه        » علم«نظام فکری او به طور تکامل به قیاس منطقی متکی بود و با              . جدید دانست 

باید اشاره کـرد کـه افالطـون، بـا          . هراکلیتوس نامید وجه اشتراک کمی دارد یا اصالً ندارد        که می توان روش اشراقی      
  .رعایت روش خود، پارمنیدس را بیش از دیگر پیشینیان جدی گرفت

او معتقد بـود ثبـات و       . پارمنیدس هم مانند اعضای دیگر مکتبها با مسئلۀ کشف واقعیت نهایی جهان طبیعی رویارو بود              
  .ری طبیعت واقعی چیزهاست؛ تغییر و دگرگونی اوهام ناشی از حواس استتغییر ناپذی

کند و سکون بـر همـه       برخالف هراکلیتوس که گفت همه چیز در تغییر است، پارمنیدس گفت که هیچ چیز تغییر نمی               
طبیعـی  فلسفۀ پارمنیدس هـم  » .آنچه را ما تغییر و فساد می پنداریم چیزی جز خطای حواس نیست «: چیز حکمفرماست 

غیـر مخلـوق،   «است و او عنصر اصلی را گوهری فساد ناپذیر پنداشت و معتقد بود جهان تغییر ناپذیر او کروی است و  
زیرا تقسیم زمان به گذشته و آینـده نیـز از          . است» حال مستمر «هستی جهان در    » .کامل، بدون آغاز و بدون انجام است      

م آنچه رامعموالً گذشته می نامنـد در زمـان حـال بـدانیم، پـس آن                 چون ما می توانی    «: او گفت . توهمات حواس است  
و نتیجـه گرفـت چیـزی    » .، اکنون هم وجود داشته باشد      به یک معنی   ، ، بلکه باید   چیز نمی تواند در واقع گذشته باشد      

، یاسی و اجتماعی  ر کنند، نهادهای س   کند و نباید تغیی   حال که هیچ چیز تغییر نمی     . که تغییر نامیده می شود وجود ندارد      
تغییر حکومتها با طبیعت سازگار نیست؛ حکومـت نبایـد          . سنتها و ارزشها نیز که از گذشته ها مانده اند نباید تغییر کنند            
  .دست به دست شود ونظامهای سیاسی جای یکدیگر را بگیرند

ل گرایی پارمنیدس بود که گفته بود       ارسطو بسیار تحت تأثیر عق    . افزون بر افالطون ، پارمنیدس بر ارسطو هم تأثیر گذاشت         
  .واقعیت هستی را فقط با عقل می توان شناخت، و عقل راهنمای راستین و خطاناپذیر و نیز عالیترین توانایی انسان است

   مکتب اتمیست-بند پنجم
  . س، اهل ملطیه بودبنیانگذار مکتب اتمیستی لیوسیپو. راه حل ستیز نظری ثبات در برابر تغییر را اتمیست ها ارائه کردند

او گفت که همه چیز از اتمها یعنـی ذرات  . به عقیدۀ لیوسیپوس اتمها واقعیت نهایی جهان طبیعی را به وجود می آورند  
. اتمها نامحسوس اند، همه هم به یـک انـدازه نیـستند           . ، در ترتیبات متفاوت ساخته شده است      )خالء(بسیار ریز و پوکه     

  .توان آنها را تقسیم کرد؛ علت تقسیم ناپذیری اتمها آن است که در مکان نیستنداگر چه حجم دارند، اما نمی 
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که در  )  پیش از میالد   460 -370ذیمقراطیس، حدود   (نظریۀ اتمیستی که لیوسیپوس عرضه کرد به دست دموکریتوس          
ضـیدانی بـزرگ در     او فیلـسوفی مـادی و ریا      . زندگی می کرد بیان کامـل یافـت       ) بالکان(آبدرا، واقع در ساحل تراس      

یونان باستان و نخستین ذهن انسایکلوپدیایی در میان یونانیها بود کـه بـه عنـوان درخـشانترین چهـرۀ ماتریالیـسم عـصر                        
  . فلسفۀ دموکریتوس، اوج تفکر ماتریالیستی عهد باستان بود. باستان توصیف شده است

تمان جهان در چـارچوب نگـاه بـه طبیعـت، نظریـۀ             دموکریتوس در توجیه ساخ   . دموکریتوس به پدر علم شهرت یافته است      
یکی اتم و دیگری پوکه؛ و می گفت که اتمها سـازندگان نهـایی و اصـلی             : او به دو اصل اولیه معتقد بود      . اتمی را بسط داد   

آنها دقیقـاً   اگر چه اندازه و شکل آنها متفاوت است اما ترکیبات           . هستی، و در شمار نامعین ، فناناپذیر و غیر قابل تقسیم اند             
. این اتمها پیوسته در حال ترکیب، تجزیه، و ترکیب دوبـاره انـد، زیـرا حرکتـی ذاتـی در آنهـا وجـود دارد                        . مانند هم است  

دموکریتوس مبنای همۀ پدیدارها را ضرورت می دانست که وابسته به حرکت است و به نظر او این مهمترین جنبۀ ماده مـی    
هیچ چیز نمی تواند از هیچ به وجود آید و هیچ چیز نمی تواند بـه  «: ودن ماده را مطرح کرد  او اندیشۀ ابدی و بیکران ب     . باشد

انـسان هـم ماننـد    » روح«او گفـت کـه   . و کوشید به طرزی ماتریالیستی منشاء جهان حیوانی را تبیین کنـد   » هیچ تبدیل شود،  
  .مها به طور طبیعی پدید آمده اندموجودات در نتیجۀ حرکت منطقی و اجتناب ناپذیر ات. جسم او فناپذیر است

دموکریتوس به اصل علت و معلولی و ضرورت به خوبی پی برده بود، تصادف را انکار کـرد و آن را نتیجـۀ نـادانی و                          
ناآگاهی مردم دانست، و گفت تنها تفاوت بین یـک انـسان و یـک درخـت، تفـاوت شـماره و ترتیـب ترکیـب اتمهـا                            

ابد در پوکه در حرکت اند، با یکدیگر ترکیبت و از هم جدا و تجزیه می شوند، و تنوع      او معتقد بود اتمها تا      . آنهاست
  .آیدو تکثیر پدیدارها و کائنات از همین حرکت، ترکیب، تجزیه و ترکیب دوبارۀ دائمی برمی

  .نامیده اند»  نخستین ذهن انسایکلوپدیایی در میان یونانیها «او را 
ایـن جنـاح در پـی توسـعه و تکامـل نیروهـای       . عتگر طبقۀ برده داران تعلـق داشـت    صن -دموکریتوس به جناح بازرگان   

هـر دو جنـاح بـرده دار بودنـد، امـا آن             . تولیدی بود و با جناح ارتجاعی که با زمیندارن پیوستگی داشت، مخالف بـود             
الیـسم، کـه بـه آنهـا     گروههای اجتماعی که به توسعه و تکامل تولید عالقه منـد بودنـد، مجبـور بودنـد بـه اصـول ماتری        

فلسفۀ ماتریالیستی دموکریتوس با نظریات مترقی و       «یابی بهتری در زندگی می داد، متکی باشند و به همین سبب              جهت
یافــت و او از لحــاظ نظریــۀ سیاســی بــه دموکراســی یونــان باســتان متمایــل شــده بــا  » دموکراتیــک او پیونــد نزدیکــی

فلسفۀ دموکریتوس نـه تنهـا بـر فلـسفۀ یونـان و روم باسـتان، بلکـه بـر                    . دآریستوکراسی برده دار ارتجاعی مخالفت کر     
بسیاری از دانشمندان تحت تأثیر نظریـۀ اتمـی او قـرار گرفتنـد و             . های دوره های بعدی نیز تأثیر بزرگی گذاشت        فلسفه

  .عده ای روش ماتریالیستی را در فلسفه با نام دموکریتوس همراه دانستند
  . فلسفی بود که نمایندگان سوفسطاییان نام گرفتند-ریان علمی بانی نوعی ج1دموکریت

*** 

   سوفسطائیان-گفتار دوم
مشخصات اصلی این سده و گرایش      .  فلسفۀ یونان چرخش مطلقاً متفاوتی یافت      2در نیمۀ دوم سدۀ پنجم پیش از میالد،       

همۀ اینها واکنش . وریِ عملی استنو، اهمیت یافتن انسان، رشد فردگرایی، و درخواست حل و رفع مسائل اجتماعی ف        
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نتیجـه آن شـد کـه       . بزرگی در برابر راههای قدیمی تفکر، نظریه پردازان انتزاعی طبیعت گرایان و اتمیستها برانگیخت             
طی این دوره فیلسوفان بررسی و مطالعۀ جهان طبیعی را کنار گذاشتند و به موضوعهای عملی و بسیار نزدیک به انسان               

  . هواداران این انقالب سوفسطها بودند.  ای انقالب فکری آغاز شدگونه. رو آوردند
 بانیـان   . نه خردمنـد   ،نامیدند  گر می   سوفیست به معنای خردمند است که مخالفان این گروه بویژه سقراط آنها را سفسطه             

نی هر انـسانی یـک      یع. دانستند   امور می   گر همۀ   آنها انسان را محور توجیه    . س و گورگیاس بودند   اگورااین مکتب پروت  
مفهوم دیگر اندیشه سوفسطائیان این است که این مکتب برای عملی کردن    . ها دارد   دریافت احساسی از مشاهده پدیده    

   1.یابند شود و انسانها از این راه به حقیقت دست می تفکر انسان به مجادله و دیالکتیک متوسل می
  4 انقالبی فکری-بند اول

لسوفان یونان برای گشودن راز جهان هستی یا جهان طبیعت، و برای یافتن پایۀ یگانۀ همۀ                پس از کوششهای نخستین فی    
تغییرات آن، کوششی دیگر در راه بررسی و بازیافت انسان آغاز شد، کوششی که بیـشتر از علـوم طبیعـی بـه شـناخت                         

بودنـد کـه بـه فلـسفۀ یونـان      آغازگران این کوشش سوفسط نامیده شدند و هم اینها     . طبع یا سرشت انسان توجه داشت     
سوفسطها، ایـن آموزشـگران خـرد، بیـشتر از جهـان            . توسعۀ ویژه و سودمند دادند تا شکل نهایی خود را سرانجام بیابد           

اهمیت و عظمت، و اندیـشۀ سیاسـی بـه          » فرد«هستی یا طبیعت به تفکر و طبع انسان توجه داشتند و در آموزشهای آنها               
سوفسطها روحیه ای تازه و انقالبی آشکار را . ا فلسفۀ اصالت فرد را آشکارا مطرح کند   قدر کافی رشد و تحول یافت ت      

  .آغاز کردند
آتـن در بخـش پایـانی سـدۀ پـنجم پـیش از مـیالد، پـس از                   . عوامل پیدایی این روحیۀ انقالبی زیاد و گونـاگون اسـت          

پـس از جنـگ بـا       . ای دیگـر یونـان شـد      داد، هدایتگر شهره  . م.  پ 490شکستی که به سپاه ایران در جنگ ماراتن در          
این جنـگ آگـاهی   . ایرانیها بیداری اجتماعی و سیاسی گسترده ای در یونان به طور کلی و در آتن به ویژه ، رخ نمود     

  . فردی و ملی را سبب شد
ز برابـری   آنها مانند دیگر خارجیهـا ، ا      . سوفسطها از خارجیهایی بودند که در آتن می زیستند و متیک نامیده می شدند             

  .اجتماعی برخوردار، اما از امتیازات و حقوق سیاسی محروم بودند
سوفسطها با مهارتی که در ارائۀ اسـتداللها و بحثهـا داشـتند، متقاضـیان را آمـوزش مـی دادنـد و بـا همـین مهـارت در                              

زش شـدند، و    استدالل کردن، در میان مردمان اهل بحث و جدل در سرزمین داوران بـزرگ، فروشـندگان سـیّار آمـو                   
  .تبلیغ کردند در ازای پشیزی می توانند مردی را خردمند کنند

بیشتر شاگردانی که جذب آموزشهای سوفسطها می شدند، تندرو و خواهان تغییراتـی در وضـع موجـود جامعـۀ خـود                      
  .بودند

گرچه امروزه ایـن واژه     بود،  » خردمند» «سوفسط«معنای اصلی واژۀ    . می نامیدند » مردان خرد «یا  » خردمند«سوفسطها را   
سقراط بـا   . معموالًداللت بر کسی می کند که زیرک است و می تواند بهترین دلیل را به ظاهر بدترین کند یا برعکس                   

من آنها را خردمند نمی نامم زیرا این واژه فقـط شایـسته             «:در مورد سوفسطها موافق نبود و می گفت       » خرد«کابرد واژۀ   
  .»م دوستداران خرد وآموختن بدانمآنها را فقط می توان. خداست
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  : این تفاوت را می توان چنین توضیح داد که . فلسفۀ آنها از دیگر فلسفه های قدیمی تر یونان تفاوت داشت
فیلسوفان پیشین یونان به طور عمده به تعیین اصول نهایی و اصلی چیزها عالقه و توجه داشتند، اما در این کار چندان                 .1

ضیه هایی که مطرح کردند به نوعی شکاکیت در مـورد امکـان دسـت یـافتن بـه راز علمـی طبیعـت و                         فر. موفق نبودند 
بنابراین جهـان شناسـی آنهـا نـاقص بـود و ایـن نقـص در برخـورد بـا عقایـد سوفـسطها                  . ماهیت جهان هستی منجر شد    

  .آشکارتر شد
ه ها در عین حال کـه مـشاهدۀ تجربـی را از             این فلسف . روش فلسفۀ سوفسطها نیز با فلسفه های پیشین تفاوت می کرد           .2

اما سوفسطها کوشـیدند بـر واقعیتهـا و مـشاهدۀ آنهـا متکـی باشـند و از آن                    . نظر دور نداشتند، در خصلت قیاسی بودند      
  . استقرایی بود-بنابراین روش فلسفی سوفسطها، تجربی. نظریه پردازی کنند

امـا  . ان توجه داشتند و در واقع جوینـدگان بیغـرض حقیقـت بودنـد             فیلسوفان پیشین یونان به حقیقت عینی و مشخص جه         .3
  .سوفسطها در وهلۀ نخست به حقیقت عینی توجه نداشتند بلکه در پی هدفهای عملی بودند نه هدفهای فکری صرف

در بیان مشخصات عمومی سوفسطها بایـد گفـت کـه آنهـا بـه یـک مکتـب فکـری اصـلی تعلـق نداشـتند، و در یـک                               
  .رک که خودکار، آنها را اعضای یک مکتب کند، شریک نبودندبینی مشت جهان

دیدگاه جدید سوفسطها از جنبۀ مثبت انسان گرایانه بود و دانش را به سـوی انـسان معطـوف کـرد، امـا از جنبـۀ منفـی                            
  .داللت می کرد بر نوعی شکاکیت نسبت به کمال مطلوب دانش قبلی که از بررسی جهان طبیعت به دست آمده بود

همین توجـه بـه انـسان    . سطها، مطالعۀ جهان طبیعی را رها کردند، و انسان در مرکز و کانون توجه آنها قرار گرفت              سوف
  .در سراسر تفکر یونان برای همیشه مسلط ماند

شـگفت انگیزتـرین چیزهـا انـسانی     «:  در تمام ادب یونان چیزی یونانی تر از این گفتۀ ارزشمند سوفوکلس نیست کـه         
مردمان اقلیمهای دیگر خدایان، شاه، و روحانی آفریدنـد امـا یونانیهـا              «:  گفته اند » . شگفت انگیز نیست   است که اصالً  

  . »فقط انسان آفریدند
مکتـب نخـست ، ماننـد روسـو در زمانهـای بعـد،              . ، سوفسطها به دو مکتب تقسیم شدند       ، بطور کلی   در حوزۀ سیاست  

مۀ انسانها بنا بـه طبیعـت برابرنـد و فقـط در نتیجـۀ وجـود نهادهـای           استدالل کرد که طبیعت خوب و تمدن بد است، ه         
مکتـب دوم،  . طبقاتی نابرابر شده اند؛ و اینکه قانون اختراع قویترها برای زنجیر کردن و فرمـانروایی بـر ضـعیفان اسـت     

د، اخـالق اختـراع     مانند نیچه، ادعا کرد که طبیعت فراسوی خوب و بد بودن است؛ بنا به طبیعـت همـۀ انـسانها نابرابرنـ                     
ضعیفان برای محدود کردن و جلوگیری از قویترها است؛ قدرت عالیترین فضیلت و باالترین خواست و آرزوی انسان                 

  .است؛ و از میان همۀ شکلهای حکومت آریستوکراسی خردمندترین و طبیعی ترین شکل حکومتهاست
این، معتقـد بـوده اندکـه سوفـسطها فلـسفۀ سیاسـی             برخی از بررسی کنندگان تاریخ اندیشۀ سیاسی، از جمله جرج سـاب           

  .نداشتند، آنها فقط به کسانی آموزش می دادند که می توانستند دستمزد بدهند
  1 پروتاگوراس  - بند دوم

انـسان معیـار همـۀ      «:بود و شعار معروف او عبـارت بـود از         )  پیش از میالد   500 -430(بزرگترین سوفسط پروتاگوراس    
  . »ایی که هستند که هستند، و معیار چیزهایی که نیستند که نیستندچیزهاست؛ معیار چیزه
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  . پروتاگوراس نیکی، حقیقت، عدالت و زیبایی را تابع نیازها و منافع انسان کرد
به زبان امروزی ، نظریۀ پروتاگوراس این است که باورهای اخالقی کامالً ذهنی اند، اما در حفظ قانون و نظم که پایـۀ                       

اگر جامعۀ خاصی رشتۀ همبستۀ باورها را به طور عام بپذیرد، و اگر این              . است کار ویژۀ سودمندی دارند    جامعۀ متمدن   
  .پذیرش با تبلیغات مؤثر حفظ و تقویت شود، کار ویژۀ اخالق تأمین و تضمین خواهد شد

انیـد و انـسان را در       افزون بر اخالق گرایی، پروتاگوراس انسان گرا هم بود و همۀ دانش خود را بـه سـوی انـسان گرد                    
و تأکید کرد که مهمترین کار انسان، بررسی        » بگذار هر انسان جای شایسته خود را بیابد       «: او گفت . کانون آن قرار داد   

   .»خود را بررسی کن و خود را با فضیلت گردان«: و مطالعۀ خود انسان است
او منشاء دولـت را     . ادهای سیاسی هم نظریاتی داشت    پروتاگوراس نه تنها دربارۀ انسان گرایی و اخالق، بلکه دربارۀ نه          

او دربارۀ چگونگی پیدایی اجتماع سه مرحله در رشـد        . نیازهای انسان می دانست و معتقد بود قانون عمومی بدتر است          
  :انسان مشخص کرد

تند، امـا هنـر     ، مرحله ای همانند وضع طبیعی است و در آن انسانها هنر صنعت و کشاورزی رامی دانس                 مرحلۀ نخست  .1
در این مرحلـه شـهری وجـود نداشـت، انـسانها در جاهـای دور از هـم زنـدگی             . سیاسی زندگی مدنی را نمی شناختند     

ضرورت و نیـاز بـه مـصون بـودن از آسـیب جـانوران انـسانها را                  . کردند و پیوسته در معرض آسیب جانوران بودند        می
  .واداشت اجتماعات مدنی را برپا دارند

در این مرحلـه بـا سـاختن شـهرها، در جـستجوی وحـدت و                . اجتماعات ، انسانها به دومین مرحلۀ توسعه رسیدند       با ایجاد    .2
 . امنیت برآمدند، اما هنوز از هنر سیاست اطالع نداشتند؛ و به یکدیگر آسیب می رساندند تا اینکه پراکنده و نابود شدند

س، خدای بازرگانی را به انسانها فرستاد تا رعایـت حقـوق       زئوس، خدای خدایان ، هرم    . سپس مرحلۀ سوم فراز آمد     .3
یکدیگر و عدالت را به صورت اصول نظم و ریسمان وحدت در شهرهای نوبنیاد قرار دهد، و به این ترتیـب سـرانجام                       

بنابراین دولت جامعه ای روحانی و مقدس است و از پیوندهای معنوی رعایت حقـوق و عـدالت                  . دولت به وجود آمد   
انسانها به واسطۀ دولت، اصل رعایت حقوق یکدیگر و اصل عدالت را شناختند و از این راه دولـت                   . آمده است فراهم  

افراد بـا شـناختن روح قـوانین بـه جایگـاه انـسانیت کامـل صـعود         . باالترین ارگان آموزش و تربیت اعضاء یا مردم شد      
می توان بـه  » .لی دولت تربیت و متمدن کردن استوظیفۀ اص. بنابراین دولت آموزگار راستین و حقیقی است «: کردند

درستی گفت  که پروتاگوراس پیش بینندۀ، آموزۀ افالطون دربارۀ وظیفۀ تربیتی دولت متکی بر عدالت بود اما دولـت                
 .را بیشتر به عنوان مشیت و تقدیر خدایان متصور شد تا اینکه آفریدۀ انسانها باشد

بـا وجـود   . که انسان را از وضع طبیعی که در آن بهتر از جـانوران نبـود، نجـات داد              او قانون را چیزی عالی می دانست        
سوفـسطهایی ماننـد    «:  آنکه پروتاگوراس فردگرای بزرگی بود، اما از این جهت خاص، آشکارا دولت را مـی پرسـتید                

  .» کردندپروتاگوراس پیام آور دولت بودند و قداست قوانین آن و برابری اعضایش را موعظه می
  1  آنتیفون– بند سوم

از میان همۀ ایـن     . او معتقد بود که انسانها تابع قوانین طبیعت اند و هماهنگ با قوانین خاص روانشناختی احساس و فکر می کنند                   
  .قوانین روانشناختی، به گمان آنتیفون ، مهمترین قانون خواست زنده ماندن و سعادتمند بودن یا پرهیز از مرگ و بدبختی است

                                                           
 54 تا 53عالم ، تاریخ فلسفه غرب ، ص . 1



 
   
   

  

28

 
 ]اندیشه های سیاسی در قرون قدیم [ اندیشه های  سیاسی    

www.departeman.com      66912180   ـ 09123787199          .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتم 

تیفون که قانون اجبارگر اجتماعی را با قانون طبیعی زندگی متضاد دانست، استدالل کـرد کـه قـوانین بـشری قواعـد                آن
او گفت قوانین بشری بر معاهده و قـرارداد مبتنـی هـستند؛ از              . رفتاری را مقرر کرده اند که با قوانین طبیعی ناسازگارند         

کنند که غیـر طبیعـی انـد،    ده اند؛ ما را به انجام چیزهایی مجبور میحقیقت برنیامده اند بلکه از عقیدۀ محض پدیدار ش      
بنـابراین اطاعـت از قـوانین اجتمـاعی     . کننـد زیرا قوانینی هستند خشن و زندگی را بی بار و بر، فقیرانـه و بدبختانـه مـی                 

  .خطاست زیرا این قوانین با طبیعت که معیار درستی است تضاد دارند
، امـا ضـعف نظریـۀ او ایـن اسـت کـه جامعـه را کـه انـسان در آن                        ی آنتیفون حقایقی هست   با وجود آنکه در گفته ها     

  .گیردکند و روابط اجتماعی اجتناب ناپذیر را نادیده میزندگی می
  .، در کل، مایۀ اصلی تفکر آنتیفون است گراییواقع

  1  کالیکلس– بند چهارم
کـالیکلس معتقـد بـود کـه قـانون زور بـر             . ریۀ آنتیفـون داشـت    نظریه ای که کالیکلس ارائه کرد همانندی زیادی با نظ         

طبیعت حاکم است در حالی که قوانین مدنی و اخالقی معموالً نتیجۀ قراردادهای ضعیفان اسـت بـرای محـروم کـردن                     
  .کردقویترها از آنچه قدرت آنها در غیر این صورت برای آنها تأمین می

رخ دهـد از جهـان حیوانـات اسـتنباط کنـد و معتقـد بـود بـر جامعـه نیـز                       او کوشید چیزی را که باید در جامعۀ بـشری           
  . »بر وحشیان حکومت کنند] یونانیها[سزاوار همین است که اخالف هلن «: قدرتمندان باید فرمان برانند

  2  تراسیماخوس - بند پنجم
  . ر کامل طبیعت گرایانه بودنظریه ای که افالطون در جمهور به او نسبت داد به طو. تراسیماخوس اهل کالسدون بود

معرفی کـرد و گفـت بـه عقیـده          » عدل نفع طرف قوی تر است     «افالطون در کتاب اول جمهور به عنوان پشتیبان نظریۀ          
. نظریـۀ تراسـیماخوس دو چیـز را کـامالً روشـن کـرد             . تراسیماخوس عدالت وجود ندارد مگر آنکه به نفع قوی باشـد          

بحث بعدی در آن کتاب، کامالً روشن کرد کـه مقـصود            .  نفع فرمانروایان است   نخست آنکه عدالت ، هر چه باشد، به       
او از این گفته آن بود که هر چـه قـویترین فـرد یـا گـروه اجتمـاع در پیگیـری منـافع خـود یـا خودشـان انجـام دهنـد                                   

 مـی دهـد و   در اجتماع انجـام   » حکمران«بین آنچه قدرت    . معنا می دهد  » عمل درست «کنندۀ آن چیزی است که       تعیین
آنچه که اجتماع درست تشخیص می دهد هیچ تضادی نیـست و نمـی توانـد باشـد زیـرا عمـل درسـت حکمـران، یـا                            

گروههای اقلیـت ممکـن اسـت بـا ایـن           . کند، آن چیزی است که درست معنا می دهد          اقداماتی که تأیید و تصدیق می     
نها نمی توانـد مـؤثر باشـد مگـر اینکـه اکثریـت را       مفهوم از اقدامات درست براستی چالش کنند، اما مفهوم جانشینی آ        

  .وادار کنند آن را بپذیرد
مگر هم اکنون با صـراحت تمـام نگفـتم کـه در     «: ، تراسیماخوس معتقد بود که بی عدالتی بهتر از عدالت است     بارۀ این نظریه  در

عـادل  «: این حکم را صادر کـرده بـود  تراسیماخوس بنا به منطق زیر     » نظر من بیدادگری ثمربخش است و دادگری چنین نیست؟        
ناعادل بودن یعنی عمل در راه تأمین نفع و رضایت خود؛ و معیـار واقعـی عمـل هـر             . بودن یعنی ابزار بودن برای رضایت دیگران      

» .، فضیلت واقعی و حزم راسـتین اسـت        و نه عدالت  ؛ و بنابراین بی عدالتی،       انسان معقول آن است که رضایت خود را تأمین کند         
  .کرد آن را از اعتبار انداخت همین نظریۀ تراسیماخوس را افالطون برگزید و در حالی که از نظریۀ خود دربارۀ عدالت دفاع می
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تراسیماخوس گفت شکلهای مختلف حکومت با توجه به منافعی که اعضای آن دارند باعث می شود که قوانین وضع                   
حاکمان جامعه، این قوانین را کـه فقـط بـرای    .  استبدادی باشدشده به دست هر گروه دموکراتیک، آریستوکراتیک یا    

تأمین منافع خود آنها وضع شده به نام عدالت تحویل مردم می دهند و هر کس را که گـستاخانه بـه حـریم آن قـوانین                           
لتها عدالت  او معتقد بود در همۀ دو     . کنندتجاوز کند یا آنها را نقض نماید به عنوان قانون شکن و بیدادگر مجازات می              

چیزی جز منافع حکومت نیست؛ و از آنجا که فرض اساسی تراسیماخوس این بود که حکومت بایـد همیـشه مقتـدر و              
قوی باشد نتیجه می گرفت که در همۀ جامعه ها عدالت بر اصل واحدی استوار اسـت و آن اصـل همـان حفـظ منـافع                           

، عاقل اند؛ زیرا آنها کسانی اند که ملتهـا           دادگر باشند کل بی ه  تراسیماخوس گفت آنها که قدرت دارند ب       .قویترهاست
او بی عدالتی را در ردیـف فـضیلت و عـدالت را در         . گردانندو دولتها را با کمال قدرت سرکوب می کنند و مطیع می           

  .زمرۀ مخالف آن قرار داد
  1 گورجیاس- بند ششم

او بر فلسفۀ طبیعی متداول یورش کرد،       . یان بود گورجیاس سیسیلی سخنران و خطیبی بزرگ و در اصل معلم معانی و ب            
به فلسفۀ اخالقی و سیاسی توجه ننمود و با کوشش در اثبات بی اعتباری آن خواست نشان دهد فقط انسان را می توان                       

هـیچ چیـز     «:  اوج فلسفۀ او وقتی فرا رسید که کوشید ناممکن بودن وجود را ثابت کند و گفت               . بدرستی بررسی کرد  
؛ اگر کسی امکان شناختن یافت، به صورت یک راز بـرای او   ، نمی توان آن را شناخت      ارد، اگر چیزی باشد   وجود ند 

   .» می ماند، زیرا نمی تواند آن را به دیگری منتقل کند
از میان آنها پرودیکاس اهل سئوس و هیپیاس اهـل          . چند سوفسط دیگر در سدۀ پنجم پیش از میالد زندگی می کردند           

  .ی توان نام بردالیس را م
هیپیاس چهرۀ منحصری در میان سوفسطهاست، که به خاطر تمایالت هوسبازانه و ادعاهایی که دربارۀ جامعیت دانـش                  

به عقیدۀ او   . هیپیاس به اصل یا نظریه ای نپرداخت، اما دربارۀ فلسفه و عدالت نظریاتی داشت             . خود داشت معروف بود   
. او همچنین دربارۀ تفاوت میان قانون موضوعه و قانون طبیعی سـخن گفـت             . ستعادالنه بودن و قانونی بودن یکسان ا      

  .او معتقد بود قانون طبیعی جهانی و آسمانی است، اما قانون موضوعه در اساس محلی و انسانی است
  2 جایگاه سوفسطها - بند هفتم

دلیل نخست فردگرایی افراطی . قاد کردبه طور عمده فقط به دو دلیل افالطون بشدت سوفسطها را محکوم و از آنها انت       
شدت با آن مخالف بـود؛ و دلیـل دوم اینکـه سوفـسطها جوانـان را               ه  است که سوفسطها موعظه می کردند و افالطون ب        

گرفتند و همین کار، یعنی دریافت مزد برای آمـوزش را افالطـون خفـت آور و مایـۀ                   آموزش می دادند و دستمزد می     
  .رسوایی می دانست

ردگی و عقیدۀ انحصارگری نـژادی یونـان را  محکـوم کردنـد و بـه مثابـه مبـارزان راه آزادی، حقـوق انـسانها و                آنها ب 
مهمترین کاری که آنها کردند این بود که فلسفه را تا آنجا گـستردند کـه نـه                  . دیدگاه قابل عمل و مترقی نمایان شدند      

: سیـسرو دربـارۀ آنهـا گفـت       . اسی را نیـز دربرگرفـت       تنها طبیعت و ماورای طبیعت بلکه اخالق، سیاست و معرفت شن          
  .و سیاست را بررسی پذیر کردند» سوفسطها فلسفه را از آسمان به خانه های مردم آوردند،«

                                                           
  57  عالم ، همان، ص .1
  58 تا 57عالم ، همان ، ص . 1
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به جهان طبیعت کمتر توجه کردند، اما به تفکر فلسفی که انسان را در . ، سوفسطها وسیلۀ دگرگونی شدند     طور کلی ه  ب
  . بیشتر رو آوردندمرکز توجه قرار داده بود،

، و شک گرایـی جـدایی ناپـذیر از پیگیریهـای فکـری را            سوفسطها جنبش انسان گرایی یا فردگرایی را پیش انداختند        
  .تشویق کردند

سوفـسطها بـا گردانیـدن توجـه     ) 1: می توان، به کوتاهی، نقش سوفسطها را در سیر فلسفی یونان چنـین مـشخص کـرد          
با آمـوزش و تربیـت      ) 2ذار فلسفه به فلسفۀ افالطونی و ارسطویی را به وجود آوردند؛            متفکران به خود انسان، مرحۀ گ     

از پـان هلنیـسم، یـا وحـدت     ) 3جوانان یونان وظیفۀ الزمی را برای زمان خود در زندگی سیاسـی یونـان انجـام دادنـد؛              
 در ارائـۀ مـسائل، تمـایالت        )4سراسری یونان، آیینی که در آن زمان برای این سرزمین ضروری بود هواداری کردند؛               

به این نکته هم باید اشاره کرد . ، در ادب و زبان یونان اثر گذاشتند نسبی گرایانه و شک گرایانه نشان دادند و سرانجام
سوفسطها می خواستند جهـان  . که اتهام اینکه سوفسطها می خواستند دین و اخالق یونانیها را نابود کنند نادرست است           

  . گسترده تر کنندبینی مردمان را
فلسفه سقراط از فردگرایی سوفسطها بسیار الهـام  . خود افالطون بسیاری از اندیشه هایش را از سوفسطها عاریت گرفت        

  .گرفت و آموزشهای عمومی آنها اندیشه های سیاسی افالطون را شکل و تحت تأثیر قرار داد
*** 

   مکتبهای پس از سوفسطاییان- گفتار سوم
  )م. ق399 - 469(راط  سق - بند اول

شکن درتـاریخ اندیـشه و نخـستین منـادی             بنیانگذار اخالق نظری، نخستین بت     ،سیاسی غرب   سقراط پدرخوانده فلسفۀ  
  . کند آلیسم را در برابر فلسفه ماتریالیسم طالسی تقویت می او در واقع بعد از فیثاغورث فلسفه ایده. گرایی است خرد

گیری شخصیت وی متأثر از برخورد احزاب سیاسـی یعنـی             شرایط اجتماعی دوران شکل   دنیا آمد و    ه  سقراط در آتن ب   
گـاه قـدم در    سـقراط هـیچ  .  فعالیتهای اجتماعی را بـاز کـرد   دموکراسی و الیگارشی بود که موجبات ورودش به عرصۀ    

جای نگذاشت و های خود کوچکترین اثر مکتوبی از خود بر سیاست عملی نگذاشت سقراط علیرغم تمام فعالیت حیطۀ
هرچند در این راه باناکامی     .  خود بود   جامعۀاصالح  او درپی   . صورت پرسش و پاسخ شفاهی بود     ه  هایش بیشتر ب    آموزه

  .جبار برپاشد، محکوم به اعدام و نوشیدن جام شوکران شد مواجه شد و سرانجام به حکم دادگاهی که توسط سی
داند، اما دیگران از جهل خـود غافلنـد و            داند که نمی    ین است که او می    سقراط مدعی بود تفاوت او با انسانهای دیگر ا        

  . مدعی بود که هرکس که نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند
مرحله اول جهل است کـه      : گذرد  مرحله می   انسان از سه  : صورت خالصه چنین عنوان کرد    ه  توان فلسفۀ کلی سقراط را ب       می

سقراط . مرحله دوم عقل است که شرط ورود به این مرحله رهایی از بند جهل است              . خود کرده است  تمامی انسانها را اسیر     
مرحله سوم نیل به حقیقت است که آخرین        . دانست  اساس می   جهل را به معنای اعتقاد به معتقدات کهنه و آداب و رسوم بی            

سـقراط صـاحب اندیـشۀ سیاسـی نبـود و           . ابـد ی  کند و در این مرحله به حقیقت دسـت مـی            ای است که انسان طی می       مرحله
کرد فلسفه را وارد میدان سیاست و اخالق کند و با حربۀ فلـسفه دسـت بـه اصـالح اخـالق جامعـه بزنـد وی سـعی در                           سعی

، سعی کـرد جوانـان       ، چراکه آنها شایستگی دریافت خرد و حاکمیت را دارند          ها داشت   زاده  ویژه اشراف ه  اصالح جوانان ب  
 جهل   تواند از مرحلۀ    گیری عنصر شکاکیت، سقراط براین نظر بود که می          کاره  الیق سنتی و خرافات برهاند و با ب       را از بند ع   
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دانست و برای     لذا اعتقاد به خدایان را مظهر کهنه پرستی می        . یافت   عقل و در نهایت به مرحله نیل به حقیقت دست           به مرحلۀ 
های ارتجاعی بود، مفاهیم مورد توجـه سـقراط           کرات که حامی پدیده     ریستوآ طبقۀ  . خود رسالتی آسمانی قائل بود نه دینی      

کرد در واقـع مهمتـرین اتهـام وارد بـه             را به شدت نکوهش می    ) گرایی انسان (و اومانیسم ) گرایی  خرد( آلیسم    یعنی اندیویدو 
  .سقراط نیز مبارزه با آریستوکراسی بود

 سعی کرد مفاهیم ذهنـی چـون عـدالت و فـضیلت را بـه مفـاهیم عینـی              گیری شیوه دیالکتیک یا جدل      کاره  سقراط با ب  
فضیلت چیـست؟ و دولـت خـوب کـدام اسـت؟ او             : له بسیار دشوار برای فلسفه به ارث گذاشت       ئاو دو مس  . تبدیل کند 

  1.کنند کفٌ نفس، فقط این همه انسانها را به قدرت حاکم رهبری می» احترام به خود، خودشناسی« : گفت می
ا اساس دموکراسی آتن که برای شهروندان حقوق برابر قائل بود، مخالفت ورزید و براین نظر بود کـه دولـت       سقراط ب 

لـذا سـقراط حکومـت اکثریـت را حکومـت        . عقـل   کراس هوشمند باشـد نـه تـوده جاهـل و بـی              باید در اختیار آریستو   
  .ها دانست فضیلت بی

وی بـرخالف   . ی که تحت تأثیر مسائل سیاسی شکل گرفته بـود         اخالق دینی و : اتهامات وارده به سقراط دوجنبه داشت     
های  و سرانجام به اتهام انحراف جوانان از طریق سخنرانی   . کرد  راسیم جانبداری نمی   افالطون وارسطو از ناسیونالیسم و    

م کراسـی و عقـل گرایـشی محکـوم بـه نوشـیدن جـا        خود، وقایل بودن رسالتی آسمانی برای خود و مبارزه بـا آریـستو       
  .شوکران شد
  ) م. ق347ـ427(  افالطون - بند دوم

اعـدام  . افالطون در یک خانواده اشرافی آتنی متولد شد و اشرافزادگیش او را به سمت سیاست عملی ونظـری کـشاند                  
کـرد لـذا از سیاسـت دوری     تأثیر استاد خود بـود، وارد  ای بر موقعیت افالطون که سخت تحت       کننده   خرد  سقراط ضربۀ 

  . نگارش رساله جمهوریت بود اش در امر مهمترین انگیزه ینجست و ا
  :مهمترین آثار او عبارتند از

  مربوط به عدالت  جمهوری یا رسالۀ -الف
  سیاستمدار یا مرد سیاسی یا زمامدار -ب 
  قوانین یا نوامیس -ج 

   جمهوریت-الف 
مفهـوم  و  ن برای فهم بهتر آن الزم اسـت د        شود ولیک    سیاسی افالطون در کتاب جمهوری یافت می         اندیشۀ  بخش عمدۀ 

زیـرا پولیتیـا معنـایی       )politia( یونانی پولیتیا     است ناقص از واژۀ     ای  جمهوری ترجمه   واژۀ. عدالت وجمهوری را بشناسیم   
 گیـرد اعـم از   مـی  آیین حکمرانی را در بر نوع قانون اساسی و گیرد و هر می  کنونی جمهوری را دربر  بسیار فراتر از واژۀ   

بـرای رسـاندن مفهـوم واژه پولیتیـا،         » منـشور سیاسـی کـشور     «لذا اصـطالح    . جمهوری، سلطنتی، استبدادی و الیگارشی    
  تـر از واژۀ     اسـت کـه مفهـوم وسـیع        ) Dikaisoune( یونـانی      عدالت نیز ترجمه واژۀ     واژۀ. جمهوری است   جامعتر از واژۀ  

 عدالت به زبان مـصطلح امـروزی تقریبـاً معـادل در اصـول و            در قاموس فلسفی افالطون   . معنای امروزی دارد    عدالت به 
هـای شـدیدی کـه طالـب منـافع              معتقدات اخالق است که عبارتست از نوعی استعداد و تمایل درونی انسان که انگیزه             
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عـدالت  . دارد  کنـد، برحـذر مـی        مـی   کند و بشر را از انجام اموری که وجدان آنهـا را نهـی               خصوصی است را مهار می    
سـت از   ا باشـد عبـارت   )Exlellenee( که شـاید ترجمـۀ بهتـرش علـو     )Arete(  از فضایل انسانی و فضیلت یا آرته   جزیی

  .بخشد بودن را می» خوب«اش شایستگی  ای که به دارنده خصیصه
افالطون افکار عمومی را ناصالح و      .  فلسفه جمهور همیشه این اندیشه افالطون حاضر بود که سیاست یک هنر است             رد
  .امالً ناتوان از اداره سیاست دولت می دانستک

  : داند افالطون چهار صفت اساسی را سازنده فضیلت و علو انسانی می
  )حکمت( خرد  .1
  دلیری شجاعت و .2
  رعایت اعتدال .3
  .عدالت .4

ارکان اساسی رسالۀ جمهوریت بـه مبـاحثی چـون عـدالت، حکومـت وانـواع آن، تربیـت، تمثیـل غـار و تمثیـل خـط                            
  .ختصاص داردا
  انواع حکومت . 1

از جمهـوری کمـال مطلـوب بـه         . مرحلـه فـساد و تبـاهی شـود          دولت مطلوب افالطون ممکـن اسـت دسـتخوش چهـار          
  1).ستمگری(از تیموکراسی به الیگارشی، الیگارشی به دموکراسی و سرانجام به تیرانی) فرمانروایی نظامی(تیموکراسی

سـازمان حکومـت    .  اسپارتی می باشد که مـشابه جامعـه اسـپارتی اسـت              جامعۀ  این نظام سیاسی از مشخصات     تیموکراسی،
  افالطون انتقـاداتی نیـز بـه جامعـۀ    . اسپارتی مرکب از پادشاهی موروثی و انتخابات عمومی و شورای ریش سفیدان بود       

ت خصوصی کـه    کشی آنها از طبقات زیردست و گرایش آنها به مالکی           از محدودیتهای فکری و بهره    . کرد  اسپارت می 
لـذا وی تیمارشـی را فقـط بـه سـبب نظـم،              . ازنظر افالطون منشاء آرزو پلیدیهای دیگر خوی انسانی اسـت، بیـزار بـود             

 .ستود انگیش می قانونگرایی و شهامت و مرد

 از نظر افالطون الیگارشی حکومتی است که ثروت تعیین کننده قدرت سیاسی اسـت و از آنجـا کـه تـوانگران                       الیگارشی،
جـویی    وابستگی قدرت سیاسـی و ثـروت و سـود           همین.  اقلیت ثروتمند است    شه در اقلیتند حکومت در دست همین      همی

 .شد محالل حکومت میضزیرا باعث جنگ طبقاتی و در نتیجه ا. مورد انتقاد افالطون بود

نخـستین ایـراد    : بـود که از حکومت دموکراتها در آتن ناراضـی           افالطون با دموکراسی مخالف بود، همچنان      دموکراسی،
تـوان بـه      دومـاً همیـشه نمـی     . شد  وارده این بود که سرنوشت جامعه توسط اکثریتی از توده ناتوان و ناآگاه رقم زده می               

بخشد اعتماد کرد درضمن از آنجا که رهبران بقای خود را در گرو جلب حمایـت                  ها را سامان می     رهبری که این توده   
سـوماً  . بماننـد   ها، برمسند قدرت بـاقی      های توده   ا پوشاندن حقایق تلخ و پاسخ به خواسته       کنند ب   بینند سعی می    ها می   توده

دهد و در نتیجـه همبـستگی و یگـانگی      برخورد آراء و عقاید گوناگون را می   عنوان جوهر دموکراسی اجازۀ   ه  آزادی ب 
 .کند اجتماعی را مختل می

شـود نخـستین       دموکراسی منجربه ایجاد این نوع حکومت می        از مسخ ها و ستیزهای ناشی        آشفتگی ، )تیرانی(ستمگر    حکومت
 ندومـی . مـاهیتی شخـصی دارد    .  حکومت تیرانی متمرکز شدن اختیـارات دردسـت یکنفـر اسـت و حکومـت                مشخصۀ
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بـرد و امـور کـشور را بـه افـرادی              باشد، زیرا فرمانروای ستمگر افراد الیق را از میان می           ویژگی آن تباه کردن خود می     
هـا از معایـب حکـومتی، موجبـات جنـگ داخلـی را فـراهم         در ضمن برای انحراف اذهان توده     . کند  الیق واگذار می  نا

از نظر افالطون اگر بتوان تیرانی را حکومت نامیـد،          . سومین ویژگی آن همانندی رئیس آن به بزهکاران است        . کند  می
 1.بدترین نوع آن است

وی دوراه  . نـشینند   انگان هستند که در جامعه آرمانی افالطونی برمسند حکومت مـی           این فیلسوفان یا فرز    ، حکومت فیلسوفان 
نخست اینکه فیلسوفان پادشاه شوند که این امر محال است          : کند  برای چگونگی رسیدن فیلسوفان به قدرت پیشنهاد می       

راه دوم این . دانند انگان میزیرا دریک جامعه فاسد فیلسوفان میان مردم نفوذی ندارند ودرضمن مردم آنها را جزو دیو             
 .است که پادشاهان فیلسوف شوند

  نظریه مثل. 2
» ایـده « مثـال، برابـر واژه        مثـل، جمـع   . شناسـد   منظور افالطون از فیلسوف کسی است که برپایه خرد، جهان مثل را مـی             

)Ideal (  تباهی است   ثباتی نشانۀ   دگرگونی و بی  . اروپایی است  )   راه رهـایی از دردهـای   ، لـذا )همچون دموکراسی آتـن 
  .ای است برای نیل به این هدف نظریه مثل وسیله. ، نیل به ثبات مطلق است اجتماعی

هـا یـا جهـان طبیعـت کـه        تقسیم جهان به دو بخـش جهـان سـایه         :  نکات حائز اهمیت در این تمثیل عبارتند از        ، تمثیل غار  
 عالی وابدی چیزهایی است که در جهان مـادی           مثال نمونۀ توان با چشم سرآن را دید جهان مثل یا واقعیتهای اصیل              می

عنوان مثال هرچند موجود انسانی، در این جهـان         ه   ب .، کمال و ثبوت   تکلیت، وحد : وجود دارد و چهار خاصیت دارد     
مثـال  . گیرد گیرد، ولیکن، در عالم مثل همین انسان کلیت دارد و شخص خاصی را در بر نمی     انواع مختلفی را دربر می    

انـسانها در   . انسانها اعم از اینکه بد یا خوب باشند، ولیکن مثال آنها برای کمال اسـت              . انسانی برخالف افراد ثبات دارد    
بیـرون آیـد و نـور    ) هـا  جهان سایه( فردی که توانسته از نحار . ها متعددند و مثال انسانی دارای وحدت است         جهان سایه 

  .های درون نحار را با خود بیرون بیاورد یا خیرشود انسان خورشید را نظاره کند، مشخص نمی
. کنـد  هـا و آفتـاب تقـسیم مـی     ای است از یک خط که آگاهی آدمی را میـان دوجهـان سـایه          این تمثیل نمونه  ،  تمثیل خط 

 دوگونه است الف ـ باورهای اجتمـاعی کـه مـورد پـذیرش جامعـه و متعلـق بـه جهـان          )Doxa(ها آگاهی از جهان سایه
ب ـ باورهای فردی که امکان دارد تنها یک نفر به درستی آنها معتقـد باشـد ماننـد     . نتیجه فاقد ارزش استها و در سایه

 نیز دو نوع است، الف ـ ریاضیات که مبتنی بر پیش فرضهای اثبات ناپذیرند   )Episteme(آگاهی از جهان باال. خرافات
  .نوع آگاهی استشود ب ـ دیالکتیک که باالترین  دوم محسوب می و آگاهی درجه

 مثـل   دوماً نظریۀ.  جهان ناقص و معیوبند و لیکن مثال و کمال مطلوبی دارند   یها  مثل سایر پدیده    ین ترتیب دولتها هم   بد
  .درواقع فالسفه نخبگان جامعه هستند که باید حکومت کنند. مالکی است برای تمیز فیلسوفان از مردم عادی

لذا نظریه مثل وایجـاد مدینـه فاضـله بـراین           . سوی تباهی دارد     دگرگونی روبه  افالطون برخالف هراکلیت برآن بود که     
کـه انـواع     آیـد، در حـالی      مثال هرچیز حقیقت آن چیز است و حقیقت کلی به حواس ما در نمـی              . اساس شکل گرفت  

  .خود آن چیز که با حواس ما دریافتنی هستند، مجازی هستند
افالطون با نظریه مثل به ایـن نتیجـه رسـید           . دانست   را اساس معرفت نمی    لذا افالطون نیزچون پارمنیدس، ادراک حسی     

کامل مطلوبی دارند که با تالش و کوشش          های جهان ناقص و ناپایدارند، ولی نمونۀ        که دولتها نیز همچون دیگر پدیده     
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از . برخـوردار باشـد   داند که مثل را بشناسد یعنی از قدرت معرفت            وی کسی را فیلسوف می    . را ایجاد کرد   توان آن   می
  دانـست و اندیـشۀ   اعتبار می  عملی را نیز بی لذا تجربۀ. آنجا که ادراک حسی از نظر افالطون مبنایی برای معرفت نیست         

  1.پردازانه یافته است وی خصلتی خیال
   عدل.3

رسـش عـدل    گرفتنـد افالطـون در پاسـخ بـه پ           یونانیان عدل را به دومعنای درستکاری شخصی و تقـوای اجتمـاعی مـی             
دانـد، بـه ایـن دلیـل کـه            کند نظریۀ اول که عدل را ادای دیـن مـی             رایج زمان را درباب عدل رد می         نظریۀ  چیست؟ سه 

نظریۀ دوم کـه متـأثر از سوفـسطائیان اسـت و بـر آن               . توان به صراحت درست یا نادرست دانست        برخی از امور را نمی    
شود، بـه      وجود ندارد و متناسب با منافع هیأت حاکمه تعریف می          است که عدل مانند مفاهیم مطلق اخالقی در حقیقت        

. شـود   دانـد، از سـوی افالطـون بـه شـیوۀ  جـدلی مـی                 همراه نظریه سوم که عدل را محصول نوعی توافق اجتماعی مـی           
  : کند از دو راه تعریف می» نگری همه«افالطون سپس عدل را با ابزار 

  .قوه فراهم شده است ، که از سه ابتدا با تحلیل سرشت انسان 
 .)یا قوه نطق( قوه عقل که در سر قرار دارد 
 . شهوت که در شکم قرار دارد قوه 
صـورت متعـادل    ه  عدل صفتی است که این سه قوه را ب        . دنبال ضرر و میل به برتری جویی است       ه  ضب که در سینه قرار دارد و ب       غقوه   

 .در خود دارد

) عفت(داری و خویشتن) شجاعت(و دلیری) حکمت(یعنی در کنار فرزانگی ، رد نظر یونانیان گانه مو   عدل بعنوان یکی از فضایل چهار     
.  مردم است   داری و انظباط از آن تودۀ       فرزانگی مختص فرمانروایان، دلیری مختص یاوران و سپاهیان و خویشتن         . است

 شـاید بتـوان گفـت افالطـون نخـستین      لذا. پردازند گروه با تأثیری از آن به امور خود می     عدل فضیلتی است که این سه     
  2.فیلسوف غرب بود که اصل تخصصی گرائی را مطرح کرد

   تربیت.4
از نظر افالطون، فرمان راندن، همان تربیت کردن است و تربیت عبارت از پرورش فـضایلی کـه طبیعـت در آدمـی بـه                         

شـرح اسـت ابتـدا        ز نظـر افالطـون بـدین      مراحـل تربیـت ا    . لذا امر تربیت باید دولتی و عمومی باشـد        . ودیعه نهاده است  
بعـد وی     آموزش خواندن و نوشتن در مرحله ابتدایی، سپس در مرحلۀ  متوسط آموزش ادب و علوم انسانی در مرحلـۀ                   

داد و در پایـان   مبدع برنامه آموزشی دانشگاهی در غرب بود و در آکادمی خود ریاضیات و علم و جدل آمـوزش مـی            
  .تربیت بدنی و روحی

افالطـون معتقـد بـود عـدالت عبـارت اسـت از ایجـاد        . ، تعلیم و تربیت مـورد توجـه زیـادی اسـت       3ین در جمهور  بنابرا
اجتماعی از مردم که در آن هر فردی در همان مقام خاص در جامعه باشد که به آن تعلق دارد و همان کاری را انجـام                          

هـور سـامان بخـشی بـه جامعـه ار کامـل             نظام آموزشی جم  . دهد که برحسب گرایش و آموزش برای آن تناسب است         
هدف تعلیم و تربیت در جمهـور       . دست می آید  ه  از راه آموزش، تخصصی کردن تسهیل می شود و عدالت ب          . کند  می

در راه این هدف بـا اِعمـال سانـسور اقتـدار            . حفظ جامعه به صورتی است که در اصل تصویر و طرح ریزی شده است             

                                                           
  49 تا ص 45حمید عنایت، ص .  1
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ۀ آزادگرا، سانسور و جنبه های اقتدارگرای غیر دموکراتیک طرح آموزش افالطـون             اندیش. فرمانروایان مطلق می شود   
از سوی دیگر، افالطون در جمهـور       . آموزش و پرورش جدید با جامعۀ دموکراتیک بسیار همبسته است         . کندرا رد می  

ت کرد که دموکراسـی     عقیدۀ افالطون این بود که آموزش را چنان باید برنامه ریزی و هدای            . بر دموکراسی حمله کرد   
نه همۀ اعضای دولت بلکه فقط پاسداران وقت و امکانات          . نتواند با آماتوریسم و ناکارآیی جامعۀ درست را فاسد کند         

بدین ترتیب اگر فرضیۀ افالطون به درستی عمل شـود جمهـوری کمـال              . و در واقع حق و اقتدار تفکر آزادانه را دارند         
ین جمهوری دانایـان و روشـنفکران بـی مالحظـۀ قـانون، عـرف، یـا افکـار عمـومی                     در ا . مطلوب او به وجود می آید       

  .؛ زیرا عقل و دانش، که دانایان کامالً تربیت شده آنها را به کار می برند، برتر از هر چیزند کنندفرمانروایی می
  1: گوید فرمانداران بایستی از چهار نوع تربیت برخوردار شوندافالطون می

موسـیقی کـه    . گرددرهنگی که خود شامل ورزش می شود و موجب رشد جسمی و افزایش شجاعت می              تربیت ف  -الف
  .باعث رشد روانی و نجابت می شود

و هر چـه را کـه مـردم         . تربیت اقتصادی که موضوع آن یک زندگی اشتراکی در زمین، پول، طال و حتی زن است                -ب
اشـتراک مـردم در موضـوعاتی کـه اخـتالف           .  مصرف مـی رسـانند     ، انبار و باالخره به     ، برداشت  کارندبا یکدیگر می  

  .برانگیز میان مردم است
تربیت بیولوژیک که شامل تعیین سن و سال و نوع ازدواج پسر و دختر به منظـور اصـالح نـژاد و تحویـل فرزنـدان                         -ج

  .سالم به جامعه است و تنظیم یک برنامه غذایی منظم و مقوی
  .ورۀ اخالقی به جای پرستش خدایان در مدینه فاضله متدوال می شودتربیت مذهبی که نوعی اسط -د

  جامعۀ آرمانی .5
 آرمانی، نیاز اقتصادی افراد به یکدیگر است لذا جنگ از نظر افالطون ناشی از زوال اقتصاد   انگیزۀ اساسی ایجاد جامعۀ   

  .باشد  به نفع خود میمندی از منابع کمیاب جامعه  ابتدائی وتوسل به زور برای بهره  جامعۀ سادۀ
  : بخش است  آرمانی افالطون متشکل از سه جامعۀ

   .فرمانروایان 
 .دهند یاوران که پاسداران مجموعه را تشکیل می 

ری گیـ توده مردم، نیرومندی، ذکاوت و سختکوشی و تند خویی در برابر دشمنان، وفاداری نـسبت بـه مخـدومان و فرا          
. شـدند  منـد مـی   بایست از آن بهره تیک و تربیت بدنی، صفاتی بود که سپاهیان می     ، ژیمیناس )شعر،آواز، رقص ( موسیقی

 .کنند یاوران، فرمانروایان را در اجرای تصمیماتشان یاری می

فرمان راندن برعموم مردم را دارا هستند خـصوصیت دوم آنهـا اشـتراک در                 برتری در فضایل، حق     پاسداران به واسطۀ  
اشـتراک در زنـدگی     . رود  طریـق ریـشۀ نفـاق در میـان آنهـا از میـان مـی                 ست، زیرا بـدین   زندگی خانوادگی ودارایی ا   

 لذا کمونیسم افالطون صرفاً در مالکیت 2.کند خانوادگی یعنی اشتراک در زنان و کودکان که اشتراک منافع ایجاد می 
  .محصور نمانده بود و بیشتر اهداف سیاسی و اخالقی داشت
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  حکومت فیلسوفان. 6
وی دو راه برای چگـونگی رسـیدن        . نشینند  یلسوفان یا فرزانگان هستند که در جامعه آرمانی افالطون بر مسند حکومت می             این ف 

 نخست اینکه فیلسوفان پادشاه شوند کـه ایـن امـر محـال اسـت زیـرا در یـک جامعـه فاسـد                         -کند  فیلسوفان به قدرت پیشنهاد می    
راه دوم ایـن اسـت کـه پادشـاهان فیلـسوف            . داننـد   م آنها را جزو دیوانگان مـی      فیلسوفان میان مردم نفوذی ندارند و درضمن مرد       

  1.شوند
  2 کمونیسم در جمهور .7
ایـن طـرح، ماننـد تربیـت، در اصـل بـرای       . بدیع ترین سیمای جمهور طرح کمونیسم برای دو طبقۀ باالی جامعه است       

کمونیـسم افالطـون، در هـدف بـا آنچـه           . حفظ وضع موجود و جلوگیر از تغییرات اجتمـاعی در انداختـه شـده اسـت               
مارکس و دیگر سوسیالیستهای نو طرح و تدوین کردند، اختالف دارد و برای بهبود بخشیدن به سـطح زنـدگی مـردم                      
طرح ریزی نشده است؛ در مورد همۀ مردم نیز به کار نمی رود، و جایی هم که به کار می رود فراگیرتر است زیرا بـه                          

از نظـر افالطـون     «: گیـرد ر مالکیت نظر دارد، هم خانواده و هم مالکیت شخصی را در بـر مـی               خالف کمونیسم نو که ب    
» .کنند کنند بیرون از نظام کمونیستی زندگی میاعضای جامعۀ کمونیستی کار نمی کنند، در حالی که آنها که کار می      

افالطون نیروی گـسلندۀ    . قی داشت کمونیسم افالطون بیشتر از آنکه هدف اقتصادی داشته باشد، هدف سیاسی و اخال            
که ممکن است برای امتیازات     (مبارزه برای قدرت سیاسی     . اختالفات ناشی از داشتن مالکیت در جامعه را می شناخت         

اگر اجـازه داده شـود در دولـت کامـل، یـا در      . بین داراها و ندارها برای او بخوبی شناخته شده بود ) اقتصادی هم باشد  
 مالکیت اختالفاتی وجود داشته باشد، بی تردید تعادل ظریفی را که افالطون می خواست با دقـت           آرمانشهر هم دربارۀ  

او معتقد بود با حذف مالکیت می توان از چنـین خطـری جلـوگیری کـرد، امـا نمـی تـوان                       . برقرار کند، از بین می برد     
طبقـۀ صـنعتگر، کـه بیـشترین        .  بـرد  مالکیت را در میان اکثریت شهروندان به طور کامل موقوف کـرد یـا حتـی از بـین                  

جمعیت اجتماع آرمانشهر را تشکیل می دهد باید حق مالکیت داشته باشد زیرا این طبقه زیر سلطۀ ضرورتهای نیـروی                    
اما برای طبقات باالتر، که در آنها نیروی اشتها در انقیاد و مهـار نیروهـای                . اشتها است، و بدون آن نمی تواند کار کند        

در مـورد آنهـا از خطرهـای فردگرایـی افراطـی کـه داشـتن                . ست، کمونیسم ممکـن و ضـروری اسـت        عقل و روحیه ا   
در میان طبقۀ فرمانروا و طبقۀ نظامی نباید هیچگونه رقابتی در           . مالکیتهای نابرابر آن را تشدید می کند، باید کاسته شود         

فاده از آن بـرای قدرتمنـدی اقتـصادی         دست آوردن قدرت سیاسی وجود داشته باشد که نشان می دهـد بـه اسـت               ه  راه ب 
در آرمانشهر کامالً هماهنگ و سامان یافته، حواس فرمانروایان نباید در راه کـسب و حفـظ مالکیـت بـه                     . تمایل هست 

مقصود افالطـون  ... کمونیسم افالطون هدفی کامالً سیاسی داشت  «: این یا آن صورت پریشان شود، ساباین نوشته است        
کنـد تـا   یست که حکومت را برای ایجاد برابری ثروت به کار بـرد بلکـه او ثـروت را مـساوی مـی                 آن ن ]  از کمونیسم  [

در واقع، کمونیسم افالطون کوشـشی بـود   » عوامل تخریب؟«اما کدام » .عوامل تخریب دستگاه حکومت را از بین ببرد  
 و سـپاهیان کـه در دو طبقـۀ بـاالی            به سود صاحبان برده، طبقات بستۀ آریـستوکراتها       » عصر طالیی «برای تبلور اندیشۀ    

  .تصویری از یک زندگی خوب و عقالنی برای برده داران. آرمانشهر قرار دارند
اما طرح کمونیسم در جمهور به مالکیت منحـصر نـشده بـود بلکـه روابـط خـانوادگی را هـم در طبقـات بـاالتر در بـر                    

  .گرفت می
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   رساله سیاست-ب 
بلکه . داند   دولت را صرفاً اعمال و افزایش قدرت نمی         پردازد وظیفۀ    منشاء دولت می   در این رساله، افالطون به وظیفه و      

دولت منـشاء اقتـصادی دارد لـذا افالطـون          . گیرد  باشد که از طریق اصالح اخالق این امر صورت می           سعادت مردم می  
و فضیلت که ) آنرا تعریف کردیمکه قبالً   (افراد جامعه پیوندهای مشترکی باهم دارند عدالت      . باشد  بانی سوسیالیسم می  

وی . کننـد    اگر دولت بدنبال حفظ منافع یـک طبقـه باشـد، مـردم قیـام مـی                 .عبارتست از تفاوت میان انسان خوب و بد       
  .دهد که با طبقه بندیش در جمهوریت متفاوت است بندی جدیدی از انواع حکومت ارائه می طبقه

ذیر به دموکراسی نشان می دهد، کمتر از آنچه که در جمهـور نـشان               طور کلی ایستاری کمتر آشتی ناپ     ه   ب 1سیاستمدار
بـه نظـر مـی رسـد        . داده شده است، گرچه هنوز به انـدازۀ نظریـات موجـود در قـسمتهای اولیـۀ قـوانین معتـدل نیـست                      

 از لحاظ سبک ادبی جمهور بهتر از هر دو اینهاست، اما خطاسـت گفـت              . سیاستمدار جلوتر از قوانین نوشته شده است      
در یک معنـا افالطـون بـا گذشـت عمـر محافظـه              . که سیاستمدار و قوانین گواه تباه شدن قوای دماغی افالطون هستند          

او هرگز مجادلۀ خود را کنار نمی گذارد که جمهوری دولت کمال مطلوب خواهد بود، اما اعتراف                 . کارتر شده است  
  .ایی قابلیت عمل بسیار مهم استمی کند که ممکن است کمال مطلوب عملی نباشد؛ و در تحلیل نه

افالطون در آن نوشت سیاسـتمدار خـوب، ماننـد    . سیاستمدار هم به حمله بر آماتوریسم آغاز شده در جمهور ادامه داد 
  .فرمانروای پاسدار، باید یک کارشناس باشد

عـدالت و   : بارتنـد از     از نظر روانی نیز دارای پیوندهای مـشترکی هـستند کـه ایـن پیونـدها ع                 2افراد یک جامعۀ سیاسی   
  .فضیلت

افالطـون همچنـین    . عدالت عبارت است از تعهدات و پای بندی های اخالقی یا حفظ حرمـت و احتـرام متقابـل افـراد                    
عدالت عبارت است از عدم مداخله در زندگی یکدیگر واینکه هر کسی به کار خود مشغول باشد و به    :  کنداضافه می 

  .کار دیگری دخالت نکند
اما . انسان خوب انسانی است صاحب شجاعت، متانت و عدالت        . بارت است از تفاوت میان انسان خوب و بد        فضیلت ع 

  .کنند وظیفه عمده دولت عبارت از تأمین نیازهای عمومی است که اگر منافع یک طبقه را حفظ کند، مردم انقالب می
رت، گـسترش وسـعت و فزونـی ثـروت     گوید وظیفه یک دولت خوب فقط افزایش قـد  افالطون در رساله سیاست می    

و این سعادت حاصل نمی شود مگر از طریق اصالح اخالق که این خـود  . بلکه سعادت مردم اصل است   . کشور نیست 
  .گرددموجب استقرار عدالت و فضیلت می

  .کند ی را مطرح میقانون دو نوع دولت قانونی و غیر. واقع از آنجا که دولت آرمانی با وجود مطلوب بودن قابل عمل نیست در
  )مطلوب اما غیرقابل عمل(دولت آرمانی جمهور 
  های قانونی دولت 

  دولتهای قانونی. 1
 .اعمال حکومت توسط یک فرد که بهترین دولت است) پادشاهی(مونارشی  

 .بعد از پادشاهی بهترین است)اشراف ساالری(آریستو کراسی 

  .قانون هترین دولت بیدموکراسی مبتنی بر قانون بدترین دولت قانونمند و ب 
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  توجه به قانون   دولتهای بی.2
  .قانونی یک نفر که بدترین نوع حکومت است  فرمانروایی غیر،)ستمگری(تیرانی

  .بعد از تیرانی بدترین است) حکومت توانگران(الیگارشی
 از تیرانی و الیگارشی     این حکومت نامطلوب است ولی    . فرمانروایان دلخواه وافراطی چند نفر    : دموکراسی غیر قانونمند  

لذا دولت جایگـاه خاصـی در اندیـشه افالطـون دارد و کمونیـسم وی از ایـن حیـث درنقطـه مقابـل                     1.خطرتر است   کم
  .باشد و بیشتر اهداف سیاسی و اخالقی را مدنظر دارد نه اهداف اقتصادی مارکسیسم می

  قوانین  - ج
هایی دراندیشه افالطـون      در این اثر شاهد چرخش    . حریر درآمد سیاست به رشتۀ ت    این کتاب به ترتیب بعد از جمهور و       

مالکیـت خـصوصی   . دهد، چرا که جامعۀ مطلوبش قابل عمل نیست جای فیلسوف ـ شاه قرار می قانون را به   هستیم وی
 در قوانین همچنان برشرکت زنـان در      . قابل اجرانیست  شناسد زیرا مالکیت عمومی علیرغم مطلوبیتش       رسمیت می را به   

آنها . خدمت نظامی برخوردار باشند   ) همچنین ژیمیناستیک ( تربیت، آموزش   زنان نیز از حق   . امور اجتماعی تأکید کرد   
  .تنها حق دست یافتن به مقام اداری و حق رأی را دارا نیستند

ز ترکیـب   وی حکومت مختلطی ا   . داند   زندگی اشتراکی را فقط در نهاد دولت کامل قابل اجرا می           ،افالطون در قوانین  
  بطور کلی دین موضع معتدلتر و . گیرد مورد توجه بیشتری قرار می در قوانین دین. الیگارشی و دموکراسی مطرح کرد

  2.گیرد متعادلتری در مقایسه با جمهوریت در پیش می
ین دولـت   ، به عقیدۀ افالطون هنوز هم فرمانروایی خردمندان و فرزانگان ترجیح دارد، و دولـت آرمـانی بهتـر                  3در واقع 

بنابراین، چون دومین بهترین دولـت قابلیـت عمـل دارد، بایـد تـا               . است؛ البته در صورتی که قابل عمل باشد، اما نیست         
در دولت آرمانی عقـل حکـم مـی رانـد، در بهتـرین         . آنجا که ممکن است به اصول مسلم دولت آرمانی نزدیکتر شود          

   .قل یکسان نیستنداما قانون و ع. دولت قابل عمل قانون حکم می راند
قـانون کـه عـرف    . کندقانون در هر حال نیرویی است که انسان را دارای عقل سلیم و جریان کار را قابل پیش بینی می                

  .کند، بنیادهای بیکران و پیچیدۀ زندگی متمدن را همبسته نگه می داردآن را تکمیل و تقویت می
ن را که در جمهور مشخص کرده بود، به سود میانه روی و کنترل              افالطون در قوانین اصول تقسیم طبقات و تخصصی کرد        

کدام شکل حکومت یـا دولـت       . خود، که امیدوار بود به وحدت و هماهنگی مطلوب اجتماع مردم منتهی شود، ترک کرد              
بیشتر احتمال دارد این گونه صفات ضـروری را در شـهروندان خـود پـرورش دهـد؟ پاسـخ افالطـون ایـن اسـت کـه یـک                   

 مبتنی بر قانون اساسی مختلط می تواند از راه برقراری تعادل، تعادلی میـان اصـول الیگارشـی و دموکراسـی میانـه                        حکومت
تغییـر رهیافـت    . با میزانی از نظارت عمومی می توان قـدرتهای الیگارشـی را محـدود کـرد               . روی مطلوب را به وجود آورد     

  .کندر نوشته های خود با اصل رضایت موافقت میاو برای نخستین بار د. افالطون مهم و تکان دهنده است
در این مورد پیشنهاد او این است که دولتـی          . کوشد یک دولت مدل ارائه دهد     افالطون در قوانین نیز مانند جمهور می      

قدر کافی دور از دریا تأسیس کرد تا از نظامی گری دریایی جلوگیری کند و گرایش به تجارت                  ه  باید در خشکی و ب    
از نظر افالطون قدرت نظامی و دریایی فروتر از ارتشهای زمینی است و سبب فساد می شود که بـه آن                     .  نماید را سست 
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کند که عالقۀ   مخالفت او با دادوستد و بازرگانی بدان سبب بود که عقیده داشت شهر را از آنهایی پر می                 . متکی است   
اع مردم باید کشاورزی و خودبسنده باشد، اما نه خیلـی           اجتم. اصلی آنها کسب سود بیشتر است نه انجام وظایف مدنی         

دولتی که محصول ناکافی یا اضافی تولید کند ناگزیر به تجارت رو خواهد آورد، و تجارت به نوبۀ خـود سـبب                      . زیاد
  .خواهد شد آن دولت از حکومت مطلوب و انزوای خود بیرون آید

این عدد بـه طـور دلخـواه انتخـاب نـشده            .  ثابت بماند  5040ر  دربارۀ شمار شهروندان دولت، افالطون می گفت باید د        
آید  دست میه  ب 7 تا   1 که از ضرب اعداد      5040عدد  . است بلکه تأثیر پیساگوراسیها بر تفکر افالطون را نشان می دهد          

  .ع مردم قابل تقسیم است، بنابراین رقم مناسبی است برای هدفهای سازمان اجتما12 و نیز به 10 تا 1به همۀ اعداد 
اگرچه تملک اراضی زراعـی خـصوصی       . یک رأی ، یک شهروند    :  رأی برابر تقسیم شده است     5040دولت قوانین به    

زمـین را مگـر بـه ارث نمـی تـوان            . است، اما به شهروندان توصیه می شود هدفِ اجتماعیِ مالکیت را در ذهن بدارنـد              
اگر شهروند وارثی نداشت باید مالکیـت خـود را بـه    . ابت بماندبنابراین شمار شهروندان باید ث. انتقال داد و تقسیم کرد 

پسر کس دیگری واگذار کند؛ اگر جمعیت از رقم مطلوب بیشتر شود، برای کاستن از آن باید موالید را کنترل کرد یا 
ود تا به رقـم  اگر جمعیت کاهش یافت، به احتمال زیاد به عقیدۀ افالطون، نظام تشویق و تنبیه باید به کار ر            . کوچ نمود 

  .در هر صورت امالک باید به طور برابر حفظ شود. مطلوب برسد
همۀ ثروت یک شـهروند افزونتـر از چهـار برابـر ارزش          . روشهای دیگر تنظیم اموال هم مورد استفاده قرار گرفته است         

د کـه در مـورد آنهـا هـم          فعالیتهای بازرگانی باید فقط به دست بیگانگان باش       . مالکیت زمین او باید به دولت داده شود       
  .مقررات دقیقی وجود خواهد داشت

او بـار دیگـر     . افالطون در قوانین نیز بسیاری از عقاید بیان شـده در جمهـور دربـارۀ ازدواج و خـانواده ار تکـرار کـرد                       
  .ممنوعیت شرکت زنان در کارهای اجتماعی و بی فایده ماندن نیمی از شهروندان برای اجتماع مردم را نکوهید

چنـین نهـادی فقـط      . فالطون زندگی جمعی همسران و فرزندان را مانند آنچه در جمهور بود، در قوانین در نظر ندارد                ا
. برای دولت کامل وجود دارد، و دولتِ مدلِ قوانین به ظاهر اعضای نسل بشر را به همان صورت که هستند می پـذیرد                    

  .نان به رفاه دولت محفوظ بماندبا این حال ، احتیاطهای خاصی باید به عمل آید تا اطمی
افالطون دربارۀ حکومت خواهان میانه روی است، و حتـی در توصـیه هـای مربـوط بـه ازدواج کوشـید از راه تعـدیل                          

شکلهای حکومتی الیگارشی و دموکراسی با هم مغایرند؛ اما افالطون از ترکیب میان ایـن دو           . افراطها به آن دست یابد    
کوشش بـه عمـل     . او آشکارا کوشید میان عقل و عدد تعادلی برقرار کند         . ا به وجود آورد   بهترین حکوت قابل عمل ر    

افالطون در آن نوشته پذیرفته بـود       . آمده حاکی از تغییر ایستار افالطون بود که از زمان جمهور آن را تجریه کرده بود               
امـا ایـن    .  راه نظری می تواند حل شود      گونه تعادلی بین عقل و عدد ممکن نیست و این مسئله فقط از             که برقراری هیچ  

واقعیت که در قوانین تا حدی دموکراسی را اجازه داد نباید ما را به این فکر هدایت کند که این کار را به سبب اعتقاد                     
او اندرز داد کـه بـرای جلـوگیری از اِعمـال مـستقیم اقتـدار توسـط شـهروندان         . به فضیلت و استعداد انسان عادی کرد      

از آن جهت افالطـون حاضـر بـه دادن امتیـاز شـد کـه مـی دانـست اگـر          . ید احتیاطهای زیادی به عمل آورد معمولی با 
شهروندان از نوعی شرکت در حکمرانی محروم بمانند دست یافتن به آرامش و همـاهنگی در دولـت دشـوار خواهـد                      

کنـد کـه     ر الیگارشی هـواداری مـی     حتی در این حالت هم طرح افالطون دربارۀ حکومت در قوانین چنان از اقتدا             . بود
  .دشوار است عنصر اساسی دموکراسی را در آن مشخص کرد
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  .به نظر می رسد افالطون ثروت را معادل فضیلت می دانست، گرچه در موقعیتهای دیگر این دیدگاه را رد کرد
د فرمانروایـان مـسیحی     بـه نظـر او هـم ماننـ        . افالطون از یک نظام استوار نظارت دولت بر اعمال دینـی هـواداری کـرد              

افالطون معتقد بود دولت وظیفه . های میانه وفاداری به دولت و پیروی از عقاید دینی دست به دست پیش می رود         سده
مجازات الحاد به   . از همه مهمتر، به نظر او، نباید وجود الهگان را انکار کرد           . دارد اطاعت از احکام دین را براقرار کند       

  .در برگیرندۀ مجازات مرگ بودراستی ترسناک و حتی 
در جامعۀ مـورد  . هدف افالطون در قوانین این بود که شکل دومین دولت بهتر را که قابل عمل هم است مشخص کند               

 شاه جمهـور را بگیـرد و ستایـشهای تـشویق کننـدۀ او دربـارۀ                 –نظر او در اینجا قانون باید جای اقتدارگرایی فیلسوف          
نین همراه با هواداری او از شکل حکـومتی کـه تـا حـدی دموکراسـی را اجـازه مـی دهـد،                        قانون در بخشهای اولیه قوا    

اما هر چه بحث پیشتر می رود بر سـر راه           . نمایانگر آن است که افالطون در راه انجام وظیفۀ خود بخوبی پیش می رود             
لی از دموکراسـی آفریـده   گردد که افالطون فقط خیـال بـاط    نظارت عمومی مانع هایی گذاشته می شود، و آشکارا می         

  .خود این خیال باطل هم در کتاب دوازدهم قوانین با معرفی شورای شبانه توسط افالطون ناپدید می شود. بوده است
  نقاط اشتراک افالطون و سقراط -د

ز خواهد اندیشه انسان را علم گرا کند و خرد را بـرروابط اجتمـاعی حـاکم کنـد ا                    افالطون نخستین فردی است که می     
ولـیکن سـقراط حـامی آریـستو کراسـی و         . باشـد   این تنهـا نقطـه اشـتراک ایـن دو مـی           . نظر او وامدار سقراط است      این

ولی افالطون بنابه خصلت اشراف منـشی خـود بـرآن اسـت کـه بهتـرین                 . بلکه خواهان تحول است   . دموکراسی نیست 
سقراط انقالبی و افالطون خواهان     . دگرا بود سقراط برخالف افالطون آزادمنش و فر     . حکومت، کمترین تغییر را دارد    
  1. فاضله ترسیمی جدید از وضع موجود بود حفظ وضع موجود بود و مدینۀ

  2 برداشت کلی از اندیشه سیاسی افالطون -ه
افالطون بنا بر نظریه مُثُل خود اعتقاد دارد که دریافت و قضاوت ما از پدیـده هـا و اشـیاء بـر پایـه دریافتهـای حـسی                              .1
در حالیکه برای کشف حقیقت این اشـیاء و پدیـده هـا مـا ناچـار هـستیم از حربـه عقـل و خـرد بهـره بگیـریم و               . تاس

  .ها جز سایه ای از حقیقت ها نیستند واقعیت
افالطون دچار یک دوگانگی اندیشه در سیر فلسفۀ سیاسی خود می شود، زیرا از یک سو می خواهد با حربۀ عقل و               .2

ح اخالقی کند و از سویی دیگر با هر نوع جابجایی، تغییر و تحول و پویایی و سنت شکنی مخالف خرد جامعه را اصال   
 .است، که این در واقع نقض غرض است

 در حـالی  . افالطون به تبعیت از سقراط می خواهد سیاست را از اخالق جدا کند و از منظر اخالق به سیاست بنگـرد                     .3
 .کندصل را رعایت نمیکه در تدوین مدینه فاضله خود این ا

ولی جای دیگر معتقـد اسـت خـود    . گوید که این جامعه متشکل از افراد است     افالطون در تعریف جامعۀ سیاسی می      .4
و اگـر بخـواهیم بهتـرین فـرد را          . اگر بخواهیم فرد را بشناسیم بایستی جامعه را بـشناسیم         . جامعه مستقل از فرد می باشد     
 .ومت را مشخص نمائیمتعیین کنیم بایستی بهترین حک
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 دولتـی را بنـا      -در مدینه فاضله، او شـهر     . اندیشۀ سیاسی افالطون در هاله ای از ایده آلیسم محض شکل گرفته است             .5
می کند که از هر نوع برخورد و تحرک و پویای محروم است، و خود اعالم می کند که رسیدن به این مدینـه فاضـله                          

 .رساله قوانین، رساله جمهوریت را تعدیل می نمایدبه همین دلیل در . امر محالی است

اش   اندیشۀ سیاسی افالطون بیشتر نشأت گرفته از شرایطی است که بر احساسات فردی او اثـر مـی گـذارد و اندیـشه                       .6
بـا تمـام ایـن توصـیفات        . بـه همـین دلیـل جـایی بـرای پیـاده شـدن نـدارد               . محصول آرمانها و تجربیات فردی او است      

 فلسفی، سیاسی و اخالقی افالطون مدت های مدید در قرون وسطی و در جامعه شـرقی تعقیـب مـی شـد و                 های اندیشه
 .حتی در شرق مکتب نو افالطونیان پایه گذاری گردید

اندیشۀ سیاسی افالطون مجموعۀ در هم تنیدۀ مبهم و گنگی است، که صرفاً بار تئوریک دارد و از نقطه نظر پراتیک             .7
 . مهمترین دلیل این ابهام نگرش افالطون صرفاً به زمان و مکان خود می باشد.بسیار ضعیف است

  ) م . ق322 - 484( ارسطو  - بند سوم
وی شاگرد نامدار افالطون بود و نفوذ عقاید وی در تمام نظریـاتش             . ارسطو در استاژیرا از شهرهای مقدونیه متولد شد       

.  فیلیـپ مقـدونی را بـرای تربیـت فرزنـدش اسـکندر پـذیرفت            ارسطو بعد از مرگ استادش درخواسـت      : شود  دیده می 
گیرد به شرق     تصمیم می ) پادشاه شهر هرمیاس در مرز مشترک ایران و روم        (ولیکن زمانیکه فیلیپ با همکاری هرمیاس     

رسـانند از ایـن زمـان بـه بعـد ارسـطو بیـشترین         پادشاهان هخامنشی هرمیاس را بعنوان خائن به قتل می        . کند  لشکر کشی 
وی . بـرای تـدریس فلـسفه بـود       » لیسیوم« نام  ه   ارسطو بنیانگذار دارالعلمی ب    . 1نظورش از کاربرد واژه بربر ایرانیان بود      م

اند و نیـز ملقـب        را به آثار او داده    » المعارف  دائرۀ« صاحبنظر بود، از اینرو عنوان    ) جز ریاضیات (ها  تقریباً در تمامی رشته   
  .باشد یانگذار علم منطق نیز میارسطو همچنین بن. به معلم اول شد

  :مهمترین آثار برجای مانده از ارسطو عبارتند از
 . اندیشۀ سیاسی است سیاست که مهمترین کتاب وی در زمینۀ ♣

 اخالق نیکو ماخوس ♣

 اخالق اورمیا ♣

 اخالق مگنا ♣

 ارغنون ♣

 .یه و تحلیل کرده است دولت ـ شهر یونانی را تجز158جمهوری که ارسطو در آن نوع حکومت و قانون اساسی حدود  ♣

آثار او مـی تـوان      .  سال با انجیل رقابت کرد و سپس در شمار کتابهای مقدس مسیحیان درآمد             300 مدت   2آثار ارسطو 
مقـوالت، جـدلیات، آنالوطیقـای اول و دوم،       «: که عبارت انـد از      » منطقی«نخست، کتابهای   : به چهار دسته تقسیم کرد    

دوم، . یعنـی وسـیله درسـت اندیـشیدن شـناخته شـده اسـت             » ارغنـون «ین آثار به نـام      قضایا، ابطال مغالطات؛ مجموعۀ ا    
طبیعیات، دربـارۀ آسـمان، کـون و فـساد، علـم کائنـات جـو، تـاریخ طبیعـی، دربـارۀ نفـس، اجـزای                    : »علمی«کتابهای  

در » فلـسفی «چهـارم، کتابهـای   . خطابـه، شـعر  : »صـنایع «سـوم، کتایهـای   . حیوانات، حرکات حیوانات ، تولد حیوانات      
  ).  مابعدالطبیعه(اخالق، سیاست، فراطبیعی : معنای خاص 
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  ی سیاسی ارسطو  کلیات اندیشه.1
را بـر    از دیدگاه ارسطو انسان هیچگـاه آگاهانـه شـر         . بینی ارسطوست   فهم اندیشۀ سیاسی ارسطو مستلزم شناخت جهان      

کند وبرای از میان بردن آن بایـد انـسانها را از       وز می لذا شر و بدی براثر جهل و نادانی بر        . دهد  خیر و نیکی ترجیح نمی    
  .طریق تربیت و آموزش آگاه کرد

  1: به گفتۀ مورای
شاید تکان دهنده ترین ویژگی سیاست این باشد که ارسـطو بـا وجـود زنـدگی در محـیط سیاسـی و اجتمـاعی بـسیار                           

 کـه اینـک بـه طـور کلـی پایـۀ اخالقـی               موفق شد اصولی را کشف و بیـان کنـد         ] ازعصر حاضر [متفاوت یونان باستان    
او با این کار نشان داد که فیلسوف بزرگی است، زیرا کشف اصـول فـوق بـه        . حکومت دموکراتیک شناخته می شوند    

نظمی عالی برای شناخت آنها در محدودۀ تنگ شهر دولت یونان، و شناخت عملکرد آنهـا نیـاز داشـت؛ اصـولی کـه                         
  .یوۀ زندگی دموکراتیک پذیرفت شدندها بعد به عنوان پایۀ اصلی ش سده

   روش ارسطو.2
او با افالطون موافق بود که سیاسـتمدار بایـد قـادر بـه ایجـاد                . ارسطو را می توان نخستین دانشمند علم سیاست دانست          

کنند تا به کمـال مطلـوب دسـت یافـت،     دولت کمال مطلوب باشد و می گفت قواعد، اصول، و قوانینی که کمک می          
ند، اما چون انسان، به خویشتنِ خود، همۀ اجزای عدالت را نمی تواند در اجتماع خود برقرار کند، بنـابراین                    اهمیت دار 

هدف اصلی دانشمند سیاسی و سیاستمدار آن است که بهترین دولت قابل عمل را تأسـیس کنـد، دولتـی کـه بـیش از                         
 اصالح تدریجی دولت موجود رو آورد و از تأسیس          در واقع باید به   . توان انسان از او خواهان فضیلت و توانایی نیست        

. ارسطو و افالطون موافق بودند که دولت بـرای انـسان ضـروری اسـت              . دولت جدید، کامل یا غیر آن خودداری کرد       
دولت کامل  . انسان فقط در دولت می تواند زندگی کاملی داشته باشد و عملی کردن استعدادهای خود را ممکن بیابد                 

هـر  . مال می بخشد، اما اگر دولتی کامل نباشد، تا آنجا که ممکن است انـسان بایـد در ایـن راه بکوشـد                      به انسان هم ک   
هرج و مرج، که اجتماع را از هم می پاشد، انسان را به حد موجوداتی شبیه به حیوانـات                   . دولتی بهتر از بی دولتی است     

یش دید، نه بدان سبب کـه سـتمگری را مـی پـذیرفت،              ارسطو پند و اندرز ماکیاولی به ستمگران را از پ         . تنزل می دهد  
  .کرد حتی دولت ستمگر بر هرج و مرج و بی نظمی ترجیح داردبلکه بدان علت که فکر می

در بررسی دولتها هم باید روند تاریخی را        . ارسطو در علوم طبیعی و اجتماعی روش بررسی تکاملی را مطلوب دانست           
وش استقراء به شناخت مسائل اجتماعی پرداخت، به ذات اجتماعی انسان راه بـرد و               با ر  «ارسطو  . مورد توجه قرار دهد   

کتاب سیاست در هر مبحث اشاره ای زیادی به سازمانها و رویـدادهای سیاسـی جهـان                 » .تکامل اجتماعی را تبیین کرد    
زارش کارهـا از  ارسطو می کوشید هیچ مطلبی را بـدون سـند و مـدرک معتبـر نگویـد و در شـناخت وگـ        . باستان دارد 

 دولـت را بررسـی کـرد و از          158او برای نوشتن سیاسـت قـانون اساسـی          . مشاهده و جمع آوری اطالعات پیروی کرد      
لحاظ توجه به تاریخ دولتها، رعایت سنتها و آداب و رسوم را ضروری دانست؛ بویژه تغییر قوانین بـه بهانـه پیـدا شـدن                         

از ویژگیهای دیگر روش ارسطو دقت و ژرف بینی او در کـار سـازمانها               . مقتضیات تازه در نظر او کار زیان آوری بود        
ما باید به مطالعۀ همۀ جلوه هـای        «: خود او گفته است   . و نهادها، صرف نظر از خوبی و بدی یا زشتی و زیبایی آنهاست            

در این مـورد  » .ردزندگی بدون بیزاری روی آوریم و بدانیم که در هر یک از آنها چیزی از طبیعت و زیبایی وجود دا                   
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به عقیـدۀ ارسـطو ، سـنت و عـرف     . ایستار او از افالطون متمایز است که در جمهور خود نیروی سنت را نادیده گرفت     
بدان سبب شایستۀ احترام و رعایت اند که در اجتماع عمل کرده اند، ممکن است هیچ منطقی از آنها پـشتیبانی نکنـد،                       

بـدین  . بنابراین نباید آنها را به راحتی کنار گذاشـت        . بود اساساً پدیدار نمی شدند    اما اگر در نهاد آنها خرد و حکمتی ن        
ترتیب ارسطو، ضمن بیان روشنی، تمایل خود را به حفظ فرهنگ و تمدن یونان باستان، یا بـه محافظـه کـاری آشـکار                        

ات اصلی نظام مورد نظر او      ، اما خصوصی   پژوهشهای تاریخی ارسطو از حدود یونان فراتر رفت       «: به گفتۀ دانینگ  . کرد
 بدین ترتیـب شـیوه و روش نگـرش ارسـطو بـه طبیعـت و اجتمـاع، کـه                     . »  و حال موجود در یونان منطبق بود         با وضع 

، ژرف بینـی و دقـت    استقرا: ناگزیر بر بینش سیاسی او نیز مسلط بود، سه خصوصیت اصلی داشت که عبارت بودند از         
حاصل این سه خصوصیت روش ارسطو، تمایل اوست به میانه روی           . ر پیشینه و سنتها   در سازمانها و کارها، ارج نهادن ب      

در همۀ مباحث راه میانه را پـیش مـی گیـرد و در فـضیلت        «او  . که از داوریهایش دربارۀ مسائل سیاسی بخوبی پیداست       
  . »حد میانگین سخن می گوید

  1 فلسفه ارسطو .3
.  در میان فیلسوفان یونان باستان دانسته اند که به قلـۀ فلـسفۀ باسـتان رسـید                 ارسطو را از لحاظ فلسفی جامع ترین اندیشه       

فلسفۀ او نوعی ایده آلیـسم عینـی اسـت کـه شـکل و               . ارسطو از موضعی میانه بین ماتریالیسم و ایده آلیسم نوسان کرد          
رد هم میـدان بـزرگ   همین مو. صورت خاصی دارد و از جهات زیادی عینی تر و کلی تر از ایده آلیسم افالطون است 

، که از آن زمان، پس از گذر از سراسر سده های میانه تا زمان حاضر برجامانـده اسـت و                      ستیز ارسطو با افالطون است    
هر کس از مادر مـی زایـد یـا          «: گفته اند . است» ذهنی بودن کلیات  «و  » اصالت کلیات «نمایانگر رویاروییهای هواداران    
  . »سطوپیرو افالطون است یا هوادار ار

را اسم عام مشترکی می دانست که قابل انطباق بر اجزای یک طبقه و گروه است، مانند انـسان، حیـوان،                     » کلی«ارسطو  
اما این کلیات ، تصورات ذهنی اند نه واقعیتهای خارجی محـسوس؛ آنهـا              . کتاب، درخت، که همۀ آنها کلی و عام اند        

انـسانها، درختـان و     . شخص، معین، و جزیی انـد نـه کلـی و مـشترک            آنچه هست، چیزهای م   . »چیزها«هستند نه   » نامها«
وجود او ذهنی است؛ آنچه کلی است، تجرید سادۀ . حیوانات وجود دارند، اما انسان عام و کلی در خارج وجود ندارد

  .ذهنی است نه چیزهای خارجی یا واقعی
او معتقـد بـود کـه       .  خارجی و عینی مـی دانـست       به خالف ارسطو، افالطون کلیات را، که مُثُل می نامید، دارای وجود           

  .اهمیت، عینیت و دوام کلیات از جزئیات بیشتر است
ارسطو با واقعیتها سرو کار داشت و در عقاید افالطون جادۀ بی پایان عرفـان و تـصوف، و آنچـه را کـه از نظـر علمـی                      

افالطون را دوست دارم، اما حقیقـت       «: فتاو گ . نامفهوم است، دید و با قدرت و نیروی یک استاد جدلی به آن تاخت             
  . »گرامی تر از اوست

  : کند نوع هدف را مطرح می  ارسطو سه
همچنانکه پول ابزاری است بـرای نیـل بـه          . گیرد  صورت ابزاری برای نیل به هدف دیگر مورد توجه قرار می          ه  هدف ابزاری که ب    

  .داند دانسته و زندگی پول پرستانه را پست ترین نوع زندگی میارسطو هدف ابزاری را فاقد ارزش . هدفی واالتر یعنی سعادت
  .مانند آموزش و تحصیل: هدف ذووجهین یعنی هدفی که همزمان ابزار و هدف است 
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هدفی که تنها هدف باشد و هرگز به منظور نیل به هدفی دیگر مـورد اسـتفاده قـرار نگیـرد کـه بـاالترین هـدف بـود کـه همـان                                  
 .خوشبختی وسعادت است

تـری بیـان    که قبالً توسط هراکلیت به شکل ساده) صیرورت یا حدوث(فلسفه سیاسی ارسطو به بحث شدن یا گردیدن    
  .جان درحال شدن هستند غیر مادی، جاندار یا بیخواه شده بود، توجه دارد و برآن بود که تمام هستی ماخواه مادی 

طـور طبیعـی   ه هرچیـزی بـ   1کنـد   حالت غایت وجـود هرچیـز را متحقـق مـی     آید و این    می  آنها به حالت بالفعل در      یعنی خاصیت بالقوۀ  
  .درمسیر کمال خود و با هدف نیل به این کمال در حال حرکت است وجود چیزها بستگی به وجود چهار چیز دارد

 ) .ماده یا امکان انفعالی شدن( هیوال 

 .) گوهر هستی، نمایان شدن آنچه در ماده فقط یک استعداد بود( صورت 

  .بداء حرکتم 

 2.اشتباهات طبیعت نتیجه نافرمانی ماده از همین علت غایی است. غایت که از سایرین مهمتر است 

  .چیزی وقتی کمال یافت صورت محض می شود. صورت مظهر کمال است و ماده مظهر کمبود و نیاز
   3 منشاء و هدف دولت در فلسفۀ ارسطو.4

، دولت تشکیل می دهد حتی اگر پیشاپیش از برقراری روابط میان خود انتظار              ارسطو گفت چون انسان موجودی اجتماعی است      
  .کنددولت اجتماعی است که زندگی بهتر و کاملتری را امکان پذیر می. اما مزایایی وجود دارد. هیچ مزایایی را نداشته باشد

بـه عقیـدۀ او پایـۀ       . د دارد ارسطو در توضیح ضرورت وجود دولت گفت که دولت برای تأمین نیازهـای انـسانها وجـو                
 .دولت برای تأمین نیازهای طبیعی انسان به وجود آمده است. دولت در طبیعت بشر است

رساند، زیر فعالیت افراد منوط به تحصیل خیر است و اگـر              ای که به اعضاء خود سود می         دولت عبارت است از جامعه    
 سیاسی، تحـصیل بیـشترین خیرهـا در عـالیترین            جامعۀغرض نهایی جامعه تحصیل خیر و صالح باشد، غرض دولت یا            

 سیاسی اسـت، از تـشکیل چنـدین خـانواده، خاندان،سـپس روسـتا و از اتحـاد روسـتاها،                  شکل آن برای اعضای جامعۀ    
که هدف عمدۀ آن تأمین احتیاجات اساسی زندگی و کمال و سعادت انـسانهاست کـه سـعادت                  . شود  دولت ایجاد می  

پس دولت ساخته و پرداخته طبیعت است و برخرد تقدم دارد و از آنجا که انسان طبـق                  . باشد  ت می نیز در کاربرد فضیل   
ای است که مردمان     عدالت رشته . نظر ارسطو موجودی اجتماعی یا حیوان ناطق است لذا نیازمند دولت و اجتماع است             

 وصحیح از خطاست و تنهـا اصـلی اسـت    دهد، زیرا هدف نهایی آن تمیز نیک از بد را در داخل دولت به هم پیوند می   
  سوفـسطائیان را کـه سـازمانهای سیاسـی در نتیجـۀ             ارسـطو ایـن ایـدۀ     . سیاسـی اسـت     که استقرار کننده نظـم در جامعـۀ       

گیرنـد کـه اطاعـت از دولـت،           دادهای اجتماعی ایجاد شده و طبیعت در ایجادشان دخیل نبوده، و چنین نتیجه مـی                قرار
کنـد   ارسـطو در مقابـل همچـون افالطـون سـعی مـی        . کند  کند را کامالً رد می      خود منحرف می  انسان را از مسیرطبیعی     

  .قوانین سیاسی را با اتکاء به نیروی اخالقی مجدداً برقرار کند
پدیده ای طبیعی است و انسان به حکم طبیعت حیوان          «که می توان آن را دولت نامید        ) پولیس(، شهر   4به عقیدۀ ارسطو  

باشـد، موجـودی یـا فروتـر از         ] دولت[ آن کس که از روی طبع، و نه بر اثر تصادف ، بیرون از شهر                 اجتماعی است، و  
  : گویدارسطو می. »آدمیان است یا برتر از آنها

                                                           
  121 ص  تاریخ فلسفه سیاسیب غرب، عالم،. 1
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چون هر شهر نمودار کمال جوامعی است که به حکم طبیعت موجودند، خود نیز به حکم طبیعـت وجـود دارد و همـه                        
زیرا هـر شـهر نقطـه کمـال و غایـت جوامـع دیگـر اسـت و                   . رندۀ خویش را داراست   ویژگیهای جوامع پیشین پدید آو    
  .طبیعت هر چیز در کمال آن است

در فعالیـت و  «به عقیدۀ ارسطو هدف و غایت جامعۀ سیاسی یـا دولـت، کمـال و سـعادت انـسانهاست و سـعادت آنهـا                     
  .» بلکه بهزیستن است  نه تنها زیستنهدف جامعۀ سیاسی «: به گفته او . است»  کاربرد فضیلت

  اشکال گوناگون دولت .5
اساسـی، قـانون اصـلی تعیـین کننـده توزیـع              قـانون . معیار عادالنه بودن دولت، توانایی آن در تأمین منافع عمومی است          

نوع قانون اساسی به نوع و کیفیت شـهروندان         . قدرت و اختیارات در داخل دولت و نیز حدود حقوق و امتیازات است            
نـوع   سـه . موفقیت دولت در این است که قانون، چگونگی ترکیب شهروندان را درست تعیین کرده باشد            . ردبستگی دا 

، )فرمانروایی چند فرد با فـضیلت     ( کراسی  وت، آریس )فرمانروایی انسان با فضیلت   (پادشاهی  : حکومت خوب وجود دارد   
تـرین حکومـت خـوب و بـدترین           یفکـه بـه ترتیـب بهتـرین حکومـت ضـع           ) رو  جمهور یـا دموکراسـی میانـه      ( پولیتی

کـه بـدترین   ) تیرانی(ستمگری: اشکال بد و منحرف این سه نوع حکومت عبارتند از        . باشد  می) پولیتی( خوب  حکومت
گیرد و دموکراسی کـه بهتـرین نـوع حکومـت اسـت ایـن         الیگارشی از این نظر در مرتبه دوم قرار می 1.حکومت است 

  : باشد طبقه بندی بصورت زیر می
  
  
  

 فرمانروایی یک نفر  )بهترین(پادشاهی  )بدترین(تیرانی

 فرمانروایی چند نفر )خوب(آریستو کراسی )بد(اولیگارشی

)خوبدر نوع بدترین حکومت ( پولیتی )بدتریننوع بهترین در ( دموکراسی  )جمهوری(فرمانروایی عده زیاد 

  
 طـور مـسلط یـا اولیگارشـی انـد یـا دموکراتیـک، و                ، دولتهـا بـه      در جهانی که کمال مطلوب نیـست       2در جهان عمل،  

   .سیاستمدار باید با این دو شکل حکومت سرو کار داشته باشند
شـکل هـر نـوع از آن بـه شـمار نـسبی قدرتمنـدان                . برای مثال، دموکراسی انواع گوناگونی، از میانه رو تا افراطی دارد          

، ارسـطو بـرای دموکراسـی پـنج      با چنین برداشتی. کندیین میبستگی دارد، و این تناسب را نیز نوع مالکیت متداول تع        
، دموکراسـی مبتنـی بـر داشـتن          گـذارد؛ دوم  اول، آن نوع که میان تهیدستان و توانگران فرقی نمی         : نوع اصلی برشمرد  

ن؛ ، حکومت آریستوکراتها با برتری قانون؛ چهارم، حکومت همۀ شهروندان باز هم با برتـری قـانو                 ؛ سوم  ثروت معین 
از ). گاهی نوع دوم و سوم را یکی دانسته انـد         . (پنجم ، حکومت همۀ شهروندان با برتری عوام یا رهبران دماگوژیست          

لحاظ خصوصیات طبقاتی و اجتماعی، به عقیده ارسـطو بـدترین دموکراسـی آن اسـت کـه در آن نـه تنهـا چگـونگی                       
، همـان طـور کـه در دادگاههـای         گیرنـد  هم مـی   ، بلکه مردم به خاطر مشارکت دستمزد       مالکیت اصالً مشخص نیست   

این نوع دموکراسی قدرت را در دستهای زحمتکشان شهری جمع می آورد و آنها قدرت خود                . مردمی آتن چنین بود   
بهتـرین  . را به صورت نامحدود و به زیان شـهروندان میانـه رو، هوشـمند و کوشـا، وبـه سـود خـود بـه کـار مـی برنـد                              

                                                           
  82، 81 طاهری، صص . 2
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ل هم دارد به طور عمده از کشاورزانی تشکیل می شود که روی زمین خود کار می کننـد و          دموکراسی که قابلیت عم   
در اینجـا، گرچـه قـدرت نهـایی در     . اجازه می دهند مدیران آموزش دیده کارهای عمومی را به نفـع همـه اداره کننـد          

توجـه  .  را ضروری کرده باشـد   اختیار مردم است، آن را به کار نمی برند مگر اینکه سهل انگاری مدیران چنین اقدامی               
ارسطو بیشتر به دموکراسی نمایندگی بود تا دموکراسی مستقیم و می گفـت مـسئلۀ اصـلی همـۀ دموکراسـیها ترکیـب                       

در واقـع ارسـطو انگـشت بـصیرت خـود را روی مـسئلۀ دیرپـای             . حاکمیت عمومی با مدیریت حکومت خـوب اسـت        
  .دموکراسیها گذاشت

، و میزان اولیگارشی آنها به درجۀ تمرکـز مالکیـت و             ۀ حکومتها کمابیش الیگارشی اند    هم. الیگارشیها هم گوناگونند  
اگـر مالکیـت،و بنـابراین      . محدودیتهای شرایط مالکیت الزم برای دادن رأی و رسیدن به مقامات عمومی بستگی دارد             

 و اگـر  -سیاسی را دارا باشند یعنی اگر عدۀ به نسبت زیادی از مالکان قدرت         -قدرت سیاسی خیلی زیاد متمرکز نباشد     
  . این الیگارشی از امتیازات خود استفادۀ بد نکند، می توان دولتی قانونی پایدار به وجود آورد

خطر و زیان شکل الیگارشی حکومت آن است که ممکن است الیگارشی تر شود یعنی تمرکز قـدرت بیـشتر و بیـشتر                       
خالصـه ، احتمـال     . ضایتی در میان توده هـای مـردم بـه وجـود آیـد             شود و اگر کنترل و مهارکردنی در کار نباشد، نار         

شکست شکلهای دموکراسی و اولیگارشی، از این خطر برمی آید که هر دوی آنها بیش از حد خود شوند، و بـه حـد                        
بهتـرین  . تحلیل ارسطو دربارۀ حکومتهای دموکراسی و الیگارشی او را به نتیجۀ مهمی هـدایت کـرد                .افراط عمل کنند  

این شکل حکومت، شکل پولیتی یا مبتنی بر        . ولت قابل عمل باید بر تعادل اصول دموکراسی و الیگارشی مبتنی باشد           د
ارسطو به کمال مطلوبی که دسترسی ناپذیر اسـت توجـه نداشـت، بلکـه بـه چیـزی       . قانون اساسی کمال مطلوب نیست    

ن را داشته باشند و وضع و حال موجود را بپذیرند           متوجه بود که مردم عادی ممکن است از لحاظ عملی بودن انتظار آ            
فقط به آن نوع زندگی که بیشتر مردم دارند و به آن وضـعیتی کـه بـرای بیـشتر                    «و آنچه از دستشان برآید انجام دهند؛        

  . »دولتها امکان بهره مندی از آن وجود دارد توجه خواهم کرد
، فقیر و طبقۀ متوسـط مرکـب از آنهـا کـه در             در همۀ دولتها ثروتمند   . کندپولیتی اصل اعتدال یا میانه روی را ارائه می        

آنها که بسیار توانگرنـد، آنهـا کـه بـسیار           :  در هر دولت مردم سه گروه اند       «:  میانۀ ساختار طبقاتی هستند وجود دارند     
آن اسـت نـاگزیر بایـد    چون ثابت شد کـه بهتـرینِ هـر چیـز میانـه یـا میـانگین             . فقیرند و آنها که میان این دو گروه اند        

  .» پذیرفت که بهترین میزان بهره مندی از همۀ مواهب بخت نیز در میانه حالی است
. ثروتمندان امتیازات خیلی زیادی دارند و نمی خواهند تحت انـضباط خاصـی درآینـد              . طبقۀ متوسط انبار قدرت است    

ی داننـد چگونـه فرمـان براننـد؛ تهیدسـتان فقـط             ثروتمنـدان مـ   . تهیدستان امتیازات خیلی کمی دارند و فاقد روحیه اند        
ثروتمندان به فکر مال و مالکیت اند، و آزمندی آنها برای دست یافتن به امـوال دیگـران                  . اطاعت کردن را می شناسند    

  .نزاع و فساد برمی انگیزد
لیگارشـی و   اخـتالط بـه او    . پولیتی همچنـین نمایـانگر درک ارسـطو از دولـت مخـتلط یـا قـانون اساسـی مخـتلط بـود                      

کند بلکه آنهـا را در هـم        دموکراسی مربوط است؛ یعنی پولیتی نه تنها نیروهای اولیگارشی و دموکراسی را متعادل می             
به ظاهر این طبقه مرکب از گروهی هوشـمند  . ارسطو معتقد نبود که طبقۀ متوسط در حکومت خواهد بود    . فرو می برد  

رند، اما در عین حال نگران آنهایی انـد کـه کارهـای دولـت را اداره     و کوشاست که به پیگیری عادی زندگی توجه دا        
ارسطو ضرورت داشتن مالکیت متوسط را برای دادن رأی پذیرفته بود تا عدۀ قدرتمندان را محدود بکند، هر               . کنندمی
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ب دولتـی مبتنـی   ، بدین ترتی پولیتی ارسطو، بهترین دولت قابل عمل او. چند که قدرت را گروه نمانیدگان اعمال کنند       
، ونمایانگر ابزار عناصر     ، متکی به اصل توازن و تعادل نیروهای اولیگارشی و دموکراسی           بر قانون اساسی مختلط است    

  .این، دولتِ طبقۀ متوسط است و ثبات آن با اندازۀ آن طبقه متناسب و برابر است. متضاد جامعه
  .ندۀ تفکر سیاسی بسیار ادراکی ارسطو استطبقۀ متوسط مسلط را عامل ثبات دولت دانستن، نشان ده

پس می توان  پنداشت که برترین فضیلت،        . ، تحصیل فضیلت است     المراد بهترین حکومت   غایۀ اگر   1گویدارسطو می 
ارسـطو شـرایط و امکانـات اسـتقرار         . زیرا انسان به کمک قدرت بر اجرای بهترین کارها توانا مـی باشـد             . قدرت است 

  : کندا به شرح زیر بیان میحکومت کمال مطلوب ر
که جمعیت زیاد، اهمیت ندارد بلکه  در حالی. جمعیت است که بعضی از فرمانروایان ، فراوانی جمعیت را عامل قدرت می دانند    ♣

 .جمعیت بایستی شایسته و خردمند باشد

 محدود را تأمین کند و همگـی بـا          سرزمین است که وسعت سرزمین باید به اندازه ای کافی باشد تا بتواند نیازهای همان جمعیت                ♣
 .خوشی و راحتی در کنار یکدیگر زندگی کنند

تخصص، مهارت و نوعی تقسیم کار است که هر کس باید کار خاص خود را انجـام دهـد، و حکومـت نبایـستی بـر روی همـه                              ♣
 .ان و بردگانجمعیت تکیه کند بلکه، منظور ارسطو از جمعیت کسانی هستند که عنوان شهروندی دارند نه بیگانگ

  .کشاورزی به منظور تأمین تغذیه ♣
 .صنعتگری و پیشه وری به منظور تأمین ابزار زندگی ♣

 .اسلحه و تعلمیات نظامی برای نظم داخلی و دفاع در مقابل دشمن خارجی ♣

 .ثروت برای تأمین نیازهای عمومی و جنگی  ♣

 .دین ♣

 .دادگستری و عدالت ♣

می به بحث تفکیک قوا پرداخت و این بحث بعداً توسط جـان الک و        نخستین شخصیتی است که به شیوۀ مبه       2وارسط
  .ارسطو معتقد است هر حکومتی باید صاحب سه قوه باشد. خصوصاً منتسکیو روشن و گسترده شد

  .قوه اول هیئتی است که کارش تأمین مصالح عمومی است
  .قوه دوم موظف است مشخصات، صالحیت و شیوۀ انتخاب حاکم را تعیین کند

  .ه سوم موظف است به امور دادرسی بپردازدقو
   شهروند .6

اشتغال بـه وظـایف دادرسـی و احـراز مناصـب را دارا باشـد لـذا ارسـطو و                       شهروند محض و مطلق کسی است که حق       
  .دانند افالطون هر دو تنها فضیلت را فقط شرط فرمانروایی می

بنابراین بیگانگـان مقـیم یـک شـهر، یـا      . دن کافی نیستاز نظر ارسطو، صرف زندگی در یک مکان معین، برای شهروند ش       
عنـوان  ه  شود، حتـی کودکـان خردسـال بـ          اند، شهروند محسوب نمی     بندگانی که در همان محل اقامت خدایگان خود مقیم        

شوند و در این راسـتا زنـان،    شهروندانی نابالغ و سالخوردگان بعنوان شهروندانی که سن خدمتشان سپری شده، محسوب می        
اختالف ارسطو و افالطـون در      . شوند  ن نیز توسط ارسطو ازمقام شهروندی محروم می       اگرارگران، کارگران دستی و سود    کا

                                                           
  48 تا 47 غرب ، ص علی بیگدلی ، تاریخ اندیشه سیاسی در. 1
 51علی بیگدلی ، همان ، ص . 1
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این خصوص این است که ارسطو برخالف افالطون استعداد بدست آوردن حکمـت عملـی را بـه افـراد معـدودی منحـصر                    
  .1آورند دست میه مانبرداری را بفرمانروایی و فر کند و در جامعه شهروندان همگی به نوبت حق نمی

شود که فضیلتشان یکسان است که در واقع صرفاً منحصر بـه اعـضای    البته این رفتار مساوی فقط شامل حال افرادی می    
ولـی  . کند  شهروندان ارسطو فقط با دو طبقه از پاسداران دولت افالطون تطبیق می      لذا جامعۀ . شود   شهروندان می   جامعۀ

 د اعضای طبقه سـوم را کـه عبـارت از صـنعتگران، کـشاورزان و تولیـد کننـدگان ثروتمنـد، بخـشی                       کوش  افالطون می 
  .گیرد در حالیکه ارسطو آنها را به منزله ابزار و نه اتباع در نظر می. الینفک از دولت سازد

   ثروت و بردگی از دیدگاه ارسطو .7
  : کند  ثروت اندوزی را مطرح می ارسطو دونوع شیوۀ

  . نیازهای اساسی و تدبیر منزل که با ارزش و قابل ستایش استبرای رفع ♣
کنـد و   انـدوزی را همچـون سـایر امـور در حـد اعتـدال تجـویز مـی              طبیعی و قابل نکوهش است لذا ارسطو ثروت         سوداگری که غیر   ♣

  .بنابراین هدف نه نیل به باالترین حد، بلکه تولید صحیح ثروت است
. بردگی نهادی است که در آن برده به طور طبیعی پایین تر از ارباب است      : 2کند که یدر رابطه با بردگی ارسطو بیان م      

  . ارباب، در وهلۀ نخست، در استعداد به کاربردن عقل از برده برتر است
کند و دیگر برای تـدبیر کارهـای سیاسـی نیرویـی وجـود              او معتقد بود کار یدی ذهن را کند و توان تفکر را سلب می             

بهترین حکومت آن است که مردم در       «: به نظر ارسطو فارغان از کار باید در حکومت مشارکت کنند           . نخواهد داشت 
کنند به طور طبیعی برده اند، برده به دنیا آمده اند، و بـه سـود       او گفت آنها که کار می     » ...آن به کار جسمانی نپردازند      

برخـی از   .  برخی فرمانروایی کنند و برخی فرمـانبری       هم الزم است و هم سودمند که      «: آنهاست که تحت فرمان باشند    
مستعد آن است کـه از امـوال      «برده بطور طبیعی    » .دَمِ زادن برای عبودیت، و برخی برای حکومت کردن معین شده اند           

  »کس دیگر شود،
مـان طـور کـه    بنابراین آشکار است که ه«: او نوشت. ارسطو بردگی را نهادی قابل توجیه، عادالنه و طبیعی می دانست   

  ».ای به طبع آزادند، عده ای به طبع برده اند، و برای بردگان وضعیت بردگی هم فایده دارد و هم عادالنه است عده
   علل انقالب .8

  3 :ارسطو بروز انقالب را در چهار حالت بررسی کرده است
ه اولیگارشی یا از الیگارشی یـه جمهـوری تبـدیل       اینکه انقالب باعث تغییر سازمان سیاسی می شود، یعنی حکومت را از دموکراسی وب              

  .می کند
 .یعنی اولیگارشی یا جمهوری همچنان پابرجا است، ولی حاکمان آن عوض می شوند. اینکه انقالب به سازمان سیاسی کاری ندارد 

مـثالً  . کنـد کم یا زیـاد مـی     اینکه انقالب نظام سیاسی را حفظ می کند ولی بنا بر ضرورت یا مصلحت، معیار یا خمیرۀ نوع حکومت را                      
 .کنداگر دموکراسی باشد عناصر دموکراتیک را بیشتر یا کمتر می

یا بـرای   . اینکه سازمان سیاسی همچنان پابرجا است ولی تغییراتی در ساختار سیاسی داده می شود، مثالً نهاد جدیدی تأسیس می گردد                    
 .آید میبهبود جامعۀ سیاسی تحولی در بخشی از نظام سیاسی به وجود

  : ارسطو سه علت عمده برای بروز انقالب در نظر گرفته است
                                                           

 73طاهری ، ص . 2
  131 تا 130عالم ، تاریخ فلسفه سیاسی غرب ، ص . 3
 54 تا 52علی بیگدلی ، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب ، ص . 1
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مثالً کسانی دست به انقالب می زنند که از دیگـران پـائین ترنـد    . کنداندیشه ها و انگیزه هایی که زمینه ذهنی بروز انقالب را فراهم می     
  . برابرند ولی برتری می جویندولی خواهان برتری هستند و یا کسانی دست به انقالب می زنند که با دیگران

گـاهی مـردم مـورد    . مقصد و هدف از انقالب چیست؟ بیشتر هدف از انقـالب بـه دسـت آوردن سـود و موقعیـت بیـشتر و بهتـر اسـت                       
حرمتی حاکمان قرار می گیرند، و تحقیر مـی شـوند و زمـانی مـردم بـه انتخـاب افـراد نـاالیق در حکومـت اعتـراض دارنـد و یـا از                                    بی

ی درون نظام حاکم رنج می برند و یا ناسازگاری های نژادی مطرح می شود و یا بخشی از نظام حکومتی بیـشتر از انـدازه بـه                            ناسازگار
 .عوامل جغرافیایی نیز جزء دالیل بروز انقالب است. نفع گروه خاصی گسترش می یابد

مثالً وقتی طبقـات ثروتمنـد و تهیدسـت کـه           . سی خود بروز نفاق و دسته بندی های سیاسی میان مردم و انحراف حکومتها از اصول سیا               
مخالف یکدیگرند، از نظر قدرت و تعداد با هم برابرشوند، در این صـورت شـمارۀ، طبقـه متوسـط کـاهش مـی یابـد و انقـالب اتفـاق                            

یـا رهبـران یـک نـوع        . یا زمانی که حکومت دموکراسی همه امتیازات را به توده ها بدهد و به گروههای دیگـر اعتنـایی نکنـد                    . افتد می
  . حکومت به زور و نیرنگ متوسل می شوند

شود و علل خصوصی که در نظامهای سیاسی خاصی به انقالب  علل عمومی که در تمامی حکومتها موجب انقالب می    
زمینـه بـاهم برابرنـد       مهمترین علت عمومی انقالب نابرابری است بدین شکل که گروهی کـه در یـک              :  شود  منجر می 

این امر تنها در صورتی که محرومان از حقوق، شایسته باشند، مقبـول  . ها باید با هم برابر باشند    ند در همه زمینه   پندار  می
جویی و گستاخی فرمانروایان،      سود: از دیگر علل عمومی   . ، لذا از نظر ارسطو، انقالب حق مسلم شایستگان است          است
،  کـه رفـع ایـن اخـتالف     ( و اخـتالف نـژادی      )  دفع ستم دارند   ویژه بزهکاران و افرادی که پیشاپیش سعی در       ه  ب( ترس

  ).برد خطر آشوب را از میان می
علـت انقـالب دردموکراسـی بـه قـدرت رسـیدن            . کنـد   علل خصوصی انقالب در هر یک از نظامهای سیاسی فرق می          

ان نسبت بـه تهیدسـتان   رهبران مردم فریب و ستم آنها نسبت به توانگران در الیگارشی بالعکس دموکراسی ستم توانگر             
داننـد، دسـت بـه شـورش      انـد، برابـر مـی    وکراسی افرادی که خود را با شایستگانی که به قدرت رسیده    یستآر در. است
هـدف رهبـران انقـالب      . انگیزیهای بیگانگان اسـت     ریشه انقالب گاه در تحوالت درونی کشور و گاه در فتنه          . زنند  می

نخست سازگاری روش   : روشهای پیشگیری از انقالب   . تغییر صاحبان قدرت   نظام حکومت است و گاه        گاه دگرگونی 
دوم، . تربیت افراد باسرشت نظام سیاسی درغیر این صورت حتی بهترین قـوانین سـودی بـه حـال مـردم کـشور نـدارد                        

نیـت  سوم ایجـاد خطـرات سـاختگی در آینـده بـرای حفـظ ام              . بندی دولت به قانون و واداشتن مردم نیز به این امر            پای
  1.چهارم، جلوگیری از نفاق فرمانروایان و یا حداقل پنهان کردن آن از چشم اعیار .کشور

   2 مقایسه افالطون و ارسطو.9
افالطون برای دسـت یـافتن      . ارسطو نسبت به پیشنهادهای افالطون مربوط به کمونیسم دولت آرمانی بسیار حساس بود            

ارسطو گفت کـه  .  وحدتِ شهردولت، به وجود آورندۀ خیر اعال استبه وحدت، کمونیسم را پذیرفت زیرا معتقد بود    
این تفسیر بسیار بدی از ماهیت شهر دولت است؛ آن وحدتی که افالطون می خواهد بیشتر در خانه قابل اجرا است تـا                       

هـم  ابزارهای به کاربرده شده بـرای رسـیدن بـه ایـن وحـدت      . در شهر دولت، و بنابراین هدف افالطون نادرست است     
  :کمونیسم نمی تواند آن وحدتی را که افالطون بسیار ارزشمند می داند به وجود آورد، زیرا. نامناسب اند

بدان سبب که هر جامعۀ سیاسی طبعاً از تکثر افـراد           . چون وحدت از حد معینی درگذرد جامعۀ سیاسی به نیستی گراید          
. کنـد حکم خانواده و سپس حکم فرد را پیدا مـی         پدید می آید و اگر وحدت از حد معینی گذشت آن جامعه نخست              

                                                           
  عنایت. 1
  144 تا ص 139عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب ص. 2
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در اجتماعی که زنان و فرزندان . ارسطو گفت اگر در جامعه ای که همه با هم برادر باشند، هیچکس با هم برادر نیست      
  .» عشق از بین خواهد رفت«مشترک باشند 

ر اسـتداللهای ارسـطو در رد       بیـشت . به نظر ارسطو طرح افالطون برای کمونیـستی کـردن مالکیـت نیـز نقایـصی داشـت                 
بـرای  . اوگفت رد حق مالکیت انسانها با طبیعت انسان مغایر است         . کمونیسم افالطون، امروزه هم به کار برده می شوند        

مردم خیلی دشوار است تقریباً در همۀ کارها با یکدیگر به طور مشترک کار بکنند وهـر گـاه کـه کـار بـه مالکیـت و                            
بطور کلی همزیستی و همکاری آدمیان در هر زمینه دشوار است           «: شواری بیشتر می شود   اموال مشترک مربوط باشد د    

  . »بویژه در آنچه به دارایی مربوط شود
او معتقد بود که مالکیت محل طبیعی درآمد انسان است و همۀ شهروندان استحقاق درآمد طبیعی را دارند، آن انـدازه                     

اما هیچ شـهروندی نبایـد آن انـدازه مالکیـت یـا امـوال               .  محض نباشند  که برای گذراندن زندگی مجبور به جان کندن       
  .داشته باشد که از بودن آن در آزار و اذیت باشد
درستی از مالکیت اسـتفاده شـود ضـرورت حیـاتی فراغـت را      ه اگر ب. مالکیت را باید به چشم وسیله دید نه یک هدف 

ارسـطو ضـمن آنکـه از       . شته باشد باید آن را داشـته باشـد        ممکن می گرداند که اگر شهروند باید که زندگی خوبی دا          
مالکیت خصوصی دفاع می کرد، اصرار داشت که مالکیت تنهـا براسـاس وظیفـه ای اجتمـاعی وسیاسـی قابـل توجیـه                        

  .ارسطو ربا را بدرستی محکوم کرد. است، یعنی براساس تسهیل دستیابی به زندگی بهتر
ارسـطو  . بود که دشواریهای اصلی جامعه از توزیع نابرابر زمین برآمـده اسـت            فالیس کالسدونی، معاصر افالطون گفته      

  .این استدالل را به عنوان اینکه ناقص است رد کرد و گفت که ناآرامی جامعه علتهای زیادی دارد
ت که ارسطو برای ارائه نظری قابل عمل در مقابل پیشنهادهای افالطون و فالیاس گف. از جمله حرص و آز نیز می باشد   

کرد نه اینکه توزیع برابر مالکیت را فراهم آورد؛ و این گونه تغییرات اخالقی      »  خواستهای مردم را برابر    « عاقالنه است 
بنابراین بهتر است انسانها را تربیت کرد تا مالکیت خود را به نفع عموم بـه کـار               . نیازمند تربیت طبق قوانین خوب است     

  . برابر کردببرند نه اینکه کوشید مالکیت را
وی نتیجه گرفت که بهترین روش و نظام مالکیت آن است کـه مالکیـت و امـوال خـصوصی باشـد امـا مـصرف آنهـا                            

  .اشتراکی شود
ارسطو همچنین نسبت به هواداری افالطون از فرمانروایی نخبگان و متروک گذاشتن حاکمیـت قـانون حـساس بـود و                     

هر جا که قانون برتر باشد، بنا به رضایت مردم بر    . ن فردی شهروندان  گفت استبداد یعنی از دست رفتن آزادی و شأ        می
آنها حکومت می شود؛ اما هر جا مستبد حکم براند انسانها آن برابـری اخالقـی و طبیعـی بـسیار حیـاتی راکـه بایـد در                            

  .دولت خوب بین انسان و انسان و بین فرمانروا و شهروند وجود داشته باشد از دست می دهند
 -ارسطو جانشین کردن هوسهای فیلـسوف     . جتماعی و امکان تداوم آن هم از اجزا و نتایج حاکمیت قانون است            ثبات ا 

 شاه به حاکمیت قانون توسط افالطون و هواداری هیپوداموس از نوآوری در قوانین را بیهوده دانست و گفت که هـیچ                    
 قـانون و حکومـت همیـشه نـواقص و           ممکـن اسـت   . یک از این پیشنهادها چندان موجـب بهبـود وضـعیت نمـی شـود              

  .کمبودهایی داشته باشد اما اگر اصالح آنها متضمن تحریف بسیار زیاد باشد بهتر است لغو شوند
ارسطو سنت و پیشینه را در سیاست ارج می نهاد و بسیاری از رسمها و سازمانها سیاسی را تنها به این دلیـل کـه نهـادی                

  .را نادرست می دانستکهن دارند می پسندید و تغییر آنها 
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یکی اینکه ارسطو از بدیع ترین      .  دو فرق برجسته با حکمت سیاسی افالطون به چشم میخورد          1در فلسفه سیاسی ارسطو   
دیگر اینکه بکرترین نظریه استادش ار رد می نماید، نقد ارسطو از نظریه افالطون در بار                . نظریه افالطون انتقاد می کند    
  .اک در ملک و دارایی، در کتاب دوم رساله سیاست مندرج استکمونیزم خانوادگی و اشتر

اختالف دوم، خیلی عمیق است به این معنی که ارسطو آن اصل معروف و اندیـشه بنیـانی افالطـون را کـه مـی گویـد                           
» معرفـت علمـی   «ارسطو نکته ای را که استادش درباره ماهیت و سرشت           . فالسفه باید بردنیا حکومت کنند رد می کند       

حتی با آن نظر استاد که معتقـد اسـت جـستجوی چنـین معرفتـی ازوظـایف خـاص                . ف کرده است انکار نمی کند     کش
اما در ضمن، ذهن خواننـده را بـه یـک فـرق و تفـاوت اساسـی متوجـه مـی سـازد کـه                          . فیلسوفان است مخالفتی ندارد   

معرفـت  .  بـشر در شـئون نظـری و عملـی    یعنی به فرق میان کاربرد نیروی عقل و برهان       : افالطون از آن آگاه نبود است     
معرفت علمی نمی تواند بـه  . علمی فقط درباره چیزی که ضروری و کلی یعنی شامل بر همگان باشد امکان پذیر است           

  .عنوان امتیاز خاصی؛ دارنده خود را شایسته حکومت بر مردان سازد
  نقاط اشتراک افالطون و ارسطو

  :سیاست آنها عبارت بود از. ستفلسفه سیاسی هر دو فیلسوف شهر دولت ا 
  اجتماعیقاخال 

 . کامل برقرار بود نه برابری به تناسب یزیرا در آن برابر. کردند هر دو از شهر دولت دموکراتیک انتقاد می 

 دسته بندی دولتها برحسب توانایی دست یافتن به عدالت  

  .روح بود  دولت کمال مطلوب ارسطو بیهرچند. دولت هر دوی آنها کمال مطلوبی بود که عدالت درآن حاکم بود 

 .خردگرایی و حامی ارتباط تنگاتنگ فرد و جامعه سیاسی بودند هر دو ضد 

 . و نهاد دین جایگاهی در اندیشۀ آنها نداشت.دار تکامل انسان بود شهر دولت آنها عهده 

  .هر دو معتقد به شهر دولت کوچک بودند 

  .شهر دولت هر دو خودکفا بود 

 .دانستند سی را نهادی طبیعی و کامل میجامعۀ سیا 

 .دانستند و در این راستا آموزش جوانان تحت نظارت شهر دولت بود دولت را نهادی تربیتی می 

 .حد و حصر بودن قدرت دولتی معتقد بودندبی هر دو به  

 .دانستند کراسیِ با فضیلت یا اخالقی را مطلوب می آریستو 

الطون در جمهور به برده بودن یونانیان معترض بود، ولی در قوانین آنرا بـه رسـمیت شـناخت                   اف. کردند  هر دو بردگی را رد نمی      
 .دانست ارسطو غیر از یونانیها را برده می

 .تربیت در مرحله اول اخالقی است. دانستند تربیت را از وظایف دولت می 

 .ایمان تردید ناپذیری به عقل داشتند هردو 
  نقاط افتراق افالطون و ارسطو

را  زیـرا آن .  مثل مورد انتقاد شدید ارسطو بود نظریۀ. فلسفه ارسطو همان فلسفه افالطون منتهی بدون دولت آرمانی بود         
  .دانست ارتباط می با واقعیات بی

 .کرد ارسطو به ایمان و اشراق اعتقاد نداشت وعقل سلیم و ساده را مطرح می 

 .گرا بود اشت، ولی ارسطو واقعگرا و تجربهعام ند گرا بود و اعتقادی به تجربۀ افالطون برون 

  .ارسطو خواهان واقعیت و دانش وعلم بود برخالف افالطون 

                                                           
 56طاهری . 1
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  .افالطون استاد نوشتن و ارسطو استاد سخنوری بود 

  وداد و به مالکیت و نظام خانواده     ارسطو به اندازه افالطون به وحدت دولت معتقد بود، ولی کمونیزم وی را مورد انتقاد قرار می                 
 .نگریست ازدواج بعنوان نهادی مقدس می

 .اما برآن بود بهترین خصلت سیاستمدار عقل یا خردمندی عملی است. پادشاه شدن فیلسوفان از نظر ارسطو قابل قبول نبود 

  .افالطون ایده آلیست و ارسطو رئالیست بود 

اشت صورت گیرد ترسیم کرد، یعنی نخست به آرمان  فاضله خود را بناکرد وسپس مسیر فسادی که امکان د  افالطون ابتدا مدینۀ   
  .روی آورد وسپس به عمل، ارسطودر این امر بالعکس بود

افالطون کمونیزم زنان را ارائه، و حامی فعالیت اجتماعی آنها بود، ارسطو برکمونیزم وی پیرامون زنـان انتقـاد وارد کـرد و نهـاد       
  .خانواده را تمجید کرد

ن نداشت هرچند در قوانین فرمانروا را تـا حـدودی           وروایی عقل و متعالی بود و در دولت آرمانی خود قان          افالطون خواهان فرمان   
 . ارسطو می گوید قدرتی برتر از قانون نیست1.مقید کرد ولی ارسطو حامی قانون بود

   2دولت کمال مطلوب ارسطو.  10
در نتیجـه، قـانون     . تهای شـهروندان هماهنـگ باشـد      ارسطو گفت که آرمانها و خواستهای دولت باید با آرمانها وخواس          

اساسی یا حکومت باید به طور مطلوبی بازتاب زندگی خوب افراد باشد و همـین طـور زنـدگی خـوب را بـرای افـراد                        
هرسه آنهـا  . »خوبیهای خارجی، خوبیهای جسم، خوبیهای روح   «: ارسطو معتقد بود زندگی خوب سه جزء دارد       . بیاورد

توجـه بـیش از     . دل انسان الزم است، اما هرکدام از آنها برتـری و اهمیـت نـسبی خـاص خـود دارد                   برای سعادت و تعا   
خوبیهـای  «دربـارۀ  . کنـد  روح را تخریب می اندازه به خوبیهای خارجی، که مقصود ارسطو ازآن داراییهای مادی بود،     

اهمیت راستین دارنـد    » های روح خوبی«فقط  . یاپرداختن به وضع و حال جسمی نیز همین سخن را می توان گفت            »جسم
و هدف واقعی بشر را تشکیل می دهند؛ مفید یا زیانبار بودن خوبیهای دیگر به سهمی که در این هـدف دارنـد وابـسته                         

دولـت خـود بـه تـرویج اخـالق در           . برپایۀ همین معیار هم می توان دربارۀ قانون اساسی یا حکومت داوری کرد            . است
دولت خـوب هرگـز تجـاوزگر یـا         . ت می دهد و چیزهای مادی را تابع آن هدف می کند           میان شهروندان تقدم و اهمی    

توسعه طلب نیست، بلکه فقط به صلح و پیشرفت داخلی توجه دارد، و با وجود آنکه برای دفاع نیروی نظـامی دارد، از                  
  .کندقدرت آن برای ایذای همسایگان استفاده نمی

؛ کمال دولت در آن است که        سرزمین بزرگ خوب نیست   . ۀ متناسب دارد  به عقیده ارسطو دولت کمال مطلوب انداز      
دولـت خیلـی بـزرگ بـه دشـورای مـی توانـد        . وظایف و کار ویژه های خود را انجام دهد و به هدف خود دست یابد           

دولت اگر خیلی کوچک باشد خودکفا نخواهد       . خوبی اداره شود  ه  قانون را اجرا کند،در حالی که دولت خوب باید ب         
باید به یاد داشت که ارسطو در چارچوب شکل شهردولت می اندیشید؛ واقعیتی که از این گفتـۀ او آشـکار اسـت                   .بود

پـس از لحـاظ     . که وظایف مدنی فقط در صورتی بدرستی انجام می شود که شهروندان شخـصاً یکـدیگر را بـشناسند                  
ارسطو گفت که باید به مزیتهای نظـامی و          ، لتدربارۀ موقعیت و محل دو     .سرزمین نیز اصل میانه روی باید حفظ شود       

دولت برای دفاع از خود باید از لحاظ استراتژیک موقعیت جغرافیایی خوبی داشته باشد، و بـرای   . بازرگانی توجه کرد  
اما در ایـن مـورد بایـد تـدابیر احتیـاطی بـه عمـل آورد،زیـرا         . دریانوردی و تجارت نیز دسترسی به دریا ضروری است 

  .ارد دولت مجذوب قدرت دریایی و ثروتی شود که از بازرگانی دریایی به دست می آیداحتمال د
                                                           

  عنایت، همان. 1
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کشاورزی، هنرها و صنایع، فعالیتهای نظامی، :  به گمان ارسطو شش نو کار و خدمات باید در دولت وجود داشته باشد   
شـهروندان  :  در دولت هستند   طور کلی دو گونه مردم    ه  او گفت ب  . مالکیت زمین ، فعالیتهای دینی، و خدمات حکومتی       

که حقوق کامل سیاسی و اجتماعی دارند، و آنان که وظیفه دارند کارهایی را انجام دهند که به شـهروندان فرصـت و                       
امـا  ».پول به دست آوردن شایسته مرد آزاد نیست       ... «فراغت می دهد تا در جستجوی سعادت و زندگی خوب باشند،              

کارهای کـشاورزی و هنـر و صـنایع، وقـت و تـالش بـسیار       . چگونه باید توزیع شوداین مسئله مطرح می شود که کار    
، دیگـر نمـی تواننـد وقـت کـافی بـه تکـالیف عـالیتر                  زیادی می طلبد که اگر قرار باشد آنها را شهروندان انجام دهند           

. تـری برعهـده گیـرد   ، بازرگانی و فعالیتهای یدی را باید طبقـۀاجتماعی جداگانـه و پـایین      کشاورزی. اختصاص دهند 
 را باید شهروندان بـه اجـرا درآوردنـد،          - دفاع، دین و خدمات مدنی و حکومتی       -گذشته از این کارها سه وظیفۀ عالی      

اما یک گروه شهروندان نباید هر سه را عهده دار بشوند، زیرا همۀ مـردم نمـی تواننـد هـر وظیفـه ای را بخـوبی انجـام                             
وانتر، حکومت باید بر عهدۀ میانساالن، و وظیفۀ دینـی بایـد بـر عهـدۀ کهنـساالن                  دفاع باید برعهدۀ شهروندان ج    . دهند
بدین ترتیب هر شهروندی همۀ وظایف را عملی خواهد کرد، اما فقط در دوره ای از زندگی خود کـه برحـسب     . باشد

  .تربیت و خلق و خو دارای بهترین شرایط برای انجام وظیفه باشد
ارسـطو  . ن را همۀ شهروندان انجام می دهند؛ اما متـضمن ترتیبـات پیچیـده تـری اسـت                 کارهای برآمده از مالکیت زمی    

گمان می کرد که برخی اراضی باید مشاع باشد تا بتواندبا ایجاد یک نظام مصرف مشترک بـرای شـهروندان و در راه                       
  .پشتیبانی از نهادها و کارهای دینی بقدر کافی تولید کند

ین دولت آن است که به شهروندان خود بیشترین کمک را بکند تا بـه زنـدگی خـوب                   همچنین، به عقیدۀ ارسطو، بهتر    
،و »عـادات درسـت   «،  » موهبت طبیعی «:  شهروندان از سه راه می توانند به چنین زندگی خوب دست یابند           . دست یابند 

انـسانها  . لـت اسـت   در اصل فراسوی مهار و نظـارت دو       » موهبت طبیعی «راه نخست   . یا توانایی استدالل  » اصل عقالنی «
باتواناییهای معین  و استعدادهای خاص به دنیا می آیند، و دولت بطور کلی نمی تواند این تواناییها و استعدادها را کـم              

امادو راه یا وسیلۀ دیگر، یعنی عادات درست و اصل عقالنی یا تـوان اسـتدالل را مـی تـوان از راه تربیـت                         . و زیاد کند  
ین وظیفۀ قانونگذار آن است کـه ایـن صـفات و خـصوصیات را چنـان در شـهروندان ارتقـا                مهمتر. اصالح و بهتر کرد   

  . بخشد که به همه بیشترین امکان دست یافتن به زندگی بهتر را بدهد
در دولت خـوب پیـران بـر        . نظام تربیتی باید برای همۀ شهروندان ومورد پشتیبانی همگان باشد، نه یک نظام خصوصی             

، اما جوانان هم که برای اطاعت از حکومت آزاد تربیـت یافتـه انـد بـرای حکومـت کـردن         راندجوانان حکم خواهند  
  . »آنکه اطاعت را یاد نگیرد نمی تواند فرمانروای خوبی باشد«:  تربیت خواهند شد

از لحاظ تربیـت زمانی،نخـست عـادات        . عادات درست از این آموزش گسترش می یابد       . البته، اطاعت را باید آموخت    
ارسـطو در تـالش     . خوب آموخته می شود واین آموزش در کودکان باید مقدم براصل عقالنی یا توان استداللی باشد               

  .فراهم آوردن بیشترین امکان مادی برای دولت خوب از این به بعد سیر کوتاهی در علم اصالح نژاد انسان می کند
عـادات، عبـارت خواهـد بـود از خوانـدن، نوشـتن و              جریان درست مطالعات، پس از مرحلۀ اولیۀ رشد بدنی و تکوین            

  . ممکن است در اصل ارزش سودمندانه داشته باشد-نقاشی
همان طور که اشاره شد ارسطو معتقد بود کارهای تربیت باید به دست دولت باشد نه خصوصی؛ و البته دولـت بنـا بـه                         

کومتهـای ملـی کمـک مـی کنـد ایـن اسـت کـه             آنچه بیشتر به دوام ح    «: او گفت . مقاصد خود افراد را تربیت می کند      
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. »کنندمردم باید به قالب حکومتی درآیند که در زیر فرمان آن زندگی می            ... تربیت با طرز حکومت توافق داشته باشد      
در عین حال نظر ارسطو این بود که فقط آنها کـه بـرای فرمـانروایی مقـدر شـده انـد بایـد از تربیـت درسـت و کامـل                                

خوبی در سه نوع انـسان نمایـان        ه  ابراین در نظام اخالقی ارسطو، به طور خالصه ، می توان دید که ب             بن .برخوردار شوند 
اما ارسطو گمان داشت که در وضع و حـال خاصـی ایـن هـر     . انسان خوب، شهروند خوب وفرمانروای خوب   : شود می

د پایه و بنیاد درستی داشته باشد بلکه        سه را می توان در یک نفر دید و آن وقتی است که نه تنها نظام سیاسی کشور بای                  
  .» فرمانروایی و فرمانبرداری را بدانند و بتوانند «فرمانروایان خوب هم بر آن حکومت کنند و شهروندان هم 

ارسطو هم مانند افالطون بردگان و کارگران را از کمال عقل محروم می دانست، خوبی را به معنایی که مـی خواسـت        
گفت مصلحت آنها در این است که پیـرو شایـسته تـرین مردمـان و بهـره منـدان از        دانست و میخاص فرمانروایان می  

  .عقل باشند، زیرا سعادت انسان به طور کلی در پیروی از عقل است
  اختالف الک و ارسطو

  .های الک و ارسطو هستیم با بیان ماهیت دولت از دیدگاه ارسطو، شاهد بروز دو اختالف در اندیشه
مون وظایف دولت بنابر اندیشۀ الک وظیفۀ دولت محدود به این است که فقط زمانیکه اعضاء مورد تجاوز قـرار                    پیرا .1

 را صـرفاً    یارسطو، در مقابـل دولتـ     . گرفتند از حقوق آنها دفاع کند و اجازه ندهد اتباع به حقوق یکدیگر تجاوز کنند              
داند و وظـایف دولـت را بـسیار فراتـر از      الً دولت نمی جلوی بروز تجاوز به اعضای جامعه را بگیرد، اصواستموظف  
  .داند این می

پیرامون مسئله تربیت در راستای وظایف دولت الک چنین اعتقاد دارد که موضوع تربیت شهروندان و ایجاد فضایل              .2
مهمتـرین  اخالق در آنها جزء وظایف دولت نیست و بالعکس ارسطو براین باور است که ایجاد ایـن فـضایل و تربیـت              

  .داند الک اصوالً آموزش را وظیفه اولیای اطفال می. وظیفه دولت است
  : یونان باستان 1ویژگیهای اندیشۀ سیاسی

از نظـر آنهـا،     . آنها به جنبـه هـای حقـوقی مـسائل تـوجهی نداشـتند             . اندیشۀ سیاسی یونان، به طور مسلط اخالقی بود        .1
  .ین سیاست واخالق تفاوت نگذاشتندسیاست اخالقِ سراسر اجتماع بود و بنابراین ب

از . خیر جامعه و خیر فرد یکی و یکسان دانسته می شد          . به نظر متفکران یونان بین فرد و جامعه جدایی وجود نداشت           .2
 .این لحاظ، در تحلیل نهایی، فرد و دولت یکی بودند

نظریۀ سیاسـی یونـانی بـه دولـت بادیـدۀ      . ردرسالت دولت عبارت دانسته می شد از بیشترین کردن خیر یا تأمین سعادت ف   .3
 .یونانیها هرگز نگران آزادیهای فردی نشدند، زیرا هیچ درکی از حقوق فردی جدا از جامعه نداشتند. مثبت نگاه کرد

 .در هر شهر دولتِ یونان باستان چندین آیین دینی وجود داشت. بین نهاد دولت و نهاد دینی جدایی گذاشته نشد .4

فرق گذاری یا جدا دیدن جامعه از دولت با هـدف حمایـت از حقـوق جامعـه     . ت و جامعه فرق گذاشته نشدبین دول  .5
 .یامردم در برابر تعدیات دولت بعدها متداول شد

عرضـۀ مناسـب کاالهـای اساسـی،        : متفکران سیاسی یونان معتقد بـودن جامعـۀ متمـدن بـر سـه اسـاس متکـی اسـت                    .6
. می توان آنها را به سه زمینۀ اقتصاد، اخالق و فرهنگ، و سیاست مربـوط دانـست                : خصوصیات مردم، نهادهای سیاسی   

 .کردندگرفتند هر چند که گاه بر یکی بیشتر تأکید میاما متفکران یونانی هر سه را با هم در نظر می
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شهر باید سه ویژگـی     همۀ متفکران سیاسی یونان موافق بودند که زندگی به واقع متمدن فقط در شهر امکان پذیر است و                    .7
داشته باشد اندازه اش محدود باشد، طوری که شهروندانش یکدیگر را بشناسند؛ اراضـی آن بقـدر کـافی بـزرگ باشـد تـا                         

 .یعنی هر شهر یک شهر دولت یا به بیانی یک کشور باشد. جمعیت را تغذیه کند؛ و از لحاظ سیاسی باید مستقل باشد

  : 1ه نوع تفکر دیده می شددر بین اندیشمندان یونان کالسیک، س
تفکری که با وضع موجود سازگار نیست و تن به مبارزه می دهد تا به وضع مطلوب برسـد، نماینـده ایـن طـرز فکـر                           . 1

  .سقراط است
کـشد و مـی خواهـد از طریـق اصـالح گـری بـه وضـع                  طرز تفکری که برای تغییر وضع موجود دست از مبارزه می          . 2

 . ین طرز تفکر افالطون استنماینده ا. مطلوب دست یابد

کند و نه کوشش برای اصـالح آن،        طرز تفکری که احتماالً از وضع موجود دلخوش نیست اما نه اقدام به مبارزه می              . 3
ارسطو چون می دانـست دیگـر دوران      . نماینده این طرز تفکر ارسطو است     . گیردبلکه شیوه سازشکاری را در پیش می      

 .ه است، خود را متعهد به تعهدات اجتماعی نمی دانستتشعشع اندیشه به پایان رسید
  : دالیل فروپاشی نظام فکری یونان

  .رشد و توسعه فعالیتهای بازرگانی موجب گردید تا گرایش به سمت اقتصاد، جای تمایالت علمی را بگیرد .1
زبرخـورد فرهنگـی توسـط      یکی از نخستین دالیل شکوفایی تمدن علمی یونان، دل دادن به مهاجرت و بهره گیری ا                .2

اما در این اواخر دلیل شکوفایی اقتصادی و رشد علمی، یونانیان ازیک احساس برتـری جـویی و امتیـاز                    . یونانی ها بود  
 .نژاد گویی ارسطو در کتاب سیاست بارها به چشم می خورد. خواهی نژادی برخوردار شدند

ا به عنوان جایگاه تولد سیاست و مرکز بـروز اندیـشه،       دولت ه  -شکل گیری امپراطوری مقدونی و ویران شدن شهر        .3
 دولت ها در امپراطوری مقدونی مستحیل شوند و میلیتاریسم اسکندر سربرآورده و جامعۀ              -موجب گردید تا همۀ شهر    

 .آتن نظامی گردد و یک روح خشن بر آن حاکم شود
   :اندیشه های سیاسی اسکندر

جامعه شرق کرده بوده به این نتیجه رسید که شرقیان نسبت به مـذهب و اعتقـادات دینـی    اسکندر بامطالعاتی که در ویژگیهای   .1
بنابراین متوجه شد که برای تصرف شـرق        . خود شدیداً پایبندند، و برای پادشاهان و امپراطوران خود خصلت خدایی قائل هستند            

در بابـل در پیـشگاه خـدای بـزرگ          . ر معبد آمون شد   در مصر لباس کاهنان را به تن کرد و خدمتگزا         . باید از باب دین وارد شود     
  .مردوخ، سجده کرد و در ایران نیز به عقاید دوآلیسم زرتشت احترام گذاشت و خود را فرزند خدا خواند

اسکندر برخالف اندیشۀ سروری که در آتن حاکم بود و یونانیان خود را برجسته ترین نژادها می دانستند، دست از این شـعار                        .2
 .شت، و با اعالم برابری همۀ انسانها به شرق آمد تا با این شعار یک وحدت سیاسی ایجاد کندبردا

بنیاد یک امپراطوری جهانی را   (Cosmopolitanism)اسکندر تحت تعلمیات فکری رواقیون و به پیروی از اندیشۀ جهان وطنی       .3
 .پی ریزی کرد

 امپراطوری ، ابتدا الزم است از طرح وحدت فرهنگی یا امتزاج فرهنگی بهـره  اسکندر به خوبی دریافته بود که برای دوام یک       .4
به همین دلیل بود که بعد از ورود به ایران یک ارتش مختلط از جوانان ایرانی و یونانی تأسیس کرد و خـود و امـریش بـا               . بگیرد

 . شاهزاده خانمهای ایرانی ازدواج کردند

  . ان به دست امپراطوری روم می افتد، معروف به عصر هلنیستیک می باشدم که یون.ق168از مرگ اسکندر تا سال 
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امپراطوری اسـکندر دچـار تجزیـه شـد و بـین فرمانروایـانش              . مرگ ارسطو چند ماهی بعد از فوت اسکندر صورت گرفت         
 روحیـه  .هرج و مرج سیاسی و ناامنی اقتصادی موجب آشفتگی فکری شد و شـوق اندیـشیدن از بـین رفـت     . تقسیم گردید   

  . ایپکوری، رواقیون، شکاکی و کلبی به وجود آمد: تسلیم پذیری بر یونان حاکم گردید و در چنین شرایطی مکاتب 
گری، یعنی اپیکوری، کلبی، رواقی و شـکاکی یـک ویژگـی مشخـصی داشـتند، اینکـه در                     مکاتب فلسفی دوره یونان   

تمامی آنها به .  یونان در امپراتوری مقدونیه، شکل گرفتند بحرانی تاریخ یونان، پس از فروپاشی دولت ـ شهرهای  دورۀ
یا آرامـش پرهیـز از تفکـر تکیـه کـرده و بـه               » بی دردی «جای مفاهیم انتزاعی فلسفه، بردو اصل آرامش مطلق روان و           

سقراط و  های آریستو کراتیک افالطون و        آنها در تقابل با فلسفه    . دادند  مباحث اخالقی بیشتر از جدلهای فلسفی بها می       
  . بازتابهای جامعۀ برده داری قرار گرفتند

زندگی .  امپراتوری جهانی و جهان وطنی را دادند هدف آنها صدور این حکم است              با اعالم برابری انسانها، نوید دورۀ     
  1.خوب زندگی است که ممکن باشد

   مکتب ایپکوری-الف
هـدف  : گفـت  دانستند اپیکور می   جرم و تصدیق می   شکاکیون منکر شناخت حقیقت بودند و شرط آرامش را پرهیز از            

گرا، انسان دوسـت و خوشـبین          است وی ماتریالیست و مادی     یاساسی انسان دست یافتن به لذت شادی و سعادت فرد         
اگر دولت و جامعه نتواند  .دانست  ملحد و منکر خدا بود حیات اجتماعی را مبتنی بر منافع فردی می وی. به نوع بشربود

ه ت شخصی را فراهم آورد و امنیت را ایجاد کند بهتر است که نابود شود اپیکور این فرضیه لذت جویی را ب           اسباب لذ 
از هرچـه احتمـال درد سـر و نگرانـی دارد بپرهیـزد و      «ها  در اجتناب از تمام دردها و نگرانی      :صورت منفی مطرح کرد   

طلبـی را تـشویق   انـزوا  شد و به عبـارتی   را شامل می این فرمان حتی عدول از خدمات اجتماعی و دولتی          » ازآن بگریزد 
  . اپیکوریان با این اصل ارسطویی که انسان حیوانی سیاسی است مخالف بودند2.کرد

لـذت مـورد نظـر    .  کافی مقتدر است آنان است، چرا که به اندازۀ  حکومت پادشاهی احتماالً بهترین حکومت مورد نظر      
  . هم لذت روحانیشد و اپیکور هم لذت جسمی را شامل می

برآن بودنـد انـسان در حالـت وضـع طبیعـی همچـون جـانوارن                . دانستند  بی قانونی و جنگ را مغایر آرامش روحی می        
انـد ولـی    اپیکور را بزرگترین فیلسوف حامی عقل در دنیای قدیم دانـسته . کرده و بتدریج متمدن شده است زندگی می 

  3.اشتعلیرغم ماترالیستی بودنش، افکار انقالبی ند
بـه  «هرچند که برخی از پیروان اپیکور       » . فراخواند - و نه جسمانی   –مردم را به لذتهای بزرگ روحانی       4 اپیکوریانییسم«

  . »علت هرج و مرج اجتماعی در را غنیمت شمردند و لذتهای آنی و جسمانی را پذیرا شدند
 است؛ زیرا معتقـد نبودنـد انـسان بـه عـدالت             اپیکوریها با این اصل ارسطویی مخالفت کردند که انسان حیوانی سیاسی          

کـه   خـود زنـدگی بـه او آموخـت         تدریج جامعۀ متمدن ایجاد کرد، زیـرا تجربـۀ        ه  به نظر آنها انسان ب    . متولد شده باشد  
  .جامعۀ متمدن بسیار بیشرت از وضع ابتدایی تر برای لذت روحانی انسانها مناسب است

                                                           
  161 عالم ، تاریخ فلسفه سیاسی غرب ، ص .1
  60بیگدلی، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب ، ص   علی .2
  164عالم، همان، ص . 3
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گفتند که هدف زندگی لذت است و همـۀ موجـودات در راه کـسب     ) نایی ها یاکور(اپیکوریها هم مانند سیرنایسیستها     
بر بـاالی   » ما می گوییم که آغاز و انجام زندگی لذت است         «: سعادت و شادمانی روح در لذت است      . کوشندلذت می 

  . »ز می دانیم، ما شادمانی را بزرگترین خی روح شما در این جا شادمان خواهد بود «:  در ورودی باغ اپیکور نوشته بود
، لـذات بـی قیـد و بنـد          گوینـد ، به خالف آنچـه عـده ای مـی          ، مقصودمان  وقتی می گوییم لذت مقصد زندگی است      

  .جسمانی نیست؛ بلکه رها بودن انسان ازدرد جسمی و رنج روحی است
د آن را مـاده گرایـی   ، فلسفه ای که بای اپیکور از آمیختن نظریۀ اتمی دموکریتوس و نظریۀ تغییرات دائمی هراکلیتوس  

احساس را مقیاس اصلی دانست که بوسـیله آن امکـان شـناخت حقیقـت و جـستجوی         «او. تکاملی نامید به وجود آورد    
  . »خیر میسر می شود

امـا دو   . ، زیرا سیاست آرامش روح را از بین مـی بـرد            کندگفتند که انسان عاقل در سیاست شرکت نمی       اپیکوریها می 
، بـه اقتـضای    ؛ ودوم ، انسان برای تأمین امنیت خارجی خود باید در سیاسـت شـرکت کنـد     نخست. استثناء بر شمردند  

آنها همچنین گفتند که زندگی در جامعـۀ زیـر حکـم قـانون و               . اوضاع و احوال خاص او باید در سیاست شرکت کند         
آرامـش روح مناسـب     وضع بی قانونی یا حالت جنگ در جامعه بـه هـیچ رو بـرای                . رعایت حقوق مایۀخرسندی است   

اپیکوریها استدالل کردند که روابط اجتماعی و حقوقی به منافع فردی و به خواستهای افراد برای صیانت نفـس                   . نیست
اطاعت از قانون مشروط است؛ یعنی افراد فقط تا زمانی باید از قانون اطاعت کنند که به              . از آسیب و زیان بستگی دارد     
گر سخن، افراد می توانند خود را به هر شکلی از اقتدار سیاسـی کـه آرامـش او را                    به دی . تحقق هدف آنها کمک کند    

  .تأمین کند تسلیم نمایند و برای آنها دیگر اهمیتی ندارد که شکل حکومت آیا مبتنی بر قانون است یا استبدادی است
اپیکور و پیـروان او    . یان دارد فرق نما » عصر طالیی «تصویر اپیکوری خاستگاه دولت، یا وضع طبیعی، با اندیشۀ قدیمی           

پـس خطاسـت کـه گمـان شـود آنهـا بـه وجـود                . معتقد بودند که انسان در اول مانند جانوران زندگی می کرده اسـت            
  .عصری طالیی در زمانهای دور گمشده باور داشتند

بزرگترین فیلسوف  «ا  اپیکور ر . فلسفۀ اپیکوری بدان سبب نیز محبوبیت یافت که انسانها را از ترس از مرگ می رهانید               
به حساب خدایان رسید، به ایدئولوژی تهی قـدیمی خاتمـه داد،       «دانسته و گفته اند که او       » طرفدار عقل در دنیای قدیم    

که ادامه دهنـدۀ  ) پیش از میالد  98 -55(لوکرتیوس  » .و مقدمات جلوس انسان را بر کرسی سرنوشت خود فراهم آورد          
 بود گفت که بشریت در نتیجۀ سنگینی برخی عقاید اساطیری خود شده و ترس از گرایش ماتریالیستی فلسفۀ اپیکوری

  . مرگ و زندگی پس از مرگ او را از پا انداخته است
  ) سیرنایسیسم(  مکتب کورنائی-  ب

لـذا احـساسی    . یابـد   وی معتقد بود انسان از راه حواس خود به دانش یقینی دست مـی             . بود آریستاپوس بانی این مکتب   
احساس توأم با حرکت است حرکت آرام، احساس لذت و حرکت خـشن،      . ی از حواس باید پایۀ رفتار انسان باشد       ناش

اپیکـور و   . انسان خردمند برای حفظ شـادابی بایـد آرزوهـای خـود را محـدود کنـد                . کند  احساسی دردناک ایجاد می   
کـرد و   تأکید می) مسؤلیت اجتماعی(بتدانستند ولیکن کلبیون برلذت مث آریستاپوس هر دو لذت را هدف زندگی می      

  . فلسفه کورنایی در فلسفه اپیکوری جذب شد1).اِنزوا طلبی( اپیکوریان بر لذت منفی
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   مکتب کلبی-ج
تفاوت انـسانها را  . گنس نام برد توان از آنتیس تنس و دیو   ها می   بانی اصل این مکتب کراتس بود و از معروفترین کلبی         

 .خرد نیازمند نهادهای جامعۀ  سیاسـی اسـت          خردمند از لحاظ روانی خودکفاست وبی     . ستنددان  خردی می   در خرد و بی   
دانـستند، ولـیکن مخـالف     دانستند همه انسانها را دارای حق برابر برای زندگی می   لذا آنها شهر دولت را فاقد ارزش می       

تنهـا خردمنـد قـادر بـه دریافـت ایـن       معتقد بودند بردگی مانع پرورش فضایل اخالقی نیست ولیکن          . برده داری نبودند  
زندگی خردمند با طبیعت تطبیق دارد، یعنی نیازهای خود    . شود  دنبال آن تبدیل به شهروند جهانی می      ه  فضایل است و ب   
  .اعتنایی به چیزهای خوب دنیا بود نه امتناع از آنها طور کل هدف بیه ب رساند  را به حداقل می

نس خـود را سـگ   گدیـو . کـرد و مخـالف بردگـی بـود     دواج و دین را نفـی مـی   از، ، مالکیت ، حکومت  آنتیس تنس 
  .کرد و پیرو روابط آزاد بود نامید و همچون حیوانات زندگی می می
  گرائی  مکتب شک-د

. رود کـار مـی  ه  گـری بـ     ولـیکن امـروزه بیـشتر در معنـای رد جـستجو           . روح این فلسفه،تحقیق وجستجوی حقیقت بـود      
وی عقـل بـشر را نـاتوان از شـناخت ذات            . بانی این مکتب فیرو یـا پیرهـو بـود         . ستازمی  گرایی فلسفی تردید ج     شک

دانـست،    این مکتب بر نسبی بودن امور تأکید داشت زیرا حقیقت مطلق را قابل دریافت نمـی               . دانست  درونی چیزها می  
  1.ایان بودند گرآرشیلوس یا آرکه زیالئوس و کارنیدس از دیگر شک

  . »کنم چنین وچنان استفکر می «:  دانشمند می گوید. فقط تردید نیست بلکه تردید جزمی است 2، شک گرایی فلسفی
جیـر اسـتداللها بـی پایـان اسـت و      تیمون، جانشین فیرو گفت چون هر چیزی را باید با چیز دیگر ثابت کرد و چـون زن             

چنین استداللی تیشه بـه ریـشۀ فلـسفۀ ارسـطویی          . دوروتسلسلی الزم می شود بنابراین هیچ چیز را نمی توان اثبات کرد           
  .می زد

آرشیلوس، یا آرکه زیالئوس، سومین شک گرا، گفت که به هیچ چیز یقین ندارد و بدین ترتیب حتی فراتر از سقراط            
از این رو، او به تعلیق قضاوت باور یافت، هـیچ نظـری را عنـوان نکـرد، بلکـه بـه رد                       .  هیچ نمی داند   رفت که گفته بود   

  . نظریات مطرح شده  پرداخت
 پیش از میالد بـه عنـوان        156کارنیدس، اهل سیریانکا، از متفکران فلسفۀ شک گرایی، یکی از سه فیلسوفی بود که در              

 او به پیروی از شک گرایی آرشیلوس، می آموخت که دانش ناممکن است و .نمایندۀ سیاسی از آتن به روم اعزام شد     
  . معیاری برای حقیقت وجود ندارد؛ و بنابراین کل فلسفۀ جزمی بی ارزش است

   مکتب رواقی -ه
سـعادت  انـسان در      . دانـستند   رواقیون انسانها را اعضای جامعـه یگانـه جهـانی و برابـر مـی              .  مکتب رواقی بود   یزنون بان 

ولی فقط فرزانگـان از ایـن حقیقـت         . همه انسانها از عقل و خرد برخوردارند وکمال پذیرند        . گاری با طبیعت است   ساز
رواقیون آیین قانون طبیعی و حقوق طبیعی را بنا کردنـد و رومیـان بـرهمین                . دانند  آگاهند وخود را شهروند جهانی می     

م قانون طبیعی را مورد بحث قرار داد وبا حقوق طبیعی آشنا            ارسطو مفهو . المللی امروزی را بنا کردند      اساس حقوق بین  
مکتب رواقی زندگی را    3.دانست   سیاسی می   نبود لذا انسان خوب را شهروند خوب و شهروند خوب را وفادار به جامعۀ             
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نـد بـا    رواقها تفاوتی که  میان خردمند و بی خرد می گذاشتند راقبول کردند و گفتند خردم               . واقعی و مبهم می دانست      
  .عقل خرد می تواند قانون طبیعی را بشناسد

  .المللی را بنا نهادند ترتیب رواقیون مفهوم جهان وطنی قانون طبیعی و حقوق طبیعی و حقوق بین بدین
  :1 اجتماعی رواقیون عبارت بود از-اهمیت سیاسی

 و جامعه حکم مـی رانـد، صـورتی مـنظم            رواقیها برای نخستین بار به نظریۀ قانون طبیعی، نظامی استوار که بر طبیعت             .1
  .دادند

 .آنها اهمیت زندگی اخالقی و اجتماعی انسانها را مطرح کردند .2

 .را پیش نهادند» جهان وطنی«از همه مهمتر در برابر بستگیهای منطقه ای و محلی، برادری همۀ انسانها یا مفهوم  .3

  
*** 
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  ل سومفص

  اندیشه های سیاسی در روم قدیم 
  

  1 اجتماعی روم- نظامهای سیاسی-راولگفتا
نخـستین مبـارزات و   . در همۀ جامعه ها، پس ازپیدایی گروههای اجتماعی، سراسر تاریخ به مبارزه میان آنهـا بـدل شـد      

برده داران در همه جا از مردم می خواستند از نظام موجود            . ستیزهای اجتماعی میان دوگروه برده داران و بردگان بود          
  . و آنها را از خشم نیروهای فراطبیعی می ترساندنداطاعت کنند 

نمایندگان اخالق عمومی با همۀ توان می کوشـیدند مـردم را متقاعـد کننـد کـه تـسلط گروههـای اجتمـاعی ممتـاز و                           
این فکر بـویژه در مـورد جایگـاه خـدایگانی           . توانگر، قدرتی است که بنا به خواست خدایان به آنها واگذر شده است            

ناتوانی مردم یا بردگان از مقاومت در برابر برده داران و صـاحبان   . نروا در دولتهای برده داری دیده می شد       قدرت فرما 
حـق  «قدرت سیاسی، سبب نفوذ و استحکام جهان بینی مسلط گروه حاکم در آگاهیهای اجتماعی آنهـا شـد و اندیـشۀ           

  .را پدید آورد» الهی شاهان
رومیها هم در کـالن هـا       . وم و یونان باستان نکات مشترک فراونی وجود داشت        در روند تشکیل نظامهای برده داری ر      

ایـن قبیلـه هـا در    . ، و قبیلـه هـا گـرده آمـده بودنـد     )  کـالن بـود  10که هر یک شامل    (، کوری ها    )  کالن 300حدود  (
هی قرار گرفـت کـه      این اتحادیۀ قبیله ای تحت فرمان پادشا      . را دربرگرفت متحد شدند   » مردم روم «ای که همۀ      اتحادیه

تدریج به شورای ریش سفیدان تبدیل شد و سرانجام جای خود           ه  این مجامع ب  . انتخاب شده بود  » مجمعهای مردمی «در  
اعضای مجلس سنا و خانواده های آنها آریستوکراسی قبیله ای روم، یعنی پاتریـسینها را تـشکیل             . داد»مجلس سنا «را به   

،و نیـز پلبـین هـا، یعنـی اسـیران جنگـی، سـاکنان ناحیـه هـای شکـست خـورده، و               بخش بیشتر مردم قبیله ها    . می دادند 
آنهـا از  . مهاجران به روم، از حق انتخـاب شـدن بـه مجلـس سـنا و از حـق انتخـاب کـردن اعـضای آن محـروم بودنـد                      

و در عمـل  پلبینها در قبیلـه هـا ادغـام شـدند      . آزادیهای شخصی یا اجتماعی برخوردار بودند اما حقوق سیاسی نداشتند         
  .جامعه به دو گروه پاتریسین و پلبین تقسیم شد

مرحلۀ مهم در زندگی اجتماعی مردم، اصالحاتی بود که در سدۀ ششم پیش از میالد به دسـت فرمـانروای روم بـه نـام        
بنا به این اصالحات، جمعیت روم بر حسب موقع اقتصادی خود به گروههای             . به اجرا گذاشته شد   » سرویوس تولیوس «
. گروههـای ثروتمنـد مجبـور بودنـد عـدۀ زیـادی سـپاهی بـرای خـدمات نظـامی فـراهم آوردنـد            . عدد تقسیم شـدند  مت

بزرگترین گروه مردم کـه  . گروههای کم ثروت تر، که از نظر عده زیادتر بودند، در دادن سپاهی سهم کمتری داشتند             
، یعنـی آنهـایی کـه چیـزی جـز           ) بـه معنـی اوالد     Prolesاز ریشۀ التینی    (تهیدستان، و به اصطالح پرولتارین ها بودند        

این شیوۀ تقسیم اجتماعی اهمیت سیاسـی       . بسیج می کردند  ) یکصد سپاهی (» سنتوری«فرزندان نداشتند، فقط باید یک    
هـا رأی مـی دادنـد و هـر گـروه همـان قـدر حـق رأی داشـت کـه                       » سـنتوری «زیادی داشت، زیرا شهروندان به نسبت       

  .در اختیارش بود» سنتوری«

                                                           
  177 -186عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، صص . 1
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ارگـان عـالی   »سنا«. بدین ترتیب، در روم باستان مقدار ثروت هر فرد مقام، نفوذ و اعتبار وی رادر جامعه تعیین می کرد   
و سـپس  » پراتـوری «آن دو را در آغـاز  .جانشین حکومت یک پادشـاه شـد  » ماژیسترا«حکومت دو . جمهوری روم بود  

امـا مبـارزه میـان پاتریـسینها و        .تند ونیز فرمانـده سـپاهیان بودنـد       ماژیستراها ریاست سنا را بر عهده داش      . کنسول نامیدند   
مسئلۀ زمین و بویژه مسئلۀ برده شـدن وامـداران،          : این مبارزه در دو جهت اصلی جریان داشت       . پلبینها هیچگاه قطع نشد   
قتصادی انجامید کـه    مبارزۀپاتریسینها و پلبینها به تقسیم نهایی جامعه برحسب وضع و موقعیت ا           . و حقوق سیاسی پلبینها   

  .با اصالحات سرویوس تولیوس آغاز شد
طی . جریان تشکیل نظام و دولت برده داری در روم تکمیل شد          ) سده پنجم تا سوم پیش از میالد      (طی دورۀ جمهوری    

بهره کشی غیـر    . حجره های صرافی همه جا سبز شد      . این دوره، رشد بازرگانی و گردش پول موجد سرمایۀ ربایی شد          
یکی از این شورشـها، بـه رهبـری         . ی از تودۀ بردگان به تشدید ستیزه های اجتماعی اساسی در دولت روم انجامید             انسان

جمهوری روم کـه بـر شـالودۀ دولـت قـرار داشـت، نمـی توانـست سـلطۀ طبقـاتی بـرده داران را در                    .اسپارتاکوس بود 
لوژی محافظه کاران جامعۀ روم ناشـی از نقـش          این زمان ایدئو  . چارچوب امپراتوری استعماری پهناور آن تضمین کند      

گوهر این ایدئولوژی عبارت از پرسش نظام شهر دولت و ترویج انقیاد مردم به حاکمیت               . تعیین کنندۀ شهر دولت بود    
در . روابط مالکیت در حال توسعه و تثبیت بود و طبق قوانین خاصی انتظام مـی یافـت                . بود=  پاتریسینها -آریستوکراتها

 و حال، برده داران احساس کردند که یگانه راه استحکام بیشتر حکومتشان برقـرار کـردن یـک دیکتـاتوری                     این وضع 
شـکل تـازه ای از دولـت    . برده داران ایالتهای گوناگون روم به سوی حکومت مرکزی کشیده می شـدند   . نظامی است 
  .ان در سراسر قلمرو روم بود در حال پدید آمدن بود که نمایندۀ طبقۀ برده دار- امپراتوری-برده داری

شکل جدیـددولت روم از تـشکیل دیکتـاتوری ژولیـوس سـزار و دیکتـاتوری پـسرخوانده و وارث رسـمی او بـه نـام                           
بطـور رسـمی خـود را ارگـان عـالی قانونگـذاری             » سنا«این دیکتاتورها با وجود آنکه      . اوکتاوین آگوستوس آغاز شد   

  .توری انتخاب شدندمعرفی می کرد، به فرمانروایی عالی امپرا
در همـین زمانهـا، مـارکوس ترنیتـوس وارو     . پا به پای این گونه تحوالت ،علوم و معرفتهای بشری هم رشد مـی یافـت             

بطلمیـوس  . پونتیـانوس آثـار جغرافیـایی نوشـت       .  دربارۀ مجمـوع دانـشهای بـشر تـا زمـان خـود نوشـت               دایرۀ المعارفی 
نوشـته هـای حقوقـدان و سیاسـتمدار         . وس در پزشکی گامهایی برداشـت     جالین. ای در اختر شناسی اختراع کرد      منظومه

  .، مورخانی مانند پلوتارک و آپین پدیدار شد»پلینی جوان«معروف روم 
.  اقتصادی نمایان شد، بـه زودی ایـدئولوژی آن را هـم در برگرفـت               -بحران امپراتوری که در آغاز درقلمرو اجتماعی      

بـرای مثـال،    . ن طبقۀ حاکم متـداول بودنـد، بـیش از پـیش نگـاه بدبینانـه یافتنـد                 دستگاههای فکری و فلسفی که در میا      
  .نظریات رواقیها، که در روم رواج یافته بود، دستخوش تغییرات قابل توجهی شد

بـه  . مقبولیـت عمـومی یافـت   ) فلـوطین (در سدۀ سوم میالدی، فلسفۀ عرفانی و ایده آلیستی معروف به فلسفۀ پالتینوس              
او معتقد بود که مقصد غایی انسان، استهالک معنـوی در     . شرّ وماده مترادف اند   )  میالدی 204 -270(وس  عقیدۀ پالتین 

  .نیکی مطلق و اعالیی است که برای ذهن بشر درک ناپذیر است
. بنـابراین، او از لحـاظ تـأثیرمنفی خـود اهمیـت دارد            » .پالتینوس با عرفـان خـود مـانع پیـشرفت علـوم اجتمـاعی شـد               «

ی شرقی که به بیزنس یا بیزانتیوم معروف شد، در گذر زمان به صورت دولتی فئودال درآمد که تا نیمـۀ سـدۀ                       امپراتور
  . میالدی به دست اقوام بربر اروپای مرکزی سقوط کرد410امپراتوری غربی در . پانزدهم میالدی دوام یافت
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 تنهـا بـه سـبب عوامـل داخلـی نبـود بلکـه        سقوط امپراتوری روم غربی، که عالیترین شکل دولت برده داری روم بـود،         
قبیله هـای بـی شـمار همـسایه پیوسـته بـه قلمـرو امپراتـوری روم دسـت انـدازی           . عوامل خارجی نیز در آن مؤثر بودند 

اتحادیۀ قبیله های ژرمن در اروپای مرکزی، و اتحادیه های نیرومندی ماننـدگات هـا، ایزگوتهـا، داک هـا،                    . کردند می
یکـی از عوامـل فروپاشـی روم     . ها در ناحیۀ شمالی دریای سیاه روز بـه روز خطرنـاکتر مـی شـدند               سارمات ها و اسالو   

  .استفاده از مزدوران بود که از قبیله های ژرمنی انتخاب شده بودند
رومیهـا  . پیش از میالد رومیها توانستند مقدونیها را در یونان شکست دهند و نیروی مسلط بـر ایـن کـشور باشـند       167تا  

شـروع بـه فلـسفیدن    «ه ازنظر نظامی بر یونانیها مسلط شدند، اما بشدت زیر تأثیر و نفوذ فلسفۀ آن قرار گرفتنـد و                اگر چ 
روم چندان ابتکاری در اندیشۀسیاسی نداشت؛ مایه های اصلی فکری آن به » .کردند، گر چه فلسفۀ آنها دست دوم بود

  .طور عمده اداری و حقوقی بود
اما بخش عمدۀ فلـسفۀ قـدیمی یونـان    . ن و ارسطو را بخوبی شناختند و آنها را تحسین کردند      رومیها آموزشهای افالطو  

تأکید این فلسفه بر مطلـوب بـودن شـکل شـهردولت بـا واقعیتهـای موجـود در                   . برای وضعیت روم مناسب دانسته نشد     
ی اسـت و مـسئولیتی نـسبت بـه          رومیها می توانستند معتقد باشند که انسان حیوانی سیاسـ         . امپراتوری روم هماهنگ نبود   

. دولت دارد، اما نمی توانستند بپذیرند که دولت و جامعه یکی باشد وبـه طـور کامـل فـرد را جـذب و مـستهلک کنـد         
 که همزمـان بـا امپراتـوری آگوسـتوس در روم، بـا              -کلبی و رواقی  ,  مکتبهای اپیکوری  -کتبهای اخالقی بزرگ یونان   

رسـطو،در یونـان رواج یافتـه بودنـد،برای رومیهـای دیکتـاتور زده و پریـشان حـال           غلبه بر نظامهای فلسفی افالطون و ا      
  . آرامش بخش بودند و بنابراین قبول عمومی یافتند

خودداری اپیکوریها از پرداختن بـه کارهـای سیاسـی و           . البته فلسفۀاپیکوری چندان چیزی برای ارائه به رومیها نداشت        
، با اندیشۀ رومیها و هم با ضرورتهای سیاسی و اجتماعی روم مغایرت کامـل            اجتماعی به عنوان کرداری کمال مطلوب     

این اصل اپیکوری که دولت در بهترین حالت شرّی ضرور است و خردمندان باید در کارهای دولتی کمتـرین                   . داشت
ون بـر آن،    افـز . دخالت را داشته باشند و باید در جستجوی لذت خاص خود برآیند، بطور کامل غیـر قابـل قبـول بـود                     

توجهی اپیکوریها به دین، براساس این اعتقاد که خدایان به حال و روز انسانها اعتنایی ندارنـد، بـادین روم مغـایرت                       بی
  .داشت

رومیها فقط درآموزه های خوب پرورده و کامالً جاافتادۀ مکتب رواقی فلسفۀ مناسـب و مـساعدی یافتنـد؛ زیـرا نظـام                       
رواقیهـا مـی گفتنـد کـه        . بنا به این نظام، همه چیز تابع قانون دانسته می شـد           . لی بود فکری رواقی، منظم و منطقی و عم      

  .قانون یگانه ای بر همۀانسانها حکم می راند و آن قانون ازعقل خداوند می تراود
کفـایی  عقاید دو متفکر بزرگ رواقی، زنو و کریسیپوس، بنا به دالیلی با نیازهای روم ناسازگار بود، زیرا بیشتر بر خود                   

که بـه   » خردمندان«و تزکیۀ نفس تأکید می کرد تا پشتیبانی ازمشارکت عمومی، و نیز قابلیت اجرای آموزۀ آن فقط به                   
همین طور مکتب رواقـی، رحمـت ومهربـانی الزم رانداشـت تـا              . ظاهر شمارشان اندک بود منحصر و محدود می شد        

  .مورد پشتیبانی گسترده قرار بگیرد
بر رواقیِ پایانهای سدۀ دوم پیش از میالد فلسفۀ رواقی را با نیازهای روم هماهنگ کرد و در ایـن  پانیتیوس رودسی، ره 

. کارویژگی وهویت آموزۀ رواقی را نیز تغییر داد،اما با این کار جذبه آن، و در نتیجه، اهمیت آن را بشدت زیـاد کـرد                   
.  انسانها، نه فقط برای خردمندان ممکـن دانـست        پانیتیوس خشونت مکتب رواقی را برداشت و عمل به آن را برای همۀ            
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او معتقد بود همۀ انسانها موهبت توانایی شناختن طبیعت و سازگاری با قوانین آن را دارند، و در این معنـا همـۀ انـسانها            
  .برابرند، حتی اگر از جهات دیگر تفاوتهای زیادی بین آنها وجود داشته باشد

ماهیت ایـن تـأثیر در بررسـی نظریـات سیـسرو حقوقـدانهای روم               . ثیر زیادی گذاشت  عقاید پانیتیوس بر اندیشۀ روم تأ     
  .تر خواهد شد روشن

    1: سیر تحول اندیشه سیاسی در امپراطوری روم را می توان چنین گفت
م ، در این دوره شش پادشاه افسانه ای بر روم حکومـت مـی کردنـد کـه در نتیجـۀ یـک                   . ق510م تا   . ق 750از سال    .1

  .کند وشورش سیاسی نوع حکومت تغییر میتحول
در ایـن دوره بـه دلیـل اسـتقرار          . کنـد م ادامـه پیـدا مـی      .  ق 30م تا سـال     .  ق 510حکومت جمهوری روم که از سال        .2

 مجلـس سـنا، تریبونهـا، سـنتوریاها و تـأمین یـک فـضای مطلـوب سیاسـی                    -نهادهای دموکراتیک، مثـل مجمـع خلـق       
 . اندیشه پیدا می شودهایی از رشد و شکوفایی نمونه

در .  م ادامـه پیـدا کـرد       476م توسط اگوست پایه گذاری شد و تا سـال           .  ق 30حکومت امپراطوری روم که از سال        .3
 م توسط   395این سال به دنبال هجوم ژرمنها، عمر امپراطوری روم غربی خاتمه پیدا کرد و امپراطوری روم که از سال                    

بخـش شـرقی آن بـه حیـات خودتـا سـال             . ه دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بـود         امپراطور تئودوز بین فرزندانش ب    
تشکیالت امپراطـوری روم کـه در واقـع وارث    .  م ادامه داد و در این سال توسط ترکان عثمانی مضمحل گردید           1453

یونـان  بالفصل یونان بود، به دلیل خصلتهای خاص سیاسی خود نتوانست موجبات حفظ پدیده های فرهنگی و علمـی                   
 .رافراهم کند

   :ویژگیهای سیاسی امپراطوری روم
  :رومیها وسیع ترین امپراطوری جهان را با عمر دو هزار و دویست ساله با توجه به ویژگیهای زیر به وجود آوردند

ری ، اصلی ترین دلیل بقاء ایـن امپراطـو         ، تجاوز طلبی و توسعه خواهی      ، میلیتاریسم و روح جنگجویی     از نظر نظامی   .1
  .بنابراین در چنین فضای خشن نظامی جای برخورد اندیشه ها  وجود نداشت. بود

کالمـش در حکـم پیـام الهـی و     . ، امپراطور بر پایه بینشهای اساطیری، خدای روی زمین بـود    از نظر سیاسی، استبداد    .2
 .اعتراض و قیام علیه او مستوجب مرگ بود

نظم اداری  . م می طلبید تا یک نظم اداری بر سراسر مستعمرات حاکم باشد           از نظر اداری، حفظ امپراطوری وسیع رو       .3
وظیفـه عمـده سیـستم اداری، اخـذ         . از یک سیستم متمرکز برخوردار بود و امپراطور در رأس این سیستم قرار داشـت                

 .مالیات بود

نـوان تـضمین حفـظ نظـم     از نظر حقوقی، امپراطوری روم به عنوان وسـیله ای در سـرکوب مخـالفین داخلـی و بـه ع         .4
نمونۀ برجسته آن مجموعۀ قوانین ژوستی نـین در قـرن شـشم مـیالدی               . اداری، از سیستم حقوقی منظمی برخوردار بود      

 .کرداست که در همۀ  امور زندگی، وظیفه مردم را نسبت به حکومت مشخص می

 از تـصرف سـرزمین هـای کوشـش          از نظر فرهنگی ، یکی از دالیل عمدۀ دوام امپراطـوری روم ایـن بـود کـه پـس                    .5
فقط به یک نظارت ستادی     . کرد تا با حضور نیروهای خود ترکیب اجتماعی و فرهنگی مستعمرات را به هم بریزد               نمی

 .آوردبر خالف یونانیها از برتری نژادی مخصوصاً در مستعمرات حرفی به میان نمی. قناعت می نمود
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خود به تقلید از اسـکندر و مکتـب رواقیـون از نـوعی نظـم جهـان وطنـی               از نظر فلسفی، امپراطوری روم برای حفظ         .6
  .کرداستفاده می

*** 

   متفکران سیاسی روم - گفتار دوم
  )سیسرو( ) م. ق43 - 106(  سیسرون-الف

از میان تمامی مکاتـب فلـسفی موجـود، آراء رواقیـان را             .  قبل از میالد، رومیان بر یونان مسلط شدند        146زمانی که در    
ضـمناً رواقیـون در قبـال خـوی         : داد  زیرا تعالیم رواقی رویای جهانگشایی رومیان را موجه جلوه مـی          . تر پذیرا شدند  بیش

ه وی بـ  . سیسرون نامدارترین خطیب رومی نیز از رواقیـون متـأثر شـد           . جنگاوری تمایل بیشتری از خود نشان می دادند       
  .ا از دست داددنبال مخالفت با قیصر و جانشین مارک آنتون، جان خود ر

  .»قوانین«و » جمهور«  :مهمترین آثار سیسرون عبارتند از
اول ، انسانها در طبیعت تنها بودند و هیچ تمایلی بـه زنـدگی در               . 1سیسرو در زمینۀ پیدایی دولت دو نظر را می شناخت         

دوم، انسانها بنا به طبیعت خود . همراهی با یکدیگر نداشتند اما بنا به خطرهای جانی با هدف دفاع متقابل به هم پیوستند   
به نظـر او ماننـد ارسـطو، جامعـه نهـادی            . به نظر می رسد نظریۀ دوم نظر سیسرو هم باشد         . مایل به زندگی اجتماعی اند    

دولـت از درون خـانواده ایـن شـکل ابتـدایی      . طبیعی است و انسان بنا به طبع برای زندگی در جامعه ساخته شده اسـت       
دولـت نتیجـۀ ضـعف    . بنابراین محصولی مکانیکی نیست، بلکه رشدی ارگانیـک دارد . ه استتجمع بشری، بیرون آمد   

اهمیت آن در عالم نظر تا زمانی ادمونـدبُرک ، در سـدۀ   . درک و فهم سیسرو از دولت ارزش گفتن دارد         .انسان نیست 
  .هیجدهم شناخته نشد

انها به طور اتفاقی نیست، بلکـه بـر پایـۀ عـدالت و              به نظر او دولت تجمع انس     . سیسرو هم دولت را نهادی طبیعی دانست      
در واقع سیسرو دولت را چنین تعریف کرد که نتیجۀ کار همۀ            . قانون قرار دارد و برای پیشبرد رفاه عمومی وجود دارد         

اما مردمی که بی هدف دور هم گرد نیامده اند؛ بلکه مردمی که تحت قانونی مشترک برای بیـشتر کـردن                     . مردم است 
شکل حکومت ممکن است متفاوت باشد اما اصـل عـدالت و خیرخـواهی بایـد پایـۀ همـۀ           .  عمومی متحد شده اند    رفاه

  .حکومتها باشد
معتقد بود دموکراسی به راحتی ممکن است به فرمانروایی تـوده هـای عـوام               . اوبا هرگونه استبداد به دشت مخالف بود      

  .ه ستمگری یا آریستوکراسی به اولیگارشی تبدیل شودطور که پادشاهی ممکن است ب استحاله شود، درست همان
پاشـاهی ، آریـستوکراسی و دموکراسـی باشـد          : او معتقد بود که فقط حکومتی که نمایانگر سه شکل اصلی حکومـت            

سیسرو هـم بـه شـیوۀ پولیبیـوس حکومـت را بـه              . تواند میزان الزم ثبات را فراهم آورد و از استبداد جلوگیری کند            می
  . سیم کرد و حکومت مختلط را بر دیگر شکلهای حکومت ترجیح دادشکلهایی تق

اگر چه سیسرو دموکرات نبود، اما با اصـولی ماننـد برابـری انـسانها، قـانون طبیعـی ، مـسئولیت حکـومتی و مـشارکت                           
ز با مرگ سیسرو دوران رشتۀ تفکر سیاسی جدا از عقاید دینی در غرب تـا دوازده سـدۀ بعـد ا          . عمومی موافقت داشت  

  .بین رفت

                                                           
 198 -200عالم، تاریخ فلسفۀ غرب، صص  . 1
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   دولت .1
ای، از موجودات بـشری       این ملت یا جمعیت هر مجموعه     . یک قلمرو ارضی مشترک، دارائیِ مشترک یک ملت است        

بلکه توده هایی انبوه هستند که به منظور اجـرای عـدالت دربـارۀ              . نیستند که به نحوی ازانحاء دور هم جمع شده باشند         
اند علت اصلی ایجاد این اجتماعات، ضعف افراد نیست، بلکه نـوعی              پیوستههم    همدیگر تأمین خیر و صالح عمومی به      

  1.روحیۀ  اجتماعی است که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده است
  .ملت از نظر سیرون به مجموعه افرادی اطالق می شود که به منظور تامین عدالت و برابری به دور هم جمع شده اند

   قوانین مثبت  تقدم قانون ازلی برتمام.2
تواند قانون طبیعی     خرد آدمی می  . کنند   است که سراسر کائنات ازیک قانون پیروی می        معتقد از رواقیون    تبعیتسیسرون به   

 :کنـد   قانون چیزی ازلی است که بنا به مصلحت و حکمتی که در امـر ونهـی آن نهفتـه، حکومـت مـی                      . را بر او آشکار کند    
آیین قانون طبیعی برابری افـراد را       . ان مورد اطاعت قرار داد که با قانون طبیعی موافق باشد          تو  قوانین موضوعه را تا جایی می     

قـانون طبیعـی سیـسرون بـرخالف قـانون طبیعـی             .این قوانین به کمک عقل انسانی قابل فهم است        . دهد  مورد توجه قرار می   
گـذارد لـذا ایـن قـانون بـه       ر رفتار آنها تأثیر میکنند ب واسطۀ  عقل خود آن را درک می ه  امروزی، فقط تاحدی که انسانها ب     

  . قانون عالیترین مظهر عقل است- قانون طبیعی در همه جا یکسان است2.قانون الهی نزدیکتر است
ولـی بـرخالف افالطـون      . دهـد   کند، به فیلـسوفان مـی       افالطون آزادی مشابه آزادی که سیسرون به شهروندان اعطا می         

 مساوات طبیعـی افـراد       نظریه« لذا. کند  قادر به تشخیص قانونهای طبیعت و مغایر با طبیعت می         سیسرون تمامی انسانها را     
  3.شود ازسوی وی طرح می» بشر

 اشـتراک در قـانون،    واسطۀه  بنابراین با پذیرش قانونی که قابل اطالق به تمامی موجودات انسانی است، تمامی انسانها ب              
که اوالً در پیشرفت خود، همگام با بشریت هستند و ثانیاً درسطحی مافوق آن              ای هستند     الحقوق جامعه   اویساعضای مت 

  .کند اختالفات صوری قرار دارند که دولتهای ویژه را از هم متمایز می
گویـد    ارسطو که می اندیشه سیسرون در اینجا درتضاد با اندیشه    . اند  ، در عدالت نیز سهیم     اند  آنهایی که در قانون سهیم    

توانـد تـوأم بـا        فوق دولت، مـی   اای م   ه حکم طبیعت عضو دولت خلق شده قرار دارد البته عضویت در جامعه            در انسان ب  
  5.گذارد  زیرا سیسرون به حس میهن دوستی احترام می4.عضویت در دولت خاصی باشد

  دولت دین و  منازعه .3
خالت دولت در زندگی مادی و معنـوی  های جوامع باستانی یونان و روم، جامعیت قدرت دولت بود، یعنی د     از ویژگی 
مسیح دین را از دولت جدا کرد و آنها را متعلق به دو حـوزه             . حقوق الهی و عمومی مفهومی یکسان داشت      . اتباع خود 

تـدریج مخالفـت    ه  بـ ) دین رهبری زندگی معنوی ودولت رهبـری زنـدگی مـادی را برعهـده گرفـت               ( متفاوت دانست 
با دخالت امپراتور در امر کلیسا      .  ولی در نهایت مسیحیت به رسمیت شناخته شد        رومیان با آیین مسیحیت شدت گرفت     

ای در رابطه بادولت      های احتمالی دولت و کلیسا، اصول تازه        برخی از متفکرین مسیحی به منظور جلوگیری از برخورد        
  6.ع رأی کلیسا باشندآمبروسیوس قدیس یکی از این متفکرین بود که معتقد بود مسیحیان باید تاب. تنظیم کردند

                                                           
  309، ج دوم، ص 1362مایکل ب فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، جواداالسالمی، انتشارات امیر کبیر، . 1
  326مایکل، ص . 2
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  ) م. ب65 - م . ق4(   سنکا-ب
  . در اسپانیاست و در کودکی به روم رفت)کردوبا(  1نویس و زمامدار رومی، متولد قرطبه سنکا فیلسوف، درام

سـنکا صـاحب تألیفـات      . بود) خداپرستی بدون اعتقاد به پیامبران    ( وی از فالسفه رواقیون و مذهبش نوعی رئیسم ساده        
اسـت خطـاب بـه نـرون و         » مـروت «از کتـب فلـسفی وی یکـی         . درفلسفه است و چندین درام نیزنوشته اسـت       متعددی  
، برآن بود که روم درزمان جمهوری بـه تکامـل             سنکا نیزهمچون سیسرون   .در زمینۀ روابط اجتماعی   » مراحم«دیگری  

نکا بر این نظـر بـود کـه ممکـن            امپراتوری روبه انحطاط گذاشت ولیکن سیسرون برخالف س         سیاسی رسید و در دورۀ    
 یـأس و    زارابـ  ، اجتمـاعی بـدبین بـود و        سنکا نـسبت بـه اوضـاع سیاسـی        .  شکوه جمهوری مجدداً احیا شود      است دورۀ 

سـنکا بـا نظـر     . دنبال شکل ونوع حکومت نیست، بلکه در پـی شـناخت زمامـدار مـستبد اسـت                ه  وی ب . کرد  ناامیدی می 
ی بـرای ارضـاء شخـصی مخـالف بـود و بـرخالف سیـسرون، انجـام خـدمات                    اپیکوریان مبنی بر رعایت اصل فراموشـ      

  2.دانست دانست و شرط اساسی را خردمندی می اجتماعی را تنها بوسیله احراز مقام دولتی امکان ناپذیر نمی
ن داند لذا بر رحم و عاطفه ارزش فراوان قایل شده که چنین گرایـشی در میـا                سنکا گناهکاری را ذات طبیعی انسان می      

وی پیـشرفت صـنایع را باعـث دوری از تمـدن قـدیم روم وایجـاد مفاسـد اجتمـاعی و تجمـل                        . رواقیون وجود نداشت  
  3.دانست

  4  لوکرتیوس-ج
نظریـۀ او   . بـود )  پـیش از مـیالد     99 -55(بزرگترین نمایندۀ نظام اپیکوری در روم، شاعر اندیشمندی به نام لوکرتیوس            

لوکرتیـوس  .  منـشاء اجتمـاعی زنـدگی انـسان و سـرانجام پیـدایی دولـت بـود                 نمایانگر نوی شناخت اجتماع و توضیح     
انـسان و   . زندگی اجتماعی انسانها را چنین توصیف کرد که جهان در زمانی آغاز شـد و ایـن آغازچنـدان دور نیـست                     

کـم  همـۀ انـسانها یادسـت       .دیگرجانداران از خاک برخاسته اند و از رطوبت خاک و حرارت آفتـاب مایـه گرفتـه انـد                  
به سبب آنکـه بـا   . ای از آنها همکاری و تعاون را سودمند یافتند و همداستان شدند یکدیگر را دریابند و نیاز دارند     عده

ناتوانها احساس همدردی وجود داشت، انسانها برقراری عدالت را الزم دیدند و با آن شـیوه، نـوع خـود را از نـابودی                        
  .رین افرا را به رهبری برگزیدندهر گروه زیباترین و نیرومندت. نجات دادند

سـرانجام تهیدسـتان بـر    . شاهان پرمایه، در صدر رهبران پدیدار شدند. زودی رهبری به دست خداواندان ثروت افتاد    ه  ب
زمانی که مردم از آشـوب و هـرج و مـرج بـه تنـگ                . ثروتمندان شوریدند و هرج و مرج را جایگزین پادشاهی کردند         

به این ترتیـب دولـت      . دان با یکدیگر قراری اجتماعی گذاشتند و حکومتی تأسیس کردند           آمدند، به راهنمایی خردمن   
  .پدید آمد 

  
*** 

                                                           
  .باشد می) اندلس(نام اسالمی شهر کردوبا در اسپانیا در زمان حکومت امویان در جنوب اسپانیا : طبهقر. 1
  114128طاهری، همان، ص . 2
  115طاهری، ص . 3
  200 – 201عالم ، ص . 4
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  فصل چهارم

  پرسشنامه
  

   سراسری ارشد.71                                                                                        در فلسفۀ افالطون کدامیک از نظامهای سیاسی زیر مظهر حکومت جهانی است؟            -1
  الف ـ الیگارشی
  ب ـ دموکراسی

  ج ـ تیرانی 
  د ـ تیموکراسی

  
  سراسریارشد . 71                                                                                              کدام مکتب بنیانگذار حقوق طبیعی است؟-2

  الف ـ اپیکوریان 
   شکاکیون ب ـ

   جدیدیانج ـ افالطون
  د ـ رواقیون 

  
  سراسریارشد . 71                                                    کدام اندیشمند تأیید کنندۀ جنگ است؟- 3

  الف ـ زنون 
  ب ـ افالطون 
  ج ـ سقراط
  د ـ هراکلیت

  
  سراسریارشد . 72                                                                                                                  باشد؟ سیسرو متأثر از کدامیک از مکاتب زیر می – 4

     الف ـ کلبیون
  ب ـ شکاکیون 

  ج ـ رواقیون 
  د ـ اپیکوری

  
  ارشد سراسری. 72                                                                                    سن توماس آکوئیناس کدام یک از اندیشمندان زیر را بیشتر تأکید می نماید؟                       -5

   ارسطو -الف
   افالطون-ب
   سیسرو-ج
   سنکا-د
  
  
  سراسری ارشد. 72                                               داند؟ سیاسی را کدامیک از موردهای زیر می افالطون منشاء جامعۀ – 6

          الف ـ نیاز به امنیت
  ب ـ نیاز اقتصادی انسانها

      ج ـ مدنی الطبع بودن انسانها 
  د ـ زور و غلبه 

  
  
   ب– 6 الف                                                                 -5  ج                                                                    – 4     د                                                         – 3  د                                                                    – 2  الف                                                         – 1
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  سراسریارشد . 72                                                                                       ات برای اولین بار توسط کدام دانشمند زیر ارائه شد؟ائن اصل دگرگونی در ک- 7
  الف ـ هراکلیت

  ب ـ افالطون 
  ج ـ ارسطو 

  د ـ سیسرون 
  
  سراسریارشد . 72                                                                          :   افالطون شهر زیبای خود را-8

  دانست الف ـ اصالً قابل تحقق نمی
  تدانس ب ـ افقی برای نیل به سعادت می
  کرد ج ـ در آتن تحقق یافته تلقی می

  کرد د ـ در اسپارت تحقق یافته تلقی می
  
  سراسریارشد . 73                                                                     کدام یک از مکاتب زیر بیشتر به عقاید روم باستان تأثیر گذاشتند؟- 9

  الف ـ رواقیون 
  ب ـ کلبیون 
  نیان ج ـ افالطو

  د ـ مکتب اسکندریه
  

  ارشد سراسری. 73                                                                                                              :                                                               منشاء جامعه سیاسی از نظر افالطون- 10
  یجاد و تداوم امنیت است ا-الف
  . طبع آدمی است-ب
   قدرت و غلبه است-ج
  . نیاز اقتصادی انسانها است-د
  
  ارشد سراسری. 73                                                                                              :                                  کدام یک از دانشمندان زیر معتقد به دگرگونی در جهان بودند- 11

   افالطون-الف
   ارسطو-ب
   هراکلیت-ج
   سقراط-د
  
  

  سراسریارشد . 73                                                                     کدامیک از دانشمندان زیر معتقد به دگرگونی در جهان بودند؟-12
  الف ـ افالطون 

  ب ـ ارسطو
   ج ـ هراکلیت
  د ـ سقراط

  
  ارشد سراسری. 74                                                                                         منشاء جامعه سیاسی از نظر افالطون کدام است؟                                                                -13
   ایجاد امنیت-الف
  ادی نیاز اقتص-ب
   دفع ظلم-ج
   نژاد-د

   ب– 13  ج                                              –12  الف                                                  -  11  د                                              –10                        الف                             – 9  الف                                                       – 8  الف                                  – 7       
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  سراسریارشد . 74                                                                      کدامیک از انواع حکومت از نظر ارسطو حکومت بد است؟- 14
  الف ـ پادشاهی 

  ب ـ آریستوکراسی 
  ج ـ پولیتی 

  د ـ دموکراسی
  

  سراسریارشد .  74                                                                                                 داند؟  بهتر می ارسطو کدامیک از انواع حکومتهای زیر را- 15
  الف ـ تیرانی 

  ب ـ دموکراسی
  ج ـ الیگارشی

  د ـ تورانی
  

  سراسریارشد . 74                                                 گذار نحلۀ جهان منشی است؟  کدامیک از مکاتب زیر پایه-16
  الف ـ شکاکیون 

  ب ـ کلبیون 
  ج ـ اپیکوریان 

  د ـ رواقیون 
  

  سراسریارشد . 75                                                                  تربیت باستانی که به نظر افالطون برای طبقۀ پاسداران الزم بود، کدام است؟ -17
  جسم و پرهیزکاری الف ـ تربیت 

  ب ـ ژیمیناستیک و موسیقی 
  ج ـ ورزش و تقوی 

  د ـ ورزش و پرهیزکاری
  

  سراسریارشد . 75                                                                  . بودند . . . . .  شد که  به ملتهایی اطالق می»بربر یا وحشی«در یونان باستان  - 18
  الف ـ آسیایی 

  ـ آفریقایی ب 
  ج ـ غیر یونانی

  د ـ چینی 
  

   سراسریارشد.75                                             سر و نگرانی دارد، بپرهیزد؟     و ازهر چه احتمال درد»اجتناب از تمام دردها و نگرانیها«گوید  کدام دانشمند می-19
                                                                                      الف ـ اپیکور                                     

  ب ـ رواقیون 
  ج ـ شکاکین

  د ـ کلبیون 
  

  ارشد سراسری. 75                                                                              بیشترین اختالف دارایی را چه نسبتی می داند؟                            » قوانین« افالطون در کتاب - 20
   یک به دو-الف
   یک به سه-ب
   یک به چهار -ج
   هیچ تقاوتی را نمی پذیرد -د
  

    ج– 20  الف                                               –19  ج                                                  – 18                                 ب             –17   د                                               – 16  ب                                                 – 15  د                                              –14       
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  سراسریارشد . 75                                                 داند؟ سیاسی را نیاز اقتصادی می کدام متفکر منشاء، جامعۀ-21
  کور الف ـ اپی

  ب ـ ارسطو
  ج ـ زنون 

  د ـ افالطون 
  

  سراسریارشد . 75                                                 گردد؟  منشاء فکر مساوات بشری به کدام موارد باز می-22
  الف ـ ایده یهودیت ـ نظر مسیحیت ـ برداشت رواقیون 

  ب ـ ایده مسیحیت ـ برداشت کلبیون و ایدۀ آزادی انسان 
  ایدۀ یهودیت ـ برداشت شکاکین وایدۀ  مساوی بودن انسان ج ـ 

  د ـ قبول ضرورت دخالت دولت در هدایت و تنظیم فعالیتهای اقتصادی 
  

   از طرف چه کسی اظهار گردیده است؟»عناصر حکومت قانون و مالکیت معرف یک نظام اخالقی درجه دوم هستند« هاینک -23
  سراسریارشد . 76                                                                                                                                                            الف ـ اپیکور                      

  ب ـ سیسرون
  ج ـ سنکا

  د ـ شکاکین
  

  سراسریارشد . 76                                                                                       ظر ارسطو است؟ کدام یک از موارد زیر شکل منحرف حکومت پادشاهی ازن- 24
  .گویند الف ـ شکل منحرف حکومت پادشاهی را حکومت ستمگر یا تیرانی می

  ب ـ حکومت آریستو کراسی 
  ج ـ جمهوری 
  د ـ دموکراسی

  
  سراسریارشد . 76                                                                                              ارسطو چیست؟ اشکال صحیح حاکم از نظر-25

  الف ـ برای حفظ مصالح تنی چند حکومت کند
  ب ـ برای حفظ مصالح پادشاه حکومت کند

  ج ـ برای حفظ مصالح جمعی کثیر حکومت کند
  ومت کندد ـ برای حفظ مصالح عام حک

  
  سراسریارشد . 76                                                                   دهد؟  کدامیک از موارد زیر تعریف شهروند را ازنظر ارسطو بهتر نشان می-26

  الف ـ حق بررسی نظم و ارادۀ مملکت را دارا باشند
  ب ـ دارای فضیلت و صفات اخالقی خوب باشد

  ال به وظایف دادرسی و احراز مناصب را دارا باشدج ـ حق اشتغ
  د ـ دارای برتری از نظر اخالقی و فضیلت باشد

  
      بندی قدیمی حکومتها از میان حکومتهای طبیعی و بهنجار مورد نظر ارسطو کدامیک از بهترین و بدترین نوع حکومت است؟  در طبقه-27

  سراسریارشد . 76                                                                                                                                                یتالف ـ آریستوکراسی، پولی
  ی تپولی) مونارشی(ب ـ پادشاهی 
  تیرانی) یمونارش(ج ـ پادشاهی 
  ، دموکراسی)مونارشی(د ـ پادشاهی 

  

   ب– 27  ج                                              –26       د                                              – 25  الف                                              –24  د                                                – 23  الف                                                  – 22                                     د        – 21       
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  سراسریارشد . 76                                               : طو با دموکراسی بدین علت بود که آنهامخالفت افالطون و ارس -28
  الف ـ تحت نفوذ حکومتهای جبار زمان خود بودند

  دانستند های عوام را صالح نمی ب ـ سپردن سرنوشت جامعه بدست توده
  ای از حکومت دموکراسی در یونان نداشتند ج ـ تجربه

   دو متعلق به طبقۀ اشراف بودندد ـ هر
  

 این مطلب که سعادت انسان در زیستن به سازگاری با طبیعت است و هر چه با طبیعت سازگار باشد خردمندانه نیز هست ، از طرف چه کسی اظهار گردیده است؟                                                                -29
  ارشد آزاد .  76                                                                                                                                                                                       رواقیون-الف
   کلیبون-ب
   شکاکین-ج
   اپیکور-د
  

  ارشد آزاد . 76                                                                                                     تقسیم بندی زندگی فعال آدمی از دیدگاه ارسطو چیست؟                                          -30
   کار، استراحت، فراغت-الف
   کار، سرگرمی، فراغت-ب
  ار، فعالیت، سرگرمی ک-ج
   کار، استراحت، رفاه-د
  

  دارشد آزا . 76                                                                                                  از نظر ارسطو هدف و مقصد نهایی دولت چیست؟                                                            -31
   تأمین سعادت و رفاه برای شهروندان-الف
   تأمین زندگی خوب برای شهروندان-ب
   تأمین زندگی خوب برای مردم-ج
   ایجاد رفاه برای مردم-د
  

  ارشد آزاد. 76                                                                                           عدالت از نظر افالطون کدام یک از موارد زیر است؟                                                             - 32
   دخالت هر کدام از آنها در کار دیگری با عوض کردن شغلش با دیگری-الف
  . فرمانبران امروز فرمانروایان فردا شوند-ب
  .و پاسداران به انجام وظایف طبیعی خود اکتفا کردند موقعی که هر کدام از طبقات سه گانه شهر، پیشه وران، جنگاوران -ج
  . به نوبت انجام وظیفه امور بین شهروند تقسیم گردد-د
  

  ارشد آزاد. 76                                                                                          وظیفه حکمران سیاسی از نظر افالطون چیست؟                                                                      - 33
   پروراندن فضایل اخالقی در وجود اتباع کشور-الف
   حفظ تشکیالت جامعه و تهذیب نفس شهروندان-ب
   باال بردن فضایل مردم و آگاهی آنان-ج
   حفظ قوانین جامعه و تربیت شهروند-د
  

  ارشد آزاد. 76                                                                                    دلفی درباره سقراط است؟                                                      کدام یک از نظرات زیر نظر هاتف-34
  . سقراط بهترین دانشمند یونانی است-الف
  . سقراط یک فیلسوف بزرگ یونانی است-ب
  .یک متفکر بزرگ یونانی است سقراط -ج
  . سقراط فرزانه ترین مرد یونانی است-د
  
  

   ج– 34  ب                                            –33  ج                                                 – 32 ب                                               –31  ب                                               –30               الف                                      – 29   ب                                          – 28      
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  ارشد آزاد. 76                                                                                      کدام یک از متفکران زیر حکومت دموکراسی را می پذیرد؟                                                     -35
   افالطون -الف
   آگوستین-ب
   سیسرو-ج
   ارسطو-د

  
  ارشد آزاد. 76                                                                                         جامعه مدنی در کدام یک از نظام های زیر از بین می روند؟                                                 - 36
   توتالیتر-الف
   اتوریته-ب
   دموکراسی-ج
   سنتی-د
  

  سراسریارشد . 77                                                 کراسی هوشمندان چه بود؟  انگیزه سقراط از طرح آریستو- 37
  الف ـ تأیید حکومت فیلسوفان 

  ب ـ حمایت از فیلسوفان
  ج ـ مخالف با دموکراسی آتن 

  فت با الیگارشید ـ مخال
  

  سراسریارشد . 77                                                                      م فیلسوف قرار دارد؟دا در مرکز فلسفۀ ک، حرکت-38
  الف ـ ارسطو 
  ب ـ افالطون 
  ج ـ اپیکور
  د ـ سقراط

  
  سراسریارشد . 77                                                  ازدیدگاه ارسطو هدف و مقصد نهایی دولت چیست؟- 39

  الف ـ ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان
  ب ـ تأمین زندگی خوب برای شهروندان 
  ج ـ تأمین سعادت و رفاه برای شهروندان

  ای خوب برای شهروندان  د ـ تأمین آینده
  

  سراسریارشد . 77                                                                       نظر سوفسطائیان در باب عدالت یا اصول اخالقی چیست؟- 40
  .کنند الف ـ امتیازی است که اقویا توسط لوایح قانونی کسب می
  .ب ـ تحصیل امتیازات اقتصادی از جانب حکمرانان است

  ج ـ چیزی جز منافع اقویا نیست
  .کنند د ـ مزیتی است که حکمرانان برای خود کسب می

  
  سراسریارشد . 77                                                                                                                                        از نظر افالطون عدل در کدام مجموعه است؟- 41

  الف ـ برابری همه در حقوق سیاسی 
  ی ب ـ برابری همه در حقوق مدنی و سیاس

  ج ـ عدم رضایت توده از حاکم
  د ـ عدم رضایت توده از وضع موجود

  

   د– 41  ج                                                 –40  ب                                               – 39                                    الف             –38  ج                                                –37  الف                                                 –36   د                                             – 35      
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  سراسریارشد . 77                                                                    افتد؟  از نظر افالطون اضمحالل حکومت به کدام صورت اتفاق می- 42
  الف ـ نفاق بین گروههای مختلف جامعه 

  گاه حاکمهب ـ نفاق در دست
  ج ـ عدم رضایت توده از حاکم 

  د ـ عدم رضایت توده از وضع موجود
  

  سراسریارشد . 77                                                    از نظر ارسطو کدام حکومت خوب است؟-43
  الف ـ الیگارشی
  ب ـ دموکراسی 

  ج ـ تیرانی 
  د ـ پولیتی 

  
  سراسریارشد . 77                                                                    در طول تاریخ اندیشه سیاسی چه بود؟مسئله مهم نظریه پردازان سیاسی  - 44

  الف ـ ارائه نظریه دربارۀ چگونگی عملکرد دولت در طول تاریخ 
  ب ـ شناساندن نهادهای سیاسی جوامع و ساختارهای آنها 

  حکومت ج ـ بررسی گسترده و تطبیقی شکلهای 
  د ـ برقراری تعادل درست در رابطۀ دولت و شهروند یا بین آزادی فرد و اقتدار دولت 

  
  سراسریارشد . 77                                                                  توانند به زندگی خوب دست یابند؟  به عقیده ارسطو از کدام راهها شهروندان می- 45

  ت کمال مطلوب ـ رعایت پیشینه ـ پیروی از دانشالف ـ ایجاد دول
  ب ـ قانون طبیعی ـ تجربه گرایی و استقرار ـ عقل گرایی 

  ج ـ موهبت طبیعی ـ عادات درست ـ اصل عقالیی
  د ـ بیطرفی علمی ـ استقرارـ موهبت طبیعی 

  
  ارشد آزاد. 77                                                                                                                                 :                                 نظر هاتف دلفی درباره سقراط عبارت است از-46
   سقراط یک فیلسوف بزرگ است-الف
   سقراط فرزانه ترین مرد یونانی است-ب
   سقراط بزرگترین رهبر معنوی جهان است-ج
  دانشمندترین یونانی است سقراط -د
  

  ارشد آزاد. 77                                                           سقراط هیچ نوع نوشته ای از خود باقی نگذاشته و افکار او به وسیله چه کسی به آیندگان منتقل گردید؟     -47
   افالطون- گزنفون-الف
    افالطون- تراسیماخوس-ب
  افالطون - کالیکلس-ج
   افالطون- هاتف دلفی-د

  
     ارشد آزاد. 77              کدامیک از دانشمندان زیر به بی اعتنایی و خونسردی در زمینه مسایل مربوط به اموال و ازدواج و تشکیل خانواده معتقد بودند؟   - 48
   کلبیون-الف
   رواقیون-ب
   اپیکور-ج
   شکاکین-د
  

   د– 48  الف                                                 –4٧  ب                                                – 46  ج                                              –45  ج                                               –44  ج                                                –43                                            ب       – 42      
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  . قانون و مالکیت معرف یک نظام اخالقی درجه دوم هستند از طرف چه کسی اظهار گردیده است این نظر که عناصر حکومت، -49
  ارشد آزاد. 77                                                         افالطون                                                                                                                             -الف
   اپیکور-ب
   سنکا-ج
   سیسرون-د
  

  ارشد آزاد. 77                                                                         نظریه مساوات طبیعی افراد بیشتر از طرف کدام یک از دانشمندان زیر اظهار گردیده است؟            - 50
   سنکا-الف
   سیسرون-ب
   اپیکور-ج
   رواقیون-د
  

  ارشد آزاد. 77                                                                               .               این دانشمند در سازش عقل و ایمان کوشید و دین مسیح را با فلسفه یونانی در آمیخت- 51
   اکوئیناس-الف
   اگوستین-ب
   سیسرون-ج
   سنکا -د
  

  ارشد آزاد. 77                                                                                             تربیت باستانی از دیدگاه افالطون کدام یک از موارد زیر است؟                                         -52
   ورزش و تقوی-الف
   ژیمناستیک و موسیقی-ب
   ژیمناستیک و تربیت نفس-ج
   تربیت جسم و پرهیزگاری-د
  

  د آزادارش. 77                                                                                             معروفترین پیروان حقوق طبیعی چه کسانی هستند؟                                                            -53
   روسو، افالطون، اپیکور-الف
   روسو، هابز، الک، افالطون، اپیکور-ب
   هابز، الک، کانت، پوفندروف-ج
   روسو، هابز، الک، منتسکیو-د
  

     این نظر که همگان باید به فرمان شهریاران گردن نهند زیرا هیچ قدرتی نیست که از خدا آغاز نشود از طرف چه کسی اظهار گردیده است؟   - 54
  ارشد آزاد. 77                                                                                                                                                                                      سیسرون-الف
   سنکا-ب
   آکوئیناس-ج
   پولیس قدیس-د
  

  ارشد آزاد. 77                                                                                                                دی زندگی فعال آدمی از دیدگاه ارسطو چیست؟                               تقسیم بن- 55
   کار، فعالیت، استراحت-الف
   کار، استراحت، فراغت-ب
  رمی، فراغت کار، سرگ-ج
   کار، لذت، سرگرمی-د
  

    ج– 55  د                                               –54  ج                                                     – 53  ب                                                 –52  الف                                              –51   ج                                               –50   ج                                             – 49      
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   اینکه انسان به داشتن بنده نیازمند است برای اینکه بتواند فضایل عقالنی و اخالقی خود را نشو و نما دهد، از طرف چه کسی اظهار گردیده است؟      -56
  ارشد آزاد. 77                                                                                                                                                                                        ارسطو-الف
   افالطون-ب
   سقراط-ج
   سیسرون-د
  

  سراسریارشد . 78                                                                                       سقراط در فلسفه دو پاسخ صریح برای حل دو مسأله مشکل به یادگار گذاشته است؟ -57
  الف ـ دادگری چیست ـ بهترین حکومت پادشاهی است
  ب ـ عدالت چیست ـ بهترین حکومت دموکراسی ست

   قانون چیست ـ بهترین حکومت جمهوری استـج 
  د ـ فضیلت چیست ـ بهترین حکومت کدام است 

  
  ارشد سراسری. 78                                                                                             ین وظیفه دولت از دیدگاه ارسطو چیست؟                                                            مهمتر- 58
   اصالح عیوب شهروندان و تلقین فضایل نفسانی به آنها-الف
   ایجاد سعادت و سالمت برای مردم-ب
   ایجاد آسایش و رفاه برای شهروندان-ج
   دادن تربیت صحیح به افراد جامعه-د
  

  سراسریارشد . 78                                                  از دیدگاه افالطون وظیفۀ حکمران سیاسی کدام است؟- 59
  الف ـ ایجاد قوانین و تهذیب نفس شهروندان 

  ب ـ حفظ تشکیالت جامعه و تهذیب نفس شهروندان 
  ج ـ پروراندن فضایل در وجود اتباع کشور 
  د ـ خدمت به مردم و باال بردن آگاهی آنها 

  
  ارشد سراسری. 78                                                                                                          تعریف ارسطو از شهروند چیست؟                                                                          -60
   برتری از حیث فضیلت -الف
   حق اشتغال به وظایف دادرسی واحراز مناسب-ب
   فضیلت و صفات اخالقی ویژه در شهروند-ج
   مطیع و فرمانبردار حکومت-د
  

  سراسریارشد . 78                                                                    دمی از دیدگاه ارسطو کدام است؟ تقسیم بندی زندگی فعال آ-61
  الف ـ کار ـ استراحت ـ فعالیت 
  ب ـ کار ـ فراغت ـ استراحت
  ج ـ کار ـ سرگرمی ـ فراغت 

  د ـ کار ـ کسب فلسفه ـ فراغت 
  

  سراسریارشد . 78                                                                                                                                                               سعادت از دیدگاه زنون چیست؟-62
  الف ـ پرهیز از جرم و تصدیق 
  ب ـ رفاه اجتماعی و آسایش 

  گیری و خشم  ج ـ رهایی از سخت
  اندوزی و پرهیز از مادیات  لمد ـ ع

  

   ج–62  ج                                              –61  ب                                                 – 60                             ب                   –59  الف                                               –58  د                                                 –57   الف                                                 –56      
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   این نظریه که همگان باید به فرمان شهریاران گردن نهند زیرا هیچ قدرتی نیست که از خدا آغاز نشود از طرف چه کسی اخطار گردیده است؟   - 63
  ارشد آزاد. 78                                                                                                                                                                              پولیس قدیس-الف
   سیسرون-ب
   شکاکین-ج
   زنون-د
  

  سراسریارشد . 78                                                                                                  ازنظر ارسطو عدل در کدام مجموعه است؟                                                                -64
   الف ـ برابری همه در حقوق مدنی و سیاسی 

  ب ـ برابری همه در حقوق سیاسی 
  ج ـ هرکس متناسب با حقوق مدنی و سیاسی 

  د ـ هرکس متناسب در حقوق مدنی 
  

  سراسریارشد . 78                                                                                         کومت تیرانی از بطن کدام نظام بیرون میĤید؟ از نظر افالطون ح-65
  الف ـ آریستو کراسی 

  ب ـ الیگارشی 
  ج ـ تیموکراسی 

  د ـ دموکراسی 
  

  ارشد آزاد. 78                                                                                               شود؟                                                  از دیدگاه افالطون فیلسوف به چه کسی اطالق می -66
  . بتواند از دانسته های خود با دلیل و برهان حمایت کند-الف
  . معرفت برخوردار باشد حقایق کلی را بشناسد و بجای گمان از-ب
  . کسی است که دارای دانایی و معرفت خالص باشد-ج
  . کسی است که دارای قدرت اندیشه علمی باشد-د
  

  ارشد آزاد. 78                                                                         کدام یک ازنویسندگان و فالسفه زیر وظایف شهروندی و انسانی را مطلق و یکسان می دانند؟         - 67
   افالطون-الف
   ارسطو-ب
   سن آگوستین-ج
   اپیکور-د
  

  ارشد آزاد. 78                                                                                      افالطون بیشتر به کدام یک از اندیشمندان زیر قرار گرفت؟                                                      -68
   الیگارشی-الف
   دموکراسی-ب
   تیموکراسی-ج
   تیرانی-د
  

  ارشد آزاد. 78                                                                           از دیدگاه افالطون زیانهائی که افت تجمل باری بشر پدید آورده است چیست؟                                - 69
   تجاوز-الف
   غرور-ب
   خودپسندی-ج
   جنگ-د
  

   د–69  ج                                                  –68       ب                                             – 67  ب                                                 –66 د                                              –65  ج                                                   –64                                            الف    –63      
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  ارشد آزاد. 78                                                                                                                      سعادت از دیدگاه زنون چیست؟                                                                       -70
   پرهیز از جرم-الف
   رهایی از سخت گیری و خشم-ب
   رفاه اجتماعی-ج
   علم اندوزی-د
  

  ارشد آزاد. 78                                                                                                            تعریف ارسطو از شهروند چیست؟                                                                               -71
  . حق اشتغال به وظایف دادرسی و احراز مناسب را دارا باشد-الف
  . مطیع و فرمانبردار حکومت باشد-ب
  . فضیلت و صفات اخالقی ویژه در شهروند باشد-ج
  .شد برتری از حیث فضیلت داشته با-د

  
  سراسریارشد . 79                                               دانست؟  ارسطو بهترین دولت قابل عمل را برچه چیزی مبتنی می-72

  الف ـ برتعادل میان خواستهای مردم و توزیع برابر مالیکت 
  ب ـ بر تعادل اصول دموکراسی واولیگارشی 
   باشدج ـ برنظام تربیتی که باید یک نظام خصوصی

  ای از موهبت طبیعی عادات درست واصل عقالنی  د ـ بر مجموعه
  

      توانست در همه موارد سیاست داخلی و سیاست خارجی تصمیم بگیرد؟ پایه اصلی حکومت دموکراتیک آتن بود و می  کدامیک از نهادهای زیر- 73
  سراسریارشد . 79                                                                                                                    الف ـ اکلزیا یا مجلس عمومی 

   نفری 500ب ـ بو له یا شورای 
  ج ـ شورای شبانه و گروه ژنرالها 
   نفری 59های  د ـ دادگاههای عمومی و کمیته

  
  سراسریارشد . 79                                                                       سه کتاب مهم افالطون در اندیشه سیاسی به ترتیب کدامند؟-74

   قوانین ، مرد سیاسی،الف ـ جمهور
   خس قوانین، اخالق نیکو ما،ب ـ جمهور
   اخالق نیقوماقیا، سیاست،ج ـ جمهور 

  د ـ سیاست، اخالق نیکو ماخس، اصول حکومت آتن 
  

  سراسریارشد . 79                                                   ام است؟ وجوه اشتراک افالطون و ارسطو کد-75
  الف ـ تربیت دفاع از عدالت اجتماعی و سرشت جامعه سیاسی 

  ب ـ دفاع از بندگی، تربیت سرشت جامعه سیاسی 
   تربیت، حکومت نخبگان سیاسی و اقتصادی،ج ـ حکومت فالسفه

    هیچکدام-د 
  

  ارشد سراسری. 79                                                                                   ؟                                            »سیاست به معنای قدرت است« است که  کدام اندیشمند معتقد- 76
   اگوستین-الف
   ارسطو-ب
   زنون-ج
   ماکیاولی-د
  

   د–76  ب                                               –75                                         الف        – 74  الف                                              –73  ب                                              –72  الف                                                 –71  ب                                              –70      
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  ارشد آزاد. 79                                                                                                   است؟                                                                            منبع قانون از نظر افالطون کدام - 77
   مردم-الف
   شهریار-ب
   مجس-ج
   سولون-د
  

  ارشد آزاد. 79                                                                                                      ولیه ساخت جهان کدام است؟                                           از نظر طالس ملطی ماده ا-78
   خاک-الف
   هوا-ب
   آب-ج
   آتش-د
  

  ارشد آزاد . 79                                                                                                                                                                    کیست؟     » وحدت اضداد« بنیان گذار نظریه - 79
   آناکسیماندر-الف
   طالس-ب
   اقلیدس-ج
   هراکلیتوس-د
  

  ارشد آزاد. 79                                                                                                  ز مکاتب زیر تأثیر پذیرفته بود؟                                                سیسرو بیشتر ازکدام یک ا- 80
   شکاکی-الف
   رواقی-ب
   نئو افالطون-ج
   ارسطوئی-د
  

  ارشد آزاد. 79                                                                                           گان زیر عقل طبیعی را ارج می گذاردند؟                                               کدام یک از نویسند- 81
   سن آگوستین-الف
   افالطون-ب
   ارسطو-ج
   سن توماس آکوئیناس-د
  

  ارشد آزاد. 79                                                                          ایی که در قرن پنجم قبل از میالد بر شهرهای یونان حاکمیت داشتند کدامند؟                   حکومت ه-82
   دموکراسی و سلطنتی-الف
   الیگارشی و جمهوری-ب
   جمهوری و دموکراسی-ج
  وکراسی الیگارشی و دم-د
  

  ارشد آزاد. 79                                                                                اولین مدرسه ای که به وسیله افالطون برای تعلیم فلسفه تأسیس گردید چه نام داشت؟                -83
   لیسیوم-الف
   آکادمی-ب
   دارالعلم-ج
   دانشگاه-د
  

   ب–83  د                                                –82  ج                                                  –81  ب                                                –80                                        د         –79  ج                                                  –78   د                                                   –77      
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  ارشد آزاد. 79                                                                                        ه افالطون زیانهائی که آفت تجمل برای بشر پدید آورده است چه بود؟                 از دیدگا- 84
   جنگ-الف
   خودپسندی-ب
   تجاوز-ج
   غرور-د
  

  ارشد آزاد. 79                                                                                              :                                                  دولت عبارتست از از دیدگاه ارسطو هدف و مقصد نهائی - 85
   تأمین آرامش برای شهروندان-الف
   تأمین امنیت برای شهروندان-ب
  برای شهروندان تأمین سعادت و رفاه -ج
   تأمین آزادی برای شهروندان-د
  

  ارشد آزاد. 79                                                                                          تقسیم بندی فعال زندگی آدمی از دیدگاه ارسطو کدام است؟                                               -86
   استراحت- سرگمی-ار ک-الف
   فراغت- سرگرمی- کار-ب
   سرگرمی- تفریح- فراغت-ج
   کسب فلسفه- کار- سرگرمی-د
  

   گروهی که به بی اعتنائی و خونسردی در زمینه مسایل مربوط به اموال، ازدواج و تشکیل خانواده معتقد بودند کدام است؟  -87
  ارشد آزاد. 79                                                                                                                                                شکاکین                                      -الف
   کلیبون-ب
   اپیکوریان-ج
   رواقیون-د
  

           ارشد آزاد. 79                                        رجه دوم است مربوط به کدام یک است؟ این نظر که عناصر حکومت، قانون، ومالکیت معرف یک نظام اخالقی د-88
      اگوستین                                                                                                                            -الف
   اپیکور-ب
   سنکا-ج
   آکوئیناس-د
  

  ارشد سراسری . 80                                                                                     کدام یک از متفکران زیر آتش و هوا را یکی دانسته اند؟                                                      - 89
   طالس-الف
   آنکسیمنس-ب
   هراکلیت-ج
   پروتاگوراس-د

  
  سراسریارشد .  80                                                نظر ارسطو، در شکل حکومت پولیتی، کدام اصل برقرار است؟به -90

  الف ـ توزیع مالکیت
  ب ـ اعتدال یا میانه روی

  ج ـ تعادل آریستوکراسی و اولیگارشی
  د ـ موقعیت اجتماعی و تربیت افراد

  

   ج–90  ج                                             –89  ج                                                –88         الف                                          –87  ب                                                –86  ج                                                    –85 الف                                              –84      
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  سراسریارشد .  80                                                                      جوید؟ قیقت را به کمک کدام یک از ابزارها می ارسطو ح- 91
  الف ـ تجربه
  ب ـ فلسفه
  ج ـ فرمانروا
  د ـ فیلسوف

  
  ارشد آزاد . 80                                                                                                                  ماده اصلی سازنده جهان ازنظر آناکسیمندر کدام است؟                                - 92
   ماده ای معلوم و مشخص-الف
   ماده ای خنثی-ب
   آب-ج
   هوا-د
  

  ارشد آزاد . 80                                                                                                                         از نظر افالطون کدام یک از انواع حکومت های زیر بهتر است؟             - 93
   تیموکراسی-الف
   الیگارشی-ب
   دموکراسی-ج
   تیرانی-د
  

  ارشد آزاد . 80                                                                                                                                                                  :                                                         حقوق طبیعی-94
   به وسیله قوانین الهی توجیه می شود-الف
   به وسیله قوانین موضوعه هویدا می شود-ب
   به وسیله کاربرد عقل کشف می شود-ج
   در طبیعت هر موجودی دیده می شود-د
  

  ارشد آزاد . 80                                                                                                                      :                                                             منشاء جامعه سیاسی از نظر افالطون- 95
   قدرت حاکم است-الف
   محدودیت توانایی افراد است-ب
   قرار دادی بین افراد است-ج
  . نیاز به ایجاد نظم و عدم هرج ومرج است-د

  
  ارشد آزاد . 80                                                                                                       ارسطو با کدام یک از کتب افالطون بیشتر توافق داشت؟                                            - 96
   جمهور-الف
   سیاستمدار-ب
   آپولوژی-ج
   قوانین-د
  

  ارشد آزاد . 80                                                                                                                                   :                                                                 از نظر سیسرو  قانون یعنی- 97
   عقل انسانی-الف
   عقل خردمند آدمی-ب
   وحی-ج
   طبیعت-د
   

    الف–97                         د                      –96  ب                                                 –95 د                                                –94  الف                                                  –93  ج                                                   –92        ج                                          –91      
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  ارشد آزاد . 80                                                                                                        ک تر است؟                     عقاید سیاسی قرن بیستم با کدام نظریه پردازان زیر نزدی- 98
  (Ciccero)سیسرو  -الف
   افالطون-ب
   طالس-ج
   ارسطو-د
  

  ارشد آزاد  . 80                                                                                                         مل زیر دارد؟          تشکیل جامعه سیاسی از نظر افالطون نیاز به کدام یک ازعوا-99
   امنیت-الف
   قضاوت-ب
   رفاه اجتماعی-ج
   آموزش-د
  

  ارشد سراسری . 81                                                                                       ؟                 معیار ارسطو در تقسیم نظام های سیاسی به دو نوع مطلوب ومنحرف چیست-100
   عدالت یا مصلحت عمومی-الف
   عالت یا قانون موضوعه-ب
   عدالت یا رفاه شهروندان-ج
   عدالت یا عرف اجتماعی-د
  

  سراسریارشد  . 81                                                                    اکی مختص چه گروه اجتماعی است؟ از دیدگاه افالطون، زندگی اشتر- 101
  الف ـ نظامیان
  ب ـ پیشه وران
  ج ـ عامه مردم
  د ـ پاسداران

  
  

  سراسریارشد  . 81                                                                     کدام نوع حکومت، یکی از حکومتهای خوب و مورد نظر ارسطو است؟- 102
  الف ـ تیرانی

  ب ـ الیگارشی
  ج ـ دموکراسی

  د ـ آریستو کراسی
  

  ارشد آزاد . 81                                                                                                 سیسرو اشاعه دهنده کدامیک از مکاتب زیر است؟                                                           - 103
   رواقی-الف
    شکاکی-ب
   کلبی-ج
   اپیکوری-د
  

  ارشد آزاد . 81                                                                                              مجموعه صفاتی که از دیدگاه افالطون سازنده فضیلت انسان هستند کدامند؟               -104
   تقوی، خرد، اعتدال، عدل-الف
   خرد، شجاعت، اعتدال، عدالت-ب
   علم، شجاعت، عدالت، برابری-ج
   عدالت، شجاعت، برابری، پرهیزگاری-د

   ب–104  الف                                            –103  د                                               –102  د                                                  –101                             ج                    –100  ج                                            –99  د                                                –98      
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  ارشد آزاد . 81                                                                                                                         :                              مهمترین وظیفه دولت از دیدگاه ارسطو عبارتست از- 105
   ایجاد رفاه برای شهروندان -الف
   ایجاد سعادت و سالمت برای شهروندان-ب
   ایجاد آرامش برای شهروندان-ج
   اصالح عیوب شهروندان-د
   

  ارشد آزاد . 81                                                                                                       :                                                         تربیت باستانی از دیدگاه افالطون عبارتست از- 106
   ورزش و تربیت جسم-الف
  وزی و ژیمناستیک علم اند-ب
   ژیمناستیک وموسیقی-ج
   تربیت بدنی و ژیمناستیک-د
  

  ارشد آزاد .81                                                .  گروهی که به بی اعتنایی و خونسردی در زمینه مسائل مربوط به اموال، ازدواج و تشکیل خانواده معتقد بودند-107
                                                                                                                                                                                     شکاکین              -الف
   کلبیون-ب
   رواقیون-ج
   اپیکوریان-د

  
  ارشد آزاد . 81                                                                                                                                                                              :     سعادت از دیدگاه زنون عبارتست از- 108
   پرهیز از جزم و تصدیق-الف
   ایجاد رفاه و آسایش-ب
   سعادت و رفاه-ج
  هایی از سخت گیری و خشم ر-د
  

  ارشد آزاد . 81                                                                                               :                                                                                      تربیت از نظر افالطون عبارتست از-109
   تربیت هم در زمان کودکی هم در زمان بزرگسالی-الف
   تربیت عالوه برزمان کودکی همچنین در سراسر زندگی شهروندی-ب
   تربیت هم در زمان کودکی و هم در پیری-ج
   تربیت عالوه بر زمان کودکی هم در پیری هم آخر عمر-د
  

  ارشد آزاد  . 81                                                                                                                                                             :                       کلیت مورد نظر اپیکور عبارتست از- 110
   دیالکتیک-الف
   ایده آلیسم-ب
   ماتریالیسم-ج
   رئالیسم-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 82                                                                             :  شاه –هر افالطون، فیلسوف  در دولت آرمانی در آرمانش- 111
  .کند الف ـ با رعایت دقیق و کامل قانون و احکام و افکار مردم فرمانروایی می

  .دکن ب ـ بدون مالحظۀ قانون، عرف یا افکار عمومی فرمانروایی می
  .کند فرمانروایی می» شورای شبانه«ج ـ بر اساس قوانین مصوب 

  .کند د ـ بنا به صالحدید و انتخاب خودش از برخی قوانین و عرفها پیروی می
  

   ب–111 ج                                             –110  ب                                             –109  د                                               –108  الف                                            –107                   ج                              –106    الف                                           –105      
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  اسفند. ارشد سراسری . 82                                                                                 :                        چرا سقراط با دموکراسی آتن مخالفت می کرد؟ زیرا معتقد بود که- 112
  . باید بر اساس فلسفۀ آزادی مبتنی بر عقل رفتار کرد-الف
  . دموکراسی آتن با محدودیتهای اخالقی و دینی همراه است-ب
  . دولت باید آریستوکراسی هوشمندان و دانایان باشد-ج
  . مردم بطور برابر حق شرکت در حکومت دارند نه تنها شهروندان، بلکه همۀ-د
  

  اردیبهشت. ارشد آزاد . 82                                                                                      کدامیک از متفکران زیر بر افالطون بیشتر تأثیر داشته اند؟                                  -113
   طالس-الف
   پروتاگوراس-ب
   هراکلیت-ج
   اپیکور-د
  

  اردیبهشت. ارشد آزاد . 82                                                                                 حقوق طبیعی از اصول اصلی کدام یک از مکاتب زیر است؟                                      - 114
   کمونیسم-الف
  سم لیبرالی-ب
   الیتیسم-ج
   فاشیسم-د
  

  اردیبهشت. ارشد آزاد . 82                                                                                   تأکید می شود؟                              (Atheism) کدامیک از مکاتب زیر به آته ئیسم - 115
   شکاکی-الف
   افالطونیان نو-ب
  یاولیسم ماک-ج
   آنارشیسم-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 83                                  در اندیشۀ سیاسی آباء کلیسا، یا متفکران مسیحی، گناهکار بودن انسان سبب پیدایی چه چیزی دانسته شد؟   -116
                           تابعیت دولت از کلیسا                                                   -الف
  »شهر خدا« دور شدن انسانها از -ب
   بردگی، حکومت، مالکیت خصوصی-ج
   همراهی دولت و کلیسا و آموزۀ دو شمشیر-د
  

  اسفند. ارشد سراسری . 83                                                                               در مورد چه شکل حکومتی، افالطون و ارسطو با یکدیگر موافق بودند؟                   - 117
   حکومت پادشاهی یا مونارشی-الف
   حکومت آرمانی مبتنی بردموکراسی-ب
   حکومت آریستوکراسی همراه با دموکراسی-ج
   ترکیب حکومت اولیگارشی و دموکراسی-د
  

  ، در راستای چه هدفی صورت گرفته است؟  »جمهور«در کتاب  نظریه پردازی افالطون در مورد عدالت، تربیت و کمونیسم -118
  اسفند. ارشد سراسری . 83                                                       طراحی آرمانشهر                                                                                                 -الف
  ادن ناکارآمدی دموکراسی نشان د-ب
   حفظ وضع موجود و جلوگیری از تغییرات اجتماعی-ج
   ارائه تصویری اززندگی خوب و عقالنی برای برده داران-د
  
  

   ج–118 د                                           –117                                                 ج  –116 الف                                               –115  الف                                          –114  ج                                               –113    ج                                               –112      
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   گرفتند؟  را کدام مکتبهای فکری دروۀ یونانیگری پی» بی دردی«و» آرامش مطلق روان« به جای مفاهیم انتزاعی محض فلسفۀ افالطونی و ارسطوئی، دو اصل -119
  اسفند.  ارشد سراسری   .  83                                                                                                                                                           هر چهار مکتب-الف
   مکتب رواقی، مکتب کلبی-ب
   مکتب کلبی، مکتب شک-ج
  مکتب رواقی، مکتب اپیکوری -د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 83                                                                                                                از دیدگاه ارسطو حکومت برتر کدام است؟                                  - 120
   الیگارشی-الف
  دشاهی پا-ب
   دموکراسی-ج
   تیرانی -د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 83                                                                                 به عقیده هگل کدام دانشمند یکی از چهره های تاریخی جهان است؟                    - 121
   ارسطو-الف
   افالطون-ب
   سقراط-ج
  ون سیسر-د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 83                                                                                         مهمترین وظیفه دولت از نظر ارسطو کدام است؟                                               - 122
  اخالقی و تبدیل آنان به انسان های با فضیلت اصالح عیوب اخالقی شهروندان و پرورش فضائل -الف
  . جلوگیری از اعمال سوء و ظالمانه در شهروندانی که به منافع سایر اعضای جامعه لطمه می زنند-ب
  . وضع قوانینی که برتر از هر چیزی است و بر امور جامعه و اختالف های افراد حاکم است-ج
  .  رای همه افراد جامعه ایجاد رفاه نسبی و رفع نیازهای معیشتی ب-د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 83                                                                                     جمهور یا جمهوریت در قاموس اندیشه افالطون به کدام معناست؟                    -123
والً بر اثر دگرگونی معانی واژگان در گذر زمان نمی تـوان معنـای دقیـق و معـادل مناسـبی بـرای آن در نظـر                     از واژۀ یونانی پولیتیا گرفته شده و اص        -الف

  .گرفت
  . نوعی اجتماع سیاسی و انسانی است که بر اثر پیشرفت تدریجی زندگی اجتماعی بشر بوجود می آید-ب
  .ر مقابل سلطنت می باشد همان رژیم سیاسی جمهوری است که در دوره معاصر نیز متعارف است و د-ج
  . هر آئین ومنشور سیاسی که سرشت و ماهیت تشکیالت سیاسی را بررسی کند-د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 83                          در وضعیتی که بین مصالح شهروندان و مصلحت دولت و فرمانروایان تعارض رخ دهد، نظر افالطون چیست؟- 124
  .                           طونی مرجعع حل تعارض می باشند اعضای کمون افال-الف
  . حاکم باید مصالح اتباع را بر تأمین منافع خود مقدم بدارد-ب
  . چون دولتمرد، فرهیخته و فیلسوف است، نظر و مصالح وی در اولویت است-ج
  .فضیلت کسب می شود معیار، تحقق و نشر فضیلت در جامعه است، پس باید مالحظه کند در کدام یک -د
  

  .در اروپا فراهم ساخت» دولت مطلقه«خواسته یا ناخواسته راه را برای استقرار .......  پس از رنسانس اندیشه متفکرانی چون  - 125
  اسفند. ارشد سراسری  . 83                                                    افالطون، ماکیاولی، اشتراوس                                                                                 -الف
   هابز، مارکس، ماکیاولی -ب
   ماکیاولی، هابز، مونتسکیو-ج
   ماکیاولی، بدن، هابز-د
  

   د–125 ب                                            –124  د                                               –123 الف                                                –122                                             ج  –121  ب                                             –120    الف                                        –119      
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  اسفند. ارشد سراسری  . 83                                                                             کتاب جمهور افالطون توسط کدام یک از اندیمشندان مسلمان تلخیص گردید؟       -126
   ابن رشد-الف
   ابن سینا-ب
   فارابی-ج
   خواجه نصیرالدین طوسی-د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                                                                               اند ؟                                        چرا ارسطو را عقل سلیم طبقه متوسط دانسته– 127
   چون جانبدار عدالت توزیعی بود –الف 

  گفت مالکیت باید به قدر متناسب توزیع شود   چون می–ب 
  کند   چون معتقد بود طبقه متوسط افراط گری دموکراسی را تعدیل می–ج 
   طبقه متوسط با میانه روی الیگارشی تناسب دارد کرد  چون فکر می–د 
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                            یونان چه شکل حکومتی داشتند؟ ) های  سیتی استیت(  در قرن پنجم بیش از میالد ، دولت شهرهای – 128
                                         الیگارشی و دموکراسی                       –الف 

   الیگارشی و اریستوکراسی –ب 
   پادشاهی و دموکراسی –ج 
   دموکراسی و آریستوکراسی –د 
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 85                                                                                                                                                                                           : از دیدگاه ارسطو -129
  . همۀ شکل های درست دولت به یک نوع قانون اساسی نیاز ندارند -الف
  . مالیکت و اموال مشترک ، همزیستی و همکاری آدمیان را افزون می کند -ب
  . یک نوع قانون اساسی واحد نیازمندند  همۀ شکل های درست دولت به-ج
  . مردم با تدوین قانون اساسی ، دولت را به وجود آورده اند -د
  

  اسفند . ارشد سراسری  . 85                                                                                      در تعریف ارسطو از شهروند ، چه نوع حقی برای او در نظر گرفته شده است ؟-130
   حق اشتغال به وظایف دادرسی و تقوی -الف
  صب ا حق اشتغال به وظایف دادرسی و احراز من-ب
   حق اشتغال به وظایف دادرسی و فضیلت-ج
   حق اشتغال به وظایف دادرسی و صفات اخالقی-د
  

  اسفند . ارشد سراسری  . 85                                                           یونان برقرار بودند ؟ دولت های– کدام شکل های حکومت در قرن پنجم قبل از میالد در شهر -131
   الیگارشی و پادشاهی-الف
   پولیتی و جمهوری -ب
   آریستوکراسی و پادشاهی -ج
   الیگارشی و دموکراسی-د
  

  بات دولت و نمایانگر تفکر سیاسی ادارکی او دانسته می شود ؟ از اعتقاد ارسطو به میانه روی و اعتدال چه چیزی عامل ث-132
   اسفند.  ارشد سراسری     .  85                                                                                                                                                               طبقه متوسط-الف

   ضرورت وجود مالکیت-ب
   فضیلت مندی شهروندان-ج
   ساختار اولیگارشیک جامعه-د
  
 الف  –132  د                                         –131  ب                                                –130                           الف                   –129  الف                                           –128  ب                                            –127   الف                                           –126     
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  سفند ا. ارشد سراسری  . 86                                                                                              گفتۀ کدام فیلسوف یونانی است ؟» انسان میزان همۀ امور است «  عبارت -133
   سقراط-الف
   گورگیاس-ب
   هراکلیت-ج
   پروتاگوراس-د
  

  اسفند . ارشد سراسری  . 86                                                                                  عقاید کدام مکتب سبب شعار حقوق طبیعی بورژوازی در عصر جدید اروپا شد ؟-134
   کلبیون-الف
   رواقیون-ب
   شکاکیون-ج
   اپیکوریان-د
  

  در جامعۀ کمال مطلوب وی چیست ؟) فرمانروایان (  علت و انگیزۀ اصلی افالطون برای توجیه شیوه زندگی اشتراکی پاسداران -135
   بهمن.  ارشد سراسری     .  87                                                                                                             کاشتن بذر شادی و نشاط در قلوب فرمانروایان-الف
   از بین بردن ریشۀ طمع ، کینه و خصومت در پاسداران -ب
   مقابله با مالکیت خصوصی به عنوان مظهر پلیدی ، فساد و نفاق -ج
   حاکم کردن اصل فضیلت در روابط فرمانروایی و فرمانبرداری -د
  

  بهمن . ارشد سراسری  . 87                                                                         ................ۀ متوسط را بهترین حکومت ممکن می داند ، زیرا  ارسطو حکومت طبق-136
  . فضیلت در میانه روی است-الف
  . مبتنی بر عقل و خرد است -ب
  .دیده می شود  جاه طلبی و شهرت در این نوع حکومت کمتر -ج
  . امنیت و اعتماد در این نوع حکومت بیشتر و بهتر برقرار می شود -د
  

   به گمان کدام متفکر آزادی واقعی فرد در جامعه مدنی عبارت است از اطاعت از قوانینی که خود فرد در گذاردن آن قوانین شرکت داشته است ؟-137
  بهمن .  ارشد سراسری     .  87                                                                                                                                                                         الک -الف
   روسو-ب
   میل-ج
   هابز-د
  

  بهمن . ارشد سراسری  . 87                                            لسفه یونان درآمیخت ؟ کدام متفکر برای سازش عقل و ایمان کوشید و از این راه دین مسیحیت را با ف-138
   مارتین لوتر-الف
   سیسرو-ب
   توماس آکویناس-ج
   زنون-د
  

  بهمن . ارشد سراسری  . 88                                      از نظر کدام اندیشمند ، عدالت عبارت است از قانون طبیعی و قانون طبیعی همه جا یکسان و ابدی است ؟-139
   آرشیلوس-الف
   سیسرو-ب
   آریستاپوس-ج
   سنت آمبروز-د
  

    ب–139  ج                                            –138     ب                                           –137  الف                                            –136  ب                                           –135  ب                                            –134   د                                             –133     
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ارسطو از این عقیده که فقط به چیزهایی دانش می یابیم که ضروری و کلی اند و ضرورت و کلیت در قلمرو طبیعت وجود دارند و نباید در قلمرو کارهـای                                 -140
  بهمن . ارشد سراسری . 89                                                                                                                                                     ؟کرد ، چه نتیجه ای گرفت بشری آنها را جستجو 

  ردحکومت فیلسوف شاه  -الف
   اکم بر رفتار انسان هاتوانایی فیلسوفان به فهم اصول ح  -ب
   توانایی فیلسوفان به رهبری رفتار سیاسی مردم  -ج
   فلسفه بهترین خصلت سیاستمدار است   -د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 89           در بیان نقطه نظرهای مشترک میان افالطون و ارسطو کدام بیان صحیح نیست ؟                                                                          -141
  .خوبی ، فقط خاص فرمانروایان است   -الف
  .درباره ی موقعیت و نقش زن به یکسان نظر داده اند   -ب
  .هردو حامی نظامی اند که دارای سیستم بردگی است   -ج
  .ذات بندگان ، محروم از کمال عقلی است   -د
  

  بهمن .ارشد سراسری . 90                                                                                                                                                                                   :              پیساگوراسی ها   -142
  . ضد آریستوکراسی بودند -الف
  .دند  مخالف دخالت در سیاست بو-ب
  . مخالف کاربرد ریاضیات در سیاست بودند -ج
  . حکومت آریستوکراسی را متناسب و موزون می دانستند -د
  

به غایت کمال رسیده و با آن انسان ها برای دست یـافتن             ) با اتکا به ذات     ( به عقیدۀ ارسطو عالی ترین سازمان اجتماع که از لحاظ توانایی برآورد نیازها               -143
  بهمن.ارشد سراسری . 90خالقی می کوشند ، چیست ؟                                                                                                                                                                          به کمال ا

   جامعۀ سیاسی-الف
   عدالت-ب
   سعادت-ج
  نه روی  میا-د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الف              –143                                                                                                   د –142                                                                                                   ب            –141                                                                                                   الف   –140     
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151    ♣        101          ♣  51         ♣  1  
        152    ♣        102        ♣   52    ♣      2  
        153          ♣  103      ♣     53    ♣      3  
        154        ♣    104    ♣       54      ♣     4  
        155          ♣  105      ♣     55          ♣  5  
        156      ♣      106          ♣  56       ♣   6  
        157          ♣  107    ♣       57          ♣  7  
        158    ♣        108          ♣  58         ♣  8  
        159        ♣    109        ♣   59          ♣  9  
        160      ♣      110        ♣   60    ♣      10  
        161        ♣    111      ♣      61          ♣  11  
        162      ♣      112      ♣      62      ♣     12  
        163      ♣      113          ♣  63        ♣   13  
        164          ♣  114      ♣      64    ♣      14  
        165          ♣  115    ♣        65        ♣   15  
        166      ♣      116        ♣    66    ♣      16  
        167    ♣        117        ♣    67       ♣    17  
        168      ♣      118      ♣      68     ♣     18  
        169          ♣  119    ♣        69          ♣  19  
        170        ♣    120        ♣    70      ♣     20  
        171      ♣      121          ♣  71    ♣      21  
        172          ♣  122        ♣    72          ♣  22  
        173    ♣        123          ♣  73      ♣     23  
        174        ♣    124          ♣  74         ♣  24  
        175    ♣        125        ♣    75    ♣      25  
        176          ♣  126    ♣        76      ♣     26  
        177        ♣    127    ♣        77       ♣   27  
        178          ♣  128      ♣      78        ♣   28  
        179        ♣    129    ♣        79          ♣  29  
        180    ♣        130        ♣    80        ♣   30  
        181    ♣        131      ♣      81        ♣   31  
        182          ♣  132    ♣        82      ♣     32  
        183    ♣        133        ♣    83        ♣   33  
        184        ♣    134          ♣  84      ♣     34  
        185        ♣    135      ♣      85    ♣      35  
        186          ♣  136        ♣    86          ♣  36  
        187        ♣    137          ♣  87      ♣     37  
        188      ♣      138      ♣      88          ♣  38  
        189        ♣    139      ♣      89        ♣   39  
        190          ♣  140        ♣    90      ♣     40  
        191        ♣    141        ♣    91    ♣      41  
        192    ♣        142        ♣    92        ♣   42  
        193          ♣  143          ♣  93      ♣     43  
        194            144    ♣        94      ♣     44  
        195            145        ♣    95      ♣     45  
        196            146    ♣        96        ♣   46  
        197            147          ♣  97          ♣  47  
        198            148    ♣        98    ♣      48  
        199            149      ♣      99      ♣     49  

        200            150      ♣      100      ♣     50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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