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 چکیده

به  تیدر نهاتعریفی  های پردازد که چرا افالطون در محاوره بررسی این مطلب میمقالۀ حاضر به 

به . شوند دهد و به اصطالح این محاورات به آپُریا ختم می پرسش طرح شده پاسخ قطعی ارائه نمی

-آن مشخص می بنا برکه  میده یمشناسی این کلمه را مورد بررسی قرار این منظور نخست ریشه

های ترسیم شده در محاورات در پیدا کردن پاسخ معنای دشواری است که شخصیت شود آپُریا به

. برند یابی به پاسخ نهایی راه به جایی نمی شوند و در دستپرسش مطرح شده، بدان دچار می

اِلِنخُس، در این  شود که آیا آپُریا نتیجۀ شیوۀ بکار گرفته شده، اجمالی بررسی می به طورسپس، 

شود و های متعددی در رابطه با تفسیر آپُریا طرح می  در ادامه، امکان .رات است یا خیگروه از محاور

شود که این وضعیت انعکاسی است از سرانجام، در تحلیل نهایی بیان می. گیردمورد بررسی قرار می

 . کندهای تعریفی منعکس میوضعیت فکری و فلسفی یونان که افالطون آن را در محاوره

 

 .وگوس، لآپُریا، اِلِنخُس، تعریف :کلیدی هایه واژ
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 مقدمه

(definitional dialogues) یهای تعریفهای موسوم به محاوره افالطون در محاوره
1

 سقراط 

-با هم 0وگو گفت در ضمنکند که اصلی خود معرفی می گوی سخن به عنوانرا در حالی 

وگو که  این گفت. پردازد می -مانند دوستی –سخنانش به پرسش از چیستی یکی از فضایل

پذیرد، سرانجام به هدف نهایی خود نائل برای رسیدن به تعریف، لوگوس، صورت می

از آنجا که . شوند ختم می (ἀπορία)ا یها به آپُر به دیگر سخن، این گروه از محاوره. شود نمی

توان گفت  های تعریفی درآمده است، می یک موضوع معمول در محاوره به صورتاین امر 

مقالۀ حاضر در پی بررسی چرایی . تبدیل شده است ها آنهای مهم  آپُریا به یکی از مؤلفه

فرا افالطون و نیز چراییِ  یورز شهیاندالبته، ضمن بررسی آپُریا، به سیر . این مطلب است

  .پی خواهیم برد (ἐλεγχος)افالطون از شیوۀ موسوم به اِلِنخُس  یِرو

 معنای آپريا :الف

پُرُس در حالت اسمی به معنای وسایل گذر از . 9است (رُسپُ) ،πόροςۀ آپُریا نفی کلم

در  πόρος. های عبور و گذر نیز داللت داردهمچنین بر راه. ار یا معبر آبی استدرودخانه، گُ

الیه به معنای راه یا وسایل حصول موفقیت، وسایل انجام سفر و نیز راه افزایش  حالت مضاف

این کلمه در حالت . ، بر شیوه و نیز منابع و مآخذ هم داللت داردبر این عالوه .پول است

آپُریا نفی معانی یاد شده  ابراینبن. استها، منابع و درآمد و عایدی جمع به معنای شیوه

 :مکان -1: روددر حالت اسمی در چهار زمینه بکار می ἀπορία، تردقیق به طور. است

 -4. دشواری در یافتن پاسخ: پرسش -9معضل و گرفتاری  :اشیا -0 ردشواری در عبور و گذ

 ۀآپُریا در حوز. یک فردپیدا کردن دشواری در دشواری در مواجهه با دیگری یا  :اشخاص

بر  عالوه. باشدمیاخیر به معنای نیاز و احتیاج به وسایل یا منابع و سردرگمی و تردید نیز 

                                                 
 جمهوری اول کتاب بزرگ، هیپیاس خارمیدس، ائوثوفرون، لوسیس، الخس، :از عبارتند معروف تعریفی های محاوره.  1

 قرار بررسی مورد فضیلت سرانجام و عدالت زیبایی، خویشتنداری، دینداری، دوستی، شجاعت، ترتیب به که. منون و

 .است شده ذکر موارد تعریف دنبال به آثار این در افالطون و گیرد می

های  های ترسیم شده در محاوره وگو و مشارکت شخصیت به اعتقاد برخی از شارحان، مانند میشل مِیر نقش گفت . 0

. شود های میانی و متأخر کمرنگ و حتی کامالً نمایشی می اما این ویژگی در محاوره. اولیۀ افالطون بسیار برجسته است

 ( .Meyer, Michel. 1980ک.ر)

 Liddell, Henry Gorge and Scott, Robert. 1996 . رک پُرس و آپُریا کلمه معانی درباره  .3
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این کلمه در حالت . رود به کار می معنای نیاز و تنگدستی نیزدر  آپُریا، معانی ذکر شده

 .استبودن راه گذر و غیر قابل عبور  نبودمفعولی به معنای 

تعریفی بر موقعیتی داللت دارد که  یها آپُریا در پایان محاورهگفت  توانمی بیترت نیبد

پرسش مطرح  در خصوصیافتن پاسخ قطعی  ایرب ،های ترسیم شده در محاورهشخصیت

و به عبارت  شوند، یعنی، قادر به عبور از دشواری ایجاد شده نیستندشده بدان دچار می

به آنچه مورد پرسش قرار ها  ، در این گروه از محاورهدر واقع .1برندراه به جايی نمیبهتر 

 این است کهپرسش اساسی اکنون . 0شود پاسخ قطعی و ایجابی داده نمی تیدر نها گیرد می

 ؟ مییها روبرو در این محاوره ای خصیصهچرا با چنین 

 نتیجۀ اِلِنخُس به عنوانبررسی و نقد آپُريا  :ب

آیا آپُریا به ، در بدو امر، تحقیق در این موضوع ضروری است که آپُریابررسی  به منظور

نوعی شکاکیت و انکار حصول  ۀدهند نشان، (ἐλεγχος)س اِلِنخُۀ نهایی شیو ۀعنوان نتیج

 آن بر اساس سقراط که ای شیوه معتقدند والستوس، جمله از بسیاری، قطعی است؟ معرفتِ

 بررسی کردن، رد را اِلِنخُس وی. است اِلِنخُس ورزد،می مبادرت هاتعریف نقد و بررسی به

 نفسه فی هدفِ مدعی رد که است معتقد والستوس البته. داند می کردن انتقاد و انتقادی

اِلِنخُس سقراطی عبارت است از جستجوی » :دارد می بیان آن تعریف در و نیست، اِلِنخُس

ای تنها اگر به که در آن نظریهاستدالل متعارض [ و]حقیقت اخالقی بوسیلۀ پرسش و پاسخ 

شود و فقط در صورتی که گو بیان شود مورد مناقشه واقع میعنوان باور شخصیِ فرد پاسخ

وی  .(Vlastos, 1994: 4)« شودسلب آن از باورهای خود مدعی استنتاج شود ابطال می

 : کندبندی می زیر صورت به صورترا  اِلِنخُس وهیش
داند و نامیم، سقراط این رأی را نادرست میمی pکند، آن را مخاطب رأیی اظهار می (1

 .کندلذا قصد رد کردن آن را می

                                                 
 .، قابل ذکر است(πορεῖον پُریُن،)این معنا با توجه به حالت مصدریِ  کلمۀ پُرُس، یعنی . 1

وگوی زیرا در حین گفت. شویمها با آن مواجه می آنچه در اینجا مدنظر است آپُریایی است که در پایان محاوره. 0

وجو و طرح و بیان خوریم که به نوعی در ادامۀ تحقیق و جستسقراط با مخاطبانش به دفعات به ابتال آنها به آپُریا برمی

، c 57و منون  c 901،d 904،e 904،e 903،e943ک پروتاگوراس .برای نمونه، ر. عهده داردتعریف نقش مؤثری به

a32.  
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که ) rو  qگیرد، بگیرید سقراط در مورد مقدماتی دیگر از مخاطب خود موافقت می (0

: 1این موافقت ارتجالی است(. ها باشند ای از گزاره توانند نشانگر مجموعههر یک می

 .برسد ها آنکند، نه اینکه به  تدالل خود را شروع میاس{ ,r q}سقراط از 

 .هستند pمستلزم نقیض  q & rپذیرد، که  دهد، و مخاطب می سقراط نشان می (9

. نادرست است pدرست و  pشود که نشان داده است نقیض  سقراط مدعی می (4
(1994, P: 11.Vlastos,) 

بر وجو تعیین شرایطی نیست که بتوان  نظر والستوس هدف این جست بنا برگویی 

اما، نگارنده . چیستی آنچه را که مورد پرسش قرار گرفته است، بدست آورد ها آن اساس

 متحقق هدف دو تعریفی های محاوره در شده بکار گرفته شیوۀ بر اساس است معتقد

 میان ناسازگاری دادن نشان و ها محاوره در شده مطرح باورهای بررسی -1: شود می

 سقراط افالطون یا که باورهایی بر اساس هدف این که سقراط سخنان هم باورهای مجموعه

در ضمن این روند، با . 0گیرد می صورت معیار، باورهای یعنی دارند، باور ها آن به درستی

شرایط برای زیرا باورهای معیار نقش تعیین . شویم شرایط تعریف چیستی شیء نیز آشنا می

لوگوس،  بررسی -0. دارند به عهدهیافتن لوگوسِ آنچه مورد پرسش قرار گرفته است را 

 دیگری، هدف اما. ها آن بین تعارض دادن نشان و سقراط مخاطبانِ عمل، ارگون، و سخن،

 این ازاینرو، و یابد نمی تحقق گرفته، قرار پرسش مورد آنچه کامل تعریف از عبارت است که

 .شوند می ختم آپُریا به ها محاوره از گروه

 -؟ سازد یابی به پاسخ قطعی را منتفی میآیا اِلِنخُس امکان دست -پرسش مذکور 

یابد که در سیر تاریخ فلسفه به نمایندگانی از آکادمی، مانند  هنگامی بیشتر موضوعیت می

دانستند، اما خوریم که هرچند خود را پیرو افالطون می زیالئوس و کارنیادس، برمی آرکه

-Russell, 1969: 245) تفسیر خاصی از اِلِنخُس عرضه کردند که نمایانگر شکاکیت است

دال بر ها را  بکار رفته در این محاوره ۀتوان شیونمیکه سو مسلم است،  از یکاما (. 244

تعریفی نه تنها با افزایش  یها زیرا در محاوره .یابی به معرفت دانستشکاکیت و انکار دست

                                                 
 .کند و موافقت وی نسنجیده است میمخاطب بدون در نظر گرفتن نتیجه موافقت . 1

 Wolfsdorf, 2003..ک.باره ردر این.   
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از باورهای سقراط یا  برخیبه  بلکه ،1روبرو هستیمو حتی برخی قواعد منطق  یمعرفت

باورهایی نظیر . کنیم حاصل میمعرفت  -ندمعتقد ها آنصدق و درستی ه به ک -افالطون

. ندشونقد و بررسی می ،های مطرح شده ارزیابی تعریف ها آن بر اساسوحدت فضایل که 

در ائوثوفرون، لوسیس، الخس، خارمیدس، هیپیاس بزرگ، کتاب اول جمهوری و بطورکلی، 

آندریا، )، شجاعت ( φιλία فیلیا،)دوستی  ،(οσιον΄‘هُسیُن، ) منون به ترتیب چیستی دینداری

ἀνδρεία) خویشتنداری ،( ،سوفرُسونهσωφροσύνη)زیبایی ، ( ،کالُنκαλόν) عدالت ،

در این راستا، . گیرد مورد پرسش قرار می (ἀρετήآرته، )و فضیلت  (δικαιοσύνηدیکایُسونه، )

 05ای مانند تعریف سرعت در الخس و رنگ و شکل در منون، از تعاریف حاشیه صرف نظر

 :، در هر محاوره از این قرار استها آنها، و موضوع  تعداد تعریف. 0شود تعریف بیان می

پیگرد قانونی کسی که مرتکب توهین به مقدسات شده است بدون : ائوثوفرون چهار تعریف

در نظر گرفتن نسبت پیگرد کننده با خطاکار؛ آنچه که محبوب خدایان است؛ آنچه که 

 .ها آنمحبوب همه خدایان است؛ توجه و التفات به خدایان یعنی خدمت به 

حضور بد دوست دارند؛ افراد نه  لیبه دلب را افراد نه خوب نه بد، خو: لوسیس دو تعریف

 .میل دوست دارند بر حسبخوب و نه بد، خوبِ نهایی را 

دشمن، مقاومت نفس، معرفت به آنچه  در برابرایستادگی و مقاومت : الخس سه تعریف

 .که باید از آن ترسید و آنچه نباید از آن ترسید

ر فردی به کار خویش که این آرامش، شرم، مشغول بودن ه: خارمیدس چهار تعریف

، سپس خویشتنداری به خودشناسی تعریف شود یم ریباز تفستعریف به خوب انجام دادن 

 .شود می ریباز تفسشود که این تعریف نیز در نهایت به شناختِ خودِ شناخت  می

زن زیبا، طال، ثروتمند بودن، سالمتی، مورد احترام یونانیان : هیپیاس بزرگ هفت تعریف

لذت مربوط  به عنوانن، زیستن تا کهن سالگی، دفن والدین، تناسب و سرانجام زیبایی بود

                                                 
یابیم که برای تعریف چیزی، مثالً کنیم؛ در این محاوره به این معرفت دست میبرای نمونه، به ائوثوفرون اشاره می. 1

 10، و خلط جنس با نوع  b11، خلط ویژگی عرضی با تعریفd  7دینداری، باید از خلط ارائۀ نمونه یا مثال با تعریف

 .اجتناب ورزیم

ها در محاورات تعریفی بین شارحان  درمورد تعداد تعریف Wolfsdorf, 2003: 276-277..ک.باره ردر این.0

ها تفاوت داشته باشد برداشت مفسران  شود تعداد تعریف از جمله مواردی که باعث می. افالطون اختالف نظر وجود دارد

عنوان تعاریف جدید  عنوان بازتفسیر از آنها یاد شده است که برخی آنها را به ست که در متن فوق بههایی ااز تعریف

 . نگارنده در اینجا برداشت ولفسدورف را منعکس کرده است. کنند لحاظ می
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 ریباز تفسلذت سودمند  به عنوانشود که این تعریف خود  شناسی تعریف میبه زیبایی

 .شود می

 گرفته دیگری که از آنچه بازگرداندن و حقیقت گفتن: تعریف چهار جمهوری اول کتاب

باز  دشمنان به آسیب و دوستان به کمک به عنوان)است  مناسب آنچه که انجام شده،

 از که عدالت تعریف آخرین بد، دشمن به آسیب و خوب دوست به کمک ،(شود می ریتفس

 .است خوب اقویا برای آنچه از عبارت است شود می بیان ثراسوماخوس سوی

 ،(زنان برای) خانه امور یاداره و( مردان برای)سیاسی  امور اداره: تعریف منون سه

 .آن کسب بر توانایی و زیباست آنچه طلب مردم، بر حکمرانی توانایی

 همگان، یا پذیرفتۀ الذات، یا تعدادی از باورها که بدیهی بر اساسهای مذکور  تمام تعریف

باورهایی  - (Wolfsdorf, 2003: 271)هستند  گفته پیش موارد حاصل یا و تجربه از برآمده

آن گیرند و از  باور دارند، مورد ارزیابی قرار می ها آنکه افالطون و سقراط به صدق و درستی 

 :باورهایی نظیر. شوند که با آن باورها ناسازگارند، رد می جهت

 خارمیدس در اول تعریف معیار، این بر اساس. است (καλόνکالُن، )خوب  فضیلت -1

 .شود می الخس رد در دوم تعریف و

 این بر (e157 3-5و  4b 139-7خارمیدس،)است  (ἀγαθόνآگاثُن، )نیک  فضیلت -0

 رد بزرگ هیپیاس در هفتم و ششم تعریف و خارمیدس در دوم تعریف اساس

 .شوند می

 .شود می خارمیدس رد در سوم تعریف آن بر اساس که است، دانش فضیلت -9

 کتاب در سوم تعریف و خارمیدس در چهارم تعریف سانبدین و است مفید فضیلت -4

 .شود می رد جمهوری اول

-5e)الخس  در اول تعریف اساس این بر که است، یکسان موارد همۀ در فضیلت -7

5c191) منون  در سوم و دوم اول، تعریف(3a50 و بعد) در دوم و اول تعریف نیز و 

 .شود می رد اول کتاب جمهوری

 و است، وجود فضیلت آن دارای چیزی آنکه علت و است صورت، آیدوس، فضیلت -3

 در نیز و شود می رد ائوثوفرون اول تعریف اساس این بر. است صورت آن حضور

 که گوید می چنین سقراط آیدوس کلمه بکارگیری عدم رغم بزرگ علی هیپیاس
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 همین مبنای بر نیز چهارم تعریف رو نیا از. سازد می زیبا را موجودات زیبایی،

 .شود می رد معیار

 اول تعریف ،بیترت نیبد. نیست نازیبا وجه هیچ به زیبا مثالً است؛ محض فضیلت -5

(3d-9c090)، ،گفت توان می نیز و شود می رد بزرگ هپیاس در پنجم و سوم دوم 

 .(7d-3c7)شود  می رد نیز ائوثوفرون دوم تعریف معیار، همین بنا بر

 این اساس بر. است فضیلت از بخشی( شجاعت مانند) خاص فضیلت( هر)یک  -3

 (.9b-12a190)شود  می رد الخس در چهارم تعریف معیار

 شود عبارت است از این های مطرح شده، رد می تعریف آن توسط که دیگری مالک -9

 آنکه نه کند توصیف است، گرفته قرار پرسش مورد که را آنچه ذات باید معرف که

 سوم تعریف اساس نیابر . بپردازد آن (οῖονπ، پُیُن)ها و صفات  ویژگی بیان به

 .(1b-3a11) شود می رد ائوثوفرون

 به که نیز، دیگری معیارهای به است، آن بررسی در حال که موضوعی به با توجه سقراط

 ها آن با را شده بیان تعریف ناسازگاری طریق این از و کند می استناد دارد، باور صدقشان

 :مثال عنوان به. پردازد می شده مطرح نظریۀ رد به سان بدین و دهد، نشان می

شود  می رد لوسیس در اول تعریف بیترت نیبد. باشد داشته نهایی متعلق باید دوستی

(7b002-3d013). 

شود  می رد لوسیس در دوم تعریف اساس نیبر ا. نیست دوستی علت بدی حضور

(3b001-3b002). 

 رد جمهوری اول کتاب چهارم تعریف آن، بر اساس که است مفید دیگران برای عدالت

 .شود می

 رد معیار این با منون در سوم تعریف سان بدین هستند، فضیلت ویژگی فاقد مردم اکثر

 .شود می

ها پرداخته  به نقد و بررسی تعریف نیز زیر کلی معیارهای بر اساس که گفت توان می

 :شود می

 .(1e-4d199و  1d194-9الخس )معرفت  و فضیلت دانستن یکسان
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 (ἀγαθόνآگاثُن، )ک نی که آنچه با است (καλόνکالُن، )خوب  و زیبا آنچه دانستن یکسان

 1.(4e079-3پروتاگوراس  و 3e 132-12 دسیخارم) است

و شیوۀ  نیستند سقراط و افالطون شکاککه  میابی یدر مآنچه بیان شد،  بر اساس

، با بسط معرفتی ییاز سوها  زیرا در این گروه از محاوره. نیستدال بر شکاکیت نیز اِلِنخُس 

موضوع مورد پرسش قرار گرفته مواجهیم؛ از سوی دیگر نیز با تعدادی از  در خصوص

 .شویم اعتقاد دارند، آشنا می ها آنباروهای شاخص و معیار که افالطون و سقراط به درستی 

 ایجاد شکاکیت و نیز علتتوان  را نمی مسائل مورد پرسش قرار گرفتههمچنین ذات 

. ر)هرچند افالطون خود در ائوثوفرون به دشواری این مسائل معترف است زیرا، . دانستیا آپُر

؛ ندارد ها آن یریشناخت پذداللت بر عدم امکان  ،این ویژگی اما ،(و بعد b5، ائوثوفرون ک

کند، را مطرح مینوئتیک نظریۀ رؤیت  خویش یفلسفه ورز ای ازافالطون در مرحله هرچند

 در و فضیلت چیستی چون که دانستدال بر این دیدگاه افالطون را آپُریا ن تواباز هم نمی

 . 0شود نمی محقق تعریف رو نیا از نیست، گزاره قالب در بیان قابل فضیلت خود نهایت

 های ديگر در تفسیر آپُريای محاورات تعريفی  امکان :ج

های متعددی امکانچرایی آپُریای محاورات تعریفی  در موردپس از رد تفسیر شکاکیت، 

وگوی سقراط تاریخی  هدف افالطون در این آثار نشان دادن شیوۀ گفت -1: قابل طرح است

، در پی تعریفی ایجابی از موضوع مورد پژوهش نبوده است سقراط آنجا کهاست و از 

تنها از منظری اخالقی به آن گویی سقراط . پردازدفالطون نیز صرفاً به گزارش آن شیوه میا

نه در قلمرو اخالق بلکه در حوزۀ  -لوگوس حقیقی -تعریف چرا کهپرداخت،  می

های تعریفی ضمن ترسیم شیوۀ سقراطی در  افالطون در محاوره -0. شناسی قرار دارد معرفت

محاورات مذکور، آگاهانه ر د رو نیااز  ،عین حال به نابسندگی و نیز محدودیت آن آگاه است

امکان اخیر . و عامدانه، قصد دارد تا در قالب آپُریا این محدودیت را برجسته و نمایان سازد

                                                 
 از. پردازد میها  تعریف ارزیابی به شده بیان معیارهای براساس سقراط که است معتقد ولفسدورف، با نظر هم نگارنده، .1

 که مذکور، مقدمات یا معیارها با آنها ناسازگاری به دلیل تعریف 03 تعریفی، های محاوره در شده مطرح تعریف 05

 دلیل به کند می ارائه خود سقراط که لوسیس، تعریفی در تنها و شوند می رد دارد، اعتقاد آنها صدق به سقراطِ افالطون

 معیارهای درستی اثبات به جا هیچ در البته،. شود نمی پذیرفته است، سخنانش هم قبول مورد که آنچه با آن ناسازگاری

 .دشو می اقدام آنها صدق با سخنان هم موافقت اخذ و بیان به تنها و شود نمی پرداخته شده یاد

و در این  شود،می عنوان صراحت به فضیلت ماهیت درخصوص افالطون نظریۀ آن در که است منون ادعا این شاهد. 0

 .یابیمنمی ای نشانه باشد داشته افالطون فلسفۀ در شکاکیت بر داللت که ایاندیشه از مورد
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به محدودیت و  که یدرحالافالطون ( الف: دهد قرار می مانیفرا روخود دو امکان دیگر را 

یکن جهت آماده ای نیز برای رفع آن دارد لنابسندگی اِلِنخُس آگاه است، طرح و برنامه

بنابراین آپُریا انتخاب آگاهانۀ . ورزد سازیِ مخاطبان و خوانندگان خود از بیان آن اجتناب می

افالطون ( ب. افالطون است و جنبۀ مقدماتی برای بیان آرا و نظرات ایجابی افالطون دارد

آپُریا  تعریفی را با یها محاوره، رو نیانسبت به نابسندگی شیوۀ سقراط مطلع است و از 

ای ندارد و فقط در سیر بخشد، ولی خود نیز طرح و برنامۀ از پیش تعیین شدهخاتمه می

 .یابد خود به تدریج به راه برون شد از آپُریا دست می یورز شهیاند

: 0ج ، 1957گمپرتس، )پژوهانی، نظیر گمپرتس  از سوی افالطون یتا حدامکان نخست، 

ایشان بر این باورند که . ، قابل طرح است(Taylor,1964: 26)، و نیز تیلور (303

شخصیتی که  -سقراطی نمایانگر سقراط تاریخی هستند یا محاورههای موسوم به  محاوره

بر ترین انتقاد این است که اما، مهم. فقط در حوزۀ اخالق به فعالیت مشغول بوده است

ای سقراط تقلیل یافته هگر و مورخ صرف آموزهاین دیدگاه نقش افالطون به گزارش اساس

گیری مسیر و سمت و سوی اندیشۀ  هرچند قائل بر این امر باشیم که سقراط بر شکل. است

افالطون تأثیر غیرقابل انکاری داشته است و خود افالطون نیز خواهان نمایشِ وفادارنۀ آموزه 

ی ای از زندگو شیوۀ سقراط بوده باشد، پذیرفتنی نیست که چنین شخصیتی در دوره

، بیترت نیبد. های استاد خویش اکتفا کرده باشدخویش تنها به انتقال تفکرات و آموزه

توان گفت هرچند افالطون متأثر از شخصیت و می. رسدمی به نظرتر  امکان دوم معقول

با این حال  -کندهایی نظیر هیچ کس آگاهانه خطا نمیآموزه -های سقراط استآموزه

-ها و نیز محدودیتشیوۀ استاد خویش موضع داشته است و از قابلیتها و نسبت به آموزه

قضاوتی که از سقراط داشته به ترسیم شخصیت، آموزه و  بر اساسهای آن آگاه بوده و 

زیرا . توان امکان دوم را قابل قبول تلقی کردبنابراین، می. شیوۀ وی مبادرت ورزیده است

سخنان سقراط و بطورکلی جامعۀ یونانی ۀ زیست همها نه تنها ارزیابی نحو هدف این محاوره

است، بلکه دست یافتن به لوگوس حقیقی چیزی که مورد تحقیق و پژوهش است نیز 

در  -برخالف هدف مذکور -اینرو امکان این فرض که افالطون مطلوب این محاورات است، از

در جهت دهد که ای وگو و پرسش و پاسخ را به گونهچندین محاوره مسیر و جریان گفت

 . نمایداین هدف محقق نشود، بسیار بعید می تینها
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ختم  وی معتقد است. در این راستا قلمداد کردتوان می به نوعی، را،گالی  دیدگاه

 به نمایش گذاشتنسقراطی به آپُریا ناشی از این امر است که افالطون درصدد  یها محاوره

ل اقرار سقراط به جهکه کند بیان می یحت گالی. استهای روش سقراطی محدودیت

اغراق آمیزی بر آن تأکید  به طورها موضوعی است که از سوی افالطون  خویش در محاوره

بر این باور است که افالطون  ، نیزیکی دیگر از شارحان ،فوتر. (Gulley, 1962: 4) شده است

ایرانیک از ]فایدگی اولیه از وسایل نمایشی برای نمایاندن بی یها در سرتاسر محاوره

جمهوری  ژهیبه وهای میانی و  گیرد؛ و در محاورهروش اِلِنخُس سقراطی بهره می[ نگارنده

افالطون  به نظرکند که فوتر اظهار می. کنداست که علت شکست این شیوه را تبیین می

 اند روش سقراط ناکارآمد استدار فلسفه و حقیقت تربیت نشده افراد دوست که یمادام

(Futter, 2009: 102).  بر اِلِنخُس و  یآید، زیرا ظاهراً ومی به نظرالبته دیدگاه فوتر افراطی

به جز نشان دادن فراهم نبودن بستر الزم،  –ی ا پیامد آن، هیچ نتیجه به عنواننیز آپُریا 

افالطون در  همان طور کهاما، . داند مترتب نمی -یفلسفه ورز به منظوریعنی تربیت افراد 

تطهیر نفس و  به منظورشیوۀ مورد بحث  ،(و بعد 4b092)دارد سوفیست اظهار می محاوره

و اقرار به جهل و همچنین نشان دادن وجود باورها و  غرور و خودبینی کاذب اندیشه از

از این گذشته،  .1کارایی دارد پرسش شوندهعقاید ناسازگار با یکدیگر در مجموعۀ باورهای 

فایدگی به برجسته کردن بی طوالنیزمانی ئل باشیم که افالطون عامدانه در مدت اگر قا

نسبت  افالطون آمیزاحترام گاهبا ناین فرض به نوعی استاد خویش اصرار ورزیده است،  ۀشیو

رسد در دیدگاه فوتر تمایزی بین سقراط  می به نظرهمچنین،  0.ناسازگار است به سقراط

 9معتقد است ،کان و پرایور نظر باهم نگارنده، .باشدمستتر  ینحوبه تاریخی و افالطون 

را متعلق به سقراط تاریخی  ستا اولیه بیان شده یها توان آنچه در محاورهنمی بطورکلی

دانیم، سقراط از خود هیچ اثر مکتوبی برجای نگذاشت و تمام  که می طور همانزیرا، . دانست

مان  کسنوفون، آریستوفانس، افالطون و ارسطو بدست قیاز طراطالعاتی که از وی داریم 

های وی را از دریچه ذهن و نیز  از این افراد سقراط و آموزه کیهر ازاینرو، . 4رسیده است

                                                 
 .(c  99وc09) آپولوژیک .همچنین ر. 1

 .(a113)فایدونو  (e904) هفتم نامۀ. ک.ر. 0

 .Prior, 1997و  Kahn, 1999: 74-75. ک.درخصوص نظر کان در این باره ر. 9

 . ند که اکنون در دست نیست ا افرادی مانند لوسیاس و ایسوکراتس، نیز درمورد سقراط آثاری نوشته . 4
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هر به همین سبب است که پس از مرگ سقراط . اند میزان فهم و دریافت خود انتقال داده

این . های استاد خویش داشتند از شاگردان وی داعیه برداشت درست از آموزه و دیدگاه کی

در نتیجه، اکنون . بود که منجر به ایجاد مکاتب مختلف و گاه متعارضی شد یا به گونهامر 

البته، . توان با قاطعیت مرز مشخصی میان سقراط تاریخی و افالطون ترسیم کرد نیز نمی

بدین معنا این ؛ اما پذیرد فراوانی می ریدر آثار اولیه از سقراط تاریخی تأث تردید، افالطونبی

های سقراط  بلکه صرفاً با آموزهبا عقاید افالطون نه ها  نیست که در این گروه از محاوره

 . ستیمهروبرو تاریخی 

این  به طورآگاهانهتوان گفت که افالطون  می1پژوهانبسیاری از افالطونهماهنگ با 

ترغیب و واداشتن خواننده به  بخشد، زیرا از جمله اهداف وی خاتمه می آپُریا ها را با محاوره

تشویق خواننده به وارد شدن وی ف اهداز ا، سخن به دیگر .و تفکر مستقل استاندیشیدن 

است و نیز آشنازدایی از افالطون اندیشۀ  در یک لوگوس درونی با خود و نیز گفتار عقالنی با

از این منظر سویۀ مثبت آپُریا نمایان . به درستی و صدق آن باور داشت تر شیپآنچه که 

 . شودمی

 تحلیل برگزيده از آپريا در محاورات تعريفی :د

افالطون با نظر به سنت فکری و فلسفی . اما از سویی آپُریا بر محدودیت نیز داللت دارد

و نیز آرا نسبی  -پارمنیدس و هراکلیتوس ژهیبه و -ی فیلسوفان پیشینها یونان یعنی آموزه

وگو و بررسی سقراط، در این گروه از  انگارانۀ سوفسطائیان، و با توجه و تأمل در شیوۀ گفت

سازد تا نشان دهد که ثمرۀ اندیشه و تفکر یونانیان  ها آپُریا را بدین دلیل برجسته می محاوره

به همان معنای متعارف و لغوی آن یعنی دشواری و راه به جایی  به چیزی به جز آپُریا،

ترسیم نتیجۀ تاریخی و  در حالها  گویی افالطون در این محاوره. شود نبردن، منتهی نمی

های تعریفی دارای الگوی کمابیش  به همین دلیل محاوره. محتومِ اندیشۀ یونانی است

شناختی بیشتر قابل  در حیطۀ معرفت ژهیبه وآپُریا  در نظر گرفتناین مطلب با . اند ثابتی

ها و  توان آپُریا را حیرت معرفتی تعریف کرد که محصول آموزه درک است؛ چنانکه می

های  آپُریای محاوره. (Hondrich, 2005: 43)های مختلف و حتی متعارض است  نظریه

در . فلسفی یونان استتعریفی به نوعی بازتاب ذهن افالطون در مواجهه با سنت فکری و 

                                                 

شایان ذکر است که هایلند . Schildknecht, 1996: 234و  .Drew, 2004 ک.در این زمینه ر . 1

 .داند می« تصدیق محدودیت بنیادین وضعیت بشر»بطورکلی آپریا را حاکی از  (2004:41)درو
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ای از آثار اولیۀ افالطون  توان به این نکته اشاره کرد که بخش عمده تأیید این نظر می

به دیگر سخن، . نمایانگر چالشی است که وی با سوفسطائیان بنام زمان خویش داشته است

. چالش اولیۀ افالطون با یکی از آخرین ثمرۀ سنت فکری یونان یعنی سوفسطائیان است

وفسطائیانی مانند گرگیاس که منکر معرفت است و پروتاگوراس که در شناخت به س

انسان »گرایی پروتاگوراس در جملۀ معروف وی متجلی است که  نسبی. باوری قائل نسبی

که هستند، و معیار چیزهایی [ آن گونه]چیزهایی که هستند، [ معیارِ: ]معیار همه چیز است

پروتاگوراس  محاورهاگر چه در . 1(a170ثئایتتوس، )« ندکه نیست[ آن گونه]که نیستند، 

 درباره یو هینظرمخاطب اصلی افالطون پروتاگوراس است و افالطون مبادرت به نقد 

مفصل  به طورانگارانۀ پروتاگوراس را در محاورۀ ثئایتتوس  ورزد، اما نظریۀ نسبی فضیلت می

که از یک سو،  یعنی زمانی. سازد شناختانۀ آن را آشکار می کند و استلزامات معرفت نقد می

یابد و به مسائل مربوط به حوزۀ ورزی افالطون از قلمرو اخالق بسط می گسترۀ تأمل

افالطون در این مرحله از سیر ، از سوی دیگر. کندشناختی نیز امتداد پیدا می معرفت

شود که نه تنها در پی نشان دادن نابسندگی  یش در قامت متفکری ظاهر میورزی خو فلسفه

دهد و با ارائۀ دالیل  آموزۀ پروتاگوراس است بلکه به محال بودن چنین دیدگاهی حکم می

 در خصوصورزی است که  زیرا در این هنگام افالطون اندیشه. کند مختلف آن را اثبات می

های آن در منون   ای که نخستین جوانه ، نظریه0دارد ای ایجابی معرفت و شناسایی نظریه

 آن توجۀ قابل شکوفایی شاهد -هفتم تا پنجم های کتاب -مشهود است و در جمهوری 

 و موضوع به عنوان را معرفت چیستی از پرسش ثئایتتوس در افالطون همچنین،. هستیم

 در خصوص تحقیق و کنکاش به جدی بسیار به طور و کند می معرفی محاوره اصلی محور

                                                 
 در چند فقراتی  در پروتاگوراس  آموزۀ این  به نیز ارسطو. کند می بیان را آموزه این نیز a933کراتولوس  در افالطون. 1

 است این معتقد اخیر فقرۀ در  ارسطو. 15b 1230 و  a 1279 فقرۀ در نمونه برای است، کرده اشاره مابعدالطبیعه

 از اموری شامل «چیز همه» است، چیز همه معیار انسان که دیدگاه این یعنی. شود می نیز ارزشی امور شامل آموزه

[ ش]انسان معیار همۀ چیزهاست و منظور: گفت که[ پروتاگوراس]او »: گوید می چنانکه .است نیز بدی نیکی و قبیل

آید  بدست میگونه باشد، این نتیجه [ این]اگر . شود مطمئناً همان هست فقط این است که آنچه بر هر فردی نمودار می

[ در آن واحد]که یک چیز هم هست و هم نیست، هم بد است هم نیک، و اینکه محتواهای همۀ جمالت متناقض 

آنچه برای [ زیرا]؛ [زشت]شود و برای دیگران ضد زیبا  زیرا اغلب یک شی مشخص برای فردی زیبا نمودار می. اند صادق

 .(Aristotle,1928, Metaphysics)« شود، آن معیار است هر فردی نمایان می

کند، اما براساس سایر آثار البته، افالطون در این محاوره از بیان آشکار دیدگاه خویش درخصوص معرفت امتناع می. 0

 .آیدتوان استنباط کرد که معرفت در ارتباط با نظریۀ مثل بدست میمی وی مخصوصاً فایدون، مهمانی و جمهوری
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 که گیرد می صورت مبنایی بر اساس پروتاگوراس دیدگاه رد و نقد بطورکلی،. پردازد می آن

 بیان از پس ثئایتتوس، در افالطون زیرا. است معیار واقعیت بلکه آدمی ذهن نه آن بنا بر

 پروتاگوراس گرایی ذهن بر که کند می اقدام آن تفسیر به یا به گونه پروتاگوراس آموزۀ

 : دارد داللت
 من برای چیزی هر که کند، می مطرح را این شبیه چیزی[ پروتاگوراس] او که دانی می پس

 نمایان تو بر که هست آن گونه نیز تو برای و شود، می نمایان من بر که هست آن گونه

 (.5a170-9) هستیم انسان تو و من[ زیرا] -شود می

چیز،  همه مالک و معیار را انسان ادراکات و باورها پروتاگوراس آموزۀ عقیدۀ افالطون به

. است مثل، یعنی عینی، معیار به قائل خود افالطون ،که یدرحال. کند می قلمداد واقعیت،

 همچنین بلکه شناخت، معیار تنها نه افالطون فلسفی نظام مثال خیر در تیدر نهامثل و 

 جهات از آن بررسی و پروتاگوراس آموزۀ نقد شد، بیان همانطورکه. است چیزها هستی علت

 سوی از زمانی فقط هراکلیتوس، شناختی وجود آموزۀ با آن دادن پیوند نیز و متعدد

 یونان فلسفی و فکری میراث از یبرون شد راه خود او که شود میسر توانست می افالطون

 .باشد یافته

ن و بستر الزم را برای بیا  صرفاً زمینه ، چنین نیست که افالطون با بیان آپُریابیترت نیبد

توان گفت افالطون از همان ابتدا راه برون  همچنین نمی. سازد دیدگاه ایجابی خویش فراهم 

رسد که او در  می به نظربود نامعقول  گونه نیازیرا اگر . شد از آپُریا را در ذهن داشته است

ه ساختن اذهان مخاطبان و خوانندگان تنها بدین دلیل که خواهان آماد ،مدت زمانی طوالنی

مسائل مطرح شده است، از طرح و بیان آن  در خصوصبرای پذیرش دیدگاه ایجابی خویش 

در حتی اگر برای آپُریا فقط همان شأن مثبت و ایجابی بیان شده . خودداری ورزیده باشد

آثار خویش از آن  چرا افالطون در سایر: گیریم این پرسش قرار می در برابرگرفته شود،  نظر

کند و چرا، در عین حال که این کارکرد مثبت را برای آن قائل است، در  استفاده نمی

شود، افالطون فردی را  هایی که از سوفسطایی بیان می محاورۀ سوفیست در یکی از تعریف

 البته -تیدر نهاشود  گیرد که به آپُریا ختم می ای بهره می که در تحقیق و پژوهش از شیوه

وی در سیر بسط و تکامل فلسفۀ  ،در واقع(. و بعد 4b092)نامد  سوفسطایی می -با اکراه

در . یابد خویش راه برون شد از آپُریا را در آنچه که به نظریۀ مثل معروف شده است، می

هایی ورای عالم محسوسات که ثابت،  مثل به معنی هستی  های تعریفی از نظریه محاوره
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دیدگاه افالطون جهت نائل شدن  بنا بر. نامتغیر و تنها متعلق اندیشه هستند، نشانی نیست

 بر اساسبه لوگوس حقیقی، ضروری است که مبنای ثابت و محکمی وجود داشته باشد که 

گوید که برای آنکه باورهای  در منون می رو نیاها پابرجا بمانند؛ از  آن سخنان و تعریف

ا شوند و به معرفت تبدیل شوند ضروری است که با ارائه تبیین و علت صادق ثابت و پابرج

صورت است که ارزشمند خواهند  و دراین (λογισμῷἰτίας α، آیتیاس لُگیسمو)مدلل شوند، 

بر ضرورت وجود اساس و بنیاد ثابت و  یبه طور ضمنبنابراین، افالطون . 1(a93منون )بود 

ها هنوز به چگونگی آن و بطورکلی روابط آن با عالم  نامتغیر اذعان دارد، اما در این محاوره

کامل پی نبرده و حتی نام  به طورشناسی  محسوسات و نیز کارکرد آن در زمینۀ معرفت

که  میابی یدر مدی های بع این مبنا وضع نکرده است، و فقط از محاوره یخاصی را برا

های تعریفی منون  البته، در میان محاوره. نامد افالطون این مبنای ثابت و محکم را مثل می

به آنچه که در تعریف  در موردجایگاه ممتازی دارد و در آن نه تنها با تأکید بیشتر افالطون 

روبرو ، (a55)و بطورکلی آنچه هست از آن است  (b50) آن است، یعنی اوسیا دنبال

بلکه همچنین برای نخستین  -ساز نظریۀ قطعی وی دربارۀ مثل است  که زمینه- 0شویم می

زیرا . گیرد اِلِنخُس در پیش می ۀبار افالطون با طرح شبهۀ منون رویکردی انتقادی به شیو

گویی . شود ای است که به آپُریا ختم می دهندۀ نابسندگی شیوهطرح این شبهه نشان

ه است که تداوم اِلِنخُس و نتیجۀ آن یعنی آپُریا به معنایی توقف در فرآیند افالطون دریافت

شبهۀ مذکور ح یابد به طر به نوعی راه برون شدی از آن می که یزمانتحقیق است و 

از شیوۀ یادشده به ترتیب آموزۀ  رویفراپاسخ به شبهۀ منون و نیز  به منظوروی . 9پردازد می

در فایدون و  گریبار دالبته، روش فرضیه . کند را معرفی می 4یادآوری و روش فرضیه

                                                 
 .1e-d11ائوثوفرونک .همچنین ر. 1

 (.c 50)و ( a57)؛ (a57،a 54،d 59)؛ (c59و b50. )همچنین رک. 0

وجو خواهی کرد، هنگامیکه اصالً  سقراط، چگونه چیزی را جست: منون»: کند منون شبهه مذکور را چنین بیان می .9

دانی؟  ات درمورد آن چیز به مقصود خواهد رسید درحالیکه اصالً نمی وجوی دانی آن چه چیزی است؟ چگونه جست نمی

 (7d32-3)«ای؟ دانسته ی است که آن را نمییابی، چگونه پی خواهی برد که آن، همان چیز اگر به آن دست

-از روش فرضیه سخن می( 1d-0c712)و جمهوری ( d121-4a122)، فایدون (e33)افالطون به ترتیب در  منون . 4

گوید که روش فرضیه  او در منون می. کندیابی به حقیقت معرفی می عنوان روشی برای دست گوید و این روش را به

از اینرو، خواهان بکارگیری روش آنان در . کنند های خود از آن استفاده می دانان در پژوهش روشی است که هندسه

کند؛ و سرانجام در  عنوان روش فلسفی مطرح می روش مذکور را به فایدونفلسفه برای رسیدن به حقیقت است؛ و در 

  .گوید عنوان روش مناسب فلسفه سخن می هنظر در جایگاه  آن، از دیالکتیک ببا تجدید  جمهوری
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 -در جمهوری به خصوص –ها آنهایی که نظریۀ مثل در  محاوره. شود جمهوری بیان می

 . شود پرورده می

تر  آپُریا شق دوم امکان دوم محتمل در موردهای گفته شده  آنچه بیان شد، از امکان بنا بر

ها به آپُریا تعمد داشته است، اما طرحی از  است؛ بدین معنا که افالطون در ختم محاوره

ای را در  نداشته و فقط در منون است که طرح و روش ویژه ها آنپیش تعیین شده برای رفع 

شویم،  مواجه می فضیلت در خصوصگیرد که در آن نه تنها با موضع ایجابی وی  پیش می

تری امتداد  های وی به مسائل وسیع یابد حیطۀ پژوهش مبنایی که افالطون می بنا بربلکه 

ای  از اهمیت ویژه 1یابد و در این راستا بررسی آموزۀ یادآوری، روش فرضیه و دیالکتیک می

افالطون  دیدگاه بنا بر میابی یدر م تیدر نهازیرا با بررسی عناصر یادشده، . برخوردار است

، افالطون برای یافتن رو نیااز . لوگوس حقیقیِ هر چیزی همانا بیان ذات و علت آن است

های تعریفی خودداری ذات و علت دیگر از بکارگیری شیوۀ اِلِنخُس معمول در محاوره

 .ورزد می

 نتیجه :ه

و  دشواریتوان گفت آپُریا بطورکلی داللت بر تحلیلی که از آپُریا به عمل آمد، می بر اساس

های ترسیم است که شخصیت موقعیتیخاص دال بر  به طوردارد؛ و  راه به جايی نبردن

های تعریفی در پیدا کردن پاسخِ بسنده و سازگار به در محاوره ژهیبه وشده در محاورات 

این مطلب بود که آیا هدف از این پژوهش دریافتن . شوند پرسش مطرح شده بدان دچار می

بررسی انجام  بر اساس. ها زادۀ شیوۀ اِلِنخُس است یا خیروقوع آپُریا در این گروه از محاوره

همچنین ذات مسائلی که مورد . توان ادعا کرد که اِلِنخُس علت وقوع آپُریا نیست شده می

ی آپُریا قلمداد توان علت پیدایگیرند را نمیسخنانش قرار میبررسی و تحقیق سقراط و هم

سازی نفس و ذهن از خودبینی، غرور و توان کارکرد آپُریا را صرفاً به پاک، نمیبه عالوه. کرد

ای است که سنت  کنندۀ دشواریبلکه آپُریا منعکس. باورهای نابسنده یا متناقض محدود کرد

با نیل به  ورزی خودفکری و فلسفی یونان بدان دچار شده بود؛ و افالطون در سیر اندیشه

                                                 
 ،جمهوووری مشووهور هوای   تمثیوول افالطووون آن را در اسووت کوه  معقووول بوه  محسوووس از منظووور از دیالکتیوک سوویر . 1

 .دهد می توضیح  غار و شده تقسیم خط خورشید،
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