نسبت میان عدالت ،دموکراسی و صلح در
جمهوری افلاطون
حسن فتحي
دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز

چکیده
جمهوری افلاطون بیتردید یکی از تأثیرگذارترین نوشتهها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است .در عین
حال که تقریباً همه شاخههای فلسفه از هستیشناسی و معرفتشناسی گرفته تا علمالنفس و تعلیم و تربیت در این نوشته
افلاطون مورد بحث قرار گرفتهاند ،موضوع محوری آنرا «عدالت» تشکیل میدهد.
از سوی دیگر در میان انواع حکومتها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر میشمارد ،دموکراسی را یکی از حکومتهای
بد معرفی میکند .1به نظر او دموکراسی ـ که از تحول الیگارشی پدید میآید ـ نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده میشود ،بلکه به
ت دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش ،یعنی حکومت استبدادی ،تبدیل میشود.
واسطه مدیریت نادرس ِ
مخالفت افلاطون با دموکراسی ،که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن میباشد ،نشان میدهد که ملازمهای ضروری میان
عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد.
در این مقاله ،پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت ،صلح و دموکراسی ،نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش
شرطهای رسیدن به عدالت و صلح بر میشمارد.
واژگان کلیدی :افلاطون؛ دموکراسی؛ صلح؛ عدالت؛ جمهوری.

مقدمه
افلاطون را در بستر دویست و پنجاه سال نخست تاریخ فلسفه (از آغاز سده ششم تا نيم سده
چهارم پيش از ميلاد) ميتوان به عنوان سنتزی در نظر گرفت که جامع همه تعليمات فلسفي پيش
از خودش و از سوی دیگر ،الهامبخش همه تعليمات فلسفي پس از خودش تا عصر حاضر است.1
در حدود صد و پنجاه سال نخست این دوره ،فيلسوفانِ به اصطلاح پيش از سقراطي (از طالس
ملطي 8تا دموکریتوس آبدرایي )4شناحت «جهان» را وجهه همت خویش قرار داده بودند 5.در پنجاه
سال بعدی شرایط گوناگون اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي ،قضایي ،دیني ،معرفتي و مانند اینها که
باعث رونق بازار گروهي به نام سوفسطایيان شده بود موجب گردید که «انسان» محور بحثها

حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 2پاييز و زمستان .22 -8 ،)8811

نامه مفيد /2شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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شود .در این دوره که فلسفه در آتن تمرکز یافته بود و به موضوعات انساني ميپرداخت 6،دو
رویكرد متقابل را ملاحظه ميکنيم :یكي رویكرد عامهپسندی که سوفسطایيان نمایندهاش بودند و
شماره
نامه مفید /
دنيوی را جستوجو ميکرد و دیگری رویكرد فلسفي ـ اخلاقي که سقراط
ظاهری و
موفقيتهای
سی و هشتم  /مهر و

نمایندهاش بود و موفقيت راستين را در اجتناب از ظلم و پایبندی به عدالت ميدید .افلاطون که
آبان 1831

استعداد فردی و تبار و موقعيت خانوادگياش همه گونه اسباب را برای شرکت عملي او در امور
سياسي مهيا ساخته بود 7،جانب سقراط را گرفت ،اما (با عبرت گرفتن از سرنوشت غمناک او) به
جای اینكه عملاً وارد عرصه سياست شود ،با بهرهگيری از مجموعه تعليمات سقراطي و پيش از
سقراطي به تحكيم م باني نظری رویكرد سقراط همت گذاشت .بدین ترتيب بود که افلاطون در نيم
قرن نخست سده چهارم ،سنتزی از تعليمات جهانشناختي و تعليمات مربوط به امور حيات آدمي
تم
پدید آورد 3.در این دستگاه جامع افلاطوني نظریه مُثُل به عنوان زیربنای هستيشناختي عمارت
شود و بقيه قسمتها از جهانشناسي و معرفتشناسي و علمالنفس گرفته تا
مي /
گرفتهمفيد
فلسفي در نظر نامه
اخلاق ،سياست و دیانت بر روی آن چيده ميشود.
مباحث مربوط
هنر،هشتم
شماره بهسي و
اما تأکيد بر جامعيت فلسفه افلاطون و احتوای آن بر همه مسائل اساسي فلسفه و تأکيد بر
اهميت بنيادین نظریه مُثُل در فلسفه او نباید سبب شوند که اهميت مباحث اخلاقي ـ سياسي در
آثار او کم رنگ جلوه کند .بر این سخنان الكساندر کوایره که «مسئله سياست در افكار و آثار
نامه مفيد /
افلاطون جای بسيار مهمي دارد [ ]...افلاطون در سرتاسر آثارش یک دم از توجه به امور سياسي
شماره سي و هشتم
غافل نميماند [ ]...به نظر افلاطون ،فلسفه و سياست یكي است» (کوایره ،)21-22 :2861 ،باید
 /مهر و آبان
9
این جمله را نيز افزود که سياست در نظر افلاطون عاليترین مرتبه فلسفه است و خاستگاه نظریه
2831
«فيلسوف ـ پادشاه» 21او همين عقيده است .از این لحاظ بي هيچ مبالغهای ميتوان گفت که همه
آثار افلاطون برای اهدافي سياسي 22تدوین یافتهاند21.علاوه بر این توجه فراگير به امور سياسي ،سه
محاوره از افلاطون در دست داریم که حتي عنوان آنها نيز سياسي است:
و

جمهوری ،28سياستمدار24

قوانين25.

در ميان این سه اثر ،جمهوری در خصوص «عدالت ،دموکراسي و صلح» که موضوع بحث ما
تم
در این مقاله است از اهميت بيشتری برخوردار است 26.به همين دليل موضوع را بر اساس این
محاوره ،گزارش و بررسي ميکنيم و البته از دو محاوره دیگر و از سایر محاورات افلاطون نيز بهره
ميگيریم.
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عدالت در جمهوری
به جرأت ميتوان گفت محاورهای در ميان مجموعه محاورات افلاطون وجود ندارد که به طور
مستقيم یا غيرمستقيم با موضوع عدالت پيوند نداشته باشد .او در ميان محاورههای گورگياس،
منون ،پروتاگوراس ،اتوثوفرون ،فایدون ،لوسيس ،هيپياس بزرگ ،هيپياس کوچک ،فایدروس،
کراتولوس ،ميهماني ،فيلبوس ،قوانين ،تتمه قوانين و نامههای ششم و هفتم مستقيماً درباره عدالت

سخن گفته است 27.اما محاورهای که بيشتر از همه به موضوع عدالت اختصاص یافته جمهوری
است .افلاطون کتاب اول از ده کتاب 23این اثر را با بحث درباره تعریف عدالت آغاز ميکند و
کتاب دهم را با روایتي از مردی بيدار دل به پایان ميآورد که نشان ميدهد چه سرنوشتي در سرای
دیگر در انتظار عدالتپيشگان و ستمگران است .مباحث فراواني هم که در ميانه این دو کتاب
آمدهاند هر کدام به نحوی با موضوع عدالت ارتباط پيدا

ميکنند29.

عدالت در کتاب نخست جمهوری به همان سبک و سياقي مورد بررسي قرار ميگيرد که
افلاطون در محاوراتِ به اصطلاح «اوليه سقراطي» 11مورد استفاده قرار ميدهد .پس از مقدمهچيني
ماهرانه و هنرمندانه افلاطون ،پرسشِ «عدالت چيست؟» به صورتي جدی و صریح مطرح ميشود
( .)882cتعریفهای ارائه شده مانند «راستگویي و باز پس دادن آنچه آدمي از کسي [امانت]
گرفته است» (« ،)882cسود رسانيدن به دوستان و آسيب زدن به دشمنان» (« ،)881dآنچه برای
اقویا 12سودمند است» ( )883cو «سادهلوحي شریف یا خوشقلبي» ( )843cهمگي به شيوه
سقراطي ابطال ميشوند و کتاب اول بدون آنكه سقراط بداند عدالت چيست به پایان ميرسد 11و
او چون نميداند عدالت چيست پس نميتواند بداند که «آیا عدالت فضيلت است یا نه و آیا کسي
که از عدالت برخوردار است خوشبخت است یا نه» (.)854b

برخلاف محاورات اوليه سقراطي که با همين نتيجه منفي به پایان ميرسيدند در جمهوری
مباحث مطرح شده در کتاب اول «فقط به عنوان یک مقدمه» ) (857aبرای جستوجوی عدالت در
نظر گرفته ميشود .مخاطبان سقراط 18در ابتدای کتاب دوم از او ميخواهند که بحث را از سر
بگيرد و توضيح دهد که «عدالت و ستمپيشگي چه هستند و خودِ هر کدام از آنها با حضورشان در
روح انسان چه تأثيری باقي ميگذارند» ( .)853bآنها پس از دفاع طولاني از ظلم (از  853eتا
 ،)867aاز سقراط ميخواهند که صرفنظر از ارزشگذاری انسانها و صرفنظر از پاداش و کيفری
که خدایان در دنيا و آخرت برای عدالتپيشگان و ستمگران مقرر ميکنند« ،طبيعت هر یک از
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عدل و ظلم را روشن کند و حقيقت را درباره مزایای هرکدام معلوم سازد» (.)863c
در این مرحله سقراط 14و مخاطب او ،با قبول اینكه «عدالت همانطور که در یک فرد هست
مفید /نيزشماره
هست» ( )863eو ماهيّت هر دو عدالت یكي است ،توافق ميکنند که نمای
در یک شهرنامهکامل
سی و هشتم  /مهر و

بزرگتری از آنرا در مقياس جامعه 15جستوجو کنند و سپس آنچه را که یافتهاند بر مقياس فرد
آبان 1831

نيز اطلاق کنند .آنها برای این منظور ابتدا یک جامعه ساده ترسيم ميکنند ( 869bتا  )871dکه
برای برطرف کردن نيازهای اساسي انسان (غذا ،مسكن ،لباس) و بر اساس اصل تقسيم کار 16و
اصل تخصص شكل ميگيرد .عدالت و ظلم را در چنين جامعهای «در روابطي که ميان افراد پيدا
ميشود» )871a( 17ميتوان جستوجو کرد .این جامعه در صورتي عادل است که هر کسي بر
اساس استعدادی که دارد «کار خودش را انجام دهد» ( )869eو به کار دیگران نپردازد.
تم
اما در چنين جامعهای حقّ نيازهای فكری و فرهنگي انسانها ادا نشده است 13.بدین ترتيب
شهری /پر تجمل روی ميآورد ( 871dتا  )874eکه غرق در زرق و برقها و
سقراط به تأسيس
نامه مفيد

خوشيها ميباشد 19.زیادهخواهيهایي که لازمه جوامع پر تجمل است به
رفاه و
هشتم
هرگونهسي و
مجهز به شماره
تمایل برای گسترش اراضي و در نتيجه به پيدایش جنگ منتهي ميشود .اصل تقسيم کار و
تخصص ایجاب ميکند که طبقه جدیدی به نام پاسداران یا سپاهيان پدید آید که کارشان فقط
پرداختن به امور نظامي و دفاع از کيان جامعه است .پاسداران از ميان کساني برگزیده ميشوند که
نامه مفيد /
از نظر جسماني نيرومند هستند ،صفت شهامت در آنها برجسته است 81و اشتياق وافری نيز به
شماره سي و هشتم
شناسایي دارند ( 82.)875aسقراط اميدوار است که پرداختن به مسئله تربيتِ کساني که قرار است
 /مهر و آبان
پاسدار شوند آنها را «در تأمين هدف کلي پژوهششان» ( ،)876eیعني کشف چگونگي پيدایش
2831
عدل و ظلم در جامعه یاری رساند .او در این قسمت ( 876cتا  )421aتعليم و تربيت جوانان را از
نظر جسمي و روحي مورد بحث قرار ميدهد و در تعليم و تربيت روحي به مسئله داستانهای
مربوط به خدایان ،پهلوانان و جهان پس از مرگ از حيث محتوا و صورت و مسئله موسيقي از
حيث آهنگ و وزن توجه ميکند .سقراط در اینجا برنامه اصلاحشدهای از آنچه در یونان مرسوم بوده
است ارائه ميکند که با اجرای آن پاسداران او «شجاع باشند ولي وحشيگری نكنند ،دانشدوست
تم
باشند ولي از رخوت پرهيز کنند» (گاتری .)46 :2877)a( ،در ضمن اجرای این برنامه تربيتي و
همچنين در طول زندگي پاسداران ،آنها به دقت تحت نظر و آزمایش خواهند برد و آن کسي را که
در کودکي ،جواني و بزرگسالي از آزمونها سربلند بيرون آمده و اصالت خود را از دست نداده
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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است به عنوان حاکم و پاسدار شهر برخواهيم گزید ( .)424aدر واقع پاسداران به معني کامل کلمه
( )424bهمين گروه اخير هستند و مابقي پاسداران را باید دستياران آنها بناميم.
بدین ترتيب به جامعه پيشرفته و البته تهذیبیافتهای مي رسيم که دارای سه طبقه است:
 )2تعداد کمي به عنوان طبقه فرمانروایان (یا پاسداران به معني کامل کلمه)؛  )1تعداد زیادتری به
عنوان دستياران (یا پاسداران به معنای نظاميان)؛  )8تعداد بسيار زیادتری به عنوان پيشهوران به
معنای عام کلمه که مشتمل است بر همه طبقات و اصناف جامعه ساده و سالمي که ابتدا ترسيم
کرده بودیم .وظيفه اصلي هر یک از این سه طبقه به ترتيب عبارتند از :حفظ وحدت جامعه؛ دفاع از
جامعه در صورت بروز جنگ؛ جلوگيری از توانگری و تنگدستي (بورمان .)234 :2875 ،عدالت
در این جامعه دومِ افلاطون نيز عبارت است از اینكه «هر کسي در جامعه به یک کار که بيشترین
سازگاری را با طبيعتاش دارد بپردازد» ( .)488aجامعهای عادل است که در آن «هرکسي کار
خودش را انجام دهد و در کار دیگران دخالت نكند» (همان) 81.یعني اینكه «پيشهوران و دستياران
و پاسداران هر کدام در جامعه کار خود را انجام دهند» ( )884cعدالت است و مداخله هر یک از
اینها در کار طبقات دیگر ظلم است.
تا اینجا طرح سقراط در دیدن عدالت در مقياسي بزرگتر کامل شده است و اکنون او
ميتواند عدالت را در مقياسي کوچکتر ،یعني در سطح فردی ،نيز نظاره کند 88.سقراط در این
مرحله ( 485dتا  )444aپس از اثبات اینكه نفس 84نيز (همانند جامعه) از سه عنصر عقلاني ،شهواني
و روحاني (یا غيرت) تشكيل یافته است و فضيلت هر یک از این عنصرها به ترتيب حكمت،
خویشتنداری و شجاعت است ،ميگوید در خصوص نفس نيز «عدالت در واقع چنين چيزی است ،اما
نه از آن حيث که هر کسي از نظر خارجي کار خودش را انجام دهد ،بلكه از حيث آنچه که در درون
است و واقعاً به خود آدمي مربوط ميشود» ( 85.)448c-dپس عدالت یک حالت دروني است که از
رابطه صحيح ميان اجزای سهگانه نفس یا قوای سهگانه آن نشئت ميگيرد .فقط انسان عادل است که
تحت فرمان جزء عقلاني از شخصيتي متحد و هماهنگ و سالم برخوردار است و ظلم عبارت است از
به هم خوردن این رابطه صحيح به انحای مختلف که در واقع نوعي بيماری است (.)444d
اکنون ( 445aو بعد) به جواب این سؤال نيز رسيدهایم که انسان عادل خوشبختتر است یا انسان
ستمپيشه .کسي که بيمار باشد ثروت ،قدرت و زرق و برقهای دروني چه سودی برایش خواهند داشت؟
هيچ فرد عاقلي حاضر نخواهد بود که «سلامت ،زیبایي و نيكویي نفس خویش را ،هرچند که کسي از آن
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خبر نداشته باشد ،به بهای اموری بيروني با بيماری و زشتي و ناتواني عوض کند86.

از سوی دیگر ،سقراط ميگوید حالت خوب و سالم روح انساني یكي بيش نيست ،اما حالت
بد و ناسالمنامهآنمفید /
شمارههای گوناگوني ميتواند داشته باشد ( .)445aاو برای توضيح این نكته
صورت
سی و هشتم  /مهر و

دوباره به عرصه وسيعتر جامعه قدم ميگذارد 87و از پنج نوع حكومت (جامعه و شهر) و پنج نوع
آبان 1831

نفس (روح) سخن ميگوید که یكي از آنها خوب و چهار تای دیگر بد هستند.
انواع حکومتها
حكومت یا جامعه خوب (و همين طور انسان خوب) همان است که سقراط در کتاب دوم ابتدا به
صورت مقدماتي مطرح کرد و سپس تا کتاب چهارم به نحوی کاملتر توضيح داد و در مرحله سوم،
یعني از کتاب تم
پنجم تا هفتم ،کاملترین بيان خویش را درباره آن عرضه کرد .حكومت کامل که عنان
اختيار آن در دست فيلسوفان است ،بسته به تعداد حاکمانش سلطنتي
نامه مفيد /
) (Aritocracyناميده ميشود .چهار نوع دیگر ،که به ترتيب دومي بدتر از اولي است ،عبارتند از:
شماره سي و هشتم
جاهطلبي ) ،(Timocracyاُليگارشي ) ،(Oligarchyدموکراسي ) (Democracyو استبدادی )83.(Tyranny
)(Royality

یا اشرافي

افلاطون تحقق عدالت را در جایي ممكن ميداند که هر بخشي از اجزای جامعه و فرد به کار
خویش مشغول باشد و زمام امور را فيلسوفان در دست گيرند .اگر در جامعه فيلسوفان ،شاه نشوند
امروز مفيد
یا کساني که نامه
عنوان /شاه و زمامدار دارند ،دل به فلسفه نسپارند و اگر فلسفه و قدرت سياسي

نشوند وهشتم
توأم سي و
با یكدیگرشماره
همه طبایع یکجانبه امروزی که یا تنها به این ميگرایند یا به آن ،از ميان
برنخيزند /،مهر
آبان و به طور کلي بدبختي نوع بشر به پایان نخواهد رسيد و دولتي که
بدبختي وجامعهها

2831
ایم جامه عمل نخواهد پوشيد 89.فيلسوفان کساني هستند که به طور طبيعي جزء
وصف کرده
عقلانيشان بر دو جزء دیگر نفس آنها برتری دارد و از نظر تعليم و تربيت نيز به گونهای پرورده
شده اند که تمام مراحل صعودی شناسایي را پشت سر نهاده و به نظم عمومي عالم و غایات
موجودات جهان و غایتالغایاتِ نهایي که «مثال خير» است ،وقوف یافتهاند .اقتضای این معرفت
آنهاست که از نظر اخلاقي و عملي نيز به اوج قلّه وارستگي و استقامت روحي رسيده باشند .این
جماعت هستندتمکه با تكيه بر دانایي و وارستگيشان ميتوانند همه امور جامعه را به گونهای تنظيم
کنند که هر چيزی در جای خودش باشد.
صرف نظر از اینكه چنين جامعهای منطقاً قابل تحقق باشد یا نه 41،افلاطون معتقد است که ما
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق
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هميشه آنرا در معرض زوال ميیابيم و عملاً با جامعههای ناقص روبهرو هستيم .در تحليل منطقيِ
سير انحطاطيِ حكومتها 42از حكومت کامل فيلسوفان به تيموکراسي ميرسيم .در این حكومت
پاسداران جامعه که فارغ از دغدغه ثروت و خانواده در خدمت جامعه و تحت فرمان فيلسوفان
بودند راه جاهطلبي در پيش ميگيرند ،از حدود خود تخطي ميکنند و با اعمال زور و خشونت بر
طبقه پيشهوران به مالاندوزی و ارضای تمایلات شهوی روی ميآورند .در انسان متناسب با
تيموکراسي نيز جزء غيرت و شهامت بر دو جزء عقلانيت و شهوت فرمان ميرساند .از انحطاط
تيموکراسي به اليگارشي ميرسيم؛ در اليگارشي ثروت جای قدرت را ميگيرد .این بار ثروتمندان
که از نظر طبقاتي با پيشه وران تناسب دارند و از نظر روحي نيز اهل شهوت هستند زمام امور را در
دست ميگيرند .در این جامعه توازن روحي و تعادل اجتماعي از ميان رفته است و اقليت ثروتمند
خوشگذران در برابر اکثریت فقير که آنها نيز انگيزههای شهواني نيرومندی دارند ،قرار گرفته است.
در چنين جامعهای زمينه برای هر گونه جنگ و آشوب فراهم است و آنگاه که نزاع بالا ميگيرد
زمامداران پ يشين یا به زور اسلحه (و به دنبال جنگي که ممكن است منشأ خارجي یا داخلي داشته
باشد) و یا به واسطه ترس از نبرد ،عرصه را خالي ميکنند و توده تهيدستِ مردم حكومت را در
دست ميگيرند؛ یعني دموکراسي آغاز ميشود .این حكومت نيز به واسطه مدیریت نادرستِ دو
مقوله آزادی و برابری ،سرانجام به ضد خودش ،یعني حكومت استبدادی تبدیل ميشود.
اوصاف و ارزش دموکراسی در نظر افلاطون
افلاطون اولين ویژگي دموکراسي را «آزادی» ميداند؛ «شهر آکنده از آزادی رفتار و گفتار
است و هر کسي حق دارد هر طور که خواست عمل کند» ( .)557bوقتي هر کسي زندگي خود را
مطابق ميل خویش تنظيم کند ،انواع سليقهها به وجود خواهد آمد و هر گونه شخصيتي در این شهر
امكان بروز خواهد یافت .دومين ویژگي دموکراسي که معلول آزادی مطلق مردم در کارهاست،
این است که در واقع مجموعهای از همه انواع حكومتها ميباشد ( .)557dخصيصه سوم
دموکراسي رهایي از هر گونه الزام و تكليف است .کسي که سزاوار حكومت است ميتواند از این
کار سر باز زند و کسي که استحقاق حكومت ندارد ميتواند به این کار مبادرت ورزد .مجرمان
محكوم در این حكومت ممكن است مورد اغماض قرار بگيرند و محكومانِ به اعدام و تبعيد به
راحتي در شهر قدم بزنند ( 557eتا  )553aو بالاخره اینكه دموکراسي در امر تعليم و تربيت نه
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استعداد افراد را در نظر ميگيرد و نه سابقه تربيتي و شغلي آنها را .به محض اینكه کسي مدعي
عشق به مردم شد قدر ميیابد و بر صدر مينشيند .در یک کلام ،دموکراسي «برابری را در ميان
برابرها و نامه
شمارهاندازه
مفید /به یک
نابرابرها
سی و هشتم  /مهر و

برقرار ميسازد» (41.)553c

فرد دموکرات در کشور خویش همان اوصافي را دارد که در جامعه دموکرات ميبينيم .ارزشها در
آبان 1831

وجود او جابهجا شده است؛ چنين کسي بيبندوباری ،خودخواهي ،زیادهطلبي و بيثمری را ارزش تلقي
ميکند و برای ارضای اميال ضروری و غيرضروری 48به یک اندازه مبادرت ميورزد .هر کار او برخاسته از
هوسي است که آن لحظه او را بر آن کار واداشته است؛ حتي ریاضت و دانشجویي او نيز مبتني بر هوس
است ()561d؛ هيچ نظم و التزامي در زندگي او نيست ،آزاد است و همه چيز در نظر او برابر.
افلاطون به عنوان شهروندی که در آتن تحت لوای حكومت دموکراتيک زندگي کرده است به
تم
شدت با این حكومت مخالفت ميورزد .او از این شر ،که خود تجربهاش کرده ،به قدری بيزار است که
دیگری /در کنار آن جایي باقي نميماند و از اینرو در تصویر تاریكي که از این
برای هيچ احساس
نامه مفيد
هشتم حتي یک نقطه روشن وجود ندارد (گمپرس ،2875 ،ج .)2183 :1
ساخته است
شيوه حكومت
شماره سي و
دموکراسي در جمهوری در ميان حكومتهای بد جای دارد و فقط استبداد را افلاطون بدتر از آن
ميخواند .در تقسيمي که افلاطون در سياستمدار از انواع حكومت به دست ميدهد ( 192dو بعد)
باز هم به صراحت ميگوید که دموکراسي نميتواند بهترین نوع حكومت باشد و آنرا «ضعيفترین
نامه مفيد /
نوع حكومت» ( )818aميشمارد .یعني اگر حكومت قانونمند باشد دموکراسي در مرتبه سومِ خوبي
شماره سي و هشتم
(پس از مُنارشي و آریستوکراسي) قرار ميگيرد 44و اگر بيقانون باشد در مرتبه سوم بدی جای
 /مهر و آبان
ميگيرد (یعني اليگارشي و استبداد به ترتيب بدتر و بدترین نوع خواهند بود) .افلاطون همين عقيده
2831
را در قوانين ( 721dو بعد) نيز تكرار ميکند.
نكتهای که در تحليل عقيده افلاطون درباره دموکراسي نباید از نظر دور داشت این است که
او هميشه به حكومت دموکراتيک شهر خودش نظر دارد 45،حكومتي که ميتوانست سقراط ،یعني
سياستمدار حقيقي افلاطون (بنگرید به گورگياس )512d-e ،را محاکمه و اعدام کند .افلاطون
هرگز این حادثه شوم را از یاد نميبرد .اما مبنای مخالفت او با دموکراسي در همه جا این است که
تم
حكومت یک فن (تخنه) و بلكه عاليترین فن است و مثل هر فن دیگری به دانش و مهارت نياز دارد؛
یعني علم به غایات و تدبير امور کشور بر اساس این علم که عاليترین مرتبه دانایي و مهارت است و
امكان ندارد که همه مردم در حد مقبولي از این دانش و مهارت برخوردار بوده باشند.
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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رابطه عدالت و صلح
با نگاهي مجدد بر آنچه در خصوص نظر افلاطون درباره عدالت گزارش کردیم به روشني
ميتوان دید که این دو به نظر او لازم و ملزوم یكدیگر ميباشند .وقتي هر چيزی در جای خودش
باشد ،هر کسي آن چيزی را که استحقاقش را دارد در اختيار داشته باشد ،هر فردی و هر طبقهای به
کاری که از آنِ اوست مشغول باشد ،هيچ کس و هيچ طبقهای از کار خود قصور نورزد و در کار
دیگری نيز دخالت نكند ،چه انگيزهای برای نزاع باقي ميماند؟ انسان عادل کسي است که در
قلمرو روح او اجزا و نيروهای گوناگون در بهترین ترکيب ممكن با یكدیگر هماهنگ باشند و
جامعه عادل نيز آن است که ميان طبقات آن هماهنگي کامل برقرار باشد .افلاطون عدالت را
سلامت مي داند و ظلم را بيماری و سلامت در نظر او عبارت است از هماهنگي و آرامش ،خواه در
جسم باشد یا روح ،در فرد باشد یا جامعه.

اما آنچه افلاطون در جمهوری گفته است فقط به دو قلمرو پسوخه (نفس ،روح) و پوليس
(شهر ،جامعه) مربوط ميشود .آیا عقيده او را در خصوص نسبت ميان عدالت و صلح به قلمرو
بينالمللي نيز ميتوان تعميم داد؟
به نظر ميآید که پاسخ این سؤال مثبت است .اولاً ،ملازمهای که او ميان عدالت و صلح
برقرار ميسازد از نوع تعریف و در واقع ملازمهای عقلاني است و احكام عقلاني هميشه عام و
فراگير هستند .ثانياً ،در جامعه ساده او خبری از جنگ نبود و فقط آنگاه که جامعه پرتجمل و
زیادتطلبِ او شكل گرفت زمينه برای جنگ مهيا گردید ،چنانكه وقتي این جامعه تهذیب یافت
جنگ داخلي نيز بيمحل گردید.
پس چرا نتوانيم بگویيم که هرگاه همه جوامع تهذیب یافته باشند محلي برای جنگ نخواهد
بود و صلحي فراگير خواهيم داشت؟ «بزرگترین شرط نيکبختي آن است که آدمي نه خود
مرتكب ظلم شود و نه ظلم دیگران را تحمل کند ]...[ .چنان نيرویي را تنها کسي ميتواند دارا شود
که در فضيلت انساني به حد کمال برسد .همين قاعده درباره جامعهها نيز صادق است .جامعهای که
از لحاظ اخلاقي عاری از نقص باشد همواره در صلح و صفا به سر ميبرد .ولي اگر به بدی مبتلا
باشد ،چه در درون و چه در بيرون ،هميشه در جنگ است» (قوانين ،319a ،ترجمه لطفي) .افلاطون
به همان اندازه که طرفدار عدالت است ،طرفدار صلح نيز است .به نظر او «خير و صلاح عموم نه
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جنگ خارجي است و نه کشمكش داخلي» (قوانين ،613c،ترجمه لطفي) .او این عقيده را که صلح
فقط یک واژه تهي است و در واقع هر کشوری با کشورهای دیگر در جنگ است (قوانين615e ،
پسندد /.شماره
نامه مفید
افلاطون حتي در تأکيد بر آمادگي برای جنگ (که در جاهای زیادی ،مثلاً
و بعد) نمي
سی و هشتم  /مهر و

سياستمدار 817e ،و بعد ،قوانين 324e ،و بعد مورد تأکيد قرار ميدهد) و در قانونگذاری برای
آبان 1831

جنگ (قوانين )613e،نيز صلح را هدف

قرار ميدهد46.

رابطه دموکراسی و صلح
افلاطون در جمهوری دموکراسي را نشئت گرفته از جنگ و منتهي به جنگ ميشمارد.
این حكومت وقتي تحقق مي یابد که سرمدارانِ اليگارش به دنبال نبرد واقعي (که ممكن است
تم داخلي داشته باشد) و یا به دليل ترس از چنين نبردی قدرت سياسي را به توده
منشأ خارجي یا
مردم واگذار کنند .در درون خود حكومت دموکراسي نيز از آنجا که دو مقوله آزادی و برابری
نامه مفيد /
به درستي مدیریت نميشوند ،هوسپرستيها و ولخرجيهای عدهای باعث مي شود آنها مقروض
شماره سي و هشتم
و یغمازده عده ای دیگر شوند و فاصله طبقاتي و کينهتوزی ها اوج بگيرد .عدهای نيز با
سخنوریها و مردمفریبي ها بر مناصب سياسي دست مي یابند و جماعتي را پيرو خود ميسازند.
عامه زحمت كش مردم که اکثریت جامعه را تشكيل ميدهند از زیادهطلبي های افراد جویای نام
و نشان به ستوهنامهميمفيد
آیند و /پس از منازعات لفظي و قضایي با طبقه سلطه جو سرانجام در تحت
پيشواسيکهو هشتم
لوای یکشماره
نماینده آنهاست جمع مي شوند .این نماینده ،پس از به راه انداختن جنگ و
مهر و
نزاع /
مردم وآبانطبقه سلطه جو با وعد و وعيدهای عامه پسند و به عنوان منجي توده
ميان توده
2831را در دست مي گيرد و بدین ترتيب دموکراسي که با جنگ به عرصه آمده بود ،با
مردم قدرت

جنگ نيز از ميان برميخيزد.
تردیدی نيست که افلاطون در ارزیابيهایش از دموکراسي به حكومتي نظر دارد که به این نام
در آتن بر پا بوده است 47و تردیدی نيست که دموکراسي در طول تاریخ و در سرزمينهای مختلف
صورتهای گوناگوني پيدا کرده است 43.آیا سخن افلاطون را درباره دموکراسي بر تمام انواع آن
ميتوان اطلاقتمکرد؟ به نظر ميآید که اگر عواملي که او منشأ نزاعها در پيدایش و استمرار و
اضمحلال دموکراسي ميداند ،تعدیل شده باشند؛ خود نزاعها نيز اجتنابپذیر خواهند بود.
حقوق
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بازارهای کارآمد
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درسی که باید از افلاطون گرفت49

افلاطون به این عقيده بنيادی مطرح شده در جمهوری که انسانها باید بر اساس طبيعتشان به
تقسيم کار در جامعه بپردازند و حكومت را که تخصصيترین کار است به مستعدترین افرادِ برخوردار از
عاليترین سطوح تربيت نظری و عملي واگذار کنند (یعني به آرمان فيلسوف ـ پادشاه) تا پایان عمر
وفادار ميماند .او از آرمانهای مطرح شده در جمهوری حتي در قوانين ( 789c-eو جاهای دیگر) که
آخرین نوشتهاش است ،طرفداری ميکند .اما از طرف دیگر او تصریح ميکند ( )591bکه آن
حكومت ،الگویي در آسمانهاست .او در سياستمدار که پس از جمهوری نوشته است به صراحت
ميگوید ( )812d-eدر هيچ جای جهان ما موجود شاهانهای چون ملكه کندوی عسل (یعني انسان
برجسته و فيلسوف پادشاهي که خودش به عنوانِ قانوني زنده و پویا عمل بكند) وجود ندارد و
حكومت ایدئالِ او «متعلق به این جهان نيست» (گاتری .)846 :2877)b( ،بدین ترتيب او در
سياستمدار اذعان ميکند که ما در عمل هميشه باید بر پایه قوانينِ مدون پيش برویم و در قوانين به
نحوی مفصل دست به تقنين ميزند.
هر چه افلاطون از بيانهای آرماني به بيانهای عمليتر روی ميآورد مواضع او در خصوص
ترجيح صورتي از حكومت (یعني حكومت فيلسوف ـ پادشاه) بر صورتهای دیگر (به ویژه
دموکراسي) نيز معتدلتر ميشود .مثلاً ،عنصر آزادی که در جمهوری از مؤلفههای دموکراسي و
امری مذموم تلقي ميشد در قوانين (ترجمه لطفي )698d ،ازشرایط ضروری خوشبختي تلقي
ميشود :باید به ترکيبي از حكومت پادشاهي و دموکراسي رضایت دهيم تا آزادی و هماهنگي توأم
با روشنبيني به دست آید و اگر جامعهای از آزادی و هماهنگي و روشنبيني بهرهمند نباشد ممكن
نيست روی نيكبختي ببيند».
وقتي همه سخنان افلاطون را در کنار یكدیگر قرار دهيم به جرأت ميتوانيم مدعي شویم که
شكل حكومت برای او اهميتي ثانوی دارد .آن چيزی که باعث ميشود ما به عنوان موجوداتي
زميني ،روی خوشبختي را ببينيم برخورداری هر چه بيشتر از دانایي و وارستگي است .هر چه آحاد
جامعه داناتر و وارستهتر باشند عاملهای اختلافات و منازعات به حداقل ميرسند و امكان
برخورداری از زندگي آکنده از صلح و صفا بيشتر فراهم ميآید .از همينجاست که حكومت
مطلوب افلاطون چه در جمهوری و چه در قوانين بيش از هر چيزی

به تعليم و تربيت ميپردازد51.

اداره امو ر کشور را در هر موردی باید به دست افرادی سپرد که صلاحيت لازم را برای
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برآمدن از عهده آن احراز کرده باشند .از آنجا که ما عملاً در ميان خویش موجودی شاهانه و اَبر
انسانِ مشخص نداریم که بر مسند قدرت تكيه بزند ،این تفویض امور را ميتوان بر عهده مردم نهاد
مردم /درشماره
نامه مفید
تشخيص افراد برجسته خطا نكنند و در پایبندی به تشخيص خود نيز دچار
و برای اینكه
سی و هشتم  /مهر و

خطا و تزلزلهای مغرضانه نشوند ،باید سطح دانایي و وارستگي آنها را بالاتر برد.
آبان 1831

با این تمهيدات ميتوان دموکراسي را (به ویژه دموکراسي از نوع نظام نمایندگي و نه از نوع
مستقيم را که در آتن و مخصوصاً از طریق قرعه شكل ميگرفت) با آرمانهای افلاطوني سازگار دانست.
نتیجهگیری
از آنچه تا اینجا گفتيم ميتوان نتيجه گرفت که:
 )2ميان تم
عدالت و صلح ملازمه است؛
 )1ميان دموکراسي و صلح ملازمه نيست؛
نامه مفيد /
 )8آنانكه حكومت ميکنند باید دانش ،مهارت و صلاحيت اخلاقي لازم را داشته باشند؛
شماره سي و هشتم
 )4آنچه بيشتر از شكل حكومت اهميت دارد ،آگاهي و وارستگي حاکمان و مردمان است؛
 )5وظيفه کساني که منادی عدالت و صلح هستند این است که در تربيت نيكوی انسانها
کوشش کنند.

همانطورنامهکه مفيد /
تخصصيتر شدن پژوهشها ،فلسفه مصطلح در زمان افلاطون را امروزه به
شماره سي
هشتمدرآوردهاست ،در پرداختن به تعليم و تربيتِ موفق نيز دهها و صدها نهاد
صدهاو رشته
صورت دهها و

در حوزه /ها ،مهر
آبانمختلف باید با یكدیگر همكاری کنند.
سطوح وو ابعاد
2831
یادداشتها
 .2صفحات  555تا .561

 .1سخن معروف فيلسوف نامدار انگليسي آلفرد نورث وایتهد ) (Alfred North Whiteheadکه «فلسفه یا شرح
و تفسير بر افلاطون است و یا نقد بر او» (نقل از پورحسيني در مقدمهاش بر ژان برن ( ،2868ص  )4گواهي بر این

مدعاست .سخن تم
معروفترین منتقد سياسي افلاطون در قرن بيستم ،کارل پوپر ( ،2865ص )686را که گفته« :او
بزرگترین همه فيلسوفان بوده است» ميتوان نمونهای دیگر دانست.
8. Thales of Miletus.
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 .5البته توجه فزآینده به امور انساني را در آثار باقيمانده از آنها ملاحظه ميکنيم ،اما به طور کلي محوریترین موضوع
پژوهش آنها فوسيس (طبيعت ،جهان بزرگ) بود.
 .6حتي با نگاهي گذرا به موضوعات مطرح شده در حلقه سقراطي و حلقههای سوفسطایيان (از قبيل نظریات مربوط به
تمدن ،قانون «اعم از مدون و نانوشته» ،حق طبيعي ،قرارداد اجتماعي ،برابری «اعم از سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،نزادی»،
بردهداری ،مطلق یا نسبي بودن ارزشها ،ارزیابي معتقدات دیني ،مباني و روشها و اهداف تعليم و تربيت ،مدیریت
زندگي و  )...ميتوان مدعي شد که آنها از شكل دهندگان ذهن افلاطون بلكه از پيشگامان مباحث انساني مطرح در دوره
جدید و معاصر هستند .درباره گزارشي از دیدگاهها و شخصيتهای سوفسطایي بنگرید به گاتری (.)2876
 . 7افلاطون جوان بسيار مستعدی بود که از هر دو طرف پدر و مادر به سرشناسترین خانوادههای آتني تعلق داشت؛
پدرش به کودوروس (آخرین پادشاه آتن) نسب ميبرد و مادرش به یكي از خویشاوندان سولون (قانونگذار معروف
آتن) .چنانكه خویشاوندی نزدیكي نيز با کریتياس ( )Critiasو خارميدس ([ )Charmidesدو چهره سياسي
سرشناس آتن] داشت( .تسلر.)225 :2931 ،
 .3سنتزی که در ربع قرن بعدی به دست ارسطو حالتي نظاممندتر و ساختماني منظمتر پيدا کرد.
 .9افلاطون فيلسوفي عقلگراست .او (همانند سقراط) این سخن آناکساگوراس ) (Anaxagorasرا قبول دارد که
«علت همه چيزها و ساماندهنده آنها عقل است» (فایدون .)97b ،این سخن در نظر او بدین معناست که هر چيزی به این
دليل وجود دارد که غایتي عقلاني (خيری) برای وجودش هست .به همين دليل است که مثال خير در فلسفه افلاطون در
س سلسله مراتب مثل قرار دارد و هم هستيبخش است و هم معرفتبخش (جمهوری .)513e ،افلاطون آن کسي را
رأ ِ
فيلسوف واقعي و دانای حقيقي ميشمارد که از جریان غایي امور عالم با خبر باشد؛ به نظر او فقط چنين کسي ميتواند
امور گوناگون جامعه بشری و افعال مختلف افراد و طبقات جامعه را به گونهای ساماندهي کند که بيشترین تناظر را با
جریان غایتمند عالم هستي داشته باشد و بنابراین بيشترین دوام و کمال و الوهيت را به ارمغان آورد.
21. Philosopher-king.
 . 22تأکيد ما بر اهداف سياسي افلاطون نباید از اهميت اهداف اخلاقي او بكاهد .اخلاق و سياست در نظر افلاطون جدا
از یكدیگر نيستند .او انسان را جامعهای کوچک و جامعه را انساني بزرگ در نظر ميگيرد .قوانين حاکم بر این دو در
نظر او یكي هستند .عدالت در جامعه در واقع مقياس بزرگي از عدالت فردی است .همچنين در خصوص سایر اوصاف
حيات فردی و اجتماعي نيز همينطور است.
 .21حتي اثری مثل تيمایوس که ظاهر ًا فقط به بيان آفرینش جهان و انسان ميپردازد؛ در واقع به دنبال مبحثي سياسي
(شاید به دنبال محاوره جمهوری «بنگرید به تيمایوس 27 d ،و بعد» ) و به عنوان مقدمهای جهانشناختي و
انسانشناختي برای مباحثي سياسي که قرار است بعد ًا مطرح شود (بنگرید به تيمایوس 17 a ،و بعد) به رشته تحریر
درآمده است.
 .28عنوان یوناني جمهوری خيلي نزدیک به آ ِن سياستمدار است :عنوان یوناني این محاوره پوليتيا ) (politeiaاست و
پوليتيا به معني مجموعه شهروندان ،حقوق مدني ،فعاليت سياسي ،دولت ،نظام سياسي ،حقوق شهروندان ،حقوق اساسي
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و دولت به معني جغرافيایي است (بورمان.)276 :2875 ،
نامه مفید  /شماره

24. Statesman.
25. Laws.

سی و هشتم  /مهر و
 .26محاوره جمهوری از نظر زمان نگارش مقدم بر سياستمدار و قوانين است و به اصطلاح به دوره مياني (دوره کمال)
آبان 1831
فعاليت نگارشي افلاطون تعلق دارد .سياستمدار به دوره به اصطلاح «انتقادی» تعلق دارد و قوانين را آخرین نوشته
افلاطون ميشمارند( .درباره ترتيب محاورات افلاطون ،بنگرید به هشت مقاله در اسميت ،2993 ،ج  ،2قسمت
نخست) .همچنين جمهوری از حيث جامعيت مطالبي که در آن مطرح ميشود از موقعيت ممتازی در ميان آثار افلاطون
برخوردار است .به حق ميتوان این محاوره را خلاصهای گویا از کل فلسفه افلاطون دانست.
 .27درباره محل های بحث افلاطون از عدالت (و سایر موضوعات و اعلام) بنگرید به فهرستِ جام ِع آخ ِر افلاطون،
(.)2678 -2671 :2939

تم

 . 23تقسيم محاوره جمهوری به ده کتاب ،نه از خود افلاطون بلكه از ویراستاران متأخر دوره باستان است
(پاپاس.)17 :1118،

نامه مفيد /

 . 29برجستگي موضوع عدالت در این محاوره باعث شده است که بعدها عنوان فرعي درباره عدالت به عنوان اصلي

شماره سي و هشتم

کتاب افزوده شود (بنگرید به بورمان ) 276 :2875 ،و حتي کامل ًا ممكن است که عنوان دوگانه کتاب از خود افلاطون
بوده باشد (گاتری .) 3 :2877 ،نيكلاس پاپاس معتقد است که افلاطون در کل جمهوری ميخواهد به دو سؤال «عدالت
چيست؟» و «آیا عدالت سودمند است؟» پاسخ دهد (پاپاس.)11 :1118 ،
 .11یا محاورات «تعریفي» یا «ابطالي» که افلاطون در آنها درصدد تعریف یک مفهوم (عمدت ًا اخلاقي) برميآید و پس

نامه مفيد /

از مطرح و رد شدن چند تعریف ،بي آنكه نتيجهای مثبت و قطعي به دست آید ،محاوره به پایان ميرسد.

هشتم
بحثسي و
شماره
شود که « منظور از اقویا قدرت حاکمه کشور است ،خواه مردم باشد یا یک فرد مستبد.
معلوم مي
 .12از ادامه

مهر را وبه نفعآبان
خودش تنظيم ميکند و انسا ِن عادل همان رعيتي است که باید از آن پيروی کند»
این قدرت/قوانين
.)12 :2877
(گاتری)a( ،
2831

 . 11این در حالي است که او عدالت را «چيزی ارزشمندتر از طلای بسيار ناب» ( )886 eميداند و به طور جدّی در
جستوجوی آن است.
س
 .18گلاوکن ) (Glauconو آدئيمانتوس ) (Adeimantusکه برادران افلاطون هستند (همانند تراسوماخو ِ
سوفسطایي که در بخش اعظم کتاب اول مخاطب سقراط بود به طور جدی به نكوهش عدل ميپرداخت) نقش مدافعان
ظلم را بر عهده ميگيرند.
 . 14سقراط را درتماین مقاله به طور کلي سخنگوی افلاطون در نظر ميگيرم و به مسئله تميز ميان آرای افلاطون و

سقراط وارد نميشوم.

 .15پوليس .در برابر این کلمه یوناني ،به اقتضای مورد ،از معادلهای متنوعي چون شهر ،جامعه ،دولت ،حكومت،
قانون شهر ،کشور و مانند اینها استفاده ميشود.
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 . 16یعني تقسيم کار در ميان طبقات اصلي جامعه که عبارتاند از :کشاورزی ،گلهداران ،پيشهوران ،کارگران
مزدور ،بازرگانان و کشتيرانان.
 .17ترجمه لطفي.
 .13به همين دليل است که مخاطب سقراط عنوان «شهری از خوکها» ( )871dرا برای این جامعه به کار ميبرد.
 .19از آنجا که چنين جامعهای مي تواند محلي برای ظلم و تعدی باشد ،سقراط اميدوار است که با تأسيس آن بهتر
بتواند منشأ عدالت و ستمپيشگي را در جوامع آشكار سازد (.)871e
 .81این خصوصيات باعث ميشوند که افلاطون ،پاسداران (فرمانروایان) را نيز از ميان این طبقه برگزیند.
 . 82آنها بر پایه همين شناسایي قادر خواهند بود تشخيص دهند که به چه کسي یورش آورند و با چه کسي ملاطفت
کنند .سقراط در اینجا ( 875bتا  )876bپاسداران شهر خود را به «سگ» تشبيه ميکند .او بعدها ( )452dبر پایه
همين تشبيه از استحقاق زنان برای رسيدن به مرتبه پاسداری و فرمانروایي دفاع خواهد کرد.
 .81افلاطون در اینجا برای اینكه به این تعریف عدالت برسد ميگوید« :این جامعه ما خوب ،یعني مشتمل بر
فضيلتهای حكمت ،شجاعت ،خویشتن داری و عدالت است و پس از مشخص کردن معنای سه فضيلت نخست ،نشان
ميدهد که عدالت با تعریفي که ذکر شد به این سه امكان ميدهد تا در جامعه تحقق یابند و با استمرار حضور خودش
استمرار حضور آنها را تضمين ميکند (.)888b
 .88البته راهي که سقراط و مخاطبان او تا اینجا پيموده اند آنها را فقط به پاسخ درست نزدیک ساخته است .آنها برای
رسيدن به پاسخي دقيق باید «راهي درازتر و دشوارتر» ( )885dدر پيش گيرند .این «راه دراز» که در کتاب ششم
( ،)514bدوباره مورد اشاره قرار ميگيرد ،همان روش دیالكتيكي منتهي به معرفت «مثال خير» (منشأ هستي و
معرفت) است که در کتابهای ششم و هفتم طي ميشود .ما تا اینجا با «جامعه پاسداران سروکار داریم نه با جامعه
فيلسوفان» (بورمان)234 :2875 ،؛ همچنين بنگرید به (گاتری.)79 :2877)a( ،
 .84نفس و روح را در این مقاله به طور یكسان در ترجمه «پسوخه» آوردهام.
ت سهگانه جامعه هر سه فضيلت حكمت ،شجاعت و
 .85نكته ای که نباید فراموش کنيم این است در هر یک از طبقا ِ
خویشتنداری هست ،اما در هر کدام از آنها یكي از این ها که ویژه آن طبقه است غلبه دارد و آن طبقه از آن حيث (بر
اسا س اصل تقسيم کار و تخصص) کار دو طبقه دیگر را نيز انجام ميدهد .در خصوص اجزای نفس و فضایل آن نيز
جریان امر از همين قرار است .همين مبنای مشترک است که زمينه را برای دخالتهای نابجا فراهم ميآورد و عدالت
این است که چنين دخالتهایي صورت نگيرد.
 . 86این است «پاسخ نهایي سقراط به پلمارخوس و تراسوماخوس و دیگر همتاهای سوفسطایي او» (گاتری.)31 :2877)a( ،
 .87برای مروری اجمالي در گذرهای سقراط از مفهوم فردی عدالت به مفهوم سياسي آن و بالعكس ،بنگرید به
(پرسهاوس.)28 - 22 :1116 ،
 83هر کدام از این حكومتها ،افراد متناسب با خ ودشان را دارند .فقط انسان متناسب با آریستوکراسي است که
«واقع ًا خوب و عادل» ( )545aاست.
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)478C-e) .89؛ (ترجمه لطفي در بورمان.)294 :2875 ،
 .41افلاطون در کتاب پنجم ( 472cتا  )478bبه این مسئله پرداخته و در جاهای دیگر (مثلاً ،کتاب ششم499b – d ،؛
نامه مفید  /شماره
کتب نهم )591b ،نيز به آن اشاره کرده است .برای او مهم نيست که این شهر به عنوان نمونهای الهي در آسمان باقي
سی و هشتم  /مهر و
ميماند یا عمل ًا در زمين تحقق مي یابد ،بلكه مهم این است که بدان چشم بدوزیم و کشور درون خود را بر اساس آن
آبان 1831
سامان ببخشيم .یعني تا حد امكان از اصول و قوانين آ ن پيروی کنيم و نه از اصول و قوانين دیگر ( .)591bافلاطون
حتي در آخرین اثرش ،یعني قوانين ( ،)789c-eنشان ميدهد که به اصول مطرح شده در جمهوری پایبند مانده است.
 .42افلاطون از ( 545aتا  )576bبه توضيح این سير انحطاطي در هر دو قلمرو شهر و نفس ميپردازد.
 .41این برابری نابرابرها را به ویژه در تصدی مشاغل سياسي و قضایي از طریق قرعه ميتوان مشاهده کرد (بنگرید به
راوچ.)26 :2965 ،
 .48افلاطون در اینجا ( 553eو بعد) به تفضيل ميان اميال ضروری و اميال غيرضروری فرق ميگذارد .او اميال

تم

ضروری را سودمند و ارضای آنها را لازم ميشمارد ،اما اشتياق انسان دموکرات به ارضای اميال غيرضروری را
نكوهش ميکند.

نامه مفيد /

 .44افلاطون در اینجا ،بيآنكه از آرمان جمهوری دست بردارد ،آشكارا به غير عملي بودن حكومت بيقانون فيلسوف

شماره سي و هشتم

ـ پادشاه اذعان کرده و به ضرورت قانونمداری (به عنوان دومين راه نيكو) تن داده است ( 812d-eو .)818b
 .45چنانچه در خصوص پادشاهي نيز به حكومت ایران هخامنشي نظر دارد (بنگرید به قوانين.)698d ،
 .46اگر مقاومتهای صورت گرفته در برابر زیادتطلبيهای دروني را جنگ بناميم ،به نظر ميآید که افلاطون نوعي
جنگ دفاعي را ،دست کم در مقياس نفس انساني ،برای تحقق صلح حتي ضروری ميداند؛ و این همان است که به

نامه مفيد /

اصطلاح «جهاد با نفس» ناميده ميشود.

شماره سي
هشتم انواع حكومتها را در دو نوع اصلي پادشاهي و دموکراسي خلاصه ميکند و کاملترین
قوانين (و)698d
 .47افلاطون در

نوع /
آبانکه در آتن وجود دارد.
مهرهمانوميداند
دموکراسي را
 2831مختصر ی در این مورد ،به عنوان نمونه بنگرید به آربلاستر ( .)2835انواع دموکراسي رایج در یونان
 .43برای گزارش
را در سياست ارسطو (2192ب) ميتوان دید.

 .49سخن الكساندر کوایره ( )223 :2861که در  2961ميلادی گفته است ،امروز هم به قوت خود باقي است« :در
این روزگار [ ]...پيام افلاطون آکنده از رهنمودهایي است که باید درباره آنها فكر کرد».
 51درباره ابعاد تربيتي آثار افلاطون بنگرید به یگر ( .)2876یگر در این اثر گرانقدر «دولت و تربيت» را هسته
مرکزی جمهوری تلقي ميکند (ص  )344و از ژان ژاک روسو درباره جمهوری نقل ميکند که «این اثر ،برخلاف
عقيده کساني که ازتمروی عنوانش درباره محتوای آن داوری ميکنند ،شرح نظامي سياسي نيست؛ بلكه زیباترین نوشتهای
است که تاکنون درباره تربيت تصنيف شده است» (همان.)345 :
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