
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  حسي افالطون در نظام پارمنيدسيادراك 

  ∗سيدابراهيم موسوي

  چكيده
ها رابطة ادراك حسي با معرفت از نظر افالطون به نحوي بـر اسـاس تفكـر    براي مدت

تازگي آراء ديگري در ايـن بـاره مطـرح    شد، اما بهارسطويي يا تفكر افلوطيني توجيه مي
ايـن ديـدگاه   . گيـرد ر مـي است كه در آن دريافت اصلي خود افالطون محل مداقـه قـرا  

) 187الـف تـا    184(تتـوس  شود كه در مواردي همچون رسالة تئـه تر ميهنگامي جدي
كنيم كه افالطون برخالف نظر ارسـطو و افلـوطين نقشـي را بـراي ادراك     مالحظه مي

هدف از اين مقاله برجسته ساختن همين رويكرد است كه . حسي در معرفت قائل نيست
بدين ترتيب، چنين وجهة نظري از سوي . رودات افالطون به پيش ميبا ارجاع به مكالم

رسد با تفاسير دهد كه به نظر ميشكل ميشناسي او افالطون محور مهمي را در معرفت
تر بر وجـه سـلبي معرفـت افالطـوني     ما در اينجا بيش. قديم و حتي جديد مغايرت دارد

پردازيم، هرچند در پـي تأكيـد بـر وجـه     كنيم و به وجه ايجابي آن چندان نميتأكيد مي
  .شودشناسي افالطوني نيز تا حدودي بررسي ميسلبي وجه ايجابي معرفت

، كيفيت، نفس، عقل، باور صـادق،  )آنامنسيس(ادراك حسي، يادآوري  :واژگان كليدي
  .حساس، واقع، تصور، انطباع، ديالكتيكمفاهيم مشترك، ا بيني،پيش
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   درآمد

اسـت كـه   ) 187تـا   184( تتـوس تئهپي ارائة فهمي از نظر افالطون در بخشي از محاورة اين مقاله در 
كـه   تتـوس تئـه . گيردانگارانة پارمنيدسي براي ارزيابي ادراك حسي مورد بحث قرار ميدرآن نظام وحدت

كنـد،  نظرية تساوي معرفت با ادراك حسي را بر اساس نظام هراكليتوسي مبتني بـر سـيالن معرفـي مـي    
شنود و مـورد تأمـل قـرار    اش وجه جديدي از اين نظريه را ميكنون در برابر سقراط با قبول نتايج نظريها

افالطون به صراحت در اين فقره هر گونه مشاركت و كمـك ادراك حسـي بـراي معرفـت را رد     . دهدمي
ست و شايد در جايي مسئلة مورد نظر در اينجا فهم و توجيه همين بيان و نظر افالطون ا). ه 186(كند مي

هـاي جـان   بنا بر گزارش. هاي افالطون نتوان به اين صراحت نفي ادراك حسي را پيدا كردديگر از نوشته
كه بـاركلي از همـين محـاوره در    كوپر اين محاوره در دوران جديد نيز مورد توجه فراوان بوده است، چنان

. گراييو پيرس، پراگماتيست امريكايي، در رد تجربه بردگرايي خود بهره ميآليستي و تجربهتأييد نظر ايده
   1.اندگيلبرت رايل، ويتگنشناين و پوپر نيز به اين محاوره توجه داشته

تتوس، محصـل  كه بحثي است دربارة نقش ادراك حسي در معرفت بين سقراط و تئه تتوستئهمحاوره 
معرفت باورِ صادق اسـت؛  ) 2باور است؛  معرفت) 1: شودمي طرحمند به رياضيات، در سه قسمت و عالقه

دربارة گفتة نخست كه سقراط آن را به پروتـاگوراس  . است) موجه(معرفت باور صادق همراه با بيان ) 3و 
كند ولـي  تر از دو گفتة ديگر است، البته سقراط همة آنها را رد ميدهد بحث مفصلسوفسطايي نسبت مي

كنـد و در مقابـل آن بـه    س نظرية سيالن هراكليتوسي بيان مـي شناختي قول اول را بر اساتوجيه هستي
بحث ما كـه مـورد اخـتالف    . سازداش است مطرح ميتر مورد عالقهاختصار نظرية پارمنيدس را كه بيش

  ).  1423-1428، صص 3افالطون، ج ( شودميمفسران است به اين قطعة كوتاه مربوط 
ره وجود ندارد، اما برخي از مفسران غربـي مثـل ميشـل فـرد،     اي در اين باظاهراً به زبان فارسي نوشته

اند، كه در ارائـة ايـن گـزارش مسـتقيماً از     جان كوپر، گيل فاين، برنت و كورنفورد در اين باره بحث كرده
در اين قطعة پرچالش اختالف بر سر مقصـود افالطـون اسـت دربـارة     . هاي آنها استفاده شده استنوشته

كورنفـورد كـه از مفسـران    . در ادراك دارد يا نه، و اگر دارد اين نقـش چقـدر اسـت   اينكه آيا حس نقشي 
دهد و مراد افالطون در ايـن قطعـه را بـر    اصل قرار مي جمهوريمشهور افالطون است ادعاي وي را در 

تا  522دقيقاً قطعة كند، كه جان كوپر از او نقل ميچنان ،)Cherrniss( چرنيس. كنداساس آن تفسير مي
داند، اما كوپر معتقد است كه اين دو بخش در شش مورد را منطبق با قطعة مورد بحث مي جمهوري 525

  .كندرا ناقص و مبهم معرفي مي جمهوريدر  افالطونمهم با يكديگر اختالف دارند و بيان 
  :توان به پنج مورد تقسيم كردادعاي افالطون در اين قطعه را مي

نفس است، زيرا هر قـوة حسـي فقـط محسـوس مناسـب خـود را درك       ) افاعل شناس(كننده ادراك. 1
فهمـيم كـه ايـن    تواند كيفيت محسوس ديگري را از همان شيء ادراك كند، هرچند ما ميكند و نمي مي

  .هاي متفاوت مربوط به يك شيء است يا خيرادراك
ع نفـس قـواي خاصـي    در واق. گيردادراك توسط نفس از طريق قواي حسي و نه با آنها صورت مي. 2
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  . دهندبراي ادراك دارد اما نه به اين معني كه اين قوا خودشان كار ادراك را انجام مي
هماني و غيريت، واحد و كثير، زوج و فرد و از مانند شبيه و غيرشبيه، اين، )koina(مفاهيم مشترك . 3

اي شـناخت آنهـا بـه ابـزار     تر هستي و نيستي از طريق هيچ قوة حسي قابل ادراك نيست و بـر همه مهم
  .حسي نياز نداريم

از آنجا كـه  . رسدروح با تالش خود از راه محاسبه و مقايسه به شناخت حقيقت اشيا و وجود آنها مي. 4
تـوان  شود اگر نفس به شناخت آنها نرسد نمياين امور مشترك است كه شناخت حقيقت اشيا را باعث مي

  .او را داناي به اشيا دانست
دست آورد و بـه  تواند حقيقت را بهتواند امور مشترك را دريابد پس نميآنجا كه ادراك حسي نمياز . 5

  .اين ترتيب ادراك حسي هيچ مشاركتي در معرفت ندارد
اند؛ هرچنـد در  چه بيان شد، مفسران دربارة اين بيان افالطون آراء مختلف و گاه متضاد ارائه كردهچنان

بنـدي  و جمع بين آراء افالطون و ارسطو به صور گوناگون اين تفكر را شكل طول تاريخ گرايش به تلفيق
هاي مختلف و فالسفه اسالمي و كرده است، همچون آراء مشائيان پس از ارسطو و نوافالطونيان در دوره

ورة تر بر دتوان به طور اجمال آراء مفسران با تأكيد بيشاما با كنار گذاشتن آنها مي. متفكران قرون وسطا
  :جديد را به هشت گروه تقسيم كرد

يكي شهود حسي و ديگر شهود عقلي، كه افالطون دومـي را معرفـت   : دو شهود متفاوت وجود دارد. 1
  .داند اما اولي را نهمي

شود، بلكـه آن  در فرايند شناخت ادراك حسي هيچ دخالتي ندارد و دريافتي از طريق آن حاصل نمي. 2
كه وجود را همان ادراك (توان مانند نظر باركلي اين گرايش را مي. يابدرميچيزي حقيقت است كه روح د

توان نظر سهروردي را نيز، بنا بـر تفسـيري،   مي. (آليستي لحاظ كرد، گرايش ايده)دانددر صحنة نفس مي
  .)طرحي ديگر از اين برداشت به حساب آورد

سـازي  كند، يعني هم احساس و هم مفهوميايجاد م» تصور«بنا بر نظر كوپر، ادراك حسي براي ما . 3
در واقـع  . شود كه كار روح اسـت حاصل مي» تصديق«اما معرفت در مقام . گيرددر اين مرحله صورت مي

  ).Cooper, 1970(كند تصديق حكم تأملي است كه روح بر اساس مفاهيم مشترك ايجاد مي
سازي برسـيم ولـي   توانيم به مفهومو مي شودبنا بر نظر كورنفورد، در ادراك حسي تصور حاصل مي. 4

شـود نـه بـا    گيرد و معرفت با آن حاصـل مـي  تصديق حكم وجودي است كه فقط توسط عقل صورت مي
  ).Ibid(ادراك حسي 

شود ظهور و پديدار اسـت ولـي حكـم    ادراك حسي فقط تأثيرپذيري انفعالي است و آنچه حاصل مي. 5
نفسـه برسـد و   تواند به حقيقت فيفكر با تالش زياد مي. ودشتوسط عقل بر اساس هستي شيء صادر مي

  ).Frede, 1987(برد همان را در مقام حكم به كار مي
شود، يعني ما به نحو مستقيم و خام حاصل مي» هاي علمينظريه«فهم حقايق محسوس با تكيه بر . 6

ه عبـارت ديگـر فهـم علمـي     فهميم، بيابيم بلكه با بينش و برداشت نظري ميحقايق محسوس را درنمي
  ). Pooper, 1998(است ) Theory Laden(مبتني بر نظريه 
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آيد احساس ادراك حسي فقط تأثيرپذيري حاصل از فعل و انفعال فيزيكي است و آنچه به دست مي. 7
پردازد تا آنها را تأييد و بـدين  است ولي عقل به طرزي كامالً مستقل به تأمل دربارة محصوالت حس مي

دهـد كـه   در اين صورت يا به اشتباه ويژگي هستي و حقيقت را به آن نسبت مـي . يب حكم صادر كندترت
شود كـه در  نزديك مي» امر واقع«خواهد بود، يا به » پديدار«نامد و متعلق آن مي» باور«افالطون آن را 

  .اشدمحصول حس اصالً معرفت نيست نه آنكه معرفتي ضعيف ب. گيرداين صورت معرفت شكل مي
توان بـه آن  ادراك حسي مرحلة ضعيف و پديداري معرفت است و از آنجا كه خطاي بسيار دارد نمي. 8

سازد تـا  اعتماد كرد و آن را معرفت دانست ولي همين مرحله زمينة بيداري و هوشياري نفس را فراهم مي
رخطا دانست و تـالش و  شود معرفت پمحصول حس را مي. به سمت حقايق  ازلي سفر كند و آنها را بيابد

. خطاست كه در عالم ديگر قرار دارد و عالم محسوس ساية آن استسير نفس براي رسيدن به معرفت بي
  ).نظر نوافالطوني و عرفاني(

رسـد قـول هفـتم در مجموعـة     با توجه به بيان افالطون در اين محاوره و محاورات ديگر، به نظر مـي 
بندي ما از آن با توجه به ديگـر آثـار افالطـون از    نتيجه، فهم و جمع در. تر قابل دفاع باشدمحاورات بيش
گونـه  ادراك حسي يكي از بسترهاي تفكر و تأمل روح براي فهم حقيقت اسـت، امـا هـيچ   : اين قرار است

، و اين برخالف نظر كورنفورد، ميشل فرد و جان كوپر دخالت تأليفي در خود معرفت يا بخشي از آن ندارد
اي براي آن مطـرح  يك سهمي متفاوت از ادراك حسي را براي معرفت حتي همچون مقدمهاست كه هر 

ماهيـت  . 1: انـد از هاي ما در مورد اين ادعا، كه در ادامه به تفصيل خواهد آمـد، عبـارت  استدالل. كنندمي
تعلـق   (ti esti) بـه خـود شـيء    (episteme)ادراك حسي در نظر افالطون كيفيـت اسـت امـا معرفـت     

. دهدبيني نمياست، در حالي كه ادراك حسي توان پيش» بينيپيش«مالك علم و دانش در  .2. گيرد مي
 .اسـت ) روح(معرفت فقط مربوط به نفـس  . 4. حكم متكي به تصور حاصل از احساس نيست. 3
تبط اسـت،  مـر  »مفـاهيم مشـترك  «معرفـت بـا   . 6. ترين مرتبة معرفت مستلزم باور صادق است پايين. 5
  .)نظرية آنامنسيس(معرفت يادآوري است . 7. ژه با هستيوي به

   ماهيت ادراك حسي. 1

» پديـدار «تـوان آن را  اولين دليل بر ادعا آن است كه ادراك حسي كيفيت اسـت و از ايـن جهـت مـي    
به نظر افالطون از آنجا كه عالم محسوس عالم حركت و تغييـر اسـت، اوالً هـر تغييـري در پـي      . دانست

شود و ثانياً هر شـيء  مي حاصل )paschein  /passion(و تأثيرپذيري ) poiein)  /actionتأثيرگذاري 
  :خوانيمچنين مي تتوستئهمحاورة  157تا  155در فقرة . »بودن«است نه » شدن«

يـك جنـبش اثـر    . عـده زيـادي دارد   اگر همه چيز جنبش باشد، جنبش خود بر دو نوع است و هر نـوع 
لذا در ادراك يكي حس است و يكـي محسـوس، هـر حسـي     . پذيردر اثر ميبخشد و يك جنبش ديگ مي

وقتي چشم يك شيء سرخ ... گيرد، مانند رنگ يا صدا ونامي دارد و محسوس بر اساس آن نام خاص مي
شود و چشم پر از حس بينايي مي. بيند از طرف چشم بينايي در حركت است و از طرف شيء سرخيرا مي
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شـود ولـي   شود و شيء نيز پر از سرخي مـي مي بينندهشود بلكه نمي بيناييي حس شود ولديدن آغاز مي
صادق است پس هيچ .... وهمين بيان دربارة سختي و گرمي . شودمي سرخشود بلكه نمي سرخيخودش 

شود گفت چيـزي اثـربخش و   حتي نمي. ... آيدچيز به خودي خود وجود ندارد بلكه بر اثر حركت پديد مي
طـور  رپذير است چون اوالً چيزي اثربخش خواهد بود كه با چيزي اثرپذير برخـورد كنـد و همـين   چيزي اث

-ثانياً چيزي كه اثربخش است در مواجهه با چيز ديگر اثرپذير مي. اثرپذير هم با اثربخش بايد برخورد كند
ورات يـك چيـز   بايد تصـ . ... »شودمي«بلكه همواره » هست«توان گفت پس دربارة هيچ چيز نمي. گردد

، »شـده «، »شـونده «را كنار گذاشت و وصف موافق طبيعت مثـل  ... و » اين و آن«، »مال من«، »ذات«
  ]).با اندكي دخل و تصرف[ مجموعه آثارافالطون، (» را به كار برد... و » گذرنده«

. ستدر اين فقره افالطون به صراحت از تأثيرگذاري و تأثيرپذيري هر موجود محسوس صحبت كرده ا
ــذاري   ــة تأثيرگ ــون كلم ــيش از افالط )(پ nποιει ــذيري ]و تأثيرپ ]Pascheinn)(πασχει  در

و آناكساگوراس آن را بـه كـار    كه هراكليتوس، آلكمايونهاي قائل به سيالن عالم مطرح بود، چنان فلسفه
 Poiotesسازد و آن كلمه مياند ولي افالطون كلمة جديدي را دربارة شيء محسوس از همين ريشه برده

)( sποιοτε  است كه از ريشةPoios       به معناي چگونـه بـودن گرفتـه شـده و لـذاPoiotes   را بايـد
بـه ايـن ترتيـب هـر      ).Peters, 1967, p. 162. ((what–sort-ness)چگونگي يا كيفيت ترجمه كرد 

چـه  «در مثال باال بينـايي كـه   . »چه بودن«شيء محسوس در نظر افالطون كيفيت يا چگونگي است نه 
توان به چشم نسبت داد، بلكه بيننده بودن كه چگونگي يـا كيفيـت اسـت بـه چشـم      است را نمي» بودن

بنـابراين، هـر چيـزي در عـالم     . طور سرخ بـه جـاي سـرخي در مـورد شـيء     شود و هميننسبت داده مي
) Phenomenon(» پديـدار «اگر كلمة . ستگيرد كيفيت يا وصف امحسوس كه مورد ادراك ما قرار مي

توانـد جـاي   را در فلسفة افالطون به كار بريم، اشكالي ندارد ولي پديدار هميشه كيفيت است و هرگز نمي
هاي افالطـون در  مثال). براي ماست» واقع«همان » پديدار«برخالف فلسفة كانت كه (واقعيت قرار گيرد 
ختي و گرمي را براي نمونه آورده است و بنا بر احساس مـا از آن  كه سرخي، ساند، چناناين فقره اوصاف

امـا دربـارة   . يابيم اما نه سرخي، سختي و گرمـي را كيفيت آن شيء، در واقع سرخ، سخت و گرم را درمي
سـرخي محسـوس   . شيء و چشم كه ذات هستند، فقط سرخي و بينايي مطرح است نه خود شيء يا چشم

كدام به حال خود باقي و قوة حسي، نه سرخي محسوس و نه بينايي چشم هيچ است و بينايي كاركرد ابزار
شـود و در  مانند، بلكه وقتي احساس صورت بگيرد سرخي تبديل به سرخ و بينايي تبديل به بيننده مينمي

گردد كه همان كيفيت است در حالي كه تأثيرگذار سـرخي  اين صورت احساس سرخ در بيننده حاصل مي
توان گفت در فعل احسـاس فقـط كيفيتـي در قـوة حسـي حاصـل       در نتيجه، مي. ر بينايي بودهو تأثيرپذي

نفس از نظر افالطون متأثر از بدن يـا قـوة حسـي    . گرددشود كه همين كيفيت توسط روح دريافت مي مي
  .كند كه اين بحث را در ادعاي دوم مطرح خواهيم كردشود بلكه فقط آن را دريافت مينمي

، »هست«توان گفت كه ديگر در ادعاي اول آن است كه به هيچ چيز در عالم محسوس نمينكته مهم 
گويد هيچ چيـز  همين محاوره گذشت، افالطون مي 157طور كه در بند همان. »شودمي«بلكه بايد گفت 

و توان گفـت وجـود دارنـد    به نحوي كه حتي اثربخش و اثرپذير را هم نمي. آيدوجود ندارد بلكه پديد مي
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چيزي سخن گفـت  » هست«شود از باشد و لذا نمياثربخش در عالم محسوس از جهتي ديگر اثرپذير مي
، »شونده«است اوصاف ) سيالن و شدن(آن وصفي كه موافق طبيعت . »شودمي«بلكه همواره بايد  گفت 

و » آن«و » ايـن «است نه حتي شدن و گذراندن، چه رسد به خود شـيء، ماننـد   ... و » شده«، »گذرنده«
گيرد نه به شدن؛ چه رسد به شونده در ادعاي ششم بحث خواهيم كرد كه معرفت به هست تعلق مي. 2...

  .كه بسيار از حقيقت و ذات دور است
اي بـراي معرفـت   توانـد مقدمـه  آيا همين مقدار از دريافت حسي، كه اگر آن را ادراك حسي بناميم، مي

كـه صـرفاً تغييـر و شـوندگي اسـت       ير و كيفيت است و حسـي باشد؟ چگونه موجودي كه فقط حالت متغ
اي ندارند، پـس هرگـز   مندي هيچ رابطهباشد؟ به نظر افالطون اينها جز بهره بودنو  ذاتو  خودتواند  مي
  .بخش هم باشند چه رسد به اينكه خود معرفت باشندتوانند معرفتنمي

  بيني استمالك علم و دانش پيش. 2

كند كه معرفت آن است كه به ما و در رد ادراك حسي اشاره مي تتوستئهر محاورة افالطون چند بار د
دانـيم كسـاني هسـتند كـه قـدرت      افرادي كه ما در عرف آنها را اهل علم مـي . دهدبيني ميقدرت پيش

نـه بـه هـر كسـي،     » بيمار بايـد بـه طبيـب رجـوع كنـد     «بيني دارند و به همين دليل است كه مثالً  پيش
؛ از ايـن رو اسـت كـه    »فهمـد دان مـي موسيقي را موسـيقي «، »داندآيندة انگور را كشاورز ميمحصول «

توان پذيرفت كسي كه دانـا و خردمنـد   پس ديگر نمي«: گويداز همين رساله مي 180افالطون در شمارة 
  .»نيست مقياس همه چيز باشد

واقعيتي دارد و آن اينكـه بـرخالف    پذيرد كه اين نظر عرفي مردم داللت بربدين ترتيب، افالطون مي 
در . مقياس چيزهـا هسـتند   افراد دانا و خردمندنظر پروتاگوراس هر فردي مقياس دانش نيست، بلكه فقط 

يكي مالك معرفت در طبيب، كشاورز، موسيقيدان و غيره، كـه  : توان صحبت كرداين باره از دو جهت مي
كه بحث مقالة حاضر نيز هست، اينكه افالطـون بـاز هـم     كند و ديگريافالطون اينها را عالم معرفي مي

  .داندادراك حسي را با اين مالك معرفت نمي
عدم معرفت بودن ادراك حسي در اين بيان افالطون در واقع اعالم اين مطلب است كه ادراك حسـي  

معرفـت   بدون آنكه بدانيم مالك. از آن جهت كه ادراك حسي است مالك معرفت بودن را در خود ندارد
توانند بـراي  آيد كه فقط افراد دانا ميهاي افراد دانا در نظر مردم اين مفهوم به دست ميچيست در نمونه

توانست صرفاً از ادراك حسي به اگر اين دانش مي. بيني كنندرفع مشكالت نظر دهند و دربارة آينده پيش
بايد بتوانند به چنين دانشي دسـت يابنـد و    شوندها كه با اين توانايي متولد ميدست آيد، پس همة انسان

البته . در اين صورت همه دانا بودند و نياز نبود كه براي حل مشكالت به سوي اهل دانش و دانايان بروند
هاي مورد اشاره در مثال افالطون را افراد باتجربه بناميم و از آنجا كه تجربه را برآمـده  ممكن است نمونه
هـاي افالطـون را بـه ادراك حسـي ربـط دهـيم؛ امـا        ، آنگاه بخواهيم اين مثـال دانيماز ادراك حسي مي

كند بلكه از آن جهت كه اينها عالم و دانا هستند مـورد  افالطون اصالً بحث از تجربي بودن اين افراد نمي
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 داند كـه از ادراك حسـي حاصـل   از طرف ديگر، افالطون تجربه را هم علم مي. انداستدالل او قرار گرفته
   .اي محال خواهد بودشود بلكه بدون فعاليت نفس و تالش عقلي چنين تجربهنمي

  حكم متكي به تصور حاصل از ادراك حسي نيست. 3

بـه نظـر او گرچـه ادراك حسـي     . كندجان كوپر معتقد است كه ادراك حسي براي ما تصور درست مي
دهد كه مفهـومي بـر   ن قدرت را ميشود به ما ايمعرفت نيست ولي احساسي كه از اين طريق حاصل مي

اطالق مفهوم در واقع بـر تصـوري اسـت كـه از صـرف      . اساس آن بسازيم كه بر شيء قابل اطالق باشد
شـود  هاي عقلي كه بـر حقيقـت شـيء مـي    و اين اطالق مفهوم با اطالق. ادراك حسي حاصل شده است

كـوپر بـين   . ان معرفت به حساب آوردتومتفاوت است و به اين ترتيب ادراك حسي و اطالقات آن را نمي
شوند، مثل رنگ قرمز و مفـاهيمي كـه مشـترك ميـان اشـيا      مفاهيمي كه از طريق قوة حسي حاصل مي

شـود  گذارد كه اولي فقط با مواجهة حس به نحو كامل حاصل ميهستند، همچون زيبايي، چنين فرق مي
بر ديدن شيء نيازمند يادآوري و به خـاطر   شود، زيرا اين حكم عالوهاما دومي با صرف ديدن حاصل نمي

اند، سپس نيازمند مقايسة آنهاست تا مالك زيبـايي بـه دسـت    آوردن اشياء ديگر قبلي است كه ديده شده
  ). Cooper, 1970. ك.ر(آيد 

اما اشكال اين گفته آن است كه اوالً افالطون دربارة احساس فقط از تأثير و تأثر فيزيكـي آن صـحبت   
وگـوي  معرفـت گفـت  (طرف ديگر ويژگي معرفت را تماماً و مستقالً به روح نسـبت داده اسـت    كرده و از

؛ ثانياً اطالق كردن مفهوم بايد بر دريافتي از واقع باشد، امـا آنچـه در ادراك   )خاموش روح با خودش است
بتني بـر  م  (representation)با اين حال تصور . نيست) آنچه هست(آيد اصالً واقع حسي به دست مي

ها و نظر ارسطو يا رواقيان و اپيكوريان چنين فرضي پذيرفته كه در نظر اتميستفرض انطباع است، چنان
در نظـر اصـحاب انطبـاع، معرفـت از سرچشـمة      . دانداما افالطون ادراك حسي را انطباع نمي. شده است

دانـد كـه قبـل از بـدن بـا      فت مـي ، تغذية نفس را از معرفايدروسافالطون در رسالة . يابدانطباع بروز مي
آورد، اما در زندان تن كه به كنجي خزيده بايد تالش كند تا مشاهدة مثُل يا همراهي خدايان به دست مي

اي به دست آورد و در اين مرحله است كه يا بـا خيـال و تـوهم خـود غيرمعرفـت را معرفـت جلـوه        تغذيه
  .گيردآورد و نشاط ميه ياد ميتر كسب كرده بود بدهد يا معرفتي را كه پيش مي

  اي نفساني استمعرفت صرفاً مقوله. 4

آيد و نه از قواي حسـي، دو مطلـب بسـيار    دربارة اينكه معرفت فقط از طريق نفس و روح به دست مي
كنـد؛ يعنـي قـوة    اوالً ادراك و فهم مربوط به نفس است و در قواي حسي تحقق پيـدا نمـي  : اهميت دارد

كند كه بعد آن را تحويل نفـس دهـد، بلكـه    اي را از خارج دريافت نمينخوردهدست حسي چيز مستقل و
شـود، هـم دامنـة وسـيعي دارد و هـم      ثانياً دريافتي كه در نفس حاصل مي. كننده استخود نفس دريافت

شود نه به قوة حسي، در ابتداي همـين فقـرة   اما دربارة اينكه ادراك به نفس مربوط مي. تريوحدت بيش
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  : گويدعبارتي روشن وجود دارد كه مي تتوستئهاز رسالة  184ورد نزاع يعني بند م
بيند و با چه چيز صداهاي بلند و كوتـاه را  اگر بپرسم انسان با چه چيز اشياء سياه و سفيد را مي: سقراط

با  آيا درست است بگوييم كه چشم آن است كه. هايشدهي با چشمان و گوششنود، گمانم جواب ميمي
  ... طور گوش بينيم؟ و همينبينيم يا آن است كه از طريق آن ميآن مي
  .كنيم نه با آنهااز طريق آنها ادراك مي: تتوستئه

آيـد ولـي   هاي چوبي بوديم كه چندين ادراك به درون ما مـي شد كه ما مثل اسبخيلي بد مي: سقراط
خواهي بنامي، چيزي كـه  ل روح يا هر چه ميحا. يك چيز واحدي نبود كه همة آنها در آن منعكس شوند

  .كنيماز طريق چشم و گوش و نه توسط آن ما همه آنچه قابل ادراك است را درك مي
دهد كه دريافـت  افالطون در اين عبارت ابتدا دريافت انسان از اشياء سفيد و سياه را مورد توجه قرار مي

رسد آنها ابزار مـا هسـتند و لـذا از    چون به نظر مي ...مربوط به انسان است نه مربوط به چشم يا گوش و 
كنند امـا ادراك  در اين بيان ابتدايي، قواي حسي ابزار و وسيله بودن را القا مي. كنداستفاده مي» با«حرف 

ج  184با اين حال، افالطون بالفاصـله در بنـد   . شودانجام مي) يعني نفس و روح(همچنان توسط انسان 
ادراك . كنيماشيا را نه با چشم و گوش بلكه از طريق آنها ادراك مي) روح يا انسان(ا كند كه ماصالح مي

كننـد، زيـرا اگـر    و فهم همچنان مربوط به روح و نفس است و قواي نفس هيچ نقشي در ادراك ايفا نمي
نفس محدود  اي براي دريافت معرفت باشند كه روح به كمك آنها نياز داشته باشد، آنگاهآنها ابزار و وسيله
برد كـه گويـا   را به كار مي» از طريق«به همين دليل افالطون عبارت . شود و متأثر از آنهابه اين ابزار مي

براي فهم بهتر ايـن مطلـب   . كندنفس در اين تفسير به نحو مستقيم همان كيفيت و شونده را دريافت مي
ر بـه ابـزاري نيـاز داريـم كـه توسـط آن       گاه براي گرفتن يا برداشتن يك شيء دو: توان تشبيهي كردمي

بتوانيم شيء را به دست آوريم، اما گاه براي گرفتن آن شيء نيازمنديم كه از طريق معبـر و گـذري بـدان    
. رسيم گرچه مقيد به طريقي خـاص خـواهيم شـد   دست يابيم؛ در صورت اخير، مستقيماً به خود شيء مي

نداريم بلكه رابطة ما با ابزار است و به كمـك آنهاسـت    اي با شيءولي در صورت نخست، ما اصالً رابطه
افالطون حتي اين مقدار براي قواي حسي اعتبار قائـل نشـده اسـت كـه     . گيريمكه شيء را در اختيار مي

برخالف كانت كه دريافت حسي را مشـروط بـه حـدود اعمـال     (معرفتي مقيد به قواي حسي حاصل شود 
  .)داندشده از طرف حس مي

شـود يـا   يار مهمي در اينجا قابل طرح است و آن اينكه كيفيتي كه در نزد نفس حاضـر مـي  موضوع بس
تواند قوة حسي را ناديده بگيرد؟ فهم طريقي بـودن قـوة   يابد، چيست؟ آيا نفس مينفس خودش آن را مي

 اگر قـوة حسـي كـامالً   . 3حسي در اين بيان افالطون تفاسير متفاوتي را  از ادراك حسي باعث شده است
هاي خارجي باشند، تضعيف شود، به نحوي كه همة ادراكات حاصل در صحنة نفس همان كيفيات يا يافته

ناميد در حالي كه بايـد نفسـاني حسـاب    هاي حسي را به اعتبار واسطه و طريق، حسي توان تمام دادهمي
رسـد ايـن تفسـير دو    نظر مـي اما به  4.كندآليسم دورة جديد را تأييد و تقويت ميشوند؛ و اين تصوير ايده

دانـد و بـه ايـن    اشكال داشته باشد، يكي آنكه افالطون ادراك حسي را تعاملي بين حاس و محسوس مي
. دانـد دهـد و آن را تأثيرپـذيري قـوه حسـي مـي     ترتيب كيفيت حاصل از اين روند را در يك چيز قرار مي
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يم، ادراك حسي نوعي رابطة تعاملي ميان بيان كرد) 156فقرة  تتوستئهمحاورة (كه در بخش پيش چنان
پس از نظر افالطـون نفـس آنچـه را از    . محسوسات است كه نتيجة آن دريافتي در قوة حسي خواهد بود

در نظر افالطون نفس بـا حـبس در   . تواند به خارج از بدن برودكند و نيز نميطريق قوه آمده دريافت مي
  5.به اجسام را نداردبدن تا زمان مرگ همراه است و قدرت ورود 

كند حاصل روندي است كه در تعامـل بـين قـواي حسـي و محسـوس      بنابراين آنچه نفس دريافت مي
، پس هرگز ثابـت نيسـت و دائمـاً ايـن     »بودن«است نه » شدن«گيرد و از آنجا كه اين تقابل صورت مي

 تيمائوسطون بنا بر محاوره ناميم كه در نظر افالشود، و اين حالت را احساس ميدريافت نو و تجديد مي
اگر به اين طريق در نفس تصوري حاصل شود، صرفاً همان دريافتي . با احساس لذت و درد متفاوت است

ولي احساس به معناي انطباع نيست كه نوعي انفعـال در نفـس حاصـل    . شوداست كه احساس ناميده مي
وجود فاصله بـين نفـس و بـدن در فلسـفة     به دليل . شده باشد، بلكه فقط آگاهي و مشاهدة كيفيات است

  . افالطون رابطة مستقيم تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين حركت قوه حسي و نفس وجود ندارد
تري از احساس و ادراك حسي دارد و مطلب دوم دربارة اين ادعا آن است كه دريافت نفس دامنة وسيع

هـاي  شد كه مثل اسبخيلي بد مي«: گويدميتتوس د به تئه 184سقراط در فقره . نيز داراي وحدت است
آمد ولي يك چيز واحدي نبود كه همه آنها در آن مـنعكس  چوبي بوديم كه چندين ادراك به درون ما مي

چشـم يـا   . »كنـيم خواهي بنامي؛ ما همه آنچه قابل ادراك است را درك ميشوند، حال روح يا هر چه مي
يابيم و به قول سـقراط  كنند ولي ما همه شيء را درمييگوش هر كدام بخشي از يك شيء را منعكس م

سـقراط در ادامـة همـين    . مثل اسب چوبي نيستيم كه هر دريافت واحد را جداي از دريافت ديگر بگيـريم 
  : گويدمطلب مي

كنيم، همه بـه بـدن   آيا ابزارهايي كه توسط آنها اشياء گرم و سرد، سخت، سبك يا شيرين را درك مي
  ا به چيز ديگر؟تعلق دارند ي

  .به بدن: تتوستئه
پس اگـر  . تواني از طريق ديدن درك كني و برعكسكني نميآنچه از طريق شنيدن درك مي: سقراط

تواني يـك ادراك از هـر دو داشـته باشـي،     در نظر بگيري نمي) شنيدن و ديدن(يك چيز را درباره هر دو 
. حال يك رنگ و يك صدا را در نظر بگير. دو را دريابند توانند به تنهايي هركدام از ابزارها نمييعني هيچ

  تواني دريابي؟آيا يك چيز بودن را درباره آنها مي
  .آري: تتوستئه

اينكه هر كدام متفاوت از ديگري است و مثل خودش است، اينكه هر دو دو تـا هسـتند و هـر    : سقراط
  .هم لحاظ كني تواني آنها را شبيه يا غير شبيهاند و همچنين ميكدام يكي

  .آري: تتوستئه
تواني با بيني آنچه بين هر دو مشترك است را نميكني؟ مياز طريق چه همة اينها را درك مي: سقراط

خواهي بداني آنها شورند يا نه، حتماً با ديدن يا شنيدن امتحان حال فرض كن مي. يكي از آنها درك كني
  .كردينمي
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  .البته از طريق زبان: تتوستئه
كند كه براي تو آنچه بين هر دو مورد مشترك اسـت  حال آن قوه از طريق چه چيزي عمل مي: سقراط
بري؟ چه يا با كلمات ديگر به كار مي» نيست«و » هست«منظورم آن است كه با كلمات . شودآشكار مي

ادراك  شـود همـة مـا آن را   كني؟ از طريـق چـه چيـزي آنچـه درك مـي     ابزاري را براي آنها استفاده مي
  كنيم؟ مي

منظور تو وجود و عدم، شباهت و عدم شباهت، يكي و غيري، همچنين بودن و هر عددي بر : تتوستئه
شـود  و آشكارا پرسش تو دربارة زوج و فرد و همة آنچه به اين صفات مربوط مـي . آنها اطالق كردن است

  .شناسيميز را با روح ميخواهي بداني از طريق كدام ابزار حسي و بدني ما همه چاست و تو مي
  .پرسمها را ميهمين. دقيقاً همين منظورم است: سقراط

بـه نظـرم در بررسـي    . به نظرم در اين موارد اصالً ابزاري وجود نـدارد و مثـل بقيـه نيسـت    : تتوستئه
  .كندهاي مشترك از هر چيزي روح از طريق خودش عمل ميويژگي

كند امور ديگـري وجـود دارنـد    ا از طريق قواي بدني لحاظ ميروح با آنكه برخي چيزها ر. آري: سقراط
  .شوندكه به تنهايي و از طريق خودش درك مي

دهد كه در نظر افالطون بسياري از حقايق دربارة شيء محسوس وجـود دارد كـه   اين عبارت نشان مي
مقـام ادراك   شـود كـار روح را در  دهد نـه توسـط ابـزار، بـه طـور خالصـه مـي       روح به تنهايي انجام مي

روح  -2. يابـد روح از طريق هر حس ظاهري وجهي از شيء را درمـي  -1: محسوسات چنين خالصه كرد
بـه   -3. كنـد هاي مختلف از حواس متفاوت دربارة يك شـيء را درك مـي  به طور مستقل وحدت دريافت

واحد يا كثيـر  مثل شباهت و عدم شباهت، اين هماني و غيريت،  (koina)طور مستقل فهم امور مشترك 
اينهـا را  يابد و به بيـان سـقراط   تر هست يا نيست بودن را مي، و از همه مهم... بودن، زوج و فرد بودن و 

ها مربوط به روح است و بدون اينها حصـول معرفـت    همة اين فعاليت. كندروح از طريق خودش عمل مي
  .بنابراين معرفت تماماً نفساني است. غيرممكن است

  ترين حد معرفت باور صادق استپايين. 5

افالطون در محاورات زيادي به پندار درست پرداخته است كـه در برخـي مـوارد معرفـت بـودن آن را رد      
بخش دوم بحث خـود   تتوستئهكه در همين محاورة دهد؛ چنانكند و در برخي موارد مورد تأييد قرار مي مي

 منـون معرفت باشـد، ولـي در محـاورة    ) پندار درست(ر صادق پذيرد كه باودهد و نميرا در اين باره قرار مي
اما اين نظرات . پذيردكند و آن را ميشناسي بحث ميدربارة معرفت بودن باور صادق و جايگاه آن در معرفت

شويم كه هماهنگي خاصي را با خـود  توان ناسازگار دانست بلكه با بررسي و دقت متوجه ميافالطون را نمي
بر اساس يكي بـودن ادراك حسـي و    تتوستئهتوان گفت كه رد باور صادق در محاورة موع ميدر مج. دارند

يكي باوري : كندكند كه ادراك حسي دو نوع باور براي ما حاصل ميتتوس پيشنهاد ميتئه. باور صادق است
 از ادراك حسـي  كند؛ از اين رو، باوري كـه كه مطابق با واقع نيست و ديگري باوري كه واقع را منعكس مي
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سقراط در پاسخ به اين پيشنهاد بـاور صـادق را از ايـن    . آمده باشد و واقع را منعكس كند معرفت خواهد بود
در اين محاوره، افالطون معتقد است . كندداند و به اين جهت معرفت بودن آن را رد ميطريق غيرممكن مي

گي نادرست ندارد تا بتوان درست را از آن جدا كه باوري كه فقط متكي به ادراك حسي و احساس باشد، ويژ
از ايـن طريـق كـذب و صـدقي حاصـل      شود كه با تقسيم انواع امكان خطا در ادراك حسي معلوم مي. كرد
فرق كسي كه باور صادق دارد با كسي كه معرفت كامل دارد را مـورد بحـث    منونولي در محاورة . شود نمي

پردازد و جـنس معرفتـي را بـراي    محاوره به تشابه و تفاوت اين دو مي اين 899تا  894دهد از فقرة قرار مي
ترين باور صادق در اين صورت پايين. نيز اين تأييد وجود دارد فايدروسو  جمهوريدر . پذيردباور صادق مي

شـود و نـه   حد معرفتي انسان در جهان محسوس است و اين حالت معرفتي نه از ادراك حسي حاصـل مـي  
البتـه بـاور صـادق    . ا آن دارد، و تماماً مربوط به روح است و كامالً مستقل از حس و ادراك حسياي برابطه

هاي معرفت را در خود دارد و سير ديالكتيكي واقعي براي رسـيدن  تمام معرفت نيست، اما اولين بروز و جلوه
  .رود به معرفت و فهم حقايق پس از اين مرحله پيش مي

  ك مرتبط استمعرفت با مفاهيم مشتر. 6

 koinosكلمه . پرداخته است κοινα هاي متفاوتي به بحث از مفاهيم مشتركافالطون در محاوره
ــوم    ــا عم ــاي مشــترك ي ــه معن ــاني ب ــاي koinonاســت و ) common / public(در يون ــه معن  ب

community, state, public affair وع فعاليـت ذهـن و نفـس    در واقع در اين موارد ن. رودبه كار مي
و همـين بخشـي    تتوستئهافالطون در محاورة . گيردبراي يادآوري و حصول معرفت مورد بحث قرار مي

 185تر اشاره شـد در  كه پيش؛ چنان6كه مورد بحث ماست، به وضوح مفاهيم مشترك را بيان داشته است
  :گويدد مي 185ج تا 

كه براي تو آنچه بين هر دو مورد مشترك اسـت آشـكار   كند حال آن قوه از طريق چه چيزي عمل مي
بري؟ از طريق چه يا كلمات ديگر به كار مي» نيست«و » هست«منظورم آن است كه با كلمات . شودمي

  كنيم؟شود ما همة آن را ادراك ميچيزي آنچه درك مي
واحد بـودن و هـر   منظور تو وجود و عدم، شباهت و عدم شباهت، يكي و غيري و همچنين : تتوستئه 

عددي بر آنها اطالق كردن است و آشكارا سئوال تو درباره زوج و فرد و همه آنچه به اين صفات مربـوط  
  .شناسيمخواهي بداني از طريق كدام ابزار بدني ما همه چيز را با روح ميشود است و تو ميمي
  .پرسمهمين اينها را مي. دقيقاً همين منظورم است: سقراط 
بـه نظـرم در بررسـي    . به نظرم در اين موارد اصالً ابزاري وجود ندارد و مثـل بقيـه نيسـت   : وستتتئه 

  .كندروح از طريق خودش عمل ميهاي مشترك از هر چيزي ويژگي
كنـد  روح با آنكه برخي چيزها را از طريق قواي بدني لحـاظ مـي  ... همين را بايد بگويي . آري: سقراط 

  . »كندطريق خودش لحاظ ميبه تنهايي و از امور ديگري وجود دارند كه 
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: چند نكته اينجا اهميـت دارد . تر امور مشترك استاين همان مفاهيم مشترك يا به تعبير بهتر و دقيق
اند و به اين ترتيب در خارج وجود دارنـد؟ در ثـاني آيـا ادراك حسـي     يكي آنكه آيا مفاهيم مشترك واقعي

ه فهم آنها توسط كدام نيرو و قوه است، و چهارمين مطلـب اينكـه آنهـا    نقشي در فهم آنها دارد؟ سوم آنك
  اند و چه نقشي در معرفت دارند؟چه چيزهايي

... تر از واقعي بودن رنگ خاص و صـداي خـاص و   واقعي بودن مفاهيم مشترك در نظر افالطون بيش
تر گذشـت، در  كه پيشانشود، زيرا در اين موارد ادراك حسي، چناست كه توسط قواي حسي دريافت مي

رسد اما مفاهيم مشترك كيفيت نيستند، زيرا در طي اثر تعامل و تأثير و تأثري است كه به يك كيفيت مي
توانند اينهـا را دريافـت   دهد كه قواي حسي اصالً نميسقراط نشان مي. اندروند تغيير و تحول قرار نگرفته

كند كه در اين امور اصالً ابزاري وجود ندارد و با بقيـه  كيد ميتتوس را تأييد و تأكنند و در نهايت قول تئه
هاي مشـترك را روح از طريـق   متفاوت است و اين ويژگي... يعني با ادراك رنگ خاص، صداي خاص و 

در اين امور حتي همكاري چند حس با هم نيز . كند و لذا نبايد از نوع تأثير و تأثري باشدخودش عمل مي
در نگـاه افالطـون حـواس هـيچ     . شـد ت ندارد كه اگر چنان بود بايد كيفيتي مشترك ميدر اين امر دخال

شود و در آنجا بـه  همكاري مشتركي با هم ندارند، جز وحدتي كه در مقام دريافت در روح واحد حاصل مي
شود وحدت روح است نه وحدت محسوس يا حواس، و رسند، اما وحدتي كه در آنجا حاصل ميوحدت مي

لحاظ  روح به تنهايي و از طريق خودشاينها را . اين وحدت محصول ابزارهاي مختلف بدني نيست اساساً
ولي در نظر افالطون اين به معناي غير واقعي و امري خيالي يا موهـوم نيسـت، بـرعكس ادراك    . كندمي

و دقيقاً بـه  رسد حسي است كه چون تغيير يافته و كيفيت شده است امري غير واقعي و موهوم به نظر مي
الـف بـه خصـوص     186در . اندها و مفاهيم مشترك واقعيتواند معرفت باشد؛ اما ويژگيهمين جهت نمي

هستي را كجا قـرار  : سقراط«: كه همان واقعيت است چنين پرسش و پاسخي آمده است» هستي«دربارة 
روح بـا  نهـايي اسـت كـه    جـزء آ : تتوستئه. دهي؟ چون عالوه بر آنها هستي با هر چيزي همراه استمي

 فايـدروس كه در محاورة در اينجا هستي دقيقاً داللت بر واقعي بودن دارد، چنان. »رسدخودش به آنها مي
دانـد و  اي كه واقعاً هست ميكند و آن را هستي واقعي يا هستيصحبت مي ”Ousia ontos ousa“از 

و هسـتي شـيء تمامـاً بـر واقعيـت داللـت        بنابراين وجود. شودشبيه آن در محاورات ديگر هم يافت مي
هسـتي يـا واقعـي بـودن هـر شـيء در نظـر        . 7آيـد كند كه اصالً از طريق ادراك حسي به دست نمي مي

افالطون يعني خود شيء و غيرواقعي بودن يعني مخلوط با ديگري شدن يا مرتبط با غير بودن كه كيفيت 
كه به تحليل نحـوة وقـوع ادراك حسـي     تتوستئهة لذا در بخش اول محاور. نامداست و اين را شدن مي

كنـد  ، و وقتي با ديگري ارتبـاط پيـدا مـي   »هست«تا وقتي شيء با خود ارتباط دارد «: گويدپردازد، ميمي
: گويـد كه پيش از اين جمله ميكند؛ چنان، و به خاطر ارتباط با ديگري تغيير پيدا مي)ب 161(» شودمي«
كنـد و نـه اثـربخش، بلكـه هنگـام مواجهـه و       اثرپذير به خودي خود تغيير مي شود كه نهنتيجه اين مي«

و اين به معناي غيرواقعي بودن است و به همـين  ). الف 161(» شوداست كه تغيير پيدا مي] حسي[ادراك 
  .تواند معرفت باشدجهت نمي

د ولي از طرفي به نظر تواند هيچ نقشي در مفاهيم مشترك داشته باشبنابراين، ادراك حسي ظاهراً نمي
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كند و از طرفـي بخشـي ديگـر از بيـان     رسد اين ادعا رابطة معرفت با دريافت حسي را كامالً قطع ميمي
كـه در ادامـة بحـث    افالطون، در همين فقرة مورد بحث، به نحوي دخالت حس را نشان داده است؛ چنان

  : گويدسقراط مي) الف 186(باال 
  .يرهمان، زشت و زيبا و بد و خوب نيز چنين استشبيه و غير شبيه، همان و غ

اي بـين  ظـاهراً روح محاسـبه  . كنـد گمانم روح وجود آنها را در مقايسه با يكديگر بررسي مي: تتوستئه
  . دهدگذشته و حال و در رابطه با آينده در درون خود انجام مي

همد و از همـين طريـق نرمـي    فشيء زبر را مي] زبري[صبر كن، روح از طريق المسه سختي : سقراط
شيء نرم را؛ اما از جهت وجود آنها، اين واقعيت كه آنها هستند و تقابل آنها و وجود اين تضاد، مسئله فرق 

  .كند با مقايسة آنها با هم براي ما به تصميمي برسدخود نفس تالش مياينجا . دارد
ولي در پرسـش جديـدي كـه سـقراط از     در اين قسمت ابتدا بيان شده بود كه اينها فقط كار روح است 

كند و آن اين است كـه گويـا ادراك   تتوس به نحوي ديگر بين آنها ارتباط برقرار ميكند، تئهتتوس ميتئه
. بندي كلي برسدكند تا نفس بتواند از دل آنها به يك جمعحسي مواد خام واقعي را براي نفس فراهم مي

شـود و آن  يرا نحوة ديگري در فهم و رسيدن به معرفت عمـل مـي  گويد او بايد صبر كند، زاما سقراط مي
كه زبـري  كند، چناناين است كه اوالً ادراك حسي فقط امر جزئي و مربوط به يك قوة خاص را درك مي

تواند معرفت پيدا كند، و آنها با يكديگر ثانياً حس به وجود آنها نمي. اين شيء زبر يا نرمي اين شيء نرم را
از اين رو، نفس اوالً زبري را با خود شيء زبر و نرمـي را بـا   . ند و حتي اين شيء واحد واحد استدر تضاد

شود و ثانياً زبري را با نرمي و شيء همانيِ آنها ميكند كه مربوط به وجود و اينخود شيء نرم بررسي مي
شـود و آنگـاه پـس از    آنيِ آنها ميكند كه مربوط به تضاد و اين نهزبر را با شيء نرم مقايسه و بررسي مي

اختيـار و   در واقـع » بـه تصـميمي رسـيدن بـراي مـا     «عبـارت  . رسدمي تصميمي براي مابررسي آنها به 
رسـد افالطـون   كند و به نظر مياي بين دريافت علي و معلوليِ ادراك حسي و فهمِ نفس ايجاد مي فاصله

و  منـون كه وقتي بـا محـاورات   چنان(ا بيان نكرده است دهد كه در اينجا آنها رامور ديگري را دخالت مي
شويم كه امور ديگري هـم  دربارة ديالكتيك و فعاليت خاص ذهن مقايسه كنيم، متوجه مي... و  فايدروس

خواهـد  دهد و هم نمـي اين بيان در فقرة مورد بحث هم آزادي نفس را مورد تأكيد قرار مي). دخالت دارند
آنچه ادعاي مقالـة حاضـر اسـت اينكـه ادراك     . دريافت ادراك حسي را بپذيرد ربط بودن حكم نفس بابي

هـاي حسـي   حسي در معرفت دخالت علّي و مستقيم ندارد، بلكه معرفت كامالً نفساني است و از دريافـت 
اما معني اين ادعا آن نيست كه رابطة دريافت حسي با معرفت گـزاف اسـت و نفـس در مقـام     . آزاد است

  .برداي از آن نميوري هيچ بهرهمعرفت و يادآ
آيد، سقراط در همين فقـرة مـذكور   به دست مي در اين باره كه مفاهيم مشترك توسط كدام نيرو و قوه

شود بلكه تماماً و مستقالً كار گويد كه اين مفاهيم توسط هيچ قوة بدني حاصل نميدر باال به صراحت مي
له نياز به تالشي سخت دارد و در همين مرحلـه اسـت كـه    روح در اين مرح. رسدروح است كه به آن مي

ممكن است خطا رخ دهد و به واقع نرسد يا صادق باشد و به واقع برسد؛ اما در هر صـورت ايـن فعاليـت    
هـا  گيرد تا بتواند تصميم از واقع بگيرد، فقط فرآوردهآنچه در اختيار روح قرار مي. روح كامالً مستقل است
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هـا و مخصوصـاً   هـا و اسـطوره  هاي ديگران و شنيدهست بلكه امور ديگري مثل گفتههاي حسي نيو داده
گيري و فعاليت نفـس  سخنان حكيمانه و الهي، كه افالطون براي آنها نقش مهمي قائل است، در تصميم

تواند بـه  در دستيابي به معرفت دخالت دارند و در نهايت فعاليت و تأمل جدي خود نفس است كه او را مي
دهد و اين ديالكتيـك معرفتـي   ديالكتيك مهم افالطون در همين مرحله است كه رخ مي. عرفت برساندم

و از نـوع  » ديانويا«اين مرحله از تالش همان مرحلة  جمهوريشده در محاورة بنا بر ساختار ترسيم. است
  .افتد و قبل از اپيستمه استرياضي است كه اتفاق مي

يا وجود و عدم، شـباهت و  » نيست«و » هست«: اند ازد بحث ما عبارتمفاهيم مشترك در محاورة مور
» هسـتي «اما افالطون بر مفهـوم  . عدم شباهت، واحد و كثير، همان و غيرهمان، زشت و زيبا، خوب و بد

) الـف 186(كـه در عبـارت مـذكور    انـد، چنـان  ترين تأكيد را دارد و گويا بقي مفاهيم نيز به آن متكيبيش
. »دهي؟ چون عالوه بر آنها هستي با هـر چيـزي همـراه اسـت    هستي را كجا قرار مي«: يدگوسقراط مي

اينكه هستي با هر چيزي همراه باشد شامل همان مفاهيم مشترك ديگر هم خواهد بود و به ايـن جهـت   
جمـع  «دهـد و آن  مـي  koinaتعريفـي از   فايدروسافالطون در محاورة . هاستترينِ واقعيهستي واقعي

در ايـن محـاوره همـين فعاليـت را هنـر      . اسـت » هاي حسي در يك وحدت مسـتدل كثرت ادراككردن 
الـف آن   265در بنـد  . گيـرد نامد و همين روش جمع و تقسيم است كه سقراط به كـار مـي  ديالكتيك مي

چه در سخن گفتن و چه در انديشيدن بايد بتوان در واحد جزئيات كثير و در جزئيات كثيـر و  «: خوانيم مي
  .»اين هنر ديالكتيك است. پراكنده صورت واحد را ديد

اي از نيز موارد كلـي  جمهوريكه در شود، چنانهم همين موارد ذكر مي فايدروسو  منوندر محاورات 
هـاي خـود   اي كه ميشل فرد و جان كوپر در مثالاين دست مطرح شده است و اين موارد با نحوة استفاده

كه بـين  خواهند جزء مفاهيم مشترك بدانند چنان، زيرا آنها گويا هر كلي را ميبرند منافات داردبه كار مي
چنـين  . داننـد گذارنـد و دومـي را جـزء مفـاهيم مشـترك مـي      اين رنگ قرمز و رنگ قرمز بودن فرق مي

شود كه گويا مفاهيم مشترك همان مثُل افالطوني هستند و ويژگي مفاهيم تصويري باعث اين اشتباه مي
داند كه افالطون در جاي ديگري كليات را پنج عدد مي. سطويي را دارند، در حالي كه چنين نيستكلي ار

انـد كـه توسـط آن    ترين مفـاهيم نفـس  اين مفاهيم اساسي در واقع مبنايي. اندجدا از اين مفاهيم مشترك
ين تالش حقـايق  تواند در پي اهاي ادراك حسي تصميم بگيرد و هم ميتواند دربارة دريافتنفس هم مي

اند كه رابطة عالم پـايين و عـالم بـاال، يعنـي عـالم      اينها دقيقاً از نوع مفاهيم رياضي. مثالي را به ياد آورد
اي در معرفت در نهايت آنكه مفاهيم مشترك نقش بسيار عمده. كنندمحسوسات و عالم مثُل را برقرار مي

ه فعاليت مستقل نفس هستند و مورد استفادة آن قـرار  به اين ترتيب مفاهيم مشترك با آنك. كنندبازي مي
بـا ايـن   . گيرند، اما ويژگي واقعي و عيني بودن را هم براي ادراكات علمي و معرفتـي مـا دارا هسـتند   مي

  .گرددشود و نقش ادراك حسي نيز قابل توجيه ميمفاهيم است كه ويژگي معرفتي افالطون روشن مي
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  معرفت يادآوري است. 7

بهتـر از هـر    فايـدروس و محاورة  منونشايد در محاورة  (Anamnesis)ادآوري يا آنامنسيس نظرية ي
اگر . تر دربر داردشناختي آن را به نحو كاملتوجيه معرفت منونشود، ولي محاورة جاي ديگري توجيه مي

ده كه معرفت آم منونمبني بر انكار معرفت بودن ادراك حسي آمده با آنچه در  تتوستئهآنچه در محاورة 
خواهـد بـراي   شود كه افالطون نميشود با هم مقايسه كنيم، معلوم ميفقط بر اساس يادآوري توجيه مي

. دهد نقش مهمي در زمينة معرفت درنظـر بگيـرد  وقايعي كه قبل از كسب معرفت در ادراك حسي رخ مي
هاي پيشـين  ارتباط دريافت شود و بهدر اين محاورات يادآوري فقط به تالش روح و ذهن نسبت داده مي

گيرنـد،  در تالش ذهن البته احساس و ادراك حسي موضوع فعاليت ذهن و روح قرار مي. پردازداصالً نمي
. اما نه انگيزة تالش ذهن و روح و نه نتيجة فعاليت آن هيچ كدام بر دريافت و ادراك حسي معلق نيسـت 

هستند و بـه بحـث از ادراك حسـي     تتوستئهاورة كامالً متفاوت از مح فايدروسو  منونگرچه محاورات 
هـاي ادراك را كـه در محـاورة    توانند مالكپردازند، ولي هر كدام با ارائة وجهي از معرفت حقيقي مينمي
لذا هر يك از اين دو محاوره را، از آن جهت كه معرفـت را  . به آن اشاره شده است، تفسير كنند تتوستئه

  .دهيمي قرار ميدهند، مورد بررستوضيح مي
كند، كه اين اشكال يكـي  ، هنگامي كه منون اشكال معروف خود را بر سقراط وارد ميمنوندر محاورة 

بـه عبـارتي   (كنـد كـه سـقراط    شناسي قديم است، با ايـن فـرض آن را طـرح مـي    از مباحث مهم معرفت
داند؛ زيرا در ارجي مردود ميهاي جزئي و خبه طور كلي راه رسيدن به معرفت را از طريق نمونه) افالطون

وجـو كنـي و   تواني جستچيست پس چگونه مي) حقيقت(داني اگر اصالً نمي«: پرسدب مي 81بند  منون
اين پرسش در پي شكست منـون در ارائـة تعريفـي از فضـيلت     . »شناسي؟اگر هم بيابي چگونه آن را مي

ـ  است كه مي منـون متـأثر از   . ي و محسـوس بيـان كنـد   خواهد با توجه به تجربة عادي خود از امـور جزئ
دهـد كـه در   از آنجا كه او نتوانسته است سقراط را قانع كند در واقع نشـان مـي  . شودگرگياس معرفي مي

كه سقراط در هاي عادي براي كسب معرفت رسيده است و سقراط هم آن را قبول دارد، چنانبست راه بن
منظـور تـو آن اسـت كـه انسـان اصـالً       «:  دهد كهمي تر توضيحپي همين پرسش اشكال منون را واضح

داند داند جاي تحقيق نيست چون ميداند؟ اگر ميداند يا نميداند چه ميتواند تحقيق كند، زيرا يا مي نمي
ايـن بيـان   ). ج81 ،منـون (» داند دنبال چه چيـزي اسـت؟  داند بس نميو اگر نمي] تحصيل حاصل است[

بست بـودن معرفـت   داند و لذا بر بندگيري را در اين عالم به كلي منتفي ميدهد كه افالطون يانشان مي
كنـد، زيـرا   نظرية آنامنسيس در اينجاست كـه معنـاي دقيقـي پيـدا مـي     . بر اساس اين عالم اعتراف دارد

  : گويدافالطون در پي يافتن راه حل از زبان سقراط چنين مي
ام، پيندار و ديگر شاعران الهي دربارة امور الهي شنيده ولي من قبول ندارم چون از زنان و مردان حكيم

چيزي نيسـت كـه   ... دانند گويند؟ آنها روح انسان را ناميرا مياند كه ببين آيا ديگران حقيقت ميهم گفته
  ). د81، منون(اند ياد بگيرند و لذا اينها يادآوري

كامالً  تتوستئهشود و اين با بيان محاورة ياين نكته بسيار اهميت دارد كه يادگيري در اينجا منتفي م 
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كند بر فرض آن اسـت كـه معرفـت را يـادگيري     به اين جهت اگر اشكال منون را قبول مي. سازگار است
يكـي  . كندبدانيم و اشتباه افرادي چون منون همين است و به همين جهت افالطون بر يادآوري تكيه مي

آن است كه در يادگيري الزم است از جزء و فرد آغـاز شـود و بـه    هاي مهم يادآوري و يادگيري از تفاوت
مرور از امور جزئي به امور كلي رسيد، ولي در يادآوري روح يا ذهن به هر طريقي كـه حقيقـت را بـه يـاد     

كـه  چنـان ـ يـا    Aletheia. گـردد فهمد و در واقع تمام حقيقت برايش مكشـوف مـي  آورد همة آنها را مي
افالطون همين موضوع را به صـراحت در بنـد   . برداري و رفع حجاب استقيقت، پردهگويد حمي ـهايدگر

چون همة طبيعت شبيه به هم است، اگر روح فقط يك چيز را به يـاد آورد، كـه آن را   «: گويدالف مي 82
تواند همه چيز ديگر را خودش كشف كنـد چـون تحقيـق و يـادگيري دركـل      نامند، ميروند يادگيري مي

. اين پاسخ مهم از زبان سقراط حقيقت رسيدن به معرفت را به صراحت بيان داشته اسـت . »است يادآوري
بـه  . اند بلكه پرده از حقيقت آنها برداشته شده استدر اين بيان مسير يادگيري و يادآوري از هم جدا نشده

نيم، در واقع يادآوري داناميم و حقيقت آن را يادگيري مينظر افالطون همان چيزي را كه ما يادگيري مي
  .است كه حقيقتي ديگر است

شود و در اين محـاوره اسـت كـه    با موضوع عشق و خطا مباحث مهمي طرح مي فايدروسدر محاورة 
ايـن  . كنـد تر واقعيات بال و پـر پيـدا مـي   گويد فيلسوف، به خاطر نزديكي به خدايان، با يادآوري دقيقمي

دن پرداخته است اما به وضع كنوني روح در اين عـالم بسـيار توجـه    محاوره با آنكه به سير روح پيش از ب
دهد و به اين طريق نحوة يادآوري و معناي حقيقي كسب دارد و دائماً اين وضع را با وضع قبل تطبيق مي

  :خوانيمت از اين رساله مي241در بند . دهدرا توضيح مي) يعني معرفت(حقيت 
اي كه واقعاً هستيتوان آن را لمس كرد، رد و نه شكل و نه ميوراي آسمان چيزي است كه نه رنگ دا

ران روح تواند ديد كه ارابـه آنچه هست هست كه موضوع همه معرفت حقيقي است و فقط عقل آن را مي
  .است

كند و اينها توسط عقـل  هاست كه معناي معرفت را توجيه ميبدون شك از نظر افالطون كسب همين
نحـوة يـادآوري   . كندشود و بال و پر پيدا ميسوف در واقع با يادآوري آنها تغذيه ميآيند و فيلبه دست مي

وي در اين بـاره  . شود تا حكيم حكيم شود، با تالش فكري و عقلي توأم استدر اين عالم، كه موجب مي
  :گويدمي

يـك وحـدت   هـاي حسـي را در   آدمي بايد سخن براساس صور عام را بفهمد تا بتواند بسياري از ادراك
اين روند همان يادآوري اموري است كه ارواح ما وقتي در سفر با خدايان بودنـد ديدنـد   . مستدل جمع كند

تـرين  حق اين است كه فيلسوف بال و پر گيرد، زيرا اين روح دائماً از راه يادآوري و خـاطرة او نزديـك  ... 
با اندكي تغيير و [ مجموعه آثارافالطون، (ند ااند و الهييابد چون نزديك به خدايانوضع را به واقعيات مي

  ]). تصرف
شود كـه كـامالً از   هم معرفت با تأكيد بر يادآوري مطرح مي فايدروسبه اين ترتيب، بر اساس محاورة 

كننـد و ادراك  نوع و جنس ديگري است، برخالف نظر كساني كه افالطون را ماننـد ارسـطو توجيـه مـي    
گرچه بيان مفصل ايـن محـاورات، كـه    . كنندت حقايق متعالي معرفي ميحسي را تنها مسير رفتن به سم
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تر مقصود افالطون را از معرفـت مشـخص   دهند، به نحو دقيقتداوم معرفت را پس از باور صادق ارائه مي
كند اما فراتر از موضوع مقالة حاضر است و براي ادعاي ما كه افالطون معرفت بودن ادراك حسـي را  مي

  .كند همين مقدار كافي استيكامالً رد م

  خاتمه

شود كه بايد عدم معرفت بودن ادراك حسـي را در تفكـر افالطـوني بسـيار     در پايان اين نتيجه آشكار مي
اول آنكه خود ادراك حسي معرفت نيست و اين : كندجدي بودن اين ادعا دو مسئله را طرد مي. جدي گرفت

شناسيم، دوم آنكه ادراك حسـي هـيچ نقشـي در    مين ادعا ميادعا مورد قبول همه است و افالطون را به ه
معرفت ندارد و اين ادعا طرفداران بسيار اندكي دارد، و مقالة حاضر در پي اثبات همين مطلب از آثار افالطون 

با نشان دادن اينكه ماهيت ادراك حسي با گرفتن قالب باور صادق بتواند از جنس معرفت شود دليل بـر  . بود
كه خودش هم معرفت به حساب آيد، بلكه فقط به معناي شباهت داشتن است و اگر بخواهيم بـا   اين نيست

اي ارسطو استفاده كنيم بايد همجنس بودن اينها را در جنس بعيـد دانسـت امـا    بندي مقولهتسامح از تقسيم
ـ افتراق آنها و وجه تمايزشان بسيار زياد است، به نحوي كه برخالف نظر ارسطو نمـي  د موجـب معرفـت   توان

سـازي  تواند تصورسازي و مفهـوم همچنين حتي برخالف نظر كورنفورد و جان كوپر ادراك حسي نمي. شود
شود، اما برخالف نظر  از اين جهت نظر پوپر هم كه خود در اين مسئله به افالطون توجه دارد تأمين مي. كند

شـود و بـه ايـن    م مشترك حاصـل مـي  پوپر معرفت با تالش خاص نفس يعني ديالكتيك و از طريق مفاهي
توان به نحو يقيني به خود معرفت دست يافت و برخالف نظر ميشل فرد اين مرحلة نهايي فعاليت ترتيب مي

  .خاص ذهن براي عبور از سطح صرفاً استداللي و ورود به جهان معقوالت است

  ها نوشت پي

از محـاورة   Myles Burnyearو بـازنگري   M. J. Levettرجوع شود بـه مقدمـة كـوپر بـر ترجمـة      . 1
  :با اين مشخصات مجموعه آثارافالطون در  تتوس تئه

 Plato. (1997). Complete Works, ed. by John M. Cooper, Hackett Publishing 
Company. 

است، و در ابتداي ديالكتيك غايت معرفت همان خود  ti estiگيرد خود شيء يا آنچه متعلق معرفت قرار مي .2
كه به ذات جزئي » آن«يا » اين«رود اما كه روش سقراطي بر همين محور پيش ميشود؛ چنانظ ميشيء لحا

تا آنجـا كـه   . انددر اين بحث در تقابل با هم قرار نگرفته tode tiتعلق دارد و در ارسطو بسيار مهم است يعني 
  .شود هم حاصل نمي tode tiعالم محسوس كيفيت است حتي خود جزئي شيء يعني 

از ايـن محـاورة   ) siris( قطـران به طوري كه باركلي در تقويت و تأييد آمپريسم خاص خود در كتـاب   .3
بررسي سـؤاالت اصـلي در   افالطون بهره برده؛ و پيرس، پراگماتيست امريكايي، در رد آمپريسم در كتاب 

 .نيز از همين محاورة افالطون استفاده كرده است باب اخالق
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فهمند، نظر سهروردي بنـا بـر ايـن    در تفكر سهروردي شبيه به همين تفسير مي برخي ادراك حسي را. 4
در اين تفسـير قـواي حسـي    . تفسير دريافت مستقيم حقايق محسوس از مجرا و طريق قواي حسي است

كه چشـم فقـط مبصـرات و    اند؛ چنانهيچ گونه دخالتي ندارند، جز آنكه فقط طريقي براي برخي از حقايق
دهند اما اين نفس است كه مستقيم از پس اين ابـزار خـود اشـياء    را نشان مي... ات و گوش فقط مسموع
 .يابدهاي خاص آنها را درميخارجي و ويژگي

رسد تفسير نوافالطوني كه تأكيد بر ويژگي خلسه است، غير از نظـر افالطـون   به اين جهت به نظر مي. 5
-نامة هفتم نيز چنين تفسيري از افالطون به دست نميحتي با قبول . باشد و نبايد اين دو را يكي دانست

افالطون در محاورات زيادي از تماس نفس با خدايان در اين عالم صحبت كرده است ولي هيچ يـك  . آيد
تواننـد  گيرند و ارواح مياند كه با ارواح در ابدان تماس ميبه معناي خروج از بدن نيست، بلكه اين خدايان

 .خارج شوند هاتوانند از بدننمي آنها را بخوانند اما
برخالف نظر كوپر كه معتقد است افالطون در هيج كجا بحث از اينكه ذهن چگونـه از امـور مشـترك    . 6

 .نمايدكند، مطرح نميمعرفت پيدا مي
اينكه خود هستي با وجود بداهتش وراي ادراك حسي باشد، از جهتي بـا پارمنيـدس شـروع شـده و از      .7

  .ن در عمق فلسفة خود ارائه داده استجهتي افالطو
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