
 شیدان وثیق 
 

 نقد سیاست
 )٣(در پرتو قرائتي از پروتاگوراس و ماركس 

  »چند گفتمان... يك، دو «
 

 
، بسي ژرف و politike نو، نوشتیم كه تضاد میان پروتاگوراس و افالطون بر سر طرحي ٤٥و  ٤٤از اين، درشمارھاي  پیش

كند كه پس از گذشت دو ھزار و پانصد سال،  پیدا مي بررسي و بازبیني اين تضاد امروزه از آن جھت اھمیت. بنیادين بود
رو ھستیم كه از جدال میان آن دو فیلسوف و سوفیست يوناني هروب اييھ ، با پرسش»سیاست« يما ھمواره، در زمینه

 .اند برتافته
ن ايجاد شھروندان، بدو ي، اين است كه چگونه آدمیان، ھمهيپروتاگوراسكنوني  ھموارهگفتیم كه پرسش اساسي و 

آن، در امر  يهتوانند مستقیماً در ادار ي، م»شھر«میان خود و امور  يا و يا واسطه يا ، نمايندهي، رابطيلي، حايقدرت
فرض كه ھمگان، ھم قابلیت فراگرفتن  دخالت كنند؟ با اين پیش... ، شركت كنند، سھیم شوند، مشاركت ويدار -شھر

politike arete  را رند و ھم، در اين صورت، قابلیت به مورد اجراگذاردن آنرا دا »يفضیلت سیاس«يا. 
 يافالطون زسا يافته و نظام نظام کمانه و نابھنگام، اين متافیزيت، ناسیسيدنیو ماما از ھمان ابتدا، در تقابل با سوفیس

 يدار -ھركه امر ش ينظم و مكتب. شود يچیره م يسیاس يو انديشه »سیاست«بر  ياست كه به حكم شرايط تاريخ
تبديل به حرفه  »يسیاس كار«و  »سیاست«آن،  يدر نتیجه و در پ. كندمي يو مراتب ي، تخصصي، انحصاريرا اختصاص
سیاست اختراع و " علم"گردند،  يبازان وارد صحنه م پردازان و سیاست گان، سیاست پیشه شوند، سیاست يم  و تخصص

جدا  »يفعالیت شھروند« يو فضا »شھر«از میدان  »يدار -شھر«به اين سان، . شود يم  تأسیس يسیاس" يآكادم "
و شھروندان را تحت  .آيد يخاص درم ايشود، تحت انحصار گروه، قشر يا فرقه يم يگردد، خصوص يشود، اخراج م يم

 يافالطونتقريباً بالمنازع نظام  يسلطه يكنون، در راستا از آن پس تا. آورد يم در Alienation خود يوابستگ - قیمومیت
در  »انقالب«توجیه، توضیح، تفسیر، رفرم و يا جز تاريخ  ي، سیر تحول اين دو، در اساس، چیزيبر انديشه و عمل سیاس

 .، نبوده است»سیاست« يو تخصص يا ، حرفهي، مراتبي، انحصاريخصلت اختصاص يچارچوب حفظ و بازساز
، از دو يدار -متضاد نسبت به شھر  یم كرد كه اين دو بینشنیز تصريح خواھ يدر ھمان جا بیان كرديم و در اين قلمیار

 .تابند يم بر يديدگاه متضاد فلسف
كردن و ، يگانه يساز سان ھم يجا كه در پ رين است، از آنبواحد، مطلق و  »تحقیق« يجو و ستج، از آنجا كه در ييك

ويژه، جدا از  ييك نیرو ير از تجويز آمرانهو در نھايت س يدار -شھر يهدر حوز... ستا ھا ھا و تفاوت زدودن اختالف
، دولت و pouvoir ي، قدرت سیاس»سیاست«چون  يدر اشكال... آورد يم رد، يبشر يو مسلط بر زندگ يمدن يجامعه

 .حاكم بر جامعه يو ايدئولوژيك ي، اقتصاديديوان يديگر نھادھا
ھا،  ھا، انديشه ، در احساس حاالت و احوالش ، انسان در جمیعيآدم يبودن ھست يدنیو ت، با در نظر داشيديگر
ر، ی، تغی شو و چندانه و با قرار دادن نسبیت، تناقضب لب »شھر«موجود، » رشھ«با حركت از ...  ھا و كردارھايش گفتار

توسط   »شھر« ari يو شرط اييمعم يگرساند يدر كانون تفكر و عمل خود، در پ... l'aleatoireتحول، تكثر و اتفاق 
 .به ابتكار، فاعلیت و آمريت خود آنان است يشھروندان، يعن خود

اين اختالف بنیادين در  يفلسف يدو فراز از پروتاگوراس، ريشه يخود، با مطالعه يقبل يھا بحث يما در زير و در ادامه
 يهكنند به پراكسیس بديع، نابھنگام و افتتاح يدر ھمین راستا، نگاھ. كنیم يم يرا بررس »سیاست« يهسترگ

سرانجام در پايان اين بخش، . ت، خواھیم انداختاس) يافالطون( »يمدار -تسیاس«كه در تضاد كامل با  يپروتاگوراس
به و  »زستی«و  »انبحر « لرا به اختصار در حضور و عم يپروتاگوراس - يسوفیست رپديدا يو اجتماع يتاريخ يھا ريشه

 يارتباط يكه خود حلقه يموضوع. پیش از میالد، نشان خواھیم داد قرن پنجم ندر يونا »سیاست  بحران«در  ويژه
ديگر از  يديگر، قرائت ي»بحران»«و در  ديگر يجا كه در شرايط تاريخ اين بحث، در آن يبعد يھا خواھد شد با بخش

 .را مطرح خواھیم كرد »سیاست«از  يقرائت پروتاگوراس يماركس در ادامه
   

 ".در برابر يكديگرند logoiچیز، دو  در مورد ھر: "پروتاگوراس
 

 :كند يرا چنین بیان م  از نظريه پروتاگوراس يا ، شمهDiogene Laerceديوژن الئرس، 
 .)١(" وجود دارند ]در مقابل يكديگر[متضاد  logoiدر ھر چیز دو : بود كه اعالم كرد ينخستین كس ]پروتاگوراس[او "
التین، در ترجمان  »رديسكو«و يا  »قول«، »گفتار«، »گفتمان«گیرد كه  يرا مف را يا سترهگ ييونان يدانیم كه لوگو يم

گفتار، بیان، سخن و تشريح است، از  ي، به معناي، از وجھياين مفھوم يونان. باشند يوجوه آن ناتوان و نارسا م يھمه
است كه در آن  يآن، جھان گیرد و باالخره وجه سوم يانديشه، تأمل، استدالل و توضیح را درم يهديگر حوز يسو

در مفھوم بیان  »ديسكور«يا  »گفتمان« يهبا اين ھمه، ما در بحث خود واژ.  انديشیم يآن م يهیم و در باریزي يم
 .بريم يرا به كار م... مستدل انديشه، نظريه

از جدل  يياب كه در ريشهخوريم  يم بر ياساس يكند، به يك كلمه يم يوژن الئرس از قول پروتاگوراس نقلكه د يدر فراز
 . »دو گفتمان«در  »دو« يكلمه: العاده است فوق ياھمیت يمیان افالطون و پروتاگوراس، دارا يفلسف

شود اين است كه در ھر چیز، به عبارت ديگر  يحاصل م »دو گفتمان در ھر چیز«كه از  ينخستین و مھمترين استنتاج
كه خود مفھوم (متضاد  - نگفتما -بلكه دو است در كار نبوده »حقیقت«ا يك ي ييك گفتمان حقیق ما، يدنیا يدر پديدارھا

وجود دو گفتمان، يك  يبه معنا »متضاد -گفتمان -دو«در اين جا، . ، وجود دارد)دھد يرا تشكیل م يبسیط conceptيا 
گويد كه  ينم  پروتاگوراس. باطل، يك گفتار درست در برابر يك گفتار نادرست، نیست نحقیقت در مقابل يك گفتما نگفتما



گويد كه در مورد ھر چیز، دو گفتمان وجود  ياو م. گیرند ياز آن دو، حقیقت است، در برابر ھم قرار م يدو گفتمان كه يك
 به اين، البته ياين دوگانگ. برابر ھم قرار دارند  كه اين دو گفتمان در عین حال مغاير يكديگرند، متضادند، در. دارد و بس

را بر  يبندد، طرف ينم يكند، شرط ينم يشود، انتخاب ينم ايلق يفرق »دو«ست كه پروتاگوراس میان آن معنا نی
بود، او از عقیده خود زنده مي  اگر پروتاگوراس"خوانیم كه  يتئوس افالطون، م نه در ته. كند ينم" بدتر"و " بھتر"گزيند،  ينم
 ":كرد يم )چنین دفاع(
من  يهسخن راند زيرا به عقید »بدتر«و  »بھتر«جا از  بايد اين ينامند ول يخبران حقیقت م يبھتر را ب ياين پندارھا"

 .)ستا تأكید از ما( )٢(" ھیچ چیز حقیقت نیست
به گفتمان میان دو فرد در برابر  »دو«يد، اين است كه اين آدست مي به  پروتاگوراس »يدو لوگو«استنتاج دوم كه از 
بود، پیش از  ياگر چنین م. شود ينم مربوط ...میان دو نفر، دو چھره، دو مخاطب debatمتقابل  يوگو يكديگر و يا به گفت

اند و پروتاگوراس  از اين دست مطرح شده بودند، جدل و ديالوگ متضاد و متقابل در يونان وجود داشته اييھ اين نیز ايده
. بود كه اين نظريه را مطرح كرد يت ما نخستین كسگويد كه سوفیس يتازه نزده بود، اما ديوژن الئرس به ما م يحرف

ك و به تبع آن ديالكتی يديالوگ يونان )يا عالوه بر(غیر از  ديگر به يپروتاگوراس در واقع چیز »يدو لوگو« ينظريھ
يك فرد و در مورد ھر چیز بیان  يدر اين جا بحث بر سر اين است كه اين دو گفتمان از سو. است )يھگل - ياقالطون(
دھد، دو نوع حرف  يم ارايهمتضاد  نواحد، دو ديسكور، دو گفتما نھر چیز و در آ يهدر بار  يك شخص ييعن. شود يم
شود و يا در  يچیره م يبر ديگر يرايند آن، نظرسر و كار نداريم كه در ف يما در اين جا با ديالوگ يا ديالكتیك  پس. زند يم

حاصل ... ھارد كردن آنگھا و دو نظر ديگر، از جمع زدن آن »سنتز«اشتراك يا  ، به عنوان حقیقت، ازسوم ي"نظر "نھايت، 
آن، نه وحدت صورت  يديالكتیك است چون در راستا -ضد. ديالكتیك است -ضد يپروتاگوراس »يلوگو   دو«. گردد يم
 »يك به دو«پذيرد، نه  يانجام نم ي»تقسیم«در اين جا، ھیچ . Aufhebungueپذيرد و نه امتزاج، نه تلفیق و نه  يم

 يباق »چند«كه خواھیم ديد،  ھمان طورو يا  »دو«و ھمواره  »دو«از ابتدا  »دو«، بلكه »دو به يك«شود و نه  يتقسیم م
 .ماندمي

 يست كه بر خالف ديسكور رايج و سنتا بحث ما در آن جا يپروتاگوراس برا »يدو لوگو« ي نظريه ياھمیت به سزا
پاسخ «يگانه است، كه در نزد او ھمه چیز مسلم و مسجل است، كه  تم راستین و حقیقكال يكه مدع" يسیاس"

از  يمقابل، ما با گفتمان يدر اين جا و در نقطه... است »حالل مشكالت«و  »گشا راه«است، كه  »آور ايقان«و  »دھنده
چندانه و . است multipleگانه »چند«بلكه  »دو«كه نه  يگفتمان. كار داريم و  سر يعاد بديع و غیر يسنخ ديگر، با گفتمان

 تزيرا كه واقعی. انگیزانه است و پرسش يشرط. است ايينامسلم و معم  پس. متضاد و بغرنج است. چندجانبه است
ھا باشد، خود چندانه، آن يبیان نخواھد ترجما يم »ديسكور«، كه يدار -ناظر بر شھر ياجتماع يھا و پديدار »شھر«

 .اند  و بغرنج ي، اتفاقچندگانه، متضاد
ساز داشته باشد، ھمه مردمان، »حقیقت«وجود ندارد كه نیاز به كارشناس  ي »حقیقت«، يدار -اگر در امور شھر  پس

، آن يدار -ر قلمرو شھردر سسان بر  به اين. خود سھیم شوند »شھر«توانند در سرنوشت  يخود، م يگفتمان -در چند
 يآورد و ھم يستیز ، ھميزيست  ھم )در ھر چیز يدو لوگو ايينامیر(حذف يكديگر  متقابل، بدون يھا جا كه گفتمان

 -"شود كه ھندسه بداند يوارد م يدر اين جا كس"- خود نوشت ير آكامدر سچه كه افالطون بر  كنند، بر خالف آن يم
متنوع كه در طول حیات و گون و متضاد خود، با تجارب  گونه يھا ، ھركس با گفتمان»میدان«بايد نگاشت كه در اين 

 .تواند و بايد وارد شود، اظھار نظر، مشاركت و دخالت كند يخود كسب كرده است، م يو اجتماع يفعالیت فرد
كه  »در ھر چیز يچند گفتمان« يتوان به مقوله يگونه كه اشاره كرديم، م ، ھمان»متضاد در ھر چیز ندو گفتما«از 

دو «از  يبا اين ھمه، چنین استنتاج. رود يصريحاً تا اين حد نم  البته پروتاگوراس .تر و بھتر است، رسید صحیح يمفھوم
توان  يم اييقرار گیرد، به معن Bدر مقابل گفتمان  Aترتیب كه اگر گفتمان  به اين. او غیر منصفانه نیست »متضاد يلوگو
نظرات  يبلكه شامل ھمهاست نبوده خود، يك نظر واحد  يپس دوم. دانست ينظرات غیر اول يرا ترجمان ھمه يدوم

 يگونه جمع زدن، ما ھمه با اين:  ناپذير استو گذشت ييك ضعف اساس ياما اين استدالل دارا. باشد يم يمخالف اول
است كه با جوھر و روح  يا كنیم و اين شیوه يم يمعرف A -يا غیر B به نام ياو، در چیز -را در غیر  Aنظرات مخالف 

 به خصوص. داشته باشد يتواند قرابت ينم )يديالكتیك يگرا دھنده و مطلق تقلیل يگانگ دو ينف( يگوراسپروتا ينظريه
بسیار متنوع او  يھا گیرد كه میزان ھر چیز را در انسان و در دريافت يديگر از سوفیست قرار م ايدر تضاد با نظريه

 .شناسد يم
        

- مي dominationگیرد، بر آن مسلط  يراز جامعه قرار مف شود، بر يراع ماخت »سیاست«به نام  »يچیز«ترتیب  به اين
  .شود

  
 ".انسان میزان ھر چیز است: " پروتاگوراس -
  

نقل قول از پروتاگوراس، ديوژن الئرس به يكي ديگر از فرازھاي  يو در ادامه »دو لوگوي متضاد« ياز طرح نظريه  پس
 يهدر بار«او تحت عنوان  يآثار از دست رفته ھا سرفصل يكي از برخي يكند كه به گفته مشھور سوفیست اشاره مي

 ):D.-K. 08 A1( .باشد مي »حقیقت
كه ھست به عنوان چیزي كه ھست و چگونه است و میزان  آن چهانسان میزان ھمه چیز است، میزان ھستي "

 ."عنوان چیزي كه نیست و چگونه نیست كه نیست به آن چهنیستي 
كلي بشريت به معناي عام  به طورگیرد، نوع بشر، نسل بشر و يا  قرار مي »میزان«ي كه »انسان«منظور از  در اين جا،

  نظر به آدمي است كه جھان حول و حوش. باشد مي l'autre، من، تو و ديگري  ، بلكه افراد مشخصاست كلمه نبوده
شناسد و  نگرد، مي گروار ميد - گرباردنگرد و  مياند،  متفاوت  خود، كه نزد ھركس  خود را با جسم و روح و احساس

 ...يابد مي ردگروار د -گربارديابد و  مي  ردشناسد،  گروار ميد -گربارد



. بودن يا نبودنش است »چنین و چنان«ي كه انسان میزان آن است، نه بودن يا نبودنش، بلكه »چیز«ديگر، آن  از سوي
ھر چیز براي من چنان : "دھد قراط مقصود پروتاگوراس را توضیح ميطور كه س ھمان. سند، صفت يا نمود آن استم

 .)١٥٢تتوس،  ئه ته(" گردد شود و براي تو آن چنان كه بر تو نمودار مي است كه بر من نمودار مي
د و ان داده ارايهمختلف  يتفسیرھاي. اند اين نظريه بحث و جدل فراوان كرده يهاز عھد قديم تا به امروز فالسفه در بار

و  دواح تو حقیق يک سوبسیاري، در راستاي افالطون، از موضع تفاوت اساسي میان شناخت و ادراك حسي از 
كه در برابر  -" افكار عمومي"گر  تقديس به عنواناو را . را به سخريه گرفتند  پرتاگوراس يجوھرين از سوي ديگر، نظريه

 .محكوم كردند - اند، سطحي و باطل»عقالني حقیقت«
دھد، سرد  اين باد، نزد آن كس كه به او احساس سردي مي. يابد و ديگري نه زد، يكي آن را سرد مي و بادي كه مي

فیلسوف  »عقالني«  حال در مقابل اين وضع، پرسش. تدھد، سرد نیس است و نزد آني كه چنین احساسي نمي
راستي  به. )ھمانجا..." (خود سرد است يا گرم؟  نفس رم كه باد دويیبايد بگ  پس: " چنین است( )تتوس ئه افالطون در ته(

حركت و مشكل خود را بر  ييكي، سوفیست، نقطه. طرح چنین پرسشي است  بر سر نفس كه دعواي اصلي، دقیقاً 
موجود در  تنھد و ديگري، فیلسوف، در پي كشف حقیق تك آدمیان مي روي تك )در اين جا باد(تأثیر متفاوت پديدار 

 . استباد  »نفس«
خود  يربه، ادراك و تج يكي تقدم را به احساس. ھستیم روهمتضاد روب فلسفي كامالً  positionما در اين جا با دو قرارگاه 

معنا  به ايناست،  »ماتريالیستي«يكي، . »ااشی«  نفس» تحقیق«به  دھد و ديگري مي »چیزھا«و  »ااشی«ھا از  انسان
ھاي متفاوت و متضادشان را در مركز، در كانون  با جسم و روح و درك و احساسو معین،   ھا، افراد مشخص كه انسان

 ااشی ينفسه في »تحقیق«اي به نام »ايده«دھد، ديگري، متافیزيكي و ايدئالیستي است زيرا  ھستي و عمل قرار مي
 يهكرد فلسفي، در حوزع روياين دو نو. دھد را فرع، در حول آن، بر محور آن، قرار مي  را در مركز، در كانون، و انسان

 .انجامند داري و نقد سیاست باشد، به دو شیوه و روش كار متضاد مي -بحث ما كه امر شھر  مشخص
 میدان«يا  »آگورا«روشي كه . ايم را به نقد كشیده  يا روش كاري است كه ما بارھا در طول مقاالت خود آن  يك، شیوه

 .را در خلوت بنشاند »صيخصو آكادمي«كند تا  را ويران مي »عام
. دھد شھروندان مي تمشارك -مقابله -مداخله »نمیدا«كاري است كه اھمیت و اولويت را به   و روش  ديگري، شیوه

كه به نظر  اييچیزھ: "كند مي" وضع"ر خود، بنمايد آن چیزي است كه شھر، خود،  خوب مي »شھر« چیزي كه براي
". كرده است decreteھا را وضع مي براي آن شھر خوب و زيبايند كه آننمايند، تا ھنگا شھري خوب و زيبا مي

 .)b-e167،   تتوس ئه ته(
در اين است ... گفت بود چنین مي زنده مي  اگر پروتاگوراس... از زبان سقراط  پروتاگوراس »پاسخ« يالعاده اھمیت فوق

ھر چند كه به نظر ما بد و زشت آيند، خوبي . است ايلقي تام و تمام  »اختیار«و  »مختاري -خود«كه اين نگاه براي شھر 
ھا كه ديروز آن ھمان طوريعني . كند ند، وضع ميکتصويب مي  پس... دھد مي شھر تشخیص دبراي شھر را خو اييو زيب

خواھد   عويضديگر ت اييھا را، خود، با خوبي و زيبكند و فردا آن ھا را، خود، فسخ ميرا، خود، تعیین كرده است، امروز آن
 ...   كرد

حقیقتي . آوردي برخیزد ي است كه يحتمل از آن ھم»حقیقت«تر از ھر  مھم »آگورا «  و جوشش حیات در اين نگاه، صرف  
آدمیان   ، در مقیاس ، به قول پروتاگوراساييھ»حقیقت«. ھا خواھند بود»حقیقت«گر ھم برتابد، البته نه يك بلكه كه ا

با يكديگر، نامسلم،   پذير، در چالش پذير، فسخ ھاي بغرنج، نسبي، تغییر»حقیقت«بنابراين  يعني. چندانه و متفاوت
 .و اتفاقي اييشرطي، معم

 
 . افتتاح كننده  يك پراكسیس:  پروتاگوراس -
 

ر نامیدند و به سوفیست بودن افتخا مھابا خود را سوفیست مي ھا كه آشكارا و بيآورترين آن نام به ويژهھا،  سوفیست
در   پروتاگوراس. آموز در تاريخ بودند -خود -شھر   - سیاح و آموزگاران -، نخستین روشنفكران كردند، ھمچون پروتاگوراس مي

 »مستقر«بود چون  »حاشیه«در . بود »بیگانه«و  »مسافر«رفت،  شھري كه مي  ھمواره در ھر. نبود »ساكن« اييج
پرداخت و از بابت آن، براي  جوانان مي  آموزش به ويژه »تدريس«به كار در گشت و گذار از شھري به شھري ديگر، . نبود

لذا، در شرايط تاريخي قرن پنجم . كرد دريافت مي  التدريس اعیان و اشراف نبود، حق يگذران زندگي خود، چون از طبقه
اما . احب مال و منال و منصب بودندزادگان و فرزندان طبقات مرفه و ص از میالد در يونان، شاگردان او عمدتاً از اشراف  پیش

و غیره  وييھا، چه از نوع رايج سوفیستي و چه آكادمیكي از نوع افالطوني، ارسط با ديگر آموزش  پروتاگوراس »آموزش«
 : يك تفاوت اساسي داشت

تازه بیاموزند  اييچیزھسازند  اند مجبور مي يافته اييآنان را كه تازه از رنج دبستان رھ: آزارند ھا جوانان را مي سوفیست "
آيد تنھا ھنري  اما جواني كه نزد من مي... گیرند شناسي و موسیقي فرا مانند حساب و ھندسه و ستاره اييھ و دانش
خود را  يآموزم اين است كه در زندگي خصوصي خانه ھنري كه به او مي... آموزد كه براي آموختن آن آمده است را مي

 - a318افالطون،   -پروتاگوراس(". آن سھیم شود يهشھر چگونه از راه گفتار و كردار در ادار چگونه سامان دھد و در امور
a319( 
 -فیلسوف" کپراتی"مداري پروتاگوراسي در تقابل با  -شھر Agirو   پراكسیس تآن چه را كه من ويژگي و بدع يهعصار

 .ته شده استفوق بیان و برجس ينامم، به روشني در گفته مي )افالطوني(شاھي 
وجود دارد كه عظمت، قوت، ويژگي و تمايز آن  « رھايشانه -اجتماعي«پروتاگوراسي يك پربلماتیك "  آموزش "  باش در اندر
امور شھر سھیم شوند؟  يهتوانند در اداراز راه گفتار و كردار مي )كلي ھمه مردم به طورو (چگونه جوانان : سازد را مي

كلي جوھر تمامي اقدام  به طورآموزشي سوفیستي و  راست زيرا كه مضمون كا اسز هب ياين نكته داراي اھمیت
 .شوند پربلماتیك فوق تبیین و تعیین مي يپروتاگوراسي به وسیله

و نه صرفاً،   كه ھمه كس  -كنیم بر روي كلمه نظريه تأكید مي   -پربلماتیك فوق در اين نظريه است  ناھمیت نخستی
ھمان با اين كه عمالً و . شوند خطاب واقع مي...  ھاي خاص»لیتا«گان يا  رگزيدهباي معدود،  عده چون نزد فالسفه، ھم
البته در اين كه آيا (زادگان بودند  عمدتاً از اشراف  كه گفتیم، در شرايط تاريخي آن دوره در يونان، شاگردان پروتاگوراس طور



. )شناسان اختالف است ، میان يونان رد تعلق طبقاتي خود پروتاگوراساند يا نه و در مو ھا از اقشار مرفه بودهآن يھمه
خود به آن معترف است، اين است كه شاگردان سوفیست،  است و افالطون نیز در پروتاگوراسكه مسلم  آن چهاما 

ھا چون ترين آنھا، در كنار نامدارو بسیاري از آن... آمدند ھاي گوناگون مي بیشتر جواناني بودند كه از شھرھا و افق
 .و ناشناخته بودند  نام ، گم پسران پريكلس

و ...  پسر ھیپونیكوس  در يك سوي او كالیاس. زد را ديديم كه در ايوان خانه قدم مي  چون به درون رفتیم پروتاگوراس"
 به... و  پريكلس پسر ديگر  كردند و در سوي ديگر كسانتیپوس پسر گالكون حركت مي  و خارمیدس.  پسر پريكلس  پارالوس

در متن فرانسه به (بود ... از شھرھاي مختلف گرد آورده  دنبال آنان نیز گروھي بیگانه در حركت بودند كه پروتاگوراس
در حركت بودند  une troupe de gens  ، گروھي از اشخاص ھا و فراگوشبه دنبال آن:  آمده است Emile Chambryترجمه 

ھا را گرد آورده كرد، آن كه از شھرھاي مختلف گذر مي  ھا تشكیل شده بودند و پروتاگوراس كه البته عمدتاً از خارجي
 .)ا از من استھھمه جا تأكید( )d314  e315در فرانسه  ٣١٥  پروتاگوراس("  بود

ين جوانان سبب است كه چون ا به اينآيا . ردب نمي »ھا خارجي«از اين  در اين جا افالطون، با زبان سقراط، نام و نشاني
كند؟  استفاده مي »خارجي« يهھا از واژشناسد، براي معرفي آن ھا را نميآيند و افالطون آن از شھرھاي ديگر مي

دانیم كه در آتن، اينان، مانند بردگان و زنان، از برخي حقوق  اند و مي ديگر متولد شده ييعني افرادي كه در شھر(
آوران شھرھاي  است كه بسیاري از نام اما اين در حالي. )و شركت در مجلسشھروندي برخوردار نبودند، چون حق رأي 

خارجي، كه از شھرھاي   بودن اين گروه از اشخاص  ناشناس  پس. بودند  ھا، در آتن شناخته شدهيونان و فرزندان آن رديگ
و ديگر صاحب منصباني كه   يكلسھا، برخالف پسران پرعلت نیست كه آن به اينآيند، نزد افالطون، آيا  مختلف يونان مي

باشند؟ و درست آيا به ھمین  زاده نیستند، يعني از اقشار و طبقات عامي و متوسط مي رد، اشرافبھا نام مي او از آن
نام و  ھاي بي ھاي يونان است، آن خارجي ترين خانواده ترين و مقتدر نفوذ رپخاطر نیست كه افالطوني كه عضو يكي از 

زعم  به خاطر آن نبود كه اينان، به ھا تنھا و عمدتاً  ناسد؟ در واقع، دشمني اصلي افالطون با سوفیستش نشان را نمي
بر  به ويژهكردند بلكه  به مردم غالب مي »را در ازاي پول حرافي و لفاظي«، "حقیقي  دانش"و " علم"فیلسوف، به جاي 

، قرار )نام و گم  ناشناس(و ناكسي، خودي و بیگانه   ھا معلومات خود را در اختیار ھر كسسر اين مھم بود كه آن
 .دادند مي

است كه شھروندان   خود كردن اين اصل و بینش يدر ملكه  رھايشانه نزد پروتاگوراس -اھمیت ديگر پربلماتیك اجتماعي
ريافت و بینشي از در نتیجه، چنین د. امور شھر نیز سھیم شوند يهخود، در ادار يچون سامان دادن خانه خود بايد، ھم

شاھي نوع افالطوني كامالً و عمیقاً متمايز  -انجامند كه با فیلسوف داري به چونان پراتیك و سبك كاري مي -امر شھر
 .است

گیرد كه شھروندان قادر شوند در آگورا، در  با اين فلسفه و ھدف صورت مي"  آموزش "در يك جا، در پراتیك پروتاگوراسي، 
خود را بیان كنند، در برابر مخالفین خود، از مواضع  doxaفعال شوند، نقطه نظرات، عقايد و ...   السھا و در مج دادگاه

و  اً در يك كالم در امور شھر، شخص. رأي، مستقل و صاحب اختیار شوند خود. خود، با سالح بیان و استدالل، دفاع كنند
شھر را  يهداري ھر چه بیشتر ھنر ادار - مشاركت در شھرخود، با  يشھروندان به نوبه. مستقیماً شركت و دخالت كنند

، از نوع كالسیك، " آموزش"، مناسبات ناظر بر »متعلمي  /معلم«، مناسبات »سیاست« يهدر حوز  پس. گیرند مي فرا
در " متعلم"و " معلم"، نبوده بلكه چونان مناسباتي است كه توأماً )خوانید حاكم بر محكومب(» محكومي/ حاكم»يعني 

شوند، در  گردد، جا به جا مي شھروندي در آن اجرا مي  آموزنده يا پراكسیس خود  -کفضاي متكثر و متنازعي كه پراتی
 »آموز -خود -گردان -خود -رشھ« processرايند فدروني و جداناپذير از  ينشینند و به عامل و فاكتور موضع يكديگر مي

 .آيند مي رد
" پاسداران" »نساخت«. است Fabricationفالطوني، ھدف آموزش سیاسي به قول آرنت، اما در جاي ديگر، در آكادمي ا

  »پیرو  -شھروند«اينان، ھمواره در پرتو تعلیمات فیلسوف، بايد بر . ندشواست كه بايد مديران و حاكمان شھر  اي يا طبقه
 -فیلسوف:  ، كه مبتني بر مثلث»رديشاگ  /معلم«مناسبات   پس. آرام كنند ورا رام » شھر شلوغ«شوند، تا    مسلط

 .   شوند نھايت بازتولید مي پیرو است، ھمواره باقي، حفظ و تا بي -شھروند/ pouvoirصاحب قدرت  -حاكم/ شاھي
 
 »ستیز«و  »بحران»«در قلب : پروتاگوراس -
 

راستي از دل  كه بهسوفیسم . در يونان عروج كرد ويژه اجتماعي -تاريخي يدر يك لحظه sophistique اييسوفسط
سوفیسم و . كرد ھا و تناقضات آن را حمل مي تضاد ييافته بود، با خود و در خود، ھمه  ھاي يونان زايش دگرگوني

ناپذير، به  ھاي متوالي و پايان داري در بستر منازعات و جنگ -اي از تاريخ يونان كه بحران شھر رھه، در ب پروتاگوراس
رفتند،  مي  رسشپھا به زير  ھا و سنت خاست كه در آن اسطوره مي رب" جھاني"سیده بود، از اوج خود ر يباالترين نقطه

و  collectifجمع  يهگرديدند، اراد دور مي  از افق قابل دسترس  شدند، صلح و ثبات و آرامش ھا متزلزل و منھدم مي ايقان
بودند،  مشروعیت و صالحیت فرو رفته نبحرا در constitutionsاي سیاسي ھتاختند، تشكل ھم مي بر individuفرد 

كراسي نوپا، ناتوان و الیگارشي جان سخت ھمواره در كمین نشسته  آريستوكراسي تاريخي در افول و انحطاط، دموس
ولیكن از دل اين كارزار نیز، آن چه كه ھنوز ... داد نمي در يك كالم آن چه كه بود، يعني وضع موجود، ديگر پاسخ... بود

و پروتاگوراسي تجسم اعالي اين شرايط پیچیده، چندانه، نامعلوم و   پروتاگوراس. آمد گر، برون نميد، يعني وضع نبود
 .اند... منقلب

كتاب خود  يشايد بیش از ھر كس ديگر، در ضمیمه Mario Untersteiner شناسان، ماريو اونترشتاينر در بین سوفیست
او بر روي مھمي انگشت . اجتماعي سوفیسم مطالعه و پژوھش كرده باشدھاي  ، پیرامون ريشهI sofistiموسوم به

 :دھد است كه محور اصلي برداشت و قرائت ما از پروتاگوراس را تشكیل مي  گذاشته
آگاھي به اين كه واقعیت چقدر متضاد و . جديد دريافت شود ايبیان طبیعي آگاھي يبايد به منزله اييسوفسط"

 تاريخي است كه خود را به -متعین از آن شرايط اجتماعي هگسترد يبه طور اييعروج سوفسط. ..بنابراين تراژيك است
  ايدئالیستي و مشخص  كردي ضدھا، با روي سوفیست... سازد برھم نمايان مي و ھاي آشفته و درھم صورت بحران



آن را در تمامي   ه برعكسكنند بلك نمي  حبس )دگماتیسم(جزمیت  يهواقعیت را در چنبر... ايلبه مس )كنكرت(
 "سازند ، براي طپیدن رھا مي ، در تمامي تراژيك بودنش ھايش تضاد

  ساز در راستاي مشخص انجامند، با اختصار، به سه عامل دگرگون سوفیستیك مي  از میان عواملي كه به پیدايش
 نفعال شدن انسا  يونان، نقشدر   پايان و جدال بي شكن جنگ شكن و سنت فاكتور ارزش: مكن مان اشاره مي بحث

و . ھاي فردي آمدن روح جمعي و ديگري رقابت ، يكي رو»برآمدن«میان دو  conflictuelتجربي در روندي تنازعي 
ھاي مختلف سیاسي، چه موجود و چه  سرانجام، عامل انحطاط سیاسي و اخالقي آريستوكراسي و ناتواني نظام

 -نامم، يعني چند كه من پروتاگوراسي مي آن چهگیري  اين سه عامل، در شكل. يھاي آلترناتیو انتزاعي، در ارايه پاسخ
 .اند تعیین كننده ايفا كرده  يداري، نقشم  -كانوني و شھر -انسان گفتماني، 

 يھا، جنگ پلوپونز، در ادامه ھاي متوالي میان ھلني كند كه جنگ عمده در عصري ظھور مي به طورسوفیسم 
ھا و  آورند كه ھمه ارزش شرايطي را فراھم مي... شھري ديگر -ھاي اجتماعي و میان يونان و ستیزكشي ايران به  لشكر

شمار ه ھاي استوار آريستوكراسي يونان ب داري، كه از ارزش عدل، خرد، احتیاط و خويشتن يمسلمات، از جمله مقوله
 : گويد ، بھتر مي!ھم او اونترشتاينر، باز اين را،. شوند و ناباوري گرفته مي  پرسش يروند، به زير تازيانه مي

. رفتند ال ميناگزير، اصول كھن جسورانه زير سو طوري كه ريزي كرده بود بهھا را پايه جنگ، مقدمات اضمحالل ارزش"
بازي رقابت براي . كردند مبدل شده بودند كه بر سیاست داخلي و خارجي سنگیني مي وييھاي طرفدارنه به نیر جنگ

ي خواھان شھر به سوي مبارزات كاران ده و ترقي محافظه... انجامید ھا ميھاي نو و فرموله شدن آن ظھور ايده منافع به
توان  جنگ را بنابراين مي... كردند راديكال اتخاذ مي يشدند و در نتیجه مواضع ناپذير كشانیده ميسخت و گذشت

گرديد و در اين  ھاي سیاسي متضاد منجر مي اگزير به تئوريشمار آورد كه ن روح طبقاتي و پارتیزاني به  مسبب پیدايش
 ".ھا بودند ھا، البته، قھرمانان اين تئوري راستا سوفیست

  بحث ما خارج است، منجر به پیدايش يباشد ولیكن از حوصله ز اھمیت بسیار ميھا حاي آن مختلف كه بررسي يعوامل
Polis در آن مقطع تاريخي »شھر«. گردند از میالد مي  پنجم پیش يهسد نآن در يونا  شدن جاي و نقش و مركزي - 

 پولیس. مان پراكنده در دھات نبودويژه، تنھا به معناي تجمعي از افراد در تمايز خود با ديگر مرد ناجتماعي و در آن ساما
. بود Bouleو  Ecclesiaگیري  شور و تصمیم  مجالس. بود Politeiaتجسم و تجلي شھروندان . بود Collectifيوناني مجمع 

. كشي بود موقت و از طريق قرعه به طورگزاران  انتخاب مسئوالن و قانون. بود Agoraمیدان مبادله، مباحثه و مداخله 
... داري بود -ھا در امور شھربضاعت براي شركت آن كمك مالي كردن به شھروندان بي. بود Helieeھاي عمومي  دادگاه

. بود  اش سان وابستگي و ھمبستگي فرد با كانون خانوادهه مبستگي شھروند با شھر خود بدر يك كالم، وابستگي و ھ
ھا در وقت يافت و به ياري آن ھاي خود را مي خود بود كه انسان ھويت و ارزش رھمبستگي به شھ -در اين وابستگي

 . كرد الزم به دفاع نظامي از شھر خود، در مقابل تھاجم بیگانه، مبادرت مي
، در عین حال Demos cratosرشد و ترقي روح تجمع و مشاركت عمومي، رشد و ترقي منافع عمومي و قدرت جمع، اما 

رقابت میان افراد جامعه، موجب رشد و ترقي فرد و فرديت جھت تصرف مقام و منصب و مرتبه  روح باعث رشد و ترقي
خود " استاد "دانست، نزد  را از آن ھمه مي داري -شھر"  ھنر "پروتاگوراسي كه فراگرفتن  نشاگردا. گردند مي
ھاي سیاسي براي قدرت و منصب وارد عمل  رقابت يخود، در صحنه  يرتبه چون پدران عالي آموختند تا چگونه، ھم مي

ن، صاحب منصبان نظامي و غیره ھا، متنفذا با نفوذ، آريستوكرات ديوناني، افرا Demos cratosدانیم كه در اوج  مي. شوند
امور كشور حفظ  يهھاي فردي اھمیت خود را در ادار اييھا و توان شايستگي. كردند مھم ايفا مي  يمواره نقشھ

كه در خطبه معروف خود در مقابل جھانیان دمكراسي  Periclesدانیم كه در آن زمان، ھمان پريكلسي  مي. كرد مي
توانست  مي Thucydideديد  طوري كه توسي شت، بهدا نھاد، خود بدون وقفه قدرت را در دست مي يوناني را ارج مي

ھا و  در اين اوضاع است كه سوفیست. دايیگر ، دمكراسي در عمل به سوي حكومت فردي مي ادعا كند كه با پريكلس
باشند و ھم  خود ملھم و متأثر از آن دعوا مي میان روح جمعي و فردي، ھم  ل، با قرار گرفتن در كانون جدا پروتاگوراس

 .    آن به جامعه يهمان و برگردانندترج
ھا،  اشكال مختلف نظام نگرديد، بحرا ھا كه از جنگ و افول حاكمیت آريستوكراسي يونان ناشي مي در پي بحران ارزش

در اين باره نیز باز ھم . كرد انگیز مي نسبي و پرسش  از پیش  را نیز بیش" بھترين حكومت" بر كشف ھاي مبتني تئوري
 :شماريم ونترشتاينر را جايز ميقولي از ا

شوند و در پي  مي  ھاي سیاسي تئوري  گردند، تقابل میان احزاب موجب پیدايش مبارزات سیاسي تشديد مي"
توان به  بھترين شكل حكومت را نمي يشود كه مسئله مي  محسوس  از پیش  گیرد بیش ھا درميكه میان آن اييتضادھ

 ..."صورت عملي حل كرد
كند،  ، با اين كه به دعوت دوستش پريكلس، طرحي را براي قانون اساسي يكي از شھرھاي يونان تدوين مي اسپروتاگور

ايدئالیستي و متافیزيكي  يهذھني و عملي خود را از چنبر يداري در تاريخ است كه مشغله -شھر  -رنخستین متفك
و . نھد گري چندانه و متنازع در امور شھر مي غرنج دخالتاو مھم خود را بر ب. سازد رھا مي" ھا بھترين رژيم"  حول پرسش

 يھا بعد از تجربه خواھیم ديد، قرن ھاي اين مقالهكه در ادامه ھمان طورمند بود كه  بديع و ارزش تسسگاين يك 
د و باز اين گیر شود مسیر نامعلوم و ناھموار پروتاگوراسي را از پي  قادر مي  سوفیستي در يونان، تنھا روحي از ماركس

جوي كشف  و كسوتي افالطون، ھمیشه در جست سیاسي در تاريخ، با پیش ياصلي فلسفه يدر حالي است كه بدنه
و است سیاسي طي كرده  يراست، سنتي، امن و امان كه ھمواره فلسفه يراھ:  بوده است" بھشت روي زمین"

  ...كند دنبال مي
  


