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علیرضا رحیمی

چکیده
آرای فیلسووونفا بزرگ تاریخ بهرغم دیرینگی و زمینهمحنریشوووا از آنجا که از چشووومانداز مفاهیم
امروزین امنیتی نگریسوووتوه میشوووننود سووونجوههوایی در اختیوار میگوذارنود کوه برپوایوه آنهوا میتنا هم
مکتبهای امنیتی روزآمد و هم سوویاسووتهای امنیتی روزمره و پیامدهای آنها ( یعنی هم نظریه و هم
کنش تجربی آنهوا را منرد ارزیوابی و بوازانودیشوووی قرار داد و بوه بهوند آنهوا در تهوت ا تای شووورایط
زندگی انسوانی یاری رسواند در این راسوتا مااله پیش رو این پرسوش بنیادی را پیشمیکشود که چه ننع
رویکردی به مفهنم امنیت را میتنا از اندیشوه سویاسوی افاطن اسوتنتا کرد در پرتن پاسووگنیی به
این پرسوش مرت ،مسوهله و ابزارهای امنیت در اندیشوه افاطن شوناسوایی میشونند این مطالعه با
بهکارگیری روش هرمننتیکی نشوا میدهد که رویکرد امنیتی اسوتنتا شوده از اندیشوه سویاسوی افاطن
رویکردی موتنی بر فلسوفه رهایی اسوت که برپایه آ امنیت در پرتن چیرگی نامل نرمی چن برپاداری
قنانین خدایی کسب فضیلتهای انسانی و برقراری دالت (همگی در معنای افاطننی آ

در تامعه

پدیدار میشند
واژگان کلیدی :فلسفه امنیت موتنی بر رهایی فلسفه امنیت موتنی بر قدرت سنیههای امنیت مرت،
امنیت مسهله امنیت ابزار امنیت هرمننتیک

* ضن هیهت لمی پژوهشکده مطالعات راهوردی
فصلنامه مطالعات راهوردی ⚫ سال بیستوپنجم ⚫ شماره دوم ⚫ تابستا  ⚫ 1401شماره مسلسل 96
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مقدمه
اگرچه منضوونع امنیت دیرینگی و قدمتی به اندازه ایات بشووری دارد ولی مطالعه امنیت به
ننا مفهنمی مسووتال از این دیرپایی برخنردار نیسووت مطالعه لمی مفهنم امنیت پس از
تنگ تهانی اول در پرتن رشووته های مطالعاتی دیگر و به ویژه پس از تنگ تهانی دوم و در
قوالوب مفهنم مامنیوت ملیو منرد تنتوه قرار گرفوت این مطوالعوات نیز توا دهوههوای پوایوانی سوووده
بیسوتم میادی از رشود چندانی برخنردار نوندچ چنانکه به تیکید مبری بنزا و تا پیش از سوال
 1980تسووتجن برای یافتن چیزی درباره امنیت اا وول چندانی درپی نداشووت 1با این همه
امنیت به مفهنم پاسداری از باا و هستی انسانی نوستین دغدغه انسا و تنام ،انسانی است
و منضوون ی چنین شووایا نگرش چیزی نیسووت که تا دهههای پسووین منرد اندیشووهورزی
ان دیشومندا بزرگ تاریخ قرار نگرفته باشود امنیت اگر نه در تایگاه مفهنمی مسوتال ولی در
کنوه انودیشوووه ورزی نوامودارانی چن افاطن ارسوووطن هوابز مواکیواولی و تز آنهوا در غر
بزرگوانی چن مواوردی خناتوه نظوام الملوک ابن خلودو و دیگرا در شووور

و

در قوالوبهوای

گننواگن از تملوه بوه ننا یکی از مهمترین هود هوا و کوارکردهوای اکنموت منرد پردازش
قرار گرفته اسووت از این رو وور

نوند مفهنم مسووتال امنیت در آرای این اندیشوومندا به

معنای نپرداختن آنا به این مفهنم یا ارزشگذاری نابایسوتهشوا به منضونع امنیت نیسوت از
این چشومانداز باید کرا مندشود بررسوی های امنیتی کنننی به دهههای پسوین و دم تنته
درخنر به آرای فیلسونفا و اندیشومندا پیش از آ را کاسوتی بزرگ این بررسویها دانسوت
برای تورا این کاسوتی باید با رویکردی ننین و با نگرش از دریهه مفهنم امروزین امنیت به
آرای این فیلسنفا نگریست و آنها را بررسی و کنکاش کرد پای گذارد به این وادی بیکرا
از میانه راه اگرچه ناشووودنی نیسوووت ولی خالی از آسووویب هم نوناهد بند از این رو برای
گام نهاد در این راه باید سووورآغازی بایسوووته را گزینش کرد از آنجا که افاطن نوسوووتین
فیلسونفی اسوت که به میانجی اسوتادش مسواراآو آفار فلسوفی ننشوتاری درباره انسوا و تامعه
انسوانی دارد  -چنانکه برخی از فیلسونفا برتسوته تریا فلسوفی غر

(و به پیروی از آ

 .1برای مطالعه در اینباره ن.ک( :خلیلی( ،)476 :1384،بوزان( ،)16 :1389،آزر )281 :1388 ،و ).(Romm , 1993: 2
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آرای برخی فیلسونفا و تریا های فلسوفی در شور اسوامی را شورب و بسوط (و الوته ناد
فلسوووفوه افاطن دانسوووتهاند -پرتنافکنی به اندیشوووه افاطن در اینباره و بیرو کشوووید
درو مایههای همپینند با مفهنم امنیت از بطن فلسووفه سوویاسووی وی به ننا ناطه آغازین
مجمن های از بررسووی ها درباره مفهنم امنیت در آرای فاسووفه بزرگ در نظر گرفته شووده و
انگیزه بنیوادی این ننشوووتوار را پودیود آورده اسوووت انگیزهای کوه بوهخندی خند -و بواتنتوه بوه
رویکردهوای انودیشووومنودانی چن مبری بنزا و کوه بر نواکوامی کنکواش دربواره امنیوت ورای
دهههای پسوین تیکیدکردهاند -برخنردار از سورشوت ننآورانه نیز هسوت نوند هی گننه مطالعه
و افری در این باره چه در زبا انگلیسی و چه در زبا فارسی گناه این امر است
نیاز به کنکاش درباره مفهنم امنیت در آرای فیلسنفا برتسته ضرورتهای خند را در
ر ه نظر در ناد و بررسی نظریههای امنیتی کنننی و در میدا کنش در بهوند فرایندهای امنیتی
نشا میدهد افاطن در نامه هفتم از مجمن ه نامههای خند -و در ستایش فلسفه -از کارکرد
فلسفه در فراهمسازی شناخت آنهه که برای تامعه و افراد ادالنه و نیک است سون میگنید
کنکاش تاریوی در مفهنم امنیت نیز چنین کارکردی بر دوش دارد این امر سنجهای در اختیار
میگذارد که بر پایه آ میتنا هم مکتبهای امنیتی روزآمد را ارزیابی کرد و هم درباره
سیاستهای امنیتی روزمره و پیامدهای آ

اندیشید پیامد این کار بهوند دیدگاهها و

سیاستگذاریهای امنیتی در گسترههای داخلی و فرامرزی برای دستیابی به شرایطی ادالنهتر
آزادانهتر و درخنر شکنه انسانی است
با نگرش به آنهه گفته شد پرسش بنیادی این ننشتار چنین است :چه ننع رویکردی به مفهنم
امنیت را میتنا از اندیشه سیاسی افاطن استنتا کرد؟
در پاسخ به این پرسش این فرضیه طرب گردیده است :اگرچه افاطن به فلسفه موتنی بر قدرت
در برابر تهدیدهای خارتی تنته ویژه کرده است ولی در تحلیل نهایی رویکرد امنیتی
استنتا شده از اندیشه سیاسی وی رویکردی موتنی بر فلسفه رهایی است زیرا امنیت در نتیجه
سیطره نامل نرمی چن برپاداری قنانین خدایی پاسداشتن دالت و کسب فضیلتهای انسانی
تنسط افراد تامعه ایجاد و استمرار مییابد و باای تامعه و دوربند آ از تهدیدهای نابندگر
را تضمین میکند
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نظری بهکارگرفتهشده برای پیمایش مطالعه چارچنبی هرمننتیکی است که در ادامه

درباره آ تنضیح داده خناهد شد ولی پیش از آ یادآوری چند نکته بنیادی ضروری است:
•

گرانیگاه این مطالعه آ بوش از آفار افاطن است که منضنع و درو مایه آنها
میتناند با آنهه که امروز در مکتبها و نظریههای امنیتی مطرب میشند در تناظر قرار
بگیردچ با این همه سایر آفار افاطن نیز منرد غفلت نونده و بیرو از این بررسی
نیستند از بین آفاری که به گما بسیاری متعلق به افاطن هستند 1سه افر ا لی وی
درباره سیاست یعنی متمهنریو (سیاست مننامیسو (قنانین و ممرد سیاسیو
گرانیگاه این مطالعه را تشکیل میدهند سایر آفار وی همانند فیدو (درباره نفس
این

مهمانی اتنفرو (دینداری کریتن

مهنن (پرهیزگاری مخطابه دفا یه

ساراآو و تز آنها نیز از چند تهت مشمنل این بررسی بندهاند نوست به دلیل
فراگیری و کاملبند مطالعهچ دیگر به لت طرب پارهای از موااث همپینند با منضنع
منرد بررسی ما در آنهاچ و سرانجام با هد فهم بهتر آرای افاطن و همهنین بررسی
ننسا های ااتمالی در اندیشه افاطن و آزمن یکپارچگی اندیشه وی ناگفته نواید
گذاشت هما گننه که بسیاری از خنانندگا از پیش ادس خناهند زد دستاوردهای
اا ل از بررسی آفار اخیر  -بنا به سرشت متفاوت آنها نسوت به منضنع منرد بررسی
این مطالعه بسیار اندک بندهاند و بیشتر گفتههای این ننشتار فراگرد آفار سیاسی ا لی
افاطن و رسالههای همپینند با آ قرار دارد با اینهمه در تایتای این ننشتار
اشارتهایی به دسته دوم آفار افاطن نیز شده است
•

افاطن در آفار خند هی گاه به طنر مستایم به مفهنم امنیت نپرداخته است و از اینرو
بیرو کشید درو مایههای همپینند با مفهنم امنیت از بطن فلسفه سیاسی وی و در

« .1نوشتهههایی که به افالطون نستت

داده شت هان  ،عتارت از چهلویک رستاله و کها به هرراه یک ممروعه ععریاات

و هیم ه نامه است که به اشتصاگ نونانون نشاشتهه شت هان ؛ ولی پژوهشهای چن صت ستاله ننتان میدهن که از این
میان عنها نزدیک به سی رساله و کها و چن نامه را میعوان با نران فراوان از آن وی دانس » (فروغی ،بیعا42 :و.)41
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تناظرگذاشتن این درو مایهها با آنهه که امروزه در مکتبها و نظریههای امنیتی مطرب
میشند کاری است بس دشنار و با امکا خطای فراوا بهتز خطابه دفا یه ساراآ
همه آفار افاطن به نرت مکالمه بین دو یا چند نفر است که یا به نرت روایت
مستایم و یا به نرت روایتی از یک مکالمه میباشند در همه این مکالمهها (به تز
آخرین افر افاطن یعنی ننامیس یکی از طر های مکالمه ساراآ است کنشش
ساراآ در بسیاری از این مکالمهها بر این است که تعریف چیزهایی همانند دالت
شجا ت فضیلت و تز آنها را مشوص کرده و اایات آنها را دریابد و الوته در این
بین هی گاه به طنر مستایم به مفهنم امنیت نپرداخته است در اینجا دشناری و الوته
اساسیت منضنع منرد بررسی این مطالعه آشکار میشند دشناری –هما گننه که
محمد لی فروغی نیز بر آ تیکید میکند -از آ روست که اگرچه افاطن فلسفه
ویژه خند را دارد ولی از آنجا که این فلسفه مدو شده نیست دستیابی به آرای افاطن
دشنار است چه رسد به آنکه بوناهیم منضن ی را منرد تستجن قرار دهیم که در
آفار وی اشاره مستایمی به آ نشده است باید تنته داشت که برداشتها از آرای
افاطن دارای مرزهای ظریفی است که فراتررفتن از این مرزها میتناند به انتسا
آرای نامربنآ به افاطن و اندیشه وی یا برداشتهای نابهتا از باورهای او بیانجامد
•

به مانند هر اندیشه انسانی دیگری اندیشه افاطن نیز برآمده از شرایط زیستی وی
طواه اتتما یاش س فرهای پرشمارش و دگرگننیها و رخدادهای دورا زندگیاش
است با این همه اندیشه وی دچار دگرگننیهای ژر

نشده و از اینرو نمیتنا

در ننشتههای وی ناسازواریهای برتسته ای را سراغ گرفت به همین لت و
برخا

آنهه که درباره برخی فیلسنفا مصدا دارد در اینجا با یک افاطن (از

دیدگاه تنس اندیشه روبرو هستیم و تیویل امنیتی آرای وی نیز از همین یکپارچگی
برخنردار است
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آشکار است که در آرای افاطن واژگانی چن امنیت امنیت ملی امنیت سوت
امنیت نرم و مانند آنها وتند ندارد پس هرکجا که از این واژگا بهره گرفته شده
باید شینه استنتاتی این بررسی و رویکرد هرمننتیکی بهکار گرفتهشده در آ را پیش
چشم داشت

•

بررسیهای زیر را نواید به معنای ارزشگذاری به باورها و آرای افاطن تلای کرد و
بیرو کشید مفاهیم امنیتی از آرای وی را هم نواید در اکم تییید این آرا دانست
هد این بررسی استنتا رویکردی امنیتی از آفار افاطن با طف به سنیههای امنیت
(امنیت سیاسی امنیت اتتما ی امنیت اقتصادی و امنیت نظامی و شناسایی مرت،
مسهله و ابزار امنیت در این رویکرد سوکبال از داوریهای ارزشی است

الف) مفاهیم کلیدی
پیش از آغاز بحث الزم است که ماصند از مفاهیم ا لی منرد استفاده در این مطالعه روشن
گردد بنابراین تاش میشند که تعریف روشنی از مفاهیم بهکار گرفته شده در متن و فرضیه
ارائه شند:
•

فلسفه امنیت موتنی بر رهایی :فلسفه امنیتی که در آ امنیت بر پایه رابطه میا بازیگرا
گنناگن برساخته می شند و نا ری چن ر ایت دالت اان بشر و مانند آنها
ایجادکننده امنیت میباشند (ویلیامز 40 :1392

•

فلسفه امنیت موتنی بر قدرت :مفلسفه امنیتی که در آ انواشت قدرت بهویژه قدرت
نظامی و بایستههای آ مانند دارایی پنل ساب ارتش و غیره ایجادگر امنیت هستندو
(ویلیامز 40 :1392

•

امنیت :متداوم باا و به دوربند از تهدیدهای نابندگرو (ویلیامز 40 :1392
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مرجع امنیت :ممرت ،امنیت از تمله ارکا تحلیلی مفهنم امنیت است که در پاسخ به
پرسش امنیت برای چه کسی؟ و برای چه چیزی؟ شکل میگیرد و ناطه زیمت
تحلیلهای امنیتی است فرد مردم دولت اتتماع یا بوشی از گروههای اتتما ی
مانند طواه کارگر و غیره میتنانند مرت ،امنیت باشندو (ویلیامز 42 :1392

•

مسئله امنیتی :م وارت از چیستی یا کیستی تهدیدکننده مرت ،امنیت است به وارت
دیگر این مفهنم بیا میکند که مرت ،امنیت تنسط چه کسی یا چه چیزی در معرض
تهدید قرار داردو (ویلیامز 43 :1392

•

ابزار امنیت :م وارت است از شینه و چگننگی دستیابی مرت ،امنیت به امنیتو
(ویلیامز 45 :1392

•

امنیت نظامی :متناناییهای تهاتمی و دفا ی مسلحانه در برابر تهدیدهای خارتیو

•

امنیت سیاسی :مبر فوات سازمانی دولت سیستمهای اکنمتی وایدئنلنژیهای
مشرو یتبوش و به طنر کلی افاظت از اتزای دولت داللت دارد اتزای دولت
شامل ایده دولت (که مشرو یت اکنمت برآ بنا شده مظاهر نهادینه اکنمت
(نهادهایی که پایگاه مادی اکنمت را هدایت کرده و برآ اکنمت میکنند و شامل
تمامی دستگاه اکنمت مراال و هنجارهای اترایی قانننگذاری و اداری یا قضایی
که از طریق آنها فعالیت میکنند میشنند و پایگاه مادی اکنمت (شامل تمعیت
سرزمین مناب ،طویعی و فروتهای بشری استو (بنزا 34 :1389

•

امنیت اقتصادی :بر تنانایی برای افظ سطنب قابل قونلی از رفاه برای قشرهای
اتتما ی داللت میکند بهگننهای که تامعه در برابر تهدید تنگ آشن

نزاع و

دشمنی داخلی بر سر مسائل اقتصادی و تنزی ،مناب ،مادی ایمن باشد
•

امنیت اجتماعی :افظ هموستگی اتتما ی در برابر تهدیدهایی که تامعه را به
گروههای اتتما ی متعارض بوشبندی میکند
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ب) رویکرد نظری
در مطالعه پیشرو از روش هرمننتیکی بهره گرفته شده است ممسهله بنیادی در هرمننتیک مسهله
تفسیر است از دیدگاه معرفتشناسانه تفسیر با تویین متفاوت است تفسیر دارای معانی ضمنی
ذهنی خا ی است که برآمده از درگیری خناننده در فرایند فهم رابطه دوسنیه میا تفسیر متن
و تفسیر خند است که به دور هرمننتیکی تعویر میشند تفسیر به تریا انداختن دور هرمننتیکی
است که از درو کندوکاوهای مرتوط با آ تها های بازتا دادهشده تنسط یک افر ننشتاری و
خندفهمیها از این تها ها شکل میگیرند متنهای ادبی درباره یک تها سون میگنیند که
تها آ افر است این تها کلیت ارتاعهای گشندهشده تنسط متن است متنها به وسیله
ارتاعهای غیراشارهای متن به سنی یک تها ممکن اشاره میکنند به این ترتیب متنها از
تها های ممکن و راههای ممکن منطوقکرد خنیش با این تها ها سون میگنیند خناننده
متن با فراروی از منقعیت خند به ننا خناننده خنانش خند را از متن بر پایه تها ممکنی
که متن برایش میگشاید و آشکار میسازد رضه میکند و این به مثابه آ چیزی است که
گادامر مآمیزش افقهاو مینامدو (ریکنر  130 :1385و  129بدینسا تفسیری از متن ارائه
میشند که مطابق دیدگاه مپل ریکنرو تفسیری ا یل است چراکه به نن ی از تصااب انجامیده
است آشکار است که این تصااب تجربهای ناهمساز با متن نیست زیرا برآمده از افقهای
تهانی است که متن رو به آ گشنده است و درو مرزهای تها های گشندهشده تنسط متن
پدیدار میشند
روش هرمننتیکی بهکارگرفتهشده در اینجا برپایه برداشتی ویژه از دیدگاههای هرمننتیکی
مپل ریکنرو و مهانس گهنرگ گادامرو قرار دارد بررسی ااضر تاش میکند تا از طریق دور
هرمننتیکی اا ل از تفسیر متن و تفسیرهای برآمده از خنانش معطن به مفهنم امروزین امنیت
از متن معانی ضمنی ذهنی ویژه متن درباره امنیت (به مفهنم امروزی را از درو آ بیرو
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کشیده و بدینسا ارتاعهای غیراشارهای متن را که به سنی یکی از تها های ممکن متن (در
اینجا تها تفسیر در با
(در اینجا آفار افاطن

مفهنم امنیت گشنده هستند بازیابد بهاین ترتیب خنانشی از متن
ارائه میگردد که این تها ممکن را گشنده ساخته و آشکار میسازند

خنانشی که گننهای همپینندی میا مفهنم و سنیههای امنیت (ارتاعهای غیراشارهای متن با
اندیشه سیاسی افاطن برقرار میکند در اینجا هد

مشوص استنتا رویکردی امنیتی از آفار

افاطن با طف به سنیههای امنیت (امنیت سیاسی امنیت اتتما ی امنیت اقتصادی و امنیت
نظامی و شناسایی مرت ،مسهله و ابزار امنیت در این رویکرد است شکل زیر مکانیسم روش
هرمننتیکی بهکارگرفتهشده را نشا میدهد:

استنتاج

گشود

رویکرد

گی

تفسیر متن
خوانش

شکل  :1دور هرمنوتیکی

ج) بازنمایی سویههای امنیت در آرای افالطون
این مطالعه تاشوی اسوت برای گشوایش تها تفسویر درباره مفهنم امنیت در اندیشوه سویاسوی
افاطن با نگرش به رویکردهای ننین امنیتی از این رو روش بوشبندی مطالعه به سونیههای
نظامی سوویاسووی اتتما ی و اقتصووادی در پیش گرفته شووده اسووت مطالعات امنیتی در آغاز
رویکردی توکسووونیوه داشوووت در این رویکرد امنیوت نظوامی در برابر تهودیودات خوارتی یگوانوه
منضونع محنری بند مااظات مربنآ به دورا تنگ سورد نیز به این تکسونیگی دامن میزد
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از اواسووط دهه  1970میادی این برداشووت تکسوونیه از امنیت به تدریب با چالشهای تدی
روبرو شود در نتیجه مطالعات امنیتی چشومانداز گسوتردهتری پیدا کرد که سونیههای اتتما ی
سویاسوی اقتصوادی فرهنگی و زیسوتمحیطی را نیز در کنار سونیه نظامی دربرمیگرفت  1به این
ترتیب مطالعات تدیدتر امنیت اتتما ات بشوری را به پنب مانله امنیت نظامی امنیت سویاسوی
امنیت اتتما ی امنیت اقتصوادی و امنیت زیسوتمحیطی تاسویمبندی میکند از آنجا که ماصوند
این بررسووی نیز بیرو کشووید درو مایههای همپینند با مفهنم امنیت از بطن اندیشووه سوویاسووی
افاطن با تنته به رویکردهای کنننی در مطالعات امنیتی اسوت این مطالعه هم از همین روش
پیروی خناهد کرد الوته چن در ننشووتههای افاطن ارتاعهای غیراشووارهای به مفهنم امنیت
زیسوتمحیطی وتند ندارد مطالعه پیشرو به سونیههای چهارگانه نظامی اتتما ی سویاسوی و
اقتصادی بسنده کرده است

 .1امنیت نظامی
به باور افاطن شوکلگیری تامعه انسوانی و کنشوش این تامعه برای دسوتیابی به فروت و رفاه
هرچه بیشوووتر نیاز به امنیت سووووتافزاری را میآفریند بنیاد پیدایش تامعه نیاز انسوووا ها به
یکدیگر برای رف ،نیازهای زندگی خند اسووت ولی اگر تامعههای انسووانی سووندای تنانگری و
رفاه داشوته باشود و بوناهند با گذر از زندگی سواده -که تنها ویژه برآورد نیازهای بنیادی چن
غذا پنشواک مسوکن و تز آ اسوت– به تامعهای آکنده از فروت و رفاه و تجمل دسوت یازند
آ گاه اسووت که نیازمند گسووترش خند و دسووتاندازی به داشووتههای تنام ،همسووایه هسووتند

 .1برای مطالعه بینهر ن.ک رحیری ،علیرضا ( ،)1395رابطه شکنن ه دموکراسی و امنی
ننر جامعهشناسان ،گ 40-53

ملی در ایران  1285عا ،1392
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(افاطن  91 :1353این امر یعنی آرزوی بهدست آورد مال لت بنیادی همه تنگهاست
(افاطن  30 :1344و  31اینجاسووت که نیاز به ایسووتادگی در برابر تازش همسووایگا ایجاد
میشند و امنیت سوتافزاری ضرورت خند را نشا میدهد
در سوووایه نیواز تامعوه به امنیوت سوووووتافزاری منضووون اتی چن ویژگیهای سوووپاهیا
(پاسووودارا

چگننگی پرورش آنهوا و روش زندگیشوووا همهن یک نیواز بنیوادی برتسوووتوه

میشوند بوش شوایا نگرشوی از کتا

متمهنریو به کارکردهای پاسودارا چگننگی تربیت

بدنی و رزمی فرهنگ و اخا بایسووته شووینه پرورش این اخا و فرهنگ روابط تنسووی و
شوینه فرزندآوری ویژگیهای فرماندهی شوینه زندگی مسوکن مال و دسوتمزد آنها و همهنین
بایسوتههای فرهنگی همپینند با این شوینه زندگی همهن منسویای شوعر و داسوتا های فراخنر
این قشوور اتتما ی میپردازد برای نمننه وی به دوریتسووتن پاسوودارا از مال و تجمل (تز
آنهه ضووروری اسووت تیکید فراوا میکند و گرایش پاسوودارا به گردآوری مال و ابزارهای
تجمل را سوووب کینهورزی دوسوونیه آنها با سووایر مردما و زوال و فروپاشووی تامعه میداند
(افاطن  172-3 :1353همهنین کسووانی را برای فرماندهی پاسوودارا شووایسووته میداند که
افزو بر برخنرداری از کاردانی و چیرهدسوتی بایسوته و سوربلندی در آزمایشهای گنناگن از
دیدگاه اخاقی و شوصیتی نیز از هرکاری که به زیا تامعه باشد بپرهیزند و همناره نیکخناه
تامعه بنده و این ویژگی را در زما سوووتی یا خنشووی و در برابر فریب و نیرنگ فرونگذارند
(افاطن  165 :1353و  164از میا این منشکافیهاست که افاطن به این باور میرسد که
سوپاهیگری نیازمند انسوا هایی اسوت که از ذو و اسوتعداد این کار برخنردار باشوند و هر فردی
را یارای ورود به این ر وه نیسوت  -همانگننه که سوایر کاویژههای اتتما ی نیز نیازمند انسوا
هماهنگ با سرشت این کاویژههاست
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نیاز امنیتی دیگر که بیارتواآ با منضونع امنیت سووتافزاری نیسوت چگننگی نگهوانی و
افاظت از شووهرهاسووت به این منضوونع نیز در کتا

متمهنریو و بهویژه در کتا

مقنانینو

پرداخته شوده اسوت دراینباره به منضون اتی چن مکا یابی سواخت شوهرها چگننگی نگهوانی
از مرزها و ساخت منان ،امنیتی اشاره شده است:
م وظایف دشتوا و دستیارا ایشا به شرای است که بیا میکنم :نوست باید راه هجنم
دشمنا را بوندند بدین منظنر هرتا ضرورتی باشد اصار خناهند ساخت و خند خناهند
کند و (افاطن (2198 :1366 4
م شهر را باید دایرهوار در ناطهای مرتف ،بنا نمند تا هم پاکیزه بماند و هم دفاع از آ آسا
باشد و (افاطن (2218 :1366 4
در ذیل این منضووونع میتنا اشووواراتی هم به آرای افاطن درباره آمنزش فنن نظامی و
رزمی داشت وی ضمن من ،تنآسایی و ذکر زیا ها و تهدیدهای برخاسته از زندگی تنآسایانه
ضوورورت ایجاد آمنزشووگاههایی برای آمنزش ورزش و فنن تنگ به هزینه شووهر را یادآور
میشوووند کوه در آنهوا منوه تنهوا پسووورا و مردا بلکوه دخترا و زنوا نیز هموه آ آمنزشهوا را
دسووتکم بهاندازهای که برای دفاع از شووهر ضووروری اسووت فراگیرند و (افاطن (:1366 4
 2258همهنین مهرتامعهای باید افزو بر برگزاری مسووواباات در ورزشهایی که برای تنگ
سوندمند اسوت دسوتکم یکبار در ماه و در ونرت ضورورت بیش از یکبار در ماه با ابزار
واقعی تنگی و نوه ابزار تمرینی تمرین تنوگ کنود و (افاطن ( 2279 :1366 4و  2277و
 2274این امر نکتهای است که افاطن بر بایستگی قانننی آ تیکید میکند و از این چشمانداز
میتنا آ را بوا قوانن خودموت وظیفوه اتوواری در روزگوار موا قیواس کرد وی لوت اینکوه تنام،
همروزگارش چنین تدابیری را بهکار نمیبنودند دو لوت میداند :نوسوووت دلمشوووینلی همه
دقایق زندگی مردم به کسووب فروت وگردآوری زر و سوویمچ و دیگری تدایی ااکما از مردم
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تحت اکنمتهای دمنکراسووی الیگارشووی و اسووتودادی در این اکنمتها ترس ااکما از
زیردستا آنا را برمیانگیزاند تا زیردستا را از ویژگیهای سلحشنری بهدور دارند
یکی از تهدیدهای بنیادی برای امنیت نظامی شووکلگیری دودسووتگیها در تامعه اسووت
چه این دودسووتگی در بین زمامدارا رد دهد چه میا زمامدارا و تنده مردم پدیدار شووند
دودسوتگی میا زمامدارا و تنده مردم از سوه راه امنیت نظامی را تهدید میکند نوسوت به
دلیل هراس اکنمت از مسلح کرد زیردستا برای رویارویی با تهدید بیرونی (به دلیل امکا
وقنع شونرش ( ک :افاطن  416 :1353و همهنین گسوترش روب سولحشونری در آنها
دوم به دلیل بی میلی زیردستا به یاری اکنمت در هنگام تنگ ( ک :افاطن (:1366 4
 2125سووونم ایجاد امکا دخالت نیرو های نظامی بیگانه به سوووند ااکما یا زیردسوووتا
مدودسوتگی بین زمامدارا نیز به ناهمگننی اندیشوه و شوینه کنش آنها خناهد انجامید این امر
در افرکشوومکش آنها بر سوور قدرت و فروت و به بردگی کشوویدهشوود تامعه به دوگانگی
ااکما و زیردسووتا کشوویده خناهد شوودو (افاطن  404 :1353که پیامدهای ناگنارش در
هنگام تنگ با نیروهای بیگانه برشومرده شود افاطن برای تلنگیری از ایجاد دودسوتگی در
تامعه راهکارهایی چن سوووازماندهی اشوووتراکی زندگی طواات زمامدار و پاسووودار برآورد
دورا های زاد و ولد در تامعه بهره گیری از پاسوودارا برای تلنگیری از تاسوویم تامعه به
تنانگرا و تهیدستا و غیره را ارائه میدهد
بوا این هموه در انودیشوووه افاطن امنیوت سوووووتافزاری از بوایسوووتگی امنیوت نرم (بوه تعویر
امروزی برخنردار نیسوت وی به روشونی بر این باور پای میفشوارد که اگر تامعهای به درسوتی
سواما داده شوند و از سوازما و قانن درسوت بهره بگیرد نیرومندترین کشونر تها خناهد بند
و نیازی به سوپاهیا فراوا نوناهد داشوت (افاطن  181 :1353وی گسوترش سورزمینی بیش
از اندازه را (آنهه که وی ریشووه نیاز به دسووتاندازی به داشووتههای تنام ،دیگر و لت تنگ
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میا کشونرها میداند از بینبرنده وادت و هموسوتگی تامعه میداند (افاطن  182 :1353و
هشویاربند رهورا تامعه درباره لزوم کرانمندبند گسوترش کشونر از سوفارشهای کلیدی وی
اسوت بهاین ترتیب امنیت سووت چه از دیدگاه نیاز به تنگ و چه از سونیه ناش آشوکار امنیت
نرم در نیرومنودی و تنانمنودی تامعوه در برابر امنیوت نرم رنگ میبازد تایگواه ارزشووومنود آنهوه
که امروزه به ننا امنیت نرم از آ یاد میشوند در اندیشوه وی تا آنجاسوت که برخی کارکردها
را برای پاسوودارا در همین راسووتا تجنیز میکند برای نمننه از آنجا که وی تاسوویم تامعه به
تنانگرا و تهیدسوتا را برای کشونر زیا بار میداند یکی از وظیفههای پاسودارا را تلنگیری
از ظهنر این دو دشومن اتتما ی (تنانگری و تهیدسوتی ننا میکند (افاطن 198 :1353
اگرچه افاطن به فلسوفه موتنی بر قدرت در برابر تهدیدهای نظامی (خارتی تنته ویژه کرده
اسوت ولی در تحلیل نهایی به رویکردی موتنی بر فلسوفه رهایی متنته میشوندچ از همین روسوت
که قانن و شووینه درسووت سووازماندهی تامعه به ننا ابزارهای قدرت و نیرومندی کشوونر
شوناخته میشونند این منضونع با کنکاش در آ دسوته از آرای افاطن که با سونیههای دیگر
امنیت ارتواآ مییابند آشکارتر خناهد شد

 .2امنیت اجتماعی
در موحث امنیت اتتما ی باید بر مهمترین نصر این مفهنم یعنی مهموستگی اتتما یو متمرکز
شنیم زیرا آرای پرداختهشده افاطن در این موحث نیز بر گراگرد منضنع هموستگی اتتما ی
میگردد و دیگر نصرهای همپینند با منضنع امنیت اتتما ی را میتنا در پرتن دیگر سنیههای
امنیتی مانند امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی منرد بررسی قرار داد
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آرای افاطن دربواره آنهوه کوه امروزه از آ بوا نوام مهموسوووتگی اتتموا یو یواد میشوووند از
سوتیزشانگیزترین آرای اوسوت و بیشوترین فا وله را با باورها و شوینه زندگی انسوا روزگار ما
داردچ چراکه وی انوازش زنا و فرزندا در بین سورپرسوتا و پاسودارا تامعه را ریشوه بنیادی
هموسوووتگی اتتما ی قلمداد میکند برها وی در این زمینه از ناش پینندآمیز اشوووتراک غم و
شووادی آغاز میشووند برپایه برها وی مهر پدیدهای که گروهی از تامعه را شووادما و گروه
دیگری را غمناک کند تدایی افراد تامعه از یکدیگر را درپی دارد اشووتراک در غم و شووادی
برگرفتوه از آ اسوووت که هموه افراد تامعوه بتناننود کلمواتی ماننود ممال منو و ممال غیرو را درباره
چیز یگوانوهای بوه کوار برنود توامعوهای کوه رنب و رااوت هر فردی از افراد خند را رنب و رااوت
خند قلموداد کنود چنین امکوانی در توامعوهای پودیود میآیود کوه زنوا و فرزنودا در میوا اواکموا و
پاسودارا هموند باشوند چراکه در این نرت گما بر این خناهد بند که همه افراد تامعه پدر
یا مادر خناهر یا برادر و یا فرزند آنا خناهد بندو (افاطن  251-255 :1353در پرتن همین
برها اسووت که دم تعلق زمین خانه مال و فروت به ااکما و پاسوودارا به یکی از قنانین
افاطن در کتوا

تمهنری توودیول میشوووند مهمونودی زنوا و فرزنودا در نزد زموامودارا و

پاسوودارا در کنار ناوابسووتگی آنها به مال و فروت خطر تجزیه و فروپاشووی تامعه را از میا
برخناهد داشت زیرا همهچیز را مال مشترک خند دانسته هدفی یگانه خناهند داشت و در غم
وشوووادی یکودیگر شوووریوک خناهنود بند و (افاطن  256 :1353بوه این ترتیوب هموسوووتگی
اتتموا ی در بواور افاطن بوه هموسوووتگی میوا طواوات اواکم میول میکنود اگرچوه وی از پوایوهای
تهنریک که تمامی افراد و قشورهای اتتما ی را دربرمیگیرد (شوادی و غمناکی متاابل گروههای
اتتموا ی آغواز میکنود ولی بودو هی تنضووویحی تنهوا انووازش زنوا و فرزنودا در بین طواوات
ااکم را از این پایه تهنریک همگانی نتیجه میگیرد ریشووه این دیدگاه به باور افاطن درباره
ناش بنیوادی واودت اواکموا در ایجواد انسوووجوام اتتموا ی بوازمیگردد افاطن بر آ بند متوا
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زمانی که دوگانگی و دودسووتگی در میا نیروهای ااکم پدیدار نشووند هی گننه شوونرشووی از
سنی سایر شهروندا اکنمت را تهدید نوناهد کرد و هی نزا ی نیز میا خند این شهروندا
بهوقنع نوناهد پینستو (افاطن  257 :1353و 256
چگننگی تحاق تامعه افاطننی از پرسووشهای بنیادی اسووت که تسووتجنگرا اندیشووه
افاطن با آ روبرو خناهند شد وی در دنواله کتا

تمهنری به راهکارهایی درباره چگننگی

گذرا زندگی زمامدارا و پاسودارا در شورایط نابرخنرداری از مال و فروت و همسور و غیره
پرداخته است و الوته بر این امر پای میفشرده که تامعه بازنماییشده در کتا

قابلیت تحاق با

هما کیفیت را در تها بیرونی ندارد و ماصووند همگننی هرچه بیشووتر تامعه تحاقیافته با
تامعه بازنماییشووده اسووت (افاطن  272 :1353بدینسووا سوونجهای در اختیار تفسوویرگرا
اندیشووه افاطن قرار میگیرد تا به میانجی آ تنام ،برپاشووده برپایه باورها و شووینه زندگانی
انسا امروز را با تامعه منرد پسند افاطن بسنجند
افاطن یکی از لتهای کاهش هموستگی اتتما ی را روا بیش از اندازه آزادیها در
تامعه میداند این وضعیت ویژه دمنکراسیهاست برابری اانقی همگا و برخنرداری از
آزادی کامل برای شکستن هنجارها و سلسهمراتب اتتما ی بنیا این آشفتگیهاست:
مپدر و فرزند از اان یکسووا برخنردار میشوونند بیگانه با شووهروند برابر
میشوند اسوتاد از شواگرد میهراسود آزادی و برابری کامل میا زنا و مردا
ااکم میشوند و سورانجام نیز روزی میرسود که برده و خناته نیز با یکدیگر
برابر خناهند شوود افراد تامعه دیگر هی ادو قیدی را نمیشووناسووند و اگر
کسووی بوناهد به آنا اکمی کند خشوومگین خناهند شوود و (افاطن :1353
437- 440
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 .3امنیت سیاسی
بوشهای شووایا نگرشووی از ننشووتههای سوویاسووی افاطن به آنهه که امروزه مفهنم مامنیت
سوویاسوویو از آ مراد میشووند بازمیگردد بنا به رأی مبری بنزا و امنیت سوویاسووی بر مفوات
سوازمانی دولت سویسوتمهای اکنمتی وایدئنلنژیهای مشورو یتبوش و به طنر کلی افاظت
از اتزای دولت داللت دارد اتزای دولت شوووامل ایده دولت (که مشووورو یوت دولت برآ بنوا
شوووده مظاهر نهادینه دولت (نهادهایی که پایگاه مادی دولت را هدایت کرده و برآ اکنمت
میکنند و شوامل تمامی دسوتگاه اکنمت مراال و هنجارهای اترایی قانننگذاری و اداری یا
قضوووایی که از طریق آنها فعالیت میکنند میشووونند و پایگاه مادی دولت (شوووامل تمعیت
سورزمین مناب ،طویعی و فروتهای بشوری اسوت و (بنزا  34 :1389اگر این تعریف بنزا
را معیار قرار دهیم در ننشوتههای سویاسوی افاطن گفتارها و آمنزههای فراوانی را در اینباره
بازخناهیم شووناخت بهطنر مشوووص در بوشهای شووایا نگرشووی از دو کتا

متمهنریو و

مننامیسو (قنانین گفتگنهوای پردامنوهای در این بواره وتند دارد تسوووتوارهوای افاطن دربواره
مچگننگی فروپاشوووی و دگردیسوووی اکنمتهاو مچگننگی پایایی اکنمتو (یا هموا مفهنم
باای سیاسی و ماز میا رفتن روب همکاری در کشنر در نتیجه تدایی ااکما از تنده مردمو (
به تعویر امروزی شکا

ملت -ااکمیت از این گننهاند

 .3-1فروپاشی و دگردیسی حکومتها
یکی از تسووتارهای پرارتی که افاطن به گسووتردگی به آ پرداخته و با پرسووما امنیت نیز
همپینندی اسووتناری دارد چگننگی دگردیسووی اکنمتهاسووت افاطن پنب ننع اکنمت
(الیگارشوی دمنکراسوی اسوتودادی تیمنکراسوی و آریسوتنکراسوی را بازشوناسوی کرده که چهار
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ننع از آنها را به ننا اکنمتهای بد و ناقص معرفی میکند و از این میا آریسوتنکراسوی را
به ننا بهترین ننع اکنمت تشویص میدهد ( ک :افاطن  402 :1353و  401این هما
اکنمتی اسوت که وی به کالودشوکافی آ در اندیشوه خند بهویژه در کتا

تمهنری پرداخته

اسوت اگرچه ناپایداری و سوسوتی به آسوانی در این اکنمت راه نوناهد یافت ولی این اکنمت
نیز به مانند همه پدیدارهای دیگر دسوووتونش نیسوووتی و دگرگننی خناهد بند مدگرگننی این
اکنموت هم برخواسوووتوه از دوگوانگی زموامودارا اسوووتو (افاطن  404 :1353کوه در افر
نامتناز شد استعداد فرمانروایی در میا نیروهای ااکم پدیدار میشند در اینجا از یک تحلیل
زیسوتی از طریق ماایسوه بین تامعه انسوانی با دورا زندگی گیاها و تاننرا برای تنضویح این
باور خند و چگننگی پیدایش دوگانگی در آریسوتنکراسوی بهره میگیرد هرگیاه یا تاننری در
درازنای زندگی خند دورهای از شوووکنفایی را پشوووت سووور میگذارد که از پس آ دورهای از
پژمردگی و بیاا ولی فرا خناهد رسوید دولتها از تمله دولت آریستنکرات هم برکنار از این
فرایند نیسوتند از اینرو آریسوتنکراسویها باید همناره بکنشوند تا از طریق برآورد منشوکافانه
دورا های مناسوب برای زاد و ولد دولت خند را همناره در وضوعیت شوکنفایی قرار داده و از
پژمردگی آ تلنگیری کنند وی از طریق محاسووه هندسی بنیانی برای این کار بهدست میدهد
اگر این بنیا ر ایت نشوند کندکا آینده از درو مایه و اسوتعداد بایسوته برخنردار نوناهند بند
و اتی اگر بهترین آنها تنسووط زمامدارا برای زمامداری برگزیده شوونند از آنجا که از ا ووالت
ذاتی بایسوته برخنردار نیسوتند نمیتنانند در تربیت روای و تسومی زمامدارا آینده کارامدی
بسونده را داشوته باشوند پیامد این فرایند آمیوتهشود سورشوتهای گنناگن (سورشوتهای شوایسوته
برای زمامداری و دیگر سورشوتها که بهکار زمامداری نمیآیند در پهنه زمامداری خناهد بند و
به دنواله آ ناهمگننی در اندیشوه و شوینه کنش سویاسوی در بین زمامدارا و دسوتیارا آنها رد
خناهد نمند و دوگانگی و دودسوتگی در بین آنها پدیدار خناهد شود سورانجام این روند تاسویم
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فروت توامعوه میوا این گروههوا و تاش برای اسوووتیا بر دیگر قشووورهوای اتتموا ی و بوه
بردگیکشوید آنها خناهد بند در اینجاسوت که اکنمت آریسوتنکراسوی از درو مایه خند خالی
شوده و با تیمنکراسوی یا تیمارشوی تایگزین میشوند با تنته به آنکه تنگتنیی تاهطلوی
ارص فروت چپاول فروت دیگرا و قانن گریزی ویژگیهای اکنمت تیمنکراسوی هسوتند
میتنا به گمانهزنی درباره ناامنیهای برآمده از این ننع اکنمت پرداخت
در ماام بهرهتنیی امروزی از اندیشوه افاطن میتنا دو برداشوت آنتاگننیسوتی از شورآ
دوگوانگی زموامودارا بوه ننا

لوت دگرگننی اکنموتهوا بوهدسوووت داد نوسوووت برداشوووتی

ماکیاولیسووتی از این شوورآ که به زمامدارا درباره وادت و یگانگی آنها بهمنظنر تلنگیری از
فروپاشوی اکنمت و افظ امنیت رژیمهای سویاسوی هشودار میدهدچ و دیگری بهرهبرداری از
دوگانگیهای درو اکنمتی تنسوط موالفا یک رژیم سویاسوی برای تهدید امنیت آ رژیم و
دسووتیابی به ماصووند تیییر اکنمت الوته باید این نکته را نیز به نگرش درآورد که در اندیشووه
افاطن فوات یا دگرگننی یک اکنمت تنها هنگامی سوعادت و نیکبوتی تامعه و افراد آ را
تضومین خناهد کرد که که کشونر از ویژگیهایی که افاطن در آفار خند به آنها پرداخته -و به
بوشوی از آنها در این ننشوتار اشواره شود -برخنردار باشود و فیلسونفا راسوتین که شورایط روای
و تسوومی بایسووته را دارند بر آ ااکم باشووندچ وگرنه فروپاشووی اکنمتها و نابهنجاریهای
فواتشکن برتای خناهند ماند
چگننگی دگردیسی گننههای دیگر اکنمت و شرایط فروپاشی آنها در نزد افاطن باتنته
به نزدیکی برخی از اینگننهها به اکنمتهای امروزی درخنر بررسی است اکنمت
تیمنکراسی با ویژگیهایی چن تیییر پیدرپی قنانین با هد

کسب مال تنسط اابمنصوا چ

افنل اخاقی در مساباه همگانی برای کسب مال و فروتچ و پینند تایگاه سیاسی با میزا دارایی
شناخته میشند در نتیجه این فرایندها سردارا و دولتمردا شایسته دچار افترا و بدخناهی
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شده و به مرگ توعید محرومیت از اان اتتما ی و مصادره امنال محکنم میشنند در چنین
شرایطی مارص مال در فرزندا این سردارا و دولتمردا که گرفتار تنگدستی شدهاند بروز
کرده و بهدستآورد فروت به برترین ارزش تامعه تودیل میشندو (افاطن  420 :1353این
روند به تایگزینی تیمنکراسی با الیگارشی میانجامد الیگارشی اکنمتی است که در دست
تنانگرا است و بر پایه ارزش فروت استنار است در این اکنمت تنانگری تایگزین شایستگی
در کسب ماامهای دولتی میشند و تامعه به دو بوش تنانگرا و تنگدستا تاسیمبندی میشند
چنین تامعهای هم با تهدیدهای درونی روبروست (به دلیل دشمنی تنانگرا و تهیدستا

و هم

در برابر تهدیدهای بیرونی تنا دفاع شایسته از خند را نداردچ چراکه متنانگرا ااکم از
مسلحکرد تنگدستا برای ماابله با تهدید بیرونی هراس دارندو (افاطن 416 :1353
تنگ داخلی یا دخالت نیروهای خارتی به دگردیسووی اکنمت الیگارشووی به دمنکراسووی
میانجامد م ازآ رو که در اکنمت الیگارشوی زمامدارا و فرزندانشوا با خنشوی و تنآسوایی
خن گرفتهاند این اکنمت سوسوت و ناتنا اسوت و با کنچکترین بهانهای تواه میگردد در میانه
دشووومنی و سوووتیز تنانگرا و تهیودسوووتوا این امکوا وتند دارد کوه دولتی الیگوارش بوه یواری
زمامدارا یا دولتی دمنکرات به یاری تنگودسوووتوا بشوووتوابد یا بدو وتند لتی بیرونی تنگ
داخلی پدیدار شوند اگر در این تنگ زیردسوتا پیروز شونند تنانگرا را کشوته یا از کشونر
اخرا میکننود و در بین خند برابری برای دسوووتیوابی بوه ماوامهوای اکنمتی را از طریق قر وه
برقرار میکنند این چنین اسوت که دمنکراسوی تایگزین الیگارشوی میشوندو (افاطن :1353
 426سورننشوت بیا شوده برای الیگارشویها تنسوط افاطن بیشوواهت به سورننشوت بسویاری از
اکنمتهای خندکامه همروزگار ما یا اناا های بزرگ تاریخ نیسووت میتنا همانندیهایی
در این خصونص در اکنمت نیکارگنه در زما سومنزا فرانسوه در زما لنیی شوانزدهم روسویه
در زما رومانن ها و اناا های ردداده در این کشونرها مشواهده کرد با این تفاوت آشوکار
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که ناش نیروهای تنلیدی در دگرگننیهای تاریوی و سوویاسووی را در بسوویاری از این پدیدهها
نواید از دیده دور داشت
ناسواز با آنهه که امروز از دمنکراسویها مراد میشوند دمنکراسوی در اندیشوه افاطن گننه
آرمانی اکنمت نیسووت و با آسوویبها و تهدیدهای بسوویاری روبروسووت (الوته در اینباره باید
همانندیها و تفاوتهای بین دمنکراسیهای امروزی با اکنمت دمنکراسی در دیدگاه افاطن
را هم به نگرش درآورد در باور افاطن دمنکراسوی اکنمتی اسوت که در آ مافراد تامعه از
آزادی مل و آزادی گفتار برخنردارند و افراد زندگی خصوون ووی خند را به میل خند سوواما
میدهند و در آمنزش و پرورش تنانا نیز آزادی مل برقرار اسووتو (افاطن -429 :1353
 427آشووکار اسووت که این روش اکنمت تای چندانی در اندیشووه افاطن نداردچ چراکه
بنیادیترین ا ونل تامعه افاطننی را کنچک میشومارد مسواوات را میا افراد برابر و نابرابر
(از دید افاطن

برقرار میسووازد پیرو نظمی برتر نیسووت زندگی در آ تاب ،هی بایسووتهای

نیسوت و بیبندوباری نسووت به خنبیها و زیواییهای افاطننی در آ روا دارد به گننهای که
همین زیادهروی در آزادیها سووب فروپاشوی آ اسوت مهمانگننه که زیادهروی در هرچیزی به
ضد آ تودیل میشند زیادهروی در آزادی هم به ااساس نیاز تامعه به فرمانروایی مستودانه و
اسووارت منجر خناهد شوود و (افاطن  437- 440 :1353این تجربهای اسووت که به نن ی در
کشوونر ما نیز از سوور گذرانده شووده اسووت پس از آنکه دمنکراسووی ننپای برخاسووته از اناا
مشوروطه در نتیجه مناز ات خشوننتبار بین گروههای سویاسوی ترورهای سوازما یافته تعطیلی
و انحال مجلسهوا و سوووانآ کوابینوههوا تنشهوای شووویرهای دخوالوتهوا و تجواوز بیگوانگوا بوه
دورهای از هر ومر و آشوفتگی سویاسوی اقتصوادی و اتتما ی انجامید زمینه برای برپایی یک
اکنمت اسوتودادی فراهم شود آتندانی در این باره بیا داشوته اسوت در آ شورایط مخناسوت
ایجاد اکنمت ماتدر مرکزی به مهمترین خناسووتهای سوویاسووی مودل گردید دمنکراسووی
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کمرنگی که موانی آ روزبهروز در تریا گسترش مشروطیت تالیل مییافت به کنار نهاده شد
و مآزادیو در راه افظ و اسوتاال ایرا و ایجاد اکنمت ماتدر مرکزی قربانی شود سوردارسوپه
رضواشواه بعدی زمانی از راه رسوید که ایرا خسوته از همه افت و خیزها تشونه امنیت و آرزومند
یک اکنمت ماتدر مرکزی بند (آتندانی 441 :1387

 .3-2ماندگاری سیاسی
در نزد افاطن رمز موانودگواری اکنموت و بوهدورموانود آ از دگرگننی و فسووواد برخنرداری
اکنمت از ویژگیهای دو اکنمت پادشوواهی و دمنکراسووی به طنر همزما اسووت اگرچه در
کتا

متمهنریو اکنمت آریسووتنکراسووی به ننا بهترین ننع اکنمت شووناخته شووده و

چندوچن آ بازگن میشوند ولی سورشوت این اکنمت از دیدگاه ننع و شوینه اکنمتگری در
کتا

مقنانینو (ننامیس بهگننه روشوونتری بیا میگردد در اینجا افاطن مدو ننع اکنمت

پادشواهی و دمنکراسوی را به ننا مادر همه اکنمتها میشوناسود که دیگر انناع اکنمتها از
آنها زاده میشونندو ( افاطن ( 2119 :1366 4در پادشواهی ا ول اکنمت فردی رایب اسوت
و در دمنکراسووی آزادی بیادواصوور هر دوی این اکنمتها محکنم به تواهی و فسووادندچ
چراکه در پادشواهی قدرت بیش از اندازه به اکنمت داده شوده و در دمنکراسی آزادی تامعه از
االت ا تدال خار گشووته اسووت ماگر اکنمت بوناهد زمانی دراز پایدار بماند باید از چنا
سوازمانی برخنردار باشود که ویژگیهای هر دو ننع اکنمت پادشواهی و دمنکراسوی را در خند
تم ،کرده بواشووود و (افاطن ( 2118 :1366 4و  2119این دریوافوت از چگننگی موانودگواری
اکنمت و سوازما های دولتی ریشوه در بنیادهای فلسوفی افاطن دارد که هد

قانننگذارا و

بنیوانگوذارا توامعوه را فضووویلوت انسوووانی و ایجواد ا تودال و روشووونبینی و همواهنگی میدانود
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بنیوانگوذارا توامعوه نووایود بوه دنووال آ بواشووونود کوه م بوه اکنموت قودرتی بیش از انودازه بودهنود بلکوه
باید در این اندیشوه باشوند که تامعه آزاد و روشونبین و با خند هماهنگ باشودو (افاطن (4
 2119 :1366و اکنمت برخنردار از ویژگیهای اکنمتهای پادشاهی و دمنکراسی با چنین
هدفی سازگارتر است
وی برای دریوافوت بهتر ماصوووند خند نمننوههوایی از اکنموتهوای همواننود بوا اکنموت
منردپسووند خند را بر میشوومارد اکنمت کنروش و دارینش در ایرا و اکنمت الکدمن و
کرت در یننا در این شوومارند مدر الکدمن و کرت انتوا

همزما دو پادشوواه که فرزندا

تنأموا یکی از شوووهریوارا بندنود و واگوذاری اق رأی برابر بوا پوادشووواهوا بوه یوک شووونرای
بیسوتوهشوت نفره از مردا سوالونرده و گماشوتن پاسودارانی که به قید قر ه برگزیده میشودند
بر آنوا سوووازموا دولتی را در راه ا تودال قرار داد و (افاطن ( 2117 :1366 4در دورا
پادشوواهی کنروش نیز ایرا راهی میا آزادی و اسووتوداد در پیش گرفته بند ایرانیا هم خند
آزاد بندند و هم زیردسوتا (اقنام تحت اکمروایی را تا اندازهای آزاد گذاشوته بندند و ا ول
برابری را ر ایت میکردند آزادی دوسوتی و توادل نظر سووب رشود و آبادانی کشونر بند در
زما دارینش نیز وضوعیت بدینسوا بند ولی تانشوینا کنروش و دارینش یعنی کمونتیه و
خشووایارشوواه از مرز ا تدال خار شوودند و رشوود و آبادانی از میا رفت مغفلت کنروش و
دارینش از تربیت فرزندا خند بزرگشوود این فرزندا در ناز و نعمت و این باور نادرسووت
که فرزندا پادشواها از زما تنلد کامل و نیکووتاند و به راهنمایی نیاز ندارند لت این امر
بند و ( افاطن ( 2121 :1366 4و  2120در اینجوا دوبواره ناش بنیوادی تربیوت انسوووا در
اندیشه افاطن برتسته میشند و این مانله همساز با تنسعه انسانی (به تعویر امروزی کارکرد
امنیتساز خند را در پهنه سیاسی به نمایش درمیآورد
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نکته بسیار مهم دیگری که از دیدگاه افاطن ناش بهسزایی در ماندگاری سیاسی دارد
منضنع نظارت بر کارگزارا دولتی و چندوچن افراد برگزیدهشده برای اترای این ناش
نظارتی است:
م اگر کسوانی که ناظر کردار ککارگزارا دولتاند] تز آ باشوند که گفتیم رشوته دالت که
سوازما های تامعه را به هم پینند میدهد خناهد گسوسوسوت و در نتیجه دولت به دولتهای
متعدد تجزیه خناهد گردید و پس از زمانی کنتاه ازهم خناهد پاشوووید بدا تهت ضوووروری
اسووت کسووانی که داوری درباره کردار کارگزارا دولت به هده آنها گذاشووته خناهد شوود در
فضیلت به ماامی بس بلند رسیده باشند و (افاطن (2418 :1366 4
اگرچه وی شرآ فضیلت را برای ناظرا کارگزارا دولتی درنظر میگیرد ولی برای برگزید
آنا بهرهگیری از آرای منمی را پیش میکشد که شرب آ در کتا

قنانین آمده است همهنین

برکناری آنها از ماام خند نیز برپایه اراده منمی و از راه بازخناست شهروندا خناهد بند:
م اگر یکی از آنا کپس از] انتوا

شوود به آ ماام از ماام اخاقی خند تنزل کند مطابق

قانن هر شووهروندی اق خناهد داشووت لیه او اقامه د نی کند و رسوویدگی به این د نی با
دادگواهی خناهود بند کوه از پواسووودارا قوانن و دیگر افرادی کوه هودهدار نظوارت بر کردار
کارگزارا دولتاند و دادرسا برگزیده تشکیل خناهد یافت و (افاطن (2421 :1366 4
در ماام سنجش میتنا این نظریه را با وضعیت نهادهای نظارتی چگننگی سازماندهی و
چندوچن بهکارگماری افراد در این نهادها و شرایط برکناری آنها در کشنرهای گنناگن ماایسه
کرد و پیشینه و کارکرد اینها و ناششا در ماندگاری نظامهای سیاسی را بررسی کرد
انجمن پاسدارا قانن

نهاد دیگری است که ناش بهسزایی در ماندگاری سیاسی داردچ

بهگننهای که افاطن این نهاد را لنگر تامعه و دولت میخناند:
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م در کشونر ما انجمنی خناهد بند از ده تن از سوالونردهترین پاسودارا قانن و آ انجمن
لنگر تامعه و دولت ماسوت و اگر بهنحنی درسوت تشوکیل یابد و اداره شوند قانن ما را از هر
گزندی مصن نگاه خناهد داشت و (افاطن (2421 :1366 4
بهاین ترتیب مشوص میشند که قانن (الوته قانننی که برپایه شرایط پیشگفته باشد نگهداری
بایسته آ واگذاری نگهوانی از آ به افراد شایسته و ر ایت آ بنیاد ماندگاری سیاسی و امنیت
دولت در اندیشه افاطن است
به باور افاطن همه آنهه که وی درباره سواختن و برپاداشوتن تامعه نیکبوت و اسوتناری
و پایداری آ (به تعویر ما امنیت آ

بیا میکند تنها هنگامی قابلیت تحاای کمالیافته دارد که

فیلسوونفا زمامداری تامعه را بر هده داشووته یا زمامدارا به راسووتی دل به فلسووفه بسووپارند
فیلسون

از دیدگاه وی کسوی اسوت که مدر تسوتجنی دانش کل بنده و شویفته تماشوای اایات

باشودو (افاطن  295 :1353و  294ماصوند از اایات در اندیشوه وی هسوتی یگانه و تاودانی
اسوت که تیییرناپذیر اسوت و نیسوتی و تواهی به آ راه ندارد (و بر چنین بنیانی اسوت که نظریه
مثل افاطننی آفریده میشووند الوته فیلسوون بند شوورآ الزم و نه کافی زمامداری اسووت و
زمامدار تامعه افاطننی افزو بر این ویژگی باید تجربه و تنانایی بایسووته (هم دانش نظری و
هم تجربه را نیز داشوته و از دیگر ویژگیهای زمامداری (راسوتگنیی ا تدال خنیشوتنداری
شووجا ت و تز آنها هم برخنردار باشوود (افاطن  291 :1353و  290وی هی یک از انناع
اکنمتهای همروزگار خند را سوووازگار با فلسوووفه نمیداند و فیلسووونفا را مردمانی مهجنر
برمیشمرد که تایگاه و ارزشی در تامعه ندارند و راه مردما تامعه برخا

راه این فیلسنفا

اسوت (افاطن  313 :1353و  299با اینهمه وی نکتهای باریکاندیشانه را به میا میکشد و
آ همراهی سوجایای فطری فیلسون

با تربیت درسوت اسوت که در غیر این ونرت مفیلسونفا

درو موایوه توواهشووود را خناهنود داشوووت و این امکوا وتند دارد کوه بزگترین فجوای ،را برای
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کشونرها و افراد رقم بزنندو (افاطن  310 :1353به هر روی برپایه تیکید افاطن برای آنکه
دولت و قانن اسواسوی آ از آسویبها در اما بماند زمامدار یا مزمامدارا باید فیلسونفانی باشند
که پرورش تسمی و روای بایسته را از سر گذرانده باشندو (افاطن 386 :1353

 .3-3جدایی توده از حاکمان (شکاف ملت -حکومت) و تهدیدهای امنیتی حاصل
از آن
افاطن در آفار خند بهویژه در کتا

مننامیسو اشواره میکند که از میا رفتن روب همکاری در

کشونر در نتیجه تدایی ااکما از تنده مردم از لتهای تواهی کشونرهاسوت هما گننه که در
باال گفته شود یکی از نصرهای بنیادی امنیت سیاسی ایده دولت است که خند بنیاد مشرو یت
سویاسوی اسوت با تدایی ااکما از تنده مردم مشورو یت سویاسوی اکنمت کاهش یافته و به
دنوال آ از روب همکاری اتتما ی و سویاسوی در تامعه کاسوته خناهد شود از میا رفتن روب
همکواری در توامعوه یوک تهودیود امنیتی اسوووت کوه بوهویژه در زموا تنوگ یوا بحرا هوای اتتموا ی
پیامدهای زیا بار خند را نشوا میدهد افاطن یکی از لتهای این تداسوری را اسوتوداد و
خندکامگی ااکما میداند:
م وض ،ایرا سال به سال بدتر شد و لت آ بند که شهریارا آنجا آزادی را از ملت سلب
کردند و خندرأیی و استوداد را به اد ا لی رساند ند و از این طریق روب همکاری را در تامعه
کشتند آنجا که روب همکاری کشته شند اکمرانا به ملت بیا تنا میشنند و هدفی تز
قدرت و مناف ،شوصی ندارند و اتی برای افظ مناف ،خند شهرها را ویرا میکنند و
کشنرهای دوست و همسایه را پایمال میسازند

و خا ه دشمنی میکارند و دشمنی

میدروند از این رو اگر خند روزی در تنگنا بیفتند و به یاری ملت نیازمند شنند هی کس
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رغوتی برای رفتن به میدا تنگ نشا نمیدهد پس چارهای نمیبینند که با پرداخت مزد
گروهی از بیگانگا را به خدمت خند درآورند و سرننشت خند را به دست مزدورا بیگانه
بسپارند

و ( افاطن (2125 :1366 4

دودسوووتگیهای اتتما ی و سووویاسوووی افزو بر تهدیدهای امنیتی -نظامی آ که پیشتر
برشومرده شودند لت ا ولی صویا های داخلی هسوتند میننانیا باسوتا گسوسوتگی وادت
دولت -شووهرها درنتیجه صوویا های داخلی را اسووتاتیس مینامیدند تلنگیری از وقنع پدیده
اسوتاتیس 1در درو کشونر همناره یکی از دلمشوینلیهای ا ولی افاطن بندو (فاسوتر :1383
 30تاسوویم تامعه به ااکما و محکنما (آنهه که در زبا سوویاسووی امروز شووکا
ااکمیت نامیده میشند یا تنانگرا و تهیدستا (شکا

ملت-

طوااتی در زبا امروزی ریشه بنیادی

تهدیدهای داخلی در اندیشووه افاطن اسووت منضوون ی که در پردازش تهنریک دگردیسووی
اکنمتها و رمزهای ماندگاری سیاسی تنسط افاطن بهخنبی نمایا است

 .3-4اخالق ،قانون و امنیت دولتها
در انودیشوووه افاطن اخا و تربیوت انسوووانی توایگواهی بنیوادی دارد و تربیوت نوادرسوووت و
برخنرداری از اخا نا ووحیح ریشووه همه ناایص تامعه و مایه تواهی آ اسووت ماصووند از
اخا در اندیشوه وی لم به نیکی و بدی اسوت و ما ولیترین کارویژه دولت تربیت مردم در
این راسوووتوا یعنی آمنزش لم به نیکی و بدی به افراد تامعوه اسوووتو (فروغی بیتا 116 :بر
بنیواد این کارکرد اسوووت که منظریه سووویواسوووی افاطن با لم اخا او پینندی تنگاتنگ پیدا
میکندو (کاپلسوتن  257 :1380این پینند بهگننهای اسوت که وی به همسوازی میا اخا و

1. Statis
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سویاسوت باورمند اسوت مپیدایی دالت و فضویلت در افراد به معنای اخا اسوت و نمندش در
تما ت سویاسوت نام دارد کاسوتی اخاقی مردم مان ،تریا درسوت سویاسوت اسوت و نادرسوتی
سوویاسووت در اخا افراد تامعه بازتا

مییابدو (فروغی بیتا 117 :وی لت تواهی تامعه

یننا آ روزگار و پریشووانی اوضوواع اتتما ی آ را ناآگاهی مردم یننا و سوویاسووتمدارا آ
نسوووت به این ا وول که قا ده بنیادی سوویاسووتورزی اسووت میداند آ هنگام که تامعهای به
سومت انحطاآ اخاقی میرود ریشوه امر را باید در پهنه سویاسوی همکنشوی میا سویاسوت و
اخا اتتما ی و ننع کنش سیاستورزا و سیاستمدارا تستجن کرد
ورای این آمنزه میتنا به دو نتیجهگیری مده دست یافت نوستین نتیجه به اهمیت امر
توصص و کاردانی در میدا سیاسی و پهنههای همپینند با آ از تمله امنیت بازمیگردد مکسی
که میخناهد شهروندا را نیکنمنش سازد نوست خند باید نیکنمنش باشد و قا ده بنیادی
سیاست را که تمیز میا نیکی و بدی و دادگری و اکمت است را بیامنزد و (افاطن

(2

 36 :1366در غیر این نرت از قدرت و ماام خند بهگننهای نادرست و زیا بار استفاد میکند
مپنل قدرت ماام و سامتی و تز اینها چیزهای خنبی هستند ولی اگر بهنابجا منرد بهرهبرداری
قرار گیرند زیا بار خناهند بند از همینرو بایسته است که فهم و بصیرت و معرفت بر آنها
اکنمت کند تا با شناسایی نیکی از بدی مان ،زیا کاری آنها شند و ( افاطن (مهنن

بیتا:

 62شرآ رهوری سیاسی و مداخله در سیاست برتری به زیردستا در دانایی نسوت به سیاست
است امر دانایی و کاردانی و آمنختن مهارتهای آ بهویژه در امر سیاست همناره از تیکیدات
افاطن در بسیاری از آفار وی از تمله متمهنریو ممرد سیاسیو ممکالمه کریتن و و تز
آنهاست اتی افاطن رسالهای تداگانه به نام ماین و دارد که به منضنع توصص در هرکار و
هنری و بایستگی سپرد هر کاری به متوصصا پرداخته است
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دومین نتیجوهگیری دربواره بنیوادیبند سووونیوههوای نرمافزاری (در اینجوا اخاقی در نزد
افاطن اسوووتچ بوهگننوهای کوه فروپواشوووی و توواهی توامعوه را در بنیوادهوای اخاقی پی میگیرد
منضون ی که پیشتر نیز به آ پرداخته شود و برخی سونیههای بایسوتهاش که همپینند با امنیت
تنام ،انسوانی در اندیشوه افاطن بند بازنمایی شود ولی یک سونیه بسویار مهم آ نزد افاطن
را در ضوورورت مپیروی از قانن و میتنا بازشووناخت منضوونع دم پیروی از قانن به ننا
یکی از لتهای تواهی دولتها و فروپاشوی آنها در شوماری از شوناخته شودهترین آفار افاطن
منرد پردازش قرار گرفتوه اسوووت یکی از برتسوووتوهترین و تویفیرگوذارترین این پردازشهوا در
ممکوالموه کریتن و رد میدهودچ آنجوا کوه سووواراآ بوا وتند محکنمیوت نوا وادالنوهاش بوه مرگ میوا
پیروی از قانن دولت آتن و پیشونهاد دوسوتانش برای گریزاند وی از زندا پیروی از قانن و
گرد نهواد بوه مرگ را برمیگزینود اسوووتودالل وی آ اسوووت کوه مگریوتن وی از زنودا قنانین
دولت را تواه میسوازد و تواهی قنانین به فروپاشوی دولت خناهد انجامید قانن اسواسوی میعاد
شوهروندی اسوت و اطا ت از آ الزم میهن ارتمندتر از پدر و مادر و همه نیاکا اسوت پس
در همه اال باید فرمانوردار میهن بند و اگر کسی قنانین کشنر را نمیپسندد باید به تای دیگر
برود یا دولت را از راه مشوووروع از روش کب بازگرداند و (افاطن ( 196 -198 :1366 1به
اینترتیوب اگرچوه وی میهن و قوانن دولوت را برتر از هرچیز قرار میدهود ولی این بوه معنوای
وادادگی در برابر قنانین نادرسوووت دولتی نیز نیسوووت پیشووونهاد وی تاش برای تلنگیری از
انحرا

دولت از راههای مشوروع اسوت کاری که در سوراسور زندگیاش برای آ کنشوید وی در

دفوا یوه خند در دادگواهی کوه بوه مرگش اکم داد آشوووکوارا ماطوا وت از قنانین خودایی را برتر از
پیروی از قنانین دولتی دانسوووت و تویکیود کرد کوه هی گواه زیر بوار ناع ودالوت نوناهود رفوتو
(افاطن (169-173 :1366 1
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این بواور افاطننی در کتوا مننامیسو یوا مقنانینو نیز بوهگننوهای دیگر مطرب میشوووند افاطن در
این کتا

چهار فضویلت یا نعمت خدایی را برمیشومرد در رده نوسوت این فضویلتها مخردو تای

گرفته اسوت مقانننگذار تنام ،انسوانی باید این نعمتهای خدایی را بر نعمتهای بشوری مادم بدارد و
هد وی باید آگاهسازی مردم در اینباره باشد و (افاطن ( 2038 :1366 4لت نابندی بسیاری از
پادشواها قدرتمند یننا و تواهشود ناشوههایشوا بیتنتهی به این نکته بند ماین پادشواها نه ترسون
بندنود و نوه بیخور از هنر و شوووگردهوای تنگی بلکوه از تنتوه بوه خردمنودی و روشووونبینی یعنی
ارتمنودترین چیز برای انسوووا فروگوذاری کردنود و (افاطن ( 2113 :1366 4خردمنودی آفرینش
هماهنگی میا باورهای خردمندانه و لذت و درد و به مهار درآورد لذتها و دردهای انسوانی تنسوط
خرد اسوت افاطن آ بوش از روب انسوا را که با لذت و درد سور و کار دارد به تنده مردم تشوویه
میکند مهما گننه که سورپیهی آ بوش از روب آدمی که با لذت و درد سور و کار دارد از فرما خرد
به معنای نادانی است سرپیهی تنده مردم از فرما دولت و قانن نیز به نادانی تامعه انجامیده و تواهی
اتتما ی را درپی دارد و (افاطن ( 2114 :1366 4الوته آشوکار اسوت که ماصوند او از قانن دولتی
قانننی اسوت که برپایه فضویلتهای تاودانی اسوتنار باشودچ یعنی مانسوا باید با شوناخت سورشوت نظم
کیهانی و بازآفرینی آ در زندگی خند تامعه سووویاسووویاش را سووواما

دهدو )(Russel, 2014: 319

میتنا از این باور افاطن برداشوتی در راسوتای انگارههای امروزین تنسوعه انسوانی داشوت الوته با یک
تفاوت آشوکار و بسویار شوایا نگرشچ به این معنا که تنسوعه انسوانی در باور افاطننی از سونیههای
پرمایه معننی برخنردار اسوت و از خناسوتهای مادی نظریههای امروزی تنسوعه انسوانی فا وله بسویار
دارد به همین لت اسوووت که برخی اندیشووومندا از متعهد افاطن به نسووووهای غیرطویعتگرایانه
(غیرناتنرالیسوتی از رئالیسوم اخاقیو ) (Brown, 2017سوون گفتهاند اگرچه باور افاطننی انسوا و
تعوالی او را در گرانیگواه نگرش خند میگوذارد و بر دانش و آگواهی تنده مردم پوافشووواری میکنود ولی
برخنرداری مادی و رفاه مادی خناسته غایی آ نیست
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افاطن بزرگترین تهودیود لیوه توامعوه را تاش برای واژگن سوووازی قوانن اسووواسوووی و
زیرپاگذاشووتن قنانین با هد

بهقدرترسوواند فرد یا ازبی خاص میداند وی از تاشهای

اینچنینی بوا ننا مسووون قصووود بوه توامعوه نوام میبردو و افراد درگیر در این تاشهوا را
مخطرناکترین دشوومنا تامعهو ( افاطن ( 2306-7 :1366 4برمیشوومارد از اینرو از همه
شووهروندا میخناهد که ماامات دولتی را از این تنایتها آگاه سووازند و همهنین خناسووتار
مجازات میمنرانی میشوند که در برخنرد با این تنایتها سوسوتی ورزیده یا ترسونیی از خند
نشوا دادهاند بار دیگر باید بر این نکته پافشواری کرد که هرتا در ننشوتههای افاطن سوون
از قانن رفته اسوت باید قانن برآمده از فضویلتهای تاودانی را پیش چشوم داشوت این قانن
تنها در تامعهای که مهار آ در دسووت فیلسوونفا باشوود کارگزاری انسووا ها در هماهنگ با
سوورشووت آنها باشوود و انسووا ها از تربیتی درسووت (برپایه آمنزها و راهکارهای افاطن که در
ننشوتههای وی بهویژه در متمهنریو بازشوکافی شوده اسوت برخنردار باشوند تاری بنده و
کارایی خناهد داشووت موگرنه دگردیسووی قنانین بهخندی خند تنانایی سوواما داد تامعه را
ندارند و مانند آ خناهند بند که سر مار افسانهای هیدرا را بورند و (دورانت 22 :1335

 .3-5رفتار با منتقدان
از آفار افاطن به کنایه میتنا دریافت که رفتار اذفی با منتادا اکنمت به زیا اکنمت
خناهد بند در اینباره مخطابه دفا یه ساراآو گنیاترین افر است در این افر ساراآ کنشهای
خند در ارتواآ با اکمتآمنزی به مردم (یعنی آنهه که ااکما آتن ترم ساراآ تلای کردند و
به میانجی آ اکم مرگ وی را دادند را اطا ت و وادت خداوند دانسته و بر این باور است
که مبه مانند سندی که از کنشهای انتاادی وی اا ل شده است به شهر آتن سندی نرسیده
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است از این رو اگر کشته شند زیا آ بیش از آنکه متنته وی باشد متنته شهر آتن خناهد
بندو (افاطن

( 169 :1366 1وی سرپنشگذاشتن ااکما بر بدکاریهای خند با اذ

ساراآ را خطا دانسته و به ااکما تن یه میکند مکه سادهتر و پسندیدهتر آ است که به تای
بستن دها ها و برید زبا ها خند را به راستی نیکن گردانندو (افاطن (178 :1366 1

 .4امنیت اقتصادی
اگرچه مدر باور افاطن شهرها درپی نیازهای اقتصادی شکل میگیرند و ریشه تنگهای میا
تنام ،نیز اقتصادی استو (کاپلستن  260 :1380ولی امنیت اقتصادی در مفهنمی که امروزه
درمییابیم منضنع دسته اولی در آفار افاطن به شمار نمیآید از اینرو برداشتهایی را که
میتنا از آرای وی در اینباره داشت را باید به یاری مفاهیم همپینند با مفهنم امنیت اقتصادی
و مانلههای قنامبوش یا تضعیفکننده آ پی بگیریم چنانکه آمد ماصند افاطن ( به پیروی
از ساراآ از کنشها گفتگنها و ننشتههای خند دستیابی تامعه و افراد آ به فضیلت

بند 1

نگرش وی به انزه اقتصاد (بهدست آورد فروت و مال نیز از همین بنیا مایه میگیرد:
مبه نکتهای که میگنیم به دقت گنش فرادارید تا موادا من به چیزی که خا یتش ایجاد فضیلت
نیسوت یا تنها با تزئی از فضویلت سورو کار دارد نام قانن بدهم به ایده من قانن درسوت

 .1برعران راسل مقصود «جرهوری» افالطون را برعری در جنگ و قوت الیروت میدان (ن.ک :راسل .)103 :1340
این رأی بسیار ششا

مینرای و بههیچروی با آنچه در نوشهههای افالطون و از جرله «جرهوری» بازعا داده میشود،

هم خوانی ن ارد .رأیی که ویژه راسل اس

و در آرای دیشر عاسیرنران برجسهه و منهور افالطون هرانن آن وجود

ن ارد .برای نرونه فردریک کاپلسهون به این نکهه اشاره میکن که انرچه افالطون مننأ اقهصادی کنور را اثتات میکن
ولی بیدرنگ به موضوع اخالق و عربی
.)261 :1380

انسان مهوجه میشود و عالقه بنیادی و نصسهین وی اخالقی اس

(کاپلسهون،
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چنا قانننی است که چن تیراندازی ماهر پینسته به هد

خند یعنی به آ چیزی که بی هی

واسووطه با خنبی تاودا پینسووته اسووت چشووم بدوزد و به هرچیز دیگر ا م از فروت و همه
مزایایی که پیش از این برشمردیم بیا تنا باشد ما مانند بیشتر مردما بر این ایده نیستیم که
زنودهبند و زنودهموانود گرانوهواترین چیزهواسوووت بلکوه معتاودیم هرکس بوایود توا آنجوا کوه ممکن
اسوووت از فضووویلوت بهرهمنود شوووند

و (افاطن ( 2134 :1366 4وی برآ بند که متامعوه

نمیتناند به طنر همزما هم نیکبوتی و فضویلت و هم تنانگری (بهدسوتآورد زر و سویم و
اکمرانی بر سوورزمینهای پهناور و دریاها را هد
 2179به واق ،در دیدگاه وی این دو هد

خند داشووته باشوودو (افاطن (:1366 4

هد هایی ناهمسووازندچ چه آشووکارا بیا میدارد

که مممکن نیسوت که فرد بسویار تنانگر دارای فضویلت باشودو (افاطن قنانین 2179 :چه اگر
فضیلت مایه نیکووتی است زر و سیم با بدبوتی همنشین است:
م زر و سیم برای تامعه بزرگترین بدبوتیهاست زیرا هی

املی مانند آ بارآمد

ناطف

شریف را دشنار نمیسازد و (افاطن (2132 :1366 4
در این مسیر وی تا بدا تا پیش میرود که من ،قانننی مردم از داشتن زر و سیم را پیش میکشد:
م قانن دیگری هم هست که به منتب آ هی شهروندی اق ندارد زر و سیم داشته
باشد هرکس مزد بردگا و مزدورانی که برای او کاری انجام می دهند را با پنل مسکنک
خناهد پرداخت و آ پنل تنها در درو شهر رایب خناهد بند

و (افاطن

( :1366 4

2178
اگر از این چشوم انداز آرای افاطن را به محک نظریه های کنننی تنسوعه اقتصوادی بزنیم به
تفواوت مواهنی این آرا بوا نظریوههوا ی کنننی تنسوووعوه پی خناهیم برد دراوالی کوه افاطن
نگاهی فرافیزیکی به سوعادت و خنشوووتی انسوا دارد نظریه های امروزی تنسوعه اقتصوادی
اتی آ دسوته نظریه هایی که از مانله های ور

اقتصوادی چن رشود اقتصوادی سوطنب
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تکننلنژیوک و برخنرداری هوای موادی فراتر می رونود دیودگواهی زمینی و اینتهوانی بوه مانلوه
انسوووا دارند با این همه این دسوووته از نظریه های تنسوووعه به دلیل نگرش ویژهای که به
برخنرداری هوای غیرموادی چن آمنزش و بهوداشوووت روا دارنود بوا آرای افاطن نزدیکی
بیشتری دارند
بوا دقوت در آرای وی از زاویوه برداشوووتهوای امنیتی نیز در مییوابیم کوه وی تعایوب
تنانگری به ننا یک هد

را ریشه تنگ های داخلی و خارتی می داندچ از اینرو تعایب

تنانگری و سوندای فروت به امنیت اقتصوادی نوناهد انجامید پیش تر درباره باور افاطن
درباره ریشوه دسوت اندازی به تنام ،همسوایه یعنی سوندای کسوب فروت و درآمد بیشوتر
سوون گفته شود سندای فروت به ننا ریشه دشمنیها و تنگ های داخلی نیز از باورهای
اسوتنار اوسوت در این راسوتا وی وتند قنانینی برای تلنگیری از خار شود تنانگری یا
تنگدسوووتی افراد تامعه از ادودی معین را ضوووروری می داند (ر ک :افاطن ( :1366 4
 2282متنانگری از راه زیاده روی در خنشگذرانی افراد را فاسد و به تهدیدی برای تامعه
تودیل می کند و تنگدسوتی به میانجی درماندگیو (افاطن (  2387 :1366 4در واق ،نگاه
ویژه وی به سوازماندهی اشوتراکی تامعه نیز هم زاد همین سونخ از باورهای اوسوت بدینسا
اگر بون اهیم برداشوووتی از آرای افاطن درباره آنهه که امروزه امنیت اقتصوووادی مینامیم
داشوته باشویم باید از زاویه مفلفه های اقتصوادی چن شوکا

طوااتی و فار و ناش آنها در

ایجاد تنگ ها و آشووون های داخلی که به هزینه از دسوووت رفتن فروت اتتما ی و فردی
نرت می گیرند به منضنع بنگریم
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 .4-1عدالت و امنیت
از چشومانداز مفاهیمی که در روزگار ما تنسوط مکتبهای امنیتی برتسوته میشوند میتنا به
منضنع همکنشی میا

دالت در تامعه و امنیت آ در آرای افاطن نگریست افاطن هد

خند از بنیا گذاری تامعهای که منضونع کتا

متمهنریو اسوت را نیکبوتی تمام تامعه و نه

نیوکبووتترشووود یوک طواوه اتتموا ی از دیگر طواوههوا ننا میکنود و بر این بواور اسوووت کوه
دالت تنها در چنین تامعهای پدیدار خناهد شوود (افاطن  176 :1353وی این اندیشووه را
پیش میکشود که وقتی کشونری به دو بوش تنانگرا و تهیدسوتا تاسویم شوند دیگر شایسته نام
کشوونر نوناهد بندچ چراکه در اینجا با دو کشوونر روبرو هسووتیم (کشوونر تهیدسووتا و کشوونر
تنانگرا

که هر یک از آنا نیز به کشونرهای گنناگن تاسویمبندی میشونند به بیا امروزی

در چنین شوورایطی تامعه با تهدیدی امنیتی روبرو خناهد شوود زیرا با ننید واگذاری دارایی و
قدرت بوشهایی از تامعوه به بوشهای دیگر میتنا گروههای گنناگن اتتموا ی را در برابر
هم قرار داد این بیوا بوه روشووونی (و الوتوه نوه بوا بوهکوارگیری واژههوای تهودیود و امنیوت در کتوا
تمهنری آورده شوووده اسوووت (افاطن

 181 :1353اگر بوناهیم بار دیگر ادبیات امروزین

مکتوبهوای امنیتی را بوه کوار گیریم میتنا بر پوایوه تفواوت میوا امنیوت رژیم و امنیوت ملی نیز بوه
این دیودگواه افاطن نگریسوووت بوه این معنوا کوه وقتی کشووونر بوه ردههوای گننواگن تنانگری و
تهیدسووتی تاسوویم شووده اسووت دیگر نمیتنا از تحاق امنیت ملی سووون گفتچ چراکه امنیت
(دسوووتکم امنیوت موادی بوشهوای گننواگن توامعوه در تعوارض بوا یکودیگر قرار میگیرد در
چنین هنگواموهای وووااووا قودرت نمیتناننود نمواینوده هموه قشووورهوای اتتموا ی بواشووونود و این
قودرتمودارا تاش میکننود کوه امنیوت رژیم را بوه ننا امنیوت ملی قلموداد کرده و توامعوهپوذیری
همسن با این انگاشته را ایجاد کنند
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به رأی افاطن بهکارگیری انسوا ها برخا

سورشوت وتندیشوا شوینهای نا ادالنه اسوت

و پیامد آ زوال کشنر خناهد بند وی انسا ها را از دیدگاه سرشت وتندیشا برابر نمیداند
و دالت را بهکارگماری انسوا ها برپایه سورشوت وتندیشوا میداند مهمه انسوا ها با یکدیگر
برادر و خناهرند ولی روزی که خداوند آنها را آفرید مایه وتندی برخی را با طا برخی دیگر
را با ناره و دیگرا را با آهن و برنب سورشوت آنا که سورشوتی از طا دارند باید به زمامداری
کشوونر برگزیده شوونند کسووانی که مایه وتندیشووا از ناره اسووت میبایسووت به دسووتیاری
زمامدارا گمارده شوده و آنا که اندرونی از آهن و برنب دارند باید راه کشواورزی و پیشوهوری
را درپیش گیرند کشونری که زمام امنرش به دسوت آهن و برنب افتد محکنم به زوال اسوت و
(افاطن  169 1353در اینجاسووت که کارکردی مهم برای خاننادهها پدیدار میشووند و این
کارکرد مراقوت از فرزندا برای شووناسووایی سوورشووت آنهاسووتچ چه بسووا که فرزندا هر قشوور
اتتما ی سورشوتی ناهمگن با پدرا خند داشوته باشوند از این آرا میتنا چنین برداشوت کرد
که بهکارگیری انسوا ها در هماهنگی با سورشوتشوا (باتنته به همپینندی آ با زوال یا باای
کشنر دستنر کاری امنیتی است و خاننادهها نیز از کارکردی امنیتی برخنردارند
ودالوت در تنزی ،منواب ،موادی توایگواه ارزنودهای در انودیشوووه افاطن دارد و از بنموایوههوای
فوات اتتما ی و سویاسوی اسوت وی روابط مادی و مالی را نصوری میداند که میتناند به کینه
و دشووومنی میوا افراد توامعوه منجر شوووند از اینرو در کتوا

مننامیسو بزرگترین وظیفوه

قانننگذارا و بیانگذارا تامعه را تلنگیری از این امر میداند:
م کاگر بوناهیم] تامعه ما از کینهها و مناقشاتی که از تاسیم زمینها و بوشش وامها ناشی
میشند برکنار بماند کیک راه بیشتر نداریم] :ازمیا برد ارص مال و برقرارساختن دالت
تز این نه راهی است و نه بیراههای بزرگترین وظیفهای که در پیش داریم این است که
نگذاریم تمنل و روابط مالی منشی کینه و دشمنی میا افراد تامعه شند باید بسیار مراقب باشیم
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تا چگننگی تاسیم زمینها و خانهها سووی برای پیدایی دشمنی در میا مردما شهر نشند

و

( افاطن ( 2173 :1366 4و 2172
مایه شگفتی نواید باشد که راهکار افاطن برای ازمیا برد ارص مال و برقراری دالت
راهکاری ایدئالیستی است و بر دگرگننی طرز نگرش افراد تامعه استنار است:
م کبرکنار ماند ] تامعه ما از کینهها و مناقشواتی که از تاسویم زمینها و بوشوش وامها ناشوی
میشوند فاط در ونرتی امکا پذیر اسوت که مالکا بزرگ که از تمعی کثیر طلوکارند خند
در این کوار پیشقودم شوووننود یعنی از طلوبهوای خند ووور نظر کننود یوا ماوداری از تمنل
بیاسوا

خند را به بدهکارا تهیدسوت بووشوند و به این ایده برسوند که تنگدسوتی ناشوی از

کاسووتن تمنل نیسووت بلکه بدترین مایه تنگدسووتی ارص مالاندوزی اسووت پیدایی این ایده
آغاز نیکبوتی هر تامعهای اسووت آنجا که این دگرگننی در طرز فکر مردم روی ندهد هی
کنششی برای تیییر وض ،تامعه به نتیجه نوناهد رسید و (افاطن (2172 :1366 4
این نگرش ایدئالیسووتی برخاسووته ازمقیاسپذیری روب -شووهر در اندیشووه افاطننی اسووتو
( . McAleer, 2020: 229الوته ورای این نگرش ایدئالیسوووتی نواید راهکارهای نهادی افاطن
در اینباره را نادیده گرفت آنجا که وی سوه ننع اکنمت و قانن اسواسوی را شوناسوایی میکند
(الوته به ترتیب اولنیت که بنیانگذارا تامعه میتنانند هریک را که شووایسووتهتر میدانند برای
سواما اتتما ی خند برگزینند سوازما اشوتراکی تامعه که فارغ از مالکیت شووصوی اسوت در
مرتوه نوسوت از این سوازما دهیهای سوهگانه قرار دارد و سوازما های دیگر سوازما هایی هسوتند
که بنا به شوورایط و چندوچن تامعه تنانش و آمادگی سووازما یابی اشووتراکی فراگیر را ندارند
ولی از بیشترین شواهت با سازما نوستین برخنردارند:
مبهترین سازما اتتما ی و کاملترین اکنمتها و شایستهترین قنانین را در تامعهای میتنا
یافت که آ مثل مشوهنر در منرد آ

واد باشود که میگنید مدوسوتا به راسوتی در هر چه
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دارند شووریکاندو اگر چنین وضووعی اکنن در کشوونری برقرار اسووت یا در آینده در کشوونری
برقرار شووندچ بدین معنی که نه تنها همه امنال بلکه زنا و کندکا هم بین همه مردم مشووترک
باشوند و مالکیت شووصوی از هرننع و به هر کیفیت از بین برده شوند

با اطمینا میتنا گفت

که چنین تامعهای به بلندترین پایه کمال رسویده و هی تا و در هی زما تامعهای پیدا نوناهد
شود که از ایث خنبی و درسوتی برتر از آ باشود باید سوعی کنیم تامعهای به وتند آوریم
که تا اد امکا شوویه آ تامعه باشود کاین تامعه] اگر تامه مل بپنشود بیش از هر تامعه
دیگر شوویه آ نمننه خناهد بند و از ایث وادت و کمال در مرتوه دوم قرار خناهد داشوت
و (افاطن (2176 :1366 4
اگر از سنیه ایدئالیستی اندیشه افاطن بگذریم و راهکارهای نهادی نامتناسب با تنام ،کنننی
(اشتراک ز و فرزند را نادیده انگاریم میتنانیم ناشی که افاطن برای تنزی ،ادالنهتر مناب،
مادی در ایجاد فوات اتتما ی دارد را دریابیم

د .مرجع ،مسئله و ابزار امنیت در اندیشه سیاسی افالطون
پس از بررسویهای انجامشوده درباره موااث همپینند با مفهنم امنیت در اندیشوه سویاسوی افاطن
ارائه چشوماندازی فراگیر از این بررسویها با نگرش به رویکردهای امنیتی ننین بایسوته اسوت چنا
که برخی پژوهندگا گسوترههای امنیتی باور دارند هسوتهبنیادی بررسویهای امنیتی دربرگیرنده چهار
پرسووش بنیادی اسووت :چیسووتی امنیت؟ کیسووتی مرت ،امنیت؟ چیسووتی مسووهله امنیت؟ و چگننگی
دسوتیابی به امنیت (ابزار امنیت ؟ (ویلیامز  39 :1392در دنواله پاسوخ این پرسوشها را با نگرش به
بررسیهای انجامشده در اندیشه سیاسی افاطن پی خناهیم گرفت
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یک تعریف اداقلی و منرد اتماع از امنیت موضوعیت یا ااسواس ایمنی از تهدید و خطرو اسوت
( Booth, 2005: 13بر این پایه امنیت با باا و با دوربند از تهدیدهای نابندگر پینند مییابد نگرش
به اندیشوههای افاطن از چشومانداز این تعریف از امنیت (در پرتن بررسویهای باال نشوا میدهند
که فلسوفه امنیت اسوتنتا شوده از اندیشوه افاطن فلسوفهای بر بنیاد رهایی اسوت مدر مطالعات امنیتی
دو فلسوفه رایب درباره امنیت از یکدیگر بازشوناخته میشونندچ یکی فلسوفه موتنی بر قدرت و دیگری
فلسوفه موتنی بر رهایی در فلسوفه نوسوت قدرت و بایسوتههای آ مانند قدرت نظامی مناب ،مادی و
غیره ایجادگر امنیت هسوتند ولی در فلسوفه دوم امنیت بر پایه رابطه میا بازیگرا گنناگن برسواخته
میشووند و نا ووری چن ر ایت دالت اان بشوور و مانند آنها ایجادکننده امنیت میباشووندو
(ویلیامز  40 :1392در اندیشووه افاطن به هردوی این فلسووفهها تنته میشووند ولی در تحلیل
نهایی امنیت موتنی بر فلسوفه رهایی اسوتچ زیرا امنیت درنتیجه برپاداری قنانین خدایی پاسداشوتن
دالت و کسوب فضویلتهای انسوانی تنسوط افراد تامعه ایجاد و اسوتمرار مییابد و باای تامعه و
دوربند آ از تهدیدهای نابندگر را تضومین میکند قدرت و بایسوتههای آ اگرچه اهمیت شوایا
خند را در برقراری امنیوت و رف ،تهودیودهوا –بوهویژه در برابر تهودیودهوای بیرونی -دارنود ولی نوا ووور
رهاییپایه یا چنا که پیشتر گفته شود نرمافزارانه هسوتند که خاسوتگاه بنیادی امنیت تامعه در اندیشوه
افاطن میباشند
برپایه بررسوویهای انجامشووده نگرش افاطننی به مرت ،مسووهله و ابزار امنیت را میتنا در
چارچن تدول و نمندار زیر بازتاباند نمندار شووماره  1پینند میا سوونیههای امنیت و نا وور
متناظر آ در اندیشوه سیاسی افاطن را نشا میدهد هما گننه که پیشتر یادآور شدیم امنیت ملی
را بهطنر کلی میتنا دارای سونیههای پنبگانه امنیت نظامی امنیت سویاسوی امنیت اقتصوادی امنیت
اتتما ی و امنیت زیستمحیطی دانست بنابراین اگر امنیت زیستمحیطی را به دلیل در اختیارنوند
آرای افاطن در اینباره کنار بگذاریم بربنیاد تعریفهای ارائهشده از چهار سنیه باقیمانده میتنا
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نوا ووور متناظر با سووونیههای امنیت در اندیشوووه افاطن را در چارچن

نمندار زیر نشوووا داد

بوهاینترتیوب تنانواییهوای تهواتمی و دفوا ی در برابر تهودیودهوای خوارتی در گسوووتره امنیوت نظوامیچ
ماندگاری (باای سویاسوی و یکپارچگی ملت و ااکمیت در پهنه امنیت سویاسویچ دالت اقتصوادی در
بوش امنیت اقتصوادیچ و هموسوتگی اتتما ی در سونیه امنیت اتتما ی قرار میگیرند الوته مانالت
امنیتی آوردهشوده در تدول بهگننهای سوره و نا ویژه هریک از سونیههای پنبگانه نیسوتند از اینرو
باید در نظر داشووت که این تاسوویمبندی به لت دریافتنیتربند بررسوویهای انجامشووده با اندکی
رواداری و بر پایه نزدیکی سوورشووت هر یک از مانالت به سوونیههای پیشگفته و هماهنگی آنها با
تعریفهای ارائهشده در متن ساماندهی شده است

عناصر متناظر

ابعاد

در اندیشه

امنیت

توانایی های تهاجمی و دفاعی

امنيت نظامي

دربرابر تهدیدهای خارجی

 -ماندگاري (بقاي) سياسي

امنيت سياسي

 -یکپارچگي ملت و حاکميت

عدالت اقتصادي

امنيت اقتصادي

همبستگي اجتماعي

امنیت اجتماعی

نمودار شماره  :1پیوند میان سویههای امنیت و عناصر متناظر آن در اندیشه سیاسی افالطون
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تدول شماره  1تهت شناسایی مرت ،مسهله و ابزار امنیت در اندیشه افاطن و نشا داد
پینند آنها با مانلههای امنیتی تفکیکشده در سنیههای امنیت طراای شده است هما گننه که
از آرای افاطن برمیآید مرت ،ا لی اندیشهورزی سیاسی وی بهویژه در دو افر بنیادیناش
یعنی متمهنریو و مننامیسو تامعه است بررسیهای انجامشده در اینجا نیز نشا میدهد که
هد

نا ر متناظر سنیههای امنیتی در اندیشه وی نیز افظ تامعه و کشنر است به سون

دیگر ناملی چن تناناییهای تهاتمی و دفا ی در برابر تهدیدهای خارتیچ افظ روب
همکاری بین افرادچ سازما اشتراکیچ ااترام به قنانینچ کنشش برای بالندگی اخاقی افراد تامعهچ
و اندیشهورزیهای وی درباره تلنگیری از بروز تنگ داخلیچ همه و همه هدفشا تلنگیری
از سانآ و فروپاشی مادی و معننی تامعه و برپاداشتن تامعه نیکبوت و استناری و پایداری
آ است مافاطن بر آ است که مناف ،کلی کشنر باالتر از نف ،فردی است و پیگیری نف،
شوصی را هد

پرارتی نمیداند و ) (Lu, 2019: 418گرچه بهرهمندی انسا ها از فضیلت در

شمار هد های بنیادی اندیشهورزی افاطن است ولی نواید فرامنش کرد که فضیلت و
برخنرداری فرد از اخا و تربیت انسانی – اگرچه تایگاه بنیادی دارد و در ذات خند ارتمند
و هدفی واالست -در مسهله منردبررسی این ننشتار با طف به برقراری تامعه نیکووت منرد
پردازش قرار میگیردچ برای نمننه تربیت نادرست و برخنرداری از اخا نا حیح ریشه همه
ناایص تامعه و مایه تواهی آ معرفی میشند در آفار افاطن به مسهله امنیت فرد نیز به نرت
تداگانه پرداخته نشده است از اینرو باید به این نتیجه رسید که یگانه مرت ،افاطن در
منضنع امنیت آنهنا که از آفارش برمیآید و میتنا به استعاره از دل این آفار بیرو کشید
تامعه است
با نگاه به تدول شماره  1میتنا مسهله امنیت و ابزار آ را در هریک از سنیههای نظامی
سیاسی اقتصادی و اتتما ی مشاهده کرد منارد بازتا

دادهشده در هریک از خانههای تدول
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از دل موااث مطربشده در این ننشتار بیرو کشیده شدهاند و نیازمند تنضیح بیشتری نیستند
برای نمننه در بوش امنیت سیاسی ازمیا رفتن روب همکاری در تامعه درنتیجه تدایی ااکما
از تنده مردم و تاش برای واژگن سازی قانن اساسی و زیرپاگذاشتن قنانین (با هد

به

قدرت رساند فرد یا ازبی خاص مسائل امنیتی هستند زیرا ماندگاری و باای سیاسی تامعه
را با تهدید روبرو میکنند ابزار ماابله با این تهدیدها (ابزار امنیت نیز برخنرداری اکنمت از
ویژگیهای دو اکنمت پادشاهی و دمنکراسی به طنر همزما (ا تدال بین قدرت اکنمت و
آزادی تامعه چ وتند شنرایی برای نظارت بر کارگزارا اکنمتی و غیره است

جدول شماره  :1مرجع ،مسئله و ابزار امنیت؛ استنتاجشده از اندیشه سیاسی افالطون
مرت،

سنیههای

امنیت

امنیت

ابزار امنیت

مسهله امنیت

 -سازماندهی حیح طواه پاسدار

نظامی

تامعه

 -دستاندازی بیگانگا به کشنر برای

 -مکا یابی حیح دفا ی برای ساخت شهرها

تسلط بر مناب ،فروت

نگهوانی از مرزها ساخت منان ،امنیتی

 -از میا رفتن وادت تامعه درنتیجه

-آمنزش نظامی و رزمی همه افراد تامعه

گسترش سرزمینی بیش از اندازه

 -سازماندهی اشتراکی قشرهای زمامدار و پاسدار

-ایجاد دوگانگی بین زمامدارا یا میا

 -برآورد زما های مناسب زاد و ولد

زمامدارا با تنده مردم

 نظارت پاسدارا بر وضعیت تنانگری و تنگدستیدر تامعه

سیاسی

 -از میا رفتن روب همکاری در تامعه

 -برپاداری قنانین خدایی و پاسداری شایسته از آنها

درنتیجه تدایی ااکما از تنده مردم

 -زمامداری فیلسنفا در تامعه (فیلسنفانی که دانش

-تاش برای واژگن سازی قانن

نظری و تجربه الزم را نیز داشته و از دیگر ویژگیهای

اساسی و زیرپاگذاشتن قنانین باهد
قدرترساند فرد یا ازبی خاص

به

زمامداری چن راستگنیی ا تدال خنیشتنداری
شجا ت و تز آنها هم برخنردار باشند
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 -دوگانگی و دودستگی زمامدارا

 -برخنرداری اکنمت از ویژگیهای دو اکنمت

 -رفتار اذفی با منتادا اکنمت

پادشاهی و دمنکراسی به طنر همزما (ا تدال بین
قدرت اکنمت و آزادی تامعه
 وتند شنرایی از ناظرا بر کارگزارا اکنمتی کهبرپایه آرای منمی برگزیده و برکنار شنند و از
ویژگی فضیلتمندی برخنردار باشند
 وتند انجمن پاسدارا قانن برتری رهورا سیاسی به زیردستا در دانایی نسوتبه سیاست (دانایی و کاردانی سیاسی رهورا و
آمنختن مهارتهای آ

 تجزیه و فروپاشی تامعه در نتیجهنوند سازما اشتراکی امنال و دم
اتتما ی

انوازش زنا و فرزندا
 از میا رفتن وادت تامعه در نتیجهگسترش سرزمینی بیش از اندازه

 سازما اشتراکی تامعهآمنزش لم به نیکی و بدی به افراد تامعه -بهکارگیری انسا ها برپایه سرشت وتندیشا

 -انحطاآ اخاقی تامعه

اقتصادی

 -بروز تنگ داخلی درنتیجه خار شد

 -دگرگننی در طرز نگرش افراد تامعه درباره تمنل

تنانگری و تنگدستی از یک اد معین

مادی

 -ایجاد کینه و دشمنی بین افراد تامعه

 -نظارت پاسدارا بر وضعیت تنانگری و تنگدستی

در نتیجه تنزی ،نا ادالنه مناب ،مادی

در تامعه

نتیجهگیری
اگر فلسفه امنیت موتنی بر قدرت را مفلسفهای بدانیم که بر انواشت قدرت بهویژه قدرت نظامی
و بایستههای آ تیکید میکند بررسی ننشتههای برتایمانده از افاطن نشا میدهد که وی
در مناتهه با تهدیدهای نظامی بیرونی بر الزامات این ننع نگرش امنیتی تنته ویژهای دارد ولی
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رویکرد کلی افاطن درباره امنیت کشنر را باید موتنی بر فلسفه رهایی دانست با نگرش به
آرای افاطن از چارچن

مفاهیمی چن امنیت اتتما ی امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی این

امر بهتمامی بر ما آشکار خناهد شد اتی رویکرد افاطن به امنیت نظامی نیز در تحلیل آخر
موتنی بر فلسفه رهایی است چراکه در این رویکرد قانن و سازماندهی درست تامعه به ننا
ابزار ا لی قدرت شناخته میشنند هنگامی که در فهرست ابزارهای امنیتی که در اندیشه
افاطننی قابل شناسایی هستند بنگریم این تلای (رویکرد افاطننی موتنی بر فلسفه رهایی
استناری بیشتری پیدا خناهد کرد
نصر بنیادی در باور افاطن آ است که اگر اکنمت از نصر خدایی بیبهره باشد و زمام
آ را انسا فانی در اختیار داشته باشد درد و رنب آ تامعه هرگز پایا نوناهد یافت از اینرو
انسا ها باید آ

نصر ابدی و خدایی را که در وتند آنها نهفته است راهنمای خند قرار دهند

قنانین خند را از آ استورا کنند و اداره تامعه خند را به آ بسپارند همه آنهه افاطن
درباره سیاست اکنمت دالت اخا و آنهه که در این مطالعه در زمینه امنیت از آرای وی
برکشیده شده است از همین باور بنیادی مایه میگیرند به سون دیگر این باور بنیادی گرهگاه
کانننی گفتما افاطننی است اکنمتها و تنام ،برخاسته از گفتما های فا لهیافته از دالها
و نا ر گفتمانی افاطننی نمیتنانند در انجام کارکردهای خند از تمله ایجاد امنیت کامیا
باشند تهت تحاق این کارکردها باید زمام اکنمت در دست کسانی باشد که بیش از دیگرا
قنانین (قنانین همسن با قنانین خدایی را شناخته و به آنها سر مینهند وگرنه تواهی و نابندی
تامعه بیچن وچرا رد خناهد داد
تایداشتن بایسته گی قانن خدایی در کانن اندیشه افاطننی و پافشاری وی بر زمامداری
آشنایا به این قانن

برخی اندیشهورزا را به همانندی اکنمت شایسته افاطننی با

اکنمتهای دینی پدیدآمده در طنل تاریخ رهنمن ساخته است این همانندسازی برخاسته از
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نادیدهانگاری ناهمسنییهای اکنمتهای دینی با اندیشه افاطننی است سفارش افاطن به
سازماندهی اشتراکی تامعه آشکارترین ناهمسنیی میا اندیشه وی با دیدگاه دینی است افزو
بر این باید ناهمسنییهای ینی اکنمتهای دینی -مانند اکنمت کلیسا در قرو وسطی -با
خناستههای افاطننی مانند درآمیوتگی ویژگیهای دو اکنمت پادشاهی و دمنکراسی یا تنزی،
ادالنه فروت و تز آنها را نیز به نگرش درآورد بربنیاد این ناهمسنییها باید فلسفه مرت،
مسهله و ابزار امنیت در این دو دیدگاه را نیز نایکسا انگاشت
اگرچه افاطن دمنکراسی را در زمره اکنمتهای بد و ناقص دستهبندی میکند و
آزادیهای لجامگسیوته برخاسته از آ را تواهگر انسجام و هموستگی اتتما ی میداند ولی از
این نگرش افاطن نمیتنا برداشتی اقتدارطلوانه و ضدآزادیخناهانه داشت و در نتیجه هر
شکلی از دمنکراسی را با اشاره به آرای او امنیتزدا انگاشت پشتیوانی افاطن از آریستنکراسی
به ننا اکنمتی که بر پایه دیدگاه وی از ویژگیهای دو اکنمت پادشاهی و دمنکراسی به
طنر همزما برخنردار است گناه این امر است آنجا که وی درباره بنیادهای ماندگاری سیاسی
اکنمت اندیشهورزی میکند بر مفلفههایی پافشاری میکند که بسیار نزدیک به مفلفههایی
هستند که در روزگار ما به ننا رکنهای بنیادی دمنکراسی شناخته میشنند شنرای الی
نظارت بر کارگزارا دولتی (منرد نظر افاطن که با رأی منمی برگزیده میشنند ناشی شویه
به ناش پارلما در دمنکراسیهای کنننی دارند تیکید افاطن بر ناش قانن در ماندگاری
سیاسی و ناشی که نگهداری بایسته از قانن و واگذاری نگهوانی از آ به افراد شایسته در این
ماندگاری دارند را میتنا با ناش قانن اساسی به ننا نوستین رکن دمنکراسی سنجید
بی گما دیدگاه افاطننی که بر امر نظارت بر اکنمت تیکید فراوا دارد نمیتناند با تایگاه
نظارتی دستاوردی چن مطون ات ناسازوار باشدچ اگرچه زیادهروی و لجامگسیوتگی چنین
دستاوردی را هم برنوناهد تابید هنگامی که به ناش این منارد در آرای افاطن درباره ماندگاری
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سیاسی اکنمتها بنگریم نمیتنانیم دیدگاه وی را با قاطعیتی که برخی نظریهپردازا از خند
نشا دادهاند در رده دیدگاههای تنتالیتر و اقتدارگرایانه دستهبندی کنیم با اینهمه آرای وی با
دمنکراسی (از چشمانداز امروزی نیز فا له دارد چه –هما گننه که برتراند راسل اشاره داشته
است -مردم تامعه آرمانی وی از تهت انتوا

و اان با یکدیگر برابر نیستند شاید بهترین

تفسیر در اینباره همانی باشد که خند وی بر آ تیکید کرده استچ یعنی ایستاد در مرزهای
اقتدارطلوی و آزادیخناهی رمز پایداری اکنمت هم در دیدگاه وی در همینتاستچ تایی که
ترازمندی میا قدرت اکنمت و آزادی تامعه برقرار شده است
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کاویانی تهرا  :انتشارات خنارزمی
افاطن ( 1366کریتن چ از مجمن وه دوره آفوار افاطن (تلود اول چ ترتموه محموداسووون لطفی و رضوووا کواویوانی تهرا :
انتشارات خنارزمی
افاطن ( 1366آلکیویوادس از مجمن ه دوره آفار افاطن (تلود دوم چ ترتموه محموداسووون لطفی و رضوووا کاویوانی تهرا :
انتشارات خنارزمی
افاطن ( 1366مرد سویاسوی از مجمن ه دوره آفار افاطن (تلد سونم ترتمه محمداسون لطفی و رضوا کاویانی تهرا :
انتشارات خنارزمی
افاطن ( 1366قنانین از مجمن وه دوره آفوار افاطن (تلود چهوارم ترتموه محموداسووون لطفی و رضوووا کواویوانی تهرا :
انتشارات خنارزمی
افاطن ( 1366از مجمن ه دوره آفار افاطن ترتمه محمداسن لطفی و رضا کاویانی تهرا  :انتشارات خنارزمی
افاطن (بیتا مهنن (تانی ترتمه محمداسن لطفی و رضا کاویانی تهرا  :مکتب فلسفی تمعیت موارز
بنزا باری ( 1389مردم دولتها هراس ترتمه پژوهشووکده مطالعات راهوردی چاپ دوم تهرا  :انتشووارات پژوهشووکده
مطالعات راهوردی.

خلیلی رضووا (بهار 1383متحنل تاریوی – گفتمانی مفهنم امنیتو فصوولنامه مطالعات راهوردی سووال هفتم شووماره اول
ص.7-29

دورانت ویل ( 1335تاریخ فلسفه ترتمه واس زریا

خنیی تهرا  :انتشارات لمی و فرهنگی
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