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زندگی و اندیشه ي سقراط بارها از سوي متفکران و جریان هاي فکـري مـورد                

به نظر می رسد مهم ترین پرسش هاي فلـسفه ي      . تامل و واکاوي قرار گرفته است     
ن پرسـشگري  سیاسی کالسیک و جدید در باب خیر سیاسی، انسان و جامعه مـدیو    

در نوشتار حاضر این فرضیه مورد بررسی قرار مـی گیـرد کـه         .این متفکر بوده ست   
چگونه بخش عمده اي از چالش هاي نظري در فلسفه ي سیاسی معاصر بازگـشت        

از این رو،پس از شرح مختصري از       .به روش و تامالت سقراط را ناگزیر کرده ست        
آراي او،چنـد موضـوع بنیـادین در    زندگی سو پاره اي تفاسیر در بـاب گفتـه هـا و     

مباحث نظري کنونی از جمله اهمیت پرسشگري، نقد در حوزه ي عمومی، ماهیـت     
دموکراسی و مساله ي عدالت با باز سنجی نظر سقراط در این خصوص تحلیل می              

تا نشان دهد چگونه روش و نکته سنجی هاي او هنوز در زمانه ي ما بـه کـار                .شود
تحلیلـی و چـارچوب نظـري آن هنجـاري و انتقـادي        _یروش کار توصیف  . می آید 
  .است
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   هستم که خداوند به این شهر 1ن خرمگسیآمن «
  داده است و تمام روز و در هر کجا همواره  بستگی  

  »!کنمآویزم و بیدارتان میمی در شما    
  ي دفاعیه    سقراط در خطابه

   طرح مسئله
فروتنی از سوي سقراط و براي واکاوي روح  ود که با مهر واین پرسشی ب» 2آن چیست ؟«

ن که آ پس از ها سده.شددوستی،اخالق و شجاعت پرسیده می عدالت، انسانی درباب شرافت،
رسد طرح  به نظر می،»اکنون« درست در لحظاتی از ،وي به نوشیدن زهر شوکران محکوم شده

-سان لحظهه درست ب. رابر ما قرار گرفته است دیگر بار در ب،له یا روش سقراطی اندیشیدنأمس
 با آن ها و عالیق متفاوتخواستشدند و هر یک از بابت اي پیرامون او جمع میهایی که عده
بیادس ثروتمند که از تحلیل هجو لک چه افالطون و آ،جستندمی گفت گویی راهیچه وي می

س تی چون آن3هاییسوسیالیست چه بردند، لذت میي یونانیهآمیز دموکراسی رو به ضعف رفت
 از قبیل هاییستودند و حتی آنارشیست که عدالت خواهی استاد خود را می کلبی مسلکتنس

ي به مثابههمه  بردند،می  که درآرزوي دنیایی از نظم فاقد اقتدار به سر کورنایی،آریستیپوس
 در پی سقراط دگربار ی امروزي سر بر آورده و ما رامسائلفضاهاي گفتمانی در واکنش به 

 خورد،ي ویل دورانت و ژان برن هم به چشم میرسد چنان که در اشارهبه نظر می . ندافرستاده
ي بیست ویکمی ما را به تکان وا داشته و تولید  مسائلی که جهان سدهبخش عمده اي از

ن و ا متفکرر ازده است، درآن محفل متکثّرا باعث شمباحث آکادمیک و غیر آکادمیک بسیاري 
ي حاضر در واقع برآن است تا با نوشته. مورد توجه بوده استبه نوعی ن سقراطی، امتکلم

 د،کري روح انسانی تحقیق میکه همواره درباره بازگشت دوباره به زندگی و آراي سقراط، همو
 يبه عبارت دیگر، فرضیه. امکان سنجش مسائل امروزي را از منظر سقراطی به آزمون بگذارد

هاي امروزین دغدغه ساز از جمله گسترش ي حاضر آن است که مشکلهمحوري نوشته
                                                

1. Gadfly  
 يبه معناي این چیست؟ یا آن چیست؟ همواره از سوي سقراط به بهانه) تی اس تی ؟ یا تو تی؟( اصطالح .2

  . شدگري تکرار میپرسش
 چون سوسیالیست یا آنارشیست بر متفکران این دوره از روي تسامح و از بابتگان امروزي هماطالق واژه. 3

  . هاي جهان امروز صورت گرفته استنزدیکی افکار آنان به ایدئولوژي



  
  
  

                      
  
  
  
  
  

 177..../سقراط و فلسفه/ 1386، پاییز و زمستان 23      سال نهم، شماره                                

ي گري به واسطهي مناسب، فروکش کردن پرسشها در ایجاد جامعهناکامی دولت خشونت،
ي عمومی عرصه ادي درمصرف زدگی و شی شدگی عصر بازار و ضرورت گسترش افق نقّ

  .اندکرده را دو چندان » سقراطروش بازگشت به«اهمیت  و ضرورتهمه و همه 
  
  :زندگی سقراط. 1

اي واقـع در پـاي کـوه    م در دهکـده   .  ق  470ي الوپکه به سال     سقراط آتنی بود در خانواده    
ي مامـایی   پدرش، سوفرونیسک مجسمه سـاز و مـادرش فاینارتـا پیـشه           . لیکابتوس به دنیا آمد   

  ي خـود را    پیـشه او   بـه    شپـدر کـه    است   نوشتهالخس  ي  چنان که افالطون در خطابه    . داشت
. آموخت و چنین آموزشی همواره در ذهن او به امکانی خاص براي اندیشیدن مبدل گـشت        می

 که سـقراط بـه دنبـال     می آید  از قرائن بر  « .بعدها براي تحصیل نزد آناکساگوراس فرستاده شد      
  تی بـود کـه تجـارت     او مـیهن پرسـ     .خوردبه قشر مردم آزاد آتن می      بیشتر مشاغل دولتی نبود،  

  ).38، 1378 :پاتوچکا(» گذراندمی کرد و از راه کار فردي روزگارمی
د و براي ششهر اسپارت آغاز   ساله بود که جنگ هولناك پلوپونزي میان آتن و دولت40 تقریباً

ي معروفی سقراط از همین زمان چهره. ها شرکت کرداو نیز در این جنگ. سه دهه  ادامه یافت   
کرد در هر فرصـتی  دید و تالش مین فرود آمد می آاو تباهی آتن و بالیی را که بر         . ستشده ا 

ن در پـاي آکـروپلیس   آهـاي  تن بود و هنوز هم خرابهآ که محل برپایی بازار 1به ویژه در آگورا   
  )19-8ص:9،جلد1998کرایگ،(. دکني خود ، شروع به طرح و بحث فلسفهمی شوددیده 

.  ازدواج کرد  ،اي از صلح موقت بود     که دوره  ، م . ق 420 سقراط پس از  
ن آکند، بـه ویـژه      گمان بنا به احساسات ازدواج نمی      ساله بی  50مردي  

برخـی آن را چنـین   . جا که سخن مردي چون سـقراط در میـان باشـد     
ي خود در قبال جماعـت ایفـاي نقـش     کنند که وي به وظیفه    تفسیر می 
  . کرده است

 شماري از دوسـتان و  کردکمک میها  به رشد معنوي آتنی درحالی که سقراط به این شکل     
یادس به کشور گشایی روي آوردند و بـه  لکبتن و از آن میان آ    آنزدیکان سقراط در دولت شهر      

راه سـقراط را در آینـده همـوار    امـا   ، لشکرکشی کردند که فاجعه به بار آورد      )کیلیکیه (سیسیل
بر همین اساس آریـستوفانس     . الفان سقراط شد  له بعدها دست آویزي براي مخ     أهمین مس . کرد

                                                
1.Agora  ،میدان عمومی و محل بازار اصلی شهر در شهرهاي یونان باستان بود .  
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هایش مسائل آسمانی و زمینـی را بـه   سقراط را معلم تزویر و ریا دانسته که با مطالب و اندیشه     
هـا  آن که حکومت سی جبـار سـقوط کـرد و دمـوکرات    چند سالی پس از .  استسخره گرفته 

جدا . د کردن جوانان دستگیر شد    قدرت را در اختیار گرفتند، سقراط به اتهام کفر و فاس          دوباره  
 بـود، همـه    چـرم  معـروف  تاجر دموکرات1ي اصلی پشت اتهامات سقراط که آنیتوس  از چهره 

ان تا هواداران دموکراسی که با سـقراط  یدعباز م. کس و همه چیز گویی علیه او پیش می رفت         
. نفـر فـرا رسـید   سـرانجام روز انفجـار ت     .پیوند داشتند،از سوفسطاییان مرتجع تا میهن پرسـتان       

 سـالگی بـه    70سـقراط در  . کیفر خواستی به دادگاه دادنـد      آنیتوس پیش گفته، به همراه لیکون،     
علت بی احترامی به خدایان، بدعت گذاري و آموزشهاي خاصی که جوانان را به فساد کشانده           

 وي در سـال   . حکم مرگ او تقاضا شـده بـود       ،  در کیفر خواست  . بود به دادگاه فرا خوانده شد     
   .2با نوشیدن جام شوکران دست از زندگی شستقبل از میالد  399

  
  اثرپذیري دیروز و امروز: ي سقراطهااندیشه. 2

توانـست از همـان   می دمیان داد، آگري خود به دیهی است آن تکانی که سقراط با پرسش      ب
ها و کتب به رویش م  ،ي ما اي که نخستین جست و جوها آغاز شد تا دیر هنگام در زمانه            لحظه

منجـر  ) 576،  1375گمپـرتس   (» هاي فلسفۀ اخـالق   فرقه « به پیدایش  به تعبیر تئودور گمپرتس   
» ي تاریخی سقراط لحظه«از  هم  توان  ي او می  اندیشه» اثرپذیري«به این ترتیب در امکان      . گردد

راط بر اساس این دو نگره به راستی اصولی را که سق. سخن به میان آورد» تاریخ سقراط «همو  
کرد، به حدي بر تـاریخ سـلطه دارد کـه درعـین             کید می أگري به آن ت   هاي پرسش درهمه لحظه 

سـقراط  « بتـوان از » تـاریخ سـقراط  «ي اگردر مقولـه . ن نیز بیرون استآي حکم رانی، از حیطه 
 اًسخن گفت، طبع  » سقراط هایدگري « و» سقراط مسیحی «یا  » سقراط افالطونی « و» گزنوفانسی

در «اي چند دارد که هر یک از ما      ها بهره ي این جنبه  سقراط از همه  » ي تاریخی ظهلح«در قالب   
ي سقراط عالقه مند شویم، تـصویري از او      ن روایات مختلف درباره   آي  که به مطالعه  » ايلحظه

  .کنیمبر ذهن ثبت می
  
  

                                                
1. Anytus 

 و خواندنی از آغاز و فرجام دادگاه سقراط و نقطه نظرات شاکیان در کتاب رومـانو گـواردینی            شرحی مفصل . 2
 .)1376: رك، گواردینی. (آمده است  و فایدون افالطونمرگ سقراطیعنی 
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   تاریخ سقراط .1-2
» بدان گونه کـه بـوده اسـت        « بازتاب سقراط  يلهأمس گوییم،سخن می  »تاریخ سقراط «وقتی از   

هاست کـه در میـان شـاگردان و سـپس            مختصري از رنگ سقراطی اندیشه     ينیست بلکه ارایه  
 مانـده بـود و نـه      مکتـوبی ن که از سقراط نه اثر     آبا  . ه است گري یافت متفکران ادوار بعدي جلوه   

، مورد خود اي و نه دستگاه فلسفی منسجمی، اما هم در دوران حیات و هم پس از مرگ               نظریه
هاي بی شـماري را   مکاتب و جریان،از این حیث. بوده است فلسفه  توجه شاگردان و متفکران     

ایهـا، وکلبیـون بـه عنـوان      مگارائیان، کورنه از چنان که . توان در پیرامون سقراط تشریح کرد     می
مـی  اد ی» سقراطیان بزرگ«و از آکادمی افالطون و لوکئوم ارسطو به عنوان       » سقراطیان کوچک «

 در میان افراد نزدیک به سقراط و معاصر او افالطون           )405-404،ص7،جلد1998کرایگ،(.شود
 ،او در بیست سالگی توفیق مالقات سقراط را یافت و قریب به نه سال    . جایگاه در خوري دارد   

ـ . یعنی زمانی که سقراط چشم از جهان فرو بست، نزد او تعلیم گرفت              در هـیچ یـک از      اًتقریب
ي بـاور  سقراط براي افالطون انگیزه.  افالطون نیست که سیماي استاد به چشم نخورد مکالمات

 سنت و از چیزي فراسوي طبیعت که برتر. مضمون زندگی نداشت چیزي بود که معنایی جزبه 
اي شد تا افالطون به خصلت فراطبیعی غایـت حیـات آدمـی معتقـد      سقراط انگیزه  .مذهب بود 

 مهـم در گـواهی افالطـون آن اسـت کـه خـود وي           ياما نکته ). 10،ص1378: پاتوچکا( »شود
ي خـاص  در این اثر پذیري باید جایی مهم بـراي اندیـشه  از این رو   . اي بود شخصیت برجسته 

چگونـه  «. انـد این همان پرسشی است که برخی به درستی طرح کـرده  . گرفت افالطون در نظر  
: برن(» افالطون است و چه متعلق به سقراط؟توان دریافت که در آثار افالطون چه متعلق به        می

 -556، 1377:  و پوپر1998: ، کرایگ618، 1376: یگر،  92: 12: نیز رك؛ یاسپرس ،  9، 1383
 نخـست   :بر این اساس باید گفت در آراي افالطون دو تـصویر از سـقراط وجـود دارد                )  560

هاي این مکالمات اصیل، گواهیمکالماتی که در حیات  سقراط و به نام او فراهم آمده است و       
 جـایی کـه   ،گورگیاسي  از جمله خطابـه .)10، 1383: برن (»  تعالیم سقراطی است  شنی از رو
کـامالً  » نفس خود را تیمـار بـدار     «خورد یا این  بیان که        به چشم می   1»ي سقراطی نفس  آموزه«

: پـوپر (ق اسـت  سقراطی است وبه تعبیر پوپر حتی حاکی از پیروي او ازاصالت فـرد در اخـال         
و سـپس   » فایـدون «و  » جمهـور «هاي دوران بلوغ افالطون ازجمله      اما درخطابه ). 557،  1377

رود کـه  تر شده و حتی تا جایی پیش مـی   نقش سقراط واقعی کم رنگ    » قوانین«تا  » پارمندس«

                                                
1. The Socratic doctrine of the soul  
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ه هـایی کـ  نظریه« کند که پوپر تصریح می. آوردنمی ذکري از سقراط هم به میان دیگر  افالطون  
همـان،  : پـوپر  ( » رسائل دیگر بیان شده بدون شک فیثاغورسی است        در فایدون و جمهوري و    

-تـن را گـور نفـس مـی    «ثیر مکتب ارفئوسی خود همـواره  أ چرا که فیثاغورس تحت ت    ، )557
  .»شمرد

، ما شاهد نقادي سقراط و طرف هاي درگیر ینمایش نامه نویس یونان  در آثار آریستوفانس،  
 بـه کـار سـقراط پرداختـه و او را بـه              ابرهـا  براي مثال درکمدي  .  او هستیم   با يدر گفت وگو  

سقراط در این اثـر یـک خدانـشناس توصـیف شـده کـه از زود بـاوري          . ریشخند گرفته است  
ـ کمـی شاگردانش سوء استفاده و آنان را وادار به بحث در پیش پا افتاده ترین موضوعات      د، از ن

هـاي  جهد و یا صداي وزوز پشهبر طول پاهاي خود میقبیل این که کک در هر جهش چند برا   
در این کتاب، سقراط در حالی نشان داده شده که سر به .  یا ازعقبمی آیدخاکی از خرطوم بر 

نگرد و دهانش باز است و ناگهان مارمولکی از فراز بامی فضوالتش را به صورت  هوا ماه را می   
  .استشده ویر صتترین خطوط یرهت خالصه سیماي تفکر سقراط با . پاشداو می

کادمی و از این نظر به زمان سقراط نزدیک آي افالطون در ارسطو اما هر چند شاگرد بی واسطه
ند هم سخن شـده، امـا خـودش سـقراط را     اهبود  با افرادي که سقراط را دیده        است و احتماالً  

انـد کـه   ز این حیث جالـب ي سقراط ا اظهارات تاریخی ارسطو درباره    ،با این همه  . ندیده است 
 در مکالمـات افالطـونی،    مثالً. اندي افالطون راجع  ي ارتباط میان سقراط و نظریه     لهأهمه به مس  

اما . را مطرح کرده و بر آن اصرار ورزیده است )مثـٌل (ي ایدهنظریهسقراط فیلسوفی است که   
 در مـسائل اخالقـی     صراً سـقراط منحـ    ،ي ارسـطو  به عقیـده  . پذیرد ایده را نمی   يارسطو نظریه 
-را به مفهوم توصـیف » ییزیبا«و » ینیک«و » عدل«کوشید تا جوهر ثابت کرد و می  پژوهش می 

 هست و همیشه همـان     ها را حقیقتاً  آن  که افالطون    وضعیتیما در   ا. هاي کلی مدنظر قرار دهد    
یـاي تغییـر بـر کنـار      ازدن،ي ارسطو این مفاهیم کلیعقیده ماند، دانسته در حالی که به باقی می 

ي دیگـري کـه سـقراط ارسـطویی دارد روش اسـتقرایی در              نکته). 630،  1376: یگر( اندنبوده
ـ          .پژوهش است  ـ ا به نظر می رسد چنان که ارسطو خـود ب  بـه زیـست شناسـی   دانـش  ثیر از أ ت

بـه  .  همین روش را به سقراط نیز منتسب کرده اسـت          ،شناخت تدریجی دولت شهرها پرداخته    
هـاي بعـدي    با این نگاه به سقراط او شخصیتی ناتمام بوده و چنان که در سده        ،سطوییتعبیر ار 

چنـان کـه در   . توانسته چیزي پیش پا افتاده و میان تهی باشـد       موشکافی او نمی   تصریح کردند، 
  . ي بیستم در حمالت شدید نیچه چنین بودي سدهآستانه
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، به شدت در پشت تصویرهایی کـه  هاي پس از پایان عصر سقراط، تاریخ سقراطی    در سده 
ي اورا بزرگ داشـتند و او   آباء کلیسا نام سقراط و اندیشه  مثالً .اند پنهان شده است   او ساخته  از

کلیساي مسیحیت سقراط را مظهر بخـشی از        « .آورندرا پیشآهنگ شهیدان مسیحی به شمار می      
 در .)11، 1378: اتوچکـا پ( »کند که به مسیحیت جامعیت بخشیده اسـت حقیقت کالم تلقی می  

تعابیر امثال ژوستینین سقراط به سبب روي گرداندن از خدایان سنتی به مرگ محکـوم شـده و     
حتی سقراط را با عیسی یک جا نام برده و هردو را درمقابل دین       . جان در راه عقیده داده است     

سـنجد و او را  فیتسینوس سقراط را بـا مـسیح مـی        ) 94 ،1357: یاسیرس( .دهدمی یونانی قرار 
 و بنا بـه  می شودسقراط نوعی منجی پیشرفت بشریت تلقی . کند مسیح معرفی می يپیش الگو 

ي این چنـین فکـر مقایـسه   .  رسالت پیامبري داشته است،تفسیر وي، سقراط نیز همچون مسیح 
ي نوزده میالدي دیگر بـار    در سده که  سقراط و مسیح چنان ذهن پژوهندگان را مشغول داشت          

 که بگوید سقراط هـم  چنان که هگل بر آن شد     . دیشه ایده آلیسم هگلی درخشیدن گرفت     در ان 
 درستی تعالیم خـویش     ، انقالبی بوده متهم و کشته شد و با مرگ خود          مانند مسیح که تعالیمش   

احساس باطنی سـقراط بـا   . سقراط و مسیح داراي فردیت و سرنوشتی همانندند       «. ید کرد أیرا ت 
او نیزبـه  .  سیاسی هموطنانش درتضاد قرار گرفت واز همین رو اعدام شد ایمان دینی و سازمان   

  .)147، 1383: برن(» خاطرحقیقت مرد
هاي قرون وسطی، درخشش سقراط به یکباره خاموشی گرفت و تنهـا            ترین سده در تاریک 

 کـه  می شودگرایی ي روشنگري تجسم عقلسقراط در سده. مدآگاه گاه یادي از او به میان می      
مندلـسزوهن، فیلـسوف آلمـانی سـده        .  خود شده اسـت    يبانی جهل و ارتجاع مذهبی زمانه     قر

براي اثبـات وجـود    دانست داراي شایستگی اخالقی که توانسته است   می هجدهم، او را مردي   
درك سـقراطی  «به این ترتیب . بیاورد) فایدوني  در رساله (خدا و جاودانگی روح دالیل کافی       

تی به خـود  ورد که بتوان از دیوار میان گذشته و حال گذشت و از تفکر سنّ آاین امکان را پدید     
   پاتوچکـا (»  مشرب زمانه گردید،د رسید و در واقع سقراطی شدنمختاري انسان در عصر تجد :

1378 ،13.(  
تا ایـن جـا    . هاي هگلی، مارکسی، کی یرکگوري هم مطرح شدند       ي نوزدهم، درك  در سده 

پیام آورآزادي اخالقی، که پایبند « .ي جدید است روشنگري و فلسفهمسلم بود که سقراط رهبر 
 هیچ سنتی نیست و تنها بر پاي خویش ایستاده اسـت و تنهـا از        به ي جزمی و مقید   هیچ قاعده 

  ). 619، 1376: یگر( »کندصداي درونی وجدان خویش اطاعت می
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نیچـه  . شـده اسـت  اي دیگـر تفـسیر   سقراط در نظر نیچه، فیلسوف ساخت شکن به گونـه       
و ) عـصر دیونوسـوس  / عصر اسـطوره  (سقراط را حریف بزرگ محتواي قهرمانی شدن یونان      

و به این معنا ویرانگر فرهنگ یونانی ) عصر آپولون/ عصر فلسفه  (پایه گذار عقل گرایی علمی      
نیچه پس از تصریح بر دو عنصر       . آمده است زایش تراژدي   ها در کتاب    دیدگاهاین  . دانستمی
ي یونـانی معلـول همـاهنگی    پولونی و دیونوسوسی برآن  است که فرهنگ تراژیـک و بالنـده       آ

 فلسفی یونان يي اندیشهصحنه اما از زمانی که سقراط بر. بین این دو نیرو است   تعادل  ونوعی  
خودي، سرمـستی و شـور بـه         رفته رفته عامل دیونوسوسی عامل طرب، جذبه، بی        ،مسلط شده 

هـاي اصـلی   داري، خردورزي و اعتـدال بـه عنـوان مقیـاس          اصل خویشتن  ها شده و  راعتباري  
 نیچه، سقراطی مورد ستایش است که نقش يثار منتشر شده آ در،ینابنابر«. اندیشه نقش گرفت  

اما سقراطی که نوید بخش فرهنگ مسیحی اروپاسـت بـه        . کندقهرمان فرهنگ یونان را ایفا می     
مـن  «کنـد    اعـالم مـی    صـریحاً شامگاه بتان   در  )  این رو  از( .هیچ روي مورد عالقه نیچه نیست     

 .)167، 1381:ضیمران( »مظهر انحطاط وفروپاشی فرهنگ یونانی می دانم   افالطون را  سقراط و 
در این زندگی، سادگی و . می شود تصور ی ساده و بی آالیشيو این در حالی است که او نابغه

 نجـات  وضـعیتی تـن را از    آوسل به منطق، زندگی     کوشد با ت  اند و او می   منطق او به هم آمیخته    
ي سقوط نظام   اي که چندي بعد و در نتیجه      مسئله. دهد که دستخوش تجزیه و پراکندگی است      

مـورد توجـه   ) اپیکورها، کلبیـون و رواقیـون  (دولت شهري از سوي اسکندر، با مکاتب آرامش     
  دانستندمیدار سقراط واقع شد و در این بین برخی از مکاتب خود را وام

چنین حمالتی به یک معنا افتخـاري بـراي سـقراط بـود و بـه ویـژه از منظـر وجـود گرایـی                         
چنان که پیش از نیچه کی یرکگارد ارائه داده بود، بحث درباره اهمیت او را            ) اگزیستانسیالیسم(

 بـه طـور   در حالی که نیچه سـقراط را تقریبـاً  . به ویژه براي جهان جدید پیش رو گسترش داد      
هـاي اگزیستانسیالیـستی و وجـودي تفکـر او در           امل از عصر و محیطش جدا کرده بود، رگه        ک

 يقالب قرائت کی یرکگارد، گابریل مارسل، اونامونو، بولتمان و بردیایف سبب شد تا در سـده      
و حتی نوع خاصـی از      » الهیات هرمنوتیکی « »الهیات اگزیستانسیالیستی «بیستم، سقراط پیشگام    

 گنـاه و گنـاه      يلهأداد که سقراط عالوه بـر مـس       ها نشان می  این پژوهش . شود» نیالهیات عرفا «
 ،وجودي است   اگزیستانسیالیستی وي که یکی ازمقوالت اصلی فلسفه،اندیشی و مرگ اندیشی

 امیـد،  ، انتظـار  مسئله ي چون  » هاي وجودي دغدغه«و  » وضع بشري «ن  تري چو به موضوع مهم  
  . ناکامی هم اندیشیده استو کینه، شکست، پیري، بیماري



  
  
  

                      
  
  
  
  
  

 183..../سقراط و فلسفه/ 1386، پاییز و زمستان 23      سال نهم، شماره                                

  ي سقراطی لحظه.2-2
 بود که تمـامی اندیـشه از    يمسئلهاین  مالحظه شد  به عینه » تاریخ سقراط «آنچه در بخش    

زمانه افالطون رنگ سقراطی به خود گرفته واز آن جا که فلسفیدن پایان و فرجامی ندارد، ایـن      
این چنین است که پیام سقراطی . گیردمی  درخشیدن بیشتري ،رنگ هر لحظه پر از سایه روشن

به . اش، تازگی و زنده بودنش هویداست     دواند و با وجود سالخوردگی    در زمانه ما نیز ریشه می     
انسان مجرد و فی نفسه نیست، بلکه درست همین انسانی است که به «تعبیر گروتویسن سقراط 

) یک عـصر یـا دوره  (هیم فلسفی اي ازمفاتواند در مجموعه واز این حیث نمیمی آیداشاره در   
حل شود یا در دستگاه و نظامی فلسفی جایگاه خود را بیابد، خارج از هر گونه تفسیر فلـسفی           

هـاي تحلیلـی   او را در هیچ یک از طـرح . تواند به قید آن در آیدماند و به هیچ رو نمیباقی می 
اي از او  هرهچساخت و   توان نشانش داد، محسوس و ملموسش       تنها می . توان وارد ساخت  نمی

وي مردي اسـت کـه     . پرداخت و دستیابی به عمق وجود سقراط، یعنی همین آدم، محال است           
اي فهم کند ولی چه بسا هرکس او را به گونه. می شودهاي خود نمودار  نماها و جلوه يدرهمه

 جهـان  اي عـام و آفریـده  با این همه وي این جهانی اسـت، . بردنهیچ کس به کنه و رازش پی      
 .)70، 1383:بـرن ( »خدایی که به صورت انسان درآمده باشد نیست      شمول نیست، نماد نیست،   

اي به جاي مانده از سخنانش   هتوان به پاره  ن نمی آوجود دارد که در     » لحظه سقراطی «پس یک   
سقراطی واقعی ساخت و درست طبق چنین فرمولی او را رنگی قرون وسطایی،       دست یازید و  
-پرسش  گونه نآي عزیمت  نقطهيتر این است که او را به مثابهدرست.  هگلی زدافالطونی یا

ن معرفت یافت آن چنان با مسائل پیرامون خود برخورد و نسبت به آگري ناب قلمداد کنیم که 
 عـصر پسانیهیلیـسم قـرار    ها را مبنایی جهت مواجهه با مشکالت    ن معرفت آتوان  که امروزه می  

هـاي سـفت و سـخت    اونتولـوژي "گر با دیوارهاي استوار اعتقادات گذشته و دورانی که دی  .داد
گذشته روبرو نیستیم، بلکه با یک هستی در هم شکسته و ویران شده مواجهیم که بـه صـورت       

 "نمایانـد ي هستی لحظات برق آساي هوشیاري خود را به ما می        لمعات حضور، ذرات گسسته   
 آن  در مواجهـه بـا  مد، پردازش سقراطی  آین خواهد    پس آن چه پس از ا      ).17،  1380شایگان،(

عقـل   هایی است که گویی ماکس وبر به مثابه لیبرال مأیوسی ازگسترش صنعت،            از دغدغه  نوع
  .اندیشیدمی ابزاري ودیوانساالري،
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  گري بازگشت به پرسش.1-2-2
.  ندارد  نیاز  به توضیح چندانی   ،ي سقراط گري در معناي کسب معرفت در فلسفه      اهمیت پرسش 

 ،حک شده بود» !خود را بشناس «يه پرستشگاه دلفی کلمات حکیمانيچه آنجا که بر سر کتیبه
آن  گري خود ساخت و از    اندیشه ي اصلی   ن را جان مایه   آسقراط  . اشاره به همین اصل داشت    

ن وسرنوشت انـسانی وشـناخت ذوالفنـونی اشـیاء          أ اگر نگوییم تنها امکان تعمق در ش       ،امکانی
آنگـاه کـه تـصریح داشـت     . بـه وجـود آورد   ،ت یا فنون گوناگون کاردانی ومهارت عملی    طبیع
کید دو چنـدان  أبر اهمیت چنین فضیلت خواهی ت    در حقیقت   » مل شایسته نیست  أزندگی بی ت  «

  .کردمی
ي پرشوري از این واقعیت است که اگر قـرار باشـد از طریـق            سقراط صحنه  يدفاعیهي  رساله
. ی براي فلسفه گشوده شود، به حق به فیلـسوفانی چـون او نیـاز اسـت                گري جوالنگاه پرسش

  :نویسدافالطون از زبان سقراط در این رساله می
کنم که نادان است، حاضرین تـصور       هر بار که کسی را مجاب می      «

بـه ایـن ترتیـب او       . دانـم داند ، من می   کنند که هر آنچه او نمی     می
هی را ضـرورت پرسـشگري   پیشاپیش نیاز به دانستن و خواست آگا    

داند که دانش مطلق در     او تنها می  . داند نمی انآن  او بیش از   .داندمی
ي همین کم داشت است که به حقیقت فرارو       کار نیست و به واسطه    

  ).106، 1373مرلوپونتی، (» گشوده و بازیم
یزه ي مکاندرمواجه با جامعه .  اهمیت دو چندانی یافته است      کنونی  در وضعیت  گريپرسش

آن سـخن گفتـه،    به تعبیري کـه هابرمـاس از    » زیست -جهان«ها بر ها یا سیستم  ي نظام و سلطه 
بـی تردیـد    » حکمت همان خویشتن شناسی باشد    «اگر که   . می شود  شکارآاهمیت پرسشگري   

جـستجو  ، اگـر فلـسفیدن   .می شودگري میسر این امر تنها از طریق به کارگیري خرد و پرسش      
باشد که چیزهایی براي دیـدن و گفـتن هـست، بـه همـان            فرض درست کردن است، اگر این     

ها دانستنی  تمامی فضیلت  است که    به این ترتیب  . می شود گري تشدید   نسبت ضرورت پرسش  
در . توان تعلـیم داد کس را می  چه همه؛هستند و این خرد ورزي به شدت تساوي طلبانه است       

ي ي معـروف بـه قـضیه       از قـضیه   1صـورتی بینیم سـقراط مـشغول یـاد دادن         ون می ني م رساله
توان دریافت حتـی امـور   ي ي بیسواد اي جوان است تا ثابت کند که هر برده        فیثاغورس به برده  

                                                
1. Dogmatically ث و بررسی مقدمان تجربی قضیهحیعنی بدون نقد و ب.   
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      سقراط با اعتراف به اینکـه خـود را معلـم و آگـاه بـر همـه رمـوز                 .انتزاعی و کلی را داراست    
داند، از  مسائل اساسی زندگی می در عین حال راه پرسشگري را امکانی براي تأمل بر       ،داندنمی

  :توانند به سنجش امور و دقایق نزدیک شونداین حیث، همه می
  . طلبی استمرجعیت گري سقراطی ضدر پرسشپبه تعبیر صحیح کارل پوبنابراین، 
توانـد فنـی ماننـد      او فی المثل معتقد است که یک متخصص مـی         «

فرزانگـی و    لـیکن شـناخت و       ،جزمی یاد دهد   سخنوري را به طور   
 1توان به روشی که خود وي آن را مامایی        فضیلت حقیقی را تنها می    

مشتاقان فراگیري را ممکـن اسـت یـاري داد تـا        . نامد تعلیم داد  می
ایشان بدین سان یاد    . ها رها سازند  گریبان خویش را از پیش داوري     

آموزند که حقیقـت بـه آسـانی    می گیرند تا از خود انتقاد کنند و     می
حصول نیست و شاید هم فرا بگیرند که چگونه باید خودشـان            قابل  

هاي خود ها وبینش تصمیم بگیرند و پس از نقد و سنجش، بر تصمیم         
  .)315، 1382: پوپر( »متکی گردند

 ، نیـست بلکـه  صـرف  "ياندیـشه "معنـاي   از به تعبیر هستی شناسـانه    ،گري سقراط پرسش
اي پیونـد  گونـه خود و در واکنش به منطـق شـرّ،   است که در آثار     نزدیک به دیدگاه هانا آرنت      

امـري کـه تـا پـیش از         .  کرد  می تلقیرا ضروري   ورزانه و زندگی نظرورزانه     میان زندگی عمل  
از این رو است که بـراي       . ي یونانی بود  فروپاشی جهان یونانی توسط اسکندر، خصلت اندیشه      

.  میـان نظـر و عمـل بـوده اسـت     »ي اتصالحلقه«افالطون و ارسطو، فلسفیدن همواره   ،  سقراط
تفکیک ایـن  . در عین حال انجام دادن است و انجام دادن نیز شناختن          ،  گريشناختن در اندیشه  

ي ورزانـه ها را در سرنوشت انسان، اول بار در زنـدگی پرسـش    پیوند آن  .دو از هم امکان ندارد    
نان که نقد نیهیلیستی    چ. خورددرست چیزي که در جهان کنونی به چشم نمی        . بینیمسقراط می 

ن چـه در  آسازد که میـان  آلبرکامو در نسبت ما با ساحتی کنونی فاش می      کی یر کگور و     امثال  
هاي ما یا بی پرسشی ما توان فهم ذهن داریم و جهان بیرون شکاف بزرگی پیش آمده و پرسش

از واقعیـت جـدا   ي اگزیستانسیال کی یرکگور دقیقا این است که تفکر ما را     شکوه .ن را ندارد  آ
ي وجـودي در جهـت تـرك    ي فلـسفه  حمله. کند و پس عالم، آن عالم واقعی وجود نیست        می

                                                
1.midwifery 
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نوعی تطابق  «ها وجود ندارد    تفکر نیست بلکه چنانکه یاسپرس روشن ساخت، جدایی میان آن         
  )141،1377:مک کواري(» میان مفاهیم ما و واقعیت وجود دارد

ـ «گري دعوتی است به عـالم       پرسش . اسـت » گـشودگی «و اندیـشیدن ورود بـه    » شیدناندی
 که سقراط آن را در ،هستی به معناي واقعیتی ملموس در بیرون.  یا با هستی    هستی گشودگی به 

بـه تعبیـري   . تن، و در جمع دوستان یا در میدان جنگ لمس کرده بـود            آهاي  کوچه پس کوچه  
.  و پرسـشی از نااندیـشیده     نه به عنوان جستجو    ،ماجراجویی است «هایدگري چنین اندیشیدنی    

اندیـشیدن  . می شوداندیشه، در ذات خود چونان اندیشیدن به هستی، توسط هستی فرا خوانده       
اي اسـت بـه   اندیـشیدن، اندیـشه  . رسد همبسته اسـت فرا می] در لحظه[به هستی، چونان آنچه   

ـ    .  محدود شـده اسـت      و هستی و در هستی چونان وارد     در  ورود   شه هـستی پیـشاپیش بـه اندی
ن هم اکنون آتاریخ . مند است اما تقدیر فی نفسه تاریخ   .  ماست يفرستاده شده و تقدیر اندیشه    

  ).265 – 263، 1993: هایدگر(» مده استآدر گفتار اندیشمندان به زبان در 
  

  ي عمومی گفت و گو در حوزه.2-2-2
ن دو، آبنیادین میان ي رابطه  ي خود به زبان و اندیشه و درك سقراط در رویکرد هستی شناسه

بـر ایـن   . دانـست ممکن می) گفت و گو (ي واالي فلسفی را تنها در شکل دیالوگ         بیان اندیشه 
یافت که ما خـود را در درون خـود و بـه    اساس ماهیت واقعی زندگی تنها از طریقی امکان می   

ی و جدل ي گفت وگوی شیوه،از این رو. ، مدام در حال حرکت تجربه کنیم1شکل بین االذهانی  
ي گونـاگون یونـانی اقـدام بـه فهـم          اي که فالسفه   موقعیت در زمانه   ،براساس منطق . را برگزید 

هـا  وگوي سقراطی کـه افالطـون آن را در قالـب همپرسـه             گفت  منطقی مسائلی کرده بودند،     
از ایـن  « :گرفـت  ریـشه مـی   هـم  ژانري ادبی بود که از واقعیتی تـاریخی       . جاودانه ساخته است  

سقراط گفت و شـنید را شـکل        . که درس سقراط همیشه شکل سوال و جواب داشت        واقعیت  
توانیم با دیگران بـه تفـاهم     دانست و معتقد بود که ما تنها از این راه می          اصلی تفکر فلسفی می   

 هدف سقراط از گفت وگو .)625، 1376: یگر(» برسیم؛ و تفاهم با دیگران هدف زندگی او بود
مسائلی را که غالب مشارکت کنندگان در وضعیتی عمومی، مایل بـه            ن مجموعه   آاین است که    
هاي اصیل زندگی دانست، به بحث گذاشته ن هستند، چیزهایی که بایست ارزش   آتامل پیرامون   

به ایـن ترتیـب و در چـارچوب       .  چنان که توافقی اگر حاصل شد، براي همه معتبر باشد          ؛شود

                                                
1.inter – subjectivity   
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ي عمـومی   سقراط نه تنها بـانی حـوزه   ،هابرماسی» دیگر پذیري «گادامرو   ي هرمنوتیکی اندیشه
له بـه  أچه بسا گاه این مس. دهدمی کانی براي آسیب شناسی عقاید قراراست بلکه دیالوگ را ام 

دانیم ساختار بنیادین دیالوگ، پرسـش    نیک می . منجر شود » ما«متفاوت از   » دیگري«دریافتی از   
واي آپرسش از . یموشنواره آواي دیگري را می هم،ما در این ساختار دیالکتیکی . و پاسخ است  

 یـزي ن چآ. هاي اخیر، توجه بسیاري از اهل فلسفه را به خود جلب کرده اسـت دیگري در دهه 
تـوان آن را از دو دیـدگاه پدیـدار    اي که مـی مقوله، کنند اطالق می1ن بینا ذهنیت  آکه امروزه به    

دیدگاه نخست امکان آگاهی یافتن  .ک کردشناخت شناسانه و نیز هستی شناسانه تفکی/ شناختی
ایـن آگـاهی را   » 2شرمساري و حیا«سارتر در تئوري . است» ي دیگرسوژه« از دیگري به عنوان  

در معنـایی سـارتري   . دانددر حالی که هوسرل آن را با واسطه می. داندبی واسطه و مستقیم می 
همیشه شخصیتی مخالف «ذیریم که بپاست این توانش به سخنگویی و سخن پذیري، این گونه 

توانم تبدیل بـه او  توانم او را برگزینم میآن که هستیم، در من، پیش روي من، قرار دارد که می      
یک گام جلـوتر از مـن وجـود         ] در امر بینا ذهنی قابل تصور     [همیشه کسی به عنوان من       .شوم

 دگر گونی نامحدود نیـست،  قلمرو این.ام را عوض کنم  به او بپیوندم و زندگیمدارد که بخواه  
  . )10، 1384: سارتر(» اما توانایی من در دگرگون کردن خود هم صفر نیست

-درحالی که دیدگاه هستی شناسانه عبارت است از آن که چگونه ما به عنوان سوژه به گونه
ي میـان   تو و مسأله-ي منخود اجتماعی مارتین بوبر در فرضیه. شویماي بنیا ذهنی ساخته می    

 الخـس  ، کریتون، آپولوژي در مکالمات سقراطی به ویژه    .  مرلوپونتی از این مقوله است     3بدنی
، گفت وگوي سقراط اساساً به منزله مشارکت با دیگران در زندگی اجتماعی است و خارمیدس

  :گویدیگر به درستی می. و صرف آموزش اخالقی نیست

                                                
1. Intersubjectivity 
2. Shame 

 را از نظریه inter coporeityف و ادیب فرانسوي، تعبیر میان بدنی ، فیلسو)1961-1908(موریس مرلوپونتی . 3
در مفهوم دکارتی تن تابع وجود انسانی . پردازدمی» تن«گشتالتی وام می گیرد و به انتقاد از دیدگاه دکارتی نسبتی 

ي صرف است؛ اهمیت بوده ونه یک ابژه پونتی تن نه بی-اهمیت ازاین وجود است حال آنکه براي مرلوو بعد بی
زبان در گفـت وگـوي   . تن افق اداراکی تقلیل ناپذیري است که در برخورد ما با جهان قطعاً اهمیتی اساسی دارد   

ي منسجمی ازجهان وارد تعامـل  هاي جسمانی ما درشکل دهی به تجربهها یا افقگشتالتی است که با دیگرحوزه    
  . می شود
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 وصول به   تفکر است براي  » روش«است،  » راه«این گفت وگو فقط     «
انجامـد  هیچ یک از مکالمات افالطون بدین نتیجه نمی  . عمل صحیح 

که مفهوم اخالق مورد پژوهش به درستی تعریف شود؛ حتی زمـانی   
-ي عمومی بر این بود که این گفت وگوها به پایان مـی            دراز عقیده 

ولی حقیقت ایـن اسـت کـه    . اي به دست آیدرسند بی آن که نتیجه    
 کـه مـا   مـی شـود  رسند، اما نتیجه هنگامی آشکار ها به نتیجه می  آن

جریان گفت وگوهاي متعدد را با هم مقایسه کنیم و بتوانیم آنچـه را     
هـا بـراي    ي کوشـش  همـه . ها یکسان است، در یـابیم     ي آن در همه 

انجامد که آن  توصیف کردن ماهیت فضیلتی خاص، به این نتیجه می        
 -1367: یگـر   (» شـد فضیلت باید نوعی دانستن، نوعی شناسـایی با       

6802.(  
کردند، جایی که در کالم     میحرکت  1ي دادلوس ها در آن چون مجسمه    آن فضایی که سخن   

   ي جمیـع امـور جامعـه    شد و به پـردازش نقّـادي دربـاره   هابرماسی به گستره عمومی تعبیر می     
 هـم بـه کـار     یونانیانی بوده است کـه در آن      » گرد هم آیی  «آگورا، محل   .  بود 2انجامد، آگورا می

در این فضاي آکنده از دوسـتی کـه   . پرداختند و هم به گفت وگو و بحثروزمره و تجارت می 
هـاي  بـه مقولـه  » سوء ظن«تا » اعتماد«توان شاهد با گفت وگوي فلسفی در هم تنیده است، می      

رد؛ گونه کرانه و مرزي ندازن در این فضاي از استمرار، هیچآواي زنده و دم. مختلف فکري بود
آگـورا فـضایی اسـت کـه در آن آواي     . هاي دیگـر جـدا کنـد   اي را از واژهیعنی مرزي که واژه 

دیـالوگ  / هاي واژگان را به صورت دیالکتیک     این فضا کرانه  . می شود لوگوس به خوبی شنیده     
پس به زبان گادامري باید گفت براي هرمنوتیک فلسفی هرگز یک واژه وجود . سازدکران میبی

هـاي   کرانهاو در این فضا؛ با. آفریندسقراط در هرگفت وگویی، فضایی ازاستمرار را می  «. ندارد
از ایـن رو، فـضاي دیـالوگ       . سـازد را ممکن می  » یاد آوري « و این امر     می شود دم مواجه   / آوا

. آنچه که در این فـضا حکمفرمـا شـود، شـور و اشـتیاق اسـت      . سقراط فضاي یاد آوري است 
: قربانی(» گوید که در درون زندگانی و ارتباط با هستی استاق سخن میسقراط از شور و اشتی

                                                
1 .Daidalos     آمدنـد،  ساخت به حرکت در میهایی که می گویند مجسمه می. ت دادلوس، مجسمه ساز یونانی اس

داد و از ایـن رو خـود را خلـف    گري به این سو و آن سو حرکت میهم چنان که سقراط اعتقادات را با پرسش       
  .  دانستدادلوس می

2. Agora 
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ي عمومی چیـست؟  اکنون باید پرسید، پیامدهاي چنین گفت وگوهایی در حوزه      ). 193،  1381
ي است کـه در آن و بـه میـان بازاریـان، عامـه     » آگورا«ي عمومی سقراط میدان  گفتیم که حوزه  

زند، از  هاي برجسته در گشت وگذار است، با یکی گپ می         چهرهمردم، اعیان و اشراف و دیگر     
روزمـره زنـدگی را موضـوع تفکـر و     مسئله ي کند و مدام هزار و یک   دیگري پرس و جو می    

چنین پرسش و پاسخی باز جویی نیست، بیان اساسی تالش مشترك بـراي             . دهدتأمل قرار می  
ي افالطون در رسـاله .  آن هستندپی جویی برخورد مناسب با مشکالتی است که آدمیان در گیر   

  : گوید میکراتیلوس
دانم بلکه آن   می نه براي این است که حقیقت را         گویمآنچه من می  «

  ). 13-1367،12:افالطون(» کنمرا به یاري شما جست و جو می
هـاي موجـود کـه مـثالً ملتـوس یـا            هاي حاصل از برخی پنداشت    امکان گذار از بن بست    

ایـن  . می شودها باشد، با این رویکرد متزلزل        توانست یکی از آن نمونه     شاکی سقراط آنوتوس  
گفت وگو زایا بود و در معرض آرا مختلف و سقراط خود اصرار داشت حق طبیعـی و مـدنی           

هر کسی را شاید قدرت پرسه زدن در بازار بـراي بـر طـرف کـردن نیازهـاي                  . هر کسی است  
. ي گفت وگو و نقادي در بازار را خواهد داشـت   اش باشد، اما آیا قدرت ورود به عرصه       روزانه

هـاي بـدون    پرسـه زدن  . »حماقت عبارت اسـت از نداشـتن نیـروي قـضاوت          «کانت گفته بود    
شجاعت درگیري با نیروي تضاد وگسترش سـاخت مـصرف زدگـی حماقـت گرایـی صـرف             

ي عمـومی  در حـوزه . ت زیـادي یافتـه اسـت   اي که در جهان کنـونی غلظـ     خواهد بود،  پدیده   
آگاهی و اعتراف   . شویمیابد و همه به گفت وگو طلبیده می       سقراطی هر گفت و گو جریان می      

ها و اعالم رسمی آن در نزد دیگران حاضر در عین حـال بـه درجـات و مراتـب                    »دانمنمی«به  
جـو و پـژوهش   هاست، چه آنچه مطرح است و در واقع مـورد جـست و           »دانم  می«شناخت و   

چنـین  . هاسـت »دانـم تـا کجـا مـی   «و» دانـم چگونه می«و» دانمچقدر می«و» دانم  چه می «است  
دهد و نهایتاً به تعبیري کـه در        قرار می » او«را در مقابل    » تو«و  » تو«را در مقابل  » من«رویکردي  

  .سازدمیرا الزم » ما«ي ي جان استوارت میل به آن اشاره شده ارزیابی شناخت همهاندیشه
تـوان بـراي زایـا کـردن     هاي مشارکتی توأم اسـت، مـی  از این استنطاق دیالکتیکی، که با تالش   

کـنش ارتبـاطی و بـازآفرینی جامعـه در     .ي امروزي مدد گرفتهاي عمومی تضعیف شده  حوزه
ي عمـومی بـه منظـور رفـع     هابرماس بهره گیري از منطق گفت و گویی در حوزهآراي یورگن  

هاي جدید استثماري چـون انـواع قـدرت و      پدیده.  کنونی ازهمین مقوله است    مشکالت جهان 
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 ساختاري را بسته -ي حصول توافق از طریق ارتباط در سطح کالن اجتماعیپول، توانش بالقوه 
سـقراط خـودش را   . ي عمومی را به شدت تضعیف کـرده اسـت    و ماهیت رهایی بخش حوزه    

ایـن  . کنـد  خداوند به زایمان نفس دیگران کمـک مـی         کرد به کمک  دانست و ادعا می   نازایا می 
دهد، فرزند در نفـس  زایمان در گفت و گو روي می  . هاستگفتار محرکی براي زایاندن دیدگاه    

اي گفـت وگـو، عرصـه   . جنبد و بی قرار از خود نمودن است و نه در نفس سـقراط دیگري می 
این را شاید بتوان بزرگترین . نمایدگذارد و به جهان رخ میاست که فرزند نفس در آن قدم می       
سقراط به این ترتیب پایـه گـذار روشـی اسـت کـه در آن        . و مهم ترین میراث سقراط دانست     

هـا  فلسفه، آموختن پاسخ . مدام به حقیقت تقرّب حاصل کند     » خود انتقادي «تواند با   شخص می 
یـدواري بـه حـل     هـا و ام   راهی براي زایش عقالنـی نظریـه      . ها است نیست بلکه جستجوي آن   

  .کنیم، جز این نیستمعضالت جهانی که در آن زندگی می
سـقراط  »گفت وگـوي  «توان برخی از نتایج روش براساس آنچه در سطور گذشته بیان شد، می 

  :وار مد نظر قرار دادي عمومی را فهرستدر حوزه
ذهـن  . اسـت ها و به طور کلی مفـاهیم  فلسفه، تشکیک در مبادي و نقد و تحلیل دانسته  . 1

پس گفت وگو از نقش . ایستدنقاد و وقاد فیلسوف در مقابل دگماتیسم و تصلب فکري می
و . کنـد یی و استبداد و به هر شـکلی جلـوگیري مـی           أبستن یا نهادینه شدن فرهنگ خودر     

-سقراط خود مستبد نشد، چرا که به قول کارل یاسپرس گفت وگو واقعیت بنیادین زندگی
  .اش بود

چنان کـه  . فت و گو به همان اندازه وحتی بیشتر نیازمند به شنود دیگران است    طلبیدن گ . 2
منـدي   پـس بهـره  مـی شـود  با هر بار موضوع واحدي از چند یا حداقل از دو نظر گاه بررسی        
  .ازنعمت شنوایی و خرد دیگران نیز ماحصل این گفت وگو است

گفت آنچه حقیقت می سقراط. می شودپرهیز از جهل مرکب، چه فهم در اندیشه نمایان . 3
اي هم امکان رسـیدن   و در ثانی، هر فرد سادهمی شود ي دیالوگ ظاهر    می دانیم تنها در عرصه    
  .تواند سهمی در باالبردن آگاهی عمومی داشته باشدبه حقیقت را دارد و می

ی اي اخالقسقراط نخستین کسی بود که آزادي را مسأله  . اهمیت دادن به حق آزادي بیان     . 4
مند است نقطه مقابل کسی است که در بند امیال خویش         کسی که از این آزادي بهره     . تلقی کرد 

چنان که جان سالوین شاپیرو تصریح کرده به این ترتیب او نخستین کـسی بـود کـه بـه        . است
  . گیري ذهن آزاد، نگرش شکاك، آزمایشی و عقلی کمک کردشکل
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   نقد دموکراسی.2 -2 -3
دموکراسی بدترین رژیم سیاسی است اما بهتـرین اسـت کـه در اختیـار      «: گفتچرچیل می 

ي وي چه چیزي است که دموکراسی را در تـاریخ دگرگـونی آن        رحمانهدر این نقد بی   » !داریم
هابرماس » 1دموکراسی مشورتی«انتقاداتی که تا مدل . درمعرض بیشترین انتقادات قرارداده است

طنز سقراطی چرچیـل، در عـین نـشان    . وفه ادامه یافته است  شنتال م » 2ايدموکراسی مجادله «و  
ایـن  . کندهاي نوین را گوشزد می    ي دموکراسی اي نواقص آزار دهنده   دادن گرداب استبداد، پاره   

ي الکسی دوتوکویـل و جـان اسـتوارت میـل در      چیست که از عصر افالطون تا زمانه      » هابدي«
ی متفکرانـی چـون دیویـد هلـد، آرنـت، گیـدنز،       ي کنـون ي نوزدهم و از آن هنگام تا سده سده

ي رسد آن نگرانی که زمانی سقراط دربارهبه نظر می. اندهابرماس به مباحثه پیرامون آن پرداخته 
اسـتبدا  «هاي نـوعی جدیـد از   ي زیانشکل منحط حکومت مردم یا مردم حاکم داشت به مثابه        

هـاي   چالشترینه و اکنون از جمله مهمدر آراي توکویل و میل مورد توجه قرار گرفت       » اکثریت
/  یک انتقاد کالسـیک از سـوي توکویـل         طبق. هاستفراروي دموکراسی در عصر جهانی شدن     

بزرگداشت اراده عمومی بارها و بارها در جهت محدود کردن حقوق فردي به کار گرفته       «میل،  
ي حکومتی که بر پایـه بر این اساس، برخالف انتظار، مهار کردن   ). 13،1380: گنو(» شده است 

مشروعیت مردمی استقرار یافته است، به مراتب دشوارتر از مهـار کـردن حکـومتی اسـت کـه               
بـه دموکراسـی   » میـل «توکویل و میل نه تنهـا از   . خاستگاهش برخی قوانین محدود کننده است     

این آسـیب  . گفتندبراي نگهداري حکومت خوب سخن می» آمادگی درونی «و  » لیاقت«بلکه از   
ي گذشته در چار چوب نقد هستی شناختی به دموکراسـی مـورد توجـه    ناسی در دو سه دهه ش

  .ي سقراطی را برجسته ساخته استمتفکران قرار گرفته و بیش از پیش سهم و دغدغه
 در منظـر هـستی شناسـی،        3براي امثال آرنت، هابرمـاس، پـارخ و کورنیلـوس کاسـتوریادیس           

این نوع . کنند شکل جدیدي از سلطه بر شهروندان تلقی میيهاي موجود را به مثابهدموکراسی
هـاي  ي حـوزه و دخالت عقالنیـت ابـزاري در همـه   » فضاي عمومی«ي تضعیف از سلطه نتیجه 

                                                
1. Deliberative democracy  
2. Agonistic democracy  

یلسوف و روان کاو فرانسوي در تشابهی زمانی با دوران حیات آرنت و ف) 1997-1922(کاستوریادیس . 3
ي فرجام هابرماس که دوران گسترش فساد ناشی از ظهور استالینسیم و فاشیسیم بود و این رژیم را به مثابه

ی دعوت اي تلقی کردند، در نقد به دموکراسی همواره به الهام گرفتن از دموکراسی آتنیا توده» دموکراسی اکثریت«
و سوم فضاي . ي مدنیبود یا جامعه» آگورا«خصوصی -به اعتقاد وي در آنجا سه فضاي عمومی. می کرد
ها در یکدیگر و اسنبداد و گیري سیاسی بود درهم تنیدگی آنکه مرکز تصمیم» اکلزیا« عمومی سیاست یا –عمومی

   .ها یا انحطاط یکی به معناي پایان وضعیت مطلوبیت استجدایی آن
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اند، از  هاي لیبرال امروزي داراي نقایصی جدي     پس همچنان که دموکراسی   . زندگی انسان است  
پـس پرسـش مهـم ایـن     . پوشیدنی اسـت  دید سقراط دموکراسی آتنی داراي اشکاالتی چشم نا       

کند؟ بلکه مسئله اصلی این است که سقراط چـه  نیست که چرا دموکراسی آتنی را نکوهش می    
این در حالی اسـت کـه او هرگـز خـود را        . وصفی از دموکراسی را مورد انتقاد قرار داده است        

موکراسی آتـن یـا   دشمن این شرط یا رژیم سیاسی معرفی نکرد، اما مانند پریکلس از رهبران د 
هم چون پروتاگوراس نظریه پرداز مطلق جامعه باز نبود پس چنان که پـوپر گفتـه اسـت، الزم         

کند، دشمن این امور باشـد، هـر     نیست کسی که از دموکراسی و نهادهاي دموکراتیک انتقاد می         
که امید دارنـد  پردازد وهم پیروان توتالیتاریسم چند هم دموکراتهایی که او به انتقاد از ایشان می   

برداري کنند، احتمال دارد داغ این گونه دشـمنی را     بهره قسم تفرقه در اردوي دموکراسی       از هر 
ي و بـا تجربـه    ) 403،  1377پوپر بـه    (» انتقاد سقراط، انتقاد دموکراتیک بود    «پس  . به وي بزنند  

ي  شـیوه دانـیم کـه بـین انتقـادي کـه بـه      ي بیستم نیـک مـی  ها در سده  گران سنگ  دموکراسی   
  . و انتقاد توتالیتر فرقی بنیادین وجود داردمی آیددموکراتیک از دموکراسی به عمل 

سقراط به دقت این طرز فکر از دو نوع نقد را هنگامی که فرصت فرار به دسـت آورد، بـه          
. کردند او مخالف دموکراسی است  کرد، همه خیال می   چه اگر جالي وطن می    . نمایش گذاشت 

و  آپولـوژي  ایـن اسـتداللها در  .  ودالیلی را که درفکر نقّاد خود داشت بیان کـرد    بنابراین، ماند 
نخـست  . حال باید دید وجوه نقد او به چه مسائلی اشارت داشت       .  آمده است  کریتوني  رساله

هاي آن که عصر زرین دموکراسی روبه فرسایش گذاشته و وضعیتی از انحطاط حاصل از جنگ  
در ایـن  . هاي جامعه را متزلزل کـرده بـود       هاي ناشی از آن پایه    ها و خرابی  دراز مدت، شکست  

 فکـري سـنّتی را تـا آنجـا کـه       -وضعیت، دموکراسی محافظه کار بر آن بود که معتقدات دینی         
ممکن است نگاه دارد؛ از این رو، حمله به آن اعتقادات به معناي حمله برنظـام سیاسـی شـهر             

 چنـان کـه     ي دلقک فلسفهایستاي آتنی در چار چوب      سقراط منتقد تیز بین نظام      . شدتلقی می 
او بـا نقـد خـود بـه چنـین           . رفت از آن سخن به میان آورده است، به شمار می          1کوالکوفسکی
هاي پی در پی به مبـارزه  اي نیشخند سقراطی را بنیان گذاشت که او را با پرسش       وضعیتی گونه 

دي و اختناق آور پارمنیدسی رهنمـون  ي تک بعهاي پر حجم یونانیان و سیره   به کیهان شناخت  
خاسـت و  ساخت، پس آن گاه بود که او به چالش با تصلّب موجود در نظام دموکراسی بر مـی   

                                                
1 .lessek kolakowski اندیشه او درایـن  .  متولد شده است1927 فیلسوف وروشنفکر آزادیخواه چپ در سال

ي دلقک هستیم، پشتیبان هوشیاري منفی در برابر امور مطلق از هر نوع ماحامی فلسفه« :عبارت خالصه شده است
  .)11، 1277: کوالکوفسکی( »....
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ي تفکـر  نیشخند تلـخ او معارضـه  «معرفی کرد به قول هگل   » فیلسوف نیشخند زن  «خود را در    
تري خـویش نیـست،   درونی او بود با اصول اخالقی موجود؛ این نیشخند ناشی از آگاهی به بر         

» ناشی از قصد ساده دالنه است براي هـدایت بـه سـوي خیـر واقعـی، بـه سـوي مثـال اعلـی            
  ).1383،121:برن(

کرد و استفاده از وضعیت  هاي اقناعی معرفی می   بر این اساس، سقراط خود را مدافع روش       
را بهتـرین  پـسندید؛ چـه او دیـالوگ    اجبار آمیزي را که فاقد عناصر آگاهی بخش باشد را نمی          

در نظر وي این موضوع بسیار حیـاتی    «. دانستي دستیابی به تفاهم و کشف حقیقت می       وسیله
آید و تحمیلی نباشد، در حالی که از این واهمـه  است که حقیقت از طریق گفت وگو به دست    

او اکثریت عددي در دموکراسی را مالك مناسبی  . داشت که خرد جمعی حقیقت را قربانی کند       
بـه معنـاي    ). 243،  1381:معینـی (» شناخت حقیقت و کشف حقایق سیاسی نمی دانست       براي  

  . کردامروزي او دموکراسی را نه در مشارکت صرف بلکه در عناصر حاصل رقابت تعریف می
 در دام نـوعی عـوام زدگـی گرفتـار       1دیگرآن که سقراط به درستی دریافته بود دموکراسی آتنی        

یک طـرف دادگـاه     . ي این فضا به خوبی به تصویر درآمده است        ي آپولوژ در رساله . آمده است 
اي دستخوش غرایـز  توده«ي تضادهایی که بر آن حکومت دارند، ي مردم آتن است با همه     توده

گردد، امـروز   میافتد به جانوري خطرناك مبدلآشفته و در هم بر هم؛ که قدرت به دستش می         
: گـواردینی (» گـشاید ناپذیر است، لب به شکایت میکند و فردا از آنچه دیگر جبران        ویران می 

1376 ،112 .(  
بالقوه موجـود در دموکراسـی، تـالش کـرد از           » عوام گرایی «به این ترتیب، سقراط در نقد       

نخست پیرو دیدگاهی نشد که  به نام خـرد و حقیقـت عقایـد        «: افتادن به دو ورطه احتراز کند     
خالف دیدگاهی بود که نظر اکثریت و اخالقیان حاکم         و دوم م   می گیرد عامه را یکسره نادیده       

دانـد و رویکـرد   نگرش نخست، دیالوگ را کم ارج مـی . داند و الغیررا مالك سیاسی عمل می  
ي سقراط در لبه. کنددوم، زیر لواي دموکراسی، استقالل عمل فلسفی اندیشمندان را محدود می 

                                                
 به معنی حکومتساخته kratia به معنی مردم و کراسا       Demoراسی از دمو  ي دموک در معناي تحت اللفظی کلمه    .1

توانسته چنین از این رو، سقراط نمی. بودبنابراین ترجمه، دموکراسی به تعبیر آن زمان حکومت مردم    . شده است 
ي ندیـشه البته نباید از یاد برد در طول تاریخ تنها قدرت دموکراسی نبود کـه بـه سـرکوب ا             . حکومتی را بپسندد  

انـد، امـا   هاي سیاسی شدههاي دیگري از رژیمگاه هم اتفاق افتاده که آزاد اندیشان قربانی مدل   . مستقل دست زد  
ي تاریخی سقراط همیشه پس از آن مبناي این پرسش مهم بوده است که مردم ساالري آیا مستعد تکفیر و محاکمه

  ت؟  ي کشورداري اسعوام فریبی است یا عوام فریبی الزمه
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انجام نتوانست بر روي بند تـاب بیـاورد و   این پرتگاه هم چون بند بازي حرکت کرد، ولی سر   
  ).244، 1381:معینی(» سر نگون شد

هاي اخیر راولز و هابرماس با یک برداشت هنجاري، درصـدد اسـتفاده از رویکـرد         در سال 
ي امـر معقـول و عقالنـی راولـز و        ایده. اندسقراطی در ابهام زدایی از دموکراسی لیبرال برآمده       

 همانا تـالش بـراي تـسرّي روش اقنـاع و گفتگـویی سـقراطی در              عقالنیت ارتباطی هابرماس  
     ي دموکراسـی مـشورتی را چنـین ذکـر         حبیـب شاخـصه   شیال بن . هاي کنونی است  دموکراسی

  :کندمی
هنجارهاي برابري و تقارن، مشارکت در چنین دیالوگی را اداره          . 1«

همه شانس یکسانی براي آغـاز کـنش کالمـی و پرسـیدن            : کنندمی
  .نددار

همه حق زیر سؤال بردن موضوعات معین شده بـراي مکالمـه را      . 2
  .دارند

ي ي خود قواعد رویـه    همه حق آغاز کردن مباحث تأملی درباره      . 3
: 1388اسـولیوان،   ( ».گفتگو و روش کاربست و اجراي آن را دارند        

192(  
  
   دوستی به مثابه عدالت.2-2 -4

بین برود، وجود انسان بر روي زمین امري بـی       اگر عدالت از    «: کانت به درستی گفته است    
این تعبیر را اگـر بپـذیریم واقعیـت پیرامـون گـواه             ). 85،1384: اسپونویل(» ارزش خواهد بود  
امروزه، عدم قطعیت صلح  1.م وضع سالمت جهان خوب نیست یداننیک می . حقیقتی تلخ است  

                                                
ها را باال خواهد قایق  ي دریا همهمد: گفتندرغم خوشبینی طرفداران اقتصاد جهانی که می رسد علیبه نظر می. 1

بانک جهانی پیش . ایمشده»خشونت گرایی بازار  « در نتیجه    ،چنین نشده و ما شاهد شکاف ثروتمند و فقیر        ! آورد
اخـتالف فـاحش   . رندبگیسعه در معرض جنگ داخلی قرار  کشور در حال تو52ي آینده، هبینی کرده درطول ده   

تـر از   یعنـی بـسیار کـم   ،تر از یـک دالر در روز میلیارد انسان با در آمدي کمیک سطح درآمد به حدي است که  
  ...حداقل

 میلیـارد انـسان دچـار سـو     3حدود . برندی رنج میگنسرگ میلیون انسان از 800. کنندشرایط زیستی، زندگی می  
یـک  . دومیلیون انسان برق ندارنـد . یک میلیارد انسان به آب سالم دسترسی ندارند . و کمبود کالري هستند   یه  تغذ

 842میرند و حدود  میلیون نفر از گرسنگی می25میلیارد کودك در معرض فقر، جنگ و ایدز قرار دارند هر سال 
چارلزکترینـگ،  . شونده این تعداد اضافه می میلیون نفر ب   5برند و ساالنه     مزمن به سر می    میلیون نفر در گرسنگی   

 میلیـارد  2ي غذاي کافی بـراي تمـامی  ما دانش تهیه«: رئیس انجمن امریکایی پیشرفت علم، سالها پیش گفته بود        
 غذاي کافی براي - یعنی یک و نیم میلیارد مرد، زن و کودك-ساکنان زمین را داریم، اما سه چهارم جمعیت دنیا       
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م که درمناطق یبینم یا مییشنوی مییبهر روز مصا. هاستي تمامی انسانو آشتی، نگرانی عمده   
نـدا درقلـب    آاروپاي شرقی تـا رو     در زووکویشتر در   پچند سال   از  . دهد می مختلف جهان رخ  

اي از بـرده داري،   گـسترش گونـه   ،  افغانستان تا عراق   گذرد، در آفریقا و در این سالهایی که می      
هـاي کـشتار     سـالح  برداري جنسی از نوجوانان، تشکیالت بازار مواد مخـدر و گـسترش            بهره

 به این مسائل باید مشکالت حاصل از گسترش غیر قابـل          .  گسترش فراوانی یافته است    جمعی
 این مجموعه مسائل سبب شد تا دیگر بار مفهوم بـسیار  . شده را نیز افزود  ی اقتصاد جهان  کنترل
سـت مـورد   ي سیااي مهم از مسائل فلسفهبه عنوان مقوله »عدالت« ولی پیوسته مورد نزاع   ،کهنه

ها و سیاست مداران این ناامنی ناشی از فقـدان عـدالت را    در یک سوي، دولت.توجه قرارگیرد 
هر فرد عادي نیز، به شکلی ناخواسته همین ناامنی را با اصرار به فراموشی آن یا           . دهندتاب می 

نـاامنی سیاسـی،   . دهـد لـو مـی  » امنیـت «با تالش سراسیمه جهت دستیابی به صورت ظـاهري        
تصادي و فرهنگی، برروي اعصاب، سالمتی، عادات، اخالقیـات، کـسب وکـار، انتخابـات و                اق

  .گذاردقوانین تأثیر می
ها در وضعیت از هم گسیختگی ناشی از تضعیف مرزها براي حفـظ خـود،   اي از انسان پاره

است دانند که صلح بی ثبات کنند، اما نیک میو وسایل دیگر اتکا می» پول«به چیزي تحت نام  
هـا  تواند انسانفهمند که علیرغم این حقیقت که علم و صنعت می       و خودآگاه یا ناخود آگاه می     

هاي گرسـنه، ژنـده پـوش و بـی     ي انساني نیازهایشان تأمین نماید، اما با وجود توده   را با همه  
و تـرس،  نـاامنی، تنهـایی   . خانمان در سراسر دنیا، انتظار امنیت داشتن تا چه اندازه اشتباه است  

بـسیاري از آنـان کـه ناشـادند،     . دهدهاي سیاسی یا اعتقادي را شکل می  گراییگرایش به مطلق  
  یـأس بـه تمامیـت خـواهی یـاري         . بخشند تا در ازاي آن امکان شادي بیابند       آزادي خود را می   

ي بحران، آمـادگی بـسیاري از آدمیـان بـه      جهان در بحران است و ناگوارترین چهره      . رساندمی
چه در این وضعیت احساس  . است» آرامش«بانی ساختن آزادي و اخالق به امید دستیابی به          قر

 ، وقوع هر امر حتی غیر قابـل بـاوري ممکـن     در این وضعیت  .می گیرد دشمنی با دیگري اوج     
کنند عامل ها در خالء عدالت و تفاهم، ممکن است به خاطر سالح، که گمان میملت. می شود

تبـدیل بـه   » تنهـا بقـا  «شان براي ، دست از نان بشویند و در جریان تشنگیاصلی بقایشان است  
هاي واالي اخالقی و تحمل در وضعیتی عشق به آزادي، ارزش. چپاول گرانی ضد اخالق شوند

                                                                                                              
صـاحب نظـران از ایـن    . سبب گسترش نا آرامی زیاد شده است... وها، گرسنگی ایش قیمت افز» .خوردن ندارند 

   .اندیاد کرده» سونامی خاموش«وضعیت به عنوان 
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هایی بـه منظـور   ي نظریه پردازي تالشی را براي تمهید امکان     ، عرصه می شود دیگري تضعیف   
فه اي کار خود قرار داده است بـه همـین دلیـل امـروزه فلـس     نهادینه ساختن اخالق و عدالت بن  

و عدالت بـه مکاتـب مختلـف تقـسیم شـده         تر از حقوق، خیر   سیاسی در چالش با تبیین دقیق     
 اساسی است و حتی برخی مسئله ي یک  » عدالت «،ت این مکاتب   راس و از دیدگاه چپ  . است

ون قانون غیر عادالنه است، کوبیـدن   بر آن است که چ1به استناد عدالت آنتیگونه بر ضد کرئون     
  .آن عادالنه خواهد بود

همان قدر به عدالت و اخـالق  ) آزادکامگی(ي سیاسی نوین، جان راولز لیبرتارین   در فلسفه 
 کـه نگـران انحطـاط    2زندگی جهانی توجه دارد که چارلز تیلور فیلسوف مسیحی کمونیتاریـان          

 نظریـه عـدالت   ام جـان راولـز در کتـاب         یکی از مشهورترین احکـ    . هاي اخالقی است  ارزش
یا ). 1385:31سویفت،  (» عدالت، نخستین فضیلت نهادهاي اجتماعی است     «این است   ) 1971(

فیلسوف مشهور حقوق و منتقد لیبرالیسم، رانلد دورکین در اشاره به اهمیت عـدالت اجتمـاعی         
  :آوردمی

 بخشی از حیات سیاسی مشترك ما، اگر چنین چیزي وجود داشـته           «
ي ما،  باشد این است که عدالت در حکم سنگ محک ماست نه آینه           

توانیم مورد توجه  ي توزیع هر خیري را می     یعنی هر تصمیمی درباره   
هایی که بدین وسیله بـه چـالش کـشیده      قرار دهیم و لوآن که سنت   

-توانیم همیشه یک برنامه   شوند، بسیار راسخ باشند، هم چنین می      می
را به پرسش بگیریم که آیا منـصفانه اسـت یـا    ي نهادي تثبیت شده  

  ).109: 1386جیکوبز،(» نه؟
ي هگل، ضرورت عدالت اجتماعی را با مفهومی از از سوي دیگر چارلز تیلور با انتقاد به فلسفه

ي مـشخص   خـارج از حـوزه  آورد آدمیجماعت یا امت و پرهیز از تفرّدگرایی مطرح کرده می 
ات ارزشی اساساً قادر نیست به خیر و سعادت و عدالت واصـل  اشتراك زبان و فرهنگ و نظام    

) 1982 (لیبرالیسم و حدود عدالتمایکل سندل در چارچوب جماعت گرایی در کتـاب   . شود
که دور از فضیلت و دوستی است از عدالت هم چون فـضایی از   » من«یا  » نفس«با نفی لیبرالی    

داند که توانایی زیست بـا دیگـران را   سی میتعامل با همنوعان سخن گفته و انسان واقعی را ک         
                                                

ي مشهور سوفوکلس، آنتیگونـه بـه   در نمایشنامه.  تب و کرئون سلطان تب    سابقآنتیگونه دختر ادیپ، سلطان     . 1
  .کند بیوس که در جنگ کشته شده است، چنانکه دوست دارد دفاع میاستناد قانون طبیعی براي دفن برادرش پول

2. Communitarians  
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به ظاهر برقراري نسبتی میان آنچه وضع ناهنجار جهانی و ضرورت طرح و بـسط          . داشته باشد 
اي نیست، اما و عدالت از سوي متفکران معاصر با ابتناء به تفکر سقراطی در این معنا کار ساده             

خـوس در بـاب   ه سقراط با تراسـیما  هنگامی که به مباحث سقراط دقت کنیم از جمله جایی ک          
شـویم بلکـه نزدیکـی    گوید، نه تنها از دغدغه خاطر او در این ارتباط آگاه می    عدالت سخن می  

خوس از آنچه در شرایطی که تراسیما. کنیمهاي او را با متفکران امروزي بیشتر درك می       دیدگاه
دانـد و بـه درسـتی از    ن باشد میاز بیرون شاهد آن است، عدالت را آنچه که به قویتر بهره رسا  

آن کـس کـه   : گوید جهان همـواره چنـین بـود       کند و می  عدالت ناعادالنه در جهان صحبت می     
  .بردکند، همه چیز را به سود خود پیش میحکومت می

 تا با دعوت به نوعی اخالق دیگر پذیري و تفاهم، امکانی از دوستی می شود سقراط بر آن    
ي مردم در کنار هـم  شاید در وضعیتی خوشبینانه گفت اگر همه   . ح کند ي عدالت طر  را به مثابه  

کردند و مصایب اقتصاد سیاسی و اخالقی نبـود عـدالت صـرفاً ویژگـی و       به خوبی زندگی می   
در حالی که شاید حـق بـا واقـع گرایـی         . شد که در دوستی وجود داشت     خصلت مشترکی می  

هـا  نگریست، یعنی هنگامی که انسانمی» دوستیناکامی در«ارسطو باشد که عدالت را به عنوان        
توانند اختالف نظرهاي خود را در فضاي دوستانه و خودمانی حل کنند، آنگاه سراغ قـانون   نمی
ي هاي دنیاي به اصطالح کمـال یافتـه  شاید به همین خاطر است که در بیشتر دموکراسی        . روند

ي اي کـه بـه سـوژه   پدیـده . انده شدهاهل شکایت و شکایت کشی در دادگا   بشدت  ها  ما، انسان 
  .هاي امروزي تبدیل شده استها و فیلماصلی بسیاري رمان

 
  نتیجه گیري
 نوشتار حاضر آن بود که چالش هاي امروزي عرصه ي سیاست،مستلزم پیوند اصلیفرضیه  

براي اثبات ایـن مهـم پـاره اي از مفـاهیم کنـونی       .ا آراي سقراط است    ب  نوین فلسفه ي سیاسی  
 پرسشگري،اهمیت گستره ي عمومی همچون جایگـاه طـرح   فه ي سیاسی همچون ایده ي فلس

پرسشها،نقد مبانی تاسیسی دموکراسی،و سرانجام فضیلت دوستی به مثابه ي عدالت،در جهـان             
 نگارنـده  بـر ایـن اسـاس    . جستجو و ارزیابی قرار گرفـت  مورد در آراي سقراط  از خود بیگانه  

 سـقراط در بـاب    نیز،نیازمنـد آموزشـی مجـدد در فهـم آراي           امـروزه    مـا  کـه    می گیـرد  نتیجه  
مـسائل اصـلی زمـان کنـونی ایـن مهـم را               چـه   .  دوستی هستیم  دموکراسی،حوزه ي عمومی و   

   اف فزاینـده، بـی اخالقـی و انـواع         هـا، شـک   رانده شدن، بیگـانگی، جامعـه گریـزي       . می طلبد 
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مایی خود را در عرصه سیاست، اقتـصاد،   دیگر اصول راهنرکند که باها، ما را ملزم می  خشونت
  .اجتماع و فرهنگ در سطح ملی و جهانی ارزیابی کنیم

 ما به   اوال :مهم ترین دستاوردهاي پژوهش حاضر توجه دادن به چند موضوع اساسی است           
ي جهانی را به مکان مطلـوب همـه تبـدیل      شدت نیازمند یک اخالق جهانی هستیم که دهکده       

ها و اصول مشترك جهانی تعریف دگر  مگر جهان ما بر اساس ارزشدمی شواین ممکن ن. کند
بینش سـقراطی   . دوستی راهی براي آن است که باورهاي گوناگون با هم آشتی یابند           . باره شود 
تـوان فقـط در فرآینـد    گوید گفت وگو ضرورت دارد اما براي یک اخالق جهانی نمی       به ما می  

اي از تقویـت دوسـتی   ستی جامعه مـدنی جهـانی عرصـه    بای. دیپلماتیک این پروژه را پیش برد     
جهانی باشد، امکانی از زایش یک شهروندي جهانی که بر اساس همکاري جهـانی حاصـل از          

اند و هـر  ي سقراطی جمع آمدهدرست همانند کسانی که پیرامون حلقه . می گیرد دوستی شکل   
اي ریق مدیریت خود او بـه گونـه  گذارند و این کار از طي خود را به داوري و نقد می یک ایده 

، در زمان کنونی ما نیز باید این مـسئولیت را بپـذیریم   می شودمبدل » مان یافته تکثرگرایی ساز «
کنیم و در صورت نیاز، الزامات دیگري را بپذیریم تـا  که به عنوان بخشی از جامعه بشري عمل       

قربانیان جنـگ کمـک کنـیم، از    بتوانیم نسل کشی را متوقف کنیم، جلوي بردگی را بگیریم، به     
  . ي فقر را بخشکانیمگرسنگان وکودکان حمایت و مواظبت کنیم و ریشه

 خـود را بـا دعـوت مـردم بـه      فلسفه سیاست در جهان معاصر  کریستیان دالکامپانی کتاب    
  : نویسدبرد و چنین میشمار کنونی به پایان میدوستی به عنوان امکانی براي حل معضالت بی

سقراط و افالطون و ارسطو و البوئسی و پـی یرکالسـتر و             از نظر   «
همین دوسـتی کـه بـه       . مایکل سندل، دوستی فضیلتی اساسی است     

، درعین حال هم فضیلتی فلسفی است و        می شود یونانی فیلیا نامیده    
 "شـهروندان "دوستی فضیلتی است کـه بایـد        . هم فضیلتی سیاسی  

ان به یکدیگر وصل    خواهان هم صحبتی را با وجود اختالف عقایدش       
بـه بیـان    .  دائمی برقرار کند   "گفت و شنود  "کند و میان آنها نوعی      

 دوسـتش بیندیـشد، جمـع    "خیـر "دیگر چون یک دوست باید بـه    
دوستان باید مجتمعاً بکوشند تا خیر مشترك را افزون کننـد وحتـی             
موقعی که الزام پیش آمد یعنی نفع جامعه اقتضا کرد باید حتـی بـا               
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نکته ي مهم دیگر ذیـل امکـان سـنجش ظرفیـت هـاي کنـونی و دموکراتیـک اندیـشه ي                 
سقراط،بازگشت به همین ظرفیت در آراي پاره اي از مهـم تـرین متفکـران ایرانـی و اسـالمی                

 تنهـا مـسائل   از این رو که ایشان نیـز نـه   .همچون فارابی،ابن سینا،ابن رشد و ابن خلدون است       
عصر خود را به خوبی پرسشگري کرده بودند بلکه از منظر هنجاري و اخالقی دغدغه جامعـه                

این به آن معناست که در شـرایطی کـه متفکرانـی    .ي نیک و عادالنه هم براي ایشان حیاتی بود     
چون فرد دالمایر از ضعیف شدن قاب اروپایی اندیشه سخن گفته اند می توان بخش عمده اي         

 پـی  اسـالمی  -چالش هاي جهان معاصر را در تامالت اخالقی و هنجاري متفکـران ایرانـی           از  
  .گرفت

این که سقراط مرجع همیشگی و زنده ي خود شناسی و آن کفتمان روشـنفکري               سرانجام  
بر این اسـاس بـر ماسـت بـه عنـوان      .است که متفکران را وجدان بیدار جامعه ارزیابی می کند        

بیدار جامعه باشیم و گاه خطاهاي اخالقـی را بـه دیگـري یـا دیگـران      نحبگان  بتوانیم وجدان   
بدیهی است درستکاري را می توان چنان که سـقراط مـی گفـت از راه آمـوزش             .گوشزد کنیم   
فقط جستجو گر بود و عاشق حقیقت؛و فیلـسوف   سقراط ادعاي فرزانگی نداشت،.گسترش داد 
  .یعنی همین
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