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                                                                                         قانون و خطابه دفاعيه سقراط: عنوان 
  علي محمد- دكتر طباطبائي:نويسنده 

  
قرن كه از حيات سقراط ميگذرد باز متوجه عهد سقراط و خاطبه  25شايد اين سئوال پيش آيد كه چرا پس از 

  .ايم دفاعيه او شده 
شنيدني ميتوان اين سؤال بجا است چه آنكه با تحول و تكامل كه در جهان امروز پيدا شده بسيار مسائل نو و 

و نياز مردم باشد پس ديگر چه لزومي دارد بقهقرا   يافت كه هم بر وفق مذاق جامعه امروز و هم منطبق با خواست
  ).هاي گوته شاعر معروف آلماني از گفته(خاصه آنكه ما بشر امروز و فردا هستيم نه بشر گذاشته!برگرديم

و ظريفي كه بين امور موجود است   باشيم و بروابط حساس ولي جواب اين سؤال اينست كه اگر باصل عليت قائل
و تكامل نتيجه تغييرات و تطورات يا برخوردها و مبارزات   بندي داشته باشيم بايد قبول كنيم كه اين تحول پاي
  .و غيره ميباشد  هاي گذشته و غيره دوره

  
است و سازمانهاي مختلف تحت   و علميبعالوه اين نكته قابل توجه است كه دنياي امروز كه يك دنياي صنعتي 

قانون و رعايت احترام آنرا نفهميده كه سقراط در عهد   حكومت مقررات و كدهاي متنوع است هنوز آنقدر مفهوم
كهنه خود درك كرده است و اين امر براي ما كه در اين دوره نو زندگي ميكنيم و عالقمند بعلم حقوق و مباني آن 

  .آيند است  هستيم خوش
  

  سقراط و عهد او
يك نظر بر آثار يونان قديم و :مي نويسد»هاي فالسفه - زندگي و دكترين«ويل دورانت نويسنده معروف كتاب
سر طاس،صورت گرد و بزرگ،بيني :كه اين حكيم صورتي زيبا نداشته است. مجسمه نيم تنه سقراط نمودار است

يك روح   است تا يك فيلسوف و با نگاهي از نزديكگود رفته سقراط بيشتر شبيه بقيافه يك حمال   پهن،چشمان
عاقبت االمر اين متفكر نخراشيده را   آرام انساني و يك صافي و سادگي از زير اين سنگ لخت مشهود است كه

  .رهبر محبوب جوانان دنياي آتن گرداند
  

افالطون و ارسطو با آنكه نوشتجاتي از سقراط در دست نيست ولي امروز اكثر روشنفكران او را بهتر از 
مناظره و استدالل بوده لذا سقراط براي تحقق   بطوريكه بعدا توضيح خواهيم داد روش سقراط روش.ميشناسند

  .هدف خود در كوچه و خيابان،در چهارراهها و ميادين،و در هر كوي و برزن روش خود را دنبال ميكرده است
در ميدان عمومي ايستاده   تنه ژنده مايد با يك نيمبدون اينكه هيچ توجهي بتظاهرات جنون آميز سياسين بن

همينكه لحظه مناسب و موقع مقتضي مييافت پيروان جديد و د انشمندانرا گرد خود جمع ميكرد يا آنها را بزير 
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تقوي «، » دولت كدام است«،»عدالت چيست«از قبيل  چهارطاقي ميكشانيد و با آنها درباره اصطالحات مختلف
  .بسؤال و پرسش ميپرداخت  غيرهو غيره و »چيست

هاي رنگارنگي از جوانان بودند كه دور او چنباتمه زده و بسخنان او  افرادي كه گرد سقراط جمع ميشدند گروه
  .اروپائي باو مساعدت مينمودند  گوش ميكردند و بجوابگوئي ميپرداختند و در ايجاد فلسفه

  
هائي هجوآميزي كه سقراط از  د او ميĤمدند و از تحليلجوانان ثروتمندي از قبيل افالطون و آلسيبياد گر

مانند آنتيستن دوستدار و پيرو سقراط شدند زيرا سقراط   سوسياليستهائي.دموكراسي آتن مينمود لذت ميبردند
  .از فقر و نداري نگراني نداشت  فضيلتي داشت كه

  
وجود داشتند كه آرزومند جهاني بودند كه   از قبيل آريستيپ)هرج و مرج طلبان(هائي بقول ويل دوران آنارشيست

. در آن جهان برده و ارباب وجود نداشته باشد، يعني جهاني كه همه مانند سقراط از آزادي كامل برخوردار باشند 
  .فلسفي در اين گونه مجامع كه جمعي از متفكرين و خطبا بود حاضر ميشد  خالصه نماينده هر مكتب

نداشت،بفرداي خود هيچ فكري   سقراط براي حيات مادي خود كاري.ل استدر واقع شرح زندگي سقراط مشك
نميكرد از اينجهت فرزندان او در مضيقه زندگي بودند و بجاي آنكه سقراط براي آنان نان بخانه آورد افتخار و آبرو 

  .پيروان سقراط بودند كه باو كمك ميكردند و او را بميزهاي خود دعوت مينمودند.ميĤورد
نام او زبانزد خاص و عام است و   قرن 25صوال اعتقادي بكتاب و نويسندگي نداشت با آنكه هنوز پس از سقراط ا

بنحويكه .درباره حكمت كتابي از او در دست نيست  الوصف اي از حكماء او را پيغمبر حكمت ميدانند مع حتي عده
از آنكه سؤال ميكرد جواب ميداد و از  و جواب بود ولي اصوال بيشتر  فوقا اشاره كرديم متد سقراط متد سؤال

سقراط مورد اعتراض بود ميگفتند سقراط بيش از آنچه سؤال ميكند جواب ميدهد بيشتر از پيش   همين جهت هم
داده است و آن جواب اين دو مسئله   معهذا در فلسفه بدو مسئله جواب رشون.ابهام در ذهن انسان ايجاد مينمايد

  »كدام است؟دولت «و»تقوي چيست؟«:است
چرا سقراط تا اين حد مورد احترام پيروان خود بود؟شايد از اين لحاظ بود كه همان اندازه كه او فيلسوف بود همان 

آنچه بيشتر در سقراط نمودار است و موردنظر خردمندان و   ولي.اندازه هم خصائص انساني داشته است
  آزادي كامل برخوردار بوده باشد زيرا محيط خرافاتي آن گمان نميرود كه سقراط از)1(  بينان است اين است روشن

  .زمان اجازه حيات بسقراط نداد و او را محكوم باعدام كرد
بوده است بقول ويل   كه هيچگاه سقراط دعوي فضل و دانش ننموده بلكه با عشق و عالقه تام در دنبال دانش

  .سقراط طالب دانش بود نه كاسب كار دانش:دوران
  »كه هيچ چيز نميدانم  من يك چيز ميدانم و آن اين است«:سقراط اين بود كه شعار اصلي

ميشود كه شخص اول مرتبه   ميگويند فلسفه از شك شروع ميشود،بعقيد سقراط فلسفه واقعي وقتي شروع
تو «:سقراط ميگويد)تقريبا بهمين نحو شروع ميشود  فلسفه هگل هم(متوجه ذا ت خود شود و در خود فرو رود

  » د خود را بشناسخو
فلسفه آنها بيشتر جنبه طبيعي و   اي وجود داشتند كه نكته قابل توجه اين است كه قبل از دوره سقراط فالسفه
اگر بخواهيم به بحث دوره .آليستي بخود ميگيرد جنبه ايده  مادي داشت،از سقراط و افالطون ببعد است كه فلسفه

دور از مطلب خواهيم شد ولي نام چند نفر از آنها و نظريات كلي آنها را  عهد وارد شويم  قبل از سقراط و فلسفه آن
  :بطور مختصر متذكر ميشوم
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و )ق م 610-546(اناكسيمندر)ق م 624-547(از جمله علماء قبل از سقراط و زمان او عبارت انداز طالس ملطي
) ق م 497-571(فيثاغورث)ق م 490متولد (زنون)ق م 544-484(  هراكيوس)ق م 585-524(آناكسيمن

ا قانون تحول و تكامل و ب  در بين اين فالسفه فلسفه هراكليت بيشتر منطبق.انكساغور،ذيمقراطيس و غيره است
بهيچ چيز :فلسفه اوست چنانكه گفته است  ديالكتيك بود و جنبه مادي آن بيشتر است و مسئله شدن اصل

همچنين در مورد جمع ضدين كه اصل مسئله ديالكتيك است .ميشود  نميتوان گفت ميباشد بلكه بايد گفت
است و همه چيز در تغيير   رد زيرا همه چيز در جريانهمه چيز در عين حال هم وجود دارد و هم وجود ندا«ميگويد

  .»رفتن است  دائم است،همه چيز مدام در حال شدن و از بين
پيدا ميشدند كه پيرو مكتب   اي كه فوقا نام برديم مادي نيستند در بين آنها فرد يا افرادي همه اين فالسفه

يان است سوفسطائيان استداللشان خارج از عقل و سوفسطائ  ايدآليسم بودند از جمله زنون است كه مظهر مكتب
اي در  محسوسات بود و بنحويكه بعدا خواهيم گفت مبناي كار آنها مغالطه و جدل بود همين مكتب بود كه جبهه

  .مكتب فالسفه مادي داشت و عقايدي علمي را تخطئه ميكرد  مقابل
كه قبل از سقراط و يا در عهد او بوده   رسي اين مكاتببراي اينكه از موضوع مورد نظر دور نشويم بيش از اين در بر

سيستم اقتصادي زمان عوض شد يا تحولي در وضع زندگي   است وارد نميشويم همينقدر متذكر ميشويم همينكه
مردم زمان پيدا آمد در محاذات آنهم عقايد و مكاتبي ظهور كردند خرافات پرستي،بت پرستي و غيره نتيجه 

هرقدر كه رشد فكري و سطح .و فقر فرهنگي است كه براي بعضي از مردم زمان پيش ميĤيد اقتصادي  اشكاالت
  .خرافاتي مثل سحر و افسونگري كم شد  ها و از قدرت النوع معلومات مردم باال رفت از تعداد اين خدايان و رب

  
  متد و نحوه تبليغات سقراط

ز طريق مكالمه بود بدين ترتيب كه بدون اينكه در سطور باال اشاره كرديم كه روش سقراط روش استدالل ا
موضوعي عنوان ميكرده و به بهانه اينكه آن موضوع را   هيچگونه اظهار اطالع يا دانش نمائي كند سئوالي را درباره

  .شود طرف را وادار به جواب گوئيهاي متناقض مينموده است  نميداند و ميخواهد بر آن واقف
بود معهذا متد او موجب   هزاء داشته و با آنكه استهزاء او مليح و فيلسوفانهروش سقراط تا حدي جنبه است

پيدا كرد كه موجبات نابودي او را فراهم   لذا سقراط دشمناني.برانگيختن دشمني بعضي از مردم زمان شد
و  و بالغت و سخنوري و شيرين زباني از فنهاي مهم عصر بود  باضافه در عهد سقراط مسئله فصاحت.كردند

در اين باره بخصوص در فن جدل و سفسطه شهرت و مهارتي بسزا داشتند )طلبان دانش  باصطالح(ها سوفيست
لذا بهر نوع و .مخالف بوده است  بود مجاب كردن طرف و اقناع طرف)كاران يا سفسطه(آنچه مورد نظر سوفسطائيان

كاران  جهت است كه آنها معروف به سفسطه از اين.ميشدند  فريبي متوسل قسم استدالل و باالخره سفسطه و عوام
  فريبي بود براي مردم با آنكه روش سقراط روش استدالل منطقي و عقلي و دور از هر گونه سفسطه و عوام.شدند

كاران قرار دادند ولي دشمنان سقراط بيشتر موجبات اين  نادان ايجاد اشتباه نمود و سقراط را در عداد سفسطه
كار معرفي  همچنانكه آريستوفان شاعر قرن پريكلس در تاترهاي خود سقراط را سفسطه.نداشتباه را فراهم كرد

واقعيت امر و علت انتخاب اين روش از ناحيه سقراط اين بود كه حكيم مذكور معتقد بود كه نطفه   ولي.كرده است
اينجهت است كه ميگويد كه كرده از   اي در خود مردم است لذا بايد علم را در مغز مردم آبستن هر علم و مسئله

  .گي ميكنم مينمود من در مورد علم و زايمان آن قابله  مادرم در زايمان كودكان كمك ميكرد و مامائي
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همانطور كه گفتيم شعار اصلي و خصوصيت سقراط اين بود كه خود را دانشمند نميدانسته و مثل ساير مردم خود 
لحاظ   اش ميدانسته،لذا است كه خود را از اين كه او خود را دانا بر ناداني  را نادان ميپنداشته است ولي با اين تفاوت

  تا بدانم همي كه نادانم  تا بدانجا رسيد دانش من. دانشمند ميدانسته است
  .ها ببار آورد همين امر،يعني واقف كردن مردم بر ناداني و آگاه داشتن آنها بر خطا و گمراهي دشمني 

زيرا .ها را در شخص سقراط جستجو كنيم هاي عليه سقراط را بيابيم نبايد همه علت شمنيدر واقع اگر بخواهيم د
اي از دشمنان، جهال،موهوم پرستان و فضل فروشان بوده است لذا بايد  سقراط فردي بود كه طرف ديگر او جامعه

  :هاي نادان و گمراه جستجو كرد و گروه  علل واقعي را در اين اجتماع
  

پرستي و  الوصف بت است مع  سقراط گهواره تمدن زمان و كشور دانش و حكمت عصر خود بوده با آنكه يونان
ها  النوع تعداد خدايان و رب.حكومت ميكرده است  هاي نادان النوع و خرافات خواهي در ميان اجتماع و گروه رب

اط حكيم به احساسات مردم سقر.نسبت به آنها بسيار تند و حاد بوده است  بسيار و احساسات و اعتقادات مردم
از   اين مسئله.و نسبت باعتقادات آنها با احترام رفتار كرده و زبان به تندي با آنها نگفته است  زمان توجه داشته

توجه عميق به خطابه   خطابه دفاعيه سقراط پيداست ولي با توجه بمكالمات كه تحريرات افالطون است و همچنين
تناقص اعتقادات و نظريات آنها را گوشزد   م آنها را تائيد نكرده است و چه بسا اوقاتدفاعيه او خيلي باعتقادات ه

  .كرده است
جاي تعجب اين است كه چرا و چگونه در يك سرزميني مانند يونان سقراط كه مهد علم و دانش بوده و قبال هم 

النوع شجاعت و غيره  النوع زيبائي،رب النوع عشق،رب رب  اند خداياني از قبيل فالسفهء بزرگي در آنجا ظهور كرده
  النوعها بشكل مجسمه در همين قرن بيستم هم مورد توجه اند،و اين نكته را متذكر شويم كه اينگونه رب پيدا شده

النوع ديده نميشوند بلكه آنها را نشانه يا  هست ولي بچشم ديگري نگاه كرده ميشود،يعني بچشم خدائي يا رب
ندارند،مثل فرشته عدالت يا مجسمه   هرچند كه آن مجسمه در خارج حقيقتي.اند رار دادهتمثيل آن امر منظور ق

ميخواهند وانمود كنند كه عدالت و آزادي وجود دارد در واقع   ها چنين آزادي،ولي برپا كنندگان اين مجسمه 
و صورت   ادي كردنهائي از قبيل عدالت،آزادي،دموكراسي،مساوات و غيره همان م مجسمه سازي در مورد ارزش

  .دادن مفاهيم ذهنيه است
  

يكي ديگر از علل دشمني با سقراط اين بود كه اين حكيم با مردم بظاهر بجد سخن ميگفته ولي در باطن جنبه 
طعنه و استهزاء داشته است،و اين خود بر مردم ناگوار بوده است زيرا مردم نادان حاضر بر شنوائي ناداني خود 

مضافا باينكه حقيقت گوئي سقراط پرده برداري از صورت عوام فريبان و باعث . لخ كه الحق مرنيستند تلخ بوده ت
بعالوه اشتهار سقراط عرصه را بر حساد و دشمنان و آنهائيكه ميخواهند .كاران بوده است كسادي بازار سفسطه

خاصه آنكه سقراط روشي نو  .بازار دانش را بخود اختصاص دهند و در ميدان فضل فروشي يكه تاز باشند تنگ كرد
كه فكري يا روشي نو از ناحيه فرد يا جماعتي ظهور   تاريخ نشان داد كه در هر دوره.و پر از حقيقت ابراز ميداشت

كرده است مردمي نادان و معتقد باصول كهنه با آن فكر و روش مخالفت كرده و چه بسا اين مخالفتها منجر 
و   اين مسئله مربوط بيونان نيست بلكه در همه كشورهاي آسيائي و اروپائيبنابودي فرد يا افرادي شده است و 

  .امريكائي ديده شده است
گرچه متد يا روش مكالمه سقراط موجب گرفتاري او شد معذلك نامبرده در دادگاه هم دست از روش خود 

  .ترتيب دست انداخته است  برنداشت بطوريكه مليطوس يكي از مدعيان خود را بهمان
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دوم حاضر قرار ميدهد و   بل از دفاع،سقراط مدعيان خود را بدو دسته ميكند ولي مليطوس را در جزء دستهق
اكنون به مدعيان امروزي بپردازيم و جواب مليطوس يعني آن مرد نيك را كه اين اندازه دلسوز وطن است : ميگويد

جوانان را فاسد   ميگويد سقراط گناهكار است چون.بگوئيم و دعاوي او را نيز مانند ادعاي قديميان بعابرت درآوريم
  .نو بجاي آنها ميگذارد  ميكند و بخداوندان اين كشور اعتقاد ندارد و خداوندان

اي .كنم خواند باين بهانه كه جوانانرا فاسد مي اينك دعاوي مزبور را يك يك در نظر ميگيريم؛مرا گناهكار مي
كه امور جديرا سرسري ميگيرد بدون دغدغه مردم را بداوري  گناهكار مليطوس است  گويم آتينان،من مي

آنكه هرگز عنايتي بĤنها نداشته است و اينك   ميكشاند و چنين مينمايد كه ببعضي امور اعتناي تامي دارد و حال
  بيا اي مليطوس و بگو آيا صالح بودن جوانان در نزد تو اهميت دارد؟  اين فقره را بر شما مدلل ميسازم

  .بسيار اهميت دارد- سمليطو
پس بگو كيست كه جوانان را صالح ميسازد،البته اين مسئله را بخوبي ميداني زيرا بر آن اهتمام داري و -سقراط

  يافتي بمحضر قضاء جلب نمودي اينك بايد بگوئي آنكه باعث اصالح ايشان  چون كسي را كه مايهء فساد جوانان
ا خاموشي؟مگر نميداني؟ آيا اين براي تو عيب نيست و دليل آنكس را بنماي،اي مليطوس چر.ميشود كيست

اي؟آخر بگو اي مليطوس،اي مرد،حسابي كيست كه جوانانرا صالح  نبوده  نميشود بر اينكه هرگز بفكر تربيت جوانان
  ميسازد؟
  قوانين - مليطوس
از هر چيز بايد  كه آنكس پيش ؟ ميدانم پرسم كيست يعني چه كسي است جواب مطابق سؤال نيست مي -سقراط

  .عالم قوانين باشد
  .قضاتي كه در اين مجتمع هستند - مليطوس
  صالح نمايند؟  گوئي؟اين قضاة ميتوانند جوانانرا تربيت كرده چه مي -سقراط

  البته- مليطوس
  آيا همه اين قوه را دارند يا بعضي؟ -سقراط

  .همه اين قوه را دارند - مليطوس
اكنون بگو آيا مستعمين و .خواهند بود  بسيار دارم و ابناء نوع ما همه صالحخدا را شكر كه مربيان  -سقراط

  حاضران هم ميتوانند جوانانرا صالح سازند يا نميتوانند؟
  آنها نيز ميتوانند - مليطوس
  در باب اعضاء مجلس شوري چه ميگوئي؟ -سقراط

  .همچنين - مليطوس
  كنند يا صالح ميسازند؟ جوانانرا فاسد ميهاي ملت حاضر ميشوند  همه كسانيكه در انجمن -سقراط

  .همه صالح ميسازند - مليطوس
بسازند جز من و من به تنهائي آنانرا فاسد   پس معلوم ميشود همه مردم آتن جوانانرا ميتوانند صالح -سقراط

  كنم؟ مي
  همين است - مليطوس
  »........عجب بدبختم -سقراط

  
بايد عنوان شود معذالك سقراط    با اينكه سئواالت از طرف دادگاهخوانندگان گرامي مالحظه ميفرمايند كه اوال

كند و هم مستعمين را تبليغ مينمايد،ثانيا با آنكه در مقدمه  ابتكار عمل را در دست ميگيرد كه هم دفاع از خود مي
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  كند،و جنبه ولي در پايان او را دروغگو و مغرض قلمداد مي»مليطوس يعني آن مرد نيك  جواب«گويد دفاع خود مي
كند واهي بودن  مي  گناهي خويش را ثابت سقراط در عين آنكه بي.استهزاء مكالمات او كامال نمودار است

تو «:گويد كند چنانكه در دادگاه بمليطوس صريحا مي اتهام،دشمني مدعيان،دروغ و افتراء مليطوس را روشن مي
مقرر است   ن محاكمه جا ندارد و كيفر من روا نيست بلكهكنم قانونا اي اگر سهوا مي  در هر صورت مفتري هستي چه

سازند و يقين است كه اگر من بر خطاي خود آگاه   كه خطا كننده را بطلبند و با پند و اندرز او را بر اشتباه خود آگاه
ميكشاني و   اما تو عمدا بد ميكني كه مرا نديده و تعليماتم را نشنيده بداوري. ايستم شوم از ارتكاب آن باز مي

اندرز ميباشند از جلب بمحاكمه بازداشته   حال آنكه قانون كساني را كه سزاوار كيفر نيستند و فقط محتاج
  »است  پس اي آتينان مبرهن شد كه مدعي من هرگز در فكر تربيت جوانان نبوده و توجهي باين امر نداشته.است

  
كند يكي آنكه  در ضمن دفاع چند مسئله را توجيه ميصرفنظر از اينكه سقراط مليطوس را مردي مفتري ميداند،

داند ديگر اينكه  اصلي ارتكاب جرم و مستحق كيفر مي  عنصر قصد را كه موجبي براي عمل عمدي است عامل
و امروز هم .بوده است كه سقراط خيلي براي آن اهميت قائل ميشده است  تربيت جوانان يكي از مطالب مهمي

  چيزي كه.يلي توجه دارند و بيشتر به تبليغ و تنوير جوانان ميپردازند تا اشخاص مسننكته خ  احزاب نو باين
اين است .حقيقت بوده است  تر كرده است همان شهامت و روح فداكاري سقراط در راه سقراط را پس از مرگ بزرگ

و براي .حمل پذيرفته استآرام و از روي صبر و ت  كه سقراط در نيل بهدف از مرگ نهراسيده و حتي مرگ را با روح
و زاري ننموده زيرا التماس و اظهار عجز را خارج از شأن شخص خود   فرار از مرگ در محضر دادگاه تضرع

  ميدانسته زيرا اعتقاد او اين بوده است كه دادگاه جائي نيست كه از روي هوي و هوس قضاوت شود بلكه بايد گناه
بروز هيچگونه   شش و التماس روا نيست چه آنكه قاضي بايد بدونيا بيگناهي متهم ثابت گردد لذا طلب بخ

  :گويد سقراط در اين باره مي. احساسات و حب و بغض وظيفه خود را كه قضاوت بيطرفانه است انجام دهد
اند از قضاة  آمده و چون دچار خطر جزئي شده  اما شايد از ميان شما بعضي بياد داريد كه وقتي بپاي محاكمه«

خود را در اين جا   و براي اينكه دل ايشانرا بدرد آورند كودكان و همه خويشان و دوستان  و استرحام نموده التماس
در معرض بزرگترين مخاطرات ميباشم آن وسايل را بكار   اند و من با آنكه حاضر ساخته و بتضرع و زاري پرداخته

اگرچه باور .دهند  نگيزد و از روي خشم دربارهء من رأيام و شايد اين تفاوت احوال ايشانرا بيشتر بر من برا نبرده
اي براي كسي از شما بيايد آنچه ميتوانم  كنم اين نوع كسان در ميان شما باشند اما اگر فرضا چنين انديشه نمي

از سنگ و )اوميروس(عزيز منهم خويشان و بستگان دارم و بقول شاعر و حكيم بزرگ همر   بگويم اين است كه اي
ام و گذشته از خويشان سه پسر دارم كه يكي از آنها در جواني است و دو ديگر  بار نيامده بلكه آدمي زادهدرخت 

نه .جا حاضر نخواهم كرد آنها را براي سوز آوردن دل شما و فراهم ساختن مايهء رهائي خويش در اين  كودكند ولي
ر بشمارم بلكه منظور من نگاهداري شرافت و آبروي از آنكه ميخواهم لجاج كنم يا سر بزرگي بنمايم يا شما را خوا

اما زشت و ناشايسته ميدانم   پروا باشم يا نباشم مسئله ديگري است كه من برابر مرگ بي اين.شما و شهر شما است
ام بĤن وسايل دست ببرم،چون بر دلها  كه درست يا نادرست دريافته  كه در اين سا لخوردگي با آوازه دانشمندي

  »...سرشكستي خواهد بود  ست كه به بيشتر همگنان برتري دارم اگر ضعف نمودار كنم براي قومگذشته ا
  
خواستن با استغاثه و التماس روا نيست،بايد او را   از انتظار مردم گذشته بعقيده من استرحام از قاضي و بخشش«

مردم كند بلكه   يروي از ميل و هوايخود را ثابت كرد چه قاضي بر كرسي قضا ننشسته تا پ  قانع ساخت و بيگناهي
شرط سوگند ياد كند و در توانائي او نيست كه هر كسي را   بايد از قانون پيروي نموده داد را فرمانروا سازد و بر اين
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پس ما نبايد شما را به مخالفت سوگند خود بدهيم شما هم نبايد بگذاريد گرفتار اين عادت شويد . بخواهد ببخشد
  ». هر دو جماعت در پيشگاه خداوند گناهكار خواهيم بود اگر چنينكنيم

  
  تشويق مردم به احترام قانون

  
است ولي سقراط در ضمن توجه   هرچند كه حكمت سقراط حكمت اخالق و تهذيب روان است كه از مسائل فردي

بي و اجتماعي از در يونان قديم مسائل مذه.شده است  بمسائل اجتماعي داشته كه از اهم مطالب براي او محسوب
داراي قلمروي جداگانه و آداب و رسوم و مقررات اجتماعي قلمرو مستقلي   هم مجزا بودند بدين معني كه مذهب

از نظر   قانون يكي از مسائل اجتماعي بوده است.همچنانكه امروز هم در اروپا به همين شكل است. داشته است
از اختيارات اهالي بوده   احكام مذهبي مجزا و وضع قوانين قوانين اجتماعي از.سقراط بسيار محترم بوده است
  .اند است كه واجد حقوق بلد بوده

مورد توجه است چه بسيار   همانقدر كه وضع قوانين و تناسب آنها با محيط اهميت دارد احترام و اجراي آنها هم
و نيازهاي اجتماعي نيست يا اينكه  محيط  قوانين وجود دارند كه هيچگاه مورد عمل پيدا نميكند زيرا يا متناسب

يك مورد ديگري هم هست كه بناي .برخورد ميكند  اجراي آنها بلحاظ نقص و معايب سازمان اجتماعي باشكال
قانون را ازين سست و متزلزل ميكند و آنوقتي است كه قانون بازيچه شود و احترام آن از بين برود و امري كه 

  .وش هوي و هوس و باالخره گرفتار ضعف و فتور شوداجتماعي بوده دستخ  ضامن امنيت
با اينكه يكي از .او مشهود است  احترام به قانون و محترم داشتن اين احترام از نظر سقراط مهم و در خطابه دفاعيه

قابل الوصف تن بدين امر ندارد و با بردباري غير فراهم كرد مع  پيروان او بنام اقريطون موجبات فرار او را از زندان
  .وصفي جام شوكران را نوشيد و باستقبال مرگ شتافت

اي خودداري سقراط را از فرار خيلي ساده تلقي كنند يا اينكه امتناع او را ناشي از لجاجت يا اشتباه  شايد عده
آيا .بدانند ولي چنين نيست مردان بزرگ بايد سرمشق تعاليم خود باشند و الزمه رهبري فداكاري و شهامت است

از فرار سقراط ميتوانست بطريق ديگر رعايت احترام قانون را بمردم تعليم   تسليم شدن بمرگ و خودداريجز 
  دهد؟

آنها اقتضا داشته باشد از زير بار   اگر بنا باشد يك يا چند نفر قانون را آلت قرار دهند،يعني هر موقع كه منافع
شكلهاي مختلف درآورده و طبق منافع خود تفسير نمايند يا بيند قانون را ب قانون فرار نمايند يا هر وقت الزم مي

و اعمال نظر بيطرفانه دشمنان يا مخالفين را مجازات نمايند ديگر قانون مفهومي   اينكه قبل از محاكمه و قضاوت
ندارد و پايگاهي در مرجع تظلمات براي مردم پيدا نميشود بعقيده ما اگر قانون بد و مضر خوب اجرا شود بهتر 

زيرا در اين .است از آنكه قانون خوب و مفيدي آلت قرار گيرد و در جهت منافع مجريان اين دست و آن دست افتد
كه نشان   اميدوارند كه قانون همانطور كه هست و همانطور كه خواسته شد اجرا خواهد شد و راهي  صورت مردم

  .داده شده مورد خطر دزدان قانون نيست
با فساد از طريق صحيح   ه دفاعيه سقراط ديده ميشود همانا اصالح جامعه و مبارزهنكتهء ديگري كه از خطاب

سقراط .واقعي با نابودي افراد ايجاد نميشود  مبارزه از طريق كشت كشتار افراد دفع فساد نميكند و آرامش.است
مردم آتن حق بجانب او  از تعاليم و تبليغات خود برنداشته و سرانجام  محكوم باعدام شد ولي پيروان سقراط دست

  .او را در محكمه افكار محكوم كردند  دادند و دشمنان
برعكس آثار شوم و   باري معلوم نيست كه نابودي يك فرد مؤثر در ساير عوامل اجتماعي باشد بلكه

هاي ناهنجار دارد و چه بسا اوقات اعدام يا زجر و شكنجه فرد مورد احترام محرك احساسات و  العمل عكس
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خواهد داد و در نظر خرد و كالن عامي و غيرعامي   مني مردم خواهد شد و مسببين عمل را بيشتر مغرض جلوهدش
باري پس از آنكه حكم اعدام سقراط صادر .آيند نخواهد بود امر خوش  مفتضح خواهد بود كه پايان كار براي عاملين

  :شد حكيم يوناني چنين گفت
اينك آنچه بشما روي ميدهد پيشگوئي ميكنم زيرا كه چون مرگ نزديك پس اي كسانيكه مرا محكوم نموده « 

نمود پس شما را آگاه ميسازم كه چون من بميرم كيفر شما بزودي خواهد رسيد و   ميگردد بهتر ميتوان پيشگوئي
يشود مرا ميرانيد تا از بازپرسيكه در كار شما م. تر خواهد بود از شربت مرگي كه بمن مي چشانيد آن بخدا تلخ

نيستم گروهي   رهائي يابيد،اما بدانيد كه عكس آنچه مقصود داريد حاصل خواهد شد و بجاي من كه يك تن بيش
شما نميدانستيد،اما پس از آنكه من مردم آنها   بسرزنش شما برخواهند خاست تا كنون من جلوگير ايشان بودم

ايد كه بايد مردم را بكشيد تا  چه اگر گمان كرده  گيري و مزاحمت بيشتر خواهند كرد ترند بر شما نكته چون جوان
شيوه براي رهائي از دست مالمتگرنه شايسته و   ايد اين كسي شما را از جهت بدكاري سرزنش نكند باشتباه افتاده

نيكو   تر آنست كه بجاي بستن دهانها و بريدن زبانها خود را براستي تر و پسنديده نه سودمند است و راه ساده
  ». اين بود آنچه به محكوم كننده خود ميخواستم بگويم و از ايشان درميگذرم .د و در راه راست قدم نهيدنمائي

  
  

  پايان
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