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 عدالت ولنیز  دفالطون او ا

 
 نورمحمد غفوری

  

   »خپلھ دنده پر وخت سرتھ رسول او ورتھ ژمنتیا عدل دی« -
 »شي  جوړٻدای و لوستو خلکو پرم    ھ نظام د« -
 »عدل او انصاف دی ھ  ی ریاست  ھ صفت،  د« -
پھ ریاست کې عدل او انصاف ھغھ وخت راتلی شي، چې لوړپوړي « -

 »واخلي نھ کارپوھې  چارواکي لھ علم او
نشتھ، لھ   و  توپیر  یھمن  پھ انساني لحاظ  رنر ت  ې او  د« -

 پھ   ه کارکې  کولو پھ چاروحکومت  باید د ارینھ وواو ن
 »واخستل شي

  

سیاسی نظام او پھ ھیواد کې د  ولنیز   ولنیزافالطون د 
دده پھ طرحو . عدالت پھ اړه ډیرې پھ زړه پورې طرحې لری

کې د دولتی واکمنانو پوھھ، پاکی او انصاف لوړ  ای لری 
ور  اړین فک او د  ولنیز پرمختګ لھ پاره د عدالت شتون

وفان واک تھ ونھ سفیل« چې ھغھد افالطون پھ نظر تر  .بولی
ریاست او د  ھغې د تر ،واکمن فلسفي نھ وي یارسی ي او 

کوم ریاست حکمران، چې  د.  . . ی یکولس ستونزې نھ حل 
 »نھ دی پکار بنس  اعتبار ھغھ ریاست پر د ،فلسفي نھ وي

کھ د حکومت وا ې د فیلسوفانو او پوھو کسانو پھ الس کې 
،  کھ چې پوه ملت لھ پاره ستر خدمتونھ کوالی شيولوی ی، د 

 خھ لوړې خپلو شخصی   و  لھ وفان د ملت   ېکسان او فیلس
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، ریاست د حکم د چلولو او د پیسو او شتمنیو د بولی
 د  ول ملت پھ خیر او د را ولولو لھ پاره نھ غواړی او

سیاسی نظام را من تھ  –عدل او انصاف پر بنس  والړ  ولنیز 
  .کوالی شی

 او ور هعادل، انصافمن، زړ واکمناند علم او پوھې   تن 
دولت کې د غال، ب و اخیستلو او نورو  غیرتی وی او پھ

 ولنیزو فسادونو پھ ضد د مبارزې الرې ل والی او موندالی 
الر ونھ  پھ حکومت کې باید بې علمھ او بداخالقھ کسان. شی

 ،فعلھ او بې عدالتھ وي بد کس غل، یو«کھ  مومی،  کھ چې
 باید نمریاست واک د » ندي هزیغاپھ  ول ریاست باندې بده 

 دغھ ډول پاک زړي کسان کولی شي .شخصیتھ خلک وي پوه او با
 جھالت او خود غرضي لھ من ھ یوسي، ؛وچلوي ھ حکومت چې 

 دوی پھ ډٻر . کھ چې دا ډول خلک انسانیت تھ ژمن وي«
دا ډول  ي،رسوھ تسرونھ خپل کار دیانت او ایمان ،امانت

افالطون نظر دادی د » .زاد ويآنھ  دود دستورخلک د بې  ایھ 
ډلې پھ الس کې نھ  کومې  ان  ې د چې د حکومت وا ې باید

پھ دی او ساتنھ یې   ول ولس    کورریاست د « ،  کھ چېوي
ریاست د اعتدال مانا ده،  ھمدغھ د . ولو یوشان فرض ده

لھ دې . عدل او انصاف دی ھ  ی ریاست  ھ صفت،   کھ چې د
 .صفت نھ باید  ول برخمن وي

کې عدل او انصاف ھغھ وخت راتلی شي، چې لوړپوړي پھ ریاست 
عدل او انصاف  واخلي، د ھ کار خپوھې  رواکي لھ علم اوچا

ډول قربان  تھ  ریاست لپاره ھر پھ خاطر فوځ ھم د
  ».تیاری ي

د انسان پھ شخصي او  ولنیز  او  و اخالقو تھافالطون پوھې 
ورکوی او وایی چې کھ عادل او د  و  ژوند کې ډیر ارز ت

او یا د  برخھ واخلیخالقو   تن د حکومت پھ اداره کې ا
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، نو پھ ھغھ عادی انسان پھ  یر پھ  ولنھ کې ژوند وک ی
پھ  ھ نامھ یادی ی او داسې کسان ذاتًا  باندې  ول  ار

خپلو خلکو او ولس تھ ژمن وی، د خپلو مل رو سره غداری نھ 
پخپلو پوه او عادل کسان  .کوی، غالوی او بې انصافی نھ کوی

ې دا ورتھ نھ ماتوی او دا  کھ چ وعدو والړ وی، خپل قسمونھ
د پوھو او د  و اخالقو   تنو کسانو . یستر اخالقی جرم  کار

د بل عزت او  سره ھم د  ان د عزت د ساتلو فکر وی او ھم
 انوکشرد لویانو احترام کوی او پھ  وقار تھ درناوی کوی؛

شتمن  د اندازې لھ پھ  لھھر انسان تھ د ھغھ . شفقت لری
پھ دې  افالطون. نظر کې نیولو پرتھ پھ درنھ ستر ھ  وری

 ھر کھ پھ خپلھ د«نظر دی چې د پوھې او  و اخالقو   تن 
خپل  خدمت تھ ژمن وي او د خپل  ار خو د ،مذھب پلوی وي

سرکاري مذھب تھ زیان نھ  ؛ریاست وقار پھ پام کې نیسي
دا  .سره خیانت کوينھ ورنھ سرغ ونھ کوي اونھ ور رسوي او

 ».عدل غو تنھ ده  کھ داسې کوي چې دا د

چې د  عدالت د افالطون لھ نظره یوازې خپلو اړوندو کارو تھ
، د ملت د خپل طبیعی استعداد او مینې سره سم یې  اکلی وی

دا  ھ عدالت دی  .او پھ ھغو کې بوختیا ده و  و چمتو والی
رو پھ ژوند او چې ھر وک خپل کار  ھ سرتھ ورسوی او د نو

نوموړي لھ مداخلې  خھ نھ یوا ې . کارونو کې مداخلھ ونک ی
پھ ھغھ  ھ کې  .ې تھ زیان رسوی، بلکې  ولنرسی یتھ زیان 

چې مسلک یې نھ وی،  ان لوړ ونھ  ئی، غیبت ونھ ک ی او پھ 
چارو کې د نورو د عیبونو پھ ل ولو او   ولنیزوشخصی او 

تی ھغھ وخت رامن تھ کی ی بې عدال .بیانولو پسې ونھ  رزی
چې د دولت لھ خوا د ورسپارل شوو دندو پولې پھ نظر کې 

عدالت ھغھ دی چې ھر چاتھ د ھغھ سره وړ . ونھ نیول شی
لھ دوستانو سره نیکی او لھ د منانو سره بدی «معاملھ وشی،

د عدل او انصاف پھ اړه د افالطون نظر داسې ھم دی  .»وشی
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اټ کې خپل فرض پھ  ھ تو ھ کچو کھ ھرشخص د قانون پھ«چې 
زدک ه کوي او  انسان  خھنو نور ھم لھ دغھ  ،ترسره ک ي

ھغوی ھم خپل کارونھ پھ  ھ تو ھ ترسره کوي  کھ، چې انصاف 
  ».دد یوه عھد نوم دی ھغھ ھم د نھ السوھنې عھ

ترمن  د ورورولی  ډلوافالطون لکھ  ن ھ چې د نورو  ولنیزو 
 تھ دې د   و«چې  باور ھم ؤاو انصاف پلوی ؤ، پھ دې 

 ارینھ ووحقوق ورک ل شي او لھ ن برابر ری پھ  ینھ ووران
ھمداشان  اجازه ورک ل شي، کولو کار  ای د پھ یو ېسره د

د تعلیم حق ورک ل  ری پھ  ینھ ووران تھ دې ھم د   و
 چې د یوک  داسې فکر ،ې  ې لھ پامھ وغورزول کھ مو ....شي

 تر نارینھ  ې او  د ؛لھ السھ ورک هریاست نیمھ برخھ مو 
ارینھ لھ   و او ن ؛شتھن توپیر  یھپھ انساني لحاظ  من 

  ھ واخستل شي حکومت پھ برخھ کې   ای د یو باید وو  خھ
کې ھم  خوفو ي انتظام پھ بر د خھ   نګ لھ   و ددې تراو 

 لھ کاراک ٣٠کالھ او نارینھ  ۴٠  ې باید  ؛کار اخستلی شو
تعلیم    ینھ دواړه د اوافالطون بھ ویل، چې نارینھ  .يوک 

دواړو  او دواړو تھ باید پھ یوه ستر ھ وکتل شي ،حق لري
 . اوسوپھ یو ډول حقوقو قایل وباید تھ 

پھ   ه روزنھ  ین ار ک ی او پھ  )ماشومانو(افالطون د اوالد
دې نظر دی چې ماشومان ھم د پیسو او نورو شتمنیو پھ شان 

د افالطون پھ نظر زده . د  ول ملت او دولت    ملکیت دی
ک ه د فرد او  ول ملت د متوازن او سم انکشاف لھ پاره 

 و لوستو خلکو   ھ نظام د«افالطون وایی  .خورا اړینھ ده
ې پوھھ پھ انسان کې چ  کھ ،ای شيدیم  رامن تھ کھ پ

چې پھ انسان کې  ولنیز  نو کلھ ،کوي پیداشعور   ولنیز
 او ینژیپولیتونھ سئانسان خپل  ولنیز م شعور پیداشي نو

 ».پھ  ھ تو ھ یې ترسره کوي
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د پھ افر ول احکومت کې  شتراکیپھ اد افالطون پھ نظر 
 ولو کوچنیانو تھ بھ پھ یوه . ھ دي حقیقت کې سره ورو

ستر ھ کتل کی ی، یو ډول تعلیم بھ ورکول کی ی او  ول بھ 
دلتھ قومی، ژبنی، دینی او . پھ یوه دسترخوان ډوډۍ خوری

دولت تھ د . رول نھ شی لوبوالی محلی توپیر او امتیاز
 ډولد جامو د  ، کالد خپل کور د (افرادو د شخصی ژوندانھ 

 ورکوی؛ پھ چارو کې د مداخلې حق نھ )او نور او اغوستلو
 د شخصی اھدافو وخپل د چې افرادخو دولت بھ  ارنھ کوی 

د افالطون د  .چاتھ زیان ونھ رسويبل وخت  الستھ راوړلو پر
 وونھ او پھ « وونې او روزنې د پالن سره سمھ د کوچنیانو 

قي شاملھ وه، جسمانې ورزش یموس جسماني ورزش او روزنھ کې
ماشومانو پھ جسم کې تناسب پیداشي او  چې د، ددې لپاره

جسم  ماشومانو د روح او قي ددې لپاره اړینھ ده، چې دیموس
 ،نھ وي قي سره بلدیچې لھ موس  وک... .وساتي برقرار مغ يھ

 کھ چې د  ؛نھ دی پکار ډول اعتبار  یھھغو باندې  پر
موسیق   متوازن وي، د بات غیرذخلکو ج ناخبرو موسیق  نھ د

لپاره  دھر فر نو پھ ھمدې پار موسیقي دده،  ھمغ ی مانا
 »اړینھ ده

افالطون د ھیواد د امنیت او  مکنی تمامیت لھ پاره د 
او امنیتی  واک د جوړولو پھ خاطر ھم د کوچنیانو د  دفاعی

. روزنې پھ پرو رام کې  اکلو تدبیرونو تھ  ای ورک ی دی
، خو پھ دې ھم دې چې دی د جنګ او ج  و پلوی نھ ؤسره لھ 

، چې کلھ خپل مقابل ی یکد من ھغھ وخت زړور «پوھیده چې 
 .»يلوری لھ  انھ کمزوری ووین

تھ  جبر ډول  یھف لھ پاره عدل او انصا د د افالطون پھ نظر
 کې د  ھ پھ خپلھ سل پھ سلو  کھ چې دا ھر ،شتھن اړتیا

ب ي او  انسان روح تھ  کال عدل او انصاف د« .فرد پھ   ھ دي
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وح تندرست انسان ر کلھ چې د .ھ وړيبدۍ ناروغي یې لھ من  د
 لکھ  ن ھ .نو خپل فرایض پھ  ھ تو ھ ادا کوي ،رامھ ويآاو 

 ھ صحت مند جسم لپاره مادي شیانو تھ اړتیاوي پھ  چې د
روحاني او مسرت لپاره  ھمدغھ اندازه د انفرادي خو  

ه  ھ نتیجھ تھ ھم اړتیا ده، لھ ھمدې نھ موږ والیپاک
نکي فرد تھ  ومره پھ وخپلھ عدل کواخستی شو، چې عدل پھ 

 ».ی یم  ھ تما

ذبھ، چې د جوینی کې درې عنصره  ارواافالطون د انسان پھ 
ھ خپل فرضیات ک«دی وایی چې . دی، او عقل) اشتھا(شھوت 

ندل او پر ای کول عدل وي، نو بیا خو پھ انفرادي ژوند  یپ
کې د روح درې عنصره ھم باید خپل کارونھ پھ خپل  ای 

جذبھ او شھوت دې ھم خپل  ره ک ي او ھمدارن ھ عقل،ترس
ني او پھ شخصي ژوندکې دې مناسبھ ھمغ ي او  یپو دحدو

 ».ک ي ادیپتوازن 

 لھ مخېصرو اافالطون د ھیواد و  ی ھم د افرادو د روح د عن
افالطون د  مکې د کرکیلې دنده . یطبقو وٻش یودر پھ

دده د  ونیز  کوی او دا بھ ھغھ کسان وی چېبز رانو تھ ور
ددې لھ پاره  .کمې زده ک ې کوی وپرو رام پر بنس  لھ نور

چې د انسانانو د ژوند مادی اړتیاوې پوره شی، نو د ھر  ھ 
چارې پرمخ  ھ ېکر ترمخھ  ې  مکې تھ اړتیا لری چې ورپکې د

فنی  ان و او  بیال بیلودوھمھ درجھ کې بیا  ھپ .بوزی
د ډول ډول اړتیاوو لھ کسبونو تھ اړتیاده چې د انسانانو 

 . پاره بیالبیل  یزونھ او ارز تونھ تولید ک ی
د ساتنې د ھیواد  دده پھ نظر د بز رانو او کسب رو تر نګ

دا پو ي  .یساتواد ویھ چېپو ی  واک تھ اړتیا ده لپاره 
او  ھ یې  عسکري علوم او فنون لوستي باید) اردو( واک 

عنصر بسنھ نھ کوي، ی ذبددغې اردو لپاره ج« .عملی ک ی وی
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نرم او د وری مو پھ شان  بلکې دوی باید پھ خپلو من و کې
  »عظم ولريکلک فوالد غوندې  دد د من لپاره 

نان دی چې تر  ولو واکمدده لھ نظره بلھ طبقھ د ھیواد 
اړتیا لری او دده لھ نظره باید  ډیره زیات عقلی عنصر تھ

) ١(: ریاست  لور برخې لري«دده پھ نظر . فیلسوفان وی
. عدل) ۴(عفت او  )٣( ،او زړه ورتیا شجاعت )٢( حکومت،

مخکن  درې برخې د درٻو طبقو  ان  ې برخې دي یعنې حکومت 
عفت یا د نفس ضبط  ،اردو لپاره شجاعت د ،لپاره واکمنود 

عدل د کومې  ان  ې طبقې  ....د ھنرمندې طبقې لپاره دي
کھ  ... ولو    میراث دی لپاره مخصوص نھ دی، بلکې دا د

 ول خلک پھ خپلو خپلو کارونو بوخت شي او خپل خپل کارونھ 
پھ ریاست کې عدل  پھ  ھ تو ھ پرمخ یوسي، نو دغھ وخت بیا

خپلھ دنده پر وخت سرتھ رسول او ورتھ . ی شيادیکقایم 
 . »ژمنتیا عدل دی

افالطون پھ نظر دا د دولت دنده ده چې د خپلو  اریانو د د 
او مطلوب شرایط  ، وړپرمختګ او ھوسا ژوند لھ پاره مناسب

چمتو ک ی، پھ  ول ھیواد کې عدالت راولی او لھ ھغو  ارنھ 
لھ دې کبلھ ھغھ ډیر پھ دې فکر کوی چې د خپل خیالی . وک ی

قانون طرحھ  دولت لھ پاره تر  ولو  ھ او ای یال) اوتوپي(
 و پل نو د تر سره کولو لھ پارهد  و  ی نو اافالطون  .ک ی

جوړه ک ه او لھ ) افالطون اکادمی(د آتن پھ یوه برخھ کې د 
د  .دې الرې یې د افالطونیسم پھ خپرولو منظم الس پورې ک 

افالطون معنوی میراثونو ډیر یھودی، عیسوی او اسالمی 
. ر اغیزې الندې راوستلفیلسوفان پھ بیال بیال ډولونو ت

ا رد او د ارستو ھم چې پھ لرغونو زمانو کې د افالطون ش
د خپل استاد تر  ډیرهمخالف و، تر ھغو د اساسی نظریو 

 .اغیزې الندې او د ھغھ لھ زیاتو مرستو  خھ برخمن و
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