
 

 

 

 

 

 ل غاریتمث یج اخالقیل نتایو تحل یبررس

 شه افالطونیدر اند
 

 یابوالحسن غفار

 دهیچک

ها هآموز یج اخالقیاهداف و نتا ید بررسیعه است، بدون تردیبر مابعدالطب یاز آنجا که اخالق مبتن

 از مباحث یاریگذار بسهیر نخواهد بود. افالطون پایپذامکان یعیمابعدالطب یهاز بدون پژوهشین

 یه حدب یاو در تفکر فلسف ریتأثدر فلسفه مغرب است.  یو اخالق یشناس، معرفتیشناسیهست

ق یت. طرسیبر آثار افالطون ن یسینوهیجز حاش یزیخ فلسفه، چیتهد تمام تاریده وایاست که به عق

تاب غار، آف رگذاریثل مهم و تأیل است. سه تمثیگو و تمثودر قالب گفت یغالب او طرح مباحث عقل

 یاهحوزهدر  یریر انکارناپذیثأاو است، ت یشه فلسفیاند یدهنده ژرفانکه نشانیو خط، عالوه بر ا

ص ج خایآثار و نتا هالیتمثاست، هرچند هر کدام از  گذاشتهو اخالق  یشناسی، هستیشناسمعرفت

در ن خصوص یدر ا یتهافت و ناسازگار یافت ولی توانیم آنهاان یرا م یخود را دارد و اشتراکات

ا و نیسمانند ارسطو و ابنشه افالطون یمخالفان اندز منتقدان و ین .شودینمده یسخنان افالطون د

 دادنراجع به نشان یقیاما پژوهش و تحق اندکردهنقد آن را ا یه مثل مخالفت یگران گرچه با نظرید

زه غار که در حو لیتمث یج اخالقین مقاله نتایدر ا .شودینمده یش رو دیمقاله پ اتیدر مدع یناسازگار

ر ساختار د تأملکه از  یجینتا ؛شودیت فراوان دارد استنباط و استخراج میاهمز ین یفلسف یشناسانسان

 .به دست آمده است یل غار به نحو اجتهادیفلسفه افالطون و تمث
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 مقدمه

 1ل غاریتمث

ست یب یل را در کتاب هفتم جمهورین تمثیافالطون ا عه کتاب یطل .(514بند  :ی)جمهوران کرده ا

ج یشووود که ما را مجاز به اسووتنباط و اسووتخراج ثمرات و نتایآغاز م یبا عبارت یهفتم جمهور

 کند:یل مین تمثیاز ا یتیو ترب یاخالق

“Next, I said, compare the effect of education and of the lack of it on our 

nature to an experience like this: Imagine human beings living in an 

underground, cave like dwelling” (Plato, 1997: 971, 514) 

 «... ذاتمانت و یت و فقدان آن را بر ماهیر تربیر تأثیسپس گفتم در نظر بگ»

صه و اجمال تمث ست: غارنیل غار بدیخال آن  ید که محل ورودیریرا در نظر بگ یصورت ا

ش شنایبه سمت خور سراز یید و رو ست و ادامه غار در دل کوه و به سمت عمق  گسترش  یریا

از آغاز تولد  ییهاشود. انسانیتر مقیتر و عمکیافته است، هرچه در عمق حرکت شود، غار تاری

 ا وپ .اندرون از غار را تجربه نکردهیط بیافته و محیآن نشوووو و نما  ین غار بوده و در فضوووایدر ا

و  کنندخود حرکت  یتوانند از جایر بسته شده است که نه میبا زنج یدست و گردن آنان طور

شان را م ببینند.رون غار را یب سر شت  ستیبینه پ شت به ده ینند و نه کنار د انه خود را، بلکه پ

وشن ر یآن آتش یقرار دارد که رو یینند. پشت سرشان بلندایبیرو را مهروبفقط و  هستندغار 

دارد که  کوتاه قرار یواریان و آتش جاده و عبورگاه وجود دارد و در طول آن دیان آدمیاسووت. م

ست که در نما یامثابه پردهه ب شاگران قرار م یش برایا  یوار کوتاه افرادیدر طول د .دهندیتما

ا را یفراد و اشووها ایزندان .را با خود همراه دارند ییهاا و مجسوومهیهمواره در رفت و آمدند و اشوو

ان یوار مقابل زندانین اشووخاص و اشووکال در دیرا که در اثر آتش از ا ییهاهیسووا ینند، ولیبینم

سا .کنندیافتد مشاهده میم شد درباره چ 2نندیبینم یگریز دیها چهیآنان جز   یزیو اگر قرار با

سخن گویبا همد ساند، جز دریگر  صور که یه نخواهد بود، با ایباره  شن ت شخاص و ا شکال ا ا یا

 ست. ین یگرید یزیچ هاهیسان یآنان جز هم یقت برایقت هستند و حقیحق

                                                             
 «ایکآت»ساحل  یکنزد «یوار» یهااز تپه یکی یبال یغار احتمالا ل، ین تمثیافالطون در ا یالگو ینیده کی. به عق1

 .(56 :1373، ینکی) بوده است
 م کند.یخوانندگان ترس یتواند برایاست که هدف افالطون را م ین مثالیترنما آسانی. امروزه س2
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خود  یاز آنها باز شوووود و از جا یکیا حداقل یر از دسوووت و پا و گردن همه یحال اگر زنج

 د و دریرا خواهد د یید روشنابیفت هدهانه آن را یو از عمق غار به سو رددو به عقب برگ یزدبرخ

شواراثر  شمانش در رنج و د شاهده نور چ شدت نور از د یم شد و از  شیگرفتار خواهد   یایدن ا

ها را هیرا سووایز .ن خواهد شووداا سوورگردیقت اشوویت حقیؤو در اثر ر دریگمیدر رنج قرار  یواقع

شتیها متیتر از واقعیواقع غار  ید ناهمواریرون کنند، بایزور از غار باز آنان را به یکیاگر  .پندا

ن نقل مکان یاو از ا .ببیندد را یرسوود و نور خورشووبد تا به دهانه غار کن یرا سووپر ییو سووربال

رو نیاز ا .ره خواهد شدید، چشمش خیناراحت خواهد بود و به هنگام مشاهده نور خورش یاجبار

به  ج خود رایتدرو به کندج مشووواهده یتدررون از غار را بهیسوووت که جهان بین نیجز ا یاچاره

ند، سپس و در مرحله بعد صورت یبیم یراحتها را بههیاو در ابتدا سا عادت دهد. ییدن روشناید

ش ش .ندید ببیا را در آب بایا سوم خود ا شبانگاه یبیا را میدر مرحله  ند و در مرحله چهارم و در 

ستارگان و ماه نگاه خواهد کرد و ا ستارگان خواهد دوخت و به نور  شم به  سانن کار یچ تر از آ

د را خواهد یها خود خورشن مرحلهیاو پس از ا .د در روز استیدن آنها در درخشش نور خورشید

ش یرو د را که برید و نه صورت و عکس خورشید شد، و خواهد فهمید یایآب و ا  دیگر افتاده با

ز حکومت یاست و او بر همه چ هاسالو  هافصلوجودآورنده د است که علت بهین خورشیکه هم

شأدارد و  شیدیگران در غار میکه او و د ییزهایهمه چ من ست. اگر ایدند خور ن فرد دوباره ید ا

ده عادت نکر یکیره خواهد بود و تا چشوومانش به تاریت یکیبه غار برگردد، چشوومانش در اثر تار

را  چراکه اوند صحبت کند؛ اکه هنوز در زندان یگریا با افراد دیباشد، نخواهد توانست درباره اش

سخره  صعودیس» :و خواهند گفتخواهند کرد م شم ،یر  ستیاو را مع یهاچ اگر  .«وب کرده ا

شد د سا ،انیرون ببرد زندانیو از غار ب هدرا نجات د یگریبکو صد ق ،پندارندیت میه را واقعیکه 

 کشتن او را خواهند کرد.

 لیتمث یل و بررسیتحل

سین تمثیاز ا .الف ستیل، تق صط یم عالم ه سوس و عالم معقول قابل ا اد یبه دو بخش عالم مح

ا معقول یرون از غار مظهر عالم مثال یعت اسووت و عالم بیاسووت: غار مظهر عالم محسوووس و طب

 یهایژگیو ین دو جنبه از هسووتیدام از اک ا در آنجا قرار دارد. هریاشوو یاقعقت ویاسووت که حق
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عالم معقول از ثبات و  یر اسووت، ولیو فناپذثبات یر، بیعالم محسوووس متغ ؛خاص خود را دارند

ل و جاودانه در عالم معقول قرار دارند و یاص یبرخوردار است. گوهرها یو جاودانگ ناپذیریرییتغ

ه عالم کزان از وجود برخوردار است ین میاز ا فقطست، اما یال و وهم نیگرچه خ ،عالم محسوس

 ل.یاص یه است و نه خود گوهرهایسا

سه معرفتیل، نظریثن تمیدر ا .ب صطیافالطون ن یشنا ست، ولیز قابل ا ه همچنان ک یاد ا

مقصووود و منظور ما  یشووناسووو معرفت یج دو عرصووه وجودشووناسووید، نتایآیاز عنوان مقاله برم

تایسوووت، بلکه مراد بین تا ل اسوووت؛ین تمثیا یتیو ترب یاخالق یوردهااج و رهیان ن ه ک یجین

سانه وتث معرفیصدالبته به ح سفه افالطون ن شنا سانه فل شنا ستیوجود ر یعببه ت .ز مرتبط ا

ستیشه از بیافالطون هم ،یگاتر ر در نظ یاخالق یهدف اشیشناختو معرفت یشناختیانات ه

افالطون لزم است.  یشناسن حال اشاره مختصر به معرفتیبا ا(، 155 :1377، یگاتر)است داشته 

ست  یدگاه فردیانگر دیل بین تمثیا سند یعم یج تجربه حسینتاه از کا ست و خقاا ناخر ستار ا وا

سات و گر یروفرا سو ستنباط از طریاز مح ست؛ زیز از ا ستقرا ا سبب فقدان یرا زندانیق ا ان به 

نای یقیمعرفت حق به علم  یقیه از موجودات حقیز سووواییتم یتوا به مرت نان هنوز  ند. آ ندار را 

 ،ریناپذو خطا یشوووناخت کل یعنی ،یو در مرتبه پندار قرار دارند و از معرفت عقل انددهینرسووو

وسووته در یوجود ندارد، و پ ،مثابه غار اسووته که ب ،در عالم حس یژگین ویسووتند. ایبرخوردار ن

ت قیشناخت حق یدهد که برایل غار نشان میرو افالطون در تمثنیاست. از ا یت و دگرگونکحر

رد و دوباره به محسوس و شناخت کر مطلق( صعود یاز محسوس به معقول )خ دیر مطلق بایو خ

ت کاز غار حر یزندان ،یکتکالین دیبا معقول بازگشت. در ا ییق معقول و پس از آشنایآنها از طر

ون در افالطستند. یا نیه است و در واقع خود اشدیه نور بر آنها تابکگذرد یم یالکو از اش ندکمی

ن نکته توجه یا هن حال بیع دهد و دریل را نشوووان میاز محسووووس به متخن قسووومت گذر یا

ت یا و در نهایه خود اشوووک دیرسووو یاد به مرحلهیکه صوووعود همچنان ادامه دارد و با دهدیم

 د مشاهده شود.یخورش

سا ،به اعتقاد افالطون صاوهیشناخت  ست، ولکر یها و ت سفه با حق یار علوم ا لق قت مطیفل

بند ) یتاب هفتم جمهورکدر  ید است. ویشناخت مشاهده خورش یو مرتبه اعالار دارد کسر و 

در  ید آدمیدهد که عقاینشان م یخوبل غار بهیو در تمث ندکمیاد ی یصعود یکتکالیاز د (533
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ست و ا یابتدا مبتن صویبر حواس ا ست  یانیر زندانین همانند ت ساکا در  .ندنکیها نظر مهیه به 

سازگار ید و ناهماهنگوشمیحواس مسلم  یخطا یوقت ،مرحله بعد برمال  یحس یهاداده یو نا

ا را در پرتو آتش یوار غار برگرداند و خود اشوویاز د یشووود رویاجازه داده م ی، به زندانگرددیم

ت صور یعیطب یایه با خود اشهشود تا مواجیموده میسخت در معرفت پ یپس از آن راه .ندیبب

چون انسان با محسوسات انس گرفته  یرد. ولیگیل مکش یقیمعقولت حق ،ن مرحلهیرد. در ایگ

 یایشووده از اشووسکر منعیق تصوواویم )و در غار از طریق مفاهیرا از طر یعیق طبیاسووت، حقا

ستعدادِ ،تیند و در نهاکی( مالحظه میعیطب شاهده خود حق ا  نیابد. افالطون اییقت را درمیم

مرحله معرفت و  نیترفیضوووعه تحول انسوووان از کنامد یم کیتکالیشوووه و معرفت را دینحو اند

 هاانشدن یرا والتر یکتکالیرو افالطون دنیمراحل برتر آن است. از ا یشناسای یشناخت به سو

، و به «یکتکالید» ،ه به اعتبار روشکو فلسوووفه امر واحدند  یکتکالید ،یخواند. به اعتقاد ویم

 (.105 :1357اسپرس، ی) شودیده مینام« فلسفه» ابار محتواعت

 ل غاریتمث یتیو ترب یج اخالقینتا

 اخالق یشناسانسان

سیتما با ستیز و تق سیم حوزه ه سو معرفت یشنا سیوشه افالطون و بهیدر اند یشنا م یژه تق

ست سان یه سوس و معقول، ان سبه دو قلمرو مح ساسیرد. بر ایگیل مکش یاخالق یشنا  ،ن ا

ش از یبدن و روح اسووت. افالطون معتقد اسووت روح پ یه داراکاسووت  یدوبعد یانسووان موجود

ن مسووو له گرچه یا .با روح اسوووت یثل موجود بوده و برترند در عالم مُکه در بدن حلول کآن

با افالطون وادار کرده است اما  یجد یریگموضعان غرب و مسلمان را به یدارد و مشائ یمخالفان

 یزیل غار چیجوهره تمث سووت.یل غار نیج گوناگون از تمثیاد و اسووتنباط نتایاصووط یبرا یمانع

اغ گرفت سر توانیمرا  ییرش عالم مثل قابل طرح باشد، بلکه حکمایبا فرض پذ فقطست که ین

 .انددهیرسوول غار گفته اسووت یمشووابه آنچه افالطون در تمث یجیخود به نتا یکه در تفکر فلسووف

د به یبا ،ده افالطونین دسوووت دانسوووت. به عقیاز ا یانمونه توانیمنا را یسوووابن ریرسااا الط ا 

سته ستهشتر از یروح و نفس ب یهاخوا شود و بدن نبا یهاخوا سلطیبدن و تن توجه   د بر روح ت

ش اسووت یشووه بازگشووت به اصوول خویدر اند دائمااو  ردروح به عالم برتر تعلق دا چونابد، و ی
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با  وند آنیرش جهان معقول و پیبر پذ یمبتنکند که یم میرا ترسووو یاعهیافالطون مابعدالطب

 جهان محسوس است. 

سبت م یانگر نوعینکه بیل غار عالوه بر ایتمث ستیان این ش ه ه سبت ین دو ن ست، به ن نفس و  ا

سان یدر ا یز توجه دارد؛ تحول معرفتیبدن ن سبت با تحول در نگرش به ان ست. از ا مؤثرن ن ن یا

 یت خود آتیدانست که هو یات آدمیدر ح یسیدگرد نوعیبه توان به مثایل غار را میجهت تمث

 ,Lear) ن اسوووتیده افالطون بهتریکه به عق ی«خود: »کندیمان یرا نما یآدم یقیو البته حق

 یناختشستیه جنبه زکن است یانگر ایل غار بیانسان، تمث یستیلذا در پرسش از چ (.36 :2006

 ریقاز طت انسان یبه ماه یابیست و راهین نیشناخت ،ت و بدنیچه جسمانیانسان از در یوانیو ح

به مدد  فقطه به مدد حس شناخته شود، بلکه کست ین یزیز چیر است و نفس نیپذانکنفس ام

شناخت. از آنجایعقل م شناخت آن  ییتوان آن را  که نفس به عالم معقول تعلق دارد، معرفت و 

شت ادر پرتو خروج از عالم حس و توجه به عالم عقل معن خواهد یرو افالطون منیاز ا .خواهد دا

 .(337 :1375، ی)نصرد کنروح را از راه عقل پاک 

 یاخالق و زندگ

خوب  یر و زندگیکار خ دادنانجام یبرا یاانگاره یبه معنا ،آن یا اجتماعی یچه شووخصوو ،اخالق

 .شودیده میافالطون د یهااست و در سراسر محاوره یو جار یاست که در همه آثار افالطون سار

صل ،ستیسوفاو در محاوره  یحت  یخود را برا اهتمام ،اش مس له وجود و عدم استیکه رسالت ا

ند یآل غار دو فریاو در تمث Annas, 2008: 267) .)دهد ینشوووان م یخوببه یگو درباره زندگوگفت

ست که در د یو نزول یصعود صعودیالکتیمطرح کرده ا ه ککند یصعود م ینفس به قلمرو ،یک 

 یقت است که معرفت داراین حقیانگر ایآنکه نما ن صعود عالوه بریاست. ا کبا عقل قابل ادرا فقط

ست ا یجیمراحل و تدر س له را نیا سیان میز بین م سلوک  ریکند که  سائل اخالقو   ینفس در م

د را یت صووعود و در مرحله چهارم خورشوویسووالک در نها یوقت .باشوود یامرحلهو  یجید تدریز باین

خت را در فلسفه افالطون شنایکند؛ ز یخلق را عمل یقت به سوید برگردد و سفر از حقیند بایبیم

، یردف یتنها در زندگن مسوو له نهیاسووت. ا یزندگ یسووت، بلکه برایخود آنها ن یبرا فقطو اخالق 

وان از تیرا نم یپژوهش فلسف ،ان دارد. از منظر افالطونیان و سریز جرین یاجتماع یبلکه در زندگ

ساا .((.Ibidد کرک یتفک ،اخالق یعنی ،خوب و ارزشمند یساختار زندگ سا و  یفرد یک زندگیتفک ا
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د یالجتماع دوره جدعلمشووومندان یات اندیبه آن صوووورت که در نظر ،یونانیدر فرهنگ  یاجتماع

رو نیاز ا .اسوت یاجتماع ین زندگیع یفرد یزندگ ،یونانیدر فرهنگ  .شوودینمده ید ،وجود دارد

مراحل  ریه پس از سووکاعتنا باشوود، بلیگران بیو به دبد ایارتقا  یر صووعودیتواند در سوویسووالک نم

را یز .کند ییو راهنما یارین ارتقا یدر ا زیگران را نیو دردد د بازگیبا یوجود یر و ارتقایکمال و خ

 مانه.کیح یالبته زندگ است؛ یت فلسفه زندگینها

رون یو به بند بربتوانند تعلقات را از خود یه در زندان قبل از همه مک ین افرادیتربرجسووته

ق یدن حقایدن به خارج از غار و دینان بعد از رسوویما هسووتند. اکنند حکاز غار عروج و صووعود 

ص از  ییو آنها را به رها ،ق را برمالیو حقا ردندان بازگیان زندانیه به مکدانند یفه خود میل وظیا

 ی، ولکنندمیوانه و مجنون خطاب یآنها را د یاان عدهین میدر ا .نندکق یها تشووووهیعالم سوووا

ندها یش از قیخو یدر رهای یگر سوووعید یاعده به نتی. در ادارندد و ب جه مهم ینجا افالطون 

د دهنیم گوش فرا مکیه به سووخنان حکان ین زندانیاز ا یاه عدهکنیرسوود و آن ایز مین یگرید

از  گریه دسوووته دک ی. در حالبکوشوووندش یخو یید در رهایو با گرفتارنده کرند یپذیدر واقع م

دشووان یرا افق دیزنند؛ زیاسووت سوورباز م یه جهان محسوووس زندان آدمکقت ین حقیرفتن ایپذ

سا یوارهایفراتر از د سته زندان ،نیرود. بنابرایها نمهیزندان و  ه کم ک یاعده ؛میمواجه یبا دو د

صیند و باادانند محبوسیم شمار که  یاابند و عدهی ید خال ر که فد بیدانند گرفتارند و باینمپر

 ا باشند.یموقت و زودگذر دن یهایاز تعلقات و وابستگ ییرها

 ریخ

ز ین جهت نیل غار از ایافالطون تمث یلذا برا .اسووت یافالطون مهم و اسوواسوو یر برایمسوو له خ

شیشناخت عالم معقول با یبرا ،ده اویرا به عقیز .ت داردیاهم  رون رفت، ویب یمرئ یاید از عالم ا

ست که تمثیدر ا ؛ از دهدیمار ما قرار یر در اختیدرباره مثال خ یاارزندهل غار اطالعات ین باره ا

ست که یا آن جمله س له ا سامانیمثال خن م صل  علت  اک معنیبخش در عالم معقول، و به ر ا

ست؛ و علت هر چیهمه چ ست؛یز در عالم معقول ا ست که نور را در یخ مثال ز حق و جالب ا ر ا

ست که حقیمثال خ ،کند؛ و در واقعیجاد میا یئعالم مر صاحب عالم معقول ا قت و دانش را یر 

 .(Seel, 2007: 172) کندیخلق م
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که سووت، همچنانیجدا ن «ریخ»خالق در افالطون از مفهوم ا ادعا کرد که توانیمه ین پایبر ا

 یعنی ،خوب و ارزشمند یتوان از ساختار زندگیرا نم یگفته شد در فلسفه افالطون پژوهش فلسف

ماع یفرد یهاد. اخالق عالوه بر عرصوووهکرک یتفک ،اخالق گاهیو فرهنگ یو اجت فت  ی،  با در 

سیس ساختار نظر ی، و گاهیا (. Annas, 2008: 267) شودیاو مطرح م یعیمابعدالطب یپردازهیدر 

ساله  صوص عدالت بحثیجمهورهرچند در ر کند، اما از اواخر کتاب هفتم، یگو موو گفت ، در خ

شخص م ساله بر محور مفهوم یشود که ایم صولا . «عدالت»چرخد نه یم (goodnees) «ریخ»ن ر ا

قانونیما و همچن مدیگذار حکن  له، میم  فاضووو با فهم مفهوم ینه  ند  به فهم مفهوم  «ریخ»توا

 کامالا را  «ریخ»شوووود که مفهوم یگذار کامل مم قانونیآموزش حک یشوووود و زمان نائل« عدالت»

مد یبفهمد. برا بایاداره  بید دانش خینه   یمادجهان  .(White, 2009: 356-357) ردیگ کاره ر را 

ورژ تا حد یر است. دمین کل خیدهند که ایل میرا تشک یکل گریبا همد رونوشت عالم مثال است و

صورت خ ست عالم ماده را به  صدد ا ساختار جهاننیجاد کند و از ایر ایامکان در  شابه  عالم  یرو م

ستیمثال ا ساختار جهان مثل و همچن .جاد کرده ا ست  که روگرفت آن عالم یمادن جهان یلذا  ا

ب یترتنیبد .کندیبودن متقاعد معادل یمردم را برا« ریخ»او با مفهوم  .(Ibid.: 364) ر هسووتندیخ

« ریخ»ت به مفهوم یرا با عنا« عدالت»است. او مفهوم  یمحور اخالق افالطون« ریخ»توان گفت یم

افراد عادل  فقطو معتقد اسووت  دهدمیارتباط  «سووعادت»و سووپس آنها را به مفهوم  ندکمی امعن

ساسیا هستند. بر ،«سعادت» یعنی ،زین چیواجد بهتر صیر مدیگذار هم که بر خقانون ،ن ا رار نه ا

لت یو با داشتن فض (Ibid.: 367-368) آنها را در بردارد سعادتر جامعه یبدان جهت است که خ ،دارد

ست که م سعادت یا شت امید توان به   گماند دارد که اغلب مردم یاو تأک .(Annas, 2008: 269)دا

باه ن افراد اشتیا یا سالمت سعادتمند خواهند شد، ولیل به ثروت، شهرت، قدرت یکنند که با نیم

  .(Ibid.:  270) کنندیم

 کیر یم خیه بدانکنیا یرو برانیگرا اسووت، از انکه افالطون در روش جزمیحال با توجه به ا

 یبرا یزیم چه چیه بدانکنیا یبرا ،نیبنابرا .میبشووناسووز را یعت آن چید طبیسووت بایز در چیچ

عت انسان که همان یطب م.یعت انسان )پسوخه( وارد شویدن طبید از راه فهمیبشر خوب است با

کند نه در یدا میخود را پ یسووت در نسووبت با عالم مثل معنا و مفهوم واقعا ا روح اویپسوووخه 

سوس و طب سبت با عالم مح ست.  یمثابه زندانعت که نفس به ین شده ا ست که در آن گرفتار  ا
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ستند  یانیاند آدمه به غار خو گرفتهک یانیزندان ستگیه به دنکه ه کاند افتهیو تعلق  یا چنان دلب

سعادت حقیو در نت یقیر حقیا و تعلقات آن را خیدن ر و برت یشمرده و از توجه به عالم یقیجه 

ان زده شووده و مانع یگردن زندان و ه به دسووت و پاک ییرهایند. زنجاغافل یقیر حقیجه خیدر نت

ست  یق آدمیست در واقع مظهر تعلقات و عالا آنها یاپوکت و تکحر ع و مان یه باعث گرفتارکا

سلو ستگ یرهاید زنجیه باکست ا همت و تالش آنها فقطاو خواهد بود.  کصعود و  ق و تعل یواب

سلدا را یبه عالم دن س بگ شروع  یانر خود را از جهان فیو  سمت عالم نور  صورت  کند.به  در آن 

  .دیر و سعادت خواهند رسیاست که به خ

ه د او بر مس لیکأر و سعادت در افالطون وجود دارد تیح از مس له خیکه در درک صح یانکته

ر یفناناپذ افالطون نفس را مجرد و .بدن اسوووت یآن پس از تالشووو یجه بقایتجرد نفس و در نت

نمی ا را اگر بیز .کرد یاز نفس مراقبت و پرسوووتار ید در طول زندگیرد که بایگیم جهیو نت ددا

س شر ین خود برایافت اییان میز پایدن مرگ همه چیر سعادتیمردمان  را با مردن، یز .بودیم یر 

را ینفس چون نام ید. ولشیش نابود میهایافتند و هم نفسشان با همه بدییم ییهم از بند تن رها

نها یبرد و ایگر میده است با خود به جهان دیرا که چش ییده و غذایرا که د یتیاست تربو جاودان 

 (.975 :2ج، 1375)گمپرتس، او خواهند شد  یا بدبختی یبختکیه نین مایدر گام نخست

 ضرورت راهنما و استاد

س سلویدر  ست یو اخالق یعرفان کر و  سقراط ن با کگالو یگوودر گفت .معلم و راهنما لزم ا

 یزند وه به پا خکند کیآنها را وادار م دارد ویآنها برم یر از گردن و پایزنج یه فردکم یخوانیم

ن مسوو له در اغلب ی. ا(515بند  :ی)جمهور د و به سوومت دهانه غار روانه شوووندنرو به عقب برگردان

صول متاف یکه مبتن یاخالق یهانظام ست یکیزیبر ا سعادت را غا ا سلوک میو  ده یداند دیت 

 د:یگویسعادت ارشاد کند م یکه او را به سو یاز انسان به استادیدر ضرورت ن یفاراب .شودیم

د یدن به آن بایرس یرو برانیاز ا .شود نائل یین است که به سعادت نهایمقصود از وجود انسان ا

شناسد و آن را غا ل به ین یرا که برا ییزهاید چین خود قرار دهد و بایالعت و نصبیسعادت را ب

 ییتنهاست که بهین نیا یرا در فطرت هر انسانیلزم است بداند و به آنها عمل کند؛ ز سعادت او

ازمند معلم و مرشد یباره ن نیسعادت لزم است بشناسد، بلکه در ا یرا که برا یسعادت و اعمال

شووترند، اما اکثر مردم یگر محتاج ارشوواد بید یازمند ارشوواد اندک و برخین یاسووت؛ هرچند برخ

س سد یمحتاج ک شنا سعادت را ب ستند که  س هر ،نیبنابرا .ه سعادت را بر ینم یک تواند اعمال 
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سعادت را نداشته و اسباب  به سویبه راه انداختن مردم  ییکه توانا یل کند و کسیگران تحمید

شد، بلکهیس مدیتواند رئیرد، نمیتواند به کار گیسعادت را نم ضله با شد و د مرئوس بیبا نه فا ا

س فقط شاد د ییکه قدرت و توانا یک سعادت را به کار م یگریار سباب   سیرد، رئیگیرا دارد و ا

 (.87 :1996، ی)فاراب نه فاضله خواهد بودیمد

سالک به مربیز در لزوم احتیصدرا نمال شد برا یاج  ست مر سان یمعتقد ا ازمند ین یمعالجه نف

در هر صووورت  ا اسووتاد و معلم.یخ یا شوویامبر باشوود یپ ،بیاسووت، خواه آن طب یب روحانیطب

 ،یرازیش) از داردین هم یب نفسانیازمند است به طبین یو بدن یب جسمانیکه انسان به طبهمچنان

و  یش از همه در متون عرفانیسووالک ب یضوورورت وجود اسووتاد و راهنما برابر . (349 :5ج، 1379

ر اشاره د یفرغان .شده استو بررسی ل بحث یتفصآن به یهایژگیط و ویو شرا هد شدیکأت یاخالق

ق و اسباب امراض در ین حقایمرشد واصل به ا یخیرا از ش کسال» د:یگوین مس له میبه ضرورت ا

  .(179 :1379، ی)فرغان« ر استیند ناگزاه دافع آن امراضک یاهیادود، و دانا به یباطن مر

ستادن راهنما و یط چنیشرا نیترمهماز  ست که بایا یا صین ا صاحب ب صل، و مأذون از ید  رت، وا

ز یلسوووف نیحاکم ف ،گرید ی. از سووو(100 :1375 ،یصووریق ؛180 :)هماندعوت باشوود  یطرف حق برا

د و آنها را ورو او هستند، وارد غار شینه پیکه در مد یحفظ شهروندان یکند برایخودش را ملزم م

ش را در تخصص ین شهروندان سعادت خویاست که ااین ل آن یاز دل یکیاز هالکت نجات دهد. 

ند د نکیلسوف را تهدیخود ف ین تا آنجا امکان دارد که خطریا که ان ذکر استیدانند. شایحاکم م

 (.Yunis, 2007:  15شود )یلسوف موفق میامن است که حاکم ف وضعیتدر  فقطو البته 

 یاخالق سلوک ت ویمراعات در ترب

 است: یو معنو یت اخالقیو مراعات در ترب ،یزدگشتاباز  پرهیزاز مسائل مهم در اخالق  یکی

 وسته رودیه آهسته و پکرهرو آن است   خسته رود یه گه تند و گهکست یرهرو آن ن

شمندان اخالق  شندمیدان سیاز افراط و تفر کو سلویط در  و  دننک یریجلوگ یاخالق کر و 

صد گالوگن .برندبش یج پیتدربه آهسته ورا آهسته کسال سقراط را ت ه اگر ک کندیمق یسخن 

و  دافتمیبه رنج  کرد سوووالیسووورعت انجام گرون از آن بهیب ییغار به روشووونا یکیانتقال از تار

 یاین اشدیند تا با دکخو  ییج به روشنایتدرد چشمان او بهیپس با .ندید را ببیتواند خورشینم

 :دیگویو م ندکمیان یب کر و سلویرا در س یگوناگون توانا شود. لذا سقراط مراحل
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سال صاوهیسا کدر مرحله اول  شیدر مرحله دوم خود آدم .ندیبیر را در آب میها و ت ا را یان و ا

 ؛هم در شب البته آن ،آسمان و ستارگان خواهد پرداخت یدر مرحله سوم به تماشا .دیخواهد د

خواهد توانست  ،نیاضت و تمریو ر یسب آمادگکو  یر مراحل قبلیبعد از س ،و در مرتبه چهارم

ر یا خی یکه مثال نک ،لثُهمه مُ مبدأبه  کر و سوولویت سوویند. در نهاکد را مشوواهده یتا خورشو

 .(515بند : ی)جمهور رسدیم ،است

ضرور یوجود مرب ،ن مراحلیدر همه ا  ستاد  ست و ا یو ا ست که یا ستاد ا انقالب  تواندیمن ا

ندان یروح ندیان ایرا در ز هاک یاعده .جاد ک به د یه در انت ند و توان یوار در زنجیغار و رو  ر

شت واقع شت به عقب را ندارند، بعد از برگ شیبرگ ساب هاسال که یحالدر  ،نندیبیا را میت ا ه یا 

ها را لسوف است که آنین فیا .پندارندیا میاش ها را به مثابههیوارند سایبه د یاند و روانس گرفته

او سووالکان را متوجه  .دندیدیمحال به سووت که تا ین یزیا آن چیت اشوویه واقعکند کیمتوجه م

از جهان  یگردانینند. پس روکجو وها جسووتهیسووا یورا قت رایو حق ردندد برگیه باککند یم

س یفان سوس و ر شیبه رؤ دنیو مح  افتد ویاتفاق م یجه تحول روحینت قت درید و حقیت خور

رد به یکو رو ین تحول و انقالب روحیجاد کرده اسوووت و تا ایم در آنها ایرا حک ین تحول روحیا

شیحقا سان بیق ا سبتیایوجود نه ا در ان شت و حتیبا حق ید ن ه توان گفت بیم یقت نخواهد دا

ن بخش مهم اسووت یدر ال نخواهد داشووت. آنچه یو اصوو یقیاعتبار با خلق هم نسووبت حق یک

هم در نسبت سالک  ،ن مس لهیا رد.ید با سالکان صورت گیاست که با ییمراعات و رفق و مدارا

 در نسبت راهنما و استاد با سالک. ،خود مطرح است و هم اب

ش از آنکه با خود سالک مطرح شود با یل غار مس له رفق و مدارا بیرسد در تمثیبه نظر م 

 ،تیترب دهدیسووت که افالطون نشووان ما نجایدر ا .مطرح شووده اسووت ینسووبت سووالک با مرب

ست یاو مرحله یجیتدر سلوک در باطن و حقیبودن تربیجیو تدر ،ا قت خود رفق و مدارا یت و 

اقتضائات احوال  ید از رویاست در سلوک بامعتقد ن باره یدر ا ینیخمموسوی  .را به همراه دارد

شد و طبیو ا سلوک با سایام  سلوک به نفسیاز حظوظش منع نگردد و نبا یکلن بهعت ان  د در 

شار قرار داد یریگسخت شود یو گاه م شودیمچون موجب انزجاز و تنفر  .کرد و آن را تحت ف

 (.26 :1372، ینیخمموسوی )کند میکه انسان را از ذکر حق منصرف 
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 ت و اخالقیت تربیغا

ت، اس یویدن یهایاز وابستگ ییت رهایسرآغاز ترب ت است ویغار آغاز ترب از یسرآغاز صعود آدم

 و یقت بهبودیحق در یدن به شووناخت عقلی، و رسوویدن به شووناخت عقلیت رسوویت تربیو غا

 ،یمارین بیاز بدتر یبهبود یت عقلیترب ییجه نهاینت ،نیبنابرا جهالت اسووت. از ییمعالجه و رها

د تحمل کند تا یرا با ییهاو سوووالک رنج یمترب ،ین معالجه و بهبودیاسوووت. در ا ،جهل یعنی

صل گردد. لذا زندان یسالمت و بهبود صعود یوقت ینفس حا سمت دهانه غار  یحرکت  خود به 

ه او کرو هر لحظه نیاز ا .آور استاو رنج یشود که برایرو مهروب ییهایکند، با دشواریرا آغاز م

او با زحمات فراوان به سمت دهانه  .استن خود یگاه نخستینند، درصدد بازگشت به جاکرا رها 

 ییهار حرکت متحمل شوده به سورور و ابتهاجیکه در مسو یکند و در مقابل رنجیغار حرکت م

ست م سرانجام وقت یابد که برایید ست و  ش یاو گوارا ا شاهده جمال و نور خور قت ید حقیبه م

 شود.یو خوشحال م بدایین لذت دست میتریگردد، به عالیم نائل

 از ییرها یآن با ابتهاج همراه اسووت. انسووان برا یانتها با مرارت و کسوولو یابتدا ،نیبنابرا

ان ی. زندانمواجه و درگیر شوووداسووت  یه با آنچه مانع شووناخت ناب عقلکندارد  یاتعلقات چاره

ب یهذتر یان در مسیب است و زندانیتهذ یبرا یر صعودیاند و سدهینادتیترب یهانده انسانینما

و  اسوووتآور و دشووووار اد رنجیاعت کگذارند و البته تربرا که با آن خو گرفتند کنار  ید عاداتیبا

د و وخود بلند شووو یخواهد از صوووندلیه نمکنیدر غار عالوه بر ا یزندان .طلبدیم یتالش جد

ه آتش در آنجا روشوون اسووت به کرسوود یم ییبه جا یت وقتکبعد از آغاز حر یند، حتکت کحر

شووه یگرداند و همیمبر یو سووپس رو زداندامیوار قرار دارند نظر ینار دکه در ک یاییو اشوو آتش

صندل شم و دل به  شکند کیاو را مجبور م یمرب یسپرد ولمی یچ ا وار رینار دک یایه آتش و ا

ف خود ید از عادات سوووخیبا هاانسوووانه کت از آن دارد یاکن مقاومت حیند. اکت کو حر ببیند

سایحال دبه شود آنچه تا یگفته م یهرچه به زندان ،ند. در آغاز راهیرون آیب ست  ست هیده ا ها ا

خود  مألوفو  مأنوس یخواهد به جایرده و مکط عادت یرا به آن محی؛ زردیپذینمت، ینه واقع

ست که بایاثبات کند ا خواهدیمن بخش یبرگردد. اما آنچه افالطون در ا شوارین ا  ترک ید از د

ست به حق ییهاحجابو با کنارزدن ند عادات عبور ک  نفس یقت نورانیکه نفس را احاطه کرده ا
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از غار  یت صعودکدر حرکه  ین وصول هر گامیدر ا .رسدب ییت و هدف نهایو به غا شودصل او

 ز هست.یعادات ن کبرگشت و تر شودیمبرداشته 

 یت اخالقینقش علم در ترب

ه را د آنچیبا یآدم .شودید مکیشه و عمل تأیا اندی، بر مس له علم و عمل یاخالق یهاهیدر توص

بر اصووول و  یعمل بدون علم مبتن .ت دهدینیافته اسووت در مرحله عمل عیشووه و علم دریبا اند

س عمالاز یست و علم بدون عمل نین یرکف یمبان سته به ب سان را آرا ضاز  یاریان خواهد ن هالتیف

 (.Annas, 2008: 269) لت اسووتیه داشووتن فضووید به سووعادت در سووایام ،از منظر افالطون. کرد

 قطفست؛ چراکه افراد سعادتمند ین یاست، اما شرط کاف انهسعادتمند یلت شرط لزم زندگیفض

ل غار و در یدر تمث(. Ibid.: 272) ز فراهم باشدین یرونیمطلوب ب وضعیتهستند که  یادر جامعه

سان از نقطه اول تا کحر ست ان شاهده ایبه ب یدن آدمیر  .اندمها، علم و عمل توأدهیرون غار و م

شرفت تا آنجا ین پیست، و اا یمرحله بعد یبرا یآمادگ یو عمل یشرفت علمیاز پ یاهر مرحله

سالک به طور عمل رسدیم صبه  رغبتیگر یده و دید رسیر و خورشیت خیؤبه مقام ر یکه   یدت

ه آن کافت یدرخواهد  یلحاظ نظر ازرسوود یدار عقل میبه د یدارد و وقتن یویو دن یامور بشوور

خردمندانه  یو اجتماع یدر امور شووخصوو یلحاظ عمل ازاسووت و  یعلت هر حق و عامل هر خوب

 عمل خواهد کرد.

ند. او ابتدا کید مکیتأ یید و روشووونایخورشووو یسووووه از غار ب یزندان یافالطون بر تعال

 یریارگکبا به بکوشدس که هر کدهد یر مکو تذ ندکمیسه یمقا یوشش زندانکرا با  یکتکالید

ستفاده از حواس، به ذات واقع سد به ادرایهر چ یعقل محض و بدون ا  نائلر یا خیخوب  کز بر

 د:یگویو م دریگمی یجه اخالقیاو سپس نت (.532بند  :ی)جمهورده است یشده و به مقصد رس

سایبرگردان یدرون غار، رو یهاتیاز محدود ییرها سوهیدن از  شنا یها به  سیینمونه و عالم رو ر ی، و 

شنا یصعود سمت رو ش یه برایاول یروز، ناتوان ییبه  شنا یعیطب یاینظرانداختن در ا وز و ر ییو بر رو

سل به نمودها سا یاله یتو ش یهاهیدر آب و به  ضی)ر ییبه مطالعه هنرها ... ،یواقع یایا شباهت یا  )

ه ک طورهمانند، ک یرهبر هاتیواقعن یهتردار بید ین بخش روح ما را به سوووویبهترتواند یه مکدارد 

سین مثال بهتریدر ا ضو ح سوبدن ) ین ع شم( تا به  شن یچ سوس و ماد ز درین چیتررو  یعالم مح

  .(152 :1377 ،ی)گاتر شودیمت یهدا
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نا یان نابدن انسویناگردانید با بیت را نبایم و تربین مسو له اصورار دارد که تعلین بر ایاو همچن

سان برونید آن را به منزله بیه باکرد، بلکسه یمقا شن یکینا از تاریآوردن ان مثالا  .ردک یتلق یبه رو

شان داد ذباید  ستهکبه او ن صادیقاز  یار د ستیان تعریر از بیغ م صله  مثالا .ف ا مفهوم عدالت فا

سیار ستیز افالطون از بینجا نیا. در (517بند  :ی)جمهوردارد  یبا عدالت واقع ب  یهدف یشناختیان ه

نابرا .ردیگیمدر نظر  یاخالق نه حتیا جباران سووویلس یکالکمثل  ید افرادیگویم ،نیب از  یگا

چه رسد به شناخت خود عدالت، البته استعداد شناخت عدالت  ،اندعادلنه ناتوان یارهاکص یتشخ

ست ول ست نفس قویتما یدر آنها ه دهد یاربردن آن را نمکازه بهشده و به آنها اج یالت بخش پ

و  یقیمعرفت حق ،یک صوووعودیالکتیدر د ،ده افالطونیبه عق ،در هر صوووورت .(519بند  :یجمهور)

رد و پس از آن سووالک در یگیا صووورت میقت اشوویحق ازانسووان و شووناخت او  یدر ارتقا یعقل

صندلگردد، یان برمیبه زندان کمک یه براک ینزول یکتکالید س یه خود روکرا  یهمان  ش ته آن ن

ه کاند دیرده است و مکو شناخت او فرق  یتلق یو عقل یعلم ین بار در اثر ارتقایند. اما ایبیبود م

ه نکیت ایغار قرار دارد. نها یورا یقیحق یسووتند و صووندلین یگریز دیه و شووبح چینها جز سووایا

ده به مشوواه جاایتدر توانندیاسووت که جوانان من لحاظ یا ازت یترب م ویافالطون بر تعل یپافشووار

وار خطا هیخود در عالم سا یشوند و از گذراندن زندگ اهنمایید و مطلق ریجاو یهاارزش ق ویحقا

ره یو غ یقیحق یهاارزشدرک  در خصوووص یان و کورییاز سوووفسووطا یرویو کذب و تعصووب و پ

صوص ت دریترب م وین تعلیا .ابندینجات  سان خ س خواهندیمکه  یک شوندستایزمامدار و   مدار 

ده یا عقیا( یکازیاپندار )ال و یاگر در قلمرو خ ،مردان و حاکماندولت .دارد یت اسووواسووویاهم

دولت و کشووور  یان کورِ کوران خواهند بود و شووکسووت کشووتیشوووایپ ،س( به سوور برندیسووتی)پ

 .(192 :1368 )کاپلستون، است یو شخص یکوچک فرد یاز شکستن زورق و کشت تروحشتناک

 جهینت

شانیافالطون در تمث شا .است لین تمثیا یو اخالق یتیج تربیدادن نتال غار به دنبال ن  دهدیمن او ن

 نتوایمبه مدد عقل  یک صوعودیالکتیر دیا در عالم معقول قرار دارد که در سویقت اشویحقکه 

س ست یدر ا .گران بازگشتینجات د یقت برایت حقید و پس از رؤیبدان ر صعود و بازگشت ا ن 



 افالطون شهياند در ل غاريتمث يج اخالقينتا ليو تحل يبررس 

 

 

141 

ل ین تمثیاز ا یک صعودیالکتیکه در مرتبه د یجیرد. نتایگیافالطون شکل م یکه انسان اخالق

 ند از:اگرفت عبارت توانیم

و  یدر نظام اخالق یجیبر حرکت تدر یمبتن یتیو ترب ینظام اخالق ین و معرفییتب. 1

 ؛یسلوک

 ؛زدگیشتابز از یپره. 2

 مانه؛یحک یزندگاخالق معطوف به . 3

 محور؛ت سعادتیاخالق و ترب. 4

 ؛استاد ییت به راهنمایعنا. 5

 تیت تربیدن به غایرس یاعتدال برا. 6

از  فقطقت یبر شووناخت حق یت مبتنیدارد و ترب ین مراحل علم نقش اسوواسوویدر همه ا

ست، صورت م ناپذیررییو تغ یر و کلیکه خطاناپذ ،یقیق معرفت حقیطر  یمعرفت نیرد. چنیگیا

 بر گمان و حس باشد. ید مبتنینبا یت اخالقیاست و ترب ینیقی
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