
 34ـ19: 1394، بهار 1، شمارة 45فصلنامة مطالعات حقوق عمومي، دورة 

  
  
  

  افالطون ةاحترام به قانون در انديش
  1اميد احمدي

  چكيده
تـوان در شـرايط عـادي     مـي  به چه ترتيـب يعني  ؛است» احترام به قانون«حقوق  ةيكي از مسائل اساسي در فلسف

ه جـ يا برعكس، آيا شرايطي وجود دارد كه نافرمـاني از قـانون از لحـاظ اخالقـي مو     ؟دكراطاعت از قانون را توجيه 
كـه   ،توجيه مقتدرانه و اطاعت بدون قيد و شرط از قانون است ةبرداشت عموم از ديدگاه افالطون دربردارند باشد؟

ضمن نقد تفاسير اقتدارگرايانه، اقتدار قانون از ديدگاه فضيلت اخالقـي   ،در نوشتار حاضر. فاقد مبناي عقالني است
لـوم  در جـايي كـه مع   .دليل احترام شهروندان به قانون كسب فضايل اخالقي است ،در اين ديدگاه. شود  مي بررسي

ان و شـهروندان  گـذار  قانونميان  ،شرط فضليت اخالقي پيشمنزلة به  ،وگو شود امكان ايجاد تعامل و برقراري گفت
  .شود مي نافرماني از قانون مطرح ةوجود ندارد، گزين
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  مقدمه
مكتـوب   يآثـار او  از .دوران باستان است نخستين فيلسوف) قبل از ميالد 347 ـ 427(افالطون 

شناسـي،   زيبايي ،شناسي، اخالق عميق وي در متافيزيك، دانشهاي  ديدگاه. به يادگار مانده است
ترين فيلسوف تـاريخ نـام    و را بزرگاو تعليم و تربيت به حدي گسترده است كه برخي  ،سياست

از اي  افالطون باعث شـده اسـت كـه در هـر دوره     ةوسعت انديش ).Magee, 2001: 24( اند نهاده
هزار سال اين  تاريخ يك جهت فكري وي توجه همگان را به خود معطوف بدارد و در طي تقريباً

 ،يكي از موضوعات مورد بحث افالطـون ). 787 :1375كمپرس، (اند  جا شده جابه گوناگونجهات 
 وضـوع م ،هسـاخت ه را بـه خـود معطـوف    كه در دوران معاصر بار ديگر توجه اهالي فكر و انديشـ 

تـوان در شـرايط عـادي     مـي  بـه چـه ترتيـب   پرسش اساسي اين است كه . احترام به قانون است
يا برعكس، آيا شرايطي وجود دارد كه نافرماني از قانون از لحاظ  ؟اطاعت از قانون را توجيه نمود

شايد بتوان بـه  بتاباندنوري حقوق  ةاگر فضيلت اخالقي بر موضوعات فلسف ه باشد؟اخالقي موج ،
 ،افالطـون هـاي   يافتن پاسخ درخور و شايسته يكي از رسالهبراي . االت پاسخ مناسبي دادؤاين س
 از عمـوم  برداشـت . دشو  مي وگو تنظيم شده است، بحث و بررسي كه در قالب گفت، كريتوبه نام 
زيـرا ايـن    ،مناسبي نداده اسـت است كه اين رساله به پرسش مذكور پاسخ  گونه اين كريتو ةرسال

 يقـانون اسـت و فاقـد اسـتدالل     ط ازاطاعت بدون قيد و شر توجيه مقتدرانه و ةكتاب دربردارند
داننـد   مـي  را اقتدارگرايانـه  كريتـو رسد كه كساني كـه مطالـب    مي نظر چنين به. قوي و منسجم

  .اند بسيار بد جلوه داده را كريتو ديالوگ
، اقتـدار  كريتـو  ةرسـال  ةضمن بيان و نقد تفاسير اقتدارگرايان ،دشو مي در نوشتار حاضر سعي

در  كريتـو ديـالوگ  بـه  الزم است  ،به همين منظور. شودقانون از ديدگاه فضيلت اخالقي بررسي 
 ةفلسـف هـاي   بخـش  همـة زيرا اعتقاد بر اين است كه  ،يمكنافالطون توجه هاي  كنار ساير نوشته

ها  تنگاتنگ با هم دارند و هيچ گونه شكافي در آن يكه ارتباطاست  اي منظومه ةبه مثابافالطون 
 ،سـپس  ،مكنـي   مياشاره  كريتو ةمفاد رسالبه  به اختصارنخست  ،مطالب ةدر ادام. شود ديده نمي

تفسـير فضـليت اخالقـي    بـه  و پـس از آن   مكشي مياين رساله را به چالش  ةتفاسير اقتدارگرايان
تواننـد از   مـي  روشن خواهد شد كه از ديدگاه افالطون شـهروندان در چـه شـرايطي    .پردازيم مي

  .فرمان قانون سرپيچي كنند

  »كريتو«مرگ سقراط و رسالة 
هـاي خـود و    چه در بحث ،استاد افالطون ،زندگي همراه با فضيلت همان چيزي است كه سقراط

هاي  روزها در كوچه سقراط. ه بودهم و غم خود را بدان معطوف كرد همةچه در زندگي روزمره، 
. زنـدگي خـود سـازند    ةداد تـا فضـيلت را پيشـ    مـي  افتاد و جوانان را تعلـيم  مي شهر آتن به راه

 كرد و مـردم  مي ها را رو وگوهاي سقراط با اشخاص متنفذ و مدعيان علم و دانايي دست آن گفت
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دايـر بـر دانـايي نيسـت و      فـرد  ةشـد  متورم مفهميدند كه اين ادعاها چيزي بيش از يك توه مي

تركانـد و بـا ايـن كـار پـرده از رخسـار جهـل آنـان          مي سقراط با نشتر پرسش خود اين تورم را
آمد و به همين دليـل پـاي او را    گونه رفتار سقراط به مذاق افراد فوق خوش نمي اين. داشت ميبر

  .وي را فراهم آوردند ةبه دادگاه كشاندند و اسباب محاكم
عليه سقراط در دادگاه مطرح شد چـه بـود؟ مگـر سـقراط مرتكـب چـه رفتـار        اتهاماتي كه 

فروشي به نام آنيتوس، كه سقراط پسر وي را انـدرز داده بـود تـا     ناشايستي شده بود؟ تاجر چرم
سـقراط از  «از دباغي دست بردارد و به فلسفه بپـردازد، در مـتن كيفرخواسـت مـدعي شـد كـه       

جديدي را تبليغ نمـوده و از ايـن طريـق وي جوانـان را      پرستش خدايان خودداري كرده و دين
دينـي از موضـوعات بسـيار     داري و بـي  موضـوع ديـن  ). 19 :1357افالطـون،  ( »فاسد كرده است

بر آن است كه عموم جامعـه درك درسـتي دربـارة آن     اثوفرونافالطون در رسالة . پيچيده است
تنهـا   سـقراط در دادگـاه نـه   . آن دارنـد  هاي خود برداشـت نادرسـتي از   ندارند و اغلب در قضاوت

. دار و متقـي اسـت   خود را از اين اتهامات مبرا دانسـت، بلكـه مـدعي شـد كـه وي فـردي ديـن       
رأي گناهكار شناخت و بـه نوشـيدن جـام     220رأي در مقابل  280منصفة دادگاه او را با  هيئت

  .شوكران محكوم كرد
خترزمين است و، بـه گمـان برخـي، از    مرگ سقراط يكي از موضوعات مهم تاريخ فرهنگ با

اين تاريخ به بعد فلسفه در هر راه كه گام بگذارد، به نحوي از انحا، از شخصـيت ايـن شـهيد راه    
جريــان محاكمــه و رأي دادگــاه بــر افالطــون و ). 13 :1389گــوارديني، ( حكمــت متــأثر اســت

هـا بـا چشـم     آن. خت بـود ها بسـيار سـ   شاگردان سقراط بسيار گران آمد و پذيرفتنِ آن براي آن
يـابي بـه حقيقـت و تـرويج فضـيلت گذرانـده        خود ديدند كسي كه همة عمر خـود را در دسـت  

است، اينك در برابر فرشتة نابيناي عـدالت بـه مـرگ محكـوم شـده اسـت و ايـن فرشـته قـادر          
حال در برابـر ايـن حكـم چـه بايـد      . نيست تا قدر و منزلت واقعي يك اَبرانسان را تشخيص دهد

كرد؟ آيا بايد مطيع قانون بود و حكـم دادگـاه را الجـرم پـذيرفت؟ يـا اينكـه اطاعـت از قـانون         
داراي استثناست و وقتي كه تبعيت از قانون رفتن به بيراهـه اسـت بايـد از اطاعـت آن سـر بـاز       

، آنجا كه موضوع بازگشـت فيلسـوف بـه درون    »تمثيل غار«و در  جمهورزد؟ افالطون در كتاب 
وقتي فيلسوف بـا ديگـر زنـدانيان، كـه     «: گويد كند، با كنايه به مرگ سقراط مي رح ميغار را مط

گوينـد كـه    ها در پاسخ مي اند، راجع به بيرون از غار صحبت كند، آن از قيد اسارت رهايي نيافته
حال اگر وي سعي در بـاز كـردن غـل و رنجيرهـا كنـد، آنـان بـه        . وي ديدگانش تباه شده است

  ).400 :1386افالطون، (» هند كشتيقين وي را خوا
شاگردان و دوستان سقراط، كه در جريان محاكمه فقـط نـاظر مـاجرا بودنـد، تـازه، بعـد از       

در ايـن  . درد آمـد  بـودن حكـم صـادره بـه     ها از ناعادالنـه  صدور حكم به خود آمدند و وجدان آن
بـه نگهبـان زنـدان، نـزد      دادن  هنگام، كريتو، يكي از دوستان ثروتمند و متنفذ سقراط، با رشـوه 

ه شـد  از قرار معلوم، مقـدمات فـرار نيـز آمـاده     . تا از زندان فرار كند ستو از او خوا رفتسقراط 
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وگـويي كـه ميـان سـقراط و كريتـو       در گفت. به خارج از آتن فرار كند ستتوان و سقراط مي بود

نخسـت از كريتـو   اي به همـين نـام بـه رشـتة تحريـر درآمـد، سـقراط         انجام گرفت و در رساله
ايـن ديـالوگ، از حيـث    . تا با هم به بررسي درستي يا نادرستي پيشنهاد كريتو بپردازند ستخوا

احترام به قانون، بسيار درخور توجه است، زيـرا رويكـرد سـقراط در ايـن رسـاله در مقايسـه بـا        
بـود در  چرا سقراط با وجـود آنكـه معتقـد    . رسد نظر مي ساير اعتقادات وي تا حدودي عجيب به

هـا   گـذارد، ولـي آن   هـا احتـرام مـي    شود، به قوانين آن ميان آتنيان انسان دانا و فاضل ديده نمي
د؟ آيا اطاعت كوركورانه از قـوانين بـا ايـن اعتقـاد سـقراط      كردنوي را ناعادالنه به مرگ محكوم 

. )57 :1357افالطـون،  ( »در هـر حـال، نبايـد مرتكـب عمـل ناعادالنـه شـد؟       «سازگار است كه 
د و بـه نـوعي   سـاز  ديالوگ كريتو، به مانند بسياري از آثار افالطون، خواننده را با خود همراه مـي 

ارنست وين ريب بر آن است كه اين ديالوگ شـكل آرمـاني يـك    . كند پاي وي را به بحث باز مي
مـا نيـز،   ... يك نوع فعاليـت اسـت  . اين ديالوگ يك نوع تصوير است و نه آموزش«: نظريه نيست

بنـابراين، در ديـالوگ   . وگو شـركت داريـم   مقام خواننده و مخاطب، غيرمستقيم، در آن گفت در
بايد از سطوح معاني شناخت داشت و بايد از رابطة ميان آنچه اظهار شـده و آنچـه گفتـه نشـده     

  ).Weinrib, 1982: 87( »آگاه بود
 را بـه بيـرون شـهر    نخست آنكه كساني كـه تـو  : كرد كريتو براي پيشنهاد خود داليلي اقامه

در ثـاني،   ؛توان بـا مبلغـي نـاچيز آرام كـرد     مي گران را نيز خواهند و فتنه برند مزد گزاف نمي مي
ي يا دش ميبايست داراي فرزند  يا نمي. آنان را تربيت كني يفرزندانت به تو نياز دارند و تو موظف

تو از خاموش نشسـتن خـود   سوم آنكه دوستان  ؛چون شدي، نبايد آنان را به حال خود رها كني
از  ،با داشـتن مـال و مكنـت فـراوان     ،پندارند كه دوستان سقراط مي شرم دارند، زيرا همه چنين

  ).52 :1357افالطون، ( شود مي ها ننگ آن ةرهايي وي شانه خالي كردند و اين بدبختي ماي
ـ  كـرد ند، ستايش بودسقراط دوستانش و از جمله كريتو را، كه نگران او  كـه   بـود ر آن ، امـا ب

اي است كه پس از پژوهش كافي برتري آن بر ديگر  روش وي در زندگي همواره پيروي از عقيده
مـردم دربـارة فـرد چـه قضـاوتي      تـودة  بنابراين، نبايد در اين انديشه بود كه  .عقايد آشكار شود

ي خـوب  خواهند كرد، بلكه آنچه مهم است نظر كساني است كه نيـك و بـد و عـدل و ظلـم را بـه     
آدمي هيچ گاه نبايـد  «: دكرآنگاه سقراط اين انديشة بنيادين اخالقي خود را مطرح . شناسند مي

 :1357افالطـون،  ( »خواسته و دانسته مرتكب ظلم شود، حتي اگر ديگران بـه او ظلـم روا دارنـد   
نه حاال كه در زنـدان هسـتم و   . داردناصل اخالقي است و در هيچ شرايطي استثنا  اين يك). 58

اگر كسي در حق ما ظلم يا بـدي كـرده باشـد،    . چه به نفع ما باشد چه به ضرر ما. ه قبل از آنن
  .حق نداريم ظلم يا بدي كنيم

خواست تا به پيشـنهاد فـرار از زنـدان از ديـدگاه فـوق       سقراط در ادامة بحث از كريتو 
: گذاشت و گفت انگاري براي قوانين به بحث  وي فرض گريز از زندان را با شخصيت. بنگرند

كني؟ آيا جـز اينكـه بـه     اگر قوانين و جامعة آتن راه بر ما بگيرند و بگويند سقراط چه مي«
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اندازة توانايي خود ما را كه قوانين اين شهر هستيم و در نتيجه تمام دولت آتـن را پايمـال   

ي انـد و رأ  پاسخ احتمالي چنين است كه دولت و قوانين آتن به او ظلـم كـرده  » سازي؟ مي
در اين هنگام، قوانين عهدي را به سقراط گوشـزد  . دادگاه نيز برخالف حق صادر شده است

اين عهد يا توافق چيزي شبيه به نظرية قرارداد اجتماعي است كه توماس هـابز و  . كنند مي
وگـو، قـوانين، كـه بـه      در اين گفـت . اند هاي خود بدان پرداخته جان الك و روسو در نظريه

دنيا آورديم، تو را بزرگ كرديم، و بـه تـو    ما تو را به«: گويند اند، مي يه شدهوالدين فرد تشب
بـه تـو و همـة    . به تو و ساير شهروندان سهمي از خير و بركت عطـا كـرديم  . آموزش داديم

توانيد هر  آتنيان اعالم كرديم كه وقتي به سن بلوغ رسيديد و همه جاي شهر را ديديد، مي
هيچ قانوني شما را از اجراي اين . و اموالتان را نيز با خود ببريد جا كه دوست داشتيد برويد

تواند بـه شـهر    هر يك از شما، كه از شهر و قوانين آن خوشش نيايد، مي. كند كار منع نمي
امـا كسـي كـه روش اجـراي عـدالت و      . ديگري برود و اموال خود را نيز همـراه خـود ببـرد   

اين در شهر بماند، ما بـا او بـه يـك توافـق ضـمني      حكمراني ما را مالحظه بكند و با وجود 
كسـي كـه از اجـراي ايـن     . كنـد  ايم و آن اين است كه او از دستورات ما اطاعت مـي  رسيده

نافرماني ) قوانين(نخست آنكه نافرماني از ما : فرامين سر باز زند مرتكب سه گناه شده است
پيروي نكرده؛ و سوم آنكه وي بـا   از دستورات والدين است؛ دوم آنكه از دستور مربيان خود

نموده است كه از دستورات درست ما اطاعت كند يا بر ما روشن سازد كه ) ضمني(ما توافق 
پس از اين سخنان طوالني، قـوانين در  ). 60 :1357افالطون، ( »دستورات ما نادرست است

شود و كسي كه در  افزايند كه سقراط با فرار از زندان مرتكب نقض قرارداد نيز مي ادامه مي
شود تا  بدين ترتيب، كريتو قانع مي. گمان، فاسدكنندة جوانان است تباهي قانون بكوشد، بي

  .بردارداز پيشنهاد خود، مبني بر فرار سقراط از زندان، دست 
تـوان آن   در يك گونه تفسير، كه مي. دربارة ديالوگ كريتو تفاسير گوناگوني ارائه شده است

دهنـدة   وچـرا از قـانون و نشـان    چـون  اطاعـت بـي   گ،را تفسير اقتدارگرايانه ناميد، محتواي ديالو
راه را براي  اين تفسير اقتدارگرايانه از ديالوگ مزبور. جايگاه رفيع قانون در انديشة افالطون است

رسـد كـه اطاعـت     مـي  نظـر  امـا چنـين بـه   . گذارد مي باز ،هرچند ظالمانه ،نوع قانوني توجيه هر
هـاي   كوركورانه از قانون و ارتكاب عمل ظالمانه چيزي نيست كه با افكار افالطون در ساير نوشته

آدمـي  « نقض همان اصل اخالقي افالطـون اسـت كـه    ،در واقع ،خواني داشته باشد و اين وي هم
نـوعي   ،در واقـع  ،زيـرا تحمـل ظلـم نيـز     .»هيچ گاه نبايد خواسته و دانسته مرتكب ظلـم شـود  

  .عدالتي شود رواداشتن ظلم در حق خود است و فرد نبايد در حق خود نيز مرتكب ظلم و بي
گرايانـه   و در ادامه تفسـير فضـيلت   خواهيم پرداختتفسير اقتدارگرايانه به  نخست ،در ادامه

  .واهد شدارائه خ
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  تفسير اقتدارگرايانه
به معني پذيرش ايـن   ،در حقيقت ،يك بحث اقتدارگرايانه منزلةبه  ،افالطون كريتوتفسير كتاب 

بخشيدن به قوانيني كه خواهان اطاعت محـض   شخصيت اب ،وجود همةبا  ،سخن است كه سقراط
آنچـه فـرامين و احكـام    هـر  به آيا شما حاضريد «: آمده است كريتودر كتاب . استبودند موافق 
از  ،كـه  انـد  آنكريتو بـر   ديالوگ ن و شارحانِابرخي از مفسر »كنند گردن نهيد؟ مي دولتي بيان
عـدالتي   بـي بـه   ،در عمـل  ،اطاعت از قانون كاري درست است، هرچند كه آن قانون ،نظر سقراط
ن و مجـازات مـرگ توسـط    توان از رد پيشنهاد فرار از زندا مياز نظر اين افراد، آنچه . فرمان دهد

خـود را   سقراطسقراط و همچنين موافقت ظاهري وي با قوانين آتن استنباط كرد اين است كه 
 ي قـانون چـه چيـز بايـد باشـد     انظـر از اينكـه محتـو    دانست، صـرف  ميملزم  به اطاعت از قانون

)Bostock, 1990: 1-20(. 
با والدين و همچنين برقراري ، عمدة شارحان بر شباهت قوانين كريتودر تفاسير رسالة 

در ايـن  ). 54 :1382كلـي،  ( نماينـد  نوعي توافق ضمني ميان شهروندان و قوانين تأكيد مي
اند  شود موظف توافق ضمني، شهروندان در قبال امكاناتي كه در ساية وجود قانون حاصل مي

عادالنه باشد دهد به قدري نا از دستورات قوانين اطاعت كنند، هرچند فرماني كه قانون مي
همان گونه كه اشـاره شـد، ايـن توافـق     . كه حكم مرگ فردي همچون سقراط را صادر كند
در نظرية قرارداد اجتماعي، چنين فرض . ضمني چيزي مشابه نظرية قرارداد اجتماعي است

انسـان گـرگ انسـان     ـ كه در آنْ  »وضع طبيعي«شود كه افراد براي رهايي از مخاطرات  مي
ـ به تأسيس دولت و حكومت مبادرت  يابي به امنيت در وضع مدني و دست شود محسوب مي

خداوند ميرايي است كه آدميان در ساية اقتدار او صلح  ، حاكم»وضعيت مدني«در . ورزند مي
توانـد از فرمـان حـاكم     در اين وضعيت، ديگر كسي نمـي . كنند و آرامش و امنيت كسب مي

طبق گفتـة روسـو، هيئـت    . ة خود سرپيچي كرده استسرپيچي كند، چون، در واقع، از اراد
حاكمه حق دارد هر كس را كه از ارادة عمومي تبعيت نكند به اين كار مجبور كند و، بـه  «

اختالف توافقِ ضـمني  ). 118 :1385روسو، ( »سازند تا آزاد باشد قولي، متمرد را ناگزير مي
ي در اين نكته است كه، طبق مالحظات شده در ديالوگ كريتو با نظرية قرارداد اجتماع اشاره

نويسندگان قرارداد اجتماعي، هدف اوليه از وضع اين قرارداد همانا حفظ جان آدميان است؛ 
حال اگر حاكمي به فرد دستور دهد تا خود را بكشد يا زخمي كند يا از مقاومت در مقابـل  

ره، چشـم بپوشـد و ايـن    ديگران خودداري كند يا از لوازم حيات، مانند خوراك، دارو، و غي
دستور نيز عادالنه صادر شده باشد، با اين وضعيت، بـاز هـم، از نظـر تومـاس هـابز، ديگـر       

). 223 :1384هابز، ( پرداز قرارداد اجتماعي، او حق خودداري از اجراي دستور را دارد نظريه
تي همچون رسد كه براي فردي، ح نظر نمي چنين به كريتوشده در  اما در توافق ضمني اشاره

  .سقراط، تخطي از قانون مجاز باشد
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، به برداشت اقتدارگرايانة فوق از ديالوگ كريتـو بـا   سقراط و دولتريچارد كراوت، در كتاب 

وي بر آن است كه در يونان باستان قوانين بر اين فرض تكيه . كند  تأكيد بر نقش والدين اشاره مي
تـرين   تعـرض و قتـل صـورت نگيـرد، كوچـك      اند كه حتي اگر هيچ نـوع اعتراضـي دربـارة    كرده
اهالي يونان باستان خواهان مباني عقلي ممنوعيت . احترامي به پدر و مادر زشت و ممنوع است بي

از نظر . دانستند العادة اين ممنوعيت مي تعرض به پدر و مادر بودند و اين مباني را در منافع خارق
از . د شايستگي ندارد تا از تعرض مصـون بمانـد  داري نكن منطقي، هر چيزي كه از اين منافع نگه

تنها مديون پدر و مادر، بلكه مديون اهـالي آتـن نيـز     آنجا كه سقراط وجود و تعليمات خود را نه
اما روزلين ويز در برداشت ). Kraut, 1984: 49( گرفت بايست قوانين را ناديده مي دانست، نمي مي

خواسـتند كـه    از نظر وي، اگر قوانين مـي . پردازد ت مياقتدارگرايانة ديگري به نقد برداشت كراو
ها اطاعت كند، نيازي به تشبيه پدر و مادر نبود؛ يعني قوانين نيازي  سقراط به دليل قدرداني از آن

قـوانين  . نداشتند تا براي بيان منافع زندگي و تعليمات مشترك از پدر و مادر اسـتمداد بطلبنـد  
اگـر  . دست حاكم ظالم، و فراواني آذوقه و آسايش اشـاره كننـد  توانستند به مسكن، نجات از  مي

توانست بهتر از آنچه بيان كرديم ارائـه   خواست كه موضوع قدرداني را مطرح كند، مي سقراط مي
ويژه  كاري كه قوانين، به«: دهد دست مي ويز تفسير اقتدارگرايانة ديگري از ديالوگ كريتو به. كند

دهند اين است كه اين قوانين در جايگاه پدر  آموزش و پرورش، انجام ميقوانين مربوط به ازدواج و 
» .مراتبي و نابرابر اسـت  اي سلسله ها با شهروندان رابطه اند، از اين رو، رابطة آن و مادر قرار گرفته

ها نافرماني كند، چون وي، نسبت به قوانين،  اند كه سقراط نبايد از آن طبق نظر ويز، قوانين بر آن
گيري قوانين ازبين  گيري وي به موجب قدرت تصميم قدرت تصميم. تري قرار دارد جايگاه پاييندر 
گيري پدر و مـادر   گيري فرزندان با قدرت تصميم گونه كه قدرت تصميم رود؛ درست به همان مي

  ).Weiss, 1998: 99( شود ناديده گرفته مي
رسد كه رابطة  نظر مي ا پدر و مادر بهمنشأ اين نابرابري در چيست؟ در رابطة ميان فرزندان ب

، اديپـوس در افسانة . گرفته از امري مقدس بود مراتبي، دست كم، در يونان باستان، نشئت سلسله
اين قتل زماني صورت گرفت كه اديپوس بـراي  . اديپوس، با قتل پدرش، مرتكب گناه بزرگي شد

آنتيگون، دختر اديپـوس،  . ده گرفتدفاع از خود مرتكب اين قتل شد و اصل و نسب خود را نادي
در مقابل پادشاهي كه وي را بـزرگ كـرده و دسـتور بـه عـدم دفـن جسـد بـرادرش داده بـود          
ايستادگي كرد و دستور وي را ناديده گرفت تا، بر طبق فرامين مذهبي، جسد بـرادرش را دفـن   

تر از روابط پـدر و   روابط خوني بسيار مهم ،در هر دو مورد. )391ـ  386: 1387هاميلتون، ( كند
ها را بزرگ كرده و تعليم  دند كه پدر و مادر آنپذيرفته بوهم اديپوس و هم آنتيگون . مادري بود

. ها به روابط خوني احتـرام نگذاشـته بودنـد    در هر دو مورد، جنايت اصلي اين بود كه آن. اند داده
وم نيسـت كـه چـه چيـز     معلـ . شـود  نمـي  خوني مقدس ميان شهروندان و قانون ديده ةاين رابط

ايـن  . مراتبي ميان قوانين و شهروندان استنتاج كـرد  سلسله ةتوان از نابرابري و رابط مي ديگري را
  .كند مي دعوت كريتو ةنكته ما را به تفسير ديگري از رسال
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  گرايانه تفسير فضيلت
ژه كتـاب  ويـ  كنيم به ديالوگ كريتو در كنار ساير آثار افالطون، بـه  در اين تفسير تالش مي

گونه كه گفته شد، سقراط به ترويج فضيلت در آتن  همان. ، بپردازيمآپولوژيو رسالة  جمهور
فضيلت را به سـالمتي جسـم و    جمهوراو در جاهاي مختلف از كتاب . داد بسيار اهميت مي

افالطون از مفهوم سالمتي براي بيان و حمايت از فضـيلت اسـتفاده   . روح تشبيه كرده است
همان طور كه چيزهايي براي بدن مفيد و چيزهايي هم مضر است، «: گويد او مي .كرده است

فضـيلت نـوعي   . در مورد روح نيز همين گونه است و از اين نظر فرقي ميـان آن دو نيسـت  
شـمار   بيماري، زشتي، و ضـعف روح بـه   سالمتي، زيبايي، و شرايط مناسب روح است و گناه

ها فرد بر  مقايسه ميان دو نوع رويكردـ كه در يكي از آنآن گاه افالطون در مقام » .رود مي
برد و رويكرد ديگري كـه در   سر مي اساس دادگري و درستكاري و عمل به عدل زندگاني به

ـ بدون هيچ ترديدي گزينـة    آن بيدادگري هست و عمل به ظلم نيز از مجازات مصون است
باره ازدست داده باشد، زندگي  ا يكدهد، زيرا وقتي انسان سالمت خود ر نخست را ترجيح مي

پس چگونـه  «. شود، هرچند كه قابليت خوردن و آشاميدن داشته باشد ناپذير مي وي تحمل
ممكن است كه وقتي اصل و اساس زندگاني انسان، كه روح اوست، مغشوش و فاسـد شـده   

ز عيـب و  باشد، زندگاني براي وي قابل تحمل باشد، ولو هنوز توانايي همه كار جز رهـايي ا 
سـقراط در رسـالة   ). 260 :1386افالطـون،  ( »ظلم و اكتساب عدل و حسـن داشـته باشـد   

شود كـه از   رود، چند مورد را متذكر مي شمار مي ، كه خطابة دفاعي او در دادگاه بهآپولوژي
خواستند  فرمان قانون سرپيچي كرده است و آن دقيقاً در جايي بود كه قوانين از سقراط مي

كند كه، در دوران  سقراط در رسالة مزبور اشاره مي. اي غيرعادالنه رفتار كند گونهتا وي به 
ها حكم كردند تا سقراط و سـه تـن ديگـر لئـون را از سـاالميس       حكومت سي تن جبار، آن

از آنجا كه اين حكم نادرست و برخالف عدالت بود، سقراط از اجراي . بياورند تا او را بكشند
در صورتي كـه حكومـت آن سـي تـن دوام     ). 30 :1357افالطون، ( اين حكم سرپيچي كرد

ر مي در جايي ديگر از اين خطابه، سقراط در مقام عمل به . دمانْ د، قطعاً سقراط زنده نميآو
كند كه اگر دادگاه حكمي صادر كند كه به  رفتار، بر طبق عدالت، خطاب به دادگاه بيان مي

 ود، او از اجراي ايـن حكـم خـودداري خواهـد كـرد     موجب آن ديگر سقراط دنبال فلسفه نر
سقراط نيازمند اين نبود تا قوانين وي را صاحب فضـيلت بيشـتري   ). 26 :1357افالطون، (

هـا را در حفـظ و تـرويج فضـيلت همـة       خواستند كه او نقش آن كنند، اما قوانين از وي مي
بـا سـاير آثـار     كريتـو ز رسالة بنابراين، تفاسير اقتدارگرايانه ا. رسميت بشناسد شهروندان به

  .رسد نظر نمي افالطون چندان سازگار به
يعني همان گونه كه  ؛دكرتوان اشاره  مي شباهت ميان قوانين و والدين از جهتي ديگر همبه 

معنـوي و فضـيلت    ةجنب فرزندان كهند ا آنمين نيازهاي فرزندان خواهان أپدر و مادر به هنگام ت
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. ، وضعيت قانون نيـز در قبـال شـهروندان بـه همـين ترتيـب اسـت       شخصيت خود را ارتقا دهند

اينكه مـا   رايب. آيد و عادت نيز نيازمند ايجاد نوعي نظم است مي دست هفضيلت از طريق عادت ب
به رفتار خاصي عادت كنيم يا اينكه كسي ديگر تصميم بگيرد كه رفتار خاصي از ما سر بزند، مـا  

مـثال اگـر    ،صورت مكرر از ما سر بزنـد ه تا اينكه رفتار خاصي ب نوعي نظم در رفتار نيازمنديمبه 
پيانو شود، بايد سعي كند انگشتان خـود را روي صـفحه كليـد دسـتگاه      ةشخصي بخواهد نوازند

 بيشتر كودكان. آيد مي دست اين عادت فقط از طريق تكرار به مدت زمان طوالني به. عادت دهد
پـدر و   ،روزي يك ساعت به تمـرين بپردازنـد، از ايـن رو    توانند خود را عادت دهند كه مثالً نمي

د و آنان نيـز بايـد از آن دسـتور اطاعـت     نگذار مي ها آن ةمادر يا استاد پيانو اين وظيفه را بر عهد
از ايـن رو،  . نياز تعميم عادت فضيلت است نظم تحميلي پدر و مادر پيش ،به همين طريق. كنند

. نيازهايي هستند براي رشد شهروندان صاحب فضيلت قوانين پيشبه منظور رسيدن به كماالت، 
قوانين نيز . موضوع عادت است افالطون گوياي اين واقعيت است كه آموزش فرد ةارزيابي ماهران

از امـور   رخيببراي . گيري اين عادت از طريق تكرار براي تقويت شكلاست روش بسيار مناسبي 
عـالوه   ،انگذار قانوناين سخن بدان معني است كه . وضع كرد يتوان از طريق قوانين مقررات نمي

  .ها نيازمندند ها و رهنمون توصيه ةجويي دربار چارهبه  ،بر قوانين
و در ا. ي داردبسـيار كيد أكسب فضيلت بر نقش قانون ت ةدربار ،مانند استاد خود ،ارسطو نيز

سـالمت  را غايت پزشكي  مثالً ،نددا مي هر دانش و فني را داراي غايتي اخالق نيكوماخوسكتاب 
شـمار   بـه اما چيزي وجود دارد كه خود غايت اعلـي  . داند مي سازي را خود كشتي و غايت كشتي

. آدميان جز خيرِ چيزي نيست به د و آن غايتشو  نمي رسيدن به چيز ديگر تلقي ةود و وسيلر مي
فعاليت نفس مطابق با فضـيلت  بختي آدميان در اين است كه  افزايد كه خير و نيك مي وا ،سپس
نامد،  مي خرد كه وي آن را جزء بي ،يك بخش از آن :نفس انسان نيز شامل دو بخش است. باشد

از  ،بخش ديگـر نفـس  . مانند تغذيه و رشد يا جزء شهواني ،حيوانات مشترك است همةدر ميان 
نظر ارسطو، بخش عقالني است و ضرورت دارد تا بخش شهواني زير نظر بخش عقالنـي فعاليـت   

. شود كه فضيلت مربوط به بخش عقالني نفس است مي معلوم ،بندي با توجه به اين تقسيم. كند
. اخالقـي  تيك نوع فضيلت عقالني است و نوع ديگر فضـيل  :اما فضيلت نيز خود بر دو نوع است

اما  ،آيد و نيازمند تجربه و زمان است مي است كه فضيلت عقلي از راه آموزش پديد آن برارسطو 
توان از راه بناكردن معمار  مي همچنان كه ،ارسطو ةطبق گفت. عادت است ةفضيلت اخالقي نتيج
از طريـق اعمـال    ،توان در اين رشته استاد شد، به همين ترتيـب نيـز   مي زدن شد يا از راه چنگ

شـود و از طريـق    دار مـي  خويشتني آدمي دار خويشتنتوان عادل شد و از راه تمرين  يم عادالنه
با پديدآوردن عادت بـه   ،ران در جامعهاگذ از اين رو، قانون. شود مي رفتار شجاعانه نيز فرد شجاع

 ي نيـز همـين اسـت   گـذار  قانونسازند و غرض هر نظام  مي پيروي از قانون، مردمان را بافضيلت
  ).54 :1378ارسطو، (

است كه آدمـي بايـد از دوران جـواني زيـر لـواي       بر آنارسطو  ،در راستاي همين طرز تفكر
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در  ويـژه  بـه  ،انه با طبع بيشتر مردماندار خويشتناز آنجا كه زندگي . قانون به فضيلت خو بگيرد

صـحيح  امـا تربيـت   . ن كندنخستين تربيت را معي ةشيو بايد سازگاري ندارد، قانون ،جواني ةدور
جواني نيست، بلكه در دوران پختگي نيز اين تربيت الزم است و از ايـن جهـت    ةفقط خاص دور

كه قوانين  ،برخالف افالطون ،ارسطو. دوران زندگي فرد حائز اهميت خواهد بود همةقانون براي 
 است كه قدرت قانون از قدرت والدين نيـز بيشـتر و برتـر    بر آن، استرا به والدين تشبيه كرده 

آوري برخوردار نيسـت، مگـر آنكـه     از اين نظر، قدرت والدين براي فرد از چنان نيروي الزام. است
شـود،   مـي  كه از عقـل و حكمـت عملـي ناشـي     ،اما قانون. والدين مزبور شاه يا شبيه شاه باشند

 هـاي شـهروندان را دارد و از ايـن بابـت رنـج چنـداني احسـاس        قدرت مقابله با اميـال و هـوس  
  ).398 :1378ارسطو، ( البته به شرطي كه موافق با عدالت باشد ؛شود نمي

آنـان   آرايتوان در مقام مقايسه ميان  چه ميبا وجود اختالف نظر ميان افالطون و ارسطو، آن
دولـت بايـد در پـرورش    كـه  نـد  ا بـر آن راجع به فضيلت بيان كرد اين است كـه هـر دو متفكـر    

پـدر و   ةوظيف فقطنفر بر اين باورند كه تعاليم اخالقي هر دو . فضيلت بكوشد صاحبِ شهروندانِ
 ،در نهايـت  ،افالطون معتقد است از آنجا كه تربيت صحيح كودكان امري اسـت كـه  . مادر نيست

. جامعـه در ايـن خصـوص توجـه داشـته باشـند       همةگذارد، الزم است كه  مي ثيرأر كل شهر تد
بـار را بـر    دي نيسـت كـه عـادات فضـيلت    است كه قدرت پدر و مادر در آن حـ  بر آنارسطو نيز 

از طرف ديگر، فرزندان نيز در مقابل دستوراتي كه از جانب افـراد متوجـه   . آور سازد نوادگان الزام
بـه عبـارت   . گذارد مي ها آن ةكنند تا الزاماتي كه قوانين بر عهد مي شود بيشتر مقاومت مي ها آن

خيلـي آسـان   نبايد  ،از يك طرف ،است كه فضيلت نيازمند اقتداري است كه بر آنديگر، ارسطو 
خـود   صورت غير شخصي باشد وه از طرف ديگر، بايد ب ،و پرداختپرسش و چالش به  دربارة آن

  .باعث ايجاد جرم نشود

  موارد نافرماني از قانون
انسـان   كهم آن باشد انسان رسيدن به سعادت باشد و اين سعادت نيز مستلز اگر هدف از زندگيِ

 ةكه زندگي عادالنه ملكاي  به گونه ـقوانين به تمرين عدالت بپردازد ةدر زندگي خود در زير ساي
همچنان . در برابر قانون نافرماني كندكه توان براي فرد اين حق را قائل شد  ـ نميذهن وي شود

ايـن  . قانون نافرمـاني كنـد  اما راضي نشد در مقابل  ،كه سقراط ترجيح داد جان خود را فدا كند
ارسـطو  . همخـواني دارد  قـوانين  ةدر رسالديدگاه او افالطون با ديالوگ كريتو و  آرايبرداشت از 

نامد و عادل كسـي   مي» ظالم«اعتناست  كسي را كه به قانون بي ،در موافقت با اين برداشت ،نيز
. ر پـي كسـب فضـيلت اسـت    شـهروندان د  برابـريِ  شـمردنِ  است كه با احترام به قانون و محترم

عادالنه اسـت و هـر    اعمال مطابقِ قانونْ همةاست كه  بر آنرود و  مي ارسطو يك گام جلوتر هم
 ارسطو مواردي از دستورات قانوني را نـام . تعيين كند داراي اعتبار است گذار قانونعملي هم كه 
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 كـه گويد  مي مانند اينكه قانون به فرد ،ها عين رفتار عادالنه است آن همة ،از نظر وي ،برد كه مي

نـاروا بـه ديگـران    هـاي   دادن تهمـت  شجاع باشد يا اينكه مرتكب زنـا نشـود يـا اينكـه از نسـبت     
تـوان   مقاومـت در برابـر قـانون را نمـي     ،با اين نگاه). 168ـ   164: 1378ارسطو، ( خودداري كند

اين برداشت، هر شهروند داراي يـك  بر اساس . توجيه كرد و نافرماني را داراي مشروعيت دانست
در مركز اين شهودگرايي ايـن اعتقـاد   . اطاعت از قوانين دولت عادل: استتكليف اخالقي ابتدايي 

بـراي  . انكار عـدالت آن دولـت اسـت    ،در واقع ،وجود دارد كه انكار الزام به اطاعت از قانون دولت
ت آنكه اگر شـهروندان از قـوانين دولـت    نخس :داليل چندي وجود دارد الزام به اطاعت از قوانينْ

خـوبي   تواند وظايف خـود را بـه   نمي آن احترام نگذارند، دولتهاي  اطاعت نكنند و به اغلب بخش
در مقابـل   ،كند مي كسي كه الزام به اطاعت در يك حكومت عادل را انكار ديگر آنكه ؛انجام دهد

طور غيرمنصفانه ه ب ،كنند مي ز قانون اطاعتو ا اند كساني كه اين الزام را براي خود درنظر گرفته
  .كند مي استفاده سوء

گويد چرا گاهي بايـد از قـانون اطاعـت كـرد، هرچنـد كـه        به ما مي كريتواينكه افالطون در 
اهميت نيست؛ يعني اينكـه وقتـي كـل نظـام حقـوقي       ناعادالنه باشد، از نظر منطقي، چندان بي
. شـود  بـه هـر طريـق باعـث تهديـد نظـام حقـوقي مـي         بخشي از ترويج فضيلت باشد، نافرماني

توان منطق افالطون را پذيرفت، مگـر اينكـه بـدانيم آيـا برداشـت وي از قـانون را        راحتي نمي به
گرايانـه   اگر قرار بر اين باشد كه برداشت فضـيلت . يم يا نهپذير ميبراي حمايت و ترويج فضيلت 

چرا توضـيح افالطـون دربـارة اطاعـت از قـانون آن      را بپذيريم، داليل بيشتري خواهيم يافت كه 
  .قدر جذاب است

رغم احترام به قوانيني كه به ترويج و حمايت  هاي كريتو اين است كه، به يكي از پرسش
خوبي انجـام   توان پي برد كه قوانين اين كار را به پردازند، چگونه مي از فضيلت و تربيت مي

ه قوانين از ترويج و حمايت از فضـيلت و تربيـت   توان فهميد يك دست دهند؟ چگونه مي مي
اگر دولتي صـراحتاً از  . ها را به چالش بكشيم ـ كه در اين صورت بايد آن   اند خودداري كرده

ترويج و حمايت از فضيلت ناتوان باشد، آيا اطاعـت از قـوانين آن دولـت توجيـه منطقـي و      
مـورد  : ز قـانون اشـاره شـده اسـت    به چند مورد نافرماني ا آپولوژيعقالني دارد؟ در كتاب 

ها دولت شهر آتن را اشغال كرده بودند و از آنجايي  شود كه ثرتي نخست به زماني مربوط مي
كردند شهروندان آتني را مجبور  اي شده بودند، سعي مي ها مرتكب اعمال ناعادالنه كه ثرتي

ه فضيلت عدالت حمايت اي است ك اين دقيقاً لحظه. ها سهيم شوند عدالتي آن كنند كه در بي
. رسميت شناخت ها را به پاسخ سقراط اين بود كه نبايد اقتدار قوانين ثرتي. شود و ترويج نمي

شود كه يك كشـور   اما موضوع اطاعت يا نافرماني از قانون هميشه به اين مورد محدود نمي
عقالنـي   خارجي به يك كشور يا دولت تجاوز و تعدي كند و شهروندان كشور مغلوب دليل

مورد دوم نافرماني سقراط از قوانين زمـاني اسـت كـه    . براي نافرماني از قانون داشته باشند
در ايـن  . خواهند تا او از انديشيدن و پرداختن به فلسفه دست بـردارد  قوانين از سقراط مي



  1394، بهار 1، شمارة 45فصلنامة مطالعات حقوق عمومي، دورة    30
. شناسـد  رسـميت نمـي   كند كه او اقتدار قانون را بـه  زمان سقراط با صراحت تمام اعالم مي

لة اطاعت عالم از جاهل هيچ وقت در نظام فكري افالطون جايي ندارد و قانوني كه عالم مسئ
 قوانينافالطون در كتاب . واقعي را از انديشيدن بازدارد نيز هيچ وقت مورد پسند وي نيست

تواننـد   بر آن است كه اطاعت از قانون از آن رو براي افراد جامعه ضروري است كه آنان نمي
از ايـن  . منـد  يزه دريابند كه چه چيز براي جامعه سودمند است و چه چيز زيـان به ياري غر

گذشته، گيريم كه كسي از اين قابليت برخوردار باشد، هيچ تضميني وجـود نـدارد كـه وي    
همچنـين، همـة افـراد جامعـه قـادر نيسـتند       . منافع فردي را بر منافع عموم ترجيح ندهد

اگر روزي كسي پيدا شود «اما . سعادت جامعه استتشخيص دهند كه سعادت آنان در گروِ 
ها غافل نماند، چنان كسـي نيـازي بـه     كه بتواند به همة آن نكات واقف گردد و دمي از آن

قانون نخواهد داشت، زيرا هيچ قانوني برتر از دانشِ راستين نيست و هرگز سزاوار نيست كه 
حقيقي و آزاد بايد همواره بر همه چيز دانش و خرد تابع و بندة چيز ديگر باشد؛ بلكه خرد 

، كه سقراط جوان به همراه فرد مرد سياسيدر رسالة ). 321: 1354افالطون، ( »فرمان براند
پردازد، موضوع اصلي بحث اين است كه آيا قوانين براي جامعه  وگو مي بيگانه در آن به گفت

زيـرا قـوانين   «شود،  مي ضروري و سودمند است يا نه؟ نخست بدين سؤال پاسخ منفي داده
تواند  توانند براي اوضاع و احوال و موارد متعدد كفايت كنند و آنچه ذاتاً بسيط است نمي نمي

سپس، افالطون ). 1516: 1380افالطون، ( »خود را با آنچه هرگز بسيط نيست تطبيق دهد
، اما قبل از رود فرض كنيد پزشكي به مسافرت مي: دهد براي تبيين نظر خود مثالي ارائه مي

سفر او، برخالف انتظارش، زودتر از موعد . كند رفتن براي بيماران خود دستوراتي تجويز مي
حال، اگر موقع بازگشت ببيند كه وضعيت بيمار، به علت تغيير آب و هوا يا . رسد به پايان مي

دستورهاي  كرده متفاوت است، بايد ديوانه باشد تا بر بيني مي هر علت ديگر، با آنچه او پيش
تواند آن دانش و توانـايي را   تودة مردم هرگز نمي: گويد افالطون مي. قبلي خود اصرار ورزد

اي قليل  دست آورد كه جامعه را از روي خرد اداره كند و اين دانش درست در اختيار عده به
هـاي   قانون، كه بر پايـة تجربـه  «آنجا كه بصيرت در ميان نباشد، . است و شايد هم يك تن

: 1380افالطـون، (» بين ايجـاد شـده   طوالني استوار است و به دست گروهي از مردان روشن
شود كه فضيلت نخستين همان  پس مشخص مي. ، بهترين وسيله در درجة دوم است)1523

  .پيروي از خرد راستين است و قوانين نيز نبايد كسي را از انديشيدن بازدارد

  ووگ نافرماني به دليل عدم امكان گفت
يعنـي   ؛شـود  الـذكر خالصـه نمـي    نافرماني از قانون به دو مورد فـوق  ةلئمس ،در ديدگاه افالطون

د كه اوالً كشوري مورد تجـاوز ديگـران   ربه مواردي اختصاص دا فقطتوان گفت كه نافرماني  نمي
در جنـبش حقـوق   . قرار گرفته باشد يا اينكه شهروندان اجازه نداشته باشند به فلسـفه بپردازنـد  
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فريقـاي جنـوبي آن   امريكا و همچنين در مبـارزات عليـه آپارتايـد دركشـور     اپوستان  دني سياهم

هـا   پوسـتان و اتبـاع آن دولـت    گفتنـد ايـن نبـود كـه سـياه      مـي  ها چيزي كه فعاالن اين جنبش
بسـيار   ةكردنـد ايـن نكتـ    مي ها براي آن مبارزه بلكه چيزي كه آن ،توانند به فلسفه بپردازند نمي

  .پوست را ناديده گرفته بود هاي مزبور حقوق بنيادين افراد سياه مهم بود كه قوانين دولت
توان آن را از ديالوگ كريتو برداشت كـرد، زمـاني اسـت     مي كه ،مورد سوم نافرماني از قانون

 وكنند قوانين و نهادهاي دولت مزبور پرسش دربارة دهد كه شهروندان  كه يك دولت اجازه نمي
سـه گنـاه    در اين ديالوگ، قوانينْ. توجيه عقالني بخواهند از آن دولت براي تبعيت از آن قوانينْ

نخست  :دهد مي شود اين گونه توضيح مي مرتكب ها آنعظيم را كه سقراط در هنگام نافرماني از 
ن است كـه  چون قانو. دنياآمدن داده است به ةو قوانيني را زير پا نهاده است كه به وي اجازاآنكه 

گناه دوم آن است كه سقراط با نافرماني از قـانون   ؛ازدواج داده است ةبه پدر و مادر سقراط اجاز
كه براي استدالل ما حـائز اهميـت اسـت، ايـن      ،سوم ةو نكت ؛خود پيروي نكرده است انادتاز اس

 سـت گوينـد خطا  هـا مـي   آناست كه سقراط نكوشيده است تا بر قوانين مبرهن سازد كه آنچـه  
بر اساس اين شرط سوم، الزم است كه براي اطاعت از قانون يك شـرايط  ). 60 :1357افالطون، (

ايـن شـرايط حـداقلي همـان      .حداقلي وجود داشته باشد تا شهروندان به قانون احتـرام بگذارنـد  
آن بحث  دربارةشهروندان بايد قانون را بفهمند و در ميان خود . تعامل شهروندان با قوانين است

 نظـر  چنـين بـه   ؟نـد يـا نـه   ا با صاحبان قدرت بحث كنند كه آيا آن قـوانين خـوب   ،سپس .كنند
ن است كه آهدف اين گفته . رسد كه بايد اين را شرط پيروي و اطاعت از قانون درنظر گرفت مي

در . كه بين قوانين آتن و شهروندان آن جريان داشت، برجسته شـود  ،گوي فلسفيو اهميت گفت
د تـا  كنـ ات قانون ناخرسـند بـود، ايـن حـق را داشـت كـه تـالش        متصمي ةآتن كسي كه دربار

يعنـي حـق شـهروندان بـراي     ؛ دكنـ ديگـر قـانع    اي رفتـار بـه شـيوه    جـراي را بـراي ا  گذار قانون
ترين وجه مميز مجموعـه   مهم ندان از جانب آنانشهروآراي يرفتن ذو پگذار  قانونمتقاعدنمودن 

  .قوانيني بود كه اين قدر خوب بودند تا به ترويج و حمايت از فضيلت بپردازند
توجـه   ،يك اصل مهم منزلةبه  ،وگو ميان قانون و شهروندان معترض به مفاد آن امكان گفت

تين لـوتر كينـگ، رهبـر    مار. ه استرا جلب كردپوستان امريكا  رهبران جنبش حقوق مدني سياه
پوسـتان، در يكـي از    براي مبارزه با قوانين تبعيض نژادي عليه سـياه  ،مريكااپوستان  جنبش سياه

 در اين زمينه ـ نگاشت مي كه به هنگام بازداشت در زندان بيرمنگام ـ بسيار معروف خودهاي  نامه
گيري از تهـاجم افـراد   بـه دليـل حمايـت از آمـوزش و پـرورش و جلـو       ،قوانين امريكـا : گويد مي

اما شـهروندان سـاكن در ايـاالت     ،پرداخت مي به ترويج و حمايت از فضيلت ،در مجموع ،خارجي
. زيسـتند  مـي  سنگين تبعيض نژادي ةدر ساي ،1به دليل حكومت قوانين جيم كراو ،جنوبي امريكا

آميز و بـدون   لمتمسااي  به شيوه ها آنبراي شهروندان اياالت جنوبي اين امكان وجود نداشت تا 

                                                        
1. Jim Crow Laws 
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انـد   قوانين مزبور ناعادالنه ،در نتيجه. به قوانين مزبور بيان كنندرا نافرماني مدني اعتراضات خود 

گـو بـا    و از اين جهت، اهميت توانايي گفـت ). King, 1963: 254-264( احترام نيستند ةو شايست
  .به منظور شرط ضروري و ابتدايي احترام به قانون بسيار اهميت دارد گذار قانون

دربارة اينكه آيا هيچ روش مشخصي وجود دارد كه به موجـب آن بتـوان تشـخيص داد كـه     
وجـود   يفالن قانون به اندازة كافي خوب است كه شايستة احتـرام باشـد، پاسـخ كلـي و روشـن     

وانين درنظر گرفت و دربـارة هـر روشـي كـه از مـا      توان يك نسخة كلي براي همة ق ندارد و نمي
خواهد بدون تفكر عميق در عمل نافرماني از قانون مدني شركت جوييم بايد با ديـدة ترديـد    مي

آيـا شـهروندان در مـوقعيتي قـرار     : اي وجود دارد كه بايـد بـدان توجـه كـرد     اما نشانه. نگريست
نين تغييـر كننـد يـا نـه؟ وقتـي كـه سـازوكار        گذار را متقاعد كنند كـه بايـد قـوا    دارند تا قانون

مستقيماً به شهروندان اجازه دهد به بيان عـدم موافقـت خـود بـا      تامناسبي وجود نداشته باشد 
نظـر   ـ چنـين بـه   ـ مثالً حق آزادي بيان يا حق راهپيمـايي وجـود نداشـته باشـد     قوانين بپردازند

  .شود ن كاسته ميرسد كه از درجة الزام اخالقي براي اطاعت از قانو مي
كنـد   جوزف رز، استاد فلسفة حقوق دانشگاه آكسفورد، با عنايت به مطلب مزبـور، بيـان مـي   

هـا نقـض    كه اگر دولت حق مردم را در مشاركت سياسي ناديده بگيـرد، افـرادي كـه حقـوق آن    
شده است حق دارند قانون آن دولت را ناديده بگيرنـد و بـر طبـق حقـوق اخالقـي خـود رفتـار        

مـردم تحـت قلمـرو    . به صورت قانون درآمده اسـت  ياي كه انگار آن حقوق اخالق د؛ به گونهكنن
ترين حـق مشـاركت سياسـي     دولت مزبور حق نافرماني مدني را دارند، چون نافرماني مدني مهم

  ).Raz, 2009: 273( است كه در قانون به رسميت شناخته نشده است
كنـد كـه قـانون     زماني از قانون سرپيچي مي كسي كه دغدغة او فضيلت و تربيت است فقط

هـا در اسـتفاده از داليـل خـود بـراي       با منع شهروندان از مخالفت با قوانين و عدم اجازه بـه آن 
از  ،بـه روشـي منطقـي    ،اگر شـهروندان . گذار از ترويج فضيلت خودداري كند متقاعدكردن قانون

ها قادر باشـند داليـل و بـراهين خـود را      آن يعني اينكه ـ گذار منع نشده باشند وگو با قانون گفت
ديگـر محملـي بـراي     ـ وگـو بنشـينند   هـا بـه گفـت    گذار نيز با آن ارائه بدهند و نمايندگان قانون

تواننـد هـم بـراي اقتـدار      گرايانه، افكـار عمـومي مـي    در برداشت فضيلت. ماند نافرماني باقي نمي
  .ه و استدالل عقالني دست و پا كنندقانون و هم براي نافرماني از قانون يك نوع توجي

در . اي بعد از اقناع درونـي اسـت   مطابق استدالل مزبور، تبعيت از قانون هميشه مرحله
هـا   سـازند تـا آن   وگـو را بـراي شـهروندان فـراهم نمـي      گذاران امكان گفـت  جايي كه قانون

اي پيدا كرد كـه آن   مارهتوان نشانه و اَ هاي خود را دربارة فالن قانون بيان كنند، مي ديدگاه
يابند تـا مقامـات     در اين وضعيت شهروندان فرصت نمي. پردازد قانون به ترويج فضليت نمي

نـد كـه آراي   كناي ديگـر بينديشـند و اسـتدالل     ها بـه گونـه   دولتي را متقاعد كنند كه آن
  .گذار نادرست است قانون
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  گيري نتيجه
هـاي اخالقـي    ند كـل فلسـفة وي، حـول محـور ارزش    افالطون دربارة احترام به قانون، مان آراي
افالطون بر آن است كه انسان . چرخد و در تالش است تا روح آدمي به مراحل باال دست يابد مي

قوانين جامعه، به منزلة يك ابزار، بايد انسـان را در رسـيدن بـه    . آفريده شده تا به سعادت برسد
سـت و بـراي رسـيدن بـه آن بايـد در زنـدگي       بختي ا غايت انسان نيك. اين سعادت ياري دهند

آور  توان از طريـق قـانون الـزام    مي اين عادت را ؛فضيلت نيز نوعي عادت است .فضيلت پيشه كرد
 اگر هدف قانون تضمين شرايط تربيت فرزندان به روشي اسـت كـه پـدر و مـادر انجـام     . ساخت

از نگـاه  «. ن به تربيت نيـاز دارد شخصيت فرزندا زيراپذير است،  دهند، اطاعت از قانون توجيه مي
است كه مثال خير و خاستگاه خيرات و عدالت باشد و عـدالت  اي  آرماني جامعه ةجامع ،افالطون

در نگـاه  » .دسـت بگيرنـد   شود كه دانايـان زمـام امـور را بـه     مي هم در صورتي در جامعه محقق
بـا  . يابـد  مي  انسان تحققفاضله است كه سعادت فردي و اجتماعي  ةافالطون، فقط در اين مدين

امـر عادالنـه و    جـراي هرچنـد ا  ،از ديـدگاه افالطـون   ،توان گفت كـه  ، ميعنايت به مراتب مزبور
 زندگي همراه با فضيلت بسـيار مهـم اسـت و قـوانين در ايـن راسـتا نقـش بسـيار مهمـي ايفـا          

هـاي   فـرض  مقـدمات و پـيش   رشتهيك به نمايند، بايد توجه داشت كه براي اطاعت از قانون  مي
به عبارت بهتر، ما به قانون نيازمنـديم  . يمان و شهروندان نيازمندگذار قانونوگو ميان  امكان گفت
دن روآ  از فـراهم  گـذار  اگـر قـانون  . در آن افراد بافضيلت پرورش يابند سازد كه فراهمتا شرايطي 

افراد حق است كه  صورتاين در  فقطخودداري كند، ) وگو امكان برقراري گفت(چنين شرايطي 
  .دارند از قانون سرپيچي كنند

 منابع
  .طرح نو :تهران، 2چ محمدحسن لطفي،  ة، ترجماخالق نيكوماخوس .)1378( ارسطو

  .عليشاه بنگاه مطبوعاتي صفي :محمدحسن لطفي، تهران ة، ترجمقوانين .)1354(افالطون 
  .خوارزمي :كاوياني، تهران محمدحسن لطفي و رضا ةترجم ،1 ج ،دورة آثار افالطون .)1357( افالطون

  .خوارزمي :محمدحسن لطفي، تهران ةترجم ،3 ، جدورة آثار افالطون .)1380( افالطون
  .علمي و فرهنگي :اد روحاني، تهرانؤف ة، ترجمجمهور .)1386( افالطون

  .طرح نو :محمد راسخ، تهران ةترجم ،تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب .)1382(كلي، جان 
  .خوارزمي :محمدحسن لطفي، تهران ةترجم، 2، ج متفكران يوناني .)1375(كمپرس، تئودور 
  .طرح نو :محمدحسن لطفي، تهران ة، ترجممرگ سقراط .)1389( گوارديني، رومانو
  .نشر آگه :مرتضي كالنتريان، تهران ة، ترجمقرارداد اجتماعي. )1385( روسو، ژان ژاك

  .نشر ني :تهران، 3چ حسين بشيريه،  ة، ترجملوياتان .)1384(هابز، توماس 
  .روشنگران و مطالعات زنان :پريرخ صنيعي، تهران ة، ترجمزمان هاي بي افسانه .)1387(هاميلتون، اديت 

Bostock, David (1990). The Interpretation of Plato’s Crito, Phroesis, 35, 1-20. 



  1394، بهار 1، شمارة 45فصلنامة مطالعات حقوق عمومي، دورة    34
King, Martin Luther. Jr. (1963). Letter From a Birmingham Jail, In Arguing About 

Law edited By Aileen Kavanagh and John Oberdiek (2009), Routledge Press, 
pp: 254-264. 

Kraut, Richard (1984). Socrates and the State, Princeton: Princeton University 
Press. 

Magee, Bryan (2001). The story of philosophy, London: Dorling Kinderseley Press. 
Raz, Joseph (2009). The Authority of Law: Essay on Law and Morality, Oxford: 

Oxford University Press. 
Weinrib, Ernest J. (1982). Obedience to the Law in Plato’s Crito, American Journal 

of jurisprudence. 
Weiss, Roslyn (1998). Socrates Dissatisfied: An analysis of Plato’s Crito, New 

York: Oxford University Press. 


