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This article returns to the longstanding problem of the soul/body relation. 

However, highlighting Orphism's impact on Plato, instead of arguing for a 

new account of this relation, the current study tries to trace back the problem 

to Orphism. Reading Plato’s work, while keeping in mind the Orphic rituals 

and beliefs concerned with immortality, would shed new light on the rise of 

the notion of the soul. Accordingly, some Orphean teachings and 

mythological origins will be reviewed. Then it will be focused on some of 

Plato's dialogues, which had a profound effect on later soul studies, to 

demonstrate how they are formulated based on Orphean themes. 
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Extended Abstract 

What can be considered as Greek religion consists of myths and rituals, i. e. countless narratives attributed 

to Homer and Hesiod, and in addition, mystery religions such as Orpheus and Dionysus, whose contribution 

in the formation of Greek religion cannot be ignored. In the meantime, it seems that the Orpheus ritual, 

which is formed around the myth of Orpheus, is the most central of these rituals. As evidenced by history, 

religion has played a fundamental role in the daily life of the Athenians and the Greeks of the ancient period. 

The Greek “city”, with all the meaning that can be put on the shoulders of this word, was built around a 

temple that was the worship of one of the gods of Olympus. Therefore, Plato's thought, as a thinker who 

belongs to such a city or structure, will undoubtedly not be unrelated to it. But it seems that the position of 

the commentators in examining this ratio needs to be reviewed. There is a consensus in this claim that Plato's 

philosophy and teachings is related to Greek religion and specifically Orphean religion. But what is 

sometimes a point of dispute is the nature and manner of this effect. The dominant view emphasizes that 

part of Plato's dialogues that criticizes and negates myths and religious rituals. As a result, Plato's position 

is considered to be more concerned with the transition from them and the establishment of a new building. 

Our research, on the contrary, aims to strengthen the assumption based on the evidence taken from the 

dialogues that Plato's approach to the tradition before him, including myths and rituals, is generally 

receptive, positive, and stabilizing, and his criticisms of It is in the direction of expansion and promotion of 

the thought of Orphean sages and not a transition from it. 

This research focuses on the doctrine of the soul in the Orphean religion and its influence on Plato's 

anthropology, because he considers it as the foundation of the theory of knowledge, the doctrine of forms, 

and especially the ultimate aspect of his teachings, which is the resemblance to God. In this regard, after 

referring to the origin, doctrines, and rituals of this religion, we will examine the Orphean aspect of the 

doctrine of the soul in Plato's thought with regard to some Platonic dialogues. 

Among the later commentators of Plato, this approach is common - although there are criticisms about 

it - that the formation of the soul-body duality is due to the teachings of the Orpheus religion, and thanks to 

it, for the first time, the perception of immortality occurred in Greek culture. (Yeager, 1392, 133-155) 

According to some commentators, the Greek people believed what remains of a person after death is 

nothing but fame and a good name. (Jaeger, 1965, p.99) And in fact, it was the mysterious rituals that made 

the divine and immortal part of human existence the center of attention and designed a program based on 

practical rituals to nurture and refine that divine part. According to the Orphean thinkers, the soul is the part 

of the divine that has been imprisoned for the first sin i.e participating in murder of Dionysus, and getting 

out of this prison is promised to those who initiated to the ritual. 

Orphism emerged in the sixth century BC. Herodotus considers it related to Pythagoras and its origin is 

Egypt and Bacchic rituals or Dionysian rituals. The Orphism movement linked the Homeric view of 

immortality with the idea of the immortality of the soul. 
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All souls originate from divinity, and through justice, every soul is in the cycle of birth and rebirth, and 

this cycle continued until a person will be free from it through Orpheus's purification and the soul that 

released from the body and the cycle of birth and death can return to its divine position (Cornford, 1912, 

pp. 110-111).  

The body or soma has a titanic origin, that is, it is earthly, impure, and perishable; And the soul, which 

has a Dionysian origin, is imprisoned in it, a prison that is like a grave or soma for him and he must escape 

from it (Casadiegos, 2012, p. 42). The word that is used equivalent to a corpse in Greek is σώμα, and the 

word σήμα, which means grave, has the same root. According to this doctrine, the soul is united with the 

body and trapped in it due to a great sin against divinity but the way to salvation is still open, and that way 

of salvation is the telete. A purification practice that In the first place, requires the process of refining and 

removing the substance and foundation of sin, and most importantly, the ritual of initiation to the secrets, 

which is performed by a guide who knows the ways of Hades. But what will be waiting for those who did 

not join the ritual, were successive incarnations in the form of humans or animals until they were finally 

initiated into the cult. 

.  
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 ها: واژهکلید
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 .نفس، سقراط، افالطون

 

 

 یراید و پذمتعد یهاپژوهش ةیاست درازدامن که تا به امروز دستما یفلسفه بحث خینفس و بدن در تار انیم یزانگاریتما
اورند که ب نیغالب مفسران بر ا .است بوده یتا علوم شناخت یاتیمختلف از مباحث اله یهادر حوزه یجابیو ا یسلب یآرا

آن بخش  و ایاورفه متفکران تأمالت در - فلسفه حوزة در کمدست – یزانگاریتما نیا یریگشکل یهابارقه نینخست
س پژوهش، پ نیدر ا .وجود انسان است یرایو نام یکه ناظر به مراقبت و پرورش پارة اله شودیم افتیاز مناسک آنان 

از محاورات افالطون ناظر به آموزة  ییهاآن، به پاره یاخاستگاه اسطوره یاورفه و بررس نییاز نظر به آموزة نفس در آ
ون را افالط توانیها مو به استناد آن شده یبندصورت یااورفه نیبر اساس مضام میکه معتقد میکنینفس اشاره م

و  یالتع یدر راستا یعمل یسلوک ،ینظر یهارا در کنار آموزه کیالکتیاو، د یدانست و روش فلسف یااورفه یمیحک
 .دکر ریتفس یآن پارة اله ییرها

های پژوهش ،آن بر آموزة نفس افالطون ریتأث وفه اور نییبر دوگان نفس ـ بدن در آ یتأمل .(1051) .کورنگ بهشتی، رضابینای مطلق، سعید؛ دامادی، مریم؛ : استناد
 DOI: http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.51777.3226 .029-612 :(05)16، فلسفی
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  مقدمه
 اریختدر ا ودیکه از هومر و هز یتیروا شماریب یعنی ها؛نییها و آشمار آورد، مشتمل است بر اسطورهبه  یونانی نید توانیمآنچه 

 یونانی نید کرةیپ یریگکه نقش آنها را در شکل یسوسیونیو د یاورفئوس نییهمچون آ یاسرار انیو افزون بر آن، اد میدار
 نیا نیتریاورفه که حول اسطورة اورفئوس شکل گرفته است، محور نییآ رسد،یبه نظر م انیم نیدر ا .گرفت دهیناد توانینم
 .هاستنییآ

اساساً  .استه داشت یجد یو حضور نیادیبن یدورة باستان نقش انِیونانیو اساساً  انیروزمرة آتن یدر زندگ نید خ،یتار یگواه به
المپ بود، بنا  زدانیاز ا یزدیکه پرستشگاه ا یلفظ افکند، گرداگرد معبد نیبر دوش ا توانیکه م ییبا تمام بار معنا ،یونانیشهر 

اما به نظر  .د بودبا آن نخواه نسبتیب شکیب ،یساختار ایشهر  نیمتعلق به چن یعنوان متفکربه زین فالطونا شةیپس اند .شدیم
 یونانی نیبا د یافالطون نسبت ماتیمدعا که فلسفه و تعل نیدر ا .است ینیبازب ازمندینسبت ن نیا یموضع مفسران در بررس رسدیم

 .است ریتأث نیو نحوة ا یچگونگ شود،یاما آنچه گاه محل اختالف واقع م .هست نظردارد، اتفاق  یااورفه نییطور خاص آو به
موضع  جهیدر نت .پردازدیم ینید یهانییاسطوره و آ یدارد که به نقد و نف دیافالطون تأک یهااز گفته یغالب بر آن بخش دگاهید

 یپژوهش ما، به عکس، بر آن است تا بر اساس شواهد .شودینو پنداشته م ییبنا سیناظر به گذار از آنها و تأس شتریافالطون، ب
در  ها،نییها و آسطورهاز خود، اعم از ا شیافالطون نسبت به سنت پ کردیگمان را قوت بخشد که رو نیوگوها ابرگرفته از گفت

 .از آن است و نه گذار یااورفه یحکما شةیاند یواقع در جهت بسط و ارتقااو به یاست و نقدها کنندهتیو تثب یجابیا را،یکل پذ
ه افالطون متمرکز خواهد بود چراک یشناسآن بر انسان ریاورفه و تأث نییها، بر آموزة نفس نزد آتمام آموزه انیز ما پژوهش نیا

به  یاراستا پس از اشاره نیدر ا .داندیتشبه به اله م یعنیاو  ماتیتعل یوجه عمل ژهیوشناخت، آموزة صور و به ةینظر ادیآن را بن
 یبررس افالطون شةیآموزة نفس را در اند یاصبغة اورفه ،یمحاورات افالطون یبا نظر به برخ ن،ییآ نیو مناسک ا هازهخاستگاه، آمو

 .میکنیم

  باستان ونانیمسئلة نفس در  نةیشیپ
دوگان  یریگاست که شکل جیقول را نی( اونانی لسوفانیف نینخست اتی)در اله گرینمونه  یمفسران متأخر افالطون، برا انیدر م

 ونانیدر فرهنگ  یاز جاودانگ یاتازه یبار برداشت و معنا نیاول یآن برا منیاورفه است و به  نییآ یهانفس ـ بدن، مرهون آموزه
 .قول وارد است نیهم بر ا یی( اگرچه نقدها100-133: 1322 گر،ی) .رخ نمود
 شده داریپد سراتائویت یاسپارت یرزم یهاهیدر مرث الدیاز م شیبار در قرن هفتم پ نینخست یمعتقدند که مفهوم جاودانگ یبرخ

بر »است: داده شده یاند وعدة جاودانگکشورشان جان داده یکه در جنگ برا یانیجوو در آن به جنگ (139-130: 1202گر، ی)
 انیآرامگاه او و فرزندانش در م .رودیو تمام شهر در غم از دست دادن او فرو م کنندیم یسوگوار کسانیو جوان  ریپ ،یانسان نیچن

 نیریگرچه به جهان ز راستیاو نام .و نام او فراموش نخواهد شد ماندیم یباق ادهایو در ا فیمردمان مورد احترام است و خاطرة شر
 .(152: 2553نیکول، )مک استرفته 

ه جز آواز ستین یزیچ ماند،یم یآنچه پس از مرگ از انسان باق یعهد هومر ونانیمفسران، در باور مردمان  یبرخ یبر رأ بنا
وجود انسان را مرکز توجه قرار دادند  یرایو نام یبودند که پارة اله رازورزانه یهانییآ نیدر واقع او  (22: 1260گر، ی) کین یو نام

فس آن ن ،یانزد متفکران اورفه .کردند یطراح یآن پارة اله شیپرورش و پاال یبرا یعمل یبر آداب و مناسک ینمبت یاو برنامه
 تن درآمده است( به زندان سوس،یونیمشارکت در کشتن پسر زئوس، د ن،یی)که در آن آ نیاست که به مجازات گناه نخست یپارة اله

 .شودیوعده داده م نییآ نیکه به واردشدگان به ا است یتیزندان، فرجام و غا نیاز ا ییاست و رها
و در اشعار  یسقراطشیپ لسوفانیف یشناسخود را در نفس جیتدربه راینام یانسان از نفس یاساس، باور به برخوردار نیهم بر

اه آلوده که به گن یبه نفس ندار،یاز پ یادهیدر قص .نشان داد نداریهمچون پ یو در آثار شاعران الدیاز م شیقرن ششم و پنجم پ
 .ودشیشده ساکن مدادهبرکت یهانیاست و به آن نفس بشارت داده شده که پس از مرگ در سرزم دهوعده داده ش یجاودانگ ستین

لمرو و به ق شودیسخت، سرانجام آزاد م یو در تالش یدرپیپ یهااست، در گذر از تناسخ یمند از موهبت جاودانگکه بهره ینفس
 .دیآنها در فلسفة افالطون به کمال رس ماتیو از رهگذر تعل انیثاغوریف دآموزه نز نیا .گرددیاوست باز م لیاص گاهیکه جا انیخدا

 :است قابل اشاره یدر چند گام کل ان،یونانی شةیدر اند یتطور مفهوم جاودانگطور خالصه پس به
برخوردار از  یاو در آنها قهرمانان اسطوره شودیهومر ارائه م یاکه در اشعار اسطوره ییمایآن، در س ینفس و جاودانگ (1

  .دمانیاست که از آنها بر جا م یکیهمان نام ن یجاودانگ نیو ا شوندیدانسته م یموهبت جاودانگ



 

 
 6046، 04، شماره 61 دوره ،های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (40): page 602  

602 

 یاز زندگ ،یاز معان یعیوس فیو واژة پسوخه ط افتیبازتاب  یپساهومر یگونه که در اشعار باستانآن، آن ینفس و جاودانگ (2
ه کار رفت آن ب یاریو هش ذیلذا اق،یبا تمام نشاط، اشت اتیح یپس از مرگ را در بر گرفت و به معنا یگرفته تا زندگ یذهن

 نداشت یاسابقه چیاز آن ه شیتا پ یمعان نیا .شد ریتعب یاریو هش یخودآگاه أمل،انسان، مرکز ت یزندگ یو هستة اصل
 .شد یترگسترده قیمصاد یرایپذ زین یو به تناسب آن، واژة جاودانگ (220-353: 1222)کالرک، 

به  لیاست و در ادامه به تفص یااورفه نییطور خاص آو به یرازورز یهانییکه متأثر از آ ییآن در معنا ینفس و جاودانگ (3
  .میپردازیآن م

 آن راثیخاستگاه و م سم،یاورفئ

مرموز  یروهایبا ن توانستیو آواز داشت و م یقیموس یبرا ییجادو ییبود که توانا موزها انیاز م یاگریاورفئوس فرزند آپولو و خن
 انیدر م .کردندیرا تجربه م یساز او لذت بزرگ ینوا دنیبود که همة موجودات با شن لیدل نیارتباط برقرار کند و به هم عتیطب

آواز  که اورفئوس یهنگام .داده است هیبه او هد ییطال یکه آپولو نواختن را به اورفئوس آموخته و چنگ دمشهور بو نیمردمان چن
 دهندیشده با وحوش نشان مو احاطه ییروستا یطیاغلب او را در مح هاینگارلیشما .ردکیسکوت م عتیهمة طب دادیسر م

 .(05: 2512)کاسادیئگوس، 
رفتار گ قیعم یمار، به اندوه شیبر اثر ن کهیدیاورفئوس از مرگ معشوقش ائر یآمده است که وقت مجموعه آثار آپولودروس در

که با  دهندیسرانجام به او رخصت م کشد،یو مالقات با هادس م نیزم ِرینزول به ز ای سیتا آنجا که کارش به کاتاباس شودیم
 ر،یمس انةیننگرد؛ اما در م د،یآیاو م یاش که از پبه معشوقه نیبه زم دنیاز رس شیکه تا پ یشرط بهبازگردد  نیاش به زممعشوقه

 ستنیبا نگر جهیاست، در نت کهیدیواقعاً ائر دیآیاو م یکه از پ یکس ایآ ندیتا بب گرداندیو او سر برم دیآیبه سراغ اورفئوس م دیترد
 ابدییوف موق یاورفئوس به اسرار نهان س،یحال به برکتِ عملِ کاتاباس نیبا ا .دهدیم ستاز د شهیهم یبه پس، معشوقة خود را برا

  .ابدییرتقا ما نیمعاصران و مؤمنان اعصار پس یبرا ینید یشوایپ کیچندان که عمالً به مقام  دیافزایاو م ینیامر بر اعتبار د نیو ا
ا هرودوت آن را مرتبط ب .ظهور کرد الدیاز م شیدر قرن ششم پ ،یااسطوره تیروا نیو بر اساس ا نییآ کیمثابه به سمیاورفئ

 شیدایربارة پد شتریپژوهش ب یرو برا نیاز ا .داندیم یسوسیونیمناسک د ای کیباک یهانییو خاستگاه آن را مصر و آ ثاغورسیف
 .شود یآن بررس یسوسیونید نةیزماست که  ستهیبا سمیجنبش اورفئ

 اورفه نییآ یسوسیونیخاستگاه د

 است یستو سرم خلسه یخدا او حال نیع در .است کرده هیاست که به انسان شراب هد ییباستان، خدا انیونانیباور  در سوسیونید
 ؛بخش ارواح مردگانیو تسل استرنج و مرگ  یعشق شورمندانه و خدا یاو خدا .دکنیحضورش در انسان آثار جنون را آشکار م و

اب و شر دنیاغلب شامل نوش نییآ نیمناسک ا .(02-02: 1260)اوتو،  شوند میدردآلودش سه ریدر رنج و تقد دیپرستندگان او با
 و هانشت از را فرد ندیفرآ نیا .بود وجد ایکننده در مراسم به حالت خلسه فرد شرکت یبایو هدف از آن، دست کیاروت کاتیتحر

 ژهیونجام آن بها اقیو اشت نییآ نیا .کردیاو ممکن م یرا برا یخوشبخت یة نوعتجرب و دیبخشیم ییرها یکیزیف یزندگ یفشارها
 .(235: 2556)مورگان،  بود تیالوه به یابیدست و نفس یجاودانگ به ناظر

 را هاتانی، پسر زئوس و سمله، تسوسیونیاست: هرا از سر حسادت به د نیچن یاورفئوس اتیاسطوره بنا به روا یة اصلیدرونما
تکه تکه و رسانندیم قتل به سپس و بندیفریاو را م یبازاسباب و نهییآ با هاتانیت .برسانند قتل به را یاله نوزاد تا زدیانگیبرم

 ایحا را او باز و آوردیم گرد را او تن یهاپاره و دهدیم نجات را او قلب آتنه گرید ینقل در ایبانو رئا زدیا اما خورند،یم و کنندیم
؛ راون؛ )کیرک آمد دیپد خاکستر آن از انسان نژاد و کرد حمله هاتانیت به یاصاعقه با هولناک جرم نیا یاما زئوس به جزا .کندیم

 .(39-00: 1209شوفیلد، 
 سوسیونید و بودند هاانسان انیم از ییهامونیدا یاسرار یهانییآ انیخدا اساساً .بود انیاز جنس آدم ییخدامهین سوسیونید
داشت  1یکمنس یتیماه گرفت، شکل او پرستش و داشتیگرام حول که یمناسک و شدیم یتلق یونانی نید در یاسرار یخدا نوعاً

ر در وجد خدا د .خلسه یگریوجد و د یکی: شدیدو مؤلفه شناخته م لیو ذ گرفتیشکل م مونیانسان و دا انیم ییو در گردهما
ل نائ تیو الوه یجاودانگ یو انحالل در وحدت، به نوع تیاز زندان فرد ییانسان با رها یو در دوم شدیحاضر م روانشیپ انیم

                                                 
1. sacramental  
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و  یگساریم نییآ .شدیم دهیپرستندگانش باز آفر یخداوند در خالل احساسات و عواطف جمع یدر هر مراسم نیبنابرا .شدیم
 یودنمیپ جیتدربه فاصله نیا و است گشوده خدا و انسان انیم راه که بود باور نیبخش انانیحاصل از آن همواره اطم یخودیب

 .(12: 1212)کورنفورد،  خدا شود تواندیحاضر شود و انسان م انیآدم انیدر م تواندیاست، خدا م
نفس  ای مونیدا نیو ا افتندییم اتیح مونیدا اینفس  کیواسطة به که بودند وستهیپ یگروه یسوسیونید جماعت گرید انیبه ب

ة آن جیکه در نت رفتیم شیپ یاگروه به گونه نیا یو زندگ شتآنها حضور دا یگروه و در ورا یهمزمان در همة اعضا یکل
 اریبس یمفهوم نیاست و ا تیبرابر الوه یونانیدر عالم  ییراینام ای یجاودانگ .شدندیمبرخوردار  یپس از مرگ از جاودانگ روانیپ

  .(165-162: 1212)کورنفورد،  است یاسرار یهادر آموزه یاساس
 حضورا خاکستره انیهم در م سوسیونید یایاست اما بقا یتانیلحاظ محتوا تبه انسان عتیطب کهرو  آناز  دیگویاسطوره م

 زیتما انگارگانهة دوآموز شرح یبرا یانهیزم یانسان دادیرو نیا .دارد خود با زین یاله یابارقه ،یتانیت عتی، انسان عالوه بر طبدارد
ماده به  جستن از جهان یتعال بود؛ ینیزم آالم از ریتطه و شیاالپ شوق ن،ییآ نیا یاصل یژگیو .اورفه شد نیینفس از بدن در آ

: تشبه به دیگویم تتوسیتئاطور که افالطون در آن ایشدن  ییمعنا خدا کیبا خداوند و به  یشاوندیبه جذبة خو یابیمنظور دست
  .(196 :تتوسی)تئا 1اله

 ری، ناگزشیپاال یبرا نیاست که نفس آلوده به گناه نخست یریاسرار و مس یهانییآ یدیو واژة کل اورفه نییاسم رمز آ 2تهتله
 ییداخ یایاح یبرا ه،یو تصف ریمتشکل از آداب و مناسک تطه ،یاسرار یهانییآ گرید همچون اورفه نییآ .است آن مودنیبه پ

  .ته استمنوط به تله 3نفس یرستگار ایة نجات آموز یعنیاسرار  یهانییآ بشارت نیتربزرگ رو نیاز ا .است که مرده است
ورود و تشرف به اسرار که  نییتر، آگناه است و از همه مهم ادیو زدودن ماده و بن شیپاال ندیته در وهلة نخست مستلزم فرآتله
ت و از اس یبه رستگار یته اشارتپس تله .ودشیرمزگونه انجام م یکلمات یهادس و ضمن ادا یهاآشنا با راه یراهنما کیتوسط 

هادس سرگردان نباشد و  یهاهیواسطه پس از مرگ در سا نیرود که به ایم دیود و امشیبه حلقة اسرار وارد م یآن مبتد قیطر
 با ...یآدم آنکه از واالتر ینعمت چه: کندیگونه که سقراط آرزو مهمان .کند یزندگ یابد یدر سعادت 0در کنار اورفئوس و قهرمانان

 .(01ی: )آپولوژ ...گردد نینشهم هومر و ودوسیهس و وسیموسا و اورفئوس
ا آنکه سرانجام ت ،بود وانیح ای انسان قالب در یدرپیپ یتجسدها افتند،یینم تشرف نییبود که به آ یاما آنچه در انتظار کسان

 صرفاً هک است یقدس یدانش و کندیگذر نفس حفظ م یبرا یشده را همچون رمزآشکار قتیته حقپس تله .وارد حلقة اسرار شوند
ماجرا  نیکه از ا یخدمتکاران و همة کسان یول ...نهمیم انیاکنون درد خود را با شما درم ...خبر است: با آن از شده محرم آنکه
 .اسرارند به افتگانیناتشرف یعنی ،اند، نامحرمانماجرا فارغ نیآنان که از ا .(210 ی:)مهمان ...رندیاند، گوش خود را بگفارغ

پاک  یایزندگ .شود حفظ یااورفه اصول یمبنا بر یزندگ ینوع قیطر از دیبا شودیم حاصل تشرف از پس که یپاک نیااما 
 انهیوک پارساسل یمتضمن نوع حاًیتلو یزندگ نیو ا دارد قرار د،یاالیآنچه ممکن است نفس را ب روشن که در تقابل با هر یبا اصول

ئوس اورف ییفضا نیدر چن .دهدیخود را در امتناع از خوردن گوشت نشان م ژهیواست که به یدر برابر شهوات جسمان یاو مراقبه
 سه نقش مشهور بود: یادا یبود که برا یآموزگار

  5کنندة اسرارآشکار (1
  6انیخوانندة خدا (2
 .(250: 1223)گاتری،  کردیم جیارانه را تروکزیپره یة زندگویکه ش یواعظ (3

طالح سازد و در اصیمرا به ذهن متبادر  یتشرف اورفئوس یهانییآ د،یآاست که هرگاه به زبان  یاواژه، گرید یانیته در بتله
 هرگونه که اجشده است؛ تا بدان دانسته ینیفعل د ایعمل  ی، نوعگرید یانیب در ودارد،  یو عرفان زیرازآم یتیاست که ماه یایقربان

گاتری، ) است شده گنجانده اصطالح نیا لیذ ،در درون قیحقا آن حمل ییتوانا و یهال قیفت حقاایدر یحت ای نیدربارة د نگارش
1223 :259-251).  

                                                 
1. homoiosis theo  
2. telete 
3. soteriology  
4. heroes  
5. teletai  
6. teologos 
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 و رفتهگ شکل او تیکه حول شخص ییهاته، اشعار اورفئوس و اسطورهمربوط به تله یاسرار و مناسک عرفان گرید ینگاه در و
 یآورردگ قابل سمیاورفئ اصطالح لیذ یکل طور به دارد، وندیپ مناسک و اشعار با و است ارتباط در خدا و انسان با که ییهادهیا

 .(193: 1201)لینفورث،  است
بود  یا، پارهتیمثابه جوهرة فردهنفس ب .داد وندینفس پ ییرایة نامدیرا با ا یاز جاودانگ یدوران هومر یتلق سمیجنبش اورفئ
 شیو باززا شیبه چرخة زا یواسطة عدالت، هر نفسو به گرفتندیسرچشمه م تیهمة نفوس از الوه .ماندیم یکه از انسان باق

و نفسِ  دابی ییاز آن رها ،یمنسک ستیو ز یاورفئوس ریواسطة تطهبه یآدم که افتییم ادامه آنجا تا چرخه نیا و شدیخوانده مفرا
  .(115-111: 1212)کورنفورد،  خود بازگردد یالوه گاهیبتواند به جا رشیو م شیرها شده از بدن و چرخة زا

 یارد در آن زنداند یسوسیونیپسوخه که منشأ د ایاست و نفس  ینجس و فاسدشدن ،ینیزم یعنیدارد  یتانیمنشأ ت 1سوما ایبدن 
معادل  یونانیکه در زبان  یاواژه .(02: 2512)کاسادیئگوس،  دزیبگر آن از دیاست و با 2سما ایمثابه قبر او به یکه برا یزندان ؛است

 یسبب گناهآموزه، نفس به نیبر اساس ا .قبر آمده است یبه معن σήμαواژة  ةشیاست و از همان ر σώμα رودیجسد به کار م
راه نجاتش  اام نشسته نفس دامان بر که است یننگ گناه نیا .است آمده گرفتار آن در و شده متحد بدن با ت،یبزرگ در برابر الوه

 و ریبود متشکل از آداب و اطوار تطه یکه شرح آن گذشت مناسکته چناناست، و تله تههمچنان گشوده است و آن راه نجات تله
 .دشیکه مرده است، انجام م ییخدا یایبا هدف اح یسوسیونید نییکه در آ هیتصف

 که میابییباور است که با نظر به اسطورة اورفئوس درم نیبر ا یگاتر .دانندیم یسوسیونیاورفه را تداوم سنت د نییمفسران، آ
 ه است:آورد فهرست در نیاختصار چنبه را عناصر نیاو ا .آشکارا در ساختار اسطوره حضور دارند یسوسیونید عناصر

 قلمرو ا،یتراک بر پدرش و بود خدا شاگرد خاروپس، او یاین دارد؛ ارتباط سوسیونید با شیاورفئوس در زا -
 .راندیم حکم سوس،یونید

ها تانیت دست به سوسیونیگونه که دهمان د؛یرا بازآفر سوسیونیاورفئوس در مرگ، اسطورة مرگ د -
  .تکه شدتکه نادهایما دست به زیمثله شد، اورفئوس ن

 .سپرده شد سوسیونیکنندة اورفئوس به معبد دییشگویسَر پ -

 (00-09: 1223)گاتری،  انتقام گرفت نادهایبود که به سبب مثله کردن اورفئوس از ما سوسیونید نیا -

 .گذاردیحه مانسان ص یبر امکان جاودانگ که یااسطوره کنند؛یم دییرا تأ سوسیونیاورفه و اسطورة د نییآ وندی، پهانشانه نیا
طور که از مانه ،بودند و از انسان کناره گرفته بودند زیمتما روانشانیاز پ د،داشتن یبشرریغ یتیماه ین المپایکه خدا یحال در

 بر عکس، هب اورفه، نییآ د،را رها کرده بودند تا در قلة کوه المپ حکومت خود را برپا کنن ینیزم یو زندگ جستندیم تنزه عتیطب
 دو در اصل نیا .شود راینام ای خدا تواندینم انسان که بود نیا یالمپ اتیاله اصل نیتریاساس .بود استوار انسان و خدا انیم دنویپ

کرده  میدتق یسخن از خردمندان هفتگانه که به معبد دلف دوبود: خودت را بشناس! حد نگه دار!  شده ییبازنما یدلف معبد فرمان
تا حد  شیبه خو دنیو تحقق بخش ده خوگایآگاه بودن از جا ضرورتی معنا به نیا .بود هقرار گرفت یاخالق المپ یو مبنابودند 

 فرا ایشده نییتع حدودِ از شیب خواست فضا نیا در .آنها حرمت حفظ و هاتیمحدود و مرزها از یآگاه حال نیو در ع استممکن 
ئوس با اورف اما .ممنوع است انیو تشبه به خدا یجاودانگ یتمنا گرید انیبه ب .است یتجرّ ای سی، هوبرشیخو یرفتن از مرزها

که دوگان  گونه بودنیا .داشتند خود با را سوسیونید یهابرآمده بود که پاره ییهاتانی؛ انسان از خاکستر تشد طرحتازه  یااسطوره
 یتن در سوسیونید یاله حضور که ینفس و برآمده هاتانیاز خاکستر ت یااورفه یبر تئوگون بناکه  یبدن .بدن شکل گرفت-نفس

 .(39-00: 1209)کیرک؛ راون؛ شوفیلد،  است یتانیت
 Catalogue در الدیم از شیپ 055نگاه به انسان نسبت داشت، به احتمال در سال  نیبا ا که رشیو م شیچرخة زا شةیاند

of women که  پسوخاست نیاد، و از آن پس شونیقهرمانان پس از مرگ از بدنشان جدا م 3یپسوخاکه  یی، جاآمده ودیهز
 .(250بخش : 1225؛ وست، خ)مرکلبا شوند دهییباززا 0مسعود ریتا آنکه در جزا کندیآنها را حمل م تیهو

                                                 
1. soma  
2. sema  
3 . psuchai 
4 . Blest  
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ظر ن در ماند،یثابت م یدرپیپ یهاشیو در باززا رشیو م شیة زاچرخ خالل در که یشخص تیهو کی ییگو ت،یروا نیادر 
 .ابدییم انتقال جسم از جدا نفس کیشده که توسط  گرفته
است،  یابیرد قابل رندایپ شعر در ،نفس تیاز ماه یونانی یرازورزانه در تلق میمفاه ریتأث یهانشانه نینخست گریبه گفتة ورنر  اما

 گذاشته است: زیتما 1راینام ریو تصو بدن انیکه او م ییجا
  یبه ندا انیو ابدان همة آدم»

 دهندیتوان گوش فرامهمه یمرگ
 ماندیم یباق آن پس در همچنان که یزیاما چ
 است اتیح از زنده یریتصو

 .دیآیم انیخدا جانب از که است یزیچ تنها ریتصو نیا رایز
 اندتیکه اعضا در فعال یحال آن در خواب است در

 اندکه خود در خواب یکسان یاما برا
 شودیم ظاهر یشماریب یاهایصورت رؤآن به

 تقرب محتومِ
 .(136 :1322 گر،ی) «هایخوش ای ماتینامال

 تنها سوخهپ که کندیم دیتأک حال نیع در اما کندیم فیتوص اتیح ریتصو ای تمثال عنوان به را پسوخه شعر نیا در نداریپ
 بر ارندیپ حیتصر نیا .است آمده «انیخدا جانب از که است یزیتنها چ»چراکه  ماندیم یمرگِ جسم باق از پس که است یزیچ

 براسرار  یهانییآ ریو تأث است نداریپ متن در شارات رازورزانها حضور یایگو آمده، انیخدا جانب از که انسان در یزیچ وجود
 او که مینک اثبات میبتوان تا میبدان هانییآ نیا به معتقد الزاماً را نداریپ ستین یازیکه ن هرچند .دهدیم نشان را او یمعادشناس
  .است کرده فیتوص فقرات نیا در را اورفه یمعادشناس

 دهکر بیپروازها ترغ نیترشاعرانة او را به جسورانه لیتخ گر،یقدر مسلم آن است که باور به جهان د»
  .(102: 1322یگر، ) «است

 در .ة تناسخ شکل گرفتدیا و شد فراهم بدن از نفس زیاساس تما بر یمعادشناس یظهور نوع یبرا نهیزم که بود گونهنیا
 دهدیوعده م هک ییجا اوست؛ ،نهاد شیرا پ آنکه  یمنبع نیترقیو دق نینخست رایاست ز لیدخ نداریپ زین دهیا نیا یریگشکل

 یسو گشوده از یدر راه ،حفظ کنند یدیاند تا نفس خود را از پلثابت قدم بوده ایدر هر دو دن یکه به مدت سه زندگ یهمة کسان
 .(103: 1322یگر، ) شوندیزئوس به قلعة کرونوس وارد م

و  شیة زاچرخ از توانندیم کنند حفظ یآلودگ از را خود نفس بتوانند تجسد سه ای یکه در سه زندگ یکسان است داده وعده او
و در  میشویرو مآخرت روبه یهایپر طمطراق از آالم و خوش یفیبا توص نداریة گمشدة پیاز مرث یاقطعه باز در .رها شوند رشیم

سفونه آنها ، سپس پرشوند هیسال تنب نه مدت به آنجا در دیبا که میخوانیم «ینفوس»دربارة  ،مانندقطعه اتیاز اب یگریمجموعة د
 دیپد وشباه تیغابه و یقو یتندپا مردان برجسته، شاهزادگان نهایاز ا» .گرداندیبازم نینور جهان بر ای یاعل دیرا به جانب خورش

  .(103: 1322یگر، ) «اندندگانیآ شیمنزلة قهرمان، مورد ستابه که ندیآیم
 نیباالتر رد بار نیآخر یبرا هیبه آن معناست که نفسِ آزادشده از گناهان اول نداریة پاشار نیا که سازدیکورنفورد خاطرنشان م

 .(60: 1223)کورنفورد،  شودیم یاله سپس و ابدییم تجسم رد،یگیم نظر در لسوفیف یکه افالطون آن را برا تیة انسانمرتب

 کیراپسود اتیکه اله دهدیوست نشان م .شودیم دهیة تناسخ ددیا یریگشکل در یااورفه یهاآموزه اثر وضوحبه باز نجایا
 خلق د،شناسنینم را بد و خوب که را یانسان ابله نژاد و پرندگان وانات،یزئوس اکنون ح»از تناسخ است:  یتیشامل روا یااورفه

 یوقت و کندیم عبور وانیح و انسان یهابدن از یامجموعه از ...است جاودانه آنها نفس است، یفان آنها یهابدن اگرچه اما کندیم
 هرمس ندکیم ترک را انسان بدن نفس، یوقت اما ردیبگ را آن یگرید تن آنکه تا ماندیم شناور آنقدر شودیم خارج وانیح بدن از

آلود به ة مهاچیو در2آچرون توسط و دارند یبهتر سرنوشت هاخوب: شودیم قضاوت آنجا در .کندیم تیهدا نیریز جهان به را آن

                                                 
1. aionos eidolon 
2. Acheron 
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 .افتی آنجا در توانیم زیرا ن 3کسیاست .شوندیم تیهدا 2توسیو دشت کوک 1به تارتاروس رانیکه شر یدر حال روندیچمنزار م
به آن به دروغ قسم بخورد، نه هزار سال در تارتاروس مجازات  یاگر کس که یزدیا .آن قسمت ده از یکیو  0اکئانوس از یاشاخه

ز چرخة ا ییبه رها یابیاما هدف آنها دست شوندیو دوباره متولد م گذرانندیم گرید یایسال را در دن صدینفوس س نیا .شودیم
 .(90: 1203)وست،  «است یدور بدبخت ای رشیو م شیزا

که با  یعمل یستیز .سته زین 0یة خاص زندگویش یعمل متضمن نوع در او، فرجام و انسان به تازه اندازچشم نیاما ا
 وةیش نیا به که یکس .همراه است واناتیکردن و خوردن گوشت ح یاز جمله قربان ،کشتار گونهامتناع از هر  لیاز قب ییهامراقبت

 نیکه در اچرا است یرستگار یوجوجست در یاخالق ریتطه زیو ن یآداب و مناسک ظاهر یابا مراعات پاره شود،یمتعهد م ستیز
 یه معناهرگز ب یشناسجهان نیا روانیپ .است گریدر جهان د شیخو یرایو نام یول فرجام پارة الهئانسان مس ،یة خاص زندگویش

آن آماده  یو خود را برا ندیجویرا م ینیامور زم یورا یامر وستهیبلکه پ ابندیینم یو آسودگ کنندیخود را در خانه حس نم یواقع
 یعنیو در لحظة مرگ  اهایگذرا که تنها در رؤ یآمده در خانة تن مهمان است، مهمان یو اله نیبر یاکه از مرتبه ینفس .کنندیم

 .(101: 1322 گر،ی) بود خواهداز تن رها شود، تماماً خودش  یکلکه به یزمان
بدن،  یمعنا درسوما  بیترت نیو به هم شودیم یانسان تلق یاورفه، پسوخه هستة اصل انگارگانهدر نظام دو خالصه طورهبپس 

 زین نداریپ .مینیبیم هم نداریپ نزداست که ما  یاهمان نکته نیو ا ردیگیو در مقابل پسوخه قرار م کندیم دایپ یدیمفهوم جد
 نیا .(20a)پیندار، بخش  «رایم ییهااما بدن ،دارند راینام ییروزهاها انسان»: دهدیتن قرار م ییراینفس را در برابر م یجاودانگ

 یاست که نفس را برا ییهاکه دربردارندة دستورالعمل 6نیاست؛ در الواح زر یااز مآخذ اورفه آمدهدستبه یهاآموزه ادآوری انیب
ش ز آب و گل، یمین»دوگانه است  یآمده است که انسان موجود .(192-190: 1223)گاتری،  کندیسفر به نزد هادس آماده م

 شما را نیستاره، اپر اورانوس و نمیمن فرزند زم دییآنها بگو به»از آسمان پر ستاره:  یمیو ن نیاز زم یمی، ن«ش ز جان و دلیمین
 .(193: 1223)گاتری،  «...دیدانیم خود

 یروح ای نفس .راستینام یزدیا ییگو که ندیگویالواح چنان از انسان سخن م: «و آسمان )اورانوس( پرستاره نمیمن فرزند زم»
تکب است که مر یپادافره گناهان ن،یت انسان و هبوطش به زمیئو تجسد او در ه است آمده آسمان ستارگان و دیورشخ از که یاله

 رگیگناه، بار د نیغرامت ا یاست با ادا دیاما ام رودیهنگام مرگ نفس او به نزد هادس م .دهدآنها تاوان  یبرا دیبا و است شده
 :ردیها اوج گآسمان یسورها شود و به
 میآیم راینام زدانیمحض و از نزد ا یمن از پاک»

 مانیمن از نژاد پاک شما خدا
 قیبر من غالب آمدند و بر من تندر فروفرستادند و من از چرخة تألم و اندوه عم زدانیا گریو د ریاما تقد 

 کردم پرواز[ ییرها یسو]به
  دمی[ رسی]قلمرو پادشاه تاج به امییپا زیگر منیو به 

 ...فروافتادم نیریو بر دامان بانو و ملکة جهان ز
 باد!  شاد باش و مبارک

 ...یفان[ ی]موجود نه یباش[ رای]نامی زدیا یتوانیم نکیتو ا
 تندر و رعد ای دیبر من غالب آ ریخواه تقد دم،یو من از رهن گناهم ره

  میآیپرسفون م شگاهیکنان به پاستغاثه نکیا
 .(193: 1223)گاتری،  «...بازگرداند پاکان گاهیباشد که او بر من رحمت آرد و مرا به جا

 .افتی ارتقا و شد جذب او یفکر نظام در و افتی ادامه زین افالطون یشناسفرجام و یشناسیهست در اندازچشم نیهم

                                                 
1. Tartarus  
2. Cocytus 
3. Styx  
4. Oceanus  
5. βίος 

 ترین مرجع تعلیمات اورفئوسیمهم. 6
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 ودرآمده  -مثابه گور نفسبه–به تن  ،اند که به جزاسخن گفته یکه از نفس یکسان کند؛یم ادی باستان دانانیاز اله افالطون
ه که تن مقبرة نفس است صح یااورفه دگاهید نیبر ا او .اندرا در پس ذهن داشته یااورفه یهاآموزه شکیب نانیا کندیم دیتأک

 ندیگویم یبعض .کندیم داللت یشتریب یمعان به شود داده رییتغ یگوناگون دارد و اگر اندک یمعان (soma)واژه  نیا» :گذاردیم
 گرید یبرخ .است در گور یاتن گور نفس است و نفس مادام که در تن است چون مرده رایاست ز (sema) گور سنگ یمعن به

م را نا نیة من ادیبه عق .سازدیم داریة تن پدلیوسنفس هرچه بخواهد نشان دهد به رایز دانندیم (sema) عالمت یآن را به معن
ت و تن زندان اس شده دهیبند کش در زندان تن به ندیبب فریک نکهیا ینفس برا ندیگویآنان م .انداورفئوس وضع کرده روانیپ

(sema) (055 :لوسی)کرات «است یدر آن زندان دهیرا که سزاوار اوست، ند یفریاست و نفس مادام که ک.  
 تیرسم به یجد ینحوبه زین را نییآ یعمل مناسک و نکرد بسنده اورفه نییآ ینظر یهاآموزه نییبه تب صرفاً افالطون اما

 دهد،یسقراط ارائه م تیو شخص یکه افالطون از زندگ یریآن در تصو یزهایو الزامات و پره یااورفه یخاص زندگ وةیش .شناخت
 .تافالطون دانس یشناسانسان و یشناسجهان تجسم توانیم رامحاورات  در سقراط یپردازتیشخص وةیش .است شده یمتجل
 .در آن به بار نشست یونانی انیو اد یمحافل اسرار ماتیاز تعل جاماندههب راثیبتوان گفت م دیکه شا ینظام

 افالطون شةیاسطوره و فلسفه در اند یتالق نقطة: سقراط
 مناسک ادیبن که زین یااورفه زیپره و ریتطه یعمل آداب نفس، ییراینام و انسان یاله تیماه به باور یعنی ینظر یهاآموزه از جدا

 .ارائه شد سقراط 1یعمل یمش ایسلوک  یمایو در س افتی یافالطون جذب شد و تعال فلسفة در داد،یم شکل را نحله اعمال و
 رسدیبه گوش م یکه از معبد دلف ییاو، ندا یندارید .است یااورفه میحک کی ادآوری دهد،یم ارائه سقراط از افالطون که یریتصو

 مینبدا یااورفه یاگریتا سقراط را شاعر و خن داردیو الهامات او ما را وام دیگویمردمان سخن م نیسقراط به عنوان داناتر ةو دربار
 .آوردیبه زبان م گونهیوح سخنان لوگوس، یسو از و زدیم پرسه آتن یهاکوچه پس کوچه در او .است افتهی یفلسف ةکه صبغ

عرضه  یونانی ةبه جامع یقهرمان هومر یبه جا لتیفض تازة اریمع عنوانبه را سقراط تیشخص افالطونگفت که  نیبتوان چن دیشا
 یتراژد انقهرم مرگ ینظام هومر در .است یتفکر فلسف جوالنگاهجنگ بلکه  دانینه م گرید درخشش عرصةکه  یقهرمان .کندیم

 .کندیم قخل یروزیپ کی یتراژد نیا از و اندازدیدرم نو یطرح وندارد اما افالط کیتراژ یانیپا زیسقراط ن یزندگ .شودیدانسته م
هرمان رو ق نیاز ا .رشیو م شیزا چرخة از ییرها ضامن لسوفانه،یف یزندگ و است تن حبس از ییرها ،یافالطون قهرمان یبرا مرگ

 را ییرها احتس دو تنها نه مرگ، با و ستهیز لسوفانهیف که مندلتیفض یقهرمان مرگ ژهیوبه .دیگویم مدآشبه مرگ خو یافالطون
 ةمواجه وةیش نیارا در  لتیفض افالطون .است رسانده باز تیقلمرو الوه یعنی یاصل گاهیرا به جا خود نفس فراتر آن از افته،یدر
اورفه،  نییمشهور آ آموزة به یحیتلو کند،یم میترس سقراط مرگ یماجرا از او که یریتصو در .آوردیبا مرگ، در مثال م لسوفانهیف

 در .ابدییم ییرها جاکیبا مرگ، همزمان از زندان تن و زندان آتن  سقراطاز آن؛  یی: تن زندان نفس است و مرگ رهااست نهفته
 وةیش رد بلکهتنها در مرگ  نهکه  شودیم میترس چنان یافالطون یوگوهاگفت دراو  .است کرده مشق را مرگ آن از شیپ که یحال

 تیروا توانینفس افالطون را م آموزةواقع  در .کندیم فایآن ا یو عمل یرا با تمام اقتضائات نظر یااورفه یلسوفینقش ف زین ستیز
  .کرد ریتفس یااورفه میحک کی فرجام و مرگ ،یزندگ یفلسف

 اورفه نییآ درة نفس افالطون در پرتو آموزة نفس یبازخوانی نظر
 نیا .(926 ن،ی)قوان اوست به متعلق زیچ همه از شیب یراستبه که اوست نفس داراست، یآدم که یزیچ نیتریاله انیپس از خدا

 نیراست قتیو حق یوجود آدم یرایو نام یشمار آورد: پارة اله افالطون دربارة نفس به دگاهیة دجوهر توانیرا م یکیة آشکارا ازوترپار
 .ردیگیم کمک زیاز استدالل ن یسوفلیو به رسم ف کندیبسنده نم کردیرو نینفس به ا ییرایافالطون اما در بحث از نام .او

 نفس ییراینام بر یمبن افالطون استدالل
 ،استدالل نیافالطون دربارة نفس در قالب چند موضع سقراط، یزندگ ساعات نیاست از واپس یکه گزارش دونیفادر محاورة 

ر طول د شوند،یم انینفس از زبان سقراط ب یاثبات بقا یچهارگانة مشهور افالطون که برا یهااستدالل .است شده یصورتبند
 :اندشرح نیا به اجمالبه هااستدالل نیا .اندبوده یفراوان یرهایفلسفه موضوع شرح و تفس خیتار

                                                 
1. βίος 
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ة یماجان کند؛یم ثابت -دارد یتیهراکل ینینطکه - اضداد از اضداد شیدایبر اصل پ ینفس را مبتن یاستدالل نخست بقا (1
 دیبا زین یزندگ پس ،یکه مرگ از زندگچنان دیآیاز ضد خود م زیاستوار است که چون همه چ دهیا نیاستدالل بر ا نیا

ة تذکار ی( و آن را به استدالل دوم که بر اساس نظر95-92: دونی)فا شود نابود تواندینم نفس رو نیا از و دیایب مرگ از
  .سازدیمنضم م شود،یم نییتب

 یسادگهب یول اموختهین اشیفعل یزندگ در را آن رسدیمتمرکز است که به نظر م یاستدالل بر آن بخش از دانش آدم نیا (2
 یقبل یتر در زندگشیپ میآوریم ادی به یزندگ نیا در آنچه دیبا ست،ین آوردن ادی به جز آموختن اگر پس آوردیم ادیبه 

خود  نیهم ، وداشتینم وجود دیدرآ یکنون قالب در آنکه از شیپ ما نفس اگر نبود ریپذامکان یامر نیچن و میآموخته باش
  .(92-93 فایدون:از آغاز وجود داشته باشد و تا ابد زنده بماند ) دینفس با نکهیاست بر ا یلیدل

مجرد  یهاهدیا ایبه شناخت صور  شی، و نفس را از آن رو که گراکندیم بنا نفس بساطت بر را استدالل نیسوم افالطون (3
 بر یمبتن تداللاس نیا گرید انیب به .کندیم یمعرف یاله جهیو حاکم بر تن و در نت ریناپذدارد، تحول ریناپذریو تغ رایو نام

، و ریو متغ گذرا ایاست  ریرناپذییو تغ یابد ای تیافالطون واقع یبرا .نزد افالطون است تیواقع ای یة هستدوگان سطوح
 ر،یخ یهادهیا ایاست همچون صور  یاما نفس به آنچه ابد .ستین یاست که دستخوش دگرگون یآن نیراست یهست
 .(90-00 فایدون:جاودانه باشد ) زیخود ن دینفس با نیبنابرا .و مشتاق است لیما یاضیر قیو حقا ییبایز قت،یحق

 تابدیبرنم ار خود متضاد صورت صورت، کی: ردیگیم شکل کبس نقد به پاسخ در سقراط زبان از افالطون یانیاستدالل پا (0
ة نسبت اردرب یبحث با استدالل نیا .باشد مرگ صورت یرایپذ تواندینم نفس پس است مندبهره اتیح صورت از نفس و
به آن  شود و کینزد ینفس چنان است که به هر تن کندیم دیکه سقراط تأک رسدیو به آنجا م شودیاضداد آغاز م انیم

بدن  ه بهکچرا هست؛ زین بخشیتنها خود زنده است بلکه زندگپس نفس نه آوردیم یآن زندگ یهمواره برا ابدیاحاطه 
ه ک یپس هنگام .باشد رایکه خود م تواندیرو نم نیارتباط دارد و از ا یواسطه با جوهرة زندگیب نیبنابرا بخشد،یم یزندگ

-159 فایدون:) ماندیمصون م یاز فنا و نابود رشیناپذو جزء مرگ ردیمیم یآدم ریجزء فناپذ آوردیم یرو یمرگ به آدم
152).  

را  کردیور نیما ا .میپردازیمسئلة نفس م بهافالطون  یکیازوتر کردیرو یها، به واکاواستدالل نیبه ا یاجمال یاپس از اشاره
 .میکنیم یاورفه تلق نییآ یهاو پنهان افالطون در محاورات، متأثر از آموزه دایبه استناد اشارات پ

 افالطون نزد نفس یستیچ
خود  ة دانش و توانطیآن را خارج از ح یستیوگو از چاما گفت کند،ینفس ارائه م یدر اثبات بقا ینیاگرچه براه ،سقراطِ افالطون

 «میاوریب یلیتمث میتوانیو کوتاه تنها م یبشر انیاست و ما با ب ازیو مفصل ن یاله یانیة روح )نفس(، به بدیا فیتوص یبرا: »داندیم
دست به  ،لیکه به کمک تمث دیآیآن اندازه برم اًصرفاست و از انسان  ییخدا یفس کارن یستیچ نییپس تب .(206: دروسی)فا

 ما را به تصور افالطون از نفس یاکه تا اندازه شودیم افتیو آنجا  نجایا یاپراکنده یهارو در محاورات پاره نیاز ا .آن زند فیتوص
 لیفس، به شرح تمثن یستیچ نییدر تب یکالم بشر یناتوان قینمونه افالطون پس از تصد یبرا .کندیم کینزد -آن یستیو نه چ-

 ،کشسر یگریو د رام و بینج یکیکمک دو اسب که به کندیم هیبالدار تشب یاو در آن نفس را به ارابه آوردیم یران روارابه
 و تمناهااز  یلیسرکش تمثة جزء همت و اراده و اسب ندینما بینفس و اسب نج یاز جزء عقالن یران نماد ارابه .رودیم شیپ

  .(206: دروسیاست )فا یآدم التیتما
در نفس  یاگانهسه یاز اجزا یجمهوردر کتاب چهارم  .شودیتکرار م زین یگریگانة نفس در محاورات دسه یاشاره به اجزا

 میمواجه هست ی«کل»با  مائوسیتة محاور در طورنیهم .(000ی: )جمهور دارند یناسازگار سر هم با گاه که دیآیم انیسخن به م
برآورده که نفس جهان  یاز همان اجزاء مقوم ورژیدم ایصانع جهان  یرا خدا ییخدا ای یکه جزء ابد یو فان یمتشکل از اجزاء ابد

دا نفس را که از خ یة جاودانیسپرده است که مخلوق او هستند و آن ذوات مخلوق آن ما یرا به ذوات یاجزاء فان نشیرا ساخته و آفر
در ادامه  .دادند یاست جا یاز نفس را که فان یگریو در آن تن که مَرکب نفس است، نوع د دندیدم ریفناپذ یگرفته بودند، در کالبد

در محاورة  .(62: مائوسیشهوت است )ت یرویاست، همان قوة اراده و ن یکه فان« نفس گریآن نوعِ د»که  کندیافالطون روشن م
 :اسیو رو شدن است )گرگ ریهاست، همواره در حال جذب و دفع و زو هوس هالیم گاهیجزء نفس که جا نیکه ا مینیبیم اسیگرگ
023)Y آن بساطت از برآمده که نفس یریناپذاز تحول( 90-05 :دونیکه به آن اشاره شد )فا یاما از آنجا که افالطون در استدالل 
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و  هالیم گاهیجا»که  ییآن است نه آن اجزا یجزء عقالن ینفس بقا یروشن است که مراد او از جاودانگ ،سخن گفته است
  .«هاستهوس

 نفس در محاورات ةآموز رازورزانة صبغة
مخلوق  انیاز نفس است که نه به واسطة خدا یاپاره ای یة ابدمرتب به ناظر صرفاً نفس یرینزد افالطون، فناناپذ میدید کهچنان

 افالطون که ستا یطرح آن نفس، ابعاد گرید از آن کیتفک و یعقالن جزء ییراینام بر دیتأک .است ساخته شده ورژیبلکه به دست دم
 دییقوت گرفته و تأ محاورات از یگرید یهاپاره استناد به مدعا نیا .نفس اورفه را از آن خود کند آموزة توانست آن، درانداختن با
 نیا ییبه فرمانروا شودیمنجر م لیعدالت و ظهور فضا ینفس که به برقرار ینظم و هماهنگ یجمهوردر  .(01 :مائوسی)ت شودیم

است، در برابر  نیزم یرو ای نیزم ریکه ز یمیکه همة زر و س یلتی؛ فض(000 ی:منوط شده است )جمهور گریبر دو جزء د یپارة اله
ستون، کرد )کاپل یاصول عمل تلق ایعملکردها  ایها صورت دینفس را با یشده برااجزاء لحاظ البته .(920: نی)قوان ارزدینم یزیآن پش
ة بساطت نفس نزد دیتا همچنان بتوان از ا د،یآ دیکل مرکب پد کیکه از اجتماع آنان  یماد یو نه جزء به معنا( 201: 1305

 .افالطون دفاع کرد
از  آن است که افالطون در بحث یایگو زیاو ن یآوراستدالل وةیش نفس، یعقالن جزء ییراینام بر افالطون دیتأک از گذشته

 تحقق انگریمان که کندیم اشاره ییهانشانه به آن، اثبات یجابه و گذردیدرم متداول یمعنا به یفلسف اثبات روشنفس، از  ةمسئل
نفس و  ییرایافالطون بر نام دیبر تأک اگرچهکه گذشت  یفاتیتوص زیها و ناستدالل واقعبه .است سقراط یعمل یزندگ در باور نیا

ارندة نفس و دربرد یبر فرض جاودانگ یاثبات یو منطق قیدق یها به معنااز آن استدالل کی چیاما ه ،لزوم باور به آن داللت دارد
بر آموزة  یبلکه مبتن میمستق یاوهیها نه به شاستدالل نیدر واقع طرح ا .موضوع آگاه است نیاز ا شکیو افالطون ب ستیآن ن

 یز فضاکه اچنان – افالطون یشناسکه معرفت یاآموزه ؛سازدینفس نائل م ییرایاست که ما را به اعتقاد به نام 1یادآوری ایتذکار 
ه ما را به که توج دیآیفقط تا آنجا به کار م یمنطق یهایو کبر یصغر ایاستدالل  .بر آن بنا شده است - دیآیمحاورات برم یکل

 یاموزهتا آ ستیآن اندازه رسا ن یاستدالل چیاز نظر افالطون ه .بازگرداند میابرده ادیو در غبار غفلت، از  میدانیم شیآنچه از پ
استدالل  یابسا آوردن دسته چه .میکن دایپ نشیبه آن ب یشهود ینحوبنشاند که به ینفس را چنان در باور آدم ییرایچون نام

 عتیاز طب یافتیبه در یابیرهگذر دست نیبر نفس و از ا یاجمال یتأمل سازنهیزم صرفاً نفس، ییرایکننده در اثبات نامچندان قانعنه
 دهدیم نفس ییراینام به حکم کبس، و اسیمیس نقد از گذر از پس و هااستدالل نیاگرچه سقراط در خالل ا .جاودانة آن باشد

همچنان  ،است: سقراطرازورزانه دربرگرفته شده  یابا هاله ،هافارغ از آن استدالل ،محاوره یهمه فضا نیا با .(95-159 :دونی)فا
 شودیاز زندان تن م ییمشتاق رها شتریجام زهر است، جان او دم به دم ب دنیحکم دادگاه آتن و نوش یکه در زندان در انتظار اجرا

ة آستان در ییقو آواز به را شوق و شور نیا سقراط .داردیوام یشگفت به را لسوفیف عمر یانیپا ساعات همراهان اقیاشت نیکه اچنان
 یهایکین ونچ» و دارند ییشگویپ قدرت هستند شگو،یپ یآنجا که پرستندگان و خادمان آپولون، خدا قوها از .کندیم هیمرگ تشب

 «نندخوایم گرید اوقات از باتریز و گردندیم گرید یروزها از ترشادمان عمر روز نیواپس در کنند،یم ینیبشیپ را گرید جهان
ترس از مرگ است و سقراط  لیآواز خوش به دل نیکه ا پندارندیم نیچن هراسند،یمردم که خود از مرگ م کنیل .(00 :دونی)فا

 .(00: دونیکمتر از قو دارد و نه در روز مرگ ترسوتر از آن است )فا یدست ییشگویرو نه در پ نیخداست، از ا نیهم از خادمان هم
 اورفه نییه آاز توج اگر ماندیم هیتوجقابلریغ شود،یآن قائل م یکه برا یة افالطون در پرداخت به مسئلة نفس و ارزشویش نیا

 ییهاآموزه به نفس، یجاودانگ بر دیتأک یراستاافالطون در  .(100: 1322 گر،ی) میبپوش چشم نفس ییراینام بر آن دیتأک و درون به
و  انیبه جا مانده است؛ خدمتگزاران خدا« اندآگاه یکه از اسرار اله یمردان و زنان»اعتماد و مورد یهاچهره از که کندیم استناد
 انیاپ جهان نیا در او اقامت هرچند است ریناپذمرگ یآدم نفس ندیگویآنها م .رندیگیالهام م انیکه از خدا نداریچون پ یشاعران

در  .است دهیبه او رس« فرزانگان کهن»است که از  یراثینفس م ییرایخود افالطون آموزة نام یپس به گواه .(01 :)منون ابدییم
ما در  دی: شادهدیو ادامه م!« یمرگ است و مرگ زندگ یزندگ دیشا داندیکه م: »کندینقل م دسیپیسقراط از قول اور اسیگرگ
 .(022-023 :اسی)گرگ ...ماست یما گورها یهاو تن میما مردگان گفتیکه م دمیشن« فرزانه یمرد»از  یروز .میمردگان قتیحق
 .بوده است یااورفه یمیسقراط از گور تن سخن گفته حک یکه برا یاپنداشت که فرزانه نیچن توانیم

                                                 
1. ἀνάμνησις 
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 ییجا م؛یابییم زین یآپولوژ ای هیدفاع ةمحاور یانیپا یهارا در پاره افالطون نزد نفس یدانگجاو آموزة یااورفه گوهر و رنگ
 دتوانیکه اگر بخواهد م یاعدام است، در دادگاه حاضر شود در حال دهدیگرفتن حکمش که احتمال م یکه سقراط قصد دارد برا

ارد که د مانیا ر،یخ نشیبه قانون و گز یبندیچراکه سقراط عالوه بر پا هراسدیکه از مرگ نم دیگویاما م زدیدور بگر ییبه جا
  .(05-01 ی:ندارد )آپولوژ یو مرگ به او دسترس راستینفس نام

رگ بسا سرآغاز آن است و او پس از م چه بلکه ستین انسان یزندگ انیفقط مرگ پاسقراط شادمان است چراکه معتقد است نه
 دارند بدان از بهتر یسرانجام کانین ،یکه در آن زندگچرا بود خواهد کبختین و عادل مردمان معاشر و مهربان انیدر پناه خدا

 است سریم هک آنجا تا بتواند تا سازد رها تن یگرفتار از را نفس تا دهیکه همة عمر کوش یلسوفیف یبرا گرید یاز سو .(63 :دونی)فا
 زادآ حواس ریسا و گوش و چشم و رسته تن دیق از نفس آن در که مرگ از پس یزندگ شود، قتیحق یوجوجست وقف تن از دور

است  یدر واقع حال سقراط همچون کس( 60 فایدون:) کند تعقل و شهیاند وجه نیکوتریتواند به نیکه مچرا است مطلوب اند،شده
 لسوفیف د،ابیرا در آنجا ب شیة خوگمشد که دیام نیا به بشتابد گرید جهان به که است مشتاق سخت و داده دست از را یزیکه عز

با  .مشتاق مرگ است افت،ی توانیپاک را جز در آن جهان نم قتیاست که حق دهیعق نیاست و همواره بر ا قتیکه عاشق حق زین
 (69-60آپولوژی: از مرگ بترسد؟ ) یاگر چنان کس ستین یابله ایحال آ نیا

 کند؛یم شارها داشته، مونشیکه با دا یآن به صحبت یجابه و شودینم اقامه یبرهان چیه سقراط استوارِ نیقی بر که مینیبیم
ت از قبل با او سخن گفته اس شتریمرگش ب کینزد یبه او هشدار داده است و به گفتة سقراط مقارن روزها غالباً که یهمراه همان
بخش از محاوره را چنان  نیافالطون ا .(05-01 ی:نکرده است )آپولوژ افتیاز او در الوقوعبیبابت مرگ قر یهشدار چیاما ه

و آرامش در  نانیاطم یعنیآن  امدیسقراط و پ ینفس و دعوت به تجربة الهام درون ییرایبر باور به نام دیکه تأک کندیم یصورتبند
که چرا است آن یوجوجست در مرگ، از زیگر یجاکه به شودیم میترس یسقراط نجایا .با مرگ در آن مشهود است ییارویرو

 ینیقی تواندیباشد که م مانیا ینوع ای ینیة دتجرب کی از یشاهد تواندیم نیبه انجام رسانده است و ا نیزم یرا رو تشیمأمور
 .استدالل به ما ببخشد کی یبخشنانیاطم یورا

 .شودیم هدید نفس ییرایبه نام یاشارت زیوگوها نگفت گریآمد، در د دونیفاة محاور از نقل به که ییهااستدالل و نهایجز ابه
 ینفس به معنا یاز طرح بحث جاودانگ شیوگو پگفت نیدر ا .است ی، جاودانگیمهمانة محاور در مایوتیمحور سخنان مشهور د

 نیکه ا تاس شده پرداخته مردمان گریبا د لتیو فض هادهیگذاشتن ا انیو در م یمانند فرزندآور یمتعدد جاودانگ یبه معان ،ینید
  .است یونانی شةیمراحل تطور نفس در اند ادآوری

 یراب تالش مصروف را خود یزندگ اعظم بخش و دارد یجاودانگ به یمیعظ اقینگاه افالطون، بشر اشت در رسدیبه نظر م
 نیافالطون با ا .(251-212 ی:قابل تحقق باشد )مهمان یبه نوع یودانگجا آنکه مگر ستین ممکن نیا و کندیم آن به یابیدست

 .ورزدیم دیتأک یجاودانگ نیبر امکان ا یی، گوانیة بویش
 میکسب دانش دارد که اگر قائل به خلود نفس نباش یبرا تینهایب یتیانسان ظرف رسدیاست که به نظر م نیاو ا گریشاهد د

 .(251-212 :خواهد بود )مهمانی هودهیب ،یاندوزدانش تینهایب تیظرف نیا
ت دربارة عدال یجمهوراست؛ در کتاب دهم  یجاودانگ نیمنوط به ا زیتحقق عدالت ن ،یانسان به جاودانگ اقیاز اشت گذشته

 از مرگ اب بتواند شرور انسان کیاستدالل که اگر  نیا با .کندیم موکول گرید یاعمال را به جهان یآمده که پاداش و جزا یبحث
رد موکول ک یبعد یة اعمال را به زندگجیبا نت ریة ناگزمواجه دیبا پس بود خواهد عدالت خالف کند، یخال شانه اعمالش مجازات
  .افالطون است ةنفس، در فلسف ةمند آموزنقش نظام یایگو نیا .(610 :کتاب دهم ،ی)جمهور

 جهینت
 منجر اورفه نییآ سیتأس به ،یسوسیونیاز مناسک د رشیکه تفس شودیم شناخته یتیشخص و یسوسیونید نییآ مصلح اورفئوس

تحقق  یبرا افکند و یونانیانسان را در افق فکر  یامکان جاودانگ دةیا، هاتانیت خاکستر در برجامانده یاله یهااو با نظر به پاره .شد
 یریاش، تأثهشناسانمعاد یهااسطوره و نیمضام و نفس ییراینام بر دیتأک با اورفه نییآ .وضع کرد یو منسک قیطر ،یجاودانگ نیا

در  ات،مجاز به و دارد یاله منشأ نفس که بودند باور نیبر ا یااورفه یهااست؛ حلقه داشته خود از پس یهایشناسانسان بر یجد
نمونه  یافالطون برا ة نفسآموز .گرددیم باز خدا یسوبه( ری)تطه دوره و پاک شدن نیا یاست و پس از ط دام تن درافتاده

 یا، آموزهباستان درانداختند ونانیة شیاند یدر فضا الدیاز م شینحله از متفکران قرن ششم پ نیاست که ا یثمرة طرح نیترمهم
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 یة نفس افالطون نقشینظر یریگفقط در شکلنه آموزه نیا .دیگرداز آن متأثر  یاز آن پس به نوع شهیاند یکه تمام قلمروها
 یباحثم طرح یمبنا ینوع به را آن توانیکه مچنان رد،یگیاو قرار م یکامل با کل منظومة فلسف یدارد بلکه در هماهنگ یاساس

 رهونم گرفت، شکل افالطون متأخر آثار در ژهیوبه که یاتیاله نظام .ة مثل و آموزة تذکار او دانستیه به اله، نظرتشبّ همچون
نظام  نیادیبن تینفس، واقع ةمسئل یعنی یااورفه آموزة نیترمهم .او گذاشت اریدر اخت یااورفه یشناسیهست که است ییهاآموزه

 و سفر نفس به عالم حواس، گذاردیما م دگانینفس را در برابر د یمنشأ اله ،یافالطون با هنرمند .است را شکل داده یافالطون
 بهبازگشت،  نیا یآنجاست، تالش او را در راستا یقیحق یکه وجود به معنا ییبه خانه، جا دنیو رس دیبه بازگشت از تبع اقشیاشت

راستا قالب  نیر اد وکند  نییتب یفلسف یاوهیبازگشت را به ش نیا ریتا مس دیکوش افالطون .دهدیشرح م یفلسف ریکمک تطه
  .اسطوره و استدالل و عمل و نظر را به موازات هم به خدمت گرفت

 یستیو در ز گریدکیبا  ییسواو در هم یشناسو معرفت یشناسیو هست فشاردینم یصرف پا یِر تفکر نظرب یافالطون لسوفیف
 افالطون، زدن آنچه یریگدر شکل ینییو انجام مناسک آ یعمل یدستورها تیرعا تیکه اهم نجاستیو ا وندندیپیبه هم م یفلسف

که  شودیم یلسوفیف یة آرماندیاز تن دارد، تجسم ا ییرها یکه برا یشوقو سقراط با تمام  .دینمایم رخ شود،یم دهیلسوف نامیف
 پس بر اساس .«فلسفه مشق مرگ است»ارائة آن است، چراکه  یوگوها در پو در خالل گفت اشیفلسف اتیح یافالطون در ط

شناخت  یمأخذ برا نیترمهم نیة اورفئوس شکل گرفته و الواح زراسطور محور بر که ینییآ سم،یاورفئ رودیآنچه گذشت گمان م
 ..است افتهی هادام یفلسف یاوهیاو به ش یشناسو فرجام یشناسنفسدر بحث  ژهیوهباست که در فلسفة افالطون  یآن است، نظام

 منابع

 .سیناانتشارات ابنتهران: سن لطفی، ؛ محمدحترجمه رضا کاویانی آثار، دوره .(1305) .افالطون
 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروشتهران: الدین مجتبوی، جالل ، جلد اول، ترجمهتاریخ فلسفه .(1305) .کاپلستون، فردریک

 .انتشارات حکمت :تهرانچاپ اول، ودفر، ن، ترجمه فریده فرالهیات نخستین فیلسوفان یونان .(1322، )ورنر، یگر
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