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  چکیده

 ياسـت و نـام و  اي     شناخته شـده    اهل فلسفه، چهرة   يبرااپلستون،  ک یکفردر

جزو منـابع معتبـر     ه  کند  ک  ی می جلد تداع ازده  ی ارا ب » هخ فلسف ی دوره تار  کی«

 ۀیـ نظررا بـه گـزارش      خـود   اثر   جلد اول    از یفصل ،اپلستونک. است یاهدانشگ

مرسـوم از  یتلقـ  یمعرفـ  و يدیلاي ک مقدمهپس از   او  . دهد  می ثل اختصاص م 

طـون و بهـره   افالهـاي   محـاوره  یبرخـ د به متن با استنا وشدک  می،ثل م ۀینظر

 یمدعواقعاً ه افالطون کنگونه بداثل  مۀیر نظری ارسطو، به تقرسخنانگرفتن از 

 ر،یـ  تقر يبا محتوا اپلستون  ک یکت ن ی ن  گاهی رسد  می به نظر  اما   . بپردازد است

  . نداردیهمخواناو 

 اپلـستون، نـشان  کاز گـزارش  ی یهـا    پـاره  ين نوشته با بازنگر   ی از ا  یبخش 

: آورد ي می ثل رو ۀ م ی از نظر  یی شبه ارسطو  یتیآغاز به روا  ه مورخ از    کدهد   می

اپلـستون  کلذا گـزارش  . هستند قائم به ذات خودات  یلّک ثل م ،تین روا یطبق ا 

م ی از تعلـ   یه البته بخـش   ک ندکاف  می هیسا»  با مثال  یلّک بودن   یکی«ت  یرا ذهن 

 اپلـستون، ک یرد و تلقـ یکـ ل رویـ ضـمن تحل . ن مطلـب اسـت   یز همـ  یارسطو ن 

م و  یت ارسـطو را نـشان دهـ       یـ اپلستون با روا  ک گزارش   يم تا همانند  یوشک  می

د یـ مـورد ترد  ا  ی یبررس ، خود افالطون  یمبانلحاظ   از آن گزارش را با       یمواضع

ـ افـزون بـر ا    . میقرار دهـ   ز یـ  آن نیاپلـستون و ترجمـۀ فارسـ   کن، در نوشـتۀ     ی

  .مینک  می از آنها اشارهی بحث به برخیه طک  استافتهیراه ی یها ضعف

   .اتیلّکصورت، و ثل، مثال  مۀی نظراپلستون،ک افالطون، ارسطو، :يدیلک هاي هواژ

                                                
*

10/3/89:    تأیید نهایی20/2/88:  تاریخ وصول-

**
استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز -
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  دیتمه

 »ۀ مثـل  یـ نظر« با عنوان    را  خود خ فلسفۀ یتار جلد اول    ستم از یفصل ب  ،ونتاپلسک -1

وتـاه،  کمقدمـۀ   : برشتمل است    م  او گزارش. دهد  می دگاه افالطون اختصاص  یبه گزارش د  

از ۀ مثـل    یـ  نظر ی، معرفـ   آن هیـ ل له و عل   یدالۀ مثل و اشاره به      یرنظ از   مرسوم یان تلقّ یب

، بحث از مثل به عنوان اعداد و سـرانجام           افالطون اتمختلف با توجه به محاور    هاي    جنبه

  .اند  حاضر منظور نشدهیر در بررسین دو مورد اخیا . مثلشناخت وةیش  دریبحث

ـ ک  با مثال بودن   یکیار،  ک آغازمورخ فلسفه از      اپلـستون در  ک .ردیـ گ  مـی  مرا مـسلّ   یلّ

 ینـ یذوات ع، )(objective Ideas ینـ یمثـل، مثـل ع  هـاي   عبارتا یها   لفظ،گزارش خود

)objective essences( ات قـائم بـه ذات  یـ لّک و اتیلّک )subsistent Universals(   را بـه

 در بـارة مثـل   ییارسـطو  تیـ روا از یبخـش با ،  یلّک شمردن مثال با     یکی. برد  می ارکه  بهم   يجا

   .)11b -31 a 1086،مابعد( ز اشارت داردی بودن مثال نین حال بر جزئیه در عک استهمانند 

 اپلـستون، ک( شۀ افالطـون در واقـع امـر،       یـ ان اند یـ  بر ب  یاپلستون مبن کت محققانۀ   ین

 ي، جـا  ي از پـژوهش و    ی مواضع اعتبارن در   یک است، ل  ی ستودن یبس) 201= 171 ،1961

 بـر  هکـ  اسـت  یعـ یژة خود را دارد و طب  یت، آثار و  ایلّک مثل به عنوان     یمعرف. درنگ است 

 ارسـطو برابـر افالطـون و        يریر موضـعگ  یـ  بـر تقر   یو حت  یافالطونات  یگر نظر یگزارش د 

  . گسترد  میهی هم سایفلسفۀ نوافالطون گزارش

بارة در  اپلستون،  ک از گزارش    یل مواضع یبا تحل نوشته،  ن  یا اول و دوم   هاي  قسمت -2

ه خـود بـر   کـ ی یهـا  دیـ ؛ تردشدک  میشیپدها را  ی ترد یبعض از مثل،    يت و یرد و روا  یکرو

ه کـ دا اسـت  یـ ز هوینی یها  اپلستون ضعف ک در گزارش    .اند  یم افالطون مبتن  ی و تعال  یمبان

ر یـ مانند وجود تعـارض، تعب    ی  یها  ضعف. رود  می اشارتها     بحث به قدر توان بدان     يال البه

م یوشـ ک  مـی ،زیـ  ن ومسـ قـسمت   در  .  مـورخ  يریـ گ  موضـع  بهـام در   و ا  یو سست نادرست  

اجمـاالً   عـه یمابعدالطبرا با استناد بـه مـتن   ت ارسطو یو ذهن اپلستون  ک گزارش   يهمانند

  .مینشان ده

ۀ یـ نظر « فصلی ترجمۀ فارسافته دری راههاي  سهو ی برخ،نوشت یپبه نام    هم   یقسمت

شـده   نقـل هاي  گفته، یقت بررس دشیافزا ي بران خاطر،یبه هم .ندک  می را گزارش  »مثل

 ةب شـمار یـ سه، بـه ترت یـ جهـت مراجعـه و مقا  البته  .ایم ردهکاز نو ترجمه    را  ضمن مقاله   

  . شود  میرک ذی صفحۀ فارس، شمارة (=)ي و پس از نشانۀ تساویسیصفحۀ انگل
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   مثلۀ ینظرگزارش  دراپلستون کرد یکرو - اولقسمت

 اسـتدالل آنها   يۀ وجود  وجه بهمثل   یتاز جنبۀ شناخ   خود گزارشدر  لستون  اپک -3

ز بـه شـرط     یـ جـا ن   و از آن   را مطرح  یقیحقمعرفت   متعلق يبرا الزمهاي    او شرط . دنک  می

 در صـفحۀ نخـست گـزارش خـود         اپلـستون ک .رسـد   مـی  الزمهـاي     آن شرط خود  تحقق  

 stable and(دار یـ د ثابـت و پا یـ ، بایقیدر نگاه افالطون، متعلق معرفت حق... «  :دیگو می

abiding( ،متعلق عقل  یعنی)object of intelligence(  ـ ا. باشد نه حـس هـاي   ن شـرط ی

 مربـوط  سینـوئز  یعنیمرتبۀ شناخت   ترین    یعالمسأله به   ه  کتا آنجا    )requirements( الزم

universal( یلّک، توسط ستا the( رندیپذ  میتحقق «)193= 163، 1961اپلستون ،ک(.   

ـ ، با یقـ یق معرفـت حق    متعل -الف :و ادعا است   از د  کیاپلستون، حا کسخن   ثابـت و   د  ی

 متعلق عقـل    ی به معن  ،يداریثبات و پا  هاي     شرط -و ب .  متعلق عقل باشد   ی به معن  داریپا

  . ابندی  می تحققیلّکبودن، با 

 . نظـر دارد   )509-511( يجمهـور در  ل خـط    ی به تمث  ،سینوئز  از بحثدر   اپلستونک

د و شـناخت نـاظر   ینما  میمیمعقول تقسو لم محسوس عادو ، مراتب وجود را به      افالطون

 .نامـد   مـی )episteme( معرفت را معقول و شناخت ناظر بر    )doxa( دهیعق را   محسوسبر  

 سـاحت معقـول     لـذا . ندشو  می می تقس ی فرع قلمرودو  ، خود به     نامبرده عالم از دو    یکهر  

 اسـت و  )dianoia( یاضـ یاسـتدالل ر موضوع  هک یاضی امور ر-الف: استمرتبه  شامل دو   

س بـه  یه نـوئز  کروشن است    . است )noesis(س  ی نوئز موضوعه  کا مثل   ی ی اعل ي مباد -ب

   .ا مثل استین یق برین مرتبۀ شناخت، معرفت به حقایعنوان باالتر

س ی، نـوئز یلّکه از نظر افالطون، بدون تحقق     کن است   یا،  اپلستونک يحاصل دو ادعا  

وجـه بـه     تا با ت   ابدی   می ه خواننده سوق  کچنان است   اپلستون  کوة بحث   یش. ن است کنامم

ه افالطون به تحقـق     کرد  یجه بگ ینتس،  ی نوئز نظر افالطون در خصوص مسلّم بودن وجود      

 دییـ  تأ ل خط یتمثن مرتبۀ شناخت است،     یس برتر یه نوئز کن مطلب را    ی ا . قائل است  یلّک

    . درنگ دارديجا س،ی بودن متعلق نوئزیلّکاما ند؛ ک می

توان دو شـرط    نمی رايداریپا و ثبات .دارد یتۀ مبهمکن ،اپلستونک  نخست ياادع -4

اگر هم گفتـه    . ت دارند یاک ح يه از شرط واحد   کاند    دو لفظ مترادف  آنها   هک بل ،شمردجدا  

صه یـ  باز هـم نق    ،باشند  می اپلستونکمورد نظر   هاي     بودن، شرط  تعلق عقل شود ثبات و م   

ي داریـ  ثبـات و پا    »یمعنـ «متعلـق عقـل بـودن را        ،  اپلـستون کرا  یز. برطرف نخواهد شد  
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الزم هـاي      شـرط  مـدلول  بـودن را     تعلـق عقـل   و م  )يداریـ  پا ای( اگر هم ثبات  . دشمار می

   . تسامح همراه خواهد بودیم، به هر حال با نوعیریبگ

، زیـ  چیـک  یمعناساساً  .استگرفتن  متعلق عقل ی را به معن يداری پا ثبات و ،  ترمهم تۀکن

ـات و پا یمعنـ ، اپلستونکنزد  ه متعلق عقل بودن   کحال  . ز است ی چ آنر از شرط    یغ  يداریـ  ثب

متعلـق  « بـا  »يداریـ ثبات و پا  «م  یمفاهان  یه نسبت م  ک بر آن است     يو رسد  می به نظر است،  

م مـسأله بـه زعـم      کـ توان گفـت ح     می ن صورت ی در ا  . است ي، همان نسبت تساو   »عقل بودن 

   .»، متعلق عقل استداریا پایثابت هر امر « - الف: ن خواهد بودیاپلستون چنک

ه از نظـر  کـ م یید بگـو یـ م، باینـ کر یـ  تقر»ر ثابـت  یـ امر غ « را با موضوع     الفم  کاگر ح 

ن یـ ا افالطـون ا   یآنون  کا .»ستین، متعلق عقل    داریناپا وثابت  ریامر غ  چیه «-بافالطون  

 - شـده میل خـط تقـس  ی تمثنه تنهارسد،    می به نظر ا نه؟   یرد  یپذ  می رام الف و ب     کحدو  

 نـد ک   مـی  معرفـت بـدان جـدا       بـدان را از عـالم معقـول و         ةدیـ ه ساحت محسوس و عق    ک

ا صـورت و  یـ  مثال ِیعقل صرفاً كدر بر   یمبنافالطون   قول   هکبل ،-)509-511 يجمهور(

را م  کـ دو ح  آنز  یـ ن) a-b52س  مائویت( مثال   یکاء محسوس و همنام با      ی اش یحس كدر

. ر ثابـت  یـ ل، امور ثابت است و متعلق حس، امور غ        ب، متعلق عق  ین ترت یبد .ندک   می دییتأ

 را با وجود نفس     ی و تحقق انطباع حس    ندک   می  بر عقل را مراد    کی حس مت  ،البته افالطون 

 شـمارد   مـی نکـ  مم،ور در پـشت سـر حـواس اسـت         کـ ز ف کـ گانـه مر  یه همـان    کـ مجرد  

  ).b-e 184 تتوس يثئا(

 ،يگـر ین را بـه شـرط د  ل بـود تعلق عقـ ثبات و مهاي  شرط ،اپلستونک هکم  یدید -5

ـ کاپلستون بـر تحقـق      ک زکتمر. سازد  می ، مشروط یلّک تحقق   یعنی و مـبهم    ی، سـخن  یلّ

   .استمهم اپلستون ک گزارش وقوف به يبرا نیکل

 یدو معن به  اپلستون  ک خ فلسفۀ یتار متن   یط »یلّک «ه لفظ   ک از آن است     یابهام ناش 

وم مفهـ  یخـارج ا مابـازاء    یـ  مثال   -بو   )ی ذهن یلّک( ی ذهن یلّک مفهوم   -الف: آمده است 

ن مطلـب   یـ ارا مستلزم ا  ک افالطون آش  یشناس شناخت« :دسیون  می وا. )ی خارج یلّک( یلّک

objective (ینـ یم، واجد مرجـع ع یابی میر درکه ضمن تفک یاتیلّک هکاست  reference( 

 یبه معنـ   »اتیلّک«لفظ  نجا  یاه  ک روشن است    ).193= 163،  1961 اپلستون،ک( »هستند

ات شمرده شده   یلکر از خود    یات، غ یلک ي برا ینیار رفته است و مرجع ع     که  ب یلّکفهوم  م

 ر دافالطـون ن مطلب و با استناد بـه گفتـار      ید هم ییاپلستون در تأ  کگر،  ی د ياز سو  .است
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ـ  ی از اش  يشود هر گاه تعداد     می  فرض يجمهوردر  « :سدینو  می  بعد صفحۀ  ي دارا یاء جزئ

 يجمهـور (. ز خواهند بود  یا صورت مابازاء ن   ی مثال   یکاجد   باشند، آنها و   ك نام مشتر  یک

6-7 a 596( .ه مـثالً   کـ  كت مشتر یفکیا  یعت  ی طب یعنی است؛   یلّکا صورت،   ین مثال   یا

 بـه نظـر   ). 194= 164 ،1961،  اپلستونک( »شود  می افتی و در  ك در یبائیضمن مفهوم ز  

همـان مرجـع    ،  كمـشتر عـت   یا طب ی مثال   ي به معنا  یلّکر،  یقول اخ نقل  ن  ی در ا  رسد می

   .است شده ی تلقییبای زیلّک مفهوم ي براینیع

ـ که مفهـوم    ک شود  می فرضمسلم  اپلستون،  کان  ی ب در  آن یر از مابـازاء خـارج  یـ  غیلّ

ي زیـ شـناخت را شـناخت چ     ،  یت التفـات  یـ ثینظـر بـه ح     ،افالطونحال اگر   . مفهوم است 

طلبـد؛ و موضـوع آن       مـی  ، موضـوع  یقی حق  به عنوان علم   سینوئز  تحقق شمارد، آنگاه  می

متعلق ثبات و   هاي    ، شرط یلّک اه ب کاپلستون  کر  ی نظر به تعب   نیبنابرا. عبارت از مثل است   

ـ کاپلـستون از    که منظـور    کم  یریجه بگ ید نت یسازد، با   می نی بودن را تأم   عقل ، عبـارت   یلّ

ـ که بـدون    کـ  اپلستونکسخن   یعنلذا م . یلّک مفهوم   ی خارج يا مابازا یاست از مثال     ، یلّ

مثـال در  وجـود   ه بـدون    کن است   یرد، عبارت از ا   یپذ  نمی  تحقق )علم به مثل   (= سینوئز

  .ن استکمثال ناممعلم به عالم خارج، 

 يبـا توجـه بـه فـضا       رده و   کـ امل  کد  یاپلستون را با  ک سخن   هکن است   یقت امر ا  یحق

 و ی مثـال خـارج  ي، آنهـم بـه هـر دو معنـا    یلّک بدون وجود  کهمییبگو يوخود  گزارش  

از اي     گونـه  سینـوئز چـون   . ن اسـت  ک نـامم  سینـوئز ه تحقـق    ک است   ی ذهن یلّکمفهوم  

ان یـ ز بـه م ی فاعل شناسا نيپا،  یعالوه بر وجود متعلق خارج     و با طرح آن      شناخت است 

از ،  )اپلـستون کر  یـ بـه تعب  ( ات قائم بـه ذات    یلّکا  یعلم به مثل    ن اساس،   یبر ا . خواهد آمد 

  . ن استک، ممیلّکف یو تعارم ی علم به مفاهيمجرا

. ردکـ د فرامـوش   یـ اپلـستون را نبا   کت سخن   ید، اهم شه گفته   ک یابهامگذشته از    -6

ـ کز  یـ شمارد و در ادامـه ن      ی می لّکم  ی مفاه ی مثال را مابازاء خارج    يه و کم  یدید ـ   یلّ ه  را ب

 ،نیانـابر ب. ردیـ گ  مـی   اسـت  یلکم  ی مفاه ینیعه مرجع   ک كعت مشتر یطبا  ی مثال یمعن

ـ ک البتـه   .ردیـ گ یکی مـی   مثال را با    یلّکسرانجام،  اپلستون  که  ک رفتجه گ یتوان نت  می  یلّ

ـ کبـه وجـود     افالطون  اپلستون،  کب مطابق گزارش    ین ترت یبد.  را قائم به ذات و مفارق      یلّ

  . استمفارق و مستقل قائل 
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بـه  ، ، شرط ثبـات و متعلـق عقـل بـودن اسـت     یلّک  تحققهکم  کن ح یا با   اپلستونک 

ر از مـشروط  یـ ، غزیـ  چ یـک   شرط اًلمسم. ت قائل است  یلّک ثبات با    انیماي    ژهیمالزمت و 

ه شـرط، مقـدم بـر       کاز آنجا   . ستی ن )مشروط= (ز  یآن چ  مترادف با    ي و شرط، معنا   است

. ز به مشروط هم خواهد بـود      ی به شرط، موجب اتصاف آن چ      يزی چ فاتصامشروط است،   

ن یـ امـورد بحـث    مسأله یقمنطر یم، تعبین مطلب بنگریاپلستون را با لحاظ ا   کم  کاگر ح 

در . خواهـد بـود   هم   متعلق عقل  باشد، ثابت و     تیلّک شرط   يداراهر آنچه   ه  ک خواهد بود 

ـ کهـر   «: م داشـت  ی خـواه  »هیـ لکموجبۀ  « به صورت    یم منطق ک ح یک،  واقع ، ثابـت و    یلّ

  . »متعلق عقل است

طرفـه اسـت و از شـرط بـه           یـک شرط و مـشروط،     ن  یان  ایمر  یه مس کداست  ی پ یبس

ا یـ  آ م،یریۀ نـامبرده را بپـذ     یـ لک اگـر موجبـۀ      هکن است   یحال پرسش ا   .رسد  می مشروط

ه هر آنچـه ثابـت و متعلـق عقـل           کرفت  ید پذ یا با ی آ یعنیز صادق است؟    یس مطلب ن  کع

چـون طبـق   . خواهـد داد  یمنفـ ، پاسخ ن پرسشیمنطق به اا نه؟  ی هم هست    یلّکت،  اس

ـ  هیلّکالصدق موجبۀ    س الزم ک، ع يس مستو کقواعد ع   نبـودن نـسبت     يه شـرط متـساو     ب

 موجبـۀ   یـک ن  یبنـابرا . )153،  1376،  يخوانسار( ه است ی، موجبۀ جزئ  موضوع و محمول  

م، کـ ن ح یـ  الزمۀ ا  .» هستند یلّک امور ثابت و متعلق عقل،       یبعض«: م داشت ی خواه هیجزئ

 امور ثابت و متعلـق عقـل،        یبعض«:  است  هم ،هی سالبۀ جزئ  یک یعنیم دوم   کرفتن ح یپذ

جـه  ید نت یـ م، با یاپلـستون وفـادار بمـان     ک اگر به متن گـزارش       هکحاصل آن  .»دستنی ن یلّک

، »)مـشروط (= ثبات و متعلق عقـل بـودن   « ا ب»)شرط(= تیلّک«ان یمه نسبت   کم  یریبگ

 یلّکمتعلق عقل بودن، اعم از      ثبات و    یعنی :ه عموم و خصوص مطلق است     ک بل يتساونه  

   .بودن است

 ثبـات و متعلـق   ك بودن، مال یلّکم از نظر افالطون     یید بگو یبان،  یشیمطابق بند پ   -7

گـر  یبه عبـارت د   . ستی بودن ن  یلّک كعقل بودن است، اما ثبات و متعلق عقل بودن، مال         

ـ   «هکه  ین قض یا لذا. یلّک نه    خواهند بود  ی امور ثابت و متعلق عقل، جزئ      یبرخ ، یهر جزئ

. نـد ک  نمـی   ماعدا ی نف ئچون اثبات ش  .  است یقول باطل خود  ،  »ر ثابت و نامعقول است    یغ

ان که ام ک ی جزئ ي البته امور  .اند  ت و متعلق عقل   باه ث ک ی جزئ  امور ی هستند برخ  نیبنابرا

   . موجودات مجردیعنی نداشته باشند، یدگرگون
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 ت را شـرط ثبـات و متعلـق عقـل بـودن            یـ لّکه افالطـون،    کـ م  یریحال اگر هـم بپـذ     

ـ ک،  ز ثابت و متعلـق عقـل      یهر چ طون  ه نزد افال  کم  یریجه بگ یم نت یتوان  نمی شمارد، می  یلّ

 نـزد افالطـون     یلّکاپلستون، اثبات وجود علم     کثر هنر استدالل    کن حدا یبنابرا. هم هست 

ـ کن است و نه اثبات      ک، مم یلّکه با تحقق مفهوم     کاست   اپلـستون  کامـا   .  بـودن مثـل    یلّ

 تیـ لّک بـر ل  یـ  را، دل  یلّک افالطون، ثبات و متعلق عقل بودن        ی بر مبان  یمبتن لیدلبدون  

اپلـستون نهفتـه   ک دو قول نقـل شـده از   یکیده در همان    ین عق ی ا یچرائ! شمارد  می مثل

ی  ذهنـ یلـ ک، همـان مابـازاء مفهـوم    ا صـورت نـزد افالطـون را   یـ اپلستون مثـال    ک: است

ـ کامر  ند اثبات   ک   می رکن خاطر ف  یبه هم . شمارد می  ی ثابـت و متعلـق عقـل، بـه معنـ         یلّ

  .  و مفارق در خارج استیلّکا صورت یمثال اثبات 

 رد، عمـالً  یـ گ  مـی   متعلـق عقـل بـودن      ی را بـه معنـ     يداریاپلستون ثبات و پا   ک یوقت

ه بـا   کـ  یدر حـال  .  نباشد، ثابت و متعلق عقل هم نخواهد بـود         یلّکه هر آنچه    کد  ریپذ می

 يداریـ  افالطـون، ثبـات و پا      يرک شد در دستگاه ف    یتوان مدع   نمی م،یتوجه به آنچه گفت   

و ،  ر در نـزد افالطـون     یا همان مثال خ   ی »واحد«. گردد  می نیت تأم یلّکشه با   یهمو  لزوماً  

ارسطو هم بـر آن     . استاي    گانهیقت منفرد و    ی، حق مثلگزارش   یطاپلستون  کبه اعتراف   

  حمـل يزیـ چ چی جـوهر اسـت و بـر هـ         )One( واحـد ه  کته  کن ن یه افالطون در ا   کاست  

ا مثال  ین واحد   یبنابرا). b987 23-4،  مابعد( ان همداستان است  یثاغورسیرد، با ف  یپذ نمی

 ز برخـوردار یو متعلق عقل بودن ن  ه از شأن ثبات     ک است يو منفرد  ئش کتر، موجود   یخ

ه کـ م  یریـ جـه بگ  ید نت یـ صورت با  نیرد، در ا  یپذ  نمی  حمل يزیر بر چ  یاگر مثال خ  . است

 را دارا )ر خـوب امـو ( ان صدق بر افراد متعدد   ک ام يت به معنا  یلّکچ وجه   یر، به ه  یمثال خ 

ـ کموجـود  نـه  ،  یارج نظر به تحقق خ    ر،ین مثال خ  یبنابرا. ستین ـ کـ بل مفـارق  یلّ  یه جزئ

  . مفارق است

ن اسـتنباط ارسـطو را بـه    یتوان همـ   می ایآه  کپرسش است   ن  یادرنگ و    ينون جا کا

 هـستند   یقیحقـا ر،  یـ همانند مثال خ  ز  یگر مثل ن  ید و گفت د   یم بخش یز تعم یگر مثل ن  ید

 ،)509فقـرة   ( يجمهورل آفتاب در    یاگر مطابق تمث   .رندیپذ  نمی  حمل يزی چ چی بر ه  هک

صورت  نی در ا  ر،ی و ال غ   ت، برتر اس  عظمت و   قدرتفقط به اعتبار    گر مثل   ی د ازر  یمثال خ 

ن یبنـابرا .  نخواهد بود  ی تفاوت ،بودن  مبداء قت و یحقنظر به    ،گر مثل یر با د  یان مثال خ  یم

در دسـتگاه  . د نخواهنـد بـو  ریپـذ  حمل يزیبر چ  مثل ازیک چیهه کر، بلینه تنها مثال خ  
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ر یـ و هـم غ ند ه هم جوهرک  دارندین شأنی چن،)خدا(ر ک ف رِِکارسطو هم عقول و ف     یفلسف

چ یم مثال بر ه   ییرده و بگو  کل  یمک البته بهتر است حرف ارسطو را ت       .يزیقابل حمل بر چ   

  . ردیپذ  نمی جز خودش حمليزیچ

 منحـصر   یلّکا  ی نوع   یک ي ارسطو، هر موجود مجرد    یبق تلق مطا کهد اظهار شود    یشا

ـ ا.  فـرد اسـت  یک منحصر در یلّکنوع و  ر همیا مثال خی فرد است و لذا واحد      یکدر   ن ی

ـ که نـوع و     کـ م  ینـ کد فراموش   ین نبا یکسخن درست است و ل      فـرد   یـک منحـصر در     یلّ

ست؛ یـ د متعـدد ن   بـر افـرا   آن  ان حمل   ک ام یت به معن  یلّکاصالً مجوز   ر،  یشمردن مثال خ  

بـر افـراد   ز یـ ن ییر ارسـطو کـ ر فکـ عقل فعـال و ف   ویر افالطون ی مثال خ  مییبگوه  کمگر آن 

 ماننـد آن ر و یـ ت در مـورد مثـال خ  یـ لّکرسـد    مـی  به نظر ن  یبنابرا! اند  قابل حمل  متعدد

. ن بودن ی و مبداء آغاز   ي سعۀ وجود  يت به معنا  یلّکمثالً  .  باشد يگری د يبه معنا تواند   می

ـ   یر بـا حق   یـ ن مثال خ  د فرد بو  یک منحصر در    یلّکان نوع و    یب م یتن تر یبد  و  یقـت جزئ

فقـرة نقـل شـده از       خود  .  نخواهد بود  ی منافات )عدم صدق بر افراد متعدد    (منفرد بودن آن  

     .ن استنباط استی اي براییمبنا، عهیمابعد الطب

 تایــلّک، مثــل را دونیــفار یدر تفــس ش،یبــر اســاس مفروضــات خــواپلــستون، ک -8

 بر وجود نفـس     ی مبن دونیافدة سخن افالطون در محاورة      کیان چ ی پس از ب   او .دشمار می

بارة درم  که صدور ح  کنیو ا ش از هبوط    یق در ساحت پ   یشاهدة حقا قبل از اتحاد با تن و م      

نـون  کا« :دیـ گو  مـی   پرداختـه و   يریگ جهی نت  به ،ار است ی مع یاء، مستلزم شناخت قبل   یاش

ه کـ ن اسـت    یـ عرضه شده عبـارت از ا     دون  یفاه در   کگونه   دانۀ مثل ب  ی نظر یعیر طب یتفس

اپلـستون در   ک). 202= 171 ،1961اپلـستون،   ک( »ات قائم به ذات خود هستند     یلّکمثل،  

ت یـ ستۀ اهمیـ آنرا شاالبته ند و  ک   می دکی نفس تأ  یۀ وجود قبل  یه بودن نظر  یادامه به فرض  

  .ندیب  نمیادیز

ر یـ  تعبامـده اسـت و  یان نی به می سخنبودن مثل یلّکاز ماً  یمستق محاورة نامبرده    در

 انیـ  بدونیـ فاح مـتن  یاپلستون در توضـ ک را هم خود )universal standard( یلّکار یمع

 یکم  ک دست بدون وجود ه  کد  ریگ  می جهینت،  ییسوفسطااپلستون با استناد به     ک. ندک  می

مـورد   ۀتکنن  یکل .)218 =187،  1961( ردکم با معنا صادر     کتوان ح   نمی ،)Form(صورت

ـ کعام و  مفهوم یجیل تدریتحصه افالطون به  کن است   یاد  یشااپلستون  کغفلت    ی طـ یلّ

-a،  یمهمـان  در    مراحـل عـشق    كسـلو بـه   . كبه عنوان نمونه ر   (  است  قائل يویتجربۀ دن 
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e210  ن مفهـوم   یتوان همـ    می ).بای از مظاهر ز   ییبای ز یلّک مفهوم   یجی حصول تدر  ی و چگونگ

امـل  کق واحـد و  یاء شـمرد و مثـل را بـه عنـوان حقـا     یبارة اشم درکار حی مع ان را به عنو   یلّک

  .دانستها  هیر قابل حمل بر سایر، غیاء محسوس، همانند مثال خیرون از اشیب

م و  یان روش تقـس   یـ  و ب  ییسوفـسطا  بحث مثـل در      ی اجمال یاپلستون پس از معرف   ک

مفهـوم  «افـت  ی و درك، دره نـزد افالطـون  کـ رد یگ  میجهیحاً نت ی اعمال آن، صر   یچگونگ

.  اسـت  )definition(ف  یـ  جنس و فصل، همان تعر     به وسیلۀ  )class-concept( يا»طبقه

 .تتـوس  يثئـا  معرفـت در     یستیـ  مـسألۀ چ   يداند بـرا   ی می ن مطلب را عمالً پاسخ    ی ا يو

 بودن مثل، عبـارت     یلّک قول به    یعیجۀ طب یدر واقع نت  ). 215= 185،  1961 اپلستون،ک(

  . )يادآوری= ( با معرفت به مثل یلّکم یمردن علم به مفاه شیکیاست از 

 از  یکـی .  نزد افالطون اعتنـا نـدارد      یلّک مفهوم   یجیار حصول تدر  کوسازبه  اپلستون  ک

ـ کم  یف و مفـاه   ی تعـار  يجـستجو ن مطلـب،    یـ شواهد ا   از محـاورات ماننـد      ی در برخـ   یلّ

جامع و مـانع بـودن      ه  ک ي طور  به ؛ است ییسوفسطا و   تتوس يثئا و   یسقراطهاي    محاوره

شـاهد  . شود  می  زده که با استفاده از خود امور مورد تجربه، به مح         ی اول يشنهادیف پ یتعر

بـا  ی عشق با تجربۀ مظاهر محسوس و نامحسوس ز        کسال آن   یه ط ک است   یمهمان ،گرید

بـا  یهمـۀ مظـاهر ز  بر ه ک یرسد؛ مفهوم ی مییبای زیلّکج به مفهوم  یتدر سۀ آنها، به  یو مقا 

گر ی د ياز سو . )a-d210هاي    فقره( ستی از آنها ن   یک چین حال ه  یدر ع اما  شود    می حمل

هاي  ه مظاهر و رونوشت   ک بل ییبایمثال ز خود  م افالطون در عالم محسوس، نه       یمطابق تعل 

دها و مظـاهر خـودش      یـ از تقل هـیچ یـک      جز خودش، بر     ییبایو مثال ز  . آن تحقق دارند  

 مستلزم وجود مفهوم    یم با معن  ک صدور ح  هک ن است یجه ا ینت .ان حمل و صدق ندارد    کام

   .باشد مثال بودن یلّکمستلزم ه کنیبدون ا ، استیلّک

 يبـرا  ی نزد افالطون را نه مابازاء ذهن      یلّکتوان وجود مفهوم      می نچه گفته شد،  آبنابر  

 نیدر ا . د متعدد است  ه محصول تجربۀ موار   ک دانست   ك مشتر  و یه صورت ذهن  کمثال، بل 

ر به امور متعدد و مشابه خوب، نـسبت علـت بـه    ین نمونه، نسبت مثال خ    به عنوا  ،صورت

ر ی غ يزیشود، مسلماً چ    می ه از تجربه برگرفته   ک ی خوب یلّکخواهد بود و مفهوم     ها    معلول

      .ر استیاز مثال خ

 عمـالً  ،دریگ ي میداریثبات و پا يمتعلق عقل بودن را همان معنا  اپلستون  ک یوقت -9

امـور   نهـادن    نـار ک يه الزم را بـرا    یـ افتـه و توج   یمتـرادف    ی دگرگون محسوس بودن را با   
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وسـته در   یرا بـه زعـم افالطـون، موجـودات محـسوس پ           یـ  ز .ردوآ  مـی  دسته   ب محسوس

. ستیـ ن ن کـ آنهـا مم   -یِ معرفت عقلـ   یعنی - یقین خاطر، شناخت حق   یو بد اند    رورتیص

 نیتـأم  تیـ لّکرط  بـا شـ   را   بـودن    تعلق عقل ثبات و م  هاي    شرط يدر گام بعد  اپلستون  ک

ت را با ثبـات و متعلـق عقـل          یلک افالطون،   يرکدر دستگاه ف  اپلستون  ک نیبنابرا؛  ندک  می

  . رورت و متعلق حس بودنیت را با صیند و جزئیب  میبودن، مالزم

ا ی است   ی علم جزئ  ،يس به عنوان معرفت نظر    یه نوئز کم  یاپلستون بپرس کحال اگر از    

امـر  (س، نه متعلق حـس      یچون موضوع نوئز  .  است یلّک ناً خواهد گفت علم   یقی،  یلّکعلم  

ـ ک اسـت و متعلـق عقـل بـودن، بـه تحقـق               )امر معقول (ه متعلق عقل    ک بل )محسوس  یلّ

 ي بـرا  )a-b52مـائوس   یت( معقـول  بـا    محـسوس ان  ی م تقابلب،  ین ترت یبد. مشروط است 

.  است یلّک با   یجزئان  ی فرق نهادن م   یبه معن  بحث از افالطون،     يآنهم در فضا  اپلستون  ک

ۀ مثل ی است و مورد و محل آن، بحث از نظر     يم مورد ک ح یکن مطلب   یرسد ا   می به نظر 

م کن ح یامالً بد ک هنگام بحث از فلسفۀ ارسطو،       اپلستونکگر،  یدبه عبارت   : افالطون است 

 ارسـطو، معقـول     یدر دسـتگاه فلـسف     یه همگ ک را   )خدا( رکر ف کفوفادار نبوده و عقول و      

ن یـ ه ا کـ ن شـرط    ی با ا  شمارد، آنهم   می  فرد یک درمنحصر   یلّکا  یع  نوند، به عنوان    هست

 به نظر همچنین   ).7به بند   . كر(  قابل حمل بر افراد متعدد است      یلّکر از   ی، غ یلّکا  ینوع  

 )b987 23-4مابعد،( يزیر بر چ  یا مثال خ  یاپلستون از قابل حمل نبودن واحد       کرسد   می

  . غافل شده است

ه ثابت و   ک ی امور جزئ  ی افالطون، هستند برخ   يرک دستگاه ف  ه در ک جهینتن  ینظر به ا  

 نامعقول بودن نـزد افالطـون       كه مال کراست  کستۀ ذ ی؛ شا )6به بند   . كر( اند متعلق عقل 

 یعنـ ی. ن موارد، محسوس بودن باشدی از ا  یکید  یشا.  بودن باشد  یجزئر از   ی غ يزید چ یبا

 و لذا متعلق عقل هـم واقـع       ه محسوس است، ثابت نبوده      کجهت   هر امر محسوس از آن    

رورت یتوس، عالم محسوس را بـا صـ      یلک به هرا  ی با تأس  ،تتوس يثئاافالطون در   . شود نمی

ه کـ  بـودن بل   ی جزئ ك افالطون نه مال   يه برا کن مطلب نشانگر آن است      یا. ندیب  می مالزم

س کـ  اما ع  . است ید گفت، هر امر محسوس، جزئ     یا ب در واقع . استمحسوس بودن مطرح    

ن هـر  یبنـابرا . ستندی محسوس ن  ی امور جزئ  ی برخ یعنی. ه صادق است  یورت جزئ آن به ص  

  واقـع  یر اسـت و متعلـق معرفـت عقلـ         یـ ز محسوس، به اعتبار محـسوس بـودن، متغ        یچ

  . بودنیگردد و نه صرفاً به اعتبار جزئ نمی
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  فـرض يجمهـور در « :سدیـ نو  مـی ۀ مثـل  یـ  گزارش خـود از نظر     یط اپلستونک -10

 مثال  یک باشند، آنها واجد     ك نام مشتر  یک ي دارا یاء جزئ ی از اش  يادشود هر گاه تعد    می

 است؛  یلّکا صورت،   ین مثال   یا]. a 596 7-6 يجمهور[ز خواهند بود    یا صورت مابازاء ن   ی

. شـود   مـی  افتی و در  ك در ییبایه مثالً ضمن مفهوم ز    ک كت مشتر یفکیا  یعت  ی طب یعنی

 لکی تـش  ییبـا ی از خـود ز    یلـ کفهـوم    م یـک با وجود دارنـد، امـا مـا         ی ز يزهای چ ياریبس

ه کـ  نبـوده بل   یم ذهنـ  ی، فقط مفاه  یلّکم  ین مفاه یه ا کافالطون مفروض گرفت    : میده می

ـ  با .... مینـ ک  ك مـی   را در  ینـ ی، ذوات ع  یلّکم  یضمن آن مفاه    يه بـرا  کـ اد آورد   یـ د بـه    ی

ات در  یـ لّک یعنـ یر  کـ ن متعلـق تف   یبنـابرا . ابـد ی  مـی ت را در  یه واقع کر است   کافالطون، تف 

 نباشـند، چگونـه   یات واقعـ یـ لّکاگـر  . ت باشـند ی واقعيد دارای، با ی حس كرت با ادرا  یمغا

آنهـا  : مینـ ک   مـی  شفکات را   یلّکرند؟ ما   یر قرار گ  کافت شوند و متعلق تف    ین است در  کمم

  .)194  =164 ،1961اپلستون، ک( »ستندیصرفاً اختراع ما ن

 نقـل   - الـف : ته اسـت  ک، شامل دو ن    دانست اپلستونکار  کرا اساس    توان آن   می هکن مطلب   یا

  . ر و استنباط خود از سخن افالطونیان تفسی ب-  و بيجمهورمضمون سخن افالطون در 

تـۀ  ک ن »...: میدهـ   می لکیتش ییبای از خود ز   یلک مفهوم   یکما  ... «ه  کن عبارت   یادر  

 میدهـ   مـی  لکیتـش  فعـل    ي، مترجم به جا   یدر ترجمۀ فارس  .  وجود دارد  یمهم اما مغفول  

)We form …( ن یـ  هـضم ا ، محـصل فلـسفه  يد برایه شاک گذاشته است »میدار«، لفظ

 از  »یلـ کم  یل دادن مفـاه   کیتـش «عبـارت   ا ندانـستۀ    یاربرد دانسته   ک. تر باشد  لفظ آسان 

امـا  . دهـد   مـی   نزد افالطون خبر   ی مهم قتیحق مهم است چون از وجود       اپلستونک يسو

 وجـود عالمـت دو نقطـه     .  ببرد  از آن  اندتو  نمی اي  چ بهره یهاپلستون  ک چون   .مغفول است 

خواهـد عبـارت     می اپلستونکه  کنشانگر آن است    ظاهراً  م،  یده  می لکی بعد از فعل تش    ):(

ـ کم  یل دادن مفاه  کی تش او اما. ح دهد یش از عالمت را توض    یپ  ذوات  كر در یـ  را بـا تعب    یلّ

ـ کمفهـوم   ل  کیتشار  کوه به ساز  کبدون آن ! دهد  می حی توض یلّکم  ی در ضمن مفاه   ینیع  یلّ

 گـرفتن   یکـی  خود از موجبـات      تهکن ن یدن ا یند. )8به بند   . كر( نزد افالطون اعتنا ورزد   

  . استیلّکمثال با 

ـ کم یان مفـاه یماپلستون، کاگر چه ه کن است  یا قول باال جۀ  یدر هر صورت، نت     در یلّ

ـ کم  ی مفـاه  لکیتـش ن حـال،    ی در ع  یلگذارد و   می زیتما یلّک ینیذهن ما با ذوات ع     را  یلّ

ه کـ ن اسـت    یـ اپلستون ا کار  کجۀ  ینت .دینما  می مثل ارائه ا  ی یلّکذوات   و فهم    كهمان در 
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 یدر صورت . استا مثال   ی یلّکعلم به   ، همان   یلّکعلم  س به عنوان    یدر نگاه افالطون، نوئز   

ـ ک مفهـوم    یجیرحـصول تـد   ل  ی افالطون از قب   يرک ف یمبانه توجه به    ک  تجـارب   ی طـ  یلّ

ـ کف یـ ان صـدق مفهـوم و تعر  کو امند یان فر ی ا يریپذ خطا ،يویدن هـاي    بـر رونوشـت  یلّ

ــه شــرا  ســو ویــک از یقــیحقریغ ــول ب ــودن معرفــت يشــهودط یق  ،)97-8 منــون( ب

نامۀ  ؛   e 210 ،یمهمان( يادآوری بودن   یناگهان،  )c152 تتوس، يثئا(  معرفت يریخطاناپذ

7،b 344(  ،ثل        یق آنهـا بـر     ان صـد  کـ ق و عـدم ام    یا حقـا  یـ گانه و منحصر به فرد بودن م

ـ کعلم د تا  نست اجازه ده  ین ن کمماز سوي دیگر    شان  یها رونوشت  نـاظر بـر شـناخت    یلّ

جـۀ  یاپلستون و نت  ک یم تلق ک دست. می را همان معرفت به مثل بدان      یلّکف  یم و تعار  یمفاه

  .د استی نامبرده محل تردی با توجه به مبانيو

بر آنهـا   ه  کگون    و گونه  دمتعددر مورد امور    ... «  :دیگو  می يدر جمهور  افالطون   -11

ن گفته  یا. )a 596( »مینک وضع   يا صورت واحد  یم مثال   یم، عادت دار  یگذار  می نام واحد 

ۀ یـ پا امـا بـر   .میردکترجمه ) (P. Shorey يپل شور به قلم يجمهور یسیرا از متن انگل

 )(B. Jowett تیـ ن جوویبنجـام  به قلـم  یسیاپلستون از متن انگلک، خ فلسفهیتار یشناس تابک

ه کـ  یوقتـ ... «  :ن اسـت  یت چنـ  یـ بند نقل شده مطابق ترجمۀ جوو     . مند شده است   هبهر

 یـک  ين دارایه همچنـ کـ م ینـ ک   مـی   دارند، فرض  ك نام مشتر  یک )یجزئ(  افراد يتعداد

گردد به لفـظ   میتۀ اختالف برک است و نیکیب اصل مطل. »ا صورت مابازاء هستند یمثال  

  .آمده استت یه در ترجمۀ جووک »مابازاء«

  مثل اسـتفاده يبرا اتیلّکن بار از لفظ     یر عبارت افالطون، چند   یاپلستون در تفس  کاما  

ت آمـده   یـ ه در ترجمـۀ جوو    کـ  را   »مثال و صورت مابـازاء    «اپلستون عبارت   کا  یآ. ندک  می

د بتـوان بـا اسـتناد بـه مـضمون سـخن       ی استنباط خود قرارداده اسـت؟ شـا   كاست، مال 

  :ن داردیه بدی شبی استداللیاپلستون به طور ضمنکه ک ، گفتيجمهورافالطون در 

  ؛ا صورت مابازاء دارندی مثال یک، ك نام مشتري دارایِاء جزئی اش-الف

  ؛ استكعت مشتریا طبی یلّکا مثال مابازاء، ی هر صورت -ب

  . دارندكعت مشتریا طبی یلّک، ك نام مشتري دارایِاء جزئی اش-جهینت

کـه او   ست  یـ ن ن کـ اپلستون نباشد، مم  کانند آن در ذهن      م يزیا چ ین استدالل   یاگر ا 

 كاپلستون از اشـترا   کصورت، ظاهراً    نیدر ا . دیح نما یات بودن مثل، تصر   یلّک بر   یراحت به

گر اگـر  یبه عبارت د. ابدی  میت مثال مابازاء راهیلّکو  كاء محسوس، به اشترایان اش ینام م 
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ه کـ ن خواهد بود   یااپلستون  کم، حرف   ریتقدم مثال نسبت به امور محسوس را در نظر بگ         

ت نام  یلّک از   اوگر  یبه عبارت د  !  دارند داللت یلّک ینی ذات ع  بر،  یلّکو مفهوم    كنام مشتر 

ان یـ  ب 10 و   8 شـمارة    يهاه در بنـد   کـ  ، افالطون یمبان .درس  می ت مثال یلّکبه   ،و مفهوم 

ن یـ  و ا  هـستند  یلّکف  یم و تعار  ی مفاه مابازاءان متعلق معرفت با     ی م کیکشد، مستلزم تف  

امـا بهتـر اسـت      . ننـد ک  نمـی  دییاند، تأ  یلّکم  ی مفاه ینیه مثل، همان مابازاء ع    کجه را   ینت

ا اسـتنباط مـورخ   ید و آیگو  میاست چهاپلستون که مورد استناد ک يجمهورمتن  م  ینیبب

  .ا نهیگذارد   میرا صحه

 سـخن   میانتـو   نمـی  م،یمـستقل از مـتن مربوطـه بنگـر        را   يجمهور اگر عبارت    -12

 يدیـ ه اشعار تقل  کافالطون در خصوص هنر، بر آن است        . مینکافت  یافالطون را خوب در   

و ا. کنـد  توجه مـی د یقت و تقلین جهت به مسألۀ حقیرون براند و از اینۀ فاضله ب  یرا از مد  

 نام  ياء متعدد دارا  یه از اش  کد است   یقت و تقل  یر حق یقت از غ  یردن حق ک جدا   ی بررس یط

 و  تخـت  دو نمونـۀ     ،افالطون در ادامه  . آورد  می انیثال واحد سخن به م     و وضع م   كمشتر

ـ  وجـود دار   مونـه ن دو ن  ی از ا  يادیه تعداد ز  کسازد    می  را مطرح  زیم سۀ یـ ضـمن مقا  او  . دن

سـپس  . ه اصل باشد  کقت است بدون آن   یه حق ید، شب یه تقل ککند    می د، اظهار یقت با تقل  یحق

 یتختـ  - 2رد،  وآ  می دیه خداوند آنرا پد   ک ی تخت - 1: دیگو  می او از وجود سه گونه تخت سخن      

  ).a-b597 يجمهور(ند ک  میهیه نقاش آنرا تهک ی تخت- 3سازد و   میه نجار آنراک

نون خداوند، خواه به موجب خواست خودش خواه بـه          کا« :دیگو  می هافالطون در ادام  

تخـت   یـک ش از   یعت ب یگردد تا در طب     می  سبب ه و  عارض بود  يه بر و  ک يموجب اجبار 

.  هست)in itself( نفسه یه بواقع و فک همان تخت ده است؛ی تخت را آفریکتنها  ،نسازد

ده یـ ده نشده است و هرگز آفر     یشتر توسط خداوند آفر   یا چند مورد ب   ین تخت، دو    یاما از ا  

 یقـ یه وجـود حق   ک باشد   ی تخت یه سازندة واقع  کن بود   یخواست خداوند ا  . ... نخواهد شد 

)real being(،باشـد و  ی نجار جزئـ یکه ک و نه آنیه سازندة وجود تخت جزئک نه آن دارد 

  . )c-d597 همان،( »ردکجاد یگانه ای تخت واحد و یکعت ین لحاظ در طبیبد

 -الـف  : اسـت  ار افالطـون بـر دو مـورد       کد آش کی، تأ دیآ  می دسته  ب يجمهورآنچه از   

ه خداونـد   کـ  يورطـ به   تخت،    بودن مثال  گانهیوحدت و    - ب ومثال تخت    بودن تقیحق

ه مثـل از نگـاه      کـ جـه گرفـت     ید نت ی با نیبنابرا. جاد نموده است  ی ا یقی تخت حق  یکفقط  

هـاي    ه تخت کم  ی دار يادیزهاي    ه نجار ک یفرد هستند؛ در حال    ق منحصربه یالطون، حقا اف
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 بـه   ا صـورت  یـ م، هر مثـال     یی سخن بگو  ییم به زبان ارسطو   ی اگر بخواه  .سازند ی می فراوان

قـت  ی حقیـک ن حـال  یدر عـ ه ک خواهد بود فرد  نوع منحصربه یک،  لمهک ی افالطون یمعن

ن لحاظ مثال،   ین از ا  یبنابرا. ستیگر جز خودش قابل حمل ن     یز د یچ چ یواحد بوده و بر ه    

ت یلّکد با   یش را نبا  یها  مثال نسبت به رونوشت    ي خواهد بود و سعۀ وجود     یقت جزئ یحق

  . شمردیکی یمفهوم

 یگانه بودن مثال اسـتدالل   یدر خصوص وحدت و     ،  يور جمه از c597افالطون در بند    

ه اگـر دو مثـال تخـت وجـود     کدارد   می اظهارتخت با استفاده از نمونۀ  يو. ندک   می اقامه

 آن دو مثال واقع باشـد،  ي مثال سوم از تخت در باالیکد یصورت با د، در آن  نداشته باش 

  . ر مثال سوم تخت باشندیتا آن دو مثال تخت، تصو

 ، باشـد  یکیش از   یست ب ین ن کقت و اصل، مم   یه حق کن است   یرف افالطون ا   ح جۀینت

ـ      یـ ه از ا  کگر  یداي    تهکن. است فرع و رونوشت متعدد      یول  دسـت ه  ن اسـتدالل افالطـون ب

د و فـرع،  یـ تقل. ر اسـت ید و تـصو یـ قت و اصل نسبت به تقل  ید مسألۀ علت بودن حق    یآ می

ه کـ نـه مثـل بل    لذا  . اهد داشت  نخو یگونه تحقق  چیقت و اصل خودش، ه    یبدون وجود حق  

 و یمهمـان  و دونیـ افماننـد  ی یهـا  محـاوره  .انـد    مثل وابسته  وجوده به   کاست  ها    رونوشت

داللـت  هـا   ت مثل نسبت به رونوشت    ی آمده، بر عل   يجمهورارتر از آنچه در     ک آش دروسیفا

 :دیگو  می ردنکجاد  ی در خصوص ساختن و ا     يجمهور از   d-e 596افالطون در بند    . دارند

ـ اي  نـه ی آیه آدمـ  کـ ن است   یساختن عبارت از ا   وة  یشترین    آسان رد و آنـرا  یـ دسـت گ ه ب

 ید اسـت و آدمـ     یـ ر و تقل  یاز تصو اي    ار به زعم افالطون، مرتبه    کن  یا. اء قراردهد ی اش يروبرو

 را  يزیـ  اسـت و چ    یت فـاعل  یل، عل ین تمث ی در ا  ینقش آدم . سازد  می اء را یه اش یظاهر و شب  

 نـدارد و بـسته بـه        ینـ ی، تع رنده و قابـل   ی معنا به عنوان امر پذ     یک ه به ک ردیگ  می در دست 

  .دینما  میباز رد ویگ  میرا به خود ر آنی واقع گردد، تصویقیحق دام شئکه در معرض کنیا

قـاً  یت مثل اسـت و دق ی علیشۀ خود او در خصوص چگونگیانگر اند یل افالطون ب  یتمث

ل کـ سـطح   محـاوره، در  نیـ ا مسأله در هکنی مرتبط است، مشروط بر ا   مائوسیتبا مطلب   

ا یـ ه بـه مثـل      کـ  اسـت    )Demiurge(  صانع نیا ،مائوسیتدر  . شود  می ادهی پ یعالم هست 

 .زنـد   می ر و نقش  ی تصو  آنها ي را از رو   )نیوکۀ ت یدا(رنده  یند و امر پذ   ک   می نظرها    سرمشق

هـاي   ریدها و تـصو یـ اء عـالم محـسوس، تقل  یو اشـ انـد   قیب، مثل، همـان حقـا  ین ترت یبد

ثـرت  ک نزد افالطون، فرود از وحـدت بـه          يان نزول وجود  یه جر کروشن است   . متعدداند
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 صدور ي برايزیآو تواند دست   نمی مطالب افالطون ن  یااز  هیچ یک   ه  کمشهود است   . است

  . ات بودن مثل باشدیلّک بر یاپلستون مبنکم کح

 فهـم  يت و بـرا ، قول افالطون در خصوص مثل اسـ مائوسیتمهم در  تۀکگر نی د -13

 نوع از وجـود،     یکه  کم  ینکق  ید تصد یبا«:  راهگشاست ی بس يجمهور از متن    يمنظور و 

رون یهرگز از ب  . ریناپذهمان و ثابت است و نامخلوق و فنا       شه  یه هم کاست  ) مثال(صورت  

بـه  شـود،    نمـی  وارديگـر یز دی چاندررد و هرگز خودش   یپذ  نمی يزیبه درون خودش چ   

ر در مورد صورت، فقط     کست و تف  ی ن ی حس كشاهده و قابل ادرا    قابل م  یچ حس ی ه وسیلۀ

ه آن صـورت    یه شـب  ک وجود دارد    همنام صورت  يگریعت د یو طب .  مقدور است  عقل يبرا

 ان تحقـق  کت؛ در م  کشه در حر  یمخلوق است و هم   . شود ك می  حس در  به وسیلۀ است و   

 كه درکـ حس اسـت  دة متحد با یگردد و توسط عق  می دیان ناپد کرد و دوباره از م    یپذ می

ـ .  اسـت  انکـ مه  کـ  وجـود دارد     یعـت سـوم   ی و طب  شـود   می و فهم   ي اسـت و نـابود     یازل

ه کـ  یان، هنگام کن م یا. سازد  می  فراهم پناهگاه یکاء مخلوق   ی همۀ اش  يرد و برا  یپذ نمی

 افـت ی و درك در)spurious reason( یتـصنع  از عقـل  یانـد، بـا نـوع    بیـ همۀ حواس غا

  . )b 52- e 51 مائوسیت( »شود می

ا یـ مثـل   د  یـ ر و تقل  ی دگرگـون، خـود تـصو      شهیـ هم ه عـالم محـسوسِ    کروشن است   

ه در کـ ع یاز طبـا اي  نجا امور محسوس، به عنوان دسـته      یدر ا . سرمشق است هاي    قتیحق

 و مثـال تخـت،   ییبـا ی مثال ز ،از باب نمونه  . شوند ی می وجودشان تابع مثل هستند، معرف    

ه کـ جـه گرفـت   ید نتیـ صورت با نی، در اشوند  نمی وارد و حاضريزیچ چ یو در ه  اند    ثابت

.  جز خودشان قابل صدق نخواهنـد بـود        يزیچ چ ی و مثال تخت بر ه     ییبای مثال ز  تیماه

فـراوان قابـل صـدق    هاي   تخت، بر مصداقیلّکا مفهوم ی ییبای زیلّکه، مفهوم ک یدر حال 

 .تخـت هـستند    و مثـال     ییبای مثال ز  يدهایو تقل ها    ه رونوشت ک یقیهمان مصاد . هستند

  .اند و مظاهر انتزاع شدهها  ن مصداقیهم از خود را آن دو مفهومیز

.  شـود  حیز تـصح  یـ ناپلـستون   ک از   ید عبارت ی، با مائوسیتبا توجه به قول افالطون در       

عنـصر نـامنظم    به زعـم افالطـون      ه  ک است   استناد به محاورة نامبرده بر آن     اپلستون در   ک

)chaotic element(یاله[ عقل ياست و از سور یناپذ نیی، تب[ )Reason( ه نظم بـدان  ک است

 دهیـ از عـدم آفر رد و نـه    یپـذ   می استنتاجمنظم نه   عنصر نا « :دیگو  می اپلستونک. گردد  می القاء
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و ) " a fact of experience"ت  اسـ ی تجربـ یتـ یواقع(عنصر نامنظم فقط هـست  . شده است

   .)221= 190، 1961،اپلستون ک( »توان گفت  میبارة آنه درک است يزین تمام آن چیا

 يزیـ عمـالً چ  ست و   یـ  ن )رنـده یامر پذ (ان  کا م ین  یوکۀ ت ی جز دا  يزیعنصر نامنظم، چ  

 اسـت و نـه      ی عقلـ  ك، نـه متعلـق در     مائوسیته مطابق قول نقل شده از       کن است   ینامتع

. شـود   مـی  ه وجـود آن شـناخته     ک است   یتصنععقل  اي    ه با گونه  ک بل ،ی حس كمتعلق در 

اء یاشـ زمـرة   ه از   کـ شـود     مـی   واقـع  ی حـس  ك متعلق ادرا  يزیاه افالطون، چ  اساساً در نگ  

 اسـت  نیرنده و بـدون تعـ  یا امر پذی عنصر نامنظم ي، داراء محسوس یش. محسوس باشد 

ن ی بـد .د و رونوشت بودن را خـورده اسـت        ی مهر تقل  یعنیرفته است؛   یه نقش مثل را پذ    ک

ـ یـ  واقعیکن را به عنوان ی از نظم و تعي عنصر نامنظم عارمیستیب مجاز ن  یترت  یت تجرب

د و رونوشت مثـل     یه هنوز تقل  کن  ید تع  فاق يزیعنصر نامنظم، به عنوان چ    . میی نما یمعرف

    .واقع شودو تجربه  ی حسك ندارد تا متعلق ادرایگونه تحقق حس چیست، هین

ه قـول   کـ م  یید بگو ی، با مائوسیت و   يجمهورنۀ بحث افالطون در     یبا توجه به زم    -14

 آنهـا،  ي همراه با وضع مثال واحـد بـرا  كاء متعدد و موسوم به نام مشتر      یر مورد اش   د يو

ت مثال واحـد نـسبت   ی به مثال واحد ناظر باشد، بر عل كه بر داللت نام مشتر    کش از آن  یب

ه کـ قـت و اصـل اسـت    یهمـان حق  ان افالطون،یمثال در ب. اء متعدد معطوف استیبه اش 

د، اگـر از    یقت و تقل  یان حق یه نسبت م  ک است   یعیبط. د و رونوشت است   یمبداء تقل  ،خود

 شـرط قـت،   یگر، حق یبه عبارت د  . طرفه خواهد بود   یک اعتبار شود،    ي وجود ینوع وابستگ 

ــوجــود تقل ــد اســت و الغی ــینجــایاز ا. ری ــارن   م ــه نامتق ــول والســتوس، ب ــه ق ــوان ب  ت

)antisymmetric (  ثـل بـا رونوشـت      یبودن نسبت مجـۀ  یته نکـ د یز رسـ یـ شان ن یـ ها ان م

 نـزد  ییجـدا « مقالـۀ  ( مثـل اسـت  ) auto kath auto( ه و تحقق بنفـس ياستقالل وجود

    ).190-1، 1987، »افالطون

د بـا  یـ ان تقلیز قابل تصور است و آن نسبت داللت می نيگریت، نسبت د یافزون بر علّ  

ن یـ ان تحقق ا  کام. ندیلت نما قت دال ین است بر وجود حق    کها، مم  رونوشت. قت است یحق

 هم عبارت است از وجود نفس و مـشاهدة      یکیه  ک یمنوط است به عوامل گوناگون     داللت

هـاي    گر از شـرط   ی د یکیز  یفراغت از حس و محسوس ن     . ش از هبوط  یات پ یق در ح  یحقا

ـ  جـز    يزیـ داللت نـامبرده، در خـصوص بحـث از مثـل افالطـون، چ             . الزم است   يادآوری

)anamnesis (دهد  میست و در ساحت نفس رخین .  
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اپلستون عبـارت اسـت     کرد  یکج رو ی از نتا  یکیه  ک مشهود است    10ق بند شمارة    مطاب

ـ  همـان  یعنی با معرفت به مثل    یلّکف  ی دانستن علم به تعار    یکیاز   ه کـ حـال آن . يادآوری

 ك تـدار -الـف :  قائل شـد یید جدایان دو مرحله بایم، م یق شو ی دق يادآوریند  یاگر در فرا  

 یۀ مبـان یـ اپلستون بر پاک. یادآمدن ناگهانیردن و ادآوی خود - مقدمات الزم و ب   یجیتدر

خـتن دو   یان آن دو، در آم    یـ اما خلـط م   . ندکن دو مرحله را جدا      یتواند ا   نمی ش،یار خو ک

  . داردیرا در پ یشۀ افالطونی دور شدن از اندهکژة خود ی وامکز است با احیچ

د، یـ گو  مـی   سخن ا صور یه افالطون از مثل     ک یهنگام... «  :سدینو  می اپلستونک -15

 خـود، ذوات  یلّکم یما ضمن مفاه.  ما اشارت دارد یلّکم  یمفاه ینیا مرجع ع  یبه مضمون   

 )Ideas( اصـطالح مثـل   هک است ینین ذوات ع  یافالطون بر هم  م و   ینک  ك می  را در  ینیع

ار کـ  ب )Idea (»دهیـ ا«لمـۀ   ک،  یمهمـان  محاورات، مـثالً در      یدر برخ  . ...دینما  می را اطالق 

 بالـذات  ییبای افالطون از زیمهمانرا در ی ز .وجود دارد آن   )meaning( یمعنه  کبلنرفته و   

ه افالطـون بـا   کـ  است يزین همان چی، و ا)باستیآنچه خود ز  ( دیگو  می ا مطلق، سخن  ی

ر یـ ه خواه افالطـون از خ کسان خواهد بود یکب  ین ترت یبد. ندک   می  آنرا قصد  ییبایمثال ز 

ه کـ  ی اشاره دارند، ذاتـ ینی ذات عیکر به ی هر دو تعب:ریا از مثال خ  یند  کمطلق صحبت   

، 1961 اپلـستون، ک( »قتـاً خـوب هـستند     یه حق کـ  است   یاء جزئ یر در همۀ اش   یمبداء خ 

165 =195 .(  

رده و ترجمـۀ    کـ ر  کـ  ذ یمهمـان  را از    »باسـت یآنچـه خـود ز    « یونانیر  یاپلستون تعب ک

ه کـ ر را ین تعبیاو ا. آورد ی م"essential or absolute Beauty"را به صورت   آنیسیانگل

بـه  . ردیـ گ  مـی متـرادف ۀ مثل یو مفاد نظر  یمعنبا  ا مثال آمده است     یده  یلمۀ ا ک يجاه  ب

 ینـ ی است نزد افالطـون، مثـل بـه مرجـع ع    یمدعه کاپلستون کرسد آغاز سخن   می نظر

م، ینـ ک  ك می  را در  ینیودمان، ذوات ع   خ یلّکم  یضمن مفاه ما   داللت دارد و     یلّکم  یمفاه

 مطلـق در مرتبـۀ موجـودات        ییبـا یا ز یـ  مسلماً افالطون با تحقق مثال       .د دارد ی ترد يجا

 دسـت اي  هی و سـا ینـسب هـاي   ییبـا یثر بـه ز کحداهم،  تجربۀ ما .ستیمحسوس موافق ن 

 در  ییبـا ی و تجربـۀ مراتـب ز      كز مطابق سلو  ی ن ییبای ز یلکمفهوم  گر  ی د ياز سو . ابدی  می

ن یبـد .  مطلـق و بالـذات  ییبای است نه زینسبهاي  ییبای، محصول همان تجربه ز    یمهمان

 یعنـ ی ،ینـ یما بر مرجـع ع  در ذهن یلّکم یه مفاه ک شد   یتوان مدع   نمی یراحت بهب  یترت

بـا تجربـۀ مظـاهر     ییبای زیلّکمفهوم اگر . ، اشارت و داللت دارند)ذوات مطلق( خود مثل 
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 داللـت   ینـسب هاي    ییبای ز كفقط بر وجهۀ مشتر   صورت   نید، در ا  یآ  می دسته   ب ییبایز

 كان ندارد بـه در ک خودمان، ام  یلّکم  یضمن مفاه رسد    می به نظر  نیبنابرا. خواهد داشت 

   .میل شوی و مطلق ناینیذوات ع

شۀ افالطـون ناسـازگار     ی با اند  یانیاپلستون در سطر پا   کر  یه تعب کن است   یگر ا یتۀ د کن

 ینـ ی ذات عیـک بـه  ] ریـ ر مطلق و مثـال خ یخ[ر  یهر دو تعب  «: دیگو  می اپلستونک: است

. »قتـاً خـوب هـستند   یه حقکـ  است یاء جزئیر در همۀ اشیه مبداء خک یاشاره دارند، ذات 

 both would refer to an objective essence, which «:ن اسـت یاپلستون چنکعبارت 

is the source of goodness in all the particular things that are truly good.»  
را بـه عنـوان   ر یمند از مثال خ  و محسوس بهرهیء جزئایاپلستون اشکه کار است   کآش

ز یـ  چر،یمثال خ  جز خود    خوبقتاً  یه امر حق  کد؛ حال آن  ینما  می ری تعب خوبقتاً  یاء حق یاش

گفتـار   .اپلـستون منافـات دارد    کر  یامالً با تعب  کافالطون،   اتمحاروم  یتعلست و   ی ن يگرید

 يایشـمارد و اشـ      مـی  قـت یحاً مثـال را حق    ی صـر  ،12 در بند شمارة   يجمهورنقل شده از    

 دارنـد و نـه   یقیاء محسوس، نه مانند مثل وجود ثابت و حق       یاش .یقیر حق یمحسوس را غ  

 هـا،  و رونوشـت ها  دیو به عنوان تقلاند  رورتی صيدارا هک بل .اند ي عار یتیاز هر وجود و هو    

   .هستند... با و ی خوب و زیبه طور نسب

  ۀ مثلی مرسوم از نظری گزارش تلقاپلستون وک -دومقسمت 

ی یها  در نظر افالطون، متعلق   « :دیگو  می  مرسوم از مثل   یر تلق یاپلستون در تقر  ک -16

 ه علـم بـدانها  ک ی، موضوعاتمینک ك می در)universal concepts(یلّکم یه ضمن مفاهک

ا ی ینی ع  مثل ی، همگ ]بر موضوع [  حمل یلّک ي حدها يمابازاء برا هاي    پردازد و متعلق   می

» در آنجـا  « یی جـا  - مخصوص به خودشان   یه در عالم متعال   کات قائم به ذات هستند      یلّک

 یی جـدا  ی، عمـالً بـه معنـ      » از يجـدا «ر  یـ محسوس موجوداند؛ تعب  اء  ی از اش  ي جدا - 

هاي   تین واقع یمند از ا   ا بهره یرونوشت  امور  اء محسوس،   یاش. شود  می دهی فهم یانکم

گاه ثابت مخـصوص بـه خودشـان مـستقرند؛ در           ی در جا  یلّکهاي    تیاند، اما واقع   یلّک

اء محـسوس   یدر واقـع اشـ    . رورت هـستند  یاء محـسوس در معـرض صـ       یه اش ک یحال

گـاه  یمثـل در جا .  دارنـد وجودتوان گفت   نمیو هرگز حقاً اند    یشه دچار دگرگون  یهم

وجـود   )Thinker( يرکـ  از ذهن هر متف    يگر و جدا  یخودشان به حالت مجزا از همد     

  ).196= 166، 1961اپلستون ،ک( »ددارن
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ی ات قـائم بـه ذات معرفـ   یـ لّک را همـان  ی مرسوم، مثل افالطون  یه تلق کمشهود است   

گـاه ثابـت مخـصوص بـه     ی در جايرکـ  از محـسوسات و ذهـن هـر متف      يه جدا کند  ک  می

 اسـت   یکیاپلستون،  کت غالب بر    ی مرسوم با ذهن   ی تلق م بر کروح حا . خودشان قرار دارند  

ت یـ  روا نـد  همان  بطـور عمـده    زیـ  مرسـوم ن   یتلق. مثالشمردن   یلّک است از    و آن عبارت  

 مهـم  تفـاوت    یـک اپلستون، ظاهراً   ک مرسوم با گزارش     یان تلق یم.  از مثل است   ییارسطو

 )سموسیـ خور=  chorismos ایـ  separation( یی مرسوم بر جدا   ید تلق کی آنهم تأ  است و 

ژة یـ گـاه و  یو در جا  بـوده    محـسوس    از عـالم   يجـدا مثـل   .  است یانکم ییجدا يبه معنا 

  .مستقر هستندخودشان 

 ،نخـست  .دیـ تـوان د   مـی  دو پهلـو   یموضع »ییجدا«اپلستون، دربارة   کهاي     گفته ضمن

  .  مثل از محسوساتی و استقالل ذاتیی قول به جدا دوم،ومثل  يبرا گانهعالم جداقول به 

    عـالم جداگانـه از     کیـ ه زبـان افالطـون، اغلـب بـر وجـود            کنیا« :دیگو  می اپلستونک

ه زبـان، در    کد  ش ادآورید  ین با یکلار شود و  کست ان ین ن ک داللت دارد، مم   یمتعالهاي    ذات

ه شـده اسـت و غالبـاً        یـ ان تعب ی ما آدم  ی داللت بر متعلقات تجربۀ حس     يوهلۀ نخست برا  

). 195=165 ،1961اپلـستون،  ک( ».ستیـ ، بسنده نیعیق مابعدالطبیق حقایان دق ی ب يبرا

 مثـل را  عـالم جداگانـۀ  الم افالطـون بـر   کـ داللـت  اپلـستون  کن نقل قـول،  یه به ا  توج با

  .  مثل از محسوسات باشدیانک میی جدایرسد به معن  میه به نظرکشمارد   میریارناپذکان

 :دیـ گو  مـی  مرسوم از مثل،   ید تلق یی در تأ  یلیان دال یاپلستون ضمن ب  کگر،  ی د ياز سو 

  فقـط  » از يجـدا «ر  یـ ن تعب یـ ء محسوس وجود دارنـد، ا     ای اش » از يجدا« اگر مثل    -الف«

چ یهـ . اء محـسوس دارنـد    ی مـستقل از اشـ     یتـ یه مثـل، واقع   ک باشد   ین معن یتواند بد  می

ق، مثـل   یـ ان دق یتواند مطرح باشد و به ب       نمی انک م یک مثل در    تحقق راجع به اي    مسأله

را یز. س هم هستند  اء محسو ی اش »وندر «اند، اء محسوس ی اش »رونیب«ه  کبه همان اندازه    

ست در  یـ ن ن کـ  مم یجـسمان ریو ذوات غ  اند    )مجرد( یجسمانریبنا بر فرض، مثل، ذوات غ     

رد، به طـور    یار گ که   را ب  ير بود زبان بشر   یه افالطون ناگز  کاز آنجا   . ان واقع باشند  ک م یک

توانـست    نمیاو( ندک  میانی ب یانکت بالذات و استقالل مثل را با اصطالح م        ی، واقع یعیطب

اء محـسوس  یاناً از اشـ که مثل، مکست ین نی؛ اما قصد افالطون ا  )برد ارکه   ب يگریر د یتعب

ات محـسوس   یه مثل، همراه جزئ   ک است   ین معن ی در خصوص مثل بد    یتعال. جدا هستند 

ن نقـل قـول،     یـ  مطـابق ا   ).198= 168،  1961اپلـستون ،  ک( »شـوند   نمی دگرگون و نابود  
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 ل استقال ی را به معن   ییشده و جدا  اء محسوس   یاز اش  مثل   یانک م ییر جدا کاپلستون من ک

   .دینما  میریمثل از محسوسات تفس يو وجود یذات

 ی بـه معنـ     را »ییجـدا «، مسألۀ   رینقل قول اخ  موافق  اپلستون  که  ک روشن است    -17

د دوباره بر قـصور  کیاو با تأ  . یانک م ییرد و نه جدا   یگ  می  مثل از محسوسات   یاستقالل ذات 

 امـور   يان بـرا  کـ ، و قابـل طـرح نبـودن مـسألۀ م          یق متعـال  یان حقـا  یـ  ب  در يزبان بـشر  

 یه در تلقـ   ک مثل را    »یانک م ییجدا« به نام    یخیتاراي     صورت مسأله  ، اساساً یجسمانریغ

 وجـود   ن نام ی بد یلک مش ییه گو کد؛ چنان ینما ك می پا است،   ندرجۀ مثل م  یمرسوم از نظر  

 يجـدا «ر  یـ تعب« مرسوم در باال،     یز تلق اپلستون ا کگزارش  متن  ه طبق   ک یندارد؛ در حال  

   .»شود  میدهی فهمیانک مییجدا ی، عمالً به معن»از

بـا قـول    د  یـ آ  مـی  به نظـر   آنها از امور محسوس،      یستقالل ذات  مثل به ا   ییر جدا یتفس

ل مطـرح   یـ اپلـستون از دال   ک .رت دارد ی مغـا  ،ندک   می رکاپلستون هم ذ  کخود  ه  کافالطون  

ل نخـست   یـ  دل یطـ . پـردازد   می لیر سه دل  کۀ مثل، به ذ   یظر ن ی سنت ید تلق یی تأ درشده  

ه کـ رد  یـ گ  می ارا مفروض کبارة مثل، آش  وة سخن گفتن افالطون در    ی ش - )یک(« :شود  می گفته

ه کـ دهـد     مـی  می تعلـ  دونیـ افب افالطون در    ین ترت یبد.  ساحت جدا وجود دارند    یکمثل در   

ه نفـس،  کـ  یید داشـته اسـت؛ جـا   دش با بدن، وجوش از اتحای و پی قلمرو متعالیکدر  نفس  

ن یه همـ کـ رسـد    مـی نـد و بـه نظـر   ک  میا مثل را مشاهدهیمعقول و قائم به ذات      هاي    تیهو

 .)196- 7= 166 ،1961اپلـستون ،  ک( »دهنـد   مـی  لکی را تـش   »جـدا « ذوات   ي تعداد ها،  تیهو

 یۀ وجـود قبلـ    یبا طرح نظر   دونیافاپلستون آورده است،    که  کمضمون سخن افالطون را     

  . دینما  میدییتأق، ی و مشاهدة حقانفس

 تیـ  آنها از محسوسات، با مـتن روا ی مثل به استقالل ذات  ییر جدا یگر تفس ی د ياز سو 

. د خلـط شـود  یـ د دارد، نباکیـ  مثل تأیانک مییه بر جدا ک  مرسوم یاپلستون از تلق  کخود  

ـ  رد  یگ  می دهی را ناد  یانک م ییاپلستون مسألۀ جدا  که  کرد  کد بتوان اعتراض    یشا ن او  یکو ل

  .دارد  می را عرضهییر خودش از جدایتفس

 مثـل نـزد     یانکـ  م ییاپلستون با اعتراف بر جدا    که  کن است   ی تعجب در ا   ينون جا کا

ۀ مثـل   ی از گزارش نظر   يریگ جهی، خود به هنگام نت    ۀ مثل ی مرسوم از نظر   یتلقافالطون و   

 جـه یپـس مـن نت    « :دیـ گو  می م افالطون، ی بر تعال  یمبتنل  ی، بدون هر گونه دل    دونیفادر  

ۀ یـ  از نظر  ی عرضه شده است، تنهـا بخـش       دونیافه در   کۀ مثل بدانگونه    یه نظر کرم  یگ می
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ات قائم به   یلّک خود افالطون، مثل،     يه برا کجه گرفت   ید نت ینبا. دهد  می افالطون را نشان  

اپلستون از لفـظ  ک طبعاً مقصود  .)203= 172، ص   1961 ،پلستوناک( »بودند» جدا«ذات  

رش یتفـس  بـا   يریگ جهید گرفت و گرنه نت    ی با »اناً جدا کم«همان  را   یانیپا در سطر    »داج«

، )16بـه بنـد     . كر( خ فلـسفه  یتـار   گـزارش  168 در ص    یاستقالل ذاتـ   ی به معن  ییاز جدا 

قـول  و عدول از     به تضاد    یاپلستون را از آلودگ   کم دامن   یه مجبور کحال  . متضاد خواهد بود  

   !می افالطون را متهم سازدیار شیناگز ،میدار استه نگهریپ  مثلیبه استقالل ذات

د یـ بادن  یبه قصور و نفهم    ،ۀ مثل ی در نظر  ار گرفته که   ب از بابت الفاظ  افالطون را    -18

و مـسائل   هـا     لسوف و به عنوان طراح بزرگ پرسـش       ی ف یکه در مقام    ک چنان !مییمتهم نما 

  مجبـور  ییند و گو  کدا  ی مناسب پ  ی، لفظ ی و استقالل ذات   یی جدا يست برا یفلسفه، قادر ن  

   .ار بردک به ی استقالل ذاتی را به معنیانک مییمربوط به جداهاي  لمهکشود  می

ز، نوعاً عبـارت اسـت   ی مورد نظر ارسطو راجع به مثل نییجدا، G. Fine)(نیبه نظر فا

ه گفـتن  کـ  يطوربه . مثل از امور محسوس) independent existence( وجود مستقل از

ات محـسوس،  یـ ه آن مثال از جزئ    ک است   ین معن ی مثال جدا است، بد    یکه  کن مطلب   یا

 منظور نظر   ییاجد،  اپلستونکر  یمطابق تفس اگر  ). 254،  2003(وجود جدا و مستقل دارد    

ر و ییـ  مثل بـا تغ  نشدن و نابودی عدم دگرگونی مثل به معنی استقالل ذات  افالطون همان 

 ی ارسطو با افالطـون منتفـ  یاصلهاي  نزاع از   یکید  رس  می به نظر د،   محسوسات باش  يفنا

 و هاز محـسوسات قائـل بـود    مـستقل   ذاتـاً ات  یـ لّکا  یـ  افالطون به مثل     یعنی.  شد خواهد

ه نـه   ک یمعنن  یآنهم بد ؛   معتقد است   مستقل از محسوسات    ذاتاً یارسطو هم به صور نوع    

ر و  یی محسوس، دچار تغ   ر امو ي و نابود  یدام با دگرگون  ک چی، ه ینوعهاي    مثل و نه صورت   

اء ی نزد ارسطو، هر چند ضمن اشـ       كمشترهاي    عتیا طب ی ینوعهاي    صورت .ندشو  نمی فنا

     .رندیپذ  نمیاء، فناین اشی اين با زوال و فنایکو لاند  ی جزئمحسوسِ

ۀ یـ ت نـدادن بـه نظر  یـ اد اهمی بر زی مبناپلستونکامر در قول شۀ یرسد ر  می به نظر  -19

 .)199= 168 -  9، 1961اپلـستون ، ک(  باشـد يادآوریـ ۀ یو به تبع آن نظرن نفس  یشیوجود پ 

توانـد دو    نمـی اپلـستون ک یوقتـ .  افالطون هستندیر فلسفکان تفکجزو ار، ن دو مسأله  یا

ه ین فرضـ  مـ نار گذارد بـه دا    ک و افسانه    »يا ان اسطوره یب« یکۀ نامبرده را به عنوان      ینظر

ن است  کچه بسا مم  « :دیگو  می برد و   می پناه -ح افالطون است  یه مورد تصر  ک –آن  بودن  

ه در نگـاه  ی فرضـ یـک ز ش ای بـ يزیـ چ، ]يادآوریـ  و   ن نفـس  یشیۀ وجود پ  ینظر [ن امر یا
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امـا بـا   . )می بـدان قائـل شـو   يادیـ ت زید اهم یم، نبا یه گفت کو لذا همانطور    (افالطون نباشد   

اسطوره اسـت، بـر      یکشۀ مزبور عمالً    یه اند کن مطلب   یلحاظ همۀ موارد، در اظهار صرف ا      

د یـ هن نگـردد، با   بخش مبـر   تی آن به طور رضا    يری اساط یژگیه و ک یحق نبوده و تا هنگام    

  .)199= 169، 1961 اپلستون،ک( »میری قصد شده است، بپذه جداًاي ک هیوان نظرآنرا به عن

. م گرفـت  ینخواه يز را جد  یم، در عمل آن چ    یدهنت  یاد اهم ی ز يزی به چ  ی وقت اصوالً

شـمارد و    نمیتیاد با اهم یرا ز  يادآوریو  ن نفس   یشیۀ وجود پ  ی سو نظر  یک اپلستون از ک

گـر  ی د يت شـود و از سـو      د اثبا یه با کند  ک  ی می ه تلق ی فرض یکرا   آنبنا بر قول افالطون     

 دوگانـه   يریـ گ ن موضع یا! رده است کقصد   اًجدۀ نامبرده را    یافالطون نظر شود   ی می مدع

ه از آن جملـه     کانجامد  یتواند ب   می  مسائل یفتن برخ ده گر یدر مقام گفتار، در عمل به ناد      

قـت  یعدم وقوف بـه حق     به تبع مورد الف،      - ب ،ش از هبوط  یدن معرفت پ  ی ند -الف: است

ن یبا چن . ادآوردنی با خود    يادآوریان مقدمات   ی م کیک عدم تف  -ج،   نزد افالطون  يادآوری

  .  باشدیو حتم یعی طبي، امریلّک گرفتن مثال با یکی رسد  می به نظريردیکرو

 یان اجمـال  یـ  پـس از ب    او .میاپلستون بخوان کر را بهتر است از زبان خود        یتۀ اخ کن ن یا

 يریـ گ جـه یا، بـه نت یـ ق در دنیادآوردن حقـا یـ  نفس و به ی در باب وجود قبلدونیافمطالب  

 عرضه شـده   دونیافه در   کگونه   ۀ مثل بدان  ی نظر یعیر طب ینون تفس کا«: دیگو  می  و پرداخته

ه کـ  گـردد    يادآوریـ د  یـ ات قائم به ذات خود هستند؛ اما با       یلّکه مثل،   کن است   یز ا عبارت ا 

 و به   یشی، به نحو آزما   ]ن نفس یشیۀ وجود پ  ینظر[ه  ین نظر یان شد، ا  ین ب یش از ا  یه پ کچنان

ون تاپلـس ک .)202  =171- 2،  1961،اپلـستون ک( شنهاد شده اسـت   ی پ »هیفرض« یکعنوان  

  دسـت »واقعاً هستند«ابد و به آنچه ی میقت را دریعقل حقه  ک افالطون    گفتۀ با استناد به  

 مجـرد  ير و تـساو ی و خود خییبای و خود ز)justice itself( خود عدالت مانند - ازدی می

)abstract equality(  مجـرد  ییبـا یا زیـ )abstract beauty(- )دونیـ اف ،c 65( ر ی، تفـس

عـدم توجـه    د  یشـا  .شـمارد   مـی  ات قـائم بـه ذات     یـ لّک عبارت از  مثل افالطون را     یعیطب

 رهنمـون جـه   ین نت ی بـد   را ي و هکاست   نیشی در پاراگراف پ   جارد الف تا    اپلستون به مو  ک

ر یتفـس ستۀ عنـوان  یـ شاشتر یـ بچـه بـسا    ،یعـ یر طبی تفـس يبجـا ه اي ک جهیشود؛ نت  می

     . استیعیطبریغ

اپلـستون بـا عبـور از جنبـۀ         که در گـزارش     کـ ن است   یدة آنچه گفته شد ا    کی چ -20

دا و پنهـان حـضور دارنـد و مـورخ در      یـ تـۀ پ  ک آن، دو ن   ي مثل به جنبـۀ وجـود      یشناخت

 ینـ ی مثل بـه عنـوان مرجـع ع        ی تلق -1 :دهد  نمی  به خود راه   يدیچ ترد یخصوص آنها ه  



71 افالطونیثل مۀ کاپلستون از نظری  بررسی انتقادي گزارش

ار، کن  یاپلستون با ا  ک. مثلا  ی ینی به مرجع ع   یلّک مفهوم   تیلّک ي تسر -2 و   یلّکم  یمفاه

در عـالم   ات مفـارق یـ لّک وجود يرد و افالطون را منادیگ مییکی ات یلّکا صور را با     یمثل  

ن یارسـطو بـا همـ     ه  کـ د  یـ م د ی سـوم خـواه    قسمتن در   یپس از ا  . ندک  ی می خارج معرف 

ا یـ ت یـ لّکبـا   ظـاهراً ه کـ ؛ حـال آن افتد میه در کات مفارق است    یلّک وجود   یافالطون مدع 

اپلـستون پـر    ک نوشتۀ   ه سراسر کنش است   ین ب یموافق ا .  ندارد یلک مش ییمفارقت به تنها  

ه مطـابق نگـاه     کـ  میدیـ د. »مثـل « لفـظ    ي بـه جـا    »اتیـ لّک«لمـۀ   کاربردن  که  است از ب  

 جز شناخت   يزیف، چ یان آن در قالب تعر    ی توسط افالطون و ب    یلّک ياپلستون، جستجو ک

  . ستی ن)سینوئز(ا مثال ی مفارق یلّک

توان   می جۀ مطلوب یدن به نت  یاپلستون را در رس   کوتاه، مقدمات   ک مرور   یکنون در   کا

هـر   - 2.  مسلم استي امر نزد افالطونیلّک علم یس به معنی وجود نوئز  - 1: شمردن بر یچن

ن یجه ا ینت. طلبد ی می لّک ، متعلقِ یلّک علم   -3.  متعلق متناسب با خود را الزم دارد       یعلم

م یتعـال ۀ  یبر پا  اما مباحث مطرح شده،      . است »یلّکعلم به   «، همان   »یلّکعلم  «: هکاست  

دا و  یـ  پ يهـا    ضـعف  ین، برخـ  یـ گذشته از ا  . د قرار گرفت  یدر معرض ترد   افالطون،   یاصل

    . شدیبررسز احراز و یاپلستون نکهان در گزارش پن

 ياجماالً همانند  با استناد به سخنان خود ارسطو،        ،در پرتو آنچه گفته شد، الزم است      

بر گـزارش  را ت ارسطو  ی ذهن ریتأث از مثل و     ت ارسطو یبا روا اپلستون  کرد و استدالل    یکرو

   .میاپلستون نشان دهک

  ۀ مثلیت ارسطو از نظریروابه وتاه ک ینگاه -سومقسمت 

ست و یـ  نیبی آن، امر غري مثل به جنبۀ وجود یاپلستون از جنبۀ شناخت   کعبور   -21

ه کـ نـد   ک   می حی تصر هعیمابعدالطبارسطو در   . رو ارسطو است   دنباله يتا حد ار  کن  یاو در ا  

هـر  «: ن اسـت  یارسـطو چنـ   هـاي     گفته از   یبرخ. ن است ک، وجود معرفت نامم   یلّکبدون  

ـ ک با یمفهوم و هر دانش ـ ک يف بـرا یـ تعر ... .ار داردکو سـر )to katholou (یلّ  ي و بـرا یلّ

 »دیـ آ  نمـی  دسته  ات ب یلّکشناخت، بدون   ... « و   )25b 1059-29،  مابعد( »صورت است 

 دگاه خـود او یه از دکند  ک   می انی را ب  یلبه ارسطو مط  کداست  ی پ یبس. )6b 1086همان،(

ن اسـت، محـل     ک، نامم یلّک بدون   يه معرفت نظر  کن قول   یا رسد  می نظربه  . ست ا کیحا

     .ستیاختالف ارسطو با افالطون ن
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 بـر   ی مبنـ  يوجـۀ مطلـوب     یم، نت ینک لحاظ   يگر و یدهاي    گفته ارسطو را با     مکحاگر  

 ارسـطو . حاصـل خواهـد شـد    رسـطو اسـت     م ا ی از تعلـ   یه بخش ک یلّک بودن مثال با     یکی

پرداخـت،    نمـی  - آن لّکـ  در   -عتی بود و به طب    یسقراط مشغول مسائل اخالق    «:دیگو می

ف یشه را بـر تعـار  یـ ه اندک بود یسکن ی و نخست  بودنه  ی در آن زم   یلّک يه در جستجو  کبل

 يگـر ی د يزهـا یف به چ  یه تعر کرد و معتقد شد     ک يروی پ ي افالطون از و   .ز ساخت کمتمر

ه همواره  ک از محسوسات،    ك و مشتر  یلّکف  ی تعر یکرا  ی ز  از محسوسات مربوط است    ریغ

گـر را  ی از نـوع د  يزهـا ین چ یا ]افالطون[ينون و کا. توان داد   نمی اند، بدست  یدر دگرگون 

  محسوس به دنبال آنهـا و بـه علـت          يزهایه همۀ چ  کد و گفت    ی نام )ideas ها، دهیا(مثل  

 در  )methexis (كثرت موجـودات بـه اعتبـار اشـترا        کرا  ی ز .شوند  می دهی نام آنها وند با یپ

   .)b 987 1-13، مابعد( »ه همنام آنها هستند، وجود دارندک یمثل

: دیـ گو  مـی  م سـخن  ی از دو تعل   ارسطو عمالً .  را شامل است   یات مهم کعبارت ارسطو ن  

ـ کف  ی بحـث تعـار    نخست، امـور  .  افالطـون يرکـ  فينـوآور مـسألۀ  ،  و دومك و مـشتر   یلّ

ـ کف یـ ن جهـت بـه تعر  یشـوند و بـد      مـی  اره دگرگون وس به قول ارسطو، هم    محسو  و یلّ

، خواه استدالل ارسـطو باشـد و        سخنن  یا. دهند  نمی ه خود ثابت است، تن در     ک كمشتر

. لسوف بدان قائل هـستند  یف ند و هر دو   ک  نمی یخواه از آن افالطون، درهر دو صورت فرق       

 يرویـ پ«ه افالطـون از سـقراط   کـ ز آن است  اکیان ارسطو حا یاما سقراط چطور؟ البته ب    

. »ر از محـسوسات مربـوط اسـت   یـ  غيگـر ی ديزهـا یف بـه چ یـ ه تعرکرد و معتقد شد     ک

ر یـ  غي، ناظر بر امـور  یلّکف  یه تعار ک ارسطو، سقراط هم قائل است       ین طبق گواه  یبنابرا

ن یـ لـسوف اسـتاد و شـاگرد، از ا        یدام از سه ف   ک چیهظاهراً  ن اساس   یبرا .اند  از محسوسات 

، ی افالطـون مثـل را  یز.  ندارند یمحسوس ناظرند، اختالف  ری بر امور غ   یلّکف  یه تعار کلحاظ  

  . نزد ارسطویصورت نوعطور است  نیسوس هستند و همحنام

ي رویـ ه افالطـون از سـقراط پ   کـ سـت    ، ارسـطو بـر آن     21مطابق نقل قول بند      -22

. محسوسات مربـوط اسـت  ر از ی غيگریدهاي    زیف به چ  یه تعر کشود    می ند و معتقد  ک  می

 ا نـه؟  یـ ات هستند   یلّکا مثل همان    ی گریدهاي    زیچن  یه ا کن پرسش است    ی ا ينون جا کا

: د آنها را به سقراط نسبت داد      یه حقاً با  کز است   یدو چ « :دیگو ي می گریارسطو در فقرة د   

ـ کف یـ  و تعر)epaktikos logos( ییاستدالل استقرا را یـ ز. )to horizesthai katolou( یلّ

ا یـ (ات را در شمار مفارقـات       یلّک سقراط نه    ی ول .اند  وند با مبداء شناخت   ینها در پ  یر دو ا  ه
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آنهـا را مفـارق     ] انیـ افالطون[ شانیـ امـا ا  . ف را یداد و نه تعـار      می رارق) امور جداگانه 

ن یۀ همـ  یـ بـاً بـر پا    ین تقر یبنابرا. گونه از موجودات را مثل نام نهادند       نیشمردند و ا  

ـ کهـاي      همۀ محمول  يه برا کن بود   یشان ا ی ا يبراجه  یاستدالل، نت   وجـود   ، مثـل  یلّ

زها یچ کرا از ت   یلّک] سقراط [ياما و «:دیگو  می ن ارسطو یهمچن. )27b1078- 34،  مابعد( »دارند

ار کآشـ  ).33a (1086- 4 (،مابعـد ( »دانـست   نمیرد و به حق هم آنها را جدا      ک جدا ن  )اتیا جزئ ی(

 ت جمـع یـ لّک، مثـال را بـا   يروان ویـ ۀ افالطون و پ یدر مقام گزارش نظر   ه ارسطو   کاست  

  .دینما می

ف ی سقراط و افالطون با ارسطو در خصوص نـاظر بـودن تعـار             يرأ ك اشترا گذشته از 

ه سقراط بـا ارسـطو      کشود    می  ارسطو روشن  یبق گواه طنون  ک بر امور نامحسوس، ا    یلّک

ـ ک فیه متعلـق تعـار  کامور نامحسوس : داردهم   يتر افزون يرک همف یک از نظـر  انـد،   یلّ

 طرف افالطـون را     یکدر  ن  یبنابرا. ستندی از محسوسات جدا ن    ،به حق نزد سقراط   ارسطو  

ثرت قائـل   ک مفارق از    یلّکا  یافالطون به مثال    . گر سقراط و ارسطو را    یم و در طرف د    یدار

  .ثرت معتقداندک مالزم با یلّکبه اً کمشتراست و سقراط و ارسطو 

، اوالً بـه زعـم افالطـون، از امـور محـسوس             از ارسـطو  شده  نقل  هاي    گفتهطبق   -23

ـ کف  یـ همـان تعر   ن اسـت؛  ک نـامم  ك مـشتر  و یلـ کف  یـ وسته دگرگون، ارائۀ تعر   یپ  و  یلّ

 ك و مـشتر   یلّکف  یتعارلذا  . ردیپذ  نمی  و عام، تحقق   يه بدون آن معرفت نظر    ک كمشتر

 .نامـد   مـی مثـل   آنهـا را  به طور اخصه افالطونکر از محسوسات ناظر است    ی غ يبر امور 

شـوند،    مـی دهیـ  به نام واحـد نام  آن باكه به اعتبار اشترا  کل  اثموجودات همنام با م   اً  یثان

 هـر   يبـرا ثالثاً  . ثرت ندارد که مثال مربوط، واحد است و       ک ی در حال  ؛ا تعدد دارند  یثرت  ک

  در برابـر ین مثال، مابازاء خـارج یاه ک است  یعیطب و   مثال وجود دارد   یک،  یلّکمحمول  

امـل  کم است تـا مطلـب ارسـطو         کورد  م یک،  مواردن  ی ا نارک.  خودش است  یلّکمحمول  

 عبـارت اسـت از   هـم  آن. ت ارسطو احراز گـردد یروااپلستون با  ک گزارش مشابهت و   هدش

 یانیـ گـر، گـام پا    یان د یـ  به ب  .آنها یخارج، بر مابازاء    ك و مشتر  یلّکف  یت تعار یلّک يتسرّ

 محـسوس  ئ شـ ک شـمردن تـ   یه خود با جزئ   کثال  ن م دی نام یلّکعبارت است از    ارسطو  

ه مثال را به عنوان     ک ن افالطون است  ی ارسطو، ا  بق گزارش طدر واقع   . تقابل و توازن دارد   

ه کدارد    می ن حال اظهار  یالبته ارسطو، در ع   . دینما  می  جمع تیلّک با   )ousia(ثابت   جوهر

    .دیانم  میز لحاظیات مفارق نیافالطون، مثل را به عنوان جزئ
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در ] ن به مثـل   یمعتقد[آنها  ... « :میرا بهتر است از زبان خود ارسطو بخوان       ها    تهکن ن یا

 و مفـارق  یمثابه امر جزئ نند و دوباره مثل را به     ک  ی می  تلق یلّکعنوان   ن حال مثل را به    یع

ه کنیعلت ا . ن نشان داده شده است    یش از ا  ین مطلب، پ  ین بودن ا  کنامم. ندینما  می لحاظ

 یـک را در ] تیـ ت و جزئیلک [هی هستند و دو نظر   یلّکند جوهرها،   یگو  می هک ینساک

. ن هم قـرار ندادنـد  یاء محسوس، عیه آنها مثل را با اش     کن است   یردند، ا ک جمع   يرأ

ـ کماننـد، امـا       نمی یالن بوده و باق   ی در حال س   یردند محسوسات جزئ  کر  کآنها ف  ، یلّ

ن یشیـ حـث پ  به در م  کـ ته را چنان  کن ن یا .است  از محسوسات و متفاوت از آنها      يجدا

 يان آورد؛ امـا و یبه مخودش ف ینخست سقراط از راه تعار    بار  ،  ]27b1078- 34[ میگفت

. ردکـ    می رک، درست ف  نساختن آنها   جدا یعنین مورد   یدر ا رد و   کن جدا اتیاز جزئ  را مثل

 » اسـت نکنـامم ات، یـ لّکبـدون  ، شـناخت ل یتحصرا ی ز.شود  می روشن جینتاته از   کن ن یا

  .)6b1086- 33a1086 ،مابعد(

 سـو مثـل را   یـک ، از يروان ویـ ت نظـر افالطـون و پ  ی روایه ارسطو طکروشن است  

ـ   ی ديد و از سوینما ی میات معرف یلّک بنـابر  . شـمارد  ی مـی گر، مثل را امـور مفـارق و جزئ

ـ کم  ینه تنها مفاه  ه به زعم ارسطو،     کجه گرفت   یتوان نت   می ات بودن مثل،  یلّک ابـازاء  ، م یلّ

ـ ک یکـی ه  کـ ن تفاوت   یالبته با ا  . ات هستند یلّکز،  یه خود مثل ن   کمثل هستند بل   یذهن  یلّ

   . قائم به ذهن مایلّک يگریقائم به ذات خود است و د
ه کـ  بـرد  یتـوان پـ    مـی اراک آشـ ،عـه یمابعدالطبنقل شده از هاي  با توجه به فقره   -24

ـ ک علـم    يجود معرفت به معنا    و ،ارسطو اوالً  ـ ک تحقـق رش یبـدون پـذ   را یلّ  نک، نـامم یلّ

 توسط سقراط و افالطـون، عمـالً        یلّکف  ی تعر ير مشغلۀ جستجو  کارسطو با ذ   .شمارد می

ـ . گـذارد   مـی  ر صـحه  کـ ن دو متف  یش با ا  یبر اتفاق نظر خو    گـر،  ی دي از سـو ن ارسـطو یکل

. ندک  ی می معرفها  ء یش ک از ت  یلّک وجود مفارق و مستقل      ی را مدع  يروان و یافالطون و پ  

ب، افالطون  ین ترت یبد). 5، فصل   مقوالت(  است یهر اولّ اهمان جو ها  ء یش کنزد ارسطو، ت  

 ي ارسـطو، جـستجو   در گفتار. استی جدا از جواهر اولّاتیلّک وجود مثل به عنوان     یمدع

 مفـارق   یلّک، همان شناخت    عامهاي    مکح امور توسط افالطون و ارائۀ آن در         یلّکف  یتعر

 گـزارش  يال  از مسأله را بـاز در البـه  یی ارسطو ین تلق یهم. د بود خواه )سینوئز(ا مثال   ی

    .میاپلستون شاهد بودک
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ۀ مثل گفته شـد،     ی نظر  از ي و یدگاه افالطون و معرف   یان د یدر ب   آنچه از ارسطو   موافق

 ی عبـور از جنبـۀ شـناخت   یعنـ یرد یکت ارسطو، هم در نوع روی روا واپلستون  کگزارش  بر  

 از  تیـ لّک ي از مثال و تسر    یلّک مفهوم   کیک تف ی هم در چگونگ   و آن   يمثل به بعد وجود   

ه کـ داسـت   ی پ یالبتـه بـس   . م است ک حا یۀ مشابه یروح،   آن ی به مابازاء خارج   یلّکمفهوم  

  اسـت اگـر مـورخّ   یعیاساساً طب . استعهیمابعدالطبتاب  کنگرش ارسطو در    فضل تقدم با    

در سـاختار و  م کـ  د، دسـت ۀ مثـل بپـرداز  یـ ر نظر یـ  بـه تقر   ییفلسفه با مقـدمات ارسـطو     

ن کـ د؛ هر چند مم   یطو را نخواهد توانست گزارش نما     ارسش از سخن    ی ب يزیچارچوب، چ 

ــ   دیــوگۀ مثــل ســخن یـ نظراز  خــود ي گــزارش و داوری ارسـطو طــ یانــصاف یاسـت از ب

  .)200 = 170، 1961اپلستون، ک(

   جهینت

 اپلـستون کرد کیمفروضات مسلم و نوع رو -الف فیردمطرح شده را در دو ات  کن -25

  :جه گرفتیو نتکرد توان خالصه   میقابل طرحهاي  دها و پرسشیترد -بو 

 و  ی واقعـ  ی علم بـه معنـ     -الف : عبارتند از  اپلستونکاصل مسلم نزد ارسطو و       دو: الف

مثـل،   - ب. ن هستند ک، نامم یلّکز بدون   یف ن یتعار؛  ن است ک مم یلّکلمه با تحقق    ک یقیحق

   .شود  میدهیشان دیاهاي   در گفتهی به طور ضمنو همار ک آشمه مکن دو حیا .اند اتیلّک

 همان علم بـه  ،اتیلّکعلم به  اپلستون،  ک ارسطو و    يبرااصل مسلم نامبرده،    دو  به تبع   

س نـزد  یا نـوئز  ی یقیحق، همان معرفت    یلّکم  یف مفاه یگر تعر یبه عبارت د   .باشد  می مثل

 اتیـ لّکن  یر اسـت، بنـابرا    یناپذدی ترد یقیحقو   یلّک اگر وجود علم     هک چنان .افالطون است 

تحقـق  مربوطـه هـم   چون بدون وجود متعلـق، علـم      . د داشته باشند  ی با ی وجود واقع  هم،

   .رفتینخواهد پذ

 مثـل از امـور   ی استقالل ذاتیات مفارق را به معنیلّکا  ی مثل   ییاپلستون مسألۀ جدا  ک

ه بـا  کـ  هـر چنـد   ؛ داردیرد ارسطو هماهنگیک از رو  یه با بخش  کند  ک   می ریمحسوس تفس 

 عـالوه بـر     یانکـ  م یی بـر جـدا    یمبنـ ۀ مثل   ی مرسوم از نظر   ی افالطون و تلق   ی مبان یبرخ

   .تفاوت دارد، ياستقالل وجود

اپلـستون  ک گـزارش     از یمواضـع م افالطون، بر    یۀ تعال یم بر پا  یدیشوک ضمن بحث    :ب

دو گونـه  ود وجـ شـود    مـی ب نفس، موجینشمردن وجود قبل يجد. مینکافیبی یها  دیترد
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ش از هبـوط و     یپـ نفس در مرتبۀ     ي معرفت شهود  یکی. میابیدر ن معرفت نزد افالطون را     

د یـ  بـه تجد ن مرتبهی در باالترن استکه مم ک  پس از هبوط   ير شهود ی غ شناخت يگرید

افالطـون  . نـد یز را بب  ین تما یاتواند    نمی بنابر مسلّمات خود،  اپلستون  ک. شهود منجر گردد  

. ن اسـت  یشیل معرفت پ  ی، به دل  نامد  می »يورادآی«بۀ پس از هبوط را       معرفت در مرت   اگر

 از معرفـت بـه      یر درسـت  یشود تـا تـصو      می ش از هبوط، سبب   ی پ يدن معرفت شهود  یند

  . می هم نداشته باشيادآوری یمعن

 ، در آن   نـامبرده بنـا گـردد      یبر مبان  »است يادآوریمعرفت،  «ۀ  ینظر از    ما ریاگر تصو 

 میاپلـستون ترسـ   ک از آنچـه ارسـطو و        ی متفاوت یز معن ی ن یلّکاي  ه  فیصورت علم به تعر   

ـ کدن به مفهوم    یتوانسته است رس    نمی گاه چیه افالطون.  خواهد داشت  ،نندک  می  ه از را  یلّ

) ش از هبوطید شهود پیتجد( يادآوری یمعرفت به معن خود   را با    ی و عقل  ی حس كادرا

 بـا امـر     يادآوری مقدمات   یجیتدر كان تدار ی م کیکتفن، عدم   یافزون بر ا  . ردی بگ یکی

 معرفـت ۀ  یـ  افالطـون از نظر    یدن بـه تلقـ    ی رسـ  یموانع اصل  از   یکی ،ادآوردنی یناگهان

  . تواند باشد می

م هستند و بـا قبـول آنهـا،    یا الزمۀ آن تعالی افالطون   ی فلسف یمباحث نامبرده جزو مبان   

دن ی رسـ  يبراد  یشا. ترفیچرا پذ چون و   یبۀ مثل را    یاپلستون از نظر  ک گزارشست  ین ن کمم

اپلـستون وفـادار    کش از   ی بـ  ي و يرکـ ان ف کـ شۀ افالطون الزم است به ار     یبه فهم بهتر از اند    

   .است یلهمد  وين وفاداری، مستلزم ایلسوفیهر فم یشه و تعلیپژوهش در اند. میباش
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   »ۀ مثلینظر«فصل فارسی  به ترجمۀ ينظر: ادداشتی

ـان و ر   ی(اپلستون  کخ فلسفۀ   یار جلد اول ت   یترجمۀ فارس  ن یالـد  د جـالل  یتـر سـ   ک بـه قلـم د     )مون

ـال    .شـود   می چاپی و فرهنگیت انتشارات علمک شري و از سو1362 در سال    يمجتبو سـپس در س

  . رسد  می انتشارات سروش به چاپيارک بار دوم و با هميل سعادت برایراست اسماعی با و1368

 ی آمده و در ترجمـۀ فارسـ       163 -206ضمن صفحات    یسی در متن انگل   »ۀ مثل ینظر«فصل  

افته ی سهواً راه هاي    یا افتادگ یها     نقص ینجا برخ ی در ا  . گرفته است  ي جا 193-238 صفحات   یط

ا یـ  حیتـصح  به صـورت     يشنهادیب شامل ترجمۀ چاپ شده، ترجمۀ پ      ی به ترت  یدر ترجمۀ فارس  

  . شود  می آوردهیسی و متن انگللیمکت

حالـت  تـرین     یعال... « ح به   یتصح» ...حالت شناسنده   ترین    یعال. ..«  : 3-4  سس ،193ص  -1

… P 163, L's 5-6: …the highest cognitive state »... یشناخت

ـ ک مفهوم یک... « ح به یتصح» ...م ی داریلّک مفهوم   یک... «  : 10، س   194ص  -2  لکی تـش یلّ

… P 164, L 5: … we form one universal concept .»...م یده می

» ...اء محـسوس موجودنـد    ی جـدا از اشـ     یعنی،  ی عالم متعال  یکه در   ک ...« : 14، س 196ص  -3

 جـدا از  یعنـ ی ، -" در آنجـا  " یی جـا -ژة خودشانی وی عالم متعالیکه در   ک... « ل به   یمکت

».اء محسوس موجودندیاش

P 166, L's 13-4: … existing in a transcendental world of their own – somewhere "out 
there" – apart from sensible things.

اگـر  (... « ل بـه    یـ مکت»  ...) ی فالسـفۀ مدرسـ    یستیحوزة توم (... «  : 22-3 س، س 196ص  -4

») ...ی فالسفۀ مدرسیستیحوزة توم ، نظر شودعجالتاً

P 166, L's 27-8: (The Thomist School of Scholastic philosophers, be it remarked in 
passing, …

ح یتـصح » ... هـستند   یانکه مثل در م   کست  ین ن یسخن بر سرا  ... «  : 22-3 س، س 198ص  -5

»...رد کتوان   نمیمطرحاي  چ مسألهی، ه واقع باشندیانک مه مثل درکنیاراجع به ... « به 

P168, L's 22-3: There can be no question of the Ideas being in a place…

ا یـ شـود    نمیدهیق فهم ینده به طور دق   یات آ یر ح یهر چند تصو  ... «  : 15-6 س، س 199ص  - 6

  پـس از مـرگ  یزنـدگ ست یقرار نهر چند ... « ح به   یتصح» ...گردد  نمی  اثبات یبه نحو قطع  

» ... میشده، بفهم ا محصل اثباتیق ی، به طور دقرا

P 169, L's 13-4: … though the picture of future life is not to be understood literally 
or positively affirmed…

اما با لحـاظ همـۀ مـوارد، محـقّ     ... «ل به   یمکت» ...م  یستیاما محقّ ن  ... «  : 20، س   199ص  -7

»...م یستین



138978ستان بهار و تاب/ 53سال  / 216شمارة /  دانشکدة ادبیات و علوم انسانیۀنشری/ هاي فلسفی پژوهش

P169, L 20: … but all things considered, we are not justified …

»... افالطون "يباور خدا"...  «ح بهیتصح» ... افالطون "یشناس خدا"... «: 3، س 201ص -8

P 170, L 32: …Plato's "theism"…

ــ از پا2 و 1 س، ســ201ص -9 ــا شــناختیــآدم... «: انی ــک روشــن از ذوات یان ب ــه دنیلّ  ایــ ب

 امـده و پـرورش  یا نی به دنیلّک روشن از ذوات   یان با شناخت  یآدم... « ل به   یمکت» ...ندیآ نمی

»...ابندی نمی

P 171, L's 22-3: men do not come into the world and grow up with a clear 
knowledge of Universal essences…

ه ارتباط با   کتا آن ... « ل به یمکت»  ...یهی اصل اول بد   یکه  کتا آن ... «: 9-10 س، س 202ص   -10

»  ...یهی اصل اول بدیک

P 171, L's 39 -40: until connection with an evident first principle …

دار یـ نـد تـا دربـارة د    ک يرویـ  را پ  يا سقراط قادر خواهد بود و     یآ... «: 6-7 س، س 204 ص  -11

مـا را   یوتیا سقراط قـادر خواهـد بـود د        یآ... «ح به   یتصح» ...امل به سخن گفتن ادامه دهد     ک

»...ند ک يرویدهد، پ  می ادامه»مالکت تمام و یرو«به صحبت از ه ک یهنگام

P173, L's 31-3: … whether Socrates will be able to follow her as she goes on to 
speak of the" full and perfect vision"…

افالطـون  «ح به   یتصح» .است ... »مطلق«حاً متوجه تصور    یافالطون صر « : 4، س   207ص   -12

»... برسد،»مطلق«وشد تا به مفهوم امر ک  میاراکآش

P 176, L's 4-5: Plato is clearly working towards the conception of the Absolute … 

 از »واحـد  «...«ح بـه  یتـصح » . برتـر اسـت  ی از صـفات انـسان  »واحد«... «: 6، س 209ص   -13

». برتر استي بشر]هاي نسبت[= هاي  محمول

P 178, L's 30-31: …the One transcends human predicates.

افالطـون  « ل بـه  یـ مکت» ...ه قول به دو عـالم      کافالطون متوجه شد    « :18، سطر   209ص  -14

»... دو عالم انی می دوگانگه قول بهکمتوجه شد 

P 179, L's 8-9: Plato came to see that the dichotomy between …

  اسـت و   ی است واقعـ   » طبقه -نمونه« یکه  که تا آنجا    یصورت نوع « : 2-3 س، س 210 ص  -15

 » طبقـه – مـصداق « یـک ه کـ  محسوس تا آنجا   یزئج« ح به   یتصح» .تواند شناخته شود   می

».ان دارد شناخته شودک است و امیاست، واقع

P 179, L's 20-21: …the specific Form: in so far as it is a class - instance, it is real 
and can be known.

  ه کـ د شو  میه از مفاد بحث هم روشن   ک، بل 18ه نه تنها از سطر      کح است   یالزم به توض

 مثـال و  ياپلـستون بـرا  ک. است 17سطر  واقع در " the sensible particular "فاعل جمله 

.آورد می ،12 و 10 ي، سطرها185ص در مثالً   را" class - concept "ر یصورت، تعب
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ح بـه   یتـصح » ...ن است ی متع یلّک،  ی جهان واقع  ،بر طبق نظر ارسطو   ... « : 12، س   210ص  - 16

»...ن استی متعیلّک، ی واقعیلّکسطو بر طبق نظر ار... « 

P 179, L's 34-5: The real universal according to Aristotle, is the determined 
universal.

ــز... « : 1، س 213ص -17 ــر دی ــمکت» ...ورا ه ــه ی ــت–... «ل ب ــ  دس ــ ک ــه ه ــچ طریم، ب  قی

»...را هر دوی ز-ریناپذ انعطاف

P 182, L 21: - at least, not in any rigid way- since both…

 مثـل مطلـق سـرباز زنـد، در آن         ی اصـالً از قبـول هـست       یسکاگر  « :15-6 س، س 214ص  -18

 مثـل  ی اصالً از قبول هستیسکا گر « ح به   یتصح» . خارج شده است   یر فلسف کصورت از تف  

».رود  میانی از میر فلسفکتف مطلق سرباز زند، در آن صورت

P 184, L's 4-5: if one refuses to admit the existence of absolute Ideas at all, then 
philosophic thinking goes by the board.

ف یـ لۀ جنس و فصولش تعر    ی سرانجام به وس   يریگ یف با پ  یتا مورد تعر  ... «: 7، س   216ص  -19

 جـنس و    لۀی سرانجام به دام افتاده و به وس       )معرَّف(ف  یتا امر مورد تعر   ... «ل به   یمکت» .شود

  ».ف شودیش تعریها فصل

P 183, L's 26-7: … until the definiendum is finally tracked down and defined by 
means of its genus and differences.

م غلـط در  کـ  بحـث ح تئتتـوس ل کتر از مـش  هر چند مناسب ... «: انی از پا  2، س   217ص  -20

 یسوفسطائم غلط در    کبحث ح مهر چند   ... «ح به   یتصح» . است ) ه به بعد   262( یسوفسطائ

».است تر ، مرتبطتتوسيثئال مطرح درکمشبا ، ) ه به بعد262(

P 187, L's 6-8: … though more relevant to the actual problem of the Theaetetus is 
the discussion of the false statement in 262 e ff. of the Sophist.

ۀ یـ را با توسل به نظر    ی ز .تواند موجود باشد    نمی یم نادرست کچ ح یه... «:6-8 س، س 218ص  -21

ـ با توسل به نظر  ... «ح به   یتصح» . ندارد یین گفته معنا  ی ا ))(...مثل(صور    ))(...مثـل (ۀ صـور  ی

را  ، آن یمـ کن ح ی وجود ندارد تا چنـ     يزیرا چ ی ز .تواند موجود باشد    نمی یم نادرست کچ ح یه

  ».دیقصد نما

P 187, L's 19-21: there can be no false statement because there is nothing for it to 
mean, by an appeal to the theory of Forms (…)

 ي دراز به سـو    یه راه ک داد، واضح است     ین نسبت یاگر بتوان چن   «: 16-17 س، س 221ص  -22

موده یاست، پ ثرت  ک یک وحدت و    یکن حال   ی در ع  " یعالم مثال "ه چگونه   کنینشان دادن ا  

ه کـ نیه نـشان دادن ا    کـ  داد، واضح اسـت      ین نسبت یاگر بتوان چن  « ح به   یتصح» .شده است 

  ».دش خواهد یطوالنثرت است، ک یک وحدت و یکن حال ی در ع"عالم مثل "چگونه 

P 190, L's 27-9: If it could be so ascribed, it would clearly go a long way towards 
showing how the "Ideal world" is at once a unity and a plurality.  
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