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 مقدمه

تنگاتنـگيارابطـه، به جهان ماوراء محسوسـات قائل لسوفانِيفگام پيشافالطون به عنوان

و مراتب عالم هستيم ميان مراتب شناخت و مراتب شناخت را در تنـاظر بـايبرقرار سازد

ممراتب  ايبا طرح نظريو. دهديجهان قرار حق،دهيه ايقـيعلـم ـ را تنهـا شـناخت هـادهي

ازكدانديم ميفيشهود براراهه يه بـرا كـ اسـتيسكنيوي نخست. گردديلسوف محقق

اشده قايليوجوديقتيحق، علم مـيادهيو آن را به عنوان ،ه در واقـعكـرديـگيدر نظـر

ايا، قت علميحق پ مسئلههكاز آنجا. استدهين بـا ژرفيونـديعلـم در فلسـفه افالطـون

اينظر ميه و ماوراء محسوسات تعلق و به امور معقول  مسـئلهنيـايبررسـ،رديـگيده دارد

هك درخور توجه است؛ چنان  مسـئلهنيـا،ش از افالطونيپيفلسفيهااز نظاميكچيه در

و بازخوردين اهميچن . را نداشته استيت

د خويهار رسالهافالطون بايگوناگون مـيـيمختلفـ تعبيرهايش از علم نـد؛ امـاكياد

ك مسئله ميه اساساً مورد بررساي كنيا،رديگيقرار آاست و رابطـه ده استيايكا علميه

خ اير را برتريآن با خدا چگونه است؟؛ او اصل و در منتهـايـن و بـهيده عـالم معقـوالت

معنوان خدا در فلسفه حقكياش مطرح و در ميند خكان خدايقت زاستر مطلقيه ييبايو

م ن،ن خدايااما ند؛كيمطلق اتحاد برقرار عـيو به عبـارت هستزيعلم مطلق ايخـدا دهيـن

در؛علم است مهايي او عبارتوگوهاي گفتهرچند بر خـالف در ظاهرهكافتيتوانيرا

تبيقابل بررسهان عبارتيااست، ولين نظريا و در پارهييو ديده اتيموارد ابهاميان بوده

ك مي باشود وايه گياوكد مورد اييتبيبرا.رديقرار بايده بودنِ علم نـاگزين تبيـر ن يـيد بـه

ازيدتعبيرهاي و مقصود افالطون ،ه آنهـايـو توج يـي زدارا با ابهـام آنها گر از علم پرداخت

. ار ساختكآش

حقكتذ و بيان يورادآيقتير بودنِ علم

ح، مختلفيهاافالطون در رساله وكات در جهان محسوسات را تـذيعلم انسان در زمان ر

و ايده مييادآوري حقايق ا،"فايدون"وي در رساله. كندها معرفي و قديم بـودن اثبات زلي
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زيم1ار بودنِ علمكتذ نفس را بر پايه ويحسـكادراياو انسـان از رو گمـان را بـهينهد؛

قيه حقـا كـ شوديميمتوجه امور، محسوسكافت مدريتوجه به محسوسات عالوه بر در

او اند مطلق ،د1387، افالطـون(ق علم داشته اسـتين حقاينفس قبل از هبوط در جسم به

.)204-201ص

و پنـدار قـرار مـي ، 1374افالطـون،(دهـد افالطون ادراك حسي را تنها در مرتبـه عقيـده

جا) 389ص -ئـه تـه افالطون،(كند يي ديگر اين ادراك را به عنوان علم حقيقي تلقي نميو در
ص1336، تتوس و قابـل تـوجهي بـراي ادراك حسـي ). 1396، اما در نظريه تذكار نقش مهم

و بـا گردد، نه به عنوان علم، بلكه به عنوان مقدمهقايل مي اي ضروري كه در شرايطي خـاص

ميها توجه نفس، به يادآوري ايده كه به تصريح او علم بـه حقـايق انجامد؛ چنانو علم به آنها

و نميجز توسط يكي از حواس پيدا نكرده«مطلق را  توانسـتيم پيـدا كنـيم؛ يعنـي يـا بايـد ايم

و در ايـن مـورد  و يا يكي از حواس را به كـار بـريم و يا بايد لمس نموده رؤيت كرده باشيم

بنابراين يـادآوري حقـايق جـز بـا ). 205ـ 204ص،د1387، افالطون(» همه حواس يكسانند

اي بـيش نيسـت؛ گردد اما نقش ادراك حسي در اين ميان، تنها واسطهادراك حسي محقق نمي

. آينداند كه توسط حس به ادراك در نمي ها اموري معقولزيرا ايده

و تصور«رايحسكافالطون ادرا م» گمان و از آنجايدرست بهكداند ـ از آسـانيه اد ي

گريبا تشب، روديم ر عقـليـه به زنجكدانديميارزش آن را تنها زماني، زپايه آن به بردگان

حسكدنِ ادرايشكريو به زنج2بسته شده باشد  Plato, 1924a, p( استيادآوريهمان ي، ات

با،اوباور به ). 60 درا معقـوليه امـوركـقيد حقايانسان ابتدا ابـد تـا بتوانـد امـورينـد را

او) 205ص،د 1387، افالطون(محسوس را با آنها بسنجد  ـ او علم بـه ن امـور معقـول را ي

و در جهـان معقـوالت مـ پيش ،د 1387، افالطـون(دانـدياز قرار گرفتن نفس در جسـم

مي. است "Manthanein"لفظ يوناني براي آموختن«به باور بورمان.1 توان براي شناخت اموري كـه اين لفظ را

و برتـر از راه تجربه قابل آزمايش اند نيز به كار برد ولي اين لفظ در نظريه يادآوري افالطون به معناي دسـتيابي بـه علـم

و راه ص1375بورمان،(» يافتن به موجود تغييرناپذير است رفتن از موضوعات ادراك حسي ،125.(

و اعتقاد دل نهد، تنزل وي به اين.2 تـرين كننده به پايين منظور در رساله تيمائوس، كسي را كه به صرف پندار

ص1336افالطون،(داند مرتبه فنا مي ،1917.(
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ا.)207ص نفـس محقـقياز ورود به جهان محسوسات برا، پيشن گفتار علميبا توجه به

رسكه چنان، گردديم از دو اسـب راهـواريانفس را به مجموعه، اله فايدروسافالطون در

و ارابه ميتشباست،ه خردكيرانو چموش و تصـركيه از نفـوس يـكه هـركـح دارديند

پيبه دنبال خدا،ش از هبوط در عالم اجساميپ ايشهود حقايان در و مـدهيـق ويهـا رونـد

و گروهيبيميرا به دشواريقيحقيهستبيگروه حقياجلوهي،الحظهبرايينند قـتياز

م ديبيرا و گروه سبينند و عدم كنترل ارابهگر به و مرج ، بدون مشاهده)خرد(رانب هرج

عقيحق و ميقت به گمان افالطـون از آنجـا كـه.)103ص،ج1387افالطـون،(نهنديده دل

عقيتعب و ساييده را در شناساير گمان و و عالم محسيمحسوسات دره محسوسات وسـات

م اويبنابرا،رديگينظر عق«ن در نظام فلسفيِ و ـ گمان و نسـبت بـه»دهي در عـالم معقـوالت

نيها قابل توجدهيا زيه ايست؛ پ،ن گفتارِ افالطونيرا در يش از هبوط در عالم جسمانينفس

غكدر عالم معقوالت و عقيده در اين عالم باشد،مير محسوسيه و مفهوم گمان بوده است

؛ اما شايد بتـوان ايـن نمايدميسازگارناعقالني با سلسله مراتب معرفت در انديشه افالطون 

راناهاي تعبير و مبهم او ااين گونه موجه ، هـادهيتفسير كرد كه نفس در صورت عدم شهود

عقيم در ذهن خوديو ساختگيآنها را به صورت ذهنيچگونگ و و گمان ـ پروراند ده در ي

.ندكيمين جا با حدس برابريا

اياه تنها جلوهكينفوسگويدميبحث خود در ادامه افالطون سپس ها را شـهوددهياز

و نتوانند حقاك و همـان به عـالم ببينند، املكق را به صورتينند محسوسـات فـرود آمـده

ن مشاهده ازيخود را مـيز ا.)104ـ 103ص،ج1387، افالطـون(برنـدياد ـ بـر اسـاس ن ي

اينفوس حقا، همهافالطونسخنان و نكها را به طوردهيق نيبنـابرا. انـد ردهكـ امل مشـاهده

زيادآورييهتوان نظريم ـ را با توجه به مستندات خود افالطون مورد خدشـه قـرار داد؛ را ي

و ا قايليچگونه ه او كـ آنچنـان،ق را دارديحقايادآوريييتوانايه هر انسانكن استيبه

بهيديزرخريغالميحت نتيمياستدالليادآوريرا قادر و ميداند پـكرديگيجه شيه نفس

آن) 396ص، 1337افالطون،(افته استيق علميبه حقا،از ورود به جسم  كه در رسالهحال

ا دروسيفا عقيبر نيتـام از حقـاينفوس بـه شـهود كه همهده استين انـد افتـهيق دسـت

ا.)103ص،ج1387افالطون،( روياز ي جلـوهه در عـالم علـوكيسانكنفوس، يادآورين

مكيهياست؟ توجچگونه رده باشندكرا شهود تري كم افالطـون هـاي نظريهنيابر توانيه
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اكانيب همگـانيآن بـرايه درجات عـالكداردياز نظر او درجاتيادآوريهكن استيرد

آن كـ عمـوم افـراد،ل غاريه با توجه به تمثچنانكهم؛ ممكن نيست  هـا در مرحلـهه شـناخت

و گمانيعق جا) محسوسات(هاهيسااست، ده مـيحق،)هـادهيـا(اصلِ آنهـايرا به -يقـت

ـ غبار فساد بـر«ر افالطونيو به تعب) 396ص، 1374افالطون،(ارند انگ آنهـا پـردهيادآوري

صج1387افالطون،(» پوشانده است . اندو حقايق را از ياد برده) 106،

افراد در عالم محسوسات را بر اساس شهود آنهـا گانهنهيبندميه افالطون تقسكاز آنجا

مياز حقا ا، دهديق در عالم معقوالت انجام ن جلـوه از تري بيشهكيفرد«هكن صورتيبه

فكق را مشاهدهيحقا و هنرمند موس، لسوفيرده باشد در قالب ميقيعاشق ... شوديدان زاده

حقتريكمهكيسكنهمو در درجه دين جلوه ـ قـت را دركده اسـت در قالـب حـا ي م ظـالم

ميبنابرا؛)Plato, 1924d, p 454-455(»ديآيم ه درجـاتكـردكـن برداشـتيتـوان چنـين

و باالتر)هادهيا(قيبر اساس مراتب شهود حقايادآوري ز از آنِيـنيادآوريـن درجهياست

و عاشقيف،مكيح حقراهنماي اوسته خردكاستيلسوف  تـري بيشقت بر آنها جلوهيو

اتريكمهكينفوساما داشته است؛ آنيبـه دشـواريادآوري،اندها را داشتهدهين شهود از و

يها برادهيا ين با توجه به مراتب جلوهبنابرا. استممكن آنهاين درجه برايترنييهم در پا

ويحقايادآوري ين مرتبهباالترلسوفيف، نفوس اكين افراديچنشمارق را داراست نيه به

بكانداند، دست يافتهدرجه و به متن تنها چند«ان افالطونياست اكـ افـتيتـوانيرا زه

مييادآوري بهره و وقتي در اين جهان نقشي از آن جهان و شوق اي نيك دارند بينند، جذبه

مياز خود بي صج1387افالطون،(»كندخودشان ،106 .( 

و شهود حق1لسوفيف، استگفتني و يادآوري كـه افالطـون در2ي استقيخواهان علم

و در عـين«افالطون در توصيف ويژگي فيلسوف معتقد است.1 كسي كه وجود زيبايي مطلق را تصديق كند

ر و هم محسوساتي وا كه از آن بهرهحال هم اين زيبايي و امور زيبا را به جاي زيبايي مجـرد مند هستند درك كند

و ادراك اين شخص در خـور عنـوان زيبايي مجرد را به جاي چيزهاي زيبا نگيرد، زندگي او زندگي حقيقي است

ص1374افالطون،(» علم است ،323 .( 

نش«به تفسير گاتري.2 و عشق خـويش دسـت بـر فيلسوف كه به اعيان كثير دوكسا خرسند ده است از عالقه

و با آن قسـمت از روحـش در ايـن راه پـيش) ايده(دارد تا اينكه با طبيعت ذاتيِ نمي هر چيزي تماس حاصل كند
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ورساله . هاي منون، فايدون . را. و معرفـي كـرده اسـت در رسـاله» علم«آن هـاي مهمـاني

حق،1فايدروس و علم ميدريقيبه شهود و با توجه به عبـارت انسانِ فيلسوف  هـاي انجامد

و به ويژه رساله مهماني فيقيحقعلم،افالطون در اين دو رساله دريمخـتص بـه و لسـوف

ز، اين علم،قتيحق نتكمطلق استييبايشهود كـه در رسـاله چنانباشد؛يميادآوريجهيه

و جايگزيني آن با دانش قديمي«مهماني يادآوري را   كنـد عنـوان مـي» زاييده شدن دانش نو

)Plato, symposium, 1924f, p578(ا با دانـش نـويادآورييسانيكعدم نشانهن مطلبيو

يبدين ترتيب.ه در واقع شهود استكباشد مي ا ي، ادآور، و علـميسـبب ، نتيجـه جـاد علـم

. استيادآوري

خ و علم به اصل زيشهود و ساييباير و علم به ايمطلق هادهير

و فايـدروس، در رسالههرچند افالطون و، تأكيـد حصـولِ علـمدر هاي مهماني بـر شـهود

ايا، اما مطلق داردييبايزكادرا نين مطلب به رينسبت بـه سـا) شهود(ه علمكستين معنا

نمدهيا جايز؛ شوديها واقع نيا«هكح دارديگر تصريدييرا در ه كـ ته بر ما مسـلم اسـتكن

چ مكيزينسبت به وليه مطلقاً وجود دارد نسبت به آنچـه وجـوديتوان مطلقاً علم داشت

ه نميندارد به رايو.)323ص، 1374، افالطون(» توان علم داشتيچ وجه در ادامـه علـم

م رايمحمول بر وجود و محسوسات و صـرف هسـتنديمياه واسطهكداند ان وجود مطلق

ماند، جدا از علمهكموضوع پندار  ن با توجـهيبنابرا.)323ص،1374افالطون،(دهديقرار

كههكنيا به ،ب1350افالطـون،(ها هسـتند، ايده»وجودهاي حقيقي«افالطون تصريح دارد

صج1387؛762ص مي)102، كه، اند؛ امـا ها منتسب به علم حقيقيايدهتمام توان دريافت

زيابر اين اساس كه  نييبايده خيو ميـز اصل ايـر در ـ ان يخاصـياز رتبـه وجـود، هـادهي

ميخواهد رفت كه با اين طبيعت و حقيقت نائل و بر اثر آميزش با آنها به زايش نوس ... گـردد ها خويشاوند است

و زندگي حقيقي ص1377گاتري،(»و تغذيه واقعي دست خواهد يافتو به علم ،127.(

مي.1 هاي زميني به يـاد با ديدن زيبايي«كند كه افالطون در رساله فايدروس فيلسوف را عاشق حقيقي معرفي

صج1387افالطون،(» افتدزيبايي حقيقي مي و در رساله مهمـاني تصـريح دارد كـه فيلسـوف بـا پيمـودن) 105،

ميادراك زيبايي كه از درك زيباييمراحل مختلف و شـهود زيبـايي هاي محسوس آغاز گردد، سـرانجام بـه درك

ص1386افالطون،(گردد مطلق نائل مي ،250.(
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از جـدا فايدروس علم به اصل خيـر را بـه صـورت او در رسالههكيبه طور، برخوردارند

ميساير ايده حقكدر وراي آسمان، حقيقتي است«: دهدها قرار پيقيه دانش شـناختنيدر

صج1387، افالطون(» آن است رو.)102، ، در فلسـفه افالطـونيقيحقغايت علم،از اين

و ادرا خكشهود زياصل و خ«،افالطون باوربه. مطلق استييباير وياصل ر علت وجـود

ايماه خ«و) 384ص، 1374افالطون،(» هاستدهيت ... يه عالم معقـوالتالير در منتهياصل

زكأو منش وكـ همان طـور؛)401ص، 1374افالطون،(» استيو خوبييبايل ييبـايزيه

صج1387افالطون،(» ترين ايده دلكش«مطلق را معرفـي» هـا تمام زيبـايي منشأ«و) 102،

و در مي زيـخيسـانيكبـر آشـكارا مختلف خود نيـز هاي رسالهكند و  داردتأكيـدييبـاير

؛)287ص، الــــف1387؛ 238ص، 1386؛31ص،ج1350؛ 368ص،ه1387افالطــــون،(

تك چنان هم خيه او در رساله ه به وجـود آورنـدهكندكيميمعرفيير را خدايمائوس اصل

بايبنابرا.ل حادثات استك چنن مـيتوجه به همه مستندات افالطون هكـد شـوين برداشت

ز خكمطلقييبايشهود و خدايه در واقع همان اصل مـي فلسفهر تيـغا، باشـديافالطون

ايفيعلم برا و به تبع شهود ايسا،ن اصليلسوف است ندهير مـيها -يز مورد شـهود قـرار

. رنديگ

و افالطـون تصـريح دارد2علم نيز هست، مبدأ1اصل خير افزون بر آنكه غايت علم است

بي«كه و وجود روشني يافته است، درنـگ آن اگر نفس به چيزي توجه كند كه به نور حقيقت

. كندرا درك مي . و به نفس قوه. ميو آن چيزي كه به معلومات نور حقيقت بخشد،ي ادراك

و حقيقت است... اصل خير است و نيـز) 384ـ 383ص، 1374افالطون،(»و خير منشأ علم

و مابعدالطبيعه افالطون غايت.1 و بـه به اعتقاد هريسون باربت، اخالق انگارانه است؛ به اين معنا كه هر ايـده

و تبع آن همه اشياي جزئي، رو به  و مطلق خير، غايـت نهـايي شـناخت و ايده حقيقي و هدفي دارند سوي غايت

و نيز علت غايي عالم است  ص1384هريسون باربت،(رفتار انسان ،48.(

از نگاه فريس جانسون علم به اصل خير داللت دارد به اينكه جهان سيستمي است كه اساساً خـودش ايـن.2

اوامكان را مي و كمـال مطلـوبي اسـت كـه) اصل خير(ل دهد تا در پرتو مبدأ شناخته شود؛ اما اصـل خيـر آرمـان

و تنهـا در پوشـش تمثيـل از آن سـخن گفتـه اسـت  احتماالً افالطون نيز نتوانسته اسـت حقيقتـاً آن را درك كنـد

)Johansen, 1998, p 184.(
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و علم« ص1374افالطون،(داندمي» آن را در عالم معقوالت منبع حقيقت ،401 .( 

حقييتب و غاريهاليدر تمثيقين علم  خط

نيافالطون در تمث و خ،ل غاريز در تمثيل خط نـدكيمـيت علم معرفير را نهايعلم به اصل

شناسيو معرفتشناسيه وجودك چنان؛هدنيمشناسي را در تقارن با وجودشناسيو معرفت

مـ.1شوندينمجداگريديكاو از  رد؛يـگيوي مرتبه شناخت معقوالت را مرتبه علم در نظر

4يقـيو علم حق3به استداللبر علم، به دو قسم2جهان معقوالتيبندميبا توجه به تقساما 

ميتقس ويمـ6فرضـيات خـود را از جويو، جستنفس، در قسمت اول5. گردديم آغـازد

و مرئ مياعيان و از اشكال مرئـي تنهـا اسـتفاده تصـويري مـييات را تصوير و انگارد شـود

و آنهـا درباره آنها استدالل مي و مجـرد آن أشـكال اسـت كند اما موضـوع فكـرش مطلـق

شـود اي هستند براي پي بردن به صور عالم حقيقت كه تنها به قـوه عاقلـه درك مـي وسيله

ايبنابرا.)387ـ 386ص،1374ون، افالط( بـا در نظـر گـرفتنِ،ن قسـمتين نفس عالم در

 
مي.1 و ادراك وي در تمثيل خط مراتب وجود را متناظر با مراتب شناخت قرار دهد، به طـوري كـه شـناخت

محسوسات را بر اساس ايـن كـه نسـبت بـه تصـاوير محسوسـات يـا خـود آنهـا واقـع گـردد، دو مرتبـه گمـان 

(Openion) و عقيده(Belief) مي .گيرداز شناخت در نظر

2. Intelligible world 
3. Reasoning 
4. Pure thought 

مي تشخيص اين چهار نوع«از نظر ژان برن.5 -نمي» نمود«دهد كه در نظر افالطون شناخت به وضوح نشان

و و از آنجا كه نمود» بود«تواند از مجموع امور معقول از) باطن، وجود(، به بود)ظاهر(باشد مـرتبط اسـت بايـد

ص1363برن،(» ظاهر به باطن پي برد ،69.(

و علـوم (Nettleship)نتلشيپ.6 گمان كرده است، منظور افالطون اين است كه رياضيدان اصول موضوعه

را به معناي حكمي كه به عنـوان حقيقـي» فرضيه«افالطون كلمه. پذيردمتعارفه خود را كه گويي بديهي هستند مي

و حال آنكه ممكن است غير حقيقي باشد به كار نمي و برد، بلكه به معناي حكمـي كـه گـوي گرفته شده ي بـديهي

مي بي و در ارتباط ضروري آن با وجود مالحظه نشده استنياز از غير است در نظر در. گيرد، كه اساساً كاپلسـتون

ارائـه شـده اسـت) 387ص(كـه در رسـاله جمهـور» هـا فرضـيه«هاي مثال«آورد كه مخالفت با اين قول دليل مي

مي مثال ا باشد، نه مثالهاي موجودات و گويـد تـا از ها سـخن مـي فالطون بيشتر از ويران كردن فرضيههاي احكام؛

ج1362كاپلستون،(» نياز از غير احاله آنها به قضاياي طبيعي يا بي ).220ـ 219ص،1،
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و متعلق به حوزه معقوالتها بخشي از موضوع ، به به عنوان فرض،ندا كه در حقيقت مجرد

مي هاي موضوع و متعلق به حوزه معقوالتند صعود كند ولي به مبداء ديگر كه آنها نيز مجرد

و اين مجردات نمي اكيعلمرسد شود،مينفس انسان حاصلين معقوالت برايه نسبت به

ريعلوم استدالل .ي استاتياضيو

د از، گر از معقوالتيقسمت د راه معقوالتي هستند كه عقل صـرفاً تـوان يـكتكاليقـوه

و تكيـه. آنها را داردكدر هـايي هسـتند كـه در راه گـاه در اين قسمت فرضيات تنها مدارج

خك صعود به اصل كل مي،ر استيه اصل واز آنها استفاده . پـذيرد فرضيه نمي آن اصل شود

د و آورد روشـن دسـت مـي بـه يـكتكاليعلمي كه انسان به ياري قوه تـر از علـوم رياضـي

ازياستدالل خراه است؛ زيرا تنها در اين علم است كه ادراك موضوع فقط ريتوجه به اصل

مأه مبدك ويمعقوالت است ممكن ميباشد وكافالطـون ادرا. شودبه عقل صرف تمسك

ايقيعلم حق حقكن قسمت از معقوالتيرا با ن جـزء معقـوالت اسـتيتـريقت عاليه در

م  ).Plato, republic, 1924e, p 212(ندكيمنطبق

رايـز؛افالطون موضوع استدالل را غير از موضوع علم حقيقي در نظر گرفته استگويا

بـه،مجرداتي هستند كه بـراي صـعود از يكـي بـه ديگـري، استداللاو موضوع در باور به

و حال آنكه موضوع در علم مجرداتي هستند كه در صعود از يكي به نياز محسوسات  است

، اما در علـم بـه مبـدأ رسيمكل نمي نياز نيست؛ در استدالل به مبدأبه محسوسات،ديگري

مي. رسيممي دپس در اسـتفاده كـردنِ،و جـزء از معقـوالت توان گفت تنها تفاوت بين اين

. نفس از محسوسات است

پساي كه موضوع استدالل است بسيار مبهم سخن گفته استافالطون از صور علميه ؛

و و ايـده در او زيرا؛ استوارد نقدييبر اين سخنِ هـا را دو نـوع ظاهر متعلقات رياضي

كه اين دو قسم از مجردات بـه خـودي در حالي؛ مجرد متمايز از يكديگر تلقي كرده است

و اخـتالف آنهـا تنهـا بـه علـت  و بدون نظر به نفس انساني تفاوتي با يكديگر ندارند خود

و فيلسوفي است كه علـم حقيقـي دارد تفاوت در شناخت رياضي بـا توجـه بـه اينكـه. دان

،ج1387، افالطـون(اسـت را پذيرفتـه تفاوت مراتب نفـوس،در رساله فايدروسافالطون 

ا،)104ص نت دان پايينن رو مرتبه نفس رياضيياز آنيتر از فيلسـوف اسـت در جـه او بـه
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ن بـهيبنـابرا. مرتبه از علم نرسيده است كه بتواند بدون واسـطه محسوسـات نتيجـه بگيـرد

ميشناخت كامل ايده بـه فيلسـوف رسد؛ اما مرتبه علمـي نمي، باشندها كه از نظر او فرض

مياي نياز به محسوسات از يك ايده به ايده حدي است كه بدون و چون مرتبـه ديگر رسد

و فرض اول را مسلم تلقي نمي، نفسش باالتر است ميايده و خواهد به حقيقت آن پـي كند

ا مي ها سرانجام به مبدأن رو در صعود به ايدهيببرد؛ از هـا افالطون ايدهباور رسد كه به كل

سبرآمده  و سپس مياز آن هستند و در ايـن سـير نزولـي اسـت كـه ير نزولي را پيش گيرد

ميحقيقت اين ايده و اين كاري است كـه رياضـي ها را و شناسد دان نتوانسـته انجـام دهـد

و حقيقت ساير ايده ن فيلسوف حقيقت اينيبنابرا. كندها علم پيدا نميهيچگاه به اصل خير

ميايده و رياضيها را و تنها آنها را فرضرا نميدان حقيقت آنها شناسد هايي مسـلم شناسد

و حوزه نفس عـالم اسـت،در نتيجهو كندتلقي مي در، بـه تفاوتي كه در شناخت تغييـري

؛ بـراي مجرد با خود آن چيز مجرد فرقـي نـدارد امري حقيقتپس. انجامد نميخود فرض 

و تنها فيلسوف توسط تفاوتي در مثلث مجرد با ايده،مثال بـه حقيقـتيكتكاليداش نيست

پ . برديميآن چيز مجرد

خطيافالطون نه تنها در تمث دركبل،ل نيدهاي رسالهه ه علـمكـح دارديز تصريگر خود

ا و مبناين علمِ انسانيتريقيحق،هادهيبه اياست اويهكن استينظر او ـ صـرفاً رادهي هـا

ميحق سايقت و محسوسات را تنها حقياهيداند درياز م قت وكـ آن چنـان؛رديـگينظر يه

ت ميدر رساله حقيمائوس ميو تصور درستيقيان علم را نسـبتيقـيو علـم حق نهد فرق

م)هادهيا(يبه ذوات خوكدانديواقع و برايه در غيخويشتن و توسـطكر قابـل ادرايشتن

چنهستند حواس  بر خالف؛داندميها از انسانشمار اندكيو خاص تغييربيراين علميو

تغكتصور درست  .)1867ص، 1336افالطـون،(1اسـتو نسبت به محسوسـات پذيررييه

بهيبنابرا تغسخنانن با توجه موضـوع آن پـذيريرييتغلحاظ شناخت به پذيريرييافالطون

 
ت.1 هـاي عقـل مفـاهيمي هاي ادراك اموري جزئي هستند موضوع در حالي كه موضوع«الوين.ز. به تفسير

و جهان و در حـالي كلي انـد، هـاي ادراك تغييرپـذير، در فراينـد يـا در جريـان هراكليـت كـه موضـوع روا هستند

ص1387الوين،(» هاي عقل اليتغير، در ثبات ابدي پارمنيدوسي هستند موضوع ،66.(
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و چون موضوع علم حق ن، پس1ثابت استيقياست تغيخود آن دريو.ر اسـتيرناپـذييز

ف نيرساله دايلبوس حقيز سايقيره علم ميرا از او. سـازدير علوم جدا هكـيعلمـ«از نظـر

،ب1350افالطـون،(»ن علـوم اسـتيتـريقـيحق،)دهيـا(باشـديقيحقيموضوع آن هست

.)762ص

كلسوفيف،ل غاريافالطون در تمث حقرا مـيبرايقيه علم يشـود بـه زنـدانيش محقـق

ميتشبير در غارياز زنجيرها تاكسازديه ق(ريدر زنجوقتيه ويد امـور جسـمانيـو در

م، بود) محسوس سايهمچون عامه مردم تنها اشيتوانست پياه ببكمتحريهارهيكو نـديرا

و ســايتصــاو.)396ص، 1374افالطــون،( از،ل غــاريــدر تمثكمتحــريايه اشــير مجــاز

ايه در واقع تصاوكمحسوسات است  اهستندهادهير عق مرحلـه گمـان،ن مرحلـهيو دهيـو

جا. است ساكاز نظر نگارنده از آن ايوار تصاويديهاهيه اشير و افالطـوناكمتحرياين ند

ايمحسوسات را سا مدهيه چنيها ميداند اكشودين استنتاج اشيه اين نكلاما. هستندهادهيا

اكاز آن جا اشيه و در نظـام فلسـفاكمتحـراءين اينـد ـ افالطـون ويهـا امـوردهي ثابـت

م،رنديتغيال اكرسديبه نظر اشيه وينهـمدهياكا متحرين ا افـزون سـتند ـ بـر تكـحر،ني

ايجيتدر ايدر صعود نفس به سلسله مراتب شناخت مانع از پيده بودن كمتحريهارهيكن

چنيبنابرا. است اكن برداشتين ويه افالطون در سـخن متناقضن قسمت به صورت مبهم

2. گفته است

فدر س«لسوفيمرحله بعد مـيصعوديريدر ويشـبانگاه بـه دهانـه غـار و مـاه رسـد

م ايبيستارگان را و رؤاو آسانيار براكنيند افالطـون،(3»د در روز استيت خورشيتر از

 
مي.1 و ثابـت ايـده«كند كـه افالطون در رساله فايدون تصريح ،د1387افالطـون،(» انـد هـا حقـايقي اليتغيـر

).210ص

ت.2 و سايه اشيا را مدركات حسي سـايه فسير اين قسمت پيكرهاي اشيا را تصاوير ايدهگمپرتس در در ها، وار

ها مجاز از مدركات عموم مردم اسـت كـه بـه كه سايه، اما با توجه به اين)103ص،1375گمپرتس،(گيرد نظر مي

و تصـاوير اشـياي پندارنـد، بنـابراين ايـن مـدر تصريح افالطون آنها اين مدركات را اموري واقعي مي كات اوهـام

و از اين جهت پيكره محسوس نبوده، بلكه خود اشيا محسوس . هاي متحرك نيز اشياي محسوس نيستنداند

مي.3 ميكورن فورد براي فهم ايده تعبيري ارائه و تلويزيون تشبيه و آن را به وسايلي مانند سينما كند؛ به دهد
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ا.)516ص، 1374 و مشاهده عجا«ه افالطون صراحتاًكنينظر به ـ عروج به عالم باال ب آن ي

ع و خورشيم» الم معقوالترا عبارت از صعود روح به را به عنوان مجـاز از اصـل1ديداند

ميخ جاياليه در منتهك«رديگير در نظر ميه عالم معقوالت و آن را به زحمت تـوانيدارد

حكـواكن از نظر نگارندهي؛ بنابرا)Plato, 1924e, p 217(»ديد و سـتارگان در ريم سـاكـب

خ(أ خودها به جز مبددهيا نهستند)رياصل و شب يتفاوت مرتبـه وجـود بيانگرزيو روز

ا، هاستآن و افزونيعلت فراتر از مرتبه وجوديه مرتبه وجودكن سببيبه معلول است

ا ايسايبر تفاوت مرتبه علم،نيبر خدهير و افالطون روز را بـرا داللتريها با اصل يدارد

خ و شهودياصل و پـس از شـهود سـا2ر و آخـردهيـاريآن را دشوارتر ن مرتبـه علـميهـا

ميف ويبنابرا.رديگيلسوف در نظر اين خطيل بر خالف تمثين تمثيدر خ،ل ريعلم به اصل

سايجدايارا مرتبه اياز مرتبه علم به ليـه در تمثكـيدر حال؛ها در نظر گرفته استدهير

ا،خط خاي جدا ها را به عنوان مرتبهدهيعلم به قرياز علم به اصل . ار نداده استر

تبيا و و ابهامييده علم آنييزدان  از امور مربوط به

ا ح،ه در فلسفه افالطونكنينظر به ساكمحسوسات در ايم و حقدهيه ، وي قـت هسـتنديها

اهاي رسالهدر چيه بـرا كـ اسـت باورنيمختلف خود بر ـ هـر اي موجـود اسـتيادهيـز

ايالت نظركمش،دسيپارمن در رسالهيو.)603ص، الف1350افالطون،( بيه مـيده را -يان

اك اين به معنايند؛ اما و ابطال نين نظرينقض اكـبل، سـتيه در نـزد او نيـه او بـا وجـود

اينظراينبر چنانهمالتكمش اكيميده پافشاريه و مبيراها اشكالنيند . گـذارديپاسخ

ايبر نظرپافشاري علتيو ايقات علميتحقيده را وابستگيه ـ به و پابرجـادهي علـمييهـا

آنيانسان بر بن مان ايـن او نظريبنـابرا،)603ص،الـف 1350افالطـون،(دانـديها رايـه ده

 
ديسايه اين معنا كه فاصله وار غار با حقيقت بيرون غار همان اندازه تفاوت دارد كه تصوير بازيگري كـه هاي روي

(بينيم با واقعيت شخصيت آن بازيگر تفاوت داردبر صحنه مي ).32ص،1385زيبا كالم،.

او به عقيده فريس جانسون در فلسفه افالطون، شكل واقعي ايده خير دور از دسترس اسـت؛ آن چنـان.1 كـه

مييم شدهتنها تصوير ترس ).Johansen, 1998, p 183(برد اي از آن را براي مثال به كار

و اشراق در نتيجه.2 ص1380رضي،(گيري تمثيل غار كليد نهايي استشهود ،113.(
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و پاسخ به اشكال و موجه دانسته نمقبول ـ هاي وارد بر آن را ويـز؛دانـديمـ ممكـنز ي يرا

ميمرد«ندكيم تأكيدصراحتاً ز واقعـاًيـچ هـر ايـدهه بفهمد چگونـهكخواهديبا استعداد

ع و در فيبه خودين حال ذاتيموجود و و مستقل يانسـان چنـين هـم. نفسه باشـديخود

ا عدهيبزرگ الزم است تا با و در يافكـ حاتين حال قادر باشد تا بـا توضـيها مواجه گردد

آنيخصوص الزمه اثبات وجودپس.)603ص،الف 1350افالطون،(» ها را روشن سازدات

ه تنهـا بـا شـهودكبل،نخواهد بودياستداللين اثبات امريا، اما با آنهاستارويي رويهادهيا

ايم وكها را ثابتدهيتوان وجود ارويارويي رد سدهيبا و سلويها تنها با يبـراينفسـانكر

ك گونهاست؛ به ممكن لسوفيف پيمنطقـيريهرچنـد سـيمهمانه در رسالهاي مـودنيبـا

مييبايزكمدارج در دركـ شوديدر نظر گرفته و سـپسيجسمانييبايزكه از آغاز شده

زيمفاهكبا ادرا دريم ميييبايزكبا به رس،)رسدمطلق زياما ازييبايدن به راه مطلـق تنهـا

آنيادآوري و برهـان در شـهودكـمم،و سرانجام شهود و اسـتدالل نقشـين خواهـد بـود

ا. ندارند روياز آنيوربهرهيها از جمله چگونگدهياهاي ويژگيانيب،ن راه هـا از امـور از

اكبل،ستينممكن برهان  تبها ويژگينيه مـيـب،ن شـهود يـي در فلسفه افالطون تنها با -يان

ايتوجين برايبنابرا. گردد : در نظر گرفتيو نظريدو جنبه عملتوانميهادهيه

ايافالطون برا يه عملـيـه تنها بـه توجكبلكرده،نانيبيه نظريها توجدهياثبات وجود

و. كنديمبسنده اشدهياياز نظر و ما از آنها بهرهيها در عمل وجود داشته ازيور باشند؛ اما

مـكسـيمنـدن بهرهيايچگونگزمينهدريلحاظ نظر در رسـاله،نمونـه بـراي نـد؛كيوت

ايعليچگونگباره در فايدون زيت زيبراييبايده ايامور مـن علـل«:هكـن نظر استيبا بر

ذكيگريد مكه نمكير نمينند و و اگريپذيفهمم زيبه من بگويسكرم فـالنييبايد سبب

ايا تناسب اعضايها رنگيتند،زيچ مايا مانند و آن را جز ـ نها است باور ندارم شيه تشـو ي

بيگيذهن نم و بايرم و مـين پاسـخ را صـحيفقط همـيمال سادگكمالحظه ه كـ دانـميح

زيچ علتيهي،زيچييبايز و بـراييبايجز ايمـن تفـاوتيمطلق ندارد ـ در ني ه كـ سـتين

ا زيارتباط چييبايده طريبا آن آنيز از ايز؛ا حلول در آن باشديق حضور در ن بـارهيرا در

همكبل، دانمينميزيچ ميه زكدانمين اندازه ايه امور زيبا تنها در پرتو ازيبايزييبايده و ند

ايا اكن اعتقادمين رو بر و هم بـراين پاسخ هم برايه  هـان پاسـخيگـران بهتـريديخودم

وا اكناً ماداميقيست تيه بر د،ه دارمكين اصل و نه افينه خود »ندكگران را به خطا نخواهم
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)Plato, 1924c, p246 .(ايبنابرا ا«عبـارت ين گفتار، به ويـژهن با توجه به ـ مـن در ن بـاره ي

زيمندبهرهيبر چگونگيليدلياز لحاظ نظر،»دانمينميزيچ زيامـور مطلـقييبـايبـا از

چندهيادر عملهكه تنها معتقد استكبل، ندارد و آنيمندن بهرهيها ماز ويها محقق باشد

. دارد»نيقي«به اين امرياز لحاظ عمل

بآگاهانهه افالطونكن استياديگر تأمل قابلتهكن ـ از ـ ان توجي ويچگـونگينظـره ي

و آنچه در دستكيها خودداردهياهاي ويژگي مباحـث، مـردم قـرار داده اسـت عموم رده

بيعم و پيق : گويـد مـيه در نامه هفتم خـودكچنان نيست؛يوينظام فلسفيهايدگيچيان

نو« آكيسندگانيدرباره و چه در ميه چه در امروز فلسفهيه از مطالب اصلكنندكينده ادعا

چ م...،داننديميزيمن عق، آنانهكميگويفاش از،ه مـن دربـاره فلسـفه دارمكيادهيبنا به

از مـن بـهياگونـه نوشـتهچيهـيدرباره آن مطالب اصل. ندارندين خبريتركوچكفلسفه

ن آيوجود و در نيامده پينده ديـز؛ردكدا نخواهديز وجود گـر مطالـبيرا آن مطالـب ماننـد

بهكستينيعلم و الفاظ عاديوسه بيبتوان تشريله اصطالحات و افالطـون،(1»ان نموديح

ص1336  ). 1989ـ 1988،

ا،فايدروسافالطون در رساله ـ به وجود علم مطلـق در عـالم نـدكيمـ تصـريح هـادهي

و آن شـده قايـليادهيا، علميز براين پارمنيدسو در رساله) 102ص،ج1387افالطون،(

ممسيرا به عنوان فرض تب،رديگيلم در نظر ،دهيـاهين مشكالت وارد بر نظريياما در ضمن

ا و مجزا بودن مشدهياستقالل  هـاي اشـكاله به بروزكدانديميلكها از عالم محسوسات را

اياساس آنينسبت به و امور مربوط به و. انجامـدمي ده علم ـ ماه«ياز نظـر اي ازدهيـت هـا

باكيلحاظ ارتباط مگريديكه دركيريه با تصاوكينه از لحاظ ارتباط،خورديدارند رقم ه

حق،)600ص، الـف 1350افالطـون،(» ماسـتيايدن ايدر ،ل محسوسـات كـ نجـايقـت در

مي.1 مي«: گويدافالطون در ادامه و ديدم كه اين انديشهاگر من خود صالح را در آن و عقايد نوشـته شـود ها

و  و عوام بيفتد در آن صورت كاري زيبـاتر از آن نخواهـد بـود بدون هيچ رمز كـه در ... حجابي به دست خواص

و رموز جهان را روشن گردانم، لكن من بر ايـن بـاورم كـه انتشـار ايـن اسـرار مايـه عين حال اساسي ترين اسرار

تواننـد اي مـي آنها با اشـاره هاي برگزيده كه همهتواند باشد، به استثناي عده كمي از انساننيكبختي هيچ كس نمي

ص1336افالطون،(» اين اسرار را دريابند ،1989 .( 
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ايتصاو همها هستنددهير نيه در تمثك چنان؛ ايل خط و بر طبـق نيـز به آن اشاره شده است

ودهيا،عبارت وكـ اي بـه گونـه؛مستقل هسـتنديموجوداتها تنها با خود ارتباط دارند يه

دن«اذعان دارد اياينه روابط بدهيما در روابط و نه روابط ايها مؤثر است دريهـا اثـردهين

اكبل،ما دارديايروابط دن شـان منحصـر بـهه روابـط كـ هسـتنديها موجودات مسـتقلدهيه

ا)600ص،الف 1350افالطون،(» خودشان است اين خاصي؛ ادهيت ـ ها منجر به لكن مشـ ي

اكگردديم ويز؛ن خواهد بودكممناهادهيه علم انسان به ـ ماه، ده علـميـا«يرا از نظـر ت ي

حق، ها را در خود داردييهمه شناسايقيحق بهيعلم به علـم بـهيعنـي،يقـيحقمعناي قت

و واقعيخود حق خاص استيعلم به موضوعي،قيحق معنايعلم خاص به ...ت استيقت

ايبنابرا). Plato, 1924b, p54(»ت دارديقتاً واقعيحقهك اكـنين با توجـه بـه هـادهيـه روابـط

ا، منحصر در خودشان است آنكعلمدهيبه ،)هادهيا(ه به واسطه آن علم به موضوع خاص

م بينخواهيدسترس،ديآيحاصل و به اويم داشت ا«ان و فاقديده علم را نخواهيما م داشت

حقيپس ما ماه...ميآن هست چ يـكچيهيلكو به طوريو خوبييبايزيقيت راييزهـاياز

اك .)601ص،الف1350، افالطون(»ميشناسينم، شونديميتلقيده مستقليه

ديا ازهكيگريراد ابرآمده در علـم خداونـد خلـل اسـت،هادهيارتباط منحصر به فرد

بهيز؛ستا دقكده علميا«او باور را ويترقيه خاص خداوند اسـت،ن علم استيتراملكن

ا » ده علم را دارا باشد آنگـاه علـم بـه جهـان محسوسـات نخواهـد داشـتيو اگر خداوند

)Plato, 1924b, p55 .(م ايرسد هرچند به نظريبه نظر هكوارد است يده، ايرادهايي اساسيه

مشيتوجيبرااما؛ نيستهيقابل توج بهكه با مسـئله الت مربوط ـ علـم رابطـهيد چگـونگ ي

ا تبدهيجهان پكهرچند چنان.ردكنييها را با جهان محسوسات ، افالطـونشدتر گفتهشيه

، امـان رابطه را شرح نداده استيايچگونگي، خود از جنبه نظريو نوشتارهاها در رساله

حقدهياياز لحاظ عمل و عالم مرئيها را و محسوسات ق دانسـتهياز حقـاياهيرا سـايقت

خطيتمث(است رده اسـتكعنوان»ياشونده«ات را به عنوانيمرئ،مائوسيتو در رساله)ل

ويبنابرا.)1867ص،ب1336، افالطون(هستند»)دهيا(از باشندهينقش«هك درين هر چند

رادهيــا،)1867ص،ب1336(و) 600ص، الــف 1350و،)212ص،د1387(رســاالت هــا

اكيموجودات مستقل معرف نرده ه كـ طـور همـان، سـتنديست اما محسوسات مستقل از آنها

سايسا نيه مستقل از صاحب حتيه و ايست يحدوث جهـان مرئـيبراييها را الگودهياو
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ا.)1838ص،ب 1336افالطون،(دانديم ذياز و ظل بر جهان محسـوسين رو رابطه ظل

.م استكو جهان معقول حا

در«هكدارد تأكيدافالطون و اشيحقكعلم وسياقت امكله عقل متفيبه است پذيرانكر

ا حقيو رايهرچيقين عقل صورت مينما،ه هستكبدان گونه،ز ايان و ...تيـن فعاليسازد

مـيه در درون آدمكاستيعمل و جـايپـذيانجـام مـيرد افالطـون،(» باشـديآن نفـس

اافزونيو.)1990ص،ج1336 دن گفتار در رسالهيبر ، 1374( جمهـور گر از جملـهيهاي

ــه) 251ص، 1386(و) 193ص،د 1387(،)1867ص، 1336( مــائوسيت،)388ص علــم ب

سوممكن دانسته نفسيها را برادهيا اوكاز آنجا،گريديو از رايـچ علت وجود هـر«ه ز

حقيمندبهره چياز ن نفـس در علـميبنابرا.)239ص،د 1387افالطون،(دانديم»زيقت آن

اخود ا،هادهيبه ا؛ برده است ده علم بهرهياز مياز چنين رو -ه بهرهكردكن برداشتيتوان

سايمند و جهان مرئيو نيه بودن خاص محسوسات ايات و برخالف دركنيست ه افالطون

اعيتمث سايل خط صرفاً اياهيان عالم محسوسات را و بهرهدهياز مند از آنها دانسته اسـت ها

ن،)386ص، 1374افالطون،( از در صفات خود بهرهينفوس ادهيمند از و در ،ن صـفاتيها

اياهيسا حتهستندهادهياز جاي؛  يكينفوس را به عنوانييبايز،گريدييخود افالطون در

ز و آن را بهرهييباياز مراحل امطرح زيمند از ،1386افالطـون،(رده استكيمعرفييبايده

و سـاير ايـده بنابراين ). 251ـ 250ص و ساير صفات خود از ايده علـم هـا نفوس در علم

و محسـوس افالطون بهره. مند هستند بهره و تصـوير ايـده بـودن را در جهـان مرئـي مندي

صالف1350افالطون،(داند محقق مي ص1374؛ 598، بنابراين ايرادي بر اين نظـر ). 386،

در عـالم از ورود به جهـان جسـماني ها قبل وارد است كه بر اساس فلسفه او نفوس انسان

ايعلو و به ازيمندبهرهپس.)106ص،ج1387افالطون،(اند افتهيها علمدهيموجود بوده

نيها در جهان علودهيا ميز برايو معقول و خاص جهان محسوسيپذينفوس صورت رد

.ستينيو ماد

ا و خدايرابطه خ(ده علم )رياصل

زم«عقل را،لبوسيفافالطون در رساله و آسمانيپادشاه را»ن و آن و علت حـدوث ناميده

حا جهاننظم در بركو مكم ن عقـل همـانيـا.)709ص،ب1350افالطـون،(دانـديل آن
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وكاستييخدا و به عنوان مائوسيتدر رسالهيه و نظم در آن آن را علت حدوث جهان

ميخ مكانگاردير مطلق چيه اميخواهد هر  ,Plato( خود او خوب باشدهمانندانكز تا حد

1924, p 450 .(در چنينهم حقيا جمهوركتاب او چ)دهيـا(قـتين خـدا را صـانع ـ هـر ز ي

خيل خورشيو در تمث) 557ص، 1374افالطون،(ندكيميمعرف و1ريد آن را به عنوان اصل

و ايماه علت وجود مـييتب،هادهيت يخـداني؛ بنـابرا)384ص، 1374افالطـون،(نـدكين

خ،2فلسفه افالطون حاياصل و عقل و علت وجود ا3م بـر جهـان اسـتكر ن عقـل بـهيـو

ال«هك4استيعلت،ح افالطونيتصر و از آن جهتمي»يتناهيخرد پكباشد شيدايـه علـت

و نظم جهان و خـرد نام كـ سزاوار است است، روح ،ب1350، افالطـون(ده شـوديـه روح

.)712ص

حق«هكح دارديتصرهيدفاعه افالطون در رسال،گريدياز سو » تنهـا خداسـتيقـيعالم

 دانـديمـ» ده علم را خاص خداونديا«دسيپارمنو در رساله) 140ص،ب1387افالطون،(

)Plato, 1992 b, p 55(،آن خ، خدا.1:هكحال و علت وجود ايدهياصل و معقـولر ها است

وو در فلسفه افالطون چنان، مند باشده علت از معلول بهرهكستين . كه در تمثيـل خـط . .

و خيـر، راه را بـر خـداي مسـيح«از نظر الوين،.1 افالطون با صعود به ايده خير، به يك ايده مطلق حقيقـت

ويـن،ال(» هـاي ديگـر اسـت ترين ارزش، يعنـي منبـع تمـام ارزش ايده خير همچون خداي مسيحيت عالي. گشود

ص1387 ،72.(

هاي افالطون از جمله رساله تيمائوس، افالطون قائل به وجود خدايان نيز بوده اسـت، امـا با توجه به رساله.2

و خود نيز مخلوقـات بـي خدايان نقش واسطه واسـطه خـداي واحـد هسـتند هايي را در خلقت محسوسات دارند

ص1336ب افالطون،( ،1852 .( 

مر.3 و واحد مطلق است با سه نـوع اقتضـاي به عقيده گستون ، اثبات وجود خدا كه در عين حال خير مطلق

و اساسـي بـراي وجـود، كـه ضـامن: باشدذاتي كه مقوم فلسفه افالطون است همراه مي نخست، اقتضـاي قاعـده

و نيز معقوليت آن در ها است؛ سپس اقتضاي يك نظام كلي كه مستلزم وجود غاياتي اسـت كـه واقعيت موجودات

و سـرانجام اقتضـاي قائـده جهت خير مطلق عمل مي و وجود چنين نظمي متضمن وجود عقلي خالق اسـت؛ كند

و هماهنگي كل، ميسر مي و اين امر اساسي براي اخالق كه تحقق يافتن اعمال بشري را در قالب يك تناسب سازد

و مقياس همه ص1383مر،(چيز فرض شود ممكن نيست مگر آنكه خدا به عنوان معيار ،83.(

ميهمان علتي است كه در رساله از نظر گادامر نيز خير.4 وي فيلبوس به عنوان جنس چهارم محسوب شود

و مبداء هر چيزي است  ص1382گادامر،(سرآغاز ،159.(
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و در نيز تصريح كرده است صرفاً مرئيات از ايده ،نيـز بـه وجهـي پارمنيـدس ها بهره دارند

ميمنديِ ايدهبهره و از اين رو خدا ها را از يكديگر نفي درككـه) ايده خير(كند مـال علـم

و عالمِ  و به بيان افالطون خرد اليتناهي -علم داشتنِ او به علـت بهـره، حقيقي استاوست

ايمند نياو از آن، بر طبق اصلي عقلي،بر اينافزون.2؛ستيده علم دهنـده چيـزي فاقـد

و) اصل خير(ن خدايبنابرا، چيز نيست كه علت وجود علم است هيچ فقداني در علم ندارد

ايع حقكده علم استين ميتريقيه و وي خـدا ضـمناً.3؛ باشدين علم و خيـر را در علـم

او؛داندناقص نمي، زيبايي و، آنچـه مربـوط بـه خداسـت«زيرا به تصريح سراسـر زيبـايي

و خير است حاكي از عدم نقصان» سراسر«و قيد) 101ص،ج 1387، افالطون(» خردمندي

.است وي در اين سه مورد

چ«است معتقد افالطون در رساله جمهور مـيحقه بر معلومات ما نوركيزيآن -يقـت

و به نفس ما قوه ادراكاف مكند خكيعطا حقيند اصل و و علم اير است ـ قت تنها به مدد ن ي

حقكاصل قابل ادرا و و هر اندازه علم زياست چيخ،با باشديقت زيديزير و ازيگـر بـاتر

حق. آن دو است و شبيدر عالم معقوالت علم خيقت عـيه به خيرنـد امـا » باشـندير نمـيـن

ا.)384ـ 383ص،1374، جمهور، افالطون( خ،ن عبـارتيافالطون در ـ اصـل ر را علـت ي

متحقق علم در انسان ده علت وجـود علـميايه با توجه به نظركهيحالدر؛ندكيها عنوان

ميبنابرا. استعلمهديا، در نفوس اين دليتوان برين را خيسانيكل ـ اصل اي و علـمهديـر

ااما شمرد؛  خ،ن گفتاريافالطون در زياصل حقير را و ، ولـيندكيميقت معرفيباتر از علم

شيشعطا كنندههكاز آنجا نيء فاقد پسستيء خ، نياصل حقدارايزير و قت اسـتيعلم

پي«،و به استناد سخن افالطون و آن را از مفـاهيم ديگـر كسي كه نتواند به خير مجرد ببرد

و نتواند در استدالل خود از ظواهر  و به تميز دهد ، اسـتناد نمايـد» حقيقـت مطلـق«گذشته

ن اصـليبنـابرا.)534ص، 1374افالطـون،(» توان گفت كه او عالم به خير مطلق استنمي

و مستقل استيحقيقت،ريخ حتكمطلق هيه قـتيبـرخالف حق وابسته نيست؛يچ علتيبه

خكهادهيا و مراد از علميه وابسته به اصل شبكير است بهيه خه ـ اصل هديـاباشـد، مـير ي

ن اكبل،ستيعلم شبكها در جهان معقوالت استدهيه علم نفس به ايه وهديـه علـم اسـت

ا، علت آن مهديوجود ايبه تصر. باشديعلم علم اسـتهديا،هادهيح افالطون علت علم به

خ(و خدا  اين)رياصل چنانچـه پـيش از ايـنو)Plato, 1992 b, p 55( ها علـم دارددهيز به
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اكامگذشت، و،ه خدا علت وجود آن استكيادهيان ندارد علت تحقق علم در خدا گردد

ايدياز سو خ(خدا،جمهورهن عبارت در رساليگر طبق ا)رياصل ـ علت علم بـه ودهي هـا

و به عبارتا علت علم خود به آنهايحت اويبنـابرا. ذات او علت علـم اوسـتيست ن ذات

ايع و واجدهدين اعلم است به آن اشـاره شـدهدسيپارمنهه در رسالكعلمهديبودن او از

از،است اينيعراه تنها ايت او با .ه استيده قابل توجين

ايدييافالطون در جا ويگر با توجه به هريطيه در هر شراكريخيژگين سكمطلوب

و علـميخيسانيكبر عدم،باشديم .)696ـ 695ص،ب1350، افالطـون(دارد تصـريحر

ايدل ايل او بر و داناهمراهيه زندگكن استين نظر ز هـر گونـه تهـيو،و علمييبا عقل

ه،لذت نكچيمطلوب و آنچه مطلوب همگان استيس بايزندگ، ست و علم آميخته لذت

و همـراهيزندگ،گريديهرچند او در عبارت.)698ص،ب1350افالطون،(است  بـا عقـل

هميترييخدا«،علم تنها را نيـااما؛)717ص،ب1350افالطون،(نامديم»يانواع زندگهن

اويب واشايسته ان و اگويا مراد از علم. تري است بيشياوكتأمل استيعلم بشر،نجايدر

تغهمراههك وييبا ويا داراير نيعلمهديا،و مقصوداستياستكنقصان زيا خدا :رايست؛

تب.1 اييخود افالطون در ـ عقـل داراي»انسـان«هكـح دارديقسمت تصـرنين ا علـم ي

وهست، و علمِ صرف را براهمراهيزندگياما و برخيحيبا عقل يافكـ هـا انسـانيوان

.)698ص،ب1350افالطون،(داندينم

هميدر عبارت.2 و خرد به عنوان،ن رسالهياز و نـهيكعلم حق يـك نـام يقـيوجـود

و به تصريمطرح گرد ايده است و اگـرن ناميتريو علم عالينيبروشن«فالطونح ها هستند

ايبخواه جان ناميم گحيصحيها در بايشان قرار آنيرند امد ان بـا مفهـوم كـ هـا را تـا حـد

ايبنـابرا.)765ص،ب1350افالطـون،(»ميمرتبط سـازيقيباشندگان حق نيـن بـر اسـاس

ا ن حـد آن در ارتبـاط بـايتـريعـالهكاستيعلم بشر،ن قسمتيعبارت مراد از علم در

ا،گريدسخنبه. باشدمييقيباشندگان حق ادهيموضوع آن و ـ ها است دهيـا،ن نـوع علـم ي

ايافالطون در توض. نام دارد، از مراتب شناخت انسانيه حالتكبلنيست، ن علمين باالتريح

حقيبشر پكدانديم)دهيا(يقيموضوع آن را موجود ويه آن را در مقابـل وسته همان است

م و متغكچه بسا، نهديپندار و 764ص،ب1350افالطـون،(ر استيه موضوع پندار شونده
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از،)769 اكجاآنپس به اين دليل حقيه آمين علم با حقيقت تـر از پنـداريقـيختـه اسـت

. است

و دانش بشريو.3 مي را از علم خداوند عقل ايجدا و به تبيسازد ن يـين صـورت در

خهكنيا حق،ستين يكيريعلم با و«:ندكيمين علم معرفيتريقيعلم خدا را در مورد عقل

مكمم،علم من و علم خـداه نم درباركين است حق با تو باشد اما گمان تـوه گفتـييعقل

ن زيصادق و علم من تفاوت دارديست؛ .)699ص،ب1350افالطـون،(» را وضع آن با عقل

و به عبارتهديايسانيكن عبارت صراحتاً مستلزميا خييعلم خداي،علم ـ با اصل و نيـز ي ر

. مغايرت علم خدا با علم انسان است

 نتيجه

تبمسئله افالطونيدر نظام فلسفياز مباحث اساس يكي و حقيـي علم آنين در. اسـت قـت

اهن مرتبيافالطون باالتره فلسف و تنها برااهادهيعلم شهود ميفيست د؛يـآيلسوف حاصل

خيه افالطون براكاز آنجاا ام ز،اويه در نظام فلسفكريشهود اصل وييبـايهمـان مطلـق

سايمقام،ن خداستيع ايممتاز از شهود خ است، قايلهادهير ـ شـهود اصـل نير را آخـر ي

ميصعود در مراتب معرفت علمه مرتب .رديگيدر نظر

ايحق، افالطون وهديقت علم را قـتيحق يـكو بـه عنـوانياز علـم انسـان جـدا علم

مـه علت تحقق علم در انسانكدانديميوجود ـ پارمنه افالطـون در رسـال. گـردديها دس ي

فيايه بر نظرهايي اشكال و علم ايده با توجه به علم خدا به محسوسات ها وارددهيلسوف به

تبكندكيم مكحـاه رابطاست؛ زيراهيمستقل با محسوسات قابل توجيهادهياهن رابطييه با

ا و جهان ذه رابط،هادهيبر جهان محسوسات و در،از نظر نگارنده. ظل استيظل افالطون

م قايلعمل  ايبه ارتباط و محسوساتدهيان مياست، ها تـوان ايـن دارد كـه نمـي اما اظهار

و به تصـره پيوند تفسيري آورد كه براي عام ينظـريح خـود مبـانيمردم قابل قبول باشد؛

و برايخويهاشهياز انديبرخ بيش را در قالب نوشتار نيعموم مردم . است ردهكان

و از آنجايتراملكعلمهديا،با توجه به مستندات افالطون و خاص خداوند است ن علم

مجداراييه افالطون علم خداك به، از نظر نگارنده، داندياز علم انسان تحقق علم در خدا

ا سبب بهره نهديبردن از ميعلم معقول و موجب نقص در خدا افالطون اصـل. گردديست
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ال) خدا(ريخ و او را علت تحقـق علـم دانسـته اسـتكمطرحيتناهيرا به عنوان خرد . رده

نيعلت علم خود بـه ذات خـو،است) علمهديا(ن علميبرتردارايهكن خدايبنابرا زيـش

و با توجه به فلسف چنه هست ميافالطون ه علم داشتن خدا تنها به نحوكگرددين برداشت

اينيع اينه به وجه بهره،استپذيرهيعلم توجهديت او با ازهديافتن از و مراد افالطـون علم

ع خينيعدم ع،)خدا(ريت علم با اصل خيت علم انسانينيعدم ر است اما با توجـهيبا اصل

خين همانيايي، در مورد علم خدايويبه گفتارها م) خدا(ريبا اصل .باشديبرقرار
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و مĤخذ منابع

، محمـد حسـن لطفـي، ترجمـه3جتتوس، دوره آثار افالطون،ئه، ته)الف 1336(افالطون،.1

. شركت سهامي انتشارات خوارزمي: تهران

ج،)ب1336( _____.2 : تهـران، محمد حسن لطفي، ترجمه3تيمائوس، دوره آثار افالطون،

. خوارزميشركت سهامي انتشارات
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