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 چكيده

ب ، موضوع مـرگ فايدونو كريتون،دفاعيهاز آثار افالطون، همچون رخيدر
زن ملموس ، غايـت ولـي آنجـا كـه زنـدگي مطـرح اسـت؛دگي اسـت تر از

سـعادتي كـه آدمـي از طريـق؛شدن انسان را در بطـن خـود دارد مندسعادت
از كسب فضـائل بـدان نائـل مـي  كـه بـه» فضـيلت«آيـد. منظـور افالطـون

و پس از مرگ منجـر» سعادتمندي انسان«  شـود، چيسـت؟ مـي در زندگاني

د را آلكيبيادسر رسالة مقاله بخشي از پاسخ اين پرسش را و بخش ديگر آن
 جسته است. فيلبسدر

و تأمل دربارة حقيقت، جدا از زنـدگي،به طور كلي نزد افالطون دانايي
و به تبع آن جامعه، بـه ميـزان آگـاهي بـه  و سعادت يا نيكبختي افراد نيست
و دانايي آنان نسبت به حقيقت بستگي دارد. از اين رو ماهيت انسان  فضيلت

در بررسي شده است كه مطـابق آن اخـتالف انسـان آلكيبيادسر رسالةد هـا
و هست بودن و چيسـتي شان در شـدن ها نيست بلكه اختالف ها هاسـت. هـا

ــي انســان و خودشناس ــالش در تهــذيب ــزان ت و مي ــرورش ــا در نحــوة پ ه
مي متفاوت و از اين منظر به لحاظ روحـي بـا اند ولي همه سعادت را جويند

م و مناسـبات ايـن دو بـا» زيبـايي«،»خير«به فيلبساند. رسالة رتبطيكديگر
سعادتمندي«اي كه از برداشت افالطون دربارة اختصاص دارد. نتيجه» لذت«

تحقـق تطـابق عـالم مرئـي زنـدگي، اسـت كـه اينتوان گرفت،مي» انسان
مُثل معقول كه در آن همه چيز بر اساس خير مطلـق است محسوس با كمال

ميتنظ  است.» صيرورت«و» شدن«زندگي بودن نيست،.شود يم

ــايي، حكمــت، صــيرورت، افالطــون هــا: كليــدواژه ، انســان، ســعادت، دان
.فيلبس، آلكيبيادس
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 مقدمه

) است كه پيوسـته بـهاي ) چهرة برجستهق.م 399-470در تاريخ انديشة يوناني، سقراط
ا عنوان يك انسان نمونه معرفي مي ردي سقراط درآمـدز جواني به شاگشود. افالطون

 درو به تصريح خود) و ) بهدفاعيهاو هنگام محاكمة سقراط در دادگاه حضـور داشـته
اي را كـه بـراي سـقراط تعيـين شـده بـود، در زمرة كساني بوده كه پرداخت جريمـه 

آن ضمانت كرده نوشته، به علت بيماري1فايدون طور كه خود در محاورة است. ولي
و دوست عزيز خود باشـد نتوان سته در آخرين لحظات زندگانيِ سقراط در كنار استاد

)Phaidon, St.59(.در الطون مدتاف ا فايدون ها پس از مرگ سقراط، جمـالي از طرحي
مينامة زندگي و فلسفيِ وي را از زبان خودش ترسيم كند. راز مـرگ، موضـوع علمي

ل و آخرين و مرگ و رابطة آن با زندگي در،حظات حيات سقراطنفس و حكمتي كه
. گرچه شود، مطرح ميفايدونپسِ كل زندگاني دنيوي ترسيم شده است، در محاورة

و مرگ  ترين موضوع ولي مهم،مطرح شده)thanatos(در اين محاوره چيستي حيات
و ناميرايي  اي از موضـوع نفس است. بـه عـالوه خالصـه)athanatos(آن جاودانگي

(تذ مثُل يا ايده)anamnesis(كر) يادآوري مطـرح شـده)logoi(هـا كه در مبحث عالم
مي بود، آن شود. اين محاوره بـا بيـاني اسـطوره نيز بيان اي در وصـف زمينـي كـه در

مي زندگي مي رسد؛ با اين سؤال كه چرا زمين بايد صحنة زنـدگيِ تـوأم كنيم، به پايان
و درستي باشـد؟ بـه واقـع در ايـن  و رسـاله، موضـوع مـرگ ملمـوس با راستي تـر

 تر از زندگي است. فهم قابل

و فرزانگي«يعني sophia اصطالح،در زبان يوناني هم به معنـاي كمـال،»حكمت
و  و شعر)هنرمندي در كارهاي دستي (هنرهاي تجسمي مي هنرها و هـم به كار رفتـه

و شامل كامل (حكمـت نظـري) بـوده ترين معرفت مع عقل شهودي نـاي اسـت. بـه
كه نيان در ابتدا قائل بودهحكمي، يونا و انسان اند توانـد نميحكمت نزد خدايان است

اند فلسفه نزد خـدايان اسـت. بايد توجه داشت كه آنها نگفته.فهمي از آن داشته باشد
را كسـاني لـذا تواند با كوشش به حكمت دست يابد،ميهم كه انسان اند بعدها گفته

)philosophia(» دوسـتداران حكمـت« انـد كـرده تـالش مـي كه براي نيل به حكمت

متمـايز طلبـان حكمت يـا حكمـت از خواستارانِ»دوستداران حكمت«اند. البته ناميده
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(حكمت)، معرفتاهبود ؛ها در قلمرو امر متعالي اسـت ارزش ند. براي افالطون سوفيا
و معرفت زيباترين ارزش،چون از نظر او حكمت چيـزي اسـت كـه هـا، ايـدة خيـر

و خود مضموني بسيار و متعالي است اصيل دارد، .)Ziegler, Bd.6: 270(ارزشمند
2

كه پرسش اساسي »چگونه بايد زنـدگي كـرد؟«سقراط اين است
هـدف اصـلي3

و آموختن هاي فلسفي او نيز پرورش انسان مجاهدت در» هنر زندگي«ها به آنهاسـت.
در- تفكر او مقصد اين پرورش در وهلـة اول-واقـع غايـت فلسـفه هـم هسـت كه

فرد است. در اين تفكر گرايش انديشه بـه سـوي» پرورش روح«جامعه نيست، بلكه 
و شهود دروني سبب معرفت نفس مي و آگاهي شود. پاسـخ اجمـالي درونِ فرد است

و تربيـتtherapeia tes psyches((»مراقبـت از روح«سقراط در قبال چنين پرسشي 
زايد، بلكه بـرعكس، از اين طريق خواهيم دانست كه فضيلت از ثروت نمي آن است.

و همة نعمت و اجتماعي به بركت فضـيلت بـه ثروت دسـت هاي بشري اعم از فردي
,Apologie(آيد مي St. 29-30 .( حقيقـت بـه ايـن هـدف نائـل آدمي به وسيلة معرفـت
يكـي اسـت) episteme(رفـتو مع)arete(رو، نزد سـقراط فضـيلت گردد؛ از اين مي

و بيـنش يـا بـه تعبيـر30-1352:31شرف،( )؛ زيرا نيروي اساسيِ فضيلت، همانا دانايي
 است.(phronesis) سقراط فرونسيس

و جريانِ تأمل عقالني«يا4معناي معرفت فرونسيس،افالطون از مفهوم را» جنبش
؛)Seiende(شـدنِ موجـودنو مراد كرده است. تأمالت عقالني يعني اشتياق براي نوبه

در يعني همان صيرورت . معرفت يعني روح آدمي به دنبال چيزهايي باشـد كـه مـدام
,Platon, Kratylos( اند صيرورت st. 412.(و سنجشِ صيرورت است؛» عقيده«نگريستن

و آن را سنجيده  اسـت» داري خويشتن«استوار داشتنِ چيزي كه آدمي در آن نگريسته
)ibid, st. 413 .(و ارسـطو معـادل فارسـي در ترجمه را phronesisهاي آثـار افالطـون

و شخص حكيم يا فرزانه را .اند ناميده phronimosحكمت عملي يا فرزانگي
در بين5

شده كه در قبال امور متغيري كه شخصاً به آنها يونانيان فرونيموس به كسي اطالق مي
در منــد اســت، دقيــق عالقــه و خــرج دهــد، مثــل آن زمينــه تــدبير بــه النَّظــر باشــد

(يا هنر/).ibid(پريكلس و نه فن )، بلكـه فضـيلت techneحكمت عملي نه علم است
و عمل مي آن است. علم نيست چون موضوع سنجش  چـه تواند چيز ديگـري غيـر از
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و بـا، يعني ممكن باشدهست و كليـت اسـت . بـه عـالوه علـم مسـتلزم ضـرورت
و شر سروكار ارزش از ندارد. هاي خير فن هم نيست چون عمل در حكمت عملـي،

و ايجاد نيست. در تواناييِ عملي، مرحلة كمال وجود دارد. در فـن يـا هنـر  نوعِ ابداع
و دانسته خطايي كند، قابل چشـم  پوشـي اسـت؛ ولـي در حكمـت اگر كسي خواسته

عملي چنين نيست. حكمت نظري فضيلت آن بخش از جزء خردمند نفس است كـه 
بهعق مي يده را و عقيده با امور تغييرپذير سروكار دارد وجود آنچـه حـافظibid.((آورد

)sophrosyne(» داري خويشتن«حكمت عملي است، 
6

7است.

و هنر زندگي  چيستي

، الزم است به اجمال هستي يا چيسـتيِ»سعادتمندي انسان«پيش از ورود به موضوع
گردد. از اين منظر همه چيـز بـر طبـق بودن از منظر حكمت مشخص زندگي يا زنده

و حكمت حيات، معرفـت شـهو لوگوس اداره مي ديِ لوگـوس اسـت. چنانكـه شود
و«ه معنـاي بـ)phronesis() لوگوس را بـا فرونسـيس92در قطعة(هراكليتوس بيـنش

را» بصيرت و حكمت چيـز چيز بر همه اي كه با آن همه شناختن انديشه«يكي دانست
كه قـادر اسـت است يگانه وجودي تعريف كرد. در تفكر او ايزد،»دكنميفرمانروايي 

. همچنـين، هراكليتـوس)104-5: 1389(كهنـداني، به طور مطلق به حكمت دست يابـد 

زنـده اسـت كـه همـوارهو آتشـي هميشـه«ازلي، ابدي)cosmos(گفته است كه عالَم 
و مقاديري خاموش منظور در چنين فضايي).102(همـان: است» مقاديري از آن روشن

و چـه بسـا ايـن مفهـوم در قطعـات مختلـف بوده» حكمت«همان» فلسفه«از  اسـت
هراكليتوس يا آثار مختلف فيلسوف الهـي، افالطـون، هـم معـاني مختلفـي بـه خـود 

كه آيا روح وجود دارد يا نـه، نيست يوناني اينبه هر حال، مسألة حكيم8باشد. گرفته
) Life Principle(» اصـل حيـات«،آنداند كـه بـه واقـعمي وجود روح را يقينيچون 

و چـه نخواهـد، زنـدگي در جريـان است. او به اين نكته وقوف دارد كه چه بخواهد
اواست؛ ولي آنچه سؤ اين است كه چـه چيـزي مولِّـد دربارة زندگي است، ال جدي

او زندگي است؟ چنـين بـوده ترين شيوة نگرش يوناني به زندگيِ آدمي اصيل پيش از
و عروسكي است در تئاتر خيمه آدمي بازيچه«است:  بازيِشب اي است در دست خدا
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هاي آدمي هميشـهو هيجانلها بايد نقش خود را بياموزند. اميا خدايي. ولي عروسك
مي از حركتي كه دست خدا به نخ 9»دنكن دهد، پيروي نمي ها

ج( .)3:1234يگر،

 چيستيِ انسان

س و آموزهسوفيسم يا فنِ به وفسطايي و تربيت، هاي خاص پيروان اين تفكر در تعليم
و  خصوص پرورش شاگردان در طرق غلبه بر حريف در مباحثة عقيدتي از راه الـزام

و اغواي او، سبب شد كه دايرة شهود حقيقت، حقيقت و اشـاعة آن تنـگ اقناع طلبـي
و توجه متفكران معطوف به خود انسان، به عنوان فاع و صـاحب اراده،ل متفكـر شود

يان بنـام، در نخسـتين عبـارت)، يكـي از سوفسـطائق.م 410-480(گردد. پروتاگوراس
عبـارت مشـهوري دارد كـه در مقدمـة محـاورة)alethia(»حقيقـت«قطعة اول كتاب 

چيـز اسـت: مقيـاس انسان مقيـاس همـه«افالطون نيز ذكر شده است: پروتاگوراس
و مق فلسـفه«يان سوفسطائ». هايي كه نيست چيز نيستيِياس هستيِ چيزهايي كه هست

و فنون آزاد دانسته اند كه قادر به تأمين بهتـرين نـوع معيشـت، هـم را مجموعة علوم
و هم براي جمع، باشد وقتي انسان مقياس همه چيز باشد،).38: 1383(مـر،» براي خود

و ميـزان كليـة امـور در اين مگـي برعهـدةه،صورت تعيين خير، تشخيص مصلحت
و بدين ترتيب تفكرِ انسان است كه در عملِ او مشخص مي يـا» مقياسـي انسانْ«گردد

 يابد. رواج مي)homo mensura(» معياري انسانْ«

و اخالقي معطوف نمـوده توجه جهت،هم سقراطالبته فلسفه را به مسائل انساني
و مقياس«است ولي او انسان را  بل قرار نمـي» معيار و حـدود دهـد، كـه بـر معرفـت

مي آگاهي براي انسان متمركز مي و پرسد كه آيـا آدمـي بايـد هـر نـوع معرفتـي شود
)epistèmè(و يا مي بـه كـار آيـداش بايد معرفتي را فراگيرد كه در زندگي را بياموزد،

سـقراط معتقـد اسـت معرفـت، حكمـت يـا؟او را فراهم آورد»سعادتمندي« زمينهو
ميمهارت به انسان ني مي رو و او را توانا به پروتاگوراسدر محاورة سازند. بخشند كه

پـردازد، طبيعـت انسـان در جامعـه مـي» چيستيِ فضيلت انسان«و» فضيلت«موضوع 
پروتـاگوراس،» مقياسـيِ انسـانْ«شود. بر اساس ديدگاه افالطـون، مخاطـب مطرح مي
ميدانمياند؛ هرچند او خود را آموزگار فضيلت مردمِ عوام و هاي كوشد تا در آموزهد
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بـر كليـة امورخـود،» بودنِ خود مقياس«خود، انسان را طوري تربيت كند كه بتواند با
سازي، آهنگري، درودگري حاكم شود، امور منزل را مديريت كند، در معماري، كشتي

و در عين حال در جامعة شهري)techne(و... كسب مهارت  اش نيـز تأثيرگـذار نمايد
و مربي آموختني است باشد ,Protagoras(. اينها همه نزد معلم st.319-320(.

و مـي پروتـاگوراس را رد مـي» مقياسي انسانْ«نيز قوانينافالطون در گويـد: كنـد
و مقياس هر چيز« و ايـن آن)Gottheit(بودن خداييميزان براي ما يگانه معيار اسـت

و آيند،نه فقط در حال حاضر و خواهـدبود، نـهننيز هميه بلكه در گذشته طور بـوده
كه بخواهـد محبـوب خـداهر،باشد. بنابراين» معيار،انسان«اند كه بعضي پنداشتهچنان

كار گيرد تا شبيه او گردد. بر اساس اين اصل، تنها كسـي شود بايد تمام همِّ خود را به
و بصير باشد؛ زيرا چنـ خويشتن،محبوب خداست كه در زندگي ين كسـي دار، معتدل

,Platon, Gesetze(» تشبه به خدا دارد 4.B. st.716.(

و بايد با نظام كلي عالم وحدت يابـد. افالطـون چنين انساني نمود در نظم است
و عالي شريف« افزايد: ادامه مطلب فوق مي ترين چيزها بـراي كسـاني كـه خـود ترين

و عالي اند، شريف نيك ر ترين و نيز بهتـرين هنمـون انسـان بـه زنـدگي ترين تكاليف
و نيايش براي آنهاست... خـدايان از  و تقديم قرباني به خدايان سعادتمندانه، دعاكردن

بي قبول قرباني و و وظيفـة فلسـفه).ibid. st.717(دينان ابا دارند هاي شريران موضـوع
كردن خويش بـه تكليفـي است. آموزش فلسفه، وقف» مقياسِ خدايي«تعيين حدّ اين 

مي» حدّ اعالي انساني«كه است  انسان در تماميـت نفـسِ خـويش بـه«رود. به شمار
,Der Staat(» رود جانب حقيقت مي 7.B., st. 518(.تـرين موضـوع از نظر افالطون مهـم

 و دريافتنِ حقيقت مثل«براي انسان، شهود جـويي، است. انسان در اين حقيقت» عالم
و به عبارتي پيوسته   است.» در راه«سالك دائمي

 آلكيبيادسدر سعادتمندي انسان

است. در ابتدا سـقراط» ماهيت انسان«، ادسيآلكيبشده در محاورة محور مباحث طرح
در پرسد اگر بر كسي محرز شود كه در باقي مي ماندة عمرش، به چيزي بيش از آنكـه

يا حال حاضر دارد، دست نخواهد يافت، آيا باز هم مي مرگ را بـر خواهد زنده بماند
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مي اين زندگي ترجيح مي سـازد، اميـدي اسـت كـه دهد؟ زيرا آنچه زندگي را شيرين
است كه به دنبال كسب آن است، يا تحقق آرزوهـا بـه انسان به آينده دارد، يا قدرتي

و يـا رهبـريِ جامعـه  ,Alkibiades(ياري خـدا، st.105 .( زنـد كـه سـقراط حـدس مـي
10آلكيبيادس

آي  ندة نزديك به مردم آتن پيشنهاد كند كه او را به رهبري در نظر دارد در
هاي سقراط اين است كه اگر چنين شـود، آلكيبيـادس چگونـه خود برگزينند. پرسش

و خواهد راهنماي آنان شود؟ آيا شرايط رهبري را دارد؟ در اين مورد او دانسته مي هـا
مي نادانسته  كند؟ هاي خود را چگونه ارزيابي

در گيـرد اين نكته را مسـلم مـي]از زبان سقراطهميشه[مثل افالطون كـه آدمـي
نـواختن، زندگي براي دستيابي به هر چيـز مثـل نوشـتن، خوانـدن، شـمردن، چنـگ 

و...، بـه آمـوزشكُشتي و گرفتن، پزشكي، بهداشـت، ورزش و كسـب معلومـات هـا
و مصداق ها نياز دارد. آنها دربارة پاره مهارت و سنگ، بـا اي موارد نظير مفهوم چوب

يكديگر اختالف ندارند ولي اگر بخواهند بدانند آدمي كيست، يا كدام آموزگار بـراي 
و كدام تعليم فرزندشان مناسب ، يـا كـس بيمـار تر است، يا چه كسي تندرست است

و با عملِ ننگ و افتخارآميز چيست آور چـه فـرق دارد، يـا نحـوة بـروز عملِ عادالنه
و شجاعت در   آيد.مي شان اختالف نظر پيش بين؟زندگي چگونه استمردانگي

بنا به اعتقاد افالطون، انجام كار به نحو احسن، مستلزم علم مربوط به آن، مهـارت
و قصد انجام چه كسي به هنـرو اتمام آن كار است. مثالً چنان پيشين، هدف مشخص

هم آشپزي وقوف نداشته باشد، حتي اگر باكيفيت در اختيارش قـرار ترين مواد غذايي
مي گيرد، نمي را بايد غذاي مطلوب آماده كند؛ يا كسي كه فن كشتي داند چگونه رانـي
به نداند، نمي عالوه اگر قرار باشد كسي فرماندهي يك كشتي جنگي تواند مالح شود،

صرْف هم كافي نيست بلكه بايد در مقـام را عهده دار شود، در اين مورد حتي مالحيِ
فرماندهان دشمن به مراتب ماهرتر باشد. اگـر فـردي بخواهـد زمامـداري مقايسه، از

-120(در خواهـد آمـد؟ كشوري را بپذيرد، بايد بداند كه آيا در ميدان مبارزه پيروز بـه 

ibid. st. 119 .(در سقراط مي و نقـش آن را كوشد تا براي آلكيبيـادس اهميـت تربيـت
و اذعان مـي پذيري فرد در جامعه بشكاف ميزانِ مسئوليت كنـد كـه چـون در عنفـواند

ــع  ــوده، وض ــاتري برخــوردار ب ــت. جــواني از معلمــان دان ــادس بهتراس اش از آلكيبي
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مي آلكيبيادس از سقراط مي گويد پرسد كه سرپرست او چه كسي بوده است؟ سقراط
به است كه تا امروز اجازه نداده آن خدايي«سرپرست من  و بود با تو سخن آغاز كنم

 ). ibid. 124(». رسيد هاي خود جز به ياري من نخواهيد او بود كه گفتم به آرزواعتما

و دو طرف اين محاوره معتقدند زندگي انسان به طور هم زمان در دو طيف انفـرادي
گيرد. در بخش اجتماعي، مردانِ به معني راسـتينْ توانـا، بـه كسـاني اجتماعي شكل مي

عد فرمان مي و به اين ترتيب درهدهند آورند. مثالً در موسيقي جمـعمي اي را به خدمت
كُر را رهبر آن  را هدايت مي) Chormeister(اعضاي گروه كند؛ فرمانـدهي يـك كشـتي

ا ناخداي كشتي برعهده دارد؛ مربي و گري يك تيم ورزشي بـر عهـدة يـك فـرد سـت؛
بهرهبري مردماني را كه در  مي اجتماع كـه هنـرِ رهبـري برند نيز كسي بر عهده دارد سر

)Steuermannkunst(
11
اي نيـك داند. افالطون معتقد است براي آنكه وضـع جامعـهمي 

و اتفـاق نظـر  و ادارة آن به نيكي صورت گيرد، بايد ميان افراد آن جامعـه مـودت باشد
و توافـق نظـر در ميـان  و خصومت، چون به يقين آنجا كـه اتحـاد برقرار باشد، نه كينه

و  آمد. در پرتو اين صميميت، بين فرد بـا خـود يگانگي هم پديد نخواهدنباشد، محبت
و يگانگي حكمفرما مـي  از ايـن مقـدمات، افالطـون نتيجـه).ibid. 126(شـود نيز اتحاد

با مي و اتفاق نظري كه فرد در وهلة اول مي» خود«گيرد كه دوستي كند، اولي است پيدا
به«و  مياين هنري است كه آدمي به ياري آن و اين غير از هنـري متعلقات خود پردازد

بـه عبـارت ديگـر تـا خـود را ». جويـد است كه براي پرداختن به خود از آن ياري مـي 
توانيم بدانيم كه چگونه بايد در اجتماع زندگي كنيم. ولـي بحـث بـر سـر نشناسيم، نمي

ب ها تشكيل نميو مصداق آن است. اجتماع را جسم انسان» خود«معناي  لكه آنچـه دهد،
مي موجب ارتباط انسان اي وسـيله» زبان«آنهاست. در اين بين» روح«شود ها در اجتماع

ميا [آلكيبيادس] را برقرار و نفس تو [سقراط] كنـد. پـس ست كه ارتباط ميان نفس من
كه آنكه بر سرْدرِ معبد دلفي به ما فرمان داده مراد آن بـوده كـه» خودت را بشناس«است

خو«ما  ).ibid. 130(»د را بشناسيمنفس

هـيچ«كنـد شيوة فلسفي سقراط اسـت كـه از آغـاز اقـرار مـي اين خودشناسي،
و»داند نمي در ست. اقرار به ندانستن، براي او انگيزه»در دانايي نازا«،  اي براي كوشش

مي جست و زايشِ آن در وجوي حقيقت دانايي شود. او معتقد اسـت هسـتة معرفـت



 13 انسان از منظر افالطونيسعادتمند

ان نهفته است ولي بايد متولد شود. مأموريت سقراط ياري رسـاندن در عمقِ روح انس
و نه زنـان-زاياندن معرفت در روح اشخاص  در- البته مردان اسـت. چنـين روشـي

و-سقراط)maieutike techne(» هنر مامايي«پژوهش، از  يعني كمك به زايـش روح
مي-ها انديشة انسان ).Theätet, st.150(گيرد نشأت

ل كه معلوم شد اگر روح خود را بشناسيم، خود را خواهيم شناخت، آيا اين به حا
؟! سقراط در اين مـورد چنـين»در خود بنگر«خود بگوييم مثابة آن است كه به چشم

كند كه اگر كسي در چشم ديگري بنگرد، عكسِ خـود را در آن مشـاهده استدالل مي
ن روسـت كـه آن جـزء چشـم را نگـرد. از ايـ كند، چنانكـه گـويي در آينـه مـي مي

»مردمك«
12
گـردد. پـس اگـر چشـمي نامند زيرا تصوير نگرنده در آن نمايان مـيمي 

بخواهد خود را مشاهده كند، بايد در چشمي ديگر بنگرد، آن هم نـه در همـة اجـزاء 
چشم، بلكه در جزيي كه فضيلت اصلي چشم در آن است، يعني در مردمك. بنابراين 

به خود داشته باشد، بايد از ديد ديگري خود معرفت شهودي روحي هم كه بخواهد«
را مشاهده كند، يعني بايـد در روحـي بنگـرد، خصوصـاً در آن جـزء روح كـه منبـعِ 

و خردمندي، كه الهي آن» تـرين جـزء روح فضيلت راستين يعني دانايي اسـت. پـس،
د« و و خــدا و اگــر كســي در آن بنگــرد انــايي جــزء روح هماننــد ذات الهــي اســت

و ديگر چيزهاي الهي را به شهود دريابد، مي توان گفت كه خود را شناخته خردمندانه
,Alkibiades(» است st. 133.(و چـه لذا در دنيا فقط كسي مي داند چه چيز مالِ اوسـت

چيز از آنِ او نيست، كه خود را بشناسد. كسي كه خود را نشناسد، مسلماً از شـناختن 
و كسي كه امور ديگر را نشناسد از شناختن امـور كشـور ان است؛ امور ديگر نيز ناتو

و خودشناسـي،،ناتوان خواهد بود. پس سرمنشـأ اين شهود خود يعني معرفت نفـس
 ديگري نيز هست.غيرخود يا شناخت 

مي آلكيبيادس در پايانِ رسالة كه افالطون نتيجه اگر كسي بخواهـد در ميـدان گيرد
و دانـايي به روشي نيكو قدم سياسي بگذارد، بايد بكوشـد تـا مردمـان را از فضـيلت

و دانـايي اسـت نـه بـه بهره ور سازد، زيرا نيكبختي يا سعادت يك جامعه به فضيلت
و سـرزمين پهنـاور.  و يا بندرگاه مجهز كشتي جنگي » مـرد سياسـي«حصار استوار يا

و خويشتن مـ خود هم از عدالت و و هم دولـت ردم جامعـة او داري برخوردار است
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و خويشتن مي عادل و شوند. وقتي چنين شود، او در همه دار كار به طور شهودي خدا
و همواره به خدا چشـم خواهـد دوخـت كـه هـم  روشنايي را در نظر خواهد داشت

و هم همة چيزهايي را كه براي جامعه و ماية نيكبختـي،خود را ببيند خير فراهم آورد
13گويد: البته به ياري خدا.ميو سعادت مردم شود. سقراط 

 

و نامرئي  تقسيم هستي به مرئي

to(افالطون جهان هستي را به دو بخش محسـوس يـا مرئـي horaton (و معقـول يـا
to(نامرئي noeton(و ناقص تقسيم مي ترين دريـافتي كـه كند. او معتقد است نخستين

و)eikasia(خود داريم، پندار يا حـدس اطراف ما از جهان  آن اسـت شـناختي كـه از
و حقيقـت جـدا گردد، بيشتر جنبة سايه يا تصوير دارد. در اين عايدمان مي جا واقعيت

و يقينِ بيشتر) pistis( آيند. مرحلة ديگر كه مرحلة باورو مستقل از يكديگر به نظر مي
مي دربارههاي است، به پاسخ پرسش .پردازد ماهيت اشياء

و كار عقل تلف به لحاظ معرفتي، و امتزاج عالم معقول يا عالم الهـي ناشـناختني، يق
).Phile.st.64( عالم محسوسِ شناختني است
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و يقين مربـوط مـي و نيل به سعادت حقيقي به مرحلة باور از ايـن؛شـود كسب فضائل
و آن  و افالطـون يـك هـدف عملـي در زنـدگي اسـت رو، غايت فلسفه نزد سـقراط

جـويي، فعاليـتو اعتدالي است كه از طريق شهود، معرفـت، حقيقـت سالمت، آرامش 
و كسب فضائل عايد انسان مي گردد. فضائل اصـلي كـه داشـتن آن بـراي هـر عقالني،

و فرزانگـي1اند از: انسان خواهانِ زندگي سعادتمندانه ضروري است، عبارت  ) حكمت

)sophia(14؛، كه با بخش خردمندي روح مرتبط است
قابل ذكـر اسـت كـه در اين نكته 

و مد نظر قـرار مـي» حكمت«آثار افالطون همه جا فلسفه به معناي  بـه» فلسـفه«گيـرد
و مردانگي2تعبير متأخر آن، جايي ندارد.  و)andreia( ) شجاعت كه بـه بخـش خشـم

و چـه در رنـج«غضب روح ارتباط دارد؛  شجاع كسي است كه خشم را چه در خوشي
بي مفهومي كه خرد دربارة- و خشـم ». اسـتوار بـدارد-خطر به او داده اسـت خطرناك،

و دستيار خرد باشد.  دار كسـي . خويشـتن)sophrosune(داري ) خويشتن3بايد دوست
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است كه بخش فرمانرواي روح او با اجزاي زيردسـت، در زمامـداري حكومـت خـرد،
و داري كه هم شامل پارة غضب مـي اتفاق نظر داشته باشد. خويشتن هـم بخـش شـود

و جامعــه يكــي اســت؛  و) dikaiosune() عــدالت4شــهوت، در فــرد كــه همــاهنگي
و به يك تعبير، هر فردي در هـر قشـري از جامعـه مـثالً  سازگاري سه جزء روح است

و ... هر يك در موضـع واقعـي خـود باشـند كفش 15دوز، درودگر، مالح، قاضي
و هـر 

ف و كار خاص خود را انجام دهند. و درونـي هـر فـرد عاليتكدام وظيفه هـاي روحـي
يابد. مرد عادل كسي است كه اجـازه ندهـد انسان به طور شهودي به خود او ارتباط مي

در يـازد. او بايـد بـا درون از اجزاء روحش به جزء ديگر دست جزئي و شـهود نگـري
و خود را از بي و سازگاري دروني ايجاد كند و آشفتگي برهانـد. خود، نظمي زيبا  نظمي

و امـور-به هنگام انجام هر كاري در زندگي خـواه پـرورشِ تـن يـا كارهـاي سياسـي
بايد مراقب باشد كه در نظم روحـش خللـي راه نيابـد. بـه عبـارت-مخصوص خود

و عادالنه بشمارد«ديگر،  به طوري كه نه تنها نظم درونـي،در همة احوال، عملي را زيبا
و را مشوش نكند، بلكه  ,der Staat(» آرامش روحي را اسـتوارتر گردانـد آن نظم دروني

4.B.,441-444 93-90: 1352مقايسه شود با: شرف،؛.(

 مناسبات لذت با سعادت

(غيرحقيقي). وقتي و لذت كاذب از نظر افالطون ما دو نوع لذت داريم: لذت حقيقي
مي ميلي در ما پديد مي و روح از هم جدا سـي كـه گردند. در اين موقع احسا آيد، تن

و ايـن دو احسـاس مخـالف مربوط به تـن اسـت، غيـر از احسـاس روح مـي  شـود
و كم مي.)Phile.st.42(يكديگرند  و نزديكي نيز زياد شـوند. امـا اينها نسبت به دوري

و لذت بـه هـم مـي  و وقتي كه روح حالتي غير از حالت تن داشته باشد، درد آميزنـد
و آر و حسد پديد مـي آنگاه حاالت متضادي مثل خشم، ترس و عشق 16آيـد. زو، غم

 

17فيلـبس رسالة
در»لـذت«و مناسـبات آن بـا» خيـر«بـه بررسـي  و نقـش هـر دو ؛

تـوان فيلـبس را نماينـدة سعادتمندي انسان اختصاص يافتـه اسـت. بـه تعبيـري مـي
گرايي دانست زيرا افالطون لذت را غايتي شايسته براي همة اعمـال موجـودات لذت

با داند جاندار مي مي» نيك«يا» خير«و آن را  شمارد. برابر
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جويي بـه اي مبتني بر لذت در ابتداي رسالة فيلبس، افالطون بحثي را دربارة نظريه
و حيواني مطرح مي و بر ايـن مبنـا عنوان پديدار ابتدايي مشترك بين ارادة انساني كند

و بـدون پـيش كوشد تا قاعده مي ، نسـبت بـه آن داوري اي براي زندگي وضع نمايـد
داري خويشـتن«هـاي، بحـث ويژگـي)hedone/Lust(حكم كند. بعد از طرح لـذت

مي» دار مردانِ خويشتن و در مرحلة بعد به بررسي دقيقِ مبارزه بـا زنـدگي را آغاز كند
و در پايان ايـن بحـث، بـر توأم با لذت به معني متداول مي »سدشـمنان فيلـب«پردازد

ميل يعني مخالفان اصالت تازد. انتقاد اصلي وي بر آنها اين است كه اصـالً منكـر ذت
و تلقي لذت و اند ج. اسـت» صـرفاً فراغـت از درد«شان از لذت، سـلبي ،2(گمپـرتس،
1137.(و ماهيت در» نيكي«يا» خير«موضوع واقعي اين محاوره، مفهوم و خيـر است

مي»بينش«و» تفكر«و بعد به عنوان» لذت«ابتدا به مثابة  آن معرفي و گـاه مفهـوم شود
18آيد. سومي نيز از خير به ميان مي

كه  نيـك يـا خيـر بـراي«فيلبس بر اين باور است
و اموري از اين قبيل است سقراط چنـين ». همة جانداران، همان شادي، لذت، خوشي

شـود پذيرد، زيرا به نظر او سودمندترين كيفيـت نفـس كـه سـبب مـي ادعايي را نمي
تــذكار زنـدگي آدمــ  و توانــايي شــود، دانــايي، خردمنـدي، تفكــر قــرين نيكبختـي ي

)Anamnesis (يـادآوردن) اسـتبه يعني يادآوري يا دوبارهPhile.st.11-13.(افالطـون
في مي و خاصِّ انسـان نيسـت، زيـرا كوشد تا ثابت كند كه لذت، حد ذاته خيرحقيقي

صرف زندگي آدمي نه مي و معرفت و نـه منحصـراً لـذت تواند محضِ عقالني باشد
 يك از آن دو ضامنِ سعادت انساني نيستند. حسي، چون هيچ

[هنـر سـخنوري]، آنجـا كـه از قـول گرگياسالبته پيش از اين افالطون در رسالة

19ارويپيدس
مي«گويد:مي  و مرگ زنـدگي! چه كسي » داند؟ شايد زندگي مرگ است،

)Gorgias, st.392(20را از كاليكلسالي، نيز دربارة لذت سؤ
آيا زنـدگي«پرسيده بود كه: 

و سـعادت كساني كه در مـنجالب شـهوت تـا گلـو فرورفتـه  انـد، قـرين نيكبختـي
,Gorgias(»است؟ st. 495(.كاليكلس بحث را بدانجا رسانده كه لذت را مايـة نيكبختـي

و ميان لذت مي و بد فرقي نمي داند  پرسـد: گذارد. سقراط از كاليكلس مـي هاي خوب

و خوب يكي« و خـوب آيا به عقيدة تو لذت است يا ممكن است چيزي لذيذ باشـد
مي». نباشد؟ و خوب را يكي داند ولي بين شجاعت با دانش در پاسخ، كاليكلس لذت
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هر فرق مي و اين ,Gorgias( داند نمي» نيك«دو را گذارد st. 495(.

ت يا دانـش لذت اس)Agathonخير/(اين است: آيا نيكسفيلبال اصليِ رسالة سؤ
و«و» خـوب«هاست. سقراط ادعاي پروتـارخوس را كـهو يا اصوالً غير از اين لـذت

مي» خوشي و معتقد اسـت لـذت داند، نمي را معادل يكديگر داشـتنِ تـدبير،«،پذيرد
اسـت. او تصـور»و ساير موارد از ايـن نـوع)Sich-erinnern(فكر، توانايي يادآوري 

و تدبير حقي مي قي را ارزشمنددرست و لذت و آن را سـودمندترين تر از خوشي داند
كشـاند كـه معلـوم افالطون اين محاوره را بدانجا مي.)Phile .St .11(شمارد چيزها مي

يـا سـعادت شود تا زندگيِ آدمي قـرين خوشـبختي گردد كدام كيفيت روح سبب مي
)glücklich/eudaimonia(گردد: لذت)Hedone/Lust(و يـا چيـز يـا و تـدبير دانـايي

)Aphrodite(ديگر. بدين منظور سقراط بحث را با نام خداي لذت 
21
و پيشـنهاد  آغـاز

و انواع لذت در زندگي بحث شـود تـا معلـوم مي كند كه در وهلة اول دربارة اشكال
و هوس اسـت يـا خويشـتن  داري، يـا دلبسـتگي بـه گردد كه آيا مقصود از آن هوي

و خـرد خـود دارد؟ در نهايـت، اميدهاي واهي، يا  احساس لذتي كه خردمند از تدبير
و در مقابلِ حقيقـت وقتي مشخص مي و معاني مختلفي دارد شود كه لذت كثير است

و مقايسه مي واحد قرار دارد، بين آنها سنجش در.)Phile .st .14- 21( گيـرد اي صورت
و لذت دو امر متضاد به نظر مي زيرا نه لذت، دانايي را در خـود آيند؛ ظاهر امر دانايي

و نه دانايي لذت را. ارتباط ميلذ دارد و خير نيز مطرح حدت ندارد، يعنـي شود. خير
يك از لذت يا دانـايي، كه كدامباشيم نامتناهي است. اگر به دنبال بررسي اين موضوع 

دو شود كه كدام از لذت بيشتر برخوردارند، اين موضوع مطرح مي » يـرخ«يـك از آن

)اند.(نامتناهي نامحدود
كند مگـر آنكـه از قبـل عمل» درست«تواند است كه فرد نميسقراط بر اين باور

يعني مفهوم درست را بشناسد؛ از اين رو معتقـد اسـت،دانا باشد» درستي«نسبت به 
و برخاسته از دانايي باشد زيرا عمل اخالقي مي كـس از روي هـيچ«بايد مبتني بر علم

و و»دهد آگاهانه عمل نادرست انجام نمي قصد ؛ به عبـارت ديگـر، خطاهـا از جهـل
 شود. ناداني ناشي مي

22پروتارخوس مثل فيلوالئوس
مي  23داند تناهي را سبب ناكامي

و چنـين اسـتدالل 
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و انـدازه مي و خوشي بـه حـد كند كه براي پرهيز از همين ناكامي است كه الهة لذت
و سير اسي قانع نيست و قـانون كـه ناپذير ت. سقراط بر خالف او به برقـراري نظـم

و سالمت جامعه را زاييـدة قـانون و تناهي است، اعتقاد دارد بالذّات قرين محدوديت
و لذت در زندگي را به نگه مي مي داند و معتقـد اسـت داشتن اندازه معنا لـذات«كنـد

و ناب و نـه هـر را بايـد برگزيـد. پـس نـه هـر محـدوديتي ناكـامي اسـت» حقيقي
حد نامحدودي كامروايي، بلكه اين بدان معناست كه اندازه يعني نگه و هر جـا؛داشتنِ

و آميزش اندازه با حد سبب مي شود تـا كه پاي اندازه در ميان باشد، محدوديت است
ا منجر» شدن«به» بودن« » شـدن«ست ولي دانـايي گردد. لذت بالطبع در وجود آدمي

و است. پس از اين منظر زن دگي عبارت اسـت از آميخـتن لـذت نامحـدود بـا عقـل
و محدود   وگو، گر اين گفت روايت).Phile.st.28(سازدميدانشي كه آن لذت را منظم

و نه دانـايي، يعني افالطون، نتيجه مي گيرد: پس نه لذت به تنهايي ماية سعادت است
زم،زيرا سعادت يا نيكبختي حاصل جمعِ هر دو است. عقل و آسمان است پادشاه ين

و نظامو بر كل عالم تدبير دارد؛ يعني آن را تحت نظم درمي مي آورد .سازد مند

و خالي پرشدن شدن را بـه كـار افالطون هنگام بحث دربارة لذت، دو مفهوم طبيِ
مي مي و تنظيم در مورد آنها را ضروري و تعديل يابد، چـون حالـت هـر موجـود برد

و خالي زنده كه بر اثر اختالط و كاستن مختـل يا تجزي، يا پرشدن و يا افزودن شدن
پديـد» محـدود«با» نامحدود«شود كه در نتيجة آميزش شود، سبب اختاللِ نظمي مي

آن مي و امثـال آيد كه اين خود، منشاء درد است؛ يعني احساس درد، ناخوشي، رنـج
م پديد مي و انفعالي كه سبب شود تا اختاللِ و هر فعل وجود دوبـاره بـه حالـت آيد؛

و حالتي كه روح انتظار لـذت دارد،  و به صورت نخستين بازگردد، لذت است طبيعي
ك و شادماني است و اميد ميه عكسِ درد و غمگيني يكـي.)Phile.st.33(باشد دغدغه

از اين دو حالت پيوسته در ما وجود دارد. چون همه چيز پيوسته در حال دگرگـوني، 
ا و صيرورت و كم مـي تحول و مرگ دائماً زياد و جهانِ پيدايش، با زايش شـود. ست

و مجرد و الم، پاك و درد جسـمي نمـي دو حالت لذت و با لذت دو ند آميزنـد. ايـن
و سردي از مثل گرمي اند كه تا ما آن را لمس نكنيم، به آنها پي نخواهيم برد. افالطون

با اين مطلب نتيجه مي شـويم يكديگر بسنجيم، متوجه مـي گيرد وقتي انواع زندگي را
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و نـه بـه« و دانايي را برگزيند، نه به خوشيِ كم نياز دارد كسي كه زندگي توأم با خرد
و خدايي». خوشيِ بسيار ترينِ همـة انـواع زنـدگي او اين نوع زندگي را سعادتمندانه

و تـذ«داند. ولي لذتي كه مستقل از لذت تن باشد، ميلي اسـت كـه فقـط از راه مي كّر
»يادآوري

24
و ايـن مخـتص روح اسـت عايد مـي  و بـا دريافـت)Phile.st.35(گـردد

25حسي
26و حافظه 

 فرق دارد. 

و انتظار، يا حـالتي كـه از تماشـاي اين گونه لذات، مانند لذتي است در حالت آرزو
مي نمايش تراژدي يا كمدي حاصل مي و درد به هم و لذت و مردم در عـين شود آميزد

ا ميحال كه ميز تماشا لذت از برند، و گريند. كسـاني هـم كـه طينـت خـوبي ندارنـد
و دل بـه پيـام برند يا ابلهاني كه خـود را نشـناخته دردمندي نزديكان خود لذت مي انـد

و نادرسـت دارنـد. نسپرده» خودت را بشناس«معبد دلفي  اند، از زندگي تصوري واهي
ميهمين عدم شناخت از خود، نوعي شرّ است كه  .)Phile.st.49(گردد مانع سعادت

و  مصاديقِ خودخودشناسي

اسـت،» ماهيـت آدمـي«كـه پيرامـون موضـوع ادسيالكيبكه گفته شد در رسالة چنان
مي» خود«چيستيِ  مي مطرح كند كه بـه جـايِ اينكـه خـود شود، ولي سقراط پيشنهاد

ا» خـود«هـاي خود را بجوييم، به يكي از مصـداق  دامـة مطلـب نتيجـه بپـردازيم. در
كه مي [آلكيبيادس] با يكديگر ارتباطي برقرار مـي«گيرد و تو سـازيم... هنگامي كه من

و روحِ تو برقرار مي آن». گردد آن ارتباط فقط ميان روحِ من كه به ما فرمـان داده پس،
» مـا روحِ خـود را بشناسـيم.«است كـه، مرادش اين بوده»خود را بشناسيم«است كه 

)Alkibiades, را، افالطون معناي خويشـتن)Charmides( خارميدسدر رسالة).130 داري
حك با خودشناسي يا شناختنِ خود يكسان مي و با كسي كه كتيبة شده با عبـارت داند

هم را به معبد دلفي وقف كرده» خودت را بشناس« مي است، و مـي داستان گويـد: شود
و خطابياست كه مردمان آن را درو واقف خواسته« از جانـب-»شادباش«به جاي-د

و علت اينكه  نشده، اين است كه معتقـد نوشته» شادباش«خدا به واردان معبد بدانند،
و آدميان هركسي را بايد به داشتن آن ترغيب كنند، شادي نيست  بود كه آنچه خدايان

جدورة آثار(افالطون،» است» داري خويشتن«بلكه  ،1:206.(
27
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و زيبا ييلذت
جـا گـردد. در ايـن در زندگي نوع ديگري از لذت وجود دارد كه از زيبايي عايـد مـي

تن«مقصود افالطون  و يا تصاويري كه نگـارگران از آنهـا زيبايي هاي موجودات زنده
و فـي ها ناشي از طبيعـتتن زيباييسازند، نيست بلكه مي نفسـه اسـت كـه همـواره

ا و و نه نسبي، بلكه كامل، زيبايند. مثل زيبايي بعضي خطوط شكال كه نه جزيي است
و ذاتي هر شيء است  گونـه پـس اشـكال طبيعـي از جملـة ايـن).Phile.st.51(دائمي

هم لذات و روشـن كـه طبي اند. و عـي چنين لذت ناشي از آواز خوش، آوايِ نـرم انـد
ميآور نفسه زيبا، لذت في و شناسايي ناشي و بـا ند. به عالوه لذتي كه از دانستن شـود

و عشق به دانايي همراه است، نيز نوعي لذت است ولي اين عطش سير پذيري عطش
و اندازه نمي و حد و در عين حال فارغ از الم است. نيست  شناسد،

گويد: لـذت بـراي موجـودات افالطون در اين بخش از رساله، از قول فيلبس مي
و همه بايد بكوشند تا آن را )agathon(دست آورنـد. خيـربه زنده بهترين چيزهاست

براي آفريدگان جز كسب لذت حقيقي، چيز ديگري نيسـت، از ايـن رو حـق چنـين
و لذت يكي باشند يعني اقتضا مي باشند، هرچند دو نام» مشترك معنوي«كند كه خير

و مـي باشند. در گفت داشته گويـد وگوي فيمابين، سقراط حرف فيلبس را قبول ندارد
و لذت  اند، از حيث ماهيت هم با يكديگر فـرق كه داراي دو نام مختلف همچناننيك

و روشن بيني به مراتب بيشتر از لـذت، از ذات نيـك بهـره دارد دارند. ثانياً خردمندي
)Phile. st. 60(.و و نسبت صحيح در همه جا زيبايي ولي از نظر افالطون حفظ اندازه

و ما كه به دنبالِ فضيلت تلقي مي در سـه» خير«طبيعت خير هستيم، در بحث ما شود
و تناسب يا حفظ اندازه، ظاهر مي  شود. صورت زيبايي، حقيقت،

مي در اين ها يا خيـر اعـال واالترين نيكي«شود كه آيا جا دوباره اين پرسش مطرح
و آدميان دو لذت است يـا دانـش؟ نيـك يـا خيـر بـا كـدام» در خدايان يـك از ايـن

س نزديك ميتر است؟ و خواهد به همة افـرادي كـه نزديـك قراط از پروتارخوس انـد
و نـه در مقـام دوم؛  حتي آنها كه دور هستند اعالم كند كه لذت نه در مقام اول است
زيرا مقام اول از آنِ اندازه است. مفسران اين مقـام را بـه موضـوعات رياضـي تعبيـر 

و كمـال كرده و مقام دوم درخورِ زيبـايي، اعتـدال و كفايـت، كـه از آنهـا تحقـق اند؛
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اسـت؛ مقـام سـوم مخصـوص موضوعات رياضي در جهانِ نمودهـا برداشـت شـده
و روشن يابنـد بيني است، كه از آن به معنيِ عوامل ذهني كه آنهـا را درمـي خردمندي

و پنـدار درسـت اسـت كـه بـه معنـي مراد مي و مقام چهارم خاصِ دانش، هنر شود؛
واقعيات عيني است. لذات ناب مقام پنجم را دارنـد، كـه بـه كاربردنِ آنها در حوزة به

شـوند. اي كه از طريق احساس زيبايي در ما اثرگذارند، شناخته مـي معنيِ آثار عاطفي
گويـد: آورد كـه مـي اي را به ياد مـي رسد، شعري ارفه سقراط چون به مقام ششم مي

به« ).2:1142ج.(گمپرتس،» ديدنسل ششم رسيديد، لب از گفتار ببنچون

كه جزء محـاورات فايدروس اندازد كه در رسالة گفتار فوق، ما را به ياد دعايي مي
و به بحث عشـق مـي  آن دوران پختگي افالطون است، جـا پـردازد، آمـده اسـت. در

اي«چنين تقاضـايي دارد:)Pan(از پان سقراط و اي پـان، اي خـداي محبـوب مـن،
و در جا حاضري خدايان ديگر كه در اين د، دعاي مـرا مسـتجاب فرماييـد تـا از درون

و همة امور بيروني ام با امور دروني من سازگار باشـد. چنـان درون خويش زيبا باشم
و از اندوختة طال تنها بـه انـدازه  اي بـه كنيد كه فقط شخص حكيم را توانگر بشمارم

,Phaidros(» من دهيد كه انسان پرهيزگار بارِ امانت آن را تواند كشيد 279(.

و فرهنگ، و افالطـون نشـان» آرمان سـالمت«آرمان يونانيان از تربيت بـود. سـقراط
كه دادند كه از طريق آگاهي به اين مطلب دست يافته » حكمـت«و» سالمت روح«اند

و خويشـتن» سالمت روح«فضيلت است. داري، زنـدگي تـوأم بـا از طريـق عـدالت
و موجـب سـعادت در پرتـو تـأمين مـيرا» لذت حقيقـي«و» زيبايي«و» خير« كنـد

گردد. پس زندگي مجموعة انـدازه، زيبـايي، خردمنـدي، دانـايي، روشنايي خدايي مي
و در درون خود ما نهفته  و... است كه همة اينها در الية معنوي جهان هنر، لذات ناب

ـ است. وظيفة ما يافتن آنها در خودمان است.  و محـدود عقالن ي زندگي، لذت حقيقي
 است. زندگي صيرورت است.» شدن«است. زندگي بودن نيست،

 نتيجه

و هويـت آن بـا»حكْمـي«يك مفهـوم» حيات سعادتمندانه«در تفكر افالطون اسـت
و» شـدن«شود، از اين رو زندگي نيروي جنبشي دروني به صورت شهودي تعيين مي
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و» صيرورت« توانـايي يـادآوري است نه بودن. لذت زندگي يعني داشتن تدبير، فكـر
و اين كيفيت روح سبب مي و است شود تا حيـات آدمـي قـرين نيكـي، خوشـبختي

به سعادت گردد. زنده و سرزندگي به معناي برخورداري از موهبت حركت نفس دلي
و تنـاهي اسـت،  و قانون كه بالذات قرين محدوديت سوي كمال است. برقراري نظم

و  و انـدازه در زنـدگي ل حصـول سبب رعايت حـدĤو نـاب«بالمـ » لـذات حقيقـي

بي مي بي شود. و اختالل نشانة و غمگينـي نظمي و پديدآورندة درد، ناخوشـي خردي
و است. آنچه زندگي را شيرين مي و تعامـل سـه عنصـر عقـل، اراده سازد، هماهنگي

و سبب اميـد انسـان بـه آينـده  لذت است كه سالمت زندگي فردي را به همراه دارد
و مي و تحقق فضائل شود يا قدرتي است كه به ياري خدا براي برخورداري از دانايي

و گيرد تا خويشتن در نفس خويش به كار مي و شـبيه خـدا و بصير شـود دار، معتدل
و اعتدال برخوردار شود، به تبع آن جامعه نيـز  محبوب او گردد. وقتي فرد از سالمت

و معتدل خواهد شد.  سالم

ها نوشت پي
) است كه به منزلة نخستين گام در طريقي Phaidon( فايدونرات افالطون،. يكي از مشهورترين محاو1

و رياضيات مي ارة ايـن انجامد. نيچه درب است كه از مفهوم نفس به عنوان منشاء حيات به سوي معرفت
تصويري كه از وقايع پيش از مرگ سـقراط در ايـن رسـاله ارائـه محاوره گفته است: افالطون از طريق 

( داده، او را  و به واقع سقراط جانشـين آخـيلس و آرماني كرده ) يعنـي همـان آشـيل، Achillesاسطوره
ص 1382(گادامر،ِ هومر، شده است ايليادقهرمان بزرگ جنگ ترويا در حماسة :46-45.(

آنارسطو.2 و امثال و طالس داند نه واجد حكمـت يـا فرزانگـيمي» فلسفه«ها را واجد، آناكساگوراس
)Aristoteles, Nik. 1141b.( 

 pos biotéon سؤال سقراط:.3

از . در ترجمة آلماني مجموعة آثار افالطون، در اين4 (به معنـاي Selbstbesinnungجا براي فرونسيس
ميالدي كاربرد عاميانـه 1800تأمل، رجوع به خويشتن) استفاده شده است. ولي اين واژه تا قبل از سال

و به ف داشته ميندرت به معناي رفته است. به عنوان اصطالح فلسفي، براي اولين بار نزد لسفي آن به كار
)  Selbstbesinnung) معناي بنيادين به خود گرفته است. منظـور ديلتـاي از 1833-1911ويلهلم ديلتاي

و تحليل يافته و پيوستگيِ كامل حقيقت آگاهي است توصيف ).Ritter, Bd.9, p.330(ها

ع5 فر. ارسطو در سطح ميامه، صفت بارز مردم آن زانه را آن و مفيـد داند كه دربارة چـه بـراي او خيـر
و به سعادت رهنمون مي و انتخاب بپردازد. به معناي كلي حكيم يا فرزانـه كسـي است شود، به سنجش

و تصميم و سنجش و تدبير را دارا باشـد. حكمـت عملـي از ديـدگاه ارسـطو است كه توانايي محاسبه
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ميطور اين را استعداد يا ملكه«شود: تعريف اي است مطابق قاعدة صحيح عقل، كه به انسان آن توانـايي
و شر به عمل بپردازد مي  ).Aristoteles, Nik. 1140b(»بخشد كه در قلمرو امور خير

6)  ,Paideia(پايـدياو نويسندة كتاب معـروف متفكر آلماني)Werner Jaeger, 1888-1961. ورنر يگر

Die Formung des griechischen Menschen(ِمعادل آلمانيPhronesis راsittliche Einsicht بيـنش)
 اخالقي) گذاشته است.

در به اخالق پرداخته است كه مهم گرگياس. افالطون براي اولين بار در رسالة7 ترين انعكـاس آن اول
مي پروتاگوراسو بعد در رسالة فايدونرسالة  طون معتقد است همة فضايل اخالقي شود. افال مشخص

اي نادرسـت اسـت؛ ولـي گيرد كه چنين حكـم كلـيو حكمت عملي يكي است. ارسطو بر او ايراد مي
پذيرد. افالطـون از زبـانمي» توانند بدون حكمت عملي شكوفا شوند فضائل نمي«سخن افالطون را كه 

به گويد همة فضائل، مفاهيم سقراط مي و اند چون همة فضائل  حكمـت«حكمت نظري ارتبـاط دارنـد

آنجزء برتر نفس ماست» نظري ميولي همـة فضـائل بـا«شوند. ارسطو معتقد است ها در عمل شكوفا
از نظر ارسطو حكمت عملي، حتـي اگـر بـه عمـل ). Aristoteles, Nik. 1144a(»اند حكمت عملي توأم

م ميمنجر نگردد، فضيلت يك جزء از نفسِ ماست. فضيلت هدف را را عين و حكمـت عملـي مـا كند
.)Aristoteles, Nik. 1145a( شويمرهنمون مند فضيلتدارد تا كاري را انجام دهيم كه به هدف وامي

آن)mimesis(. مثالً اصطالح ميمسيس8 و در زبـان فارسـي بـه ) imitatio(را كه معادل التيني اسـت
و... برگردانده شده است، در نوشته » نـوعي از توليـد«هـاي اوليـة افالطـون بـه معنـاي محاكات، تقليد

و حركـات مـوزون اطـالق شـده اسـت، ولـي او در b205، سوفيست( و بعد بر موسـيقي ) به كار رفته
و بـه عنـوان جمهوري  (ميمسـيس) طبيعـت بسـط داده (كتاب دهم) آن را در مفهوم هنر به مثابة تقليد

و منفعالنه در جهت نسخه ازي از جهان خارجي بـه كـار بـرده بردار عملي وفادارانه اسـت كـه بعضـي
و نيز سعيد بيناي 330-331 نك. تاتاركويچ،(است. ها مثل شعر تقليدي را در مدينة فاضله نپذيرفته تقليد ؛

ص هنر در نظر افالطونمطلق، .)به بعد16،

مثالً وقتي از فيلسوف هاي مطرح در زمانة ما قابل قياس نيست. . مسلماً چنين ديدگاهي با اكثر ديدگاه9
دربـارة هـدف زنـدگي فـوت كـرد، 2000كـه در سـال)،Hartshorne(آمريكايي چارلز هارتسـهورن 

توانـد بـه معنـاي كردن است. اين زيبـايي مـيتر پرسيدند، در پاسخ گفت هدف از زندگي، جهان را زيبا
ب سؤظاهري هم يا» فيلسوف دين«ال از منظر يك اشد. ولي اگر همين ما»ل باطناه«و بررسي شود، به

مي اي بر زيبايي تواند خدشه يك از افعال آدمي نمي هيچ«خواهد گفت  آفريند، اي كه خدا مدام در جهان
مي». وارد آورد و انسان فقط از آن بهره آنبرد يعني از منظر ديني، زيبايي امري الهي است خـالقكه، نه

 زيبايي باشد.

و كريتياس مصداق 10 منشان آتـن بـود مĤبي در سياست بودند كه مشيِ سياسي اشراف كلبي آلكيبيادس
ص ج.اول، بخش 107(بريه، ص1؛ كاپلستون، ،192.(

ب» هنر بصيرت«. در ترجمة فارسي 11 آنآمده است. چه كه بـا زنـدگيِ صير كسي است كه بتواند دربارة
و آنها را دريابد. او موقع و توأم با خير مرتبط است، تعمق كند ميخوب و جامعه را و يت خود شناسـد

 عقالنيت حاكم است.،او در هر عملِِ

اسـت كـه حـاال بـه Püppchenيعني همان اصـطالح قـديمي Pupilleو به آلماني pūpaبه التين . 12
و Puppchenصورت  مي Augapfelبه معناي مردمك،  شود.(تخمِ چشم) ناميده
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 همين مقاله.8. نك. به: پاورقي شمارة 13

بها. 14 و فارسي با» فلسفه«ين بخش كه در زبان عربي يعني حكمت متفـاوت sophiaبرگردانده شده،
و كساني كه فيلسوف » هاي حكيم انسان«اند، است. در بستر فرهنگ دولتشهر يوناني، شعرا، سياستمداران

)sophoi(تيلور، اند شده ناميده مي)ت چيزهـاي آموختـه).1/87: 1392ّنِ حكمـت شـده، البته كميمتضـم
؛ يعني كثرت معلومات به هيچ وجه راهنماي وصول به فهم يا حصول معرفت به حقيقت نيست.نيست

و جامعه.15 مي از نظر افالطون ميان فرد و همـاهنگي وجـود دارد. اي كه در آن زندگي كنـد، شـباهت
و جامعه فقط به كميت است. از نظر وي  و كامـلج«در» فرد سالم يا كامـل«اختالف فرد » امعـة سـالم

مي زندگي مي و سالمت فرد وقتي حاصل ،»عنصـر عقالنـي«شود كه در او هر سه جزء نفس يعني كند،
 ).Roed,2000: S.135-145(هماهنگ باشد» عنصر لذت«و» عنصر ارادي«

احساسـي كـه«سرايد:ميچنين گونه خشم حالت يادآور اين قطعه از هومر است كه دربارة اين اين. 16
مي ردمندخ و در عين حال شيرين ترين مردمان را اندوهگين قطـره بـر تر از عسلي است كـه قطـره سازد

».زبان بچكد

süßer Der, weit Der oft auch den Weiseren pflegt zu erbittern, zuerst denn sanfteingleitender 

Honig. (Phile.St. 48) 

و اين نقشي است كـه فيلـب دوستدار شكوفه به لحاظ لغوي يعني)Philebos(. فيلبس 17 س هاي جوان؛
مي چون به عنوان مدافع بي او وچراي لذت ايفا كـه مـاهيتش در ايـن رسـاله مـورد» نيكي«كند. از منظر

گيرد، صرفاً مبدأ نيكبختي انساني نيست، بلكه در عين حال مبدأ سعادت كيهاني نيز هست مداقه قرار مي
ج ص2(گمپرتس، بنـدي آثـار افالطـون در زمـرة از جمله آثاري است كه در طبقه فيلبسرسالة).1144،

و كمـال نوشـته اسـت  ج. دستة چهارم قرار گرفته است. يعني آن را در دورة سالخوردگي ،1(كاپلسـتون،
ص كه آنها را هم افالطون در دورة سالخوردگي نوشـته، مرد سياسيو فيلبسدو رسالة).201بخش يك:

ب سـاير آثـارش زنـده اش در دوران كهولت، به نسـبت عة وسيع افق ذهنيبه علت توس و ارورترانـد تـر
ج. ).2،1144(گمپرتس،

، اين جمله را ذكر كرده كه سقراط بارها آن را به زبـان دربارة لذتدر كتاب)Kleanthes(. كلئانتس 18
و همان است«آورده است: مي و انسانِ سعادتمند يكي از مرثيهدر». انسانِ عادل، اي هم كه ارسطو پـس

و چـه در عمـل«قبرسي سروده، چنين نوشته است:)Edemos(درسش ادموس مرگ هم او چه در نظـر
و انسانِ خوب يكي و هيچ كس نمي ثابت كرده است، كه انسانِ نيكبخت ازو همان است. توانـد يكـي

به اين دو موهبت  و خوب] را جداي از ديگري ج.(گ» دست آورد[نيك ص2مپرتس، ،603.(

19. Euripides.

٢٠ .Kallikles اهل آرخاناي )Acharnä.( 

آ21 و لذت بوده است. آفروديته در اعتقادات مردم آسـياي . در يونان باستان فروديته الهة عشق، زيبايي
و هردودت هم در فرهنگ ايران باستان آفروديتة آسماني را همان آناهيتا  آب«صغير ريشه داشته »ها ايزد

ص است دانسته ).217(بديع،

22.Philolaus )385-470 (فيثاغوري معاصر سقراط. قبل از ميالد 

از Unbegrenzten)(شـر از نامتنـاهي«معتقد بودنـد)Pythagoreer( فيثاغوريانعكس،بر.23 و خيـر
مي)Begrenzten(متناهي فض،اخالق نيكوماخوس ارسطو، رك.:(»شود. ناشي (دربارة يلت)، كتاب دوم
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و.. آنان واحد، راست،.)b1106فصل پنجم، (خير)، مربـع را در رديـف فرد، نر، ساكن، روشنايي، نيك
و در مقابل آنها يعني كثير، چپ، زوج، مـاده، متحـرك،  و در نتيجه خير، (محدود/ حددار) امور متناهي

(نا و... را در رديف امور مبتني بر نامتناهي )، مستطيل (شرّ بيتاريكي، بد كـه همـان شـرّ حـد) محدود/
.)a986(متافيزيك)، مابعدالطبيعهارسطو،ر.ك.:(دهند. است، قرار مي

24 .Erinnerung 

25 .Wahrnehmung.و» دريافت/ ادراك حسي«بعد از افالطون، ارسطو هم را، كه ميان همـه مشـترك
تـرين كه قابل اعتمـاد با اينها مارد؛ زيرا اين دريافتش دريافتن آن به حس آسان است، جزء حكمت نمي

مي شناخت مـا آنهـا بـه» چرايـي«گذارند، هـيچ اطالعـي دربـارة ها را دربارة افراد اشياء در دسترس ما
و آتش به حكم طبيعت خاص خـود، گـرم اسـت«كه دهند. مثالً ما را از اين نمي مطلـع» اين آتش است
آت«سازند ولي از اين طريق موضوع چرايي آن يعني مي رك.:(مانـد. مسـكوت مـي»ش گرم است؟چرا

) مي)b981)، 1389ارسطو و آن علمـي اسـت كـه . ارسطو فقط يك علم را مستحق نام حكمت دانـد
م وظيفه آناش بررسي و نيز غايت و علل هاست، زيرا نيك (=خير)، يعني غايت، خود يكي بادي نخستين

).b982(ارسطو، همان، از علل است 

26 .Gedächtnis 

و به مصداق» خودشناسي«ه اين معنا، زندگيب.27 ، خودشناسـي»من عرف نفسه فقد عرف ربه«است
و مـي افالطون در ادامه، غرض واقف را شرح مـي آغاز خداشناسي است. نويسـد واقـف در نظـر دهـد

ميه تا نشان دهد كه خدا با كسانيداشت گذارند، به روشي غير از روش آدميان خطـاب كه در معبد قدم
مييم و به آنها ندا «دار باش! خويشتن«دهد: كند به يـك معنـي» دار باش خويشتن«و» خود را بشناس».

(افالطون،  ج.دورة آثاراست ص1، ،207(.
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