
 

 

 
 
 
 

 

 

 زبان و معرفت در کراتولوس  افالطون

 کيایمان شفيع ب

 چکيده

بخشـي  زبـان در    مترفـت  ۀدر تبيي  ديدگاه افالطون دربـار  ي استشاي  مقامه کو 
 کـه  ايـ  کراتوموس. افالطون در اي  مداوره دو رويکرد  قراردادگرايي )مبني بـر   ۀمداور

گرايـي،   گرايـي )يـا ذات   کند( و طبيتت تنها قرارداد است که درستي  هر واژه را تتيي  مي
درسـتي    ۀمدمول خـود  کايـت دارد( را دربـار    هر واژه از طبيتت يا ذات که اي مبني بر 

 ناسـي   ـماری از واژگـان     کند. همچنـي ، او بـه ريشـه    واژگان بررسي و سپس رد مي
آورد و گويي از اي  کار مرادی جز اي  ندارد که ثابـت کنـد نبايـد در پـي       يوناني رو مي

ره بـه ايـ    واژگان توسل جسـت. او در پايـان مدـاو    ۀمترفت  راستي ، به پژوهم دربار
وجـوی مترفـت بـود. ايـ       رسد که بايد به رو ي مستقل از واژگان در جسـت   نتيجه مي
ويژه به سبب اختصار آن در مقايسه با  جم مداوره، به تفسيرهای  گيری  سلبي، به نتيجه

. دستاورد اي  مقامه اي  ه استگوناگوني از ديدگاه افالطون در پرتو ديگر آثار او دام  زد
الطون در کراتوموس هرگونه روک متکي بر زبان را در کسب  قيقت مدض است که اف
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 مقدمه

هـا و از   توان با مفهـوم  بخشد، مي که از  قيقت هر چيز به آدمي آگاهي مي آيا واالتري  نوع مترفت را
زبـاني يـا    تـوان از طريقـي بـرون    ونه روک وابسته به زبان به دست آورد، يا تنها مـي راه استدالل، يا هرگ

توان اي  مترفـت را در   فرازباني به مترفت رسيد  اگر تنها روک دوم بتواند ما را به مترفت برساند، آيا مي
است کـه   افالطون ۀهای ب رنج در فلسف از جمله پرسم ها اي قامب واژگان ريخت و به ديگران آموخت  

هـای   پاسخي سرراست و  فا  يافت.  تي اگر در يکـي از نو ـته   ها آنتوان برای  های او نمي در نو ته
نسبت مترفت و زبان به دست آوريم، ايـ  پاسـخ، بـا     ۀها دربار افالطون پاسخي صري  به يکي از پرسم

بد و اي  متضل ديـدگاه او  يا تتارض مي های ديگر يا  تي همان نو ته ر از سخنان او در نو تهبرخي ديگ
آغازی، به  ۀمياني  خويم، يا در پايان  دور ۀسازد. افالطون در آثار  دور زبان سخت تفسيرپذير مي ۀرا دربار

پايـاني دنبـال    ۀآورد، و اي  موضوع را تـا دور   ناختي  آن رو مي زبان و جايگاه مترفت ۀتأمل فلسفي دربار
جايگـاه  زبـان در    ۀهای فو ، و يافت   تفسيری دربـار  خ به پرسمدر پاس ي استاي  مقامه کو شکند.  مي

نسـبت مترفـت و    ۀاو دربـار  ۀتري  نو ت ، يتني اصليکراتوموس ۀ ناسي افالطون بر اساس مداور مترفت
  زبان.

 کراتولوس. موضوع  4

ن هـای دورا  های افالطـون و چـه در سراسـر نو ـته     چه در ميان نو ته 1،کراتوموساز مداظ موضوع، 
  ۀای مسـتقل دربـار   مدـاوره  بـا ايـ   ـال،   زبـان اسـت؛    ۀفلسف ۀای مندصر به فرد دربار باستان، مداوره

ـ      زبان و جدا از نو ته ۀفلسف دغدغـه و پرسـم    ۀهای ديگر  افالطـون نيسـت؛ چراکـه افالطـون در دنبام
اصـلي او بررسـي   يازد و مراد  ای با موضوع زبان مي  ناختي  خود است که دست به نو ت  مداوره مترفت

بتـوان   چه بسـا تر،  توان از طريق واژگان به مترفت رسيد. پس، به بيان دقيق اي  پرسم است که آيا مي
اي  است که متيـار درسـتي     کراتوموس ۀ ناسي  زبان خواند. پرسم  مداور را مترفت موضوع اي  مداوره

ن بـا ايـ  پرسـم  بنيـادي ، دو رويکـرد       چيست. افالطو 1(ὄνομαتر   ها در متنای گسترده يا واژه) ها نام
درسـتي    ۀرا دربـار  (naturalism)گرايـي(   گرايي )يا ذات و طبيتت (conventionalism)قراردادگرايي 

های خويم، سخ   خود را از زبان سقراط و  ، همچون اکثر نو تهکراتوموسکند. او در  واژگان ارزيابي مي
ــت ــب گف ــازمي در قام ــو ب ــقراط در  وگ ــد. س ــم گوي ــاوره دو ه ــ  مد ــوگ ن س   اي ــي هرم ــخ  دارد: يک س

(Hermogenes) از همراهـان او  ه اسـت روايت  ـد  فايدونکه در  که از ياران  نزديك سقراط، و چنان ، 
 بـر اسـاس  کـه،   (Heraclitean)هراکليتوسي  (Cratylus)در هنگام مرگ اوست؛ و ديگری کراتوموس  

هـای پيـروان  هراکليتـوس     طون در جواني با او و آمـوزه که افال ي است، کسمتافيزيكگزارک  ارسطو در 
(Heraclitus)  وجـوک  دمـادم اسـت و مترفتـي از آن در      هـر مدسوسـي در جنـب    کـه  ايـ  مبني بر ــ 

سـخ     . ايـ  دو هـم  (987a32–b1)هـا وفـادار مانـد     آ نا  د و پس از آن نيز بدان آموزه ــ کار نيست
وگـو بـا آنـان     اند. سقراط اي  دو نظريـه را در گفـت   گرايي يي و طبيتتترتيب، هوادار  قراردادگرا سقراط، به
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بخشـي    و در پايان، از بدبيني  خـود بـه مترفـت    آورد ها مي آنهايي در رد  کند و سپس استدالل بررسي مي
وگـوی سـقراط بـا هرمـوگنس، دسـت بـه        گويـد. همچنـي ، افالطـون در خـالل  گفـت      زبان سخ  مـي 

را گواه بر ناکارآمدی  پژوهم  واژگان در کسب مترفـت فلسـفي    ها آند که گويي زن  هايي مي  ناسي ريشه
 گيرد. مي

های هرموگنس و کراتوموس و موضـع افالطـون را در    پاياني، نظريه ۀجا دارد که پيم از بررسي  نتيج
او از   ناسي  افالطون بيفکنـيم؛ زيـرا ناخرسـندی    بررسي کنيم و نگاهي اجمامي به روک ريشه ها آنبرابر 
کـه بـر ديـدگاه پايـاني  مدـاوره پرتـو        ي اسـت  ناس گرايي و نيز ريشه های قراردادگرايي و طبيتت نظريه
 افکند. مي

 . قراردادگرایی هرموگ ن س و ابطال آن3

 ,συνθήκη καὶ ὁμολογία) 7قـرارداد و توافـق  »ها را تنها  اصـل   درستي  واژه هرموگ ن س 

384d1) گويد هر نامي که بر چيـزی نهـيم،    ورزد که مي داند و در قراردادگرايي  خود چندان افراط مي مي
ای که اگر آن نام را از آن چيز برداريم و نامي ديگر بر آن نهيم، اي  نام  نو نيـز   گونه نامي درست است؛ به

نهد و اي  نام همچـون نـام    اک مي بود؛ مانند  نام نوی که کسي بر بنده همچون نام پيشي  درست خواهد

« رسـم و سـنت   ۀبر پاي»خود، که  (φύσει)«ِ بر مبنای طبيتت»ها نه  پيشي   او درست است. پس، نام

(νόμῳ καὶ ἔθει, 384d–8)    گيرنـد   به چيزهـا تتلـق مـي(384c2–d8)   سـقراط از هرمـوگنس .
زی نهـد  و آيـا اگـر کسـي     پرسد آيا تفاوتي ندارد که يك  خص يا يك اجتماع نامي قراردادی بر چي مي

بنامد، آيا همان يك چيز، « اسب»خوانند، از اي  پس  مي« آدمي»اکنون همگان  چه آنتصميم بگيرد که 
جـا در   را  هرمـوگنس تـا آن  « اسـب »دا ـت و هـم نـام  خصوصـي       را خواهـد « آدمي»هم نام  همگاني  

و  (385a4–b1)دهـد   ثبـت مـي  های سـقراط پاسـخ م   رود که به اي  پرسم قراردادگرايي خود پيم مي
يابـد   هـای گونـاگون مـي    ای يگانه از اجتماعي به اجتماع ديگر نام پديده گويد به همي  سبب است که مي

(385d9–e3) . 
فلسـفي  آن   ۀماي ب  ۀانگيزد تا دربار  ناختي  هرموگنس، سقراط را برمي زبان  (solipsism)خودمداری  

ــراط  ــي  اف ــه قراردادگراي ــد؛ چراک ــبي  بينديش ــوگنس، نس ــز  هرم ــي   آمي ــاگوراس  (relativism)گراي پروت
(Protagoras) کـه   پرسـد، همچنـان   ، سـقراط از هرمـوگنس مـي   از ايـ  رو کنـد.   را در ذه  تداعي مي

–πάντων χρημάτων μέτρον, 385e6)« متيـار همـه چيـز   »گويد آدمـي   پروتاگوراس مي

386a1)  چيزهايي که هستند»پنداری  است، آيا مي »(τὰ ὄντα)   نيز نزد هرکس هستي(οὐσία) 
 ـوند و نـزد تـو     گونه هسـتند کـه بـر مـ  نمـودار مـي       ها نزد م  همان که پديده چندان»متفاوتي دارند، 

 αὐτὰ αὑτῶν τινα)« هايي پايدار و مندصـر بـه خـود    ماهيت» که اي يا  4،«گونه که بر تو همان

βεβαιότητα τῆς οὐσίας, 386a3–4) افتم  گويد گاه چنان به  يرت مي دارند  هرموگنس مي
 6.(385e4–386a7)بدان باور ندارم  ،مجموع در با اي   ال،گرايم،  گويد مي پروتاگوراس مي چه آنکه به 
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ـ   سان، هرموگنس انکـار مـي   بدي  گرايـي    در نسـبي  ـناختي ريشـه    او از مدـاظ مترفـت   ۀورزد کـه نظري
 5با د.پروتاگوراس دا ته 

ـ     گرايي  پروتاگوراس مبـرا مـي   را از نسبيهرموگنس خود  که اي با  پيشـي ،   ۀدانـد، سـقراط همـي  نکت
ـ         پرسـد اگـر    سـازد و از او مـي   او مـي  ۀيتني يقي  به پايـداری  طبيتـت  هـر چيـز، را مبنـای ابطـال نظري

صـورتي از چيزهـايي کـه    »يز ن) (πράξειςهايي پايدار دارند، آيا کارها  ماهيت« چيزهايي که هستند»

دهد؛  آيند  هرموگنس پاسخ مثبت مي به  مار نمي (ἕν τι εἶδος τῶν ὄντων, 386e8)« هستند
 وند، نه بر اساس پنـدار    ان اجرا مي پس کارها بر اساس طبيتت خاص»گيرد:  و سقراط چني  نتيجه مي

بخواهيم چيزی را ب ب ريم، اگر به دمخواه خود تصميم بگيريم که به چه  يوه و با چه  که اي به فرض  3«.ما
 ـدن و  ود؛ ومي اگر طبيتت بريـدن و بريـده   بيم، در اي  کار کامياب نخواهيم چيز کار بريدن را انجام ده

درستي انجام دهيم. پس اگر بخواهيم کاری  نيم کار بريدن را بهتوا ابزار برک را اساس  کار خود سازيم، مي

مانـد. بـر   يم بريم، در آن کار ناکام خواهيم آن از پ (παρὰ φύσιν, 387a7–8)را برخال  طبيتت 
تـوان    ـدن و ابـزار آن مـي   بر اساس  طبيتت سـوزاندن و سـوخته    همي  قياس، کار سوزاندن را نيز تنها

کـه سـخ     جـا  آن کند. پس، از کارهای ديگر نيز صد  مي ۀهم ۀاي  نکته درباردرستي از پيم برد؛ و  به
  ـدن و ابـزار گفتـار    تنهـا بـر مبنـای طبيتـت  گفـت  و گفتـه       آيـد،   ای کار به  ـمار مـي   گفت  نيز گونه

بر مبنای طبيتت ناميـدن   پندار  خصي  خود؛ همچني  ۀدرستي سخ  گفت، نه بر پاي توان به است که مي
تـوان نـامي درسـت بـر چيـزی نهـاد         دن و ابزار ناميدن، و نه به دمخواه خـود، اسـت کـه مـي    و ناميده 

(386e6–387d9)گونه که ابزار بافت  ماکوست، ابزار   . اما همان(ὄργανον)    ناميدن نيز نـام يـا واژه
يـز ابـزاری   نـام ن »تنـيم،   سازيم و در هم مـي  گونه که در هنگام  بافت ، تار و پود را جدا مي است؛ و همان

تواند بسـازد و متـه را تنهـا     گونه که ماکو را تنها درودگر مي و همان 8؛«ي استهست ۀآموز ي و جداسازند

و  4آيـد  برمـي  (ὀνοματουργός)ساز  تنها از واژه ــ که ابزار سخ  استــ آهنگر، ساخت  واژه نيز 
 توان يافت.  که در ميان آدميان مي ی استتري  کار اي  کمياب

ماکو را در نظر دارد؛ زيرا هيچ صا ب فني  (εἶδος) «صورت »سازد،  ه درودگر ماکويي ميي کهنگام
تواند ابزار آن کار را بسازد. بـر   ای که در خور  طبيتت يك کار است، مي دمخواه خود، که تنها به  يوه نه به

سان که آن نام در  نشاند، بدانساز نيز بايد بداند که چگونه آواها و هجاها را در يك نام ب همي  قياس، واژه

 βλέποντα πρὸς)« خود  نام اسـت  چه آنبا نظر به »خور  طبيتت يك چيز با د؛ و اي  کار را بايد 

αὐτὸ ἐκεῖνο ὃ ἔστιν ὄνομα, 389d6–7)     يتني صورت  نام، از پـيم بـرد؛ ومـي ايـ  الزم ،
آهنگران يك  ۀگونه که هم سازند، همانای يگانه برای ناميدن يك چيز ب سازان واژه واژه ۀآورد که هم نمي

های گونـاگون بـه    يك چيز، چندي  واژه در زبان از اي  روست که به ازایسازند.  ابزار را از يك آه  نمي
ها، صورت  آن چيز را  سازان  آن زبان توانند درست با ند، به  رط آنکه واژه مي ها آن ۀخورد و هم چشم مي

 با ند. نهند، نشانده  ر نامي که بر آن ميدرستي د به
تواند گواهي دهد که آن ابزار  خوبي در ابزار  اضر است يا نه، کسي مي اما در اي  باره که آيا صورت به

نـواز و نـه    چنـ،، چنـ،   ۀماکو، بافنده و نه درودگر، و دربار ۀابزار. پس، دربار ۀبرد، نه سازند را به کار مي

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pra%2Fceis&la=greek&can=pra%2Fceis0&prior=ai(
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درستي داوری کند. واژگان را نيز  تواند به ساز است که مي کشتيران و نه  کشتي، کشتي ۀساز، و دربار چن،
 داند ک پرسيدن و پاسخ دادن را ميکه رو ي استبرد و او کس را به کار مي ها آنتواند واکاود که  کسي مي

است. بنابراي ، ساخت   سکان کـار درودگـر اسـت،     (διαλεκτικόν)دان  و به سخ  ديگر، ديامکتيك
خود را تدت سرپرستي  سکاندار به انجام رساند تا بتواند سکان خوبي بسازد. سـاخت  واژه  ومي او بايد کار 

دان انجـام دهـد تـا     ساز است، ومي او بايد کار خود را تدت سرپرستي  ديامکتيـك  نيز کار قانونگذار يا واژه

 ἡ τοῦ)« ســازی واژه»گويــد  ، ســقراط بــه هرمــوگنس مــياز ايــ  روهــای ن ــز بســازد.  بتوانــد واژه

ὀνόματου θέσις, 390d8)ای  پنداری، کار ساده گونه که تو مي ، آن(φαῦλον)  نيست و از هر
نـد و هرکسـي    ـان مطابق  هـا بـا طبيتـت    گويـد نـام   ق است که مي  آيد و کراتوموس بر دمي برنمي ساده
ک در طبيتت واژه، درستي واژه بسازد که با نگر تواند به واژگان با د؛ بلکه تنها کسي مي ۀتواند سازند نمي

ست، نه بـه دمخـواه   ها آنها و هجاها بنشاند. پس، درستي  واژگان مبتني بر طبيتت  صورت  آن را در  ر 
 .(388a4–391b2)سازد  ای مي هرکس که واژه

توانـد راسـت    مـي  (λόγος)هرموگنس اي  است که يك گزاره  ۀديگر استدالل  سقراط در رد نظري

(ἀληθής)  يا ناراست(ψευδής)   با د. اما کل(ὅλος) آنکـه   تواند راست با د بي يك گزاره نمي

تـري  جـزء  هـر گـزاره واژه اسـت،       جا که کوچك آن نيز راست با ند؛ و از آن (μόρια)يکايك  اجزای 
هـای   توان گزاره گونه که مي واژگان  آن نيز راست با ند. پس، همان ۀراست، هم ۀناگزير بايد در يك گزار

کـه بـر    ـامي   ؛ در(385b2–d1)های راست يا ناراست نيز ساخت  توان واژه است ساخت، ميراست يا نار
  18او باطل است. ۀای که هرکس بسازد، راست است. پس، نظري اساس قراردادگرايي  هرموگنس، هر واژه

 شناسی  . ریشه9

اژگـان  برخـي از و  (etymology) ناسـي    هرموگنس، افالطـون موضـوع ريشـه    ۀپس از ابطال نظري
گويـد، بررسـي  درسـتي      گونـه کـه خـود مـي     او، آن ۀبرنامـ  11.(391b–422b)کنـد   يوناني را دنبال مـي 

(ὀρθότης) زند.  ها دست مي های فراواني از نام  ناسي  نمونه هاست. او در اي  راه، به ريشه طبيتي  نام
های  و نام يك موجود عيني با د گر  طبيتت بر اي  مبنا، درستي  يك نام در گرو اي  است که آن نام بيان

يتني واژگـان   ــ  (τὰ πρῶτα)نمايي را از واژگان اصلي  اي  ويژگي   قيقت (τὰ ὕστερα)مشتق 
هـای مشـتق مبتنـي بـر      پس، درسـتي نـام  . (422d1–9)اندــ بگيرند  ا تقا  يافته ها آننخستيني که از 

های مشـتق پـي ببـرد، نـاگزير اسـت کـه        ام، و اگر کسي بخواهد به درستي  ني استهای اصل درستي نام
هــای اصــلي، عناصــری  . ايــ  نــام(426a6–b1)هــای اصــلي )يــا غيرمشــتق( را بشناســد  نخســت نــام

(στοιχεῖα) انـد   هـای ديگـری ا ـتقا  نيافتـه     سـازند و خـود از نـام    های مشتق را مي هستند که نام
(422b1–c1)هست با ند، و برای اي  منظور بايد  چه آنگر  طبيتت   بايد به بهتري  ندو  ممک  نمايان ، و

 ـود   سازی از اي  راه ميسر مـي  کنند. اي   بيه (μίμησις/μίμημα)سازی  طبيتت  مدمول را  بيه

کـه، بـه    ρ/rهای عيني را بنمايند؛ مانند   ـر     واژه بتوانند طبيتت  پديده ۀها و هجاهای سازند که  ر 
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هايي  ، به کار  ساخت   واژهاز اي  روگر جنبم است، و  تلفظ آن، بيانسبب  ناآرامي و مرزک  زبان در هنگام 

جا که با  ، از آنζ/zو  σ/sو  ψ/ps و φ/phهای  آيد که بر جنبم و ناپايداری دالمت دارند؛ يا  ر  مي

و  δ/dآينـد؛ يـا    وخروک به کار مي  وند، در ساخت   واژگان  دال بر وزک  سخت يا جوک بازدم تلفظ مي

τ/t روند؛ يا  فشردگي و ايستايي دارد، در واژگان  دال بر بست  يا آرميدن به کار مي ها آنه زبان در تلفظ  ک

λ/l يابد. سقراط از  که زبان در تلفظ  آن نرمم دارد، در ساخت   واژگان   اکي از آرامي و نرمي کارآيي مي
هـای امفبـای    تناظر برخي ديگـر از  ـر    ۀآورد و دربار هايي مي واژگان  دال بر هريك از اي  متناها نمونه

سازان اي  کارکرد   رو  و عناصـر    دهد که واژه گويد و ا تمال مي ها نيز سخ  مي يوناني با برخي مفهوم
 . (422d11–427c9)با ند واژگان را مبنای کار خود ساخته  ۀسازند

 کنـد. در اثنـای   دنبـال مـي  درازدامـ   توان با قطتيت گفت که افالطون چه هدفي را از اي  بدث  نمي
دهنـد؛ و   کند که از غيـب خبـر مـي    يافتگاني تشبيه مي های سقراط، هرموگنس او را به امهام  ناسي ريشه

گويـد   دهـد و مـي   نسبت مي (Euthyphro)سقراط با تأييد  سخ   هرموگنس، اي  امهام را به ايوتوفرون 
جـا گـويي طنـزی در     . در ايـ  (396d2–8) ه اسـت اوست که با دانم  يزداني  خود روح مرا تسخير کـرد 

 ۀگونـه کـه در مدـاور    ويژه از اي  جهت که ايوتـوفرون، آن  ؛ بهه استهای هرموگنس و سقراط نهفت گفته
 ۀ، خواننـد از ايـ  رو  ود،  خصـيتي نيسـت کـه سـقراط او را بـه فرزانگـي بسـتايد.         همنام  او پديدار مي

ای بـيم    ناسي  اي  مداوره طنز و بازی  هو ـمندانه  ريشهبخم   چه بساافتد که  به ترديد مي کراتوموس
و گويي مراد افالطـون ايـ  اسـت کـه      خامي از طنز نيست کم اگر سراسر  آن طنز نبا د، نيست، يا دست

بـيم از هـر چيـز ايـ  بردا ـت را نيـرو        چه آنتوان به مترفت رسيد.   ناسي نمي نشان دهد از راه ريشه
 وجوی مترفت نبايد بـه واژگـان اتکـا    در جست که اي ني  مداوره است مبني بر گيری  پايا بخشد، نتيجه مي
  11کرد.

 گرایی کراتولوس و ابطال آن  . طبيعت1

وگو را بـا   ، سقراط گفتاز اي  روسازد؛  کراتوموس نزديك مي ۀهرموگنس، سقراط را به نظري ۀرد نظري
درسـتي  واژه در گـرو     کـه  اي مبني بر ــ هرموگنس وگو با  گفت ۀنتيج ۀکند و نظر او را دربار او دنبال مي

او همخـواني    ۀگويد که آن نتيجه با نظري پرسد، و کراتوموس مي مي ــ آ کارساخت   طبيتت  مدمول است
نماينـد، در آمـوزک    هـا را مـي   جا کـه طبيتـت  پديـده    افزايد که واژگان از آن کامل دارد و اي  نکته را مي

(διδασκαλία) داند و بـر   واژگان را يکسان نمي ۀکنند. اما سقراط ارزک  آموز ي  هم ی ميما را يار
را بازنمايي يا ها   سازی نيز همانند  نگارگری طبيتت پديده ند؛ چراکه واژهها نادرست آنآن است که برخي از 

هتـری، از  هـای ب  دست نسبت به نگارگران  ديگر، نگاره گونه که نگارگران  چيره و همان کند سازی مي  بيه
هـای   هـای ن ـز و برخـي ديگـر واژه     سازان نيـز واژه  آورند، برخي از واژه  يث  همانندی به اصل، پديد مي

گـر    واژگان را درست و نمايان ۀپذيرد و هم واژگان نمي ۀسازند. اما کراتوموس اي  نکته را دربار مايه مي بي
نادرست بگويد يا بنامد و اگر کسي نـامي   گويد ممک  نيست کسي چيزی انگارد و مي ها مي طبيتت پديده
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گويد، بلکه گـويي بـا کوبيـدن بـر ظرفـي مسـي        را در جايگاهي نامناسب به کار ب ر د، در واقع سخ  نمي
ای که يك نگارگر از کسي ساخته، ممکـ  اسـت    گونه که نگاره گويد همان آورد. سقراط مي صدايي درمي

سـازی    ساز نيز ممک  است نـامي بـر کسـي نهـد کـه  ـبيه       واژهسازی  ديداری  نادرستي از او با د،   بيه
 سان، با توجه به اهميتي که بينايي نـزد افالطـون    . بدي (428a6–431e8) نيداری  نادرستي از او با د 

 ۀای گفتـاری و ويـژ   )و در سراسر فرهن، يوناني( دارد، او متناداری و درسـتي  واژگـان را نيـز کـه پديـده     
  17کند. ای تصويری و با تشبيه آن به بينايي تبيي  مي مب نظريه، در قاي است نواي

تـوان بـه درسـتي و     ها را نمي ا کال کراتوموس بر تشبيه  سقراط اي  است که درستي و نادرستي واژه
جـا   يـا در آن جابـه   که اگر  رفي به يك واژه بيفزاييم يـا از آن بکـاهيم  کرد؛ چرا نادرستي تصويرها تشبيه

 ايـم. سـقراط    ايم، بلکـه هرگـز آن را ننو ـته    سادگي گفت که آن واژه را نادرست نو ته ان بهتو کنيم، نمي
 يابد؛ چراکه هـر عـددی، عـددی خـاص اسـت       گويد اي  نکته درخصوص  عددها مصدا  مي در پاسخ مي

دسـت  درن، عددی ديگـر در   يکه اگر چيزی از عدد  د ه بکاهيم يا بر آن بيفزاييم، ب يا عددی ديگر؛ چنان
 کند؛ چراکـه اگـر يـك تصـوير      تصوير و واژه صد  مي ۀآنکه عکس اي  متني دربارخواهيم دا ت؛  ال 

 دا ـت   يا يك واژه از هر  يث و در يکايك جزئيات با اصل خود مطابق با د، هيچ تفاوتي با آن نخواهـد 
از يـك سـو، برخـي     توانست تصوير را از اصل، يا واژه را از مـدمول باز ناسـد. پـس،    کس نخواهد و هيچ

و نمايـانگر  ند و از سوی ديگر، واژگاني که درسـت گر  طبيتت  مدمول  خود نيستند؛  ند و نمايانواژگان نادرست
 ای راه يابـد؛ و اگـر     رفـي نـاهمگون در واژه   چه بسـا مانند:  مو به مدمول نميبه  ، مو طبيتت  مدمول  خود

هـا ناميـده و    ای راه يابد. اما در اي  صـورت نيـز پديـده    های ناهمگون نيز در گزار واژه چه بساچني   ود، 

–431e9)هـا با ـند    پديـده  (τύπος)هـا انگـاره )يـا تصـوير(       وند، به  رط آنکه گـزاره  توصيف مي

432e7).14 

 هـا   هـا و هجاهـايي کـه دربردارنـد، طبيتـت  پديـده       پذيرد که واژگـان از طريـق  ـر     کراتوموس مي

دال بر نرمـي   λ/lجنبم و سختي، و  ر    ۀدهند نشان ρ/rای که  ر    گونه کنند، به سازی مي را  بيه

خوانيم، مردمـان ا ر تريـا    مي«( سختي»متني   )به σκληρότηςما  چه آنگويد  . سقراط ميي استو آرام

(Eretrians)  بدانσκληροτήρ پرسد آيا  گويند؛ و مي ميρ  وσ پايـان   هـا  ــ که اي  دو واژه بدان
اند و در کارکرد تفـاوتي بـا هـم ندارنـد  و کراتومـوس پاسـخ مثبـت         گر  يك متني ــ هردو بيان گيرند مي

 رو هـر دو واژه آن را  چـه   ، ازي اسـت گر  متنای متضاد  سـخت  بيان λپرسد اگر  دهد. سپس سقراط مي مي
 با ـد و گـويي بايـد     ا تباه در اي  دو واژه راه يافته اي   ر  به چه بساگويد  دارند  و کراتوموس مي بر در

«( سخت»متني   )به σκληρόν ۀپرسد آيا اگر کسي واژ به کار ببريم. سقراط مي λ ،ρجای  به ها آندر 
 يـابيم،   گويـد آری، درمـي   يابيم. کراتوموس مـي  را با همي  تلفظ  متمول  آن به کار برد، منظور او را درنمي

گـويي،   سد آيا اي  عر  يـا عـادت کـه مـي    پر . سقراط مي(ἔθος)«( عادت»)يا « عر »ومي بر سب  

 که اي  برم، آيا با را به کار مي σκληρότης ۀاست  و هنگامي که م  واژ« قرارداد»چيزی متفاوت با 

 يـابي  اگـر چنـي  اسـت، نتيجـه       دربردارد، تو مـراد  مـرا درنمـي   « سختي»را در تضاد با متنای  λ ر   
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ـ      ناسازگار بـا يـك متنـي، مـي    اي  خواهدبود که هم  رو  سازگار و هم  رو  عـر  و   ۀتواننـد بـر پاي
 دا ـته   گر آن متني با ند.  تي اگر عر  به متنـي  قـرارداد نبا ـد و يکسـره بـا آن تفـاوت       قرارداد، بيان

 گـر    ود که هم واژگان  سازگار، و هم واژگان  ناسازگار با يك متنـي، بتواننـد بيـان    با د، باز هم سبب مي
  يي هماننـد هـا  تـوان بـه نـام    گويد چگونـه مـي   . همچني  سقراط مي(434b4–435b3)آن متني با ند 

با ـد  هـا ندا ـته    آنيافـت، اگـر توافـق و قـرارداد سـهمي در تتيـي   درسـتي         با هريك از عددها دست 
(435b6–c2) 16  

گـان  کراتوموس، واژ ديدگاه ۀگيرد: بر پاي گرايي مي طبيتت ۀپس از اي ، سقراط ا کال ديگری بر نظري

آيند و هرکس که نام چيزی را بشناسـد، خـود  آن چيـز را نيـز      مي (διδάσκειν)دادن به کار  آموزک 
گر  طبيتت  مدمول  خود است و کراتوموس  ای نمايان گرايي، هر واژه طبيتت ۀنظري ۀپاي  ناسد؛ چراکه بر مي

تنهـا از راه واژگـان    هسـت،  چه آن هر (εὑρίσκειν)و دريافت    (ζητεῖν)بر آن است که پژوهيدن 
سـازد، خـود را   ميسر است. ا کال سقراط اي  است که اگر کسي در راه پژوهم، واژگان را راهنمای خود 

پندا ت   ۀساز بر پاي دهد؛ زيرا نخستي  واژه قرار مي (ἐξαπατηθῆναι) دن در مترض خطر  گمراه 

(ἡγεῖτο) گـاه مـا از    با ـد و آن به راه خطـا رفتـه   خود  نهد، و اگر در پندا ت ها نام مي خود، بر پديده
ورزد و  سـقراط ايسـتادگي مـي    ۀ د. کراتوموس در برابر نکتهای او پيروی کنيم، گمراه خواهيم  نامگذاری

، (εἰδότα)با د نهد،  ناخته  چه را بر آن نام مي آنساز  است که واژه (ἀναγκαῖον)گويد الزم  مي
ساز به راه خطا نرفته، ايـ  اسـت کـه     کند واژه دميلي که ثابت مي وگرنه واژگان  او واژگان  راستي  نيست.

ای  يگانه ۀند؛ چراکه از انديشهست (σύμφωνα)، با يکديگر هماهن، ه استواژگاني که او ساخت ۀهم
تواند بـود؛ زيـرا    گويد اي  )يکدستي و هماهنگي( دميل درستي  واژگان نمي اند. سقراط مي سرچشمه گرفته

ـ    ۀبا ـد همـ  در آغاز دچار م ز ي  ده و کو يده ساز  اگر واژه جای  گفتي نيست آن  ۀواژگـان را بـر پاي
پندارد، بـا يکـديگر    وس ميگونه که کراتوم واژگان، آن ۀپندا ت  نادرست بسازد. از اي  گذ ته، اي  که هم

سـازند،   يان مـي ها را بر مبنای اصل  جنبم و ناپايداری  هراکليتوسي بر ما نما و طبيتت  پديده اند هماهن،
ـ  کنـد کـه از بـ     . در برابر اي  ديدگاه، سقراط از چندي  واژه يـاد مـي  ي استفرض نادرست پايـداری    ۀماي
فرضـي   واژگـان از پـيم   ۀکند که هم  کايت دارند؛ و با اي  کار ثابت مي (Parmenidean)پارمنيدسي 

–435d2)با ـند  اد دا ـته  هـايي متضـ   ريشـه در انديشـه  اند، بلکه ممک  اسـت   يگانه سرچشمه نگرفته

437c8) . 
گويـد، الزم   که کراتومـوس مـي   چنان گرايي اي  است که اگر، آن طبيتت ۀا کال ديگر  سقراط بر نظري

 τὰ πρῶτα)« نخسـتي  واژگــان » ۀنهـد، بشناســد، سـازند   را نـام مــي  چـه  آنســاز  اسـت کـه واژه  

ὀνόματα, 438c3) د. اما اگر  ناخت، تنها از راه  زبان باايست مدمول  آن واژگان را  ناخته ب نيز مي 
کـه هنـوز    امي  واژگان نخستي  را بسازد، در ه استساز چگونه توانست آيد، آن واژه و واژگان به دست مي

چـه  گويـد    ناختي به دست آورد  کراتومـوس مـي   ها آنتا بتواند از طريق  ه استای در کار نبود هيچ واژه

 μείζω τινὰ δύναμιν)ه اي  با د کـه نيرويـي فرابشـری    تري  تبيي  برای اي  نکت درست بسا

εἶναι ἢ ἀνθρωπείαν, c2) ـ   ه استها بخشيد ها را به پديده نخستي  نام ي و همي  پايگـاه  يزدان
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چه يك دايمون ــ ساز  گويد در اي  صورت آن واژه سقراط مي 15کند. را تضمي  مي ها آنکه درستي   است

ــ با خود در تناقض است؛ زيـرا واژگـاني   (ὢν δαίμων τις ἢ θεός, c5–6)با د و چه يك ايزد 
گويد يـك   اند. کراتوموس در مقام پاسخ مي های متضاد  مترفتي سرچشمه گرفته مايه ، از ب ه استکه ساخت

پرسـد کـدام دسـته     سـقراط مـي  ديگر تضاد دارند، واژگان راسـتي  نيسـتند.    ۀدسته از واژگاني که با دست
جاست که سـقراط ثابـت    در اي  13«که بر جنبندگي  ها آنکه بر پايداری دالمت دارند يا  ها آن»ند، نادرست
 دست يافت.  ها آنتوان به متيار  درستي   کند که از طريق خود  واژگان نمي مي

متنای بازگشـت  افالطـون بـه قراردادگرايـي و     گرايي  کراتوموس را به  ال  طبيتتبرخي از مفسران ابط
گويد هرچند تـرجي  مـ  ايـ      کراتوموس مي ۀاما سقراط در خالل  رد  نظري 18گيرند. مي پذيرک نهايي آن

مايـه   های خـود با ـند، گـويي نـاگزير ايـ  چيـز  دون       است که واژگان هرچه همانندتر به طبيتت  مدمول

(φορτικόν) يتني قرارداد، نيز در درستي  واژگان سهمي دارد ،(435c2–d1)   گرچه سقراط با ايـ .
گويـد؛ گذ ـته از    آن سخ  مـي  ۀآميز دربار پذيرد، با مدني اکراه   خود، ميزاني از قراردادگرايي را ميسخ

هـای   توانند نسبت به برخي ديگر همانندتر به طبيتت مـدمول  آنکه از ميان  واژگان  قراردادی نيز برخي مي
 داند.  تر مي خود با ند، و افالطون همي  واژگان را درست

چنـدان   هرچند با داليلي نـه ــ از ياد برد که افالطون، در آغاز مداوره، قراردادگرايي را  همچني  نبايد
گيـرد؛   که  دی از قراردادگرايي را ناگزير مي ي استگراي ــ ابطال کرده و اينك تنها در رد طبيتت استوار

ـ  اي کند. درست است که افالطون  ندو مستقل از قراردادگرايي دفاع نمي ومي او هرگز به  ۀجا، در رد  نظري
ـ  گيرد، ومي در هنگام موضع کراتوموس، تا  دی جانب  هرموگنس را مي وگنس هرمـ  ۀگيری در برابر  نظري

افالطـون بـه   همـه،  تـي اگـر     . بـااي  (390d9–e4, 391a6–b1)بـود  نيز  ق را بـه کراتومـوس داده   
تواننـد مـا را بـه     ندارند، چراکـه نمـي  با د، باز هم واژگان قراردادی ارزک مترفتي قراردادگرايي بازگشته 

ـ  تنها مي ها آنها رهنمون  وند؛ پس درستي   طبيتت مدمول کـاربردی و برقـراری  ارتبـاط و     ۀتواند از جنب
  14تفاهم ارزيابي  ود.

 گيری  سقراط در پایان کراتولوس . نتيجه1

ای که از آن سرچشـمه   انديشه توان درستي  واژگان را با توسل به خود  واژگان يا نمي که اي سقراط از 
جـز واژگـان    رو   است که بايد در پي  چيزهای ديگری بـه »گيرد:  اند، باز ناخت، چني  نتيجه مي گرفته

يك از اي  ]دو گـروه  واژگـان[ درسـت     سازند که کدام بر ما آ کار مي مستقل از واژگانبود، چيزهايي که 
بـر ايـ  اسـاس، سـقراط بـه       18«سـازند.  ا نمودار مـي هست ر چه آنرو ني  قيقت   است، چيزهايي که به

هست  چه آنتوان  مينمايد که  گونه با د، چني  مي راستي اي  ای کراتوموس، اگر به»گويد:  کراتوموس مي
، اگر با يکديگر همگـون  که هست رايزهايي و بهتري  راه اي  است که چ 11«را مستقل از واژگان آموخت

 ,δι᾽ αὑτῶν)« ها آناز طريق خود  »يا  ،(δι᾽ ἀλλήλων, 438d7)« از طريق يکديگر»با ند، 

438d7)  بشناسيم(438a2–e7).11 
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چگونـه   کـه  ايـ  گويـد   ، مـي از ايـ  رو سقراط خود به د واری  رو ي که پيشنهاد کرده، واقف است؛ 

؛ ومي و بيرون از توان ما با د (μεῖζον)« تر بزرگ»ای  مسئله چه بساهست را  ناخت،  چه آنتوان  مي

 οὐκ ἐξ) نـه بـه يـاری  واژگـان    ايـم بايـد چيزهـايي را کـه هسـت       اکنون ما را همي  بس که دريافته

ὀνομάτων, 439b6) هـا  آنبه ياری  خود  ، که (ἐξ αὑτῶν, 439b7)   بشناسـيم(439a5–b8) .
 روی خود و پـرورک نفـس خـود را بـه    هيچ خردمندی به هيچ »اي  است که  گيری  پاياني  سقراط نتيجه

 17«کند... اتکا نمي ها آنو سازندگان   ها آنسپارد و به  واژگان نمي
يا  مستقل از واژگانمترفت را بايد  که اي گيرد، مبني بر  مي کراتوموسای که افالطون در پايان   نتيجه

توانـد   به دست آورد،  اکي از اي  است کـه زبـان نمـي    (ἄνευ ὀνομάτων, 438d5) بدون  واژگان
هـا از   د که گزارهبوخود در آغاز مداوره گفته هگشای دستيابي به مترفت با د؛ چراکه سقراط ميانجي و را

. بـر  (385b2–d1)بود  ها نيز نادرست خواهند  وند و اگر واژگان نادرست با ند، گزاره ميواژگان ساخته 
تـوان بـه    مـي  همي  قياس، اگر، به هر دميل، در راه  کسب  مترفت نتوان به واژگان توسل جست، چگونـه 

  مسـتقل از واژگـان  تـوان از تتبيـر     يافته از واژگان اتکا کرد  بر اي  مبنا، مـي  ها و گفتارهای ترکيب گزاره
گيری  سقراط، به اي  بردا ت رسيد که برای دستيابي به مترفـت بايـد در پـي      ( در نتيجهبدون  واژگان)يا 

 طريقي سراسر مستقل از زبان بود. 
 های هرموگنس و کراتوموس ال نظريهدر بررسي و ابط افالطون در اي  مداوره ي است کهجای  گفت

گيـری    ها، در نتيجه رود، ومي در مقايسه با آن موضوع به راه تفصيل مي های خود  ناسي ريشه ۀنيز دربارو 
 قـل  کـه مـا نيـز ن   ـــ  خود را تنها در چند جملـه   ۀسپرد و  اصل  انديش پاياني، طريق ايجاز و اختصار مي

که ديديم، افالطون آ کارا از تبيي  ايـ  پرسـم کـه چگونـه      گويد. چنان از زبان  سقراط بازمي ــ کرديم
گويد اينك بايد به همي  خرسـند   زند و مي به مترفت رسيد، سر باز مي گرفت  از زبان توان بدون ياری مي

 ناخت  چيزی به  که اي آن بشناسيم.  با يم که بپذيريم بايد هرچيز را نه به ياری  زبان، که به ياری خود 
 ناسي در ايـ    ، مترفتاز اي  روماند.  پاسخ مي ، در اي  مداوره بيي استچگونه  ناخت« خود  آن»ياری 

به مترفت رسيد؛ و  توان نميگويد با زبان  سلبي دارد، بدي  متني که افالطون تنها به ما مي ۀمداوره جنب
گذارد. هرچند او  پاسخ مي ، بي«توان به مترفت رسيد  ، پس از چه راه مياگر نه با زبان»اي  پرسم را که 

بخـم و   گيرد تا امکان دستيابي بـه مترفـت  يقـي     وجود  سا تي پايدار و بری از دگرگوني را مفروض مي
رسيدن به مترفت در آن سـا ت خـاموک    ۀندو ۀدربار، (439b10–440c1)ناپذير را باقي بگذارد  م زک
نيز افالطون تنهـا وضـتيت  اسـفبار      فايدونماند؛ چراکه در  مي فايدونبه  کراتوموساي   يث،  ماند. از مي

مترفتـي کـه در    ۀگويـد و دربـار    ـرح بـازمي   آدمي را از مداظ ناتواني در کسب مترفت در اي  جهان بـه 
انگي  روح را ورزد؛ هرچنـد جـاود   هايي موجز اکتفا مـي  توان به دست آورد، به ا اره فراسوی اي  جهان مي

 ـناختي    فرجـام  ۀگيرد تا راه رسـيدن بـه مترفـت را در سـا تي بـري  بـاز بگـذارد. اسـطور         مفروض مي
(eschatological) فيثاغوری به  رح  ج رافيـای جهـان ديگـر و    اورفيوسي و  ۀاوره نيز با  اموداي  مد

آمـدن  روح  مفـار  بـه     نائـل  چون  و و به چند (107c-115a)پاداک و پادافره ارواح در آن اختصاص دارد 
 ـناختي  خـود را    ای از بدبيني  مترفت پس، افالطون در هريك از اي  دو مداوره جنبهپردازد.  مترفت نمي



 34 زبان و معرفت در کراتولوسِ افالطونزبان و معرفت در کراتولوسِ افالطون 
(Language and Knowledge in Plato’s Cratylus) 

 

او در  16توان به مترفـت رسـيد.   نمي در جهانگويد  ، و در ديگری ميبا زبانگويد  گويد: در يکي مي بازمي
 ـناختي   کند، و از مداظ مترفـت  جهاني را بررسي مي زندگي اي اي  دو مداوره، تنها ابزارهای مترفتي در 

های ناگفته در اي  دو مدـاوره   های فرابشری  دستيابي به مترفت ندارد. نکته کاری به جهان بري  و  يوه
کـه   گيـرد؛ چنـان   پـي مـي   (Phaedrus) فايـدروس ويژه  های ديگر خود و به را افالطون در برخي از نو ته

پاسخ  اي  پرسم را يافت که مترفت  فرازباني و مترفتي که فيلسو  در  سرت آن  روسفايدتوان در  مي
 آورد. ، و چگونه روح آن را در جهان بري  به دست ميي استسوزد، چگونه مترفت مي

 سـخ   خـود    سلبي، و با توجه به روک  سقراط که نخست ديدگاه يکـي از دو هـم   ۀبا تکيه به اي  جنب
 وگـو   آورد، و همـي  راه را در گفـت   هـای او مـي   هايي در رد نظريـه  سپس استدالل گيرد و را مفروض مي

 روی مـا نهـد،    فـرا   ناختي  ايجابي مترفت ۀيك نظريآنکه خود  گيرد، بي سخ   دوم نيز در پيم مي با هم
ميـاني(   آغـازی و  ۀای انتقـامي )بينـابي   دور   بندی  آثار افالطـون، مدـاوره   را، از مداظ زمان کراتوموساگر 

تـوان نتيجـه    جـای دهـيم، مـي    فايـدون در زماني نزديك به نگارک   مياني ۀيا آن را در آغاز دور بشمريم
هرچنـد  ـــ  صـرا ت   که افالطـون در آن بـه   ي استنخستي  جايگاه کراتوموسگرفت که بخم پاياني  

افالطون ايـ  متنـي را    ۀش. اي  انديه استزبان را در رساندن  آدمي به مترفت ناکارآمد دانست ــ اجمال به
در رساندن  ما به مترفت، رو ي سترون است؛ زيرا اگر تتريف   (dialectic)دارد که روک ديامکتيك  بر در

ای جز اي  به  در ميزان  ديدگاه  پاياني  مداوره بسنجيم، نتيجه کراتوموسافالطون را از روک  ديامکتيك در 
مکتيـك بـه مترفـت رسـيد. تتريـف  افالطـون ايـ  بـود کـه          توان به يـاری  ديا  آوريم که نمي دست نمي
تواند واژگـان را بـه کـار بـرد و      داند و مي دادن را ميي است که روک پرسيدن و پاسخ کس دان ديامکتيك

را  διαλέγεσθαιو  διαλεκτικὴ ۀهای خويم دو واژ . افالطون در نو ته(390c2–12)واکاود 
ـ  گفت  و گفتدو واژه بر سخ   هربرد.  در اطال  بر ديامکتيك به کار مي کـاربردن  زبـان دالمـت     هوگو و ب

اگر  ناختي از رهگذر  ديامکتيك  اصل آيد،  ناختي وابسته به زبان و واژگان است، و اگـر از   دارند. پس
تـوان بـه آن مترفـت     توان مترفت واال را به دست آورد، از طريق ديامکتيك نيـز نمـي   طريق واژگان نمي

  15رسيد.
ـ تـو  نمـي  کـه  ايـ  مبني بـر  ــ  کراتوموسگيری  پايان   ي ، نتيجههمچن  اری  واژگـان بـه مترفـت    ۀان ب
های اي  مداوره را نيـز نبايـد     ناسي سازد که ريشه مداوره را به اي  انديشه متمايل مي ۀخوانند رسيد ــ

که نشان دهـد   سته اها نيز چيزی جز اي  نبود  ناسي مراد افالطون از اي  ريشه چه بساجدی گرفت؛ و 
هـای متضـاد    که در راه مترفت نبايد به واکاوی  واژگان دل خوک کرد، چراکه اي  کار ما را بـه بردا ـت  

 کشاند.  رساند و بيراهه مي مي
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 گيرینتيجه

کند و  گرايي را به درستي  واژگان ارزيابي مي دو رويکرد قراردادگرايي و طبيتت کراتوموسافالطون در 
کلي از اي  کـار دسـت    ۀآنکه به نتيج زند بي هايي مي  ناسي . همچني ، او دست به ريشه مرد مردود مي
سـازد،    ناسي  قيقت  واژگان را بر ما نمايـان نمـي   يك از آن دو رويکرد و نيز ريشه جا که هيچ يابد. از آن

رسـاند و در   مـي گيرد که واژگان و زبان مـا را بـه مترفـت  راسـتي  ن     افالطون در پايان مداوره نتيجه مي
رسد و دسـتاورد آن تنهـا ايـ      گيری  سلبي به پايان مي با اي  نتيجه کراتوموسآيد.  آموزک آن به کار نمي

است که بايد به رو ي مستقل از زبان و واژگان در پي  مترفت  مدض بود. پاسخ به ايـ  پرسـم را کـه    
 فايدروسويژه در  آثار  مياني  افالطون، به ، بايد در ديگر«ي استاي  مترفت  مستقل از زبان چگونه مترفت»

 جست. 

 ها نوشت پی

های افالطون است؛ چه از جهت مدتـوای تفسـيرپذير  آن، و    برانگيزتري  نو ته از بدث کراتوموس. 1
جا به مرور  اجمـامي  برخـي از    جايگاه آن، در اي  ۀبندی  آثار افالطون. دربار چه از جهت جايگاه آن در دوره

و  (Méridier)گويـد مريديـه    ها، مـي  ای از ديدگاه کنيم: گاتری پس از يادکرد  گزيده ا بسنده ميه ديدگاه
دهند؛ چراکه  نسبت مي (Phaedo) فايدوناي  مداوره را به زماني پيم از  (Luce)و موس   (Ross)راس 

. س دمي بـر آن    (Guthrie 1978: 2)نيستند « مفار »ها هنوز متتامي يا )به بيان  ارسطو(  در آن، صورت
مثل در اي  مداوره، و همچني  فضـای کلـي مدـاوره،     ۀ ناختي و  ضور نظري های سبك است که نشانه

، بـا ايـ   ـال   مياني با ـد.   ۀدور ۀتواند متأخرتر از ميان نمي کراتوموساصلي   ۀ اکي از آن است که نو ت
ه ، دست به اصالح و بازنويسي  آن زد واهدی از مداوره نشان از اي  دارد که افالطون پس از نو ت   آن

. آد موملـو بـر   (Sedley 2003: 6–14)  (Sophista) سوفسطاييدر زماني نزديك به نو ت    چه بسا، است
ــه  ــ  مدــاوره را ب ــه افالطــون اي ــه آن اســت ک ــيم از  گون ــايت توسای نو ــته کــه پ   (Theaetetus) تئ

تـر   گيرد، و صورت پيشرفته در آن مفروض مي فايدونهايي را از   ود؛ چراکه نکته خوانده فايدونو پس از 
 . برخـي  (Ademollo 2011: 20–1)آورد  مـي  تئـايتتوس های آن را در  تری از برخي استدالل و پيچيده

 گيرنـد؛ از جملـه    ميـاني( مـي   ۀآغـازی و پـيم از دور   ۀ)پس از دور (transitional)« انتقامي»نيز آن را 
 فاي :

Fine, G. (ed.) (1999), Plato 2. Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Oxford 
University Press, p. 1, n. 1.  

است، هرچند بيشـتر   ««واژهواژه»»تري  متادلِ افالطون برای تري  متادلِ افالطون برای   نزديكنزديك  ὄνομαگويد، گويد،   که سِدمي ميکه سِدمي مي  . چنان. چنان11
 .(Sedley 2006: 217)يابد  ها اختصاص مي ها و صفت به نام
جان برنـت   ۀما از مت  يوناني  اي  مداوره )ويراست ۀ، ترجمکراتوموساز های مستقيم  قول نقل ۀ. هم7

(John Burnet)جـای   بـه  هـا  آنايم، ومي از  های اي  اثر ياری گرفته ( است. در اي  کار، از برخي ترجمه

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Burnet_(classicist)
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ای نزديك به مت  اصلي به دست دهـيم.   ايم که در  د توان ترجمه ايم. کو يده مت   يوناني پيروی نکرده
هـا   نو ـت  هـای طـوالني را در پـي    ها و جمله های کوتاه را در مت ، و عبارت ها و عبارت اصل  يوناني  واژه

از ماست. تأکيدهای ديگر در نقـل    تاميكصورت ايرانيك/اي امي  تأکيدها بهها، تم قول آوريم. در اي  نقل مي
 (Stephanus)های اسـتفانوس   صفده ۀدر ارجاع به افالطون،  مار آرای متاصران، از خود  ايشان است.

 . آوريم سطرها( مي ۀهای صفده و  مار گر  بخم را )همراه با  رو   نمايان

4. ὡς ἄρα οἷα μὲν ἂν ἐμοὶ φαίνηται τὰ πράγματα [εἶναι], 

τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί· οἷα δ᾽ ἂν σοί, τοιαῦτα δὲ σοί... (386a1–2) 

دهـد کـه چـرا    دهـد کـه چـرا       مرد. کِلِر توضي  مـي  مرد. کِلِر توضي  مـي   پروتاگوراس را مردود ميپروتاگوراس را مردود مي  ۀۀنيز نظرينيز نظري  391c5–7هرموگنس در هرموگنس در . 6
گويد از ديدگاهِ قراردادگرايـي، متناهـا   گويد از ديدگاهِ قراردادگرايـي، متناهـا     انجامد. او ميانجامد. او مي  گراييِ پروتاگوراسي نميگراييِ پروتاگوراسي نمي  قراردادگراييِ هرموگنس به نسبيقراردادگراييِ هرموگنس به نسبي

زبـان  زبـان    ۀۀتوانـد دربـار  توانـد دربـار    ، هرمـوگنس مـي  ، هرمـوگنس مـي  از ايـ  رو از ايـ  رو ها چنـي  نيسـتند.   ها چنـي  نيسـتند.     توانند مطلق و پايدار با ند، هرچند نامتوانند مطلق و پايدار با ند، هرچند نام  ميمي
 :Keller 2000: 290; cf. Guthrie 1978)با ـد  با ـد    (absolutist)گـرا  گـرا    هستي مطلـق هستي مطلـق   ۀۀقراردادگرا، و دربارقراردادگرا، و دربار

18–9).. 
ديـدگاه سفسـطي  ايوتود مـوس    گرايي  پروتاگوراس )و نيز  رد نسبي . برای تفصيل استدالل سقراط در. برای تفصيل استدالل سقراط در55

(Euthydemus)های گونـاگون   (، و اثبات اي  متني که هر چيزی ماهيتي پايدار و مستقل از بردا ت
 .386a8–e5وگوی سقراط با هرموگنس در  گفت ۀما دارد، بنگريد به دنبام

7. κατὰ τὴν αὑτῶν ἄρα φύσιν καὶ αἱ πράξεις πράττονται, οὐ 

κατὰ τὴν ἡμετέραν δόξαν. (387a1–2) 

8. Ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τί ἐστιν ὄργανον καὶ δαικριτικὸν 

τῆς οὐσίας... (388b13–c1) 

 ه است که آمـوزک دادن بـدون سـخ  گفـت  و     ( نيز آمد6تا  7، سطر 18پاپيروس  د رو ني )ستون در 

 ,Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 81)بردن  واژگان ممک  نيست  کاربه 

با توجه به تـاريخ آن، يتنـي   ، و ، و ي استي استجا که اي  پاپيروس مشتمل بر تفسير  تری اورفيوسجا که اي  پاپيروس مشتمل بر تفسير  تری اورفيوس  از آناز آن. (132
   ،،(ibid. 8–10)پيم از ميالد، که  اکي از پيدايي آن در چند دهه پـيم از آن اسـت   پيم از ميالد، که  اکي از پيدايي آن در چند دهه پـيم از آن اسـت     718718تا تا   748748 دود  

 ، بـه او ارجـاع   ، بـه او ارجـاع   کراتومـوس کراتومـوس در همـي   در همـي   های اورفيوس بوده و بارها، از جمله های اورفيوس بوده و بارها، از جمله   افالطون ملهم از آموزهافالطون ملهم از آموزه  کهکه  اي اي و و 

 هـای زبـانيِ منـدرج در آن،    هـای زبـانيِ منـدرج در آن،      تأمـل تأمـل   کـه کـه   ايـ  ايـ  با ـد يـا   با ـد يـا   ل نيست که از اي  اثر باخبر بوده ل نيست که از اي  اثر باخبر بوده ، نامدتم، نامدتمه استه استدادداد

افالطون را تدـت تـأثير قـرار داده    افالطون را تدـت تـأثير قـرار داده      های آن، در فضای فکریِ آن روزگار رواج يافته وهای آن، در فضای فکریِ آن روزگار رواج يافته و   ناسي ناسي  ويژه ريشهويژه ريشه  بهبه
 با د.با د.

 ۀخوانـد. واژ  مـي  (νομοθέτης)« قانونگذار»ساز يا نامگذار را  ژهها وا . افالطون در بيشتر  موضع4

است. « رسم»يا « عر »يا « قانون»متني   است( به« ناموس»)که مترب آن  νόμοςيوناني مرکب از 
يابد و مردمان را به خود   ود و رواج و اعتبار مي گويي مراد اي  است که هر واژه همچون قانون وضع مي

 ;Sedley 2003: 66–74های ديگر در اي  باره، بنگريـد بـه    برای توضي  بيشتر و نکته سازد. پايبند مي

Ademollo 2011: 118–125سازان چه کسي يا کسـاني تواننـد بـود،     ساز يا واژه . در اي  باره که واژه
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، يونانيـان  نخسـتي ، پيـروان    (τύχη)يابيم.  اعر، بخت يا تصـاد    پاسخ صري  و وا دی در مت  نمي
واژگـان با ـند. بـرای بررسـي ايـ  نکتـه        ۀتوانند سازند ورفيوس، ايزدان يا نيرويي ايزدی، يا آدميان ميا

 .ibid. 122–5 بنگريد به
 . اي  استدالل  سقراط آ ـکارا مبتنـي بـر پـذيرفت   صـد  و کـذب  واژگـان اسـت. برخـي بـر آن           18

 اژگـان؛ و نقـض  يـك کـل، ابطـال       هاسـت، نـه و   گويند صد  و کذب، خاص  گـزاره  گيرند و مي خرده مي
 هـا    ـود کـه نـزد يونانيـان اسـم      آورد. گاتری در پاسخ به اي  ا کال، يـادآور مـي   اجزای آن را الزم نمي

ـ    ها نيز از ارزک صد  برخوردارند و بيشتر  نـام  و صفت  وصـفي دارنـد. ايـ  جنبـه در      ۀهـای يونـاني جنب

 خــوبي مشــهود اســت و ايــ   ســو [، بــه]فيل φιλόσοφοςهــای مرکــب، ماننــد   هــا و صــفت اســم
  ، هرچنـد امـروز  ي اسـت آسـاني بـرای يونانيـان پـذيرفتن     های بسيط نيـز بـه   ها و صفت اسم ۀويژگي دربار

تواند همچون يك گزاره به کـار رود، ماننـد     بردن بدان د وار است. گذ ته از اي ، يك نام يا واژه ميپي 
« کنـد   او چـه مـي  » کـه  ايـ  در پاسخ به « روی پياده»يا  ،«او کيست » که اي در پاسخ به « کراتوموس»

(Guthrie 1978: 17–8) . 

هرموگنس را نقـض   ۀتواند نظري گويد ايرادهای او نمي کند و مي های سقراط را نقد مي آکريل استدالل
هـای سـقراط    هـايي در اسـتدالل   هـا و ضـتف   ک ل ر نيـز عيـب     .(Ackrill 1999: 129–30, 135)کنـد  
 .(Keller 2000: 291–2)د  ناس بازمي

، سطر 11؛ ستون 3، سطر 14ر ستون ها )د  ناسي گونه ريشه هايي از اي  . پاپيروس د رو ني نيز نمونه11
 ( در بر دارد1، سطر 15؛ ستون 17تا  4، سطر 11؛ ستون 5و  6

(Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 89, 103, 105, 113, 133, 136–

7, 139, 203, 247–8, 271; Laks/Most 2001: 15 n. 32, 22 n. 66). 

 طنـز    ۀخواهـد بـا  ـيو    يابـد تـا ثابـت کنـد کـه سـقراط مـي        های ديگری نيز در مت  مـي  . ک ل ر قرينه11
ـ   متنايي و بيهودگي  ريشـه  خود بي  ( بـر مـال سـازد و هشـدار دهـد کـه       بخشـي  مترفـت  ۀ ناسـي را )از جنب

 ناسي توسل جست، بلکه بايد بدون  وساطت  واژگـان، بـه خـود  هـر چيـز       هدر پژوهم فلسفي نبايد به ريش
ــا انديشــيد  ــر آن اســت کــه  . (Keller 2000: 285, 296–8, 303–5)نگريســت ي ــز ب نايتينگ يــل ني

، دالمت بر اي  دارد که افالطون در اي  استنادها (Homer)های پر مار بر مبنای ديدگاه  هومر   ناسي ريشه
آورد، بـازيي کـه بارهـا آن را مـردود      رو مـي « مراجـع »ويد، بلکه به بازی  طنزآميز  رجوع به ج  قيقت را نمي

 . (Nightingale 2003: 237; Cratylus 392b, 392d, 393b; Protagoras 347e) ه اسـت  ـمرد 
ـ      جـا کـه نخسـتي  واژه    گويـد از آن  اما س دمي مـي    ـ  بـ   ۀسـازان بسـياری از واژگـان را بـر پاي  پنـداری    ۀماي
وجـوی   کنند، افالطـون جسـت   سازی نمي خوبي  بيه های خود را به اند، و واژگان  آنان مدمول نادرستي ساخته

داند؛ ومي اي  بدان متنا نيست که فلسفه بايد زبـان را يکسـره    مترفت را از طريق رمزگشايي  واژگان روا نمي
 اصــيلي  ۀون عالقــســدمي بــر آن اســت کــه افالطــ. (Sedley 2006: 217, 222)بــه يــك ســو نهــد 

 دانسـتند، نـه طنزآميـز؛ و     هـای او را جـدی مـي     ناسـي   ناسي دارد و مفسران باستاني  او نيز ريشه به ريشه
 ناسي در يافت   متنای پنهان واژگان کـاری سـودمند اسـت، هرچنـد از مدـاظ فلسـفي        نزد افالطون، ريشه

 آورد ت با تفسير سدمي ميتواند ما را به بيراهه بکشاند. ک ل ر داليلي در مخامف مي
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Keller 2000: 298–9; Sedley, D., “The Etymologies in Plato’s Cratylus,” Journal of 
Hellenic Studies 118, 1998, pp. 140–6. 

 ـناختي آن نـزد افالطـون، بنگريـد بـه:       برتری بينايي در فرهن، يوناني و جايگاه مترفت ۀ. دربار17
و  87ـــ5، ص 14: جاويـدان خـرد  ، «افالطـون  ۀمترفـت  ـهودی در فلسـف   »، (1741بيك، ايمان )  فيع
 .48ــ188و  84ــ48

وگوی او با هرموگنس بدان راه بـرد   که گفت ی استا کند که اي  همان نکته . سقراط يادآوری مي14
(432e7–433a2)..  393او درd2–e8  ای ماهيـت مـدمول را    جـا کـه واژه   بود تـا آن به هرموگنس گفته

ـ  يبازم  ۀکـه هرگـاه دربـار     ـود. چنـان  ه آن واژه افـزوده يـا از آن کاسـته    نمايد، باکي نيست اگر  رفي ب
ايـم؛ ماننـد     ها نهـاده  بريم که بر هريك از آن  ر  هايي را به کار مي گوييم، نام های امفبا سخ  مي  ر 

، کل  واژه را از نمايانـدن   آ و تو  ا های اضافي   دارد،  ر  بر را در بکه چون  ر   اصلي   (β) ب تا ر   

 دارد.  بازنمي βطبيتت  
آيد، بـه   های  عددها قاصر مي گرايي  کراتوموس در تتيي   درستي  نام . سقراط در اي  باره که طبيتت16

ک ل ر در ايـ  بـاره     خاصـي در سـر دارد.    ۀدهد که چه نکت کند و توضي  نمي کوتاه بسنده مي ۀهمي  ا ار
توانـد خـود را بـه     سازی کـرد. گرچـه زبـان مـي     با دهان و زبان ماهيت عددها را  بيهتوان  گويد نمي مي

 ا را در يك واژه بازسازی کند. پـس يك از عدده تواند ماهيت هيچ وتاب دهد، نمي های گوناگون پيچ  کل
 گويد ايـراد سـقراط ممکـ     نيز مي آد موملو ..(Keller 2000: 301)هيچ نامي نام  طبيتي  يك عدد نيست 

هايي همانند بـا   عددها با د، هرچند بتوان نام ۀهمهای همانند با طبيتت   است ناظر به د واری  يافت   نام
کنـد کـه در زبـان يونـاني،      به دست داد. گذ ته از اي ، آدموملو به اي  ا ـکال ا ـاره مـي    ها آن برخي از

هـای مفـرد    يابيم: يکي نـام  بيتي ميها برای اعداد ط های هندواروپايي، دو دسته از نام همچون ديگر زبان
ای  هـای پايـه   هـای مرکـب از ايـ  نـام     و ديگر، نام ای )ازجمله يك تا ده( ددهای پايهگروهي از ع یازا به

(Ademollo 2011: 408) . 
ا نزدِ ايـزدان و  ا نزدِ ايـزدان و  هه  از تفاوت برخي ناماز تفاوت برخي نام، ، (Iliad)  ايليادايلياد ناسي نيز افالطون با رجوع به  ناسي نيز افالطون با رجوع به   . در بخم ريشه. در بخم ريشه1515

  ..(391d7–392b1)بـود  بـود  برخوردار از درستيِ طبيتي  ـمرده  برخوردار از درستيِ طبيتي  ـمرده    ايزدان راايزدان را  ۀۀهای ساختهای ساخت  و نامو نام  کردهکردهآدميان ياد آدميان ياد 
زند؛ چراکـه اگـر  ـناخت  تنهـا از طريـق      زند؛ چراکـه اگـر  ـناخت  تنهـا از طريـق        سقراط نميسقراط نمي  د ای به اصلِ ايراای به اصلِ ايرا  جا، خد هجا، خد ه  پاسخِ کراتوموس در اي پاسخِ کراتوموس در اي 

، در اي  کار ، در اي  کار اي  رواي  رو  ازازواژگان ميسر با د، ايزدان نيز برای ساخت ِ واژگانِ نخستي ، واژگانِ ديگری ندارند؛ واژگان ميسر با د، ايزدان نيز برای ساخت ِ واژگانِ نخستي ، واژگانِ ديگری ندارند؛ 
کـه  کـه    ه استه استندو ضمني پذيرفتندو ضمني پذيرفت  مانند. مگرآنکه پاسخ کراتوموس را بدي  ندو توجيه کنيم که او بهمانند. مگرآنکه پاسخ کراتوموس را بدي  ندو توجيه کنيم که او به  ناتوان ميناتوان مي

و و   ايـزدان ايـزدان   ۀۀکـرد، ومـي ايـ  روک، ويـژ    کـرد، ومـي ايـ  روک، ويـژ      توان فرضتوان فرض  رو ي ديگر و مستقل از واژگان نيز برای  ناخت  ميرو ي ديگر و مستقل از واژگان نيز برای  ناخت  مي
 بيرون از دسترسِ آدميان است. بيرون از دسترسِ آدميان است. 

هـواداران  خـود را از    (radical Heracliteanism)جانبـه   گرايي  همـه  توسگويد هراکلي نايتينگ ل مي
نياز به هـويتي   چه بساکند.  گو سلب مي دارد، و  تي هويت  آنان را در مقام  فاعل  سخ  اظهار   کم بازمي

سـازان  يزدانـي و درسـتي  طبيتـي واژگـان       سـوی واژه  استوار و فاعليتي کارآمد است که کراتوموس را بـه 
 .(Nightingale 2003: 239) ود  هنمون مير
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17. τὰ ἐπὶ τὴν στάτιν ἄγοντα ἢ τὰ ἐπὶ τὴν φοράν; (438c8–9) 

؛ ه استساز  فرابشری با خود در تناقض بود پذيرد که نامگذار يا واژه گويد کراتوموس نمي آد موملو مي
هم واژگاني  اکي از جنبم  ، واژگان  نخستي ۀسپارد که مجموع چراکه کراتوموس به اي  انديشه سر نمي
 Ademollo)، ايراد سقراط بر او منصفانه نيست از اي  رودارد.  بر و هم واژگاني  اکي از پايداری را در

2011: 443). 

گيری  افالطون در پايان مداوره، ايرادهای سـقراط بـه    . از جمله اسکوفيلد که بدون ا اره به نتيجه18
در برابـر  ـــ  ي از گرايم  افالطون بـه صـورتي از قراردادگرايـي  مدـدود     گرايي  کراتوموس را  اک طبيتت

داند، که  تي يـك   مي ــ هرموگنس ۀجانب و همه  (radical conventionalism)قراردادگرايي  افراطي 
 .(Schofield 2006: 77–81)رو نيز ناگزير از پذيرفت  آن است  گرای ميانه طبيتت
 بينـد؛   گرايـي نيـازی نمـي     ل و فصل  نزاع ميان قراردادگرايي و طبيتتگويد افالطون به  . ک ل ر مي14
آيا نام  يك چيز بنا به طبيتت درست است يا نه، در گـرو   ـناخت  آن چيـز اسـت.      که اي بردن به  زيرا پي

 جـا   گرايـي؛ زيـرا آن   بنابراي ، مهم نيست که آيا قراردادگرايي درست است يا صورت  مددودی از طبيتـت 
. (Keller 2000: 305) هـا  آنی پژوهم فلسفي در ميان است، بايد در خود  چيزها بنگريم، نه نام که پا

 :Barney 2005)کو ـد   مـذکور مـي   ۀتفصيل و قاطتانه در رد بردا ت  قراردادگرايانه از فقر بارني نيز به

130–2) . . 

20. δῆλον ὅτι ἄλλ᾽ ἄττα ζητητέα πλὴν ὀνομάτων, ἃ ἡμῖν 

ἐμφανιεῖ ἄνευ ὀνομάτων ὁπότερα τούτων ἐστὶ τἀληθῆ, δείξαντα 

δῆλον ὅτι τὴν ἀλήθειαν τῶν ὄντων. (438d5–8) 

هـا بـر آن   هـا بـر آن     دو دسته از نامدو دسته از نام  چهچه  آنآن  مدتوایمدتوایرا به را به   ὁπότερα τούτωνباال تتبيرِ باال تتبيرِ   ۀۀآدِموملو در جملآدِموملو در جمل
 ـمرد.   ـمرد.    ا تي درسـت مـي  ا تي درسـت مـي  دهد؛ هرچند ارجاعِ آن به خودِ دو گروهِ واژگان را نيز برددهد؛ هرچند ارجاعِ آن به خودِ دو گروهِ واژگان را نيز برد  دالمت دارند، ارجاع ميدالمت دارند، ارجاع مي

نيست؛ چراکه در ايـ  صـورت   نيست؛ چراکه در ايـ  صـورت     τἀληθῆ  ۀۀتوضيدي دربارتوضيدي دربار  δείξανταهمچني  او بر آن است که همچني  او بر آن است که 

و و   δῆλον ὅτιرفت. تکرارِ رفت. تکرارِ   به کار ميبه کار مي  δείξαντα ، ،τὰ δείξανταجای جای   بايست در مت  بهبايست در مت  به  ميمي

ي  اسـت  ي  اسـت  يابد و  اکي از ايابد و  اکي از ا  ارتباط ميارتباط مي  ἃبا با   δείξανταکند که کند که   ثابت ميثابت مي  e2–3گيریِ سقراط در گيریِ سقراط در   نتيجهنتيجه
  ..(ibid. 444 n. 113)سازند که... سازند که...   جز واژگان و بدون واژگان بر ما آ کار ميجز واژگان و بدون واژگان بر ما آ کار مي  که چيزهايي بهکه چيزهايي به

يابـد، هرچنـد بـا خـوانم  نخسـت  او نيـز        مذکور، با خوانم  دوم  آد موملو تطبيق مي ۀما از جمل ۀترجم
چيزهـايي  »... اهدبود: آن بخم از جمله چني  خو ۀهمخواني  کامل دارد. بر مبنای بردا ت  نخست، ترجم

هراکليتوسـي و پارمنيدسـي[    ۀيك از ايـ  ]دو انديشـ   سازند که کدام بر ما آ کار مي مستقل از واژگانکه 
 ...«است ي قيق

21. ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὦ Κρατύλε, δυνατὸν μαθεῖν ἄνευ 

ὀνομάτων τὰ ὄντα, εἴπερ ταῦτα οὕτως ἔχει. (438e2–3) 

تـوان بـه    کند که از طريق واژگـان نمـي   سقراط از راه  برهان خ لف ثابت مي که  ايگويد  . ريلي مي11
. گزينم  چني  اسـتدالمي از ايـ  جهـت    ي استجست   او به استدالل هندس مترفت رسيد،  اکي از توسل
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 Riley) هـا، مترفـت يقينـي بـه بـار آورد      گرفت  از نام تواند بدون  ياری ه هندسه خود مياهميت دارد ک

2005: 129–31) . . 

23. οὐδὲ πάνυ νοῦν ἔχοντος ἀνθρώπου ἐπιτρέψαντα ὀνόμασιν 

αὑτὸν καὶ τὴν αὑτοῦ ψυχὴν θεραπεύειν, πεπιστευκότα ἐκείνοις 

καὶ τοῖς θεμένοις αὐτά... (440c3–6)   

طـون  ای که نـزد افال  گونه يابد، به با نگاهي بدبينانه پايان مي کراتوموس. بارني نيز بر آن است که 14
هايشـان با ـند، نـاممک  اسـت. بـرخال         دستيابي به زباني کامل که واژگان  آن نمودار  طبيتـت  مـدمول  

دانـد،   قراردادگرايي، که بر اساس آن هر نامي قراردادی و درست است، افالطون هيچ نامي را درست نمي
 .(Barney 2005: 132–7)مگر در  دی بسيار مددود 

يابد؛ از جمله با ديدگاه او در  با ديدگاه او در برخي ديگر از آثارک تتارض مي. اي  ديدگاه افالطون 16
ديامکتيـك آدمـي را بـه  ـد      که اي ، مبني بر (511b4, 532a5-b2, 534e2-4, 537d5-7) جمهوری

افالطون است و کو ـم بـرای    ۀرساند. اي  تتارض يکي از متماهای پيچيده در فلسف اعالی مترفت مي
 ۀهای مستقلي نياز دارد. اما از مجموع گنجد و به پژوهم اي  مقامه نمي ۀي برای آن، در  يطيافت   راه  ل

واسطه به ذات هر چيز  آيد که او واالتري  مترفت را مترفت  مستقيم و بي های افالطون چني  برمي ديدگاه
بيك،  ، بنگريد به:  فيعواسطه اي  مترفت بي ۀداند، مترفتي که ديامکتيك نيز وابسته به آن است. دربار مي

 .14: جاويدان خرد، «افالطون ۀمترفت  هودی در فلسف»(، 1741ايمان )
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