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ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺰرگ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻤﯿﻘـﯽ در ﻋﻤـﻮم ﺣﻮزهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻠﺴـﻔﯽ ازﺟﻤﻠـﻪ در ﻗﻠﻤـﺮو ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﻨﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﺸﺎن دارد .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿـﺖ و ﺻـﯿﺎﻧﺖ از
ﻗﺎﻧﻮن را از ﻣﻨﻈﺮی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺟﻤـﺎﻟﯽ
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ آن را در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟« آورده اﺳـﺖ
و دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻘﺮاط ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺮﯾﺘﻮنِ اﻓﻼﻃﻮن در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺑﺎ ﻧﻮﻣﻮس ﺑﯿﺎنﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﭘـﺮدازد .اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺪﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﯽ اﯾـﻦ دو اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن در دو ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :روﺷﻦﻧﮕﺮی ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن..

* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل 1391/12/26 :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ.1397/05/22 :
 . 1ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ا ز ﻗﺎﻧﻮن و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درازای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ در روی زﻣﯿﻦ ﻗﺪﻣﺖ دارد؛ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﯾﻨﮑﻪ آدﻣﯽ از آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد داوری ﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ وﺿـﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﭘـﯽ
اﺟﺮای آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﯿـﺰ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﻃﺎﻋﺖﭘـﺬﯾﺮی ﺗـﺎم از ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺄﮐﯿـﺪ
ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و آن را ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺰد ﻓﻼﺳﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﺮاط ،اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺳﻘﺮاط ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﻘـﺎم ﻋﻤـﻞ ،ﻧﻬﺎﯾـﺖ
اﻃﺎﻋﺖﭘﺬﯾﺮی را از ﻗﺎﻧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑـﺎ آن ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷـﺪ .وی ﺑـﺎ ﻣـﺮگ ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﻫﻤﮕﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن و ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻓﻼﻃﻮن در »ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ارﺳﻄﻮ ﻧﯿﺰ ،ﮐﺴﯽ را ﮐـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن را ﻧﻘـﺾ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻇﺎﻟﻢ و آنﮐﺲ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺮد .ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﻗﺎﻧﻮن آنﻫﺎ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻋﺪاﻟﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوع و ﻋﺎدﻻﻧﻪاﻧﺪ )ارﺳﻄﺎ ﻃﺎﻟﯿﺲ ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﺲ .(۱۳۱ /۱ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ
در آﺛﺎرش ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣـﯽ ورزد ،اﻣﺎﻧﻮﺋـﻞ ﮐﺎﻧـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﻣﺤـﻮر ﻣﻬﻤـﯽ در
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐـﺮد ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ در
ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
ازاﯾﻦرو ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا آرای ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿـﺖ از ﻗـﺎﻧﻮن را ﻧـﻮﻋﯽ
ﺳﺆال روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟« ،اﯾﻦ
روﺷﻦﻧﮕﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺎﻧﺖ در رﺳﺎﻟﻪ »در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ِ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺎﻧﻮن در آرای اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ
»ﮐﺮﯾﺘﻮن« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺘﻘﺪم ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﻗـﺎﻧﻮن و دﻻﯾـﻞ ﺗﺒﻌﯿـﺖ از آن از ﻣﻨﻈـﺮ
ﺳﻘﺮاط ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آنﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﻘﺮاط در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻘﺎرب ﻣﺸﻬﻮدی در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧ ﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑـﺎ دﯾـﺪﮔﺎه و ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﺳﻘﺮاط وﺟﻮد دارد.
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روﺷﻦﻧﮕﺮي از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ
ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن در دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗـﻮان
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ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ،ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ آدﻣﯿـﺎن را از
ِ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ روﺷﻦﻧﮕﺮی ،ﺑﻪ
ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪ ﺗﺮس ،رﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﺮوری آﻧﺎن را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺷﻦﻧﮕﺮی ،اﻓﺴـﻮن زداﯾـﯽ از ﺟﻬـﺎن،
اﻧﺤــﻼل اﺳــﻄﻮرهﻫﺎ و اﺳــﺘﻘﺮار ﻣﻌﺮﻓــﺖ ﺑــﻪﺟﺎی ﺧﯿﺎلﺑــﺎﻓﯽ اﺳــﺖ )آدورﻧــﻮ و ﻫﻮرﮐﻬــﺎﯾﻤﺮ ،١دﯾﺎﻟﮑﺘﯿــﮏ
روﺷﻦﻧﮕﺮی .(۳ ،٢روﺷﻦﻧﮕﺮی ﯾﮏ دوران اﺳﺖ ،دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر و ﻗﺎﻋﺪهاش را ﺧﻮد ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺧـﻮد
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﮐﻨﻮنِ ﺧـﻮد و ﺑـﺎ
ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ )ﻓﻮﮐـﻮ،
ِ
ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﻮﻫّ ﻢ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
درﺑﺎره »روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮐﺎﻧﺖ .(۶۱ ،روﺷﻦﻧﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﺎﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽﭼﻮن وﭼﺮا و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ راﯾﺞ و ﻧـﺎآزﻣﻮده اﺳـﺖ .درواﻗـﻊ روﺷـﻦﻧﮕﺮی ﻧﻮﯾـﺪ
اﻧﺪﯾﺸﻪورزی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ،ﻫﻤﺎن
ِ
ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮِ
ِ
ازﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ روﺷﻦﻧﮕﺮی ،٣ﺧﺮوج آدﻣﯽ ا ز
ﻫﺪاﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑـﺎﻟﻐﯽ در ﻧﻈـﺮ او ،ﮐﻤﺒـﻮد اراده،
ِ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻬﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﺑﺪونِ
ﺗﻦ آﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻬﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ .و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺷﻌﺎرِ روﺷﻦﻧﮕﺮی
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺟﺮأت داﻧﺴﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش!«) ٤ﮐﺎﻧﺖ ،٥ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ روﺷـﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴـﺖ؟.(۵۴ ،٦
درواﻗﻊ آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،در ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﻗ ّﯿﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
ﺗﻦ آﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺰدﻟﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،اﻧﺴﺎن و ﺧﺮد را در ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﯾﺶ درﺑـﺎره روﺷـﻦﻧﮕﺮی
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ .(۲۰۳ ،ﮐﺎﻧﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﮐﺴﯿﺮ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن
ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد؛ در اﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﻣﯽرﺳـﺪ و
ﻓﺼﻞ ﻣﻤﯿﺰ وی رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻓﻬﻢ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ازاﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ در
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑـﻪ وﺟـﻮد اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻓﯽﻧﻔﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﺼـﺒﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘـﺎم ﻧﺎﺋـﻞ ﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
ازاﯾﻦرو ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ رﻫﺎ
ﺳﺎزد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻧﺪکاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮورش دادن ذﻫﻨﺸﺎن،
1. Adorno & Horkheimer
2. Dialectic of Enlightenment
3 .Enlightenment
!4.Dare to know
5 .kant
"?6.An Answer to the Question: "What Is Enlightenment
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ﺧﻮد را از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﺑﻪ درآورﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻪ روﺷـﻦﻧﮕﺮی دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ ،ﻣﺤﺘﻤـﻞ و اﮔـﺮ آزاد
ﺑﮕﺬارﻧﺪﺷﺎن ،اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﮐﺎﻧﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ روﺷـﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴـﺖ؟ .(۵۵ ،از ﻧﻈـﺮ ﮐﺎﻧـﺖ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ از ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻄﻮﻓـﺖ ﻫﻤـﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸـﺎن را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﺮ ﮔﺰﻧﺪی در اﻣﺎﻧﺸﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ! )ﻧﻘﯿـﺐزاده،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻧﺖ .(۲۸۸ ،ازاﯾﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ،ﻧﮕـﻪداری و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﻓـﺮاد
اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن؛ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺷـﻤﺮده ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮔـﻮﯾﯽ ﺧـﻮدِ او ﻣﻄﻠﻘـ ًﺎ
ﻫﺪف ﺧﻮد اﺳﺖ )ﮐﺎﻧﺖ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ اﺧﻼق .(۴۷ ،٧وﺳـﯿﻠﻪ ﻗـﺮار دادن اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻـﺪ و
ﻏﺎﯾﺖ و ِ
اﻏﺮاض دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺸﺮی اوﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺎوات اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻣﺴﺎوات در ﻟﯿﺎﻗﺖ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎوات در ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺳـﺘﻌﺪاد ﺧـﻮد را ﻇـﺎﻫﺮ ﺳـﺎزد
)دوراﻧﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ .( ۲۴۰ ،درواﻗﻊ ﮐﺎﻧﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻈـﺮ دارد ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ و ادوار
زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﻋﻘﻞورزی و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻬﻢ اﯾﺸـﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻧﺎآﮔـﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارادهﻫـﺎی آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ اراده ﺧـﻮﯾﺶ
ﻫﻤﺴﻮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی از اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ،از راه ﺧﻮدآﻣﻮﺧﺘﻦ
ِ
اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدی روﺷﻦ ﻧﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،ﺧﻮد رﻫﺎﻧﯽ از اﺳﺎرت و
ادی داﻧﺴﺘﻦ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﮐﺎﻧـﺖ ،ﻫﻤـﻮاره »ﺧﻮداﻧﺪﯾﺸـﯿﺪن« اﺳـﺖ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ اﺻـﻞ
و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آز ِ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ )ﺑﺎر ،روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟ .( ۱۶ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﺑـﺎ ﻧـﺎداﻧﯽ و آزادی را ﺑـﺎ داﻧﻨـﺪﮔﯽ
ﻫﻤﺴﻮ و ﻗﺮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﺋﻤﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ
ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻘﻞ ورزی ازﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ و ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
 .۱ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ٨و ﺧﺼﻮﺻﯽ ٩ﻋﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ،دو ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻘﻞ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ آن اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻣﻘﺎم »اﻫﻞ ﻋﻠﻢ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ،از ﻋﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻣﻘﺎم اداری ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،از ﻋﻘـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ؛ او در ﻣﻘـﺎم
اداری ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ آزاد ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه او
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،در ﻣﻘﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪی ﮐﻪ از راه ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ،در ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن
روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮدش از آزادی ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗـﺎ از ﺧـﺮد ﺧـﻮﯾﺶ ﺳـﻮد
7. Foundations Of The Metaphysics Of Morals
8 .Public
9 .Private
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ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ روﺷﻦﻧﮕﺮي از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن
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ﺟﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .وی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ از اﻣـﻮر زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﻋـﺪهای از
اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ارادهای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،روﺷﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و ﮐﺎرﭘﺬﯾﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗـﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،و در اﯾﻦ اﻣﻮر و ﻣﻮارد ،دﯾﮕﺮ ﺟـﺎی ﻋﻘـﻞ
ورزﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد ،ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﮐﻞِ آن دﺳﺘﮕﺎه اﺳـﺖ،
ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ آورد ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻫﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ،
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﻘﻞورزی ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وی
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﮐﺎرﭘﺬﯾﺮ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴـﺘﻦ
ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ روﺷـﻨﮕﺮی را
در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐـﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪهاش ﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،در
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ،آﺷﮑﺎرا درﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن ﻓﺮﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺪل ﺑﭙﺮدازد ،ﮐﺎری زﯾﺎنﺑﺎر
و ﻣﺨﺮب اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد .اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از وی درﯾـﻎ ﮐـﺮد ﮐـﻪ در ﻣﻘـﺎم اﻫـﻞ
ﻋﻠﻢ ،در ﺑﺎب ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی اﻣﻮر ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و آن را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد
ﺗﺎ اﯾﺸﺎن داوری ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺎﻧﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟ .(۵۷ -۵۸ ،ﮐﺎﻧﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﻓﻬﻢ اﻓﺮاد را ﺑـﻪ
ﮐﺎر اﻧﺪازد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺻﻮ رت روزاﻓﺰون در ﻋﯿﻦ ﺣﻔـﻆ اﻧﺴـﺠﺎم ﮐـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آن را ﺑـﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰ رﺷﺪ دﻫﺪ.
 .۲ردّ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﺣﺘﯽ ﺷـﮑﻮﻫﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣـﻪﻫﺎی
ﺻﻠﺢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮچ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﻫﯿﭻ دوراﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻫﻢﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷـﻮد ﮐـﻪ دوران ﺑﻌـﺪی را در ﻗﯿـﺪی ﺑﮕـﺬارد،
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ را ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﻨﺪ )ﻫﻤﺎن .(۶۰ ،در ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻧﺖ ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯿﺪن از روﺷﻦﻧﮕﺮی ،ﺗﺠـﺎوز
ﻣﻘﺪ ِس ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا آﻧﮕﺎه دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ اراده ِی
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ّ
ﻣﺮدم در اراده ِی وی ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﺑﺪ.
 .۳ﻧﺤﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﺧـﻮﯾﺶ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎم اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮی ﻣﺸـﺘﺮک
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دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی را ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﮕﺎه ﺣـﺎﮐﻢ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯽدارﻧـﺪ ،و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻮﺟﺒـﺎت
ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ درﺑـﺎره ﺧـﻮد وﺿـﻊ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﭘﺎدﺷـﺎه ﻧﯿـﺰ
ﺑﻪﻃﺮﯾﻖاوﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ ﻧﺸﺌﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ وی اراده ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم را در اراده ﺧﻮد وﺣﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ )ﻫﻤﺎن .(۶۱ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وی از ﻫﺮج وﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ وی روﺷﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺻﺪد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮآﯾﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اراﺋﻪ و اﻋﻤﺎلﻧﻈﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت ﺗـﺪرﯾﺠﯽ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
 .۴آزادی در ﻋﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری
ﺷﺨﺺ اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﺒﺎل دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ از درون او ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل اﺳـﺖ
ِ
در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﮐﺎﻧﺖ،
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺒﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ از ﺧـﺎرج ﺑـﺮ اﺳـﺎس »ﺣـﻖ« ﺑـﺮای او ﻣﻘـﺮر
ِ
وﻟﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .درواﻗﻊ ﻓﺮد آزادی ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آزادی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻧﻮنِ
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻮﺣﺶ ،ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ آزادی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آنﻫﻢ در ﺑﻄﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻄـﺎﺑﻖ اراده ﻫﻤـﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آزاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺠﺘﻬﺪی ،اﻓﮑـﺎر ﮐﺎﻧـﺖ .(٢٨٤ -٢٨٥ ،ﭘـﺲ ﺑـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق وی ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ازﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد
روﺷﻦﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻋﻘﻞ ﺑﻮرزﯾﺪ! ﻫﺮ ﭼﻨﺪان و در ﻫﺮ ﺑﺎره ﮐﻪ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻓﺮﻣـﺎنﺑﺮدار
ﺑﺎﺷﯿﺪ! و ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه و ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺸﺶ ذاﺗﯽ آدﻣﯽ ﺑـﻪ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪن آزاد ﺑـﺎرور و
ﺣﺎﻓﻆ ِ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﻨﺎه اﯾﻦ ﺳﭙﺎهِ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ِ
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺪکاﻧﺪک ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دوﻟـﺖ ﻧﯿـﺰ
روح روﺷـﻦﻧﮕﺮی در
اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد )ﮐﺎﻧﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ روﺷـﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴـﺖ؟ .(٦٤ ،آن زﻣـﺎن ﮐـﻪ ِ
وﺟﻮد ﻣﺮدم رﺧﻨﻪ ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ اراده ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺮدم ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ،از ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.
ﺑﺮﺧﯽ از دﺷﻤﻨﺎن روﺷﻦﻧﮕﺮی اﯾﻦ دروغ را ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﻦﻧﮕﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر اﺳـﺖ،
ازﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻓﻘﻂ از ﺧﺎم داوریﻫﺎی ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،وﺟﻮد ﻗـﺎﻧﻮن را ﻣﯿـﺎن
آدﻣﯿﺎن؛ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،وﺟﻮد ﺳﺮان و رﻫﺒﺮانِ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺿـﺮوری ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .ﮐﻮﺗﺎهﺳـﺨﻦ
اﯾﻦﮐﻪ ،ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺮﮐﺮده و رﻫﺒﺮی ،و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و آن را اﺟﺮا ﮐﻨـﺪ.
ﮐﺪام آزادی ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ از اﯾﻦ آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﺳـﺖ ﺑـﻪﮐﺎری ﺑﺰﻧـﯽ؟ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ درﺳـﺘﮑﺎر
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ﻫﺮﮔﺰ ﺧﯿﺎل ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن را از ﺳﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آزادی را از وی ﺑـﺎز ﮔﯿﺮﻧـﺪ؛
زﯾﺮا او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ زﯾﺎنﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .روﺷﻦﻧﮕﺮی ﺑﺪون آنﮐـﻪ ﺣﺮﻣﺖﺷـﮑﻨﯽ ﮐﻨـﺪ،
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺻﻼح ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﻔـﺖ )رﯾـﻢ ،روﺷـﻦﻧﮕﺮی ﻧﯿـﺎز ﻓﻬـﻢ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .(٧٤ -٧٥ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از روﺷﻦﻧﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﯽ ﻧـﺮم و ﺑـﻪدور از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ
ﺧﺸﻢ و درﮔﯿﺮی و ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﺘﺄﻣﻼﻧﻪ درﺻﺪد ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮآﯾﺪ.
 .۵ﺣﺎﮐﻢ روﺷﻦﻧﮕﺮ
ﭘـﺬﯾﺮش ﺑـﺎوری
ِ
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺎﮐﻢ روﺷﻦﻧﮕﺮ ،ﺣﺎﮐﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم را ﺑـﻪ
وادار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را در آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻣ ًﻼ آزاد ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺣـﺎﮐﻤﯽ ،ﺳـﺰاوار اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎنِ ﻗﺪرﺷﻨﺎس ،وی را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ روﺷﻦﻧﮕﺮ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ ﻧـﻮع ﺑﺸـﺮ را از اﺳـﺎرت
دروﻧﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪه ،و ﻫﻤﮕﺎن را آزادی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻠﯿـﻪ اﻣـﻮر وﺟـﺪاﻧﯽ از ﻋﻘـﻞ ﺧـﻮﯾﺶ ﭘﯿـﺮوی ﮐﻨﻨـﺪ
)ﮐﺎﻧﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟ .(٦٢ ،درواﻗﻊ ﺣﺎﮐﻢ روﺷﻦاﻧﺪﯾﺶ ،درﻫﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮد ﺧﺮدورزاﻧﻪ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻫﻞ داﻧﺶ ،ﺑﺎ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺧـﺮد در اﻣـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﺑـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن
روﺷﻦﻧﮕﺮی ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻣﺪد رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ روﺷﻦﻧﮕﺮی در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ،اﺻـﺮار ورزﯾـﺪه اﺳـﺖ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﻮم و ﻫﻨﺮﻫﺎ ،ﺑﻪاﻧﺪازه ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ
ﻧﺎﺑـﺎﻟﻐﯽ دﯾﮕـﺮ،
ِ
وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداراﻧﺸﺎن را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨـﺪ و دﯾﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺎﺑـﺎﻟﻐﯽ در اﻣـﻮر دﯾﻨـﯽ از ﻫـﺮ ﻧـﻮع
ﻗﯿﻢ و ّ ِ
اﻫﺎﻧﺖﺑﺎرﺗﺮ و زﯾﺎنﺑﺨﺶﺗﺮ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(٦٣ ،ازاﯾﻦرو ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻟﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﮐﺎﻧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮا و ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت
ﭼﻨﯿﻦ ارﺑﺎﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺮر اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ در اﻣﻮر ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻘﺮاط  -اﻓﻼﻃﻮن
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن در آراء ﺳﻘﺮاط و اﻓﻼﻃﻮن ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺻـﻮل ﺑﻨﯿـﺎدی در
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻘﺮاط و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ وی و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻗـﺎﻧﻮن در ﻣﺪﯾﻨـﻪ ﻓﺎﺿـﻠﻪ
اﻓﻼﻃﻮن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .١اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻘﺮاط
ﺳﻘﺮاط در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﻤﻮاره در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد و از آنﻫﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐـﺮد .اﻣـﺎ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺻﻮل از زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻘﺮاط ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن
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ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮنﭘﺬﯾﺮی در آﺛﺎر ﺳﻘﺮاط ،روﺷـﻨﮕﺮ ﺑﺤـﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﻪﺻـﻮرت
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻞ اول :ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ
از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻘﺮاط ﻫﻤﻪ ﺑﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪﮐﺎران ﺳـﺮ ﻣﯽزﻧـﺪ از روی ﺟﻬﺎﻟـﺖ و ﻧﺎآﮔـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ )ورﻧـﺮ،
ﺣﮑﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎن .(٦٨ ،ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ .اﻧﺴـﺎن ﻧﻤﯽداﻧـﺪ درﺑـﺎره اﯾـﻦ ﯾـﺎ آن ﭼﯿـﺰ ،ﭼـﻪ
ﻣﯽداﻧﺪ و از داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ روﺷﻦ ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ )دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﺳﻘﺮاط ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺧﻼق .(۲۱ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و درﺑﺎره ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،داد ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ و ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ
ﻣﻬﻢ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ داﻧـﺶ -ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﻓﻼﻃـﻮن
ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ -ﻣﯽﺷﻮد.
اﺻﻞ دوم :ﺗﺨﺼﺺ
در ﻧﻈﺮ ﺳﻘﺮاط ﻋﻘﯿﺪه ﻫﻤﻪﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻨﺎﺳـﺖ،
ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﮏ از ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺪ از ﺑﯽ ﺧﺮدان اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﺮ ﯾﺎ ﻓـﻦ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،اﻋﺘﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارﯾﻢ )اﻓﻼﻃﻮن ،ﮐﺮﯾﺘﻮن .(٥٤ ،وی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾـﺪ
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽاش ،از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﺗﻦ ﺑﯿﺰار ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن آﺷﮑﺎرا ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﺗﻦ را ﻧﯿﺰ زﯾـﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧـﻪ اﻧﺘﻘـﺎد ﻣﯽﮐﺸـﯿﺪ .ﺳـﻘﺮاط ﻫﯿﭻﯾـﮏ از
رﻫﺒﺮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﺗﻦ را ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺧﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و دﺳﺖآوردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺗـﻦ
را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯽارزش ﻣﯽﺷﻤﺮد ،و ﺧﻮد را در آﺗﻦ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ،اﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻨﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻨـﻮﻧﯽ ،ﮐﺎرﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ را ﺑﻪدرﺳـﺘﯽ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ )ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،از ﺳﻘﺮاط ﺗﺎ ارﺳﻄﻮ .(٣٠ ،اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺟﻮﻫﺮه وﺟﻮدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖداری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮای
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ و ﺑﺮﺧـﯽ از آنﻫـﺎ
ﺗﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺻﻞ ﺳﻮم :ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﯿﺪهای ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺗﺮی آن ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ وی آﺷـﮑﺎر ﺷـﻮد؛ و ﺳـﻘﺮاط درواﻗـﻊ ﺧـﻮد را ﻣﻄﯿـﻊ و ﻓﺮﻣـﺎنﺑﺮدار
ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻓـﺮار از زﻧـﺪان ﺑـﺎ ﮐﺮﯾﺘـﻮن ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ و ﮔﻔـﺖوﮔﻮ

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1397

ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ روﺷﻦﻧﮕﺮي از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن
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ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و درﺳﺘﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد )اﻓﻼﻃﻮن ،ﮐﺮﯾﺘﻮن .(٤٣ ،ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺳﻘﺮاط ﺑﺮ ﻧﺎداﻧﯽ
ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻣﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺣﻮل
ﻣﺤﻮر آن اﻣﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی آن ﺑﺮاﯾﺶ آﺷـﮑﺎر ﺷـﻮد .ازاﯾﻦروﺳـﺖ ﮐـﻪ وی در راه رﺳـﯿﺪن ﺑﻪراﺳـﺘﯽ و
درﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ دﯾﺎﻟﻮگ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻇﻠﻢ
ﺳﻘﺮاط ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﻇﻠﻢ ﺑﺪﺗﺮ از ﺗﺤﻤﻞ آن اﺳﺖ )ﺑﻮرﻣﺎن ،اﻓﻼﻃﻮن .(۳۴ ،ارﺗﮑـﺎب ﻇﻠـﻢ در
ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ روا ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻇﻠﻢ را ﺑـﺎ ﻇﻠـﻢ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ )اﻓﻼﻃﻮن ،ﮐﺮﯾﺘﻮن .(٥٦ -٥٧ ،ﭘﺲ ،آدﻣﯽ در ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
او ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻘﺮاط ﺧﻮد ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪکاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﺴﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﻘﺮاط ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠـﯽرﻏﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧـﻪاش ،ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ در راه
اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺳﻘﺮاط ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ در
اﺻﻮل ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم و اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﮐﺎﭘﻠﺴﺘﻮن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ  -ﯾﻮﻧﺎن و روم .(١٦٨ /١ ،ﺷﻮﮐﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻘﺮاط
در زﻧﺪان ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل »ﻣﺮگ« رﻓﺖ ،ﺗﺎوان ﺑﯿﺪارﮔﺮی ﺧﻔﺘﮕﺎن ،ﺗﺮوﯾﺞ داﻧـﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﺎﺻﻮاب اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮد .او »ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ« ﺑﻮد ﮐـﻪ ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐـﺮد ﺗـﺎ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐ
ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن روﺷﻦ داﻧـﺎﯾﯽ ﻗـﺪم ﮔﺬارﻧـﺪ .ﺳـﻘﺮاط ﺑـﺎ ﻣـﺮگ
ِ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ و از داﻻن
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮ و واﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ و در راه ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﻣـﺎل
و ﺟﺎن درﯾﻎ ﮐﺮد.
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻘﺮاط
ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﻘﺮاط ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ درﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﻮد و ﻧﻘﺾ ﻋﻬـﺪ و
ﭘﯿﻤﺎن را ﻇﻠﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺳﻘﺮاط ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮار از زﻧﺪان را ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺘﻮن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺪﻻل
ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ از زﻧﺪان ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ رأﯾـﺶ ﺑـﻪ او
ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﻘﺮاط اﯾﻦ اﺻﻞ را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﻇﻠﻢ را ﺑﺎ ﻇﻠﻢ داد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪ
اﺳﺖ )اﻓﻼﻃﻮن ،ﮐﺮﯾﺘﻮن .(٥٨ ،ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺳﻘﺮاط ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ ،دوﻟﺖ آﺗﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻧﻘﺸﻪ
ﻓﺮاری ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺘﻮن و دوﺳﺘﺎن ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺳﻘﺮاط ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ اﯾـﻦ
ﻧﻘﺸﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،و در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑـﻮم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺧﻄﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﮔﺮﯾـﺰ از
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ﻣﺠﺎزات ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺰﻧﺪ )راﺳﻞ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻏـﺮب .(۲۰۷ /۱ ،ﺳـﻘﺮاط در ﻣﻘـﺎم ﯾـﮏ
روﺷﻦﻧﮕﺮ ،از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ دارد و ﺑﺮای ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻧﻈﺮی او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .اﻣـﺎ ﭘـﺲ از اﯾﻦﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺣﮑـﻢ
درواﻗﻊ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎهِ او ،ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ِ
ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺳﻘﺮاط ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﺮﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺳﻘﺮاط ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣـﺪن و رﺷـﺪ
او در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وﻃﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اوﺳﺖ و ارزش و اﺣﺘﺮام وﻃﻦ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ارﺟﻤﻨـﺪﺗﺮ از
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و وﺟﻮد ﺧﻮدِ ﺳﻘﺮاط ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ وﻃﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ درﻫﺮﺣـﺎل
ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻃﻦ ﺑﻮد و از ﻫﻼﮐﺖ و ﺗﺒﺎﻫﯽ وﻃﻦ دوری ﮔﺰﯾﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ راه ﻓﺮار از زﻧﺪان راه ﺣـﻖ ﻧﯿﺴـﺖ؛
ِ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ
زﯾﺮا وﻃﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺗﻦ او را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده ،ﭘﺮورش داده ،ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﮐـﺮده و ﻫـﺮ ﻧﯿﮑـﯽ را ﮐـﻪ در ﺗـﻮاﻧﺶ ﺑـﻮده از
ﺳﻘﺮاط و ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻧﺶ درﯾﻎ ﻧﮑﺮده و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ آﺗﻨﯽ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ رﺳـﻮم و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،اﮔﺮ آن را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ .وﻃـﻦ ،آنﻫـﺎ را
از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﻃﻦ را ﻧﯿـﮏ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ
دﻋﺎوی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ در اﯾﻦ وﻃﻦ ﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ وﻃﻦ و روش آن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺑﻪ آﯾﯿﻦ وﻃﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدن ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ )اﻓﻼﻃـﻮن ،ﮐﺮﯾﺘـﻮن.(۵۹ -۶۱ ،
درواﻗﻊ ﺳﻘﺮاط در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ و ﺣﺘﯽ ارزشﻫﺎ و ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﮐﺴﺐ ﮐـﺮده را
ﻣﺪﯾﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺘﻘـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،در
ﻋﻤﻞ ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ ﺧـﻮﯾﺶ را ﭼﯿـﺰی ﺟـﺪا و ﻣﻨﻔـﮏ از اﯾـﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ اﻓﻼﻃﻮن
ﻋـﺪه ﻗﻠﯿﻠـﯽ ،ﯾـﺎ در ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد و ﮐﻤـﺎل
اﻓﻼﻃﻮن اﺻﺮار ﻣﯽ ورزد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ّ
ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻮاردِ ﻓﺮدی ،ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اوﺿﺎعواﺣﻮال اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺻﻼح و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺣﺘﺮ ِام ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی روﺷﻦ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿّﺮ اﻣﻮر و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺎﮐﻢ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ »ﻗﺎﻧﻮنِ « ﺛﺎﺑﺖ اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘـﺪار ﮐﺎﻣـﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد )ﮐﺎﭘﻠﺴﺘﻮن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ -
ﯾﻮﻧﺎن و روم .(۲۶۸ -۲۶۹ /١ ،در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
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ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻐﯿﯿـﺮ و اﺻـﻼح آن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻋـﺪه ﻗﻠﯿﻠـﯽ از اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﮐـﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑـﺖ و ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺖ،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﺎری و ﺟـﺎری اﺳـﺖ را ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﻘﻨﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت و ﺗﺪاوم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی
از ﻓﺴﺎدِ ﺻﯿﺮورت ،ﻣﺪاوا و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ )ﺑﺮَ ن ،اﻓﻼﻃﻮن .(۱۵۶ /۱ ،اﻫﻢّ از ﻫﻤﻪ اﻣـﻮر اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﻤﺎﻧـﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺘﻮان ﺑﻪﯾﺎد آورد ﮐـﻪ اﺷـﯿﺎء و اﻣـﻮال ﺟـﺰ ﺑﻪﺻـﻮرت
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺛﺒﺎﺗﯽ در اﻣـﻮر ﻣـﺪﻧﯽ ﻻزم
اﺳﺖ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ )ﺑﺮﯾﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ در دوره ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ .(۲۰۷ ،اﯾﻦ دﻓﺎع اﺳﺘﻮار و ﻣـﺘﻘﻦ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺷـﯽ از
اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻬﺎن را اﺑﺪی و ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮف -ﺷـﺎه
ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ -ﺣﮑﯿﻢ را ﮐﺸﻒ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آراي ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪرﻏﻢ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑـﺎ
ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ در ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ دو ﻓﯿﻠﺴﻮف در ﺑﺤﺚ ﺻـﯿﺎﻧﺖ
از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎرب ﻣﺸﻬﻮدی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎرﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی اﯾﻦ دو
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۱روﺷﻦﻧﮕﺮی
ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن ،ﻫﺮدو در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﯾﮏ روﺷﻦﻧﮕﺮ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐـﻪ ﮐﺎﻧـﺖ در
ﻣﻘﺎم روﺷﻦﻧﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﻧﺎﺑـﺎﻟﻐﯽ ﺑـﻪ ﺗﻘﺼـﯿﺮ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪدرآورﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻮر ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﻼﻃﻮن ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،روﺷﻦ ﻧﮕﺮی را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺳﻘﺮاط و ﮐﺮﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸـﺪ
و ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن ،ﻫﺮدو ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ روﺷﻦﻧﮕﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﺧﻮداﻧﺪﯾﺸـﯿﺪن و ﺗﻔﮑـﺮ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺧﺮوج از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ را ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺳﻘﺮاط ﻧﯿﺰ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ روﺷﻨﮕﺮ درﺻﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮد ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮوج ﮐﺮﯾﺘﻮن از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .درواﻗـﻊ
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ﻫﺮ دو ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوج از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮی ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ .و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،ﺳﻘﺮاط ﻫﻤﺎن ﻓﺮد روﺷﻦﻧﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ در ﭘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺧﻠﻖ آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﺴﯿﺖ روﺷﻦ ﻧﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ ،اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ اﯾـﻦ دو
ﻓﯿﻠﺴﻮف آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺎﻧﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺎﻧﻮن از اﯾﻦ رو ﺑﺎ روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺮدورزی و ﺗﻔﮑﺮ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪورزی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯽﭼﻮن ﭼﺮا
از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮداﻧﺪﯾﺸـﯿﺪن و ﺟﺴـﺎرت در ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻬﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮورزی ﻋﺎﻗﻼﻧـﻪ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻراﻧﻪ اﯾـﻦ اﺧﺘﯿـﺎر ﺑـﺮ ﺣـﻖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧـﻮﯾﺶ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
دارای ﻓﺮاﯾﻨﺪی روﺷﻦﻧﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻓﻼﻃﻮن ،روﺷﻦﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳـﺖ و ﺗـﮏ
ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻧﻈـﺮورزی ﻋﻘﻼﻧـﯽ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﺒﻊ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در روﺷـﻦﻧﮕﺮی در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ،
در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺧﺮد ﺗﮏ ﺗﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻓﻼﻃﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮد ﻋﺪه ﻗﻠﯿﻠـﯽ
از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
 .۲ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از آن
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ .و درﻋﯿﻦﺣﺎل اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑـﺮ و ﺑﺤـﺚ و ﮔﻔـﺖوﮔﻮ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از آزادی در ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ،ﻧﻈـﺮات و آدابورﺳـﻮم ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻧﻘـﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪور ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن در اﻃﺎﻋﺖﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ در ﻧﺤـﻮه اﺳـﺘﺪﻻل آنﻫـﺎ ﺑـﺮای
ﻗﺎﻧﻮنﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺖ ،ﻗﺎﻧﻮنﭘﺬﯾﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از آن ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و در ﭘﻨـﺎه
آن ،اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗـﺎﻧﻮنِ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻬﺘ ﺮ ،و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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اﻣﺎ ﺳﻘﺮاط ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻌﻈﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ،اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و وﻃـﻦ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻓـﺮد
ِ
ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮ رت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮن ،درواﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،وﻃﻦ و
ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﻓﺮد ،ﻫﻮﯾﺖ و ﮐﻤﺎل و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ،ﺟﺪای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧـﻮﯾﺶ
ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﯽ ،ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،آدابورﺳﻮم ،اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ِ
ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸ ﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
وﻃﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدِ ﻓﺮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺎﻧﺖ اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﻓﺮاﺗﺮ
از آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ و از ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎ ﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻗﺎﻧﻮن در اﻓﻼﻃﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ-ﺷﻬﺮ و آﺗﻦ
اﺳﺖ و از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اداره ﺷﻮد.
 .۳ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻘﻞ
ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺎﻧﻊ روﺷـﻦﻧﮕﺮی اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮاد در
ﻣﻘﺎم ﻣﺪﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ازاﯾﻦرو ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻘﺮاط ﺷـﺒﺎﻫﺖ دارد ﮐـﻪ او ﻧﯿـﺰ ﻣﻌﺘﻘـﺪ
ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﻇﻠﻢ را ﺑـﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و دﻓﺎع از ِ
ﻇﻠﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎﻧﺖ و ﺳﻘﺮاط ﻫـﺮدو ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨـﺪه
ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دو روش و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوتاﻧـﺪ .درﻣﺠﻤـﻮع ﻫـﺮ دو اﻇﻬـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮد در ﻣﻘـﺎم ﻓـﺮدی و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺿﺮر او ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ دو ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ در ﻣﻘﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻘﻞ
ﻧﺰد ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪی روﺷﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻪ و در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﻮد در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ در ﻣﻘﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ در ﻣﻘﺎم ﻣـﺪﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﺮای
اﻓﻼﻃﻮن دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی دارد و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻗـﺎﻧﻮن راﺿـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑـﻪ
ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و د ر اداﻣﻪ اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ دﯾﮕـﺮی ﻣﻬـﺎﺟﺮت
ﮐﻨﺪ.
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ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم

 .۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار

ﺷﻤﺎرة 101

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ِ
ﮐﺎﻧﺖ و اﻓﻼﻃﻮن درزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﻮﺟﻮدِ ﻣﻮﻫﻮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮی ﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻼف ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی روﺷﻦ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿّﺮ اﻣﻮر و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای
دورهای ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﺎ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪن ﻗـﺎﻧﻮنِ ﺑﻬﺘـﺮ ﻗﺎﺑـﻞاﺟﺮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﭘـﺲ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨﻨـﺪ ﯾـﺎ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ
اوﺿﺎعواﺣﻮال اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﻞ ﻧـﺰاع اﺳـﺖ؛ اﻓﻼﻃـﻮن ،ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﻮﻫﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺴـﺎن ﺣﮑـﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻧﻔـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪدﻧﺒﺎل آن،
ِ
ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺨﺺ ﺣﮑـﯿﻢ و ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﺎﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﻨﻦ را ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت و ﺗﺪاوم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ،اﻣﻮر ﺛﺎﺑﺖ و ازﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ،اﯾﺪهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗـﺪوﯾﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺑـﺪی و ازﻟـﯽ و
ﻻﯾﺘﻐﯿّﺮﻧﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﺴـﻠﯽ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ دﯾﮕـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ از دﯾﺪﮔﺎه اﻓﻼﻃﻮن ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬار ﻃﺒـﻖ ﻋﻘـﻞ و
اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﺮ دورهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐـﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧـﺮد ﻋﻤﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻻزﻣـﻪ اﺧـﻼق
اﺟﺘ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾـﺪ اﻧﺴـﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨـﺪ ﺣـﺎل
ﻫﺮﭼﻨﺪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻠﯽ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺷـﯿﺎء ﯾـﺎ ﻧُـﻮﻣِ ﻦ را در
دﺳﺘﺮس ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف اﻓﻼﻃﻮن ،از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤـﯽآورد .از اﯾـﻦ رو،
ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزاد را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﯾـﮏ دوﻟـﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزادی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎس ﺑﺪارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۵ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ اﺳﺖ .وی ،آراء و ﻧﻈﺮات
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان را از ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺻﻼح و ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﯽداﻧـﺪ .وی ﺣـﺎﮐﻢ را از اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﺼـﻮن
ِ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺳ ﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ازﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ﺣـﺎﮐﻢ از ﻧـﺎداﻧﯽ و اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﺼـﻮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺗـﺮ از اﻧﺴـﺎن و
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ﺑﺮﺧﻮردار از اﻟﻬﺎم ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻋﻘﻞورزی در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ را ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺣﺎﮐﻢ و ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮای ﮐﺎﻧـﺖ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را از ﭘﯿﺶ ﻣﻌـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻧﯿﺴـﺖ .از اﯾـﻦ رو اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺎن ﺧﻮب و ﺑـﺪ
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻘﻞورزی و آزادی ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳـﺖ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺴﺘﺮی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و آزاد ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزم را در اﯾـﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آزادی و ﻋﻘﻞورزی اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎم
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ،در ﻗﻠﻤـﺮو ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬاری ،اﻋﺘﺒـﺎری ﺑـﺮای ﻧﻈـﺮات ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ ،و
ﺣﺎﮐﻢ ﺣﮑﯿﻢ ،ﮐﻪ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ازﻟﯽ و اﺑﺪی اﺳﺖ ،ﻣﯽداﻧﺪ .و آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻫﻞﻓﻦ و
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﻣﺨﺘﺺ ِ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ را ،ﻓﻘﻂ در ﺣﯿﻄﻪای ﮐﻪ در آن ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻪ در اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬاری .از ﻧﻈـﺮ
اﻓﻼﻃﻮن زﻋﺎﻣﺖ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﭘـﺬﯾﺮد؛ او اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و اﺑﺪی ﺑﺮای اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ از ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰی ﻓﺮوﮔـﺬار ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ.
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺳﺮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در وی ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻼش در
ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻣﺮدﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ از وی اﻃﺎﻋـﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ارﺳﻄﺎ ﻃﺎﻟﯿﺲ ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ ،ج  ،۱ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان۱۳۵۶ ،
ﺷﻤﺴﯽ ۲۵۳۶/ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ.

اﻓﻼﻃﻮن» ،ﮐﺮﯾﺘﻮن« ،دوره آﺛـﺎر اﻓﻼﻃـﻮن  ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ ﻟﻄﻔـﯽ و رﺿـﺎ ﮐﺎوﯾـﺎﻧﯽ ،ج  ،۱ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات
ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﭼﺎپ دوم.۱۳۶۶ ،
اﻓﻼﻃﻮن ،ﺟﻤﻬﻮر ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺆاد رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۷۴ ،

اﻓﻼﻃﻮن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﮐﺎوﯾﺎن ،ﭼﺎپ اول.۱۳۵۴ ،

ﺑﺎر ،ارﻫﺎرد» ،روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺮوس آرﯾﻦ ﭘﻮر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه.۱۳۸۶ ،

ﺑﺮَ ن ،ژان ،اﻓﻼﻃﻮن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻫﻤﺎ ،ﭼﺎپ اول.۱۳۶۳ ،

ﺑﺮﯾﻪ ،اﻣﯿﻞ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ در دوره ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮاد داوری ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۵۲ ،

ﺑﻮرﻣﺎن ،ﮐﺎرل ،اﻓﻼﻃﻮن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﻗﯿﺎم.۱۳۷۵ ،
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ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ،از ﺳﻘﺮاط ﺗﺎ ارﺳﻄﻮ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.۱۳۵۲ ،

ﺷﻤﺎرة 101

دﺳﺘﻐﯿﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ» ،ﺳﻘﺮاط ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺧﻼق« ،ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷﻤﺎره .۲۰ -۲۵ ،۱۳۸۳ ،۲۱۴

دوراﻧﺖ ،وﯾﻞ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس زرﯾﺎب ﺧﻮﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﺗﺎﺑﺎن.۱۳۳۵ ،

راﺳﻞ ،ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺠﻒ درﯾﺎﺑﻨﺪری ،ج  ،۱ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﭘﺮواز ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ.۱۳۷۳ ،

رﯾﻢ ،آﻧﺪرآس» ،روﺷﻦﻧﮕﺮی »ﻧﯿﺎزِ « ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳـﺖ« ،ﮔﺮدآورﻧـﺪه ارﻫـﺎرد ﺑـﺎر ،روﺷـﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴـﺖ؟ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﺳﯿﺮوس آرﯾﻦ ﭘﻮر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه.۶۳ -۷۵ ،۱۳۸۶ ،
ﻓﻮﮐﻮ ،ﻣﯿﺸﻞ» ،درﺑﺎره »روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮐﺎﻧﺖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻓﻮﻻدﭘﻮر ،ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻠـﮏ ،ﺷـﻤﺎره ،۱۳۷۰ ،۲۲

.۵۸ -۶۷
ﮐﺎﭘﻠﺴﺘﻮن ،ﻓﺮدرﯾﮏ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ )ﯾﻮﻧﺎن و روم( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﺒـﻮی ،ج  ،۱ﭼـﺎپ ﭼﻬـﺎرم ،ﺗﻬـﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.۱۳۸۰ ،
ﮐﺎﻧﺖ ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ» ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟« ،ﮔﺮدآورﻧﺪه ارﻫﺎرد ﺑﺎر ،روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﺳﯿﺮوس آرﯾﻦ ﭘﻮر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه.۲۹ -۴۱ ،۱۳۸۶ ،
ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻓﻮﻻدﭘﻮر ،ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻠـﮏ ،ﺷـﻤﺎره ،۲۲
ﮐﺎﻧﺖ ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ» ،روﺷﻦﻧﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟ در ِ
.۴۸ -۵۷ ،۱۳۷۰
ﻣﺠﺘﻬﺪی ،ﮐﺮﯾﻢ ،اﻓﮑﺎر ﮐﺎﻧﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﺎپ دوم.۱۳۸۸ ،

ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭼﺎپ اول.۱۳۸۴ ،

ﻧﻘﯿﺐ زاده ،ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻧﺖ؛ ﺑﯿﺪ اری از ﺧﻮاب دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﯿﺮ ﻓﻠﺴـﻔﻪ دوران ﻧـﻮ ،ﺗﻬـﺮان،

اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه.۱۳۷۴ ،
ورﻧﺮ ،ﺷﺎرل ،ﺣﮑﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎدرزاد ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ّزوار ،ﭼﺎپ اول.۱۳۴۷ ،
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