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معرفتشناسی اخالقی سقراط :پيوند نظر و
عمل در نوشتههای آغازين افالطون


ايمان شفيع بيک
چکيده

نوشتههای آغازين افالطون حول محور نوعي معرفت ميگردند که متعلق آن
فیيلتهای اخالقي است .ديدگاه معرفتشناختي اين نوشتهها نظر را با عمل گره
ميزند؛ چراکه بر اساس آن ،معرفت به فیيلت اخالقي ،ما را در عمل نيز اخالقي ،و
جهل به آن ،ما را مبتال به رذيلت ميسازد .اراده نيز از معرفت پيروی ميکند؛ بهگونهای
که اگر کسي نيکي را بشناسد ،خواهان آن خواهد بود؛ ازاينرو ،هيچکس به خواست خود
بدی نميکند .همچنين ،سعادت آدمي در گرو معرفت است؛ زيرا برخورداریهای مادی
تنها در صورتي که بهدرستي به کار روند ،خير به بار ميآورند و معرفت کاربرد درست
آنها را به ما مينمايد .حتي فیيلتهای اخالقي ،اگر با معرفت همراه نباشند ،فیيلت
راستين نيستند .پس ،معرفت شرط اصلي کسب فیيلت و سعادت است .در نوشتههای
يادشده ،روش ديالکتيك سقراطي برای دستيابي به معرفت اخالقي آزموده ،و ثابت
ميشود که با اين روش بهدشواری ميتوان به چنان معرفتي دست يافت .بااينحال،
گامنهادن در اين راه ،زندگي و وجود فيلسوف را از فلسفة او جداييناپذير ميسازد.
واژگان کليدی :سقراط ،افالطون ،معرفت ،فیيلت اخالقي ،سعادت ،ديالکتيك.
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مقدمه
در نخستين نوشتههای افالطون ،موسوم به نوشتههای آغازی يا سقراطي ،آنچه بيش از هر چيـز بـه
چشم ميخورد ،جستوجوی معرفتي است که مـا را از فیـيلتهـای اخالقـي آگـاه مـيسـازد .ازايـنرو،
معرفتشناسي در اين آثار اخالقي خواندهميشود .هدف اين مقاله بررسي چيستي اين معرفتشناسي ،و از
رهگذر آن ،چندوچون پيوند ميان نظر و عمل در آثار يادشده است .در اين مقالـه مـراد از سـقراط همـان
شخصيت اصلي در اين نوشته ها است ،يعني سقراط به روايت افالطون ،يا خود افالطون جوان که تحـت
تأثير سقراط سخن ميگويد .بررسي اين مسئله که نوشته هـای آغـازی تـا چـه ميـزان نمايـانگر سـقراط
تاريخي ا ست ،و تا چه حد افالطون در آرای او دخل و تصرف کردهاست ،در حيطة اين مقاله نمـيگنجـد.
اين قدر هست که بيشتر صاحبنظران ،نوشتههـای آغـازين افالطـون را از ميـان مـدارک کهـن ـيعنـي
نوشتههای کسنوفون ) ،(Xenophonافالطون و ارسطوـ معتبرترين اسـناد در معرفـي سـقراط تـاريخي
ميشمرند 1.از آن جا که کسنوفون خود چندان اهل فلسفه نيست ،بعد فلسـفي سـقراط را بسـيار کمرنـگ
ميسازد؛ بااينحال گاه مي توان از آنچه دربارة رويدادها يا انديشههـا گفتـه اسـت ،همچـون مکملـي بـر
نوشتههای افالطون ،در بازشناسي سقراط بهره برد 1.ارسطو نيز گرچه هم روزگـارِ سـقراط نيسـت و بـا
شخصيت و انديشة او بيواسطه آشنا نشده است ،ميتوان از گـواهيهـايش در تأييـد سـخنان افالطـون
ياریگرفت؛ چراکه ارسطو فيلسوفي مستقل است و پيروِ کسي نيست .اما گواهيهای ارسطو منحصر بـه
7
چند اشارة کوتاه است و چشماندازِ فراگيری از سقراط پيشِ روی ما نمينهد.
 .5معرفتشناسی اخالقی و معرفتشناسی محض
مواوعِ اصلي در نوشتههای سقراطي معرفتي است که دستيابي بدان برابر با دستيابي بـه فیـيلت يـا
نيکيِ اخالقي است؛ 6بدين معني که سبب هـر خـوبي 6،بهـرهمنـدی از آن معرفـت ،و سـبب هـر بـدی،
بي بهرگي از آن است .فیيلت اخالقي نيز سببِ اصليِ کسـب سـعادت اسـت .بنـابراين سـعادت در گـرو
فیيلت ،و فیيلت در گرو معرفت است؛ زيرا در فلسفهی سقراط برخورداری از معرفت ،سبب عملکـردن
بر اساس آن ميشود 4و کردار نيك در پي دارد و کردار نيك سعادت به بار مـيآورد .پـس ،نـزد سـقراط،
فلسفه جنبة عملي دارد و با زندگي و نحوة وجودیِ فيلسوف پيوند ميخورد؛ و به بيـان ديگـر ،راه زنـدگي
است ،نه علم يا فني جدا از شيوة زندگي.
معرفتشناسيِ اخالقي؛ بهمعني شناختِ معرفت اخالقي ،مواوع اصلي نوشتههـای آغـازينِ افالطـون
است که با معرفتشناسي به معني متداول در تاريخ فلسفه؛ يعني شناختِ معرفت ،که آن را معرفتشناسيِ
محض ناميدهايم ،تفاوت دارد .پرسش نوشتههای سـقراطي ،پرسـشهـايي ماننـد «دادگـری چيسـت؟»،
«دليری چيست؟»« ،خويشتنداری چيست؟»« ،پارسايي چيست؟» است .دانايي يا معرفتي که در اين آثار
از آن سخن ميرود نيز دانايي يا معرفت اخالقي ست ،نه هرگونه دانايي .شناختِ معرفت به نحـو مطلـق،
3
مواوعي است که افالطون در گفتوشنودِ متأخرِ تئايتِتوس به آن رو ميآورد.
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افالطون در نوشتههای پساسقراطيِ خويش ،معرفتشناسياش را بر پاية همين معرفتشناسيِ اخالقي
در نوشتههای سقراطي استوار ميسازد ،و ويژگيهای ديگری نيز بدان ميبخشد ،که افـزودة خـودِ او ،يـا
وامگرفته از مکتبهای ديگری چون دين اورفيوس ) (Orpheusيـا مکتـبِ فلسـفيـدينـيِ فيثـاغورس
) (Pythagorasاست .بر اين اساس ،آگاهي از معرفتشناسيِ افالطون در نوشتههای مياني و پايـانيِ او،
مستلزمِ آشنايي با معرفتشناسيِ اخالقي در دورهی آغازی است.
سقراط با محوريت بخشيدن به اخالق ،سنت طبيعتشناسيِ پيشينيانِ خويش را به يك سو نهـاد .امـا
پيش از او ،سوفسطاييان بودند که از طبيعتشناسيِ فيلسوفانِ پيشاسقراطي کنـاره گرفتنـد و بـه انديشـة
اجتماعي و سياسي گرايش يافتند .ازاينرو ،سقراط در روگرداندن از جهان و طبيعت و روآوردن به انسان و
اجتماع پيرو سوفسطاييان بود؛ با اين تفاوت که او در واکنش به آنان به اين مواوع روی آورد و تیـادی
آشکار با آنان داشت :او با نسبيگراييِ ) (relativismسوفسطاييان سرِ ستيز داشت؛ زيرا اين نسبيگرايي
در سخنوری ــدر محافل اجتماعي و سياسي و قیاييــ کاربرد اقناعي داشت ،نه معرفتي و پاية اخالق را
سست ميسـاخت .اگـر چنـانکـه پروتـاگوراس ) (Protagorasمـيگويـد« ،آدمـي معيـار همـهچيـز»
)(πάντων χρημάτων μέτρον, Cratylus 385e6–386a1, Theaetetus 152a2–3

باشد ،مفهومهای اخالقي بر پايگاهي لغزان مي نشينند و دمادم ،بسته به گرايش و برداشت ما در زمانهـا
و مکانها و فرهنگهای گوناگون ،تغيير ميپذيرند؛ پس ،سنجهای استوار در دست نميمانـد تـا بتـوانيم
به ياری آن ،کردارها را از جنبة اخالقي از يکديگر بازشناسيم .بر مبنـای ايـن ادعـای سفسـطي کـه هـر
سخني ميتواند راست باشد ،و ميان راست و دروغ تفاوتي نميتواند بود ) ،(Euthydemus 283eهر کس
يا هر دستهای ميتوانند به بهانهی نبود معياری ثابت و عيني برای شناخت مفهومهـای اخالقـي ،در هـر
موقعيتي ،به اقتیای منافع و مطامع خود ،معنايي دگرگون از مفهومهای اخالقي بسازند .اين ماية دغدغة
اخالقي سقراط بود و او را به ستيز با سوفسطاييان و جسـتوجـوی مفهـومهـای پايـدار و خدشـهناپـذير
اخالقي ،به منزلة پشتوانه و اامن رفتار اخالقـي ،وا مـيداشـت .بـر اسـاس نسـبيگرايـي پروتـاگوراس،
مفهومهای دانايي و ناداني بي معنا است؛ چراکه اگر حقيقـت ،چيـزی جـز پنداشـت شخصـي مـا نباشـد،
هيچکس را نميتوان داناتر از ديگری خوانـد .امـا سـقراط بـر آن اسـت کـه ذات هـيچچيـز وابسـته بـه
برداشتهای شخصي ما نيست ،و بسته به اينکه چگونه بر هر يك از ما پديدار شود ،نوسـان نمـيپـذيرد
).(Cratylus 386c–387a

کسنوفون دربارة مواوع فلسفة سقراط و اصل يگانگي دانايي و نيکي نزد او ،چنين مينويسد:
او [= سقراط] همواره دربارهی مسائل انساني سخن ميگفت تا واکـاود پارسـا ،ناپارسـا،
گرانمايه ،فرومايه ،دادگر ،بيدادگر کيست ،و خويشتنداری ،ديوانگي ،دليری ،کـمدلـي ...
چيست ... ،يعني آنچه دانستن آنها را برابر با خوب و شريف بودن ميگرفـت ،و نـاداني
8
به آنها را بهدرستي بندگي ميخواند.
ارسطو نيز فلسفة سقراط را کوشش در تعريف مفهومهای اخالقي ميداند:
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سقراط با پيگيری مسـائل اخالقـي و روگردانـي از کـل طبيعـت ،در ايـن مسـائل بـه
جست وجوی امر کلي برخاست و برای نخستين بار انديشهی خود را بر تعريف معطـوف
3
ساخت.
اين جست وجوی مفهوم کلي و تعريف ،وجه تمايز سقراط از سوفسطاييان است؛ چراکه سقراط در پـي
ماهيت پايدار هر يك از مفهومهای اخالقيست تا همچون معيار تشخيص نيك و بد اخالقي کردارها بـه
کار آيـد .او در ايوتـوفرون ) (6d9–e6مـيپرسـد «خـودِ آن صـورت» )(αὐτὸ τὸ εἶδος, d10–1
چيست که همة دينداریها ) (τὰ ὅσιαرا دينداری ميسازد؟ زيـرا «بـهسـبب يـك صـورت» (μιᾷ
) ἰδέᾳ, d11است که همة بيدينيها ) (τά ἀνόσιαبيديني ،و همة دينداریها دينداریاند .اگر به
اين صورت يگانه پي ببريم ،مي توانيم آن را همچون سـنجهای ) (παραδείγμαبـه کـار بـريم تـا
18
دريابيم چه کاری ديندارانه و چه کاری بيدينانه است.
افالطون در نوشته های پسين خويش نيز همين روش سقراط را در پيش ميگيرد ،ولـي مفهـومهـای
اخالقي را به مفهومهای ديگر نيز گسترش ميبخشد و رفتهرفته برای آنها وجودی مفارق و مسـتقل در
نظر ميگيرد تا با فرض وجود شناختنيهای هموارهپايدار ،امکان دستيابي به معرفت يقـينآور را تیـمين
کند .پس ،نظريهی صورت (يا مثل) ،که در نگاه نخست نظريهای هستيشناختي مينمايد ،خود محصـول
پرسش و دغدغهی معرفتشناختي سقراطيـافالطوني است 11.بر اساس همين دغدغه است که افالطون
در دورهی مياني واالترين اصل وجود و معرفت را «صورت خير» مينامد و با اين کار اصليترين مواـوع
را چه در معرفتشناسي و چه در وجودشناسي خويش با مهـمتـرين مفهـوم اخالقـي نـزد سـقراط يکـي
11
ميسازد.
ديگر ويژگي اخالق نزد سقراط اين است که او آن را تنهـا بـهمعنـي واـع قواعـدی بـرای رابطـهی
اجتماعي آدميان با يکديگر نمي گيرد ،بلکه آراسـتگي بـه اخـالق يـا فیـيلت را نجـات روح از تبـاهي و
دستيابي او به آرمانيترين واعيت ممکن ميداند .سقراط از اين لحاظ که روح را کانون انديشهی فلسفي
خود ميسازد و آن را بر جسم برتری ميبخشد ،در مسير آموزهی اورفيوسيـفيثاغوری ،و بر خالف مسـير
متعارف هومری پيش ميرود .افالطـون نيـز بـا پيـروی از فلسـفهی اخالقـي سـقراط ،در همـين مسـير
اورفيوسيـفيثاغوری گام مينهد؛ هرچند که او در پايان نوشتههای سقراطي ،به طريق مسـتقيمتـری نيـز
تحت تأثير آموزههای اورفيوسيـفيثاغوری قرار ميگيرد.
 .3معرفت و فضيلت
يکي از اصل های فلسفة سقراط ،که متناظر با پيوند ناگسستني نظر و عمل نزد اوست ،اين اسـت کـه
کردار نيك برآمده از دانايي و کردار بد برآمده از ناداني است .پيش از سقراط ،اشـارهای بـه ايـن اصـل از
17
دموکريتوس ) (Democritusبر جای مانده است « :علـت بـدکرداری ،نـاداني بـه کـار بهتـر اسـت».
افالطون در نوشتههای آغازی و انتقالي ) 16(transitionalخود بارها بر اين اصل تصريح ورزيدهاست:
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( )1ســقراط در پاســخ بــه ادعــای سفســطي ايوتودمــوس ) (Euthydemusو ديونوســودوروس
) (Dionysodorusمبني بر اينکه ممکن نيست بتوان چيزی نادرست بر زبان آورد ،ميگويد اگر ممکن
نباشد که نسبت به چيزی گفتار يـا پنـدار نادرسـت داشـتهباشـيم ،گمراهـي در هـيچ کـاری نيـز ممکـن
نخواهدبود ).(Euthydemus 286d–287a
( )1سقراط در خالل بحث بر سر مفهوم دوستي ،به يگانگي دانايي با نيکي ،و ناداني با بدی اشـارهای
ميکند .او ميگويد دوستداران دانايي (يا اهل فلسفه) نه دانايان و خوباناند ،نه بدان و نادانان؛ چراکه دانـا
از آن برخوردار (و نادان يکسـره از آن بـيخبـر) اسـت ) .(Lysis 218a–bپـس ،تنهـا کسـاني دوسـتدار
دانايي اند که نه خوب و نه بد ،بلکه در دانايي و ناداني ميانمايهاند؛ بدين معنـي کـه از آنچـه نمـيداننـد،
آگاهاند 16.در اينجا ،سقراط بهنحو تلويحي خوبي را با دانايي ،و بدی را با ناداني يکي ميگيرد.
( )7نيکياس ) ،(Niciasهمسخن سقراط ،به او ميگويد« :بارها از تو شنيدهام که ميگويي هريـك از
14
ما خوب است تا آنجا که داناست ،و بد است تا آنجا که نادان است».
13
( )6سقراط تصريح ميورزد که «يگانه بدکرداری ،از دست دادن معرفت است» .او ميپرسد« :آيا اگر
کسي خوبيها و بدیها را بشناسد ،چنين نيست که تحت فشار هيچچيز هرگز کاری نخواهدکرد ،مگر بـه
18
حکم معرفت ،و آيا حکمت برای نجات آدمي بسنده نيست؟»
( )6سقراط مي گويد اگر بدون آگاهي ،به آنچه خوب ميپنـداريم ،عمـل کنـيم ،کـاری بـد کـردهايـم
13
).(Gorgias 467a4–5
( )4سقراط خوبان را با دانايان يکي ميگيرد ) (Cratylus 398bو ميگويد آدميان بسيار نيك ،بسـيار
دانايند؛ درحاليکه آدميان بسيار بد ،بسيار نادان ) .(386bپس نزد سقراط خوبي همان دانـاييسـت و هـر
18
فیيلتي وابسته به معرفت است.
( )3ســقراط فیـــيلتهــای اخالقــي ـ يعنــي دادگـــری ) (δικαιοσύνηو خويشـــتنداری
) (σωφροσύνηو دالوری ) (ἀνδρείαــ را دانـايي ) (ἐπιστήμηمـيشـمرد (Protagoras
).361b
( )8در گفتوگوی سقراط و هم سخنانش بر سر مفهوم دليری ،اين اصل سقراطي که دليری مبتني بر
دانايي است ،واکاوی ميشود؛ چراکه دليری آگاهي از اين است که چهچيز ترسـناک و خطرنـاک اسـت و
چهچيز چنين نيست ).(Laches 194d–195a
( )3سقراط بر آن است که تمامي فیيلتها بهجز دانايي ،بهخودی خود نه سودمندند و نه زيانبار ،بلکه
بسته به نسبتشان با دانايي و ناداني سودمند يا زيانبار ميگردند .پس ،از آنجا که فیيلت سـودمند اسـت،
بايد نوعي معرفت باشد ).(Meno 88c–89a
( )18نزد سقراط ،هر کار خوبي که از آدمي سر ميزند ،از روی حکمت است؛ پـس ،فیـيلت حکمـت
اسـت ،خــواه کـل آن باشــد و خـواه بخشــي از آن .بنـابراين ،معرفــت اصـل وحــدتبخـش بــه همــهی
فیيلتهاست ،چنانکه اگر کسي به معرفت دست يافته باشد ،نيك است و به همـة فیـيلتهـا آراسـته
11
است ).(Gorgias 507c
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 .9هيچکس به خواست خود بدی نمیکند
نزد سقراط ،نتيجه ای که يگانگي خوبي با دانايي ،و بدی با ناداني در پي دارد ،اين است که هيچکـس
خواسته و دانسته بدی نميکند .او ميگويد« :هيچکس خودخواسته نه به چيزهايي که بـد مـيانگـارد رو
ميآورد و نه آنها را برميگزيند 11».زيرا اگر کسي هنگامي که ميخواهد دست به کاری زند ،بدانـد کـه
ميان دو گزينه ،کداميك بهتر است ،بيگمان همان را برميگزيند؛ و هيچکس کاری را که ميانديشد بـد
باشد ،بر کار خوب نميگزيند؛ و هر گاه کسي ناگزير باشد که از ميان دو بد ،يکي را برگزيند ،هرگز بدتر را
بر بد نميگزيند ) .(358c–dازاينرو ،سقراط بر آن است که هيچکس به خواست خود دست به کارهـای
ننگآور و بد ) (αἰσχρά τε καὶ κακά, 345e2نميزند 17و تنها ناخواسته ) (ἄκοντεςاسـت
16
که چنين کارهايي از آدميان سر ميزند ).(345e
سقراط اين نکته را در تفسير شعری از سيمونيدس ) ،(Simonidesشاعر سـدههـای ششـم و پـنجم
پيش از ميالد ،بازميگويد 16.ظاهر سخن سيمونيدس اين است که «هر آن کس را که خودخواسته هـيچ
کار ننگيني نکند ،ميستايم و دوست ميدارم 14».اما سقراط اين گفته را با توجه به اصول فلسفهی اخالق
خود بيمعني مييابد و با تغيير جايگاه صفت  ،ἑκώνبهمعنيِ «خودخواسته» يا «بهعمد» ،شعر را در پرتو
آموزهی خود تفسير ميکند .او ميگويد سيمونيدس چندان نافرهيخته نبود که بگويد کساني را ميسـتايد
که به عمد هيچ کار بدی نميکنند ،چنانکه گويي کسي هسـت کـه بـهعمـد بـدی کنـد؛ چراکـه هـيچ
فرهيختهای چنين پنداشتي ندارد .در نتيجه ،سيمونيدس واژهی  ἑκώνرا دربارهی خود بهکـار مـيبـرد؛
بدين معني که من ،سيمونيدس ،چنان کسي را بهعمد ميسـتايم .همـانگونـه کـه ممکـن اسـت کسـي
بهمنظور عيبپوشي ،مادر و پدر يا مـيهن خـود را بسـتايد ،سـيمونيدس نيـز چـه بسـا در حـال ااـطرار
) (ἀναγκαζόμενοςو ناخواســته ) (οὐχ ἑκών, 346b7زبــان بــه مــدح کســاني چــون
جباران گشودهباشد )(345d–346b؛ ولي اين بار تصريح ميکنـد کـه سـتايشِ چنـان کسـي ناخواسـته
نيست ،بلکه از روی عمد است .بنابراين ،سقراط نتيجهای را که خود در نظر دارد از شعر استنباط ميکنـد:
13
«هر آن کس که کاری شرمآور يا بد کند ،ناخواسته چنين کرده است».
در مجموع ،سقراط بر آن اسـت کـه ) (Gorgias 509eهـيچکـس «خواسـتار بيـدادگریکـردن»
) (βουλόμενον ἀδικεῖν, e6نيست ،بلکه ناخواسته است که چنين کاری از آدمي سر مـيزنـد.
سقراط از راه استدالل نيز در اثبات آموزهی خود ميکوشد :او ميگويد آيا کساني هستند که چيزهای بد را
بخواهند؟ و آيا اين کسان چيزهای بد را خوب ميشمارند ،يا اينکه ميدانند آنها بدند و بااينحال آنها را
خواهاناند؟ آيا ممکن است کسي با آگاهي از اينکه چيزی بد است ،آن را بخواهد؟ پاسخ سقراط اين است
که اگر کسي چيزهای بد را بخواهد ،به گمان اينکه برای او سودمندند ،بهدرستي نميداند که آنها بداند،
و دراصل چيزهايي را خواهان است که ميپندارد خوباند ،ولي بهراستي بدند؛ و اگر فرض کنيم که کسي
چيزهای بد را بخواهد و بداند که آنها بداند ،او بايد بداند کـه از آنهـا زيـان خواهـد ديـد و ايـن سـبب
تيرهبختي او خواهد شد .اما هيچکس خواهان تيرهبختي نيست؛ پس ،نتيجه ميآيد که هيچکـس آگاهانـه
18
بدی را نميخواهد ).(Meno 77c–78b

معرفتشناسی اخالقی سقراط :پيوند نظر و عمل در نوشتههای آغازين افالطون
)(Socrates’ Moral Epistemology: The Connection between Theory and. . .

13

اين آموزة سقراط جنبة معرفتي آدمي را با جنبة وجودی او بيشتر گره ميزند؛ چراکه بر پايـة آمـوزة او
معرفت به خواست ميانجامد :کسي که بداند ،بدی را نميخواهد؛ و اگر معرفت به دسـت آيـد ،اراده از آن
پيروی ميکند .بدينسان ،جايگاه معرفتي آدمي ،نحوة وجودی او را تعيين ميکند؛ چراکه معرفـت اراده را
13
رقم ميزند ،و اراده چه کردن و چگونه بودن را تیمين ميکند.
اما سقراط در يك مواع استدالل عجيبي ميآورد که بهظاهر اصل او را نقض ميکند؛ بااينحال خودِ
او نتيجه را نميپذيرد و گويي آن را بيمعني ميداند .او ميپرسد آيا آنان که به عمد بد ميکنند ،بهترنـد،
يا آنان که بيعمد چنين ميکنند؟ سقراط خود در پاسخ ،به ياریِ مثالهای گوناگون از مهارتها و اندامها
و ابزارها ،چنين استدالل ميکند :دوندهای که ميتواند خوب بدود ،ولي خودخواسته بـد مـيدود ،بهتـر از
دوندهای است که ناخواسته بد ميدود .کشتيگيری که ميتواند بر حريف پيروز شود ،ولي خودخواسـته در
برابر او از پا در ميآيد ،بهتر از کشتيگيری است که ناخواسته شکست ميخورد .کسي که تني زيبـا دارد،
ولي به خواست خود آن را زشت مي نماياند ،زشتيِ عمدیِ تنَش بهتر است از زشتيِ تنِ کسي که ناخواسته
زشت است .آوازخواني که خودخواسته ناخوش ميخواند ،بهتر از آوازخواني است که ناخواسته بد ميخواند.
از اندام های تن نيز آن اندامي که به خواست صاحبش بد عمل کند ،بهتر از انـدامي اسـت کـه ناخواسـته
چنين است .ابزارهايي (از قبيل پارو ،کمان ،چنگ و ني) نيز که به خواست خود از آنهـا اثـری بـد پديـد
ميآوريم ،بهتر از ابزارهايي هستند که ناخواسته بد کار ميکنند .تيراندازی نيز که به خواست خود به هدف
نمي زند ،بهتر از تيراندازی است که ناخواسـته تيـرش بـه خطـا مـيرود .بـر همـين قيـاس ،روحـي کـه
خودخواسته کار بد ميکند ،بهتر از روحي است که ناخواسته چنين ميکند؛ يعني کسـي کـه خودخواسـته
ستم ميکند ،بهتر از کسي است که ناخواسته چنين ميکند ) .(Hippias Minor 373c–376bبا اينکـه
سقراط و همسخنش هيپياس ) (Hippiasانکار نميکنند که اين نتيجهی ناگزير اسـتدالل اسـت ،حتـي
هيپياس سوفسطايي نمي تواند آن را بپذيرد ،چه رسد به سقراط که اين نتيجه را در تیاد با اصل اخالقـي
خود مييابد .پس ،او نيز آشکارا در همدلي با آن اکراه نشان ميدهد؛ و ازاينرو ،اظهار ناداني و سرگشتگي
ميکند ) .(376cپيشتر نيز سقراط در خالل بحث گفته بود« :بااينحال ،آشکارا به سبب ندانسـتن ،گـاه
عکس اينها [يعني استحسان آزار و ستم و دروغ و فريبکاری و بدکرداری عمدی نسـبت بـه غيرعمـدی
) ](372d4-7, e1-6به نظرم ميرسد و در اين باره سرگردان ميشوم 78».اين سخن ثابت مـيکنـد کـه
سقراط خود به نتيجهای که استدالل او به بار آوردهاست ،اطمينان ندارد .حتي او روح خـويش را بـهعلـت
رویآوردن به ا نديشة رجحان بدکرداری خودخواسته ،مبتال به بيماری و نيازمند رهايي از ناداني ميخوانـد
) .(372e6–373a2بر اساس اصل سقراط ،هيچکس به خواست خود بدی نميکند؛ همچنين ،هـر کـس
که بداند ،نميخواهد که بدی کند ،هرچند که بتواند بدی کند؛ بنابراين ،چنين مينمايد که سقراط هنگامي
که ميگويد ابزاری يا اندامي بهتر است که به خواست دارندهاش بد کار ميکند ،خوبي و بدی را در معنای
اخالقي به کار نميبرد؛ ولي هنگامي که ميگويد روحي بهتر است که خودخواسته ستم ميکند ،آن معنـا
را به کردار روح تسری ميدهد تا بار اخالقي به آن ببخشد و از اين راه هيپياس را دربارة ديدگاهي کـه از
71
آغاز گفتوگو داشت ،به حيرت افکند.
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 .4معرفت و سعادت
در ديدگاه سقراطي ،حتي نيکبختي يا تيره بختيِ آدمي به معرفت بازبسته است؛ چراکـه معرفـت از راه
خواست ،به کردار نيك ،و کردار نيك به نيکبختي راه مييابد 71.از جملة چيزهايي که بـه ديـدة همگـان
خوب و دلخواه مينمايد ،مانند تندرستي و زيبايي و ديگر برخورداریهای جسماني ،يا نژادگي و نيرومندی
و سرفرازی ،هيچيك بهخودی خود خوب نيست؛ زيرا کاربرد نادرست آنها ميتواند بزرگترين شرها را بـه
دنبال آورد و تنها «کاربرد درست»ِ ) (ὀρθῶς χρῆσθαι, Euthydemus 281a3آنهاست که خيـر
به بار ميآورد و از آنجا که معرفت است که راه درست کاربرد آنها را به ما مينمايد ،هيچيـك از آنهـا
بهخودی خود نـه خـوب اسـت و نـه بـد ،بلکـه اگـر بـا دانـايي همـراه باشـد ،خـوب و مايـة نيکبختـي
) ،(εὐδαίμονα/εὐτυχίαو اگــر بــا نــاداني همــراه باشــد ،بــد و مايــهی بــدبختي اســت .حتــي
خويشتن داری ،دادگری و دليری ،تنها در همراهي بـا دانـايي ،فیـيلت و خـوبي اسـت .پـس ،ازآنجاکـه
همهکس در آرزوی نيکبختياند ،و نيکبختي تنها در پرتو دانايي بهدست ميآيد ،هرکس بايـد بکوشـد تـا
آنجا که ميتواند و به هر طريق ،خود را دانا سازد؛ و اگـر آن را بـه البـه از هـر کسـي درخواهـد ،نبايـد
شرمگين باشد؛ حتي ننگآور نيست اگر در تك وپو در راه حکمت ،به خدمتگزاری يا بندگي کسي درآيد و
هرگونه خدمت شرافتمندآنهای را برای او بهجای آورد ).(279a–282a
سقراط در گفتوگو با منون ،و در پي بررسي اين تعريف کـه آيـا فیـيلت توانـايي بـه دسـت آوردن
خوبيها است ،اين فرض را به ميان ميآورد که آيا چيزهای خوب ،چيزهايي از قبيل تندرستي و توانگری
است؛ منون مي افزايد که افزون بر زر و سيم ،جاه و پايگاه نيز از آن جمله است .سقراط در رد اين فـرض
ميگويد اين قبيل چيزها را ــبهفرض آنکه خوب باشندــ اگر دادگرانه و پرهيزگارانه و بـر اسـاس ديگـر
فیيلتها بهدست نياوريم ،بهدور از فیيلت رفتـار کـردهايـم .حتـي خـودداری از بـهدسـتآوردن آنهـا،
هنگاميکه راه دستيابي به آنها بيدادگرانه است ،خود فیيلت بهشمار ميآيد .بنابراين ،بهدسـتآوردن يـا
بهدستنياوردن آن چيزها بهخودی خود در رسيدن به فیيلت اثری نخواهد داشـت ).(Meno 78b–79a
تندرستي ،بلندبااليي ،زيبايي و توانگری همواره خوب و سودمند نيستند ،بلکه گاه زيانبارند ،بـدين معنـي
که «کاربرد درست»ِ ) (ὀρθὴ χρῆσις, 88a4–5آنها به ما سود ،و کاربرد نادرست آنها به ما زيان
ميرساند ) .(87e–88aپس ،راهي که روح در پيش ميگيرد ،اگر به راهنمايي دانايي باشد ،به نيکبختـي،
و اگر به راهنمايي ناداني باشد ،به بدبختي ميانجامد ).(88c1–3
ازاينرو است که سقراط خود ميگويد اگر کسي را بيابم که دريابم به فیيلت دست نيافته اسـت ،او را
سرزنش خواهمکرد تا از آنچه با ارزشتر است ،به دلمشغوليهـای بـيارزشتـر نپـردازد ،و بـه همگـان
مي گويم که پروای تن و خواسته نداشته باشند و آن را بر روح خود ـــکـه واالتـرين ) (ἀρίστηجـزء
وجودشان استــ نگزينند .(Apologia 29e–30b) 77همچنـين مـيگويـد در زنـدگاني خـود ،بـرخالف
بسياری از مردمان ،بر زراندوزی و موقعيتهای اقتصادی و اجتماعي و سياسي و نظامي وقعي ننهادهام .به
سراغ هريك از مردمان که رفتهام ،او را به بزرگترين کار نيك برانگيختهام ،يعنـي اينکـه بکوشـد پـروای
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اندوختنيها را بر پروای رسيدن به بـاالترين حـد خـوبي و دانـايي رجحـان نبخشـد .ازايـنرو ،بـهجـای
محکوميت به مرگ ،بايد مرا پاداشي درخور دهند و بيش از قهرمانان بازیهای المپيك ارج نهند؛ چراکـه
از آنان سزاوارترم؛ زيرا قهرمان المپيك «کاری ميکند که خود را نيکبخت بپنداريد ،حالآنکه من شـما را
[بهراستي] نيکبخت ميسازم».(36b–e) 76
سقراط از آنجا که در پي خير مردمان است ،نه خوشي آنان ،ميگويـد هرگـز بـرای مردمـان خوشـي
فراهم نکردهام؛ نه کساني را که برای مردمان خوشي فراهم ميآورند ميستايم و نه کسـاني را کـه از آن
خوشيها برخوردار ميشوند ) .(Gorgias 522bاو در خطابـهای کـه از زبـان آسپاسـيا ) (Aspasiaنقـل
ميکند ) ،(Menexenus 246d–247aاصالت فیيلت اخالقي را بهصورت پنـدی از زبـان شـهيدان بـاز
ميگويد :همهی دارايي ها بدون فیيلت پست و ننگين است .توانگری ،زيبايي و نيروی جسماني «همـراه
با کمدلي» ) (μετ' ἀνανδρίας, 246e3بيارزش است .حتي «هر دانشي جدا از دادگری و ديگـر
فیيلتها ،رذيلت به شمار ميآيد ،نه حکمت» 76.ارزش فیيلت نزد سقراط تا پايهای است که اگر کسـي
بتواند آن را به ديگران آموزش دهـد ،سـقراط او را سـعادتمندترين همـة آدميـان مـيخوانـد .آنجـا کـه
ايوتودموس سوفسطايي به سقراط ميگويد کار تازة او و برادرش ،ديونوسودوروس ،آمـوزشدادن فیـيلت
است ،بهگونهای که ميتوانند آن را بهتر و سريعتر از هرکسي آموزشدهند ،سقراط به شگفتي مـيآيـد و
دستيافتة آن دو را موهبت الهي ) (ἕρμαιονمينامد و مـيگويـد اگـر بـهراسـتي از چنـين توانـايي
برخورداريد« ،شما را آشکارا همتراز دو ايزد ميخوانم» 74و «چنين است که مـن شـما را ،بـه سـبب ايـن
دستاورد ،بسي بيش از پادشاه بزرگ ايران ،به سبب پادشاهياش ،نيکبخت ميشمرم» 73.هرچند اين فقره
لحني طنزآميز دارد ،اهميت فیيلت را نزد سقراط آشکارا نشان ميدهد؛ چراکه طنز او متوجـه ادعـای آن
دو سوفسطايي است ،و مدح او راجع به ارزش فیيلت و آموزش آن.
سقراط با اين آموزه که فیيلت را علت اصلي سعادت ميداند ،و برخورداریهای جسماني و دنيـوی را
در نيل به نيکبختي جنبة ثـانوی و تبعـي مـيبخشـد ،از ارزشـگذاریهـای ظاهرگرايانـة عمـومي دوری
ميجويد .يك فيلسوف با پيگيری و تقويت اين انديشه ،ميتواند تا آنجا پـيش رود کـه معرفـت را بـرای
کسب سعادت بسنده بداند و بهرهمندیهای مادی را برای اين منظور بـياثـر شـمارد و بـه هـيچ بگيـرد.
78
اشارههايي به اين نتيجهگيری در خود نوشتههای سقراطي ميتوان يافت.
 .1ديالکتيک سقراطی و راه زندگی
سقراط که در جست وجوی ذات ثابت و مشترک در يك دسته از کردارهای اخالقي از طريـق تعريـف
دقيق آن ذات است ،گاه بهگونهای سخن ميگويد که گويي دستيابي به تعريف را شرط هرگونـه معرفـت
دربارة آن ذات ميداند .اين تقدم معرفتشناختيِ تعريف ،در ميـان متخصصـان ،بـه اصـل تقـدم تعريـف
) (Priority of Definitionمعروف است؛ و حاکي از آن که اگر نتوانيم ذات يك فیـيلت اخالقـي را
بشناسيم ،يا به بيان ديگر ،نتوانيم به تعريف آن فیيلت دست يابيم ،چگونه ميتوانيم بدانيم چه کـرداری
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مبتني بر آن فیيلت است و چه کرداری بر خالفِ آن؛ يا چه کسي آراسته به آن است و چه کسي بيبهره
از آن؛ يا اينکه چگونه ميتوانيم نهال آن را در روح کسي بنشانيم؟ اگر آن را نشناسيم ،حتـي نمـيتـوانيم
دريابيم که آيا فیيلت است يا نه ،يا چه ارزش و امتيازی برای ما دارد .سقراط مـيگويـد« :هنگـاميکـه
نميدانم دادگری چيست ،بهسختي خواهم دانست که آيا ميتواند گونهای فیيلت باشد يا نه ،و آيا دارندة
آن نيکبخت است يا نه 73».همچنين ،اگر خود فیيلت را نشناسيم ،چگونه ميتـوانيم کسـي را راهنمـايي
کنيم که از چه طريق بايد آن را به دست آورد )(Laches 190b7–c2؟ اگر کسي خويشتندار باشد ،بايـد
از اثری که خويشتنداری در او گذاشـته اسـت ،ادراک ) (σκέψιςو برداشـتي ) (δοξάζεινداشـته
باشد و بتواند دربارة آن توايحي دهد ،و به بيان ديگـر ،بايـد بتوانـد بگويـد کـه خويشـتنداری چيسـت
).(Charmides 158e6–159a3
اما اين کار؛ يعني دستيابي به تعريفِ مفهومهای اخالقي ،اگر ناممکن نباشد ،بسيار دشوار است .همين
دشواری است که سبب ميشود سقراط در سرتاسر نوشتههای آغازی دهها بـار بـه نـاداني خـود اقـرار ،و
ناداني ديگران را اثبات کند؛ و همين دشواری درونماية اين آثار را مـيسـازد .در بيشـتر ايـن نوشـتههـا،
گفتوگويي ميان سقراط و همسخن يا همسخنان او دربـارة تعريـف يـك مفهـوم اخالقـي درمـيگيـرد،
گفتوگويي که ،بهرغم دستاوردهای روششناختي ،بينتيجه ميماند.
اين دشواری ،ويژگيِ تعريفِ مفهومهای اخالقي اسـت ،نـه مفهـومهـای متـداول در علـوم و فنـون.
سقراط برای اينکه نشان دهد چه آسان مـيتـوان بـه تعريـف مفهـومهـای طبيعـتشـناختي و ريااـي
دستيافت ،تعريفهايي از سـرعت ) (Meno 192bو شـکل ) (Laches 76aو رنـگ ) (76dبـه دسـت
ميدهد و ميگويد به همين طريق مي توان به تعريف آوا و بو و چيزهای ديگری از اين دست نيز نائلآمد
) .(76d–eهمچنين ،ميگويد ) (Euthyphro 7b–dاختالف نظـر دربـارة مواـوعهـايي چـون عـددها
يا بزرگي و کوچکي يا سنگيني و سبکي ،با شمارش يـا انـدازهگيـری يـا وزنکـردن بـهآسـاني از ميـان
برمي خيزد؛ آنچه ماية اختالف نظر جدی ميان آدميان و حتي ايزدان است و کينه و دشمني برميانگيـزد،
مسائلي چون روا و ناروا ) ،(τό τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, d1يا زيبا و زشت ،يا نيـك و بـد
است.
افالطون دغدغة معرفتيـاخالقي خود را پس از دورة سقراطي نيز دنبال مـيکنـد :او از زبـان سـقراط
مي گويد هرگاه کسي نام آهن يا سيم را بر زبان آورد ،همه به يك چيز ميانديشيم؛ ولي اگـر نـامي از روا
يا خوب به ميان آيد ،با يکديگر و حتي با خود به اختالف ميافتـيم ) .(Phaedrus 263a5–10همچنـين
ميگويد ) (Alcibiades 111e11–112d2اختالف نظرهای جدی و پردامنه همـواره «دربـارهی آدميـان
دادگر و بيدادگر ،يا کارهای دادگرانه و بيدادگرانه» 68پيش ميآيـد؛ ولـي هـيچگـاه بـر سـر «تندرسـت و
ناتندرست» ) ،(περὶ ὑγιεινῶν καὶ μήکشمکشي ميان مردمان درنميگيرد .شـعرهای ايليـاد و
اوديسه سراسر آگنده از اختالف «بر سر دادگر و بيدادگر» 61است .در اسطورهها ،اينگونه اختالف نظرهـا
است که رويدادهای شومي چون برپـايي جنـگ و خـونريزی ميـان آخاييـان ) (Achaeansو ترواييـان
) (Trojansو نيز کشتار خواستگاران پنلوپه ) (Penelopeبر دست اودوسيوس را به دنبال دارد .در تاريخ
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نيز همة جنگهايي که کشتگاني بر جای ميگذارد ،سببي جز اختالف بر سر مفهومهای دادگر و بيـدادگر
ندارد« .پس ،آيا ميتوانيم بگوييم اين مردمان چيزی را که اينچنين سخت بر سر آن اختالف ميورزند ،و
61
تا اوج ستيز با يکديگر پيش ميروند ،ميشناسند؟»
بنابراين ،پرسشي که مجموعة نوشتههای سقراطي پيش مي نهد ،و ذهن افالطون را در آينده نيـز بـه
خود مشغول ميدارد ،پرسش از چيستي مفهومهای اخالقي است؛ مفهومهايي که در مقايسه با پديدههای
طبيعي و ريااي بهسختي به تعريف درميآيند .معرفتشناسي اخالقي سقراط ،کسب فیـيلت اخالقـي را
وابسته به معرفت ،و اصل تقدم تعريف او ،کسب معرفت را وابسته به تعريف ميسازد .بر اين مبنا ،سقراط
ناگزير است روشي برای تعريف اين مفهومها بيابد؛ زيرا تعريفناپذيری آنها به نسبيگرايـي سفسـطي و
سستي اخالقي ميانجامد.
روشي که سقراط برای دسـتيابي بـه تعريـف مفهـومهـای اخالقـي در پـيش مـيگيـرد ،ديالکتيـك
است .ديالکتيك سقراطي به معني گفت وگو به منظور رسيدن به تعريـف يـك مفهـوم اسـت .کسـنوفون
ميگويد سقراط اين روش را گفتوگو بهمنظور شـناخت يـك مفهـوم از راه تعيـين نـوع آن مـيدانسـت
) .67.(Memorabilia 4.5.12در اين گونه گفتوگوی روشمند ،سقراط دربارة مفهومي که بحث بر سر آن
است ،اظهار ناداني ميکند و همسخن خود را به اظهار نظر دربارة آن برمـيانگيـزد تـا تعريفـي از آن بـه
دست دهد .سقراط ايراد آن تعريف را به او گوشزد ميکند (نکتههايي از قبيل اينکه به جای تعريف نبايـد
مصداق يا نمونه ای از آن مفهوم به دست داد؛ يا اينکه تعريف بايد جامع و مانع باشد) و او را واميدارد که
چند بار تعريف خود را اصالح کند .چه بسا تعريفهای واپسين او پختهتر باشند ،ولي بيعيب نيسـتند ،تـا
جايي که گفتوگو بدون دستيابي به تعريفي خرسندکننده پايان مييابد و دستاورد اصلي ،آگاهي همسخن
سقراط به ناداني خود است .اما هر قدر هم که معرفت اخالقي از راه ديالکتيك ديرياب يـا دسـتنيـافتني
باشد ،سقراط دمي از طلب آن فرونمينشيند؛ چراکه اين جستوجوست که به زندگي او معني ميبخشـد.
از اين رو است که در دفاع از خود در دادگاه بهجای اظهار پشيماني و کوشش در حفـظ جـان ،مـيگويـد:
«برترين خير برای آدمي آن است که سراسر عمر را به گفتوگو دربارة فیيلت بگذراند ».زيـرا «زنـدگي
66
بيژرفکاوی شايستة آدمي نيست».
چنين است که انديشة سقراط با کردار او پيوندی ناگسستني مييابد و روش فلسـفي او از زنـدگياش
جداييناپذير ميگردد؛ 66تا جايي که او حتي به بهای جانش نميپذيرد که راهي ديگر در پيش گيـرد .بـه
همين دليل مجازات تبعيد را بهجای اعدام نميپذيرد؛ چراکه او چه در آتن و چه در هر شـهر ديگـری ،از
روش خود دست نميکشد .او چگونه ميتواند انتظار داشته باشد که بيگانگان همراهي و گفتوگو با او را
تاب آورند و بر او خشم نگيرند ،درحاليکه همشهريانش نتوانستهاند با او مدارا کنند ).(Apologia 37c–d
ازاينرو ،سقراط نه زندگي بهخودی خود ،بلکه آنگونه زندگي را ارج مينهد که همراه با کندوکاو فلسـفي
در راه معرفتي باشد که ما را اخالقيتر ميسازد« :نه زيستن ،بلکه خوب زيستن ارزشمندترين کاری است
64
که بايد در پيش گيريم ...و خوب و زيبا و دادگرانه زيستن با هم برابرند».
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بنابراين ،سقراط معرفت يا حکمت را تنها در آگاهي از تعريـفِ مفـاهيمِ اخالقـي منحصـر نمـيسـازد.
هرچند او راهيابي به تعريف را نخستين مرحله در پژوهش فلسـفي بـه شـمار مـيآورد ،غـايتي عملـي و
وجودی برای حکمت به دست ميدهد و راهِ معرفت را با راهِ زندگي يکي ميگيرد .برخالف ديدگاه ارسطو
که معرفت اصيل را از آن دانشي ميشمرد که غايت آن خود دانش باشد )،(Metaphysica 982a14–17
نزد سقراط ،جنبهی عملي هر دانش غايتي است که آن دانش را معنا ميبخشد 63.او ميگويـد حتـي اگـر
بدانيم چگونه مي توان از سنگ زر ساخت ،اگر ندانيم که چگونه بايد زر را بهکـاربريم ،دانـش مـا ارزشـي
ندارد .هيچ دانش ديگری نيز ،اگر آگاهي صرف به ساختن چيزی ،بـدون آگـاهي از چگـونگي کـاربرد آن
باشد ،ارزشمند نيست؛ تا آنجا که حتي اگر دانش جاودانهساختن آدميان نيز وجود داشتهباشد ،ولي آدمي را
آگاه نسازد که چگونه بايد آن جاودانگي را بهکار ب رد ،آن دانـش ارزشـي نـدارد –(Euthydemus 288e
).289b
نتيجه گيری
معرفتشناسي اخالقي در نوشتههای سقراطي به دو شيوه نظر را با عمل يگانه ميسازد :يکي ،با ايـن
آموزه که برخورداری از معرفت اخالقي ،آدمي را در عمل نيز اخالقي ميسازد و به نيکبختي ميرسـاند؛ و
ديگر ،با اين ديدگاه که جستوجوی معرفت اخالقي به روش ديالکتيك سقراطي ،راه زنـدگي فيلسـوف و
نحوة وجودی او را تعيين ميکند.
پینوشتها
 .1کلوسکو و زيل از جملهی موافقان اين ديـدگاهانـد (Klosko, 1996: 273 n. 1; Zeyl, 1996:

) .163 n. 7فاين بهترتيب از دو تن موافق و مخالف اين ديدگاه ياد ميکند:
Vlastos, G. (1991), Socrates, Ironist and Moral Philosopher, Cambridge University
Press. Kahn, C. (1981), “Did Plato Write Socratic Dialogues?” Classical
Quarterly: 31, 305–20; (1996) Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of
a Literary Form, Cambridge University Press.
(Fine, G. (ed.) (1999), Plato 2. Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Oxford
)University Press, p. 1, n. 1.

 .1گمپرتس ) (Gomperzو يگر ) (Jaegerاعتبـار گـزارشهـای کسـنوفون دربـارهی سـقراط را
ارزيابي کردهاند (گمپرتس 637–6 :1736؛ يگر  .)413–8 :1734گاتری و مكفران از جملة کسانياند که
ميگويند گزارشهای کسنوفون در مقايسه با آن افالطون اعتبار چنداني ندارد (Guthrie, 1975: 110
).n. 2; McPherran, 1996: 189 n. 8

 .7در اين مقاله نقلقولهای مستقيم از نوشتههای افالطون و ديگر نوشتههای يوناني ،ترجمه از متن
يوناني آنها است .در اين کار ،از برخي ترجمههای اين آثار ياری گرفتهايم (مشخصات آنها در فهرسـت
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منابع آمده است) .کوشيدهايم که در حد توان ترجمهای نزديك به متن اصلي به دست دهيم .اصل يوناني
واژهها و عبارتهای کوتاه را در متن ،و عبارتها و جملههای طـوالني را در حاشـيه مـيآوريـم .در ايـن
نقلقولها ،تمامي تأکيدها ،بهصورت ايتاليك/ايرانيك ،از ماست .در ارجاع به متنهای يوناني ،اگر به نـام
آنها در متن تصريح نشده باشد ،عنوانهای التين آنها را ميآوريم ،همراه با شمارهها و حروفي کـه بنـا
به رسم در ويرايشها و ترجمههای گوناگون به کار ميرود.
 ἀρετή .6به معني خوبي يا فیيلت است و اسـمي اسـت کـه بـا صـفتِ  ἀγαθόνتنـاظر دارد.
 ἀρετήمعنای گستردهای دارد و بر خوببودن در چيزی يا کاری داللت ميکند .مهارت فنـي نيـز بـه
شمار ميآيد؛ ازاينرو ،سقراط اغلب در بحث از فیيلت اخالقي ،آن را با برخي از پيشهها ميسـنجد .نـزد
سقراط ،فیيلت به معني شناخت نيك و بد اخالقي اسـت –(Guthrie, 1975: 140 n. 1, 259, 260
).1

 ἀρετήبا ( ἂριστοςبهمعني بهترين ،شريفترين ،ستودنيترين) همريشه است و هـر دو واژه در
رزمنامههای هومر دال بر اشرافيت و نيرومنـدی و فرمـانرواييانـد ἀρετή .و نيـز  ἀγαθόνدر ايـن
رزمنامهها بيشتر حاکي از جنگاوری و سلحشـوری انـد ،هرچنـد بـار معنـايي اخالقـي نيـز دارنـد؛ چراکـه
مردی شريف و سلحشور از قاعدههای رفتاری خاصي پيروی ميکند که مردمان عـامي بـا آن بيگانـهانـد
(يگر .)61–6 :1734
 .6دو صفتِ  ἀγαθόνو  καλόνدر معنايي نزديك به هم ،بر خوب داللت دارند .معنـای اصـلي
« καλόνزيبا» است ،ولي دامنة شمول آن ميتواند گستردهتر از مواوعهای زيباشـناختي باشـد .ايـن
واژه تا زمان افالطون و در روزگار او مواوعهای گوناگوني از قبيل کردارها را در بر ميگرفت ،و حتي گاه
بار اخالقي مييافت .قيد  καλῶςبر کار اخالقي يا فني اطالق ميشد و بيشـتر در معنـايي اخالقـي و
بهمعنای «بهخوبي» و «بهدرستي» به کار ميرفت καλόν .چنان پيوند تنگاتنگي با  ἀγαθόνداشت
که يونانيان اسم مرکب  καλοκαγατίαرا ساختند تا آرمان نيکي و اصالت را در آن خالصـه کننـد؛
ولي اين از روی تداخل معنـايي بـود ،نـه تـرادف ἀγαθόν .هـيچگونـه مايـة زيباشـناختي نداشـت و
اصطالحي فراگير بود که خوب بودن را هم در معنای اخالقي و هم در کارهـايي چـون درودگـری در بـر
ميگرفت و مي توانست بدون چاشني اخالقي بـه کـار رود ،حـالآنکـه متیـاد ،αἰσχρόν ،καλόν
بهمعنای پست يا ننگين ،است καλόν .اغلب ،و نيز در نوشتههای افالطون ،در معنايي مطلـق بـهکـار
مــيرود ،و نــه در اطــالق بــه ايــن يــا آن چيــز خــاص ;(Guthrie 1975: 177–8, 247 n. 1
).Liddell/Scott 1996:4,870

 .4در يونان باستان نمونهای از رويکرد مخالف با سقراط را نزد ايوريپيدسِ ) (Euripidesسوگنامهسُرا
مي توان ديد ،آنجا که او از زبان فايدرا ) ،(Phaedraهمسر تِسيوس ) ،(Theseusشاه آتـن و ترويتـزِن
) ،(Troezenميگويد که گاه ما خوبيها را ميشناسيم ،ولي شناخت خود را به کـار نمـيبنـديم ،چراکـه
برخي از ما سستي ميکنيم ،و برخي ديگر لذتي را ــاز ميان لذتهای بيشمارــ بر خيرِ خود مـيگـزينيم
) .(Hippolytus 380–3اما بر مبنای قاعدة اخالقيِ سقراط ،ممکن نيست که کسي خيری را بشناسـد ،و
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برخالف آن عمل کند .نزد سقراط ،همين که کسي در کار نيك دچار سستي شود يا لذتي آني بـر روح او
فائق آيد ،نشانة نقصان معرفتي اوست.
 .3مواوع تئايتتوس  ،معرفت به خودی خود است ،نه معرفت بـه مواـوعي خـاص .در ايـن نوشـته،
سقراط از همسخن خود ،تئايتتوس ،ميپرسد« :بهگمان تو معرفت چيست؟» (τί σοι δοκεῖ εἶναι
) ἐπιστήμη; 146c3و بارها اين پرسش را تکـرار مـيکنـد (146e9–10, 148d1–2, 182e11,
) .184a4, 187a2–3, 187b2–3, 196d5–11, 196e4–5, 200d5–9همـانگونـه کـه بِنسـون
ميگويد ،سقراط در هيچکجای نوشتههای آغازی پرسش کلي «معرفت چيست؟» را به ميان نمـيآورد و
تنها پرسش او اين است که «چـه معرفـت يـا حکمتـي آدمـي را بـه فیـيلت يـا سـعادت مـيرسـاند؟»
).(Benson, 2000: 189 n. 1–2
8. αὐτὸς δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπείων ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν τί εὐσεβές, τί
ἀσεβές, τί καλόν, τί αἰσχρόν, τί δίκαιον, τί ἄδικον, τί σωφροσύνη, τί
μανία, τί ἀνδρεία, τί δειλία, ... ἃ τοὺς μὲν εἰδότας ἡγεῖτο καλοὺς
κἀγαθοὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἀγνοοῦντας ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως
)κεκλῆσθαι. (Memorabilia 1.1.16
9. Σωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου, περὶ δὲ τῆς ὅλης
φύσεως οὐθέν, ἐν μέντοι τούτοις τὸ καθόλου ζητοῦντος καὶ περὶ ὁρισμῶν
)ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν. (Metaphysica , 987b1–5

 εἶδος .18و  ἰδέαدر اينجا همان ذات يا صورت مشترک در يك دسته از چيزها يـا کارهاسـت،
که بر اين گروه کثير ،به سبب اشتراک آنها در آن صورت ،نامي واحد مينهيم .اين صورت همان چيـزی
ا ست که سقراط بر سر آن است که از راه تعريف ،به شناخت آن نائل آيد .در نوشتههای سقراطي بحث نه
بر سر وجود آن ،که تنها بر سر کردوکار معرفتي آن است .در ايـن بـاره ،همچنـين بنگريـد بـه Laches,
.191e–192b
 .11بنگريد بـه Cratylus, 439d–440b; Respublica v. 479d–480, vi. 490a–b; Guthrie
.1975: 88
 .11چنانکه کارمك ميگويد ،شناخت نيك عنصـری اسـت کـه بـه همـهی آثـار افالطـون وحـدت
ميبخشد ).(Cormack, 2006: 61
)13. ἁμαρτίης αἰτίη ἡ ἀμαθίη τοῦ κρέσσονος. (332.F201.B83

اين نقلقول مبتني است بر تصحيح گراهام ) .(Graham 2010سه شمارهای کـه در ارجـاع بـه آن
آوردهايم ،بهترتيب از چپ ،عبارت است از شمارهگذاری کلي گراهام ،اعم از قطعة بازمانده از فيلسـوف يـا
گواهي و گزارش ديگر نويسندگان باستاني ،شمارة قطعة فيسلوف به شمارهگذاری گراهام و همراه با  ،Fو
شمارة قطعة فيلسوف به شمارهگذاری ديلزـکرانتس ) (Diels-Kranzهمراه با .B
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 .16مراد گفتوشنودهای گرگياس و منون است که بنا به اجماع افالطونشناسـان بـه پايـان دورهی
سقراطي ،يا دورة گذار به دورة مياني تعلق دارند .برخي از صاحبنظران کراتولوس را نيز متعلق به دورهی
انتقالي ميدانند.
 .16بسنجيد با .Meno 80e3–5; Symposium 204b2–5
16. Πολλάκις ἀκήκοά σου λέγοντος ὅτι ταῦτα ἀγαθὸς ἕκαστος
)ἡμῶν ἅπερ σοφός, ἃ δὲ ἀμαθής, ταῦτα δὲ κακός. (Laches 194d1–2
17. … αὕτη γὰρ μόνη ἐστὶ κακὴ πρᾶξις, ἐπιστήμης στερηθῆναι.
)(Protagoras 345b5

18. ἆρ' … ἐάνπερ γιγνώσκῃ τις τἀγαθὰ καὶ τὰ κακά, μὴ ἂν
κρατηθῆναι ὑπὸ μηδενὸς ὥστε ἄλλ' ἄττα πράττειν ἢ ἃν ἐπιστήμη
;κελεύῃ, ἀλλ' ἱκανὴν εἶναι τὴν φρόνησιν βοηθεῖν τῷ ἀνθρώπῳ
)(352c2–6

(ترجمهی اين جمله موبهمو مطابق با جملهی يوناني نيست).
19. ἀγαθόν, τὸ δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ ἃ δοκεῖ … κακὸν εἶναι.
 .18گاتری بر آن است که بايد ريشة اين آموزه را نزد سوفسـطاييان جسـت ،بـهگونـهای کـه بـدون
انديشههای سوفسطاييان ممکن نبود سقراط به آموزهی خود برسد .آنان فیيلت را آموختني ميدانستند و
سقراط از اين فرض نتيجه ميگرفت که فیيلت بايد معرفت باشد تا بتوان آن را فراگرفـت (Guthrie,
).1971: 138
گاتری از فون فريتس نقل ميکند که چه بسا نظريهی اقليدس ) (Euclidesمگارايي )(Megarian
مبني بر اينکه شر امری عدميست ،ريشه در آموزة سقراط داشته باشد .پارمنيدس گفته است کـه چيـزی
جز هستي واحد وجود ندارد؛ و اقليدس گفتهاست چيزی در تیاد با خير واحد وجود ندارد .فون فريتس بـر
آن است که ميتوان اين را (تحت تأثير انديشة اليايي)  Eleaticصورت تغييريافتة آموزة اخالقي سـقراط
به نظريهای فکری شمرد .از اين آموزه که «فیيلت معرفت است» نتيجه ميآيد که شـر حاصـل اشـتباه
اســت؛ و ايــن نتيجــه جايگــاهي بــرای شــر بــهمنزلــة نيرويــي ايجــابي بــاقي نمــيگــذارد و آن را
به صرف نارسايي فکری يا فقدان معرفت ،يا به قول فون فريتس ،به «معـدوم منطقـي» فـرو مـيکاهـد

(ibid. 184; Von Fritz, Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft, ed.
)Wissowa, Kroll et al., Suppl. v, 716.

ارسطو يگانگي فیيلت با معرفت را نميپذيرد .او مـيگويـد ايـن پـژوهش ،بـرخالف آنچـه ديگـران
مي انديشند ،معطوف به معرفت نظری نيست ،چراکه مواوع آن نه شناخت خوبي ،که خـوبشـدن اسـت
)( (Ethica Nicomachea 1103b26درحاليکه اين دو نزد سقراط يکيست) (نقل از Guthrie, 1971:
.)132
 .11کسنوفون نيز آوردهاسـت کـه سـقراط هـيچيـك از فیـيلتهـا را جـدا از حکمـت نمـيدانسـت
).(Memorabilia 3.9.4–5
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کارمك ميگويد سقراط در نوشتههای آغازی هر يك از فیيلتها را خوب ميخواند ،و بـدين طريـق
ويژگي مشترکي به آنها ميبخشد و آنها را از يکديگر جداييناپذير ميداند .همچنين اين انديشة او کـه
معرفت فیيلت به بار ميآورد ،فیيلتها را در معرفت يا حکمت يگانه ميسازد .بر اين اساس ،هر مرتبـة
شناختي با سطح معيني از فیيلت تناظر دارد .مراد افالطون اين است که فیيلتها در معرفت به نيکي با
هم يگانهاند .اين يگانگي نه تنها الزم ميآورد که همهی فیيلتها يکي باشند ،بلکه ايجاب ميکند کـه
نتوان يك فیيلت را بدون برخورداری از ديگر فیيلتها بـه دسـت آورد (Cormack, 2006: 58–9,
).102
جرسون بر آن است که يگانهسازی فیيلتها بخشي از راهبرد کلي افالطـون در برخـورد بـا مسـئلة
نسبت ميان بود و نمود است ،راهبردی که ريشة ژرفي در انديشة پيشاسقراطي دارد .اين مدعا که دليـری
دراصل دانايي ا ست ،نزد افالطون بدين معني است که آنچه بنا بـه عـرف «دليـری» خوانـده مـيشـود،
نمودی است از آنچه درحقيقت دانايي است ).(Gerson, 1989: 86–7
دربارة نظرية يگانگي فیيلتها و اينکه فیيلتها نامهای گونـاگون بـا مـدلول واحدنـد ،بنگريـد بـه
 .Penner, 2011: 281–2دربـارة تفـاوت ديـدگاه در الخـس و پروتـاگوراس نسـبت بـه يگـانگي يـا
جداييناپذيری فیيلتها ،و پيشنهاد راه حل برای رفع اين ناسازگاری ،بنگريـد بـه Devereux 2006:
 .326–36دربارة سستيگرفتن يگانگي يا جداييناپذيری فیيلتهـا در کتـاب چهـارم جمهـوری و آثـار
متأخر افالطون ،بنگريد به  .ibid. 336–8دربارة دفاع از يگـانگي فیـيلت در کتـاب چهـارم جمهـوری،
بنگريد به .Gerson, 1989: 91–8
22. ἃ δὲ ἡγεῖται κακά, οὐδένα οὔτε ἰέναι ἐπὶ ταῦτα οὔτε
)λαμβάνειν ἑκόντα. (Protagoras 358e5–6

بسنجيد با:
ἐπί γε τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι.
)(358c6–7

(«هيچکس خودخواسته نه به کارهای بد رو ميآورد و نه به کارهايي که ميانديشد که بد باشند)».
 .17سقراط κακόνو  αἰσχρόνرا در معنايي متناظر به کار ميبرد ،همانگونه که  ἀγαθόνو
 καλόνرا ).(Guthrie 1975: 247 n. 2
 .16افالطون در نوشته های پاياني خود نيز از اين اصل سـقراطي دسـت نمـيکشـد .او در تيمـايوس
) (86b4–e3اين اصل را با عالقة خود به فيزيولوژی و تشريح بيماریها ميآميزد؛ بهگونهای کـه علـت
گرايش آدمي به بدیها را در بيماریهای روحي ميجويد ،و منشأ اين بيمـاریهـا را جسـمي يـا تربيتـي
ميداند .او نتيجه ميگيرد که ،برخالف پنداشت مردمان ،بـدکرداریهـای آدميـان ارادی نيسـت؛ چراکـه
هيچکس خواهان روی آوردن به بدی نيست.
 .16سقراط از آغاز تفسير خود ،معنای اخالقي شعر را تقويت ميکند .زيرا در پارة آغازيني که افالطون
نقل ميکند ــ»برای آدمي نيکوشدن بهراستي دشوار است ،و در دستها و پاها و خرد ،کمـال يـافتن»...
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(Ἄνδρ' ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι χαλεπόν, χερσίν τε καὶ
)ποσὶ καὶ νόῳ τετράγωνον... 339b1–2ــ «نيکوشدن» در معنايي گسترده ،و نه ص رف

معنای اخالقي ،به کار رفته است.
فرد گوشزد ميکند که سيمونيدس آرمان بلندپايگي ) (aristocratic idealرا در ذهن دارد و درجهی
شرافت را تعيينکنندهی نيکويي ميداند ،حالآنکه سقراط معنای آزمودگي در زمينهای خاص را به مفهوم
نيکي ميبخشد ).(Frede, 1986: 741–2
26. Πάντας δ' ἐπαίνημι καὶ φιλέω ἑκὼν ὅστις ἕρδῃ μηδὲν
)αἰσχρόν... (345d3–5
27. πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ κακὰ ποιοῦντες ἄκοντες
)ποιοῦσιν. (345e3–4

 .18به گفتهی گاتری ،اين استدالل سقراط در منون اشکالي دارد که پاسخ آن را در گرگياس ميتوان
يافت .توايح آنکه ممکن است کسي بداند که کردار بد او زيانبار است ،ولي آسيب و زيان آن به ديگران
ميرسد ،درحاليکه خود او از آن کار سود ميبرد .اوج اين اشکال آنجاست که سقراط ميگويد آن کـس
که بد را برميگزيند ،ميخواهد که بدی بر سـر خـود او آيـد ).(γενέσθαι αὐτῷ, Meno 77c8
منون جوان چنين استداللي را بيچون و چرا ميپذيرد ،ولي اگر سقراط با خصمي باريـكبـينتـر روبـهرو
مي شد ،ناچار بود دفاع از مواع خود را تا سطحي باالتر دنبال کند؛ و اين دفـاعيسـت کـه در گرگيـاس
مييابيم .او در اين گفتوشنود دو مفهوم سود و زيان را تعميم ميبخشد تا بهبود يا آسيب پسـوخه را نيـز
در بر گيرند؛ بدين معني که اگر کسي به کاری اد اخالقي دست زند ،به اصليترين جزء وجـود خـويش،
يعني به خود راستينش ،آسيب ميرساند ).(Guthrie 1975: 246–7
 .13سگويك بر آن است که سقراط اراده يـا خواسـت را مبتنـي بـر معرفـت مـيگيـرد :در گرگيـاس
) ،(466a4–468e2سقراط تعبيری خاص از خواستن دارد ،آنجا که ميگويد سخنوران و جباران آنچه را
ميخواهند ،به جا نمي آورند؛ چراکه هرکس تنها آنچه را خوب است ميخواهـد ،درحـاليکـه آنـان آنچـه
ميکنند خوب نيست .سگويك در شرح اين فقره مـيگويـد بـهجـا آوردن آنچـه آدمـي بـدان ميـل دارد،
عملکردن برحسب دوکساست؛ و بهجا آوردن آنچه آدمي ميخواهد ،عملکردن براساس اپيستمه .کسـي
که به کاری مبادرت ميورزد ،تنها از اين جهت آن را ميخواهد که آن را خوب و درست ميداند .اينگونه
خواستن را ميتوان خواستن يا ارادهکردن سقراطي ناميد .ميل مستلزم اين باور يا گمان است که مواـوع
ميل ،خوب يا درست است ،درحاليکه اراده داللت بر شناخت خوبي يا درستي مواوع اراده دارد .بنابراين،
خواست در معنای سقراطي حاکي از واعيتي ارادی و نيز شناختي است ).(Segvic, 2006: 173–5
30. ἐνίοτε μέντοι καὶ τοὐναντίον δοκεῖ μοι τούτων καὶ πλανῶμαι
)περὶ ταῦτα, δῆλον ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι. (372d7–e1
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 .71گاتری اين استدالل را تأييدی بر اين اصل سقراطي ميگيرد که هيچکس به خواست خـود بـدی
نميکند؛ زيرا در پايان اين گفتوشنود ثابت مي شود که عقيدة عمومي و غيرسـقراطي بـه اينکـه برخـي
کسان خواسته و دانسته بدی ميکنند ،به نتايجي بيمعني و غيراخالقي ميانجامـد (Guthrie, 1975:
) .197–9مولرن دو معنای «خودخواسته» را تفکيك ميکند :يکي خودخواسـته بـهمعنـای δύναμις
(توان) ،و ديگری بهمعنای ( τρόποςراه ورسم)؛ در معنای نخست ،کساني که توان بدی دارند ،بهترنـد؛
و در معنای دوم ،کساني که بنا به عادت بدی ميکنند ،بهترند .مولرن «بهتر» را در معنای نخست دال بر
«خوببودن در چيزی» ،و استدالل بر مبنای آن را درست ميداند؛ حالآنکه «بهتر» را در معنای دوم دال
بر «خوببودن اخالقي» ،و استدالل بر مبنای آن را نادرست ميشمرد .او بر آن است کـه کـارايي تیـاد
اين دو معنا نزد سقراط در مخالفت با هيپيـاس اسـت کـه در تمايزنهـادن ميـان آخـيلس ) (Achillesو
اودوسيوس ) (Odysseusآن دو معنا را خلط کردهبود ) .(Mulhern, 1968: 286–8وايـس ،بـرخالف
مولرن ،استداللهای اين گفتوشنود را معتبر مـيشـمرد .زمبـاتي ديـدگاه وايـس را مـيپـذيرد ،هرچنـد
ايرادهايي بر آن مـيگيـرد (Zembaty 1989: 52, 62; Weiss, R (1981), ‘Ho Agathos as Ho
) .Dunatos in the Hippias Minor’, Classical Quarterly 31: 187–304زمباتي داليلـي مـيآورد
مبني بر اينکه سقراط فرضهايي را که استدالل بر آن اسـتوار اسـت ،نمـيپـذيرد )1( :سـقراط يگـانگي
فريبکاری و بدکرداری با معرفت را نميپذيرد؛ ( )1سقراط بارها ميگويد که فـرضهـای اسـتدالل از آن
هيپياس است و باورهای هيپياس است که در خالل گفتوگو سـنجيدهمـيشـود؛ ( )7ايـن گفـتوشـنود
هيچيك از فرضهای سقراطي را در بر ندارد ،از جمله اينکه خوبي همواره سودمند است و اينکه هيچکس
به خواست خود بدی نميکند؛ ( )6اين گفت وشنود در بسياری از موااع حـاکي از آن اسـت کـه مباحثـة
ميان سقراط و هيپياس يك ستيز است نه جستوجوی حقيقت ).(Zembaty, 1989: 63–4
71پِنِر معرفت را نزد سقراط «وسيلة» ) (meansدستيابي بـه سـعادت مـيدانـد (Penner, 2011:
).266–72
 .77رابينسون مي گويد سقراط ،همچون پينداروس ) (Pindarusو امپدوکلس ) ،(Empedoclesبـا
هواداری از انديشة اورفيوسي ،روح را بيش از تن ،خود واقعي آدمـي مـيدانـد؛ چنـدانکـه گـويي نـزد او
خويشتن ما همان روح ماست .چنين است که روح نزد سقراط آشکارا اهميـت بيشـتری از تـن مـييابـد؛
بهگونهای که روح بسي بيش از تن در خور مراقبت است؛ تا جايي که ميتوان ،به قول بارنت« ،مراقبت از
روح» را قلب فلسفهی سقراط خوانـد .سـقراط هـمداسـتان بـا اورفيوسـيان و فيثاغوريـان و هراکليتـوس
) ،(Heraclitusافزون بر زندگي ،خرد و اخـالق را بـه روح نسـبت مـيدهـد (Robinson, 2010:
115–6; Burnet, J. (1916), ‘The Socratic doctrine of the soul’, Proceedings of the
).British Academy 7: 235 ff.

34. ὁ μὲν γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ εἶναι.
)(36d9–e1
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35. πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης
ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται. (246e7–247a2)
36. ἀτεχνῶς γὰρ ἔγωγε σφὼ ὥσπερ θεὼ προσαγορεύω.
(Euthydemus 273e7)
37. Μακαρίζω ἄρ' ὑμᾶς ἔγωγε τοῦ κτήματος πολὺ μᾶλλον ἢ
μέγαν βασιλέα τῆς ἀρχῆς. (274a6–7; cf. Gorgias 470e, 507c)

Apologia 30c8–d4, 41d1–2; Charmides 156e6–8; Gorgias 470e4–  بنگريـد بـه.78
 پنر از جملة مخالفان ايـن برداشـت از نظريـة نيکبختـي.11, 507b8–c7, 507d5–e1, 527c6–d2
 (انديشهی بسندگي معرفت و فیـيلت بـرای کسـب سـعادت در.(Penner, 2011: 278) سقراط است
).(Enneades, 1.4.4; 1.5.10) فلسفة فلوطين به کمال ميرسد
39. ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον μὴ οἶδα ὅ ἐστιν, σχολῇ εἴσομαι εἴτε
ἀρετή τις οὖσα τυγχάνει εἴτε καὶ οὔ, καὶ πότερον ὁ ἔχων αὐτὸ οὐκ
εὐδαίμων ἐστὶν ἢ εὐδαίμων. (Respublica i. 354c1–3)
40. περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀνθρώπων καὶ πραγμάτων
(111e11–112a1)
41. περὶ διαφορᾶς δικαίων τε καὶ ἀδίκων (112b4–5)
42. Τούτους οὖν φῶμεν ἐπίστασθαι περὶ ὧν οὕτως σφόδρα
διαφέρονται, ὥστε ἀμφισβητοῦντες ἀλλήλοις τὰ ἔσχατα σφᾶς
αὐτοὺς ἐργάζονται; (112c8–d2)

 را در اشاره به روش سقراط بهکار مـي بـرد کـه معنـای آنδιαλέγεσθαι  کسنوفون مصدر.67
( يا مجهول بـاMiddle)  اين مصدر از نوع فعلهاييست که صورت ميانه.گفتوگو يا مباحثهکردن است
 بـهمعنـای بازشـناختن يـا يـافتن،διαλέγειν ( و مشـتق ازDeponent Verb) معنای معلوم دارند
 چنانکه گاتری ميگويد اين روش بـر ايـن فـرض.(Liddell/Scott 1996: 400) ( استpick out)
متکي ست که هر نوع يا دسته از چيزها بايد ذات پايداری داشتهباشد تا بتوان آن را دريافت و از ذاتهـای
.(Guthrie, 1971: 120) ديگر بازشناخت
44 τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὂν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης
ἡμέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι (Apologia 38a2–3) ... ὁ δὲ
ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ. (38a5–6)

 گاتری ميگويد اگر فيلسوفي باشد که بتوان دربارة او گفت آموزههای او از کل وجودش جداشدني.66
 همچنين گـاتری بـه تـداول کـاربرد واژههـای.(Guthrie 1971: 94)  او بهراستي سقراط است،نيست
 با داللت بر توانايي عملي و رفتار مبتنـي، در زبان يونانيἐπίστασθαι  وἐπιστήμη همخانواده
(Ibid. 130 n.  ياد مـيکنـد،بر معرفت اشارهای دارد و از برخي مرجعها که اين نکته را گوشزد کردهاند
، چنانکه ادو ميگويد پرسش سقراط تنها دربارهی معرفتي که ميپنـداريم از آن برخـورداريم نيسـت.2.)
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بلکه پرسش از خود ما و ارزشهايي که راه زندگي ما را تعيين ميکند نيز هسـت .مسـئلة اصـلي سـقراط
دانستن اين يا آن نکته نيست ،بلکه چگونه بودن است .سقراط توجه به وجود آدمي را نـه تنهـا از طريـق
پرسشها و طنز خويش ،که از طريق نحوة وجودی و راه زندگي و خود وجودش برميانگيخت (Hadot,
).2004: 28–9
–46. οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν (Crito 48b5
)6) ... Τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶς καὶ δικαίως ὅτι ταὐτόν ἐστιν. (48b8

الخس ،که از سرداران آتن و خود مرد کار و کارزار است و نه گفتوگو ،گواهي مـيدهـد کـه فلسـفة
سقراط از زندگي او جدا نيست و ميگويد« :بهغايت خشنود ميشوم که ببيـنم گوينـده و گفتـههـايش در
هماهنگي با يکديگرند».
(χαίρω ὑπερφυῶς, θεώμενος ἅμα τόν τε λέγοντα καὶ τὰ
λεγόμενα ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρμόττοντά ἐστι. Laches
)188d1–2

همچنين ميگويد آشنايي با کردار سقراط ،او را بر آن مـيدارد کـه بپـذيرد گفتـار سـقراط نيـز ماننـد
کردارش نيك است ).(188e–189a
 .63برکهاس و اسميت ميگويند ازاين رو است که سقراط در بحث از حکمت ،همواره از مثـالهـايي
دربارة پيشهها ياری ميگيرد ).(Brickhouse/Smith, 1994: 61
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