
  شیدان وثیق
 

 در ایران" سكوالریسم" یا استیصال خـاتمي
 )دوم  بخش(

 !"نخست  یسیر"تا  «  وراآگ«از 
 )قسمت دوم(

 
، نوشتیم كھ «نو»يطرح«سوم  و ستیب يهما در قسمت اول این مبحث، در شمار

غالب،  يسیاس يفلسفھ ي، در راستا»دنیا رشھر تا شھ ياز دنیا  « يهنویسند
جا  ما در آن. دھد يم ارایھ يا عریف و تفھیم اقتدارطلبانھت »سیاست «از 

 يتاریخ ياز پشتوانھ »سیاست«نسبت بھ  يسنت  طرح كردیم كھ این بینش
 يفلسفھ «برخوردار است كھ سرآغاز و افتتاح آن را باید در  ينیرومند

. جو كردوافالطون، پدر انكارناپذیر ایدئالیسم و متافیزیك، جست »يسیاس
عصر كالسیك و  نو در مناسبت با یونانیا ھمان جاضمن در  ما در
 نكننده و بنیادی آنان، بر اھمیت تعیین يھمواره امروز يانگیزھا پرسش

و  ياست و ھم نظر يو سیاس يعمل يوجھ يتأكید كردیم كھ ھم دارا »يگزینش «
 (provocative) يا و برانگیزنده ایيآن چھ كھ در یك تحلیل نھ يیعن  .يفلسف

ان و یا بھ بیان دیگر میان اییمیان افالطون یا سوفسط »انتخاب «توان  يم
خود را از  يذھن يكھ مباد است ي، مسیريیك . دو مسیر كامال متفاوت دانست

ریشھ در  يستاند و دیگر يمویي ارسط - يافالطون نھنجاری  -مكتب سیستمانھ
در  يیك. دارد ایيآگور -ایيسوفسط نغیرھنجاری  -و عمل غیرسیستمانھ  نگرش
انجامد و  يم يسیاس ي، پارادیگم و نابرابريیگانگ تامر بھ جباری تنھای
و  يو كثرت، در آزاد ينامسلم خود را در چندگانگ يھا نمونھ يدیگر

در تداوم و تكامل  يیك. جوید يم يستیزو ھم يزیستو در ھم ينافرمان
بر جامعھ و ، بھ سلطھ يسیاس  خود بھ تقسیم كار و تبعیض يتاریخ

و   انجامد، و این ھمھ را بھ نام دانش يھا م انسان يسیاس نناسیویآل بھ
پیچیده و  يرآیندفدر  يآورد و دیگر يم يكند كھ رستگار يتوجیھ م يدخر

خود، در  ایيگرایانھ و سرانجام معم غیر غایت غیرسیستمانھ و   مركب،
 يھایشكل:  است  يعدیگر از روابط اجتما  ھایيكشف و یا خلق شكل يتكاپو

 .خواھانھ يگرا و آزاد رھایش   -نوآورانھ، خود
 
  ر زگار اول شھر برعلیھ شھموآ
 
 يچھ اشاره كردیم و قول زیر نیز گواھ ، چنانيخاتم »انتخاب یوناني«
 : است ویي ارسط   -يدھد، انتخاب مكتب افالطون يم
 يتفكر فلسفافالطون و سیاست ارسطو، ھمواره دو منبع سرشار  يجمھور"

نیاز از  يكند، ب يكھ در فلسفھ و سیاست تأمل م يھستند و ھیچ اندیشمند
 .این دو منبع نیست
 يو نیز جریان امر سیاست دارا يسیاس ي، از حیث اندیشھيیونان قدیم، بار

بنابراین، آغاز . واالست يصاحب مكانت يبشر يو در تاریخ اندیشھ يبرجستگ
از یونان موجھ است و در یونان  يسیاس يشھدر سیاست و اندی يكار بررس

كنیم كھ  يافالطون و ارسطو اكتفا م يھا اندیشھ ياجمال ينیز بھ بررس
 .اند يبشر يبدیل فلسفھ يپیشوایان ب
و  يھست يهبار اند اھل نظر و جدل كھ در از این دو بسیار بوده  البتھ پیش

الطون و ارسطو ناظر بھ از مطالب اف يبسیار حتااند و  نیز سیاست بحث كرده
. سیاست، انسان و جھان است يهبار ان دراییسوفسط  بھ خصوصمباحث دیگران 

ترین و  از انتخاب نباشد، مھمترین، مؤثرترین و جامع يكھ گریز ياما وقت
ھا را باید برگزید كھ آثار افالطون و ارسطو از این جھات  ترین يمنطق

موضوع مورد  يكھ بھ رو يو بزرگ، افقاین د يبرترند و با رجوع بھ اندیشھ
روشنتر  يگشوده خواھد شد، طبعا افق )يسیاس يسیاست و اندیشھ( نظر ما

 ).٤٢  افالطون، ص ي، شھر زیبا در نگاه خستھ١فصل (   ."خواھد بود



است،  يد، چون انتزاعرب ينم ایيافالطون راه بھ ج يهدر بار يخاتم ثاما بح
كھ در  يماند و از پرداختن بھ جدال يم يباق است، در سطح خنثامجرد و 

آن   بود و افالطون در یك رأس يجار يو عمل يیونان باستان بھ لحاظ نظر
اگر شرح حال افالطون بھ قلم  حتابا این ھمھ، . زند يقرار داشت، سرباز م

د كھ تا رب يمویي سوق دھد، تنھا بھ آن س يقادر شود ما را بھ سمت يخاتم
 يیعن. اند رھنمون ساختھ يیا ایران يغرب نشناسا ز افالطونا يكنون بسیار

 بھ عنوانسیستم افالطون  يتوصیف غیرمنتقدانھ و آكادمیست يبھ سو
 يو فضیلت یعن  خرد، دانش يبر مبنا »سیاست«و  يسیاس يگزار فلسفھ بنیان

 يسیاس يفلسفھ  پس. نامند يم" اخالق "ھر آن چھ كھ امروز راسیونالیسم و 
 يیا دانشگاھ يدبیرستان يا طرف، بھ آموزه يآزار و ب يب يطون بھ مبحثافال
آن در   كھ موضع و نقش آن يب. شود يتبدیل م )آن ایيھم در حد ابتد و آن(

جریان  يدار  -شھر يعصر كالسیك بر سر چگونگ نكھ در یونانیا يا منازعھ
 .شود  داشت، مشخص
ارانھ، فلسفھ مجادلھ و افالطون، در واقع، فلسفھ طرفد يفلسفھ سیاس
كھ از جانب  ایيھ مجادلھ ومقابلھ با گفتمان، اعمال و ارزش. مقابلھ بود

 يھا ھا، محدودیت ضعف ي، با ھمھ»ایيآگور «و  يآتن يان و دمكراساییسوفسط
ھمان ، يرو، خاتم از این. شد يم يو تناقضاتشان، مطرح و نمایندگ يتاریخ
 يدھد و ما در زیر خطوط اصل يطون نشان مافال يهكھ گفتار او در بار طور

آن را ترسیم خواھیم كرد، با منتزع كردن این فیلسوف از بستر دعوا و 
افالطون را بھ  »تسیاس «شود  يآن دوران، نھ قادر م يو عمل يتقابل فكر

بر  يپرتو" افالطون ينگاه خستھ"وصف   بشناساند و نھ از طریق يراست
 .فكندایزمانھ ما ب يانگیزھا پرسش

 
 خاتمي يدستگاه سیاسي افالطون در نگاه عامیانھ  -١
 

 يهبار را در ي، كلیات سلریكپاز  يا ابتدا، مؤلف، با استناد بھ خطابھ
مظھر ھویت "در یونان باستان بھ عنوان   اھمیت و مقام شھر یا پولیس

  ٤٢ص( كند ي، مطرح م"يسیاس يو بنیاد سیاست و فلسفھ ياجتماع ي"ھا انسان
 ).٤٦تا 

كھ چرا و چگونھ  ياصل  مورد نیست اشاره كنیم كھ این پرسش يدر ھمین جا ب
نخستین بار  يدر یونان و تنھا در این گوشھ از جھان باستان است كھ برا

بھ مفھوم  يسیاس يو اندیشھ »يشھروند«و  »موسدامر « يبھ معنا »سیاست«
كند، از حوصلھ و  ي، عروج ميدار  -شھر يهبار در (profane) يو دنیو يتفكر عقالن
است كھ پاسخ  يو این در حال. است دور مانده بھ يخاتم يمشغولچھ بسا دل

كھ  يچون شرایط و عوامل. است »سیاست« يپاسخ بھ چیست بخشا فوق   بھ پرسش
 يرایندفشوند و  يدر یونان م يسیاس يسیاست و اندیشھ  منجر بھ تأسیس

ناپذیر و  جدا يیجز گذارند،  يحیات م يبھ عرصھ این دو پا  آن يكھ ط يتاریخ
در  يرو ھیچ تأمل فلسف از این. باشند يھا مبنیادین از مفھوم و تعریف آن

عوامل و شرایط  يشود اگر از بررس يتلق يتواند جد ينم »سیاست« يزمینھ
آن و در  ایيدر یونان باستان و چر يسیاس يسیاست و اندیشھ  زایش يتاریخ

ھا در آن  كھ منجر بھ عدم پیدایش يعوامل و شرایط لستا از تحلیھمین را
، با توجھ بھ این يبار. اند، سرباز زند دیگر جاھا از جملھ در شرق شده

 يشرح حال افالطون در كتاب خاتم يناپذیر، ما بھ ادامھ بزرگ و جبران  نقص
 .پردازیم يم
 ایيشت، مثال اگر در جمختلف وجود دا يھا گرایش ]یونان ي[ در درون شھرھا"

مؤثر حضور  يبھ صورت یك نیرو يحاكم بود، طرفداران الیگارش يدمكراس
ھا  ھا، برخوردھا و تنش است كھ میان این گرایش يطبیع.  داشتند یا بھ عكس

 )٤٦  ص( ..."شد يم ایيآمد و جامعھ از درون دچار منازعات و درگیریھ يم پیش
... زاده شد يد در چنین اوضاع و احوالقبل از میال ٤٢٧افالطون در سال "

كھ عمدتا میان آتن و اسپارت  »پلوپونزس«معروف  يھا از تولد او جنگ  پیش
ھا آغاز انحطاط تمدن یونان و پایان  این سلسلھ جنگ... بود آغاز شد

 )ھمان جا(." ]آمد يم[آن بھ حساب  ایيشكوف



او كھ بھ تمدن . داشتبود كھ در سیاست ھم دست  يا زاده افالطون اشراف"
با اعدام سقراط،   بھ خصوصداشت،  يدلبستگ يیونان يجامعھ  یونان و اساس

  دانست، اندك اندك احساسيكھ افالطون او را بزرگترین خردمند زمان م يكس
ھا در دل یونان و نظام حاكم بر آن يدر شھرھا يكرد كھ حرمت قانون جار يم

گرفت كھ آیا مشكل در  يشكل م  ل در ذھنشاوخیزد و این س ياو از میان برم
 )٤٨  ص(" نظم جامعھ نیست؟  اساس
 ياو در نامھ داز زبان خو يفیلسوف یونان" وصف حال"نویسنده بھ   سپس

 : گیرد يپردازد و چنین نتیجھ م يم  اشھفتم
آید و در پاسخ بھ آن طرح  يم  افالطون پیش يكھ برا يالوبھ نظر من، س"

است كھ در  ياز دو وضعیت روح يریزد، عمدتا ناش يرا م  اش فاضلھ يمدینھ
آمده   افالطون پیش ياز آن بیان شد برا يا كھ شمھ ياثر اوضاع و احوال

كھ از وقوع  يموجود و رنج يشدید نسبت بھ احوال سیاس يدلزدگ:  ياست، یك
 يدلبستگ:  يھا بر دل دارد و دیگر ھا و شیوع كشتار يھا، رواج بداخالق جنگ

 )٥١ ،٥٠  ص(". است يیونان" شھردولت "و نظام ... او بھ یونان 
 ي، افالطون جامعھيو جبار ي، دموكراسيمختلف الیگارش يھا از بین نظام

، اما بر "دھد يھا ترجیح م را بر سایر جوامع و حكومت ياسپارت" يالیگارش
-جامعھ"ك نیز ی آن راو بنابراین " دارد ياساس يھا اعتراض "این نظام نیز 

ست ا اي جامعھ... يآل افالطون ایده يجامعھ"زیرا كھ . پندارد ينم" مطلوب ي
است كھ  يو منظور از عقل، نیروی" اراده"و " عقل"برخوردار از دو عنصر 

 يھا است و ھم فضیلت يبھ شناخت حقایق كھ ھم شامل موجودات و ذوات ھست
اقتدار و انضباط   اش ھكھ نتیج آن چھ يشود و اراده یعن يم ایلن يانسان
 )٥٢  ص(." است
 يافالطون و توضیحات يشناسينوبت بھ ھست ي، با استناد بھ كتاب جمھور سپس
فرد در ضمن جمع وجود : "رسد ياو م يمقام فرد در سیستم سیاس يهبار در

و ..." فرد منفرد و منفك از جمع مورد توجھ و قبول افالطون نیست. دارد
كند كھ خود این نظم نیز  يمعنا پیدا م ياجتماع  خاصجمع تنھا در یك نظم 

در ابتدا،  يلو". حاكم است ياست از یك نظم بزرگتر كھ بر كل ھست يتابع "
جمع شدن  يھا را بھ سو است كھ انسان يو اقتصاد يماد يیعن يطبیع ينیازھا
در نظر افالطون و از  "ست كھ ا از این رو. دھد يسوق م ياجتماع يو زندگ

افالطون  "اما ". دارد  در شھر گرایش يسقراط انسان طبعا بھ زندگ زبان
 ياز نیازھا يناش جمع  پس". داند يجامعھ را اقتصاد نم يغایت اصل

و  يحقیق »جمع«از افراد است و نھ ھنوز  يطبیع يصرفا تجمع ياقتصاد
باید  يمطلوب او كھ از چھار صفت اصل" شھر"مورد نظر افالطون، یا  يمتعال

 .و عدالت يدار حكمت، شجاعت، خویشتن:  رخوردار باشدب
دیگر  يآورنده و راھنما بھ وجودو  مھمترین جز"  عدالت"ھا، از میان آن

در شھر ھر صاحب  "آن این است كھ  يو معنا. ستا ھا ھا و فضیلت صفت
... خود را انجام دھد  مخصوص يفقط كار و وظیفھ يا و ھر طبقھ ياستعداد

وران و افراد حاكم و محكوم  ن و بردگان و مردان آزاد و پیشھاطفال و زنا
عادل ... كند يو در كار دیگران دخالت نم دھدميھر یك كار خود را انجام 

در كار غیر مربوط بھ خود  يو  مختلف نفس ياست كھ اجازه ندھد اجزا يكس
ل، عد. دیگران تجاوز كند يھا نسبت بھ وظیفھاز آن يدخالت كنند و یا یك

است كھ بر خود حكومت كند، شھر  يانسان عادل كس. است ينظم واقع يبرقرار
 )٥٧  ص(." چنین است و در این ھر دو، اعمال تابع انظباط است عادل ھم

:  رسد يافالطون م ياز این تفاصیل، نوبت بھ مشھورترین گفتار جمھور  پس
ن حاكم باشد و گاه مطلوب است كھ خرد بر آ اه زیبا و جامعھ آنگ شھر آن "

 يمباد." حكومت مطلوب، حكومت فیلسوفان است  پس. خرد نزد فیلسوفان است
 در آن. جو كردوافالطون جست يشناس را باید در معرفت يسیاس يگیر این نتیجھ
از عمل بھ قوانین  يخوب ناش يمعتقد است كھ غایت شھر یا زندگ يجا كھ و

  ص(" يعالم ھست ايمنش "توسط   ، از پیشهبودخوب است و این قوانین مطلق 
و عقاید عامھ  ياما درك حس. اند و باید كشف شوند شده  مقرر و مشخص )٥٤

چیزھا نھ در جھان  ترساند، زیرا حقیق يامور نم يما را بھ معرفت حقیق
كھ  آن چھھا وجود دارند و  "مثال"ھا و  "ایده"محسوسات بلكھ در عالم 



توانند  يم يسان تنھا كسان بھ این  پس. ستا ھااز آن ایيھ است سایھ  محسوس
محسوسات  يبھ وجود حقیق يھا یعن "ایده"شان راه بھ جھان  حكمت يبھ واسطھ

و الیتغیر را درك  يوجود ابد" كھ يكسان يیعن. ند كھ فیلسوف باشندرب
ھستند زیرا بھتر و بیشتر قادر بھ درك  يرھبر يشایستھ و ... كنند يم

 )٦٠و  ٥٩  ص(" اند حقایق
-كھ از این نگاه تند و از دور از جامعھ يتصویر يهاز مشاھد  پس "سرانجام 

 ياز مباحث گذشتھ  " ي، خاتم"]است[دست آورده  مورد نظر افالطون بھ يمدن ي
 : گیرد يچنین نتیجھ م"  اجماال  ]خود[
 ي، یعن»فرمان «از سیاست بھ سھ امر  ایيقبال اشاره شد كھ در تحلیل نھ"
دارد  يكھ این نظم را مقرر م يكس ي، یعن»فرمافرمان «، ينظم اجتماع  اساس

كھ فرمان را  يكس ي، یعن»گزارفرمان «آن است و باالخره  يو ضامن اجرا
 يچھ وضع يافالطون دارا يفكر ياین سھ ركن در منظومھ  رسیم و يگزارد، م يم

 "است؟
ثابت كھ وجود دارند و  يعبارت است از حقایق »فرمان «در طرح افالطون،  

وجود  ياین فرمان كھ در عالم متعال. صالبت وجود يھمچون ذوات موجود دارا
فیلسوف است كھ با  »فرمانده «و . كشف شود يدارد باید توسط خرد انسان

كھ یافتھ است قادر بھ كشف حقایق  يو تربیت يتكیھ بر استعداد طبیع
تمام مردمند كھ  »گزارفرمان «است و  ينظم اجتماع  است كھ اساس يمطلق

حق  آن چھچون و چرا از فرمان و فرمانفرما اطاعت كنند، زیرا  يباید ب
  ص( ."است و متضمن خیر جامعھ توسط فیلسوف زمامدار كشف و بیان شده است

٦٣( 
افالطون در  يهاز نوع گفتار فوق در بار يدانشگاھ يھا رسالھ يشكال اساسا

شان نادرست و یا  ردیف شده در كلیت يھا ه و قولاین نیست كھ مطالب طرح شد
 ھا  این است كھ اینما بھ آن ياما ایراد اساس. باشند ينادقیق م حتا

 يفلسف يھا كھ در ابتدا نیز اشاره كردیم، نظریھ ھمان طورگونھ تفسیرھا، 
 ایيھ آموزه يافالطون را بھ مثابھ يفلسف  سیستم  مشخص بھ طورو در این جا 

 ي ھا و مرافعات زمانھ و مستقل از اختالف يمنتزع از شرایط تاریخمجرد و 
و خالقیت   از ارزش يدر نتیجھ چنین تألیفات. دھند يقرار م يخود مورد بررس

دیگر در  ياز سو. آفرینند ينم يانگیز باشند و پرسش يم خنثااند چون  بھره يب
طرفین "ن میا يو عمل ينظر" جنگ" تھا موضوع و اھمی ياین گونھ بررس

ان، معلوم و اییبحث ما میان افالطون و سوفسط  ، و در مورد مشخص"دعوا
فراتر  يو رونویس  در مجموع این گونھ تفسیرھا از حد تلخیص. شود ينم  مشخص
 يتوانند امروز يم بخشا آن دوران كھ  يھا  پرسش از این رو نیز. روند ينم

و  يتشابھ يیك بررسما قابل تأمل باشند، كھ تنھا با  يبوده و برا
اند،  با یكدیگر قابل تشخیص  ھا در چالش كردھا و عمل میان دیدگاه يتقابل

دیگر این است كھ ما  يشكال اساسایك . مانند يھمواره ناروشن و پنھان م
ایم، با این كھ جوھر  در این جا نھ با یك بلكھ با چند افالطون مواجھ

 نبھ عنوان مثال افالطو. كند يمھا را بھ ھم متصل آن يواحد ھمھ يفلسف
 ایيھ نگاه در نتیجھ . سان شمرد قوانین یك نتوان با افالطو يرا نم يجمھور

بھ افالطون و در حد یك نوشتھ كوتاه، با  يخاتم" تند نگاه  "از نوع 
آن توانند حق مطلب را  يموضوع، نم يو چندگانگ ينسبت بھ پیچیدگ يتوجھ يب

از  يخاتم يگیر در ھمین راستاست كھ نتیجھ. نندكھ باید و شاید ادا ك طور
 لآن فیلسوف در فرمو يسیاس يافالطون و خالصھ كردن نظریھ يهدر بار  گفتارش

- ه، و یا در منتسب كردن اید"گزار فرما و فرمان فرمان، فرمان" يساختھ  خود
بھ افالطون، جز ساده " چون و چرا از فرمان و فرمانفرما ياطاعت ب " ي

 و اقناع  آموزش  بر اساس  كھ بنیادش يا و از ریخت انداختن اندیشھ كردن
(persuation)  دیگر ایفا   ياستوار است، نقش )فرزانھ (توسط استاد  )موسد(شاگرد

 .كند ينم
 
  نابرابري سیاسي جباریت یگانگي، پارادیگم و    -٢
 



تا بھ  شود كھ ھمواره يم يا افالطون شالوده يآن چھ كھ در فلسفھ سیاس
واقعا  يبھ معنا »سیاست«- را تشكیل داده است »سیاست «  امروز جوھر و اساس

 يشود بلكھ از سو يمداران اعمال م موجود آن كھ نھ تنھا از جانب قدرت
 يكھ نف »يسیاست«و جامعھ نیز پذیرفتھ شده است،  يغالب اندیشمندان سیاس

 ينظر ياصل يسھ زمینھ   -ماست يانگیز دوران كنون و لغو آن، مسئلھ و پرسش
 .گیرد يرا دربرم

 مغلوب (conflictuel) چندگانھ و متنازع رافالطون، شھ يیكم آن كھ در فلسفھ
با آن،   بحران و چالش  پذیرش يبھ جا. شود يمطلوب م رشھ يوحدانیت و یگانگ

 .گردد يبحران لغو م دخو
در حال  ر، شھفاضلھ يمدینھ مدوم آن كھ در نزد او، سرمشق یا پارادیگ

 ي، حيواقع نو یكتا، شد ي، ذھنيمتعال نگیرد، بایست يخریھ مسشدن را بھ 
 .كند يو حاضر و چندگانھ را منكوب و منحل م

 يتداخل ناپذیر و نابرابر تقسیم وظایف »معل«بھ  »سیاست«و سرانجام، 
 .آید يناپذیر درم يمطلق و تخط يقانون يبھ مثابھ يسیاس
باستان، چون مصر،  يھا كھ یونان را از دیگر تمدن ایيیونان، استثن يویژگ
فلسفھ و   سازد و موجبات افتتاح و تأسیس يالنحرین و شرق، متمایز م بین

و ھمچنین  يو مذھب يا اسطوره يدر انفصال از اندیشھ (rationnel)ي تفكر عقالن
 آورد، در چھ بوده يرا فراھم م »ایيآگور« نو آزمو يمدن يسیاس ياندیشھ

تعیین كننده در آن نبود كھ در این  بھ طورتنھا و  ياست؟ این ویژیگ
دھند تا  يتوأما دست بھ دست ھم م يباستان، سھ پدیدار اصل نگوشھ از جھا

 يمردمان يهعالو بھ (polis) شھر و شھریت:  آفرینندیرا ب" یونان ينمونھ"
و  يفرھنگ، يقوم دواح يدیده و این دو در بستر فضا دریانورد و جھان

یا   این عوامل، كم. گیرد ينام م يتمدن ھلن يهآن چھ كھ حوز ي، یعنيزبان
كمتر، در دیگر جاھا نیز  يتقابل مالحظھ اگر چھ با وسع ي، در ابعاد بیش

متفكران  يدر این باره از سو. آفرینند ينم يا "معجزه"كنند، لكن  يظھور م
مطرح شده است و خود ما نیز  ایيھ ھا و نظریھ پاسخ شناس و متخصصان یونان

 ایيپیرامون چر )٢چپ دیگر، شماره  يتحت عنوان برا يدر كتاب (در گذشتھ 
 .ایم كرده ي، تأمالتيمدن »تسیاس«یونان از دیدگاه  ينمونھ يو چگونگ

توانم از دریافت خود بیان كنم و آن را  ياما آن چھ كھ در این مختصر م
شرایط  يھ بحث گذارم این است كھ در فضاب يپیشنھاد يیك نظریھ يبھ مثابھ
بھ یونان   كھ گفتیم اختصاص ن طوراكھ ھم -كھ در باال نام بردیم يو عوامل

كرده  يكننده را باز و تعیین ياصل ينقش يك عامل سیاسی -نیز نداشتھ است
  گیرد، عبارت است از ياین فاكتور كھ منحصرا در این سرزمین شكل م. است

 يوحدت و تمركز سیاس يعین يناپذیر یونان و امكان يشھرھا يخصلت خودمختار 
 ندر نتیجھ، ناگزیر بود. دیگر در این سرزمین يھا بر بخش يبخش يو سلطھ

این واقعیت  يسازماندھ تنابراین ضروربو  يتمایز و اختالف و چندگانگ
و  يطبیع يامر ي، بھ مثابھيستیزو ھم يزیستو پیچیده در ھم  نامتجانس

تفاوت و اختالف، . شود يآن عصر پذیرفتھ م نیونانیا يناپذیر، از سو اباجتن
ھا و ھم در  میان پولیس تھم در مناسبا  ، رقابت و چالشایيتمایز و جد
بھ . دادند يرا تشكیل م يمیغالب و دا تیك واقعی  میان دموس  درون پولیس

، نھ يبلكھ چندگانگ يكھ حتا میان خدایان یونان نیز نھ یگانگ يطور
و  يوحدت سیاس يناپذیر سان، امكان بھ این. اتحاد بلكھ منازعھ حاكم بود

كھ از  ي، در سرزمینيیونانیان بر حول یك قدرت مقتدر مركز داتحا
یافتھ بود، بھ   تا شرق مدیترانھ گسترش يتركیھ كنون يغرب يھا كرانھ

و  يدگانگانجامد كھ اختالف و تمایز و تجزیھ و چن يم يتكوین تفكر و ذھنیت
و  »يطبیع«و  »يواقع« ایيپدیدارھ يرقابت و جدال را بھ مثابھ

اوضاع و شرایط  يھا يھا، تضادھا و پیچیدگ يدشوار. پذیرد يناپذیر، م حذف
انبھ و در نتیجھ ج انگیز، پیچیده و چند پرسش رمنجر بھ ظھور تفك يعین
فلسفھ و علم و راسیونالیسم   شدن اندیشھ از اسطوره و مذھب و تأسیس جدا

كھ در  ياصل  سان، پرسش بھ این. شود يدر نزد یونانیان م يمدن تو سیاس
ھا و اختالفات و  تفاوت يدارد، نھ امحا  ھا در آن زمان قرارمقابل آن
 يباشد، بلكھ چگونگ يناممكن م يست، كھ امرا ھا و تضاد  يچندگانگ



ھر چھ بھتر  يھا از طریق سازماندھ يبا این سخت  و چالش ایيزورآزم
لحاظ  بھ يیونان تھا و اختالفات میان خود است، با این ھدف كھ كلی رقابت
 يمصون باق يبیگانھ محفوظ و از نابود يھا در برابر تمدن يو قوم يفرھنگ
 .بماند

یونان  يبر شھرھاد كھ جنگ، بحران و انحطاط زی يم ياما افالطون در دوران
وحدانیت و  است كھ سرمشق يبا حركت از چنین اوضاع يو. چیره شده است

، يدر مقابل چندگانگ »شھر« يجوھر و معنا بھ عنوانو نظم را  يیگانگ
شان و  یونان در كلیت يدر نزد افالطون، شھرھا. دھد يتمایز و اختالف قرار م

بلكھ است كلمھ نبوده  يقیقح يبھ معنا »شھر«،  مشخص بھ طور يآتن يدمكراس
، تنازع و تفرقھ بھ سر يباشند كھ در ناموزون يھا م از انسان يتجمع

در  يگپرداز یگان ، نظریھيپارمنیدس  بینش يافالطون، در راستا. برند يم
وحدانیت در مقابل اختالف و  يدر مقابل ناموزون ي، موزونيمقابل چندگانگ

 : و تنازع است
وال آغاز كنیم كھ بھترین و را باید با این س يبررسكنم  يگمان م:  گفتم"

آن كدام است،  يھا برا جامعھ چیست و بدترین چیز يھا برا سودمندترین چیز
 از آن  گزار ھنگام وضع قانون بھ كدام ھدف باید چشم بدوزد؟ پس و قانون

 آن چھال را یافتیم، خواھیم نگریست كھ آیا قانون ما با وكھ پاسخ این س
آور  جامعھ زیان يبرا آن چھامعھ سودمند است انطباق دارد یا با ج يبرا

 است؟
 .ھمین است يبھترین راه بررس:  گفت

پاشد، و جامعھ، آن نیست كھ جامعھ را از ھم ب يھا برا بدترین چیز:  گفتم
 يپراكنده تقسیم كند؟ و بھترین چیزھا برا يھا و اجزا آن را بھ گروه

را بھ ھم پیوندد و آن را بھ صورت یگانھ آن  يجامعھ آن نیست كھ اجزا
 )٤٦٢، قطعھ يافالطون، جمھور ( "درآورد؟

كھ باید بھ پاسداران كشور خود  ایيھ ترین دستور ياز ضرور يیك  پس:  گفتم"
معین تجاوز نكند و  يدھیم این است كھ مراقب باشند تا وسعت كشور از حد

 .حد است بپرھیزندكھ بیرون از آن  ایيھ بھ سرزمین يانداز از دست
 آن حد كدام است؟:  گفت

  حق دارد توسعھ یابد كھ بھ وحدتش يبھ اعتقاد من ھر كشور تا حد:  گفتم
 .بھ وسعت آن افزوده شود ياز آن نباید چیز  پیش. لطمھ وارد نیاید

 .درست است:  گفت
  ھوشھ آنان معین كنیم این است كھ ب يدیگر كھ باید برا يتكلیف:  گفتم

و  يیگانھ بماند، و بزرگ يایم كشور كھ بنیان نھاده يتا كشورباشند 
 .را مھم نشمارند يظاھر يكوچك
 .كنم این تكلیف چندان مھم باشديگمام نم:  گفت

آنان معین كردیم  يبرا  پیش يھم كھ اندك يتكلیف يول. راست است:  گفتم
ببینند آن تكلیف، اگر بھ یادت باشد، چنین بود كھ چون . چندان مھم نبود

دیگر تنزل  يا طبقھ از پاسداران ناقابل است باید او را بھ يفرزند یك
 يقابل پیدا كنند، بھ طبقھ يدھند و اگر در میان دیگر طبقات كودك

مراد ما از آن دستور این بود كھ ھر یك از این . پاسداران برآورند
د و در سازگار است بپرداز  كھ با طبیعتش يا افراد جامعھ بھ یگانھ پیشھ

ترتیب تمام  بھ این، تا  از چند شخص يا یگانھ شود نھ مجموعھ ينتیجھ شخص
 )٤٢٣قطعھ  ھمان جا ( ."چندگانھ يا جامعھ یگانھ شود نھ مجموعھ

است كھ در آن  يمتحد، یگانھ و موزون رشھ ي افالطون، ایده يپارادیگم سیاس
. نشینند يھراند، مش يهكنند كھ ویران  تمایز و تفرقھ يبھ جا  نظم و تجانس
م در عال  است كھ از پیش (Forme) يشكل يافالطون رشھ يعال ياما نمونھ

موجود تصویر و  رو از جملھ شھ  محسوس يوجود دارد و چیزھا »ھا ایده «
لكن بھ . آن باشد دكھ خو از آن است، بدون آن مشابھ  كم و بیش يا يپك

و این . ز طریق تعقل و تفكرتوان یافت مگر ا يھا راه نم جھان مستقل ایده
خوب  رشھ يهد و فرزانگان صاحب آن است كھ بھ دریافت ایدخرو وظیفھ   نقش

شوند و  يم ایلآن وجود دارد، ن يرافو مطلوب كھ مستقل از شھر موجود و 
 يسیاست نیز خود بھ پارادیگم  پس. سازند يآن را در جھان محسوسات متحقق م



 يهكھ تنھا در حوز ي، تكنیك و قابلیت ششود كھ از طریق دان يتبدیل م
. گردد يپذیر م و تحقق يد است، دریافتنخرصاحب  ياختیارات و تصاحب انحصار

تواند  ي، نم)عامھ(  موسدشلوغ و كائوتیك  رموجود، شھ ردر نزد افالطون، شھ
مطلوب محصول  رشھ. دربحاضر و آماده او   از پیش يلآهاید رراه بھ شھ

ل اقدام بلكھ ماحص است نبوده يكنون رشھ دییر و متضامتغ ندش دراینف
دیگر، مستقل  ایياست كھ نمونھ و سرمشق خود را از ج يبایستن تام و تمام

 .كند يما، اخذ م ياز جھان عامیانھ و حس
رسیم كھ  يم يپارادیگم سیاس تبھ جباری يیگانگ تترتیب، از جباری بھ این

 يتقسیم ابد تم كار خود، جبارینیز در دستور مبرم و مستقی ياین دیگر
را قرار  يسیاس يو در نتیجھ نابرابر يو سیاس ياجتماع (Fonctions) فیوظا
 :دھد يم
صاحب   كھ ھر كس ، از این راه ثابت شد كھ عدالت نیست جز این پس:  گفتم"

 مال و كار خود باشد؟
 .يآر:  گفت

بھ كار كفشدوز  ؟ اگر درودگرویي گ يكن تا در این نكتھ چھ م گوش:  گفتم
بپردازد و كفشدوز كار درودگر را انجام دھد، یا آن دو كار و حرفھ خود 

از آن دو بھ ھر دو حرفھ اشتغال ورزد،  يكنند، یا یك  را با یكدیگر عوض
 رسد؟ يبزرگ بھ جامعھ م ياز این وضع آسیب يكن يگمان م

 .چندان نھ:  گفت
 يیا بازرگان يور پیشھ يبرا يكھ برحسب استعداد طبیع ياگر كس يول:  گفتم

 يثروت یا نیرو يگاه بھ اتكا دست آورد و آنھ ب يساختھ شده است ثروت
سپاھیان شود، یا  يدیگر از این دست، بخواھد وارد طبقھ يیا مزیت يبدن

كھ الیق آن  آن يپاسداران و فرمانروایان درآید ب يبخواھد در جرگھ يسرباز
خود  يجامعھ بخواھند ابزار كار یا حرفھ باشد، و خالصھ اگر طبقات مختلف

در صدد برآید كھ در آن واحد بھ   كنند، یا ھر كس  را با یكدیگر عوض
 يتو مایھ يهبھ عقید يو آشفتگ ينظم يگوناگون بپردازد، این ب يھا حرفھ

 فساد جامعھ نخواھد بود؟
 .است كھ این وضع جامعھ را بھ فساد كامل سوق خواھد داد يبدیھ:  گفت

تنھا بزرگترین  آمیختن طبقات سھ گانھ، نھ ھمھ و ب يكارگ این ھمھ:  گفتم
 .بزرگ شمرده شود يجامعھ است بلكھ باید جنایت يتباھ يمایھ
 .درست است:  گفت

نام ظلم  توان مرتكب شد بھ يرا كھ نسبت بھ شھر م يبزرگترین جنایت:  گفتم
 ؟يخوان ينم

 .چرا:  گفت
كھ ھر یك از طبقات  این يآن، یعن  عكس. چیست معلوم شد ظلم  پس:  گفتم
خود  يوران و سپاھیان و پاسداران تنھا بھ انجام وظیفھ گانھ پیشھ سھ

 يدر آن حكمفرما باشد شھر يكھ چنین وضع ياكتفا كند، عدل است، و شھر
 .است عادل

  خاص يھر یك وظیفھ...  عادل است كھ ھر سھ جزء آن يجامعھ وقت:  گفتم...
 )٤٣٤، ھمان جا " (.ا انجام دھدخود ر
ي ین و تفكیك دقیق جایگاه و وظیفھبر تعی يافالطون رو غایت شھ يمبان

(Fonctions) كنند،  يم يكھ تولید و بازرگان ایيھآن:  طبقات جامعھ استوار است
كھ حكومت  ایيھكنند و باالخره آن يم يرزمند و از شھر پاسدار يكھ م ایيھآن
دستھ ھر یك باید در موقعیت و وظایف خود بدون كوچكترین  كنند، این سھ يم

 يبود كھ دمكراس يسنت ايو این درست احی. بمانند يباق يتداخل و آمیزش
 ا، ملغيو ھم سیاس ي، با شركت دادن شھروندان ھم در وظایف نظاميآتن

 ایيآگور   -يیونان ت، عداليمطلوب افالطون رترتیب در شھ بھ این. كرده بود
 يشھروندان در مناسبت با سیاست جا يربرابیا  يسیاس يبرابر ينابھ مع

كھ  يگوھرین  در این جا، سھ ارزش. دھد يم يسیاس يخود را بھ نابرابر
كھ یونانیان را از  ياصل  یونان را پدید آورده بودند، سھ ارزش ي»نمونھ «

 ھا راساختند، كھ با عاریت از نیچھ شاید بتوان آن يدیگران متمایز م
ي و برابر )یرمتغ( ن، شديگون گونھ يیونان نامید، یعن" يفطر يھا ارزش "



از جانب  يسیاس  و تبعیض يلآهاید ن، بایستي، در قربانگاه یگانگ )يسیاس(
 -خود رآموزگار اول شھر بر علیھ شھ. شوند يكشیده م يفیلسوف، بھ تباھ

 .كند يآموز قیام م  
  
 ایيسوفسط تاكنونی -٣
 
 Les origines de la penseeم ، در كتاب مشھور خود بھ نا(Jean ierre Vernant) نرناان پیر وژ

grecque )را در رابطھ با مناسبات  مبسیار مھ اي، نكتھ)يفكر یونان يمباد
دیگر مطرح  ياز سو ياجتماع يسو و زندگ میان فلسفھ و فیلسوف از یك

 : یسدنو ياو م. باشد يبحث ما نیز م يكند كھ موضوع مركز يم
قرار داده  یونان خود را در یك وضع دوگانھ در  فلسفھ از بدو تولدش"

خود و در الھام گرفتن، فلسفھ توأما ھم با  يھا در روش  :است
 يھا كند و ھم با مشاجره يو اسرارآمیز وصلت م يپنھان يھا يپرداز نییآ

است و  يا كھ خاصیت كار فرقھ يفلسفھ ھمواره بین روح رازنگھدار. ایيآگور
است، در نوسان  يیونان تسیاس  عام كھ شاخص يمتقابل و در مال يهمشاجر

چون فیثاغورثیان در  ایيھ ، گرایشيو زمان يبر حسب شرایط مكان. بوده است
و بستھ   كیش ھم يا صورت فرقھھ یونان بزرگ در قرن ششم قبل از میالد ب

خود امتناع  ياطننظرات ب يو آگھ  از نگارش حتااینان . شوند يتشكیل م
ان را داریم كھ اییسوفسط  چون جنبش يا دیگر فلسفھ ياما از سو. ورزند يم

 نتمری تدارك يشوند، خود را برا يادغام م يو جمع يكامال در حیات اجتماع
پول  يمبلغ يكنند و در این راستا در ازا يم ياعمال حاكمیت در شھر معرف

 يفلسفھ. گیرند يت شھروندان قرار م، آزادانھ در خدم التدریس حق بھ عنوان
 يا بنیادین و ریشھ يشاید ھیچگاه نتوانست خود را از این دوگانگ يیونان
فیلسوف ھمواره بین این دو رفتار در نوسان بوده و میان این . سازد  خالص

داند  يم ياو خود را تنھا كس يگاھ. در تردید بھ سر برده است  دو گرایش
 ایيخد  -را دارد و متكبرانھ در جایگاه شاه دولت يكھ قابلیت رھبر

 يدھد، مدع يھا قرار م را بر فراز انسان يكھ و ي " دانش "نشیند و بھ نام  يم
. شود يو تنظیم شھریارانھ امور شھر م ياجتماع ياصالح تام و تمام زندگ

 يكامال خصوص يگیرد و در فضیلت يم  را در پیش ينیز او زاویھ نشین يگاھ
ھا در  خواھد با آن يكند و م يچند جمع م يرود، بھ گرد خود اصحاب يفرو م

 يكند و سرانجام از زندگ ادر حاشیھ، احی يدیگر، شھر يدرون شھر، شھر
 ."جوید يخود را در تعلم و تأمل م يپوشد و رستگار يچشم م ياجتماع
 افالطون يھا یعنان عمدتا از زبان دشمنان آناییسوفسط  ما از جنبش يآگاھ

-آثار آن ياست كھ تقریبا تمام يو ارسطو بھ دست آمده است و این در حال
  با این جنبش ایيآشن يناگزیر، برا. اند ھا ناپدید شده و از بین رفتھ

، ما باید یا يسیاس يویژه فلسفھھ و ب يتاریخ فلسفھ بشر تبزرگ و پراھمی
 يو یا با نگرش ھا استفاده كنیممانده از نظرات آن يباق يھا پاره از تكھ
 يرا بخوانیم كھ عموما از زاویھ نگاه مغرضانھ يمكتوبات يانتقاد
 يواسطھھ ب. اند ان زدهاییسوفسط يدست بھ تحریف و تخطئھ يافالطون

نام  حتاھا، خریھ گرفتن آنسان و بھ اییافالطون در رد سوفسط ي"سفسطھ"
 يسرزمین بھ معنا كھ در یونان قدیم و در زبان این (Sophiste) ایيسوفسط

و  يشود كھ صاحب شناخت ياتالق م يبود، امروز بھ كسان يفرزانھ و فرزانگ
 يھا يكھ مردم را از طریق لفاظ يباشند، كسان يدروغین و كاذب م يمعرفت

را غالب » سفسطھ«منطق،  يو در یك كالم بھ جا نددھميفریب  يشبھھ علم
 يكس "را " سوفیست"،  م استادشاحكا يارسطو، در ادامھ و در راستا. كنند يم
سان، در نزد بھ این."است يداند كھ در ظاھر و نھ در واقع صاحب فرزانگ يم

باشند و  يو از ابتدا محكوم م  ان از پیشاییاین دو فیلسوف، سوفسط
اینان تنھا بھ خاطر باطل بودن نظراتشان معنا و مشروعیت  يوجودشان برا

 . دارد و بس
 يهاعاد ایيسوفسط  ن آن فرا رسیده است كھ از جنبشاست كھ زما يحال مدت

جباریت  تبدیع آن در برابر نااكنونی يھا حیثیت شود و اكنونیت ارزش
 .برجستھ گردد يافالطون



ان متنوع و متفاوت اییسوفسط يھا و نظریھ  واقعیت این است كھ جنبش
وقعیت دھد م يھا را تشكیل ماما آن چھ كھ اشتراك و پیوند آن. اند بوده

 ایيتولد و انكشاف سوفسط. معین بوده است يتاریخ يھا و لحظھآن ياجتماع
(Sophistique) محصول  يدر یونان قدیم یعن  موقت و خاص يمحصول یك دوران تاریخ

كھ  يدوران. باشد يدمكراتیك م يو عروج نھادھا يبحران تمدن آریستوكراس
ھا،  ، از آسمان، از اسطوره»سیاست«نشیند و  ياشراف م  مجلس يآگورا بھ جا
-كھ قصرھا و معابد و حاكمان و جباران در آن قرار داشتھ ياز ارتفاعات

شود، سر از  يشود، سرنگون م يكردند، بھ زیر كشیده م يم يو سردمدار اند
آورد، بھ تصاحب  ين، سر از میدان شھر و بازار، سر از صحن آگورا درماییپ

در تاریخ، در برابر تاریخ و در  ياحچند صب يآید، برا يشھروندان درم
 .شود يگاه شھروندان توقیف م بھ تاریخ در بازداشت يكج دھن

 :شناسند يان ماییسوفسط يرا برا يو صفت اصل  شاخص  عموما شش
ھا، غالبا و بر خالف دیگر فالسفھ كھ از طبقات باال یكم این كھ آن

 .خاستند ياند، از اقشار متوسط برم بوده
مختلف بیشتر از ھمھ طرفدار  يھا ھا در مجموع از میان نظامكھ آن دوم این

 .اند رژیم دمكراتیك بوده
ھا توان آن يمعنا م بھ ایناند و  بوده يا ھا دانشمندان حرفھسوم این كھ آن

 ت كھ امروزه با نام روشنفكر یاخاص دانس اي يرا بنیادگران گروه اجتماع
  و تدریس  اند كھ دانش بوده يپیشقراوالن ھاآن. معروف شده استانتلکتوئل 

 .درآوردند  امرار معاش يبرا يا یك حرفھ، وسیلھ يعلم را بھ مثابھ
توجھ   علم و دانش يھا وجوه و زمینھ يھا بھ تمامچھارم این كھ آن

از ( يا رشتھ   -و چند يتخصص  -اند و در حقیقت نخستین دانشمندان چند داشتھ
 .اند بوده )ریاضیاتدستور زبان گرفتھ تا 

و   بلكھ آموزش ندنبود ينظر  انتقال یك دانش يھا در پپنجم این كھ آن
 .شھروندان را مورد ھدف و مقصود خود قرار داده بودند يتربیت سیاس

ان نخستین اییھا در این بود كھ سوفسطو سرانجام ششمین صفت آن
 يبھ شھر ياز شھر بودند كھ يھا آموزگارانآن. اند اندیشمندان سیاح بوده

 يھا بود كھ زمینھو عدم سكون آن يكردند و ھمین آوارگ يدیگر سفر م
آنان فراھم  يمتنوع و چندگانھ و متفاوت را برا يھا با پدیده ایيآشن
و در نتیجھ بھ  يھا بھ درك مفھوم نسبیت و پیچیدگاز این طریق آن. كرد يم

ھا توسط  ایده »گردش«و  (individualisme) كشف فردیت. راه یافتند يانتقاد يتفكر
ھا از چھارجوب تنگ و و خارج شدن آن" يگرد جھان"از  يان ناشاییسوفسط
ھا از دلیل نیست كھ افالطون در وصف آن يو ب. ھا بود شھر يبستھ

كرد و از میان تعاریف متعدد كھ در  ياستفاده م يو پول يتجار يھا استعاره
ھا در رابطھ با از آن ياد، حداقل نیمد يھ میھا ارا»سوفیست« يهبار

 .بود (mercantile) و فعالیت سوداگرانھ يبازرگان
اما با این ھمھ، بھ نظر ما آن چھ كھ اكنونیت گوھرین و متفاوت 

را نسبت بھ   و گورژیاس  پروتاگوراس  مشخص بھ طورو از جملھ  ایيسوفسط
، تشكیل ویي ارسط  -يافالطون يسیاس يغالب از جملھ فلسفھ يسیاس يھا بینش

شكاف  يهكنند و افتتاح يرا، در نتیجھ بان ایيدھد، آن چھ كھ سوفسط يم
ھا از است كھ آن يسازد، دریافت يم »يسیاس «در تاریخ فلسفھ و عمل  ياصل
 ياندازه مھم و اساس يكھ بھ نظر ما ب يدھند، دریافت يانتقال م »سیاست«
مان، بھ طرح آن  از بحث  شباشد و در زیر و در اختتام این بخ يم
 .پردازیم يم
 يو یا ھنر  كھ نام بردیم، علم و دانش ي "سوفیست"در نزد آن دو  »سیاست«

 يو مشخصھ يویژگ. از جامعھ باشد يلیتاو یا  يا عده ننیست كھ تنھا از آ
 يكھ تنھا توسط معدود ایينسبت بھ دیگر ھنرھ  خاص" رھن "این  يهتمیزدھند
 يآفرینند، در این است كھ ھمھ  يباشد و اثر م يبل كسب مھا قا از انسان
را  »سیاست«دارند كھ   توانند و قابلیت آن را يشھروندان م يمردم، ھمھ

در نتیجھ بھ این مفھوم، . آورند برابرانھ در اختیار و بھ تصاحب خود در
شود و بھ اقدام خودمختارانھ و  يخارج م" ھنر" ياز حالت تخصص »سیاست«

در این بود كھ در  ایيبدعت عظیم سوفسط. آید يم مردم در يهگردانندخود



درك منافع خود و دفاع از منافع خود را، با  تو قابلی ایيمردم توان
ھا با آن" يآموزگار"از این رو . شناخت ي، بھ رسمیت م تمام تناقضاتش

 يافالطون يسیاس" يآموزگار. "معلم اول بنیادا متفاوت است" يآموزگار"
، راھبر يو مرئوس  یسی، ريروابط استاد و شاگرد يجاودان يهكنند بازتولید
با این نگاه و ھدف  ایيسوفسط يسیاس" يآموزگار"اما . شونده است يو رھبر
مردم باید اعمال  دتوسط خو يدار   -كشور  -دولت   -شھر رشود كھ ام يانجام م

 يرا نف يوز، مناسباتآم  -خود -ربا فراھم كردن شرایط عروج شھ  پس. شود
مردم، " تتربی"و " تعلیم"و "  آموزش" يایدئولوژیك كند كھ در پوشش يم

و بھ سیاق آن " روشنگران " يسلطھ يهكنند ھمواره تولید كننده و تحكیم
، آن كھ "يسیاس" و دو روش »سیاست«از   این دو بینش. است يسیاس يسلطھ

نھ یاند و بنابراین جامعھ را آلد يم يتخصص يو امر  را امر خواص »سیاست«
را امر عام  »سیاست«كھ  يآورد و آن دیگر يآن، تحت سلطھ و اقتدار آن درم

جدا،   -يچیز يشمارد و بنابراین آن را بھ معنا يم (chose publique) يعموم يو امر
در   و پانصد سال پیش ھزار است كھ در دو ایيكند، موضوع دعو يو رد م ينف

 -محتوم و در يشد و با وجود این كھ در یك مقطع با غلبھیونان افتتاح 
ان، پایان پذیرفت، اما ھمواره موضوع اییافالطون بر سوفسط ختاری   - تجھ  

 .باشد يم يامروز يمورد اختالف و دعوا
مان از آن سخن راندیم،  بحث يكھ در ابتدا يبنیادین"  گزینش"سان،  بھ این

 يه، بھ دور از یك مشاجرایيیا سوفسطانتخاب میان افالطونیسم  يیعن
كرد متفاوت و عمل  گر دو نگرش شناسانھ، بیان و باستان ياسكوالستیك، انتزاع

 .باشد يم »سیاست«و متضاد از 
بر  »سیاست« يقرار دارد كھ نھایتا بھ سلطھ يدر یك طرف، سنت افالطون

. گیردمي يادر این طیف ج يكھ دیدیم خاتم ھمان طورانجامد، و  يجامعھ م
، در سیر تاریخ ابراز وجود كرده ي، مبارزه و مقاومتيدر طرف دیگر جنبش

كھ در  ياند، جنبش داران آن بوده بھ حق طالیھ يان یوناناییاست كھ سوفسط
در  »سیاست«، ذوب  پذیرش يبند ممكن و یا حداقل شرط ينامسلم ول يتوپا

ور كار و مشغلھ خود را در دست »سیاست« يو بنابراین نف يمدن يجامعھ
 . دھد يقرار م

" يهاید "، يبا این ھمھ بھ عنوان جریان مسلط در تاریخ، این روح یگانگ
روح افالطون  يانكارناپذیر یعن ن، روح بایستیياستعال ممطلق و پارادیگ

بر  ياز آن كھ سردار مقدون  خود، پیش يبوده است كھ در گشت و گذار جھان
بندد،  يآگورا م يو ارزش يمر بھ نابود كردن نظرویران چیره شود، ك »رشھ«

چون مذاھب  يدیگر یياژه، در اشكال استعال يدریا يھا با گذر از آب  و سپس
شود، و از جملھ در ایران زمین، در آن جا كھ احضار  يم يمتجل ایيتك خد

دوم  ، در نزد معلميایران يدر تنھا گفتمان فلسف يشود، یعن يم
" واقع شده است يھاال يمورد وح"كھ  ي  "نخست  یسیر"كل ، در شيابونصرفاراب

 يھا خواھد بود كھ در شماره يو این موضوع قسمت سوم بحث. شود يظاھر م
 .نو مطرح خواھیم كرد يطرح يهآیند

 


