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عقل و قانون در رساله قوانين افالطون
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چكيده
در اين مقاله كه به بررسی انديشۀ سياسی افالطون در رسالۀ قوانين میپردازد ،تالال

مالیشالود بالا تو اله برن الر

افالطون به عقل ،ايگاه قانون در تفکر افالطون و و وه تمايز آن از حاكميت فيلسوف كانون بررسی قرار گيالرد .باله
عبارت ديگر در اين مقاله سير تحول انديشۀ سياسی افالطون و مبانی معرفتی آن از حاكميت فيلسالوف باله حاكميالت
قانون بررسی خواهد شد .از اين رت مقاله نشان میدهد تغيير در صورتبندي معرفتی افالطون بر محوريت عقالل،
مو ب تغيير در محتواي تفکر او دربارۀ موضوعات مختلف از مله انديشۀ سياسی و چگونگی سامانبخشی سياسی
شرر شده است؛ و سير اين تغيير در مکتوبات افالطون ،از همپرسۀ مرور به قوانين است .نتيجه و حاصالل همپرساله
سياستمدار و سپس قوانين با تو ه به مشکالت فيلسوف در ادارۀ شرر ،ضرورت قانون و ساماندهی شرر بالر اسالا
مجموعه قوانينی است كه در آنرا زئيات ادارۀ شرر مشخص شده باشد .قانون كليدواژهاي است كاله افالطالون آن را
راه رفع مشکالت شرر و راهحل بديل حاكميت فيلسوف در قوانين میداند.
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به ن ر میرسد در صورتی كه هر يالک از ايالن دو

مقدمه
افالطالالون در طالالول حيالالات خالالود آاالالار پرشالالماري

تفسيري و زمينهاي بهتنرايی كانون تو اله قالرار

رو

نگاشت كاله از ملاله مرالمتالرين ايالن آاالار مرالور،

گيرند ،خوانش انديشۀ افالطون دچار اشکال میشالود؛

سياستمدار و قوانين هستند .اين سه رساله در مجموع

چراكه صرف اتکا به رو

زمينهاي و منحصالر كالردن

حجم بزرگی از نوشتههاي او را دربرمالیگيرنالد و باله

فرم به زمينهاي كه نويسنده در آن زيسته و دسالت باله

طور ويژه در حوزۀ انديشالۀ سياسالی اهميالت بسالزايی

زده اسالالت ،بالاله مالالتن و رالالی فرازمالالانی و

دارند و مو ب شدهاند افالطون با نگار

ايالن آاالار،

بنيانگذار انديشۀ سياسی قديم نام بگيرد.

ديدگاه متفالاوتی نسالبت باله مرالور بيالان مالیدارد و
ايالالن ااالر تحالالولی را در انديشالالۀ

سياسی خود ايجاد كرده است .بر اين اسالا

غيرعصري میدهد .بنابراين تو ه به تركيبی از اين دو
رو

در اين ميان به ن ر میرسد گفالتوگالوي قالوانين
افالطالون بالالا نگالار

نگالالار

در ايالن

مقاله مالیكوشاليم بالا بررسالی تمالايز انديشالۀ سياسالی
افالطون در دو اار مرور و قوانين با تو ه به ايگاه

اهميت بسيار دارد .پس در اينجا تو ه باله مالتن

و پيامی است كه در موقعيت و بسالتر خاصالی شالکل
گرفته؛ بستري كه به زعالم بالاركر در خالوانش انديشالۀ
دورۀ كالسيک و به نحو خاص افالطون اهميت دارد؛
زيرا در تفکر او سويههاي انتقادي و اصالحی بسياري
بالراي يونالالان در آن دوران مو الود اسالالت (Barker,
).1964: 16

عقل ،نقش قانون را در تمالايز از حاكميالت فيلسالوف
مورد بررسی قرار دهيم.
در بيشتر پژوهشهايی كاله تالاكنون انجالام گرفتاله،

انديشۀ سياسی افالطون معطوف به همپرسالۀ مرالور
بوده و به قوانين كمتر تو ه شده است .لذا اين مقالاله
از رت بررسی انديشۀ سياسی افالطون در همپرسالۀ
قوانين ،نوآورانه است .پرداختن به اين مسئله باله مالدد
تركيبی از رو

هرمنوتيک و قرائالت زميناله صالورت

پذيرفته است .به عبارتی در كنار موا رالۀ هرمنالوتيکی
با متن افالطون ،به بستر و زمينهاي كه اين مالتن در آن
به نگار

درآمده نيز تو ه شده است .اين تو اله باله

بستر و زمينه در واقع همان عامالل اصاللی تمالايزبخش
تفسالالير هرمنالالوتيکی از نگالالاه تجربالالی و اابالالاتگرايانالاله
است؛ نگاهی كه در صدد تفسالير مالتن و پديالدههالاي
انسانی فارغ از تو ه به بستر شکلگيري اين تالممالت
فلسفی -سياسی است.

 -2معرفت شناسي و وجوه مختلف عقل
در تفکر افالطون میتوان از دو عقل كلی و زئی
سخن گفالت .البتاله كالاربرد چنالين تعالابيري در تفکالر
افالطون به تسامح و بيشتر مبتنی بر تمايزي است كاله
افالطون چه از حيث هستیشالناختی و چاله معرفالت-
شناختی ميان دو مرتبۀ عالم معقول میگذارد .به ديگر
سخن همانگونه كه در تمثيل خط معالروف افالطالون
) (Allegory of Lineمشاهده مالیشالود ،افالطالون در
عالم محسو

باله دو سالطح متفالاوت قائالل اسالت و

مرتبۀ هستی و شناخت سايههالا و تصالاوير اشاليا را از
خود آن اشيا و امور مالادي متمالايز دانسالته ،ماحصالل
شناخت يکی را پندار ) (εικασίa/eikasiaو ديگري را
عقيده ) (pistiV/pistisمیدانالد .وي در عالالم معقالول
نيز كه فراتر از اين عالم حس قرار دارد ،باله دو مرتبالۀ
متفاوت معتقالد اسالت :مرتباله اول شالناخت اسالتد لی
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) (dianoia/dianoiaكه هرچند در عالم معقالول قالرار

درحالیكه بخش ديگري و ود دارد كه در آن از

يابد.

اسالت و ديگالري

مفروضاتش پيشتر رفته به آغاز و مبدأيی میرسد كاله

معرفت عقالنی ) (νόησίV/noêsisبدون هيچ واسالطه

بر هر مفروضی برتري دارد و در اين مرحلاله از هاليچ

(Republic, 509e-

تصويري كه در مرحلۀ پيش باله كالار گرفتاله مالیشالد

دارد ،هنوز مبتنی بر امور محسالو
و مفروضالالی از عالالالم محسالالو
).511E

استفاده نمیشود؛ بلکه صرفا بر ايدهها متکالی اسالت و

افالطون استد ل رياضی و هندسی و متعلقات آن
را نمونهاي از شالناخت مرتباله اول مالیدانالد و معتقالد
است همانطور كه هندسالهدان بالر اسالا

باله طالور ن الاممنالد در ميالان ايالدههالا سالير مالیكنالد
).(Republic, 510b

اشالکالی از

عامل تفکيک و تمايز اين دو مرحله ،مبتنالی بالودن

به تصوير معقول اشکال هندسی چالون

ديانوئيا بر مفروضالاتی اسالت كاله از اشاليا و متعلقالات

مثلث و مربع دست میيابد ،ولی هنوز معرفتش كالامال

به دست آمالدهانالد؛ درحالالیكاله در مرحلالۀ

امور محسو
از امور محسو

محسو

متنزع نشالده اسالت ،چنالين مرتباله و

نوئسيس عقل هر گونه مفروض را كنالار گذاشالته ،بالر

مرحلهاي در عالم معقول نيز و ود دارد ،مرتبهاي كاله

سير ديالکتيکی باله اصالول غيرمفالروض يعنالی

اگرچه يک پا در مفروضات عالالم محسالو

دارد ،از

اسا

ايدهها و در رأ

آنرا ايدۀ خير دست میيابد .ايالن دو

اين مرحله فراتر رفته ،به تصويري معقالول مالیرسالد.

سطح از شناخت عقالنی كه ما از آنرا به عقل كلالی و

ولی اين تصوير هنوز اصل و مبدأ نيست .دستيابی باله

عقل زئی تعبير میكنيم ،تقريبا شالودۀ ن الام فکالري

اصل حقيقی به وسيلۀ معرفتی شدنی اسالت كاله در آن

انديشۀ سياسالی او را

هر نوع مفروض محسو

كنار گذاشته شده ،ايدههاي

افالطون را به نحو عام ،و اسا

به طور خاص شکل میدهند .در واقالع در چالارچو

امور بالدون واسالطه شالناخته مالیشالوند (Republic,

تمايز عقل كلی و عقل زئی ،من ر و نگالاه افالطالون

).510c-d

به عالم و چگونگی و ميزان شناخت آن بررسی مالی-

بنابراين دو مرتبه شناخت عقالنالی بالراي آدمالی از
ن ر افالطون و ود دارد :يکی شناخت امور با واسطۀ
مفروضها و مفاهيمی كه با امالور محسالو


ارتبالاطی

شود.
وصف كلی1كه در اينجا براي عقالل و عالالیتالرين
مرتبۀ معرفت به كار رفته ،ناظر بر نبۀ اشتراکِ متعلَ

دارند (ديانوئيا) و ديگري شناخت ايدهها كه بیواسطه

همانطالور كاله در علالم

اين معرفت ،يعنی ايدههاست.

و صرفا از طريال فعاليالت عقالل باله دسالت مالیآينالد

منط « ،كلی» به مفرومی اطالق میشود كاله بالر امالور

(نوئسيس)  .افالطون اين تمايز را چنين بر سته كرده

مختلف قابل صدق باشد ،متعلَ اين مرتبه نيز از ن الر

است:

افالطون امور كلی و حقايقی هستند كاله بالر بسالياري

اين تمايز چنين اسالت كاله در يالک بخالش ،نفالس
مجبور میشود به وسيلۀ تصاوير اشيائی كه در مرحلالۀ

امور زيرمجموعۀ خود قابل صدق باشند .عقل كلی در
اين مرتبه از شناسايی ،همۀ محدوديتها و مفروضات

پيش به دست آورده سالتو الو كنالد و باله وساليلۀ

را كنار مینرالد ،و باله حقيقالت و كليالات امالور و

مفروضاتی از آنرا ،و نه اصل نخستين ،به نتيجه دست

تعبير افالطون به خود عدالت ،زيبايی و خيالر معرفالت

ه
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میيابد ) .(Republic, 520cافالطون اين كليات را ناله

سطح معرفت شود كه عقل همالۀ مفروضالات را كنالار

اموري صرفا انتزاعالی و ههنالی ،بلکاله داراي واقعيالت

نرد و به ايدۀ حقيقی مثلث يا عدالت و زيبايی معرفت

اابت در عالم ايدهها میداند؛ كلياتی معقول كاله امالور

يابد.

محسو

سايهاي از آنرايند .باله تعبيالر افالطالون ايالن

كليات هستیهاي ابدي ،بدون هر گونه تضالاد ،بالدون
تغيير در عالالمی درکپالذير و باله واقعالیتالرين شالکل
و ود دارند ).(Republic, 509d

عقل زئی بر خالف عقل كلی بالا امالور متکثالر و
مختلفی روبهرو میشالود كاله هالر يالک ،ويژگالیهالا و
صورتی مشخص دارد .به زعم ژوليا آنا
ارز

3

به لحالا

معرفتی اين مرحله از شناخت زئی در تطالاب

همانگونه كه اشاره شالد ،عالالوه بالر ايالن كليالات


دو مرحلالالۀ پالالايين (داشالالتن تخيالالل و سالالايهاي از امالالر

معقول از ن ر افالطون ،زئيات معقالولی هالم و الود

محسو

در برابر عقيدۀ متناسب بالا شالی ) در برابالر

دارند كه او آنرا را در شناخت استد لی و در رابطه با

معرفت حقيقی ايدهها ،خود نوعی تخيل و رؤياسالت.

امور رياضی شرح میدهد .به زعم او اين امور زئالی

به عبارت ديگر نسبت رياضيات به ديالکتيک (معرفت

چنانكه در رياضيات و هندسه مالح ه مالیشالود ،ناله


عقالنی) همانند نسبت تصوير خيالی به عقيده اسالت.

محسو اند و نه در عين حالال كلالی و متعلال عالالم

از اين رت رياضیدان نيز به سبب برخورد منفعالنه

ايدهها ،بلکه درحالیكه نوعی ارتباط با امور محسو

با طبيعت و اتکا باله مفالروضهالاي محسالو

بالدون

و مفروضات دارند ،حاصل و نتيجۀ عملکرد عقلاند.

پرسش از طبيعالت واقعالی ،در رؤيالا و خالوا

اسالت

مفروم زئی2هم در اينجا با تعبير منطقی ،به نبۀ
تخصص و غير قابل صالدق بالر امالور مختلالف اشالاره
دارد .به عبارت ديگر ،زئالی آن مفرالومی اسالت كاله
صدق آن بر امور كثير ممتنع بوده ،بر امالور مشخصالی
كه همراه با شرايط و عوارض باشند اطالق میگالردد.
اموري كاله عقالل زئالی بالا آنرالا سالروكار دارد و باله
شناسايی آنرا میپردازد ،زئالی و داراي ويژگالیهالاي
مشخص هسالتند .بالراي مثالال از ن الر افالطالون درک
هندسهدان از مثلث نه ايدۀ مثلث بلکه صورت زئالی
و مشخصی مثلث خار ی است؛ يالا دربالارۀ فضالايلی
چون عدالت ،با صورتی از آن در قالالب يالک فالرد يالا
شرري عاد نه روبهروست نه ايدۀ عدالت .به عبالارت
ديگر ،اين درک عقالنی كه هنوز به نحالو انضالمامی و
در زمينۀ مفروضات است ،صرفا هنگامی صورت كلی
و ود میپذيرد و مو ب باله دسالت آمالدن بالا ترين

).(Annas, 1981: 280

در كتا

هفتم مرور در تمثيل غار نيز مالیبيناليم

پس از اينکه فرد زندانی از درون غار خارج میگالردد
در بادي امر به طور مستقيم نمیتواند به خورشيد كاله
به مثابه نماد ايدۀ خير ،اصل حقيقی تمالام امالور عالالم
است ،بنگرد؛ بلکه ابتدا بايد تصوير و انعکاسالی از آن
را در آ

يا چيز ديگري مشاهده كند؛ زيالرا چشالم او

به عنوان نماد قوۀ شناسايی و به تعبيالري عقالل هنالوز
درگير تاريکی درون غار و سايههالاي آنجاسالت و باله
روشنايی عالم بيرون غار عادت نکالرده اسالت .صالرفا
پس از اينکه مراحل مختلالف را گذرانالد و از مراتالب
شناسايی سايهها ،اشياِ درون غار و زئيات بيرون غار
عبور كرد ،خواهد توانسالت باله خالود خورشاليد و ناله
انعکاسی از آن معرفت يابد ).(Republic, 516a-b
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در واقع افالطون معتقد است در گام اولِ بيرون از

مفروضات محسو

به دست میآيالد و معتقالد اسالت

غار ،زندانی از سايهها و پندارها رهالايی يافتاله اسالت،

اين معرفت كلی و عقالنی تنرا در دستر

ولی چون هنوز شناسايی و معرفتش به آن امور درون

قرار دارد كه توانستهاند امور متکثر و متغيالر را پشالت

غار مبتنی اسالت باله معرفالت حقيقالی نرساليده اسالت.

سر نرند و در سيري ديالکتيکی به شناخت ايدهها كاله

زمانی او به معرفت حقيقی دست میيابد كه همۀ ايالن

منشم همۀ امور است دست يابند .در پرتو برخورداري

زئيات را به كناري نرد و كلیتالرين و حقيقالیتالرين

از چنين مرتبۀ عقالنالیاي ،فيلسالوف مالیتوانالد خالودِ

آنرالا ايالدۀ خيالر

عدالت ،خودِ زيبايی و خالودِ ديگالر فضالايل را ،و ناله

امور را كه همان ايالدههالا و در رأ
است ،دريابد.

فيلسوفانی

صرفا صورتی از آنرا را درک كند (Republic, 484b,

اين همان نتيجهاي است كه افالطالون باله گونالهاي

).507b

ديگر دربارۀ مرتبۀ عقل زئی در تمثيل خط هم بيالان
 -3حاكميت فيلسوفيا قانون

كرده است ،آنجا كه میگويد:
مرتبهاي از عالالم معقالول 4را كاله توصاليف كالردم
چنين است .در اين مرتبه نفس مجبالور اسالت او در
ستو وي آنرا ،مفروضهايی را و نه مبدأ نخستين

را ،به كار برد به دليل اينکه قادر نيست خالود را از آن
مفروضها با كشد و دوم اينکه از تصاوير يا اشاليائی

كه خودشان روگرفتی از امور ديگر هستند ،برره مالی-
گيرد ).(Republic, 511a

در چنالالين عقلالالی ،هنالالوز نالالوعی ارتبالالاط بالالا امالالور
محسو

و اشيا و الود دارد و از همالين رالت ايالن

عقل به ن ر افالطون ناقص است و بايالد از آن فراتالر
رفت و به مرحلهاي رسيد كه ديگالر هاليچ مفالروض و
ارتباطی و ود ندارد .به ن ر افالطون عقل كلی اسالت
كه «هيچ استفادهاي از متعلقالات محسالو

نمالیبالرد،

بلکه صرفا از ايدههاي محض5به سوي ايدههاي ديگالر
حركت میكند و در نرايت هم به ايدهها ختم میشود

در بستر چنين تمايز و نسالبتی كاله افالطالون ميالان
عقل كلی يا معرفت فيلسوف و ساير مراتب شالناخت
مانند عقل زئی برقرار مالیكنالد ،سرشالت و ماهيالت
انديشۀ سياسی افالطون شکل میپالذيرد .اينکاله ن الام
سياسی چه شالکل و صالورتی دارد و بالر چاله پايالهاي
استوار میگردد و يا به تعبيري چاله كالس يالا كسالانی
شايستۀ زمامدارياند ،برآمده از چنين نگاهی باله عقالل
و معرفت و حوزۀ عمل آن است.
در واقع صورتبندي دانالايی افالطالون اسالت كاله
سرشالالت انديشالالۀ سياسالالی او و لالالوازم مختلالالف آن را
تعيالالين مالالیكنالالد و هرچقالالدر در آن تغييالالري صالالورت
پذيرد ،انديشۀ سياسالی نيالز متحالول خواهالد گرديالد.
برايناسا


در ادامه انديشالۀ سياسالی افالطالون را بالر

مبناي اين نگاه به عقالل و معرفالت و حالوزۀ عمالل آن
بررسی خواهيم كرد:

).(Republic, 511c

افالطون معرفت بالهدسالتآمالده در ايالن سالطح از

الف-حاكميت فيلسوف

تفکر عقالنی را بساليار روشالنتالر و حقيقالیتالر از آن

نتيجۀ صورتبندي دانايی و نگاه افالطون به عقالل

شناختی میداند كاله در مرتبالۀ اسالتد ل و باله واسالطۀ

در مرور ،قرار گرفتن فيلسالوف در مقالام زمامالداري
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پوليس به عنالوان مرالمتالرين آمالوزۀ انديشالۀ سياسالی

ايی كه عرصۀ زئيات و مصادي مشالخص اسالت.

افالطالون اسالت؛ امالالري كاله كالالامال طبيعالی و منالالت از

اساسا ورود فيلسوف به اين عرصه و عامل مشروعيت

توصيفی است كه افالطون از معرفت عقالنی دارد .در

او در مقام زمامداري ،همين ويژگی معرفتی است كاله

ششالم مرالور ،افالطالون در پرسشالی از

به او امکان میدهد تا بتواند هم الگوهالا و ايالدههالايی

همسخنان خود ،طبيعی بودن اين امر را در پرتو سويۀ


حقيقی چون ايدۀ خيالر را درک كنالد و هالم در موقالع

آغاز كتالا

معرفتی فيلسوف مطرح میسازد و میپرسد:

لزوم امور شرر را بر اسا

آن الگوها اداره كند.

حال كه فيلسوفان كسانی هستند كه قادرنالد امالور

وضعيت ايدۀ خير در ايجالاد ايالن ارتبالاط درخالور

ازلی1و غيرمتغير1را درک كنند ،درحالیكه كسالانی كاله

تو ه است .افالطون نقش ايدۀ خير در عالم معقول را

ز فيلسوفان نيستند قادر باله درک ايالن امالور نبالوده،

تشالبيه مالیكنالد؛

به نقش خورشيد در عالم محسالو

بلکه خودشان را در وادي اشياي متکثر و متغير گالم و

همانگونه كه خورشيد هم علت هستی و رشد و نمالو


سالالرگردان مالالیكننالالد ،كالالدام يالالک از دو گالالروه بايالالد

محسوسات و هم علت ديده شالدن و شالناختن امالور،

فرمانرواي شرر باشند؟ ).(Republic, 484b

چه بيرون غار و چه درون غار است ،در عالم معقالول

در واقالالع از من الالر افالطالالون اينکالاله فيلسالالوفان بالاله
فرمانروايی شرر برسند ،نه امري عجيب بلکه در پرتالو
شمن و ايگاه معرفتالی فيلسالوف و برالرهمنالدي او از

نيز ايدۀ خير چنين نقشی دارد و به طالور كلالی عامالل
هستی يافتن و شناخته شدن تمام هستیهاسالت و بالر
همۀ امور حکم میراند:
بر من آشکار است كه در قلمالرو معقالول واپسالين

عقل كلی كامال مو ه است؛ زيرا به تعبيالر او انتخالا
بين چنين فيلسوفی كه مالیتوانالد صالورت روشالنی از

چيزي كه بهسختی مشاهده میشود ،ايدۀ خير است و

حقيقت را ببيند و در هنگام عمل به سالان نقاشالان ،آن

هنگامی كه ايدۀ خير مشاهده گردد زم میآيد نتيجاله

الگوهاي حقيقی خيالر ،زيبالايی و عالدالت را سرمشال

بگيريم كه ايدۀ خير در واقع علت هر چيالز درسالت و

خود قرار دهد و كسانی كه از اين توانالايی برخالوردار

زيباسالالت .در عالالالم محسالالو  ،روشالالنايی و خالالداي

بين فرد تيزبين1و نابيناست كه

روشنايی را او آفريالده اسالت و در عالالم معقالول نيالز

البته بايد وظيفالۀ فرمالانروايی شالرر را باله چنالين فالرد

حکمران مطل و سرچشالمۀ حقيقالت و عقالل اسالت.

تيزبينی سپرد ).(Republic, 484c-d

بنابراين هر كس كه بخواهد چه در حوزۀ خصوصی و

نيستند ،به مثابه انتخا

مسئلهاي كه در زمامداري فيلسالوفان در آرمانشالرر
مرور بايد به عنوان نقطۀ عطالف مالورد تو اله قالرار
گيرد ،رابطهاي است كه افالطون ميان معرفت و عقالل

چه عمومی بر اسا

عقالل و خالرد عمالل كنالد ،بايالد

بينشی در مورد آن به دسالت آورد (Republic, 517b-
).c

كلی فيلسوف و عمل او در قلمرو پوليس برقرار مالی-

بررهمندي فيلسوف از عقل كلی و معرفتی كه ايدۀ

كنالالد .بالاله زعالالم او چالالون فيلسالالوف از چنالالين معرفالالت

خير (منشم و علت همۀ امور معقالول و محسالو ) را

حقيقیاي برخوردار اسالت ،ايالن معرفالت باله او ايالن


بر او مکشوف میسازد ،مشروعيتی را براي او فالراهم

امکان را میدهد كاله بتوانالد وارد قلمالرو شالرر شالود؛

میآورد كه بتواند در قلمرو پوليس نيز وارد عمل شود

عقل و قانون در قوانين افالطون39/

و بر اسا

اين معرفت خود ،برترين ن ام سياسالی را

بنيان گذارد .به تعبير اشتراو

براي افالطالون تحقال

شرر خو  9فقالط از راه ادراک ايالدۀ خيالر باله وساليلۀ

از شررهاي كنونی كه بر اسا

وسيلۀ كسانی اداره میشوند كه با يکالديگر باله خالاطر
سايهها می نگند ).(Republic, 520c

افرادي كه طبيعتشان امکان چنين امري را به آنرا مالی-
دهد ميسر است ).(Strauss, 1987: 53

رؤيالايی تاريالک و باله

از ن ر افالطون آنچه در عرصۀ شرر و حتی شالايد
به نوعی ناشی از عملکرد عقل زئی حاصل میشود،

در خود مرور میخوانيم:

مرتبط با حقاي عالم ايدههالا و عقالل كلالی اسالت كاله

[فيلسالالوفانی] كالاله حقيقالالت معقالالول امالالور را درک

فيلسوف از آن برخوردار است .در اين تعبيالر ،اساسالا

كردهاند و همچنين ناله باله لحالا تجرباله در ايگالاه
پايينتري از ديگران قرار دارند و نه باله لحالا ديگالر
ا زاي فضيلت ،آيا بر ديگران برتري ندارند؟
عجيب خواهد بود اگر ديگران را بر فالسفهاي كه
هيچ نقصی و كمبودي در ديگر زمينهها ندارند تر يح
دهيم؛ زيرا همين معرفت از امر معقول كه آنرالا دارنالد
خالود مايالۀ ر حالان و برتالري آنراسالت (Republic,
). 484d

فيلسالالوفان نالالهتنرالالا كمبالالودي بالاله لحالالا تجربالاله و
پرداختن به امور شرر ندارند ،بلکاله معرفالت آنرالا باله
ايدهها و در رأ

ترياي به آنان می-
آنرا ايدۀ خير ،بر 

بخشد كه در ديگران و ود ندارد و آن اينکه میتوانند
امور شرر را نه بر پايۀ امور متغيالر و گالذرا ،بلکاله بالر
اسا

الگوها و سرمش هاي حقيقی امالور ،يعنالی بالر

اسا

ايدۀ حقيقی عدالت ،زيبايی و خير اداره كنند.

امور زئی از خود اعتبالاري ندارنالد ،بلکاله و الود و
شناسايی آنرا ناشی از همان امالور كلالی اسالت كاله در
عالم ايدهها مو ودند .در واقع افالطون براي اينکه بالر
مبناي پيوند نگاه هراكليتالی–پارمنيالدي هالم كثالرات و
تغييرات آنرا را كانون تو اله قالرار دهالد و هالم بالراي
معرفت و هستی بنيانی استوار سامان دهد و به تزلالزل
و نسبيت برآمده از انديشۀ سوفسالطايی پاسالخ گويالد،
چنين نسبتی را ميان زئيات متغير و كليالات اابالت و
چگونگی شناخت آنرا برقرار میسازد؛ نسالبتی كاله در
سوفشالاه بالر مالیگالردد .چالون

قلمرو سياست به فیل
فيلسوف در چنالين مرتبالۀ متعالالیاي قالرار دارد ،ايالن
توانايی يا تمييد را دارد كه بتواند شرر را بر اسالا

الگوها اداره كند .بیترديد چنين شرري ويژگالیهالا و
سرشت متفاوتی خواهد داشت كاله ايالن ويژگالیهالا و
بالهروشالنی قابالل
سرشت متفاوت در همپرسۀ مرور 
مشاهدهاند.

از اين رت اسالت كاله افالطالون شالرر و امعاله
توصيفشالده در مرالور و زمامالداران آن را برتالر از

همۀ شررها و حاكمالانی مالیدانالد كاله تالاكنون تحقال
يافتهاند؛ زيرا معتقد است فرمانروايالان ايالن شالرر هالم
زئيات و امور درون غار را میشناسند و هم حقيقت
زيبايی ،عدالت و نيک را و ازاينرو شرر را بر اسالا
عقلِ زنده و بيدار اداره خواهند كرد نه همانند بسياري

آن

در اين شرر و ن ام سياسی طبيعتالا باليش از آنکاله
مسائل مختلف شرر كانون تو ه قرار گيرند ،كليالت و
نسبت آن با الگوهايی مدن ر است كه شرر بر اسالا
آنرا سامان يافته است .ن م و عدالت آرمانشرر ناله بالر
اسا

معيارهاي بيرونی ،بلکه بالر اسالا

صالورتی از

درون و مطاب الگو و ن می است كه در نفس انسالان
به عنوان امري متافيزيکی و ود دارد .شرر زمالانی باله
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غايت نرايی خالود نزديالک ،و عالدالت در آن متحقال

اساسا از ن ر افالطون هيچكس نمالیتوانالد بالدون

خواهد شد كه دقيقا بر پايۀ اصول نفالس و باله وساليلۀ

چنين مبانی هستیشناسانهاي مانند ايدۀ خير ،باله طالور

فيلسوف اداره گردد و همانطور كه ايگاه هالر الز

منسجم دربارۀ مسالائل سياسالی -اخالقالی بينديشالد و

نفس و برتري عقالل در آن باله طالور اابالت مشالخص

قطعا نمیتواند الگوي اخالقی -سياسی بالراي زنالدگی

است ،در شرر هم بايد وضعيت و ايگالاه سالاكنان و

انسانی طرحريزي كند(پاپا .)311 :3011 ،

تمام امور آن بر مبناي فرمانروايی فيلسالوف مشالخص
گردد .از اين رت میبينيم هالدف آرمانشالرر (تحقال
عدالت) و طريقۀ تحقال آن (حاكميالت فيلسالوف) در
پيوند مستقيم با هم قالرار مالیگيرنالد .بالر ايالن اسالا
فيلسوف از ن ر افالطون ،تنرا كسی است كه قالادر باله
برقراري چنين همالاهنگی و عالدالتی در شالرر اسالت.
فيلسوفان ،عادلترين افالراد و بنالابراين شايسالتهتالرين
كسالالان بالالراي بالالر عرالالده گالالرفتن امالالور امعالالهانالالد
).(Republic, 580c

هر يک از ويژگیها و شاخصههاي اين آرمانشالرر
بازتا ِ همان حاكميت عقل كلی است كاله در عرصالۀ
سياست به تدبير امور میپردازد؛ عقل كلالیاي كاله باله
زعم افالطون به سبب معرفت و احاطهاي كه بر تمالام
سويههاي هستی و از ملاله زنالدگی انسالان در شالرر
دارد ،میتواند در قلمالرو سياسالت هالم برتالرين ن الام
سياسی را در پوليس متحق نمايد؛ پوليسی كه ناله بالر
اسا

امور محسو

و متغير ،بلکه بر اسا

ايدههاي

واقعی صورتبندي میشود .در واقالع پيونالدي شالکل
میگيرد بالين ديالدگاه فلسالفی افالطالون در هسالتی و

و ود و ديدگاهش در قلمرو سياست .به تعبيالر ژوليالا
آنا

اهميت ن ريۀ ايده آنجا آشکار میشود كاله ايالن

ايدهها هالدف متعالالی و دور از فسالادي بالراي سالامان

ب -حاكميت قانون
انديشالاله و تفکالالر افالطالالون بالالا آنچالاله در مرالالور
توصيف گرديد پايالان نيافالت و بالا تحالول معرفتالی و
نقش عقل ،در انديشۀ سياسالی او نيالز شالاهد تحالولی
هستيم ،به طوري كه در دو ااالر متالمخر سياسالتمدار و
قوانين ،بهويژه در قوانين با طرح ديالدي بالراي ادارۀ
امور شرر و دولت روبهروييم كه با طرح ارائهشالده در
مرور متفالاوت اسالت؛ طرحالی كاله در آن قالانون و
دانش سياسی به اي حاكميت فيلسالوف و الگوهالاي
عالم ايدهها مورد تو ه قرار میگيرد.
از ن ر افالطون اين ن ام سياسالی هنگالامی مجالال
طرح میيابد كه به دليل وضعيت خاص بشري ،امکان
تحق ن ام مطلو

همپرسۀ مرور (ن الام مبتنالی بالر

معرفت و عقل برتر فيلسوف) فراهم نباشالد .افالطالون
در اين بالاره مالیگويالد« :بالا تو اله باله اينکاله اكنالون
[فيلسوفان كاله داراي دانالش راسالتين هسالتند] و الود
ندارند و اگر باشند شمارشالان انالدک اسالت ،بايالد باله
آنچه در مرتبۀ دوم میآيد ،يعنی حکم و قانون 33براي
سامان امور آدمی پناه ببريم ).(Laws, 875d

از ن ر افالطون با تو ه به وضعيت كنونی بشر در
33

دادن امور سياسی از سالوي فيلسالوفشالاه قالرار مالی-

دورۀ ديد كه امکان ندارد فالردي بتوانالد بالا دانالش

گيرند ).(Annas, 1981: 237

فردي خود همۀ امور پيچيده و متغير پالوليس را ن الم
ببخشالالد ،بايالالد حاكميالالت قالالانون را بالاله عنالالوان بالالديلی
سازگار با وضعيت كنونی بشري و وضع فعلی زندگی

عقل و قانون در قوانين افالطون03/

در پوليس پذيرفت .او براي تمكيد بر ايالن مطلالب ،در

و ود ندارد و اين امر بيشتر يک رؤيا يا تخيالل الرالی

فقرهاي ديگر از قوانين افالطون با صراحتی بيشتر می-

در ميان انسانهاست ،قانون را به عنالوان برتالرينِ دوم

گويد:

میپذيرد )(Barker, 1964: 349؛

براي انسانها ضروري اسالت تالا بالراي خودشالان

 .0اشارۀ افالطون به چرايی سپردن امالور شالرر باله

قوانينی ايجاد كنند و بر طب اين قوانين زندگی كننالد؛

حاكميت قانون در مقابل زمامداري فردي كه میتوانالد

زيرا در غير ايالن صالورت بالا الانوران هاليچ تفالاوتی

فيلسوف باشد :اهميالت ايالن نکتاله ،باليش از دو نکتالۀ

نخواهند داشت .دليل اين امر (لزوم وضع قوانين) اين

پيشين است .به ن ر افالطون ،يک فرد از دو من الر در

است كه در ميان انسانهالا كسالی كاله طبيعالتش چنالان

اين وضعيت نمیتواند امور شرر را ساماندهالی كنالد:

رشد كند كه هم بتواند آن چيزي را كه براي انسانهالا

يکی من ر معرفتالی و ن الري اسالت و ديگالري من الر

به عنوان ن ام سياسی برترين است بشناسد و هم قادر

عملی .از من ر معرفتی و ن ري چنين فردي نمیتواند

باشد هميشه بر مبناي اين معرفالت ،باله آنچاله برتالرين

بهتنرايی برترين ن الام سياسالی را بشناسالد و از من الر


است عمل كند و ود ندارد ).(Laws, 875a

عملالالی ،او نمالالیتوانالالد در عرصالالۀ شالالرر ،چنالالين ن الالام

اين فقره از سه رت وا د اهميت است:
 .3تمكيد افالطون بر ضرورت زنالدگی بالر اسالا
قانون :به ن ر او بالیقالانونی همالان زنالدگی بالر طبال
غريزهاي است كه الانوران بالر اسالا
تعبيري كه بهوضوح مالت كتا

آن مالیزينالد؛

سياست ارسطو را

به خاطر میآورد ،آنجا كه ارسطو زندگی دا از شالرر
و قانون را در مرتبالۀ الانوران مالیدانالد (Aristotle,
)1999, Politics, I.2, 14-16: 1253, a25-39؛

سياسیاي را در صورت شناخت تحق بخشالد؛ زيالرا

آنچه بايد مدن ر او باشد ،منافع عموم شرروندان است
نه منفعت يک طبقه و گروه خاص ).(Laws, 875a-b

براين اسا

تنرا ن ام سياسی متکالی بالر قالوانين و

نرادهاي قانونمند است كه در آن میتوان منافع عمالوم
گروههاي شرر را در ن ر گرفت؛ قوانينی كه باله دليالل
زئی و مشخص بودن از عردۀ ساماندهالی شالرر بالا
مسائل متنوع بر میآيند.

 .0اشارۀ افالطون به وضع قانون به وسيلۀ انسانها

بر پايۀ چنين انديشهاي افالطون در قوانين شالرري

براي خودشان :به عبارتی میتوان گفالت افالطالون در

را به تصوير میكشد كه سالاختار ،سالازمانهالا و تمالام

اين فقره امر قانونگذاري را امري انسالانی و معطالوف

افالالراد آن تحالالت حاكميالالت چنالالين قالالوانين مشخصالالی

به نيازها و اقتضائاتی میداند كه انسان بايد بر اسالا

هستند .در اين شرر از هيچ بحثی كه به كار ادارۀ شرر

آنرا به وضع برترين قوانين ممکن براي خود بپالردازد.

بيايد فروگذار نشده و در ارتبالاطی مشالخص از تمالام

در اينجا هيچ اشارهاي به اين مطلب و ود نالدارد كاله

لوازم دستيابی به سعادت در يالک شالرر سالخن گفتاله

در قانونگذاري ،به عقل كلی فيلسوفی آشنا با الگوهالا

شده است؛ از چگونگی ادارۀ خاناله و مسالائل مربالوط

و سرمش هاي امور نيازي نيست .باله زعالم بالاركر بالا

بالاله ازدواج و زناشالالويی گرفتالاله تالالا چگالالونگی تربيالالت

تو ه به اينکه افالطون فرميده است ديگر عقل آزادي
كه بهتنرالايی بتوانالد خيالر ا تمالاع را تشالخيص دهالد

وانان و ن ام سياسی شرر.
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متصالديان هالر

شود كه هيچ چيالزي از ملاله قالانون نتوانالد قالدرت

پس از طرحريزي نرادها و انتخا

نراد كه خود بر مبنالاي قالانون معالين اسالت ،رفتالار و

فيلسوفشاه را محدود كند؛ زيرا مشروعيت زمامداري


قالوانين مالدنی و

او نه قانون ،كه شناخت ايدهها و برالرهمنالدي از عقالل

عملکرد هر نراد و فرد در چارچو

حقوقی مشخص تعريف میگردد .همچنالين در كنالار
اين مجموع قوانين براي ادارۀ شرر ،امکالان تخطالی از
قوانين و سو استفاده كامال پيشبينی شالده ،بالراي هالر
رم و نايت ،مجازات خاص در چالارچو

قالوانين

كيفري پيشنراد میگردد ).(Laws, 718a

كلی است.
به تعبير ياسپر  ،در مرور بالا تو اله باله نقالص
قانون ،دولت بر دانش مردان دانايی استوار اسالت كاله
با در ن ر داشتن هستی ابدي ،در هر لح ه ،حقيقتی را
كه مقتضاي آن لح اله اسالت مالیشناسالند و بنالابراين

قوانين پر از كالدهاي حقالوقی

چنين دولتی نيازي به قانون نالدارد (ياسالپر :3011 ،

و زئيات مشخص دربارۀ امور سياسالی باله صالورت

 .)330يگر نيز همين نکته را دربارۀ دولت معرفیشده

بنديشده است؛ به طوري كه میتالوان عبالارات و
طبقه 

در مرور يادآور میشالود و مالیگويالد ن الام تربيتالی

واژگان آن را بالا عبالارات مو الود در نسالخ يالا متالون

كاملی كه ن ام سياسی مرور بر آن استوار اسالت ،آن

سخنوران و خطيبان هنگام اسالتناد باله قالانون مقايساله

را از هر نوع قانونی بالینيالاز مالیسالازد (يگالر:3011 ،

كرد ).(Morrow, 1998: 312

برايناسا

.)3031

به همين دليل كتا

به تعبير باركر قانون در قوانين همان وهر معنوي
مشترک ا تماع است كه در شکلی عينی بيالان شالده و
میتواند با تو ه به قدرت و برتري آن ،معيار عمل در
مرمترين ويژگی
شرر قرار گيرد ) .(Barker, 1964: 43

مکتو

در مرور هيچ سالخنی از قالانون

و ادارۀ امعه بالر اسالا

ايالن قالانون مطالرح

نمیشود .اگر هم در فقرهاي به قانون اشالاره مالیشالود
من ور ،قانون كلی عالم كيران در عالم ايدههاست كاله
بايد بر طب آن ن م سياسی ا تماع سامان يابد.

قانون در گفتوگوي قوانين ،زئالی و نالاظر باله يالک

در قوانين همزمان با كنار گذاشته شدن فيلسالوف،

مصداق خاص بودن و به طور كلی ،به زعم سالاندرز،

عمال شاهد تو ه عمي افالطون باله قالانون و طالرح-

منعطف بالودن آن نسالبت باله شالرايط مو الود اسالت

ريزي ن ام سياسی بر اسا

قانون هستيم؛ ن امی كاله

) .(Saunders, 1998: 327اين ويژگی قالوانين و ن الام

قانون در آن معيار همه چيز اسالت .باله تعبيالر لالين در

سياسی ارائهشده در آن به طالور آشالکار در تمالايز بالا

حالی كه در مرور ،افالطون هيچ نيالازي باله نوشالتن

ن ام سياسیاي قرار دارد كه در مرور مالح ه مالی-

قانون نمیديد ،در گفالتوگالوي قالوانين در تمالايز بالا

شود .در ن ام سياسی مرور هيچ تالو ری باله قالانون

مرالالور

بالاله نوشالالتن كالالدهاي قالالانونی )(legal code

نمیشود و اساسا نيازي به قانون نيست؛ زيرا در رأ

پرداخت كه باله ويژگالی اساسالی مگنساليا مبالدل شالد

اين ن ام فيلسوفی قرار دارد كه به دليالل دسالتيابی باله

) .(Lane, 2010: 99در شررقوانين هاليچكالس برتالر از

عقل كلی و معرفت به ايدهها ،گمان میشالود توانالايی

قانون نيست ،بلکه قانون بر همه ،حتی حاكمان امعه

سازماندهی امور شرر را بر اسا

عقالل خالود مطالاب

با الگوهاي عالم ايدهها دارد .اين توانايی مو ب مالی-

برتري و حجيت دارد .اساسا معيار انتخا

حاكمالان و

عقل و قانون در قوانين افالطون00/

متصالالديان شالالرر ،عمالالل بالاله قالالوانين اسالالت .بالاله تعبيالالر
افالطون:

كانون تو ه افالطون قرار دارد .ايالن منفعالت عمالومی
كه در چارچو

ما منصبها و مقامهاي شرر را بر اسا

اروت يالا

ديگر دارايیها ،يا قدرت فيزيکی ،اندازه و نژاد تقسيم
نميکنيم؛ بلکه هر كسی كه مطيع و فرمالانبردار قالوانين
شرر باشد و به اين پيروزي دست يابد  ...مالن اكنالون
واژۀ خدمتگزاران قوانين30را بالراي چنالين كسالانی كاله

قانون به دسالت مالیآيالد ،در نرايالت

مو ب پيونالد شالرروندان باله يکالديگر و ابالات ن الام
سياسی میگردد .قانون از رالت اينکاله تالممينكننالده
منافع همۀ گروههاي ساكن شرر و فراهمكننده سعادت
همگان است ،بايد مورد پذير

و احتالرام هماله قالرار

گيرد.

فرمانرواي شرر ناميده میشوند به كار میبرم (Laws,
).715b-d

نتيجه

شناخت قانون و عمل بر مبناي آن به عنوان معيالار

بر مبناي آنچه در اين مقاله بررسی شالد ،مالیتالوان

زمامدار شالرر در اينجالا ،متفالاوت بالا معرفالت

گفت افالطون در همالۀ آاالار سياسالی خالود باله طالور

ايدهها و برخورداري از عقل كلی است كه در مرور

يالالکسالالان و بالاله عبالالارتی در راسالالتاي طرحالالی واحالالد

دليل مشروعيت فالسفه براي برگزيده شدن به عنالوان

نينديشيده است ،بلکه به موازات گذران عمالر از دورۀ

حاكم امعه و ايگالاه اختصاصالی آنالان بيالان شالده

سقراطی يا وانی تا دورۀ متمخر حيات خود ،انديشالۀ

است.

سياسیا


انتخا

از همپرسۀ مرور تا واپسين اار

يعنالی

متفالاوتی در

قوانين با تحو ت و حتی گسستهالايی همالراه بالوده

ن ام سياسالی ديالد هسالتند ،بايالد نالاظر بالر منفعالت

است .افالطون يک بالار در همپرسالۀ مرالور ن الامی

قوانين عالوه بر اينکه معيار و اسالا

عمومی و مشترک 30تمام شالرروندان باشالد تالا تالممين

سياسی را صورتبندي كرده است كه در آن فيلسوف

تمايالت گروهی خاص .افالطون در ايالن بالاره مالی-

به دليل معرفت به ايدهها و بررهمنالدي از مرتبالۀ عقالل

گويد:

كلی و معرفالت باله الگوهالاي حقيقالی امالور ،در مقالام

ما قوانينی كه به خاطر آنچاله مشالترک بالراي تمالام
شرر است وضع نشده باشند قانون نمیدانيم .به عقيدۀ
ما ،قوانينی كه فقط براي تممين منافع گروهالی خالاص
وضالع مالالیشالوند ،درخالالور نالام قالالانون نيسالتند ،بلکالاله
اساسنامۀ يک گروه يا حز

هستند و حقی كه بر پايۀ

آنگونه قالوانين اسالتوار باشالد پالوب و بالیمحتواسالت

).(Laws, 715b

زمامداري مینشيند .به زعم او چالارۀ حالل مشالکالت
شررهاي كنونی و تحق برترين شرر در همين مسالئله
يعنی ساماندهی امور شرر بر طب الگوها و ايدهها باله
وسيله فيلسوفان است.
به ن ر او شرر بايد ناله بالر اسالا

امالور زئالی و

متغير عالم محسو  ،بلکه مطاب ن م عالم ايالدههالا و
بر طب آن الگوها اداره گردد .از اين رت همانطالور

تمكيد افالطون بر حاكميت قانون بر همالۀ سالاكنان

كه در اين عالم تغييري راه ندارد ،در شرر هم بايالد از

شرر و پرهيز از قانونگذاري به نفع گروهالی خالاص،

هر نوع تغيير و هر آنچه با وحالدت و ابالات و كليالت

نشان میدهالد مفرالوم منفعالت عمالومی در قالوانين در
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شرر منافات دارد لوگيري شود تالا ن مالی كيرالانی و

فيلسوف ،در نرايت آرمانشرري شد كاله بالا تو اله باله

آسمانی بر شرر حاكم گردد.

برخی ويژگیهايش تحق ناپذير خوانده میشود.

بر ديگر ابعاد شرر نيز چنين وحدتی حاكم اسالت؛

به ن ر میرسد اين مسئله افالطالون را بالا چالشالی

تا بدانجا كه ممکن است هر نوع امر زئی و متغيالري

دي روبهرو ساخته باشد؛ زيرا به هالر ترتيالب او باله

كه با كليت و يکپارچگی شرر در تعارض است كنار

دنبال اصالح اوضاع زمانۀ خود در موقعيت مشالخص

گذاشته شود .هاليچ نالوع موقعيالتمنالدي و وضالعيت

بود؛ ولی در نرايت تال

او به آرمانشالرري انجاميالده

زمانی و مکانیاي در ن الر گرفتاله نمالیشالود؛ ن الامی

بود كه با شرايط و موقعيالت آن روز فاصاللهاي بساليار

واحد بالر تعلاليم و تربيالت حالاكم مالیگالردد؛ شالعر و

داشت .البته اين كامال منطقی است؛ زيالرا شالرري كاله

موسيقی و داستان تحت كنترل قرار میگيرد و الگويی

برخاسته از چنين معرفت فلسفی و عقل كلیاي باشد،

واحد براي آنرا طراحی میشود؛ زاد و ولالد و ازدواج

چنين نتيجهاي را در پی خواهد داشت.

در چارچو

منافع شالرر قالرار مالیگيالرد؛ عالدالت در

پيوند با وحدت درونی نفس و قرار گرفتن هالر كالس
در اي خود تعريف میگردد و باله طالور كلالی هماله
چيز چنانكه افالطون میگويد بر اسا

ن الم برآمالده

از ايدهها سازماندهی میگردد.

افالطون به لحا ن ري در آغاز تصور میكالرد بالا
عقل كلالی فيلسالوف مالیتالوان امالور متغيالر و زئالی
آرمانشرر را اداره كرد؛ اما پالس از ورود فيلسالوف باله
غار و آشکار شدن عدم سنخيت معرفت او با آنچه در
غار يا شررهاي كنونی به صالورت زئالی مالیگالذرد،

در واقع مبناي ادارۀ شرر ،نه مبتنی بر نيازهالاي آن

ناممکن بودن اين آرمانشرر آشکار گرديالد .مسالئلهاي

بلکه بر دركی رانشناسانه و مابعدالطبيعی از چنالد و

كه در مجموع مو ب شد بهتدري نگاه افالطالون باله

چون هستی اسالتوار اسالت و چالون فيلسالوف از ايالن

شرر و چگونگی تحق آن در ادامه سير تفکر

تغيير

ترتيب ن ام هستی و وهر رالان برتالر از هالر كالس

كنالالد؛ تغييالالر از معرفالالت و فرمالالانروايی فيلسالالوف در

آن

مرور به مرارت سياستمدار يا به تعبيري فرمانروايی

آگاه هست ،در قلمرو سياست نيالز كاله بالر اسالا

ن ام هستی بايد سامان يابالد ،او بايالد فرمالانروا باشالد.

قانون در دو اار سياستمدار و قوانين.

بنابراين در اين شالرر قالانون هاليچ ايگالاه و و رالی
نداشته ،اساسا نيازي به آن نيست.

چنين توصيفی از شرر و ن ام سياسی در همپرسالۀ
مرور در پايالان كتالا

قوانين محصول اين تغيير نگالاه و تحالول در فکالر
افالطون است .با تو ه باله نتيجالهاي كاله افالطالون از
سالالاماندهالالی پالالوليس بالالر اسالالا

معرفالالت فلسالالفی و

نرالم باله ايالن نتيجاله منترالی

زمامداري فيلسوف در همپرسۀ مرور گرفته بود ،در

میشود كه با تو ه به عدم امکان تحق چنين شالرري

اين اار مبناي ديگري براي ادارۀ شرر ارائه مالینمايالد؛

در روي زمالالين ،ايالالن شالالرر نمونالالهاي اسالالت الرالالی در

امور شالرر

مبنايی كه ديگر از نس فلسفه و پرداز

آسمان براي تممل خردمندان تا با پيروي از آن ،كشالور

بر اسا

بالدينترتيالب حاصالل

درون خود را سالامان بخشالند.

از سياستمدار و علم سياسالتی سالخن مالیرود كاله بالر

معرفالالت و عقالالل كلالالی

عقل زئی امور مختلف شرر را سامان میدهد

شالالکلگيالالري شالالرر براسالالا

اسا

عقل كلی و حاكميت فيلسوف نيست؛ بلکاله

عقل و قانون در قوانين افالطون01/

و در در ۀ اول حاصالل آن تالدوين مجموعاله قالوانين

موقعيالالت و اقتضالالائات پيچيالالده شالالرر نيسالالت ،بلکالاله

مشخص و زئی است كاله هالر يالک ادارۀ بخشالی از

مجموعه قوانين و نرادهاي معينی اسالت كاله باله طالور

شرر را بر عرده دارند.

مشخص ،چگونگی شرر را روشن میسازند.

درحالیكه ايدهها و به تبع آن فيلسوفی كه به آنرالا


نگاهی مختصر به گفتوگالوي قالوانين ايالن نگالاه

معرفت دارد در همپرسۀ مرور فراتر از هر قالانون و

زئی افالطون به شالرر و ن الام سياسالی را بالهخالوبی

قرارداد زئيقرار میگيرند ،در گفتوگالوي قالوانين از

نشان میدهد .به طور كلی بخشهاي مختلف قالوانين

قوانين و قراردادهايی سخن گفته میشالود كاله مبنالاي

سه بحث عمالده را دربرمالیگيرنالد :نخسالت مباحالث

آنرا فراهم آوردن منفعت عمومی و تو ه به موقعيالت

مقدماتی دربالارۀ برنامالۀ سياسالی و تحالو ت تالاريخی

و وضعيت مشخص و زئی شرر است؛ به طوري كه

شرر در كتا

سوم و چرارم؛ دوم تشالکيل سالازمان و

چنين قوانينی بيش از آنکه با ايالدههالا مالرتبط باشالند،

نرادهاي سياسی بر مبناي قانون در كتا هاي پنجم تالا

برآمالالده از اقتضالالائات و شالالرايط زنالالدگی در پالالوليس

هشتم ،و بخش سوم كه شامل بيشالتر حجالم ايالن ااالر

هستند .به عبارت ديگر در اينجا پوليس و برقالراري و

است (كتا هاي نرم تا دوازدهم به همالراه دو كتالا

حفظ ن م آن است كه تعيين میكنالد شالرر چگوناله و

اول و دوم) مجموعهاي است از قوانين مختلف مدنی،

چه قوانينی اداره گردد؛ قوانينی كاله در واقالع

دينی ،تربيتی و تنبيری .در واقالع قالوانين هالر آنچاله را

بر اسا

نتيجۀ استنباط عقل زئی از لوازم و شالرايط معطالوف

براي ادارۀ يک شرر مورد نيالاز باشالد ،چاله باله لحالا

به خود شرر هستند تا برآمده از عقل كلی؛ زيرا عقالل

قوانين و محتوا و چه به لحا ساختار و سازمانهالاي

كلی فقط میتواند خطوط كلی را مشالخص كنالد ،ناله

سياسی ،در خود دارد.

زئيات و چگونگی ادارۀ يالک شالرر ماننالد حالدود و
اندازۀ مشالخص آن يالا تعيالين ميالزان دقيال مجالازات
مجرمان را.

پينوشتها
1. universal

اين قوانين در حالی نوشته میشوند كه افالطون از

2. particular

سويی خود را در واپسين سالهاي عمر و دورۀ پيالري

3. Julia Annas

میبيند و از سويی ديگر شاهد اسالت كاله حاصاللی از

4. intelligible
5. pure ideas

پاسخ هالاي كلالی فلسالفی او باله دسالت نيامالده اسالت.


6. eternal

بنابراين در چنين وضعيتی كه تحق آرمانشررِ مرور

7. unchanging

را امکانناپذير میداند ،چالارهاي الز روي آوردن باله

8. keen of sight

ن ام سياسی مبتنی بر قانون نمیبيند.
چنين شرر و ن ام سياسی ديدي در واقع پاسالخ
و راهحلی است بر مشالکالت فيلسالوف در مقالام ادارۀ
شرر؛ پاسخی كه ديگر كلالی و بالدون در ن الر گالرفتن

9. good city
10. ordinance and law

.33افالطون در گفتوگوي قالوانين نيالز هماننالد مالرد
سياسی به دورۀ كرنو
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