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  چكيده

ها يكي هستند و اين يگانگي در نظرش نشان آن است كند كه فضيلتسقراط ادعا مي
ثير استاد خود به يگانگي فضيلت باور أافالطون نيز تحت ت. كه فضيلت معرفت است

  در نگاه نخست خالي از ابهام » فضيلت يكي است« و از اينكهااما منظور  ،داشت
  . رح شده استــوراس مطــروتاگــس و پــگوهاي الخــوضوع در گفتـن مــاي. يستن

، شجاعت، دينداري : از:نداهايي كه در اين دو گفتگو مطرح شده عبارتفضيلت
 اما اين ،اندوي آشكارا بر اين باور است كه اين فضايل يگانه. عدالت و دانايي، اعتدال

يكي اينكه فقط يك فضيلت وجود دارد با پنج . يگانگي به دو صورت بيان مي شود
 و استها ماهيت و تعريف خود را دارنام متفاوت و ديگر اينكه هر يك از اين فضيلت
  . در عين حال بين آنها ارتباط ضروري وجود دارد
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   ، همانيــاين، تلــانگي فضيــدگــچن، يلتــانگي فضــيگ ،الطونـــاف :كليـدي واژگـان
 .جدايي ناپذيري    

  

  مقدمه

 ، شودترجمه مي )virtue(» فضيلت« محوري در اخالق يونان باستان است كه ةآرته يك واژ
 ها انسانفيتي است براي خوب بودنـني كيـشتر به معني خوبي و نيكي است يعـاما بي

)Rotledge Encyclopedeia of Philosophy,373( .  

  مرتبط بااين واژه. رفتيـار مـبه كتزاعي ـم انـ يك اسونــهمچ، ديمـقونان ـي ه درـآرت    
 مناسبي ةاست كه در بيشتر متون ترجم» خوبي«و » خوب« به معني (agathos)آگاتوس 

 مستلزم صورت و فاقد اجزاست، برخالف فضيلت، »خوب «اگر چه. است) براي آرته(
  خاطر است همينو به» هاي خوب بودن استراه«ا ي» نوعي از خوبي«صرفي نامناسبي مانند 

 ترجيح  بر اين واژهمعموالً) exelence ،و گاهي اوقات قابليت و برتري( فضيلت ةكه واژ
  . )Ibid( دشوداده مي

اين . »انسانيت«يعني ، vir)( انساناش اسم است براي وصف  اصليةدر ريش virtueلفظ     
هاي افت كه برخالف فهرسته ي فهرستي از فضايل توسع به، شناختي با آرتهتفاوت ريشه

پردازي نظريةداد و به مثالً به اموري همچون ايمان و شجاعت اهميت مي،  يونانيةفلسف
  . )290-291ص ،"اخالق فضيلت مدار "،تاير مكين(اخالقي اعتنايي نداشت 

 ة معادل آرتتا حدودي واژه اين ، است» مردانگي«به معني  virtueة واژدر زبان التين     
  مورد استفاده قرار ) و در ابتدا معناي اخالقي نداشت(بود » برتري«يوناني كه به معني 

كه در تضاد با ويژگي ناقص  كرد عالي داللت ميةك ويژگي و مشخصه يآرته ب، گيردمي
  . )Lannone,541( شتيا رذيلت قرار دا

  ا كه اجتماع به او اختصاص داده است انجام اي رفهـاني وظيـ انساگـر، ومرـزد هـدر ن    

 نقش ديگر كامالً ه ياوظيف» ةآرت« نقش با ه يايك وظيف» ةآرت«. است» آرته«داراي ، دهد
» ةآرت« در شجاعت و ،جنگجو» ةآرت «؛ در فرماندهي كردن،پادشاه» ةآرت «.متفاوت است

 .)24-25ص ،"سفة اخالقتاريخچة فل "،تاير مكين( در وفاداري اوست و مانند آن ،همسر
 .  يونانيان معاني متفاوتي به خود گرفته استةاين واژه در انديش
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 اصلي شناخت مسئلةهاي سقراطي معروف هستند گفتگوكه به از افالطون آثاري  در    
و به طور ا. دهدمي را مورد پژوهش قرار نمسئلة مستقيماً اين وياما  ،ماهيت فضيلت است

 ؛ فضيلت شجاعت،»الخس« گفتگويدر. (Brown, p.18) يلت چيستگويدكه فضدقيق نمي
  ررسي بداري را  فضيلت خويشتن،»خارميدسب«  فضيلت دينداري و در،»فرونثوا« در
 سقراطي اين است كه بايد به گفتگوهاي از تعاريف يكايك فضايل در وي هدف . دكنمي

ايل به نحو اجتناب  رفت و آن را شناخت و فض) فضيلتةايد(سراغ فضيلت في نفسه
رسد كه وي فضيلت را شناخت و به نظر مي. گردندميناپذيري به فضيلت في نفسه باز 

  . معرفت به خير و عمل بر طبق آن مي داند
از  ،   يگانگي  فضيلت استمسئلة افالطون فلسفةيكي از مسائل مرتبط  با  فضيلت در     

كرد كه فضيلت يكي مي سقراط  ادعا . است  استاد خود سقراطتأثير تحت بسيار  اواين نظر
  نظريةاما .  استمعرفت همانكه فضيلت پيوند داد است و اين نظر را به اين نظر خودش 

و » الخس«افالطون در گفتگوهاي . دشو فسيرهاي گوناگوني تتواند به صورتمي وي
 همسئلبه اين  وي اما رويكرد ، يگانگي  فضيلت را مطرح كرده استةمسئل» پروتاگوراس«

آيد كه مي از پنج فضيلت اصلي سخن به ميان گفتگو در اين دو . يستخالي از ابهام ن
 يموضع او به نحو آشكار. اناييداري و ددين، اعتدال، شجاعت، عدالت: عبارت اند از

تواند صاحب مي به اين معني كه انسان نانديگانهداللت دارد بر اينكه اين فضايل با هم 
 گويدمي پروتاگوراس گفتگوي در وي.  اما يكي از اين فضايل را فاقد باشد،شدفضيلت با

 الخس هر يك از گفتگويحال آنكه در ، فقط يك فضيلت وجود دارد با پنج نام متفاوت
تعريف و ماهيت متمايز در عين اينكه پيوند اجتناب ناپذيري با يكديگر دارند اين فضايل 

و  1اينهمانييگانگي همچون  ة اول را نظريةدوروكس نظري همراه با دنيل . خودش را دارد
  . )Devereux, p.325( ناميممي 2 همچون جدايي ناپذيري يگانگية دوم را نظرينظرية

 نظرية قرار داشت كه ما آن را هنظريمقابل اين دو  له درئاين مس در بارةباور رايج     
ها ند كه برخي از انساند بو اين باور مردم در زمان افالطون برةعام. ناميمميچندگانگي 

 ة از كساني است كه از نظريييپروتاگوراس آبدرا. شجاع هستند و در عين حال دانا نيستند
بسياري «: گويدمي وي. كندميدر واقع حرف عامه را بازگو و  دفاع هايلتچندگانگي فض

   . »ا دانا نيستند ام، اما عادل نيستند و در مقابل بسياري عادل هستند،شجاع هستند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   88، سال هفتم، شمارة بيستم، پاييز  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

126

  نظر سپس،كنيممي چندگانگي فضيلت بيان در بارةدر متن زير ابتدا نظر پروتاگوراس را     
  .  يگانگي فضيلت شرح خواهيم داددر بارةرا افالطون 

  
  پروتاگوراس و چندگانگي فضيلت

ها با يكديگر  فضيلتةكه موضوع آن چيستي فضيلت و رابط،  پروتاگوراسگفتگويدر 
گانگي  ية در برابر نظري را چندگانگي فضيلتدر بارةافالطون نظر پروتاگوراس ، است

  هاي گوناگوني وجود داشت كه ونانيان فضيلت ية در بين عام.دهدميفضيلت قرار 
اين است  پرسش.  شجاعت و دانايي بود،  عدالت، داريخويشتن، ترين آنها دينداريعمده

ها يا فضيلت، آن هستندي ها اجزا تك فضيلتكه آيا فضيلت كل واحدي است كه تك
شوند؟ پروتاگوراس كه پيرو نظر عامه ميا محسوب هاي مختلفي براي يك مسمفقط اسم

 ضروري و ةو بين آنها رابط يك كل هستند ياست بر اين باور است كه فضيلت ها اجزا
  . اجتناب ناپذيري وجود ندارد

ك فضيلت برگرداند فضيلت ها را دو به دو ه يبها را  فضيلتةسقراط براي آنكه هم    
تواند ميگويد عدالت نميگيرد و مياو ابتدا عدالت و دينداري را در نظر . گيردميدرنظر 

او از اين مقدمات يگانگي . تواند غيرديندارانه باشدميغير عادالنه باشد و دينداري نيز ن
نها غير از يكديگر باشند دينداري گيرد چرا كه اگر ايميعدالت و دينداري را نتيجه 

اي كه در واقع سقراط در اين كار از شيوه. عادالنه نخواهد بود يعني غير عادالنه خواهد بود
كند؛ بدين صورت كه مخاطب خود را در برابر حالت مي سوفسطائيان است استفاده ةويژ
ثوفرون مورد استهزا در اُكه افالطون -دهد؛ اين شيوه راميقرار »  يا-يا «ي از دو راهي صخا

  . )26ص، گاتري(نامند مي معموالًًً خلط ميان متنافضين و متضادين -قرار داده است
كه عدالت و دينداري يا يك چيز هستند يا ، گيري سقراطپروتاگوراس اين نتيجه    

رد  هرچند نوعي شباهت در ميان آنها وجود دا. پذيردميكديگر دارند را نه يشباهت بسيار ب
  چرا كه در ميان چيزهاي متضاد مانند سياه و سفيد نيز ، توان آنها را يكي دانستمين

  . توان شباهتي يافتمي
  يگانگي اين دو را از . پردازدميداري و دانايي قراط سپس به بيان رابطه ميان خويشتنــس    
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از آنجا كه تواند داشته باشد و ميكند كه هر چيز فقط يك ضد مياين طريق اثبات 
  . داري است بنابراين اين دو نيز يكي هستندحماقت متضاد دانايي و خويشتن

 . د شجاعت و دانايي استشوميسي ر برگفتگوها كه در اين زوج ديگري از فضيلت    
هاي گوناگون شباهت زيادي با يكديگر پروتاگوراس معتقد است كه هر چند فضيلت

  چرا كه كسي ممكن است هم كامالً  ،هاستيگر فضيلتاما شجاعت متمايز از د، دارند
گانگي فضيلت باور نداشت ه ي به هيچ وجه بيو. دين و نادان بي،باك باشد و هم تبهكاربي

  . داشتاعتقاد ها   به چندگانگي  فضيلت مردمةعامو مانند 
  يگانگي به او .  قرار داشت مردمة پروتاگوراس و عامةديدگاه سقراط در مقابل آموز    

او ميان دانايي و فضيلت فرقي  « :گويدمي او در بارةكسنوفانس .ها باور داشتميان فضيلت
 ةگفت فضيلت ذاتاً خوب است هممي همواره يو. )842 ص،گمپرتس(»گذاشتمين

  آور ها اگر همراه دانش باشند سودمند خواهند بود و در غير اين صورت زيانفضيلت
ابتدا دو تفسير افالطون از يگانگي فضيلت را در گفتگوي در متن زير  .باشندمي

هاي ميان اين دو تفسير با كنيم سپس با نظر به ناسازگاريپروتاگوراس و الخس مطرح مي
 در بارةو را انهايي  نظر )قوانين، مردسياسي، جمهوري( مراجعه به گفتگوهاي پاياني وي

  . كنيمله بيان ميئاين مس
  

  يوحدت همچون اينهمان

 با هاتليشود كه فضمي يگانگي فضيلت بيشتر به اين صورت فهميده در بارة سقراط ة نظري
 ةنظري. آور باشد اين نظر در نگاه نخست ممكن است شگفت. يكديگر اينهمان هستند

خواهد بود كه   فضيلت را اگر به صورت اينهماني در نظر بگيريم به اين معنييگانگي
   و دانايي در واقع )داريخويشتن(اعتدال، دينداري، شجاعت ،هايي مانند عدالتفضيلت

شود اين است كه چه چيزي ميكه مطرح  يپرسش.  هستندهاي متفاوت يك فضيلتنام
 هيچ تفاوتي ميان عادل  بودن و شجاع بودن  حمايت كند كه مثالًيهتواند از اين نظرمي

اينهمان ) هاي ديگربا فضيلتو (ها آشكارا با يكديگر چرا كه اين فضيلت ،وجود ندارد
 هر چند كه مهم است ذكر كنيم سقراط ميان عدالت و عمل  يا  رفتار مرتبط  با آن . نيستند

فضيلت عدالت يك حالت دروني روحي است كه درست در اعمال . شودميتمايز قائل 
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شود يم سقراط وقتي از آنها خواسته يهاي گفتگوطرف. النه بيان يا تجربه شده استدعا
 مثالً. دهندمييني بر اساس نوع خاصي از رفتار يبتاغلب ، كه تعريفي از فضيلت بدهند

بنابراين سقراط آنها . )331ص، جمهوري(»  گفتن حقيقت و پرداخت قرض است،عدالت«
  . كندمي دروني روح چنين رفتاري توجه أكند كه  بر منشمييني هدايت يتبيك را به سوي 

 .  استمشتق و ناشي شده از اين حالت ز روح است نه رفتاري كهفضيلت حالتي ا    
است كه حالتي اين  ،اينهمان استبا شجاعت از اين ادعا كه عدالت منظور سقراط بنابراين 

آورد با حالتي از روح كه اعمال شجاعانه را به مياز روح كه اعمال عادالنه را به وجود 
شكل واحدي از ه اينهماني سقراط معتقد است ك ةبق نظريط. آورد اينهمان استميوجود 
 شجاعت و عمل مبتني بر ، وجود دارد كه كليدي است براي عدالت) خوب و بد(دانش 

با  بنابراين وقتي كه سخن از اينهماني فضيلت شجاعت. )همانجا(فضيلت به طور كلي 
نه ممكن اعمال شجاعانه و اعمال عادال أشود منظور اين است كه منشميفضيلت عدالت 

اي كه در اين همسئل . »دانش خوب و بد«است يكي باشد و يك حالت داشته باشد يعني 
شجاعانه و ، اعمال عادالنه كه  بر اين باور است شود اين است كه آيا سقراطميباره مطرح 

  ؟ها با يكديگر اينهمان هستند واحدي هستند يعني آيا اين فضيلتأ داراي منش. . .
   ة سقراط از نظري، اگوراس كه موضوع آن فضيلت سياسي استــروتــ پگوتــگفدر     

براي مثال در استدالل براي . آوردميكند و براي بيان خود داليلي مياينهماني دفاع 
كند تا بپذيرد كه  ناداني هم  با ميابتدا پروتاگوراس را وادار وي ،  دانايي و اعتداليگانگي

اوت است و اينكه هر چيز يك ضد دارد و نه چند ضد اعتدال و هم با دانايي متف
   :رسدمي زير ة نتيج به سپس. )332-333  ص،پروتاگوراس(

اين سخن را كه هر چيز يك : اكنون از اين دو ادعا كدام را نادرست بشماريم. الف
ضد دارد نه چند ضد يا اين ادعا را كه اعتدال غير از دانايي است و اين دو اجزاي 

همانند يكديگر نيز نيستند و مانند ، د و گذشته از اينكه غير از يكديگرندنافضيلت
اجزاي چهره و ظايفشان با يكديگر فرق دارد؟ نيك بينديش و آن گاه بگو كدام يك 

 زيرا با يكديگر سازگار ،توان پذيرفتمياز آن دو را بايد باطل دانست؟ هر دو را ن
از سوي ديگر ادعا ، د دارد نه  چند  ضدگويي هر چيز يك  ضمياز يك سو . نيستند

 . ك چيز بيش نيست هم ضد دانايي است و هم ضد اعتدالكه يكني ناداني مي
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   چنين گفتي يا نه؟ پروتاگوراس سخن مرا با اكراه تمام پذيرفت، پروتاگوراس
  . )333 ص، همان(

 در اينجا فكر وي يك چيز هستند و در واقع اعتدالگيرد كه دانايي و ميسقراط نتيجه     
   .  را اثبات كرده است اعتدالماني دانايي و كند كه اينمي
  :  زير استحرشكند به مياينهماني را حمايت   نظرية  در اين گفتگوعبارت ديگري كه    

اد  بياور و اجازه بده  آن را ه ياي را كه در آغاز بحث پرسيدم  بتقاضا دارم نكته. ب
اعتدال و عدالت و دينداري و ودانايي  ل من اين بود كه آيااؤس. با هم بررسي كنيم

جدا دارد و چيزي است غير از  ميشجاعت پنج نام براي يك چيزند يا هر يك مفهو
اد ه يو هر كدام اثر خاصي دارد و هيچ يك عين ديگري نيست؟ تا آنجا كه ب يديگر

ديگر  ميه هر يك مفهودارم آن زمان گفتي آنها پنج نام براي چيزي يگانه نيستند بلك
كديگر ه ي اجزاي فضيلت انساني هستند ولي نه مانند اجزاي طال كه هم بةدارد و هم

  اندكه نه به كل شباهت دارند و نه بلكه مانند اجزاي چهره، اند و هم به كلشبيه
   . )349  ص،همان  (» و هر كدام آثار و وظايفي جدا دارند، به يكديگر

شود و خاطر مياين متن با متن قبلي كه در باال ذكر شد تمايز قائل سقراط بين موضوع     
ولي موضوع  ،كند كه پروتاگوراس موضوع متن اول را نپذيرفت و آن را رد كردمينشان 

رسد كه مياستدالل كرد به نظر » ب«متن دوم را پذيرفت و از آن جايي كه سقراط بر عليه 
فقط يك فضيلت وجود دارد  كند كه مي بيان اآشكار »الف«متن  را بپذيرد؛» الف«او بايد 

  .  اينهماني استةكه در واقع اين همان نظري، با پنج نام متفاوت
  ماني حمايت ه ايننظريةاز » پروتاگوراس «گفتگوي درجاهاي مختلفي  در سقراط    
ت گويد  شجاعميكند، ميوقتي كه فضيلت شجاعت را بررسي  پايان گفتگو كند اما درمي

ي به اينكه چه  يدانا(دانايي به اينكه از چه بايد ترسيد و از چه نبايد ترسيد«: عبارت است از
 اگر ما اين تعريف . )360 ص،همان(»شجاعت است) خطريز بيچچيز خطرناك است و چه 

چرا . عجيب خواهد بود ميتعريفي براي اعتدال يا عدالت در نظر بگيريم ك شجاعت رااز 
ها با يكديگر اينهمان هستند بايد تعريف مشابهي باور باشيم كه اين فضيلتكه اگر بر اين 

ي پروتاگوراس مطرح گفتگونسبت به آنها به كار برد حال آنكه با اين  تعريف كه در آخر 
   . استهاي ديگر متفاوت رسدكه شجاعت ماهيتاً از فضيلتميبه نظر ، شد
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 ، سقراطكه  اندند در جواب اين اشكال گفتهكن اينهماني دفاع ميةكساني كه از نظري    
 چه چيز خطرناك است و چه چيز بي خطر است را با دانش خوب و بد  اينكهدانايي به 
در اين . كنندمي الخس را ذكر گفتگوي برهان آخر مثال به عنوان آنهاو  كندميشناسايي 

 همچونشجاعت  در بارةرسد كه سقراط تعريف پيشنهادي نيكياس مي به نظر گفتگو
تعريف ( را رد كرده است  استدانايي به آنكه  چه چيز خطرناك است و چه چيز بي خطر

  .)327 ص،همان() بردميمشابهي كه خودش در برابر پروتاگوراس به كار 
 شجاعت است سقراط همراه با الخس و فضيلتكه موضوع آن   الخسگفتگويدر     

 سقراط نظر نيكياس را گفتگو اين پاياندر .دننيكياس سعي در شناخت اين فضيلت دار
  عبارت است ازي از فضيلت است وئشجاعت جزبنابر آن  كه آوردمي او به ياددوباره 

گويدكه در نظر او ميسقراط .  چه چيز خطرناك است و چه چيز بي خطراينكهدانايي به 
 چيزي است  اونظراند و خطرناك نيز از دانايي و عدالت نيز مانند شجاعت اجزاي فضيلت

 ةخطرناك واقع. شودميموجب ترس نخطر چيزي است كه كند و بيميكه ايجاد ترس 
بدي است كه در آينده روي خواهد داد و بي خطر چيزي است كه در آينده پديدار خواهد 

 بدها و از آنجا كه دانش ةها و هم خوبةبنابراين شجاعت مساوي است با دانش هم. دش
شجاعت بخشي از فضيلت ، دها مساوي است با فضيلت به عنوان يك كلها و ب خوبةهم

 گفتگويبنابر اين سقراط در . )197-199ص، الخس (نيست بلكه تمام فضيلت است
ه خطرناك نيست چ به  دانايي  به  آنچه خطرناك است و آنراالخس تعريف شجاعت 

 گفتگو در اين ويي كه داند و نظرميپذيرد و اين را تنها بخشي از تعريف شجاعت مين
كه اين ، كند اين است كه شجاعت بخشي از فضيلت نيست بلكه تمام آن استميمطرح 

  .  اينهماني است ةدر واقع همان نظري

  
  اينهماني ةاشكاالت نظري

 گفتگوياستدالل آخر  كردندميها  دفاع  اينهماني  فضيلتةكه از نظري كساني كه گفتيم
 منظور اين است كه شجاعت گويندمي و آورندمير خودشان د نظييأالخس را براي ت

 هر چند  نتايج  اين استدالل به . بخشي از فضيلت نيست بلكه با تمام فضيلت اينهمان است
گويدكه چون شجاعت بخشي از ميسقراط . شودمي اينهماني وفق داده ةسختي با نظري
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  رد كنيم هد را د از آن ميياس كه نيك راما بايد تعريفي، فضيلت است و نه تمام آن
 گفتگوي »ب« و »الف« هايكه ما ميان متن رسدميبه نظر نبنابراين  .)199ص،الخس(

گويد كه ميانتخابي كرده باشيم؛ سقراط آشكارا شده است پروتاگوراس كه در باال ذكر 
  :گويدمي»الخس« »باشدميالف « زيرا در نزاع  با ،بايد رد شود» ب«

داري كه در آغاز بحث   البته به ياد، خود را بار ديگر تشريح كنةعقيد،  نيكياس-  
  . گفتيم  شجاعت جزيي از فضيلت است

  . چنين گفتيم،  آري-    
داني و معتقدي كه  اجزاي ديگري هم ميي از فضيلت ئپس تو نيز شجاعت را جز

  شوند؟ميفضيلت خوانده هم هست كه همه با 
   .  آري- 
 در اين باره با من .اندايي و عدالت نيز مانند شجاعت اجزاي فضيلتدان،  منةبه عقيد - 

   . هم داستاني؟ آري
   . )197- 198 ص، همان (فقيماپس تا اين جا با هم مو -                   

س خالگفتگوي سخني كه در باال ذكر شد به خاطر اين است كه بگوييم سقراط در     
 داراي هادارد كه فضيلتميكند و بيان ميتعهد  مجدايي ناپذيري ةخودش را به آموز

س خالگفتگوي بنابراين بر اساس . دنهست متمايز يكديگر از وهستند اي تعريف جداگانه
   . فضيلت ها با يكديگر اينهمان نيستند

 كسي اينكهها جدايي ناپذيرند يا شود اين است كه آيا  اين فضيلتميكه مطرح     پرسشي 
ها را داشته باشد؟ سقراط  ديگر فضيلتاينكهبدون دارا باشد  را آنهاز تواند يكي امي

 ة دانش همهمچون  فضيلتدر بارة وي وقتي كه،  جدايي ناپذيرندآنهاكند كه ميپيشنهاد 
  كند مي اجزاي فضيلت را تضمين ة در واقع دارا بودن همگويد سخن ميها و بدهاخوب

   . )199   همان، ص(
   اينهماني ةيد نظريأي تدر پروتاگوراس برهاني گفتگوي كه سقراط در بينيمميما     
 جدايي ناپذيري ة الخس طرفدار نظريدر گفتگويرسد ميكه به نظر  حالي  درآوردمي

 اما  به  ،اي استهاي مختلف هر يك  داراي  تعريف جداگانه فضيلتاينكهيعني ، است
 اگر تعريفي كه از شجاعت ،وه بر اين عال.نحو ضروري اينها با يكديگر مرتبط هستند

 الخس مطرح شده و سقراط  آن را رد كرده است به اين گفتگوي توسط  نيكياس  در 
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ضاد آشكاري ميان استدالل پاياني تبنابراين ما با ، ست اجزاةدليل باشد كه در تضاد با آموز
عريف را  پروتاگوراس كه سقراط همين تگفتگوي استدالل پاياني اس بخ الگفتگوي
   . كرد رو به رو هستيمميتصديق 

  
  يگانگي همچون جدايي ناپذيري 

 يگانگي همچون جدايي ةشود نظريمي يگانگي فضيلت مطرح در بارةتفسير ديگري كه 
است والستوس كند مي را مطرح كرده و از آن دفاع هنظريكسي كه اين . ناپذيري است

)Woodruff, p.5 Devereux, p.329;( .  
ها اجزاي كل  سقراطي اين است كه فضيلتةالستوس بر اين باور است كه معيار آموزو    

  الخس و هم ازگفتگوي نقل قولي را هم از ،هستند و براي حمايت از اين نظر خودش
 ةماني و قائل شدن به نظريه اينة نظر او رد  نظريةنتيج. كندميي منون ذكر گفتگو

   پروتاگوراس ذكر شده به نظر گفتگويباال از كه در » الف«متن . جداناپذيري است
حال آنكه  ؛)330، صسپروتاگورا(كند ميماني حمايت ه اينةه آشكارا از نظريكرسد مي

 سخن او در اين باره اين ة و خالصكندمياي ديگر تفسير والستوس اين متن را به گونه
آيد كه هيچ ميوتاگوراس   به دنبال اين  ادعاي پردون فاصله كه در اين استدالل كه بستا

 ميان دينداري و عدالت توجه ة سقراط  به  رابط،  نيستندبه يكديگرها  شبيه يك از فضيلت
  . كندمي
 ،   اين دو فضيلت رد كنددر بارةهدف سقراط آشكارا اين است كه نظر پروتاگوراس را     

. )330-331ص، همان(» هستندبه يكديگربسيار شبيه « يعني نشان دهد كه اين  دو فضيلت
خواهد پروتاگوراس را مجبور ميسقراط . اما استدالل سقراط از دو جنبه معماگونه است

   ؛داري استن عدالت دي.2 ؛است ادالنهـدالت عـ ع.1:ردـدالل زير را بپذيــه استـدكـكن
گيرد كه چون عدالت ميسپس نتيجه .  دينداري عدالت است.4 ؛است دينداري ديندارانه. 3
  . »بسيار شبيه باشند« به يكديگر  دينداري در دو ويژگي مشابه هستند بايدو

 به اين معني نيست ،گيردكه مشابه بودن در دو جنبهميپروتاگوراس به نحو معقولي ايراد     
  اما آنچه كه بسيار معماگونه است اين است كه دقيقاً،)جاهمان(»اندبسيار شبيه «آنهاكه 

كه عدالت عادالنه سخن  براي مثال منظور او از اين ، ادعا چيستمنظور سقراط از اين 
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گوييم اما مي قوانين و افراد سخن ،  اعمالي همچون عدالتةچيست؟ ما در بار، است
  ا ديندارانه باشد؟ ه يتواند عادالنمياي شبيه عدالت  مشخصههچگون

ولين در نظر ئهاي پاوييكه ما اين مقدمات را همچون پيشگكند  ميوالستوس پيشنهاد    
عدالت دينداري  «و » عدالت عادالنه است«ولين اين عبارت كه ئطبق تفسير پا. بگيريم

عدالت و «يا »  استدينداري، عدالت«توان گفت كه ميو  هر دو درست است» است
 كه  فضايل با هم اينهمان هستند بلكه به معني آن نيستاين عبارت . » يكي هستنددينداري

  )  افراد عادلةهم( مواردش ةعدالت چنان است كه هم. داللت بر اين دارد كه الفتنها 
 مواردش عادل هستند يعني اين دو فضيلت ة چنان است كه همدينداري. ديندار هستند و ب

ها به  پروتاگوراس فضيلتگفتگويگويد كه در مياو همچنين . ناپذيرنداز هم جدايي
سقراط . اند كه هر يك تعريف متمايز و خاص خودش را دارداي در نظر گرفته شدهگونه
 داراي آنهاكند كه هر يك از مييكي هستند و انكار ن اعتدال كند كه دانايي وميادعا 

 كساني كه دانا هستند ةكند كه هممييد أياين نظر او ت، تعريف متمايزي هستند
 جدايي ناپذيري اعتدالوي  يعني  ، دانا هستندداراي عتدالند كساني كه ةخويشتندارند و هم
 . ) Devereux, p.329-330(دهد مييد  قرار أيو دانايي را مورد ت

 
   جدايي ناپذيري ةاشكاالت نظري

 با  تا»  و دانايي  يكي  هستند اعتدال«گيرد كه  مي پروتاگوراس نتيجه گفتگويدر  سقراط
بنابراين توسل جستن به . اشد ناسازگار ب، ها اجزاي يك كل هستنداين ادعا كه فضيلت

از آغاز ، بكنيم سازگار  اجزاةبا آموز  اين نتيجه را اينكهبيني پائوليني براي مفهوم پيش
 ، ي پروتاگوراسگفتگوو استدالل ديگري دراستدالل در اين . رسدميگمراه كننده به نظر 

ه فضيلت اجزاي يك داند كميكند كه او آن را ناسازگار با اين ميسقراط از موضعي دفاع 
  .(Ibid, p.333) كل هستند

  ا بخشي از عدالت ه ي را زير مجموعدينداري اتوفرون سقراط گفتگويهمچنين در     
 هر چيزي كه ديندارانه است عادالنه است ولي هر چيزي  ويداند به عبارت ديگر از نظرمي

توان اين عبارت مياين نبنابر. )11-12ص،اوتوفرون ( باشدميكه عادالنه است ديندارانه ن
بفهميم چرا ، دهدميهاي پائوليني توضيح بينيگونه كه والستوس با استفاده از پيشرا آن
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  ها كه سقراط معتقد است كه دارا بودن يك فضيلت مستلزم دارا بودن ديگر فضيلت
   . شودمي
دهد مينشان آشكارا ،  پروتاگوراس ذكر شديگفتگوكه از » الف« برهان،از طرف ديگر    

بنابراين به . كندمي جدايي ناپذيري را رد نظرية فضيلت باور دارد و به يگانگي كه سقراط 
  . گمراه كننده باشد فضيلت رسد كه توسل جستن به نظر والستوس در مورد يگانگيمينظر 

  
   الخسگفتگوي در  يگانگي از طريق دانايي

كند كه ميييد أ سقراط ت.1: كندميا مواجه ي الخس ما را با دو معم گفتگواستدالل پاياني
همچون كل فضيلت اشاره ،  به دانايي به خوب و بدوي. شجاعت جزء متمايز فضيلت است

كند اين مي از ديگر اجزاي  فضيلت جدا ،  بنابراين از آنجا كه  آنچه  شجاعت را. كندمي
رسد ميه به نظر دانشي ك، ك نوع خاص يا تابعي از دانش خوب و بد باشده ينيست ك

كه خطرناك است و آنچه كه خطرناك  دانايي به آنچه �باشدميمتمايز از شجاعت 
كه  يپرسش .  است اينهمان با دانش كلي خوب و بد شجاعتشود كهمي اين  نتيجه -نيست

  شود؟ميها  چه چيز باعث تمايز شجاعت از ديگر فضيلتشود اين است كهميمطرح 
تابع پس شجاعت بايد مبتني بر يا است » كل فضيلت«نش خوب و بد  دااگر:  معماي دوم.2

حال . كندميرسد سقراط اين نظر را رد ميحال آنكه به نظر . دانش كلي خوب و بد باشد
تواند بخشي از دانش خوب و بد باشد ميشود كه چگونه شجاعت ميمطرح اين  پرسش 

  . كه تابع آن باشدبي آن
ي پروتاگوراس گفتگو الخس و گفتگوي ميان  توجهيز جالبنيل دوروكس با تمايد    

   وقتي سقراط »پروتاگوراس«در . شودمي دانايي به حل معما  نزديك در بارةدر بحث 
دانايي را هم چون يكي از  ، لت يك كل است كه از اجزا ساخته شده استي فضگويدمي

 و شجاعت قرار دينداري، الت عد، اعتدالكه در امتداد با ، گيردمياجزاي فضيلت در نظر 
ي ئرسد كه دانايي به عنوان جزمي به نظر ن» الخس«در اين با وجود . )349، 359ص(دارد 

 دانش خوب و بد  »الخس« گفتگوي  در استدالل آخر. از فضيلت مورد بحث قرار بگيرد
 وجود دارد كه نامحقق يك برهان كلي در ميان . ه استشدبه عنوان كل فضيلت توصيف 

رسد كه با تبييني از مياين شناسايي به نظر . شناسدميسقراط دانش خوب و بد را با دانايي 
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كند كه مي ادعا ويشود؛ مي چگونه دانش خوب و بد كل فضيلت است به كار برده اينكه
شخص شجاع كسي است كه با فرض داشتن اين دانش هيچ يك از انواع فضيلت را فاقد 

 در اينجا. )199ص( را داراستدينداريعدالت و ، رورتاً اعتدالنخواهد بود چرا كه او ض
عالوه بر اين دانايي از فهرست اجزاي فضيلت در آغاز برهان نهايي ، دانايي ذكر نشده است

 سقراط آشكارا دانايي را با دانش خوب و بد يعني با كل ، »الخس« حداقل در . غايب است
   ).همانجا(پنداردمي يكسان فضيلت

 چگونه ارتباط ، ها اجزاي آن باشندنابراين اگر دانايي تمام فضيلت باشد و ديگر فضيلتب    
كه له ئمساين )  الخسگفتگوي(فهميم؟ سقراط در استدالل آخر مياجزا را  كل و

  كهدهد كه داناييمي اين استدالل پيشنهاد . كندميشجاعت نوع يا تابع دانايي باشد را رد 
  تواند به مي نو يك وحدت فردي است، شودمي فهميده همچون دانش خوب و بد

دانشي كه براي هر يك از .  است تقسيم شودگوناگونهاي هايي كه مطابق با فضيلتبخش
 هاييلت اگر شجاعت و فض. اجزاي فضيلت اساسي است يكي است و نامش دانايي است

 دانش ،گيردميها را دربرند و اگر دانشي كه هر يك از اين فضيلت هستديگر نيازمند دانش
  شاملهاي ديگر بايدرسد كه تعريف شجاعت و فضيلتميواضح به نظر ، خوب و بد است

 هر يك بايد ،  متمايز كل هستنديو چون اين فضائل اجزا ارجاعي به اين معرفت بشود
  . ند ديگر نيز متمايز گرداين را نه تنها از كل بلكه از اجزاآكه ، متمايزي داشته باشدةجنب
شود اين است كه شجاعت مي شجاعت ارائه در بارة» الخس«تعريف ديگري كه در     

در واقع با اين تعريف ديگر آن ايرادي .  استپايداري است كه همراه با دانش خوب و بد
آورد تا نه تنها ميشود چرا كه پايداري راهي را فراهم ميه شد وارد نتكه در ابتدا گرف

پايداري جزء . فضيلت بلكه از ديگر اجزاي فضيلت نيز تشخيص بدهيمشجاعت را از تمام 
استقامت و : گيردمي را در بر عاملاساسي شجاعت است و اين تعريف از شجاعت دو 

در حالي كه ، كندميهاي ديگر متحد شجاعت را با فضيلت،  دانشعامل، دانش خوب و بد
  . شودمياز ديگر اجزاي فضيلت  باعث جدايي و تمايز فضيلت شجاعت ،  پايداريعامل

 هر يك از اين اجزا اينكهبنابراين اجزاي فضيلت از يكديگر متمايز هستند نه به دليل     
 ةجنب  به اين دليل كه هر يك از اين اجزاهانواع يا توابعي از دانش خوب و بد هستند بلك

   . كندمي را از دانش خوب و بد جدا آنهاخاصي دارند كه 
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توانيم شجاعت را ميديگري كه در اين باره مطرح شده بود اين است كه چگونه      پرسش
 نباشد؟ سقراط در استدالل آن اگر شجاعت تابع بدانيمبه عنوان بخشي از دانش خوب و بد 

 كسي اينكه گفتناست با » تمام فضيلت«دهد كه چگونه دانش خوب و بد ميآخر توضيح 
 ، الخس ( يا شجاعت را فاقد نخواهد بوددينداريت و عدال، اعتدالكه چنين دانشي دارد 

 دانايي تمام فضيلت است وكسي كه داراي اين فضيلت باشد ،پس طبق اين تفسير. )199ص
به  از طريق دانايي هاي ديگر ضرورتاً و فضيلتاستداراي ديگر اجزاي فضيلت نيز 

تني بر فضيلت است خورند و اين دانايي است كه در هر عملي كه مبمي پيوند يكديگر
اما بسياري از ، اعمالي هستند كه هم شجاعانه هستند و هم عادالنه. دهدميخودش را نشان 

 عادالنه نيستند و نيز بسياري از اعمال هستند ،  شجاعانه هستنداينكهاعمال هستندكه در عين 
 اعمال مبتني ةحال آنكه هم. باشندمي عادالنه هستند اما مبتني بر شجاعت ناينكهكه در عين 

   .  عاقالنه خواهند بود، بر فضيلت تا آنجا كه مبتني بر دانش خوب و بد هستند
  
  الخسگفتگوي  پروتاگوراس و گفتگوي در فضيلتيگانگي 

   بررسي »الخس « و»پروتاگوراس«  گفتگوهايدر  يگانگي فضيلت راةتاكنون مسئل
   .  وجود دارد وگفتگايم و روشن شد كه چند ناسازگاري ميان اين دو كرد

   جز فضيلت دانايي را همچون بخش مجزايي  بهها فضيلتةسقراط هم» الخس« دركهــاين. 1
دانايي يا دانش خوب و بد را همچون تمام فضيلت وي ، گرفتمياز يك كل در نظر 

  هاي ديگر را تضمين  فضيلتةدارا بودن هم، گرفت چرا كه دانا بودنميدر نظر 
هاي  چرا كه از طريق دانايي فضيلت، كليد يگانگي فضيلت استپس دانايي. كردمي

» پروتاگوراس«هاي سقراط در حال آنكه استدالل. شوندميديگر ضرورتاً به هم مرتبط 
كه آشكارا در وضعيت نابرابري با  هاستهدفشان ثابت كردن اينهماني فضيلت

  . يز هستند ها از يكديگر متمافضيلتدر آن گفتگو قرار دارد كه » الخس«
  ها را همچون اجزاي متمايز يك كل در فضيلت» روتاگوراسـپ« كه درمياـراط هنگــسق. 2

اعتدال و شجاعت همچون يكي از ، دينداري، دانايي را در كنار عدالت، گيردمينظر 
  . پس دانايي در اين گفتگو تمام فضيلت نيست ، گيردميها در نظر فضيلت

  مورد يگانگي   سقراط درة  آموزدر بارة ميهاي مبهانهــگوراس نشروتاــپتگوي ــگفدر . 3
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   ارائه شدند تا اينهماني نبراي ايها كه اكثر استدالل حالي در. فضيلت وجود دارد
كوشد تا ثابت كند مي استدالل پاياني  براي مثال سقراط در، ها را نشان بدهندفضيلت

، اينهمان است، به آنچه بي خطر است وكه شجاعت با دانايي به آنچه خطرناك است 
داللت بر اين دارد كه سقراط شجاعت را از لحاظ تعريف متمايز از ديگر سخن اين 

 در بارة سازگاري نظرية الخس گقتگوي در ،از طرف ديگر. داندميها فضيلت
شود و فضيلت همچون يك كل در نظر گرفته شده است كه مييگانگي فضيلت ارائه 

ي از لحاظ تعريف متمايز از اجزا ديگر و متمايز از كل ئخته شده و هر جزاز اجزا سا
  . باشدمي

   درسقراط  . ودـــشميده ــ ديگوــگفتن دو ـر ايـي آخاـهنارهـ سرانجام ناسازگاري در ب.4
دانايي به آنچه خطرناك عنوان كند كه شجاعت بايد به ميستدالل ا» پروتاگوراس«

همين تعريف توسط نيكياس » الخس«اما در ، تعريف شود، تاست و آنچه بي خطر اس
  . كردن را رد آ سقراط ليمطرح شد و

گفتگو را  ناسازگاري ميان اين دو توانمي چگونه ما اين است كهپرسش بنابراين     
ري ازگاند فهم اين ناساه در يك دوره نوشته شدگفتگو؟ از آنجايي كه اين دو دريافت

 سازگار ند با يكديگركه آشكارا با هم ناسازگاررا توان اين دو نظر ميآيا . استتر دشوار
  . كند كه ناسازگار با يگانگي فضيلت استمياي دفاع نمود؟ يا اينكه افالطون از آموزه

كه  و گزنفون است كه براي حل اين ناسازگاري وجود دارد نظر ارسطو يكي از راهايي    
 شجاعت به عنوان دانايي به آنچه در بارةرا روتاگوراس  پگفتگويهر دوي آنها برهان آخر 

  . كنندميييد أنچه خطرناك نيست تآخطرناك است و 
 پروتاگوراس گفتگوي كه از زبان سقراط در  اوليداللتارسطو وگزنفون اس ةبه گفت    

گونه باشد بايد استدالل پاياني اگر اين .اندمطرح شده از سقراط تاريخي گرفته شده
 يگانگي فضيلت از در بارةالخس گفتگوي  پروتاگوراس و موضع متفاوت ويگفتگ

اسازگاري ن در بارةهاي زير را گزنفون و ارسطو تبيين،بدين ترتيب. ابداعات افالطوني باشد
 ةافالطون وظيف،  پروتاگوراسگفتگوي در نوشتن. دننكميميان اين دو محاوره مطرح 

 ناسازگاري ميان در بارةهاي سقراط تاريخي رهان ب وخودش را تدوين ادعاهاي گوناگون
 كه در تفسير ،نظر سقراط وجود دارد اين  در بارةاي نگراني حل نشده. داندميها فضيلت
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 بنابراين افالطون . شوندميو پروتاگوراس حفظ ) سقراط( ميان استاد رةافالطوني در مناظ
كند؛ از مي سازگارتر را مطرح يةنظركند و يك ميالخس اين نگراني را حل گفتگوي در 

 به ها اينهمان هستند و از طرف ديگر اوكند كه فضيلتمييك طرف او اين ادعا را مطرح 
 متمايز يك كل هستند و اينكه دانايي يها اجزا كه فضيلتپردازدمي اين نظر عةبسط و توس

ضيلت نيست بلكه  يگانگي فةواقع هدف افالطون براندازي آموز در .كليد يگانگي آنهاست
 . )Devereux, p. 335( گرداند آن را سازگارتر و قابل دفاع تر تاتقويت آن است 

  
  »قوانين«و»مرد سياسي«و»جمهوري« گفتگوهاي يگانگي فضيلت در

، جاعتشاو از چهار فضيلت اصلي ،استترين اثر افالطون  كه بزرگجمهوري گفتگويدر
. كندنميسي رگانگي فضيلت را بر يةلئ مساً مستقيموي. بردمي و عدالت نام اعتدال، دانايي

 ةپذيرد و نه نظريميها را  اينهماني فضيلتةرسد كه او نه نظريميبا وجود اين به نظر 
، داردها تعاريف متفاوتي  از آنجايي كه او براي هر يك از اين فضيلت.  راجدايي ناپذيري

   و اعتدال و عدالت نيز به نظر در مورد شجاعت. نيستنداينهمان  با يكديگر آنها
  بنابراين او . دتوانند جداي از دانايي وجود داشته باشنمي كه استرسدكه او معتقد مي

  .  جدايي ناپذيري باشدةتواند در اينجا موافق نظريمين
هاي ديگر را  دارا بودن تمام فضيلت، رسد كه دارا بودن داناييمي به نظر گفتگودر اين     

ها وجود دارند كه جدا از دانايي هستند اما دانايي  اما بعضي از فضيلت،كنديمضمانت 
ها را داشته باشند بدون  ممكن است برخي از فضيلتهانايعني انس: جداي از آنها نيست

به نظر  . باشدميهاي ديگر را دارا  اما كسي كه دانا است ضرورتاً فضيلت،  دانا باشنداينكه
هاي ها و فضيلت كه شخص بايد ابتدا برخي از منشاست اين باور  افالطون بررسدمي

  .  دانش خير را به دست آورداينكهاخالقي را كسب كند قبل از 
 . شودميست س يگانگي فضيلت در بارة نظر افالطون  قوانينو مرد سياسي گفتگويدر     

 ةگيرد و از زبان بيگانيمشجاعت و ميانه روي را ابتدا جداگانه در نظر » مرد سياسي« در وي
ا بهره داشته باشند هكه از اين فضيلترا اند و ما كساني گويد هر دوي آنها فضيلتميآتني 

توانند جدا از يكديگر وجود داشته باشند بلكه آنها مي اما اين دو فضيلت نه تنها ؛ستاييممي
 هستند اما معتدل كساني كه از فضيلت شجاعت برخوردار. ماهيتاً با يكديگر ضد هستند
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روي بيشتر است و از شان از ميانهنيستند به خشونت تمايل دارند در مقابل كساني كه بهره
 ، مرد سياسي(دهندباشند به آرامش و دوستي تعلق خاطر نشان ميميشجاعت برخوردار ن

   .)306-7-8ص
چرا كه اگر   ،مرد سياسي راستين كسي است كه از اين هر دو فضيلت برخوردار باشد    

 اگر چه احتياط و عدالت و صلح و ، باشد) يخويشتن دار( ماليم و معتدلي ةداراي روحي
 عمل است را دارا نخواهد بود و ة رايج خواهد ساخت اما سرعتي كه الزمعهصفا را در جام

از طرف ديگر حكمران با شهامت و دالور در رعايت احتياط و عدالت كوتاهي خواهد 
س امور جامعه أولي اگر افرادي كه در ر ، شديد و سريع خواهد بودورزيد و در عمل

  كار جامعه درست انجام ، هستند از يكي از اين دو فضيلت بي بهره باشند
اش به هم پيوستن ارواح شجاع و بنابراين غايت هنر بافندگي سياسي كه وظيفه. پذيردمين

 دوستي و از طريق آن دو را شود كه هنر شاهانهميحاصل  ميهنگا، ارواح معتدل است
  . )311 ص،همان(سازگاري به هم بپيوندد 

 كه داشتن شجاعت يا اعتدالــاني از اينـــ نشاسيــرد سيــگوي مــگفتابراين در ــبن    
   . هاي ديگر باشد نيست مستلزم دارا بودن فضيلت)داريخويشتن(

ارد به اصالح قوانين موجود وي سعي د  آخرين اثر افالطون است كهقوانينگفتگوي     
 فرد آتني . شودمي نيز مطرح گفتگو در اين لتگانگي و چندگانگي فضي يةلئمس. بپردازد

سي شجاعت ر بردر بارةفضيلت و ) ايده( شجاعت و ديگر اقسام يا انواع در بارة قوانين در
 آنها ةط آنكه اشاره كند كه رابدون ب، گويدميسي ديگر انواع فضيلت سخن رقبل از بر
 هدفي عملي در وي. آن زمينه درست است ي ترديد درباين كار  ،همراه داردبه مشكلي 

در اينجا  .كيد بيش از اندازه بر شجاعت جسماني مقابله كندأخواهد با تمي وپيش دارد 
 يگانگي فضيلت استقبال در بارةمخاطبان او سوفسطائيان زرنگي نيستند كه از بحث فلسفي 

شجاعت يكي از انواع : سازدمي او ديدگاه متعارف آن زمان را مطرح ،روكنند از اين 
 ص( انواع  فضيلت را در مردم ايجاد كندةقانونگذار همكه اما الزم است  ،فضيلت هاست

705 ،630( .  
مشروط بر اينكه معاني آن روشن ،  ديگري استفاده كردةيا هر واژ» اجزا «ةتوان از واژمي    

شود كه آيا مياين موضوع مطرح  )696 ، صهمان(در كتاب سوم . )633، صهمان(باشد 
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 همان سخني اًهرزه باشد؛ دقيق ممكن است كه كسي بسيار شجاع و در عين حال تبهكار و
 انكار آن رااظهار داشت و سقراط  )349ص( پروتاگوراس گفتگويكه پروتاگوراس در 

 نيازهاي آموزش و پرورش انجمن  اما وقتي افالطون در آخرين كتاب به توصيف،كردمي
شوند و از اين جهت با پاسداران مينام پاسداران نيز ناميده  كه با شوراي شبانه - شامتعالي

بلكه از دانش دقيق نيز يستند، نباور صحيح متكي به جمهوري همانند هستند كه فقط 
   در آنجا ظهور  پخته اوفلسفة و كندميرا مطرح  پرسشاين ، پردازندمي -برخوردارند 

  .)963ص(يابدمي
 گويي هر كدام از آنها چيز جدايي است با اين ،گوييمميما از چهار نوع فضيلت سخن     

گويي هر كدام چند تا نيستند ، ناميممي» فضيلت«يعني ،  نامه يكحال هر كدام از آنها را ب
 براي مثال ،  است فرق ميان انواع آسانةحقيقت امر چيست؟ مالحظ.  چيز هستنده يكبلك

شجاعت از اين حيث با دانايي فرق دارد كه فقط نيروي طبيعي است و در حيوانات وحشي 
 شجاعت نيازمند استدالل نيست در حالي كه هيچ روحي . شودميو كودكان نيز يافت 

 اما آنها به چه معني يك چيز هستند؟ . تواند بدون استدالل به دانايي دست يابدمين
 الزم است در پرسشگويد براي پاسخ گفتن به اين مياما ، كندميسخي عرضه نافالطون پا

خر از أروشي كه او در محاورات مت، روش ديالكتيكي جمع تقسيم مهارت داشته باشيم
  . )25 -26 ص،18ج، گاتري(طرف به كار گرفته است فايدروس به اين

گيرد كه مييفيت در نظر افالطون شجاعت را همچون يك ك ،گفتگوبنابراين در اين     
 ةرسد كه مستلزم دانش و عقيدمين را دارا باشند و به نظر نآحتي حيوانات نيز ممكن است 

   پرسشي همچنين. پذيردمي جداناپذيري را ننظرية  گفتگو در اينوي. درست باشد
چه ، ها وجود دارند و سودمندنداگر فضيلت. كندمي مفهوم يگانگي فضيلت مطرح ةدر بار

رسد كه افالطون به مي را فضيلت بناميم؟ اما به نظر نآنها ةشود كه ما همميچيزي باعث 
  . اين پرسش پاسخي داده باشد

  داند و مي افالطون تنها هدف قانونگذار را فضيلت انساني يننقوادركتاب دوازدهم     
 رهبر آن سه عدالت و دانايي وجود دارد و دانايي، اعتدال، گويد چهار فضيلت شجاعتمي

همين تفاوت باعث شده كه  اين چهار فضيلت باهم تفاوت دارند و. فضيلت ديگر است
 بنابر اين پيدا . خوانيمميك نام ه ي اينها را بةك نام بخوانيم ولي ما همبه ي را آنهاهريك از 
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ني  يع-ك نامبه ي را آنها ة چرا هماينكه آسان است اما روشن ساختن آنهاكردن تمايز ميان 
 نيز اين  قوانينگفتگويبنابراين در . )963ص، قوانين (يستخوانيم آسان ن مي-با نام فضيلت

 اين در بارةرسد كه خود افالطون نيز تا پايان عمرش ميبه نظر  و شودميله آشكار نئمس
  . در حالت ترديد بوده استله ئمس

 
  نتيجه 

  . شتند مردم به چندگانگي فضيلت باور داةسوفسطائيان و عام
 اما عادل نيستند و بسياري عادل ،گويد بسياري از مردم شجاع هستندپروتاگوراس مي    

ها يكي هستند و اين  فضيلتةكند كه همدر مقابل سقراط ادعا مي.  اما دانا نيستند،هستند
  . يگانگي در نظرش نشان آن است كه فضيلت معرفت است

اشت اما اين يگانگي در گفتگوهاي پروتاگوراس افالطون نيز به يگانگي فضيلت باور د    
شود يكي اينكه فقط يك فضيلت وجود دارد با پنج نام و الخس به دو صورت مطرح مي

ها ماهيت و تعريف خودش را دارد و در عين حال متفاوت و ديگر اينكه هر يك از فضيلت
  . به نحو ضروري با يكديگر ارتباط دارند

توان وي را گيرند و درعين حال نميدر معرض نقدهايي قرار ميهر يك از اين دو نظر     
جمهوري اين دو تفسير در گفتگوهاي پاياني وي مانند . مقيد به يكي از اين دو نظر دانست

   نيز وجود دارد و هيچ يك از اين دو نظر به نفع ديگري تفسير قوانينو  مرد سياسي و
كه به يگانگي فضيلت باور داشت تا پايان عمر رسد كه وي در عين اين به نظر مي. شودنمي

    . در پذيرش نهايي يكي از اين دو تفسير در حال ترديد بوده است
  

  توضيحات

  . استخراج شده است دانشگاه اصفهان فلسفة ة كارشناسي ارشد رشتةاين مقاله از پايان نام
1. unity as identity 

2. inseparability unity as 
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  . 1380، خوارزمي    
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