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 مقدمه

های خاصی از فلسفه و فیلسوف دست  های میانیِ خویش به تعریف افالطون در نوشته

و  (Eleusinian)های فلسفیِ او و تأثیرپذیری از ادیان الیوسیسی  یابد که برآیندِ اندیشه می

و مکتبِ  (Orphic)ویژه دینِ اورفیوسی  و به (Dionysiac/Bacchic)دیونوسوسی 

او در مهمانی و فایدروس فلسفه را به واالترین نوعِ عشق و . است یثاغورثیفدینیِ ـ  فلسفی

کند و در فایدون فلسفه را شوقِ مرگ  دیوانگی، و فیلسوف را به عاشق و دیوانه تعریف می

البته او در یک دوره به . سازد خواند، و فیلسوف را کسی که خود را برای مرگ آماده می می

. نگرد های گوناگون می ه و فیلسوفِ واحد را از جنبهرسد، بلکه فلسف های مختلف نمی دیدگاه

های سقراطی که  فیلسوفِ رساله برخالفهای میانی  ها، فیلسوفِ نوشته بر اساس این تعریف

نهاد،  ی فلسفیِ خویش را با همگان در میان می رفت و مسئله به میان مردمان می هرروز

یان و در تنهایی یا نزدِ استاد و مرادِ که راهِ فلسفیِ خویش را پنهان از عام است یلسوفیف

از چیستیِ  تبیینی استاین مقاله . گیرد ای از یارانِ برگزیده در پیش می خویش یا در حلقه

5.رسد فلسفه و فیلسوف در فایدون، و اینکه افالطون چگونه به چنان دیدگاهی می
 

ی  مایه ی سقراطی به میانی، در جهتِ راه یافتنِ درون ی افالطون از دوره چرخشِ اندیشه

ترین  جز ریاضیاتِ فیثاغوری، مهم به. های این دوره است اورفیوسی و فیثاغوری به نوشته

هایی  ی نظریه ، مجموعهافتهی راهی افالطون  فیثاغوری که به فلسفهـ  های اورفیوسی آموزه

ها، در  گرایش به این آموزه. است یجاودانگو  4ح، از قبیلِ رستاخیز و تناسخی رو درباره

هایی  خورد و در فایدون و فایدروس و بخش گرگیاس و منون و کراتولوس آشکارا به چشم می

و  (Echecrates)در فایدون حضورِ سه فیثاغوری، یعنی اِخِکراتِس . گیرد از جمهوری اوج می
                                                 

در . های افالطون و فیلسوفانِ پیشاسقراطی، ترجمه از متنِ یونانیِ آنهاست های مستقیم از نوشته قول در این مقاله، نقل. 5

منابعِ مشخصات )ایم  جای متنِ یونانی پیروی نکرده ایم، ولی از آنها به های این آثار یاری گرفته این کار، از برخی ترجمه

ای نزدیک به متن اصلی به دست  ایم که در حد توان ترجمه کوشیده(. ایم های آنها را در فهرست منابع آورده یونانی و ترجمه

در این . آوریم های طوالنی را در حاشیه می ها و جمله های کوتاه را در متن، و عبارت ها و عبارت اصلِ یونانیِ واژه. دهیم

 .تأکیدهای دیگر در نقلِ آرای معاصران، از خودِ ایشان است. صورت حروف خمیده، از ماست یدها، بهها، تمامیِ تأک قول نقل
هربرت النگ بر . دهند ی تناسخ در یونانِ باستان را برخی به اورفیوس و برخی به فیثاغورس نسبت می پیداییِ نظریه .4

در  منونی تناسخ در  اینکه نظریهگوید  او می. است رفتهآن است که افالطون در این زمینه بیشتر از فیثاغورس تأثیر پذی

همچنین اینکه فیثاغورس زنان را . تواند نشانی از منشأ فیثاغوریِ این نظریه باشدآید، میپی بحثی بر سر ریاضیات می

دان در  دان همراه با مردان غیب تواند دلیل یادکردن سقراط از زنان غیبمی ،پذیرفتی مریدان خود می نیز در حلقه

های افالطون مین آموزهاما مک. (Long, 1948: 151–2)باشد  منونی تناسخ در  ی نظریه آغاز توضیح خود درباره

 .(McMinn, 1960: 26–7)داند  گرفته از دین اورفیوس میی نفس را وام درباره
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، استادِ (Philolaus)، و نیز یادکردِ فیلوالئوس (Cebes)و کِبِس  (Simmias)سیمیاس 

ای اورفیوسی  ی رستاخیز، که اقتباسی از اسطوره سیمیاس و کبس، و همچنین اسطوره

که محتوای  است ییها شهیاندی جهانِ دیگر است، در تناسبِ کامل با  درباره

 یتیروااین، محتوای رساله در تناسب با گذشته از . سازد ـاورفیوسیِ این رساله را می فیثاغوری

گوید؛ واپسین  ی واپسین روز زندگانیِ سقراط از زبانِ فایدون بازمی که افالطون درباره است

بَرَد، و در پایانِ آن روز جام شوکران را در  روزی که سقراط در زندان، در انتظار مرگ به سر می

ی افالطون در رثای  رو، فایدون سوگنامه ایناز. سپارد نوشد و جان می کمال وقار و آرامش می

دهد که فیلسوفِ راستین  اند، تسلی می سقراط به یارانی که به دیدار او آمده 5.سقراط است

رو، آنان نیز نباید بر مرگ او  شتابد؛ ازاین هراسد، بلکه به استقبال آن می هرگز از مرگ نمی

سازد تا سخن را به موضوع روگردانیِ فیلسوف از  او از این نکته دستاویزی می. افسوس خورند

نماید که  چنین می. به تناسخ و جاودانگی، و جهانِ پس از مرگ بکشاند جسم و جهان، و

های  که از آموزه است یریتأثافالطون در این اثر در پیِ تلفیقِ میراثِ سقراطیِ خود با 

و آشنایی با فیثاغوریانِ آن  (Syracuse)در پیِ سفر به سوراکوس  فیثاغوری ـــ  اورفیوسی

  4.است رفتهیپذدیارــ 

که  است یا رساله. است فرد منحصربههای افالطون اثری  ی نوشته فایدون در میانِ مجموعه

 ی نهیدرزمرسد، و این بدبینی را  جهانی می افالطون در آن به اوج بدبینیِ خود به زندگیِ این

وگویی مقدماتی میانِ فایدون و اِخِکراتِس در  رساله با گفت. نشاند بارِ مرگ سقراط می اندوه

شود؛ و به درخواستِ اخکراتس، فایدون ماجرای سخنان واپسین، و  آغاز می (Phlius)لیوس ف

که افالطون گهگاه در  ــ دو نیاوگو میانِ  سان، گفت بدین. دهد مرگ سقراط را برای او شرح می

. ردیگ یبرموگوی اصلی را در  گرددــ همچون قابی گفت میان سخن و نیز در پایان بدان بازمی

                                                 
سرایان  این نکته که یارانِ حاضر در کنارِ سقراط در بازپسین روزِ او پانزده تن بودند، یادآورِ گروهِ همگوید  روتی میک. 5

(chorus) ها نیز پانزده تن بودند  سرایان در این سوگنامه ست؛ چراکه هم های یونانی در سوگنامه(Crotty, 2009: 66) .

است  یک برشمرده، به دست آورده به تنی از یارانِ سقراط را با استناد به روایتِ فایدون، که آنان را یک کروتی این شمارِ پانزده

(ibid. 92 n. 4; Phaedo 59b–c) .باشد  دهد که او بیمار بوده فایدون احتمال می. افالطون در میانِ اینان نیست

(59b10) .تواند  ی نمایشی، می بر غیبتِ خود در صحنه( های او در کلِ نوشته)تصریحِ افالطون  گوید این یگانه سدلی می

  .(Sedley/Long, 2011: xxiii)است  برداریِ تاریخی نکرده وگوی سقراط نسخه حاکی از این باشد که او از واپسین گفت
خود در کشمکش  فیثاغوریِـییوسرفاو گرایشِو  افالطون میان میراث سقراطی، فایدوندر سراسر گوید  میلز می. 4

 .(Miles, 2001: 257) کوشد آن دو را در سنتزی فلسفی با هم ادغام کند و وفق دهد است و می
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برد، شخصیتِ سقراط و نیز  افالطون با این کار، که حکایت را به زمان و مکانِ دیگری میگویی 

های  او در این اثر نظریه 5.کشد موضوعِ جاودانگی و رستگاریِ روح را به فرازمان و فرامکان برمی

ره، ی روح و شناخت و هستی، هم به یاریِ استدالل، و هم به زبانِ استعاره و اسطو خود را درباره

او عناصری از ادیان، همچون پاکی یا تطهیر  4.دهد ای از شور و هیجان، شرح می در زمینه

(κάθαρσις/καθαρμός)  و رستگاری(λύσις)ی معرفتی و  گیرد و به آنها جنبه ، وام می

ی خود از واپسین  روایت استادانه موازات بهها را افالطون  ی این نکته شرح همه. بخشد اخالقی می

گویی افالطون با این شیوه هر آنچه . برد می پیش بهت و سخنانِ سقراط و ماجرای اعدام او حاال

عملی و عینی در واکنش سقراط به مرگ  به طریقصورت نظری تبیین کند،  کوشد به را می

گیرد که، چه با استدالل و  هایی می یابد، و بدین طریق وجودِ سقراط را گواه درستیِ آموزه بازمی

      9.کوشیده استاسطوره، در تبیین آنها چه با 

آشوبد، چه  ای را می ی محکومیت و اعدام سقراط، خاطر هر اهل فلسفه و اندیشه فاجعه

مردی « بهترین و نیز داناترین و درستکارترین»آواز با فایدون، او را  رسد به افالطون که، هم

ای که بهترین و داناترین  بنابراین، جامعه. (118a16–7) شناخته است تاکنونشمرَد که  می

آزردگیِ افالطون از ناشایستگی . کُشد، از دید افالطون، بدترین جامعه است شهروند خود را می

روزگارانش داشت،  دستگاه قضایی و سیاسیِ آتن، که ریشه در فرهنگ و تربیتِ همو بیدادگریِ 

جتماعی و سیاسی باید طرحی نو دراندازد؛ او این این اندیشه را در دل او آورد که برای اصالحِ ا

تری نیز در  بارِ سقراط تأثیر ژرف اما گویی مرگ مصیبت. طرح را در کتاب جمهوری درانداخت

که او را نسبت به جهان و کارِ جهان نیز بدبین  ی افالطون گذاشت، چندان اندیشه و روحیه

نهد، بازتابِ  گرا فرا روی ما می و درونبسا تصویری که فایدون از فیلسوفِ تنها  چه. ساخت

                                                 
او . است (Guardini)از گواردینی « وگوی مقدماتی ی گفت چهارچوبه»تعبیرِ . 511–6: 5976گواردینی، : بسنجید با .5

است که  شمرد؛ از جمله اینکه حس احترام، نویسنده را بر آن داشته برمی« چهارچوبه»کاربردهای دیگری نیز برای این 

است  را گمپرتس نیز به کار برده« چارچوبه»تعبیر . ی گزارشگر حکایت کند محتوای رساله را غیرمستقیم و از حافظه

ی  های اصلی به شیوه آید و خطابه وگویی مقدماتی می ، گفتفایدونهمچون نیز،  مهمانیدر (. )374: 5971گمپرتس، )

 .( یابد وگوی آغازین پایان می بدونِ بازگشت به گفت مهمانیشود، با این تفاوت که  غیرمستقیم روایت می
ی دیدگاهِ متضادِ  درباره. Gallop, 2003: 326–7، بنگرید به فایدونهای عقالنی و عاطفیِ  ی موازاتِ جنبه درباره .4

 :مأخذِ گلوپ در نقلِ رایِ نوسبام. ibid. 327–9ی رساله، و مخالفتِ گَلوپ با او، بنگرید به  گرایانه نوسبام در قرائتِ عقل
Nussbaum, M. C. (1986), The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and 

Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press. 
کند؛ همچنین، عقل و اعتقاد  ، افالطون اعتماد به استدالل را بر اعتماد به سقراط مبتنی میفایدونگوید در  گَلوپ می.9

   .(Gallop, 2003: 332)سازد  گراییِ دینی می ی عقل دینی را با یکدیگر دمساز، و سقراط را نماینده
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نماید که این رساله  فلسفی نیز چنین می ازلحاظ. دلسردیِ افالطون از روزگار و مردمان است

. آورد گونه دستاورد ایجابی به ارمغان نمی ی دیالکتیک سقراطی که هیچ به مسئله پاسخی است

برای تراژدیِ  حلی راهو هم پس، فایدون هم تفسیری بر تراژدیِ زندگیِ سقراط است، 

گونه که در  کوشد در این رساله ثابت کند که چرا، آن ، افالطون میسو یکاز : شناختیِ او روش

توانند آسیبی به روح او  ، کسانی که سقراط را متهم و محکوم کردند، نمیآمده استدفاعیه 

؛ از دیگر سو، (40c4–41d6)و سرنوشتی شوم برای او رقم زنند  (30c8–d4)برسانند 

بستِ دیالکتیکِ سقراطی، و ناتوانیِ آن  از بن است یگذرشناسیِ افالطون در فایدون راه  معرفت

افالطون برای هر دو مسئله این است که سقراط  حل راه. یابی به معرفتِ ایجابی روش در دست

ه حجاب معرفت گام نهاده، و از جهل خویش و آنچ درراهکه عاشقانه  است ینیراستفیلسوف 

ها، روحِ خود را تا جایی که  شود، آگاه گشته، و کوشیده است تا با زدودنِ آن حجاب معرفت می

. ها نیرو بخشد، و برای نیل به معرفت آماده سازد تواند پاک و سبکبال سازد و با فضیلت می

به یابی او  ساز دست رسد، زمینه نمی جایی بهمعرفت، گرچه در این جهان  درراهتکاپوی او 

پس، آنان که او را به کام مرگ فرستادند، راه رستگاری او را . شود معرفت پس از مرگ می

، و در جهان خواهند بودآنکه خودِ آنان در این جهان گرفتار کوردلیِ خود  هموار ساختند، حال

شود و آنان  با این وصف، سقراط پیروز می. خواهند غنودهای خود  دیگر در منجالب پلیدی

دهد،  خورند؛ و بدین طریق، افالطون پاسخِ پرسشِ پایانیِ دفاعیه را در فایدون می یشکست م

. گوید صراحت بازمی به نجایا، در برداشتکنایی در  به نحو آنجاو آنچه را سخنِ سقراط در 

[ رهسپارشدن]اما اکنون هنگام رهسپارشدن است؛ برای من »: گفته بود، سقراط چنین آنجا

رود، بر همه پوشیده  یک از ما به راه بهتری می شما به زندگی؛ حال کدامبه مرگ، و برای 

پاسخِ صریحِ افالطون در فایدون این است که سقراط به راه درست، و آنان به  5«.است، جز خدا

گونه که  زیرا، همانتوانند به او آسیبی بزنند؛  آنان حتی با کشتنِ سقراط، نمی 4.اند بیراهه رفته

                                                 
1. ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις· ὁπότεροι 

δὲ ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ. (42a2–5) 
است، بلکه یک  این نتیجه را در بر دارد که زندگیِ سقراط بیهوده نبوده فایدونگوید براهینِ جاودانگیِ روح در  روتی میک. 4

گوید سقراط  همچنین او می. (Crotty, 2009: 71–2)مرگیِ روح است  ست؛ پیروزیی که مشروط به اثباتِ بی پیروزیِ فلسفی

و بر طبقِ این پیشگویی، افالطون دید؛  زودی با انتقادهای دیگران کیفر خواهند کنندگانش به بود که محکوم بینی کرده پیش

جویی در معنای  زیرا سقراط انتقام)گیرد؛ انتقامی در معنایی فراتر از معنای معمولِ آن  کنندگان او می از محکوم فلسفی انتقامی

 دراش،  در محاکمه سقراط که است آن افزون بر این، کروتی بر. (ibid. 66; Apologia 39c–d)( داند متداول را مردود می
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به گمان من مقدر نیست که مردی نیکوتر، از مردی بدتر » ،گفته استعیه سقراط در دفا

کند که شکستِ ظاهریِ سقراط در زندگی و  بنابراین، افالطون ثابت می 5.«آسیب ببیند

؛ است یواقعفایدون تراژدی در معنای . انجامد دیالکتیک، سرانجام به پیروزی می درروش

 4.بازد خویش را قهرمانانه و سرافرازانه میچراکه در آن، شخصیتِ تراژیک، زندگیِ 

جهانیِ معرفت از دیگر سو،  ، و موانعِ اینسو یکی سقراط با مرگ از  ی مواجهه نحوه

ی امید به کسبِ معرفت  انگیزد؛ چراکه مرگ مایه افالطون را در فایدون به ستایش مرگ برمی

خواهیم زمانی چیزی را  اگر می»: گوید رو، افالطون می ازاین. در جداییِ روح از جسم است

صورتِ محض بشناسیم، باید از جسم خالصی جوییم و با خودِ روح، خودِ چیزها را  به

 (ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, 66e3–4)« بمیریم که هنگامی»بنابراین، تنها  9«.بنگریم

با تن زیرا اگر ». (ζῶσιν δὲ οὔ, 66e4)« و نه در زندگی»، میابی دستتوانیم به معرفت  می

یا [: خواهد بوددرست ]صورتِ محض هیچ شناختی داشت، یکی از این دو حالت  توان به نمی

به دست آوردنِ دانش ناممکن است، یا با مردن ممکن است؛ زیرا در این هنگام روح 

به دانش در »جهانی  در زندگیِ این 1«.، و نه پیش از آنخواهد بودو مفارق از تن  2خودبسنده

و ... روی با تن نپیوندیم و نیامیزیم  هیچ شرط آنکه به بود، به خواهیم[ حدِ ممکن]ترین  نزدیک

خودِ خدا ما را رهایی  که هنگامیبه طبیعتِ آن نیاالییم، بلکه خود را از آن بپاالییم، تا 

                                                                                                                        
در ] (Calicles)گیریِ کالیکلِس  ست بر خرده این تأییدی و ؛(657: 5971بسنجید با گمپرتس، )آمده  قاصر خود از دفاع

 فایدونسازد؛ و  گیر می مبنی بر اینکه فلسفه هوادارانِ خود را در رویارویی با مقتضیات زندگیِ روزمره زمین[ گرگیاس

اما داوریِ کروتی  .(ibid. 65; Gorgias 484c–86c)او در دادگاه  شکستِ جبرانِ در سقراط، و فلسفه از دفاع در ست کوششی

اینکه سقراط قاضیان را از حکمِ اعدام منصرف نساخت، دلیلی بر عیب و نقصِ . است« شکست»از  اومبتنی بر برداشت 

آنکه در پیِ نجاتِ جانِ  اندیشی، و بی بر مبنای گزارشِ افالطون از دفاعیه، سقراط بی هیچ مصلحت. تواند بود ی او نمی دفاعیه

  .است دفاع کرده، و ندای خویش را به گوش تاریخ رسانده خود باشد، به بهترین و تأثیرگذارترین نحو از خود و فلسفه
 . οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι. (30c9–d1) 

  .Gallop, 2003: 329–30با تراژدی بر حسبِ تعریفِ ارسطو، از دیدگاهِ گَلوپ، بنگرید به  فایدونی نسبتِ  ربارهد .4
3. ... εἰ μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἴσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ 

θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα. (66d8–e2) 
این اصطالح، که افالطون بارها آن را تکرار  .آوریم می αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴνی اصطالحِ  را در ترجمه« خودبسنده»ی  اژهو.2

  :یابیم های زیر را برای آن می در منابعِ ما، معادل. کند، بر روگردانی و استقاللِ روح از جسم، و به خود آمدنِ او داللت دارد می

Grube: “by itself” (Cooper,  997); Tredennick: “independent” (Hamilton/Cairns, 1973); Long: 

“alone by itself” (Sedley/Long, 2011); Robin: « isolée en elle-même » (Robin, 1968). 
5. εἰ γὰρ μὴ οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν θάτερον, ἢ 

οὐδαμοῦ ἔστιν κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευτήσασιν· τότε γὰρ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἡ 

ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος, πρότερον δ᾽ οὔ. (66e4–67a2) 
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ی افالطون  رفت رسید؛ زیرا در فلسفهتوان به مع نمی پاک شدنپس، بدونِ تطهیر یا  5.«بخشد

برای ناپاک روا نیست که به »گیرد که خود منزه و محض است و  معرفت به ساحتی تعلق می

جداساختنِ روح از تن در حد ممکن و خو »پاکی یا تطهیر عبارت است از  4.«پاک دست یابد

تنها و ... در حد توان  خود را از تن برکنار داشتن و ازهرجهتدادنِ او به خودبسنده بودن و 

 9.«، و به دیگر سخن، رهیده از بندهای تن، به سر بردنخود به یمتک

یابی به معرفت  دست درراهی لزومِ پالودگی و رهاییِ روح از جسم  آنچه افالطون درباره

گویی افالطون جاودانگی را مسلم . وجودِ جهانِ دیگر و جاودانگیِ روح است درگروگوید،  می

در  ازجمله)گرفت  ی سقراطی نیز گهگاه آن را مفروض می در دوره همچنان کهگیرد؛  می

ی میانی  شناسیِ دوره اما معرفت. اثبات آن برآید درصددآنکه  ، بی(خارمیدس و پروتاگوراس

به اثبات آن نیاز دارد تا  ازپیش بیشرو، او  ت؛ ازاینسراسر مبتنی بر این نظریه اس

 2.شناسی خود را بر مبنایی استوار پی افکند معرفت

 یفرجام شناختی  شناختی، از جنبه ی معرفت افالطون افزون بر ارزیابیِ مرگ از جنبه

(eschatological)  وضعیتِ روح را پس از مرگ در پایانِ فایدون در قالبِ اسطوره

های پاک و ناپاک  گوید و جغرافیای جهان دیگر و چگونگیِ پاداش یا پادافره دیدنِ روح بازمی

–107c)دهد  های دیگر را شرح می در آن، و بازگشتِ آنان به جهان و حلول در جسم

                                                 
1. ... ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅτι μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι 

μηδὲ κοινωνῶμεν, ... μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμεν 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς. (67a3–6) 
2.μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ᾖ. (67b2) 
3.… τὸ χωρίζειν ὅτι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν 

πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαί τε καὶ ἁθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ 

δυνατὸν … μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυομένην ὥσπερ [ἐκ] δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος. (67c6–d2) 
–245c2) فایدروسو  (70c4–72a8, 105c9–e7) فایدوندر افالطون براهین خود را در اثباتِ جاودانگیِ روح، . 2

246a2) جمهوری و (x. 608c5–611a2)  گیرد و در  ی استدالل یاری می ی میانی کمتر از شیوه او در دوره. است آورده

 .آورد های چندان استواری نمی اثبات جاودانگیِ روح نیز استدالل

توان چنین  ــ می ست ای فیثاغوری که آموزه ی جاودانگیِ روح را ــ درباره فایدونسدلی بر آن است که تردیدِ فیثاغوریانِ 

ست تا فیثاغوری، زیرا تنها به یاریِ دو  ای افالطونی ست که جاودانگی بیشتر آموزه که افالطون مدعیتفسیر کرد 

     .(Sedley/Long, 2011: xxiii)پذیر است  ی افالطونیِ صورت و یادآوری اثبات نظریه
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115a).5
سازد؛ بدین معنی  عرفتی و اخالقیِ آدمی مبتنی میاو کلِ این اسطوره را بر وضعیتِ م 

های اخالقی برخوردار است، در جهان  که هر روح بسته به اینکه به چه میزان از معرفت و فضیلت

به جهان جسمانی  گربارید، گویی است دهیرسروحی که به پاکی . بیند دیگر پاداش یا پادافره می

، همچون روحی که به مقامِ بوداییِ گرید انیب به کند؛ گردد و در هیچ تنی حلول نمی بازنمی

یابد؛ چراکه افالطون  ی بازپیدایی رهایی می ، از چرخهرسیده است (nirvana)« نیروانا»

 :گوید می
که  ، چناناند جداشدهی زمین آزاد و  اند که از پهنه اند، کسانی آنان که پرهیزگارانه زیسته

و از اینان، آنان که خود را با ... یابند از یک زندان؛ و در باال، به ساحتی پاک راه می

    4.برند یکسره بدونِ بدن به سر می پس ازآناند،  غایت پاک ساخته فلسفه به

ها به کمال رسد، دیگربار در جسم حلول  بر اساسِ فایدروس نیز روحی که با فضیلت

. آید ی زندگی در این جهان حاصل می وح از باززایی، در طیِ چند دورهرهاییِ ر. کند نمی

گیرد و به  می پروبالهزار سال  آورد، پس از سه روحِ کسی که سه بار به زندگیِ فلسفی روی

بیداد به سر برند،  دوراز بهکه  یگرکسانید در خصوصاین زمان . گردد اصلِ خویش بازمی

  9.(248e3–249a5)هزار سال خواهدبود  کم ده دست

و تنها از گروهی  است یهمگانآمدِ هنجارهای  آرزوی مرگ و شوق رهاندنِ روح از تن، خالف

این نکته ما را به اینکه فلسفه چیست و . آید شمار از برگزیدگانِ اهلِ فلسفه برمی اندک

 است یکسکارِ فلسفه رهاندنِ روح است؛ و فیلسوف : شود ست، رهنمون می کسی فیلسوف چه

                                                 
ست؛  ایِ آن اورفیوسی ی اسطوره که شالوده آوردِ سیسیل است، درحالی ره فایدونی  ینگزلی بر آن است که اسطورهک .5

صورت تفسیری از شعری اورفیوسی، از طریق فیثاغوریانِ غربی، از سیسیل و ایتالیا به  بدین معنا که این اسطوره به

 .(Kingsley, 1995: 112–121, 126)است  دست افالطون رسیده
2. οἳ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν 

τόπων τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλευθερούμενοί τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσμωτηρίων, 

ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι... τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ 

ἱκανῶς καθηράμενοι ἄνευ τε σωμάτων ζῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον... 
(114b6–c4) 

. است« ها زندان»نیز « زندان»است و « های درونِ زمین ناحیه»ایم، در اصلِ یونانی  برگردانده« ی زمین پهنه»آنچه به 

 .است فایدونی  های سکونت آدمیان در اسطوره منظور از آنها منطقه
هرچند در دورانی بسیار  اخالقی به معرفت نزدِ افالطون، این ارواح نیز ــهای  ا توجه به اصلِ وابستگیِ فضیلتب.. 9

ی پیاپیِ  اند سه دوره اینان یا نتوانسته. رفته باید به معرفت دست یابند تا بتوانند به رستگاری برسند ترــ رفته طوالنی

هزار سالِ پایانی از  ای که در سه گونه د، بهان ورزی آماده کرده فلسفی بگذرانند، یا خود را در طیِ چند زندگی، برای فلسفه

 .توانند سه زندگیِ فلسفیِ الزم برای رستگاری را بگزینند هزارساله، می دورانِ ده
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سان، افالطون  بدین. آن، در آرزوی مرگ است ی جهیدرنتوجوی این رهایی، و  که در جست

او در شرحِ این . کند تعریف می )81a1, θανάτου μελέτη–2(فلسفه را به شورِ مرگ 

  : گوید نکته می
چیزی از تن به دنبال خود نکشد؛ چراکه در  است که هیچ ناب و رهیده[ روح]هنگامی 

جوید و به خویشتنِ  خواستارِ هیچ پیوندی با آن نیست، بلکه از آن دوری میزندگی 

مردن نهد، که چیزی نیست جز  آورد تا همواره دل بر این کارِ آسان خویش روی می

  5.ورزیِ راستین فلسفه

را [ روح]= خواهند آن  اند که همواره می کارانِ راستین تنها فلسفه... »بر این مبنا، 

بنابراین،  4«.پروای فیلسوفان همه این است، رهایی و جداییِ روح از تنبرهانند، و 

نیازها و  (ὀρθῶς ἁπτόμενοι φιλοσοφίας, 64a4–5)« کارانِ راستین فلسفه»

وقعی  (τὰς περὶ τὸ σῶμα θεραπείας, 64d8)را « های جسم تعلق»ها و  لذت

: تعریفِ فیلسوف این استبنابراین، . (64d–e)پردازند  نهند، و از تن به روح می نمی

کارانِ  فلسفه»درنتیجه،  9«.رهاند فیلسوف، در حد توان، روحِ خود را از وابستگی به تن می»

زیرا  2؛«کنند، و نسبت به مردمان کمترین هراس را از مردن دارند راستین مردن را ساز می

، داشته باشنده کنند که روحِ خودبسند اند و آرزو می اگر از هر حیث با تن بیگانه شده»

   1«پیش آید، آیا نابخردی نیست اگر بهراسند و رنجه شوند؟[ مرگ]= این  که هنگامی

                                                 
1. ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος συνεφέλκουσα, ἅτε οὐδὲν 

κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη 

αὐτὴ εἰς ἑαυτήν, ἅτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο —τὸ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ὀρθῶς 

φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὄντι τεθνάναι μελετῶσα ῥᾳδίως. (80e2–81a1) 
2. λύειν δέ γε αὐτήν ... προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς, 

καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ 

σώματος. (67d7–10) 
3. ὁ φιλόσοφος ἀπολύων ὅτι μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας… (64e8–

65a2) 
4. οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνῄσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστα αὐτοῖς 

ἀνθρώπων φοβερόν. (67e4–6) 
« در خود فرورفتنِ روح»و  (« la mort « mystique)« مرگِ عرفانی»شدن برای مرگ، به  فِستوژیر از این کارِ آماده

(recueillement de l’âme) کند  تعبیر می(Festugière, 1973: 81). 

5.εἰ γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ καθ᾽ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν 

ψυχὴν ἔχειν, τούτου δὲ γιγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν 

ἀλογία εἴη… (67e6–9; cf. 68a7–b6) 
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های اصلی،  های سقراطی یکی از فضیلت که در رساله دلیری استباکی، همان فضیلتِ  این بی

اینک نیز در فایدون حدِ اعالی این . های دیگر مبتنی بر معرفت بود ی فضیلت و همچون همه

. که تنها فیلسوف از آن برخوردار است است یلتیفضفضیلت، یعنی دلیری در برابر مرگ، 

تواند  رو نمی شناسد و ازاین نمی یدوشایدبا که چنانگرچه فیلسوفِ گرفتار در دامِ تن، دلیری را 

کم شور و شوقِ او به معرفت، و این حد از دانایی که در این جهان  غایت دلیر باشد، دست به

سازد که به  توان به معرفت رسید، او را چنان از جسم و جهان وارسته و آرزومندِ مرگ می نمی

که با  کس آنبا این قیاس، هر . یابد می جهانی، دست باالترین میزانِ دلیری، در مقیاس این

نیست،  (φιλόσοφος)( یا دوستدارِ دانایی)نزدیکیِ مرگ هراس در دل راه دهد، فیلسوف 

و دوستدارِ  (φιλοχρήματος)، و نیز آزپرست (φιλοσώματος)بلکه دوستدارِ تن 

به  آوردن یروآید که  از این سخن نتیجه می. (68b8–c3)است  (φιλότιμος)وننگ  نام

به  آوردن یرو؛ و همچنین است یجسمانهای  گرداندن از تن و ارزش دانایی، مستلزم روی

تنها در برابرِ ترس، که در برابرِ  دلیری نه. های جسمانی، مستلزم روگردانی از دانایی ارزش

ترین و  گوید نزدیک افالطون در قوانین می. دهد هرگونه انفعال، آدمی را نجات می

  5.(i. 634b2–6)ترین دشمنانِ آدمی، لذت و دردند، که باید در برابرِ آنها دلیری ورزید خطرناک

داری دو جنبه از یک  آید که دلیری و خویشتن ی افالطون در فایدون چنین برمی از آموزه

این . ورزد که در برابرِ لذت ایستادگی می است یلتیفضداری نیز  اند؛ چراکه خویشتن فضیلت

فیلسوف به  ازآنجاکه. شمرد که افالطون ویژگیِ فیلسوف می است یاصلهای  نیز از فضیلت

یابد، برای تطهیرِ روح، از تن  یابی روحِ خود بدان می ورزد و تن را مانعِ دست دانایی عشق می

این کارِ فیلسوف، . گیرد شوید، و در این راه از امیال جسمانی و لذات دنیوی کران می دست می

 اعتنا و باانضباط بودن بی» یبه معن؛ چراکه این فضیلت است یدار شتنیخوهمان 

(ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, 68c10) ها  نسبت به میل(περὶ τὰς 

                                                 
که آن است چربد، بل کس نیست که بر دشمنانش می دلیرمرد تنها آن»است،  پیش از افالطون، دموکریتوس نیز گفته 5.

 .«گردد هایش نیز چیره می که بر لذت

 (ἀνδρεῖος οὐχ ὁ τῶν πολεμίων [κρατῶν] μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ τῶν ἡδονῶν κρέσσων. 

287.F156.B214) 
. ایم برگرفته (Graham, 2010)آوریم، از گردآوری و تصحیحِ گراهام  که از فیلسوفانِ پیشاسقراطی می هایی قول نقل)

ی  گذاریِ کلیِ گراهام، اعم از قطعه ترتیب از چپ، عبارت است از شماره آوریم، به ها می در ارجاع به فقره ای که سه شماره

گذاریِ گراهام و  شماره ی فیلسوف به ی قطعه بازمانده از فیلسوف یا گواهی و گزارش دیگر نویسندگان باستانی، شماره

  .(Bهمراه با  (Diels-Kranz)کرانتس  یِ دیلزـگذار ی فیسلوف به شماره ی قطعه ، و شمارهFهمراه با 
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ἐπιθυμίας, c9) » است(68c8–10) برازد که سخت به تن  تنها بر کسانی می»؛ و

. زند ی فیلسوف راهِ زندگیِ او را رقم می بر این اساس، اندیشه 5.«زیند اعتنایند و با فلسفه می بی

. ی فیلسوف همان زندگیِ اوست به سخن دیگر، بر اساسِ تعریف افالطون از فیلسوف، فلسفه

داریِ عامیان  یابد و دلیری و خویشتن عرفی می لتیفض باافالطون فضیلتِ فلسفی را در تقابل 

شمرد؛ چراکه اینان از ترسِ شری بزرگتر است که گاه دلیری  می (ἄτοπος)را ناشایست 

داریِ ابلهانه  هاست که آنان را به خویشتن ورزند؛ یا بیمِ از دست دادنِ برخی از لذت می

(εὐήθης) گونه  پس، کسانی که با این. دارد ها وامی در برابر برخی دیگر از لذت

اند؛  ها گشته ند، خود مقهورِ برخی دیگر از لذتا ها فائق آمده داری بر برخی از لذت خویشتن

آید  گونه که در معنای عوامانه، دلیری در برابر یک ترس، از ترسی بزرگتر پدید می همان

(68d2–69a4) .داری و دلیری چیزی جز دادوستدِ لذتی با لذتی دیگر یا  گونه خویشتن این

مالکِ دیگرِ فضیلتِ عوامانه، . (69a6–9)دردی با دردی دیگر یا ترسی با ترسی دیگر نیست 

گوید، این است که تنها بدین نیت در پیِ فضیلت باشیم که  که افالطون در تئایتِتوس می چنان

4.(176b3–8)نزدِ دیگران خوب جلوه نماییم 
 

آید که ریشه در  افالطونی، تنها فضیلتی اصیل به شمار میـ  بر مبنای اصلِ سقراطی

. ی آن استوار است های سقراطی بر پایه که کلِ رساله است یاصلاین . داشته باشددانایی 

ی میانی، در  ماند؛ و در دوره ی سقراطی نیز افالطون به این اصل پایبند می پس از دوره

فضیلت »، درمجموعداری و دادگری، و  ورزد که دلیری و خویشتن فایدون، تصریح می

 ,μετὰ φρονήσεως)دانایی  را تنها باید با (ἀληθὴς ἀρετή, 69b3)« راستین

b3)  ،تأثرهای نفسانی  بودونبوداز  نظر صرفبه دست آورد(69a10–b5) . اما اگر این

                                                 
1. … τούτοις μόνοις προσήκει, τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος ὀλιγωροῦσίν τε καὶ ἐν 

φιλοσοφίᾳ ζῶσιν. (68c10–2) 
ی  ی رایج و سنتیِ دلیری، و ایوتوفرون را نمونه های سقراطی، نیکیاس و الخس را نمونه بسا بتوان در رساله چه. 4

 .689: 5967در این باره بنگرید به یگر، . دینداریِ همگانی، در برابرِ دلیری و دینداریِ اصیل و مبتنی بر معرفت شمرد

آورد که از هر آنچه  گوید فضیلت اصیلِ فلسفی را کسی به دست می او می. داند رُزِن فضیلتِ راستین را مستلزمِ شهود می

دارد که در راه سرمدیت،  شهود آدمی را بر آن می. ست نائل آید چه سرمدیگرداند تا به شهود آن ست رو می جسمانی

از طریقِ شهود، فضیلت ناقصِ . جهانی روگرداند های متداول این شوید، حتی از فضیلت گونه که از گناه دست می همان

نزدِ . یابد تِ فلسفی دست میناپذیر، آدمی به فضیل های زوال رسد، و از طریقِ عروج و رؤیتِ صورت جهانی به کمال می این

 .(Rosen, 1980: 90–2)آید  افالطون، کردارِ اخالقی ریشه در خیرِ برین دارد، و این خود از راهِ شهود به دست می
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جدا از دانایی باشند و با یکدیگر خریدوفروش شوند، چنین فضیلتی وهمی بیش »ها  فضیلت

  5.«برنداردچیزِ اصیل و راستینی در  نیست و پست است و هیچ

 نیازا شیپاو . گوید ها نیز سخن می ی تطهیری یا تنزیهیِ فضیلت افالطون در فایدون از جنبه

کسب معرفت سخن گفته، و راهِ آن را روگردانی از جسم و  درراهی لزومِ تطهیر از آلودگیِ تن  درباره

گفته که  این روگردانی از جسم و جهان، و خوارداشتِ آن، چنان. دانسته بودهای جسمانی  ارزش

رو،  ازاین. ها را در پی دارد داری در برابر میل های دلیری در برابر مرگ، و خویشتن ، فضیلتآمد

داری و دادگری و دلیری،  راستی، خویشتن به»: اند های راستینِ اخالقی، خود به معنیِ تنزیه فضیلت

است، و خودِ دانایی نیز چیزی جز [ ی مبتنی بر تأثرها های عوامانه فضیلت]ین ی چن پاکی از همه

ی سقراطی را در این  وجوی فضیلت اخالقی در دوره سان افالطون جست بدین 4«.تنزیه نیست

مرده که دو  است یا نقطه اینجا 9.گیرد ی خود با تطهیر یا کاتارسیس یکی می مرحله از فلسفه

 ینییآکاتارسیس مفهومی . شوند رسند و یکی می سیِ افالطون به هم میسقراطی و اورفیو گیر

روست که او  ازاین. گرفته استهای باطنی و رمزی وام که افالطون آن را آگاهانه از آیین است

« زیراز آمهای  آیین»گوید بنیادگذارانِ  ای که از او نقل کردیم، می درنگ پس از واپسین جمله بی

)τελεταί(  گفتن به زبانِ رمز سخن»با »)αἰνίττεσθαι( اند که هر کس که  روایت کرده

در جهانِ زیرین گام نهد، در  )c5ἀτέλεστος,  καὶ ἀμύητος(« ناگرویده به آیین»

« گرویده»و  )κεκαθαρμένος(« افتهی ریتطه»؛ و هر کس که خواهد غنودمنجالب 

)τετελεσμένος(  ،دیخواهد گزدر میانِ ایزدان سکنی »بدان جا درآید » θεῶν μετὰ(

)c7οἰκήσει,  رازدانان  که هم چنان؛ و)c8οἱ περὶ τὰς τελετάς, ( پیوستگان »گویند،  می

در جهانِ دیگر  افتگانی ریتطهگوید  افالطون می اینجادر . شمارند اندک )βάκχοι(« به باکخوس

پیروانِ  یبه معناای که  برد؛ واژه را به کار می βάκχοιی  او سپس واژه. وستیخواهند پبه ایزدان 

، نامِ دیگرِ دیونوسوس، است؛ کسانی که در شور و شیدایی با او )Bacchus/Βάκχος(باکخوس 

 .(69c3–d1)شوند  یگانه می

                                                 
1. χωριζόμενα δὲ φρονήσεως [καὶ] ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σκιαγραφία τις ᾖ ἡ 

τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχῃ… (69b5–

8) 
2.… τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντι ᾖ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ 

ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία, καὶ αὐτὴ ἡ φρόνησις μὴ καθαρμός τις ᾖ. (69b8–c3) 
به خدمتِ معرفت  (l’ascèse platonicienne)« پرهیزگاریِ افالطونی»راهِ  ها از گوید فضیلت فستوژیر می.  9

. ست افالطون از این جهت بدیع است که مستلزمِ نظامی اخالقی و حاکی از انقالبی روحی کاتارسیسِ. آیند درمی

  .(Festugière, 1967: 146)ی او پوشیده نماند  زنند تا حقیقت از دیده های روح را کنار می های اخالقی حجاب فضیلت
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ی  مایه آید، درون گونه کاتارسیس که از راهِ اعمال و مناسکِ آیینی حاصل می افالطون به آن

های دینی، آن را حاصلِ معرفت و  جای گرویدن به دین و ادای فریضه بخشد و به فلسفی می

فلسفه است که رهایی و پاکیِ روح را بر این اساس . داند های مبتنی بر معرفت می فضیلت

 :زند رقم می
... کنند،  ، و برای پروردنِ تن زندگی نمیرادارندآنان که به هر طریق پروای روحِ خود 

آن رفتار کنند؛ پس، [ حاصل از]اند که نباید بر ضدِ فلسفه و رهایی و پاکیِ  خود بر آن

 5.کنند نماید، پیروی می بدان راه می[ فلسفه]= آن  ازآنچهآورند و  بدان روی می

پیش از . سازد سان، افالطون کاتارسیسِ آیینی را به کاتارسیسِ فلسفی بدل می بدین

: گفته بودافالطون، هراکلیتوس کاتارسیسِ سنتی از راهِ مراسمِ قربانی را نقد و تقبیح کرده، 

والی گام نهد و  کنند؛ همچون کسی که در گل خود را بیهوده با آلودن به خون تطهیر می»

امپدکلس نیز در این انکار، با هراکلیتوس  4«.والی فروشوید با گل[ ودگی راآن آل]بخواهد 

یا آفرودیته ) (Cypris)ی کوپریس  در اشاره به دورانِ سیطره داستان است و ــ هم

(Aphrodite))در میان مردمان بزرگترین [ آلودنِ قربانگاه به خون]= این »: گوید ــ می

 یباطنگونه مراسم تطهیرِ سنتی را مکروه شمرده و به  فیثاغوریان نیز این 9«.زشتی بود

به  یدنبخش یتمحور ازلحاظپس، افالطون . بودند یدهبخشی معرفتی  خود جنبه ییگرا

ی اینان تعهد به  رود؛ با این تفاوت که فلسفه فیثاغوریان پیش می درراهمعرفت، 

 آنجاکم تا  بخشد، ولی افالطون، دست که به آن جوی دینی می برداردرا نیز در  هایی یامرونه

صورت یک فرقه گرد خود  دهد، گروهی از مریدان را به های او و دیگران گواهی می که نوشته

سلوکِ عملی نزدِ او، . نساخته استنیاورده، و آنان را به نظامی از دستورهای عملی پابند 

محوریتِ معرفت نزد افالطون است که او  به سبب. ای معرفتی و اخالقی دارد تنها جنبه

من، کسی نیستند  به گماناینان، »: گوید و پیروان دیونوسوس می یافتگان یرتطهی  درباره

                                                 
1. ἐκεῖνοι οἷς τι μέλει τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς ἀλλὰ μὴ σώματι πλάττοντες ζῶσι, ... αὐτοὶ 

δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ 

καθαρμῷ ταύτῃ δὴ τρέπονται ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ᾗ ἐκείνη ὑφηγεῖται. (82d2–7) 
2. καθαίρονται δ᾽ ἄλλως αἵματι μιαινόμενοι οἷον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐμβὰς πηλῶι 

ἀπονίζοιτο. (161.F115.B5) 
3. μύσος τοῦτ' ἔσκεν ἐν ἀνθρώποισι μέγιστον… (189.F134.B128) 
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تواند بود و  پس، راهِ تطهیر جدا از راهِ فلسفه نمی 5«.اند درستی فلسفه ورزیده جز آنان که به

ی میانی که از  افالطونِ دوره. نهد یتطهیر گام م درراهکه  است یکسفیلسوفِ راستین 

ی مستقلِ  ی اوست، و از سوی دیگر به فلسفه هنوز هوادارِ سقراط و وفادار به فلسفه سو یک

که گویی سقراط یکی از  شمرد، چنان ، راه او را نیز راه تطهیر میاست یافته دستخویش 

گمان  بی»: گوید چنین است که افالطون از زبان او می. است یباطنهای  گروندگان به آیین

ام،  ام از هیچ کوششی دریغ نکرده توانم، در زندگی برحسبمن برای اینکه یکی از آنان باشم، 

 4«.ام بلکه به هر طریق خواهانِ آن بوده

سازد؛ چراکه نزدِ او فلسفه روحِ فیلسوف  بدین طریق، افالطون فلسفه را دینِ خویش می

 :کشد سازد و به ساحت ایزدی برمی از آلودگی به جسم منزه میرا 
پاکی رخت برنبسته،  باکمالنه برای کسی که فلسفه نورزیده و  9به تبارِ ایزدان افتنیراه 

فیلسوفانِ راستین از جملگیِ ... روست که  ازاین. که تنها برای دوستدارِ آموختن رواست

ورزند و خود را به آنها تسلیم  افشانند و ایستادگی می های وابسته به تن دامن می هوس

 2.کنند نمی

 :خواند ی گمراهی، زندانِ روح می افالطون تن را، افزون بر مایه
گیرد،  روحِ آنان را به دست می[ عنانِ]فلسفه  که هنگامیدانند  دوستدارانِ آموختن می

، و ناچار است چیزهایی را که هستند، از طریقِ است دهیچسبروح به تن سخت بسته و 

 در [ چنین است که]که از یک زندان، بنگرد، و نه از طریقِ خود، و  ، چنان[تن]= آن 

 1...بیند که ناشی از میل است ، و نیروی این زندان را میغلتد یفرو منادانیِ کامل 

                                                 
1. οὗτοι δ᾽ εἰσὶν κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. (69d1–

2) 
2. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ 

προυθυμήθην γενέσθαι. (69d2–4) 
های خلسه  ست که افالطون از آیینی آرایی از جمله ،شدن با خداشدن یا یکیذاتهمگوید،  که کورنفورد می نانچ. 9

ی  این آموزهافالطون گوید  مورگان می .(Cornford, 1903: 440) است خود وفق داده و با اهداف فلسفیِ ،وام گرفته

که در  ،رسیدن بدین پایه را راهِولی  ،یابد ای الوهی یا نزدیک بدان ارتقا تواند به پایه می روحپذیرد که میادیان باطنی را 

را راه  فلسفی زندگیِسازد و می ای معرفتی جایگزینمایه با درون ،های هیجانی و وجدآمیز است ادیان مذکور آیین

 .(Morgan, 2006: 232) داندرستگاری می
4. Εἰς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις 

ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα ... οἱ ὀρθῶς φιλόσοφοι 

ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ 

παραδιδόασιν αὐταῖς ἑαυτούς... (82b10–c4) 
1. γιγνώσκουσι ... οἱ φιλομαθεῖς ὅτι παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία 

ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δὲ 
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یا « غوطه خوردن»یا « غلتیدن» یبه معن، κυλίνδεσθαιی فوق، فعلِ  در فقره

، یادآورِ روایتِ افالطون از رازدانان یا (Liddell/Scott, 1996: 1008)« بودن سرگردان»

 ἐν)« در منجالب فروخواهدخفت»گویند روحِ آلوده،  پیروانِ دیونوسوس است که می

βορβόρῳ κείσεται, 69c6) . ِجهل»را « منجالب»گویی افالطون معنایِ باطنی »

ویی که گ بخشد؛ چنان ی مذکور، افالطون به فلسفه تشخص می همچنین در فقره. داند می

 5.آید تا او را از زندان برهاند که به یاریِ روح می است یشخصفلسفه 

دوستدارِ آموختن آگاه است که فلسفه، اگر رهبریِ روح را در دست گیرد، چگونه در 

از  (σκέψις)کند که نگرش یا پژوهش  کوشد و به او ثابت می او می (λύειν)رهاندنِ 

 (ἀπάτης μεστὴ, 83a4)« آگنده از فریب»های دیگر  ها و حس ها و گوش طریقِ چشم

وجوی حقیقتِ  ها و جست از حس (ἀναχωρεῖν) کناره گرفتنسان او را به  است، و بدین

 .  (83a1–b3)انگیزد  نادیدنی برمی

، تا جایی کردپشت بنابراین، روحِ فیلسوفِ راستین با این اندیشه که نباید به این رهایی 

... برد که  گیرد، و پی می ها کران می ها و دردها و ترس ها و میل تواند از لذت که می

  4.ی شرها هستند بزرگترین و بدترینِ همه[ اینها]

آورد و  سازد و به اندیشه رو می آرام و قراری می[ تأثرهای جسمانی]از میانِ این روحِ فیلسوف،

                                                                                                                        
ὥσπερ διὰ εἱργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι᾽ αὑτῆς, καὶ ἐν 

πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην, καὶ τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι δι᾽ 

ἐπιθυμίας ἐστίν... (82d9–83a1) 
 De) در تسالی فلسفهبوئتیوس کتابِ خود، . است (Boethius)از این جهت، افالطون پیشاهنگِ بوئتیوس  .5

consolatione philosophae)در این کتاب، فلسفه همچون بانویی . است ی ششم میالدی در زندان نوشته ، را در سده

بخشد؛ بنابراین،  یابد و او را تسلی می بر بوئتیوس تجلی می( های یونانی و التین مؤنث است در زبان« فلسفه»اسمِ )

با ایجاز  فایدونکه افالطون در  لیبه فلسفه است؛ درحا (personification)بخشی  سراسرِ این کتاب مبتنی بر شخصیت

از دیدگاهِ افالطون، روح را : ی نجات است نزدِ هر دو فیلسوف، فلسفه مایه. بخشد صورت گذرا به فلسفه تشخص می و به

. آید تا روحِ او را از شر و شورِ دنیا رهایی بخشد رهاند؛ و نزدِ بوئتیوسِ اسیر در زندان، به تسلی می از زندانِ تن می

گوید، روزی که  ی حکایتِ واپسین روزِ سقراط در زندان بازمی بخشیِ فلسفه را در زمینه نین، افالطون موضوعِ نجاتهمچ

رهاند، و هم از زندانی که به حکمِ دادگاه در آن  مرگ در شامگاهِ آن، فیلسوف را هم از زندانِ تن و هم از زندانِ دنیا می

شود؛ و فلسفه است که به او اطمینان  می خست زندانی و سپس کشتهبوئتیوس نیز همچون سقراط، ن. محبوس است

 .تواند بود های این جهان، سد راهِ رستگاری نمی دهد که نامرادی می
1. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου 

ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν [καὶ φόβων] καθ᾽ ὅσον 

δύναται, λογιζομένη ὅτι, ... πάντων μέγιστόν τε κακῶν καὶ ἔσχατόν ἐστι... (83b5–c3) 
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بالد و  نگرد و بر دستِ آن می می است ینا پنداشتنماند و آنچه را حقیقی و ایزدی و  همواره نزد آن می

بمیرد، به آنچه  ازآنکه پسزید، باید بدین طریق به سر برد و  می که هنگامیاندیشد تا  می جهیدرنت

5.های بشری خالص یابد یابد تا از بدی راه می[ با اوست]همگن و همانند 
 

گوید؛  از رسیدنِ روحِ فیلسوف به ساحت برین سخن می یگرباردنیز افالطون  اینجادر 

روح با آن خویشاوند یا همگن است، روح نیز ایزدی و  ازآنجاکهو  است یزدیاساحتی که 

روست که روح با این جهان بیگانه است و بازگشتن به این  متعلق به آن ساحت است؛ ازاین

بازنگشتن به این جهان و ماندن  درگروجهان برای او شر است و رستگاری و نیکبختی او تنها 

انی و رسیدنِ او به آن و بودنِ او در آن، بر همانندیِ روح به ساحتِ یزد. ست در ساحت یزدانی

های  در این اتحاد است که روح از بدی. سیرِ وجودیِ روح و اتحادِ او با الوهیت داللت دارد

 .یابد ، رهایی میاست یجسمانهای جسم و جهانِ  بشری، که همان بدی

 

ی به بازسازیِ پرورد، در جمهور اما چگونه فیلسوفی آرمانِ گریز از جهان را در سر می

شود؟ آیا افالطون از  کارِ این بازسازی می به بندد، تا جایی که حتی خود دست جهان امید می

دوره با  های میانی و هم جمهوری نیز از نوشته ازآنجاکهکشد؟  ی خود دست می دیدگاهِ بدبینانه

بااینکه . ت دادی مختلف نسب توان این دو گرایشِ متضاد را به دو دوره فایدون است، حتی نمی

داند،  افالطون کسبِ معرفت در این جهان را در فایدون ناممکن، و در جمهوری ممکن می

ی  نماید که در هر دو اثر، یک فیلسوف را در نظر دارد؛ ولی در فایدون او را از زاویه چنین می

. رنداصالح کشو درصددنگرد، و در جمهوری از دیدِ فرهیختگانی که  دیدِ خودِ فیلسوف می

فیلسوف، و در  ییتنها بهدر فایدون : نگرد افالطون در این دو اثر، از دو جنبه به فیلسوف می

دهد، و در  ی اجتماعیِ او؛ در فایدون به فیلسوفی که خود را نجات می جمهوری به جنبه

فیلسوفِ جمهوری نیز شرکت در  4.بخشد جمهوری به فیلسوفی که اجتماع را سروسامان می

                                                 
1. … γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ 

οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, 

ζῆν τε οἴεται οὕτω δεῖν ἕως ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ συγγενὲς καὶ εἰς τὸ 

τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. (84a7–b4) 
بیند؛ چراکه هر دو اثر، فضیلتِ ریاکارانه و سودگرایانه را از فضیلتِ  را هماهنگ با یکدیگر می جمهوریو  فایدونفستوژیر  .4

برتری دارد؛ مفهومی که بر اساسِ  کاتارسیسمفهومِ  فایدوندر . یابد پیشرفتی می جمهوریاما او در . کنند راستین تفکیک می

ها به چه ترتیبی به  این نکته را که فضیلت فایدونولی . انجامد می ها، به جداییِ روح از جسم آن، پرهیزگاریِ حاصل از فضیلت

بر این اساس، . یابد محوریت می جمهوریروست که مفهومِ عدالت در  ازاین. گذارد وامی جمهوریرسند، به  هماهنگی می

بحرانِ »حاصلِ یک  فایدونپذیرد که  این فرض را نمیفستوژیر . (Festugière, 1967: 148–9)است  فایدونمکملِ  جمهوری
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زمینه را مساعد  که یدرصورتحکومت و دوری از خلوتِ فلسفیِ خویش را خوش ندارد و تنها 

ببیند و فرهیختگانی باشند که قدر او را بدانند و از او یاری بخواهند، حکومت را برای مدتی 

اما اگر . است که هرچه زودتر از آن کناره بگیرد درصددپذیرد و در این صورت نیز  محدود می

گزیند و به کنجِ  دوری می خویی را در اجتماع حکمفرما ببیند، از کارهای سیاسی و درندهبیداد 

 .(vi. 496c5–e2)ها مبرا سازد  کاری ها و تبه برد تا خود را از بیدادگری انزوا پناه می

در . است یافته دستتوان گفت که افالطون در یک دوره، به دو نگرشِ متضاد  بنابراین، نمی

، به عالمِ الهوت تشبه، و از هرگونه آورده استجمهوری نیز کسی که به هستیِ راستین روی 

بر اساسِ تمثیلِ غار، جای شگفتی نیست اگر کسی . (500b8–c5)جوید  بشری تبرا می شروشور

های ناسوتی روگردان شود و  مشغولی ، از دلاست یافته دستکه از غار بیرون آمده و به معرفت 

افالطون حتی این بازگشت را، بازگشت به . (vii. 517c7–9)به غار بازگردد  یگربارداهد نخو

ی  گوید در جامعه اما او می. نامد می )d5, κακά...  πειαώνθρἀ ὰτ(« های بشری پلیدی»

آرمانی نباید فیلسوفان را به حالِ خود گذاشت تا همچون امروز از بازگشت به میانِ زندانیانِ غار 

و جا  (e1–3)؛ زیرا باید در پیِ بهبودِ اوضاعِ همگان بود، نه گروهی خاص (519d2–7)سر باز زنند 

، حق بودند یدهرسای  اگر آنان خود به چنین مرتبه. نددارد که فیلسوفان غمخوارِ دیگران نیز باش

؛ آورده استشهر، جامعه و قانون آنان را چنین بار  ؛ ولی در آرمانبرتابندداشتند از سیاست رو 

افالطونی،  ی قاعده بههمه، حکومتِ خوب، بنا  بااین. (520a6–c3)اند  پس، آنان به جامعه مدیون

)κισταἥ « مند به فرمانروایی به کمترین میزان عالقه»که زمامدارانِ آن  است یحکومت

)d2, ρχεινἄ θυμοιόπρ  4باشند)–(d2 .رو، آنان با اکراه، و تنها از روی وظیفه، حکومت  ازاین

، اند یافته دستی زندگیِ بهتر از حکومت و ارزشمندتر از سیاست  یک شیوه یرابهز. پذیرند را می

توان گفت که  با این توضیح، نمی 5.(520e4–521b10)وب و اندیشمندانه یعنی زندگیِ خ

                                                                                                                        
ما را نه به مرگ، که  فایدوناو بر آن است که . ی افالطون است و در تضاد با وحدتِ اندیشه (crise de pessimisme)« بدبینی

نه در تضاد با  فایدونبنابراین، . شود، فضیلتی که شرطِ الزم برای اصالحِ حکومت است به فضیلتِ راستین رهنمون می

به نجاتِ جمعی  جمهوریما را به نجاتِ فردی، و  فایدون. (Festugière, 1973: 74–6)سازِ آن است  مینه، که زجمهوری

ست؛ چراکه فرمانروای فیلسوف، پیش از  پیوندِ این دو اثر در این است که نجاتِ جمعی در گروِ نجاتِ فردی. شود رهنمون می

 .ibid)ای دادپرور بسازد  تواند جامعه از آنکه دادگری را بشناسد، نمیتواند دادگری را بشناسد؛ و پیش  آنکه تطهیر شود، نمی

94).   
شبیه به  ،زندگیی منزهیابی به  دست وی ا فلسفه غایتگوید  ی جایگاهِ علمِ سیاست نزدِ افالطون می دورلینگر درباره. 5

 ، و نیزاعالی ماست ی خیرِاله معرفت به این است که این زندگیِ ،ترین معنای آناو در جامع اخالقِ .است انایزدزندگی 
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ی  او غایتِ همه. شده استافالطونِ دنیاگریز در فایدون، در جمهوری فیلسوفی دنیادوست 

ورزشی را برای پرورشِ  های  داند و حتی تمرین های آموزشیِ خود را پرورشِ روحی می برنامه

–iii. 410b5)گنجاند، نه پروردنِ نیروی جسمانی  ی آموزشِ جوانان می برنامه  نیروی روحی در

 .(411e4–412a2)داند  سودمند می یفلسفه ورزدلیری و  درراهو ورزش و موسیقی را تنها  (8

 نتیجه

های  ، و با تأثیرپذیری از آموزهسو یکافالطون با وفاداری به میراث سقراطی خویش از 

فیثاغوری از سوی دیگر، در فایدون به تلقی خاص خود از ـ  اورفیوسی فرجام شناختی

ی  او سرمشقی را که از زندگیِ فلسفیِ سقراط و نحوه. رسد می« فیلسوف»و « فلسفه»

ی تناسخ و  های اورفیوسی و فیثاغوری درباره رویاروییِ او با مرگ در دست دارد، با آموزه

آمیزد و از این طریق  ر و اتحاد با الوهیت درمیجاودانگی و رستگاریِ روح در جهان دیگ

روش دیالکتیک سقراطی فیلسوف را به . گوید شناختیِ خویش را پاسخ می ی معرفت مسئله

فیلسوف با آگاهی از اینکه در این . سازد رساند، ولی از جهل خویش آگاه می معرفت نمی

ان جسمانی را خوار توان به معرفت رسید، جه جهانی نمی جهان و با ابزارهای این

های مادی  ترک تعلق. بندد شمارد و به مرگ و کسب معرفت در جهان دیگر امید می می

تواند پس از مرگ به الوهیت تشبه جوید و  سازد که می روح او را چنان پاک و سبکبال می

بر این اساس، فیلسوفِ فایدون فلسفه را . از طریق حضوری و شهودی به معرفت نائل آید

 . سازد ی تطهیر و رستگاریِ خویش می دیونوسوسی مایه یزراز آمهای  ی آیینجا به

 

 

 

 

                                                                                                                        
های  مگرآنکه به فضیلت یم برسیم،توان به چنین زندگی نمی .توان این خیر را به دست آورد معرفت به اینکه چگونه می

نیازهای جسمانی، که  برآوردنِتنها در  پرورند، نهرا دیگران در ما می ها تجاکه این فضیل ازآن. باشیم اخالقی دست یافته

است که به ت ای بافضیلجامعه این مستلزمِ .ایم ان وابستهآنی نیز به اله و درنهایت زندگیِ ها، تیابی به فضیل برای دست

جامعه به منظور برقراری رفاه و آسایش مادی برای  که در کنار ساماندهیِ ؛ رهبرانیدست رهبرانی فرزانه اداره شود

 نِآموزندگاروست که ازاین. ندبزدایرا از ما  ها ترا در ما بپرورند و رذیل ها تتوانند معرفت عملی و فضیلشهروندان، ب

تا خیر اجتماع و راه  ،سیاست را فراگیرند ،آوردبار میافالطونی باید عالوه بر اخالق که خیر فردی را به  اخالقِ

 .(Duerlinger, 1985: 312–4) یابی بدان را نیز بشناسند دست
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