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چکیده
آنگردند که متعلَقِهاي آغازین افالطون حول محور نوعی معرفت مینوشته

ها نظر را با عمل گره شناختیِ این نوشتهدیدگاهِ معرفت. ستهاي اخالقی افضیلت
زند؛ چراکه بر اساس آن، معرفت به فضیلتِ اخالقی، ما را در عمل نیز اخالقی، و می

اي گونهکند؛ بهاراده نیز از معرفت پیروي می. سازدجهل به آن، ما را مبتال به رذیلت می
کس به خواست خود رو، هیچکه اگر کسی نیکی را بشناسد، خواهان آن خواهد بود؛ ازاین

هاي مادي همچنین، سعادت آدمی در گرو معرفت است؛ زیرا برخورداري. کندبدي نمی
معرفت کاربرد درست آورند ودرستی به کار روند، خیر به بار میتنها در صورتی که به

هاي اخالقی، اگر با معرفت همراه نباشند، فضیلت حتی فضیلت. نمایدها را به ما میآن
هاي در نوشته. پس، معرفت شرط اصلی کسب فضیلت و سعادت است. راستین نیستند

یادشده، روش دیالکتیک سقراطی براي دستیابی به معرفت اخالقی آزموده، و ثابت 
حال، بااین. توان به چنان معرفتی دست یافتدشواري مین روش بهشود که با ایمی
. سازدناپذیر مینهادن در این راه، زندگی و وجودِ فیلسوف را از فلسفۀ او جداییگام
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مقدمه

آنچه بیش از هـر چیـز بـه    سقراطی، هاي آغازي یاشتهافالطون، موسوم به نوهاينخستین نوشتهدر
رو، ازایـن . سـازد هـاي اخالقـی آگـاه مـی       ست که مـا را از فـضیلت       وجوي معرفتی ا  خورد، جست چشم می 

شناسـی، و از  هدف این مقاله بررسیِ چیستی این معرفت. شودمیشناسی در این آثار اخالقی خواندهمعرفت
در ایـن مقالـه مـراد از سـقراط همـان            . در آثار یادشده است   عملونظرانِرهگذر آن، چندوچونِ پیوند می    
ها است، یعنی سقراط به روایت افالطون، یا خودِ افالطونِ جوان کـه تحـت         شخصیت اصلی در این نوشته    

هـاي آغـازي تـا چـه میـزان نمایـانگرِ سـقراط        بررسی این مسئله که نوشـته  . گویدتأثیر سقراط سخن می   
. گنجـد است، در حیطۀ این مقالـه نمـی  و تا چه حد افالطون در آراي او دخل و تصرف کردهست،تاریخی ا 

یعنـی  (افالطـون را از میـان مـدارك کهـن            هـاي آغـازینِ   نظران، نوشته این قدر هست که بیشتر صاحب     
جا آناز   2.شمرندمعتبرترین اسناد در معرفی سقراط تاریخی می       )افالطون و ارسطو   ،1ي کسنوفون هانوشته

حـال گـاه   سازد؛ بااینکه کسنوفون خود چندان اهلِ فلسفه نیست، بعدِ فلسفیِ سقراط را بسیار کمرنگ می            
هـاي افالطـون، در   است، همچـون مکملـی بـر نوشـته       ها گفته   توان از آنچه دربارة رویدادها یا اندیشه      می

اواندیـشۀ وشخـصیت بـا وتنیـس سـقراط روزگـارِ همگرچهنیزارسطو3.بازشناسیِ سقراط بهره برد
ارسطوچراکه؛گرفتدر تأیید سخنان افالطون یاريهایشاز گواهیتوانمینشده است،آشناواسطهبی

اسـت و کوتـاه اشـارة چنده بمنحصرارسطوهايگواهیاما. نیستکسیپیروِواستمستقلفیلسوفی
4.نهدنمیمارويپیشِسقراطازفراگیرياندازِچشم

شناسیِ محضشناسیِ اخالقی و معرفتمعرفت.1

است که دستیابی بدان برابر با دستیابی بـه فـضیلت یـا              هاي سقراطی معرفتی  موضوعِ اصلی در نوشته   
منـدي از آن معرفـت، و سـبب هـر بـدي،             بهـره  6بدین معنی که سـبب هـر خـوبی،        5نیکیِ اخالقی است؛  

بنـابراین سـعادت در گـرو    . یِ کـسب سـعادت اسـت   فضیلت اخالقی نیز سببِ اصـل . بهرگی از آن است  بی
کـردن  ي سقراط برخورداري از معرفت، سبب عمل      فضیلت، و فضیلت در گرو معرفت است؛ زیرا در فلسفه         

پـس، نـزد سـقراط،    . آوردوکردار نیک در پی دارد و کردار نیک سعادت بـه بـار مـی   7شودبر اساس آن می
خورد؛ و به بیـان دیگـر، راه زنـدگی         وجوديِ فیلسوف پیوند می    فلسفه جنبۀ عملی دارد و با زندگی و نحوة        

. است، نه علم یا فنی جدا از شیوة زندگی
آغـازینِ افالطـون     يهـا معرفت اخالقی، موضوع اصلی نوشته     معنی شناختِ شناسیِ اخالقی؛ به  معرفت

شناسیِ ه آن را معرفت   شناسی به معنی متداول در تاریخ فلسفه؛ یعنی شناختِ معرفت، ک          است که با معرفت   
، »دادگـري چیـست؟  «ماننـد  هـایی هـاي سـقراطی، پرسـش     پرسش نوشته . ایم، تفاوت دارد  محض نامیده 

دانایی یا معرفتی که در این آثـار     . است» پارسایی چیست؟ «،  »اري چیست؟ دخویشتن«،  »دلیري چیست؟ «
نحـو مطلـق،    شناختِ معرفت بـه     . ییست، نه هرگونه دانا   رود نیز دانایی یا معرفت اخالقی     از آن سخن می   

8.آوردبه آن رو میتئایتِتوس وشنودِ متأخرِ است که افالطون در گفتموضوعی
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شناسیِ اخالقی  اش را بر پایۀ همین معرفت     شناسیهاي پساسقراطیِ خویش، معرفت   افالطون در نوشته  
بخشد، کـه افـزودة خـودِ او، یـا     میهاي دیگري نیز بدانسازد، و ویژگی  هاي سقراطی استوار می   در نوشته 

بـر ایـن   . اسـت 10دینیِ فیثـاغورس ـمکتبِ فلسفییا9هاي دیگري چون دین اورفیوسگرفته از مکتبوام
هــاي میــانی و پایــانیِ او، مــستلزمِ آشــنایی بــا شناســیِ افالطــون در نوشــته، آگــاهی از معرفــتاســاس
.استآغازياخالقی در دورةشناسیِمعرفت

امـا  . شناسیِ پیشینیانِ خویش را به یک سو نهـاد        با محوریت بخشیدن به اخالق، سنت طبیعت      سقراط  
پیـشاسقراطی کنـاره گرفتنـد و بـه اندیـشۀ        فیلسوفانِ شناسیِپیش از او، سوفسطاییان بودند که از طبیعت       

دن به انسان و    رو، سقراط در روگرداندن از جهان و طبیعت و روآور         ازاین. اجتماعی و سیاسی گرایش یافتند    
اجتماع پیرو سوفسطاییان بود؛ با این تفاوت که او در واکنش به آنان به این موضـوع روي آورد و تـضادي              

گرایـی در سـخنوري   سوفسطاییان سرِ ستیز داشت؛ زیرا این نسبی11گراییِاو با نسبی: آشکار با آنان داشت 
اشـت، نـه معرفتـی و پایـۀ اخـالق را سـست              کـاربرد اقنـاعی د     )در محافل اجتماعی و سیاسی و قضایی      (

πάντων)» چیـز آدمی معیار همـه «گوید، می12که پروتاگوراساگر چنان. ساختمی χρημάτων
μέτρον, Cratylus 385e6–386a1, Theaetetus 152a2–3) ،هـاي اخالقـی بـر    مفهومباشد

ــی  ــزان مـ ــاهی لغـ ــ   پایگـ ــا در زمـ ــت مـ ــرایش و برداشـ ــه گـ ــسته بـ ــادم، بـ ــشینند و دمـ ــا اننـ هـ
مانـد تـا بتـوانیم    اي استوار در دست نمـی     پذیرند؛ پس، سنجه  هاي گوناگون، تغییر می   ها و فرهنگ  و مکان 

بـر مبنـاي ایـن ادعـاي سفـسطی کـه هـر        . به یاري آن، کردارها را از جنبۀ اخالقی از یکدیگر بازشناسیم   
Euthydemus)تواند بودمیان راست و دروغ تفاوتی نمیتواند راست باشد، و سخنی می 283e)،  هر کـس
هـاي اخالقـی، در هـر    ي نبودِ معیاري ثابت و عینی براي شناخت مفهـوم توانند به بهانه اي می یا هر دسته  

این مایۀ دغدغـۀ  . هاي اخالقی بسازند  موقعیتی، به اقتضاي منافع و مطامع خود، معنایی دگرگون از مفهوم          
ناپـذیرِ  هـاي پایـدار و خدشـه   وجـوي مفهـوم  سطاییان و جـست اخالقیِ سقراط بود و او را به ستیز با سوفـ        

گرایـیِ پروتـاگوراس،   بـر اسـاس نـسبی   . داشـت منزلۀ پشتوانه و ضامنِ رفتـار اخالقـی، وا مـی        اخالقی، به 
معنا است؛ چراکه اگـر حقیقـت، چیـزي جـز پنداشـت شخـصی مـا نباشـد،                هاي دانایی و نادانی بی    مفهوم

چیـز وابـسته بـه    امـا سـقراط بـر آن اسـت کـه ذات هـیچ           .دیگـري خوانـد    توان داناتر از  کس را نمی  هیچ
پـذیرد  هاي شخصی ما نیست، و بسته به اینکه چگونه بر هر یک از ما پدیدار شـود، نوسـان نمـی              برداشت

(Cratylus 386c–387a) .
:نویسدکسنوفون دربارة موضوع فلسفۀ سقراط و اصل یگانگیِ دانایی و نیکی نزد او، چنین می

گفت تـا واکـاود پارسـا، ناپارسـا،     ي مسائل انسانی سخن می    همواره درباره ] سقراط[= او  
... دلـی   داري، دیوانگی، دلیري، کـم    گرانمایه، فرومایه، دادگر، بیدادگر کیست، و خویشتن      

گرفـت، و نـادانی     ها را برابر با خوب و شریف بودن می        یعنی آنچه دانستنِ آن   ... چیست،  
13.خوانددرستی بندگی میها را بهبه آن
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:داندهاي اخالقی میارسطو نیز فلسفۀ سقراط را کوشش در تعریف مفهوم

و روگردانـی از کـل طبیعـت، در ایـن مـسائل بـه         مـسائلِ اخالقـی   گیـريِ   سقراط با پی  
ي خود را بر تعریـف معطـوف    وجوي امر کلی برخاست و براي نخستین بار اندیشه        جست
14.ساخت

مفهومِ کلی و تعریف، وجه تمایز سقراط از سوفسطاییان است؛ چراکه سـقراط در پـی          وجوي  این جست 
ست تا همچون معیار تشخیص نیک و بدِ اخالقیِ کردارها بـه            هاي اخالقی ماهیت پایدارِ هر یک از مفهوم     

αὐτὸ)» خـودِ آن صـورت  «پرسـد  مـی (6d9–e6)ایوتـوفرون  در او .کار آیـد  τὸ εἶδος , d10–1)
μιᾷ)» سـبب یـک صـورت   بـه «سـازد؟ زیـرا   را دینداري می(τὰ ὅσια)ها ۀ دینداريچیست که هم

ἰδέᾳ, d11)هادینیاست که همۀ بی(τά ἀνόσια اگر به .اندها دینداري، و همۀ دینداريدینیبی(
بـه کـار بـریم تـا        (παραδείγμα)اي  توانیم آن را همچـون سـنجه      می ،این صورتِ یگانه پی ببریم    

15.دینانه استچه کاري دیندارانه و چه کاري بیدریابیم 

هـاي  گیـرد، ولـی مفهـوم   هاي پسینِ خویش نیز همین روشِ سقراط را در پیش می          افالطون در نوشته  
ها وجودي مفـارق و مـستقل در   رفته براي آنبخشد و رفتههاي دیگر نیز گسترش می    اخالقی را به مفهوم   

آور را تـضمین  پایدار، امکان دستیابی به معرفـت یقـین  هاي هموارهنیگیرد تا با فرضِ وجودِ شناخت     نظر می 
نماید، خود محـصول    شناختی می اي هستی ، که در نگاه نخست نظریه     )یا مثُل (ي صورت   پس، نظریه . کند

بر اساس همین دغدغه است که افالطون       16.ستافالطونی ا ـشناختیِ سقراطی ي معرفت پرسش و دغدغه  
ترین موضـوع   نامد و با این کار اصلی     می» صورت خیر «نی واالترین اصل وجود و معرفت را        ي میا در دوره 

تـرین مفهـوم اخالقـی نـزدِ سـقراط یکـی       شناسی و چه در وجودشناسیِ خویش بـا مهـم      را چه در معرفت   
17.سازدمی

ي بطـه معنـیِ وضـع قواعـدي بـراي را    دیگر ویژگیِ اخالق نزد سقراط این است کـه او آن را تنهـا بـه     
گیرد، بلکـه آراسـتگی بـه اخـالق یـا فـضیلت را نجـاتِ روح از تبـاهی و                    اجتماعیِ آدمیان با یکدیگر نمی    

ي فلـسفیِ  سقراط از این لحاظ که روح را کانون اندیشه. داندترین وضعیت ممکن می   دستیابیِ او به آرمانی   
فیثاغوري، و بر خالف مـسیر      ـیوسیي اورف بخشد، در مسیر آموزه   سازد و آن را بر جسم برتري می       خود می 

اخالقـیِ سـقراط، در همـین مـسیرِ          افالطـون نیـز بـا پیـروي از فلـسفۀ           .رودمتعارفِ هومري پـیش مـی     
تـري نیـز    هاي سقراطی، به طریقِ مـستقیم     نهد؛ هرچند که او در پایان نوشته      فیثاغوري گام می  ـاورفیوسی

.گیردمیفیثاغوري قرارـهاي اورفیوسیتحت تأثیر آموزه

معرفت و فضیلت. 2

هاي فلسفۀ سقراط، که متناظر با پیوند ناگسستنیِ نظر و عمل نزد اوست، ایـن اسـت کـه      یکی از اصل  
اي بـه ایـن اصـل از    پیش از سـقراط، اشـاره  . استکردار نیک برآمده از دانایی و کردار بد برآمده از نادانی    
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هـاي  فالطون در نوشـته ا19».، نادانی به کارِ بهتر است  علت بدکرداري «: استبر جاي مانده  18دموکریتوس
: استخود بارها بر این اصل تصریح ورزیده20آغازي و انتقالیِ

مبنی بر اینکه ممکن نیست      22و دیونُوسودوروس  21سقراط در پاسخ به ادعاي سفسطیِ ایوتُودِموس      ) 1(
که نسبت به چیزي گفتار یـا پنـدار نادرسـت    گوید اگر ممکن نباشدبتوان چیزي نادرست بر زبان آورد، می      

Euthydemus)باشیم، گمراهی در هیچ کاري نیز ممکن نخواهدبود داشته 286d–287a) .
اي سقراط در خالل بحث بر سرِ مفهومِ دوستی، به یگانگیِ دانایی با نیکی، و نادانی با بـدي اشـاره     ) 2(
اند، نه بدان و نادانان؛ چراکـه دانـا   نه دانایان و خوبان) لسفهیا اهل ف(گوید دوستدارانِ دانایی او می . کندمی

Lysis)اسـت  ) خبـر و نادان یکـسره از آن بـی  (از آن برخوردار  218a–b) .     پـس، تنهـا کـسانی دوسـتدار
داننـد،  اند؛ بـدین معنـی کـه از آنچـه نمـی     مایهاند که نه خوب و نه بد، بلکه در دانایی و نادانی میان       دانایی

. گیردنحوِ تلویحی خوبی را با دانایی، و بدي را با نادانی یکی میجا، سقراط بهدر این23.اندآگاه
گویی هریک از مـا خـوب       ام که می  بارها از تو شنیده   «: گویدسخن سقراط، به او می    ، هم 24نیکیاس) 3(

25».جا که نادان استجا که داناست، و بد است تا آناست تا آن

آیا اگر «: پرسدو می26.»یگانه بدکرداري، از دست دادنِ معرفت است«ورزد که سقراط تصریح می) 4(
چیز هرگز کاري نخواهدکرد، مگر بـه       ها را بشناسد، چنین نیست که تحت فشارِ هیچ        ها و بدي  کسی خوبی 

27»؟حکمِ معرفت، و آیا حکمت براي نجات آدمی بسنده نیست

ایـم  پنـداریم، عمـل کنـیم، کـاري بـد کـرده         نچه خوب مـی   گوید اگر بدون آگاهی، به آ     سقراط می ) 5(
(Gorgias 467a4–5).28

Cratylus)گیرد سقراط خوبان را با دانایان یکی می) 6( 398b)گوید آدمیانِ بسیار نیـک، بـسیار   و می
سـت و هـر     پس نزد سقراط خوبی همان دانـایی      . (386b)که آدمیان بسیار بد، بسیار نادان       دانایند؛ درحالی 

29.ضیلتی وابسته به معرفت استف

داري و خویـــشتن(δικαιοσύνη)یعنـــی دادگـــري هـــاي اخالقـــی ـ   ســـقراط فـــضیلت) 7(
(σωφροσύνη ἐπιστήμη)ــــ را دانــایی (ἀνδρεία)و دالوري ( Protagoras)شــمرد مــی(

361b) .
ي مبتنی بـر  سخنانش بر سر مفهوم دلیري، این اصل سقراطی که دلیر      وگوي سقراط و هم   در گفت ) 8(

چیـز ترسـناك و خطرنـاك اسـت و     شود؛ چراکه دلیري آگاهی از این است که چهاست، واکاوي می   دانایی
Laches)چیز چنین نیست چه 194d–195a) .

ِ خود نه سودمندند و نه زیانبار، بلکـه  خوديجز دانایی، بهها به سقراط بر آن است که تمامی فضیلت      ) 9(
جا که فضیلت سـودمند اسـت،       پس، از آن  . گردندنایی و نادانی سودمند یا زیانبار می      بسته به نسبتشان با دا    

Meno)باید نوعی معرفت باشد  88c–89a) .
زند، از روي حکمت اسـت؛ پـس، فـضیلت حکمـت     نزد سقراط، هر کار خوبی که از آدمی سر می        ) 10(

ي بخــش بــه همــهوحــدتبنــابراین، معرفــت اصــل . اســت، خــواه کــل آن باشــد و خــواه بخــشی از آن
هـا آراسـته   باشد، نیک است و بـه همـۀ فـضیلت     که اگر کسی به معرفت دست یافته        هاست، چنان فضیلت

Gorgias)است  507c).30
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کـس  اي که یگانگی خوبی با دانایی، و بدي با نادانی در پی دارد، این است که هـیچ            نزد سقراط، نتیجه  
انگـارد رو   نه به چیزهایی کـه بـد مـی         خودخواستهکس  هیچ«: گویداو می . کنداسته و دانسته بدي نمی    خو
خواهد دست به کاري زنـد، بدانـد کـه          زیرا اگر کسی هنگامی که می     31».گزیندها را برمی  آورد و نه آن   می

اندیـشد بـد    اري را که می   کس ک گزیند؛ و هیچ  گمان همان را برمی   یک بهتر است، بی   میان دو گزینه، کدام   
گزیند؛ و هر گاه کسی ناگزیر باشد که از میانِ دو بد، یکی را برگزیند، هرگز بدتر را                باشد، بر کار خوب نمی    

کس به خواست خود دست بـه کارهـاي   رو، سقراط بر آن است که هیچ     ازاین. (358c–d)گزیند  بر بد نمی  
αἰσχρά)آور و بد ننگ τε καὶ κακά , 345e2)تنها ناخواسته 32زندینم(ἄκοντες) است که

33.(345e)زند چنین کارهایی از آدمیان سر می

هـاي شـشم و پـنجم پـیش از مـیالد،      شاعر سده34سقراط این نکته را در تفسیر شعري از سیمونیدِس 
هر آن کس را کـه خودخواسـته هـیچ کـار ننگینـی              «ظاهرِ سخن سیمونیدس این است که       35.گویدبازمی
ي اخـالق خـود   اما سقراط این گفته را بـا توجـه بـه اصـول فلـسفه     36».دارمستایم و دوست می  ، می نکند

، شـعر را در پرتـو   »عمـد بـه «یـا  » خودخواسته«معنیِ ، به ἑκώνیابد و با تغییر جایگاهِ صفتِ       معنی می بی
سـتاید  کسانی را مـی    سیمونیدس چندان نافرهیخته نبود که بگوید     گوید  او می  .کندي خود تفسیر می   آموزه

عمـد بـدي کنـد؛ چراکـه هـیچ          که گویی کـسی هـست کـه بـه         کنند، چنان عمد هیچ کار بدي نمی    که به   
برد؛ بـدین  کار میخود بهرا دربارةἑκώνي در نتیجه، سیمونیدس واژه . اي چنین پنداشتی ندارد   هفرهیخت

منظـور  نه که ممکن اسـت کـسی بـه        گوهمان. ستایمعمد می معنی که من، سیمونیدس، چنان کسی را به       
ــب ــه   عی ــز چ ــستاید، ســیمونیدس نی ــود را ب ــیهن خ ــا م ــدر ی ــادر و پ ــال اضــطرار  پوشــی، م ــسا در ح ب

(ἀναγκαζόμενος) ــته οὐχ)و ناخواس ἑκών , 346b7)   ــون ــسانی چ ــدح ک ــه م ــان ب زب
ته کنـد کـه سـتایشِ چنـان کـسی ناخواسـ      ؛ ولی این بار تصریح مـی      (345d–346b)باشد  جباران گشوده 

: کنـد اي را که خود در نظر دارد از شعر استنباط می          بنابراین، سقراط نتیجه  . نیست، بلکه از روي عمد است     
37».استچنین کرده ناخواستهآور یا بد کند، کس که کاري شرمهر آن «

Gorgias)سقراط بر آن اسـت کـه   در مجموع،  509e) کـردن خواسـتار بیـدادگري  «کـس  هـیچ «
(βουλόμενον ἀδικεῖν, e6)  زنـد نیست، بلکه ناخواسته است که چنین کاري از آدمی سـر مـی .

آیا کسانی هستند که چیزهاي بد را       گوید  او می : کوشدي خود می  سقراط از راه استدالل نیز در اثبات آموزه       
هـا را  ال آنحها بدند و باایندانند آنشمارند، یا اینکه میبخواهند؟ و آیا این کسان چیزهاي بد را خوب می 

اند؟ آیا ممکن است کسی با آگاهی از اینکه چیزي بد است، آن را بخواهد؟ پاسخ سقراط این است                   خواهان
ها بدانـد،   داند که آن  درستی نمی که اگر کسی چیزهاي بد را بخواهد، به گمان اینکه براي او سودمندند، به             

راستی بدند؛ و اگر فرض کنیم که کـسی  لی به اند، و پندارد خوب و دراصل چیزهایی را خواهان است که می       
هـا زیـان خواهـد دیـد و ایـن سـببِ       ها بداند، او باید بدانـد کـه از آن  چیزهاي بد را بخواهد و بداند که آن     

کـس آگاهانـه   آید که هـیچ بختی نیست؛ پس، نتیجه میکس خواهان تیرهاما هیچ. بختیِ او خواهد شد   تیره
Meno)خواهد بدي را نمی 77c–78b).38



57هاي آغازینِ افالطون    پیوندِ نظر و عمل در نوشته     : شناسیِ اخالقیِ سقراط     معرفت
(Socrates’ Moral Epistemology: The Connection between Theory and. . .)

زند؛ چراکه بـر پایـۀ آمـوزة او     این آموزة سقراط جنبۀ معرفتیِ آدمی را با جنبۀ وجودي او بیشتر گره می             
؛ و اگر معرفت به دسـت آیـد، اراده از آن            خواهدنمی، بدي را    بداندکسی که   : انجامدمی خواستبه   معرفت

کند؛ چراکـه معرفـت اراده را   و را تعیین میسان، جایگاه معرفتیِ آدمی، نحوة وجوديِ ا   بدین. کندپیروي می 
39.کندرا تضمین میچگونه بودنو چه کردنزند، و اراده رقم می

حال خـودِ  کند؛ بااینظاهر اصل او را نقض میآورد که به  سقراط در یک موضع استدالل عجیبی می      اما  
کننـد، بهترنـد،   عمد بد می  ا آنان که به     پرسد آی او می . داندمعنی می پذیرد و گویی آن را بی     او نتیجه را نمی   

ها ها و اندام  هاي گوناگون از مهارت   کنند؟ سقراط خود در پاسخ، به یاريِ مثال       عمد چنین می  یا آنان که بی   
دود، بهتـر از    تواند خوب بدود، ولی خودخواسـته بـد مـی         اي که می  دونده: کندو ابزارها، چنین استدالل می    

تواند بر حریف پیروز شود، ولی خودخواسـته در         گیري که می  کشتی. دودسته بد می  است که ناخوا   ايدونده
کسی که تنـی زیبـا دارد،     . خورداست که ناخواسته شکست می     گیريآید، بهتر از کشتی   برابر او از پا در می     

اخواسته نمایاند، زشتیِ عمديِ تنَش بهتر است از زشتیِ تنِ کسی که ن           ولی به خواست خود آن را زشت می       
. خوانداست که ناخواسته بد می     خواند، بهتر از آوازخوانی   آوازخوانی که خودخواسته ناخوش می    . زشت است 

سـت کـه ناخواسـته    هاي تن نیز آن اندامی که به خواست صاحبش بد عمل کند، بهتـر از انـدامی ا      از اندام 
هـا اثـري بـد پدیـد     خواست خـود از آن  نیز که به  ) از قبیل پارو، کمان، چنگ و نی      (ابزارهایی  . چنین است 

تیراندازي نیز که به خواست خود به هدف        . کنندآوریم، بهتر از ابزارهایی هستند که ناخواسته بد کار می         می
بـر همـین قیـاس، روحـی کـه      . رودست کـه ناخواسـته تیـرش بـه خطـا مـی            زند، بهتر از تیراندازي ا    نمی

کند؛ یعنـی کـسی کـه خودخواسـته         ست که ناخواسته چنین می    ا کند، بهتر از روحی   خودخواسته کارِ بد می   
Hippias)کند ست که ناخواسته چنین میکند، بهتر از کسی استم می Minor 373c–376b).   بـا اینکـه

ي نـاگزیرِ اسـتدالل اسـت، حتـی هیپیـاسِ      کنند که این نتیجـه  انکار نمی  40سخنش هیپیاس سقراط و هم  
پذیرد، چه رسد به سقراط که این نتیجه را در تـضاد بـا اصـل اخالقـیِ خـود                    تواند آن را ب   سوفسطایی نمی 

رو، اظهـار نـادانی و سرگـشتگی    دهـد؛ و ازایـن  پس، او نیز آشکارا در همدلی با آن اکراه نشان می       . یابدمی
حال، آشکارا به سـببِ ندانـستن، گـاه   بااین«: بودتر نیز سقراط در خالل بحث گفته      پیش .(376c)کند  می

یعنی استحسانِ آزار و ستم و دروغ و فریبکاري و بدکرداريِ عمدي نـسبت بـه غیرعمـدي                  [ها  عکسِ این 
(372d4-7, e1-6)[کنـد کـه   این سخن ثابت مـی 41».شومرسد و در این باره سرگردان میبه نظرم می
علـت  ح خـویش را بـه     حتی او رو  . است، اطمینان ندارد  اي که استدالل او به بار آورده      سقراط خود به نتیجه   

خوانـد  آوردن به اندیشۀ رجحانِ بدکرداريِ خودخواسته، مبتال به بیماري و نیازمندِ رهایی از نادانی می              روي
(372e6–373a2) .    کند؛ همچنین، هـر کـس      کس به خواست خود بدي نمی     بر اساس اصل سقراط، هیچ

نماید که سقراط هنگامی  نابراین، چنین می  خواهد که بدي کند، هرچند که بتواند بدي کند؛ ب         که بداند، نمی  
کند، خوبی و بدي را در معناي       اش بد کار می   گوید ابزاري یا اندامی بهتر است که به خواست دارنده         که می 

کنـد، آن معنـا     گوید روحی بهتر است که خودخواسته ستم می       برد؛ ولی هنگامی که می    اخالقی به کار نمی   
تا بار اخالقی به آن ببخشد و از این راه هیپیاس را دربارة دیـدگاهی کـه از   دهد  را به کردار روح تسري می     

42.وگو داشت، به حیرت افکندآغاز گفت
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بختیِ آدمی به معرفت بازبسته اسـت؛ چراکـه معرفـت از راه             حتی نیکبختی یا تیره   در دیدگاهِ سقراطی،    
از جملۀ چیزهایی کـه بـه دیـدة همگـان            43.یابدی راه می  خواست، به کردار نیک، و کردار نیک به نیکبخت        

هاي جسمانی، یا نژادگی و نیرومندي      نماید، مانند تندرستی و زیبایی و دیگر برخورداري       خوب و دلخواه می   
تواند بزرگترین شرها را بـه     ها می خود خوب نیست؛ زیرا کاربرد نادرستِ آن      خوديِ  یک به و سرفرازي، هیچ  

ὀρθῶς)ِ«کاربرد درست«تنها دنبال آورد و χρῆσθαι, Euthydemus 281a3)هاست که خیـر  آن
هـا  یـک از آن نماید، هـیچ ها را به ما می جا که معرفت است که راه درستِ کاربرد آن        آورد و از آن   به بار می  

خـود نـه خـوب اسـت و نـه بـد، بلکـه اگـر بـا دانـایی همـراه باشـد، خـوب و مایـۀ نیکبختـی                      خوديِ  به
(εὐδαίμονα/εὐτυχία) ــادانی همــراه باشــد، بــد و مایــه ــا ن حتــی . ي بــدبختی اســت، و اگــر ب

جاکـه  پـس، ازآن . داري، دادگري و دلیري، تنها در همراهـی بـا دانـایی، فـضیلت و خـوبی اسـت         خویشتن
آید، هـرکس بایـد بکوشـد تـا     دست میاند، و نیکبختی تنها در پرتو دانایی به     کس در آرزوي نیکبختی   همه
تواند و به هر طریق، خود را دانا سـازد؛ و اگـر آن را بـه البـه از هـر کـسی درخواهـد، نبایـد                جا که می  آن

وپو در راه حکمت، به خدمتگزاري یا بندگی کسی درآیـد و            آور نیست اگر در تک    شرمگین باشد؛ حتی ننگ   
.(279a–282a)جاي آورد هاي را براي او بههرگونه خدمت شرافتمندآن

و در پی بررسی این تعریـف کـه آیـا فـضیلت توانـاییِ بـه دسـت آوردن                    وگو با منون،    در گفت سقراط  
آورد که آیا چیزهاي خوب، چیزهایی از قبیل تندرستی و تـوانگري      ها است، این فرض را به میان می       خوبی

رد ایـن فـرض   سقراط در. افزاید که افزون بر زر و سیم، جاه و پایگاه نیز از آن جمله است       ست؛ منون می  ا
ــ اگر دادگرانه و پرهیزگارانـه و بـر اسـاس دیگـر     فرضِ آنکه خوب باشند   بهگوید این قبیل چیزها را ــ     می

هـا،  آوردن آن دسـت حتـی خـودداري از بـه      . ایـم دور از فضیلت رفتـار کـرده      دست نیاوریم، به  ها به فضیلت
آوردن یـا  دسـت بنابراین، بـه . آیدشمار میت بهها بیدادگرانه است، خود فضیل  که راه دستیابی به آن    هنگامی

Meno)خود در رسیدن به فضیلت اثري نخواهد داشـت خوديِ نیاوردنِ آن چیزها بهدستبه 78b–79a) .
بارنـد، بـدین معنـی    تندرستی، بلندباالیی، زیبایی و توانگري همواره خوب و سودمند نیستند، بلکه گاه زیان   

ὀρθὴ)ِ«کاربرد درست«که  χρῆσις, 88a4–5)ها به ما زیان ها به ما سود، و کاربرد نادرست آنآن
گیرد، اگر به راهنماییِ دانایی باشد، بـه نیکبختـی،   پس، راهی که روح در پیش می. (87e–88a)رساند می

. (88c1–3)انجامد و اگر به راهنمایی نادانی باشد، به بدبختی می
اسـت، او را    گر کسی را بیابم که دریابم به فضیلت دست نیافته           گوید ا میرو است که سقراط خود      ازاین

تـر نپـردازد، و بـه همگـان     ارزشهـاي بـی  مـشغولی تر است، به دل   کرد تا از آنچه با ارزش     سرزنش خواهم 
جـزء   (ἀρίστη)کـه واالتـرین     (باشـند و آن را بـر روح خـود           گویم که پرواي تن و خواسته نداشته        می

Apologia)44نندنگزی)وجودشان است 29e–30b) .در زندگانی خود، برخالف بسیاري گوید همچنین می
بـه سـراغ    . امهاي اقتصادي و اجتماعی و سیاسی و نظامی وقعی ننهاده         از مردمان، بر زراندوزي و موقعیت     

ام، یعنـی اینکـه بکوشـد پـرواي     ام، او را بـه بزرگتـرین کـارِ نیـک برانگیختـه         هریک از مردمان که رفتـه     
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جـاي  رو، بـه  ازایـن . ها را بر پرواي رسیدن بـه بـاالترین حـدِ خـوبی و دانـایی رجحـان نبخـشد                   اندوختنی
هاي المپیک ارج نهنـد؛ چراکـه   قهرمانان بازيمحکومیت به مرگ، باید مرا پاداشی درخور دهند و بیش از            

آنکه مـن شـما را   رید، حالکند که خود را نیکبخت بپنداکاري می «از آنان سزاوارترم؛ زیرا قهرمان المپیک       
.(36b–e)45»سازمنیکبخت می] راستیبه[

گویـد هرگـز بـراي مردمـان خوشـی          میجا که در پی خیر مردمان است، نه خوشی آنان،           سقراط از آن  
ستایم و نـه کـسانی را کـه از آن    آورند میام؛ نه کسانی را که براي مردمان خوشی فراهم می  فراهم نکرده 

Gorgias)شـوند  ر میها برخورداخوشی 522b) .کنـد  نقـل مـی  46اي کـه از زبـانِ آسپاسـیا   در خطابـه او
(Menexenus 246d–247a)گویـد صورت پندي از زبان شهیدان بـاز مـی  ، اصالتِ فضیلتِ اخالقی را به :

همـراه بـا    «تـوانگري، زیبـایی و نیـروي جـسمانی          . ها بدون فضیلت پست و ننگـین اسـت        ي دارایی همه
'μετ)» دلیکم ἀνανδρίας, 246e3)هر دانـشی جـدا از دادگـري و دیگـر     «حتی . ارزش استبی

ست که اگـر کـسی   اي اارزش فضیلت نزد سقراط تا پایه.47»آید، نه حکمتها، رذیلت به شمار میفضیلت
جـا کـه   آن. خوانـد بتواند آن را به دیگران آمـوزش دهـد، سـقراط او را سـعادتمندترینِ همـۀ آدمیـان مـی               

دادنِ فـضیلت   گوید کار تازة او و برادرش، دیونُوسودوروس، آمـوزش        وتُودِموسِ سوفسطایی به سقراط می    ای
آیـد و  دهند، سقراط به شـگفتی مـی  تر از هرکسی آموزشتوانند آن را بهتر و سریع     اي که می  گونهاست، به 

تی از چنـین توانـایی      راسـ گویـد اگـر بـه     نامـد و مـی    می(ἕρμαιον)یافتۀ آن دو را موهبت الهی       دست
چنین است کـه مـن شـما را، بـه سـبب ایـن               «و  48»خوانمتراز دو ایزد می   شما را آشکارا هم   «برخوردارید،  

هرچند این فقـره    49.»شمرماش، نیکبخت می  دستاورد، بسی بیش از پادشاه بزرگ ایران، به سبب پادشاهی         
دهد؛ چراکه طنـز او متوجـهِ ادعـاي آن    ن میآمیز دارد، اهمیت فضیلت را نزد سقراط آشکارا نشا  لحنی طنز 

. است، و مدح او راجع به ارزش فضیلت و آموزش آندو سوفسطایی
هاي جـسمانی و دنیـوي را   داند، و برخورداريسقراط با این آموزه که فضیلت را علت اصلی سعادت می 

یانـۀ عمـومی دوري   هـاي ظاهرگرا بخـشد، از ارزشـگذاري    در نیل به نیکبختی جنبـۀ ثـانوي و تبعـی مـی            
جا پـیش رود کـه معرفـت را بـراي           تواند تا آن  یک فیلسوف با پیگیري و تقویت این اندیشه، می        . جویدمی

. اثـر شـمارد و بـه هـیچ بگیـرد          هاي مادي را براي این منظور بـی       منديکسب سعادت بسنده بداند و بهره     
.50وان یافتتهاي سقراطی میگیري در خودِ نوشتههایی به این نتیجهاشاره

دیالکتیک سقراطی و راه زندگی. 5

وجوي ذات ثابت و مشترك در یک دسته از کردارهاي اخالقـی از طریـق تعریـف        سقراط که در جست   
گوید که گویی دستیابی به تعریف را شـرط هرگونـه معرفـت    سخن می ايگونهدقیق آن ذات است، گاه به     

51ختیِ تعریف، در میان متخصـصان، بـه اصـل تقـدم تعریـف            شنااین تقدم معرفت  . دانددربارة آن ذات می   

معروف است؛ و حاکی از آن که اگر نتوانیم ذات یک فضیلت اخالقی را بشناسیم، یا به بیان دیگر، نتوانیم                     
توانیم بدانیم چه کرداري مبتنی بر آن فـضیلت اسـت و چـه              به تعریف آن فضیلت دست یابیم، چگونه می       
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تـوانیم  بهره از آن؛ یا اینکه چگونه میچه کسی آراسته به آن است و چه کسی بیکرداري بر خالفِ آن؛ یا    
توانیم دریابیم که آیا فضیلت است یـا نـه،   نهال آن را در روح کسی بنشانیم؟ اگر آن را نشناسیم، حتی نمی 

سـختی  م دادگـري چیـست، بـه   دانکه نمی هنگامی«: گویدسقراط می . یا چه ارزش و امتیازي براي ما دارد       
52».اي فضیلت باشد یـا نـه، و آیـا دارنـدة آن نیکبخـت اسـت یـا نـه                   تواند گونه دانست که آیا می   خواهم  

توانیم کسی را راهنمایی کنیم که از چه طریق بایـد آن            همچنین، اگر خودِ فضیلت را نشناسیم، چگونه می       
Laches)را به دست آورد  190b7–c2) داري در او دار باشد، باید از اثري که خویشتنتناگر کسی خویش؟

باشد و بتوانـد دربـارة آن توضـیحی    داشته   (δοξάζειν)و برداشتی    (σκέψις)است، ادراك   گذاشته  
Charmides)داري چیست دهد، و به بیان دیگر، باید بتواند بگوید که خویشتن 158e6–159a3) .

همـین  . هاي اخالقی، اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار استفهوماما این کار؛ یعنی دستیابی به تعریفِ م     
هـا بـار بـه نـادانیِ خـود اقـرار، و       هاي آغازي دهشود سقراط در سرتاسرِ نوشته    ست که سبب می   دشواري ا 

هـا،  در بیـشترِ ایـن نوشـته      . سـازد مایۀ این آثار را مـی     درون نادانی دیگران را اثبات کند؛ و همین دشواري       
گیـرد،  سخنانِ او دربـارة تعریـفِ یـک مفهـوم اخالقـی درمـی             سخن یا هم  ی میان سقراط و هم    وگویگفت
.ماندنتیجه میشناختی، بیرغم دستاوردهاي روشوگویی که، بهگفت

.هـاي متـداول در علـوم و فنـون        اسـت، نـه مفهـوم      هاي اخالقـی  این دشواري، ویژگیِ تعریفِ مفهوم    
شـناختی و ریاضـی     هـاي طبیعـت   تـوان بـه تعریـف مفهـوم       آسـان مـی    سقراط براي اینکه نشان دهد چه     

Meno)هایی از سـرعت  تعریفیافت،دست 192b)  و شـکل(Laches 76a)  و رنـگ(76d)   بـه دسـت
آمـد  توان به تعریف آوا و بو و چیزهاي دیگري از این دست نیز نائل گوید به همین طریق می    دهد و می  می

(76d–e) .گوید همچنین، می(Euthyphro 7b–d)    هـایی چـون عـددها    اخـتالف نظـر دربـارة موضـوع
آسـانی از میـان     کـردن بـه   گیـري یـا وزن    یا بزرگی و کوچکی یا سنگینی و سبکی، با شـمارش یـا انـدازه              

انگیـزد،  خیزد؛ آنچه مایۀ اختالفِ نظرِ جدي میان آدمیان و حتی ایزدان است و کینه و دشمنی برمـی                 برمی
τό)روا مسائلی چون روا و نا τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, d1) ،   یا زیبا و زشت، یا نیـک و بـد

. است
او از زبـان سـقراط      : کنـد اخالقیِ خود را پس از دورة سقراطی نیز دنبال مـی          ـافالطون دغدغۀ معرفتی  

روا اندیشیم؛ ولـی اگـر نـامی از    گوید هرگاه کسی نامِ آهن یا سیم را بر زبان آورد، همه به یک چیز می     می
Phaedrus)افتـیم  یا خوب به میان آید، با یکدیگر و حتی با خود به اختالف می 263a5–10) .  همچنـین

Alcibiades)گوید می 111e11–112d2)  ي آدمیـانِ  دربـاره «اختالف نظرهاي جدي و پردامنه همـواره
تندرسـت و  «بـر سـر   گـاه  آیـد؛ ولـی هـیچ   پـیش مـی  53»دادگر و بیدادگر، یا کارهاي دادگرانه و بیدادگرانه  

περὶ)» ناتندرست ὑγιεινῶν καὶ μή)و ایلیـاد شـعرهاي  . گیـرد ، کشمکشی میان مردمان درنمی
گونه اخـتالف نظرهـا     ها، این در اسطوره . است54»بر سر دادگر و بیدادگر    «سراسر آگنده از اختالف      اودیسه

و نیـز کـشتارِ      56ترواییـان  و 55است که رویدادهاي شومی چون برپایی جنگ و خـونریزي میـان آخاییـان             
هایی که کـشتگانی بـر     در تاریخ نیز همۀ جنگ    . بر دست اودوسیوس را به دنبال دارد       57خواستگارانِ پِنِلوپه 

تـوانیم بگـوییم   پس، آیـا مـی  «. هاي دادگر و بیدادگر نداردگذارد، سببی جز اختالف بر سر مفهومجاي می 
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ورزند، و تـا اوج سـتیز بـا یکـدیگر پـیش             آن اختالف می   چنین سخت بر سر   این مردمان چیزي را که این     
58»؟شناسندمیروند، می

نهد، و ذهن افالطون را در آینـده نیـز بـه           هاي سقراطی پیش می   بنابراین، پرسشی که مجموعۀ نوشته    
هـاي  هایی که در مقایسه با پدیدهست؛ مفهومهاي اخالقی ادارد، پرسش از چیستیِ مفهوم خود مشغول می  

شناسیِ اخالقیِ سقراط، کسبِ فـضیلتِ اخالقـی را         معرفت. آیندسختی به تعریف درمی   یعی و ریاضی به   طب
بر این مبنا، سـقراط     . سازدوابسته به معرفت، و اصلِ تقدمِ تعریفِ او، کسبِ معرفت را وابسته به تعریف می              

گرایـیِ سفـسطی و   ها به نـسبی آنناپذیريِ ها بیابد؛ زیرا تعریف ناگزیر است روشی براي تعریف این مفهوم      
. انجامدسستیِ اخالقی می

گیـرد، دیالکتیـک    هـاي اخالقـی در پـیش مـی        روشی که سقراط بـراي دسـتیابی بـه تعریـف مفهـوم            
کـسنوفون  . وگو به منظور رسیدن بـه تعریـف یـک مفهـوم اسـت     دیالکتیک سقراطی به معنی گفت  . است
دانـست  ر شـناختِ یـک مفهـوم از راه تعیـین نـوع آن مـی               منظووگو به گوید سقراط این روش را گفت     می

(Memorabilia وگوي روشمند، سقراط دربارة مفهومی که بحث بر سـر آن  در این گونه گفت59.(4.5.12
انگیـزد تـا تعریفـی از آن بـه          سخنِ خود را به اظهار نظر دربارة آن برمـی         کند و هم  است، اظهار نادانی می   

هایی از قبیلِ اینکه به جاي تعریـف نبایـد         نکته(کند  تعریف را به او گوشزد می     سقراط ایراد آن    . دست دهد 
دارد کـه  و او را وامی   ) اي از آن مفهوم به دست داد؛ یا اینکه تعریف باید جامع و مانع باشد              مصداق یا نمونه  

عیـب نیـستند،    تر باشـند، ولـی بـی      هاي واپسین او پخته   بسا تعریف چه  . چند بار تعریف خود را اصالح کند      
یابـد و دسـتاورد اصـلی، آگـاهیِ     وگو بدون دستیابی به تعریفـی خرسـندکننده پایـان مـی    تا جایی که گفت  

اما هر قدر هـم کـه معرفـت اخالقـی از راه دیالکتیـک دیریـاب یـا        . سخنِ سقراط به نادانیِ خود است   هم
وجوسـت کـه بـه زنـدگی او         ستنشیند؛ چراکه این جـ    نیافتنی باشد، سقراط دمی از طلب آن فرونمی       دست

جاي اظهار پـشیمانی و کوشـش در حفـظ          رو است که در دفاع از خود در دادگاه به          از این . بخشدمعنی می 
» .وگو دربارة فضیلت بگذرانـد    برترین خیر براي آدمی آن است که سراسر عمر را به گفت           «: گویدجان، می 

60.»کاوي شایستۀ آدمی نیستژرفزندگیِ بی«زیرا 

اش یابـد و روش فلـسفی او از زنـدگی     نین است که اندیشۀ سقراط با کردارِ او پیوندي ناگسستنی می          چ
بـه  . پذیرد که راهی دیگـر در پـیش گیـرد   جایی که او حتی به بهاي جانش نمی61گردد؛ناپذیر میجدایی

ر هـر شـهر دیگـري، از        پذیرد؛ چراکه او چه در آتن و چه د        جاي اعدام نمی  همین دلیل مجازات تبعید را به     
وگو بـا او را     باشد که بیگانگان همراهی و گفت     تواند انتظار داشته    او چگونه می  . کشدروش خود دست نمی   

Apologia)اند با او مدارا کنند که همشهریانش نتوانستهتاب آورند و بر او خشم نگیرند، درحالی 37c–d) .
نهد که همراه با کنـدوکاو فلـسفی   گونه زندگی را ارج می ه آن خود، بلک  خوديِرو، سقراط نه زندگی به    ازاین

اسـت  ارزشمندترین کاري  خوب زیستن نه زیستن، بلکه    «: سازدتر می در راه معرفتی باشد که ما را اخالقی       
62.»و خوب و زیبا و دادگرانه زیستن با هم برابرند... که باید در پیش گیریم

. سـازد تنها در آگاهی از تعریـفِ مفـاهیمِ اخالقـی منحـصر نمـی             بنابراین، سقراط معرفت یا حکمت را       
آورد، غـایتی عملـی و      هرچند او راهیابی به تعریف را نخستین مرحله در پـژوهش فلـسفی بـه شـمار مـی                  

برخالفِ دیدگاهِ ارسـطو  . گیرددهد و راهِ معرفت را با راهِ زندگی یکی میوجودي براي حکمت به دست می 
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Metaphysica)شمرد که غایتِ آن خودِ دانش باشد آنِ دانشی میکه معرفت اصیل را از 982a14–17) ،
گویـد حتـی اگـر    او مـی 63.بخشدست که آن دانش را معنا می      ي عملیِ هر دانش غایتی ا     نزد سقراط، جنبه  
کـاربریم، دانـش مـا ارزشـی    توان از سنگ زر ساخت، اگر ندانیم که چگونه باید زر را بـه          بدانیم چگونه می  

هیچ دانش دیگري نیز، اگر آگاهیِ صرف به ساختن چیزي، بـدون آگـاهی از چگـونگیِ کـاربردِ آن                    . ندارد
باشد، ولی آدمی را    ساختنِ آدمیان نیز وجود داشته    جا که حتی اگر دانشِ جاودانه     باشد، ارزشمند نیست؛ تا آن    

Euthydemus)شـی نـدارد   کـار بـرَد، آن دانـش ارز   آگاه نسازد که چگونه باید آن جاودانگی را به 288e–
289b).

نتیجه گیري 

یکی، بـا ایـن   : سازدهاي سقراطی به دو شیوه نظر را با عمل یگانه میشناسیِ اخالقی در نوشتهمعرفت
رسـاند؛ و   سازد و به نیکبختی می    آموزه که برخورداري از معرفتِ اخالقی، آدمی را در عمل نیز اخالقی می            

وجوي معرفت اخالقی به روش دیالکتیک سقراطی، راه زنـدگی فیلـسوف و             جستدیگر، با این دیدگاه که      
.کندنحوة وجودي او را تعیین می

هانوشتپی

1 .Xenophon

,Klosko)اند موافقان این دیدگاهکلوسکو و زیل از جملۀ. 2 1996: 273 n. 1; Zeyl, 1996: 163 n.
:کندیدگاه یاد میترتیب از دو تن موافق و مخالف این دفاین به. (7

Vlastos, G. (1991), Socrates, Ironist and Moral Philosopher, Cambridge University
Press. Kahn, C. (1981), “Did Plato Write Socratic Dialogues?” Classical
Quarterly: 31, 305–20; (1996) Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of
a Literary Form, Cambridge University Press.

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

ي سـقراط را    هـاي کـسنوفون دربـاره     اعتبـارِ گـزارش    (Jaeger)و یِگِر    (Gomperz)گُمپرتس  . 3
اند که  فران از جملۀ کسانی   گاتري و مک  ). 627–8: 1376؛ یگر   593–5: 1375گمپرتس  (اند  ارزیابی کرده 

,Guthrie)هاي کسنوفون در مقایسه با آنِ افالطون اعتبار چندانی ندارد گویند گزارشمی 1975: 110
n. 2; McPherran, 1996: 189 n. 8).

هاي یونانی، ترجمه از مـتن  فالطون و دیگر نوشتههاي اهاي مستقیم از نوشته   قولدر این مقاله نقل   . 4
هـا در فهرسـت   مشخصات آن(ایم هاي این آثار یاري گرفتهدر این کار، از برخی ترجمه . ها است یونانیِ آن 
اصلِ یونـانیِ  . اي نزدیک به متن اصلی به دست دهیم ایم که در حد توان ترجمه     کوشیده). است منابع آمده 
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در ایـن  . آوریـم هـاي طـوالنی را در حاشـیه مـی    ها و جملـه و عبارتکوتاه را در متنهايها و عبارتواژه
هاي یونانی، اگر بـه نـام   در ارجاع به متن. ایرانیک، از ماست/صورت ایتالیکها، تمامیِ تأکیدها، به   قولنقل
ها و حروفی کـه بنـا       هآوریم، همراه با شمار   ها را می  هاي التینِ آن  باشد، عنوان ها در متن تصریح نشده      آن

.رودهاي گوناگون به کار میها و ترجمهبه رسم در ویرایش
5 .ἀρετή   بـا صـفتِ   سـت کـه   اسـمی ا و به معنی خوبی یا فضیلت اسـتἀγαθόν تنـاظر دارد.

ἀρετή  مهـارت فنـی نیـز بـه     . کندبودن در چیزي یا کاري داللت میاي دارد و بر خوب    معناي گسترده
نـزد  . سـنجد ها مـی سقراط اغلب در بحث از فضیلت اخالقی، آن را با برخی از پیشه ،روینآید؛ ازا شمار می 

,Guthrie)سـت  سقراط، فضیلت به معنیِ شناختِ نیک و بد اخالقی ا 1975: 140 n. 1, 259, 260–
1).

ἀρετή   باἂριστος)ریشه است و هـر دو واژه در        هم) ترینترین، ستودنی معنیِ بهترین، شریف  به
در ایـن    ἀγαθόνو نیـز     ἀρετή. انـد هاي هومر دال بر اشرافیت و نیرومنـدي و فرمـانروایی          نامهرزم
انـد، هرچنـد بـارِ معنـایی اخالقـی نیـز دارنـد؛ چراکـه                ها بیشتر حاکی از جنگاوري و سلحـشوري       نامهرزم

انـد  آن بیگانـه  کند که مردمان عـامی بـا        هاي رفتاريِ خاصی پیروي می    مردي شریف و سلحشور از قاعده     
).42–4: 1376یگر (

معنـاي اصـلیِ   . ، بر خوب داللت دارنـد در معنایی نزدیک به هم    καλόνو   ἀγαθόνدو صفتِ   . 6
καλόν»ایـن  . هـاي زیباشـناختی باشـد     تر از موضوع  تواند گسترده است، ولی دامنۀ شمول آن می     » زیبا

گرفت، و حتی گاه از قبیل کردارها را در بر می       هاي گوناگونی واژه تا زمان افالطون و در روزگار او موضوع        
شـد و بیـشتر در معنـایی اخالقـی و         بر کار اخالقی یا فنی اطالق می       καλῶςقیدِ  . یافتبار اخالقی می  

داشت  ἀγαθόνچنان پیوند تنگاتنگی با      καλόν. رفتبه کار می  » درستیبه«و  » خوبیبه«معناي  به
را ساختند تا آرمان نیکی و اصـالت را در آن خالصـه کننـد؛    καλοκαγατίαکه یونانیان اسم مرکبِ     

گونـه مایـۀ زیباشـناختی نداشـت و     هـیچ  ἀγαθόν. ولی این از روي تـداخل معنـایی بـود، نـه تـرادف             
بودن را هم در معناي اخالقی و هـم در کارهـایی چـون درودگـري در بـر                اصطالحی فراگیر بود که خوب    

، καλόν  ،αἰσχρόνآنکـه متـضادِ     اخالقـی بـه کـار رود، حـال         توانست بدون چاشنیِ  گرفت و می  می
کـار  هاي افالطون، در معنـایی مطلـق بـه        اغلب، و نیز در نوشته     καλόν. معناي پست یا ننگین، است    به

Guthrie)رود، و نــه در اطــالق بــه ایــن یــا آن چیــزِ خــاص  مــی 1975: 177–8, 247 n. 1;
Liddell/Scott 1996:4,870).

سرا سوگنامه (Euripides)اي از رویکرد مخالف با سقراط را نزد ایوریپیدسِ          نمونهباستان   در یونان . 7
شـاه آتـن و ترویتـزِن        ،(Theseus)همسر تِسیوس   ،  (Phaedra)جا که او از زبان فایدرا       توان دید، آن  می

(Troezen)، بنـدیم، چراکـه    شناسیم، ولی شناخت خود را به کـار نمـی         ها را می  گوید که گاه ما خوبی    می
گـزینیم  ــ بر خیرِ خود مـی     شمارهاي بی از میان لذت  کنیم، و برخی دیگر لذتی را ــ      برخی از ما سستی می    

(Hippolytus اما بر مبناي قاعدة اخالقیِ سقراط، ممکن نیست که کسی خیـري را بـشناسد، و   .(3–380
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ر سستی شود یا لذتی آنـی بـر روح او           نزد سقراط، همین که کسی در کار نیک دچا        . برخالف آن عمل کند   
. فائق آید، نشانۀ نقصان معرفتی اوست

در ایـن نوشـته،    . ، معرفت به خوديِ خود است، نه معرفـت بـه موضـوعی خـاص              تئایتتوسموضوعِ  . 8
τί σοι δοκεῖ εἶναι)» گمانِ تو معرفت چیست؟به«: پرسدسخنِ خود، تئایتتوس، میسقراط از هم

ἐπιστήμη; 146c3)146)کنـد  بارها این پرسش را تکرار مـی وe9–10, 148d1–2, 182e11,
184a4, 187a2–3, 187b2–3, 196d5–11, 196e4–5, 200d5–9) . نـسون  گونـه کـه بِ  همـان

آورد و  را به میـان نمـی     » معرفت چیست؟ «هاي آغازي پرسش کلیِ     کجاي نوشته سقراط در هیچ  گوید،  می
» رسـاند؟ آدمـی را بـه فـضیلت یـا سـعادت مـی            یـا حکمتـی    چـه معرفـت   «تنها پرسش او این است که       

(Benson, 2000: 189 n. 1–2).
9.Orpheus
10. Pythagoras
11. relativism
12. Protagoras
13. αὐτὸς δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπείων ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν τί εὐσεβές , τί

ἀσεβές , τί καλόν, τί αἰσχρόν , τί δίκαιον , τί ἄδικον, τί σωφροσύνη , τί
μανία, τί ἀνδρεία , τί δειλία, ... ἃ τοὺς μὲν εἰδότας ἡγεῖτο καλοὺς
κἀγαθοὺς εἶναι , τοὺς δ᾽ ἀγνοοῦντας ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως
κεκλῆσθαι. (Memorabilia 1.1.16)

14. Σωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου, περὶ δὲ τῆς
ὅλης φύσεως οὐθέν, ἐν μέντοι τούτοις τὸ καθόλου ζητοῦντος καὶ περὶ
ὁρισμῶν ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν. (Metaphysica , 987b1–5)

15 .εἶδος   وἰδέαجا همان ذات یا صورت مشترك در یک دسته از چیزهـا یـا کارهاسـت،    در این
این صورت همـان چیـزي      . نهیمواحد می که بر این گروه کثیر، به سببِ اشتراكِ آنها در آن صورت، نامی              

بحث نه  هاي سقراطی   در نوشته . ست که سقراط بر سر آن است که از راه تعریف، به شناخت آن نائل آید               ا
,Lachesدر ایـن بـاره، همچنـین بنگریـد بـه      . بر سرِ وجودِ آن، که تنها بر سرِ کردوکارِ معرفتیِ آن است

191e–192b.
,Cratylusبنگرید بـه  . 16 439d–440b; Respublica v. 479d–480, vi. 490a–b; Guthrie

1975: 88.
ي آثـار افالطـون وحـدت       اسـت کـه بـه همـه        گوید، شناخت نیک عنـصري    که کارمک می  نچنا. 17

,Cormack)بخشد می 2006: 61).
18. Democritus
19. ἁμαρτίης αἰτίη ἡ ἀμαθίη τοῦ κρέσσονος. (332.F201.B83)

Graham)است بر تصحیحِ گراهام ول مبتنیقاین نقل اي کـه در ارجـاع بـه آن    سه شـماره . (2010
گذاريِ کلیِ گراهام، اعم از قطعۀ بازمانـده از فیلـسوف یـا    ترتیب از چپ، عبارت است از شمارهایم، به آورده
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، و Fهمراه با گذاريِ گراهام وشمارهگواهی و گزارش دیگر نویسندگان باستانی، شمارة قطعۀ فیسلوف به
.Bهمراه با (Diels-Kranz)کرانتس گذاريِ دیلزـشمارة قطعۀ فیلسوف به شماره

20. transitional
21. Euthydemus
22. Dionysodorus

ي شناسـان بـه پایـانِ دوره      است کـه بنـا بـه اجمـاع افالطـون           منونو   گرگیاسوشنودهاي  مراد گفت 
ي را نیز متعلق بـه دوره کراتولوسنظران برخی از صاحب. تعلق دارندسقراطی، یا دورة گذار به دورة میانی    

. دانندانتقالی می
Menoبسنجید با . 23 80e3–5; Symposium 204b2–5.

24. Nicias
25. Πολλάκις ἀκήκοά σου λέγοντος ὅτι ταῦτα ἀγαθὸς ἕκαστος

ἡμῶν ἅπερ σοφός, ἃ δὲ ἀμαθής, ταῦτα δὲ κακός. (Laches 194d1–2)
26. … αὕτη γὰρ μόνη ἐστὶ κακὴ πρᾶξις, ἐπιστήμης στερηθῆναι.

(Protagoras 345b5)
27. ἆρ'… ἐάνπερ γιγνώσκῃ τις τἀγαθὰ καὶ τὰ κακά, μὴ ἂν

κρατηθῆναι ὑπὸ μηδενὸς ὥστε ἄλλ' ἄττα πράττειν ἢ ἃν ἐπιστήμη
κελεύῃ, ἀλλ' ἱκανὴν εἶναι τὴν φρόνησιν βοηθεῖν τῷ ἀνθρώπῳ; (352c2–
6)

.) یونانی نیستمو مطابق با جملۀاین جمله موبهترجمۀ(
28. ἀγαθόν, τὸ δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ ἃ δοκεῖ … κακὸν εἶναι.

اي کـه بـدون     گونـه گاتري بر آن است که باید ریشۀ این آموزه را نـزد سوفـسطاییان جـست، بـه                 . 29
دانـستند و  آنان فضیلت را آموختنی می. ي خود برسدهاي سوفسطاییان ممکن نبود سقراط به آموزه  اندیشه

,Guthrie)گرفت که فضیلت باید معرفت باشد تا بتـوان آن را فراگرفـت   سقراط از این فرض نتیجه می
1971: 138) .

(Megarian)مگـارایی  (Euclides)ي اُقلیدسِ بسا نظریهکند که چه    گاتري از فون فریتس نقل می     
اسـت کـه چیـزي    پارمنیدس گفته . باشدست، ریشه در آموزة سقراط داشته ري عدمی مبنی بر اینکه شر ام    

فون فریتس بـر    . است چیزي در تضاد با خیر واحد وجود ندارد        جز هستیِ واحد وجود ندارد؛ و اُقلیدس گفته       
سـقراط  صورت تغییریافتۀ آموزة اخالقـیِ       Eleatic) تحت تأثیر اندیشۀ الیایی   (توان این را    آن است که می   

آید کـه شـر حاصـل اشـتباه     نتیجه می» فضیلت معرفت است «از این آموزه که     . اي فکري شمرد  به نظریه 
ــه    ــر ب ــراي ش ــاهی ب ــه جایگ ــن نتیج ــت؛ و ای ــی  اس ــاقی نم ــابی ب ــی ایج ــۀ نیروی ــذارد و آن را منزل گ

کاهـد  فـرو مـی   » معـدوم منطقـی   «به صرفِ نارساییِ فکري یا فقدان معرفت، یا به قول فون فریتس، به              
(ibid. 184; Von Fritz, Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft, ed.

Wissowa, Kroll et al., Suppl. v, 716.)
گویـد ایـن پـژوهش، بـرخالف آنچـه دیگـران            او مـی  . پذیردارسطو یگانگیِ فضیلت با معرفت را نمی      

شـدن اسـت    موضوع آن نه شناخت خوبی، که خـوب       اندیشند، معطوف به معرفت نظري نیست، چراکه        می
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(Ethica Nicomachea 1103b26))نقل از ) (ستکه این دو نزد سقراط یکیدرحالیGuthrie, 1971:
132.(

دانـست  هـا را جـدا از حکمـت نمـی         یـک از فـضیلت    اسـت کـه سـقراط هـیچ       کسنوفون نیز آورده  . 30
(Memorabilia 3.9.4–5) .

خوانـد، و بـدین طریـق    ها را خوب میهاي آغازي هر یک از فضیلتدر نوشتهگوید سقراط کارمک می 
همچنین این اندیـشۀ او کـه   . داندناپذیر میها را از یکدیگر جداییبخشد و آنها میویژگی مشترکی به آن   

بر این اساس، هـر مرتبـۀ  . سازدها را در معرفت یا حکمت یگانه میآورد، فضیلتمعرفت فضیلت به بار می   
ها در معرفت به نیکی با      مراد افالطون این است که فضیلت     . شناختی با سطح معینی از فضیلت تناظر دارد       

کنـد کـه    ها یکی باشند، بلکه ایجاب می     ي فضیلت آورد که همه  تنها الزم می  این یگانگی نه    . اندهم یگانه 
,Cormack)ها بـه دسـت آورد   نتوان یک فضیلت را بدون برخورداري از دیگر فضیلت 2006: 58–9,

102).
ها بخشی از راهبرد کلـیِ افالطـون در برخـورد بـا مـسئلۀ           سازيِ فضیلت جِرسون بر آن است که یگانه     

این مدعا کـه دلیـري   . نسبت میان بود و نمود است، راهبردي که ریشۀ ژرفی در اندیشۀ پیشاسقراطی دارد         
شـود،  مـی خوانـده  » دلیـري «نچه بنـا بـه عـرف        است که آ   ست، نزد افالطون بدین معنی    دراصل دانایی ا  

,Gerson)است ست از آنچه درحقیقت دانایینمودي ا 1989: 86–7).
هـاي گونـاگون بـا مـدلول واحدنـد، بنگریـد بـه        ها نامها و اینکه فضیلتدربارة نظریۀ یگانگیِ فضیلت  

Penner, 2011: یـا  یگـانگی  بـه نـسبت پروتـاگوراس و الخـس تفـاوت دیـدگاه در   دربـارة  . 2–281
Devereux، و پیشنهاد راه حل براي رفع این ناسازگاري، بنگریـد بـه   هافضیلتناپذیريِ جدایی 2006:

و آثـار  جمهـوري در کتـاب چهـارم   هـا فـضیلت ناپذیريِ یا جدایی یگانگی  گرفتنِ  دربارة سستی . 36–326
.ibidمتأخر افالطون، بنگرید به  ، جمهـوري یلت در کتـاب چهـارم   دربارة دفـاع از یگـانگی فـض   . 8–336

,Gersonبنگرید به  1989: 91–8 .
31. ἃ δὲ ἡγεῖται κακά , οὐδένα οὔτε ἰέναι ἐπὶ ταῦτα οὔτε λαμβάνειν

ἑκόντα . (Protagoras 358e5–6)
:بسنجید با

ἐπί γε τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι .
(358c6–7)

) ».اندیشد که بد باشندمیآورد و نه به کارهایی بد رو مینه به کارهاي خودخواستهکس هیچ«(
و ἀγαθόνگونه کـه  برد، همانرا در معنایی متناظر به کار می   αἰσχρόνو  κακόνسقراط  . 32

καλόν را(Guthrie 1975: 247 n. 2).
تیمـایوس او در . کـشد هاي پایانیِ خود نیز از این اصـلِ سـقراطی دسـت نمـی             افالطون در نوشته  . 33

(86b4–e3)           اي کـه علـت   گونـه آمیزد؛ بهها می این اصل را با عالقۀ خود به فیزیولوژي و تشریحِ بیماري
هـا را جـسمی یـا تربیتـی     جوید، و منشأ ایـن بیمـاري  هاي روحی میها را در بیماري  گرایشِ آدمی به بدي   
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هـاي آدمیـان ارادي نیـست؛ چراکـه     ن، بـدکرداري گیرد که، برخالفِ پنداشتِ مردمـا     او نتیجه می  . داندمی
.کس خواهان روي آوردن به بدي نیستهیچ

34. Simonides
زیرا در پارة آغازینی که افالطون      . کندسقراط از آغازِ تفسیر خود، معناي اخالقیِ شعر را تقویت می          . 35

» ...پاها و خـرد، کمـال یـافتن   ها و راستی دشوار است، و در دست     براي آدمی نیکوشدن به   »ــکند  نقل می 
(Ἄνδρ' ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι χαλεπόν , χερσίν τε καὶ ποσὶ

καὶ νόῳ τετράγωνον ... 339b1–2) در معنایی گسترده، و نـه صِـرفِ معنـاي    » نیکوشدن«ــ
. استاخالقی، به کار رفته 

ي و درجـه را در ذهن دارد(aristocratic ideal)کند که سیمونیدس آرمانِ بلندپایگی 	فرِد گوشزد می
اي خـاص را بـه مفهـومِ    آنکه سقراط معناي آزمودگی در زمینه     داند، حال نیکویی می  کنندةشرافت را تعیین  

,Frede)بخشد نیکی می 1986: 741–2).
36. Πάντας δ' ἐπαίνημι καὶ φιλέω ἑκὼν ὅστις ἕρδῃ μηδὲν αἰσχρόν ...

(345d3–5)
37. πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ κακὰ ποιοῦντες ἄκοντες ποιοῦσιν .

(345e3–4)
تـوان  مـی گرگیـاس اشکالی دارد که پاسخ آن را در      منونبه گفتۀ گاتري، این استدالل سقراط در        . 38
توضیح آنکه ممکن است کسی بداند که کردار بدِ او زیانبار است، ولی آسیب و زیان آن به دیگـران                    . یافت

گویـد آن کـس     جاست که سقراط می   اوج این اشکال آن   . بردکه خودِ او از آن کار سود می       رسد، درحالی می
γενέσθαι)خواهد که بدي بـر سـرِ خـودِ او آیـد     گزیند، میکه بد را برمی αὐτῷ, Meno 77c8) .

روتـر روبـه   بـین پذیرد، ولی اگر سقراط با خصمی باریـک       و چرا می   چونمنونِ جوان چنین استداللی را بی     
گرگیـاس سـت کـه در   شد، ناچار بود دفاع از موضع خود را تا سطحی باالتر دنبال کند؛ و ایـن دفـاعی                می
را نیـز    پـسوخه بخشد تا بهبود یا آسیبِ      وشنود دو مفهومِ سود و زیان را تعمیم می        او در این گفت   . یابیممی

ترین جزء وجـود خـویش،      صلیدر بر گیرند؛ بدین معنی که اگر کسی به کاري ضد اخالقی دست زند، به ا               
Guthrie)رساند یعنی به خودِ راستینش، آسیب می 1975: 246–7).

گرگیـاس در  : گیـرد سِگویک بر آن است که سقراط اراده یـا خواسـت را مبتنـی بـر معرفـت مـی                   . 39
(466a4–468e2)     گوید سخنوران و جباران آنچـه را  جا که میدارد، آن، سقراط تعبیري خاص از خواستن

کـه آنـان آنچـه      خواهـد، درحـالی   آورند؛ چراکه هرکس تنها آنچه را خوب است مـی         خواهند، به جا نمی   یم
جـا آوردنِ آنچـه آدمـی بـدان میـل دارد،            گویـد بـه   سگویک در شرحِ این فقره مـی      . کنند خوب نیست  می

کـسی  . هاپیـستم کردن براساس   خواهد، عمل جا آوردن آنچه آدمی می    ست؛ و به  دوکساکردن برحسب   عمل
گونـه  این. داندخواهد که آن را خوب و درست میورزد، تنها از این جهت آن را می  که به کاري مبادرت می    

میل مستلزم این باور یا گمان است که موضـوعِ          . کردنِ سقراطی نامید  توان خواستن یا اراده   خواستن را می  
بنـابراین،  . یا درستیِ موضوعِ اراده داردکه اراده داللت بر شناخت خوبیمیل، خوب یا درست است، درحالی    

,Segvic)است خواست در معناي سقراطی حاکی از وضعیتی ارادي و نیز شناختی 2006: 173–5).
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40. Hippias
41. ἐνίοτε μέντοι καὶ τοὐναντίον δοκεῖ μοι τούτων καὶ πλανῶμαι

περὶ ταῦτα, δῆλον ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι. (372d7–e1)
کس به خواست خـود بـدي       گیرد که هیچ  گاتري این استدالل را تأییدي بر این اصل سقراطی می         . 42

شود که عقیدة عمـومی و غیرسـقراطی بـه اینکـه برخـی              وشنود ثابت می  کند؛ زیرا در پایان این گفت     نمی
,Guthrie)انجامـد  معنی و غیراخالقی مـی کنند، به نتایجی بیکسان خواسته و دانسته بدي می 1975:

δύναμιςمعنـاي   یکـی خودخواسـته بـه     : کندرا تفکیک می  » خودخواسته«مولِرن دو معناي    . (9–197
؛ در معناي نخست، کسانی که توانِ بدي دارنـد، بهترنـد؛   )ورسمراه(τρόποςمعناي  ، و دیگري به   )توان(

در معناي نخست دال بـر  را » بهتر«مولرن  . کنند، بهترند و در معناي دوم، کسانی که بنا به عادت بدي می          
را در معناي دوم دال     » بهتر«آنکه  داند؛ حال ، و استدالل بر مبناي آن را درست می        »بودن در چیزي  خوب«

او بر آن اسـت کـه کـاراییِ تـضاد     . شمرد، و استدالل بر مبناي آن را نادرست می       »بودنِ اخالقی خوب«بر  
و (Achilles)ه در تمایزنهـادن میـان آخـیلِس     این دو معنا نزد سقراط در مخالفت بـا هیپیـاس اسـت کـ              

,Mulhern)بود آن دو معنا را خلط کرده(Odysseus)اودوسیوس  1968: وایـس، بـرخالف   . (8–286
پـذیرد، هرچنـد    زِمبـاتی دیـدگاه وایـس را مـی        . شـمرد وشنود را معتبر مـی    هاي این گفت  مولرن، استدالل 

Zembaty)گیـرد  ایرادهایی بر آن مـی  1989: 52, 62; Weiss, R (1981), ‘Ho Agathos as Ho
Dunatos in the Hippias Minor’, Classical Quarterly 31: آورد زمباتی دالیلـی مـی  . (304–187

سـقراط یگـانگیِ   ) 1: (پـذیرد هایی را که استدالل بـر آن اسـتوار اسـت، نمـی         مبنی بر اینکه سقراط فرض    
هـاي اسـتدالل از آنِ     گوید کـه فـرض    سقراط بارها می  ) 2(یرد؛  پذفریبکاري و بدکرداري با معرفت را نمی      

وشـنود  ایـن گفـت  ) 3(شـود؛  مـی وگـو سـنجیده  هیپیاس است و باورهاي هیپیاس است که در خالل گفت    
کس هاي سقراطی را در بر ندارد، از جمله اینکه خوبی همواره سودمند است و اینکه هیچ               یک از فرض  هیچ

وشنود در بسیاري از مواضـع حـاکی از آن اسـت کـه مباحثـۀ               این گفت ) 4(؛  کندبه خواست خود بدي نمی    
,Zembaty)وجوي حقیقت میان سقراط و هیپیاس یک ستیز است نه جست 1989: 63–4).

,Penner)دانـد  دستیابی به سـعادت مـی  (means)» وسیلۀ«پِنِر معرفت را نزد سقراط . 43 2011:
266–72).

، بـا  (Empedocles)و امپـدوکلس     (Pindarus)ط، همچون پینداروس    گوید سقرا رابینسون می . 44
کـه گـویی نـزد او    دانـد؛ چنـدان  هواداري از اندیشۀ اورفیوسی، روح را بیش از تن، خودِ واقعـیِ آدمـی مـی        

یابـد؛  چنین است که روح نزد سقراط آشـکارا اهمیـت بیـشتري از تـن مـی        . خویشتنِ ما همان روحِ ماست    
مراقبت از  «،  توان، به قول بارنت   بسی بیش از تن در خورِ مراقبت است؛ تا جایی که می           اي که روح    گونهبه

داسـتان بـا اورفیوسـیان و فیثاغوریـان و هراکلیتـوس            سـقراط هـم   . سـقراط خوانـد    را قلب فلـسفۀ   » روح
(Heraclitus) دهـد  ، افزون بر زندگی، خرد و اخالق را به روح نسبت مـی(Robinson, 2010: 115–

6; Burnet, J. (1916), ‘The Socratic doctrine of the soul’, Proceedings of the British
Academy 7: 235 ff.)  .
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45. ὁ μὲν γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ εἶναι.
(36d9–e1)

46. Aspasia
47. πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης

ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται. (246e7–247a2)
48. ἀτεχνῶς γὰρ ἔγωγε σφὼ ὥσπερ θεὼ προσαγορεύω.

(Euthydemus 273e7)
49. Μακαρίζω ἄρ' ὑμᾶς ἔγωγε τοῦ κτήματος πολὺ μᾶλλον ἢ μέγαν

βασιλέα τῆς ἀρχῆς . (274a6–7; cf. Gorgias 470e, 507c)
Apologiaبنگرید به . 50 30c8–d4, 41d1–2; Charmides 156e6–8; Gorgias 470e4–11,

507b8–c7, 507d5–e1, 527c6–d2 .   پِنِر از جملۀ مخالفان این برداشت از نظریۀ نیکبختـیِ سـقراط
,Penner)است  2011: ي بسندگیِ معرفت و فـضیلت بـراي کـسب سـعادت در فلـسفۀ      اندیشه. ((278

,Enneades)رسد فلوطین به کمال می 1.4.4; 1.5.10)(.
51. Priority of Definition

52. ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον μὴ οἶδα ὅ ἐστιν, σχολῇ εἴσομαι εἴτε ἀρετή
τις οὖσα τυγχάνει εἴτε καὶ οὔ, καὶ πότερον ὁ ἔχων αὐτὸ οὐκ εὐδαίμων
ἐστὶν ἢ εὐδαίμων . (Respublica i. 354c1–3)

53. περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀνθρώπων καὶ πραγμάτων
(111e11–112a1)

54. περὶ διαφορᾶς δικαίων τε καὶ ἀδίκων (112b4–5)
55. Achaeans
56. Trojans
57. Penelope
58. Τούτους οὖν φῶμεν ἐπίστασθαι περὶ ὧν οὕτως σφόδρα

διαφέρονται , ὥστε ἀμφισβητοῦντες ἀλλήλοις τὰ ἔσχατα σφᾶς αὐτοὺς
ἐργάζονται; (112c8–d2)

بـرد کـه معنـاي آن       کـار مـی   را در اشاره به روش سقراط به       διαλέγεσθαιکسنوفون مصدرِ   . 59
یا مجهول بـا     (Middle)ست که صورتِ میانه     هاییاین مصدر از نوعِ فعل    . کردن است وگو یا مباحثه  گفت

یـافتن  معنـاي بازشـناختن یـا    ، بـه διαλέγεινو مـشتق از  (Deponent Verb)معناي معلوم دارند 
(pick out) است(Liddell/Scott 1996: گوید این روش بـر ایـن فـرض    که گاتري میچنان. (400

هـاي  باشد تا بتوان آن را دریافـت و از ذات ست که هر نوع یا دسته از چیزها باید ذاتِ پایداري داشته    متکی
,Guthrie)دیگر بازشناخت  1971: 120) .

60.τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὂν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας
περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι (Apologia 38a2–3) ... ὁ δὲ ἀνεξέταστος
βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ . (38a5–6)
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هـاي او از کـل وجـودش        گوید اگر فیلسوفی باشـد کـه بتـوان دربـارة او گفـت آمـوزه               گاتري می . 61
Guthrie)راستی سقراط است جداشدنی نیست، او به 1971: همچنین گـاتري بـه تـداولِ کـاربرد     .(94

در زبان یونـانی، بـا داللـت بـر توانـاییِ عملـی               ἐπίστασθαιو   ἐπιστήμηخانواده  هاي هم واژه
کنـد  انـد، یـاد مـی     ها که این نکته را گوشزد کـرده       اي دارد و از برخی مرجع     و رفتارِ مبتنی بر معرفت اشاره     

(Ibid. 130 n. پنـداریم از آن  ي معرفتـی کـه مـی   گوید پرسش سقراط تنهـا دربـاره  که اَدو میچنان. (.2
. کنـد نیـز هـست   هایی که راه زندگی مـا را تعیـین مـی   و ارزشخودِ مابرخورداریم نیست، بلکه پرسش از   

سقراط توجه به وجـودِ آدمـی       . است بودنمسئلۀ اصلی سقراط دانستنِ این یا آن نکته نیست، بلکه چگونه            
ها و طنز خویش، که از طریـق نحـوة وجـودي و راه زنـدگی و خـودِ وجـودش                     تنها از طریق پرسش   ه  را ن 

,Hadot)انگیخت برمی 2004: 28–9).
62. οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν (Crito 48b5–

6) ... Τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶς καὶ δικαίως ὅτι ταὐτόν ἐστιν. (48b8)
دهـد کـه فلـسفۀ    وگو، گـواهی مـی  رداران آتن و خود مرد کار و کارزار است و نه گفت  الخس، که از س   

هـایش در   شوم که ببیـنم گوینـده و گفتـه        غایت خشنود می  به«: گویدسقراط از زندگی او جدا نیست و می       
.»هماهنگی با یکدیگرند

(χαίρω ὑπερφυῶς, θεώμενος ἅμα τόν τε λέγοντα καὶ τὰ
λεγόμενα ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρμόττοντά ἐστι. Laches
188d1–2)

دارد کـه بپـذیرد گفتـار سـقراط نیـز ماننـد             گوید آشنایی با کردار سقراط، او را بر آن مـی          همچنین می 
. (188e–189a)کردارش نیک است 

هـایی رو است که سقراط در بحث از حکمت، همـواره از مثـال           گویند ازاین   برکهاس و اسمیت می   . 63
,Brickhouse/Smith)گیرد ها یاري میدربارة پیشه 1994: 61).
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