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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ٢٧
  

  !ھيچ کس داناتر از سقراط  نيست
  

خويش از زبان خود ) راطخطابۀ دفاعی سق" (آپولوژی"حکايت محکمۀ سقراط را افالطون، که خود شاھد آن بود، در 

  . سقراط به شرح کامل بيان داشته است

 گفته بود که سقراط رفتار خالف دين پيش گرفته، خدايان را قبول ندارد، در پی ملتوسسقراط را، چون شخصی به نام 

نيز بياموزد، آن است که به اسرار آسمان و زمين و زير زمين پی ببرد، باطل را حق جلوه دھد و اين کار را به ديگران 

  . مردم را بفريبد و جوانان آتن را گمراه  سازد، به محکه کشاندند

ِمحکمه ھم، چون از سقراط دل خوشی نداشت و می خواست به ھر ترتيبی که شده است، سقراط را تنبيه کند، تا دست از 
م شوکران ــ جام حاوی عصارۀ گياه بيدار کردن جوانانی که تمايل به دانستن حقايق داشتند بردارد، محکوم به نوشيدن جا

  .سمی و کشنده ــ کرد

سقراط مردی بود انديشمند؛ و طوری که پيداست، دستگاه دين و مجريان آن، که ھمواره مخالف انديشه و انديشيدن و 

ند،  و ھر يک از اين پديده ھا را دشمن جان و مال خود می دان انديشمند و سؤال و نقد و ترديد در خصوص دين ھستند

ً ساده و مجازات نسبتا سنگينی، و اگر بازھم هتصميم بدان گرفتند که سقراط را اول از طريق نصيحت، اگر نشد با تنبي

نشد، باالخره از راه حذف فزيکی، يعنی کشتن، از بين ببرند و اين مرد مزاحم و خطرناک، به زعم خويش را، از سر 

  . راه خود دور سازند

، آنيتون پاسدارمنافع سياستمداران و ليکون فريادرس سخنوران مدعی دانش را پيش ءع شعرا، مدافملتوسبا اين ھدف 

کردند، تا از سقراط به نام مردی که می خواھد اعتقادات و انديشه ھای تازه و خدايان نوی را به جای اعتقادات و باورھا 

  . دنو خدايان متعارف ومتداول مردم رايج سازد، به محکمه شکايت نماي

ادعای اين سه مرد تباھکار و موذی اين بود که سقراط دست به بدعت می زند و قصد دارد جوانان را گمراه سازد و دين 

آبأ و اجداد مردم آتن را که بھترين دين پنداشته می شد، تباه و منقرض کند و دين و خدايان جديد و غيرقابل باور و قبول 

گاھی، نه در گذشته و نه   انديشه و عملی که از نظر دين و نگھبانان دين ھيچ.را در ميان آتنيان مرسوم و معرفی نمايد

  .امروز، قابل قبول و قابل بخشش نبود و نيست

که اگر افکار سقراط پذيرفته می شد، دين رايج مردم  درست بود، برای اين. اين ادعا، ھم درست بود، و ھم درست نبود

که گمراه  که قصد سقراط نه اين فتيدند؛ و درست نبود برای اين ااعتبار میًکامال ازميان می رفت و خدايان شان از 

ه بسياری از جوانان، ب. وجود بياورده ساختن جوانان نبود، که می خواست پايگاه ھای نو و مستدلی برای تفکر جوانان ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ـ بيشتر فرزندان مردمان خصوص جوانانی که عاقالنه فکر می کردند و وقت کافی برای شنيدن سخنان سقراط داشتند ـ

  .توانگر آتن ــ از شنيدن سخنان وی لذت می بردند و از او تقليد نموده به زدودن زنگ اذھان مردم آتن مشغول می شدند

تناقضاتی بيش از حد . سقراط به اين باور بود که عقايد دينی مردم بر اساس ھيچ معيار و مالکی استوار و درست نيست

ھستند، تخالف و تضاد و ... که برخی پدر و پسر و زن و شوھر و ميان خدايان، با آن. ود دارددر آموزه ھای دين وج

 و ھر کدام  می ديد که ھر خدائی با خدای ديگری در کشمکش و ستيز است. ناسازگاری ھای زياد و سختی ديده می شود

 سبب می شود که مردم، ھم در باب اين از اين خدايان در آشفتگی و اغتشاش به سر می برند و اين آشفتگی و اغتشاش

  . خدايان دچار تناقض گوئی شوند، و ھم گرفتار آشفتگی در فکر و عمل و در زندگی شوند

اعتقادش بر اين بود که . نزديکی خدايان با انسان ھا، و گرفتن زن از ميان آن ھا را تفکری می دانست بسيار احمقانه

 ميان انسان ھا دوستانی دارند و نه دشمنانی؛ نه به کسی عشق می ورزند و نه از خدايان، چنانچه پنداشته می شد، نه در

گاه و عجز و البه نيازمند عبادتبه باور او خدای طمع کار و خدائی که قربانی می طلبد و به عبادت و . کسی متنفر ھستند

خدای .  واقعی باشدیی تواند خدااست و خواھان آن است که انسان در برابرش زانو بزند و  ابراز  زبونی کند، نم

به رسم پاداش پيشکش انسان کند، ... سقراط خدای محتاج و طلبنده و معامله گر، که بھشت را در بدل نماز و روزه و

  . نبود

 و اين خدايان چه شکل و شمائلی دارند و کدام يک  سقراط نمی خواست بداند که چقدر خدا در آسمان و زمين وجود دارد

او به يک خدا می انديشيد و از يک خدا . رومند تر است و کدام يک در زندگی انسان ھا تأثير بيشتر يا کمتر داردًواقعا ني

حرف می زد، و او را پاک و منزه و بزرگ، و بری از عادات و پندارھای سست و سبک بشری و خدايان مورد 

شبيه انسانان يا حيوانات بودند و ھم از لحاظ پندار و پرستش آتنيان می دانست؛ خدايانی که ھم از لحاظ تن و بدن بيشتر 

خدايانی که گاھی قھر می شدند و خشم می گرفتند و مالمت و نکوھش و تنبيه و مجازات می کردند و گاھی ! انديشه

  ...  شادمان و خوشنود شده می ستودند و پاداش می داند و

، اما در ھمه حالت ھا و ھر زمانی مغز و ذھنش تنھا به درمراسم دينی، درجشن ھا و در قربانی ھا اشتراک می کرد

که ديگران خدايان آفتاب و مھتاب و دريا و طوفان و امواج و ابر و  درجشن ھا، جائی. ھمان خدای خودش مشغول بود

را می پرستيدند، او به خدای خود می انديشيد و اگر کسی می پرسيد، از خدای خود می ... باران و جنگ و عشق و

  . که به خدايان آتنيان بی حرمتی يا بی اعتنائی کند ت؛ بدون اينگف

به ھمين دليل ــ  سخن گفتن از خدائی غير از خدايان آتنيان ــ بود که بعضی از مردمان آتن و ھاديان و پيشوايان دين 

، دانايان زمان و ً ھم يکی ازھمين مردمان بود که عمدتا به ھدايت پيشوايان دينملتوس. نسبت به وی کينه گرفتند

 سقراط اقامۀ دعوا کرد، زيرا بزرگان دين نمی خواستند با سست شدن باورھای رايج دينی خويش، هسياستمداران علي

  .امتيازات شان را از دست بدھند

به احتمال زياد خواندن ھمۀ آن . دفاعيۀ سقراط خيلی دراز است. محکمه دائر شد و سقراط به دفاع از خود برخاست

ًبناء کوشش می کنم تنھا رئوس و مطالب مھمی را که سقراط در محکمه به عنوان . ده را خسته خواھد ساختخوانن

  : حجت بدان متوسل شده است، بيان کنيم

با . نه کوچکترين نکته ای را پنھان داشتم و نه سخنی خالف حقيقت به زبان آوردم. آتنيان راستی ھمين است که شنيديد«

 کردن حقيقت سبب خواھد شد که دشمنانم بيشتر شوند راھی جز راستگوئی نمی بينم و سبب بدنامی که می دانم فاش اين

.  و اگر امروز يا در آينده در بارۀ من تحقيق بيشتر کنيد خواھيد ديد که حقيقت جز آن نيست من ھمين راستگوئی است

  .در برابر ادعا ھای مدعيان ديرين به ھمين قدر اکتفأ می ورزم
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، که خود را مردی پاکدامن و وطن پرست می شمارد، و ديگر مدعيان کنونی، از خود ملتوسبايد در برابر می اکنون 

چون اينان ادعا ھای تازه به ميان آورده اند اجازه می خواھم ادعانامه ای را که به قيد سوگند خواندند بار ديگر . دفاع کنم

  :ًادعا نامه تقريبا چنين است. طرح کنم

 است که امور جدی ملتوسگناھکار : ولی آتنيان، من می گويم". ناھکار است زيرا جوانان را فاسد می سازدسقراط گ"

را سرسری می گيرد و از روی ھوی و ھوس بر مردمان اقامۀ دعوا می کند و خواستار کشتن بی گناھان می شود و 

گوش .  کوچکترين اعتنائی به آن ھا نداشته استکه تا کنون ادعا می کند که به اموری خاص دلبستگی کامل دارد حال آن

زندگی در : ، ترا به خدا سوگند می دھم، پاسخ اين سؤال را نيز بگوملتوس. فرا داريد تا درستی اين سخن را ثابت کنم

 مسأله! شھری بھتر است که ساکنانش نيک باشند، يا در جامعه ای که از بدان تشکيل يافته باشد؟ دوست عزيز، پاسخ بده

  نيکان به نزديکان خود نيکی نمی کنند و بدان به آنان زيان نمی رسانند؟ . دشواری نمی پرسم

  . ترديدی نيست: ملتوس

چون به حکم قانون پاسخ دادن ! ملتوسکسی پيدا می شود که از نزديکان خود زيان بخواھد نه سود؟  پاسخ بده : سقراط

  ھد؟کسی است که زيان را بر سود برتری ن. وظيفۀ تست

  .نه: ملتوس

که  ادعا می کنی که من خواسته و دانسته جوانان را فاسد می کنم يا بی آن] با اين ھم ـ از نگارنده. [خوب گفتی: سقراط

  خود بخواھم؟

  .به عقيدۀ من خواسته و دانسته چنين می کنی: ملتوس

 دانا ھستی که می دانی بدان به ه ایازدانی چه می گوئی؟ گمان می کنی تو با اين جوانی به اند  ھيچ میملتوس: سقراط

نزديکان خود جز زيان نمی رسانند ولی من با اين سالخوردگی چنان نادانم که نمی دانم که اگر يکی از ھموطنان خود را 

، اين ملتوسفاسد کنم از او بدی خواھم ديد و زيان خواھم برد و از اينرو با علم و عمد جوانان شھر را تباه می سازم؟ 

گاه جوانی را فاسد نساخته  پس بايد اعتراف کنی که من ھيچ.  را نه من از تو می پذيرم و نه ديگران باور می کنندسخن

. ھرحال در دروغگوئی تو ترديدی نمانده ب. ام و يا اگر چنين کاری از من سر زده است بی عمد و از روی اشتباه بوده

می سازم سزاوار نيست کسی را برای خطای غيرعمد محاکمه کنند و اگر من بی عمد و از روی اشتباه جوانان را فاسد 

به کيفر رسانند بلکه بايد او را به خطايش واقف سازند و به راه راست ھدايت نمايند چه اگر کسی مرا آگاه سازد که به 

گاه به ديدن من نيامده و مرا به اشتباھم واقف نساخته  ولی تو ھيچ. راه خطا می روم بی درنگ از آن باز خواھم گشت

ای بلکه مرا به دادگاه خوانده ای که به حکم قانون گناھکاران را محاکمه می کنند و به کيفر می رسانند نه کسانی را که 

  .نيازمند اندرزند

با . انده، کمترين اعتنائی نداشته است تا کنون به مسأله ای که مرا برای آن به دادگاه خوملتوسآتنيان اينک آشکار شد که 

به عقيدۀ تو من جوانان را از چه راھی فاسد کرده ام؟ از ادعانامه ات چنين بر می آيد . ، سؤالی ديگر دارمملتوساينھمه، 

  ادعای تو ھمين نيست؟. که جوانان را وادار ساخته ام خدايان کشور را منکر شوند و خدايان ديگر را بپرستند

  .ين استھم: ملتوس

مرا برای .  که موضوع گفت و گوی ما ھستند سوگند می دھم، سخن روشن تر بگوی، ترا به ھمان خدايانملتوس: سقراط

ًآن به دادگاه خوانده ای که خدايانی جز خدايان کشور می پرستم؟ يعنی معتقدی که مطلقا منکر خدايان نيستم و از اين 

اين است که به جوانان می گويم خدايانی ديگر بپرستند؟ يا مرادت اين است حيث ايرادی بر من وارد نيست بلکه گناھم 

  ًکه مطلقا منکر خدايانم و جوانان را نيز با خود ھمداستان می سازم؟

  .ًادعای من اين است که تو مطلقا منکر خدايانی: ملتوس
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  نيز به خدائی نمی پذيرم؟؟  ادعا می کنی که من مانند ديگران خورشيد و ماه را ملتوسچه می گوئی : سقراط

آتنيان، سقراط  مدعی است که خورشيد سنگ است و ماه کره ای . نه، به زئوس سوگند می خورم که نمی پذيری: ملتوس

  .خاکی

آتنيان به اين اعتقاد بودند که خورشيد و ماه در زمرۀ خدايان ھستند و آناکساگوراس [ ، بر آناکساگوراس ملتوس: سقراط

 دانشمندان که معاصر سقراط بود می گفت ماه زمينی مسکون است مانند زمين ما و خورشيد صخره يکی از بزرگترين

کنی يا برمن؟ گمان می کنی ھمۀ  اقامۀ دعوا می.] ای است سوزان ـ حاشيۀ دفاعيۀ سقراط، دوره آثار افالطون، جلد اول

اين سخنان پر است، و ادعا می کنی که جوانان آن اين داوران چنان نادان اند که نمی دانند نوشته ھای آناکساگوراس از 

ھا را از من می آموزند در حالی که به آسانی می توانند کتاب ھای آناکساگوراس را در تئاتر شھر به يک درھم بخرند و 

ای اگر من آن سخن ھا را به خود نسبت دھم به من بخندند؟ مرا چنان بی دين می دانی که برای اثبات ادعای خود به خد

  بزرگ سوگند می خوری؟

  .آره، قسم به خدای بزرگ، تو به ھيچ خدائی اعتقاد نداری: ملتوس

آتنيان، اين جوان بيش . ، اين سخن را ھيچ کس از تو نمی پذيرد و حتی يقين دارم که خود نيز باور نداریملتوس: سقراط

چنين می نمايد که معمائی ساخته و . برپا کردهاز اندازه گستاخ است و اين دعوا را نيز از روی بی بند و باری جوانی 

 يا دخواسته است با آن سقراط را بيازمايد و ببيند آيا سقراط به مزاحی که در سخنان متناقض او نھفته است پی خواھد بر

تناقض نه، و آيا او خواھد توانست من و شما را غافل کند و بفريبد يا خير؟ زيرا ادعانامه ای که خواند پر از سخنان م

و اين " سقراط گناھکار است زيرا خدايان را نمی پرستد بلکه خدايان را می پرستد" است، و مانند آن است که بگويد 

  .جز شوخی نيست

  . اکنون آتنيان، گوش فرا داريد تا ثابت کنم که ادعای او بی معنی است و جز شوخی نمی توان نامی برآن  نھاد

ياد بياوريد که در مقدمۀ دفاع خود گفتم اگر به شيوۀ عادی ه شما نيز، ای داوران، ب. ، به پرسش ھای من پاسخ بدهملتوس

  .خود سخن بگويم، ھياھوی مکنيد

، آيا ممکن است کسی وجود امور انسانی را بپذيرد ولی منکر وجود انسان باشد؟ آتنيان، به اين جوان بگوئيد ملتوس

می پرسم آيا ممکن است کسی منکر وجود اسب باشد ولی . ن مرا قطع کندکه با فرياد و ھياھو سخ پاسخ مرا بدھد نه اين

وجود ھر چيز راجع به اسب را بپذيرد؟ يا منکر نوازندۀ نی باشد ولی صفات و ديگر امور راجع به نوازندگان نی را 

  .چون تو خاموش مانده ای من به جای تو پاسخ می دھم. قبول کند؟ نه عزيزم، چنين کسی پيدا نمی شود

آيا کسی پيدا می شود که به امور راجع به دايمون اعتقاد داشته باشد ولی وجود خود : قل پاسخ اين سؤال را بدهااکنون ال

  دايمون را منکر شود؟

  .، نه چنان کسی پيدا نمی شودملتوس

من به نيروی ادعا کرده ای که . سپاسگذارم که پاسخ دادی، ھرچند ميل نداشتی و داوران ترا مجبور کردند: سقراط

اين نکته را در ادعانامه ات آورده و . دايمونی، کھنه و نو، اعتقاد دارم و اين اعتقاد را به ديگران نيز تلقين می کنم

پس بنا به ادعای خود تو من به وجود دايمونی اعتقاد دارم؟ اگر اين سخن . سوگند ياد کرده ای که اين سخن درست است

ره به وجود دايمون نيز معتقد باشم؟ چون پاسخی روشن نمی دھی سکوت تو را دليل می راست باشد، آيا نبايد بالضرو

  که گفتۀ مرا تصديق می کنی؟ مگر ھمۀ ما دايمون را خدا يا پسر خدا نمی دانيم؟ دانم بر اين

  .چرا: ملتوس

 خدايان اند، آيا دعوائی را پس اگر من، چنانکه خود می گوئی، به وجود دايمون ھا اعتقاد دارم و دايمون ھا نيز: سقراط

که بر من کرده ای جز شوخی می توان تلقی کرد؟ نخست می گوئی سقراط منکر خدايان است و سپس اعتقاد مرا به 
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آيا اين دو سخن  متناقض نيستند؟ اگر ھم دايمون ھا فرزند خدايان . وجود دايمون ھا، يعنی خدايان، تصديق می کنی

د فرزندان خدايان را تصديق کند ولی منکر وجود خدايان باشد؟ اگر چنان کسی پيدا شود باشند، آيا ممکن است کسی وجو

  .ادعای او درست مانند ادعای کسی خواھد بود که بگويد استر از اسب و خر می زايد ولی اسب و خر را منکر باشد

گناھی از من نيافتی اين ادعا را  آزمايش من و اين داوران بود، يا چون ا، بايد بگوئيم مرادت از اين دعوملتوسپس، 

که اندک مايه ای از خرد دارد ھيچ گاه تصديق نمی کند که کسی که  زيرا آن. بھانه ساختی تا بر من اقامۀ دعوا کنی

  .امور دايمونی و خدائی را باور دارد منکر وجود دايمون ھا و خدايان  است

 و بی گناھی من کافی است و بيش از اين نيازی به دفاع توسملآتنيان، گمان می کنم آنچه گفتم برای نادرستی ادعای 

از . که در آغاز دفاع خود گفتم که گروه بزرگی بر من کينه می ورزند، راست است نمی بينم ولی می خواھم بدانيد، اين

ست که از دير  يا آنيتوس نيستند بلکه کينه و دشمنی تودۀ مردم املتوساين رو اگر در اين دادگاه محکوم شوم، سبب آن 

  .باز مردان بسياری را از پای درآورده است و در آينده نيز از پای در خواھد آورد و من آخرين قربانی آن نخواھم بود

: در پاسخ خواھم گفت". سقراط، ابلھی نيست که کاری کند که جانش به خطر بيفتد؟: "ممکن است يکی از شما بگويد

گمان می کنی آدمی وقتی می خواھد دست به کاری زند، بايد در اين انديشه باشد دوست گرامی، اشتباه تو اينجاست که "

 ۀ باشد، بايد ھمیجاه اگر ايراد تو ب. که آن کار به مرگ می انجامد يا به زندگی، نه به اين که درست است يا نادرست

  ... نانی را که پشت حصار ترويا جان فدا کردند ابله و سفيه بشماريماپھلو

ه خدا مأمورم کرده است تا در جست و جوی دانش بکوشم و خود و ديگران را بيازمايم، آيا شرم آور نيست که اکنون ک

از ترس مرگ يا خطری ديگر از فرمان خدا سربتابم؟ اگر چنين گناھی از من سر می زد سزاوار بود مرا به دادگاه 

که سر از اطاعت خدا پيچيده و خود  ن گناه دليل بود بر اينزيرا ارتکاب اي. بخوانند و بگويند سقراط به خدا اعتقاد ندارد

 که آدمی خود را دانا پندارد بی آن از مرگ ترسيدن ھيچ نيست، جز اين. را دارای دانشی پنداشته ام که در حقيقت ندارم

ی تواند ادعا کند چه ھيچ کس نمی داند مرگ چيست و نم. که دانا باشد، يعنی چيزی را که نمی داند گمان کند که می داند

با اينھمه مردمان از آن چنان می ترسند که گوئی به يقين می دانند مرگ . که مرگ برای آدمی واالترين نعمت ھا نيست

  .که دانا باشد پس کسی که از مرگ می ترسد خود را در بارۀ آن دانا می پندارد بی آن. بزرگ ترين بالھاست

ن چون در بارۀ جھان ديگر ھيچ نمی دانم خود را نمی فريبم و گمان نمی برم که آتنيان فرق من با ديگران اينجاست که م

من تنھا از چيز ھائی می ترسم که براستی می دانم زيان . پس تنھا در اين نکته است که داناتر از ديگرانم. می دانم

از . ت خواه خدا باشد و خواه آدمیآورند، مانند بی اعتنائی به قانون و سرپيچی از فرمان کسی که بھتر و برتر از من اس

چيزی که نشناسم و ندانم که برای آدمی سودمند است يا زيان آور، نمی ھراسم و نمی گريزم، چنانچه اگر شما امروز 

  . بر نخواھم گشت،ادعای انيتوس را نپذيريد و مرا تبرئه کنيد از راھی که پيش گرفته ام

يد رأی به کشتنش دھيد، چه مه کنيد، يا اکنون که کرده ادگاه بخوانيد و محاکيا نمی بايست سقراط را به دا"انيتوس گفت 

حال اگر شما بگوئيد ." ًاگر آزادش کنيد فرزندان شما بيش از پيش سر در پی او خواھند نھاد و کامال فاسد خواھند شد

و جو برداری و گرد دانش که دست از جست  سقراط، سخن آنيتوس را نمی پذيريم و تو را آزاد می کنيم به شرط آن"

آتنيان شما را دوست : ، در پاسخ خواھم گفت"نگردی و اگر بار ديگر اين راه را پيش گيری به مرگ محکوم خواھی شد

از اين رو تا جان در بدن دارم از جست . ولی فرمان خدا را محترم تر از فرمان شما می دانم. دارم و محترم می شمارم

 شما به آنچه بايد بدانيد، دست برنخواھم داشت و ھرگاه يکی از شما را ببينم به عادت پيشين و جوی دانش و آگاه ساختن

که اھل آتن ھستی، يعنی شھری که به دانش و نيرو مشھورترين شھر جھان است، چگونه  ای مرد با آن: خواھم گفت

ر راه دانش و بھتر ساختن روح خود که شب و روز در انديشۀ سيم و زر و شھرت و جاه باشی ولی د شرم نداری از اين

  گامی برنداری؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  ادامه دارد  

٢۶/٠٧/٢٠١۵  

  

  
 


