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 فارابی ي افالطًن سیاسی اودیشٍ در فاضلٍ مدیىٍ مقایسٍ
 

 2مالئکٍ حسه ،1رستمی اصغر

 ضْزضب ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ سیبسی علَم دکتزی داًطجَی 7

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ضْزضب ٍاحذ اسالهی آساد داًطگبُ سیبسی علَم استبدیبر 2

 

 چکیدٌ

هبًذُ  بدیبِ  خیکِ در حبفظِ تبر آًجبتب . پزداسد هیِ سیبسی افالطَى ٍ فبرابی پژٍّص حبضز بِ هقبیسِ هذیٌِ فبضلِ در اًذیط

، تز یبفتِ سبهبىبْتز ٍ  ای آیٌذُ بفتيی ی، ًگبُ اٍ بزاطِیفبرغ ًبَدُ ٍ ّو ستيیس بِ یبیٍ رؤ طِی، اًسبى اس اًذگبُ ّیچاست، 

ًوًَِ اس آى را  يیاست ٍ ببرستز بفتِیتبلَر  یهختلف ّبی گًَِاًسبى، بِ  یهشبَر، در سًذگبً یبیرؤ را ًظبرُ کزدُ است. ّب دٍردست

در  ًببضذ. یجَاهع هَجَد، اثز ٍ ًطبً ّبی دغذغٍِ  یکِ در آى اس ًببسبهبً یٌیسه ضْز آرهبى. یببین هیفبضلِ(  ٌِی)هذ طِیدر اًذ

 يیّوچٌ .ضَد پزداختِ هیصَرت  اٍ یعلو تیضخص یزیگ ٍ عَاهل هؤثز در ضکل یفبراب یسًذگ تیٍضعایي پژٍّص در ابتذا بِ 

 يیضذُ است اٍل بىیٍ ب قزارگزفتِ هَردتَجِ (یًَبًیبب گذضتگبى  یبسیس یآرا ی هقبیسِ) یفبراب ی اًذیطِدر  بستیس تیهبّ

ببر، در جْبى خَد بِ  يیًخست یبزا کیاست کِ ّز يیا کٌذ یه کیٍ اهبم فالسفِ را بِ ّن ًشد یٍ افالطَى الْ یکِ فبراب یشیچ

 بستیرا در حل ًگزش اًسبى بِ س صیخَ یهذً ی جبهعِرفع هسبئل  ّز دٍ، ٍ افالطَى، یفبراب .پزداسًذ یه یبسیس یح آراطز

  یاجتوبع یسًذگ تبرٍپَدعٌصز استحکبم  گبًِی يیا یعٌی بستیتب س ذیگزد يیّز دٍ هصزٍف ا ی فیلسَفبًِلذا تالش  .بفتٌذی یه

فبضلِ اس هٌظز دٍ  ی هذیٌِربط دٌّذ. آًگبُ  ببال، یکٌٌذ ٍ آى را بِ عبلن جبٍداًگ فیاخالق دٍببرُ تعز یهبٌب را بز بىیآده

 پزداختِ ضذُ است. لسَفیدٍ ف ّز ی فبضلِ ی هذیٌِ  یّب ٍ ضببّت ّببٍتبِ تف اسآى پسضذُ ٍ  فیتعز طوٌذیاًذ

 

 .افالطَى فبرابی، فبضلِ، هذیٌِ سیبسی، اًذیطَِاي كلیدي:  ياژٌ

 



 فقِ ٍ حقَق سیبسی، علَم هطبلعبت

 719-732، صفحبت 7931 تببستبى، 2، ضوبرُ 4دٍرُ 

 

 

 


