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     »الئیكی  مسأله«سیاسی  – مبانی فلسفی

   یونانی سیاسی  فلسفه
  ی پریكلس خطابه ،آنتیگون اقالطون،-پروتاگوراس

  

كه در  یمگذار میموضوعی را به بحث  کرده، یادآوریرا  »سیتهالئی انگیزھای مسأله«در این گفتار، 
سیر در  »کالئی  ی مسأله« سیاسی-مبانی فلسفی :ایم  پرداختهبه آن ن »چیست؟ الئیسیته«كتاب 

فلسفه، تراژدی و گفتمان در  مشخص طوربه  اول، این مبانی را  در بخش .ی سیاسی تاریخ فلسقه
  .مطالعه خواھیم کرد ی پنجم پیش از میالد سیاسی یونان سده

  

در . آن نیاز به تالیفات و سمینارھا دارد ی ی جانبه است كه بررسی ھمه چنان گسترده ی بحثِ الئیسیته دامنه
مبانی فلسـفی، . به دست دھیمی الئیسیته  مقولهتعریفی از پدیدار و سعی كردیم ) ١(»چیست؟ الئیسیته«كتاب 

 نشـانچنـین، اخـتالف الئیسـیته و سكوالریسـم را  ھـم. تا حدودی توضیح دادیمسیاسی، اجتماعی و تاریخی آن را 
ایـن تـالش، البتـه، مـدخلی . ی سكوالریسم پـرداختیم ھای ایرانی در باره نظریه پردازی و به نقد برخی )٢(دادیم

  .تكمیل شودتدقیق و با مساعی دیگر كوشندگان  و باید بیش نیست

بطــور مشــخص موضــوعی را بــه بحــث  .كنــیم مــی یــادآوریرا  )٣(»ســیتهالئی انگیزھــای مســأله«در ایــن گفتــار، 
در  را »کالئیـ  ی مسـأله« ھـای ریشـهیعنـی . ایم به آن نپرداخته »چیست؟ الئیسیته«كه در كتاب  یمگذار می

  .دھیم میی پنجم پیش از میالد، نشان  یونان سده فلسفه، تراژدی و گفتمان سیاسی

ی  در سـیر تـاریخ اندیشـه را» ی الئیـك مسـأله«سیاسـی  -گفتارھـا، مبـانی فلسـفی سلسلهاین  ی در ادامه
ھــا،  در چریــان ایــن بحــث. خــواھیم داد قــرارتأمــل و بررســی مــورد  یونــان، پــس از سیاســی ی و فلســفه سیاســی

مبـانی الئیسـیته را ی عمیـق تـر  بـرای شـناخت و مطالعـه ای اساسـی و پایـه سیاسـی - فلسفی ھای متن
   .دھیم برگزیده و به خوانندگان عالقه مند ارائه می

ی شانزدھم  از سده آن و عملی نظری، فلسفی مبانی. در واقع، پدیدار عصر جدید است دانیم كه الئیسیته، می
پس در یك نگاه اولیه، جست و جوی مبانی الئیسیته در یونان دو ھزارو پانصـد سـال . شوند به بعد در اروپا ظاھر می

، )۴)(شـھر( پـولیسدر یونانیتِ مورد نظر ما،  چونبویژه . تلقی کرد و بی حاصل تاریخی توان اقدامی غیر پیش را می
 poythéismeپرستی  در ایزدان. "ندارندرا دولت مدرن، ادیان ابراھیمی و خدای یكتای امروزی  خصوصیاتایان دین و خد

ھا در دل  نه جاویدان، نه كامل، نه دانای كل و نه قادر مطلق اند؛ آن ھا دنیا را نیافریده اند؛ آن...یونانی، خدایان متعدد 
  ). ۵"(.اند ھا، بخش الینفكی از كیھان ن یونان، چون آدمیان، اما بر فراز آنخدایا.. اند جھان و توسط جھان به دنیا آمده

در بـر دارد، آگاھانـه دسـت بـه جنـین كاوشـی ) ۶(ناھمزمـان خـوانی تـاریخی یـک پس با درك مخاطراتی كه 
ای  لحظه. دا كردای از تاریخ یونان پی توان در لحظه را می ھای الئیسیته انگیز زیرا معتقدیم كه مبانی مسأله. ایم زده

چـون گفتـار مـا . را ضـروری مـی دانـیم» بازگشـت بـه یونـان«در نتیجه، . است قارنكه با عروج دموكراسی آتنی م
كه بـه  - Politeia پولیتِیای  سیاسی دارد و ھر كس كه چنین بحثی دارد نمی تواند به سرچشمه -ی فلسفی جنبه
و ھـم چنـین بـه مبـادی یونـانی  – )٧(نارواست ای رابر سازیكنیم در حالی كه چنین ب ترجمه می» سیاست«ناچار 

ی الئیسیته  فلسفی در باره - بر این باوریم كه نظریه پردازی سیاسی ، سرانجام،زیرا. ی سیاسی باز نگردد فلسفه
  .ھا، بگذرد ی آن مبانی یونانی، بدون تامل و تعمق در بارهآن تواند از كنار   نمی

سپس تعریفـی . كنیم را بررسی می» الئیسیته«و » الئیك«ای  ی لغت نامه ی، ریشهابتدا از منظر واژه شناس 
را اسـتنتاج  سه پربلماتیك الئیسـیتهاز تعریف فوق . دھیم از الئیسیته بر مبنای سه اصل تفكیك ناپذیرِ آن ارائه می

  .كنیم می

ی پـنجم پـیش از مـیالد  نان سدهدر بخش دوم بحث، سه پربلماتیك نامبرده را در فلسفه، تراژدی و سیاست یو -
ی  افالطون، در آنتیگون سوفوكل و در خطابـه -تقابل پروتاگوراسیعنی به طور مشخص در . دھیم نشان می



 .به روایت توسیدید پریكلس

 

  »الئیسیته«و » الئیك«ھای  واژه  شناسی ریشه
  

ی  این كلمه نیز ریشـه در واژه, است Laikos» الیكوس«اشتقاقی از  Laïcité» الئیسیته«و  laïc ،laïque» الئیك«
  .دارد Laos» الئوس«

ناشی . یا مردم تعلق دارد الئوسصفت است و به معنای آن چیزی است كه به  ) به التین Laikos )Laicus الیُكس
ی اداری و رسـمی  چیزی را گویند كه عمومیت دارد، مشترك است، خارج از حوزه. از مردم یا برخاسته از مردم است

این واژة در انجیل و تورات غایب است در حالی كه در كتاب . در برابر نظامی است civilمدنی . غیر دولتی است. تاس
خلقی كه مسیح، . سخن رفته است »خلق مسیح«به مفھوم  الئوسمسیحی به كرات از  – مقدس و در كالم یھودی

  .شبان و راعی اوست

ھـای ھنـد و اروپـایی  پـس در زبـان. ھای غیر یونـانی نـدارد ر زباند یای یونانی است كه َھمنِگر ، واژه»الئوس«
، کـار بسـیار ارزشـمند واژگـان نھادھـای ھنـد و اروپـاییاز  دموسو  الئوسدر تعریف ( .برای آن نمی توان یافت برابری
و ھم » اش شاه و خلق«: ، فصل نھم»قدرت، حقوق، مذھب«، بخش دوم، Emile Benvenisteبنونیست  امیل

    ).ایم ردهکاستفاده ، Pierre Chantraineشانترن  رپیِ  ی ، نوشتهفرھنگ ریشه شناسی زبان یونانیاز چنین 

 الئـوسنـزد ھـومر، . اسـت» رئیسان«با در تمایز » مردمان«یا » مردم«در زبان یونانی قدیم، به معنای » الئوس«
با تأسیس شھر یونـانی . شود الق مینسبت به سران و فرماندھان ارتش اط» سربازان عادی«عنوانی است كه به 

و » اعضای انجمن شـھر«، »شھروندان«، »افراد شھر«، »اھالی«، »آدمیان«، »مردم«، الئوس معنای )Polisپولیس (
  .كند را پیدا می» مردم مجتمع در مجلس«یا 

  . Peuple, People »خلق«یا  »مردم«: اند ھومری برای نامیدن یك چیز - ی یونانی دو واژه démosمُوس و دِ  الئوس

، بـه كلیسـتن  اصـالحاتو سـاكنین آن اسـت؛ سـپس، بـا » سـرزمین«، »ُملـك« در اصل به معنای ٍدمُوساما اگر 
كاركردی - بندی اجتماعی ، ریشه در یك تقسیمالئوس؛ معنای )٨(شود ی در شھر آتن اطالق میاتقسیمات منطقه 

  .گیرند قرار می» راعی«یا » شبان«، »راھبر«، »فرمانده«، »سئیر«مردمی را گویند كه در مناسبتی با  الئوس. دارد

» رئیسـی«به مردمی گویند كه تحت اقتـدار الئوس . ست در ھمین جاٍدمُوس نسبت به الئوس ویژگی و اختالف 
ی سـاكنان یـك سـرزمین را شـامل  ، ھمـهٍدمـُوسدر حـالی كـه . از مـردم جـای دارد» خـارج«پـس رئـیس، . قرار دارد

ای كـه یونانیـان بـرای عنـوان شـاه بـه كـار  اسـتعاره. مرئوسی درون جامعهو  نظر از مناسبات رئیس شود، صرف می
سـت، "ھـا شـبان خلـق"كه به معنـای  این عبارتدر . استالئوس ی  گر ویژگی كلمه ، بیانPoimen Laon: برند می

، نسـای، رئ)ھـا ع خلـق یـا خلـقجم(الئون و ) خلق(الئوس در . توان تشخیص داد نام برده را به خوبی می» جدایی«
خلقی كـه . بر ھمین تعریف داللت دارد» خلق مسیح«مسیحی  – اصطالح دینی. و راعیان جایی ندارند …فرماندھان

در تبـار شناسـی یونـانی بـدین سـان، . از اوسـت» جـدا«و » متمـایز«تحت ھدایت پیامبر قرار دارد، در عـین حـال، 
ای پیــدا  را نیــز بــه گونــه» جــدایی«ی  ، ایــده»مــردم«ی  كلمــه بــر عــالوهالئیســیته،  والئیــك ی ھــا واژه
  ).٩(كنیم می

در نوشته  ،الئوی. گردد است كه به عوام در تمایز با منصب داران اطالق میالئوس مشتق دیگری از    Laoïالئوی 
  .جدایند باستان، مردمی را گویند كه در این سرزمین از كاھنان و مقامات دینی ی مصر ھای یونانی در باره

ـــا  Laïc» الئیـــك «امـــا  ی دوازده مـــیالدی در ادبیـــات كلیســـایی  ی التینـــی اســـت كـــه از ســـده واژه Laïqueی
ecclésiastique  یونانی  الیُكساین واژه، ھمان طور كه گفتیم، از . شود شانزده در اروپا متداول می قرنو بویژه پس از

  .شود مشتق می الئوسقدیم برآمده كه از ھمان ریشة 

. ی دینـی در ارتبـاط بـود مندی كلیسا چـون جامعـه ، با ساختاربه طور مشخص، قرون وسطیدر الئیك معنای 
آن ھـا  الئیـك.  Clercsھـا كلِـرو  Laïcsھـا  الئیك: شدند یا دسته تقسیم می" طبقه"بدین ترتیب كه این جامعه به دو 

لیسای مسیح وظایف دیگری جز آن چه كه غسـل دسته از اعضای جامعة دینی یا مردمان مؤمنی بودند كه در قبال ك
خلـق «در یـك كـالم، بـه مسـیحیان عـادی، مـؤمنین یـا ھمـان  ،ھـا الئیك. طلبید، بر عھده نداشتند تعمید از آنان می

  .شد گفته می »مسیح

بودنـد آن دسـته از مسـیحیانی  اینـان. یعنی كلیساَوندان یا كارمندان كلیسا قرار داشتند Clercsھا  كلِردر مقابل، 
ی مسـیحی و در سـاختار سلسـله مراتبـی كلیسـا دارای رتبـه، شـغل، منصـب و  ، در جامعـهھـا الئیككه، بر خالف 
در ادارة انجمـن ھـا و (، فرھنگی )در حكومت و نھاد ھای دولتی(آن ھا، از سوی كلیسا، وظایف اداری . مقامی بودند

در حقیقـت منصـب داران و ھـا  كلِـر. ده داشـتندبـر عھـ …)در كـار تـدریس و تعلـیم(و آموزشـی ) مؤسسات فرھنگـی



آمدند و از این دستگاه یـا از دولـت بـرای انجـام وظـایف اداری، فرھنگـی، سیاسـی و  كارمندان كلیسا به حساب می
. شود تعریف میكلِر در برابر الئیك آن،   بدین ترتیب، در معنای اولیه و كلیسایی. كردند دینی شان حقوق دریافت می

  .تعلق ندارد Clergéی كشیشان و كارمندان كلیسا  یا رسته" طبقه"ای است كه به  حیمسیالئیك 

نھاد الئیک، نھادی را گویند که  .شود یا قانون اطالق می» نھاد«، صفتی است كه به »الئیك«در تعریف مدرن آن، 
انونی را گویند که مستقل قانون الئیک ق. غیر دینی است و از اصول مذھبی پیروی نمی کند. ست»جدا«از نھاد دین 

» الئیـك قـانون«یا  …»الئیك انجمن«، »الئیك ی مدرسه«، »الئیك دولت«از . از احکام و قوانین دینی وضع شده است
ھـای دینـی حضـور  زیرا در جامعه، دیـن و نھـاد. شناسیم نمی» الئیك ی جامعه«رانیم ولی چیزی به نام  سخن می

» جـدایی«نیست بلكـه  جامعه و دین» جدایی«الئیسیته، . دھند شكیل میی مدنی را ت دارند و بخشی از جامعه
جـدایی «شـود، منظـور از ایـن عبـارت، طرفـداران  صحبت می» ھا الئیك«در ھمین راستا، اگر از . است دولت و دین
 آتـهنـد توا تواند متدین باشد، ھمان طور كه می می» الئیك«فرد یک پس، . یا ھواداران الئیسیته است» دولت و دین

  .باشد) ١١) (انگار ناشناسا(آگنوستیك و یا ) ١٠)(خدا بی(

  

 

  »الئیسیته« مسأله انگیزھای
  

تأکیـد  فرانسهدر  ١٩٠۵قانون سالروز به مناسبت  نوشتیم و در گفتاری چیست؟ الئیسیتهھمان طور که در کتاب 
بـاھم و ایـن سـه اصـل بایـد . استتشكیل شده  سه اصل تفكیك ناپذیرالئیسیته از کنیم که  کردیم، یادآوری می

  .صحبت کرد و واقعی وجود داشته باشند تا بتوان از الئیسیته به معنای كامل زمان ھم

، )١٣(»دولت«در این جا، ). ١٢(است» ھای دینی جدایی نھاد دولت و نھاد«یا » جدایی دولت و دین«، اصل اول
ھای عمومی یا دولتی  ی نھاد اجرایی و به طور كلی ھمهبنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و 

  . شود می

  :در توضیح این اصل می گوییم كه

  .كند كسب نمی …دولت مشروعیت خود را از دین، مذھب و یا نھاد دینی چون كلیسا، روحانیون -

طور كلی بخـش  دولت و به. دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام -
بنابراین، نه خـود، ھویـت دینـی دارد و نـه بـرای ملـت و مـردم، . ماد دینی استن، عاری از ھر گونه )دولتی(عمومی 

  .كند ھویت دینی تعیین می

یعنـی مسـتقالً ھنجارھـای . كنند ، مستقل از اصول و قوانین دینی عمل می)دولتی(دولت و نھادھای عمومی  -
ھا و قوانین كشوری یـا ملـی، مسـتقل از ایـن كـه بـا  به بیان دیگر، سیاست. كنند ین میجمعی خود را تعیین و تدو

  . گردند احكام و اصول مذھبی مغایرت داشته باشند یا نداشته باشند، تبیین می

. توسط دولت الئیك است) و ھم چنین غیر دینی(ھای دینی  ، از جمله آزادی)١۴(، تأمین آزادی وجداناصل دوم
) ١٩۴٨دسـامبر  ١٠( ی جھانی حقوق بشـر اعالمیهالئیسیته، در تایید و در راستای ماده ھای مربوطه در  در این جا،
   ).١۵(كند عمل می

  :در توضیح این اصل می گوییم كه

ھای دینی را به  ، آزادی وجدان از جمله آزادی)١۶( )پلورالیسم(باوری  دولت الئیك، با محترم شمردن اصل كثرت -
ی اعتقادات و شعایر خـود،  ی شھروندان، در انجام مراسم و اشاعه باوران، به سان ھمه دین. دشناس رسمیت می

 فـردی و ھمنبوده بلكه » فردی امر«به معنای » خصوصی امر« تنھادین در جامعه، . اند به صورت تبلیغ و ترویج، آزاد
اجتمـاعی،  - و در انواع مختلـف –تیفردی یا تشكیال –دین باوران در اشكال مختلف  ھای فعالیت. است جمعی ھم

ھـا توسـط دولـت  ایـن فعالیـت آزادی. آینـد ی مدنی به حساب می جامعه بخشی از فعالیتِ  - …سیاسی فرھنگی،
  .شود الئیك تضمین می

كننـد، دخالـت  ی خـود مسـتقل از دولـت عمـل مـی ھـای دینـی، كـه بـه نوبـه دولت الئیك در امور دینی و نھاد -
. كند ھای دینی را تابع خود نمی نھاد. سازد رسمی با وزارت خانه و غیره نمیمذھب دولتی یا  دولت، دین. كند نمی

  .آورد ھا را تحت قیمومت خود در نمی آن

  .  ، نفی ھر گونه تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم به لحاظ دینی استاصل سوم

دولـت  .كنـد شان، ھمسان برخورد میی شھروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی  ھمه با دولت الئیك



  .شود ای قائل نمی برای دین، مذھب یا مسلكی و یا برای باورمندان به دین، مذھب یا مسلكی، امتیاز خاص و ویژه

  

  .شد، نیست بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته» چیزی«بدین ترتیب، الئیسیته 

  :گوییم ، چنین میاز آنبرای تعریفی موجز و كامل 

یـا میـان نھـاد دولـت و (اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دیـن  -الئیسیته، فرایندی سیاسی 
را بر اساس سـه اصـل جـدایی و اسـتقالل دولـت و دیـن، آزادی وجـدان و عـدم تبعـیض ) ھای دینی نھاد

  . كند دینی، تعیین و تبیین می

  : انگیز را  استخراج می كنیم از اصول فوق، سه مسأله

برینـی، چـون مـوازین و ) ١٧()پـارادیگم(در الئیسیته، قوای دولتـی از سرمشـق : سأله انگیز اولم -١
  .ھنجارھای دینی، پیروی نمی كند

شــوند و  ھـای دینــی، تـأمین مــی در الئیسـیته، آزادی وجــدان، از جملــه آزادی: مسـأله انگیــز دوم -٢
  .تبعیض یا امتیازی بر مبنای دین یا مذھب وجود ندارد

نفـوذ،  انـد و تحـت از دولـت در الئیسیته، نھاد دین، كلیسا یا روحانیت، مسـتقل: له انگیز سوممسأ -٣
   .گیرند قیمومت آن قرار نمییا  کننترل و

  

 

  یونان  ی سیاسی  فلسفه و ی سیاسی  در اندیشه  »ی الئیك مسأله«مبانی 
 

را در » ھـای الئیسـیته انگیـز مسـأله«كنـیم مبـانی  ، سـعی مـیچنین بحثـی ی ابداعی جنبهبه  علماكنون، با 
تاكید می كنیم كه . ، نشان دھیمکالسیک ی سیاسی، تراژدی و گفتمان سیاسی، در مقطعی از تاریخ یونان فلسفه

اجتمـاعی  – كه به عنوان فرایند سیاسـی خوِد الئیسیتهاست و نه  ھای الئیسیته انگیز مسألهسخن ما بر سر 
  .است امکان پذیرقابل تصور و   جدیدتنھا در عصر  معینی در مناسبات نھاد دولت و ادیان،

نشـان  پولیتِیـابـر سـر  پروتـاگوراس - افالطـونرا به طور مشخص، ابتدا، در تقابل »  الئیك ی مسأله«مبانی 
مشـاركت «ی پروتاگوراسـی  در مقابـل نظریـه» شـاھی -فیلسـوف«ی افالطـونی  آن جا كـه نظریـه .خواھیم داد

) نزد افالطون(» خوب شھر« برای آن جا كه سرمشق خدایی ھم چنین و. گیرد ار میقر» پولیسھمگان در امور 
  .گیرد قرار می) نزد پروتاگوراس( توسط خانواده، مدرسه و شھر آموزش سیاسی شھرونداندر برابر 

  :دھیم را مورد مطالعه قرار میزیر در آثار افالطون ای  در این مبحث، دو متن اساسی و پایه

  :ھای زیر به طور مشخص کتابو  جمھوری -١

  ۴٧٧  - ۴٧٣: کتاب پنجم     

  ۵٠٢ – ۵٠٠؛  ۴٨۶ – ۴٨۴: کتاب ششم  

  ۵٢٠ – ۵١۴: کتاب ھفتم   

دمحم حسـن لطفـی، انتشـارات خـوارزمی، ی  ی کامل آثـار افالطـون، جلـد دوم، ترجمـه ی، افالطون، دورهجمھور
  .صحیحاتی به عمل آورده امیونانی، ت –در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه . ١٣۶٧

  :و به طور مشخص بخش زیر پروتاگوراس -٢

  ٣٢٩  -  ٣٠٩  

رضا کاویانی، انتشارات  –دمحم حسن لطفی ی  ، ترجمهاولی کامل آثار افالطون، جلد  ، افالطون، دورهپروتاگوراس
  .آورده امیونانی، تصحیحاتی به عمل  –در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه . ١٣٣٧خوارزمی، 

  

 پولیس» منطق«آن جا كه  .، كشف خواھیم كردآنتیگون، در تراژدی سوفوكلرا  نزد  »کی الئی مسأله«سپس، 
و از این ره، راه به جایی جـز نـایودی  کند را نفی و ممنوع میاعتقادات و رسوم دینی ، وجدان فردی) شھر –  دولت(

  .برد خود نمی



  

  :دھیم را مورد مطالعه قرار میزیر ای  در این مبحث، متن اساسی و پایه

   .ئون و آنتیگونکرتقابل ی  صحنهو  »انگیز شگفت انسان«ی  در باره سرود ھمسرایان، سوفوکل، آنتیگون

در این ترجمه، با مقایسـه . ١٣٧٨چاپ سوم،  –، شاھرخ مسكوب، انتشارات خوارزمی تبایی  ، افسانهآنتیگون
ئون کرتقابل  ربوط بهمی  ابتدا و پایان سرود ھمسرایان و ھمچنین در صحنه یونانی، تصحیحاتی در –با متن فرانسه 

  .و آنتیگون، به عمل آورده ام

  

در تـاریخ " الئیـك"گفتار سیاسی  افتتاح، بی تردید، با توسیدیدبه روایت » پریكلس ی خطابه«و سرانجام، در 
  .ھستیمرو به رو » سیاست«

  :دھیم را مورد مطالعه قرار می زیرای  در این مبحث، متن اساسی و پایه

  .١١٩تا  ١١٢ ی ی لطفی، از صفحه ترجمه. توسیدیداز  ،تاریخ جنگ پلوپونزیدر   ی پریکلس خطابه

در این ترجمـه، . ، كتاب دوم١٣٧٧دمحم حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، سال توسیدید،   ،تاریخ جنگ پلوپونزی 
» قربانیان جنگ«از جمله آن جا که آقای لطفی، . ی نیز به عمل آورده امیونانی، تصحیحات –با مقایسه با متن فرانسه 

  . ترجمه می کند! »شھیدان«را 

  

   

ی استثنایی و خاصی از تاریخ یونان کالسیک،  ھر سه در یك برھه. اند پروتاگوراس، سوفوكل و پریكلس، ھم دوره
ی تراژیـك و سـومی زمامـدار  ر پـر آوازهیكـی، ُسفیسـت و فعـال سیاسـی، دیگـری شـاع .كنند زندگی و فعالیت می

یا به قول » آزمون دموكراسی آتنی«قبل از میالد، معروف به عصر  ۴٣٠تا  ۴٧٠از  بخشی از این دوره،. است دموكرات
ایسـت كـه  لحظـه. مورد مداقـه مـا، ھمـین دوره اسـت )١٩(»ی یونانی لحظه«. است) ١٨(»مكتب یونان«توسیدید، 

یـا توسـیدید كـه مـورخ گفتـار ( پروتـاگوراس، سـوفوكل و پـریكلس نـزد را می تـوان ئیسیتهھای ال انگیز مبانی مسأله
ھا،  زمانی است سرشار از دگرگونی. ایست ویژه، یگانه و بی ھمتا در یونان و جھان لحظه. پیدا نمود، )پریكلس است

و پیروزی دشـوار ولـی نھـایی  ھای ایران با یونان ایست كه پس از جنگ زمانه. داخلی ھای تضادھا، تناقضات و جنگ
ھـا و حتـا  ھـا، سـنت ، بسیاری چیزھـا در یونـان، چـون اسـطوره)ندر ساالمی ۴٨٠( ِدموسبه یمن مقاومت ، یونانیان

از آن جملـه . گیرند در مركز توجه ھمگان قرار میبسیاری پدیدارھای نو  دورانی است كه. روند خدایان زیر سوال می
و  logosسـخن ؛ھـا در دادگـاه از خـودقـانونی قـانون و قـانون گـذاری و دفـاع  ؛سپـولیانسـان و نقـش مرکـزی  :است

ی امـور شـھر از  یا مشاركت شـھروندان در اداره پولیتیا ؛و جدل سیاسی Agone )آَورد( آگون ؛ Rhétoriqueسخنوری 
و ثبات و آرامش صلح . شوند ایست كه ایقان ھای تا كنونی منھدم یا متزلزل می لحظه   …ی مستقیم طریق مداخله

زمـانی اسـت كـه و سـرانجام، . تازنـد ی فرد بر ھـم مـی ی جمع و اراده اراده. گردند از افق قابل دسترس دور می
بـا وجـود  تـاریخ بشـریت) مسـتقیم(ریـزد و نخسـتین دموكراسـی  آریستوكراسی سنتی فـرو مـی نظام
ابـداع و افتتـاح ، اختـراع شدگانش، یعنی زنان، خارجی ھـای غیـر سـاکن شـھر و بردگـان، ی حذف ھمه
  .شود می

قـانون  ھا و به طـور مشـخص بـا پروتـاگوراس كـه مـدافع دموكراسـی و طـراح اختالف شدید افالطون با ُسفیست
  .، بر سر ھمین موضوع است)٢٠(ستپولیس ھایکی از  اساسی

     

    

 

  پروتاگوراس –مسأله انگیز اول الئیسیته در رویارویی افالطون 
  

  

  نزد افالطون »ھر حوبش« سرمشق خدایی
   



یـا  Tekhne ،پولیتِیـانـزد او، . ی پنجم پیش از میالد در آتن به شـدت مخـالف اسـت افالطون با دموكراسی سده
 پولیتِیـا. ی امـور شـھر را داشـته باشـند ی نیسـت كـه ھمگـان قابلیـت كسـب آن و در نتیجـه صـالحیت اداره »ھنر«
جھـانی كـه اسـتعالیی اسـت و بـه . اسـت جھان معقـوالت اش كه موضوع است» علمی«. خدایی است» دانشی«

تنھا تعداد قلیلی از افراد یعنی فالسفه یا دوست داران ، »دانشی«چنین به . دنیای فانی و محسوسات ما تعلق ندارد
Sophia )دانشی برین است و اندك كسانی قادر به فرا گـرفتن » سیاست«پس، از آن جا كه . دارند دست رسی) ٢١

بـه شـھر ھـا رو  -تـا دولـتباید توسط نخبگانی ھدایت و رھبری شود كه با جھان استعالیی رابطه دارند  لیسپو، ندآن
تشـكیل  »فیلسوف شاھان«یا » شاھان – فیلسوف«جدیدی كه از  آریستوكراسیتوسط یعنی . نروندزوال و نابودی 

 ،باشـد" کثـرت و دگرگـونی" شـھرِ ارمـانی کـه بـه اعتقـاد افالطـون بایـد عـاری از »گذار بنیان«. شـود می
كند  كسب می) ی مطلق و ُمُثل ایده(ای طوالنی از عالم معقوالت  را طی مراقبه» خوب شھر« پارادیگمسرمشق یا 

  . دھد شود، انتقال می شھر برگزیده می -كه برای زمامداری دولت» شاه – فیلسوف«و به 

   

  :خوانیم افالطون می )٢٢(در جمھوری

بیابیم و مطلوب ماست،  پولیسھا با  ھای کنونی را، که سبب اختالف آن د معایب پولیسپس نخست بای: گفتم«
خودمان تبـدیل  پولیتیایھا به  آن پولیتیایسپس باید بکوشیم تا راھی پیدا کنیم که با تغییری کوچک،  .تشریح کنیم

  ...شوند

ای کـه مطلـوب ماسـت  آن دگرگـونیتوانم تغییری نشان دھم که اگر به عمل آید،  گمان می کنم ھم اکنون می
  .گر چه این تغییر چندان کوچک و آسان نیست ولی بی گمان امکان پذیر است. حاصل خواھد شد

  آن کدام است؟: گفت

فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به خود بسته اند بـه  ھا پولیساگر در : گفتم
و به طـور  ھا پولیسبد بختی ... و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توأم نشوند راستی دل به فلسفه نسپارند،

-473a(۴٧٣ .ی عمل نخواھد پوشید که وصف کردیم جامه پولیسیکلی بدبختی نوع بشر، به پایان نخواھد رسید، و 
474a.(   

دست آنان سپرده شود، چه به  پولیسنخست باید توضیح دھیم كه مراد ما از فیلسوفان، كه می خواھیم زمام « 
پس از آن كه روشن شد فیلسوف كیست، به دفاع از خود خواھیم پرداخت و ثابت خواھیم كرد كـه . كسانی ھستند

بپردازند در حالی كه گروھی دیگـر بـه  پولیسطبیعت گروھی از مردمان چنان است كه به فلسفه و حكومت كردن در 
  ).a-474(۴٧۴ »اشته باشند و از زمامداران تبعیت كننداقتضای طبیعت خود باید كاری به فلسفه ند

  پس فیلسوفان راستین كدامند؟: پرسید«

  ).e-475(۴٧۵» كسانی كه اشتیاق به تماشای حقیقت دارند: گفتم

ی عمر خود را بـه تماشـا و شـنیدن یـا بـه اشـتغال بـه فنـون و صـنایع گونـاگون  كسانی را كه ھمه …من: گفتم«
كنم  كه موضوع اصلی بحث ما ھستند و عنوان فیلسوف تنھا به آنان باید داده شود، جدا می گذرانند، از كسانی می

  .گذارم و میان آن دو فرق می

  چگونه؟: پرسید

ھای زیبا، و ھر چه از تركیب آن ھا به وجود آید، دلبستگی  ھا و شكل ی نخستین به صداھا و رنگ دسته: گفتم
ولی آنان كه قادرند به خود زیبایی  …كه خود زیبایی را ببینند و به آن دل ببندنددارند و لی روحشان قادر نیست به این 

  ).a-499(۴٧۶ »اند نزدیك شوند و آن را آنچنان كه به راستی ھست ببینند، كمیاب

تواند ھستی تغییرناپذیر ابدی را دریابد، در حالی كه دیگـران از آن توانـایی  فیلسوف چنان كسی است كه می« 
  ).b-484(۴٨۴» اند و در عالم كثرت و دگرگونی سرگردان بی بھره

فیلسوف چون ھمواره با عالمی منظم و خدایی سر و کار دارد، خود نیز تا آن جا که برای طبیعت بشـری : گفتم«
  .یابد ای خدایی می شود و جنبه امکان پذیر است منظم می

تردیـد دسـت از  م مطـابق حقیقـت اسـت، بـیگـویی ی مردم دریابد که آن چه ما در وصف فیلسوف مـی اگر توده
ی  نیکبخت است که طرح زیزانش سرمشق خدایی را مورد استفاده ولیسیپمخالفت بر خواھد داشت، و اگر بگوییم 

  ).d – 500-d-499(۵٠٠ »ی ما را خواھد پذیرفت قرار دھند، گفته خود

ھا به پایان نخواھد رسـید و  راد و جامعهتا روزی كه زمام حكومت به دست فیلسوفان نیافتاده است، بدبختی اف«
ایـم، تحقـق  اش را تشـریح كـرده ھای سیاسی و قـوانین دولتی كه ما در طی بحث خود طرحش را ریخته و سازمان

  ).a-502(۵٠٢» نخواھد یافت



  

آورد  ، تمثیلـی مـیجمھوریخـود در » بشھر خو«و سرمشق » شاھی -فیلسوف«ی  افالطون، در تایید نظریه
  .است و در بحث ما بسیار اساسی استغار  تمثیلبه  كه مشھور

  ماجرای غار از چه قرار است؟

آن ھا را روی به دیواری و پشـت بـه مـدخل . اند زندانیانی از آغاز كودكی در غاری زیر زمینی به بند كشیده شده
نه از جای به جنبند و نـه . رندبه طوری كه ناچارند پیوسته رو به روی خود بنگ. اند غار نشانده و با زنجیر به ھم بسته

  .تابد ای دور، آتشی روشن است كه پرتو آن به درون غار می در بیرون غار، به فاصله. سر به راست و چپ به گردانند

  !چه زندانیان غریبی! چه تمثیل عجیبی: گفت«

اند كه آتـش بیـرون بـر  دیدهای  آیا آنان از خود و از یكدیگر جز سایه. آن زندانیان تصویرھای خود ما ھستند: گفتم 
  ھا ھیچ چیز دیگری را حقیقی نخواھند پنداشت؟ جز سایه …افكند؟ دیوار غار می

  .نه: گفت

فرض كن زنجیر از پای یكی از آنان بردارند و مجبـورش كننـد كـه یـك بـاره بـر پـای خیـزد و روی بـه عقـب  …:گفتم
یعـی اسـت كـه از ایـن حركـات رنـج خواھـد بـرد و چـون طب. برگرداند و به سمت مدخل غار برود و در روشنایی بنگـرد

ھـا  ای از آن روشنایی چشمھایش را خیره خواھد ساخت، نخواھد توانست عین اشایی را كه تا آن ھنگام تنھا سایه
  …دیده بود، درست ببیند

ھـا و  یهنخست سـا. پس باید چشم ھای او به تدریج به روشنایی خو گیرند تا به دیدن اشیا گوناگون توانا شود
ی دوم، خـود  سپس، در مرحله. افتند بھتر از چیزھای دیگر تمیز خواھد داد تصاویر اشخاص و اشیا را كه در آب می

ی  سـرانجام، در مرحلـه …پس از آن بـه تماشـای آسـمان و سـتارگان خواھـد پرداخـت. آدمیان و اشیا را خواھد دید
رشید را در آب یا در چیزھای دیگر، بلكه خود خورشـید را در نه انعكاس خو .چھارم، خواھد توانست خورشید را ببیند

  .عین پاكی و تنھایی در مكان خودش خواھد دید و به ماھیت آن پی خواھد برد

ی سـال ھـا و  چون آن تمرین ھا را پشت سر گذاشت و به این مرحله رسید، در خواھد یافت كـه پدیـد آورنـده …
  …ھا وجود دارند، خورشید است م دیدنیی چیزھایی كه در عال ھا و مادر ھمه فصل

…  

تابد با نیروی خورشـید تطبیـق كنـی، و  ھا، و پرتو آتشی را كه به درون غار می اگر زندان غار را با عالم دیدنی …
گوناگون در روی زمین را سیر و صعود روح آدمی به عالم شناسایی بدانی، در این  أبیرون شدن از غار و تماشای اشی

ھا، در پایان كار و پس از تحمـل  من بر آنم كه آنچه آدمی در عالم شناختنی …ای ی مرا درست دریافته صورت عقیده
در عـالم : ی جھان، ھر خـوبی و زیبـایی ناشـی از اوسـت در ھمه …ی خوب است یابد، ایده ھای بیكران در می رنج

ھا، خود او اصل نخسـتین و حكمـران  یھا، روشنایی و خدای روشنایی را او آفریده است، و در عالم شناختن دیدنی
بنا بر این كسی كـه بخواھـد چـه در زنـدگی خصوصـی و جـه در . مطلق است، و حقیقت و خرد ھر دو آثار او ھستند

  .زندگی سیاسی از روی خرد كار كند باید بكوشد تا به دیدار او نایل آید

…  

آن   اتـ) Anankè(بھترین افـراد را مجبـور كنـیم ایم این است كه  ی نوینی بنیان نھاده ی ما كه جامعه پس وظیفه
نایل شوند و راھی را كه به جھان » خوب«یعنی به دیدار خود . ھا نامیدیم به دست آورند دانشی را كه باالترین دانش

اجازه توفیق یافتند، نباید » خوب«ولی پس از آن كه این راه را به سر بردند و به دیدار . پیوندد، به پیمایند روشنایی می
  .كنند دھیم كه ھمان كاری را بكنند كه امروز می

  چه كاری؟: پرسید

مرادم این است كه نباید بگذاریم در ھمان جا بمانند و از بازگشتن به نزد زندانیان و شریك شـدن در غـم و : گفتم
، كتاب ھفـتم، جمھوری» .شادی آنان خودداری كنند، خواه این غم و شادی جدی و بزرگ باشد و خواه كوچك و حقیر

۵١۴-۵٢٠  )514-a 520-c(  

تمثیـل و در جمھـوری ی سیاسـی افالطـون، خاصـه در  در فلسفه. گیریم از فرازھای فوق نتیجه می
توانند  تنھا كسانی می. ترافرازنده داردپارادیگمی راستین سرمشق یا » سیاستِ «و » شھر خوب«، غار

. خـدایان گردنـد» خویشـاوند«یابند و بـدین سـان  هرا» خوب«به آن دسترسی پیدا كنند كه به عالم برین 
شـوند كـه بـرای متحقـق  موظف مـی» شھر خوب» «بنیان گذار«اینان، پس از این سیر طریق، از جانب 

بـر در راستای آن سرمشـق ساختن آن سرمشق خدایی، به میان آدمیان در بند رفته، زمامداری شھر را 
  .عھده گیرند



  .گیرد قرار می»  سیاست«ی پروتاگوراسی از  در برابر چنین بینشی، نظریه

  

  نزد پروتاگوراس " الئیك"» داری – شھر«
  

سـال بعـد از تولـد  ۶( قبـل از مـیالد ۴٩٠ی یونـانی، در سـال  و پـرآوازه آگنوسـتیك، ُسفیسـتِ )٢٣(پروتاگوراس
 دیـوژن الئـرسروایـت  بـه. آیـد واقع در شمال غربی یونان به دنیـا مـی) Abdère( در شھر آبِدر) پریكلس و سوفوكل

Diogène Laerceھنگام ترك آتـن  .زنند كتاب ھایش را در میدان شھر آتش می .شود دینی محاكمه می ، به جرم بی
سـال پـس  ٨قبل از میالد،  ۴٢١حدود (گذرد  ، در میای که در آن قرار داشتاز طریق دریا، در اثر غرق شدن كشتی 

  ).از مرگ پریكلس

ی پنجم پیش از میالد، ھم زمان بـا فروپاشـی نظـام  عظمت یونان کالسیک، در سده در عصر )٢۴(سوفسطائیان
تـاریخ ) »روشـنفكران«یـا (» روشـنگران«اینـان نخسـتین . كنند دموكراتیك، ظھور می پولیسو برآمدن  آریستوكراسی

ـــد، آموزگـــار، ســـیاح .ھســـتند ر مـــاریو اونترشـــتاین …اندیشـــمند، فیلســـوف، دانشـــمند، فعـــال سیاســـی، ھنرمن
Mario Untersteiner سوفسـطائیجنـبش ی  ، ُسفیست شـناس ایتالیـایی، در بـاره Sophistique ھـای  و ریشـه

و  تمـاعیجاھـم فرھنگـی، عم علمی، ھم ، »روشنفكری« ، حنبش نوینی که ھم در یونانآن اجتماعی  –سیاسی 
  :گوید چنین میاست،  …سیاسی ھم

آگاھی به این كه واقعیت چقدر متضاد و بنابراین . دریافت شود ی بیان آگاھی جدیدی سوفسطائی باید به منزله«
ی متعین از آن شرایط اجتمـاعی تـاریخی اسـت كـه خـود را بـه ا برآمدن سوفسطائی به طور گسترده …تراژیك است
سوفسـطائیان بـا روی كـردی ضـد ایدئالیسـتی و  …سـازد در ھـم و بـر ھـم نمایـان مـی ھای آشـفته و صورت بحران

ی جزمیـت حـبس نمـی كننـد بلكـه بـر عكـس، آن را در تمـامی  واقعیـت را در چنبـره …به مسـایل) كنكرت(مشخص 
  )٢۵(».سازند تضادھایش، در تمامی تراژیك بودنش، برای تپیدن رھا می

قـرار پـولیس ی امـور  ی خود را تعلیم و تربیت جوانان برای اداره ُسفیستی است كه وظیفه نخستینپروتاگوراس 
ھنـری كـه «: آموزی؟ مـی گویـد به شاگردانت میرا به سقراطی كه از او می پرسد چه ھنری  در پاسخ. دھد می

ی  ، چگونـه از راه گفتـار و كـردار در ادارهپـولیسدر رابطه بـا  …من به شاگردانم می آموزم این است كه
قابلیـت درك و  یا ھنر سیاسی است كه ھمگـان پولیتیاو سپس تاكید می كند كه این ھنر، » .امور آن شركت كنند

  . كسب آن را دارند

، »ی حقیقـت در بـاره«: ، چنین می شمارداند از بین رفتهدیوژن الئرس تالیفات مختلف پروتاگوراس را كه ھمگی 
یـا (» ی علـوم در باره«، »ی خدایان در باره«، Antilogie) دو استدالل در برابر ھم(» یا ھای خطابه ی تقابل در باره«

ترجمه كرده اند و در ضمن نام كتاب افالطون » جمھوری« ھا ی زبان ھمهكه در ( »پولیتیای  ر بارهد«، )شاید ریاضیات
باشد، معلوم مـی شـود كـه قبـل از افالطـون، پروتـاگوراس بـاب چنـین  صحیحنیز ھست و اگر اطالعات دیوژن الئرس 

 ٧اسـت و در زمـان مـرگش، افالطـون سال پیر تر از سقراط  ٢٠فراموش نكنیم كه پروتاگوراس . مبحثی را گشوده بود
  ).ساله است ٨الی 

  :، گفته استدر دست داریمپروتاگوراس، در فرازھایی كه از او 

   )٢۶(».در تقابل با ھم وجود دارند) گفتارمنطق یا ( Logos در مورد ھر چیز، دو سخن« -

ن چیزھـایی كـه  كه موجودند، كه ھستند؛ میزا چیزھاییی چیزھاست؛ میزان  میزان ھمه انسان،« -
  )٢٧(».موجود نیستند، كه نیستند

؛ ایـن آیا آن ھا وجود دارنـد یـا ندارنـدین که ا. ھا نیستم به شناخت آندر رابطه با خدایان، من قادر « -
زیـرا بسـیاری چیـز ھـا مـانع . این كه چه سـیمایی دارنـد و یـا ندارنـد یا چگونه وجود دارند و یا ندارند و که

  )٢٨(».ناروشنی و ابھام خوِد پرسش و كوتاھی عمر بشر: گردند شناخت ما می

. باشـد در مقابـل آن مـیی سیاسی افالطـون  فلسفهقرار دارد که ی ا ی سیاسی پروتاگوراس در نقطه فلسفه
پروتاگوراس، با این كه شھروند آتن نیسـت و حـق رای نـدارد، امـا مـدافع نظـام دموكراتیـك آتنـی اسـت و آن را امـری 

، نـزد او، ھنـر پولیتیـا. اسـت پـولیسگـری ھمگـان در امـور  دخالـتپروتـاگوراس نظریـه پـرداز  .دانـد طبیعی مـی
Tekhne یـا  پولیتیـا. ی شھروندان قرار دارد و نه صرفاً در قابلیت تعدادی قلیل ھنری كه در توانایی كسب ھمه. است

، سرمشـق خـدایی یـا )یا كشورداریشھر  امور ی با خط فاصل میان دو كلمه، به معنای مدیریت و اداره(داری  -شھر
امری اختصاصی پولیتیا پس . باشند می شاھان قادر به درك و كسب آن-برینی ندارد كه تنھا بنیان گذاران و فیلسوف

و  و در مدرسـه را در تربیـت خـانوادگی، در محضـر آموزگـار tekhneتواند این  ھر كس می. نیست بلكه ھمگانی است
  .، بیاموزد و فرا گیردولیسپسپس در مكتب نظری و عملی 



مشـاركت ھمگـان در امـور «ی دموكراتیـك  با نظریـه» شاھی – فیلسوف«ی ضد دموكراتیك  اختالف نظریه
پروتـاگوراس ھای معروف خود را با عنوان  چنان ژرف و از نظر افالطون پر اھمیت است كه او یكی از دیالوگ ،»پولیس

ی سیاسـی  اسـت كـه امـروزه مـا بـا فلسـفه یافالطـون یـن جـدلای  بـه شـكرانه. دھـد به این جدل اختصاص مـی
  .شویم پروتاگوراس آشنا می

دز پاسخ به پرسش سقراط که چرا و چگونه ھنر سیاسی و یـا ، افالطون، پروتاگوراس )٢٩(پروتاگوراسدر 
ی  ابتـدا بـرای تفھـیم سـاده: كنـد مـی تشـریحی خـود را در دو سـطح  نظریـه، قابلیت سیاسی آموختنی است

ی  افسـانه"ای كه بـه  اسطوره. گویند خود می پدران برای فرزندان ی کهھای گوید از نوع قصه سأله، داستانی میم
  .كند حكایت، بحث منطقی و استداللی خود را آغاز می این سپس، بعد از پایان. معروف است" پروتاگوراس

  

ی ایـن  خواسـتی در بـاره را كـه مـیایم، موضـوعی  سقراط، اكنون كه دور ھم جمع شده: پروتاگوراس گفت …«
  .ای پیش با من در میان گذاشتی، مطرح كن جوان بگویی و لحظه

امـا نخسـت . سـت ، كه این جا نشسته است، مشتاق شاگردی توHippocrateدوست من، ھیپوكرات  …: گفتم
  .خواھد بداند كه در داد و ستد با تو چه سودی خواھد برد می

  :پروتاگوراس گفت

سودی كه از مصاحبت من خواھی برد این است كه در پایان ھر روزی كه با مـن ھسـتی، چـون بـه  ای جوان، …
و . روز دوم نیز بھتر از روز نخستین خواھی بـود. ای منزل برگردی، بھتر از ھنگامی خواھی بود كه از خانه بیرون آمده

  .به ھمین سان ھر روز بھتر از روز پیشین خواھی شد

  :م، گفتمچون این سخن را شنید

تو خـود نیـز بـا ایـن سـالمندی و . پروتاگوراس، آن چه گفتی نه تنھا شگفت انگیز نیست بلكه كامالً طبیعی است
پروتاگوراس، به .. پس …دانشمندی اگر از كسی چیزی بیاموزی بھتر از ھنگامی خواھی شد كه آن را نمی دانستی

نشـینی بـا تـو، در كـدام ھنـر پیشـرفت  ھیپوكراتس در ھمپرسم، پاسخ ده كه  این جوان و به من كه از جانب او می
  خواھد كرد و از چه حیث ھر روز بھتر از روز پیش خواھد شد؟

  :پس از شنیدن سخن من، پروتاگوراس چنین گفت

سـایر . برنـد در امـان خواھـد مانـد ھـای دیگـر مـی ھـایی كـه شـاگردان ُسفیسـت ھیپوكراتس نزد من از رنـج …
سـازند  انـد مجبـور مـی سـتان رھـایی یافتـهبآزارند و جوانانی را كـه تـازه از رنـج د را می ھا شاگردان خود ُسفیست

اما شاگردان  …ھایی مانند حساب و ھندسه و ستاره شناسی و موسیقی فراگیرند آموزند و دانش چیزھایی تازه بی
آمـوزم  من به شـاگردانم مـیكه  آن چه …اند نزد من آمده شمن تنھا چیزی از من خواھند آموخت كه برای فرا گرفتن

، )شـھر( پـولیساین است كه در زندگی خصوصی چگونه منزل خود را به بھترین شكلی سامان دھند و در رابطـه بـا 
  .ی امور آن شركت كنند چگونه از راه گفتار و كردار در اداره

ی تـو ایـن  ت و پیشـهاسـ Politike tekhne اگر فكر تو را درست دنبال كرده باشم، مراد تـو ھنـر سیاسـی: گفتم
  .تربیت كنی Agatous politas، شھروندان قابلی پولیسی  است كه برای اداره

  .ام آری، چنین است، سقراط، تعھدی كه كرده: گفت

آمـوختنی  Arete politike توانی بر ما روشن كنی كـه قابلیـت سیاسـی اگر می …پروتاگوراس گرامی،  …: گفتم
Didakton  است، دریغ مكن.  

به یاری استدالل یا : خواھید روشن كنم ولی این نكته را از چه راه می. البته، دریغ نخواھم كرد: اگوراس گفتپروت
  ؟ Mutosگویند، یعنی در شكل اسطوره  از راه داستان ھایی كه سالخوردگان به جوانان می

پس پروتاگوراس . توضیح دھد داند، مطلب را بسیاری از حاضران در مجلس تقاضا كردند از ھر راه كه خود بھتر می
  :با اظھار این كه بھتر است ابتدا داستانی بگوید، مطلب را چنین آغاز كرد

چون روز آفرینش جانداران فرا . ای نبود در روزگاران گذشته، زمانی بود كه در جھان تنھا خدایان بودند و ھیچ میرنده
ھای مناسب را میان آنان تقسـیم  آن گماشتند كه قابلیت را بر Epiméthéeو اپیمته  Prométhéeھا پرومته  رسید، آن

ی وسایل  اما چون فرزانه نبود، با بی توجھی ھمه …اپیمته توانایی ھای گوناگون را میان جانداران تقسیم كرد …كنند
  …ھا را به جانوران داد و برای نوع بشر چیزی باقی نگذاشت و توانایی

انـد ولـی آدمـی برھنـه و  ی جانوران مجھز گردیـده بازرسی كند و دید كه ھمه در این بین، پرومته آمد تا كار او را
، Athénaو آتنـا  Hephaistosھـای ھفایسـتوس  ای دیگر ندید، ھنر چاره …بدون كفش و پوشش و سالح مانده است



ای بـه  جـهیعنی دانش و فنون راجع به ساختن وسایل را دزدید و به نوع بشر بخشید و چون بی آتش از آن فنـون نتی
بدین سان، آدمی دانش خاصی را كه برای حفظ خود نیاز داشت، دارا گردید . آمد، آتش را نیز به آنھا افزود دست نمی

بـود و  Zeusی زئـوس  ایـن ھنـر در گنجینـه. ھم چنان بی بھـره بـود Politiken) ورزی سیاست(ولی از ھنر سیاست 
  …كنند، نداشت وار است و دربانانی ھشیار از آن پاسبانی میپرومته فرصت رخنه به جایگاه زئوس را كه دژی است

از ایـن رو ھمـواره . ایجـاد نشـده بودنـد ھـا پـولیسولی آدمیان، با این منابع، ابتدا پراكنده می زیستند چون ھنوز 
 معـاش امـرارھـای گونـاگون  دیدند، زیرا اگر چـه بـه یـاری فـن ی درندگان بودند و از آنان آسیب می دستخوش حمله

فنون آن ھا كفاف جنگ با درندگان را نمی دادند زیرا آن . كردند، ولی از پایداری در برابر جانوران درنده ناتوان بودند می
آمدند تا  در نتیجه، گرد ھم می. سیاست كه ھنر نظامی بخشی از آن است، برخوردار نبودند  Tekhneھا ھنوز از ھنر

پرداختنـد زیـرا از ھنـر سیاسـت  شدند به آزار یكدیگر می مین كه جمع میاما ھ. در امان باشند ھا پولیسبا تشكیل 
  .رفتند شدند و از بین می بی بھره بودند، به طوری كه دوباره پراكنده می

عدالت، مـوازین جمعـی ( dikeو ) شرم، خویشتن داری(  aidosی نابودی دید،  زئوس چون نوع بشر را در آستانه
ی آن آدمیان بـا یكـدیگر پیونـد یابنـد و در  به روی زمین فرستاد تا به واسطه Hermesی ھرمس  را به وسیله) رفتاری
شرم و عدالت را میان آدمیان چگونه تقسیم كنم؟ ھمان سـان : "ھرمس از زئوس پرسید. ھا نظم برقرار شود پولیس

الً ھنر پزشكی چـون ھا بدین گونه است كه مث ھا و ھنر ھا گوناگون تقسیم شده است؟ تقسیم فن كه ھنرھا و فن
آیا در . فنون دیگر نیز به ھمین قاعده تقسیم شده. اند كافی است به یك تن داده شد برای گروھی كه از آن بی بھره

چنان تقسیم كن كـه : "زئوس گفت" ھا برخوردار سازم؟ از این روش پیروی كنم یا ھمه را از آن dikeو   aidosتقسیم 
 ھـا پـولیسھا مانند ھنرھای دیگر در دست تنی چنـد قـرار گیرنـد،  ه اگر این فضیلتھمه از آن ھا بھره مند شوند، چ

را  dikeو   aidosحتا به نام من قانونی وضع كن كه به موجب آن ھر كس را كه استعداد پـذیرفتن . پایدار نخواھند ماند
  »."مصیبتی بزرگ است پولیسندارد بكشند زیرا وجود او برای بقا 

  

  : گیرد ای می پروتاگوراس نتیجه حكایت، در پایان

ی مردم، از جمله آتنیان، معتقدند در جایی كه ھنر معماری یا فنی دیگر موضـوع  از این رو، سقراط گرامی، ھمه«
و اگر كسی كـه از آن ھنـر . بحث باشد تنھا چند تنی كه در آن ھنرھا استادند حق دارند در بحث و شور شریك شوند

ی  ولـی آن جـا كـه مسـأله. اظھار نظر كند، او را تحمل نمـی كننـد و حـق ھمـین اسـت ھا بی بھره است به خواھد
و   aidosمندی از  در میان باشد، یعنی موضوعی كه شرط اظھار رای در آن بھره Politike areteورزی  قابلیت سیاست

dike مدنی برخـوردار باشـند و ی مردمان باید از این قابلیت  دھند سخن بگوید زیرا ھمه است، به ھر كس اجازه می
ی مردمـان اجـازه داده  پـس سـقراط، بـدین علـت اسـت كـه بـه ھمـه. اگر جز این باشد، شھری در كـار نخواھـد بـود

  .»شود در مسایل سیاسی مشاركت كنند می

  

، پروتـاگوراس بحـث اسـتداللی خـود را در "حكایتی كه سالمندان به جوانـان مـی گوینـد"حال، پس از اسطوره یا 
  :كند آغاز می پولیتیای  باره

ی  پس سقراط، گمان می كنم ثابت كرده باشم كه ھمشھریان تو حق دارنـد بـه ھـر آھنگـر و كفـش دوز اجـازه«
  .اظھار نظر در مسایل سیاسی بدھند زیرا قابلیت سیاسی را آموختنی می دانند

ھمـین , دھنـد مرگ ادامه می شود و پدران به تربیت فرزندان خود تا ھنگام این آموزش از آغاز كودكی شروع می
سپس  …كوشند تا كودك به بھترین وجه ببار آید ی كسانش از پدر و مادر، می رسد، ھمه كه كودك به سن تمیز می

خواھند كه به كردار و رفتار كودك بیش از خوانـدن و نوشـتن و چنـگ  چون كودك را به دبستان فرستند، از آموزگار می
كوشند و پس از آن كـه كودكـان خوانـدن و  آموزگاران نیز در تربیت اخالقی كودكان می از این رو،. نواختن اھمیت دھد

آموزند و شـاگردان  است به آنان می …نوشتن را فراگرفتند، اشعار شاعران بزرگ را كه حاوی نكات اخالقی و معنوی 
انـد بـه  یك از خود بـه یادگـار گذاشـتهدارند كه آن شعر ھا را از بر كنند تا بدین سان مردانی را كه نامی ن را بر آن می

  .ی ستایش بنگرند و در زندگی سرمشق خود سازند و بكوشند تا خود نیز مانند آنان شوند دیده

…  

گوینـد، ایـن بـار نوبـت پـولیس اسـت كـه  رسد و جوانان محضر آموزگار را ترك می چون دوران آموزش به پایان می
ھا زندگی خود را تنظیم كنند تا خودسـر و لگـام گسـیخته نگردنـد و از  ق آنھا بی آموزد كه مطاب قوانین خود را به آن

نویسـد و نـو آمـوزان را بـر آن  ھای الفبا را بر لوحی مـی ھم چنان كه آموزگار زبان حرف. ھوی و ھوس پیروی ننمایند
ی قـانون گـذاران  شـهی اندی ھایی را كه زاده ی او مشق و تمرین كنند، پولیس نیز قانون دارد كه از روی نوشته می

ھا حكومت كنند و یا تحت حكومت قـرار گیرنـد و اگـر  ھا انسان خواھد كه طبق آن كند و می فاضل است ترسیم می
  …كسی از آن قوانین سر بتابد او را مجازات كنند



بینی این ھمه ارج برای قابلیت سیاسی، چه به صورت فردی و جه به صورت جمعی،  ولی سقراط، با این كه می
  .»توانی از آموختنی بودن قابلیت سیاسی تردید كنی؟ اند، چگونه می قایل شده

        

  :که گیریم می  از گفتار فوق، در مناسبت با موضوع مورد بحثمان، نتیجه

حتا در . یا قابلیت سیاست ورزی، به طور برابر، از آن ھمگان است dikeو   aidosدر نگاه پروتاگوراس، 
اسـت و دربانـانی ھشـیار از آن  اسـتواردژی "ن ھنر سیاسی را از جایگاه خود كه اسطوره، خدای خدایا

نـزد  ،پولیتیـاپـس، . كنـد برای ھمیشه، به آدمیان اعطا مـیو به طور كامل و برابرانه " كنند پاسبانی می
خویشـاوندان « و اختصاصـی قلمـرو انحصـاری  در .ما، فاقـد ھـر گونـه سرمشـق بـرین اسـتُسفیستِ 

ھـر , ھنری است كه، بـر خـالف ھنـر ھـای دیگـر. قرار نداردقیمومتِ سرمشق خدایی  یا تحتو » خدایان
ھنری است كه مردمان، از كـودكی تـا پیـری، در مكتـب . تواند از طریق جھد و كوشش فرا گیرد كس می
یعنـی در . برنـد گیرنـد و بـه كـار مـی ، فـرا مـیپـولیس سـرانجام در مکتـبمدرسه و سپس در خانواده، 

  .شوند و مشاركت می كنند ی امور خود سھیم می اداره

مـداری  شـھر  – دولـت: نزد پروتـاگوراس مـی نـامیم" الئیک"» داری-شھر«این آن چیزی است که ما 
  . خدایان» خویشاوند«زمامداران گذار و  دنیوی، بدون سرمشق برین و خدایی و بدون بنیان

  

 

  

   »آدمیوجدان «و  »منطق دولت«تقابل : آنتیگون
  

كمتـر بـه واقـع، ). ٣٠"(ھاسـت ی زمـان یكـی از زیبـاترین شـاھكارھای ھمـه"ی ھگـل،  آنتیگون، به گفتهاژدی تر
ی تراژدی ھای سوفوكل، به ویژه اودیپ و آنتیگون، تـاملی  شود كه در باره اندیشمند و فیلسوفی در جھان یافت می

مجدداً بـه سـبك خـود از ، در زیر آورده ایم كه مشھور ھمسرایان را سرود که ھا، ھایدگر است آخرین آن. نكرده باشد
  ).٣١(پردازد میبه تفسیر مو به موی آن خود،  مقدمه بر متافیزیکدر و  گرداند می بریونانی به آلمانی 

ایـن اثـر  در با خوانش قطعاتی از آنتیگون، می خواھیم نشان دھیم، این است كـه ،اما آن چه كه ما در بحث خود
داری دموكراتیـك تـاریخ،  -دم شـھر نظیـری، در سـپیده با درخشندگی بی» ی الئیك مسأله«ی یكی از مبان ،نیرومند

 آزادی وجـدان ی دولت با رابطهكـه  انگیز دوم الئیسیته مسألهبه عبارت دیگر، ما در آنتیگون با . شود طرح می
و اعتقـادات  بشـریجـدان ، حریم و)٣٢(»منطقی«، بنا بر )پولیس(آن جا كه دولت . شویم ، رو به رو میاست فردی

اسـت كـه تـراژدی  پس، از ایـن نگـاه. برد كند و از این ره، راه به جایی جز نابودی خود نمی دینی آدمی را پایمال می
  . ایم دادهسوفوكل را مورد توجه خود قرار 

شـركت  پـولیسھـای سیاسـی  در فعالیـت. ھـا و دوسـت پـریكلس اسـت ی ُسفیست ، ھم دوره)٣٣(سوفوكل
اما با این حال، او تماماً  شاعری تراژیك است و ھـم چـون اشـیل، . گیرد ھایی نیز به عھده می مسئولیت كند و می

آن جـا كـه ھمسـرایان سـرودی در وصـف . شود ی معروف زیر اعالم می كه در قطعه ایمانی. باوری عمیقاً دینی دارد
خـود » ھـم سـفره«ی مـی دھنـد و جـا» قلـب خـود«را در  انسـانسـرایند و  ، مـی»شـاھكار عجایـب«انسان، چون 

آن گاه كه انسان در دانش خود، سـھم قـوانین شـھر و سـھم عـدالت خـدایان را در نظـر " ولی …كنند می
  ".  گیرد

  

  دنیا سرشار از عجایب است  :ھمسرایان

  .اما ھیچ چیز در دنیا عجیب تر از انسان نیست    

  آن سو تر از سپیدی دریاھا    

  سپارد می ھای تیزرو بادبان به توفان    

  زند خویشتن را به جنبش پر جوش امواج خروشان می    

  .گذرد ھا در می و از گرداب    

  ی جھان، بزرگترین الھه    



  زمین جاویدان، پایان ناپذیر و خستگی ناپذیر را    

  ھا ھا و گاوآھن سال به سال، با رفت و آمد گاو    

  .كند می فرساید و بارور می    

  انبوه پرندگان سبكبال را    

  .كند افكند و اسیر می به دام می    

  انسان بسیار ھوشیار    

  زارھا درندگان وحشی بیشه    

  و زندگی پر تپش قلب دریاھا را    

  كشد در تار و پود تورھا به بند می    

  كند ھا غلبه می او بر حیوانات آزاد كوھستان    

  .آورد و آنان را به خدمت خود در می    

  یك روز یوغ خود را    

  ھا، واج اسببر بال م    

  .ی خستگی ناپذیر ورزاوھا نھاد و بر گرده    

  .اندیشد تند تر از باد می    

  .ھا اثر اوست سخن و نظام شھر    

  .برد ھا پناه می  در برابر باران و یخبندان به زیر بام    

  شتابد كه به سوی آن می ای در آینده    

  .كند خطر را پیش بینی می    

  است، ی ھستی و نیستی انسان سرچشمه    

  تنھا در برابر مرگ زبون است،    

  و از آن گریزی ندارد، با این ھمه    

  شفای بسی از دردھای به ظاھر بی درمان را    

  .یافته است    

  ھایش را ی بی پایان موھبت و گنجینه دانش    

  كند، گاه نثار خوبی می    

  .و گاه نثار بدی

  پس آن گاه كه در این دانش خود،

  گیرد، عدالت خدایان را در نظر میسھم قوانین شھر و سھم 

  رسد ی رفیع می در شھرِ خود، به نقطه

  ی جنایت گردد، ولی آن گستاخی كه آلوده

  .  شود از شھر رانده می

  ی من گردد، سفره پس مباد كه ھم

  . قلب من بر او بسته باد و درِ◌ِ 

  

، ھستند، یكی در دفاع تباییپ، شاه سابق ، كه فرزندان اودPolyniceو پلینیس  Etéocleدو برادر آنتیگون، اتِئوكل 



ژوكاست كه ھم زن و ھم مـادر اودیـپ . شوند تن به تن كشته می نبردیآن، در  خصم باو دیگری در ) تبای(از میھن 
او، پس از . كرئُنبرادری دارد به نام  پلینیس است،و  اتِئوكل، یا به عبارت دیگر ھم مادر و ھم مادر بزرگ آنتیگوناست 

بـه نـام رسـتگاری  ،كـرئُن. گـردد می تبای، شاه مشروع »بنا به حق خویشاوندی و امتیاز خون« ران اودیپ،مرگ پس
با افتخار تمام به خاك سـپرده شـود و در « باید دفاع كرده است، اش دستور می دھد كه اتِئوكل، چون از میھنشھر، 

ی تبـاش خیانـت كـرده و بـر ضـد ا بـه مـیھن چـون كـه پلینـیس، حـالیدر  ؛»دندبرابر آرامگاھش مراسمی به جای آور
ھـا  از افتخار ھیچ آرامگاھی برخوردار نگردد و كسـی بـر او نگریـد و جسـدش را بـه پرنـدگان و سـگ« ،است شوریده

شھر را نمـی پـذیرد و  دیگری پیروی می کند، فرمان دولتی زمامدار» حکم«اما آنتیگون که از  .»سپارند تا وی را بدرند
  .   كند را دفن می شبرادرشبانه جسد 

  

  از فرمان من خبر داشتی؟! حاال بگو ببینم، در یك كالم  :ئُنكر

  .البته، چه گونه می توانستم از آن بی خبر باشم؟ فرمانی كه مثل روز روشن بود  :آنتیگون

  گیری؟   پس تو چنان گستاخی كه قانون مرا به ھیچ می   :ئُنكر

  .ه استآری، چون زئوس آن را مقرر نكرد  :آنتیگون

  عدالت خدایان زیر خاك، چنین قوانینی برای مردگان ننھاده است،    

  ی آدمی را  برتر از آیین ایزدان بدارد، و من گمان ندارم كه فرمان تو بتواند اراده

  .تواند پایمالش سازد برتر از آن قوانینی كه اگر چه نا مدون است، ولی ھیچ نیرویی نمی

  .ز و دیروز نیستزیرا این قوانین از آن امرو    

  .ھیچكس آغازشان را نمی داند    

  …آن ھا جاویدان ھستند    

  ی عقوبت خدایان گردم؟ شایسته ،آدمیسزاوار است كه از ترس     

  .ام حتا بدون فرمان تو، برای مرگ آماده    

  .به گمان من، مرگی زودرس، برایم موھبتی خواھد بود    

  .خواستار آرامش مردگان است ھر زندگی كه از دردھای بیشمار لبریز باشد،  

  .در شمار رنج ھا نمی آورم ی،ا چنین، سرنوشتی را كه تو برایم مقدر داشته ھم

  در رنج باشم، ام، بد بختی این بود كه از بی آرامگاھی برادرٍ مرده    

  .و من نتوانستم به آن تن در دھم    

  …دیگر ھر چه پیش آید برایم یكسان است    

  .دان رفتار كردماین است قانونی كه ب    

  خواھی گفت  به زبان دیوانگان سخن می گویم، اما دیوانه شاید 

  خواند؟ آن كسی باشد كه مرا مجنون می    

    …  

  …شكنند بدان كه این طبایع جان سخت آسانتر می  :ئُنكر

تـوان از  شـرمی مـی كـه بـا بـی  پنـدارد گیـرد و مـی این زن تبھكار قوانین مستقر را به ھیچ می
در حقیقـت دیگـر بـه ایـن . فـرازد بالد و با تبختر تمـام گـردن مـی به جنایتش می. ریختمكافات گ

حساب، من نیستم كه مردم، بلكه اوست كه اگر بگذرم ھم چنان بیشرمانه تفاخر كنـد، در شـھر 
  .كند خوٍد من، مردی می

…     

  جز مرگ من، چیز دیگری ھم می خواھی؟  :آنتیگون

  .چیز است نه، مرگ تو برای من ھمه  :ئُنكر



ھمـه . پس درنگ از چیست؟ ھمه چیز تو مرا بدآیند است و از بركت ایزدان، ھمیشـه خواھـد بـود  :آنتیگون
توانسـتی  اگـر مـی. پارسـایی، عشـق خواھرانـه و افتخـار مـن –  چیز مـن نیـز تـرا بدآینـد اسـت

اران خوانند، اما جبـ شنیدی كه مردم مرا می صداھایی را كه ترس خفه كرده است بشنوی، می
از ھر سعادتی برخوردارند، از جمله، از حق مطلقی كه ھر چه می خواھند بگویند و ھر كاری كـه 

  . مایلند بكنند

  .      اندیشد ، تو تنھا كسی ھستی كه چنین میتبایدر   :ئُنكر

    .ای ھا را بسته اندیشند ولی تو دھان ھمه چون من می  :آنتیگون

  اند؟ ننگ نداری كه ھمه رھایت كرده  :ئُنكر

  از بزرگداشت خون كسانم چه ننگ؟  :آنتیگون

  كه خصمانه كشته شد ھم خون تو نبود؟ اتئوكلبرادرت،   :ئُنكر

  .از خون پدر و مادرم  :آنتیگون

  .ی تو از خائن، ناسزایی است به او ستایش كافرانه  :ئُنكر

  .داستان است خفته در خاك با من ھم اتئوكل   :آنتیگون

  .كند ا ھمسان او بستایی، ترا متھم میاگر عصیان گری ر  :ئُنكر

  .ی او اما آن دیگری، برادر او بود و نه برده  :آنتیگون

  .یكی دشمن میھن بود و دیگری دوست آن   :كرئُن

  .قانون مرگ برای ھمه یكسان است  :آنتیگون

  .رستگار و تبھكار سزاوار سرنوشتی یكسان نیستند  :كرئُن

     معنایی دارد؟     آیا این سخنان برای مردگان  :آنتیگون

  .دوست نمی شود –حتا مرده  –ھرگز دشمن   :ئُنكر

  .من برای مھر ورزی به دنیا آمده ام، نه برای كینه ورزی  :آنتیگون

  .پس برای مھر ورزی به مردگان به زیر خاك بخسب  :ئُنكر

      .   تا من زنده ام ھیچ زنی در شھرم قانون نخواھد گذارد

  )٣۴()١٣٧٨چاپ سوم،  –شاھرخ مسكوب، انتشارات خوارزمی  ،تبایی  آنتیگون، افسانه(

  

 از منـافع، اسـتقالل و آزادی سـرزمین و مـردمکـه  یمنطـق دولتـ: وجـود دارد» منطقی«كرئُن  در حكم ممنوعیت
پولینیس با یک لشکر خارجی به میھنش حملـه . کند ، در مقابل دشمنان خارجی، دفاع میاش آن در تمامیتساکن 

خاکسـپاری عمـل دولـت در ممنـوع کـردن مراسـم  .شـود اما او در جنـگ کشـته مـی. د مجازات شودکرده، پس بای
برای کسی که به مـیھن و مـردمش بـدی کـرده اسـت، قابـل دفـاع و پـذیرش بـرای ھمـه اسـت و مشـروع  رسمی

 حکـم ممنوعیـت را تـا آن جـا. کنـد امـا مشـکل در آن جاسـت کـه دولـت پـا را از گلـیم خـود خـارج مـی. باشد می
آداب و رسـوم  و شـعایر دینـی و . کنـد  گسـتراند کـه بـه حـریم وجـدان فـردی و فـامیلی تجـاوز مـی می

حتا گریستن خواھر بر مزار برادر و پاشیدن خاک بـر روی جسـد او ... را ممنوع اعالم می کند... خانوادگی
نی، بـی حرمتـی بـه مقدسـات عملی که نزد خدایان زیر زمی. کند می ی الشخورھا بد تر از ھمه، جسد را طعمه. را

  است

بـرادر و ھـم ، )٣۵(oikosخـانواده  عشق مقدس بـه :انگیزاند اخالقی دیگری بر می معنوی و آنتیگون را نیروی اما
ایـن ھـا )... ٣٧"(عدالت خدایان زیر زمـین"و ) ٣۶"(قوانین نانوشته"، رسوم نیاکان، وفاداری به خانواده، دینداری .خون

. بدرنـد و جسـدش را درنـدگانكنند كه  نگذارد برادرش بـدون قبـر بمانـد  به او حكم می  ھستند وش ھای ھمه ارزش
 .نیسـتحكـم زئـوس و خـدایان زیـر خـاك  ،رود چون فرمان او نمی پولیس مشروعرمامدار آنتیگون زیر بار حكم دولتی 

و  زئوس . روی می کند و بسپس او تنھا از قانون زئوس پی. ای وجدانی و دینی است خاکسپاری برادر برای او مسأله
  .که مرده ای را طبق آداب و رسومی به خاک نسپارند" ھر گز چنین نخواسته است"

سوفوکل، تقابل عظیم و مـرگ آور  ی بدین سان، مشاھده می کنیم  که در این صحنه از نمایش نامه
شـکل و  تـرین ن و روشـنو آنتیگون، مسأله انگیز دوم الئیسته را بـه ژرف تـری كرئُندولت و دین در ھیبت 



دینی توسط  ھای ای که ما آن را تامین و تضمین آزادی وجدان و آزادی مسأله. کند مضمونی مطرح می
  .        یکی از سه اصول ینیادین الئیسیته نامیدیم ی دولت الئیک به منزله

  در تاریخ " الئیك"نخستین گفتار سیاسی 
 

او ھـم سـن . آیـد بـه دنیـا مـی سیاسـی و دمـوکراتاشـرافی،  یا ادهقبل از میالد در خانو ۴٩۵در ) ٣٨(پریکلس
معلـم او کـه اسـتاد سـقراط نیـز ھسـت، آناکسـاگورِ  کالزوِمنــی . سـال جـوان تـر از پروتـاگوراس اسـت ۵سـوفوکل و 

Anaxagore de Clazomènes ـــونی ـــبِ ای ـــه  . اســـت Ionien، از مکت ـــی را  nousفیلســـوفی اســـت ک ـــا خـــرد آدم ی
  . فرو افتاده است chaosدر کائوس  داند که ی میی عالم ھمه ی ساماندھنده

بیسـت و ھفـت  ھای و جنگ ی فروپاشی آریستوکراسی، ظھور و رونق دموکراسی پریکلس زمامدار آتن در دوره
او ھر سال توسط مجلس خلق به سمت یکی از ده استراتژ انتخـاب مـی شـود امـا در . است) ٣٩(پلوپونزی ی ساله

آتنی که تحت زمامداری بالمنازع و پر اقتدار او تبـدیل . ده سال رھبر سیاسی و نظامی آتن استحقیقت به مدت پانز
   .شود مندی می به امپراطوری قدرت

در . آید می آتنی و رھبر حزب دموکرات، به ریاست این حزب در طلب ، اصالحEphialteپریکلس، پس از قتل افیالت 
گیـری،  رفرم ھای دمـوکراتیکی چـون شـرکت شـھروندان در مجـالس تصـمیم این دوره است که با حمایت و ابتکار او،

انجـام ... انتخاب برخی مقامات و مسئولین بـر اسـاس قرعـه کشـی و یـا پرداخـت حقـوق بـه اعضـای مجلـس خلـق
  .پذیرند می

سـخنرانی پـریکلس در مراسـم خـاک سـپاری قربانیـان خـوانیم،  ای که فرازھـای اصـلی آن را در زیـر مـی خطابه
. کنـد نقل می تاریخ جنگ پلوپونزی، در )۴٠(توسیدیداین خطابه را مورخ بزرگ یونانی، . زی استپلوپون ھای جنگ

پریکلس در آن مراسم وفادار است و تا چه حد، توسیدید، که در ضمن دوست  ھای این که روایت او تا چه حد به گفته
می کند؟ جای بحث مورخان است و موصوع کـار مـا پریکلس نیز ھست، نظرات شخصی خود را از زبان استراتژ بیا ن 

  .در این جا نیست

 

  

چـون وقـت آن , در مراسم به خاك سپاری نخستین قربانیان جنگ، پریكلس را برای خواندن خطابه برگزیده بودند«
  :ی حاضران برسد و چنین گفت فرا رسید، او بر كرسی بلندی ایستاد تا صدایش به ھمه

…  

مان آغاز می كنم، زیرا در جنین مناسبتی ستودن ایشان و به یـاد آوردن كارھـای بلنـدی كـه سخن را با یاد نیاكان
در این سرزمین كه ھمیشه قومی واحد در آن سكونت كرده است، نیاكان مـا . اند، ھم رواست و ھم الزم انجام داده

اند كه تا امروز آزاد باقی مانده  اند و كشوری را برای ما به ارث نھاده نسل به نسل با شجاعت و فضیلت زندگی كرده
اند زیرا كشـوری  ولی پدران ما بیش از آنان در خور ستایش. از این رو، شایسته است كه نیاكانمان را بستاییم. است

را كه از پیشینیان خود به ارث بردند، با تحمل رنج فراوان، بزرگتر و نیرومندتر كردند و برای انسان ھـای امـروزی بـاقی 
اما خود ما كه امروز بیشترمان در سنین كمال ھستیم، و در این جا گرد ھم آمـده ایـم، مـا نیـز بـه وسـعت و  .گذاردند

ایـم كـه چـه در زمـان  ایم و چنان آن را سـازمان داده ھا افزوده ی زمینه ایم، در ھمه كه به ارث برده  نیروی پولیسی
  .اشدصلح و چه در ھنگام جنگ، از بیشترین آزادی عمل برخوردار ب

دانید كه ما و پدرانمان چگونه در برابر متجاوزین، چه یونـانی و چـه بیگانـه، پیروزمندانـه مقاومـت و  شما ھمه می
خواھم در این باره سخن را به درازا بكشم و  من نمی. جانفشانی كردیم و به فتوحاتی كه امروز داریم، دست یافتیم

عظمـت خـود را بایـد مـدیون كـدام نظـام سیاسـی : م این اسـتخواھم طرح كن اما سوالی كه می. گذرم از این می
ھـایی از روح یونـانی؟ ایـن اسـت آنچـه كـه مـی خـواھم امـروز قبـل از  ھا؟ و كدام شاخص باشیم؟ مدیون كدام نھاد

ھا در چنین شرایطی ھم به جاست  كنم كه طرح این سوال من فكر می. ا مطرح كنممستایش مردگانمان در برابر ش
  .اید، سودمند ھایی كه در این جا گرد ھم آمده ما شھروندان و خارجیو ھم برای ش

نـه تنھـا . خـورد ھـای سیاسـی ھمسـایگانمان نمـی ی غبطه به نظاما ما در ھیچ زمینه Politeiaنظام سیاسی 
ی  ھــای سیاســی بعیــد اســت بلكــه نظــام سیاســی مــا، در حقیقــت، سرمشــقی بــرای ھمــه تقلیــد از دیگــر نظــام

از . كنـد ی انبوه شھروندان و نه صرفاً اقلیتی عمـل مـی كه رژیم سیاسی ما در خدمت منافع تودهزیرا . ھاست خلق
ی مـا در مقابـل قـانون  در دعاوی و اختالفات خصوصی، ھمه. اند را بر این نظام نھاده Demokratiaاین روست كه نام 

Nomos جه به میزان حرمت آنان در نـزد مـردم، ھای دولتی و قضایی شھر، با تو انتخاب شھروندان در سمت. برابریم
  .پذیرد صورت می



ی خـود بـه تصـدی امـور  مالك گزینش شھروندان، قابلیت و توانایی شخصی است و نه این كه ھر كـس بـه نوبـه
اسـت كـه مـا  Elenterosبا روح آزادی . شود تنگدستی و گمنامی، ھیچ فردی را مانع از خدمت به پولیس نمی. رسد

كنـد و در نتیجـه،  ی ما عمـل مـی و ھمین آزادی است كه در شرایط روزانه Politenomenكنیم  یحكومت  م-خود-بر
  …دارد ظن را از میان ما بر میؤھرگونه بدگمانی و س

ما در زندگی خصوصی آزادیم و به مسامحه گرایش داریم ولی در زنـدگی جمعـی در پـولیس، پیـرو اجـرای دقیـق 
ی قـوانین،  كنـیم و بـه احكـام ھمـه گـزینیم، اطاعـت مـی قامات دولتی بـر مـیاز كسانی كه برای تصدی م. قانونیم

نھـیم و از قـوانین نـا نوشـته كـه  انـد، گـردن مـی عدالتی وضع شـده خصوصاً قوانینی كه برای حمایت از قربانیان بی
  . كنیم شود، تخطی نمی اعتنایی به آنھا در نظر عموم شرم آور تلقی می بی

پردازیم و برای این منظور در طـی سـال،  از كار و مشقت، به تفریح و استراحت می ما برای رفع خستگی ناشی
آرایـیم و بـا لـذتی كـه ھـر روز از  خانه ھای مان را به زیباترین وجه می. كنیم ھای ورزشی و مذھبی بر پا می جشن

ی نعـم و  ، ھمـهبـه علـت قـدرت و بزرگـی شـھر مـا. كنـیم ھـا و نامالیمـات را فرامـوش مـی بریم، تلخـی ھا می آن
شوند، به طوری كه استفاده از محصوالت كشورھای بیگانه برای  ھای سراسر جھان به كشور ما سرازیر می فراورده

  .ھای كشور خودمان ما ھمان گونه امر عادی است كه به كار بردن فراورده

…  

حـال بـه امـور شخصـی و  توانند در عین ، میPolitikenكنند  ی حكومت شھر مشاركت می آن ھایی كه در اداره
توانند در جریان مسایل  ی خود ھستند، كامالً میا ھای حرفه ھایی كه سرگرم فعالیت آن. خصوصی خود نیز بپردازند

ما در واقع تنھا كسانی ھستیم كه معتقدیم ھر كس كه در امور سیاسی دخالت نكند . عمومی و سیاسی قرار گیرند
  . فایده بنامیم د بلكه شایسته است كه او را شھروندی بیخواھ تنھا راحتی و آرامش خود را نمی

مان، به طـور مشـخص در امـر حكومـت شـھر دخالـت  مان و یا با طرح پیشنھادات رأیما ھمگی، حداقل از طریق 
بدترین چیزھا در نظر ما این اسـت . زیان بار است Pragmaبرای عمل  Logosزیرا معتقد نیستیم كه سخن . كنیم می

یكی دیگر از . ی آن به درستی اندیشیده و شور كرده باشد آنكه در باره ا شتاب دست به كاری بیازد بیكه شخصی ب
كنیم، در حالی كه نزد دیگران،  اندیشیم و آن گاه خطر می موارد افتراق ما با دیگران این است كه ما نخست نیك می

جاعت، آیا در عالی تـرین شـكل خـود، ش. شود تصمیمی می شجاعت محصول نادانی است و اندیشیدن موجب بی
ی بـا ا شناسـند و بـا ایـن شـناخت بـی ھـیچ واھمـه ھا را به روشـنی مـی ھا و رنج نزد كسانی نیست كه خوشی

  .شوند ھا رو به رو می پیشامد

…  

ی من ھـر فـردی در  ی یونان است و به عقیده ما مدرسه پولیسی این خصایص، می گوییم كه  با توجه به ھمه
خود بیابد و آن فعالیت را با قدرت و سھولتی  درتواند توانایی الزم برای شركت در اشكال متنوع فعالیت را  شھر ما می

  ».بی ھمتا انجام دھد

  ).١١٢، كتاب دوم، ص ١٣٧٧تاریخ جنگ پلوپونزی، دمحم حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، سال (

  

و دیگـر شـھرھای  ت، یعنـی دو قـدرت متخاصـم،ھای بیشماری از آتن و اسپار طی جنگ ھای پلوپونزی، انسان
 ھـای پس خطابـه پـریکلس بـه افتخـار جـان فشـانی. یونان که به نفع این یا آن طرف می جنگند، کشته می شوند

 شـود و اما پریکلس، ھمان طور کـه خوانـدیم، از موضـوع اصـلی مراسـم خـارج مـی. قربانیان جنگ است
عظمت خود را باید مدیون : خواھم طرح كنم این است سوالی كه می" :را طرح می کند پرسش کالنی

  " ھایی از روح یونانی؟ ھا؟ و كدام شاخص كدام نظام سیاسی باشیم؟ مدیون كدام نھاد

پاسخی سیاسی، اندرونی، غیر دینی و بـه عبـارتی  ،دھد پاسخی که او به این پرسش بنیادین می
سیاسی و الئیک  ی ه توان نخستین خطابهشاید سخنرانی پریکلس در این مراسم را ب. است» الئیک«

  .تاریخ از سوی یک سیاست مدار دانست

بــا  پــریکلس در بسـی جــا ھـا شــباھت زیـادی ی ھمـان طـور کــه مـی تــوان مشـاھده کــرد، خطابـه
ھـر كـس كـه در امـور سیاسـی  "، "ی یونـان اسـت مـا مدرسـه پولیس ": استدالالت پروتاگوراس دارد

پریکلس عوامل عظمـت یونـان را در  ...."فایده بنامیم را شھروندی بیدخالت نكند شایسته است كه او 
 )۴١(انـدرباش این عوامـل را در .کند یونان پیدا میھای دموکراتیک  نظام سیاسی دموکراتیک و در نھاد

بیند و نه در فراسـوی آن، مـثالً در حمایـت خـدایان یونـان و یـا در پیـروی از  یونان می پولیتیایو  پولیس
، جز در موردی که اشاره »الئیک«در این گفتار کامالً سیاسی و ... برین، خدایی، استعالییسرمشقی 

بـرای رفـع خسـتگی ناشـی از كـار و ") "ورزشـی"و " (ھـای مـذھبی جشـن"و " قـوانین نانوشـته"به 
، پریکلس در ھیچ جا از سخنرانی اش صحبتی از خدا، دین یا مسلک خاصی که عامل کند می" مشقت



   . عوامل عظمت یونان باشد، نمی کند یا یکی از

  نتیجه گیری کلی

  

ی  ی سیاسی و اندیشه را در فلسفه) ۴٢(»ئیکی ال مسأله«ھای  پربلماتیکدر این بحث، سعی کردیم مبانی 
  .نشان دھیم) ز میالدی پنجم پیش ا سده(سیاسی یونان کالسیک 

در . اسـت) خـدایی یـا دینـی(به پـارادیگم بـرین دولت  نسبت و استقالل » جدایی«انگیزِ  ھا، مسأله یکی از آن
  :کنند جنگ نطری میان افالطون و پروتاگوراس، گفتیم که پروبلماتیک فوق به صورت دو آلنرناتیو متضاد تظاھر می

یـا ) نظـر پروتـاگوراس(امـر ھمگـان اسـت ) بـه زبـان مـا» سیاست«یا به معنای نا دقیقی، ھمان ( پولیتباآیا  – ١
  ؟ و)نظر افالطون(» خویشاوندان خدایان«از  لیلدادی قعی ت خاصه

و یا چنین سرمشقی وجود ) نظر افالطون(پیروی کرد » شھر خوب«برای ) خدایی(آیا باید از سرمشق برینی  -٢
با مشـارکت  -را شھروندان در طول زندگی و آموزش و فعالیت شھروندی  )ر شھروی ام یا اداره(داری  -ندارد و شھر

  .گیرند فرا می -) پولیس(شھر  ی امور رهو دخالت در ادا

 )ھـای دینـی و آزادی(دولت الئیـک و آزادی وجـدان  ی ، رابطه»ئیکی ال مسأله«یکی دیگر از مسأله انگیزھای 
، یا انگیـز تـرین بیـان و صـحنه تـرین و شـگفت در آنتیگون سوفوکل نشـان دادیـم کـه ایـن موضـوع در عـالی. است
، به نمایش دو ھزارو پانصد سال پیشسوی بزرگترین تراژدین تاریخ، در ، از و آنتگون تقابل مرگ آفرین کرئونی  صحنه

  . گذارده می شود

زمامدار  ی پریکلس نشان دادیم، آن جا که را در خطابه» الئیک«ی گفتمان سیاسی  و سرانجام، نخستین نمونه
بلکـه در روی زمـین واقعـی، در .. .ی مطلـق عظمـت یونـان را نـه در آسـمان، دیـن یـا ایـدهھـای  ریشه »دموکرات«

  .جوید یونانی می پولیسو ) الئوس(ِدموس  ھای دموکراتیک توانایی

 سیاسی را در سیر تاریخ اندیشه» ئیکی ال مسأله«انگیزھای  ، رد پای مسألهھا ی این سلسله بحث در ادامه
  .یونان نشان خواھیم داد ازی سیاسی پس  و فلسفه

  

  

  ھا یادداشت
  

  

  -شیدان وثیق. ی الئیسیته و سكوالریسم و نقدی بر نظریه پردازی ھای ایرانی در باره»  چیست؟ سیتهالئی«)  ١(
  .١٣٨۴ –نشر اختران 

، به مناسبت صدومین سالگرد قانون جدایی دولت و دین در فرانسه در سال »ھزار و نھصد و پنج«ی  در مقاله)  ٢(
رجوع . ئیسیته و اختالف آن با سکوالریسم به دست داده ایم، تعریف و توضیح دقیق تر و کامل تری از ال١٩٠۵

  .١٣٨۴دی  –، آذر ١٠۶کنید به طرحی نو، شماره 

   Problématique: مسأله انگیز)  ٣(

ی  و ســرزمین آن، ھــم بــه معنــای جامعــه» شــھر«ایــن واژه در زبــان یونــانی ھــم بــه معنــای :  Polisپــولیس  ) ۴(
در مـورد تعریـف  .ی شـھری اسـت عنای سازماندھی سیاسی حامعهو ھم به م Cité شھروندان ساکن شھر

در . برای تفھیم پولیس به زبان ھای دیگر استفاده کرد Etat-cité» شھر-دولت«سومی، شاید بتوان از ترکیب 
 Politeuma پولیتومـاو ) ٧نـویس شـماره  زیـررجوع کنیـد بـه ( Politeia پولیتیاھای  این تعریف آخری، اصطالح

  .شوند می پولیسفھوم جایگزین م

)۵ ( Jean Pierre Vernant, Entre Mythe et politique, Editions du Seuil, 1996, Page 205 

  Anachronisme historique: یا نابھنگامی تاریخی)  ۶(

ارت به عب. است پولیسدر یکی از تعاریفش، به معنای قانون اساسی یا بنیاد نظام سیاسی :  Politeia پولیتیا ) ٧(
در تقسـیم بنـدی . تشـکیل شـده اشـت Politaiکـه از شـھروندان  پـولیسدیگر، شکل سازماندھی سیاسـی 

قانون اساسی نظام دموکراتیک : شود اساسی اطالق می) یا نظام(به یکی از انواع قانون  پولیتیاارسطویی، 
ریف فوق که خصلت جمعی در کنار دو تع. ھای موجود انحرافی از آن نظام ایدئالی است دموکراسی. راستین
حق شھروندی، حقوق سیاسی فردی و یا حق ھر شھروند : معنای دیگری دارد که فردی است پولیتیادارند، 

سرانجام، معنای چھارمی نیز وجود دارد که ناظر بر کاربرد حقوق شھروندی . در شرکت در امور سیاسی شھر



  .شود با حیات سیاسی در شھر مترادف می پولیتیادر این معنای آخری، . توسط خود شھروندان است

)٨  (Clisthène ۵٠٧ – ۵ھـایی در تقسـیم بنـدی  اصالح طلب و قـانون گـذاری اسـت کـه دسـت یـه رفـرم. م.ق ٠٨
بـر مبنـای محـل سـکونت تقسـیم  Démeی شھری را بـه چنـدین بخـش  جامعه .زند ای شھر آتن می منطقه

   . برخوردار است.. .ھای خود نآئی، ھا ھر بخش از مجالس خلقی، دادگاه. کند می

کـه در مبحـث سکوالریسـم یـا  ی الئیسـیته اسـت یکی از مقوله ھـای اصـلی و پایـه ای در نظریـه» جدایی« ) ٩(
  .من ھای در این مورد رجوع کنید به نوشته. سکوالریزاسیون وجود ندارد

)١٠ (Athée  آ«ای یونانی است كه از حرف  ، واژه» «A «ی تئوس  و كلمهtheos وند  پیش. تشكیل شده استA  به
 Athéismeخـدایی  و بـی» خـدا – بـی«مجموعـاً . تئـوس بـه معنـای خـدا اسـت واژهو » بی«یا » نه«معنای 

  . شود می

)١١ (, Agnosticisme Agnostique  بی«، از حرف ١٢، به ھمان ترتیب زیر نویس «)آ) (A  ( وgnose  كـه شـناخت و
و  وعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسـا انگـاری، نمیـدانمی، الادریمجم. معرفت است، تشكیل شده است

  .الادریگری است

)١٢( Séparation de l'Etat et des Eglises  

)١٣( Staat, State, Etat   

)١۴( Liberté de conscience  

در ماده . دو مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متح ١٩۴٨دسامبر  ١٠به تاریخ  ی حقوق بشرجھان هاعالمی) ١۵(
ایـن حـق : منـد شـود شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجـدان و دیـن بھـره ھر«: است  آن آمده  ھجدھم

مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و ھم چنین آزادی اظھار دین یا اعتقاد، در قالب آمـوزش دینـی، عبـادت و اجـرای 
ی دمحم  ترجمـه(» .ی یا عمـومی اسـتھا و مراسم دینی به تنھایی یا به صورت جمعی، به طور خصوص آیین

، ١٣٧٨چاپ سوم،  – ی آن ی جھانی حقوق بشر و تاریخچه اعالمیه –ی گلن جانسون  نوشته –جعفر پوینده 
  ).نی تھران، نشر

 )١۶ (Pluralisme  

)١٧( Paradigme 

)١٨ (Ecole grecque  

)١٩ (Moment grec  

  .را تدوین کند Thurioiی شھر توریوا پروتاگوراس از طرف پریکلس مأمور شد قانون اساس) ٢٠(

)٢١ (Sophia   :مھارت، فضیلت، دانش، علم، خرد .  

   .اند ترجمه کرده» جمھوری«ھا  ی زبان را دارد که در ھمه Politeia پولیتیاکتاب افالطون عنوان یونانی ) ٢٢(

)٢٣ (Protagoras 

)٢۴ (Sophistes - Sophistique 

)٢۵ (Mario Untersteiner; I Sophisti  

)٢۶( Diels Kranz 80 A 1 

)٢٧( Diels Kranz 80 B 1  

)٢٨( Diels Kranz 80 B 4 

 Protagoras, Tr. Frédérique Ildefonse, Flammarion, 1997  :فرانسه زبان ی جدید به ترجمه )٢٩(
  . ھگل، زیباشناسی )٣٠(

  Hegel, Esthétique, Livre de poche, 1995, Tr. Charles Bénard, P. 584 
)٣١( Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Gallimard, 1952, tr. Gilbert Khan, P. 153-155  

)٣٢( Raison d'Etat  

)٣٣( Sophocle ۴٩۵/۴٩۶ – ۴٠۶ م.ق. 

مـتن بـا مقابلـه بـا  ،ی یکی مانده به آخـر ی اول و در جمله در سرود ھمسرایان تغییراتی در متن، در جمله )٣۴(
  .ایم یونانی داده -فرانسوی

  Sophocle, Tragédies, Tr. Paul Mazon, Gallimard, 1962  



)٣۵( Oikos  :خانواده. کنند کسانی است که زیر یک سقف زندگی می ی به معنای خانه، کاشانه و ھمه  

 Les lois non écrites. قوانین نامدون )٣۶(

، خواھان برگذاری مراسم برای مردگـان  Hadèsخدای زیر زمینی، .  les dieux infernauxخدایان زیر خاک،  )٣٧(
  . است

)٣٨( Périclès  ۴٩۵ – ۴م.ق ٢١ .  

  .م.ق ۴٠۴ – ۴٣١: جنگ پلوپونزی )٣٩(

)۴٠( Thucydide ۴۶۵ – ٣٩۶ م.ق.  

)۴١( Immanence  

ئیک و الئسیته است که نزد ما به معنای پدیدار ال» ی الئیک مسأله«در طول این نوشته و نوشتارھای بعدی، )۴٢(
بـه فرانسـه آن را  . گیـرد مورد تأمل و بررسی قرار می» انگیز مسأله«و یا » پرسش«، »مسأله«یه صورت 

La question laïque می نامیم.  


