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 سقراط 1

1 

هایش شباهنگام بال   تنها  نروایجغد م»  است  گفتهبه طور کلی  هگل در باب فلسفه  

معنا   ن یاعتبار دارد؛ به ا  خیتار  ی هفلسف  ی ه دربار  فقطجمله    نیا  .«گشایدرا به پرواز می 

  ن ی هگل ا  داستیمورخان است. پ  دگاهیو موافق د  کندیصدق م  خیکه در رابطه با تار

درست با افالطون و   ونانیواقع در  به رو اتخاذ کرد که باور داشت فلسفه آنازرا  دگاهید

 ونان، ی  خیتار  ییطال  عصر  و  س یپول  دن یرس  انیپا  است که پس از به ارسطو آغاز شده  

 یونان ی  یتفکر فلسف  افالطون و ارسطو نه آغاز بلکه اوج  میدانیزدند. امروزه می م  قلم

  ی کیبه نزد  ایاوج خود    ی به نقطه   ونانیآغاز کرد که    یکه پروازش را هنگام   ی بودند؛ تفکر

 ینقطه  به ارسطو، زین و افالطون که  است صادق همچنان گزاره نیا امابود.  دهیآن رس

ا یغرب  یفلسف  سنت  آغاز و    ی فلسف  تفکر  سرآغاز  از   زیمتماکه  _  آغاز   نیبدل شدند، 

 خود  انیپا  به  یونانی  یاس یس   اتیح  واقع  در  که   وست یپ   وقوع  به   ییاثنا  در  _  است  یونانی

  چیبسا هچه   ،یاس یس  ی هشیاند  ژهیوبه  و  یفلسف  ی شهی اند  سنت  تمام  در.  شدیم  کینزد

  ن یسهمگ   ریکه افالطون و ارسطو در قرن چهارم، تحت تأث  قتیحق  نیا  ی هانداز  به  یعامل

  یآنچه در پ ی آثارشان پرداختند، چنان بر همه فیبه تأل ،ی اسیرو به زوال س ی اجامعه

  .است  نبوده تیاهم حائز هیپا نیا تا  و نگذاشته شگرف ریآمد تأثی م

 خارج  تواندیم   چگونه  س،یپول  درون  انسانِ  که  برآورد   سر  مسئله  نیا  بیترتن یبد

 دایدوران ما پ نیادی بن ی مسئله   با یب یعج شباهت  گاهکه - مسئله نیا  د؛یبز است یس از

داشتن  بدون تعلق  کردنی پرسش بدل شد که چگونه زندگ  نیزود به ا  یلیخ  -کندی م

ماآن  ای-  2ی ناشهروند  تیوضع  در  ی عنی  ،یاسیس  واحد  کیبه   امروزه  که   م ی لیطور 

درنگ ی ب  که   بود  یشکاف  آن  از  ترمهم   اما.  است  ریپذامکان  ی تیتابعی ب  ت یوضع  - مییبگو

تمام است.  نشده    بسته   هرگز   تاکنون  زمان  آن  از  و   کرد  باز   سر  عمل  و  تفکر  انیم

محاسبه  ی فکر  ی هات یفعال منظور[  ]به    یهدف  به  یابیدست  ی برا   یلیوسا  ی که صرفاً 

»تفکر وسر   شکل  نی ترعام   در  معنا  با   بلکه  ستندین  عامدانه  ای  ی اراد  نقش  دارند،  کار 

 
2 apolity 
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 از .  کرد  مشخص  و  ن ییتع  را  تیواقع  عملْ  کهنیا  از  پس   یعنی  کردند،  فایا  را  «ینیپس

 و تصادفات واگذار شد.    شامدهایپ ی معنای ب قلمرو به عمل گر،ید ی سو
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سقراط    تیبا محاکمه و محکوم  یخیبه لحاظ تار  استیفلسفه و س  انیشکاف م 

تار  دیپد ا  ی عطفنقطه نقش  همان    یاسیس  یشهیاند  خیآمد، که در  که   کند ی م  فایرا 

 دش آغاز    یما زمان  ی اسیس  ی شهی. سنت اندنید  خیدر تار  یسیع  ت یمحاکمه و محکوم

 ی ساخت و همزمان او را در برخ   دیناام  سیدر پول  یکه مرگ سقراط، افالطون را از زندگ

که سقراط نتوانست قضات را    تیواقع  نیسقراط به شک واداشت. ا  ی هاآموزه  ی هاانی بن

ب به  شا  یگناهی نسبت  برا  خود  ی های ستگیو  البته  که  کند،  شهروندان   ی متقاعد 

به شک واداشت.    ی گراقناع   پرواضح بود، افالطون را در اعتبار    یتر آتنو جوان  ترستهیشا

 فیضع  ی اترجمه  تنها  »اقناع«  که  چرا  د،ینمای م  سخت  ما  ی برا  شک  نیا  تیدرک اهم

  نیا به نظر با آن یاس یس تیاست که اهم یباستان  (peithein) ن«یت یپ» از نابسنده و

، ن یتیپکردن،  گردد. اقناع ی م  آشکار  داشت  آتن  در  ی معبد   اقناع،  ی الهه  تو،یپ  که  تیواقع

 خود   ی اسیس   امور  که   بودند  مفتخر  انیبود و از آنجا که آتن  سخن  یِاسیفرم باالخص س 

ن ی سخنور  ی واسطه   به  بربرها،  برخالف  را از  استفاده  بدون  انتظام   ی قهر  ی روی و 

واالتر  ک،ی رتور  بخشند،ی م را  اقناع  هنر  نیهنر  و  شمار   یاسیس  ی راستبه  ی هنر  به 

سخنرانآوردندی م در    ی.  نمونه  ی آپولوژسقراط  است،    نیا  ی برجسته  ی هااز  و مورد 

ا برابر  فا  ی اشده«ی بازنگر  ی »آپولوژ  ه،یدفاع  نیافالطون در  که   سدینوی م  دونی را در 

 (Pithanoteron, 63b)نامدیتر« مکننده اقناع  یآن را »حت  کیرونیآ  ی نحوخود به

 ان ی پا  ، یبدن  ی هامجازات و پاداش  ی دربردارنده   ن،یاز جهان واپس   ی ا؛ چراکه با افسانه 

متقاعدکردن    ردیپذی م صرف  به  نه  مرعوب   مخاطبانکه  جهت  به  شان  ساختنبلکه 

خود مقابل شهروندان و قضات آتن    ی دفاع  ی سقراط در سخنران  د یتأکشده بود.    یطراح

دوستانش روشن ساخته   ی برا  تونیکر بود که رفتارش به مصلحت شهر است. در    نیبر ا

 ظاهراً.  شود  متحمل  را  مرگ  مجازات  یاسیس  ل یدال   به   دیبا  و  زدیبگر  تواندیبود که نم

درماند. به    زیکردن دوستانش نمجاب  در  بلکه  کند،  قانع  را  قضاتش  نتواست  تنها  نه  او



 

 
 

 سقراط 3

 ی برا   ی اده یفا  یاسی شهر داشت و نه استدالل س  ی برا  ی اده یفا  لسوفینه ف   گر،یعبارت د

 ند. ابر آن یافالطون گواه ی هاالوگیاست که د ی ا ی تراژد از یبخش نیا دوستانش.
و جدال متعصبانه او با   ی گراقناع اعتبار  در افالطون شک انیم است یقیوث وندیپ

 وند یاش را به هم پی اسیسرخ آثار س  ی سان نواربه   تنها   نه   جدال  نیا(.  ده ی)عقدوکسا  

  قت ی حق.  شد  بدل  او[  دگاه ید]از    قتیحق   مفهوم  ی ها انی بن  از  یکی  به  بلکه  دهدی م

نقط   دوکسابه    ی ااشاره  که  یهنگام   یحت  یافالطون به عنوان  باشد، همواره   ی هنشده 

عق  صحنهی م  یتلق   دهیمقابل  سقراط    ی اشود.  عقا  شی خو  ی دوکساکه  مقابل   د یرا 

خورد، سبب شد  ی م  شکست  تیاکثر  یآرا دهد و در برابر  یقرار م  انیآتن  ی رمسئوالنه یغ

عقا چن  .ابد ی  رغبت  مطلق  ی ارهایمع  به  و   بشمرد  خوار  را  دیافالطون  پس  آن    ن یاز 

توانند  ی م  ی ها قضاوت شوند و افکار بشرتوسط آن  توانند ی م  ی که اعمال بشر  ییارهایمع

 و  شدند  بدل   او  یاس یس   فلسفه  ی رانه  به  ابند، یدست    وثاقت   از  یزانیها به م توسط آن 

کنم  ی ناب مُثُل گذاشتند. من گمان نم  ی فلسف  ی هابر آموزه  یحت  کننده ن ییتع  ی ریتأث

 و  ارهایاز مع  ی ااول مجموعه  یشود، در درجهی طور که غالباً پنداشته ممفهوم مُثل، آن

 ی ریتفس   نی حال چننیا  با  اما.  است  داشته  یاس یس  خاستگاه  کهنیا  ای  بوده  هاسنجه 

  مُثل   از  که  بود  یکس  نینخست  خود،  افالطون،   رایز  است  ریپذهیتوج  و  درکقابل   اریبس

که   ییجا -  ی بشر  امور  قلمرو  به  را  مطلق  ی ارهایمع  یعنی  برد،  بهره  یاسیس  مقاصد  ی برا

طور که همان.  کرد  وارد   -ماندی م  یباق  ینسب  زیچهمه ییاستعال  ی ارهایمع  نیبدون چن

 یز یچ  تنها   بلکه   ستیچ  محض   یبزرگ  میدانیکرد، ما نمی افالطون، خود، خاطر نشان م 

 . م یکنی م تجربه تربزرگ ای ترکوچک ،ی گرید زیچ  با نسبت در را

حق عق  قتی تقابل  ضدسقراطی ب  دهیو  از    ی اجه ینت  نیتری شک  افالطون  که  بود 

دست آورد. سقراط با شکست در متقاعدکردن شهر، آشکار ساخته ه سقراط ب  ی همحاکم

  در  را یقت یحق  او که ثیح نیتنها از انه   ست؛ین لسوفیف ی برا یبود که شهر مکان امن

توان به  ی نم  کهنیتر از آن ای اندازد بلکه اساسی اش را به خطر می زندگ  که  دارد  اریاخت

حفظ    سیپول  که   ی شهروندان  بود  محتمل  اریبس.  کرد  اعتماد  لسوفیف  ی خاطرهدر 

  ی ن ی زم  ییراینام.  ببرند  ادی  از  مرگ  از  پس  را  او  کنند،  محکوم  مرگ  به  را  سقراط  توانستند

خود، ضد اتحاد   ی و برا  انیدر م  ی اتحاد  لسوفانیشد که فی م  نیتضم  یصورت  در  تنها  او
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مردان    ای  هاسوفوس  هیعل  نهیر یاستدالل د  نیکنند. ا  جاد یشهروندان ا  گریو د  سیپول

 در   حضور  هنگام  و(  یاسیس  خرد  ازین ش یدانند )پینم  را  شیها صالح خوخردمند که آن

  رهیخ   آسمان  به  نکهی ا  سبب  به  را  تالس  یزکیکه کن چنان -ند  اهمگان  ی ه مضحک  بازار

که در آثار افالطون همچنان  –افتاد به سخره گرفت    شیپا  شی بود و در چاه پ  شده 

را به    سطاییان سوف  ه یاستدالل عل  نی. افالطون اشودی تکرار م  زیآمده، در آثار ارسطو ن 

 شهر بدل ساخت.   هیعل یاستدالل

ا  یافالطون مبن  ی مطالبه   میاب یدر  کهنیا   ی برا حاکم شهر    دی با  لسوفیف  نکهی بر 

نسبت به    سی را که پول  جیرا   «ی های داور ش ی»پ  نیا  د یشود، تا چه حد جسورانه بود با

  ست، یسوف.  میاما نه نسبت به هنرمندان و شاعران داشت، در خاطر داشته باش   لسوفانیف

، مرد خردمند در مقام 3سوفوس   .سی پول  رِ یداند، چه رسد به خی نم  را  شیخو  رِیخ  خودْ

با مدبر-  شود  دهید  4موسیفرون  متداول  ی انگاره   با  تقابل  در  دیحاکم،  که   ی انسان 

بشر  جهانِ  ی درباره   نششیب صالح  ی امور  او  حکمران  ی رهبر  تی به  نه  البته  را   یو 

شد. مرد  ی م   یتلق  5س یفرونساز    زیسراسر متما  ینشی . فلسفه، عشق به خرد، ب بخشدی م

تنها دغدغه بخردمند    : دیگوی م  که  یزمان  ارسطو  و  است  س یپول  رونِیمند موضوعات 

 چه   که  پرسش  نیاها به  خردمند بودند اما نه مدبر. آن   ی»آناکساگوراس و تالس مردان

خانسان  ی برا  زیچ توافق   6.« نداشتند  ی رغبت  (anthropina agatha)است    ریها 

  با   لسوف ی. افالطون انکار نکرد که فدهدی نشان م  یهمگان  ی ده یعق   نیکامل خود را با ا

  یامر او را برا  نیسروکار دارد. اما معتقد نبود که ا  ی ربشریو غ  ریرناپذییتغ  ،ی امور ابد

  لسوفیموافق نبود که ف  سیاستنتاج پول   نیو با ا  کندیناسازوار م  یاسیس  ینقش  ی فایا

سروکار  خ  بدون  با  در    ،ی بشر  ر یداشتن  همواره  تبدخود   یفرد   به  شدنلیخطر 

با آنچه ما از   ی وندی پ  چیه  جانیدر ا(agathos)   ریمفهوم خ قرار دارد.    دهیفاوریخی ب

  د ی ، مفی برا-ریخ  ی ندارد بلکه منحصراً به معنا  م،یپنداری مطلق آن م  ی در معنا   تیّریخ

 
3 sophos 

4 phronimos 

5 phronēsis 

6 Nic. Eth. 1140a 25–30; 1141 b 4–8 



 

 
 

 سقراط 5

است چراکه   یو تصادف  داریناپا  ر«یخ »  نیا  نیاست؛ بنابرا   (chresimon) کارآمد  ای

 فلسفه  که  اتهام  نیتواند متفاوت باشد. ای م   وستهیپبلکه    ستین  کسانی  ی زیضرورتاً چ

 مستتر  کلسیپر  معروف  ی گزاره  نیشهروندان را سلب کند، در ا  ی فرد  یتواند سازواری م

 : است

  philokaloumen met’ euteleias kai philosophoumen aneu 

malakias.7 

 .(8ی صفتزن   ای  لطافت   از  ی عار  را  خرد  و  میدار  خوش  اغراق  از  ی عار   را  با یما امر ز)

  امر   به  عشق  با  ش یکماب   یصفت برخالف باور امروز ما که بر اساس آن لطافت و زن

  سیرا از پول  روانشیفلسفه پ   .دندیدیم  فلسفه  در  را  خطر  نیا  انیونانی  وندند،یپ  در  بایز

-  قتیدر آن ناسازوار ساخت؛ چراکه فلسفه با حق   یزندگ   ی ها را براراند و آن   رونیب

بشرب امور  قلمرو  به  توجه  ز  -ی دون  امر  به  با »عشق  نه  و  که در   با«یسروکار داشت 

  یبود. هنگام  ی متجل  ک یو مسابقات المپ  یق یشعر، موس   س، یدر قالب تند  سی سرتاسر پول

توانست  ی م  لسوفیف  تنها  که  آنجااز  -  کرد   مطرح  را  لسوفیف  یحکمران  ی افالطون ادعاکه  

خود را از دو جهت در تقابل با    -را درک کند  ی ذوات ابد  نیتری متعال  یعنی  ر،یمثال خ

او را در خطر   ،ی ابد  ی زهایبه چ  لسوفیف  تیقرار داد: اول اظهار کرد که مشغول  سیپول

  شیب  ی ابد  ی زهایچ  نیا   کرد  اظهار  دوم  دهد،یقرار نم  دهیفاوریخیب  ی فردشدن به  بدل 

نه انسان،   نکهیبر ا  یاند. پاسخ او به پروتاگوراس مبن»ارزشمند«  باشند،  بایز   که  آن  از

  مدعا   نیاز ا  ی گریاست، تنها رونوشت د  ی بشر  ی زهایچ  ی همه  ی خدا سنجه  کیبلکه  

 9است. 

  به   مُثل،   عالم  در   گاهیجا  نیترعی رف  به   را  ریخ   مثال  افالطون  که   است  غار  لیدر تمث

 چندان  امر  نیا.  شود  دهیفهم  یاسیس  بستر  نیهم  در  دیبا  و  کشدی برم  مُثل،  مثالِ  گاهیجا

.  ست ین   یهیبد  میانگاریاحتمااًل م  -یسنت افالطون  ی امدها یدر پ  افتگانیپرورش-  ما  که

( ریو امر خ  بای)امر ز    kalon k’agathonایکالوآگات  یونانی  جیافالطون آشکارا آرمان را

 
7 Thukydides, II, 40 

8 Unmanliness 

9Nomoi 716c  
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 اساس   بر  نه  را  شیذهن خوآن است که او    ی ایگو  نی را سرمشق خود قرار داده بود و ا

 یمثابه به که  - . اگر از منظر خود مُثل  بود  دهیبخش  سامان  ریخ  امر  اساس  بر  که  بایز  امر

پد  ییزهایچ ز  م،ی نیبب   -شوندیم  فیتعر  بخشندیم  یروشن  دارشانیکه  که   بایامر 

شدن لیتبد  مستحق شتریب   اری درخشد، بسی م تنها  و  رد یتواند مورد استفاده قرار گینم

 یاسیدر مق  یما که حت  ی تنها برانه  -  با یو امر ز  ریامر خ   انیم  زیتما  10به مثالِ مُثل بود. 

از   ی ا شود و رگهتواند بکار گرفته  یم  ریخ  امر  که  است  نیا  در  -انیونانی  ی برا  ترم یعظ

 افالطون  کند،  روشن  را  مُثل  عالم  ر،یخ  مثال  که  یصورت   در  تنها.  دارد  خود   در  دهیفا

برای م مُثل را  اش را  11یساالرده یا  ن،یقوانو در    رد یبه کار گ  یاسیمقاصد س   ی تواند 

 اند. شده  برگردانده  یانسان نیبه قوان ی ن مُثل ابددر آ که نهد انی بن

  ی ا تجربه  ی هخت یشود، برانگی ظاهر م  یاستدالل ناب فلسف  همثاببه  جمهورآنچه در  

  ی لسوفیف  نیبود: محاکمه و مرگ سقراط. و نه افالطون بلکه سقراط اول  یاسی منحصراً س

 ،ی ابد   امور  به  که  یانسان  ی برا  ست،ی سوف  ی برا  سیپا فراتر نهاد که پول ی بود که از مرز

 یبدفهم  کی  بر  سقراط  مرگ  ی تراژد .  بود  کرده  نییتع  پردازد،ی م   یاسیرسیغ  و  ی ربشریغ

.  ستین )خردمندبودن(    بودنست یسوف  یمدع  سقراط  که  افت یدرن  سی پول:  است  استوار

 که  یدلف  ی شگویپ  سخن   یِرونیآ  به  باشد،   انیرایم  آنِ  از  خرد  داشت  دی ترد  او  که  آنجا  از

  توانند ینم  هاانسان  داندی م  که  یانسان:  برد  یپ  خواند،  مردم   تمام  نیخردمندتر  را  سقراط

خواست  یم  او  از  و  نداشت  باور  را  او  سی ها است. پولآن  تمام  نیخردمندتر  باشند،  خردمند

 در   او  اما.  است   دهیفاوریخی ب  ی اسیبه لحاظ س   12هاسوفوساذعان کند که مانند تمام  

 . نداشت شهروندان گرید به آموختن ی برا ی ز یچ یراستبه  لسوفیف کی مقام

  ل یدل  نیبه ا  قاًیدق -که سقراط    دی به اوج رس  ی زمان  س یو پول  لسوفیف   انیم  تعارض

  ط ی شرا  نیرا از فلسفه مطرح کرد. و در ا  ی دیمطالبات جد  - نداشت  ی خردمند  ی که ادعا
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کرد که در آن نه آنچه موقتاً   ی زیر خود را طرح   قتیحق  13ی رانیاست که افالطون ت

نزد   ی گراقناع که    ی ابد   قتی به آن متقاعد شوند بلکه حق  توانندی ها ماست و انسان  ریخ

 ییراینشان داده بود که نام   یسقراط  ی . تجربهراندی ندارد، بر شهر حکم م  ی تی آن موضوع

 تواند ی م  ی کند، تنها در صورت  نی تمام شهروندانش تأم  ی برا  س یکه بنا بود پول  ی نیزم

ب  رای. زردیگردد که خود، حکومت را بر عهده گ   نیتضم  لسوفیف  ی برا  ی ثبات یگرچه 

 افکار  کرد،ی م  دیشان را تهدخود شهروندان، افکار و اعمال  ِیبشر  ی کارو فراموش  یذات

 و  ییراینام   که  یسیگرفت. چراکه همان پولیم  قرار  عامدانه  انینس  معرض  در  لسوفیف

  توانستندی نم  هرگز   سیها بدون وجود پولکرد که آن یم   نی تضم  ساکنانش  ی برا  را  یثبات

  است   درست.  بود  لسوفیف  ییراینام  ی برا   ی دیتهد  و  خطر  ببندند،  آن]داشتن[    به  ی دیام

 یی راینام   به  ازین  ی گری د  هرکس  از  ترکم  ی ابد  ی زهایچ  با  اشمراوده  لیدل   به  لسوفیف  که

  را   شهروندان  گرید  توجه  دی کوشی م  لسوفیف  هرگاه   نی ا  وجود  با   کرد،یم   حس  را  ی نیزم

 تعارض  دچار  بود،  ی نی زم  ییراینام   از  فراتر  که  تیابد  کند،  معطوف   شیخو  ی هادغدغه   به

  سی پول  به   را،  تیابد  بازتاب  را،  قتشیحق  لسوفیف  کهنیا  مجرد  به .  شد ی م  س یپول   با

 را   اشزکننده یمتما  ت ی فی ک  و   شد  بدل  گرید  د یعقا  انیدرم  ی اده یعق  به  درنگی ب  اند،ینما

 ز یمتما  دهیعق  از  را  قت یحق  که  ندارد  وجود  یانینما  ی نشانه   چیه  که  چرا   داد  دست  از

شود، یها آورده مانسان  انیکه به م  ی ا لحظه  در  ی ابد  امر  ییگو  که  است  چنان.  سازد

 خود،   گران،ید  با  آن  سر  بر  گفتگو  و  بحث  تنها  کهی به طور .گرددی بدل به امرِ زمانمند م

 . کندی م دیبرند تهدی م سر به آن در  خرد دوستداران که را ییقلمرو  تیموجود

 در   خود  دگاهید  سقراط،  ی محاکمه  یضمن  ی مدهاآی پ  کشف  انی افالطون در جر 

 باالخص  فرم  باب  در  اش دهیا  زیو ن  -ده یبا عق کامل  تضاد  در  ی زیچ  مثابهبه -   قتیحق  باب

 ل ی تحص  -کی رتورو    به عنوان نقطه مقابل اقناع -( را  dialegesthai)  سخن   یفلسف

 ی اس یمتعلق به متون س   اخالقکه همچون  -خود    کیرتور [  ی کرد. ارسطو در آغاز ]رساله 

 hē rhētorikē:  کندیو ادعا م  ردیگ ی فرض م  یهیو تضادها را بد  زاتی تما  نیا  -او است
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ēdialektik ēantistrophos t estin14  بنابرا ]و  اقناع    ی اس یس  هنر  نی)هنر 

   .(است[ یفلسف ی سخنور]هنر  کیالکتید هنر مقابل ی نقطه [ ی سخنور

 مردم   ی توده  همواره  اقناع  که  است  نیا  در  کیالکتیو د  ی گراقناع انیم  عمده  زیتما

آنکه دpeithein ta plēthē)  دهدیم  قرار  خطاب  مورد  را به    کیالکتی(، حال  تنها 

 در   را  قضاتش  که  بود  نیا  سقراط  ی خطا.  است  ریپذامکان  تن  دو  انی گفتگو م صورت  

از   هاآن  نتوانست  لیدل  نیهم  به  و  داد   قرار   خطاب  ی کیالکتید  یفرم را متقاعد کند. 

داد، یرا مورد مالحظه قرار م  ی گراقناع  یذات  ی هاتیمحدود  او  که  آنجا  از  گر،یطرف د

 از   شیب  یارزش  که  شد   بدل  دیعقا  گرید  انیم  در  صرف  ی اده یعق  به  او  قتیحق

  ن یبا قضاتش درباره ا  ی اوه یسقراط مصر بود به همان ش  قضات نداشت.   ی هاقت ی ناحق

 درباره   شاگردانش  ای  یآتن   شهروندان  از  کی  هر   با  ترشی پ   که  بپردازد  گفتگو   به  موضوع

  یقتیحقتواند به  ی م  قیطر   نیاز او باور داشت    پرداختی م  گفتگو  به  ی موضوع  نوع  هر

اقناع   اما.  کند  متقاعد  آن  به  را  گرانید  و  ابدی  دست که   قتی بر حق  یمبتن  نه  ]هنر[ 

داند ی م   و  ردیگیمردم را در نظر م   ی توده  ی گراقناعو تنها    15است.   دیبر عقا  یمبتن

 یمردم، به معنا   ی کردن تودهافالطون اقناع   به گمان  چگونه با آن سروکار داشته باشد. 

 متضاد   اقناع  نیبنابرا  .است  مردم  گوناگون   دیعقا  بر   شخص  کی  یده یعق  لیتحم

 جهان   ی هاافسانه .  است  آن  از  ی گرید  صورت  تنها  بلکه   ستین   خشونت  با  یحکمران

( به  نیقوان  ی خود را )به استثنا  یاسیس  ی هاالوگید  تمام   هاآن  با  افالطون  که  نیواپس

شوند  یم  یطراح  ییهاداستان   مثابهبه   هاآن.  دهیعق  صرفاً  نه  و  اندقت یرساند، نه حق  انیپا

 یاستفاده از خشونت، تنها به واسطه  ی برا  یتالش  ی عن یتوانند مرعوب سازند،  ی که م

مقررات   رایبه انجام رساند؛ ز  یانیپا  ی ا کار را بدون افسانه  نیتواند ای م  نیقوانکالم. او در  

صرف را   یکالم  از مجازات، خشونت  ی ترقیدق  تر ومفصل   ی اهه یسو    قیمفصل و دق

  .سازدیم ی رضروریغ

باشد که به طور روشمند    یکس  ن یمحتمل است که سقراط نخست   اریاگرچه بس

dialegesthai  ( را به کار برد اما او چه بسا آن  یدر باب موضوع  ی)مباحثه با شخص
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 ک یالکتید  نیا  جینتا  او  که  است  مسلم  و  دیدینم  ی گراقناع تقابل با    یحت  ایرا در تناقض  

 - شهروندان  گریهمچنان که نزد د-. نزد سقراط  دادی( قرار نمدهی)عقدوکسا   با  تضاد  در  را

 در (  گردد« یم  داریپد  من  »بر  آنچه  یعن یاست )dokei moi آنچه    ی صورتبند   دوکسا

 . بود سخن

سازد« و ی گونه که خود را بر من آشکار مموضوع دوکسا درک جهان بود »همان 

 ی خواند ) به جا  versimilia   16ای  امر محتمل  ی به معنا  eikos    نه آنچه ارسطو

unumverum  (قتی حق  گانهی  )و  ییسو  ازfalsa infinita  (از ناممکن  شهیامور هم )

 یز یچ  اما  دلبخواه  ای  یتصادف  ی امر  نه  و  بود  یذهن  یالینه خ  نیبنابرا.(.  گرید  ی سو

  ،یانسان   هر  ی برا  را  خود  جهان  که  بود  نیا  بر   فرض.  نبود  ز ین  همگان  ی برا  معتبر  و  مطلق

 جهان   «ی»همسان  نیا  و  سازدی م  آشکار  متفاوت  ی اگونه  به  آن،  در  موضعش  به  بسته

که  )آن  اشتراکش  یعنی معنا  koinonگفتند:  ی م  انیونانیطور  برا   ی به   ی»مشترک 

ما)آن  ت«ینی »ع  ایهمگان«(   که  (  مییبگو  مدرن  فلسفه  یذهن  نظرگاه  از  میلیما طور 

 که نیا  و  گرددی م  داریپد  همگان  بر  یکسانی  جهان  که   است  تیواقع  نیا  بر  ی مبتن

شان دوکساهاو به تبع آن  -ها و مواضعشان در جهان  انسان  انیها مرغم تمام تفاوتیعل

 .«. م یانسان دو، هر تو، و »من -(دشانی)عقا

 آوازه و شکوه  و جالل  ی معنا به  نی همچن که  دهی عق ی تنها به معننه دوکسا ی واژه

 آن  در  همه  که  یعموم  است  ییفضا  که  دارد  سروکار  ی اسیس  قلمرو  با  لحاظ   نیبد.  است

 بود  نیا  به  بسته  ده،ی عق  اظهار.  سازند  انیع  را  شیخو  شتنیخو  و  شوند  داریپد توانندی م

 را   نیا  انیونانی.  شود  دهیشن  و  دهید  گران ید   توسط  و  سازد  انیع  را   خود  بتواند  فرد  که

زندگیم   یبزرگ  تیمز با  که  حر   یعموم  یدانستند  در  و  است    یخصوص  میهمبسته 

)البته    .است   بیغا  ده، یشود و نه شنی م  دهید  نه  گرانید  توسط  فرد  که  ییجا  خانواده،

شمار   ناکامل  ییهاانسان  خدمتکاران،  و  بردگان  و  فرزندان،  و  زن   خانواده،  که به 

شود و نه بدرخشد؛    داریتواند پدی م  نه  و  است   پنهان   فرد  ، یخصوص  یآمدند.( در زندگی م

افتخار . سقراط که از مقام و منصب و  ستیجا ممکن ندر آن  ییدوکسا  چیه  جهیدر نت
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کناره نگرفت بلکه بالعکس همواره   یخصوص  یزندگ  نیبه ا  گاهچیسر باز زد، ه  یعموم

  dialegesthaiبرد. آنچه افالطون بعدها  ی م  سر  به(  دی)عقادوکساها    نیا  انیدر بازار م

خود   سقراط  معنا  خواند،ی م  maieuticخواند،  قابلگ   ی به  میهنر  او  به    خواستی : 

را در   قت ی تا حق  اورند؛یب  ایبه دن   یبه نوع  اندده یشیکمک کند تا آنچه را خود اند  گرانید

 .ابند یشان بدوکسا

اهم  نیا حائز  باور  دو  سبب  به  انسان  تیروش  هر  به    ی دوکسا  یاست:  منحصر 

  است  ریناگز  همواره  سقراط  نیبنابرا  و  دارد  ا یدن   به  نسبت  را  خود  دگاه ید  یعنیخودش  

، آنچه dokei moiچه نوع از     گرانیبداند د  شیشاپیتواند پینم  او.  اغازدیببا پرسش  

 مشترک   جهان  در  گرانید  موضع  از  دیبا  او.  دارند  اریگردد، را در اختی م  داریبر من پد

 یدوکساتواند از  ینم   ش یکس از پ چی ه   که  طور  همان  درست   حال  نیع  در.  ابدی  نانیاطم

  قتیتواند از حقینم    و بدون تالش مضاعف  ییتنها  کس هم بهچیه  باشد،  آگاه  گرانید

  شخص،  هر  که  را  قتیحق  نیا  که  بود  درصدد  سقراط.  ابد ی  یآگاه  شیخو  ی ده یعق  یذات

 میتوانی م   م، یبمان   بندیپا  او  خود  یقابلگ  ی استعاره   به   اگر.  کند   آشکار  دارد  اری اخت  در  بالقوه 

از مجرام ییبگو را  از شهروندان   قت ی حق  اندنی زا  ی : سقراط قصد داشت شهر  هرکدام 

  ،ی، مباحثه در باب موضوع dialegesthaiعمل    نی سازد. روش انجام ا   قتمندتریحق

نابود کردن    قتی حق  کیالکتید  نیاست اما ا با  با    دهیعق  ای  دوکسارا نه  بالعکس  بلکه 

ساختن   حقدوکسا  آشکار  می قتمندیدر  ثمر  به  ف یاش  نقش  پس    نه   لسوفیرساند. 

حقا  شهر17»خرمگس«ِ  که  شهر  بر  یحکمران اظهار  نه  است؛  که   یفلسف  قیبودن 

تع  قتمندترساختنیحق افالطون  با  او  تفاوت  کننده است: سقراط ن ییشهروندان است. 

آنان را ارتقا   ی دوکساهاخواست  ی باشد، مشهروندان را داشته    میاز آن که قصد تعل  ش یب

به گمان کرد.   ی م  فایا  ی نقش  آن  در  او  که   بودند  یاس یس   ی زندگ  ی که سازنده -دهد  

 یبرابر   بر  یمبتن  اساساً)که    ی اده یعق   تبادل  بود،  یاس یس   تیفعال  کی یسقراط، قابلگ

  قتیحق  آن  ای  نیا  به  یابیشد بر اساس دستینم  را  آن  ثمرات  که(،  بود  ی ارانهیگسخت 

 جه ی متقدم افالطون که غالباً بدون نت   ی هاالوگید  که  است   مبرهن  رونی ازا.  د یسنج  یکل
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تعلق دارند. مباحثه   یرسند، همچنان تماماً به سنت سقراطیم  انیپا  به  ییغا  پاسخ  و

 .  دیرس ی بسنده به نظر م  ی اجه ینت   شهروند،  کی  ی دوکساگفتگو درباره    ، یدر باب موضوع

ا که  است    از ین  ی اجه ینت  به   بودن  معنادار  ی براکه  _  الوگید  از  وه یش  نیروشن 

تا حد   ی در واقع، دوستدوستان است.    انی م  وه یش   نی و پرکاربردتر  نی ترمناسب   _ندارد

شده   لیدوستان مشترک است، تشک  انیکه م  ینوع گفتگو بر سر موضوع نیاز ا   ی ادیز

 آن سر بر شاناشتراک زانیو از خالل گفتگو درباره آن موضوع مشترک، باز به م است. 

کند بلکه توسعه ی م  دایپ  یمشخص  ی بند مشترک نه تنها مفصل موضوع    شود.یم  افزوده

 کوچک  جهان  ساخت  به  شروع  سرانجام  ،یزندگ  و  زمان  بطن  در   و  ابدییو گسترش م

سقراط   ،یاس یس  ی ریدر تعب  گریبه عبارت ددوستان مشترک است.    انیکند که م یم  خود

 که   سیپول  در  یراستبه  نیسازد و ا   یداشت تا شهروندان آتن را بدل به دوستان   یسع

علی ب  و  پرشور  ی مبارزه  از  ستشیز همه    شی نما (،aei aristeuein)  همه  هیوقفه 

  نیا  در.  بود  فهمقابل  اریبس  یهدف  افتهی  لیتشک  همگان،  بر   یکی  ی برتر  ی وسته یپ

چراکه  منجر شد،    ی ونان یشهر  دولت یفروپاش   به  سرانجام  که  انهیکارجویاحوال پواوضاع

 نفرت  و حسد با را شهروندان یخانگ ستیز و ساخت  ناممکن باًیها را تقرآن نیاتحاد ب

 18ی همگان  رِیخ  کرد،  زهرآلود  و  مسموم.(  بود  باستان ونانی  یمل  لتیرذ)حسد،    متقابل

شهر    ی وارهایرا تنها د  یاسیبود. از آنجا که اشتراک جهان س  دیهمواره در معرض تهد

 انشانیمکه    یشهروندان و جهان  انیدر روابط م  دند،یبخشی قوام م  نشیقوان  ی و مرزها

ساخت،  ی آشکار م  یبه صورت متفاوت  کیکه هرچند خود را بر هر    ی جهان-واقع شده بود  

شد. اگر ما از نظام اصطالحات ارسطو ی نم  تجربه  ا ی  دهی د  -ها مشترک بودآن  ی همه   ن یب

خصوص به   ارسطو  یاس یس  ی فلسفه  اعظم  بخشو  -  می ریفهم بهتر سقراط بهره بگ  ی برا

آن  ییهابخش  در  م که  قرار  افالطون  با  آشکار  تقابل  در  او   سقراط  به  رد،یگیها 

 آن  در  که  م یکن   استناد  یکوماخوسی ممکن است به آن بخش از اخالق ن  -گرددی بازم

  ل یتشک یمردم  از بالعکس بلکه  افته ین  ل یدهد اجتماع از برابران تشکیم  ح یتوض ارسطو

 دیآیم  وجود  به  ی برابرساز   قیطر  از  اجتماع.  نابرابرند  و  متفاوت[  هم ]با    که  شده

 
18 commonweal 
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(19 ainēisasthا   ان یچنانکه م-افتد  ی م  اتفاق  مبادالت  ی همه  در  ی برابرساز  نی(. 

  یدوست  همان  ،ی راقتصادیغ  و  یاس یس  ی برابرساز.  است  پول  اساس  بر  و  -کشاورز  و  بی طب

(philia)   سمیالیداند، به ماتری و مبادله م  ازیبه ن  هیرا شب  یارسطو دوست  کهنیاست. ا 

 تیدرنها   استیس  کهن یا  به  نسبت  باورش  به  یعنیگردد؛  یاش بازمی اسیس  ی فلسفه  یذات

است.    ی ها برهانند، ضروراز آنکوشند خود را  ی م  مردم  که   ی زندگ  اتیضرور  خاطر  به

  هم  س یپول  در  یستیهمز  است،   ستنیبلکه شرط ز  یدرست مثل خوردن که نه زندگ 

  از  را  یدوست ت ینها در او سبب  نیهم  به. است آن ی ماد  شرط بلکه  ستین  ریخ  یِزندگ

  ن یا ی دوست ی برا هی توج نیبهتر:  سی پول  دگاه ید از نه  ند؛ ی بی م واحد شهروند کی منظر 

 یرهایاگر تمام خ  یبدون دوستان را انتخاب نخواهد کرد حت  یکس زندگچی»ه  که  است

معنا    نیبد  یدر دوست  ی مبرهن است که برابرساز  20باشد.«  داشته    اریرا در اخت  گرید

ها است که آن   نیا  ی شوند بلکه به معنا  گریکدیبرابر با    ایکه دوستان همسان    ست ین

شرکا به  جهان  یی بدل  در  شوند؛    ی برابر  .  بسازند  را  اجتماع  کی   هم  با  یعنیمشترک 

 ی برابرساز  نیا  که  است  روشن  و  ابدییم   دست   آن  به  یدوست   که  است  ی ز یچ  آن  اجتماع

 ک ی  یذات  که   است  شهروندان  روزافزون  افتراق  همان  که  دارد  ی زیآممجادله  ی نقطه 

 نه  و  است  یدوست  نیرسد که ظاهراً ای م   جهینت   نیا  به  ارسطو .  است   انهیکارجویپ  ی زندگ

.( بود   یمدع  عدالت،  درباره  درخشان  یالوگی، دجمهورطور که افالطون در  )آن  عدالت

  ان یم  چراکه  است   عدالت  از  واالتر  یدوست   ارسطو  گمان  به.  است  اجتماعات  ضامن   که

  21.ندارد یضرورت گرید  عدالت دوستان،

 دوستان   از  کی  هر  قتمند،ی حق  الوگید  در  که   است  نیا  ی دوست  در  ی اسیعنصر س

حقی م  که  آن  از  شیب   دوست.  ابدیدر  است،  ی گرید   ی ده ی عق  یذات که  را  ی قت یتواند 

  ی بندمفصل  چه  در  و  چگونه   که  ابدییمدر  ابد،یدر  شخص  کی  عنوان  به  را  دوستش

 متفاوت   ای  نابرابر  همواره  شخص  کی  مقام  درکه  -  ی گریجهانِ مشترک بر د  یْمشخص

 یصورت   به  میلیما  امروزه  که)آنطور    جهان  دنید  -فهم  روش  نیشود. ای م  داریپد  -است

 
19 Nic. Eth. 1133 a 14 

20 Nic. Eth. 1155 a 5 

21 Nic. Eth. 1155 a 20-30 
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 که  میخواستی م  اگر.  است  یشگرف  ی اسیس  نشیب  -ی گرید  نظرگاه  از(  مییبگو  مبتذل

 که  مییبگو  میتوانستی م  م،یکن  فیتعر  یسنت   شکل  به  را  دولتمرد  کی  از  ی ممتاز  لتیفض

 ات ی طور که آن واقعهمان  ها؛ت یواقع  ممکن   تعداد  و  نوع  نیشتریعبارت است از درک ب

 که  ،یذهن  ی هاسازند )نه از نظرگاه یم   آشکار  شهروندان  متنوع  دیعقا  برابر  در   را  خود

 ارتباط  جادیا  ییتوانا  همزمان  و.(  ستندین  ما  نظر  مد  نجایگمان وجود دارند اما در ای ب

شرط ش یپ.  گردد  داری پد  جهان  نیکه اشتراک ا  ی اگونه  به  دشانیعقا  و  شهروندان  انیم

 که  بود   نیا  دولتمرد،  کمک  بدون  -آن   از  برخاسته  اعمالو  -یفهم  نیآمدن چن وجودبه

سازد و   انیاش عی قتمند یحق  در  را  خود   ی ده ی عق  که  باشد  آورزبان  چنان  شهروند  هر

 یاس یس  کارکرد  که  بود  معتقد  سقراط  ظاهراً.  بفهمد  را  شهروندان  گرید  بیترت  نیبد

 شده  بنا  یدوست   فهمِ  ی ه یپا  بر   که   است  ی مشترک  جهان  نیچن  جادیا  به کمک  لسوفیف

 . ست ین یبه حکمران ی ازیاست و در آن ن

  ی شگویها در سخن پاز آن  یکی اتکا کرد،    نشیهدف به دو ب  نی ا  ی سقراط برا 

  به   گری(، و مورد دgnōthi sautonآمده است:  »خودت را بشناس« )  ی دلف  یآپولون

 ی ناسازگار   در  ایدن  یهمه   با  است  »بهتر(:  ارسطو]آثار[    در  افتهیپژواک)و    افالطون  انیب

 یبرا  ی دیکل  ی اگزاره  ر،یاخ  ی گزاره  22.« است  ناسازگار  خود  با   که  باشم  ی فرد  تا  باشم 

 داد و فراگرفت.  میتعل  توانی را م لتیفض نکهیبر ا یاست مبن یسقراط  ی ده ی]فهم[ عق 

  تنها   که  بود  معنا  ن یا  به  بشناس«  را  »خودت  ییایدلف  سخن   نیا  ، یدر فهم سقراط

  یبرا  امر   نیا  پس  من،  برتنها  -  است  شودی م   داریپد  من  بر  که  آنچه  دانستن  یانج یم   به

 یبرا.  بفهمم  را  قتی حق  توانمی م  که  -است  خورده  وندیپ   من  یِانضمام  وجودِ  با  شهیهم

ارتباط با و مستقل یرو ب  نیاو از    کسانیها  انسان  ی همه  ی برا  که  مطلق  قت یحق  انیرایم

 نیا  انیرایم  ی کننده بران ییباشد. امر تع  تواند وجود داشتهی از وجود هر انسان است، نم

  یا بشناسند و به گونه   دوکسارا در هر    قتیسازند، حق   قتمندیرا حق  دوکسااست که  

 نجایا  در.   شود  آشکار  گرانید  و  او  خود  بر  شخص  ی ده یعق   قت ی حق  که   ند یسخن بگو

  قتی حق  من  که  دانمیم:  جز  ندارد  ییمعنا.«  دانمینم  که  دانمی»م  سقراط  سخن  نیا

 
22 Gorgias 482c. 
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به    ی گرید  دنیکشپرسش به   رهگذر  از  توانمی م  تنها  من   ندارم؛  اریاخت  در  را  ریفراگ

که خود را بر او   ییدوکسا او را بشناسم،    ی دوکسا  بی ترت  ن یببرم و بد  ی او پ  قت یحق

پیم  دایهو  گرانید  ی همه  از  زیمتما  همواره  ی وه یش  به  یدلف  معبد  ی شگویسازد. 

ها خوانده  انسان  نِیافتخار را به سقراط داده بود و او را خردمندتر  نی خود، ا   ی دوپهلو

محدود او  چراکه   در  را  شیهاتیمحدود  ان،یرایم  ی برا  را  قتیحق  ی هاتیبود، 

بود   افتهیدر  هاستی حال برخالف سوف  نیو در ع  بود  رفتهیپذ(،  dokein)  دارشدنیپد

 یزیخودسرانه بلکه بالعکس، چ  فیتحر  کیاست و نه    یوهم ذهن  کینه    دوکساکه  

  بر یمبتن   ییسوفسطا  ی همواره با آن همبسته است. اگر جوهر آموزه  قت ی است که حق
dyo logoi  تأک( ا  دیبود  به دو طری م  نکه یبر  سخن   ی امسئله   هر  ی درباره  قیتوان 

 که  بود  معتقد  رایز.  بود  آنان  ی همه  انیم  در  ستیسوف  نیترگفت(، پس سقراط بزرگ

باشد    داشته  وجود  دیبا  ایوجود دارد    یمتفاوت(  logoi)  ی هالوگوس   ها،انسان  تعداد  به

ها در تا آنجا که انسان  سازند؛یرا م  ی ها، با هم، جهان انسان لوگوس  ن یتمام ا  نکهیو ا

 . کنند ی م  یزندگ گریکدیمقام موجودات سخنگو با 

اصل سقراط مالک  گمان    ان یب   قتمندانهیحق  را  شیدوکساکه    یانسان  ی برا   یبه 

  نباشد  شیخو  با  تناقض  در  اوکه  -.«  باشد   ی سازگار  در  خودش  با  او  »که  بود  نیکند، ای م

با  ی م  انجام  مردم  شتریب  که  است  یعمل  نیا  که  دینگو  متناقض  ی زهایچ  و و  دهند 

 تناقض   از  هراس.  میهراس ی م   انجامش  از  ینوع  به  ما  از  کدام  هر  که  است  ی زیحال چنیا

تواند در آن ی م  تن«،  کی»  عنوان  به  ما،   از  کی  هر   که  ردیگیم  سرچشمه  تیواقع  نیا  از

دو تن است. از آنجا   یی که گو  (eme emautō)چنان گفتگو کند    شتنیواحد با خو

توانم ی م  شم،یندیکوشم بی که م  یکم هنگام دست تنم،  -کی-در-تن-که من، خود، دو

 heter gar autos)تجربه کنم    گر«ید  یعنوان »خودبه دوست را به قول ارسطو،    کی

ho philos estin) ک ی  است  قادر  دارد  را   شتنیگفتگو با خو  ی کس که تجربه. تنها آن 

  ده یعقهم  خودش   با  او  که  است  نیا  شرط.  آورد  دست  به  گرید  ی خود  یعن ی  باشد  دوست

 یکس  رایز  (homognōmonei heautō)باشد    ی با خودش در سازگار  یعن یباشد  

 یتکثر انسان   تیو واقع  ی سخنور  ی . قوهستیاعتماد نکه با خودش در تناقض است، قابل 

که با    ییهاارتباط با آن  ی معنا که من از واژگان برا  نیمتناظرند؛ نه تنها به ا  گریکدیبا  
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م  بهره  ای من در جهان هستند،  به  بلکه  با  ق یدق  ی معنا  نیبرم  با سخن گفتن  که  تر 

 23کنم. ی م  یزندگ  شیخو همراه من  که است شیخو

توان تا  ی را بنا نهاد، م  یمنشأ اصل متعارف تناقض را که ارسطو با آن منطق غرب

  شیخو  با   تناقض  در  باشم،  یکی  من  که   ییجا  تا.  کرد  دنبال   سقراط  نیادیبن  کشف  نیا

 شهیرو که در اندازآن  رم یگ  قرار  شیتوانم در تناقض با خوی گرفت اما من م   نخواهم  قرار

  نیهمچن  بلکه  -تن  ک ی  عنوانبه  -  گرانید  با  تنها  نه  من  رایز.  هستمتن  -کی -در-تن-دو

جزئی م  یزندگ   شیخو  با و  بخش  تناقض  از  هراس  ازهم  یکنم.   گر ید  ختن،یگساز 

 شهیاند  نیادیتواند به قانون بنی م  تناقض  متعارف   اصل  لیدل  نینبودن، است و به همیکی

از هم انسان  نیبدل شود. به عالوه  به تمامیگاه نم چیها هروست که تکثر  از   ی تواند 

اگر   یماند چراکه حتی م  یباق  وهم  ک ی   همواره  تکثر  قلمرو   از  لسوفیف زی گر  و  رود  انیم

م به سر  انزوا  تا هنگام ی من کامالً در  تکثر   یبردم، همچنان  بودم، در وضع  زنده  که 

تر روشن   کجا   چیه  در  شیخو-با -من  نیا  و   میایب   کنار   ش یخو  با  دیکردم. من بای م  ی زندگ

.   دی آیدرنم  شینما  بهتن،  -کی-در-تن-دو  انِیاست م   ییاز تفکر ناب که همواره گفتگو

 ی شکل   به  ببرد،  پناه  مطلق  ی انزوا  به  و  زدیتکثر بگر  ی کوشد از وضع بشر ی م  که   لسوفیف

شود؛ چرا که مصاحبت  یم  واگذاشته  است  بشر  ی ابنا  تمام  یذات  که  تکثر  نیتر به ای اساس

 ی انسان-سازد  ی م  یک ی  گرید  بار  مرا  تفکر،  الوگِید  از  من  فراخواندن  با  که  است  گرانیبا د

و     ن یچننیا  را  او  همه،  گران،ید  و  دیگوی م  سخن   واحد  ییصدا  با   که  گانهیواحد 

 شناسند.  ی بازم

م سقراط   صورت   به  ارسطو  یدوست  ی هینظر  آنچه)و    کند  انیب   د یکوشی آنچه 

 همراه  ستنیز  با  گرانیکردن همراه د ی زندگ  که  است  نیدهد( ای م  حیتوض  ی ترکامل 

داند چطور ی کس که م آن  تنها :  که  بود  معنا  نیسقراط به ا  ی گردد. آموزه ی م  آغاز  خود

 که  است   ی شخص  تنها  خودْ.  است  سازوار  گرانیبا د  یزندگ   ی کند، برا  ی با خودش زندگ

رو »بهتر نیام. ازا خورده  وندیتوانم ترکش کنم و به آن پی توانم از آن بگسلم، نمی نم  من

با همه ناسازگار  ایدن  ی است  تا    ی در  ناسازگار است.«   تن  کیباشم  با خود  باشم که 

 
23 Nic. Eth. 1166 a 10-15; 1170 b 5-10 
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  ش ی معنا  نیتردر عام  زیگزاره دارد؛ چراکه وجدان ن  نیدر ا   شهیمنطق ر  یاخالق به اندازه

 و   باشم  خودم  با  ی ناسازگار  ای  ی توانم در سازگاری م  من   که  است  تیواقع   نیا  براساس

 امکان  نیشوم. ای م  داریپد  زین  خودم  بر   که   گرانید  بر  تنها   نه  من  که   معناست  نیبد  نیا

 را   سی پول(  انیونانیسانِ  )به   ما  که  ابدیی م   استیس  ی برا   را  تیاهم  نیشتریب  یصورت  در

  تِیواقع  تام،  تِی ها در آن به انسانانسان  که  میکن  درک  یاسیس-یعموم  قلمرو  ی مثابه   به

)چنانکه هستند  ها  آن  که  لیدل  نیا   به  تنها  نه   ابند؛ ی ی شان در مقام انسان، دست م تام

 چه  تا  انیونان ی  نکهی. اشوند یم  داریپد که    لیدل  نیبه ا  نیدر خلوتِ خانه( بلکه همچن

 اندازه  چه  تا  نیکردند و ایم  درک  داریپد  نیا  تیواقع  ی مثابه   به  را  تام  تیواقع  اندازه

  پرسش  نیا  رهگذر  از   میتوانیم  را  بود  تیحائز اهم  یمشخصاً اخالق  ی هاپرسش  ی برا

 طور  به  کردار  کی  ای  ریخ  کردار  کی  ایآ   که  می بسنج  افالطون  یاس یس  ی هاالوگید  مکرر

 چشمشان  از  و  ناشناخته  ان،یها و خداانسان  ی برا  »اگر  یحت  هست  که  است  همان  ،یکل

 ییخدا  به  مانی بدون ا-کامالً سکوالر    ی انهیزم  در  وجدان  ی مسئله  ی برا.«  بماند  پنهان

پرسش    نیا  -کرد  خواهد  ن یزم   بر  یزندگ   ی درباره  را  یینها  قضاوت  که  رحمان  و  اعلم

سکوالر   ی اتواند در جامعهیم  وجدان  ایآ  که  است  نیکننده است. پرسش ان یی تع  قتاًیحق

 ایآ  که   است  نیا  گرید   پرسش  و  کند  فایا  ی نقش  سکوالر  است یباشد و در س وجود داشته  

واقعیف  اخالق   : است  مستتر  مشهورش  اندرز  در  سقراط  پاسخ.  دارد  ی نیزم   یتینفسه 

 دار یپد  خودت  بر  چنان  یعنی.«  ی شو  داریپد  گرانیبر د  ی پسندی چنان باش که م»آن

  ی هنگام  یحت  چراکه.  ی شو  داریپد  یخواستی م  ،ی بود  گرانید  دید  معرض  در  اگر  که   شو

 یگواه   شیخو  تیواقع  بر  که  دیو با  یتوانیم  خود  تو  بلکه   یستین   تنها  ی تمام  به  ،تنهایی

بر آن   یبرد اما هنوز نام   یهرچند سقراط به وجدان پ  رایز -تر  ی سقراط  یانیب  به  ای.  یده

 ؛ی مرتکب قتل شو   دینبا  د،ید  کس تو را نخواهدچیه  که  یطیدر شرا  یحت   -بود  نگذاشته 

. با ارتکاب به قتل تو خودت  یقاتل باش   کی  تیدر مع  یرو که امکان ندارد تو بخواهازآن

 کرد. یقاتل محکوم خواه کی با  یتمام عمر به همراه ی را برا

  هستم،  تنها  خودم  با  کامالً  آن  در  که  ییتنها  الوگید  به  اشتغال  هنگام  من  ،یوانگه

  مش،یخوانی م  ت یعامْ انسان   ی ها که ما در معناانسان  جهان  ی عنی  تکثر،  آن  از  یتمامبه

 که  تیواقع  نیا  در  ش یشاپ یپ  تکثر،  نیتر ا قیدق  صورت  به  ای  ت،ی انسان  نیا.  ستم ین  جدا

 One is one and allسازد. )»یم  انینما   را  خود  هستم،تن  -کی -در-تن-دو  من
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alone and evermore shall be    »24ها  کند.( انسانیخدا صدق م  ی فقط درباره

به  تنها  زمنه  موجودات  تمام  ا  ین یسان  بلکه  دارند،  تکثر وجود  درون   نیدر  در  تکثر 

  گاه چیهمراه من است، ه  ییحال خود که همواره در تنها  نینمود دارد. با ا  زیخودشان ن

 دارند،  من  ی برا  مردم  گرید  ی همه  کهچنان   کتای  و  مشخص  ی زیتما  ایتواند شکل  ینم

 ن یماند. در حالت ایم   یباق   مبهم   ینوع   به   و  ریمتغ   همواره  بلکه  باشد؛  قائل  خود  ی برا

  من   که  یهنگام  در  یعنیشود  یم  نمودار  من  بر  خود  نیا  که  است  ابهام  و  ی ریرپذییتغ

 گر یها، هستم. آنچه من توقع دارم از دانسان  ی همه  ت ی ها، انسانانسان  ی همه   خودم،  با

 -ماندی م  یها باقآن  تمام  از  بعد   و  است  مقدم  تجارب  تمام  بر   توقع  نیاو  -  بزند  سر  مردم

  نییبرم، تعی که با آن به سر م   ی خود  نیا  ریمتغ  همواره  ی های بالقوگ   توسط  ی ادیتا حد ز

با خود قاتلش محکوم   یشگیهم  یقاتل نه تنها به همراه  کی  گر،ید  ان یگردد. به بی م

. او در جهان قاتالنِ دیدخواهد    شی عمل خو  ریمردم را در تصو  گرید  ی است بلکه همه 

 یدوکسا به ارتکاب آن بلکه    لیم   یحت  اینه عمل مجرد او    نی. استیخواهد زبالقوه  

طور که جهان خودش را بر او آن  یعن ی  است   تیاهم  حائز  یاس یس   ثی اوست که از ح

 در . بردی م  سر   به  آن  در  او  که  است ی اسیس   تیاز واقع  یسازد و بخش و جزئ ی آشکار م

 ی انسان   جهان  وستهیپ  همه  م،یبری م  سر   به  خودمان  با  همچنان  ما  که  آنجا  تا  و  معنا،  نیا

 . می نده انجام یعمل چیه اگر یحت  م؛یدهیم  رییتغ بدتر، ای بهتر  ی زیچ به را،

با  ی کس نمچیبه گمان سقراط که اعتقاد راسخ داشت ه    در   ای  قاتل  کی خواهد 

که   یدر صورت-است انسان قاتل    یکس که مدعآن  برد،  سر  به  بالقوه  قاتالنِ  از  یجهان

دوگانه با خود   ی تواند سعادتمند باشد، در ناسازگاری م  -از عملش باخبر نباشد  یکس

 نشان  ی کس  با  ستنیز  به  لیما  را  شیکند و خوی م  انیذاتاً متناقض ب   یااست: او گزاره 

 وجدان  و  ی منطق  تناقض  دوگانه،  ی ناسازگار  نیتواند با او سازگار باشد. ای نم  که  دهدی م

 لی دل  نی هم  به.  بود  کسانی  و  واحد  یداریپد  همچنان  سقراط  گمان  به  ،یاخالق  ناآرام

 که  یآگاه  نیتر، اعیبد   یان یب  به  ا،یتوان فراگرفت  یم  را  لتیپنداشت فضیم  او  که  است

  ر یناگز  و  همواره  تفکراتش  که  معنا  نیبه ا-ورز است  عمل  و  متفکر  توأمان  ی موجود  انسان

 

 .م. یسیانگل فولکلور یه تران از برگرفته.« بود خواهد  شهیهم تا و  تنهاست و  یکتا او» 24
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دهد.  یها و شهروندان را ارتقا مانسان  که  است  ی زیآن چ  -کنندی م  یهمراه   را  اعمالش

 الوگید  که   است  تفکر  در  تنها  چراکه  عمل؛  نه  و  است  تفکر  آموزه،   نیا  نیادیفرض بن 

 . ابدیتواند تحقق ی متن -کی -در-تن-دو

  ت یبرخوردار از قابل  ی وجود  ،یعقالن   ی وانیسقراط ح  ی ده یانسان به عق   حالنیباا 

  نی گردد. ای متفکر است که تفکرش از رهگذر سخن آشکار م  ی بلکه وجود   ستیتعقل، ن

تا حدودسروکار با سخن  پ  ی داشتن  و ی م  صدق  یشاسقراط یپ  فلسفه  در  شیاز  کرد 

ا  یهمسان امتزاج  لوگوس  که  تفکر،  و   ص یخصا   از  یکیبسا  چه  است،  دو  ن یسخن 

  با  شتنیخو  الوگید  افزود  ی همسان  نیا  به  سقراط  آنچه.  است  ی ونانی  فرهنگ  ی برجسته

  است   نیا  سقراط  کشف  یاسیس  تیاهم.  بود  تفکر  یمقدمات   شرط  ی مثابه  به  شتنیخو

 یا و حرفه  ی انحصار  habitusو پس از سقراط    شی که پ  ،ییکند تنهایم  حیتصر  که

 شرط  عکسبه  بود،  بدگمان  بودنش  یاس یضدس  به  ذاتاً  سیشد و پولیم  پنداشته   لسوفیف

 و   قانون  توسط  که  یرفتار  قواعد  از  بهتر   یضمانت  است،  سیپول  خوب  عملکرد  ی ضرور

 شوند. ی م لیتحم مجازات از ترس

  گر ید  بار  دیبا  می ابیشده سقراط را بف یتضع  ش یپ  از   پژواک  میخواهیم  اگر  نجایدر ا

 تمام   ی سنجه  »انسان  یِپروتوگوراس  ی گزاره  پاسخ  در   ظاهراً .  میآور  ی رو  ارسطو  به

 قرار   استفاده  مورد  انسان  که   است   ییزهایچ  تمام  ق،ی دق  ی معنا  در  ای  ی بشر  ی زهایچ

 ینف  م،یدانی ( و چنانکه م anthrōpos metron pantōn chrēmatōnدهد.« )ی م

  ت ی الوه  خدا،  کی  است؛  تئوس   ی بشر  ی زهایچ  تمام  ی »سنجه  که  افالطون  توسط  او

 انسان   و  لتیفض  همگان  ی »سنجه:  دیگوی شود.« ، ارسطو میم  داریپد  مُثل  در  چنانکه

)است  کین  ».estin hekastou metron hē aretē kai agathosمع  آن  اری( 

  ی زیزنند هستند و نه چیکه دست به عمل م  یها، خود، در هنگام انسان  که  است  ی زیچ

 . مُثل مانند ی فرابشر ی زیچ ای نیقوان   مانند یخارج

-   سی با پول  یقطع  یدر تعارض  ی اآموزه   نیچن  که  کند  دیتواند تردی کس نمچیه

 همواره   و  بوده  -کند  طلب   یشخص  وجدان   از  مستقل  را  نشیقوان  به  احترام  دیباه  ک

  نیا  عت یطب  از  یخوب  به  خواند،  خرمگس  را  شیخو  که   یهنگام  سقراط  و  بود  خواهد

 م یاکرده  تجربه  را  ی تریتوتال  ی اتوده  ی هاتشکل   که  ما  گر،ید  ی سو  از.  بود  آگاه  تعارض

  ی رانسانیغ  تیمگر وضع  -است  ییتنها  ی هاامکان   یشان حذف تمامیاساس   دغدغه  که
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 با  تنهابودن  از  یزانیم  نیترکم  اگر  که  میده  یگواه  میتوانی م  یآسان  به  -ی انفراد  سلول

 برخواهد  زین   آن  ینید   حالت   بلکه  وجدان  سکوالر  حالت  تنها   نه   نشود،   نیتضم  گرید  خودْ

 یهاتشکل  ی تریتوتال  طیشده را که وجدان، خود، تحت شرادهید  مکرر  تِیواقع  نیا.  افتاد

نمفه یوظ  به  گرید  یاس یس ا-کند  یاش عمل   مجازات  و  هراس  از  مستقل  کامالً  نیو 

 تحقق   خود  با  الوگیکه نتواند به د  ی انسان  هر.  داد  حی توض  بستر  نیشود در ای م  -است

 ی برا  ازیمورد ن ییتواند وجدانش را سالم و بکر حفظ کند چرا که فاقد تنهای نم بخشد،

 است.   دنیشیتمام اَشکال اند

او،    ایدچار تعارض شد و گو  سی با پول  زین  ی گریتر دده یپوش  راه  از  سقراط   حالنیباا

 ی جیتواند به نتای م  دوکسادر    قتیحق  ی بود. جستجو  افتهیوجه موضوع را درن  نیخود، ا

 یمثابهبه بود  شده    داریآنچه پد  ایشود    رانیو  یتمامدوکسا به  کهنیبار راه برد؛ ابت ی مص

  آمد  وسیپیاد  شاه  سر  بر  که  است  ی زیچ  همان  نیا  که  دیدار  ادی  به  شما.  ابدیوهم بروز  

به تحق  دیفروپاش  یاش، هنگامیپادشاه  تیواقع  جهانش،  تمام  که آغاز  در آن   قیکه 

حق از کشف  پس  معان -را    ییدوکساهر    وسیپیاد  قت،یکرد.  عق   یدر    ده، یمتعددش: 

 ران یرا و  دوکساتواند  ی م  قتیرو حقنیاز کف داد. ازا  -از آنِ خود  ی شکوه، شهرت و جهان

 آنچه   براساس  بیترتن یبد.  کند  نابود  را  شهروندان  خاص  یاس یس   تیتواند واقعی سازد؛ م

  با   نه  دیبا  مستمعانش  از  ی اریبس  که   است  مبرهن  م،یدانی م  سقراط  ریتأث  ی درباره

باشند. فقدان پاسخ از نزد او رفته   ی اده ی عق چیه بدون مطلقاً   که قتمندتریحق ی اده یعق

نت  ییغا پ -را    یافالطون  ی هاالوگید  از  ی اریبس  در  ی ریگجه یو  اشاره شد ش یکه   - تر 

به    ی قت ی حق  چیاند اما در مقابل، هشده   رانیو  دیعقا  تمام:  دید  زین  پرتو  نیتوان در ا ی م

از آنِ خود ندارد    ییدوکسا  چیسقراط، خود، اقرار نکرد که او ه  ایاست. و آ  امدهیدست ن

  ن ی همچن  ده،یعق  فقدان  نیا  ،یسترون  نیهم  احتمااًل  ایحال آنیبلکه »سترون« است؟ با ا

رغم تمام اظهاراتش که یعل  سقراط  باشد،  که  طور  هر   نبود؟  قتیحق  ی برا  ی ازینش یپ

  خبره  کیبه عنوان    ی تر به نحو ش یپ  د یبا  ندارد،  اریاخت  در  را  یخاص  یِآموختن   قتِ یحق

را از    لسوفیکه از آن پس ف-  دهیو عق  قت یحق  انیباشد. مغاک م  شده   ظاهر   قتیحق  در

  ئتیبود اما تا آن زمان هم در هنشده  هنوز گشوده    -کردی ها جدا مانسان  گریتمام د
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که بر گِردش بودند و   ییهاآن  ی همه  دیکوش ی رفت می م  کجا  هر  که  واحد  انسان  نیا

 بود.    ینی بش یقابل پ  ای  دایسازد هو قتمندتریاز همهْ خودش را حق شیپ

ب  رو نیازا  س،یپول   و  لسوفیف  انیم  است،یس  و  فلسفه  انیم  تعارض  گر،ید  انیبه 

کند بلکه خواسته بود فلسفه را با    فایا  یاس یس   یدرگرفت که سقراط نخواسته بود نقش

 ک ی )گرچه احتمااًل    تالش ]سقراط[ مصادف شد  نیکه ا  یمرتبط سازد. هنگام  سیپول

مرگ   انیسال فاصله م  یدر س  یآتن  سِیپول  اتِیح  عی تصادف صرف نبود( با زوال سر 

فلسفه   ی برا  یتعارض با شکستاین  سقراط، تعارض باال گرفت.    ی و محاکمه  کلسیپر

رهگذر  رفتیپذ  انیپا از  تنها   :apolitia25ب  ِی تحق  یتفاوتی مشهور،    به   نسبت  ریو 

 برابر  در  شیخو  از  توانست  لسوفیف  ،یپساافالطون  ی فلسفه  تمام  بارز  یژگیو  شهر،  جهانِ

شود یم  آغاز  ی عصر  ارسطو  با.  کند   محافظت  رامونشیجهان پ  ی هاها و خصومت ی بدگمان

ف انه کند،  ی نم  تیمسئول  احساس  شهر  قبال  در  گرید  لسوفیکه  در   که  معنا  نیتنها 

تر که ع یوس   ی معنا  نیا  در  بلکه  ندارد استیس  قلمرو  در   یمشخص  ی فهی وظ  چیه  فلسفه

 ی زندگ  ی وه یکه ش-دارد    ی ترکم   تیمسئول   شهروندان  گر ید  تمام   از   آن  قبال  در  لسوفیف

 را   او  غلط،به   هرچند  که،  ینیقوان  از  همچنان   سقراط  کهی درحال.  است  متفاوت  لسوفیف

م ی م  اطاعت   بودند  کرده  محکوم مسئول  شهر  قبال  در  را  خود  چراکه  دانست،  ی کرد 

 ی افسوس   چیهیدرنگ و بی قرار گرفت، ب   یمشابه  ی که در خطر محاکمه  یارسطو هنگام

  گناه  مرتکب  فلسفه  ه یعل  بار  گرید  دینبا  انیآتن  که   است  شده  نقل  او  از.  کرد  ترک  را  آتن

  به   که  بود  نیا  خواستند   استیس   با  نسبت  در  فالسفه   پس   آن  از  که  ی ز یچ  تنها.  شوند

 یشان برای آزاد   از  محافظت  کردند   مطالبه   حکومت  از  که  ی زیچ   تنها  و  بگذاردشان؛  خود

 ی خیتار  اوضاع  از  یناش  منحصراً  ی بشر  امور  قلمرو  از  فلسفه  زیگر  نیا  اگر.  بود  دنیشیاند

 اهلِ انسانِ از تفکر اهلِ انسانِ ییجدا -بالفصلش جینتا  که است دیترد مورد ار یبس بود،

 تجارب   سال   2500  که  گذارد  بنا  را  ما   ی اسیس  ی شهیاند  سنت   باشد  توانسته  -عمل

. ردیگ  قرار  دیاش محل تردآنکه شالوده ی ب نهاده  سر   پشت  را  گوناگون  ی فلسف و  یاس یس

 فلسفه  نیب  ی گرید  تناقض  سقراط،  ی محاکمه  در  زین  و  شخص  در  که  است   نیا  قتیحق

 

 یزیگراست یس 25
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 ی شده شناخته   ی هابود که در آموزه   ی تر از تناقضقیعم  ار یبس  که   شد   داریپد  است یس  و

 سقراط آشکار بود.

شده است  حال عموماً فراموشنیا  با   و   پاافتاده، ِش یپ   باًیتقر  ،یهی بد  اریبه نظر بس

 theها،  انسان   امور  به  را  لسوفیف  نگرش  زیچ  هر  از  شیپ  ی ای اس یس  ی که هر فلسفه 

pragmata tōn anthrōpōn ن یکند. و ا ی م   اظهار  دارد  تعلق  آن  به   زی، که خود ن 

  ما  یتجربه   و  یفلسف  مشخصاً  ی تجربه  انیم  ی گر رابطهان یب   و  متضمن  خود،  نگرش،

به سر مانسان  انیم  که  است  یهنگام   هر  که  است  مبرهن  اندازه  نیهم  به.  میبری ها 

  یفلسف ی تجربه ریتفس: است مواجه ی دوراه کی با  ییگو اول نگاه در ی اس یس ی فلسفه

 یبودن به تقدم تجربهقائل   بالعکس  ای   و  دارند  ی بشر  امور  قلمرو  در  شهیر  که  یمقوالت  با

 یوضع   حکومت  شکل  نیبهتر  ر،یاخ  مورد  در.  آن  پرتو  در  استیتمام س  ی و داور  یفلسف

 ی معنا   به  نیدارند و ا  ی ورزفلسفه  ی برا   را  فرصت  نیشتریب   فالسفه  آن  در  که  بود  خواهد

  فراهم   آن  ی برا  را  طی شرا  نیبهتر  احتمااًل  که  ییارهایمع  از  همگان  آن  در  که  است  یوضع

تمام فالسفه تنها افالطون   انیکه از م  تیواقع  نیحال خودِ انیا  با .  کنند   ی رویکند، پ ی م

 نکه،یا  و  کند  ی زیرطرح  لسوف یف  منظر  از  منحصراً  را  ی اسیس  ی تنوارهیک  جرئت کرد  

ا  آن   از  ی حاک  نشده  گرفته   ی جد  کامالً  فالسفه،   توسط  یحت   گاه،چیه  طرح  نیعمالً، 

 فراتر که ابدییدرم  را ی زیچ اگرچه لسوفیف. دارد زین ی گر ید وجه مسئله نیا که است

 ان یم  تعارض  رو  نی ماند؛ از ای م  ی( است، انسان باقtheion ti)  یالوه  است،  انسان  از

  نی هم  افالطون.  لسوفیف  خود  درون  در  است   یتعارض  ت یها در نهاانسان  امور  و  فلسفه

 کهیحال  در:  نفس  و  جسم  ان یم  یدهد به تعارضی م  م یکند و تعمی م  ی عقالن  را  تعارض

 که  ی امر  توسط  ابدشییدرم  لسوفیکه ف  یامر الوهها است،  انسان  شهر  ساکن  جسم

ها جدا است. هر از امور انسان  ینوعبه شود که  ی م  فهم   -نفس  یعنی-  است  یالوه  خود

.  ساخت  خواهد  جدا  جسمش  از  را   خود  شتریشود، ب  ی تر ن یراست  لسوفیف  لسوف،یقدر ف

 د، یتواند به دست آینم  واقعاً  چگاه یه  ی اییجدا  نیچن  است  زنده  یوقت  تا  که  آنجا  از  و

 ات یکرد تا خودش را از ضروری م  آتن  در  ی آزاد   شهروند  هر  که  را  آنچه  دیکوش  خواهد

بر   یجدا و رها سازد، انجام دهد: او چنان بر جسمش حکم خواهد راند که ارباب  یزندگ
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ف اگر  حکمران  لسوفی بردگانش.  دست    یبه  شهر  به    ابد،یبر  نسبت  تاکنون  آنچه  جز 

 جسمش کرده است، نسبت به ساکنان شهر نخواهد کرد.  

 هیتوجقابل   یشخص   تیمشروع  زین   و  حکومت   ن یبهتر  وجه  دو  هر  از  ی و  یِرانیت

  نفسش  فرمان  تحت  و  رایم  یانسانبه مثابه    اشی نیشی پ  اطاعت  توسط  یعنی  بود؛  خواهد

دانند چگونه اطاعت  ی م  که  آنان  تنها  که  ما  جیرا  اقوال  تمام.  لسوفیف   کی  ی ه مثاببه  

فرمانروا رانند ی م  که   آنان   تنها  ای  اندییکنند مستحق  بر خودشان حکم  دانند چگونه 

 و   استیس   انیم  ی رابطه   نیا  در  کنند،  یحکمران  گرانیتوانند به صورت مشروع بر دی م

  به  اصل  درکه  -  نفس  و  جسم  انی م  تعارض  یافالطون  ی استعاره .  دارند  شهیر  فلسفه

 خیتار  بر  ی شگرف  ری تأث  چنان  -  شد  ابداع   استیس  و  فلسفه  ان یم  تعارض  ان یب  منظور

الشعاع قرار  تحت  بود،  آمده  دیرا که از آن پد  ی اتجربه  انیبن   که  نهاد  ما  ی معنو  و  ینید

تفکر   یهیاول  ی انسان به دو تن بر تجربه  یِافالطون  مِی گونه که تقسدرست همان- داد  

ساthe eme emautōتن،  -کی -در-تن-دو  الوگید  ی ه مثاببه   خود   که   افکند  هی، 

  انیم   تعارض  مییبگو  که   ست ین  معنا  ن یبد  نیا.  است  یماتیتقس   نیچن  تمام  ی شهیر

  نفس   و  جسم   انیم  ی رابطه  ی درباره  ی اه ینظر  در  یآرام  به   است   ممکن  استیس   و  فلسفه

او از خاستگاه    ی افالطون به اندازه  پس ازکس  چیه  که  است  معنا  نیا  به   بلکه  شود  حل

  انش یب  یکالیراد  اصطالحات  نیچن  با   نداشت  جرئت  ای  نبود  آگاه  تعارض  نیا  یاس یس

 . کند

... 

  س ی نسبت به پول  لسوفیرا نگرش ف  استیفلسفه و س  انیم  ی افالطون، خود، رابطه

 جمهورمحور    زیاو و ن  یاس یس  ی که محور فلسفه-غار    لیدر تمث  فیتعر  نیکرد. ا  فی تعر

 ی نامهیزندگ   ینوع  دارد  قصد  آن  در  افالطون  که   لیتمث  نیآمده است. ا  -دهدی را شکل م

ها به  رسد که هرکدام از آنی م  ظهور  به  مرحله  سه  در  دهد،  دست  به  لسوفیف  از  موجز

 periagōgē holēs tēsچرخش، داللت دارند و هر سه با هم    کیعطف،  نقطه  کی

psychēs  م افالطون همان ی را شکل  به گمان  دهند، همان چرخشِ تمامِ نفس که 

 خود   ی ندهیآ  لسوفیافتد؛ فی م  اتفاق  غار  خود  در  اول  عطف.  است  لسوفیف  ی ریگشکل

 که   است  بسته  چنان  را  غار  ساکنان  «ی هارهاند که »گردن و رانی م  ییرهایزنج  از  را

 ری تصو و  هیکه بر آن سا ی اوارهید به و بنگرند« را خود ی رو شی توانند پیها تنها م»آن
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دوختهیم   داریپد  زهایچ چشم  هنگام شود،  برا  یاند.  او    یرو  بار  نی نخست  ی که 

 که   چنان را  غار  درون  ی زهایچ  که  ندی بی مصنوع را م یگرداند، در مدخل غار آتشی برم

که    م ییبگو  د یبا  م، یشرح ده  لیداستان را به تفص   م یسازد. اگر بخواهیم   روشن  هستند 

درباره  periagōgē  نینخست مردم  آنچه  با  که  است  دانشمند  به   زهایچ  ی مربوط 

صرف نظر - نفسه  یف  زهایگرداند« تا کشف کند چی برم  ی شود، »روینم   قانع  ندیگوی م

 ر یاند. چراکه به گمان افالطون تصوچگونه  -مردم به آن باور دارند  ی که توده  ی دیاز عقا

که منحصراً از   را  ی بود و او توانست استعاراتدوکسا  و اعوجاجات    فاتی تحر  واره،ید  ی رو

 ی، برخالف واژهدوکسا  ی واژه  رایاند به کار برد زشده   برگرفته  ی داریو د  ی ادراک بصر

عق  ما،   که  وارهید   ی رو  ریتصاو.  دارد  یمرئ  امر  بر  یمتقن  یضمن   داللت  ده،ی ]معادل[ 

  بر زهایچنان که چهاست، آنچه و آنآن ی هادوکسااند، دوخته چشم آن به  غار ساکنان 

طور که واقعاً هستند، بنگرند آن  زهای خواهند به چی ها مشوند. اگر آن ی م  داریها پدآن

پهمان  چراکه  دهند  رییتغ  را  شانموضع  یعنی  برگردانند،   ی رو  دیبا که  تر ش ی طور 

 دارد و با آن منطبق است.   یبه موضع فرد در جهان بستگ ییدوکساهر  م،یافتیدر

رسد که  یفرام یهنگام  لسوف،ی ف  ی نامه ی تر در زندگکننده ن ییتع  ار یعطف بسنقطه 

و چتک  ی ماجراجو  نیا غار  آتش درون  با   واقعاً  که  چنانآن  اکنون   که  ییزهایافتاده 

ببرد آتش از کجا سرچشمه    یخواهد پی شود بلکه میاند مجاب نمشده   داریپد  هستند

  یرا، پلکان گرداند و راه خروج از غاریبرم  یرو  بار  گرید.  ستیچ  زهایچ  علل  و  ردیگی م

.  ابدیی کند، می م تی ها، هدا انسان ای زهایبدون چ ی اندازکه او را به آسمان صاف، چشم

  دیکه خورش  رایم  ی هاانسان  و  یفان  ی زها یچ  ی شوند، ذوات ابدیم  داریپد  مُثل  نجایا

کرده  روشن   به   را  مُثل  و   دنید  به  را  ناظر  که  است   مُثل  مثال  د، یخورش است؛شان 

  است   نجایا  در  و  است  لسوفیف   یاوج زندگ  ی ه شک نقطی ب  نیسازد. ایم  قادر  دنیدرخش

تواند در  ینم  و  ندارد  تعلق   نجایا  به  که  رایهمچنان م  یشود. انسانی م  آغاز  ی تراژد   که

 گر ید  حال   نی اش، بازگردد و در عین ی زم  ی خانه  ی مثابهبه   غار،  به   دیبا  بلکه   بماند   نجایا

 خود بداند.   ی تواند غار را خانهینم

 ی همراه بودند. آتش  یحس  یِدادنِ جهت و آگاهها با ازدستچرخش  نیهرکدام از ا

  تباه   را   وارهید  یوار روشبح  ی دارهایچشمان خوگرفته به پد  ی که در مدخل غار بود سو
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رمق آتش مصنوع عادت کم   نور   به   گاهآن  که   را  یچشمان  ی سو  دیکرد و نور خورشی م

  یآنان  ریگدامن   که   است  یابیساخت. اما ناگوارتر از همه، فقدان جهت یکرده بودند تباه م 

 دیبا  حال  و  گرفته  خو  تابناک  نور  به  مُثل  آسمان   ریبار در زکیشود که چشمانشان  ی م

 است  ریخ  شانیبرا  ز یدانند چه چینم  فالسفه  چرا  کهنیا.  ابند یب  غار  ظلمت  در   را  شانراه

انسان- امور  با  آنان  بو چطور  ا  -اندشده   گانهی ها   آنان :  دیآیم  فراچنگ  استعاره  نیدر 

  دست   از   را  شیخو  یابیها حس جهتآن  ستند،ین  غار  یکیتار   در  دنی د  به  قادر  گرید

ها که آن  یاند. هنگام داده  کف  از  م یخوانی م26 ها آنچه را ما فهمِ متعارفاند، آنداده

معنا  ی ب  ند،یساکنان غار بازگو ی اند برادهید غار رونیکوشند آنچه را بیگردند و می بازم

جهان وارونه    ییساکنان غار چنان است که گو  ی برا  ندی. هر آنچه آنان بگوندینمای م

که  -  را  متعارف  فهم  او  که  چرا  است  خطر  در  کردهرجعت  لسوفِیباشد )هگل(. فشده  

است و از دست داده    -دارد  از یکه با همگان مشترک است ن  ی در جهان  ی ابیجهت  ی برا

 . است  تناقض در جهان متعارف فهم  با دارد ذهن  در آنچه که لیدل نیبه ا یوانگه

تمث معماگون  وجوه  حرکت، ی ب  را  غار  ساکنان  افالطون  که  است   نی ا  غار  لیاز 

 به  گریکدی  با  ارتباط  ای  ی کار  انجام  ی برا  یامکان  چیهیب  ،ی ا وارهیشده در برابر دریزنج

  به  را  تیاهم  نیشتری که ب   ی بشر  تی دو واژه دال بر فعال   قت،یکشد. در حقی م  ریتصو

.  اندب ی(، آشکارا در کل داستان غاpraxisوlexis )  عمل  و   سخن دارند،  ی اسی س  لحاظ

 خاطر  به  تنها  را  دنیها آشکارا دآن .  است  وارهیکردن به دنگاه   غار   ساکنان  تی مشغول  تنها

ساکنان غار    گر،ید  ان یبه ب  27.دارند  دوست  -یعمل  ی ازهاین  تمام  ازفارغ  -  دنید  خود

بااشده   ریتصو  یمعمول  ییهاانسان اما  :  مشترکند  فالسفه  با  یژگیو  کی  در  حالن یاند 

 که ی زیدهد که در ظلمت و جهل با تنها چ یم نشان بالقوه  یلسوفانیف  را آنان افالطون

  لیتمث  نیبنابرا.  اندمشغول  دارد،  سروکار  آن  با  کامل  شناخت  و  ییروشنا  در  لسوفیف

 بلکه   د،یآی م  نظر   به   چگونه   است یس   منظر  از  فلسفه  دهد   نشان  تا  نشده  یطراح  غار

 چشم  به  چگونه  فلسفه  منظر  از  ،ی بشر   امور  قلمرو  است، یس  دهد  نشان  تا  شده  نوشته

 شهر   ی برا  که   است  فلسفه  قلمرو  در  ییارهایمع  آن  افتنیگمان  ی ب  هدف  و.  دیآی م

 
26 Common sense 

27 Cf. Aristotle Metaph. 980 a 22–25 
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 به  توجه  با   را  دشانیعقا  که  ی نی ساکن  ی برا  حال   نی ع  در  و  باشد   مناسب  غار  ساکنان 

 اند.داده شکل  ظلمت، در و جاهالنه گرچه لسوف،یف توجه مورد مسائل همان

  ی اسیس  اهداف  نیا  ی براچراکه  -  دیگوی داستان به ما نم  نیآنچه افالطون در ا 

 خاطر  به  را  دنیسان او د به   که  یآنان  از   را  لسوفیف  که  است  ی زیچ  -است  شده  یطراح

خود را   ی انفراد  ییدارد ماجراجو یوام  را  او  آنچه  ایکند  ی م  زیمتما  دارند  دوست  دنید

اند، بگسلد. افالطون بسته  توهم ی وارهیرا که او را به د ییشود بندهایم  سبب  و اغازدیب

  لسوفِ یکند که در انتظار فی م  اشاره  یخطرات  به  گذرا طور  به  داستان  ان یپا  در  گریبار د

به امور   ی ا عالقهگرچه  -  لسوفیف  که  ردیگی م  جهینت  خطرات   نیکرده است، و از ارجعت

  تیحاکم  تحت  قرارگرفتن  از   ترس  ی رو   از  تنها  ولو  ردیبپذ  را  یحکمران  د یبا  -ندارد  ی بشر

  به  شیپ از ی رو هر به که را شهروندان گریتواند دینم چرا دیگوی نم ما به او اما. جاهل

»امور   هگل،  قول  به  رش،یپذ  ی از انحا آماده   ی رو به نحونیاند و ازاشده   دوخته  وارهید

 .  نند یکنند و راه خروج از غار را برگز یرویواالتر« اند قانع کند تا از او پ

 که  میآور  خاطر  به  را  افالطون  از  گزاره  دو  دیها، باپرسش   نیگفتن به اپاسخ  ی برا

  ن یماند و به اصطالح در ای م  مبهم  لیتمث  نیها ااند اما بدون آنامده ین  غار  لیتمث  در

گزارهی م   انگاشته  یهیبد  لیتمث در  ی شوند.  -(  تتوسی)ثئا   Theaetetus نخست 

آمده است که    –(دهی)عق   doxa)شناخت( و    epistēmē  انیدرباره تفاوت م  یالوگید

 :  دینمای افالطون در آن خاستگاه فلسفه را بازم

mala gar philosophou touto to pathos, to thaumadȥein; ou 

gar allē archē philosophias hē hautē  
  رایشود؛ زی م  آن  متحمل  زیچ  هر  از  ش یب   لسوفیف  که   است   یوضع   رتیح  رای)ز

  ی آمده است هنگام نامه    نیهفتمدوم در    ی و گزاره28است...(    رتیتنها سرآغازِ فلسفه ح

درباره افالطون  اند موضوعات  نیترمهم  شیبرا  که  دیگوی م  سخن  ییزهایآن چ  ی که 

(peri hōn egō spoudadȥō)    پردازد و ی فلسفه م  تیو غا  ی به موضوع ابد  یعنی؛

 د،یگوی باره منیا  در او. میفهمی گونه که ما منه فلسفه آن

 
28155d. 
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 rhēton gar oudamōs estin hōs alla mathēmata, all’ ek pollēs 

synousias gignomenēs . . . hoion apō pyros pēdēsantos 

exaphthen phōs    ...  

  ان یبه ب   م،یریگیفرام  که  ی گری د  ی زهایسان چتوان آن را بهینم  گاهچی)چراکه ه

 یاخگر  از  که  یآتش  مانند ...  دیآی به دست م  یکوشش جمع  ی به واسطهدرآورد؛ بلکه  

پا  نیا  29.(شود  برافروخته  گذرا که در    اندلسوفی ف   یزندگ   انیدو گزاره شامل آغاز و 

 اند. داستان غار از قلم افتاده 

 

چ  رتیح  Thaumadȥein  اصطالح ح   ی ز یاز  آن  از  هست  هست،    ثیکه  که 

 میشویم  آن  متحمل  که  ی زیچ  یعنی ( است،  (pathos  پاتوس  کیمطابق نظر افالطون  

. دارد  قرار(  ی زیچ  ی درباره  ی اده یدادن به عق)شکل   doxadȥeinکامل با    ی زی و در تما

توان با کلمات شرح یگردد نمیم  او  بی نص  ایشود  یم  آن  متحمل  انسان  که  را  رتیح

 در  رتیح  با   نخست  دیبای م  افالطون.  است   یکل  کلمات  ی برا  اندازه  از  شی داد چراکه ب

-ها سقراط به ناگهان  باشد که در آن  شده   مواجه  ی مشهور  ی دهنده تکان  حاالت  آن

  ی زیآنکه چی ماند ب یم   رهیشد، تنها خی م   مطلق  سکون  دچار  -ی ا در تصرف خلسه  ییوگ

 ارسطو  و  افالطون   ی برا  است،  فلسفه  سرآغاز  ریناپذانیب  رتیح  نیا  نکهیا.  بشنود  ای  ندی بب

  مکتب  که   است  گانهیو    ی انضمام  ی اتجربه  با   وندیپ  ن یهم  و.  شد  یهی بد  ی امر  به   بدل 

 یقدر که برا ارسطو، همان ی سازد. برای م زیمتما  نیشیپ ی هافلسفه  تمام از را یسقراط

 یِ کلمات است. در نظام اصطالحات ارسطو، مُدرکِ انسان   ی ورا  ییغا  قت یافالطون، حق

 hōn ouk esti)لوگوس  فاقد    شی( است که محتواینظرورز  ی )قوه   nous  قتْ یحق

logosهمان است.  افالطون  (  که  حق   دوکساگونه  مقابل  در  ارسطو   قتیرا  داد،  قرار 

sisēphron  ( را در مقابل  30ی اسی س  رتی)بصnous    قرار (  یفلسف  ی نظرورز  ی )قوه 

 ز یچ  چیمتوجه ه  گاهچیکه هست ه  ثیاز آن ح  زیاز همه چ  رتیح  نیا  31دهد.ی م
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ازا  ستین   یخاص کنیو  تجربه32ز یچ-چیه  ی تجربه  به  را  آن  رکگور یرو   ،یچیه  ی ، 

 - کندی م  زیعلوم متما  ی هاها را از گزارهکه آن -  یفلسف  ی هاگزاره  ی ژهیو   تیبرگرداند. کل 

ا   واحد  که  آنجا  تا  و  -خاص  ینظم  مقام  در  فلسفه.  رد یگیم  سرچشمه  تجربه  نیاز 

خود را به قالب    رتْیح  ریناپذان یب  حالت  که  هنگام  آن   و.  دارد  شهیدر آن ر  -ماندی م

 یصورتبند  ییانتهای ب  اشکال  به  بلکه  شد  نخواهد  آغاز  گزاره  با[  سخن   نی ]ا  زد،یسخن بر

پرسش  ما  که  شد   ست؟یک  انسان  ست؟یچ  وجود  -شانمیخوانی م  ییغا  ی هاخواهد 

ها مشترک است  آن  تمام  نی ب  آنچه  و  -.آخر  یال  ست؟ی چ  مرگ   ست؟یچ   یزندگ   ی معنا

دانم که ی سقراط »م  ی ها پاسخ داد. گزارهبه آن یتوان به صورت علمینم که است نیا

کند. اما در حالت  ی م  انیشناخت ب   را در چارچوب  یعلم  ی هاپاسخ   فقدانِ  نیدانم.« اینم

مانده در ی جابه ی جهی دهد چراکه نتیم دست  از را حشیصر  تیسلب گزاره نیا رت،یح

 اکنون:  شود  انیطور بنیتواند ای است، تنها مشده    رتیح  پاتوسکه متحمل    ی ذهن فرد

که -ندانستن    یواقع  ی دانم. از تجربهیدانم که نمی م  اکنونچه؛    یعنیدانم ندانستن  ی م

آن   که   -کندی م  آشکار  را  خود  ن یزم  بر  بشر  وضع  نیادیبن   وجوه  از  یکیدر  است 

 ییزهایچ  که  ریپذاثبات  و  یعقالن  تی واقع  نینه از ا-آورند  ی سر برم  یی غا  ی هاپرسش 

ها را کامالً آن  ی روز  دوارندیباوران امشرفت یپ  که  ییزهایداند، چینم  انسان  که  هست

بحل  کنارشان  تیاهمیب   ییهاپرسش   همچون  لندیما هاستیویتیپوز  ای  ابند،یشده 

 یوجود   ی پاسخ خود را به مثابه رقابل یو غ  ییغا  ی هاپرسش   دنیپرس  با   انسان.  بگذارند 

 سازد.ی پرسشگر محقق م

خاستگاه خود   -پرسدی م   یگفتنپاسخ  ی هاپرسش که  -   علم  که  است  لیدل  نیبه ا

خاستگاه  است.  فلسفه  مرهون  ط  یرا  در  حاضرش  همواره  منبع  باقنسل   یکه    ی ها 

 اقیس  نیرا از دست بدهد، به هم  ییغا  ی هاپرسش   دنیپرس  ی ماند. هرگاه انسان قوهی م

 یوجود   گرید  او.  داد  خواهد  کف  از  زیاش را نی گفتنپاسخ  ی هاپرسش   دنیپرس  ی قوه 

 آنجا   تا.  بود  خواهد  ز ین  علم  انیپا  بلکه  فلسفه  انیپا  تنها  نه  نیا  که  بود،  نخواهد  پرسشگر

شود و ی آغاز م  thaumadȥeinباشد که فلسفه با    حیگردد، اگر صحیبرم   فلسفه  به  که

 
32 No-thing 
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است.  رسد که آغاز شده  ی م  انیپا  به  ییجاآن  درست  پس   رد،یگیم  انیپا  ی ریناپذانی با ب

 فرد  که   است   یباطل  دور  اصطالح،به  ن،یتری ادیبن  که  کسانند ی  جانیا  در  انیپاآغاز و  

 . ابدیب  یمطلقاً فلسف ی هااستدالل از ی اریبس در است ممکن

  یهافلسفه  تمام  به  که  است  افالطون  ی اشاره  مورد  یِفلسف  سخت  تکان  نیهم

برند،  ی او به سر مشود از آنان که با  یم   متحملش  که  را  یلسوفیکند و فی م  تیبزرگ سرا

م میجدا  تفاوت  و   عنوان چیهبه   مردم  ی توده  و  -انداندککه  -  فالسفه  انیسازد. 

 پاتوس  از  ی زیچ  تیاکثر  که   ستین  ن یطور که افالطون، خود، خاطر نشان کرد، اهمان

امتناع در    نیکنند. ای ها از تحمل آن امتناع مآن  که  است  نیدانند بلکه اینم  رتیح

doxadȥein  انسان  که  ی مسائل  حول  دیدادن به عقادر شکل   یعنیشده است    ییبازنما 

عقینم بابشان  در    مشترکاً  و  مشترک  ی ارهایمع  چراکه.  کند  اتخاذ  ی اده یتواند 

تواند بدل  یم  دوکسا  گر،ید  انی. به ب ندیآینم  کاربه  نجایفهم متعارف در ا  ی شده رفتهیپذ

  ده ی است. اتخاذ عق  thaumadȥeinدر واقع ضدِ    doxadȥein  رایشود ز  قتیبه ضدِ حق 

ب به  به آن دست مسائلی م  راههیآن هنگام  تنها در ی م  ی رود که معطوف  ما  شود که 

 یابیمشان.  یدرم هست، آنچه از ریناپذان یب رتیح

خبره   رتیبرآمده از ح  یسؤاالت  دنیکردن و پرسرتیح  در  اصطالحاً  که  لسوفیف

هنگام –است   ن  یو   یزهایچ  شهیهم  که  است  یانسان  لسوف یف  دیگویم   چهیکه 

 یخود را در تعارض   –دارد  اشاره  مسئله  نیافتد، به همیم  اتفاق  شیبرا   ی ا العادهخارق

است، او خود   ی ریناپذ انیب  ی هتجرب  ییغا  ی . از آنجا که تجربهابدیی م  سیدوگانه با پول

 یسخنور   قاً،یانسان، دق  ی قوه  نیقرار داده است که در آن برتر  یاس یرا خارج از قلمرو س

)وجود   dȥōon politikonاست که انسان را    ی زی همان چ  logon echōn  -است

شود یم  حادث  انسان  بر  انفراد  حالت  در  یفلسف  تکان  ن،یسازد. افزون بر ا ی م(  یاس یس

 در   انسان  تکان،  نیا  در.  آنان  با  مطلقش  زی اش با همگان و نه در تمای برابر  در  نه  یعنی

 گریشود، آنچنان که دی م  مواجه  هانیک   تمام  با  گذرا  ی لحظه  کی  ی برا  ، یعبارت  به  انفراد،

  گانه یها ب انسان   شهر  با  ی حد  به  او.  شد  خواهد  مواجه  آن  با   مرگش   ی لحظه   در  تنها  بار

سازد یمتوجه خود متواند با سوءظن به هرچه که انسان را در انفراد  ی م  تنها   که  است

 بنگرد. 
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  ی زندگ  که  است  ی گریآورد تعارض دی م  بار  به  ی ناگوارتر  جینتا  یحت  آنچه  حالنیباا

 بلکه   ستین   گانهیها بانسان  ی برا  رتیح  پاتوسِکند. از آنجا که  ی م  دیتهد  را  لسوفیف

  یبرارفت از آن  رو راه بروننیوضع بشر است، و ازا   ی هایژگیو  نیعامتر  از  یکی  بالعکس،

 دچار   ریناگز  لسوفی ف  ندارند،   ی تیموضوع  که  است  ییجا   در  دیدادن به عقاشکل   ی اریبس

آنیم  ی دیعقا  نیهم  با  تعارض که  غ شود  را  که ازآن  و.  ابدییم  تحمل  رقابلیها  رو 

  ابد،یی م  بروز  پاسخ   رقابلیغ  ی هاپرسش   برآمدن  در  تنها  ی ریناپذان یخودش از ب  ی هتجرب

کننده دارد. او ن ییتع  ضعف  کیگردد  ی بازم   ی اسیکه به قلمرو س  ی الحظه  در  واقع  به  او

کس نم  یتنها  که  کسی است  تنها  ه   ی داند،   ی روشن  به  و  زیمتما  ی دوکسا  چیکه 

  قتیحق  ی درباره  دیبا  متعارف  فهم  که  کند  رقابت  ی دی عقا  گریندارد تا با د  ی اشدهفی تعر

  ما   تمام  نی ب  تنها  نه  که   ششم  حس  آن  یعنی-  ردیبگ  میها تصمآن  بودن  قتی ناحق  ای

  ی جهان  بیترت  نیکند و بدیم  سازوار  مشترک  جهان  کی  با  را  ما  بلکه  است  مشترک

  را  متعارف  فهم   جهانِ  نیا  ی گفتن درباره سخن   لسوفیسازد. اگر فی مشترک را ممکن م

  دارند،   تعلق  آن  به  زی ن  ما  ی شده رفتهیمشترکاً پذ  ی هاها و قضاوتی شداوریپ   که  اغازد،یب

 هگل  عبارت  از  گرید  باراگر  -  ایگفتن خواهد بود  سخن  یمعنی ب  ی وسوسه  در  همواره

 ساختن فهم متعارف.  وارونه -میببر  بهره

با ارسطو،   ی کمتر  ی و به اندازه افالطون  با  ما،  یفلسف   میعظ   سنت  آغاز  با  خطر  نیا

 ی ذات  ی از حد از ناسازگار  شیسقراط ب  ی محاکمه  لی که به دل  لسوفیآورد. فی سربرم

 thaumadȥeinو آغازگرِ    هیآگاه بود، تکان اول  یاسی و س   یفلسف  نیادیتجارب بن  انیم

تعم ا  یسقراط  گاهی. جادیبخش  میرا  ا  ند یفرا  نیدر  به  نه  رفت،  که   لیدل  نیاز دست 

که افالطون عامدانه او را   لیدل  نیبه ا  ایاز خود به جا نگذاشت    یاثر مکتوب  چیسقراط ه

 انیهمچنان سالم و بکر م  ی ارابطه  یزاده-  یسقراط  نش یرو که بکرد بلکه ازآن  فی تحر

-   رتیح  نیا   درمورد  آنچه  چراکه.  رفت  دست  از  -یفلسف  منحصراً  ی تجربه  و  استیس

م   یافلسفه   هرکه   آغاز  آن  م  -شودی با  دی صدق  خود  درمورد   ییِتنها  الوگِیکند، 

تنهاینم  صدق  متعاقبش  یجزئ تن،  -کی-در- تن-دو  ی متفکرانه  الوگید  ای  ،یی کند. 

 ی کار  زین  لسوفیف  ییْتنها  نیا   در  و  است  گرانیکردن همراه دی زندگ  و   بودن  از  یاساس

.  ابدیی م  دست  شیخو  ی دوکسابه    زیاو ن -تواند انجام دهد  ی نم  دشیعقا  به  دادنشکل  جز
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 ی دارد که توده  اریرا در اخت  یخاص  قتیکه او حق  ستین  نیشهروندان ا  گریاو با د   زیتما

 رت یح  پاتوساست که او همواره آماده است تا متحمل    نیمردم از آن محرومند بلکه ا

  که نی ا  ی کند. برای م  احتراز  صرف  ی ده یعق  اتخاذ  یِشی اندرهگذر از جزم  نیشود و از ا

 امتداد   تینهایمقاومت کرد، افالطون تا ب  doxadȥein  یِشیاندجزم  نی در برابر ا    بتوان

را   ی زیچ  د ینهاد. او کوش  شی فلسفه است، پ  انیرا که آغاز و پا  ریناپذانیب  رتیدادنِ ح

  ک یتواند  ی توسعه دهد که تنها م  (the bios theōrētikos)  یاز زندگ  یاوه یبه ش

 سنگ   دو  انیم  ییگذرا   آتش  اخگر  افالطون،  خود  قول   به  ای  باشد  زودگذر  ی لحظه

سازد، تمام وجودش را بر آن انفراد  یم محقق را خود  لسوفیف  کوششْ نیا در. چخماق

نهد.  ی م  انیتجربه کرده است، بن   thaumadȥeinپاتوسِ  شدن  هنگام متحمل  ی که و

 سازد. ی م نابود خود در را بشر وضع کثرت او رهگذر نیو از ا

  ی میعظ   تیاهم   یکل  طور  به  بود  یاسیاش سییابتدا  علت  که  توسعه  نیواضح است ا

 یاش که در آموزههی اول  مفهوم  از  بیغر   انحرافات  در  خود  نیا.  افتی  افالطون  ی فلسفه  در

  او   لیم  از  تنها  من  ی ده ی که به عق  یشوند، آشکار است. انحرافاتی م  افتیاو در باب مُثل  

 نیتر، ادرست   انیشوند. اما البته به ب ی م   ی ناش  است یس   ی برا  فلسفه   سودمندساختن  به

  لسوف،یف  نزد.  است  بوده  برخوردار  ی شتر یب   اریبس  تیاهم  از  یاسیس  فلسفه  ی برا  توسعه

شد که   ی بدل به بستر  -آوردیشأن خود به شمار نمدون  را  قلمرو  نیا  کلاگر  -  استیس

 یفلسف  مطلق  ی ارهایمع  و  ی دگیرس  ی بشر  اتیح  یاول  و  یاساس  اتیدر آن به ضرور

 وفق  ییارهایمع   نیچن   با  نتوانست  هرگز  استیشک سی شدند. بی م  بسته  بکار  آن  ی برا

شد، تنها فالسفه نبودند که   انگاشته   یراخالقیغ  ی اهم رفته مشغله  ی رو رو نیازا  و  ابدی

بعد  نیچن قرون  بلکه در  افکار عموم  یهنگام   ی انگاشتند  سرانجام   ختگانیفره  یکه 

شده بود، جذب کردند،    ی را که اساساً در تضاد با فهم متعارف صورتبند  ی ای فلسف  جینتا

 یحکمران   ای  حکومت  و  استیگونه قضاوت کردند. سنیرا ا  استیس  زین  گرید  ی اریبس

  شدند،   گرفته  نظر  در  بشر  عتیطب  ضعف  از  یبازتاب  عنوانبه  دو  هر  و  شدند  انگاشته  یکی

تارهمان  درست که  از   ی بازتاب  ی مثابه بهها  انسان  ی هارنج  و  کردارها  ی خچهیطور 

ا  ی بشر  ی گناهکار با  شد.   افالطون  یآرمان  یِرانسان یغ  حکومت  گرچه  همه،  نیفهم 

 قرون  یط  در  فلسفه  ی سودمند  و  دهی فا  از  دیبا  و  نگرفت  خود  به  تیواقع  رنگ  گاهچیه

 فلسفه  -دیرس  اثبات  به  یواقع  یاسیس  عمل  در  مطلقش  یدگیفای چراکه ب-شد  ی م  دفاع
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 یبرا   را  فلسفه  ،ی ری تعب  به  افالطون  که   جاآن  از.  کرد  ی غرب  انسان  به  ه یگرانما  یخدمت

مالکفراهم  به  فلسفه  انداخت،  شکل  از  یاسیس  اهداف معآوردن  قواعد،  و   و  ارهایها 

توانست بکوشد تا یها دست کم م ادامه داد که ذهن انسان با استفاده از آن  ییهااندازه

  با   که  است   فهم   ی برا  ی سودمند  نی دهد. همیم  ی رو  چه  ی بشر  امور  قلمرو  در  ابدیدر

اند و در اتمام  نیا  ی نشانه   نیاول  یاول ی. آثار ماک دیشدن عصر مدرن به اتمام رسکینزد

 بلکه   ندارد  فلسفه  ی برا  ی سود  چیه  که   میابییرا م  ی ابار فلسفه   نینخست  ی هابز ما برا

چدیپد  ی دعو از  که ی م   یه یبد  متعارف  فهم  که  دارد  را  ی زیآمدن  مارکس  و  انگارد. 

 که   دارد  قرار  یسنت   در  همچنان  که  است  یکس  و  است  غرب  یاس یس  لسوف یف  نیواپس

اش و سلسله مراتب  ی اساس  مقوالت  را،   سنت  نیا  تا  دی کوش  سرانجام  شد،  آغاز  افالطون  با

 بود.   ده یخود رس  انی به پا  یوارونگ  نیسنت  با ا  نیرا وارونه سازد. در واقع ا  شیهاارزش

  انسان   ذهن  نتاباند،  ندهیآ  به  را  نورش  گرید  گذشته  که  ی»هنگام   که   لیسخن توکو

  گذشته   یفلسف  مقوالت  آنْ  در  که  برآمد  یطیشرا  دل  از.«  است  سرگردان  یکیتار  در

 گر ید یحت آن در که میبری م  سر به ی جهان در امروزه  ما. نبودند   بسنده فهم ی برا گرید

دهد که ی نشان م  یفهم متعارف در جهان کنون   یمعنا است. فروپاشیب   ز ین  متعارف   فهم

اند. و  شده   دچار  یکسانیشان، به سرنوشت  نهیریرغم تعارض دی عل  است،یفلسفه و س

  ی اسیس  یفلسفه  کیضرورت    ای  است،یفلسفه و س  ی معنا است که مسئله   نیبد  نیا

 در دستورکار است.   گریبتواند از آن منتج شود، بار د ی دیجد استی که علم س دیجد

قادر نخواهد    گاهچیآن، ه  ی هاشاخه  گرید  یتمام  مانند   به   یاس یس  ی فلسفه، فلسفه 

  ثیح  آن  از  هست  که  ی زیچ  از  رتی، در حthaumadȥeinبود که خاستگاهش را در  

 اتیشان با حی ضرور  یگانگ یرغم ب یعل   فالسفه  ی روز  باشد   قرار  اگر .  کند  انکار  هست،   که

 تمام   که  را  بشر  تکثر  دیبا  ابند،ی  دست  یقی حق  یاس یس  ی فلسفه  به  ،ی بشر  امور  ی روزمره

  thaumadȥeinموضوعِ    د،یآی از آن برم  -اشی شوربخت  و  شکوهدر  -  یبشر  امور  قلمرو

 ی رتیح  درکه  چنان-   رندیبپذ  را  معجزه  نیا  دیها باکتاب مقدس، آن  انیخود سازند. به ب 

  خلق   را  انسان  خداوند  که   -رندیپذیم  را  وجود  و  انسان  نش،یآفر  ی معجزه  ریناپذان یب

 ی نهادن گردن   از  شی ب   ی زیچ  اساس  بر  دیها باآن.  دی« آفرماده  و  »نر  را  شانیا  او  بلکه  نکرد

 .«بماند   تنها انسان ست ین ستهی»شا که  رند یبپذ را قتیحق نیا ،ی برآمده از ضعف بشر


