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   مقدمه-1

شهرت دارد ) Communism(» ینظام اشتراک«  را که امروزه به عنوانيادهیعقصورتی از 

برو شده و ریعیار وسی بسيهاها و مخالفت با موافقتيالدیستم می در قرن ببه ویژهو 

 مشاهده يجمهور افالطون در کتاب معروف يم شده از سوی ترسی در شهر آرماناست،

توان او ین خصوص مطرح کرده است به جرأت می ادراساس آنچه افالطون  بر. میکنیم

 نیز بزرگترین طرح نین منتقد ای چنانکه اول1. دانستی اشتراکیانگذار طرح زندگیرا بن

کتاب دوم، (ش ی خواستیس است که در کتاب  ارسطو بودهیعنیشاگرد خود افالطون، 

  . به نقد آن پرداخته است) اول و دوم يهافصل

 ۀیـ  در خـصوص نظر به ویـژه ( افالطون  ۀ مختلف فلسف  يهاگر قسمت ید ةبارارسطو در 

 ۀ است که مورخـان فلـسف      ین در حال  ی و ا  ه مخالفت با افالطون برخاسته است     ز ب ین) مثل

 يآرانقـد   افالطون و محق بـودن او در         يو در گزارش آرا    منصف بودن ارسط   ةونان دربار ی

ـ    يستند افـراد  یـ  کـم ن   2.ستندیـ القول ن استادش چندان متفق    يد ارسـطو آرا    کـه معتقدن

 دیا آنها گـش    زبان به انتقاد از    یراحت  به تواندب گزارش کرده است که      ياافالطون را به گونه   

ـ   وارد شدهيزی او در واقع به چ  يهاو انتقاد  قـت سـخنان افالطـون و مفـاد     یا حقاند کـه ب

   3.ات او فرق داردی نظریاصل

 ی بـه گـزارش ارسـطو از زنـدگ         یم نگـاه  یخـواه ینجا مـ  ی که در ا    است سن اسا یبر ا 

زان یـ  میابیـ و پـس از ارز بیندازیم ه ین نظری او از ا ي مورد نظر افالطون و نقدها     یاشتراک

م تـا  یم بتـوان یدواریـ  ام.می بپردازشی اعتبار انتقادهاۀ درجة درباريت گزارش او به داور دق

م کـه بـه نظـر افالطـون         یده باشـ  ی محترم رسان  ةخوانند خود را بر     ةدین عق یان مقاله ا  یپا

 جامعـه الزم اسـت    حاکمانيبرا)  کسب تخصصیعنی(جهل   از بند    یی که رها  طورهمان

  به  خاطر  آنها از تعلق   ییند، رها ی برآ ی خوشبخت يت جامعه به سو   ی هدا ةتا بتوانند از عهد   

ـ با) و نفـس  (زمامـداران شـهر     . ن منظور شرط است   ی ا يز برا یثروت و خانواده ن    د دانـا و    ی

انـد  گر وابسته یکدین دو شرط به     یالبته ا . خوشبخت شود ) و فرد (وارسته باشند تا جامعه     

بـه  «ن است کـه مـا       یت دارد ا  یآنچه اهم .  قابل تحقق هستند   ی نسب يشه به مقدار  یو هم 

ه آن  یمـان را شـب    م جامعـه  یـ تا آنجا که در توان دار     « می کن یم و سع  یباشبند  ین الگو پا  یا

   ).98 ،1379 ،يگاتر (»»میگردان
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  طون افال ی اشتراکۀیگزارش ارسطو از نظر-2

کمـال   (ی آرمـان  يهـا  حکومـت  ی بـه بررسـ    استیسارسطو در کتاب دوم از هشت کتاب        

فـصل  ه او سـ . ورزد  مـی ادرتمبـ انـد   شنهاد کرده یپردازان مقدم بر او پ    هیکه نظر ) مطلوب

 ن مـورد اختـصاص  یدر ا  افالطوني آرای را به بررساستیسن کتاب  ینخست از نه فصل ا    

 افالطون؛ و فـصل سـوم،       ي او مربوط است به کتاب جمهور      ی فصل اول بررس   ود. دهد می

افالطـون  ن اثـر    ین آخر ی ا يتقادن ا یس، برر نی و قوان  يجمهور به   ياسهی مقا یپس از نگاه  

  . دهدیۀ همت خود قرار مرا وجه

 يجمهـور در کتـاب    «،  )3،1 دوم،   کتـاب  ،اسـت یس( گزارش ارسطو اساس  برافالطون  

 اشـتراك زنـان و   ةویحل کرده است که عبارتند از شـ ] به گمان خود[ را  يمسائل معدود 

 مـردم را بـه دو طبقـه         ۀب همـ  ن کتـا  ی در ا  ي و .ز سازمان حکومت  ی و ن  ییکودکان و دارا  

و د  داری م  که به هنگام جنگ از کشور پاس       يگری د ۀ برزگران و طبق   ۀطبق: کندیبخش م 

ا پاسـداران   یـ [ انیزنان و فرمانروا  یشود و را  ی دوم منشعب م   ۀن طبق ی که از ا   ی سوم ۀطبق

وران شهیران و پ  ا برزگ ینکه آ یبه نظر ارسطو، ا   » .زندیخیان آنها برم  یکشور از م  ] اریام ع تم

ا یـ کننـد    می نقشيفایو در حکومت ا  ) 2،11  دوم، بکتا(  هستند یاشتراک ی زندگ يدارا

در طـرح   ا نـه، یـ شهر هستند   از دولتیز موظف به دفاع مسلحانه و نظام   یا آنها ن  ینه، و آ  

د یـ زنـان با «  به هر حـال ی ول.)1، 3دوم،  کتاب  (شده است   ن مشخص   یافالطون به روشن  

 ۀیـ افالطـون بق  ). همان( »دارانسابند که پا  یبهره   یتی کنند و از همان ترب     یخدمت سپاه 

  . اختصاص داده است» ت پاسدارانیوة تربیبحث دربارة ش« را به يجمهورکتاب 

از همـان   او م کـه یکنـ ی مالحظـه مـ   نیقـوان  بـا    يجمهـور  ۀسیدر مقام مقا   نیهمچن

 یچ سـخن  ی و ه  دیگوی سخن م  يجمهوررح در   ط م یمات طبقات ی و تقس  یتی ترب يها وهیش

 افالطـون در خـود      .)2 ،3 کتـاب دوم،  ( 4آوردیمـ نان  یـ ه م بـ » ییاشتراك زنان و دارا   «از  

کتـاب  ( »دهـد ی نم یحیضگونه تو  چیاشتراك ه ] یو چگونگ [ حدود   ةدربار«ز  ی ن يجمهور

  .)3 ،1دوم، 

د افالطـون حـدود   یـ گوینجا مید غافل شد که هر چند ارسطو در ا    ین نکته نبا  یالبته از ا  

د یـ آین برمـ  ید چن یگوی م 15،  1 م،ب دو در کتا او  اشتراك را مشخص نکرده است، از آنچه        

 اعم  يبه معنا (پاسداران   ةژیرا و ) ن طور اشتراك ثروت   یو هم  (اشتراك خانواده  که افالطون 

  5.ده داردی عق)تیو مالک(وران به اعتبار خانواده شهیان برزگران و پیمداند و در یم) کلمه
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ن یده اسـت، همانـا تـأم       خـود قـرار دا     ی اشتراک ۀی نظر ي که افالطون مبنا   ی اما هدف  و

 .)4 ،1دوم،  کتـاب   ( »است) polis (یسای س ۀن حد ممکن وحدت در سراسر جامع      یشتریب«

 يهـا  ي ناهنجارۀهم«م که  یه داشته باش   الزم است توج   ییخصوص اشتراك دارا   در ویژه به

دروغگـو، و    انگواهـ  تیـ ان مـردم، محکوم   یـ  م یشکنمانیپ،  يمانند دعاو  (یامع کنون جو

 مـشترك در    یـیِ بر اثر آنست که نظام دارا     ) دستان از توانگران  ی ته يسازنهیو ک  یچاپلوس

  .)9 و 8، 2دوم، کتاب (» ستیآنها برقرار ن

 مـردم در    ۀهمـ « است کـه      محقق شود الزم   یفدن ه ینکه چن ی ا ي برا فالطونبه نظر ا  

 ،1اول،  (» ستیـ  من ن  از آنِ «ا  ی»  من است  از آنِ «ند  ی بگو »]زیک چ ی ةو دربار [ک زمان   ی

 همـه   یعنی .شماردبن  اگری خود و د   کسان از آنِ  ی را به طور     يزی هر چ  ی هر کس  یعنی). 8

  .ان افراد جامعه مشترك باشدیز میچ

ن یـ هـر چنـد ا    (واست  ران افراد جامعه    ی، احساس عاشقانه م   ی افالطون ی آرمان ۀدر جامع 

 است پدر و    ممکناند،     پرورده شده  ی ندارند و به صورت اشتراک     یت خانوادگ یافراد، چون هو  

   .)15، 1 دوم، کتاب(ست یز نیگر جایکدی با ی اما همخوابگ،)ا خواهر و برادر باشندیپسر 

   افالطون در خصوص اشتراك خانوادهۀینقد ارسطو از نظر -3

 ةات افالطـون دربـار    یـ در نقد نظر   و) 3-18،  1 ،کتاب دوم ( استیسارسطو در کتاب دوم     

  . پردازندیم یاشتراك خانواده به چند موضوع اصل

حاد و  در باب اتّ  ) که در بهترین سیاست از نظر اوست      (را   افالطون   ۀی ارسطو نظر  -3-1

ان ی در م  يحادن اتّ ی تحقق چن  ي برا  او درخصوص اینکه  یاسی س ۀاسر جامع ر در س  یگانگی

ـ ی و آن را باعـث و      شماردی م دهد، مردود یم خانواده فرمان م   داه انه بپاسداران    شـهر   یران

 درگـذرد،   ینیآشکار است که وحدت چون از حد مع       « :سدینوین مورد م  ی در ا  او. داندیم

ـ از تکثـر افـراد پد       طبعاً یاسی س ۀرا هر جامع  ید؛ ز یگرای م یستی به ن  یاسی س ۀآن جامع  د ی

 نخست حکم خـانواده و سـپس    درگذرد، آن جامعهینید و اگر وحدت آن از حد مع     یآیم

 را وحـدت    یاسـ ی س ۀقانونگذار بتوانـد جامعـ     یپس اگر حت  . دا خواهد کرد  یحکم فرد را پ   

 کتاب(» ستی ن یاسی س ۀ جامع یرا فرجام کارش جز تباه    یز کند، ز  ید از آن پره   یبخشد، با 

ن است که   ی، به ا  ی، برخالف اردوگاه نظام   )شهر دولت ای( یاسی س ۀقوام جامع ). 4 ،1 دوم،

، 1 کتـاب دوم، (د  دارنـ یفیگر اختالف کیکدی باشد که با يافته از عناصر ی لی تشک یوحدت
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ـ ازات اسـت    یـ  در امت  ياز دارد عمدتاً برابـر    ینه بدان ن  یدمک  یآنچه  ). 5  از  يرخـوردار به  ن

م، در واقـع از کمـال و   ینه بکاه ی روابط مد  یدگیچیاگر از تنوع و پ    . حداکثر وحدت ممکن  

بهتـر از خـانواده     ] نهیمد[ یاسیس ۀخانواده بهتر از فرد و جامع      «.میا  آن کاسته  يتوانمند

 ياي کمال و توانمند   نین تحقق چ  ي؛ و برا  )7،  1دوم،  کتاب  (» آوردیخود را برم   يازهاین

تـوان  ی مـ  یبه طـور کلـ    . جامعه افزوده شود   ة سازند يالزم است که بر تعداد و تنوع اجزا       

ش وحـدت   یازهـا ی رفـع ن   ير آن برا  تشی ب یی جامعه و توانا   ی درون ي استغنا يگفت که برا  

   6.)همان( ح داردیار ترجیتر بر وحدت بسکم

تـوان اشـتراك در زن و       یم، نمـ  ی بدان یاسی س ۀ به نفع جامع    اگر وحدت را   ی حت -3-2

 هـر « ۀجملـ  در» همه«و» هر«واژگان  .  تحقق آن دانست   ي برا یق مناسب یرفرزندان را ط  

» تـک تـک   «بهم هستند؛ هم به      م یدر واقع واژگان  » داندیز را از آنِ من م     ی همه چ  یکس

 افالطـون در  ی اشـتراک ن است کـه آرمـان  یت اقی حق.»کجایهمه  « به    هم ،کندیداللت م 

  نـه احـساس    يان جامعه یدر چن  افراد. شودی م یمنته» من «ي و نابود  یباختگواقع به رنگ  

بـه  . يت جـد  یکنند و نه احساس مسئول    ی م یقی حق ي و همسر  ي و مادر  يت و پدر  یمالک

. ستیـ چ کـس ن ی هـ اقـع از آنِ  همـه اسـت در و   کـه از آنِ يزیتوان گفت چ  یک معنا م  ی

از «. ستیـ اش مسئول ن  چ کس درباره  یز ه ی ن یئولند از جهت  اش همه مس   که درباره  يزیچ

 که  ییها  خانواده ین سرپرست دارند به خوب    ی که چند  ییهات که ادارة خانواده   سون ر یهم

   .)11، 10، 1دوم، کتاب (» .ردی گی سرپرست هستند، انجام نمي عدة کمتريدارا

م که از راه اشتراك در فرزندان و عـدم اطـالع از             یده باش ین عق یگر هم بر ا   ن ا یهمچن

 .میابیـ  دست   يترشیم به وحدت ب   یتوانی دارد، م  ی چه کس  ا ب ی چه نسبت  ینکه چه کس  یا

محال است افراد، بـرادران و پـسران و         «م داشت که    ی خود خواه  يش رو یرا پ ن مشکل   یا

جـود دارد،   ائـشان و  یکـان و اول   ودان ک ی که م  یشباهت اری ز . نشناسند  را  خود یمادران واقع 

، 1کتـاب دوم،     (»نـد  بزن ییها گر، حدس یکدی] تیهو [ةکه دربار  داردیمر افراد را وا   یناگز

ن یان از راه شباهتشان به والـد      ت فرزند یص هو ی تشخ ي برا ی فراوان ی عمل يهانمونه. )13

  .)همان (ینوایا در جهان حی باشد یتوان ذکر کرد، خواه در عالم انسانیم

 ی کـس  یدر وحـدت افراطـ    کنـد کـه     ی افالطـون، اسـتدالل مـ      ۀینظررد   ارسطو در    - 3- 3

ل یـ  زای اخالقـ يهـا   ارزش شـود کـه   ین باعث م  ی کدام خانواده است و ا     داند که متعلق به    یمن

رد یـ هـا صـورت بگ  نیـ ن و جـز ا    یقوق والـد  ع،  ی مانند زنا با محارم، برادرکش     ییهاشوند و جرم  
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ـاهنگ       ی د یبه سخن ). 15،  14،  1دوم،  کتاب  ( ـاد    یگر، اشتراك خانواده، نه فقط سبب هم  و اتح

ـاع  يهـا  تـر ارزش  آورد و از همه مهـم     ید م ی پد یبلکه اختالفات گردد،  یمنافراد جامعه    ، ی اجتم

لت محـسوب  ی را که فـض یز احساس عطوفت و مهربانین زش با پدر و مادر و    یز از آم  یچون پره 

د کـرد،   نـ  خواه یگر دوست یکدیتر با    کم ی افالطون ی آرمان ۀاد جامع افر. بردیان م یشوند از م  یم

   .)16، 1دوم، کتاب (» ن مصلحت هر کشور استی برتریدوست«  کهیدر حال

کنـد  یح مـ یانگارد و تصر  یظاهر و بدباطن م   افالطون را خوش   ین اشتراک یارسطو قوان 

پنـدارد کـه    یرا مـ  یـ  ز .ردیپذین را بشنود، شادمانه آنها را م      ین قوان ی که شرح ا   یکس«که  

احـساس  گر یکـد ی شـگرف در حـق   ي و مهـر ی دوسـت ]نین قوانیبا به کار بستن ا [ مردم

، محـال   هکـسر ی 7او مـشترك    یانزنـدگ «نکه  یغافل از ا  ) 8 ، 2دوم،  کتاب  (» کرد خواهند

 چون از آن    یاسی س ۀ هست که جامع   يانقطه.. . وحدت يدر تکامل به سو    رایز.. .دینمایم

 ینکه در زنـدگ ی ضمن ا  ).9 ،2 کتاب دوم، ( »دهدی را از دست م    شی خو یهست ،فراتر رود 

  8.ماندی نمی باقيگریزن د ه باه در مواجيشتنداری خوي برای اساساً محلیاشتراک

 ي آنکه بـرا   ي چون افالطون به جا    یلسوفین رو ارسطو در شگفت است که چگونه ف        یاز ا 

و فرهنـگ و     ]یاجتماع[وب، از راه عادات      کمال مطل  ۀ جامع ي و برقرار  یل اخالق یم فضا یتعل

توانـد  ی مـ ی اشـتراک ی پنداشـته کـه زنـدگ     نینش رود، چ  ی مقصود خو  ی در پ  يقانونگذار

  ).10 ،2 دوم،کتاب ( برساند ي و سعادت و رستگاریجامعه را به سر منزل خوشبخت

 یـی گران بـاور اسـت کـه مطلـق    یـ ون بـر ا   ت با انتقاد از افالطـ     قی ارسطو در حق   -3-4

 ی زندگ ی لذات خصوص  ۀشود که هم  ی محض موجب م   عدالت به   یابی دست يطون برا افال

تحرکـات    دری موجـب سـست    ی اشـتراک  ۀ جامع ۀیرا نظر یز.  سلب گردد  یاز انسان اجتماع  

 يه و اساس شـاد    ی که پا  ها  انسان يکوکاری محبت و ن   يان جامعه یود و در چن   شی م يفرد

   .گرددی میمعنیان آحاد اجتماع است، بیدر م

تـر از   بـه مراتـب کـم      يان جامعـه  ی در چن  ها  انسان و قرابت    ینسبت احساس دلبستگ  

گــر ی د وي و فرزنــدياحــساس پــدر.  متعــارف وجــود دارديهــاآنــست کــه در جامعــه

 ییرنـگ اسـت کـه گـو        کـم  يان جامعه به اندازه   یان افراد ا  یم  در ی خانوادگ يها احساس

 د آورده اسـت   یـ مـزه پد  ی ب یه و محلول  ل شد یح آب مست  ی شراب در مقدار فراوان    ياقطره

  .)17، 1دوم، کتاب (
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 م کـه او   ی هـست  ن مـشکل روبـرو    یـ  افالطـون بـا ا     ی و باالخره در جامعه اشتراک     -3-5

ان کودکـان   یـ مبـه   د  یـ سته باشند با  یوران اگر شا  شهی برزگران و پ   ۀد کودکان طبق  یگو می

اقـت  یلی بـ  ی اشـتراک  کودکـان   از یکودکاگر   برعکس،   ؛ و  پاسداران منتقل شوند   یاشتراک

ان یـ  مطنجـا بـا خلـ   یا در. ابدیتر انتقال نییپا ۀبه طبقکه   داده شود، الزم است      صیتشخ

شود که نه اشـتراك مـا         می ن امر باعث  یم و ا  یشویاشتراك و اختصاص کودکان مواجه م     

ران  پاسـدا  ۀفرزندان طبقـ  «ها  ن نوع انتقال  ی بر اثر ا   . ما  نه اختصاص   و ل باشد ی و اص  یواقع

ا پدر و مـادر خـود       یا فرزند   یند، پاسداران را برادر     یآیگر درم یکدی در زمرة شهروندان     که

وندنـد،  یپ  می گر به جمع پاسداران   یات د بق ط از که   ین کودکان ی و همچن  نخواهند شناخت 

ز یـ  پرهي از بزهکـار يشاوندیـ شاوند خود نخواهند شمرد تا به پاس خو یآن طبقات را خو   

زه، یل سـت  یـ از قب  ( انـواع فـسادها    ينه برا یب زم ین ترت ی و بد  ؛)18 ،1دوم،  کتاب   (»کنند

  .  شدا خواهدیمه )ی آدمکشو] یعیر طبیغ[ يعشقباز

   یی افالطون در خصوص اشتراك داراۀی نقد ارسطو از نظر-4

 همـسو بـا     يادیـ ِ افالطـون در چنـد مـورد بن        یـی  اشـتراك دارا   ۀیـ  ارسطو از نظر   يانتقادها

 يسازد امـا در مـوارد     ی اشتراك خانواده نزد افالطون وارد م      ۀی است که او بر نظر     ییانتقادها

  9. استین دو وجه نظام اشتراکی از ایکی ةژی او ويم که انتقادهایکنیز مالحظه مین

طـون از مطـرح      هـدف افال   ة دربـار  4، 1 را کـه در کتـاب دوم،         ی ارسطو سخنان  -4-1

 ۀمکـن در سراسـر جامعـ      ن وحدت م  یترشیب«د آوردن   ی پد یعنی،  کردن اشتراك خانواده  

 در صـورت    یزنـدگان «. ردیـ گی مـ  یز پ ی مطرح کرده بود، در خصوص اشتراك ن       »یاسیس

 در آنـست کـه   10 سـقراط ي خطـا .دیـ نمایکـسره محـال مـ   ی مردم  ییِمشترك بودن دارا  

کـسو  ی وحدت از يرا در تکامل به سو  یز... کندی نادرست آغاز م   ۀاستدالل خود را با مقدم    

ش را از دسـت     ی خـو  ی، هـست   چـون از آن فراتـر رود       یاسـ یس ۀعـ  هست که جام   يانقطه

ک شـود، بـا   یـ ن نزدآ چون بـه  یاسی سۀ هست که جامع  ياگر نقطه ی د يدهد و از سو    یم

 بـدتر  يا جامعـه یستیـ  بـه ن یکـ ی به علت نزد یدهد، ول ی خود را از دست نم     یآنکه هست 

  ).9 ،2کتاب دوم، (» شودیم

 وحـدت در  ي برقـرار ي بـرا یوان راه مناسـب تـ ی اشتراك کامل در امـوال را نمـ      -4-2

طـور   گر بـه یکـد ی کارها با ۀباً در همیدشوار است که تقر   یلی مردم خ  يبرا. جامعه دانست 
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 يت و اموال مشترك مربـوط باشـد، دشـوار         یو هرگاه که کار به مالک     . مشترك کار بکنند  

ر است، بـه    نه دشوا یان در هر زم   ی آدم ي و همکار  یستی همز یبه طور کل  «. شودیشتر م یب

  ).3، 2دوم،  کتاب(» شودی مربوط مییژه در آنچه به دارایو

 متناسب  يکنند و خواهان دستمزد     می دیگران تول یشتر از د  ی از مردم ب   ین برخ یقیبه  

  بـه وجـود    ییهـا  يبنـد ها و اختالفات و دسته    يتوزنهیب ک ین ترت ی بد .با کار خود هستند   

 از  هـا   انـسان ن  یهمچنـ  حفظ خواهد شـد؟    وحدت چگونه    ین وضع و حال   یدر چن . دیآ می

 ی اموال خصوص  ۀشیشه در اند  یکنند و هم  یآنچه که متعلق به خودشان است محافظت م       

  ).10 ،1، کتاب دوم( به مال مشترك ندارند یی و پرواش هستندیخو

 امـوال   ۀنـ ی مربوط به هز   يهالتی فض ۀنیشود که زم  ی اشتراك در اموال باعث م     -4-3

. دیـ آی فـراهم نمـ    ی و مهربان  ياری ي برا ی فرصت یتین وضع ی در چن  .ان برود ی از م  یشخص

دهد استعداد  یم آورد و اجازه  ی را فراهم م   یخواهي، امکانات آزاد  یت خصوص یوجود مالک 

 اسـت   یت خـصوص  یدر صورت وجود مالک   . ن حال خود را نشان دهد     یو طبع بشر به بهتر    

 در  .همانـان لـذت ببـرد     یبـه م  ا خـدمت    یـ گران  یلت کمک به د   یتواند از فض  یکه انسان م  

لت ســخاوت و ی فــضي بــرايانــهیم، زمی را حــذف کنــیت خــصوصیــالک کــه میصــورت

  ).7 ،2 کتاب دوم،(ماند ی نمی باقیدست گشاده

ن یـ  ا .میت نـسبت بـده    یـ  جوامـع را بـه نهـاد مالک        يها يبه نظر ارسطو خطاست که دشوار     

 مقابله بـا    ي برا .)9 ،2کتاب دوم،    (»زدیخیمان بر ی سرشت آدم  يهایهمه از نادرست  «ها   يدشوار

 ،2دوم،  کتـاب   ( یکـ یلت و ن  یت عنصر فـض   یق تقو یت بلکه از طر   یها نه از راه حذف مالک     يدشوار

  . مید وارد شویبا) 10 ،2 کتاب دوم،(» يو فرهنگ و قانونگذار] یاجتماع[و از راه عادات ) 5

احـساس  «. رت داردیمغـا عـت انـسان   ی با طبها انسانت یبه نظر ارسطو رد حق مالک      - 4- 4

 دیـ او پد» لـذت «ر در یناپـذ وصـف  ی اوسـت، تفـاوت  ی خـصوص  یـی  دارا يزیـ نکه چ ی به ا  یدمآ

 هـوس، بلکـه   ۀختـ یگمان نه انگی است، بی همگان ی، که احساس  یدوست شتنیرا خو یز. آورد می

  .ردید مورد احترام قرار گیو به صورت معقول با) 7، 2 دوم،کتاب (»  استیعی طبيازهیغر

   يجمهور در یی اشتراك خانواده و داراۀینظر -5

 افالطون بر نظراو  و نقد یی ارسطو در باب اشتراك خانواده و دارایاسی سۀشی اندنجایتا ا

 آمده يجمهور نظر افالطون بدانگونه که در ینک به بررسیا. میان کردیرا به اختصار ب

  ر؟یا خیطون وارد است  افالۀیرظ ارسطو بر نيا نقدهایم آینی تا ببمیپرداز  میاست
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 نایــ بيجمهــور) e466(و کتــاب پــنجم ) b445( افالطــون در کتــاب چهــارم -5-1

م، یت کن یم و مطلوب ماست ترب    یخواهیطور که م   م پاسداران را آن   یکند که اگر بخواه    می

 خودشـان را از  ۀ ساالنیاجات اساسید احتی آنها با. را مالک باشنديزید شخصاً چ  یآنان نبا 

د مثـل  یـ ن پاسـداران با   یـ  ا ۀهمـ . افت کننـد  ین در ی ثابت و مع   يبه عنوان مقرر  اهل شهر   

 امـوال و    يرا به نظر افالطون اگر آنها دارا      ی ز .... غذا بخورند و   ی اردوگاه عموم  کیسربازان  

دار و  ل بـه خانـه    ی تبـد  شندیـ ندینکه به مصالح جامعـه ب     ی ا ي باشند به جا   ین خصوص یزم

خواهـد  .. . و یهمچشمو و چشم  يتوزنهیشان همراه با ک   یهند شد و زندگ   خوا.. . و دارنیزم

ذل اسـت کـه فقـط بـه فکـر           ران پـست و     ی مانند حکومت فرمانروا   ین حکومت یشد و چن  

   .منافع خودشان هستند نه به فکر منافع شهروندان

د کـه   کنیان م یب) e446-a449(در کتاب پنجم     ن در مورد خانواده، افالطون    یهمچن

آورنـد،  یمـ وجود ها به  ن زنی که ای مشترك باشند و فرزندانيها زن يد دارا ی با پاسداران

د یـ ن نبا ی والـد  ک از یـ چ  یهـ . سته شوند ید به چشم اوالد مشترك پاسداران نگر      ی با یهمگ

ش را ین خـو ید بتوانـد والـد   یـ هـا نبا  ک از بچـه   یـ چ  ی خود باشد و ه    ۀقادر به شناختن بچ   

  . ص دهدیتشخ

 ی پاسـداران از خودخـواه      کـه  شـود یه باعث م   خانواد یاکبه نظر افالطون روش اشتر    

ق خواهـد   یـ  بودن زنان تحت مراقبت دق     یالبته اشتراک . کنار شوند  بر ی و خانوادگ  یشخص

. د و کمال باشـ ی پاکنهایتها هستند در  ن وصلتی که محصول ا   یبود تا آنکه نژاد کودکان    

ق خواهـد   فـو  ت ی بر اختالف و دورنگـ     ی، توافق و همرنگ   ين شهر یدر چن  به نظر افالطون  

  .  را خواهد گرفتی گسستگي جایوستگیافت و پی

 ي بـرا  ین نظـام  یکند که هدفش از چن    یان م یحاً ب یم افالطون صر  یدید چنانکه   -5-2

جـاد مـصالح و احـساسات و    یرا بـا ا یـ ز. ان آنهاسـت یـ  میگانگید وحدت و ی تول ،پاسداران

ان یـ  م یگـانگ ین حس   یک چن ید و   یرس توان به وحدت  یان آنها، م  ی مشترك م  يوندهایپ

ن گفته که   ید ا ییدر تأ  ياا اشاره یل  یچ دل یگر ه ی د ياز سو . جاد کرد ی حاکم ا  ۀ طبق ياعضا

ت دهـد در    یز سـرا  یقات جامعه ن  بر ط ی مشترك را به سا    يهاخواسته خانواده یافالطون م 

 ،1375تس، گمپـر ( پاسداران است ة فصل سخن دربارنیرا در سرتاسر ایز «.ستیدست ن 

جامعـه  ده است که تنها منبع اختالف و تضاد در ین عقیر هر حال افالطون بر ا     د. )1022
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ان یـ  م ی و دودسـتگ   یمنجر گردد، همان وجود دورنگـ      زهیکه ممکن است به جنگ و ست      

  ). e449، پنجم، يجمهورد با یبسنج( حاکم است ۀخود طبق

 از  یت فقـط بخـش انـدک      ی مالک یم که نظام اشتراک   ی الزم است خاطر نشان کن     -5-3

سم یـ ن کمو يف امروز یرد و مطابق با تعر    یگیمار دارند، دربر  ی اخت پاسداران در اموال را که    

 طرفـدار  اتـوان افالطـون ر  یمـ ن افراد جامعه در نظر دارد،      ۀ هم ي بودن را برا   یکه اشتراک 

ت در پاسداران، فقـط اشـتراك در مـسائل         ینکه اشتراك مالک  یعالوه بر ا  . سم شمرد یکمون

نکـه  ی اسـت بـر ا  يگـر یل دیـ ز دلین نید، و ایت در ابزار تول یست، نه مالک  شت روزانه ا  یمع

  11. نبوده است) کلمهي امروزيبه معنا (ییسم دارایمونافالطون قائل به ک

 ۀیـ  ندارنـد و بق    يگـر یز د یـ شت چ یـ سـائل مع  و افالطون جـز     ۀقت پاسداران جامع  یدر حق 

پـس  . دیـ آیراد آن طبقـه درمـ   افـ ی تملک خـصوص   ابد و به  یی دوم انتقال م   ۀاموالشان به طبق  

چ وجـه  یرا افالطون به هـ یز. میکسان بدان ی يسم اقتصاد یخطاست که نظام افالطون را با کمون      

پاسـداران را نـه بـه    « او  بگـوییم درست آنـست کـه      . ستیل معتقد ن  یت مشترك وسا  یبه مالک 

  .)146 ،1370فاستر، (» کند  میوتت دعی از مالکیپوشه به چشمبلکت مشترك یمالک

م ی بـدان  ی نظام اشـتراک   م افالطون را معتقد به    یتوان گفت که اگر هم بتوان       می در واقع 

نکـه  یسم و ا  یـ ف کمون یـ  هر چنـد آن هـم بـا توجـه بـه تعر             . خانواده است  ۀطیتنها در ح  

 طبقات جامعه است، در     ۀ بلکه مربوط به هم    ی خاص ۀ بودن آن نه مربوط به طبق      یاشتراک

ان یـ ا کـه اشـتراك خـانواده در افالطـون فقـط در م             ریافالطون مصداق نخواهد داشت؛ ز    

 يسم اقتـصاد  یکه بتوان او را به مطرح کردن کمون        ی در صورت  یالبته حت . پاسداران است 

 نبـوده   ي اقتـصاد  ۀم که هدف افالطون برنام    ینکته باش ن  ید متوجه ا  ی باز هم با   .متهم کرد 

 ۀشتر جنبـ یـ که هدف او بلب.  چون مارکس قرار دادیف کسانیرد توان همیو او را نم  است  

  .  داشته استی و پرورشیتیترب

 ۀطبقـ نـد در    فرز بـودن زن و      یسم خانواده هم هر چند اشتراک     ی در مورد کمون   -5-4

ـ ،تـوان رد کـرد  ی افالطون نمـ  یظام آرمان پاسداران را در ن    ن یـ  هـدف او را از ا ی وقتـ ی ول

ف وحدت به نحو اکمل      افالطون با هد   دولتشهرد که   یم د یم، خواه یری در نظر بگ   دولتشهر

 در یعنـ ی ،جهـان کثـرات و پنـدارها   ست و او در     یـ  ن تحققل  ب قا ی به طور کل   ن عالم یدر ا 

، بلکه فقط خواسته    12 نکرده است  يزیری را پ  يزین چ یچنم،  یکنی م یدگن که ما ز   یعالم

ت محـض اسـت و      یـ  نشان دهد آنجا که صحبت از واقع       ی آرمان دولتشهرک  یان  یاست با ب  
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.  خواهـد بـود  ست، تا چه حـد امکـان وحـدت   ی نیالت حس ی و شهوت و تما    بحث از پندار  

 چونـان  ن مـسئله بـوده اسـت کـه       یـ د بتوان گفت که افالطون خود واقف بـر ا         یوگرنه شا 

 کمتـر پنـاه     ی بـا وحـدت    يا جامعـه   به  او جاد کرد و لذا   یتوان ا ین عالم نم  ی را در ا   یوحدت

 دهی کـه از او پرسـ      یهنگـام ) e472 (يجمهور در کتاب پنجم     يوچنانچه خود   . آورد یم

 زیبـایی د همانطور کـه     یگویم ر،یا خ یت تحقق دارد    یولتشهر قابل ن د یا چن یشود که آ   می

ز هـر چنـد     یـ آل ن دهیـ  ا ۀباشد، در مورد جامع     می  قابل تصور  یست ول یتحقق ن کامل قابل   

د یـ گویم) b592 (يجمهور در کتاب نهم زین و ؛قابل تحقق نباشد تصور آن بالمانع است      

 يادهیـ  کـه د یاند تا کـسان  کرده که در آسمان بر پا   ی است اله  ياد آن کشور، نمونه   یشا«

ود را سـامان  خـ ن آن، کـشور درون  ی از قـوان   يرویـ نا دارند، چشم به آن بدوزند و بـه پ         یب

ا خواهـد   ین هست   ی زم ي در رو  يکند که چنان کشور   ی نم ی آنان فرق  ي برا یلو. ببخشند

ن یبـد . »گـر ی ديکار خواهنـد داشـت نـه بـا کـشور     ون کشور سری ا آنان فقط با.ا نه یبود  

کند کـه چـون وجـود       ین م  او اذعا  مینیب  می ) به بعد  d300( تمداراسیسب در کتاب    یترت

 ياست، پس بـه مرتبـه     ین قابل تحقق ن   ی زم يلسوف در رو  ی ف ی با پادشاه  ياچنان جامعه 

فالطـون عمـالً بـه      م کـه ا   ینـ یبیو مـ  . ن است ی که حکومت قوان   جوییم  میتر توسل   پایین

 و  یاسـ یظـام س  نن  یبهتـر «کنـد کـه     یز اشـاره مـ    پردازد و در آن جا با     ین م ینوشتن قوان 

ـ افـت کـه آن م  یتوان ی ميارا در جامعه.. . ها ن حکومت یاملترک ل مـشهور در مـورد آن   ثَ

 کـه   ياجامعـه .. . )کندیر هر چه دارنـد شـر       د یدوستان براست (ند  یگویصادق باشد که م   

ه ی شـب  يگـر ی د ۀش از هر جامع   ی عمل بپوشد ب   ۀم اگر جام  یس کن یسأم ت یخواهینون م اک

» ...قـرار خواهـد گرفـت     دوم   ۀث وحـدت و کمـال در مرتبـ        یآن نمونه خواهد بود و از ح      

 را عنوان   ی خصوص یی و دارا  ییزناشون حاکم بر    یافالطون در آنجا قوان   ). e-c739 نیقوان(

ک یـ  بودن اموال و خانواده بـه عنـوان   یه او به اشتراک شود ک ی معلوم م  اکند و از آنج   یمن

   . قائل نبوده استیامر عمل

 ياخواهد جامعـه  یه افالطون نم   است ک  نیقت ا یحق«م  یید بگو ی با ی به طور کل   -5-5

بـر  لـسوفان   ید اگر ف  یگوی م مااو فقط به    . ابدین تحقق   ی زم يس کند که واقعاً در رو     یسأت

ن علت که واقعاً معتقد است که آنهـا  ید؛ البته نه به ا    یآیش م ی پ یند چه وضع  یایسر کار ب  

عـت  ین حالـت طب ی از بهترین منظور که مفهوم کاملی اي بلکه برا  .بر سر کار خواهند آمد    

، b1377، 72-71،  يگـاتر ( »بـه دسـت آورد    » يعدالت فرد «ر خودش،   ی به تعب  ایانسان،  

  13.)97-103، و ص2ادداشت ی، 8د با صین بسنجیهمچن



1388ستان بهار و تاب/ 52سال  / 210شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش

  یابیزار -6

 افالطون الزم است که هم ی اشتراکۀسخنان ارسطو دربارة جامع یابیدر خصوص ارز

  .  او رايت نقدهام و هم صحیت گزارش او را مورد توجه قرار دهدقّ

به  توان گفت که هر چند اکثر آنچه را که اوی مارسطو دقت گزارشِ ة دربار- 1- 6

 یاما اوالً گزارش او حت 14،میکنیظه م مالحيجمهورافالطون نسبت داده است واقعاً در 

 عدم توجه به یاً نوعی و ثانستی از خطا نیسخنان افالطون خال ات و در ظاهرِیدر جزئ

  . کندی او جلب نظر ميها گزارشيجا يز در جاینروح سخنان افالطون 

ن افالطـون   شخص او در گـزارش سـخنا      مـ ح و   ی صـر  ي از خطاهـا   يابه عنوان نمونـه   

 را شخـصاً فقـط در       یـی ه کرد که افالطون اشتراك امـوال و دارا        ر نکته اشا  نی ا توان به  یم

سـازد و  ی مطـرح مـ  ۀ پاسداران طبقیعنیش،  ی خو ۀعم از افراد جا   يمحدودة تعداد معدود  

 د کـه یـ گو یدهند به صراحت م  میلیعه را تشکت جام یوران که اکثر  شهیپو   دربارة برزگران 

امـا ارسـطو     15.کننـد   می یگر زندگ یکدی جدا از    ییهااده دارند و در خانو    ی اموال خصوص  آنها

 زیـ ان برزگـران ن   یـ ا م یـ ست که آ  یمعلوم ن « :دیگو  می حات افالطون ین توض یبدون توجه به ا   

  ).11، 2دوم، کتاب (» صتا مخی، مشترك است نن زنان و کودکایهمچن اموال و

 يبـرا آنچـه را کـه       کـه او     گفتتوان  یز م یم افالطون ن  ی به روح تعال   یهتوجیدربارة ب 

ان یـ  ب ي عـدالت فـرد    ي برا يگترزرر ب ی تصو ۀکردن مفهوم عدالت و به منظور عرض       روشن

 ی ادارة عمل  يبرا ی به عنوان طرح   ي و صور  ی لفظ ي هر کجا الزم بداند به معنا       است شده

ارسطو بارهـا در مخالفـت      . پردازدی آن م  ین منظر به بررس   یرد و از ا   یگیجوامع در نظر م   

؛ و  یـی  آورد نه محروم کردن از خـانواده و دارا         ي رو تیب به تر  یستید با یگوی م با افالطون 

 نه   ارسطو ی ول .دهد  می د قرار یکأن را مورد ت   یز هم ی است که خود افالطون ن     ین در حال  یا

 کتـاب  یبـاق «د افالطـون  یگوی مییاعتنایبا ب بلکه  ،سازدیمندات او را برجسته     یکأت تنها

 »کـرده اسـت   ت پاسـداران پـر      یـ  ترب ةوی شـ  ة و بحـث دربـار     يروهیحاش را با    ]يجمهور[

  . )1 ،3، کتاب دوم، استیس(

 اعتبـار گـزارش او   ةز الزم است از آنچه کـه دربـار     ی ارسطو ن  ي نقدها یابی در ارز  -6-2

کند به طور     می  ذکر ی افالطون ی اشتراک ۀ جامع ي برا  او  که یمشکالت. میریم کمک بگ  یگفت

 به ابهـام  ) 2(ا  یشود،    می  طرح افالطون مربوط   يریاپذناجرا نبودن و    یلبه عم ) 1( ای یکل

 ینکه طرح افالطون ناقض هـدف     یا) 3(ا  یات طرح،   ی افالطون و روشن نکردن جزئ     انیدر ب 
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ز از اخـتالف و     یـ  و پره  یدن بـه وحـدت و همـدل       ی رسـ  یعنـ ی( ش دارد ی پ دراست که او    

)  افالطـون هـم نباشـد       هـدف  ینـاف هر چند م   (یاصوالً هر گونه اشتراک   ) 4(ا  یو  ) انتیخ

  . ستیها نیها و کاستانین گونه زیرّا از ابناچار مب

 می توجه کن  یخوب  به يجمهورد اگر به روح حاکم بر سخنان افالطون در          یآیبه نظر م  

 و  یمـ یتعل ۀ او به همان انـدازه جنبـ       ی اشتراک یکه شهر آرمان  م  ین نکته غافل نباش   یو از ا  

پاسـداران مـشاهده     تیـ م و ترب  یل غارِ او در خصوص تعل     یالمثل در تمث  ی دارد که ف   یلیتمث

 خـاص   یدر سـاحت  را  ن حـال کـه صـحت سـخنان ارسـطو            یم در عـ   یتـوان   مـی  م،یکنیم

  . می تبرئه کنیی ارسطويهاز از اتهامی افالطون را ن16میا رفتهیپذ

ز یـ  طـرح ن   یرش خـود بـان    یتوان اجرا کـرد مـورد پـذ       ینکه طرح افالطون را عمالً نم     یا

ان یـ ل ب ین طـرح را بـه تفـص       یـ ات ا یافت که چرا او جزئ    یتوان در ین جا م  ید و از هم   باش یم

 موجـود در    ی جزئـ  يها تناقض . گذاشته است  یا در آن باق    ر ی فراوان یینکرده و ابهامات اجرا   

  . می کنیابین راستا ارزی در همیستیز بای را نی اشتراکی زندگيهاانیو زطرح افالطون 

ن سخن خـود ارسـطو کمـک گرفـت کـه        یتوان از ا  یعا م دن م ی بر ا  يبه عنوان شاهد  

گـر  یت و د  یـ وة ترب یث ش ی از ح  یعنی( از هر جهت     نیقوان و   يجمهورسخنان افالطون در    

 یـی از اشـتراك زنـان و دارا       نیقواننکه او در کتاب     یکسان است، جز ا   ی) یحکومتمقررات  

ون در فقـرة    ـ که افالط  ياارهـاش  از اوالً). 2،  3 کتاب دوم، (اورده است   یان ن یسخن به م  

e -c739   د که زنان و کودکـان و  یگوی سخن م  يکند و از شهر   ی م يجمهور به   نیقوان در

ن آرمـان  یـ ه او هنـوز هـم ا  شـود کـ  ی معلوم مـ ی دارند به روشن یاشتراکاموال آن حالت    

 را به قصد اجرا مطرح      ینی قوان اً آنجا که او   ی را فراموش نکرده است و ثان      یمیو تعل  یلیتمث

  .کندی احساس نمین اشتراکی به طرح چنيازیگر نیسازد، دیم

 جـوه  از و  یقـت وجهـ   ی افالطـون در حق    يجمهور در   یی اشتراك خانواده و دارا    ۀینظر

 يا که حاکمان و پاسـداران آن بـه گونـه          يادر جامعه  17.اوست» پادشاه-لسوفیف «ۀینظر

ل در  یالطـون بـه تفـص     انـد کـه اف    دهیـ  آمـوزش و پـرورش د      يو به نحـو    اندنش شده یگز

 يهـا  به مال و نداشتن علقـه      یتوجهی ب ي برا ین درون یح داده است، تضم   یتوض يجمهور

ستند کـه   یـ برزگـر ن   ور و شهیـ ن افـراد، پ   ی ا 18.متعارف به خانواده از قبل فراهم شده است       

در . مـره باشـد   شـان بـه کـسب و کـار روز         ي از آنها باعـث دلـسرد      تیمالک سلب احساس 

 پاسـدار  ۀاند که نه تنها فرزندان طبقدهینش رسی از بياز آنها به مرتبهیخصوص خانواده ن 
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چـون  (نکـه   ید الزام آنها به ا    یبلکه شا . ش بدانند ی فرزندان جامعه را فرزندان خو     ۀبلکه هم 

 شـرکت  یدر مراسم زفاف همگان )ن فرزندانید بهتری تولي برا، جامعه هستند  يهانیبهتر

    . باشدی اختصاصيهااشتن خانوادهکنند دشوارتر از منع آنها از د

 يویـ ک امـر دن یـ ز مال و بنـون را       ی آنچنان که در اسالم ن     ،توان گفت ی م یبه طور کل  

دن بـه   ی رسـ  ي مردم برا  ییر و سپس راهنما   یدن به مثال خ   یدانند، افالطون در راه رس    یم

کنـد  یدان مـ یـ  م واردياگونهه کرده و لذا آنها را بیر تلقیپاگومال و خانواده را دست   آن،  

دانـسته  ی او خـود مـ     و گرنـه  . دنق خاطر نباش  ر و تعلّ  یگپاونه، دست ی راهبران مد  يکه برا 

ل یخواهان آنهاست و تما   ذاتاً   که بشر    ندسته ییزهای، چ یاست که خانواده و مال خصوص     

ا یـ ن دن یـ داند کـه در ا    ی م ی آرمان ياو لذا آن جامعه را جامعه     .  است یعیانسان به آنها طب   

  . ستیکان تحقق آن نام

، ندستیـ ه نیون جز پندار و سـا نبمال و ن یقت چون افالطون معتقد است که ا  یدر حق 

 ی تا هم خود لـذت  پردازدیم ي به امور پندار   یک دولتشهر بدون وابستگ   یم  یابتدائاً به ترس  

او گرنه همانطور که    و. زدیبر ین عالم طرح  ی ا ي برا د آن بتوان  ينکه از رو  ی هم ا  ،از آن ببرد  

 بـا آن اوصـاف را      ي، امکان دولتشهر  شمردیسر نم یعالم م  نیلسوف کامل را در ا    یامکان ف 

  . دانستیور نمسین عالم میهم در ا

  

  

  

  نتیجه

ح ی صـح یسم خانواده به طـور کلـ  ی ارسطو به کمونيهر چند انتقادها    که بگوییمد  یبا

م کـه   ید گوشـزد کنـ    یـ آورد، با ی به بار م   ياریع بس ی فجا يای اشتراک ی چنان زندگ  است و 

قت آنچـه   یو در حق  .  نبوده است  يای اشتراک ین زندگ ی چن ی عمل ياجراافالطون معتقد به  

اسـت اوسـت و   ی از س یکیزیان متـاف  یـ ک ب یـ د  یـ گو  مـی  افالطون در مورد دولتشهر خـود     

  . ور باشدسی محض می روحانيک فضاید در ید، شاکنی ميزیریپاو  که يدولتشهر
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  :ها نوشت پی

-   اي را که در آکادمی افالطـون نیـز         هاي اشتراکی دوره  بتوان رسم فیثاغوري ضیافت    شاید

دربارة این رسم فیثاغوري و     . شده است، الهامبخش این طرح دانست     به صورتی ماهانه برگزار می    

هـایی  و شاید هم افالطون از جوانـه      ) a1377  ،46-45(رواج آن در آکادمی، نگاه کنید به گاتري         

در ایـن مـورد بنگریـد بـه گمپـرتس           (اسـت    نظام اجتماعی اسپارتی الهام گرفته       از کمونیسم در  

یـا فیثـاغورس یـا      (از سوي دیگر این سخن به ایـن معنـا نیـست کـه افالطـون                 )). 1064،  1375(

 یــا Socialismاي سیاســی اســت کــه در قــرن بیــستم بــا عنــوان بنیانگــذار نظریــه) هــااســپارتی

Communism    پـردازان جدیـد در     الوه بـر تفـاوت میـان افالطـون و نظریـه           ع. کنند از آن یاد می

کند نه برخورداري از مزایاي مالی و       خصوص حوزة اطالق این نظریه، آنچه افالطون پیشنهاد می        

خانوادگی، بلکه نوعی تن دادن به انضباط و زهد و فداکاري شدید از سـوي زمامـداران بـه نفـع                     

-3،  1375(و گمپـرتس    ) 276 -8،  1937( تیلور   در این خصوص بنگرید به    . کلیت جامعه است  

1022 .(  

 دربارة دقت و انصاف ارسطو در مواجهه با آراي افالطون به عنوان نمونه نگاه کنید به -2

  ).429، 1375کاپلستون، (

هایی از افرادي که از زمان پروکلوس تاکنون ارسطو را در این مورد خاص بـه                 براي نمونه  -3

 ، 30؛ ص 1، یادداشـت  29، ص1985(انـد بنگریـد بـه دابـز      تهم کـرده  دقتـی مـ   فهمی یا بی  کج

  ).3یادداشت

 یک امـر آرمـانی      نه اینکه از آن به مثابه     . پردازد یعنی به عنوان یک امر عملی به آن نمی         -4

.  خواهد آمد4-5بسنجید با آنچه پس از این در ذیل بند . دست بر داشته باشد

این اشتراك زنان و پسران به ظـاهر بـراي طبقـۀ            «وید  گ وقتی ارسطو در این قسمت می      -5

و سپس مزایایی احتمالی بـراي ایـن اشـتراك را در            » برزگران سودمندتر است تا براي پاسداران     

دهد که چنین اشـتراکی در  اي است که نشان می   شمارد، سیاق سخن او به گونه     میان آنها بر می   

اك زن و فرزند را در میان برزگران تجـویز کـرده            اگر افالطون اشتر  . میان آنها تجویز نشده است    

-بود ارسطو که در مقام نقد افالطون در خصوص نظام اشتراکی اوست به ذکر مزایـاي آن نمـی                   

ارسـطو در ایـن   . توان شاهدي بر این مدعا دانـست   از کتاب دوم را نیز می      18 ،   1فقرة  . پرداخت

گوید و در این زمینه یـادآور   دیگر سخن میاي به طبقۀفقره از مشکالت انتقال کودکان از طبقه   

باید بدانند که هر کودك بـه چـه کـسی سـپرده            «اندر کاران این نقل و انتقال       شود که دست  می
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ها در طبقۀ برزگراان حالت خاصی نداشته باشد لزومی ندارد که هـر کـودکی               اگر خانواده . »شود

  . به کسی سپرده شود

میـان  » همـاهنگی «اسـت، نـه   » دستی و فقـدان تنـوع    یک«در اینجا   » وحدت« منظور از    -6

هاي متنـوع آن، کـه   وحدت مطلوب براي جامعۀ سیاسی آنست که افراد و خانواده    . اجزاي متنوع 

سازند و به طریق خاصی بـر توانمنـدي و غنـاي آن    هاي آن را برطرف می  هر کدام بخشی از نیاز    

ایـن روح واحـد در واقـع    . احدي باشـند  کنند، هماهنگ با یکدیگر و برخوردار از روح و        کمک می 

اگـر تمایزهـاي خـانوادگی را ملغـی     . روح مدنی است و با روح خانوادگی و روح فردي فـرق دارد     

. مانـد سازیم و سعی کنیم افرادي یکدست به وجود آوریم، چیزي به نام جامعۀ سیاسی باقی نمی 

ویـل جامعـۀ سیاسـی بـه       سازيِ اجزاي جامعۀ سیاسـی باعـث تح         بدین ترتیب افراط در یکدست    

.خانواده و فرد و در نهایت موجب نابودي آن خواهد بود

ارسطو این . کند یعنی زندگانی اشتراکی که او در خصوص دارایی و خانواده پیشنهاد می-7

سازد و به صورتی مطرح می) 9، 2یعنی کتاب دوم، (مدعا را در خصوص اشترك دارایی در اینجا 

. پردازدبه بحث دربارة آن می) 4، 1کتاب دوم ، (اده را نیز شامل شود در تر که اشتراك خانوعام

-»   زیـرا  (نخست پرهیزگاري در آمیزش با زنـان  : خیزدمیاي دو فضیلت بر در چنین جامعه

دستی در صـرف    و دوم گشاده  ) داري از نزدیکی با زن دیگري خود فضیلتی بزرگ است           خویشتن

اي که زن و مالِ خصوصی وجود نداشته باشد محلـی بـراي         جامعه در). 7،  2کتاب دوم،   (» اموال

  .ماندعفت در مواجهه با زن دیگري و سخاوت در خصوص اموال خویشتن باقی نمی

 به عنوان مثال اینکه وحدت افراطی سبب اضمحالل جامعـۀ سیاسـی اسـت، یـا نـابودي           -9

- در هر دو مورد مطرح مـی       آوردهاي اخالقی یا حذف لذات خصوصی زندگی را در پی می          ارزش

 بـه طبقـۀ دیگـر یـا مـشکل شناسـایی             اما مشکالت ناشی از انتقال فرزندان از یک طبقـه         . شود

عالقگی به کـار و     که مشکل بی  درحالی. ها ویژة اشتراك در خانواده است     فرزندان از روي شباهت   

تـصار مطـرح   در اینجـا ابتـدا مـوارد مـشترك را بـه اخ           . کوشش متوجه اشتراك در اموال اسـت      

  .پردازیمکنیم و سپس به موارد اختصاصی می می

-      نظریۀ اشتراك را به سقراط نسبت مـی  سیاست ارسطو تقریباً در همه جاي کتاب دوم -

خود جمهوري  ] کتاب[افالطون در   « تصریح کرده است که     ) 2 ،   1(اما در اوایل این کتاب      . دهد

  .گویدسخن می» از زبان سقراط

، 1تر در قسمت مقدمه، یادداشت   ؛ و بسنجید با آنچه پیش     )51: 1965(راوچ   بنگرید به    -11

  .مطرح کردیم
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-   اند کسانی که به عملی بودن کمونیسم بـر روي زمـین عقیـده داشـتند                  البته کم نبوده .

هاي انجام یافته در این زمینه، به عنوان نمونه، نگاه کنیـد بـه آشـوري،                  اي از کوشش  براي نمونه 

  . و بعد261،صص 1366

هاي انتقادي ارسطو، بلکه در بررسی آراي کسانی           این نکته را نه تنها در ارزیابی دیدگاه        -13

  . نیز باید مد نظر داشت85 – 92، صص 1364چون کارل پوپر، 

 این سخن بویژه دربارة هدف افالطون از مطرح کردن نظـام اشـتراکی، یعنـی برقـراري             -14

  .بقۀ پاسدار، صادق استتر میان اعضاي طوحدت هر چه بیش

-     او به زبانی فارسـی،      سیاستاي روشن است که مترجم کتاب          این خبط ارسطو به اندازه 

هاي ارسـطو نیـست، در پـاورقی        یعنی دکتر حمید عنایت، با اینکه درصدد ارزیابی دقت گزارش         

. طو اسـت  سهو یا تسامح ارس   «: بدان تصریح کرده است   ) 11،  2دوم،   (سیاستاش از فقرة    ترجمه

دهـد کـه برزگـران امـوال خـصوصی دارنـد و در         توضـیح مـی    جمهـوري زیرا افالطون در کتاب     

ارسـطو در فـصل سـوم    ). 1، پـاورقی    55صـفحۀ   (» .کنندهایی جدا از یکدیگر زیست می      خانواده

وران را بـه روشـنی        سازد که تکلیف برزگران و پیـشه        نیز افالطون را متهم می    ) 1،  3(کتاب دوم   

  .ده استمشخص نکر

 به عنوان مثال اگر طرح اشتراکی افالطون به قصد اجرا مطرح شده بود و اگـر بنـا بـود                   -16

توانستیم بخش اعظـم    این طرح بدون توجه به تعلیم و تربیت مورد تأکید افالطون اجرا شود می             

  .انتقادهاي ارسطو را وارد بدانیم

کتاب پنجم،  (قوانین  تی از   که در توضیح قسم   ) 440: 1969( بسنجید با فریدلندر     - 17

a 739 (       اگر در اینجا بـه  «گوید  است، میآرمان زندگی اشتراکیکه ناظر بر پایبندي افالطون بر

گفـت کـه بهتـرین جامعـه        بود چنین می  ] افالطون[جاي مرد ناشناس آتنی، سقراط سخنگويِ       

  .»ها در آن پادشاه باشندآنست که فیلسوف

-      بودنِ طرح افالطون حتی در خصوص زندگی اشـتراکی داراي           حدود قابل اجرا بودن یا ن

اگر افراد جامعـۀ مـا در پرتـو         «: نسبتی مستقیم با حدود اجراي تعلیم و تربیت مورد نظر او دارد           

تعلیم و تربیتی درست مردانی قابل به بار آیند، در همۀ امـور راه درسـت را بـه آسـانی خواهنـد         

گی زناشوئی و تولید فرزندان، مراقب خواهند بود که همۀ این        در انتخاب زن و زند    ... حتی  . یافت

گوید، چون مـال دوسـتان میـان همـۀ آنهـا مـشترك باشـد                چیزها، چنانکه آن مثل مشهور می     

  ).887: 1376(بسنجید با یگر ). 424 تا 423، جمهوري(
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