
 

 

   

 

 

 

 

رستگاری همواره مفهوم مورد التفات اکثر ادیان و مکاتب فکری در طول   چکیده: 

اندیشۀ اندیشیده و  عنوان متفکری مؤسس در این باب  تاریخ بوده است. افالطون نیز به

های این پژوهش حاکی  او در این زمینه، مورد پژوهش مقالۀ حاضر بوده است. یافته

از آن است که رستگاری و فلسفه، در فلسفۀ افالطون ارتباط وثیقی دارند. این ارتباط 

ی از نفس است که اوالً  گردد. عقل برای افالطون جزئبه نقش عقل در فلسفۀ او برمی 

تواند او را موجودی الهی بکند. معنای این سخن کند و در نهایت می انسان را انسان می 

تواند از چرخۀ تناسخ رهایی کند انسان به کمک عقل می آن است که افالطون فکر می 

یر و  یابد و زندۀ فناناپذیر شود. از نظر افالطون موجودات زنده، دو نوع هستند: فناپذ

فناناپذیر. موجود زندۀ فناناپذیر همان نفس است که بال و پر )پاکی و کمال( خود را  

پیماید. وقتی نفس،  گردد و جهان الیتناهی را می از دست نداده است و در عالم باال می 

شود،  کند و منشأ حرکت آن  بال و پرش را از دست بدهد و به کالبدی زمینی هبوط 

شود شود. رستگاری از نظر افالطون وقتی حاصل می اپذیر تبدیل می به موجود زندۀ فن

به عالمی  بتواند  به کمک عقل  انسان  به   که  بازگردد.  از آن هبوط کرده است،  که 

دیگرسخن، رستگاری حقیقی از نظر افالطون، رهایی نفس از چرخۀ تناسخ است و 

 شود.رهایی از چرخۀ تناسخ فقط با زندگی فیلسوفانه حاصل می 
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 مقدمه
استتت که در اکثر  می  مفهو   1رستتتگاری

  می و غیرابراهی   میاعم از ابراهی   ،متذاهتب

عنوان مثال بهبدان پرداخته شتتده استتت.  

غایت اصتتلی   ،رستتتگاری»در مستتیحیت  

تفکر و اعمال مذهبی است« و رستگاری  

برای مستتتیحیتان معنتای ختار خود را  

دارد. برای مستتتلمتانتان نیز رستتتتگتاری  

ولی وجتته   دارد  را  معنتتای ختتار خود 

مشتتتترر در نظریتۀ رستتتتگتاری ادیتان 

بتاور بته عتالم آخرت استتتت و   میابراهی 

رستتگاری به بیانی در عالم اخروی قابل 

  می . در ادیان غیرابراهی دستتتتیابی استتتت

متذاهتب هنتدی در   ،مثتل  رستتتتگتاری 

شتود،  میارتباط با پدیدۀ تناستخ تعری  

بتته رستتتتگتتاری  از  یعنی  »رهتتایی  عنوان 

چرخۀ تناستخ« یا »دستتیابی به یک تولد 

دوبارۀ خوب« در چرخۀ تناستتخ تعری  

رستتگاری    ،شتود. مااب  با این ادیانمی

ی  از طری  انجام آداب و مناستتک مذهب 

آن بتاطنی  معنتای  یتا وق  و درر  هتا 

خویش در راه ختدا یتا از طری  تفکر و 

 

1 . salvation: soteria. 

 ,Mennشتتتود )میمراقبته حتاصتتتتل  

یونتان 191 :2013 در  امتا افالطون   .)

باستتان با این که رستتگاری را رهایی از  

ولی فکر   ،دانستتتتمیتنتاستتتخ    ۀچرخت 

کرد پرداختن بته فلستتتفته تنهتا راهی  می

 گار کند.تواند بشتر را رستت میاستت که  

خاطر باید نشتتان داده شتتود که    مین هبه

بشتتتر  چگونتته  افالطون  نظر  بتتا  ماتتاب  

بتته متی فتلستتتفتی  تتفتکتر  طتریت   از  تتوانتتد 

 رستگاری دست یابد. 

رستتتتگتاری و فلستتتفته در فلستتتفتۀ  

. این ارتباط  افالطون ارتباط وثیقی دارند

گردد.  میاو بر  بته نقش عقتل در فلستتتفتۀ

الطون جتایگتاهی ختار  عقتل در نظر اف

روستتتت کته او فیلستتتوفی  دارد و از این 

گرا خوانده شتتده استتت. عقل برای عقل

جزئی از نفس استتتت کته اوالً   ،افالطون

 در نهتایتتکنتد و  میانستتتان را انستتتان  

الهی نیز بکنتد.    موجودیتوانتد او را  می

دیگر بیتتان  افالطون   ،بتته  نظر  از    ، عقتتل 

تواند انستان میجزئی از نفس استت که  

ستتتخن آن   ی این بکند. معنارا  الهی نیز 

کند انستان به میاستت که افالطون فکر 
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تنتاستتتخ    ۀتوانتد از چرخت میکمتک عقتل  

 فناناپذیر شود.  ۀرهایی یابد و زند

افالطون نظتر  زنتتدهاز  موجودات   ، 

فنتاپتذیر و فنتانتاپتذیر.   دو نوع هستتتتنتد: 

فناناپذیر همان »نفس استت   ۀموجود زند

ده که پاکی و کمال خود را از دست ندا

گردد و جهتان  میاستتتت و در عتالم بتاال  

بتال   ،پیمتایتد«. وقتی نفس میالیتنتاهی را  

و پرش را از دستتتت بتدهتد بته کتالبتدی 

کند و منشتأ حرکت آن میی هبوط  زمین 

فنتاپتذیر بتدین   ۀشتتتود و موجود زنتدمی

پتتدیتتد   )متینتحتو   ,Phaedrusآیتتد 

246b-c  رستتتتگتاری از نظر افالطون .)

انستتتان بته    شتتتود کتهمیوقتی حتاصتتتل  

کته از آن میکمتک عقتل بتوانتد بته عتال

بتتدین  بتتازگردد.  استتتتت،  کرده  هبوط 

بتهترتیتب   معنتای  رستتتتگتاری افالطونی 

  ، خود  ۀبتازگشتتتت نفس بته مبتدن و ختانت »

یعنی بته عتالم معقولی کته فراتر از چرختۀ  

  شتتتود تعبیر میستتتتت«  هتاتولتد و مر 

(Bussanich, 2013: 243  در این .)

مقاله ستتعی بر آن استتت که رستتتگاری  

حقیقی انسان از دیدگاه افالطون بررسی  

طور عمده بر استتا  بهشتتود و این مهم  

استتتاور و  غتار  ارواح   ۀتمثیتتل  گردش 

 انجام خواهد شد. 

 هبوط نفس. 1

استتتاتور در  ارواح  ۀافتالطتون   ،گتردش 

هبوط نفس به بدن انستانی را تبیین    ۀنحو

گویتد از  می  رو فتایتدکنتد. او در  می

نفس بته  ۀبرای توصتتتی  ایتد»جتا کته  آن

بیانی الهی و مفصتتتل نیاز استتتت« ناچار  

؛  استت به بیان بشتری تمثیلی قناعت کند

گردش ارواح را بیان   او ستسس استاورۀ

، هر نفس  کند. مااب  با این استتاورهمی

ای با دو استتب  ران ارابهای ارابهغیرالهی

اصیل    ها »خوب وکه یکی از اسب  است

 ,Phaedrusاستتتت ولی دیگری نته« )

246: a-b نتفتو ایتن  گتردش   (.  در 

ستوی »خوان آستمانی« همراه آستمانی به

مستیر حرکت  کنند.  میخدایان شترکت  

، عمودی و رو به ستوی خوان آستمانیبه

بتوانتد تعتادل  ران بتایتد  بتاالستتتت و ارابته

  ، خوبی حفظ کنتد. در این راهارابته را بته

باال خدایان به آستانی مستیر ستر  هایارابه

ارابتهمیرا   بته  پیمتاینتد ولی  دیگر  هتای 

پیش   ممکن  میدشتتتواری  چون  رونتتد 
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خوبی تغذیه  بهها را  استبران،  ارابهاستت 

هتا »معرفتت  نکرده بتاشتتتتد. غتذای نفس 

راستتین استت«. برای دستتیابی به این غذا 

باید آن مستتتیر صتتتعب طی شتتتود. حال  

ن مستتتیر را به آستتتانی  خدایان همواره آ

حقیقت را مشتتاهده   کنند و خودِمیطی  

بتنتتابترامتی آنکتنتنتتد؛  متقتتام  حتفتظ  یتن  هتتا 

بتار تثبیتت  شتتتود و جتایگتاهشتتتان هرمی

ای از نفو  که به دنبال دستتتهشتتود.  می

راننتد، چون مشتتتغول میارابته    ،ختدایتان

ارابته  استتتتبکنترل   تعتادل  و حفظ  هتا 

هی  شتاید بتوانند فقط نگاه کوتا  ،هستتند

به خوان آستتمانی حقیقت بکنند. برخی  

توانند آن مستتیر ستترباال را طی  میحتی ن

بتهتره  کتنتنتتد؛ هتیت   آنتتان  از  بتنتتابترایتن  ای 

برنتد. این نفو  وقتی بتال و میحقیقتت ن

بستتتته به   ،دهندمیپر خود را از دستتتت  

زان حقیقتی کته در گردش آستتتمتانی  می 

در تن موجودات    ،انتدمشتتتتاهتده کرده

گیرند. نفستتی که هی   میمختلفی جای  

نتدیتده توانتد در تن هی   ، نمیحقیقتی 

وارد شتتود. نفوستتی که   ایموجود زنده

اند  بیش از دیگران موف  به تماشتتا شتتده

های دوستتتتدار حکمت و در تن انستتتان

گیرنتد. میزیبتایی و دانش و هنر جتای  

گیرند، میبعد قرار   ۀنفوستتتی که در رتب 

بتت  متوفت   قتبتلتی  گتروه  از  کتمتتتر  ه یتعتنتی 

وان اند، در تن پهلحقیقت شتده ۀمشتاهد

بر طب  قتانون جنگتاور یتا پتادشتتتاهی کته »

و نفو    گیرندمیکند« قرار میستلانت  

به ترتیب در تن ستتیاستتتمداران و دیگر 

بتازرگتانتان، ورزشتتتکتاران و پزشتتتکتان،  

غیتتب و  و کتتاهنتتان  شتتتتاعران  گویتتان، 

پیشتتتته و کشتتتتاورزان،  مقلتتدان،  وران 

متردمستتتوفتیستتتتت و  قترار هتتا  فتریتبتتان 

گیرند. نفوستتی که کمترین تماشتتای  می

درتن فرمانروایان    ،اندحقیقت را داشتتتته

 -ibid, 247b) گیرندمیمستتتبد قرار 

248e   .) 

برای   افالطون را  متعتتددی  دالیتتل 

ین  نخستتتتاو  کنتد.  میهبوط نفس ذکر  

کنتد این استتتتت کته  میدلیلی کته ذکر  

ارابه را  ممکن استت   ،ستنگینی استب بد

  ؛ (ibid, 247b) کشتتدبن  می وی زستت به

خاطر  نفوسی که به هایدوم این که ارابه

ارابتته ننتتاتوانی  از  میرانتتانشتتتتان  تواننتتد 

ممکن استتت  آستتمان باال بروند،    ۀدریچ

کننتد و موجتب ستتتقوط  هم برخورد  بته
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سوم  ؛(ibid, 248a-b) یکدیگر شوند

نتدیتده کته هی  حقیقتی  انتد،  نفوستتتی 

ستستتی   آستیب دیده و دچار فراموشتی و

بتال خود را از  ممکن استتتت  انتد،  شتتتده

  هبوط کننتد   زمین  دهنتد و بته  بت دستتتت  

(ibid, 248c-d نظریتت بتته  بنتتا  ولی   ۀ(. 

نفس افالطون شاید بتوان گفت »مرکب 

غیرمتتادی نفس  آن   ،بودن  هبوط  دلیتتل 

 (. Bussanich, 2013: 256)است«  

وج نفس . 2  عر

گویتد دوبتاره می  فتایتدرو   افالطون در

هزار ستتتتال ، دهآوردن هر نفس بتال در

نفو  در   ،کشد و در این مدتمیطول 

چرختۀ تنتاستتتخ از بتدنی بته بتدن دیگر 

زمینی  روند. نفوستتتی که در زندگی می

اند، ستترنوشتتت بهتری  پیشتته بودهعدالت

کنند ولی میدر زندگی بعدی خود پیدا  

بته    ،انتدنفوستتتی کته پلم پیشتتتته کرده

وضتی   شتوند. تمیسترنوشتتی بد گرفتار  

زنتتدگتی  اولتیتن  از  بتعتتد  نتفتو   کتته  ایتن 

برخی از  شتتتونتد و  میی محتاکمته  زمین 

فرستتتتتاده    زمین هتا بته زنتدانی در زیر  آن

شوند تا کیفر گناهان خود را بکشند. می

برخی دیگر به جایی در آستمان فرستتاده  

شتتوند تا پاداش زندگی نیکوی خود  می

دریتافتت کننتد؛ پس از هزار    را  زمین در  

هر زنتتدگی  ستتتتال  بتته  ی  زمیندو گروه 

ها  گردند. در این بازگشتمیدیگری باز

در کالبتد    ممکن استتتت نفستتتی که قباًل

وارد بدن جانوری    ،انستتانی بوده استتت

شتود و نفسی که در کالبد انسانی بوده و 

دوباره  ،سسس در تن جانوری بوده است

 ,Phaedrusبه تن انستانی وارد شتود )

248e-9b  .) 

توضتیحات دو افالطون ضتمن این  

کنتد. یکی این کته  میرا مارح   ء استتتتثنتا

نفستتی که در هبوط اولیه نتوانستتته وارد 

انستتتتانی شتتتود توانتد در مین  ،تن هی  

انسانی های بعدی وارد تن هی  بازگشت

زیرا نفستتتی کته هرگز نظری بته  شتتتود »

نیفکنتده استتتتت توانتد در مین  ،حقیقتت 

(. به ibid, 249bدرآید« ) میکالبد آد

نظر مینظر   از  دیتتدن حقیقتتت  رستتتتد 

دیتدن عتالم مُثُتل استتتت امتا در   ،افالطون

عاقله   ۀواقع منظور او مجهز شتتتدن به قو

چون فقط بتا عقتل استتتتت کته    ؛استتتتت

توان حقیقتت را مشتتتاهتده کرد )قوام می



372  
 1140  پاییز و زمستان،  29دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی، شماره 

 

 

ن استتتتثنتای  می (. دو83 :1381صتتتفری،  

افالطون مربوط به نفس فیلستو  استت. 

هزار ستتتال  ستتتهنفس فیلستتتو  بعد از 

یابد و به موطن خود  میوباره بال و پر  »د

 (.Phaedrus, 249aگردد« )میباز

  ، کنند میدر باب نفوستی که هبوط  

نکاتی جای بحث دارد. نخستتت این که  

آیتا همتۀ نفو  بعتد از ستتتسری شتتتتدن 

 آورند؟ دیگر آیامیبال در ،هزار سالده

ضتمن استاوره بیان  فایدرو چه در  آن

شتود، دربارۀ هبوط اولیۀ نفو  استت  می

یا این هبوط ممکن استتتت بارها و بارها  

اتفتا  بیفتتد؟ از محتاورات خود افالطون  

های متعددی در باب پرستش اول پاستخ

یتتافتتت.  متتی    جتتمتتهتتوری در  او  تتتوان 

(615c-dدربار )سرنوشت آردیایو    ۀ

کند که گویی  میکبیر طوری صتتحبت  

او متتاننتتد  نفو   برخی  و  او  کتته    نفس 

و جنتتایتتت بوده  بزرگی ستتتتمگر  هتتای 

مرتکتب شتتتده بودنتد، تتا ابتد در جهنم  

در  بته  متاننتد.میبتاقی    گرگیتا عالوه 

(525c  )گوید کستتتانی که مرتکب  می

ناپذیرند و ، اصالحاندگناهان کبیره شده

ستترنوشتتتشتتان این استتت که تا ابد در 

زنتدانی بمتان عبرت  موجتب  د و  نت جهنم 

  فایدرو  درافالطون  ند. شتتتوستتتایرین  

 .دورآمیان نمیت ذکری از این گروه بته  

بتهمیهکفورث    ،بنتابراین  بنتا   نویستتتتد 

هزار  بعتد از ده»همتۀ نفو     فتایتدرو 

آورنتد« امتا در بتاب این  میبتال در ،ستتتال

متاننتد و نیز میکته چته متدت بتالتدار بتاقی  

الش برای همستتتفر  این کته آیتا ت  دربتارۀ

آستمان   ستوی دریچۀشتدن با خدایان به

نته، در میبالفتاصتتتلته تکرار   یتا  شتتتود 

نت  یتتافتتت  جتوابتی  شتتتتود  متیاستتتتاتوره 

(Hackforth, 1997: 87  بتالر  .)

بته حیتات    ۀمعتقتد استتتتت چرخت  هبوط 

ی و عروج بته عتالم ختدایتان ممکن  زمین 

و   هزار ستتال تکرار  شتتودهر دهاستتت  

چنین نفوستتتی بالرتتتروره تا ابد بالدار »

هتتبتتوط    متتانتتنتتدمتتینتت  از  متتنتتظتتور   ... و 

هبوط نخستین   ه،شده در اساورصی تو

(. Bluck, 1958: 156-7نیستتتت« )

نتظت  هتبتوط  قتاتع  از  متنتظتور  کتته  ایتن  از  ر 

ه، هبوط نخستین  شده در اساورتوصی 

نته، آن یتا  نظر افالطون  استتتتت  بته  چته 

  ۀ توانتد نفس انستتتان را از این چرخت می

تناستخ رها ستازد، فلستفه استت. افالطون  
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  دو عتامتل را مؤثر در رستتتتگتاری نفس

 ند: عدالت و فلسفه.دامیانسان 

ی انسان3  . نقش عدالت در رستگار

عتدالتت مبحثی مهم در فلستتتفتۀ افالطون  

ت بعتد از  میت استتتت و اگرچته از حیتث اه

تتقتریتبتتاً امتتا  دارد  قترار  تتمتتام   عتقتتل  در 

افتالطتون متهتم  در   ،متحتتاورات  حتتتی 

( 41c)  تیمتایو ( و  135c)  پتارمنیتد 

حتال فقط در . بتا این شتتتودمیهم بحتث  

شود  میبه تعری  آن پرداخته    جمهوری

 شود.میو بر آن استدالل اقامه  

رستتتتالتتۀ   در  افتتالطتتون  نتتظتتر  بتته 

عتدالتت بته دو نحو    در مورد،  جمهوری

عتدالتت در جتامعته یتا  :توان بحتث کردمی

»عتدالتت ستتتیتاستتتی« و عتدالتت در نفس  

انستان. افالطون ضمن جستجوی تعری  

ۀ  عتدالتت ستتتیتاستتتی بته توصتتتی  »متدینت 

میتدوار پردازد. افالطون امی  1فتاضتتتلته« 

ای  استتتتت کته عتدالتت در چنین متدینته

یافت شتود چون این مدینه خیر استت و 

شجاعت  بنابراین فرایلی چون حکمت،  

 

1 . Kallipoli. 

2 . Ergon. 

جتا یتافتت  و عتدالتت و متاننتد آن در آن

برای نستبت دادن خوب یا خیر  شتود.  می

بتایتد اول چیزی در نظر افال بته هر طون 

دریتابیم،    آن چیز را  2»وپیفته یتا کتارکرد« 

توانتد میتنهتایی  یعنی آن چیزی را کته بته

چته را کته بهتر از همته  انجتام دهتد یتا آن

  ، کارکرد چشم مثاًل  ،تواند انجام دهدمی

بریتدن استتتت.    ،دیتدن و کتارکرد چتاقو

ستتن انجام وپیفه  دریابیم حُباید ستتسس  

بته چته معنتاستتتت؛ بته بیتان   چیز  برای آن

  ۀ وپیفت آن چیز  دیگر در چته صتتتورت  

توان  میرا خوب انجام داده است و    خود

  مثالً  صتتفت خوب را به آن نستتبت داد؟

بیند و چاقوی  میخوبی  چشتتتم خوب به

بتاأمیخوب    ،خوب این کته  برد.  خره 

  3هتایی یتا فرتتتایلی آن چیز چته ویژگی

خود را    ۀبتایتد داشتتتتته بتاشتتتتد تتا وپیفت 

خوبی انجام دهد و خوب بدان نستتبت به

 (. Keyt, 2008: 40-1شود )داده 

این   بته  افالطون جواب صتتتریحی 

نداده   ،مستأله که کارکرد مدینه چیستت

مفسترین تفاستیر متعددی   ،استت. بنابراین 

3 . Arête. 
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خیر را بته   1انتد. جولیتا آنتا ارائته کرده

دهتد. دیویتد میستتتاختتار متدینته نستتتبتت  

-خیر بودن متدینته را در ستتتعتادت   2ریو

ظر دانتد و بته نمیمنتدی شتتتهرونتدانش  

نیتتاز    « کیتتت» برآوردن  متتدینتته  وپیفتتۀ 

شتهروندانش به پن  خیر خار )ثروت، 

و   آزادی، آرامش، حکمت و ستتعادت(

هتا در مقتابتل پن  شتتتر   محتافظتت از آن

، حمتاقتت  میمتنتاپر )فقر، بنتدگی، نتاآرا

لۀ  أمستت  .(ibid: 41و بدبختی( استتت )

بعتدی این استتتت کته چگونته کتارکرد  

ورده  خوب و مورد انتظتار از متدینته برآ

شتود. به نظر افالطون در صتورتی این  می

شتتتود کته متدینته بر میکتارکرد محق   

استتتتا  »اصتتتتل تقستتتیم طبیعی کتار«  

ستتاماندهی شتتود، یعنی تقستتیم کار در 

ر استتتا  »استتتتعتداد و توانتایی  متدینته ب

بتتهطبیعی کتته  یتتافتتته«  ای  پرورش  خوبی 

 ،به بیان دیگر(. ibid, 42انجام شتتود )

فاضتل باید   ۀفرد و جامع  ،به نظر افالطون

ۀ حکمتت،  صتتتاحتب فرتتتایتل چهتارگتانت 

داری و عدالت باشد. شجاعت، خویشتن 

فرتیلتی استت که باعث   ،فرتیلت عدالت

 

1 . Julia Annas. 

 فرتتیلت، دیگر فرتتیلت ستتهشتتود »می

 ستته این ،  یاری عدالت به زیرا شتتوند

 بهترین  به را خودشتتان کار فرتتیلت

،  دهند« )صتائبی و استالمی می انجام نحو

نتتظتتر بتته.  (289  :1398 بتته  بتتنتتا  عتتالوه 

فاضتله از طری   ۀحکمت مدین   ،افالطون

شتتتجتتا آن،  طتریت  حتتاکتمتتان  از  عتتتش 

طری  همتت  از  اعتتتدالش  ۀ  پتتاستتتتداران، 

ترتیتب  اعرتتتای جتامعته و عتدالتش بتدین 

شتتتود کته هر فردی در جتامعته  مین  می تتأ

کتاری را انجتام دهتد کته عالقته و توان  

( دارد  را  آن  دادن   ,Keytانتتجتتام 

2008: 43 .) 

نتحتو کتتار    ۀافتالطتون  تشتتتتختیت  

منتاستتتب هر فرد در جتامعته را در کتتاب  

استاورۀ  ( ضتمن 415a)  جمهوریستوم 

بته نظر اومیفلزات بیتان   ، ذات و کنتد. 

ها از بدو تولد ستتترشتتتت و طبیعت آدم

ها سترشتت برخی از آدممتفاوت استت.  

ای آهن و ، برخی نقره و عتدهطالستتتت

الستت باید رشتتش طبرن . کستی که ست 

سترشتتان باید دستیاران  حاکم شتود و نقره

کشتاورز و مانند آن   ،حاکم شتوند و بقیه

2 . David Reeve. 
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 در کندوکاوبه بیان دیگر »  باید بشتوند.

 در عتدالتت« منجر بته »کنتدوکتاوۀ  زمینت 

 »اصتتلی.  شتتودمی تمایزات«  اصتتلۀ  زمین 

  استفاده   با توانمی را عملکرد آن درکه 

  خاوط   پیرو  هتایتمتایز و هتاقتابلیتت از

د«  کر  ترستتتیم افراد وجودی فرتتتیلت

 (.290 :1398،  )صائبی و اسالمی

، چته پیشتتتتر گفتته شتتتتدبنتا بر آن

شتتدن فرتتایل ضتتروری جهت فاضتتله

 و  حکمتت، اعتتدال، شتتتجتاعتت  ،متدینته

پیامد طبیعی    ،عدالت استتتت و ستتتعادت

.  وجود چنین فرتتتایلی در مدینه استتتت

هتای دوم تتا قصتتتتد افالطون در کتتاب

چتیستتتتتی    کشتتت   ،جتمتهتوری  چتهتتارم

عتدالتت در نفس جزئی استتتت. بته نظر 

رستتد تعری  عدالت ستتیاستتی فقط  می

د» فترعتی  تتعتریت  ایستتتتتگتتاهتی  جتتادۀ  ر 

چند در ستاختار  عدالت نفس استت«. هر

کلی محاوره بحث عدالت ستتیاستتی بر 

یعنی دستتتتیتابی بته عتدالتت    ،غتایتت نهتایی

افکنتد. ستتتقراط ادعتا  میستتتتایته    ،نفس 

در متدینته کنتد کته درر عتدالتت  می

متدینته مقیتاستتتی  تر استتتت چون  راحتت

 

1 . Ergon. 

تر از فرد استتتت و عدالت در آن بزر 

 ,Keytشتتتود )میتر کشتتت   راحتت

2008: 40   .) 

نتفتس  افتالطتون  عتتدالتتت  نتظتر  ،  در 

مانند عدالت سیاسی، به این معناست که  

( نفس  همتتت، هر جزء  یتتا  اراده  عقتتل، 

ختار خودش را بته    1شتتتهوت( وپیفتۀ

( دهتتد  انتجتتام   ,Republicدرستتتتتی 

441d-e   »حکومتتت« عقتتل  وپیفتتۀ   .)

است چون وپیفۀ عقل است که سعادت  

ن کند. می اندیشتتتیدن تأ نفس را از طری 

این استتتتت کته   یتا همتت  اراده  وپیفتۀ 

دوستتت و دستتتیار عقل باشتتد تا مراقب 

 ,ibidجزء دیگر یعنی شتهوت باشتند )

441e-442 بنتابراین بته نظر افالطون .)  ،

طور  کستتی عادل استتت که »نفستتش به

کامل تحت حکومت عقل باشتد«. چنین  

و اهل  دار  خویشتتتن یعنی   فاضتتل  ،کستتی

او  استتتتت.  و شتتتجتاع  اعتتدال، حکیم 

داری  دار استت چون خویشتتن خویشتتن 

تتحتتت   نتفتس  اجتزای  هتمتتاهتنتگتی  هتمتتان 

چنین کستتی حکیم    ؛هدایت عقل استتت

بته   استتتتت چون تحتت هتدایتت عقتل 
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و شتتجاع    رستتدمی شتتناخت خیر و شتتر 

عنای دانستتتن  ماستتت چون شتتجاعت به

این است که از چه چیزهایی باید ترسید  

 :Mbae, 1991و از چه چیزهایی نه )

(. ستعادت در مورد نفس هم درستت  17

جتتامعتتهه وجود    ،متتاننتتد  پیتتامتتد طبیعی 

حکمت، شتتجاعت،    ۀفرتتایل چهارگان

  ه ایناعتدال و عدالت استت. کستی که ب

نحو تحتت هتدایتت عقلش بته شتتتنتاختت  

نتایت خیر و شتتتر  ع و ل شتتتود و شتتتجتا 

  ۀ چه از رستالدار شتود، بنا به آنخویشتتن 

نقل شتد، در هنگام داوری به   فایدرو 

شتتود تا  میجایی در آستتمان فرستتتاده 

زیستتتن را دریافت کند و پاداش عادالنه

ستتتال حیتات آستتتمتانی او بته طول هزار

زنتتدگی  می بتته  بعتتد  تتتا  ی  زمینانجتتامتتد 

نظر  از  این  کته  البتته  بتازگردد.  دیگری 

مندانه استتت و گی ستتعادتافالطون زند

نحوی رستتتگار شتتده بهچنین شتتخصتتی  

ای از درر حقیقت  ستت چون به مرتبها

اما به نظر   ؛ل شتتده استتتو شتتناخت نای

نظر   ،نگتتارنتتده از  حقیقی  رستتتتگتتاری 

تناستتخ استتت   ۀرهایی از چرخ  ،افالطون

 شود.میکه فقط با فلسفه حاصل 

ی4  . نقش فلسفه در رستگار

»ح    :گویتدمی  فتایتدرو   افالطون در

ن استتت که تنها روح کستتی که  می نیز ه

یعنی فیلستو  استت   ،دوستتدار حقیقت

گتیترد پتر  و  روحتی  بتتال  چتنتیتن  زیترا  ؛ 

التدوام از راه یتادآوری دیتدۀ دل بته علی

جایی دوخته استتت که تماشتتاگه خدای  

گونته  از این اوستتتت و تنهتا کستتتی کته  

چون پیوستته    ،یادآوری برخوردار باشتد

توانتد می  ،رودمیکمتال پیش    در حریم

بتترستتتتتد«  کتتمتتال  بتته  راستتتتتتتتی  بتته 

(Phaedrus, 249c در یتتادآوری   .)

معنای تعقل استت )قوام صتفری، جا بهاین 

فیلستتتو    ،(. بته بیتان دیگر83-4  :1381

چون همواره در حال تعقل استتتت و در 

ینتد تعقتل بته درر عقالنی مُثُتل نتایتل  آفر

 شتود و شتایستتۀ زندگیمیالهی    ،شتودمی

گردد. بنتابراین استتتت که نفس  میالهی  

تواند  میفیلستتو  تنها نفستتی استتت که  

پس از ستتته دوره زندگی فیلستتتوفانه از  

تنتاستتتخ رهتایی یتابتد و بته موطن    ۀچرخت 

 اصلی خویش بازگردد.

فیلستتتو  شتتتدن در نظر افالطون  

شترایط خیلی خاصتی دارد. اول این که  
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فرد باید قوۀ فیلستتو  شتتدن و پرداختن  

ا داشتتته باشتتد. افالطون در به حکمت ر

ستتتوم   بتیتتان   جتمتهتوریکتتتتاب  ضتتتمتن 

بتیتتان  را  متاتلتتب  ایتن  فتلتزات  استتتاتورۀ 

گوید ذات و ستترشتتت و میکند. او می

آدم بتتدو توطبیعتتت  از  متفتتاوت  هتتا  لتتد 

ها طالستت  استت. سترشتت برخی از آدم

ای آهن و برن . کستی  برخی نقره و عده

رشتتش طالستت باید حاکم شتود و که ست 

سترشتتان باید دستتیاران حاکم شتوند  نقره

و بقیه کشتتاورز و مانند آن باید بشتتوند  

(Republic, 415a.)  آن کتته  از  جتتا 

بتتایتتد   حتتاکم  استتتتت  معتقتتد  افالطون 

فیلستو  و حکیم هم باشتد بدیهی استت 

در نظر او  نیزکته ستتترشتتتت فیلستتتو   

طالستتتتت. روشتتتن استتتتت کته منظور  

، تبیین  افالطون از بیتان استتتاورۀ فلزات

هتا بتا قوا و استتتت کته انستتتاناین مالتب  

بته دنیتاقتابلیتت آینتد. می هتای متفتاوتی 

ن شتترط برای فیلستتو  شتتدن این  می دو

استتت که فردی که قوۀ فیلستتو  شتتدن 

دارد، بتایتد تحتت تعلیمتات ختاصتتتی قرار 

  صتتتر گیرد چون روشتتتن استتتت که  

برای فیلستو  شتدن کفایت   قوه  داشتتن 

کند. کستی که دارای قوۀ فیلستو  مین

حت دو نوع تعلیم باید ت  ،شتتتدن استتتت

و  متقتتدمتتاتتی  تتعتلتیتمتتات  بتگتیترد:  قترار 

دیتالکتیتک. تعلیمتات مقتدمتاتی شتتتامتل 

حستتتاب، هنتدستتته، هنتدستتتۀ  یتادگیری  

شتناستی و موستیقی استت.  فرتایی، ستتاره

این علوم باید آموخته شتوند چون نفس  

را آمتادۀ پرداختن بته حکمتت و حقیقتت  

(. در Mbae, 1991: 20-1کنند )می

تت  عتلتوم  ایتن  امتور واقتع  از  را  نتفتس  وجتته 

ستوی امور انتزاعی معاو  بهمی انرتما

را  متی انتتتزاعتی  تتفتکتر  نتیتروی  و  کتنتنتتد 

بنابراین به نظر افالطون    ؛کنندمیتقویت 

 آیند.میضروری 

در نظر افالطون اشتیای شتناختنی به  

محستوستات   ،قستم اول  :سته قستم هستتند

  مستتتقیماً  هستتتند که چون به آستتانی و

هن  شتتوند، ذمیحوا  درر    ۀوستتیلبه

 ؛ها نداردنیاز به فعالیت به جهت فهم آن

اشتیایی هستتند که حوا  از    ،قستم دوم

 و فقط  هتا عتاجزنتد و مستتتتقیمتاًدرر آن

قستتتم    ؛شتتتوندمیعقل درر   ۀوستتتیلبه

شتیای ریاضتی هستتند که از حیث  ا ،ستوم

شتتناختی جایگاه واستتاه دارند و هستتتی
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قترار  متحستتتوستتتتات  و  متعتقتوالت  بتیتن 

هتای  ویژگی  گیرنتد. این اشتتتیتا برخیمی

ویتژگتی بترختی  و  هتتای متحستتتوستتتتات 

؛ اشتیای ریاضتی مانند دارند  معقوالت را

کثیر هستتند، یعنی بیش از  ،  محستوستات

یتک کره و یتک مثلتث و یتک عتدد پن  

متاننتد  ریتاضتتتی  اشتتتیتای  وجود دارد. 

مثلث   صتر  نیستتند، مثاًل  ،محستوستات

بودن مثلتتث  بر  دیگری   ،عالوه  خوار 

امتا اشتتتیتای ریتاضتتتی متاننتد   ،هم دارد

کره در   مثاًل  ،کتامتل هستتتتنتد  ،معقوالت

عالوه اشتیای  ندارد. به  کره بودن نقصتی

هتای ثبتات، اطال  و ریتاضتتتی ویژگی

را   متعتقتوالت  بتودن  الزمتتان  و  المتکتتان 

(. افالطون 211  :1379دارنتد )ملکیتان،  

شتتتنتاختت محستتتوستتتتات را عقیتده یتا 

، شتتناخت اشتتیای ریاضتتی را  « پستتیتیس »

و شتتناخت   « دیانویا»عقالنی یا استتتدالل  

یتتا   علم  را  نتتامتتد می  « نوئزیس »معرفتتت 

 (.181 :1375)کاپلستون،  

افالطون یتادگیری علوم مربوط بته 

ای این اشتتیای واستتاه را همچون مقدمه

برای فیلستتو  شتتدن ضتتروری در نظر 

دیگرمی بیتتان  بتته  این    ،گیرد.  فراگرفتن 

شتتترط دیتالکتیتک  ، مقتدمته و پیش علوم

برای فیلستتتو    استتتتت و دیتالکتیتک 

نظر   بتته  استتتتت.  رستتتتد میضتتتروری 

معتانی  بتهافالطون    ۀدیتالکتیتک در فلستتتفت 

رود. دیتالکتیتک در میکتار  بتهمتفتاوتی  

برابر روش  بته  منون »روشتتتی در  عنوان 

بتته و  متغتتالتاتته«  »اهتتل  گتفتتتگتوی متعتنتی 

دوستتتتتانته بین دو طر  بحتث بته قصتتتد 

در شتتتود.  میکشتتت  حقیقتت« معرفی  

»بتته  ائتوثتودمتو  از  شتتتتاختتهعتنتوان  ای 

تلقی   از  میمعرفتتت  بتتاالتر  کتته  شتتتود 

در   ؛های دانش ریاضتی قرار دارد« شتاخه

که موضتتوع آن عشتت  استتت،    مهمانی

مراتتب عشتتت  و   ۀدیتالکتیتک طی همت 

قلتۀ آن یعنی بته ترین  عتالیرستتتیتدن بته  

شتتتود. در میدیتدار مثتال زیبتایی گفتته  

هتفتتتم   و  شتتتشتتتتم    جتمتهتوری کتتتتاب 

پژوهش ترین  عتالیعنوان  ک بتهدیتالکتیت 

بتته  متیمتعترفتی   کتته  تتریتن  عتتالتیشتتتود 

ختیتر    ،متوضتتتوع متثتتال  پتردازد  متییتعتنتی 

 ،واقتتعدر  (.  2-3  :1382)فتتتتتحتتی،  

ی تفکر استتتتت کته در دیتالکتیتک نوع

حال مبنای زندگی فلستتتفی استتتت.  عین 

تفکر استتت که    ۀدیالکتیک همان شتتیو
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انستتتان را از تتاریکی غتار بته روشتتتنتایی  

رهنمون   ویژگی میخورشتتتیتد  شتتتود. 

آن است که فقط و   اصلی این نوع تفکر

رود تتا بته میعقتل پیش    ۀوستتتیلت فقط بته

مهم در باب    ۀنکتت  .برستتتد  1ء خود شتتتی

 بته دیتالکتیتک این استتتت کته »مستتتتقیمتاً

که منشتتتأ کل معرفت   2درر خیر اعلی

شتتود«. به میو حقیقت استتت، رهنمون  

دیالکتیک »درر مستتقیم    ،دیگر ستخن 

 :Mbae, 1991« )مُثُتل  واستتتاتۀو بی

معرفت است که   ۀمرتب ترین  عالی( و  21

زیستتتتن    ۀشتتتیوترین  عتالیبته گزینش  

کرده  انجامد؛ زیستتنی که نفس هبوطمی

را به عالم خدایان و رستتتگاری رهنمون  

 راه  ،نفس  وقتی ،شتود. به بیان دیگرمی

 و کرد طی را خم دیالکتیتکوپی  پر

 الهیِ نظم و واقعی جهان شتتناخت به

 این  برکتت از ،آمتد نتایتل برآن حتاکم

 و شتتودمی الهی و منظم  ،شتتناستتایی

  از  چتههرآن آستتتیتب از ترتیتببتدین 

 لامه او بر است ممکن  بیرون و درون

 هایوستتوستته نه؛ ماندمی امان در بزند

 و ستازند گمراه را تواند اومی نفستانی

 

1 . Ousia. 

 ستتتخن  این  .چاپلوستتتان هایتمل  نه

 نظام در که دیالکتیک معناستتتبدین 

 نظری فلستتفۀ معنایبه  تنهانه  افالطونی

 به ارمغان )اپیستتمه( را معرفت و استت

 عملی فلستتتفۀ معنایبه بلکه ،آوردمی

 )فرونستتیس( را حکمت و هستتت هم

)فتتتحتی،  متی هتمتراهبتته نتیتز   :1382آورد 

14-15 .) 

فیلستتتوفی کته تعلیمتات مقتدمتاتی و 

دیتالکتیتک را بگتذرانتد و بته دیتدار مُثُتل و 

نتایت مثتالترین  عتالی مثتال خیر  ل ، یعنی 

زندگی فیلستوفانه را   ۀشتود، باید سته دور

بته عتالم ختدایتان   بتوانتد  تتا  بگتذرانتد 

  زمینی بتازگردد. او در این دورۀ زنتدگی  

تتربتیتتت   و  تتعتلتیتم  بتته  بتتایتتد  اجتبتتاری 

دیگر همتتت بگمتتارد.   طالستتترشتتتتتتان 

(  514a-515a)  جمهوریافالطون در  

دیالکتیک را به زبان   ،ضتتمن تمثیل غار

گوید غاری  میکند. او میاستاوره بیان 

در می ی را تصتتور کنید که مردزمین زیر

طوری  ، بهاندجا به بند کشتتیده شتتدهآن

کته رو بته دیوار و پشتتتت بته متدختل غتار  

ا در آندارنتتد.  از کودکی  افراد  جتتا  ین 

2 . Agathon. 
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انتد و گردن و پتاهتایشتتتتان طوری  بوده

توانند حرکت  میاند که نه  زنجیر شتتتده

نه ستترشتتان را به راستتت و چ     ،کنند

دیوار   بتته  بتتایتتد  فقط  بلکتته  بچرختتاننتتد 

بیرونهروبتت  در  بنگرنتتد.   در  ،روی خود 

ای دور آتشتتی برپاستتت که پرتو فاصتتله

غتتار   بر  غتتار میآن  درون  افراد  تتتابتتد. 

بر روی هتای افراد و اشتتتیتایی را  ستتتایته

 بینند.  میدیوار  

افالطون نظر  غتتار  ،بتته  دنیتتای    ،آن 

محستو  و آن افراد ما هستتیم و درر 

چیزی جز ستتتتایتۀ    ،متا از طری  حوا 

واقعیات نیست. فیلسو  کسی است که  

اش توانستتتتته  بته دلیتل طبیعتت استتتتثنتایی

نبودن تصتتاویر روی دیوار  متوجه واقعی

شتتتود و بنتدهتا را پتاره کرده و از غتار  

ختارج شتتتده و حقیقتت را درر کنتد. 

فر از  »کتتل  زنتتدانی،  آزادشتتتتدن  آینتتد 

شتتتود تتا زمتانی  میای کته بنتد پتاره  لحظته

بیند، مبین  میکه خورشتتید بیرون غار را  

 ,Mbaeینتد دیتالکتیتک استتتتت« )آفر

مستتتیتر 18 :1991 کتته  فتیتلستتتوفتی   .)

دیتالکتیتک را طی کرده استتتت بتایتد بته 

 درون غار بازگردد و ستتعی کند تا افراد

در بند را متوجه بیرون غار و خورشتتتید  

کنتد. بنتابراین فیلستتتو  همچنتان بتایتد 

مستتیر تعلیم و تربیت را در پیش گیرد و 

تا رستتتگاری نهایی ستته دوره باید بدین 

 نحو زندگی کند.  

 نسبت فلسفه با عدالت. 5

تر فلستتتفه و عدالت را  جا که پیش از آن

دو عتامتل رستتتتگتاری در نظر افالطون  

م، شتتایستتته استتت نستتبت  معرفی کردی

رسد مییم. به نظر  کن ها را نیز بررسی آن

  ۀ نستتتبتت فلستتتفته و عتدالتت در فلستتتفت 

معنا   ه این ب ،افالطون نستبتی طولی استت

که فلستتتفه در پدید آمدن عدالت نقش  

دارد. نقش فلسفه در پدید آمدن عدالت 

 گردد.میبه بحث تعلیم و تربیت بر

و جمهوری    ۀافالطون در  رستتتتالت 

دستتتیابی به عدالت فردی و   ۀنحو  قوانین 

تتربتیتتت   و  تتعتلتیتم  طتریت   از  را  اجتتتمتتاعتی 

در بحث عدالت فردی، دهد. مینشتتتان 

تعلیم و تربیتت بتایتد در راستتتتتای تحق   »

انستتتتان خیر فرد قرار گیرد ، چون خیر 

معنای عدالت فردی استتت«. در بحث  به

تعلیم و تربیتت بتایتد   ،عتدالتت اجتمتاعی
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انتخاب شتغل و افراد جامعه را به ستمت 

انجام آن بر حستتب توانایی طبیعی خود  

(. در Lee, 1994: 2-3ستتتو  دهد )

و   ،واقع فردی  عتتدالتتت  تحق   افالطون 

گتره   تتربتیتتت  و  تتعتلتیتم  بتتا  را  اجتتتمتتاعتی 

 زند. می

تر گفتیم کته عتدالتت فردی در  پیش 

نظر افالطون به این معناست که هر جزء  

نفس )عقتل، اراده یتا همتت، شتتتهوت(  

خار خودش را به درستتتی    وپیفۀباید 

(.  Republic, 441d-eانجتام دهتد )

بنابراین به نظر او کستتی عادل استتت که  

طور کتامتل تحتت حکومتت  نفستتتش بته

عقل باشد. افالطون بر این باور است که  

توان به افراد میتعلیم و تربیت    ۀوستتیلبه

  ، جتامعته یتاد داد کته تحتت هتدایتت عقتل

اگر خیر خود را بشتناستند و محق  کنند.  

تتک افراد جتامعته  تتکچنین چیزی در  

تحق  یتابتد، عتدالتت اجتمتاعی هم محق   

دیگر بیتتان  بتته  شتتتتد.  نظر   ،خواهتتد  بتته 

افتالطتونمتی نتظتر  از  عتتدالتتت    ، رستتتتد 

آموختنی استتت. به واقع نیز چنین استتت 

زیرا افالطون فرتتیلت را با معرفت یکی  

عتتبتتارت     (.Meno, 89c)  دانتتدمتتی

طون  »فرتیلت معرفت استت« در نظر افال 

معتانی متعتددی دارد و هر یتک از معتانی  

تعری  عتدالتت در نظر میآن را   توان 

 (. Lee, 1994: 5گرفت )

»فرتتتیلتتت   عبتتارت  معنتتای  اولین 

معرفت استتت« این استتت که هر فردی 

وپیفت  و   ۀکته  تمتام  را  خود در جتامعته 

کمال به انجام رستاند، بافرتیلت استت و 

، فرد باید نحو احسن انجام وپیفه بهبرای  

او اش چیستت؛ به بیان دیگر بداند وپیفه

هتایی را در بتایتد بتدانتد طبیعتت چته توانتایی

 (.  ibid) نهاده است  ش درون

معنای دوم عبارت »فریلت معرفت 

یعنی    ؛استت« شتامل شتناخت خود استت

بته   ،هتای خودفرد بتایتد عالوه بر توانتایی

کنتتد  نتتاتوانی پیتتدا  علم  هم  خود  هتتای 

(ibid: 6.)  بتته خود  عنوان  شتتتنتتاختتت 

»فرتتتیلتت    ۀعنصتتتری کلیتدی در نظریت 

( 164d)  خارمید معرفت استتتت« در 

  ۀ نقات   ،شتتتود. شتتتنتاختت خودمیمارح  

  ، عزیمت عدالت فردی و اجتماعی است

فرد بتا شتتتنتاختت حتدود و ثغور   چون 

ختود درر   ۀوپتیتفتت   ،تتوانتتایتی  را  ختود 

گاه که آن را به نحو احسن  کند و آنمی
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انجتام دهتد، عالوه بر کستتتب فرتتتیلتت  

ستتتهم خود در   ،عتدالتت در نفس خود

تحق  عتدالتت در جتامعته را نیز بته انجتام  

 (. Lee, 1994: 6-7) رساندمی

در نظر افالطون، دانستتتن وپیفتۀ خود و  

هتای خود، برای  هتا و نتاتوانی شتتنتاختت توانتایی 

بته این  شتتتدن کتافی نیستتتت. بتا علم  بتافرتتیلتت 

طور تتام  و کمتال  موارد، فرتتیلتت انستتتانی بته 

ترین چیزی که انستان  یابد بلکه مهم تحق  نمی 

شتتتدن بته آن نیتازمنتد استتتت،  برای بتافرتتیلتت 

شتناخت مثال خیر استت. به این ترتیب ستومین  

معنتای عبتارت »فرتتیلتت معرفتت استتتت«،  

(. در واقع به  ibid: 9شناخت مثال خیر است ) 

ستتتوفتی کته از طتریت   نتظتر افتالطتون، فتقتط فتیتل 

دیتالکتیتک بته شتتنتاختت مثتال خیر نتایتل شتتتده  

شتتود که  باشتتد، چنان صتتاحب فرتتیلت می 

توانتد بتا  گردد و می ستتزاوار حتاکم شتتتدن می 

تربیتت و هتدایتت مردم، عتدالتت را در جتامعته  

محق  نمتایتد. بتدیهی استتتت کستتتانی هم کته   

های خود را بشتناستند  وپیفه و توانایی و ناتوانی 

ای  زندگی کنند، صتاحب مرتبه و بر استا  آن  

شتتونتد و همین افراد  از فرتتیلتت عتدالتت می 

-هستتتنتد کته بعتد از مر ، بته پتاداش عتادالنته 

شتوند. اما در  زیستتن به مکانی نیکو فرستتاده می 

نظر افالطون، فقط نفس فیلستتوفی که توانستتته  

مثال خیر را بشناسد و همتش را صر  تعلیم و  

نحو  ن و به تربیت مردمان برای شتناخت خودشتا 

شتتان کرده استتت،  احستتن انجام دادن وپیفه 

تواند از چرخۀ تناستتخ رهایی یابد و به عالم  می 

 خدایان عروج کند و رستگار شود. 

کتالم آختر  ایتن کته از نتظتر افتالطتون،  

عدالت فرتتیلت استتت و فرتتیلت، آموختنی  

استت و این فیلستو  استت که هم مثال خیر را  

وپیفتۀ خود را  شتتنتاستتتد و هم خیر خود و  می 

شتتنتاستتتد و همتت خود را صتتر  تحق   می 

عتدالتت فردی در افراد جتامعته از طری  تعلیم و  

کند و از این رهگذر تمام تالشتتش  تربیت می 

نمتایتد؛ پس  را برای تحق  عتدالتت اجتمتاعی می 

تحق  عدالت منوط به اعتالی فلستتفه استتت.  

بنتابراین اگرچته عتدالتت، عنصتتری مهم در  

ما به نظر افالطون، این  ستتعادت انستتان استتت ا 

فلستفه استت که انستان را به رستتگاری حقیقی،  

 رساند.  یعنی رهایی از چرخۀ تناسخ می 

ینتیجه  گیر

دهد که او دو  ماتالعۀ آثار افالطون نشتتتان می 

عنصتر عدالت و فلستفه را در رستتگاری بشتر  

دانتد. تحق  عتدالتت در فرد، در گرو  مؤثر می 
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حکومتتت عقتتل بر نفس اوستتتتت و تحق   

عتتدالتتت در جتتامتعتته، متنتوط بتته حتکتومتتت  

جا که اراده و  فیلستو  بر جامعه استت. از آن 

همت و شتتهوت فیلستتو  تحت حاکمیت  

واستاۀ دیالکتیک، فیلستو  به  و به   عقل استت 

ویژه مثال خیر، دستتت  شتتناخت عالم ُمُثل، به 

یتتافتتته استتتتت، از طری  تعلیم و تربیتتت در  

شتدن افراد و بالتبع جامعه مؤثر تواند بود.  عادل 

لتذا تحق  عتدالتت در فرد و جتامعته، منوط بته  

وجود فالستتفۀ راستتتین استتت. لذا نگارنده بر  

دو عنصتر عدالت    آن استت با این که افالطون 

دانتد ولی  و فلستتتفته را عتامتل رستتتتگتاری می 

نستتتبتت فلستتتفته و عتدالتت در تفکر افالطون،  

نستبتی طولی استت؛ به این معنا که فلستفه در  

پدید آمدن عدالت نقش دارد و نقش فلستتفه  

در پتدیتد آمتدن عتدالتت، بته بحتث تعلیم و  

تتربتیتتت )کتته بتر عتهتتدۀ فتیتلستتتو  استتتتت(  

 گردد.  برمی 

 

 

 

 

 

 

 

زیستتتتتن و  عتادالنته بته نتظتر افتالطتون،  

زیستتتن، هردو منجر به رستتتگاری  فیلستتوفانه 

زیستتتن به نظر افالطون،  شتتوند ولی عادالنه می 

زیستتتن برای زمتانی  منتدانته منجر بته ستتعتادت 

شتتود. به بیان  محدود، فقط تا تناستتخ بعدی می 

های عادل غیرفیلستتو ، پس از  دیگر، انستتان 

مر  بته پتاداش زیستتتت عتادالنته برای یتک  

جتایی در آستتمتان  انی هزارستتتالته بته دورۀ زمت 

شتتونتد تتا پتاداش زنتدگی نیکوی  فرستتتتاده می 

خود در زمین را دریتافتت کننتد؛ پس از طی  

ایتن زمتان آنتان دوبتاره وارد نتفتس دیتگتری  

کنند. نفس فیلستو   شتوند، یعنی هبوط می می 

تواند از چرخۀ تناستخ  تنها نفستی استت که می 

و    رهتایی یتابتد و بته عتالم ختدایتان برگردد 

رستتتگتاری حقیقی همین استتتت. بنتابراین از  

جتا کته افالطون، رستتتگتاری حقیقی را  آن 

دانتد، در واقع  رهتایی از چرختۀ تنتاستتخ می 

رستتتتتگتاری راستتتتتیتن از نتظتر او در گترو  

  زیستن است. فیلسوفانه 
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