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ھيچ کس داناتر از "سقراط" نيست!
بخش سوم
چرا ھيچ کس نبايد داناتر از "سقراط" باشد؟ اصالً کی بايد چنين نظری را داده باشد ،که ھيچ کس داناتر از "سقراط"
نيست؛ و به چه دليل بايد اين نظر داده شده باشد .از ھمه گذشته آيا کسی که چنين نظری را ارائه داشته بود ،خود به
غايت دانائی دست يافته بود ،که در باب دانائی "سقراط" اين چنين حکمی را صادر کند؟
مگر "سقراط" چه کاری کرده بود ،يا چه حرفی زده بود ،که بايد در مورد وی چنين نظری ابراز می شد؛ چه کاری،
که ديگران نکرده بودند ،و چه حرف يا سخنی ،که ديگران نگفته بودند؟
پاسخ ھمۀ اين سؤال ھا را مختصر نگاھی به شرح حال اين بزرگ انسان خواھد گفت .بزرگ انسانی که خيلی از
انديشمندان ،حتی انديشمندان جھان معاصر ،ضمن نقد بر بسياری از نظريات وی ،وی را سرمشقی برای عالم انسانيت
می خوانند.
با نگاھی به شرح حال اين دانشمند و معلم بزرگ اخالق ،بدون دشواری درمی يابيم که اين مرد چقدر از پليدی ھای
زمانش پاک و منزه ،و درعين زمان بيزار بود؛ مردی که سی سال از عمرش را برای رھنمائی مردمش ،که سخت
عزيزش می داشتند ،صرف کرد ،و آنقدر به قانون و حقيقت مقيد و عالقه مند بود ،که حتی پيشنھاد يارانش را برای
فرار از زندان ،موقعی که حکم اعدامش صادر شده بود ،و بايد کشته می شد ،به نام احترام و پابندی به قانون ،نپذيرفت؛
و در زندان ماند و به پيروی از حکم قانون جام زھر را به آرامی و شھامت سر کشيد.
آقای "کورامايسون" مؤلف کتاب "شرح حال و افکار و عقايد فيلسوف بزرگ يونانی سقراط" در ھمين کتاب در اين
مورد می نويسد:
»ھنگامی که به زندانش بردند يارانش به کمک وی آمدند ،خواستند او را فرار بدھند ولی او به آنھا اعتراض کرد و گفت
اگر من که ھمه جا سرباز و مدافع حق و حقانيت بوده ام بخواھم فرار کنم جواب اھالی آتن را چگونه بدھم؟ آنوقت اھالی
آتن چه خواھند گفت؟ من ،سقراطی که ھميشه مردم را به اطاعت از خداوند و متابعت از قانون دعوت می کردم خود
چگونه از چنگ قانون بگريزم؟ اکثريت من را محکوم کرده است و چه درست و چه نادرست من می بايد به وظيفۀ خود
که اطاعت از قانون است عمل کنم و تابع اکثريت باشم و در صدد فرار برنيايم«.
اوج پابندی به عھدی که به قرارھمگانی ،متابعت از قانون ،سپرده است؛ با وجودی که مخالف برخی از جنبه ھای قانون
است .و دنبالۀ سخنش را گرفته ،گفت:
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»يا آن که پس از مرگ دنيای ديگری ھست يا آن که نيست و خواب ابدی است .اگر دنيای ديگری باشد که در آنجا با
بزرگانی و قھرمانان محشورخواھم بود و به زندگانی خود ادامه خواھم داد .وگرنه خواب راحتی خواھد بود که در آن
نيز وجدان من آسوده است که کاری خالف حق و حقانيت نکرده ام«.
اين دو سخن ،کم از کم ،اگر دقت کنيم ،پنج جنبه ای از خصلت نيکوی اين انسان با فضيلت را نمايان می سازد :يکی(
صداقت و پابندی به عھدی که با مردم بسته است ،خواه درست و خواه نادرست ،آنطور که خودش ھم آن را اظھار
داشته است؛ دوم( ديگاه عميق و دقيق وی از آنچه بعد از مرگ گمان آن می رود؛ سوم( آرزوی محشور بودن با بزرگان
و قھرمانان بعد از مرک ،که بر مالء کنندۀ عشق و اشتياق ژرف و سوزان وی نسبت به بودن در جمع بزرگان و
قھرمانان است .بزرگانی که بی ترديد بايد مانند خودش اھل علم و دانش می بودند؛ چھارم( وانمود ساختن اين نظر،
خالف نظر بسياری از بزرگنمايان گونه گون دوران خويش ،و دوران ما ،که در باب آنچه بعد از مرگ خواھد گذشت،
چيزی نمی داند .تنھا به يک احتمال اکتفاء می کند و بس؛ و پنجم( اھميتی که آسودگی وجدان برايش دارد!
زمانی که انسان شرح احوال وی را با آرامی و دقت مطالعه می کند ،می بيند که "سقراط" از اين گونه صفات نيکو و
برازنده زياد داشت ،ولی صحبت ما در اين مبحث پرداختن به خوبی ھای اين مرد شريف نيست ،بلکه شرح اين مطلب
به طور مشخص است ،که چرا او را داناترين انسان دانسته اند؟
مردم يونان غالبا ً به اين دليل "سقراط" را داناترين انسان می پنداشتند ،که "آپولو" ،خدای آفتاب )روشنائی و دانش و
ھنر( ،وی را داناترين انسان خوانده بود.
قصه از اين قرار بود ،که يکی از شاگردان "سقراط" به نام "کرفون" ھميشه و در ھر جا "سقراط" را دانشمندترين
انسان در جھان می خواند .طبيعيست که بسياری از مردم ،به ويژه کسانی که گمان می بردند فھميده تر از "سقراط" اند
و بيشتر از "سقراط" علم و دانش دارند ،نه فقط اين ادعای "کرفون" را قبول نداشتند ،که او را ديوانه و ماليخوليائی و
نادان خطاب می کردند ،و يا اين کار وی را ناشی از شيفتگی مفرط او به "سقراط" می دانستند" .کرفون" ،اما دست از
اين اعتقادش بر نمی داشت ،و برای اثبات اين مطلب ھمواره با التماس از خدايان طالب کمک می شد .روزی برای
گرفتن اين جواب از خدای روشنائی و ھنر به معبد "دلفی" ،يکی از بزرگ ترين و معروف ترين معابد يونان ،که از
سنگ مرمر و برنز و طال بر روی تپه ای ساخته شده بود ،رفت و از کاھن معبد خواست تا پرسش وی را با آپولو در
ميان بگذارد و طالب جواب شود .معبد مذکور از جملۀ مقدس ترين معابد ،و "آپولو" از جملۀ راستگوترين خدايان يونان
شمرده می شد ،که مردم از سراسر يونان ،حتی از کشور ھای ديگر ،برای دريافت پاسخ به پرسش ھای گوناگون
خويش به آن جا می رفتند .به ھرحال" ،کرفون" به قصد دريافت پاسخ برای سؤالش به معبد رفت .سؤالش را به تکه
کاغذی نوشت و به درون معبد فرستاد .بعد از چند روز انتظار به او اجازه داده شد ،تا به داخل معبد رفته سؤالش را
مجدداً با پيشگوی مقدس معبد در ميان بگذارد .سؤال مطرح شد؛ و کاھن بعد از گفتن يکی ،دو جمله ای که برای
"کرفون" مفھوم نبود ،تکه کاغذی به دست او داد و او را رخصت نمود .در اين تکه کاغذ جواب "آپولو" نوشته شده
بود ،که "کرفون" بعد از بيرون شدن از درون ساختمان معبد ،زمانی که در روشنائی آفتاب قرار گرفت و امکان
خواندن جواب برايش ميسر شد ،کاغذ را باز نموده به خواندن آن آغاز کرد .سؤال اين بود» :آيا کسی در آتن داناتر از
سقراط ھست؟« و جواب "آپولو" عبارت بود از» :ھيچ کسی داناتر از او نيست!«
گفته می شود که سبب ابراز اين نظر "آپولو" ھم ،اعتراف "سقراط" به نادانی خودش بود .باور يونانيان ھم
عصر"سقراط" دربارۀ وی ھرچه بوده باشد ،باورما در عصری که عقالنيت بر پايۀ تجربه و خرد علمی استوار است،
چنين حکم می کند ،که علت دانا خواندن "سقراط" نه در گفتار خدايان ،که در تفکر خود وی مضمر و نھفته بوده است.
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باری ،در زمان "سقراط" ھم ،مانند ھمۀ روزگاران ،و با آن که پردۀ ظلمت و جھل و نادانی و بی خبری بر سراسر
حيات بشری سايه افگنده بود ،ھمه ،دانا برھمه چيز بودند؛ کسی نبود بگويد من اين يا آن مسأله يا موضوع را نمی دانم؛
و از اين يا آن مطلب بی خبرم! ھيچ نادانی بر روی زمين وجود نداشت؛ و علم ھمۀ ھستی در جيب بغل ھر انسانی بود
و...
"سقراط" که خود را در برابر جھانی از دانشمندان نادان ،يا نادانان دانشمند می ديد ،که ميليارد ھا ميليارد اسرار پوشيده
و شگفتی ھای بی پايان ھستی را ناديده ،خود را عالم بر ھمه چيز می دانستند ،اما گاھی به خود نگاه می کرد و گاھی به
تکه پاره ھای ھستی ،که در ساحۀ ديدش قرار داشت ،و با درماندگی ،خاضعانه و خاشعانه ،ھم در دل می گفت ،و ھم بر
زبان می راند ،که »محتمل نيست!« و رو به مردم می کرد و به آرامی ابراز می داشت» :مردم آتن! می داند چرا من
را دانشمند می داند؟ برای اين که من بيشتر از ھمه کس به نادانی خود ايمان دارم«.
امروز بسياری از شخصيت ھای بزرگ علمی ،نويسندگان متبحر و انديشمندان صاحب نام ،وقتی دانش خويش را در
برابر عظمت ھستی قرار می دھند ،آن چه را "سقراط" دو ھزار و چھار ـ پنجصد سال قبل از امروز بر زبان آورده
بود ،با الفاظ ھمانند يا متغير به زبان می آورند .امروز دانش خيلی ھا به جائی رسيده است ،که می دانند ،ھمانگونه که
"سقراط" می گفت ،که ھيچ نمی دانند ،اما اگر نيک ديده شود ،ھيچ کدام از ھم عصران ما در اين زمينه بر "سقراط"
برتر پنداشته نمی شوند ،زيرا سقراط در دورانی به حقيقت پی برد و به اين حقيقت ايمان پيدا کرد ،که ھنوزعلم و دانش
بشری به پايۀ امروز آن نرسيده بود .پس اين سخن ،که »ھيچ کس داناتر از سقراط نيست« ،از جھتی چندان ھم بيھوده و
بی جھت نيست!
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