
 شیدان وثیق 
  »سیاست«رد 

 
 سقراط." آتن ھستم يمن تنھا مرد سیاس"... "كنم ينم يمن ھرگز كار سیاس"
  

 ياز اين رو ھمواره دستخوش حمله. نیامده بود به وجود يزيستند چون ھنوز شھر يدراز آدمیان پراكنده م يزمان"... 
خود را مانند خوراك و مسكن  يگوناگون وسايل زندگ يھافن يديدند زيرا اگر چه به يار يدرندگان بودند و از آنان آسیب م

ھم آيند و شھر و روستا  از اين رو كوشیدند تا گرد. در برابر جانوران درنده ناتوان بودند ياز پايدار يساختند ول يفراھم م
 ياجتماع ياصول زندگ و يگرد آمدند به آزار يكديگر پرداختند زيرا از ھنر كشوردار جاييكه در ج ھمین يول... بسازند

 .باره دستخوش آزار درندگان گرديدند گزيدند و پراكنده شدند و دو اييناچار از يكديگر جد. بھره بودند يب
 يواسطه زمین فرستاد تا به يديد، به وسیله ھرمس شرم و عدالت را به رو ينابود يزئوس چون نوع بشر را در آستانه

شرم و عدالت را میان «: ھرمس از زئوس پرسید. ھا نظم و قانون برقرار شود و در جامعهآن آدمیان با يكديگر پیوند يابند 
 به اينگوناگون تقسیم شده است؟ تقسیم فنون و ھنرھا  يھاسان كه ھنرھا و فن آدمیان چگونه تقسیم كنم؟ ھمان

فنون ديگر نیز . است ياند كاف بھره يكه از آن ب يگروھ يچون به يك تن داده شده برا يگونه است كه مثالً ھنر پزشك
ھا برخوردار كنم يا ھمه را از آن يآيا در تقسیم شرم و عدالت از اين روش پیرو. است ھمین قاعده تقسیم شدهه ب

چند قرار  يھا در انحصار تن مند شوند زيرا اگر اين فضیلت ھا بھرهچنان تقسیم كن كه ھمه از آن«: زئوس گفت »سازم؟
 »...ار نخواھد ماندگیرند، جامعه پايد

ديگر موضوع بحث  ييا فن يكه ھنر معمار دم، از جمله آتنیان، معتقدند در جاييمر يھمه. يرو، سقراط گرام از اين
كه از آن ھنرھا  يو اگر كس. كه در آن ھنرھا استادند حق دارند در بحث و شور شريك شوند يباشد تنھا چند تن

 آن يول. او را تحمل نخواھند كرد و از نظر من نیز حق ھمین است يچنان كه گفتبھره است بخواھد اظھار نظر كند،  يب
از شرم و عدالت و  يمند در آن بھره يكه شرط اظھار رأ يموضوع يدر میان باشد، يعن يسیاس يجا كه مشاوره

خوردارند و اگر جز اين بود ھا بر مردمان اجازه اظھار نظر دارند زيرا ھمه مردمان از اين قابلیت ياست، ھمه يدار خويشتن
 پروتاگوراس ."          پس، سقراط، اين است علت آن تفاوت. ماند يجامعه پايدار نم

مقدسش  يهانسان در پیكر يبیگانگ -در خدمت تاريخ است كه آنگاه كه خود يا فلسفه، فلسفه ينخست، وظیفه"
سان، نقد آسمان به نقد زمین، نقد  به اين. سازد نامقدسش بر مال يهرا در پیكر يبیگانگ -، خوداست فاش شده

 ..."شود يھیات به نقد سیاست بدل ممذھب به نقد حقوق و نقد اال
به را  ياجتماع يشناخته و سامان دھد و نیرو ياجتماع ينیروھا يبه مثابهخود را  يكه انسان نیروھا يتنھا زمان "

 ماركس."  پذيرد يانجام م ين ھنگام است كه رھايش بشراز خود متمايز نسازد، تنھا در آ يسیاس ينیرو صورت
   

  مرد ھزار چھره... و »سیاست«قرن 
 

جا، با تأكید بر  در آن. چپ خارج از كشور داشتیم يھا از گروه يپیرامون يك ينو، بحث ييكم طرح  و يس يهدر شمار
ھا ھمواره  طرح كرديم كه اين گونه سازمان -آن يرادو م  ريدمخواه و  ، تمامتيا از جمله بر خصلت فرقه -اين گروه  يويژگ
از يك تناقض  يشوند كه ھمگ يرو مهمتناوب روب ييھا ھا با بحرانآن. زنند يپا م و دست يو نظر يعمل يستب نبدر 

ھا را آن يو ھستانه يھويت يشده كه مبان اعالم يھا و ادعاھا روزافزون میان ھدف يناسازگار: خیزد يبرم ياساس
در ضمن در ھمان جا تصريح كرديم كه اين  .يو تاريخ يمتنوع و سرسخت اجتماع يھا دھند و واقعیت يشكیل مت

مزمن، آشكار يا  ييك بیمار يبه مثابهبه ھر رو  يالبته شايد با شدت كمتر ول -و تناقض میان حرف و عمل يدوگانگ
 ياحزاب سیاس يھمه يكل به طورباشیم و  يھا مآن از ييچپ كه خود ما نیز جز يھا شامل حال ديگر سازمان -   نھان

 .گردد يراست و چپ م
، بحران  »سیاست«بحران :  رو استهروب گانه سه يچپ در مجموع با بحران ن مقاله نیز تأكید كرديم كه جنبشدر ھما

 يھا را در فرصت ييگر، ما به بحث اول خواھیم پرداخت و دو ديدر اين قلمیار. ياجتماع يهو بحران پروژ يتحزب سیاس
 .  قرار دھیم يآينده مورد بررس

 يمعنا كه سررشته به اين. است يژرف و ساختار يبرده بسدر اين جا، تالش ما اين است كه نشان دھیم بحران نام
 يافیاھا، در جغر ، در شعارھا و برنامهيسیاس  فعالیت ھايشكلھا، در  به طور عمده در معلولنبايد، از نظر ما،  آن را

چه امروزه در ھمه جا آشكار شده است كه بحران فعالیت ... ُجست ياجتماع يهخاص و يا در شرايط ويژ يسیاس
شكل م يمن، ريشه يدر نتیجه، به عقیده. را در كام خود فرو برده است ياحزاب سیاس ي، در مجموع، ھمهيسیاس

ر بناظر  ل ناگزيرآن و در نتیجه در عم يهشد شده و شناختهدر مفھوم و تعريف پذيرفته  ييعن »سیاست« درا بايد در خو
طیف آن، از  يواقعاً موجود در جھان امروز، در تمام يبه بیان ديگر، بحران عمل سیاس. جو كردواز آن، جست يآن و ناش

و يا  يعین، محصول اين يا آن وضعیت "راستین" تاز سیاس" انحراف"از اين يا آن  يناش ياساس به طورراست تا چپ، 
 يا»فلسفه «ايم و  اش نامیده»سیاست«است كه، از ديرباز تا كنون،  يا نابكار نبوده بلكه حاصل پديده ياين يا آن رھبر

نويسیم و  يشنويم، رساله م يم و خطابه مويیگ يانگاريم، خطابه م يم و میزيی يدار آن مبر م. ايم آن اختراع كرده يبرا
 يدھیم و قربان يم يشويم، قربان يم يكنیم و رھبر يم يشويم، رھبر يم و برگزيده مگزينی يرمبخوانیم،  يرساله م

 .كنیم يو عمل م ايمكنیم و در يك كالم، ھمواره طبق اصول دين آن عمل كرده يم
. اھدا كرد »يسیاس مرد«قرن را به  يهنامید و الحق جايز »سیاست«بیستم را بايد عصر صعود و سقوط  يهسد

را در نظر  »يافتخار  نقش«العموم،  ي، ھمیشه و عل»سیاست« يزن در نمايشنامه يبرا ي، زيرا و»مرد«م ويیگ يم
 .و چھره دارد  ما ھزار و يك نقش »يمرد سیاس«در اين جا،  ولیکن. گرفته است

را  يانون، متمركز و ق"مشروع" رقھ. شود يظاھر م) Etat -nation( يمل تدمان قرن، با نقاب دولابتدا، در سپیده
 »دشھرون«در تمايز با ) universel(وا ر جھان »يمرد سیاس«سان،  به اين. كند يھا م فئودالیته يكش جانشین غداره

بر  Etatدولت  »امر«. شود، متولد ميي، عصر عروج بورژوازيھا و حوادث قرن ھجدھم ، از دل انقالب)citoyen( يخصوص



 -خودنھادينه -يمشاركت -آزاد يجامعه راز ماركس، بر آن روح ھوادا يروح ھگل بر. شود يم يمستول civil يمدن »مرا«
 .گردد يماركس، چیره م نگردا خود

" ملل يبرادر"و " صلح" يھا برا پروا در خطابه يب. شود يآشكار م" يدفاع مل" يهبا چھر »يمرد سیاس«در شباب قرن، 
سان جنگ را تدارك، لباس رزم را بر  به اينكند و  يتقسیم مكیشان خود  ريزد و در خفا جھان را با ھم ياشك تمساح م

كارگران را ھمواره . شود يديگر نیز وارد صحنه م يا ما، در اين اثنا، با چھره »يمرد سیاس«. كند يم" میھنان ھم"تن 
را فند، كارگران را جا كه حرف و عمل قرار است با ھم مالقات كن سر بزنگاه، آن!! اما"... میھن ندارند"كند كه  يموعظه م

 .خواند تا بر كارگران نشانه روندمي
سرمايه، مبلغ  يهدشمن قسم خورد. شود يوارد عمل م" اييپرولتاري"و  يما اكنون با حجاب انقالب» يمرد سیاس«
، "يرقدرت كارگ"نشیند، به نام  يقدرت م يكه بر اريكه ياز آن ولیکن. است يو برابر اييرھ ي، مناد"حكومت رنجبران"

كند، به نام  يم )يدولت(" يعموم"، سرمايه را تحكیم و "سرمايه ايالغ"ستاند، به نام  يقدرت را از كارگران بازم
 ييك ايدئولوژ يو تحت لوا" يمنافع جمع"كند، به نام  يم  محبوس  را توقیف و در گوالگ ي، آزاد"از انقالب يپاسدار"

 .  كند يديوان م يه، برديھخود ت يفرد ت، از ھويينسانا تزدا، فرد را از فردي خواه و كثرت تمامت
، "فیلسوف"رنش تمكین توده، ك يبه شكرانه. شود يمردم م يعوام پیشوا دمكراتیك يما، با رأ »يمرد سیاس«اكنون 

م، يك د. طلبد ي، جھان را ماست سرزمین خود را تنگ شمرده. كند يموعود را آغاز م" نبرد"، "ھا يدمكراس"و مماشات 
 .كند يرا مستول" نژاد برتر "دارد تا  يرا از كار بازنم يشكنژاد يھا كوره

ما » يمرد سیاس«. رسد ياند، فرام گذاشته يپیشین به جا" يمردان سیاس"كه  يھاي نیمروز قرن بر بام ويرانه  سپس
-كشد تا از تتمه ي، لشكر م"فع غربمنا"به نام دفاع از . شود يگوناگون وارد عمل م يھا "ايسم"ھا و  اين بار نیز با نقاب

كند،  يم يكند، مل يگیرد، تحريم م يم كند، روزه يبه نام ملت و استقالل، تحصن م. مستعمرات خود حراست كند ي
  و ھر بار در رأس... كند يكند، مصالحه م يم  كند، سازش يكند، مذاكره م يكند، جنگ م يكند، كودتا م يمقاومت م

ما  »يمرد سیاس«در ھمین گیرودار نیز، . زند يھا را رقم م، سرنوشت آن"ملل ستمديده"و نھضت  "خشبآزادي يهمبارز"
 يزند، مخف ي، دست به مبارزه م"خلق اييرھ" ي، برا"كمونیسم"و " سوسیالیسم"، "يبرانداز"، "انقالب" يتحت لوا

كند، ترور  يشود، ترور م يكند، افشا م يآورد، افشا م يم يرو يا توده -يسیاس يشود، به مش يشود، پارتیزان م يم
رساند  يشود، به شھادت م يكند، شھید م يشود، شكنجه م يكند، شكنجه م يم يشود، زندان يم يشود، زندان يم

و  ياردوگاھ »سیاست« راختیايب يه، عامل و مھر"نوين" يھا گاه بزرگ از او نیز، با چشم امید بستن به قبله يا و پاره
ساالر  گرانديشان و خلقد يبرا يدر جايگاه اپوزيسیون و اقلیت، طالب آزاد. گردد يم" ھا پدر خلق" يھا دستورالعمل

 .شود يش و خودساالر مركگداست، در جايگاه متفوق و اكثريت، 
گوناگون و كمتر  يھا ھا و نقش ما ھمواره با نقاب» يمرد سیاس«اكنون ديگر آفتاب قرن به غروب خود نزديك شده و 

از او ساخته  ياين حرفه به دنیا آمده و كار ديگر يچه او برا. كند يرا ترك نم »سیاست« يباز يخته، صحنهناشنا
شود و در  يم يدار نظم سرمايه يھا يعدلت يب  بخش ، تسكینEtat providence" دولت رفاه "در يك جا به نام . نیست
در يك جا به نام دين و خدا، چونان . داردسرمايه چموش برمي يهعنان را از گرد" كسب و كار يآزاد"ديگر در قالب  جايي
 ...كند يبرپا م يكشديگر به نام قوم، محشر قوم جاييرا نیز بنده نیست، در  ]خود ي[كند كه خدا يم يقساوت

 
 »يمرد سیاس«" نده فرما"
 

 ھا را در آن نبود كه نقاب يبه دست داديم، به ھیچ رو به معنا» يمرد سیاس« يهكه در باال، از ھزار و يك چھر يا شمه
آن  يشود كه در پمي يچه در اين صورت، نقض آن غرض. سان نشان دھیم وزن و ھم سطح، ھم نورديم، ھم ھم

از  يشود، در يك يو عمل م است ، آن طور كه خلق گرديده، تعريف شده»سیاست«نشان دھیم كه  ييعن. ھستیم
 )پلورالیسم(و تكثر  يچندگانگ اياست، الغ »گرد« است، حذف يسنگ ساز است، ھم ينگر سانمختصاتش، يك

متعدد، متفاوت و گاه متضاد،  يھا»سیاست«آنیم كه  يھزار چھره، مدع »يمرد سیاس«كه، با طرح  در حالي. است
. كنند يمه از يك آبشخور تغذيه مپذيرند، ھ يالھام م يگیرند، ھمه از يك كانون مركز يھمه از يك جوھر و ريشه نشأت م

، »يمرد سیاس« يجاودانه »نده فرما«نامیم و در  يواقعاً موجود م تاست كه ما اصول دين سیاس يو اين آن چیز
ھنر حكومت  -٢. فن و دانش -١ يآن يعن يهشد ، رايج و شناختهي، در مفھوم سنت»سیاست«: كنیم يمشخص م

 -٦. يابزارساز -٥... ، پارلمانيفعالیت دولت، احزاب سیاس يهحوز -٤. شونده  اداره -كننده  اداره رتقسیم كا -٣. كردن
يگانه كردن   -١٠. پاراديگم منزه -٩. دراستبداد حقیقت و خ -٨. و تغلب" قھر مشروع"- ٧. يجباريت كالم سیاس

 .يچندگانگ
 و يا تغییر آن و يا ترمیم »سیاست«نه اصالح طلبد،  يسوم به مبارزه م يهكه ما را در آستانه ھزار يسان، چالش به اين

و  يا ست ريشهگس. و نسخ آن است يبلكه نقد و نف... ديگر و بھتر ي»سیاست«آن و يا جايگزين كردن آن توسط 
بنشیند، بلكه برانداختن  »سیاست« »جايگاه«نیست كه بايد در  ديگر ي"چیز"مسئله بر سر ايجاد . راديكال از آن است

است كه در اشكال و ) processus( يبا روند ييار انگیزانه در ھم  پرسش  مسئله بر سر تالش. است »جايگاه«آن 
ھمواره در طول تاريخ، با ، »سیاست«كند و  يدارد و عمل م در جامعه حضورو حاضر  يمعین، از ھم اكنون و ح  يمقیاس

و آن روند، . ، مسدود و منكوب كرده استرا محدود آن ي، حركت، رشد و توسعهيو ذھن ياز شرايط عین ييبھره جو
مختار  -، خوديآزاد و مشاركت ياست، برآمدن فعالیت اجتماع »ياجتماع -گر مداخله -متفكر -شھروند«عروج 

autonomeگردان   -، خودauto-gestionnaire ساز   نھادينه -و خودauto-institutionnel از آن كه به اين   اما پیش. است
و به  »كشتن پدر«كه مورد توجه ماست، تنھا از راه  يبا قطعیت »سیاست«، بايد آگاه باشیم كه رد مطالب بپردازيم

 . پذير استسرانجام رساندن اين قتل، امكان
 

 " قتل پدر"اندر ضرورت 
 يكوچك زندگ يوبد ييھا ھا در ابتدا در طايفه داروين به اين نتیجه رسید كه انسان ييد با حركت از يك فرضیهوفر
با زنان را ممنوع كرده   -به غیر از خود  -يجنس يحسادت، ھر گونه رابطه يترين مرد طايفه، از رو جا، پیر در آن. كردند يم



، از محل دور يپس از ديگر يزنان طايفه را در انحصار خود قرار داده بود و فرزندانش را، يك ياين پیر مرد ھمه. بود
ه دھد، ب يبسیار مھم رخ م ايكه حادثه يو اين وضعیت ادامه داشت تا روز. ش كنندكرد تا مبادا با آن زنان آمیز يم

 :به تمدن گذارده است يكه شايد از ھمان لحظه است كه بشر پا طوري
سپس پدر خود را . كشند يپدر خود را م. شوند يكه توسط پدر رانده شده بودند، گرد ھم جمع م ي، فرزندانيروزگار"
ھا به قدرت با مجتمع شدن، آن. بخشند يخود پايان م يطايفه يھا به موجوديت پدرساالرعمل، آنبا اين . خورند يم

گردند كه تا آن  يم يكه موفق به انجام امور طوريه شوند ب يپر جد و جھد تبديل م ييھا برند و به انسان يم يخود پ
را به  يھا اين احساس برترجديد در آن ياع سالحاختر... يشايد پیشرفت يبه احتمال. آمدند يآن برنم يهزمان از عھد

كارانه، اين نخستین جشن بشريت، شايد  و جنايت ينشدن ، اين اقدام فراموشtotem يمخوراك توت... وجود آورده بود
  .)ريد، توتِم و تابوف(..." ، مذھبي، قیود اخالقياجتماع يھا يسازماندھ: باشد يبشر يھا آغاز بسیار از پديده ينقطه
آن قرار داريم،  يهكه از دوران كھن تا كنون ھمواره تحت نفوذ و سلطه فراگیرند يمست، توتا كه موضوع بحث ما يتوتم

چون (كه سوفسطائیان  يافالطون. باشد يآن م يو خالق و صاحب اصل »پدر«است كه افالطون،  ي»سیاست«
موس، ند، در تقابل با پولیس و درا يرحمانه م ين، بشا يمدار -شھروند يبا انديشه يرا به خاطر دشمن )پروتاگوراس

 -ييروا بر فرمان يمبتن يا»فلسفه«كند، از آن،  ياختراع م ياختصاص يفن و دانش يمثابهه را ب »سیاست«
كه تا  يطوره ب. كند ي، تجويز و ترويج م"دخر"و " حقیقت"را به حكم  يو سرانجام اصول دين »سازد يم« يبردار فرمان

و   ناقص يھا ھا و تالش مقاومت يا قبل از میالد، به رغم پاره از چھارصد يبه رغم تغییر و تحول در فكرت سیاسامروز، 
دوم اشاره خواھیم كرد، ما  ياسپینوزا، ماركس و آرنت كه در اين بحث به نمونه ي، از جمله از سو"قتل پدر"ناكام  در 
و  يرا با شرايط عین كنیم، آن يسیاست فكر م ي، در باره"تاد اولاس" يهبر مدار نظام ساخته و پرداخته شدھمچنان 

 يرا به پايان قطع" قتل پدر"كه  پس تا زماني. یمينما يدھیم و بنا بر احكام آن عمل م يخود انطباق م يزمان
خارج و رھا  يافالطون يمتافیزيك -يفلسف يمنظومه يجاذبه يكه انديشه و عمل خود را از نیرو ايم، تا زماني نرسانده
ھا نیز در بستر و كه آن يپردازان و نظريه  و تعاريف او و ديگر فالسفه) concepts(مفاھیم  يهايم، ھمواره در چنبر نساخته
و، اوگوستن، ماكیاول، ھابز، ھگل، طچون ارس يكسان- اند ي كردهاند و نقاد انديشیده يھمان نظام متافیزيك يدر راستا
را به عمل خواھیم آورد و در نتیجه جز تكرار و تقلید  »سیاست«را خواھیم انديشید و  »سیاست« -...، لنین ويكائوتسك

 .و نخواھیم كرد ايمنكرده ي، كار»سیاست«در حقیقت جز باز تولید ھمان  ييعن" اصالح"و احتماالً 
 

 »سیاست« يشكن ساختار
 

 »سیاستعلم « ياست كه و يآن چیز يهعصار ايم، افالطون برگزيده يمرد سیاس يچه كه در زير، از رساله آن
episteme politike تفكر  ي، ھمواره تا كنون، در عرصهاش يكه، به زعم ما، در خطوط عمده و اساس يمضمون. نامد يم

 .را تشكیل داده است »سیاست«اه در غرب و خواه در شرق، مفھوم ، خويسیاس
دارد، پرسش اين است كه  يتنھا تشابه اسم يجوان كه با سقراط اصلمیان بیگانه و سقراط " يديالوگ افالطون"در اين 

 :  دھد يدارد، چنین پاسخ م يكیست؟ و بیگانه كه در حقیقت نظر افالطون را بیان م يسیاست چیست؟ و مرد سیاس
 .است يگفتیم كه سیاست و سلطنت، ھنر: بیگانه"

 .يآر: ج سقراط
ديگر جدا كرديم و  يھا خاص از ھنر است، و از اين رو آن را از ھنر يبلكه نوعنیست  يكل به طورو اين ھنر، ھنر : یگانهب

 .است يو فرماندھ يگفتیم كه ھنر داور
 .يآر: ج سقراط
به  يراند و ديگر يجان فرمان مبه موجودات بي يدھنده را نیز به دو بخش تقسیم كرديم كه يك ھنر فرمان: بیگانه

. ھنر و دانش را از نظر دور بداريم يكه دم آن يجا رسیديم ب به اينا دنبال كرديم تا جانوران، و به ھمین ترتیب تقسیم ر
 چیست؟  اييايم بفھمیم كه ھنر سیاست و سلطنت شناس منتھا تا اين دم ھنوز نتوانسته

 .درست است: ج سقراط
نیم كه سیاست و حكومت اگر بخواھیم به سخنان پیشین خود وفادار بمانیم، ناچاريم تصديق ك يبین يپس م: بیگانه

 .خاص باشد يندارد بلكه فقط بايد علم يو تنگدست ييا توانگر ي، يا اجبار و آزاديو بسیار يبه كم يربط
 .ھرگز از سخن پیشین دست بر نخواھم داشت: ج سقراط
ت بر مردمان را، توانیم دانش مربوط به حكوم يپس اينك بايد دقت كنیم تا ببینیم در كدامیك از اشكال حكومت م: بیگانه

را پیدا كنیم تا ببینیم كدام كسان را كه به  اييبايد اين شناس يآر. ست، پیدا كنیما ھاكه دشوارترين و ومھمترين دانش
 كنند بايد از پادشاه خردمند راستین جدا سازيم؟ يم يمدارسیاست يدروغ ادعا

 . البته بايد چنین كنیم: ج سقراط
 دست آورند؟ه توانند آن علم را ب يمردم م يهعه، توددر جام يكن يگمان م: بیگانه

 .محال است يچنین امر: ج سقراط
ه اند شايد صد يا پنجاه تن پیدا شوند كه بتوانند آن علم را به حد كمال ب كه ساكنانش ھزار تن يدر شھر يول: بیگانه

 دست آورند؟
پیدا  يا چنین عده يدانم كه در میان ھزار تن يونان يم! ھا باشد ترين علم پس آن علم بايد آسانترين و ساده: ج سقراط

كه در آغاز  نكنیم كه بايد، چنان  نرد استاد باشند تا چه رسد به سیاست و سلطنت، و فراموش يشوند كه در باز ينم
 زمام حكومت را به يراسته و پادشاه بنامیم خواه ب ياين ھنر است مرد سیاس يرا كه دارا يايم، كس بحث گفته

 .  باشد و خواه نه ست داشتهد
درست  اييآيد اين است كه ھنر فرمانرو يكه از اين سخن برم يا پس نتیجه. يياد آورده خوب شد اين نكته را ب:  بیگانه

 .توان جست يبسیار قلیل م ياهرا فقط در يك يا دو تن و به ھر حال در عد
 .گمان يب: ج سقراط



ايشان بر مردم با میل و اختیار مردم باشد و خواه بر خالف میل مردم، و  اييفرمانرو خواه - قلیل را  يهو اين عد:  بیگانه
شرط  به اينفقط  - خواه تنگدست باشند و خواه توانگرقانون و  يمدون فرمان برانند و خواه ب يقانون اساس يخواه از رو

 ...و ھنر صورت گیرد  شدان يايشان از رو اييراستین خواھیم شمرد كه فرمانرو يبه معن يمردان سیاس
 .درست است: ج سقراط
 يكنند دارا يكه در آن حكومت م يحكومت درست دانست كه كسان يتوان دارا يرا م يا پس فقط جامعه: بیگانه
قانون،  يقانون حكومت كنند يا ب يكند كه كسان از رو ي، و ھیچ فرق نميخیال اييراستین باشند نه شناس اييشناس

م با میل و اختیار مردم باشد يا بر خالف میل مردم، و توانگر باشند يا تنگدست، زيرا ھیچ يك از اين و حكومتشان بر مرد
 .  حكومت نیست يعوامل شرط درست

 .درست است: ج سقراط
 يكوچكتر ساختن شھر يرا بكشند يا تبعید كنند، يا برا يساختن جامعه كسان پاك يو اگر فرمانروايان برا: بیگانه
را از بیرون به  يبزرگ ساختن كشور جمع يديگر بفرستند و يا برا جايياز زنبوران عسل به  ينند انبوھرا ما يجمع

دھند كه جامعه را از حال  يمنظور انجام م به اينعدالت و علم و  يكه ھمه اين كارھا را از رو يكشور بیاورند، تا ھنگام
شكل خوب و درست خواھیم  ط، شكل حكومت اين كشور را يگانهشراي به اينكه دارد به حال بھتر درآورند، با توجه  يبد

  )٢٩٤تا  ٢٩٢، ي، مرد سیاسيكاويان - يآثار افالطون، ترجمه لطف يهدور( ..."شمرد
  


