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پیش درآمد

هدف از اين رســاله اين است که نشــان بدهد: اول، مسئلۀ اجتماعی دغدغۀ 
اصلی بسياری از فالسفۀ بزرگ بوده است؛ دوم، رويکرد به مسئلۀ اجتماعی 
از طريق فلسفه، نخستين شــرِط برخوردی نسبتًا مطلوب با اين مسئله است؛ 
سوم اينکه رويکرد به فلسفه از طريق مسئلۀ اجتماعی برای احياء فلسفه امری 

ضروری است.
ما از طريق فلسفه خواهيم فهميد چگونه تجربه را به مثابه يک کل، يا بخشی 

از آن را در ارتباط با کل بررسی کنيم.
با »مســئلۀ اجتماعی« به طور ساده و گسترده ای متوجه می شويم که کاهش 
درماندگی و بی نوايی انسان از طريق تغيير دادن نهادهای اجتماعی مشکل است. اين 
مسئله ای است که، همواره با تغيير شکل دادن خودش، از تعريفی دقيق تر می گريزد؛ 
چرا که درماندگی و بی نوايی با خواســت يا ميل در ارتباط است، و خواست يا 
ميل، يک امر شخصی و همواره متغير است: هر کدام از ما برحسب متغير بودن 
خواست هايمان به طور متفاوتی به اين مسئله نگاه می کند. البته که اين مسئله به 
طرز نگران کننده ای بغرنج است و بايد به خاطر بسپاريم که محدوديت طرح ما 
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در اينجا اين است که فلسفه را به عنوان رويکردی به مسئله و اين مسئله را خود، 

رويکردی به فلسفه در نظر بگيريم. ما راه حلی پيشنهاد نمی کنيم.
اجازه دهيد به عنوان معيار سودمند جهت گيری، به تعدادی از قله هاي)ستون هاي( 
تاريخ فلسفی با توجه به رويکرد اجتماعی که در پس هر متافيزيکی پنهان است 
اشاره کنيم. پروفسور وودبريج1 می گويد: »ارسطو الگويی برای رساله نويسان 
تنظيم کرد که با بازبينی آراء و نظرات گذشتگان شروع می شود و به اين منجر 
می گردد که اينان در عقايدشان بر خطا هستند)1(.« هدف از پنج بخش بعدی 
تقريبًا در نقطۀ مقابل قرار دارد: ما خواهيم ديد که آيا بعضی از فيلسوفاِن به 
ظاهر مغفول مانده، اين تجديِد حياِت در خور توجه را می پذيرند يا نه. به جای 
اينکه نشان دهيم نظرات سقراط، افالطون، بيکن، اسپينوزا و نيچه در رابطه با 
مسئلۀ اجتماعی اشتباه بوده است، سعی می کنيم دريابيم در تلقی آنان چه چيزی 
وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا شــرايط کنونی مان را بفهميم. ما 
نمی خواهيم مجموعه ای از نظام های مسئلۀ اجتماعی بسازيم؛ ما نبايد در يک 
تالش عالمانه به جهت ربط هر فلسفه ای به محيط اجتماعی و سياسی آن در 
گذشته بمانيم؛ بلکه سعی می کنيم اين فلسفه ها را به محيط خودمان مرتبط 
کنيم تا از نگاه اين فيلسوفان به مسائل خود يکی پس از ديگری بنگريم. چندان 
که به دنبال تکميل کردن طرح خود هستيم در پی يافتن تناقضات ساير تفاسير 

آن ها نيستيم. 
بنابراين هر کدام از فصول تاريخی ما بيش از آنکه تنها مروری باشد، يک 
مقدمه يا پيشروی خواهد بود. هدف ما نه تاريخ و نه نقد است، بلکه طرح بنايی 
از طريق ديگر می باشد. اين روشی است که نقائص خودش را دارد: به طور مثال 
تماميت و دقت دانش پژوهی را فدای ارائۀ کاربرد می کند، وقتی که بعداً به اهداف 
شخصی تر خود روی می آوريم گردآوری تکراری ايده ها ضروری می شود. اما ما 

1. Professor Woodbridge
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بايد خودمان را از گذشته دور نگاه داريم، مگر آنکه واقعًا در حال باشد، زنده 
باشد و آشکارا برای امروز مفيد باشد. و با هر مطالعه ای شايد پيشرفت هايی در 

جهت تالش نهايی خود کنيم: يعنی توضيح متقابل مسئلۀ اجتماعی و فلسفه.
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فصل اول
اهمیت کنونی اخالق سقراطی

1. تاریخ به مانند تکرار توحش
تاريخ همچون فرآيندی از تکرار توحش است. گروهی از مردم در شرايِط فيزيکی 
سخِت زندگی، قدرتمند شده و با افزايش ضروريات بقا پرانگيزه شده اند. سکنای خود 
را ترک و به سوی مردم ناتوان حرکت می کنند، بر آن ها غلبه می يابند، آنان را از 
خانه های خود آواره يا در خويش جذب می کنند. خوی عزم و فعاليت پرورش يافته 
در محيطی نه چندان مهربان، حال به سرعت باعث توليد مازاد اقتصادی می شود و 
بخشی از منابعِ تاکنون انباشته شده به منزلۀ سرمايه برای استيالی امپرياليست به کار 
می رود. رشد مازاد، يک طبقۀ مرفه را به وجود می آورد که در هنر تجمل گرايی 
ماهر است و فعاليت جسمانی را تحقير می کند. رفاه و آسايش باعث ايجاد تأمل و 
تعقل می شود؛ تأمل و تعقل عقايد تعصب آميز را زائل می کند و آداب و رسوم را 
از ميان می برد، حساسيت ادراک را افزايش می دهد و تصميم به عمل را از ميان 
بر می دارد. فکر با ماجراجويی در تجزيه وتحليل هاي تودرتو، در پس جامعه، فرد 
را کشف می کند؛ و از عملکرد طبيعی اجتماعی اش دور می شود، به درون رجوع و 
خود را کشف می کند. حس عالقۀ عمومي و رفاه همگاني روز به روز کمرنگ تر 



20     فلسفه و مسئلۀ اجتماعی
می شوند. ديگر شهروندی معنی ندارد، تنها فرد وجود دارد.

 مردم ديگری در دور دســت که عليه نيروهای سرسخت محيطشان تقال 
می کنند، در اينجا جنگل های پاکسازی شده، جاده های آزاد، برداشت محصول به 
مقدار بسيار زياد و تجمل گرايِی حاصل از راحتی را می بينند. اينان رؤيا می بينند، 
آرزو می کنند، جسارت می ورزند، متحد می شوند و هجوم می آورند. بقيه همچون 

قبل اتفاق می افتد.
تکرار توحش، بازگشت جوانی است. بزرگ ترين مشکل هر تمدنی اين است 

که خودش را دوباره جوان کند بی آنکه دوباره به دامان توحش بيفتد. 

2. فلسفه به مانند امر فروپاشنده
 پس برآمدن فلسفه غالبًا حاکی از فروپاشی تمدن است. تأمل با طبيعت آغاز می شود 
و طبيعت گرايی را به بار می آورد؛ و به انسانـ  نخست به عنوان يک راز روانشناختی 
و بعد به عنوان عضوی از جامعهـ  گذر می کند و فردگرايی را به بار می آورد. فالسفه 
هميشه چنين نتايجی را نمی خواهند ولی به  آن ها می رسند. آن ها خود را دشمنان 
ناخواستۀ دولت می يابند: آن ها از منظر شخصيت به انسان می نگرند در حالی که 
دولت از منظر سازوکار اجتماعی. بعضی از فيلسوفان به ميل خود سکوت می کنند، 
ولی آنچه نزد آن هاست آشکار خواهد شد؛ و هنگامی که فيلسوفان زبان بگشايند 
خدايان و حکمرانان سقوط خواهند کرد. بيشتر دولت ها بنياد خود را به آسمان 

رسانده اند و جزای آن را داده اند: افول خدايان شامگاه دولت هاست. 
هر تمدنی سرانجام به جايی می رسد که فرد، که بر اثر تأمل از خويش به عنوان 
غايتی فی نفسه آگاه شده است، خواهان دولتی می شود که از اين به بعد بهای ماندنش 
اين است که توان فرد را افزايش دهد نه آنکه او را استثمار کند. فيلسوفان با اين 
خواسته همفکرند درحالی که دولت تقريبًا هميشه آن را رد می کند: به اين جهت 
است که تمدن ها می آيند و می روند. تاريخ فلسفه اساسًا بيان تالش مردان بزرگ 
برای جلوگيری از فروپاشی اجتماعی با بنای فراميِن اخالقِی طبيعی است که جای 
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فراميِن اخالقِی ماورايی را بگيرند، چيزی که خود از ميان برده اند، تا راه انسجام 
و دوام اجتماعی مردمانشــان را بدون توســل به نظام آسمانی و بدون فداکردن 
انعطاف پذيری و يگانگي فرد در برابر انضباط مفرط به دست آورند، همان گونه 

که وظيفۀ فيلسوفان بوده و هست.
ما بايد سپاسگزار باشيم که اين گونه است. چه کسی می داند که حتی ممکن 
اســت در زمانۀ خودمان يک اخالق طبيعی مؤثر شکل بگيرد؟ دستاوردی که 

ممکن است مهم ترين واقعه در تاريخ جهان ما باشد.

3. فردگرایی در آتن
بخش اعظمی از درخشان ترين اعصار فکر اروپايی، دوره  هايی از شوروشوق فردگرايی 
بوده است: عصر سقراط، عصر ســزار و آگوستوس، رنسانس، روشنگری؛ و آيا 
می توانيم عصری را که هم اکنون رو به پايان است به آن ها اضافه کنيم؟ پيش از 
اين اعصار، ما معموالً شاهد دوره هايی از توسعۀ امپرياليست بوده ايم: امپرياليسم 
مستلزم تحکيم تعهداتی است که به موجب آن، وفاداری فردی به دولت تضمين 
می شود، و اين تحکيم، با فرض دلزدگی از امپرياليسم، واکنشی فردگرايانه در پی 
دارد. و دوباره از ميان رفتن مرزهای سياسی و اقتصادی به وسيلۀ کشورگشايی يا 
تجارت، موانع فرهنگی ميان ملت ها را از ميان می برد و حس نسبی بودن آداب 
و رسوم و مسائل مربوط به تضاد »عقل« فردی با سنت اجتماعی را بيشتر می کند. 
يک رسالۀ سياسی متعلق به قرن چهارم پيش از ميالد نگرشی را که در اواخر 
قرن پنجم در آتن ُنضج گرفته بود نشان می دهد. »اگر همۀ انسان ها می توانستند آداب 
و رسومی را که خوب و واال می بينند گرد آورند و اگر قرار بود بعداً از ميان آن ها، 
آنچه را که پست و شرم آور می دانند انتخاب کنند، چيزی باقی نمی ماند)2(.« زمانی 
که چنين نظری مدافعان کارآمدی پيدا می کند، اساس آداب و رسوم سازمان های 
اجتماعی شروع به فروپاشی می کند و از نهادهايی که به جهت قدمتشان مورد 
احترام هســتند، بی رحمانه  خواسته می شود که در محکمۀ عقل حاضر شوند. 
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انسان شروع به مقايسۀ »طبيعت« با آداب و رسوم می کند، تا حدی که به زيان 
آداب و رسوم است. حتی بنيادی ترين نهادهای يونان مورد ترديد قرار می گيرند؛ 
روسو، آتنی قرن چهارم می گويد: »خداوند همۀ انسان ها را آزاد آفريده است و 
طبيعت، کسی را بندۀ خود نکرده است)3(.« باتسفورد از »تأثير قدرتمند سوسياليسم 
قرن چهارم بر طبقۀ روشنفکر)4(« صحبت می کند. )نمايشنامه های( اوريپيد1 و 
آريستوفان2 سرشار از ســخنانی در مورد جنبش رهايی زنان از قيود هستند)5(. 
قانون و حکومت نقد می شوند: تشبيه آناکارسيس3 از قانون به تار عنکبوت که 
حشرات کوچک را به دام می اندازد و بزرگ ترها را فراری می دهد، حسن قبول 
عام می يابد، و مردانی مانند کاليکلس4 و تيراسيماخوس5 ظاهر می شوند که به 

صراحت دولت را وسيلۀ استثمار تودۀ مردم می دانند.

4. سوفسطائیان 
سوفسطائيان نمايندگان فرهنگی اين گسترش فردگرايی بودند. اينان استادانی بدون 
دانشگاه و بدون عنوان استادی بودند. آنان در پاسخ به نياز آموزش عالی تر به جوانان 
طبقۀ مرفه ظاهر شدند، و در طول يک نسل قدرتمندترين نيروی روشنفکری 
يونان شــدند. پيش از آن ها هم فيلسوفان و پژوهش گران بودند ولی اين نخستين 
فيلسوفان، بيش از انسان و دولت، طبيعت را بررسی می کردند. سوفسطائيان اولين 
گروه در يونان بودند که بر تمايل طبيعی انسان به قبول بی چون و چرای نظِم معيِن 
اشيا غلبه کردند. آن ها آدم های با جالل و جبروتی  بودندـ  فروتنی و خاکساری 
ضعف و نقصانی اســت که هرگز در يونان پا نگرفــتـ  آنان را اعتماد به نفِس 
سرخوش از قدرت تازه کشف شدۀ عقل انسانی بود. آن ها در هماهنگی با روح 
کل دستاوردهای يونانی می پنداشتند که راه زندگی شايسته و معقول، انفرادی و 

1. Euripides               2. Aristophanes               3. Anarcharsis
4. Callicles            5. Thrasymachus
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جمعی، در رشد و بسط آگاهی قرار دارد. و در جستجوی معرفت مصمم بودند 
تا بدون مالحظه، تمامی نهادها، پيشداوری ها، آداب و رسوم و اخالق را نقادانه 
بررسی کنند. پروتاگوراس1 مدعی احترام به قراردادها بود)6( و اظهار می داشت 
که قراردادها و نهادها منشأ برتری انسان بر حيوان است؛ ولی اصل مشهور او که 
»انسان معيار همه چيز است« اشاره ای نهانی به اين موضوع است که اخالق يک 
مسئلۀ ذوقی است، به اين معنی که کسی را »خوب« می دانيم آنگاه که رفتارش 
برای ما سودمند است و »بد« می پنداريم آنگاه که رفتارش ما را در معرض زيان 
قرار می دهد. از نظر سوفسطائيان، فضيلت در اطاعت از ضوابط و رسوم نسنجيده 
نيست بلکه جامۀ عمل پوشاندن مؤثر به هر چيزی است که آدمی عزم انجام آن 
را دارد. آن ها کسانی را که در انجام امورکوتاهی می ورزيدند مالمت می کردند 
و با گناهکاران کاری نداشتند. اينکه آن ها شکاکانی حّراف بودند، هيچ تمايزی 
بين ارزش يک باور و نقيض آن قائل نبودند، و مشتاق بودند هر چيزی را به خاطر 
پول اثبات کنند، از آن اتهامات قديمی ای هستند که پژوهشگران بعدی فلسفۀ 

يونان در انکار آن متفق القول هستند)7(.
درخشان ترين کشف سوفيست  ها، فرد بود که افالطون و دوستان اليگارشی  او 
نتوانستند آن ها را به خاطر اين دستاورد ببخشند. و به اين سبب، آن ها )سوفيست ها( 
بدنامی ای را به جان خريدند که دشــوار بتوان از دامن آن ها زدود. سوفسطائيان 
می گفتند که هدف از قوانين، افزايش امکان بالندگی فردی است، و اگر قوانين 
چنين نکنند بهتر آن است که به دست فراموشی سپرده شوند. قانونی فراتر از قوانين 
بشر وجود داشت، قانونی طبيعی، که در هر قلبی نقش بسته بود و دربارۀ هر قانون 
ديگری داوری می کرد. آگاهی فردی باالتر از دستورات هر دولتی بود. آنکه به 
بنيادها ناظر است )هر راديکاليسمی( با اين اظهارنظر موافق است. حتی افالطون 
که سرشار از نوآوری بود از چنين جهشی به ســوی چيزی نو اکراه داشت. اما 
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24     فلسفه و مسئلۀ اجتماعی
سوفسطائيان بر نظراتشان اصرار ورزيدند، ديگران به آن ها گوش کردند و جهان 
يونانيان دگرگون شد. هنگامی که سقراط ظهور کرد آن جهان را کامالً ازهم 
گسيخته يافت، درگير جنگ همگان برّضد همگان، در لجاجت شخصيت های 
ناسازگار با هم که با شتاب به سوی هرج ومرج می رفتند. وقتی از او پرسيدند آدمی 

را چه بايست تا نجات يابد؟ به سادگی گفت: بگذاريد فکر کنيم. 

5. عقل به مانند فضیلت
عقل به مانند فضيلت: آموزه ای جديد نيست؛ آن صرفًا تأکيد جديدی بود که عنصر 
پيشاپيش مهم منظر يونانیـ  بلکه آتنیـ  به زندگی را معين می کرد. اما آن تأکيدی 
الزم بود. سوفسطائيان )و نه سقراط به رغم تصور سيسرون( فلسفه را از آسمان 
به زمين آوردند، اما همان ها فلســفه را به کسب نان و آبداری بدل کردند و به 
خاک تباهی اش افکندند، تنها نوکر پول، يعنی يک دالل می داند کجا روح آدمی 
را می توان به ثمن بخس خريد. سقراط با سوفسطائيان درمردود دانستن بسياری از 
امور هم عقيده بود، جز دلبستگی صرفًا موقتی به مسائل انتزاعی متافيزيکـ  واحد 
و کثير، حرکت و سکون، تقسيم ناپذيری مکان، معضالت حمل )در منطق(؛ او در 
تمسخر ايدۀ جستجوی معرفت به خاطر خود معرفت، و لزوم اينکه هر متفکری بايد 
درنهايت به عاليق واقعی زندگی بينديشد با آنان همراه شد، اما او را روح ديگری 
بود همچون اسپينوزا که متمايز از نزول خواران قرون وسطی بود. فلسفه، حرفه و 
پيشۀ سوفسطائيان بود؛ آنان »عاشق به حکمت« از برای دستمزد بودند. برای سقراط 
فلسفه جستجوی مداوم خير، و يافتن نگرشی با رضايت خاطری ماندگار به زندگی 
ـ »و آن  بود. فهميدن اينکه عدالت، اعتدال، شجاعت، پرهيزگاری به دقت چيست 
تجسسی است که هرگز از دنبال کردن آن تا آنجا که در توان دارم خسته نخواهم 
شد.« اين جستجويی ساده نبود؛ و نتايج آن به نحو حيرت انگيزی نامشخص بود: »وقتی 
می کوشم اين مسائل را حل  کنم و با خود يکرنگ و سازگار نمی شوم سرگردان 
می شوم.« ظاهراً طرف  گفتگوی او بدون نتيجه و دست خالی از او جدا می شد؛ اما 
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