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 چكیده

وجود معرفت شهودی و معنای آن همواره محل نزاع در بين مفسّران افالطون بوده استت  بريتا اًتال     
اند، در عقالنا یا عرفتانا بتودن آن   ای که آن را پذیرفتهقائل به چنين شنايتا نزد افالطون نبوده و عده

کوشد تا نشان دهد، معرفت از نگاه افالطون به استدالل عقلا منحصتر  دارند. این نوشته مانظر ايتالف
نبوده و فراتر از آن، متضمن نوعا رؤیت عقلا نيز هست  زیرا نزد افالطون از یك سو، درك عقلا امتور  

وی دیگتر،  گردد. از ست های مشترك اشيا است که در قالب قضایا و احكام ارائه مابه معنای درك ویژگا
اگر تبيين همه چيز به ًورت تبيين عقلا و معلّل سايتن آنها به مثل و تبيين يود مثل در تعليل آنها بته  

يير است، دیگر چنين تعليلا در يصوص يود مثال يير مطرح نخواهد بتود  زیترا او    یاعلت فاعلا و غا
عقلا در قالب احكام کلا و مفهوما  بالذات است  لذا معرفت وی بدین اعتبار فراتر از درك یايير و زیبا

آید. این شتهود، هرچنتد   و رؤیت که در قالب قضایا درنما یاواسطه از نوع رویارويواهد بود  شنايتا با
است و بر سيری دیتالكتيكا تكيته دارد.    زعم افالطون ثابت و راسخمعرفتا است ناگهانا و کوتاه  اما به

طریتق اشترا     توان با وجودِ راهنمتا، از فت و نگاشت  بلكه فقط ماتوان چيزی گی متعلَّق آن نمادرباره
فيلسوف است که توانسته استت   مستقيم، آن را تجربه کرد  ياص فيلسوف است، نه هر فردی  زیرا فقط

گردانتد و در نتيجته    -ی الهتا روح و يویشتاوند مثتل   یعنا همان پاره -نفس يود را سراسر مطيع عقل
 را پيدا کند.  ایاستحقا  چنين تجربه
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 مقدمه

است، یعنا نفس آدما قبل از هبتو،، حقتایق را    (Meno: 82a) تذکارنظر افالطون علم بق ط

 اد آوردو حتتال بایتتد آنهتتا را بتته یتت  مشتتاهده و بعتتد از هبتتو،، آنهتتا را فرامتتو  کتترده استتت  

(Phaedo:75c-d). شتود کته مطتابق تمثيتل     ظاهرا  یادآوری نيز با رو  دیالكتيك حاًل ما

ای که بتا  گونه  به(Republic VI: 509d-511e) ی آن ادراك حسا استيط، اولين مرحله

 آوردی قبتل از هبتو، را بته یتاد متا     عطفِ توجه به محسوسات، نفسِ آدما امتور شتهود شتده   

(Meno: 81c-d).    امتتا ادراك حستتا ًتترف، موجتتبِ وًتتولِ آدمتتا بتته معرفتتت نيستتت 

(Symposium: 210a-212a)  د، باید يطاناپتذیر باشتد  تزیرا اوال ، اگر قرار است معرفت باش  

و متعلتق ایتن    ,577e) V: (Republic بوده 1ی معرفت يطاناپذیرزیرا طبق نظر افالطون قوه

ی و این در حتالا استت کته طبتق محتاوره      (Ibid: 578a-b) باشدقوه آنچه مطلقا  هست، ما

جهان محسوسات فاقد ثباتنتد  دوم اینكته بایتد ستنخيتا بتين       (Cratylus: 440a) کراتيلوس

نفتس استت کته     وجود داشته باشد. در جهتان محسوستات، تنهتا    یاشناسافاعل شناسا و متعلّق 

  اما نفس بتا هبتوطد دچتار نستيان شتده و      (Republic,VI:490b) باشديویشاوند مثل ما

اشتغال به بدن مانعا است برای عدم وًول او به معرفت  بنابراین الزم است که نفس به فراغت 

و  (Ibid: 69b-c) و در پرتو این فراغت که نوعا تزکيته و تهتذیب   (Phaedo:66-65) برسد

 ,Ibid)ال يير مثه یاری ود تا بتشاده ماتت، آمتاس (Republic,III:401e) ربيتتم و تتتعلي

V:508)  .به تجدید شهود برسد 

بر اساس این تمهيد، پرسد نوشتار حاضر این است: آیا در فرآیند تحصيل معرفت، افزون بتر  

تفكر استداللا شهود هم هست یا نه؟ و اگر شهود هست، به چه نحوی است؟ پيد از پتردايتن  

 به اًل بحث، بررسا ماهيت معرفت نزد افالطون ضروری است.

 ي معرفت مسأله

شناستا يتود را بتا    بحتث معرفتت   ،(Republic, VII: 523a-532d) فالطون در جمهتوری ا

دانتد. او در  ی آن ماحصول معرفت را منو، به مشاهدهکرده و محوریت معرفت مثال يير دنبال 

شناسا و موسيقا را برای روح آدما، ارهته، ستت، هندس9های مقدماتاِ حساباینجا آمويتن داند

در هر روحا آلتا وجود دارد کته بتا چنتين    »  زیرا کندبه برداشتن زنجير از پای زندانا تشبيه ما

ای دیگتر زنتدگا نابينتا و يتراب     هت ود  زمانا که توسط راهشعلوما پاك و دوباره برافرويته ما

»... و  (Ibid: 527d-e) «آلتا که اهميت حفظ آن ده هزار بار بيشتر از چشمان است شود اتم
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بهترین جزء روح را بيدار و به عتالم بتاال   اشتغال بدین فنون که ذکر کردیم، این توان را دارند که 

 .(Ibid: 532c) «کنند تا بتواند بهترین چيتز را در ميتان آنچته هستت، مطالعته کنتد       یاراهنما

 مطابق با چنين فقراتا:

الف. علوم مقدماتا، به پيراسته شتدن عقتل از پليتدیها کمتك کترده و آن را پتاك و منتّزه        

 دوبتاره »یابتد  .. از عبتارت   سازند  ب. آدما به یاری عقل مهذّب به شنايت حقيقت راه متا ما

توان استنبا، کرد که نفس، پيد از هبو، حقایق را مشاهده کرده و معرفت ما« برافرويته شدن

در این دنيا، بازیافت همان معرفت قبلا است  د. زمانا که متعلق داند امور محسوس باشد، روح 

کته  نا شده و قادر به یافتن حقيقت اشيا نخواهد بود و ریاضيات و علوما هماننتد آن هستتند   تنابي

ریاضتيات نيتز   گرداننتد  هتت.   روح را به او باز ما یاارتا بيناتکنند و به عبتفكرِ انسان را بيدار ما

از آنچته   یانزدیك شویم و تنها رؤیتا  توانيم به آنچه هستو با آن، فقط ما شأن معرفت را ندارد

  (Republic, VII: 533a-b) هست را ببينيم، نه اینكه آن را در بيداری و با چشم بتاز ببينتيم  

  همچنتين  (Republic, VI: 510c) کننتد زیرا ریاضيدانان مفروضاتشان را تعليل و تبيين نما

که معرفت دارد  درحالاهای راستين باز ماتوجه ریاضيدان به محسوس، او را از رسيدن به هستا

مناستبا  ی قدمهبنابراین ریاضيات هرچند م  (Ibid: 510d) گيردهای حقيقا تعلق مابه هستا

از راه استدالل است و تفكر نام  یاا به معرفت است اما يود، معرفت نيست  شناساترای دستيابتب

تتر از پنتدار   روشتن  تتر از معرفتت و  ون آن را تاریكتکه افالط (Republic, VI: 511d) دارد

است کته   9  پس فقط دیالكتيك,478c) V: Republic, 533d; VII: (Republic داندام

   (Republic, VII: 533a-b)«يود هر چيز، یعنا چيستا وجود را تحقيتق کنتد  »...تواند ما

 اما دیالكتيك نزد افالطون به چه معناست؟ 

وجه مشترك بيانات متفاوت افالطون از دیالكتيك، تأکيد بر شنايت مبتنا بر تفكر و جستتن  

ف و روشا استت  ت است. دیالكتيك هنر حقيقا فيلسوتحقيقت از طریق فن پرسد و پاسخِ درس

که از طریق آن روح از عالم محسوس به عالم معقول ًعود کرده تا به شنايت مثتال ييتر نائتل    

 ی فایتتدروستتتوان بتتا توجتته بتته تمثيتتل يتتط و محتتاوره  متتا (Ibid: 534b-537) شتتود

(Phaedrus:249b-c) شود و بتر هتر   گفت که جریان یادآوری از طریق دیالكتيك حاًل ما

ی روح يتود  ببرنتد کته در تزکيته   د از دیالكتيك بهره تتواننتنها کسانا ماا آسان نيست و تکس

بكوشند و فيلسوف تنها کسا است که از پاکا روح و داند دیالكتيك بريوردار است  زیرا طبتق  

  (Republic, VI: 486a)نظر افالطون روح فيلسوف همواره به دنبال ادراك امور الها استت  

آورد ا را بختتاطر متتاتحقيقتت یااتان، زیبتتتایتتن جهتت یاباتنِ زیتتت کتته بتتا دیتتدتلتتذا تنهتتا اوستت
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(Phaedrus: 251 a-b). ی ستير از  توان گفت، افالطون پایهبا توجه به فقراتا از نوع ايير ما

جهان محسوس به عالم معقول را، همان شنايت حقایق توسط نفتس در حيتات پتيد از هبتو،     

 . 4دانسته است

اند که شنايت آنها با یتادآوری  ی نخست مُثُلمعرفت در وهله نظر افالطون، متعلَّقِپس طبق

آیتا ستوای دیالكتيتك کته      شود  حال سؤال این استت: و یادآوری از طریق دیالكتيك حاًل ما

هم قائل شد یتا ييتر؟    توان به شنايتِ شهودیی باالی شنايت و امری عقالنا است، مامرتبه

است؟ برای پاسخ به  یاطون یافت، این شهود چه معنااگر بتوان چنين شهودی را در سخنان افال

کنيم که در آن به بحث شهود توجه این سواالت اجماال  به فقراتا از محاورات افالطون رجوع ما

 شده است.

 شواهدي از اشراق و شهود در آثار افالطون 

 ي فایدروس حاورهم

از عبور از کثرت حسا و رسيدن به وحدت، دیدن حقایق  (247a-251c)فالطون در فایدروس ا

قبيتل: لتزومِ    و، و شرایط وًول به تجدید آن در ستاحت پتس از هبتو، از   تدر عالم پيد از هب

ی نفس و تشبّه به يداوند، ًحبت ود راهنما، تزکيهترؤیت حقایق توسط نفس در جهان قبلا، وج

 کرده است. 

توانتد در قالتب آدمتا    دیدار حقيقت نائل نشتود، نمتا  روحا که هرگز به »طبق این محاوره، 

های کلا بفهمتد، یعنتا از طریتق جریتانِ     درآید  زیرا آدما باید بتواند سخن را بر حسب ًورت

های حسا کثير تحت وحدت مستدل و این فرآیند، یادآوری آن چيزی استت کته   درآوردنِ ادراك

 :Ibid) او در این محاوره .(Phaedrus: 249b-c) «روح ما، در سفر با يدا مشاهده کرده است

251a)    :دوباره بحث عبور از کثرت حسا و رسيدن به وحدت را مطرح کرده و مدعا استت کته

[ نائل شده باشد  زمانا که ًورت یتا هيتأت   یاکسا که در عالم باال بسيار به تماشای ]زیبا»... 

افتتد و رعبتا   زه بر اندامد مارا يوب برگرفته است، نخست لر یاببيند که يود زیبا یاشبه يدا

بر وجود  راه یافته بود، بر او چيتره  « یايود زیبا»ی شبيه به همان رعب که به هنگام مشاهده

 «.  شود...ما
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 ي جمهوري محاوره

گانه ميان جهان معقول و جهتان محستوس تفكيتك    های سهافالطون در جمهوری ضمن تمثيل

شناستا، یعنتا   ترین عامل معرفتت سخن گفتن از مهما  را با شناساشده و بحث معرفتقائل 

 کند.وجود مثال يير و اشرا  آن بر عقل، برای کسب معرفت با تمثيل آفتاب آغاز ما

 . تمثیل آفتاب4

نده نيتروی  تافالطون در تمثيل آفتاب بر این باور است، آنكه به متعلقتات معرفتت، حقيقتت و بته شناست     

  امتا  (Republic, VI: 508c-d)لت معرفت و حقيقت است دهد، مثال يير است که عنايت ماتش

تشریح ماهيت آن، کار آسانا نيست و باید از طریق فرزند يير  یعنا يورشيد که بستيار شتبيه آن استت    

بته فهتم و امتور معقتول،     « ييتر »در ساحت معقول نسبت يود »...    زیرا(Ibid: 506e) نمایانده شود

 (Ibid: 508b-c) «و مشهود استت  یاو اشيای دیدنا در ساحت مر یايورشيد به بيناهمچون نسبت 

 های بين يورشيد و مثالِ يير از چهار وجه قابل طرح است: مطابق تمثيل آفتاب، شباهت

تواند ببيند، عقتل نيتز فقتط    طور که چشم، شا محسوس را تنها با حضور نورِ يورشيد ماالف. همان

گونه که يورشتيد نته   تواند شاء معقول را بشناسد  ب. هماند، ماهنگاما که در پرتو مثال يير قرار گير

شود  بلكه عامل پيداید و رشد آنها نيز هست، مثال يير نيز نه تنها تنها باعث رؤیت اشياء محسوس ما

که يود يورشيد عالوه بر سازد  بلكه عامل بقایِ هستاِ آنها هم است  .. همچنانها را معقول ماًورت

طور کته  است، مثال يير نيز يود  معقول است  د. همان یاهر رؤیتا است، يود  نيز مر اینكه عامل

کند بدون آنكه از این فرآیندها متأثر شتود، مثتال ييتر نيتز     يورشيد مقدمات پيداید و رشد را فراهم ما

  .(Ibid: 509b) تا نيز باالتر استاز هس یاز حيث رتبه و تواناهستا نيست  بلكه به زعم افالطون ا

هتای  چريانيم که رنت  ما یازمانا که ما چشمان يوید را به سوی چيزها»... به اعتقاد افالطون 

-ها ضتعيف متا  روز  بلكه در تاریكا شب یا نور ضعيف شب هستند، چشم یاآن اشيا، دیگر نه در روشنا

واضح و روشتن دیگتر در آنهتا وجتود نتدارد ... امتا        یارسند، مثل اینكه بيناشوند و تقریبا  کور به نظر ما

اند، چشمان، آنهتا  گرداند که توسط يورشيد روشن شدهبرما یاهنگاما که آدما چشمان يود را به اشيا

. او  (Republic, VI: 508c-d)« شتود ها ظتاهر متا  در يود همان چشم یابيند و بينارا آشكار ما

زمانا که روح متمرکز شتود بتر روی   »د، حال روح نيز چنين است: گویسپس با استفاده از این تمثيل ما

و بته  شناسد ، ما5فهمدروح در این حالت ما چيزی که از طریق حقيقت و آنچه هست روشن شده است،

شود  اما زمانا که روح متمرکز شود بر روی چيزی که آميخته با ابهتام استت    طور آشكار دارای فهم ما

شتود و عقایتد   شود، روح معتقتد و تيتره و تتار متا    آید و نابود ماکه به وجود مایعنا بر روی آن چيزی 

  (Ibid: 508d). «رسددهد و به نظر عاری از فهم مايوید را به این راه و آن راه تغيير ما

 شود که: از فقرات مذکور استنبا، ما
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و یك نقد معرفتا  نقتد  الف. وقتا نسبت آفتاب را با اشيا در نظر بگيریم، یك نقد وجودی دارد 

معرفتا به این معنا که چون چشم امكان دیدن دارد  اشيا هم امكان دیده شدن دارند، بتا وجتودِ فضتای    

نورانا ساطع از آفتاب، مانعِ تحققِ ادراك برداشته شده است  همين امر در مورد نفس و حقایق نيز ًاد  

اند، یعنتا وجتود مثتال ييتر،     مثال يير ناشا شدهم نفس و حقایق از یيگواست  به این معنا که وقتا ما

ستازد و حقيقتت بتر عقتل اشترا       امكان شنايتن برای نفوس و شنايته شدن برای حقایق را فراهم متا 

تواند امر معقول )مثال( را درك کند که هتم يتود  و   عقل... فقط هنگاما ما»کند. به بيانا دیگر،  ما

مثتال ييتر   . (Guthrie, 1975, V.IV: 506) «شتند هم مثال، هر دو، توسط يير روشتن شتده با  

فضای نورانا، یعنا حالت حضور و رفع مانع را فراهم کرده است و این همان حضور و ظهور حقایق برای 

واسطه برای هم حضور دارند و معرفت نفس  یا حضور نفس برای حقایق است، یعنا شاهد و مشهود، با

تواند يود  را ببيند  ولا نفس که چشم نما استو چشم این پذیرد  اما تفاوت مهم بين نفستحقق ما

تواند، بشناسد  نفس حقيقتا است که هر چيزی در برابر  واقع بشود، از جمله يود ، يود  را هم ما

 یابد. نوعا وقوف بدان ما

  واسطه برای نفس ظهور و حضور ندارندب. نفس گاها از اموری )محسوساتا( آگاه است که آنها با

اند )متعلق عقيده(. این مرتبه از ادراك مربو، به احوال نفتس در عتالم پتس از    اموری که مبهم و تاریك

ی مثال يير برای نفس حضتور و  شناسد که آنها به وسيلههبو، است  نفس گاها اموری )حقایق( را ما

ی اند )این همتان حتوزه  ظهور دارند  به عبارت دیگر، آن امور برای نفس با وجود ِمثال يير، منكشف شده

، شتر، شتنايت   «مثتال ييتر  »  بنتابراین  (Fine, 1999: 228- 229)همچنين نتك:   معرفت است(

بخشتد. ایتن مرتبته از    سازد و قدرت تعقل را به ذهن انستان متا  حقایق است  یعنا حقایق را معقول ما

، اساس ستير از عتالم   ادراك، مربو، به احوال نفس در ساحت پيد از هبو، است که البته همين معرفت

 محسوس به جهان معقول و بازیافت معرفت پيد از هبو،، يواهد شد.

ياصِ يود را به دست  یاو روشنا یاهای راستين باشد، بينا.. اگر تمرکز روح بر روی شنايتِ هستا

که از واقعيت کمتتری بريوردارنتد،    یاهايواهد آورد  اما اگر درپا شنايتِ هستيهای غيرِ واقعا یا هستا

ا  را از دست يواهد داد، در نتيجته هرگتز نخواهتد توانستت بته      یاباشد در این حالت، نور و قدرت بينا

 شنايت حقيقتِ راستين دست یابد. 

د. روح در عالم نورانا برین، حقایق را مشاهده کرده است  امتا بتا ورود بته جهتان محسوستات، آن      

به عالم تاریكا یا حداقل عالما که  یااست  زیرا هنگاما که روح از عالم روشنا کردهحقایق را فرامو  

ا  ضعيف شده و الزم است تا تدریجا  آن قدرت را یاآميخته به تاریكا است، وارد شده است، قدرت بينا

 دست آورد و این سير تدریجا برای یادآوری همان دیالكتيك است.به
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 . تمثیل خط2

این تمثيل، عالم معقول و عالم محسوس را بر حسب روشنا و ابهام، حقيقت و غيرحقيقتت،  افالطون در 

کند که هر بختد نيتز بته    شباهت )اًل( و شبيه )سایه، فرع(، به دو بخد نامساوی یك يط تشبيه ما

ی دو . این دو بخد دربرگيرنتده (Ibid: 509d-510a-b) شودهمان نسبت به دو قسمت تقسيم ما

شتود و بختد دوم   متعلَّقات آن است  بخد اول )عالم محسوس( قلمرو عقيده را شامل ماحالت ذهن و 

ی ييتال و  جهتان محستوس را مرتبته    یای قلمرو معرفت است. او بخد ابتتدا )عالم معقول( دربرگيرنده

 ی ریاضتا ی احساس دانسته استت. بختد نخستت عتالم معقتوالت را، مرتبته      را مرتبه قسمت دوم آن

(Ibid: 510b)  نامدما -نوئزیس -هابخد دوم آن را علم به ایدهو (Ibid: 511b-c). 

يتواها ایتن بختد    شتما متا  : »... (Ibid: 511c-d) گویدی بخد نوئزیس ماافالطون درباره

عنتوان قستمتا    شتود بته  معقول را که مربو، است به آنچه هست و توسط علم دیالكتيتك مطالعته متا   

شود که برای آن علوم، مفروضاتشان توسط آن علوم نام برده مطالعه ماتر، از قسمتا جدا کنا که روشن

کنند، مجبورند چنين کاری را اًول نخستين هستند و هر چند کسانا که متعلقات این علوم را مطالعه ما

توانند، برگردند بته ستوی یتك اًتل     توسط فكر انجام دهند تا ادراك حسا  با وجود این، چون آنها نما

کنند از مفروضات، شما بر آن نيستا که آنهتا بته ایتن مفروضتات معرفتت      قيقا  بلكه آغاز مای حاوليه

افالطون در این فقتره نشتان   «. اندیابند ولو آنكه با معلوم بودن یك چنين اًلا آن مفروضات معقولما

 دهد:ما

ر، امتور ریاضتا   ی تفكت آید  ب. متعلق ذهن فرد در مرحلهالف. علم به مثل با دیالكتيك به دست ما

اند، ولا معرفت نيستند  زیرا آن افراد به یك اًتل اوليته حقيقتا    است  .. با اینكه مفروضات هم معقول

ی گردند  د. در اینجا تال  فرد ازطریق دیالكتيك برای تبيين فرضيات برحسب یتك اًتل اوليته   برنما

از آن است کته ایتن اًتل    حاکا  (Fine, 1999: 230) طور که بريا نيز معتقدندغيرفرضا، همان

مثال يير، علت و شر،ِ وجود و شنايتِ مثل است: اوليه، مثالِ يير است که در رأس مثل، قرار دارد  زیرا 

تتال    یاکند. ما گفتتيم کته بينتا   تقليد ما یای بينای دیالكتيك معقول است، اما آن نغمه از قوهنغمه»

سرانجام به يود يورشيد نگاه کند. به همتين طریتق،    کند در نهایت به يود حيوانات، يود ستارگان وما

ی ادراکات حسا، يود وجود هر چيزی را بيابد و هرگاه کسا تال  کند از طریق استدالل و جدا از همه

 (Understanding: αυτη νοησει) از این تال  دست برندارد تا اینكه از طریتق يتود معرفتت   

که دیگری به پایان جهان دیدنيها م معقوالت رسيده است، همچنانی عاليود نيك را دریابد، به پایان قلّه

 .(Republic, VII: 532a-b)« رسدما

در واقع، تمثيل يط شكل دیگری است برای تبيين و توضيح مثتال ييتر یتا همتان تمثيتل      بنابراین 

غيتر فرضتا،   ی افالطون در این تمثيل با بحث ریاضيات، دیالكتيك و وجودِ یك اًل اوليته آفتاب  زیرا 

ی هبتو، و  دهد که در ادامته نشان ما تلویحا  به وجودِ فضای نورانا، مثال يير و رؤیت آن اذعان دارد و
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رسيم. همچنين افالطون در ایتن فقتره   ی شنايت، به رؤیت مثال يير مانزول، دوباره در باالترین مرتبه

 شنايت مثال يير را از سایر مثل متمایز کرده است.

 ر . تمثیل غا9

کشد که در آن، آتشا روشن غاری زیرزمينا را به تصویر ما 517-514 افالطون در جمهوری ًفحات

ی اند. به باور او آن زندانيان تصویری از يود ما هستند  یعنا آنها نمایندهاست و مردمانا را به بند کشيده

ی حقيقت و همه سایه ندیده اکثریت نوع بشرند  کسانا که از يود، دیگران و اشيای بيرون غار چيزی جز

يواهد بود. حال اگر کسا یكا از آنهتا را از غتار، بته بيترون کشتانده و بته       « هاسایه»در نزد آنها همان 

آفتاب برسد چشماند ييره يواهد شتد و   یاافتد و زمانا که به روشناآفتاب برساند، به رنج ما یاروشنا

هتای  پنداریم، ببيند. پس زندانا نياز به زمان دارد تا چشممارا که ما واقعا  یایك از اشياتواند هيچنما

را که در جهانِ باال هستند  یعنا ابتدا ماه و ستارگان را  یايو گيرند و بتواند اشيا یااو به تدریج به روشنا

  .(Ibid: 515-516a) يورشيد را در روز، ببيند یادر شب و سپس روشنا

افالطون در تمثيل مذکور، به تمایز دو عالم محسوس و معقتول، بتا نمتاد درون غتار و بيترون غتار،       

کرد  بيرون آمدن از غار و تماشای توان تشبيه پردايته است. پرتو ِآتدِ درونِ غار را، با نيروی يورشيد ما

در عتالما کته   »باور افالطون:  دانست. بهتوان اشيای باال را، سير و ًعود روح انسان در عالم معقول ما

آیتد.  شود و آن فقط با سختا به دست متا متعلق معرفت است مثال يير آيرین چيزی است که دیده ما

ولا ]وقتا که[ آدما یك بار آن را دید باید نتيجه بگيرد که آن در هر چيزی علت آنچه راستتين و زیبتا   

آورد و در قلمرو معقول نيز منبع نور را به وجود ما باشد  مثال يير در عالم مشهود هم نور و هماست، ما

طور شخصا یا اجتمتاعا  نماید به طوری که هر کس قرار است بهحقيقت و معرفت را تدارك و تدبير ما

  .(Ibid: 517b-c) «کار يردمندانه انجام دهد، باید آن را ببيند

هتا  ایتده  یاتوسط نتور آفتتاب، گتو   يا زمينا روشن شده اشآید که: الف. از تمثيل مذکور به دست ما

طور کته آتتد دايتل غتار، امكتان رؤیتت اشتيای        هستند که مثال يير بر آنها پرتو افكنده است و همان

سازد  به همين نحو، حقایق نيز، با وجود مثالِ يير قابل رؤیت يواهند بتود   متحقق ما متحرك در غار را

ی مثتال ييتر، همگتا    اهده( برای مش9-9 معرفت:ب. بحث از علوم مقدماتا و دیالكتيك )نك: ماهيت 

تواند به رؤیت مثال يير نائل شود  ی هبو،، با سيری دیالكتيكا، ماس در ادامهتحاکا از آن است که نف

را باهم جمع کرده است و رؤیت این مثال  یا.. افالطون در این تمثيل به ًراحت، مثال يير و مثال زیبا

داند  د. ما بایتد روح يتود را در ايتيتار عقتل قترار      اکميتِ حاکم مدینه مارا شر، حيات عقالنا فرد و ح

ی آمويتن در نفس هر کسا واقتع و  بيند، با تمام حقيقتد دریابد  زیرا قوهدهيم تا روح، آنچه را عقل ما

حاضر است، این قوه شبيه چشم است و برای معرفت به حقایق، معلِّم باید نفس شاگرد را به طتور تتام و   

تتوان بتدون   طتور کته چشتم را نمتا    تمام از عالم ًيرورت به عالم هستا حقيقا بچرياند  زیترا همتان  

کته در روح هتر    یابرگرداند  به همين نحو آلت شناستا  یارداندن کل بدن از تاریكا به سوی روشناتبرگ
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برگردانده  تواند بدون برگرداندن کل روح از عالم محسوس به سوی عالم معقولکسا واقع است نيز نما

 :Republic VII)تترین چيتز  یعنتا مثتال ييتر را مطالعته کنتد        انكه روح بتواند دريشتا اینشود ت

518c-d).   

 ي مهمانیمحاوره

را تحت الهام اِرُس از زبان زنا کاهنته بته نتام دیوتيمتا      یافالطون در مهمانا عرو. نفس به مثال زیباا

اگر عشق نيازمند اشيا زیبتا استت و   »عشق است و به اعتقاد افالطون  دهد. موضوع این محاورهنشان ما

 «ی امور يتوب يواهتد بتود   ًورت عشق همچنين طالب همههستند  در این ی اشيا يوب، زیبااگر همه

(Symposium: 201c).  یتك تتن زیبتا     یادر این محاوره سالك راه عشق، ابتدا در دام عشق زیبتا

دست  روح را به یابندد  بعد از این مرحله توفيق دیدن زیبادل ما یازیبا آید، سپس به هر تنگرفتار ما

شتود  در  ها و نهادهتا موفتق متا   قانون یاورزد  سپس به درك زیباهای زیبا عشق ماآورد و به جانما

یابد  سپس بته  جا دست ماآورد و بر هر آنچه گفتيم یكها روی مامعرفت یای بعد به سوی زیبامرحله

یابتد  شود و ما( مایا)مثال زیبا یاشود و سرانجام موفق به دیدار يود زیباوارد ما یاای بيكران زیبادری

دیوتيما: ... کسا که تتا بتدان حتد در    »: (Ibid: 202-211) هاستیای زیباعلت همه یاکه آن زیبا

کرد اکنون بته   موضوعات عشق ارشاد یافت  یعنا اشيا زیبا را در نظم درست و به نحو ًحيحا مشاهده

انگيزی زیباستت یتك   طور شگفترسد: ناگهان به چيزی که در طبيعت و ذات يوید بهغایت عشق ما

« هتای نخستتين وی استت   ی رنجهتا و مشتقت  دليتل ]تحمتل[ همته    یاافكند  سقرا،، این زیبانظر ما

(Ibid: 210e). یط وًول به آن ، از شرایاافالطون در این محاوره عالوه بر سخن از رؤیت مثال زیبا

 ی چنتين شتنايتا ًتحبت کترده استت     از جمله: وجود راهنما، تدریجا بودن سير ایتن رؤیتت و ثمتره   

(Symposium: 210-212a) فتا  یازیبتا »اعتقاد دیوتيما، فقط زمانا که آدما از دیدار ایتن   به-

کسا »دیوتيما: . (Ibid: 211e-212a) یابدمند گردد، زندگا او ارز  حقيقا مابهره« ی الهانفسه

گتاه  تواند دیده شتود، آن ما یایعنا تنها طریقا که يود زیبا  (Looks) حقيقا را بنگرد یاکه آن زیبا

قادر يواهد بود فضایل حقيقا و نه تصاویر آنها را ایجاد کند  زیرا او با تصاویر فضایل تماسا ندارد  بلكه 

وجود آورد این استت کته    فضایل راستين را به حقيقا در تماس است و ... پادا  کسا که یابا يود زیبا

 . (Ibid: 212a) «یابدزندگا جاودان ما

 ي هفتمنامه

یابا به شرطهای ضروری دستی پيدشر، اًالت نامه، دربارهبه (342a-b) ی هفتمافالطون در نامه

مورد هر موجود واقعتا  گوید، در های عينا و وًول به يود آن واقعيتها توضيح داده و مامعرفتِ واقعيت

سه چيز وجود دارد که معرفت آن چيز باید از راه آنها به دست بياید. نخستتين آن نتام شتاء استت  دوم     

ی پنجم باید يتود متعلتق، یعنتا    ی چهارم معرفت  و مرحلهتعریف شاء  و سوم تصویر آن شاء  مرحله
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را جتای داد. متثال  بترای     (Knowable) چيزی که حقيقتا  موجود واقعا است و متعقلق معرفت استت 

ی مرتسم بر روی کاغذ کته  نخستين چيز نام دایره است  سپس تعریفِ دایره  سوم دایره« دایره» شنايت

-ی درست دربارهو عقيده (nous) عقل ،(episteme) ی واقعا است  چهارم معرفتالبته غير از دایره

دارد، نه در کلمات یا اشكال مادی و اینها باید به ی واقعا است که این امور فقط در اذهان وجود ی دایره

 .(Ibid: b-c) عنوان امری متمایز هم از يود دایره و هم از سه امر مذکور قبلا در نظر گرفته شوند

ترین است به امتر پتنجم در يویشتاوندی و    عقل، نزدیك»به اعتقاد افالطون از ميان این چهار چيز، 

ی نخستتين  از آن بسيار دورند... اگر کسا در مورد اشيا، چهار مرحلهشباهت، در حالا که سه امر نخست 

ای ايذ و درك نكند، هرگز به طور کامل به معرفت از امر پنجم ]موجود حقيقتا  واقعا و متعلق را تا اندازه

 .:e)-c (342 «معرفت[ نخواهد رسيد

دانند چيزی ما وع اًلا فلسفهی موضکنند دربارهافالطون در این نامه، به کسانا است که ادعا ما 

-ی معرفت به آن موضوع اًلا فلسفه، همانند علوم دیگتر، نمتا  کند  زیرا به زعم او، دربارهاعتراض ما

ی فراوان بين معلم و شاگرد در یك جستجوی ی مراودهتنها در نتيجه»توان چيزی گفت و نگاشت، بلكه 

ای، متوقعا کته آتتد    دیتدار شتدن آتشتا از جرقته    فلسفه، ناگهان، ماننتد پ مشترك، معرفت به موضوع 

شتایان ذکتر    .(341b-d) «دهتد درن  يود را بسط متا آید و باگردد، در نفس پدید مابرافرويته ما

ی نهم با توجه به دالیلا مطالب این نامه را مشكوك دانسته و چندان بدان است، ما در بند چهارم مقدمه

 ایم.تكيه نكرده

  ي اشراق و شهودافالطون دربارهنظر برخی از مفسران 

شود. ازجمله موارد محلّ اعتنتا و  ی شهود در نزد او، نظر واحدی دیده نمار بين مفسّران افالطون دربارهد

مهمانا است. افالطون در فقترات یتاد    e912 یجمهوری و فقره c511و  e515های ايتالف آنها، فقره

 بيان شد.  9دهد که در بخد شده مراحل ًعود به مثال يير را توضيح ما

در چيزهای  یازمانا که[ چشم عاشق برای دیدن زیبا»]گوید: ما یای ًعود به زیبافلوطين، درباره

ی آن شود در این هنگتام بایتد او را بتر آن دارنتد تتا همته      جسم مانند هنرها و داند و فضایل باز مابا

توان به آن واحد رستيد. وقتتا   که چگونه و از چه راه ماها را به ًورت واحد ببيند و به او بياموزند یيزیبا

فضایل توانا شد باید از فضایل به سوی عقل ًتعود   یاکه عاشق تا بدین پایه پيد رفت و به دیدن زیبا

 (. 59، رساله سوم، انئاد اول: 1966 )فلوطين، «گاما بيد نيست 6«نيك»کند و از عقل تا 

تفكتر تحليتل    یاتوانتا »... گوید: و عدم شنايت واحد ازطریق تفكر ما 5ی عمل تفكرفلوطين درباره

ی دیگر به چشم آورد: و جریتان  ای را پس از نكتهکننده، برای اینكه بتواند سخنا بگوید ناچار است نكته

پذیرد. ولا در مورد آنچه مطلقتا  بستيط استت چگونته ممكتن استت جریتان        تفكر بدین سان ًورت ما

کته بريتوردی    بپذیرد؟ نه، در آنجا بريوردی عقلا و معنوی کافا استت. ولتا همتين   اندیشيدن ًورت 

سخن گفتن هست و نه فرًت سخن گفتن، بلكته توجته و    یای بريورد نه تواناًورت گرفت در لحظه
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(. او معتقتد  512 -511)همان، رساله ستوم، انئتاد پتنجم:     «گيرداندیشيدن پس از آن بريورد ًورت ما

ه که اگر کسا بخواهد در ذات معقول بنگرد، حق نتدارد کتوچكترین تصتوری از جهتان     گونهمان»است 

تواند آنچه را در ورای محسوسات استت، نظتاره کنتد     محسوس در ذهن داشته باشد و تنها بدین نحو ما

ی آنچه را در فراسوی معقوالت استت در ستر دارد، ناچتار بایتد هتر محتتوای       کسا هم که آرزوی نظاره

توان شنايت  ولا ایتن را  هست از طریق معقوالت ما« او»ا از يود دور کند. این واقعيت را که معقولا ر

توان او را تواند دربيابد که معقوالت را به یك سو نهد... با گو  نماچگونه است، تنها کسا ما« او»که 

امكان داشته باشد از طریق  توان چيزی از او فهميد  بلكه اگر اًال  بريوردی با اودریافت و با شنيدن نما

 «دیدن است و اگر بيننده هم بكوشد شكلا و ًورتا ببيند، چنين دیدنا به شنايتن او یاری نخواهد کرد

(. به باور فلوطين برای شنايت واحد، باید کثرت را پشت سر نهتاد و  598)همان، رساله پنجم، انئاد پنجم: 

(. 1281)همان، رستاله نهتم، انئتاد ششتم:      را نظاره کندواحد شد و سپس روح به نيروی عقلِ تنها، واحد 

تنها در حضوری که بسيار »توان از طریق داند شنايت  یا با اندیشه به ذات او پا برد  بلكه واحد را نما

توان چيزی توان چيزی گفت و نه مای آن نه مارو دربارهتوان به او رسيد... از اینبرتر از داند است ما

  (.1289 -1289 )همان:« نوشت

ای بودند بترای علتم   ی علومِ جداگانه، تمهيد و مقدمهطور که در جمهوری مطالعهزعم تيلور، همانبه

هتم ستقرا،    (210d) شویم  به همين نحتو در مهمتانا  عالا دیالكتيك، که در آن با مبادی مواجه ما

بينتد. او  را متا  یابه زیبا« واحد علم»دارد، سرانجام یك گام برما یادهد سالكا که در راه زیباشرح ما

ی روح در لحظته »مهمتانا،   یامعتقد است، هم در علم دیالكتيك جمهوری و هم در علم واحدِ بته زیبتا  

 رود و معرفتت [، به ماورای يودِ معرفت مایاوًول به هدفد ]دیالكتيك و یك علم واحد به زیبا یانها

« رؤیتت »گوینتد بته   مدرسيان ما گونه کهود  یا آنشدر این حالت سرانجام، به تماس مستقيم منجر ما

قضتایایا کته   ی آن متعلتق نيستت، ]بته معنتای[     گردد، یعنا فهمِ متعلقا که دیگر، علمِ دربارهمنجر ما

توانند به آن متعلق حمل شوند، نيست، بلكه یك تملك بالفعل آن متعلق استت و متورد تملتك واقتع     ما

 .(Taylor, 1955: 230- 231) «شدن از سوی آن متعلق

تيلور معتقد است، هم در جمهوری و هم در مهمانا این فكر ]تماس مستقيم روح با متتعلقد  يتواه   

ميان متذهب  « ازدوا. مقدس»[ ازطریق وام گرفتن زبان یادر دیالكتيك و يواه در یك علم واحد به زیبا

در اینجا ]محتاوره مهمتانا[   »است. های رمزی، به يواننده منتقل شده نیيملّا باستانا و بقایای آن در آ

استت کته در ورای وجتود    « مثال يير»یابد و در جمهوری يود است که پيوند ما« یامثال زیبا»روح با 

است، هرچند که علت هر وجود و هر ييری است... در هر دو مورد ]تماس مستقيم روح با متعلقد  يواه 

اعلا « مثال»أکيد بر روی این مطلب است: زمانا که [ تیادر دیالكتيك و يواه در یك علم واحد به زیبا

آید  هر چند آن الهام بدون جریان طتوالنا و  ناگهانا ما« الهام»شود، ادراکد همچون یك توًيف ما

-شده است و نه بته ادراك « مستقيم یاآشنا»پرزحمت فكر رخ نخواهد داد و اینكه آن مثال اعلا توسط 

« یمعرفتت دربتاره  »هرگونه  - آن. درست در این عقيده،« یفت دربارهمعر»ی ]ادراك[ استداللا وسيله



 41 ، شماره مسلسل39، بهار و تابستان 8دانشگاه تبریز، سال هاي فلسفيپژوهشنشریة         42

است که سقرا، توافق بنيادی مفهتوم   -تنها امری تمهيدی است برای یك علم توأم با بصيرت مستقيم، 

 . (Ibid: 231) «دهدی اعصار، نشان مايوید را با تلقا عارفان بزرگ همه

ی آن، شتكلا  قيم غيرقابل بيان است  زیرا هر يبری دربارهمست یازعم تيلور معرفت از طریق آشنابه

ی از اسناد و يبر دادن است  در حالا که چنين معرفتا بحثا و استداللا نيست. تنها چيزی کته دربتاره  

-واقعتا »توان گفت این است که یا شخصا آن را دارد و یا ندارد  البته نه به این معنا که این معرفت ما

توانيم آن معقتول گتردانيم،   است، بلكه به این معنا که ما نما (Irrational) قالناعغير« ترین موجود

ایم، ايتصاص داد ی کشف چنين موجودی و هر آنچه یافتهتوان زمانا طوالنا را به بحث دربارهالبته ما

طتور  مانتد، همتان  های ما نيز درست، معقول و مستدل است  اما تماميتد رازگونه باقا مای گفتهو همه

گوید که يداوند ممكن است توسط مخلوقاتد درك شتود  امتا هتيچ    که زبان رمزآلود مسيحا به ما ما

 یاتواند به او احاطه یابد  زیرا او ماورای هر وجودی است. در واقع يير یا يتود زیبتا  یك از مخلوقات نما

-ود و ماهيت ساقط متا همان وجود اعلا فيلسوفان مسيحا است که در این وجود اعلا، تمایز ميان وج

 شود. 

کنتد و آن اینكته، ایتن    مستقيم اشاره متا  یاتيلور به تفاوت مهما بين اسطوره و معرفت از راه آشنا

طور واقعا تواند چنين معرفتا را بهکه محتوای یك اسطوره یا داستان نمامعرفت، مستقيم است، درحالا

در »گویتد:  او ما. (Ibid) ی استن معرفتِ دربارهانتقال دهد  زیرا داستان و اسطوره هم ًورتا از هما

کنند که شهودِ مستقيمِ واقعيت متعالا و برتر، نه تنها غيرقابل ی این عرفا بر این نكته تأکيد ماواقع همه

ر توانتد دوبتاره بته يتاط    ی آن شهود سپری شد دیگر آن شهود نماانتقال است، بلكه هنگاما که لحظه

ای حتتا بترای يتودت    توانا آنچه را که دیتده   اما شما نما«ایدیده»که شما آورده شود. شما مطمئنا 

 .(Ibid: 232) «بيان کنا

( و گاتری نيز قائل به شهوداند  155: 1954)بریه،  بریه (، اميل299: 9، .1955)گمپرتس،  گمپرتس

پایتان  »گویتد:  جمهوری متا  c511 یاند. گاتری در توضيح فقرهاما راجع به ویژگيهای آن سخنا نگفته

بلكه به دنبال آن ]دیانویا[ بازیافتت  ی فرآیند استدالل)دیانویا( نيست  آيرین پلّه ]جریان دیالكتيك[ دقيقا 

آن رؤیت پيد از تولد بته   -کندگونه که فایدروس نقل ماآن-است که  ناگهانا رؤیت اجمالا نظم الها

 .(Guthrie, 1975, V.IV: 511) «ما إعطا شده است

افالطون دریافت هر یقين بته دستت آمتده از راهِ استتنتا.،     »رابينسون به روایت گاتری معتقد است: 

 گوید:. او ما((Ibid «گيردپيد فرض ما ی بدون استنتا. راوجود یك یقين به دست آمده

بنامنتد.   (Intuition) مند را شهودی جایگزین مقابل روند مرتب و نظامامروزه ممكن است گزینه»

ریتزی دقيتق بته هتدف     است که در زمان ما معموال  کسا را که با تأنا و بتا برنامته   یان ذهنيت آشناای

آیتد کته ایتن    رسد. به نظر متا دهند که دفعتا  به همان هدف ماای قرار ماشود در برابر نابغهنزدیك ما

دارد، بته همتان انتدازه    تقابل برای افالطون به کلا بيگانه است. او به همان اندازه که مفهتوم شتهود را   

ای از دهد ... او شهود را روند ستاده ًورت در برابر هم قرار نمامفهوم رو  را هم دارد  اما آنها را به این
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داند که دقيقا  بترای استتادان رو  در نظتر گرفتته شتده      داند  بلكه آن را پاداشا مانما بریرو  ميان

در رأس آن قترار دارد و از طترف دیگتر، کوشتد      است. افالطون ميان روشا که از یتك طترف شتهود   

  (Guthrie, 1978: 403-404). «کندحاًل و کورکورانه تقابل برقرار مابا

رسد، بته  گيل فاین، قائل به شهود نبوده و معتقد است، وقتا شخص در تمثيل يط به اًل اوليه ما

شتود بريتا از   ل يير چطور شنايته مارسد و اما اینكه يود مثای آن ماای دربارهتعریفا یا شاید قضيه

هستند  اما از نظر من حتا اگتر   یاجمله کورنفورد و تفسير تاریخا، قائل به رؤیت و معرفت ازطریق آشنا

ی چهارم ضروری باشد، کافا نيست. مثال يير از طریتق دیالكتيتك شتنايته    چنين معرفتا برای مرحله

آیتد. او در ادامته   به دستت نمتا   یااز طریق رؤیت به تنهاشود  زیرا معرفت نيازمند تبيين است و آن ما

د کتنم  زیترا   یيت گوید، درست است که گفتم رؤیت شر، الزم است  اما نه به این منظتور کته آن را تأ  ما

ی معرفت به این امر معتقدند  در حتالا کته در افالطتون بتا     قائلين به رؤیت، برای متوقف سايتن چريه

ای کته در آن مثتال ييتر، مثتل و     ه همه چيتز بتا هتم در ارتباطنتد  شتبكه     ای معرفتا مواجهيم کشبكه

محسوسات هستند. ما مثل و محسوستات را بتر استاس مثتال ييتر  و مثتال ييتر را بتر استاس مثتل و           

  .,Fine) :1999 242-(244 کنيم و این یك دور پاك است، نه یك دور فاسدمحسوسات تبيين ما

به شهود نبوده و معتقد است، به کاربردن اًطالحاتا مانند دیتدن،   گاسلين  نيز به مانند فاین، قائل

ی افالطون برای نشان دادن تفكر عقالنا، نورانا شدن، نگاه کردن و از این قبيل اًطالحات در فلسفه

نباید این ذهنيت را در ما ایجاد کند که افالطون قائل به رؤیتا عقالنا بوده است  زیرا زبان یونانا مانند 

ی چيتزی، از ایتن اًتطالحات    ا زبانهای دیگر از جمله انگليسا، برای بيتان معرفتت کامتل دربتاره    بري

بينتد. بته اعتقتاد او، هتم در     کند و فيلسوف هم هيچ تعهدی برای تحليل ماهيت معرفت نمتا استفاده ما

ودی وجتود  کند  نه اینكته واقعتا  شته   مهمانا و هم در جمهوری، زبان است که ما را متمایل به شهود ما

 -هتای گستترده،   ی اجمالا بررساادراك، به عنوان نتيجه یای نهاداشته باشد. در هر دو محاوره مرحله

فهميتده   -ی نظام يورشتيدی مثتل    و در جمهوری درباره«یااقيانوس بيكران زیبا»ی در مهمانا درباره

ی اشيا زیبا، زیبتا ناميتده   را همهشده است. به باور گاسلين ، در مهمانا رؤیت، تبيين این امر است که چ

ستازد و ایتن کتاربردی    ی امور يوب را يوب متا شوند  و در جمهوری تبيين آن چيزی است که همهما

گوید، حتتا  او ما .(Gosling, 1973: 122-123) در انگليسا است« دیدن»ی معمول، از استعاره

رستيم و  ر آن فرآیند، به آن رؤیتت متا  اگر رؤیت عقلا هم داشته باشيم، یك فرآیند پژوهشا است که د

این طور نيست که معرفت را همان یك لحظه رؤیت، بدانيم  معرفت چيزی بيشتر از ييره شدن به یتك  

  .(Ibid: 127) متعلّق عقالنا است

وجوی حقيقت از طریق دیالكتيتك  ی افالطونا، جستویژگا غالب در رو  فلسفه»گوید: تسلّر ما

رغم توان به آمادگا ارزشمندی برای تفكر دیالكتيكا دست یافت... علااست... از طریق علم ریاضا ما

سازد کته  يود  را آشكار ما ،(intuition) ای از شهوداین رو  کامال  عقالنا شنايت، جریان نهفته

طور کند... در منون این شهود را بهما را بيد از پيد به شنايت عنصری غيرعقالنا در نفس هدایت ما
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 کنتد. در فایتدروس  جدی به عنوان علتا ممكن برای ظنِ درست و برای مهارتِ وابسته بدان قبتول متا  

(a944،c-d 968) دستت متا  ها را از طریق الهامِ ناشا از موهبت الها بهبزرگترین چيز»پذیرد که ما-

دهد تا بتواند به قلمرو امر زیبا و حقيقا عرو. کنتد. بته     و در مهمانا عشق، به عقل بال و پر ما«آوریم

ق فكتر  تطری تواند ازو بنيادی نما یات نهاتم که معرفتیابي( عباراتا را ماc941) ی هفتمعالوه در نامه

 direct) مترا  مستقيت تتوانتد از طریتق اشت   ط متا تی تحریر کشيده شود  بلكه فقت رشتهد، یا به تباش

illumination) .ی شهود است کته بارهتا قالتب    افالطون در راستای همين جریان نهفته تجربه شود

گيرد تتا ابهامتاتِ تفكترات عمتيقد را توضتيح      پای درك مفهوما واقعيت به کار ما بهاسطوره را نيز پا 

  .(Zeller, 1980: 128) «دهد

ی دیالكتيك دانسته و معتقد است که بدون دیالكتيتك چنتين   تسلّر شنايت شهودی را نتيجه و ثمره

شنايتا هرگز ميسّر نخواهد شد  زیرا ماهيت حقيقا دیالكتيك برگرداندن چشم روح از جهتان متاده بته    

یژگيهای شنايت شهودی را هرچند يود تسلّر به ًراحت و. (Zeller, 1876: 197) جهان مثل است

گوید، در برابر چشما که به ایدئال ييتره  توان آنها را استنبا، کرد، از جمله اینكه ما بيان نكرده  اما ما

همچنتين او حالتت    .(Ibid: 219) شتوند شده تمام روابط امور متناها محو شده، نظر و عمل یكا ما

 شتود محقتق متا   که با سيری دیتالكتيكا  (Ibid: 193) برای شهود مجدد حقایق بيان کرده يلسه را

(Ibid: 197). 

ی عنوان معرفتت  تأکيد افالطون بر اینكه هيچ چيز به جز ادراك عقالنا شایسته»به اعتقاد استيس، 

(. 165: 1986 استتيس، «)گرایتان استت  دهد که او حداقل در ساحت نظتر، سترور عقتل   نيست، نشان ما

ها معقولند، یعنا از راه عقتل بته ادراك   ایده»گوید، پردازد، مااستيس هنگاما که به ویژگيهای مثل ما

استت و معرفتت مثتل، تنهتا از ایتن راه       یاآیند، یافتن عنصر مشترك بين کثرات، کتار عقتل استتقرا   ما

کنند افالطون، عارف مسلكا گيرد که تصور ما است  این مطلب باید مورد توجه افرادی قرار پذیر امكان

يواه بوده است. آن واحد جاوید و فسادناپذیر  یعنا آن واقعيت مطلق نته از راه شتهود   اندید و نيك نيك

 «آیتد ی شا  و پرزحمت به فهم متا ی عرفانا  بلكه تنها از راه معرفت عقالنا و اندیشهیا هرگونه جذبه

 (. 184)همان: 

گویتد:  دیالكتيتك متا  ی افالطون در این رستاله از  ی مهمانا و عدم استفادهی رسالهاستيس درباره

دیالكتيك او. شنايت ... است. عشق در... مهمانا تنها یك عقل غریزی است... عشق بته زیبتایا بتر    »

سرشت انسان ... به عنوان موجودی عاقل استوار است و این عشق باید بته بازشتنايتن کامتل عقتل بته      

نتهتا شتود... رو  فيلستوف    ی يود عقل، نه با احساس و شهود  بلكه بتا ادراك عقالنتا مثتل م   وسيله

یابتد. معرفتت   دیالكتيك است، ولا این رو  نيز ابزاری است که به حقيقت به نحتو کامتل دستت نمتا    

  (.125همان: «)اساطيری واالتر از رو  دیاکتيكا است
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كا است، و انسان به تدیالكتي« رتيي»رّب به توری طریق تقتدر جمه»... که  تون بر آن استتکاپلس

او  .(Copleston, 1993: 187) «شتود نائتل متا  « ل محضتعق»ی لهتوسي به« يير»ی دهتمشاه

ی تقرّب عرفانا مطمتئن نيستتيم، در   ی تقرّب دیالكتيكا مطمئن هستيم  ولا دربارهما درباره»گوید: ما

 «ون داللتت بتر چنتين تقرّبتا دارد...    طت ای افالهت کنتيم کته بريتا عبتاراتِ نوشتته     حالا که انكار نما

(Ibid:201)  . 

« کسب»عنوان غایت یك اشتيا  شدید، متعلقات ميل هستند و مثل به»رابرت هاینمن معتقد است: 

ی متردم،  ای عرفانا است که وجتودات الهتا از آن بريوردارنتد. همته    آنها ازطریق معرفت به آنها تجربه

پيد از تولدشان مشاهده  هستند که یاًورتا ناآگاهانه، در اشتيا  وًول مجدد به رؤیت مثالهاعمدتا  به

: 1929تيلور، «)به آنها داده است و يواهد داداند. فقط این رؤیت است که رضایت و سعادت کامل را کرده

529.) 

 ن نزد افالطون آشهود و معانی 

 ا توجه به مطالب ذیل شهود نزد افالطون با معانا متفاوت قابل طرح است:ب

)نتك: تمثيتل   ی افالطون تفكيك ميان مفهوم مثل با يود مثل است از نكات محوری در فلسفه -ا 

  (.52-56: 1985  ًدرمجلس، 114-115: 1955يط، نامه هفتم، بورمان، 

اگر بند نخست را بپذیریم، در این ًورت باید بپذیریم کته مفهتوم مثتل تصتویرهای ذهنتا یتا        -9

توانند باشتند. مرجعهتای عينتا    از یا دالّ بر مرجعهای عينا يود مامانند آن هستند که حاکا  یاچيزها

نيز، يود همان مثل هستند. تصویرها یا تصورات ذهنا یا مفاهيم ذهنا از چيزها، باأليره عين آن چيزها 

 نيستند. 

شوند، متعلَّق تفكر عقلا يواهند بتود و ایتن   اگر تصویرها یا مفاهيم مثل به حالت کلا لحاظ ما -9

ی استداللا و بيان مطالب در قالب احكتام و قضتایا   كر عقلا به شكل جستجوی تعاریف کلا به شيوهتف

یابتد(  ی فردی یا جمعا )که به شكل دیالوگ ظهور متا تحقق عملا يواهند یافت. تعاریف کلا، مطالعه

هر چه بيشتر ها وقوف یافت و امكان ارتقا و تصحيح و تعدیل را دارد، یعنا ممكن است به يطای تعریف

 به سوی تعریف جامع و کامل راها شد. 

از سوی دیگر مواجه هستيم با شرطهای يطاناپذیری معرفت و لزوم ثبات فاعل شناستا و متعلَّتق    -4

ستازند.  شناسا. نه عالم محسوس و نه امكان تصحيح تعاریف کلا، هيچكدام از این شرطها را تأمين نمتا 

د یا رؤیت با يود حقایق و نه با تصتاویر یتا مفتاهيم آنهاستت کته آن      تنها شنايت از نوع مواجهه یا شهو

آید، لوگتوس را  نماید. همين مواجهه مستقيم است که به بيان درنماتأمين و برآورده ما یاشرطها را گو

تواند رخ دهد. اما انتقال آن به دیگری مستتلزم آن استت   تابد. حالا گذراست که به طور فردی مابرنما

ی تفكر استداللا که اس مفهوم و حكم و تعریف و استنتا. ملَّبس گردد. این یعنا فرود به مرتبهکه به لب

ی األذهانا در قبال آن حال فردی و تجربهی جمعا است و بينمقام است در قبال آن حال. مرتبه یاگو
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حجابهتای   ی امكان يطا و سوءتعابير و سوءفهم استت در قبتال آن وضتعيت پيراستته از    شخصا. مرتبه

ی شنايت و حتا ادراك حسا در عتين حتال نتوعا    حسا، جسما، زبانا و مفهوما. البته این دو مرتبه

کند و در تفكر استتداللا، عقتل،   و شهود هستند. در ادراك حسا، حس، محسوس را شهود ما یارویارو

 تند. معقوالت را )مفاهيم عقلا( اما محسوس و معقول، مراتب نازله نسبت به يود مثل هس

آنچه توسط عقتل   -دیالكتيك ًعود -ای از دیالكتيكگفت، در مرتبهتوان بنابر مقدمات قبل ما -5

شود، مفاهيم بيان پذیر و کليت پذیر هستند، یعنا مفاهيما که اول مطلق نيستتند، بلكته يتود    شهود ما

ی عقتل، شتهودی   ای دیگر، در او. حرکت فكرهستند. در مرتبه -مثال يير -مشرو، به یك اول مطلق

شود، یك اول مطلق است که يتود مشترو،   نماید. در این مرتبه آنچه توسط عقل شهود مادیگر رخ ما

 آید، به بيان دیگر لوگوس پذیر نيست. به هيچ شر، دیگری نيست و در قالب احكام و قضایا در نما

توسط مثال يير. در این بنابراین، شهود عقلا، شنايتا است عقالنا با یاری اشرا  حقيقت بر عقل، 

شهود، آدما به یاری دیالكتيك که امری عقالنا است و با اشرا  مثال يير، به يتود حقيقتت معقتول و    

رسد، نه از طریق بحث و استتدالل، کته البتته ایتن     مشخص، یعنا همان مثال متناظر با مفهوم کلا ما

ی افالطون فقتط يتاص   ن شهود در فلسفهآیند. ایمفاهيم لوگوس پذیرند و در قالب احكام و قضایا درما

های معرفت، یعنا ثبات و يطاناپذیری هم بترای  مثل است  زیرا فقط در معرفت به مثل است که ویژگا

فاعل شناسا و هم برای متعلّق شناسا وجود دارد. اما شهود مثتال ييتر کته افالطتون، آن را بته اعتبتاری       

 به است و به ًورت رؤیت عقلا است.مرت این داند، باالتر ازياص، فرا وجود ما

رؤیت عقلا، غيرقابل کتابت است  زیرا فردی و شخصا است  غيرارادی است  زیرا عقل ناگهان بتا   

ی دیالكتيتك  شود  هرچند ناگهانا است  اما بر ستيری دیتالكتيكا تكيته دارد و ثمتره    حقيقت مواجه ما

گرفته است  محتوای ایتن رؤیتت را   او را فراما ًاحبد و تماما وجود است  شنايتا است در تملك دائ

تواند آن توان به زبان آورد و تنها زمانا که نفس به تزکيه برسد، با اشرا  مثال يير، دوباره، ماحتا نما

را تجربه کند و بدون آن اشرا ، این تجربه هم ممكن نيست  ياص فيلسوف است نه هتر فتردی  زیترا    

ذیب نفس و برقرار کردن نظم روحا و تشتبّه بته يداونتد، توانستته     فقط فيلسوف است که با تزکيه و ته

گرداند و در نتيجه  -ی الها روح و يویشاوند مثلیعنا همان پاره -است نفس يود را سراسر مطيع عقل

رود و عالم و معلوم استحقا  چنين شنايتا را پيدا کند. در رؤیت عقلا تمایز بين عالم و معلوم از بين ما

ی این است که پس از گذشت از سلستله »شوند. شهود در این مرتبه از نظر افالطون متحد ما با یكدیگر

(. همچنين با توجه به این بيان 554: 1952)ژان وال،  «شویماستدالل ما با واقعيت ارفع و اعلا متحد ما

شهود نتزد  توان چيزی گفت و نگاشت، چون متعلق این ی حقيقت موضوع فلسفه نماافالطون که درباره

توان توان چيزی گفت و نه مای مثال يير مستقيما  نه ماتوان گفت دربارهافالطون مثال يير است، ما

 -توان به دیگران کمك کرد تا آنها هم رؤیت آن را تجربه کنند. این مطلتب چيزی نگاشت، بلكه تنها ما

  است:مبتنا بر مقدمات ذیل  -معانا شهود
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ی افالطتون  )نوس( استت. در فلستفه   νουςدر زبان یونانا « عقل»رای اًطالح مورداستفاده ب -1

بته غایتت رستيدن، بته     این اًطالح در معانا احساس، ادراك و اندیشه کردن، حل کردن یتك معمتا و   

معنای مواجه شدن ذهن با یك متعلَّق، به عنوان اًل فعّال جهان و در نهایت به معنای نفس، قلب و دل 

 رودی افالطون به اشتراك لفظا در چند معنا بته کتار متا   ین اساس عقل در فلسفها کار رفته است. بربه

(Liddell, Scott & Jones, 1973: 1180-1181).  

 تتاده استتتتتتتتوت نهلتتتا تفتتتتار بتتتا مقتتتام تحقتتتق عمتام نظتتت. افالطتتتتون ميتتتتان مقتتت9

(RepublicV:473a-b).  ، نزد افالطون هر آنچه در عالم محسوس هست در تأسا به مثال يود

کند  اما در عين حال از رسيدن به آن مثال ناتوان است. تال  ما آدميان نيز یعنا آنچه هست، تال  ما

در تحقّق اموری مطلوب چنان نيست که سرانجام به تحقّق مثال آن امور بينجامد. بنابراین هتيچ یتك از   

ی عين مثال يود نخواهند شد. افالطون در فایدون به ًراحت هستيهای راستين را مثال ييتر،  امور دنيو

شك یكا از ایتن مثتل عبتارت استت از مثتال      با (Phaedo: 76b) داندو سایر مثل ما یامثال زیبا

يوانيم که نفتوس پشتت ستر يتدایان     در فایدروس ما. (Ibid: 75b, 74e-75a) حكمت یا معرفت

نفتس طتا   »گردنتد:  ی حقتایق نائتل متا   شوند، بريا از آنها به مشاهدهآسمان راها ماوقتا به ورای 

کند. آن هم نه معرفتتا  داری و يودِ معرفت را مشاهده ماگرد ، يودِ عدالت و همانند آن يودِ يویشتن

ييتر  ستازیم، تغ ی ًيرورت است و همراه با اشيا متنوعا که آنها را عموما  به وجود متصف ماکه همسایه

بر اساس مطالبا  .(Phaedrus: 247e) «یابد، بلكه معرفت حقيقا وجودی است که حقيقتا  هستما

از نوع معرفت داشته باشيم، هيچكدام آنهتا معرفتت    یاتوان نتيجه گرفت که اگر شنايتهااز این قبيل ما

 های معرفت يواهند بود. محض یا مثال معرفت نخواهند بود، بلكه معرفتهای ناقص یا رونوشت

يود افالطون به طریقا دیگر بر این مطلب اذعان دارد. او در فایدون با طرح وجود بتدن بته عنتوان    

تا وقتا که زنده هستيم، اگر تا حد ممكن از آميز  با بدن يودداری »مانعا در راه معرفت، مدعا است: 

يشترین اندازه به معرفت نزدیك يواهيم شد... و کرده و بيد از حد الزم بدان نپردازیم، در آن ًورت تا ب

باشد، يواهيم شتنايت  زیترا هتر آنچته     با تالشهایمان هر آنچه را که محض است و احتماال  حقيقت ما

بنتابراین شتنايتهای متا     .(Phaedo: 67b) غيرمحض است مجاز نيست که به امر محض دست یابد

اما تحقق معرفت محتض و کامتل کته نتاظر بتر امتور        تواند به مثال معرفت نزدیك و نزدیكتر گردد ما

حقيقا یا مثل است، در این دنيا منتفا است مگر برای فيلسوف ولا در زمانا کوتتاه  زیترا فيلستوف در    

ردن، آزاد تسفه بته معنتای آرزوی مترگ و کوشتد بترای مت      تفلت  جز مرگ ندارد  یاتمام عمر يود آرزو

و فراتر رفتن از ادراك حسا و کوشد بر شتنايتن چيتزی   ف و نيازهای تن است تتن روح از عواطتساي

سوف کستا  تفه به معنای مرگ است، پس فيلتاگر فلس. (Ibid: 65a) طریق تفكر محض که هست از

است که در این دنيا مرده است، قبل از اینكه بميرد )اکتفای به ضروریات تتن( و بته معرفتتا کته افتراد      

دیگر و پس از مرگ برسند، او در همين دنيتا يواهتد رستيد  زیترا او قبتل از       یااتعادی قرار است در دني

وف تنها کسا است که سر از حجاب ماده و طبيعت بيرون تبه مرگ ارادی مرده است. فيلسمرگ طبيعا 
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ت ايالقتا یتا تخلّتق بته     تپيشرفت يرون آمده است و بتا  تانا بتادی و هواهای نفستآورده، از دام موانع م

تر تر و آگاهنتس یا عقل او تيزبيتی نفدهتت و يير، دیتت، حكمتن چون عفت، عدالت، شجاعایق بریتحق

 ته استتتتتتتچشتتتتتم بتتتتته حقتتتتتایق دويتتتتت د تيلوًتتتتت یدازهتده و بتتتتته انتتتتتتگردیتتتتت

(Phaedrus:247;RepublicVI:486a).   

-Meno: 97)اوره منون تمح د.تکنرار ماتر برقتد تناظتا و متعلقتوای ادراکتافالطون بين ق. 9

98a) ی جمهوری حاکا از آن است کته ميتان مراحتل    تمثيل يط، تمثيل غار و فقراتا دیگر از محاوره

شنايت با مراتب وجود تناظر جاری است. در تمثيل يط و تمثيل غار، اتصال طولا مراتب وجود بر مبنای 

ی سایه یا شبيه مرتبه ی ايس از وجود،اًل یا شبيه بودن بنا نهاده شده است. به عبارت دیگر هر مرتبه

پذیرنتد. ستير   ی مراتب نهایتا  به مثل و يود مثل هم به مثتال ييتر يتتم متا    اشرف است تا آنكه سلسله

ستير ًتعودی مراتتب وجتود      یای وجود به باالترین مرتبه گوترین مرتبهنیيمراحل شنايت در دنيا از پا

ميانشان برقرار است. به همين ياطر توجته  است. همان مراتب که به اعتبار سير نزولا وابستگا وجودی 

ی اًل و مبدأ که اشرف است، رهنمتون  تواند به مرتبهی وجودی که شبيه یا سایه است مابه هر مرتبه

  گردد.

ای از اشتيا  را طبقته یتا گونته    قتوه  Republic, V: 477-478))نك:  . افالطون در جمهوری4

. او یای بيناسازد تا آنچه را که مستعد انجام آن هستيم، انجام دهيم، مانند قوهشمارد که ما را قادر ماما

ی اگر یتك قتوه  »گوید: مرده و ماده و متعلّق آن شی عقيی معرفت و متعلّق آن را غير از قوهسپس قوه

ًتورت متعلتق    ده و معرفت، قوای متفاوتا هستند  در ایتن تعقي متفاوت، ناظر به چيزی متفاوت است و

-Republic:478a) «توانند یكا باشندنما (opinable) و متعلق عقيده (knowable) معرفت

b) .ی عقيده ناظر بتر آن چيتزی   ی معرفت ناظر بر آن چيزی است که هست  قوهاو بر آن است که قوه

ترین قوه بوده و يطاکتار نيستت  ولتا در    ی معرفت قویت. قوهاست که نه کامال  هست و نه کامال  نيس

دهد زمتانا کته وجتود منتفتا شتد،      عقيده امكان يطا وجود دارد. افالطون طا حصر منطقا، نشان ما

 تتتوس نيتز بتر يطاناپتذیر بتودن معرفتت تأکيتد کترده استت         معرفت هم منتفا يواهد شد. او در ثئتای 

(Theaetetus: 152c)نيز با اثبات تحقق عدم نسبا، راها به سوی احتراز و اثبتات    یا. در سوفسطا

ی پارمنيدس از دو شق وجتود و الوجتود عبتور    هگشاید. او در انتقاد از نظریوقوع يطا و چگونگا آن ما

شود. ساحت وجود به حقایق برین یتا مثتل   عدما قائل ما -کرده و به سه شق وجود، الوجود و وجودی

همان معدوم ًرف و مطلق است که فقط در یك حصر منطقا برابر با وجتود   یابد. الوجودايتصاص ما

ای تتام از واقعيتت   عدما نيز عالم محسوس است. عالم محسوس بهتره  -شود. ساحت وجودیلحاظ ما

 ی اًل نائل نخواهد شد.چون شبيه و تصویر عالم معقول است و هيچگاه به مرتبهندارد 

کند که تالزم و پيوند تنگاتنگا ميان معرفت و ثبتات برقترار   ما . افالطون در کراتيلوس استدالل5 

است. او راه نيل به معرفت را توجه به حقيقت امور دانسته است نه اسم یا تصویر  اسم و تصویری کته دو  

مرتبه است: یكا اساما نهاده شده بر اشيا دنيوی و دیگتری يتود اشتيا دنيتوی. استاما، تصتاویر اشتيا        
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ی وجودات مطلق یا مثل. اگر اسم، نتوعا تصتویر استت در    ا محسوس، تصویر و سایهاند و اشيمحسوس

ی سقرا، که معرفت را نه از اسمها و بلكه از بررسا يود امور باید برگرفت، ًورت با توجه به توًيهاین

 باشتند معناید آن است که يود امتور همتان مثتل هستتند نته اشتيا محستوس کته تصتویر مثتل متا           

(Cratylus: 439-440).   از سوی دیگر نباید از فاعل شناسا غافل شد. وجود معرفت نه تنها متدیون

تحقق متعلق شناسایا است که مطلق و ثابت است )مثل( بلكه استدالل افالطون آنرا بتر تحقتق فاعتل    

شمرد. بنابراین باید چيزی ورای تن محسوس و متغير وجتود داشتته باشتد.    شناسای ثابت هم وابسته ما

تتتوس و...  ن هم در جمهوری و هم در محاوراتا چون منون، فایدون، تيمائوس، فایدروس، ثئتای افالطو

ی الها عقل تصریح و تأکيد دارد. نفس بشری به اعتبتار آنكته از ستنخ    هميشه بر وجود نفس ياًه پاره

 موجودات الها و يویشان مثل است، دچار تغيير و ًتيرورت دنيتوی نيستت. يطاناپتذیر بتودن معرفتت      

يير در یكا از فاعتل  پذیرد. هرگونه تغشرطا است که در گرو ثبات فاعل شناسا و متعلق شناسا تأمين ما

ی آن عدم مطابقتت و نفتا   یا متعلق شناسا به معنا تغيير مطابقت ميان فكر و قول با واقع است و نتيجه

فا معرفت استت، آن هتم   ًد  است. بدین ترتيب با يطاپذیری روبرو يواهيم بود و این امر به معنای ن

 زمانا که معرفت به معنای شهود باشد: شهود حقایق توسط عقل به مدد اشرا  مثال يير.

تتتوس شترطا را بترای    ی ثئتای محاوره c921- d922فقرات  منون و a-c25. افالطون در فقره 6

باشتد، يتود داننتده    کند و آن اینكه معرفت باید مستقيم و بدون واستطه  تمایز معرفت و عقيده مطرح ما

متعلَّق آن معرفت را دیده باشد، نه اینكه فقط بر او گزار  داده باشند، یعنا پيشاپيد دیده باشد  اما آنكه 

کند آن معرفت مستقيم نيست، بلكه عقيده است. این نكته در يصوص نستبت شتهود و   اکنون منتقل ما

واسطه و شهودی است  زیترا زمتانا کته    با استدالل بسيار حائز اهميت است و آن اینكه معرفت، آگاها

م واجد معرفت شهودی استت  امتا هنگتاما کته آن را بته      یيگوواسطه دیده است، ماشخص آنچه را با

واستطه نيستت. همچنتين    کند، این انتقال در قالب قضایا و استدالل است که دیگر بادیگران منتقل ما

شود نوعا تماس و بريورد مستقيم با متعلَّتق  بحث ماکه در این فقرات  یای ادراك حسا به معنامرتبه

ی واسطه برای حواس حاضترند )شتهود حستا(  امتا مرتبته     است  حضور امور برای حواس است  اشيا با

عقيده یا حكم ًادر کردن، نوعا شنايت با واسطه استت. نفتس از ورای احكتام و عقایتد در يصتوص      

آورد دهتد و بته ستلب و ایجتاب روی متا     ار  ماجریان حضورهای پيشين )حصول مدرکات حسا( گز

ی متدرِك و  شود. بر این اساس نزد افالطون، مستأله )بيان( ما logos)استدالل کردن(، همان که مقام 

که در معرفت ی درست هم قابل طرح است، همچنانحضور مدرَك برای مدرِك در ادراك حسا یا عقيده

طلبتد تفتاوتا   ا این لحاظ که وقوف، نتوعا از حضتور متا   هم چنين حضوری قابل طرح است. بنابراین ب

ی درست، به تصویر شا التفات هست نيست  اما مطابق مابعدالطبيعه افالطونا در ادراك حسا یا عقيده

تواند برای مدرِك ی شا مدرَك نزد مدرِك است  اما در معرفت، يود شا هم مایا حضور تصویر و سایه

نايت استتداللا و استتنتاجا فراتتر بترویم. مفتاهيم کلتا و استاما اگتر         حضور یابد به شر، آنكه از شت 

انتد امكتان   ها که مستقيمترین و باالترین وقوفنیيی مثل هستند باز هم تصویر يواهند بود. پاواسطهبه



 41 ، شماره مسلسل39، بهار و تابستان 8دانشگاه تبریز، سال هاي فلسفيپژوهشنشریة         21

بيان یا قول و کالم در آنها بسيار دشوار یا غيرممكن است  اما وقتا به بينابين نظتر باشتد، بيتان تحقتق     

مراتتب   ذیرد: تعاریف و احكام و استنتا. و استدالل به این حوزه مربو، يواهد بود )انتقال بته غيتر(.  پما

ی الهتا عقتل بتا    ی پتاره ی حقایق )مواجته واسطهشهود ادراك حسا و ادراك عقلا نسبت به شهود با

 مثل. مند از مثل هستند نه يود مثل(، فروترند چون محسوس و معقول )مفهوم عقلا کلا( بهره

ی متعلّتق  واستطه ی مستتقيم و بتا  . شنايت مثل به عنوان معرفت متضمن اوًافا چتون تجربته  5

شود، شتكل گترفتن در   شنايت، يطاناپذیری، عقلا بودن بر يالف عقيده که به کمك حس تحصيل ما

نتاع  وجود ما از طریق تعليم و آموز  و نه اقناع، همراها هميشگا با دليل حقيقتا، مغلتوب و مقهتور اق   

  نشدن و ياص يدایان و اوحدی از آدميان بودن است.

ی عقالنا معرفت است. طا این فقتره افالطتون از شتأن    فایدروس، مؤید وجهه 249b-c.. فقره 8

گوید. اما یابد، سخن مای عقلا که گفتار را با توجه به معانا کلا و ًور عام آن در مابشری، یعنا قوه

ز راه یك گذر عقلا است: گذر عقلتا از کثترت ادراکتات حستا بته ستوی       فهميدن به اعتبار ًور کلا ا

شمارد. این عبور فكری از کثرت ادراکهای حسا به وحدت مدلل. افالطون این گذر را همان یادآوری ما

ی فایدروس و مهمانا نيستت، بلكته ستير فكتری از     ی سلوك عشق، فقط در محاورهسوی وحدت ویژه

 های يط و غار نيز بر آن اذعان دارند. سوس تا مثال يير در تمثيلن ترین مرتبه عالم محیيپا

ی رؤیت مسأله( 341d) و نامه هفتم (517b) ، جمهوری(210e) . طبق محاوراتا مانند مهمانا2

یا مثال يير مطرح شده است که در او. حرکت فكری عقتل   یاناگهانا یا نظری کوتاه بر يود مثالِ زیبا

شود و یك تفاوت اساستا بتا دو محتاوره مهمتانا و     نماید. نامه هفتم جزو آثار مشكوك تلقا مارخ ما

و ييتر مطترح    یاورت ویژه در مورد مثال زیبتا تاورات به ًتجمهوری دارد. رؤیت مطرح شده در این مح

باشد. مطابق تمثيل آفتتاب مثتال ييتر هتم     ال ماتدر يصوص هر مث که مطلب نامه هفتماست در حالا

ی پيد ت شنايت حقایق توسط نفس. اما این مسأله به مرحلهتعلت وجود نفوس و حقایق است و هم عل

ماند و، است. حال با کنار نهادن تمثيل آفتاب و مطلب نامه هفتم ماتاز هبو، نفس در هيأت بشری مرب

نماند که ذکر پنج مورد در يصوص هر چيز که در این  نا و جمهوری. البته ناگفتهدو مورد محاورات مهما

 ی قتتوانين استتت. آتنتتا در قتتوانين نامتته آمتتده استتت، احتمتتاال  بستتط تعلتتيم افالطتتون در محتتاوره   

(Laws,X:895d) ی هر چيز سه نكته وجود دارد کته بایتد لحتاظ شتود،     گوید، فرض کنيم دربارهما

نا آنچه هست، دوم تعریف این واقعيت و سوم نام آن واقعيت. گاها اوقات ما یتك  یكا واقعيت شا، یع

ازاء آن داریم و نام مابهطلبيم و گاها هم تعریف را عرضه ماداریم و تعریف را مانام ًرف را عرضه ما

 پرسيم. را ما

و تصویر به عنوان  ی مشكوك وجود دارد یكا اینكه، پس از ذکر نام، توًيفاما در این نامه دو نكته

شتود  ولتا پتس از چنتد عبتارت کته متوارد پنجگانته را         سه مورد نخست، امر چهارم معرفت تلقتا متا  

ی درستت  شود، در جایگاه چهارم معرفت و فهم و عقيتده کند، گفته مای دایره بيان مادريصوص نمونه
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ه چهار امر نام، توًيف، تصتویر و  شود که اگر کسا در هر مورد براجع به دایره است. دوم اینكه، ادعا ما

 .(342a) ی درست( نرسد، هرگز به فهم کامل از امر پنجم دست نخواهد یافتمعرفت )و فهم و عقيده

ی اول گفتنا است که افالطون در هيچ یك از آثار مسلّم و قطعا معرفتت را هتم   در يصوص نكته

فروتر از معرفت است  هم عرضا آنها به ی درست ی درست قرار نداده است. هميشه عقيدهعرض عقيده

ی دوم هتم بایتد   اعتبار ًد  آن دو است و االّ تقابل ميان آن دو تقابل طولا استت. در يصتوص نكتته   

شمارد و در ی فایدون، تحقق معرفت محض و کامل را پس از مرگ ممكن ماگفت، افالطون در محاوره

نماید. در مورد مطلب رؤیت ناگهانا یتا  بسنده ماعالم کنونا فقط به تحققِ معرفت غير محض و ناقص 

انتد،  های مهمانا، فایدروس و جمهوری آمتده و مثال يير که در محاوره یانظر کوتاه و واحد به مثال زیبا

ی همان مثال يير است. چنانكته در محتاوره   یاتوان گفت که اوال  با توجه به فحوای بحث مثال زیباما

به عنوان حقيقتا که آثار وجودی یا رونوشتهای آن بسا فراوان تر از  یاامثال زیب (250d-e)فایدروس

هتم   یای بيناشود که قوههای دیگر همچون مثال حكمت است، به تصویر کشيده شده و اذعان مامثال

مثال يير به اعتبار قدرت و عظمت فو  وجود یتا   (509b)دارد. در جمهوریبريا آثار آن را دریافت ما

ی مثتل  یا مثال يير هتر چنتد از زمتره    یاشود. در واقع طبق هر دو محاوره مثال زیبالقا مافو  مثال ت

باشند. تمثيل آفتاب چنانكه اشاره شد مثتال ييتر را   مثل فراتر هم ما یهستند، لكن در عين حال از بقيه

 شمارد.علت وجود و علت شنايت از بابت نفوس و سایر مثل ما

طبق تمثيل يط مبدأ نخستين و نامشرو، هر چيز است و همته   یار و زیبای دوم آنكه مثال يينكته

بنابراین افالطون طا سلسله مراتبتا   .(Republic VI: 511b) گرددچيز سرانجام ذیل آن جمع ما

دهد. بر ایتن استاس   شود همه چيز را در طول مثال يير قرار ماکه در تمثيل يط برای وجودات قائل ما

او  یای همه چيز است. حال اگر عليت وجودی و معرفتا مثال يير را با عليتت غتا  مثال يير غایت قصوا

هستند   يود نيازمند مثال يير یاتوانيم بدین نتيجه برسيم که همه چيز در تبيين نهایكجا لحاظ کنيم ما

، مشرو، به چيتزی فراتتر از يتود  نيستت. بتا چنتين       یاذات يير است و زیباتاما يود مثال يير که بال

 یامندی آنها از مثال يير و زیبتا های عدالت و حكمت نيز مدیون بهرهگرشا، يير و سودمند بودن مثالن

  است.

اگر مثال يير فو  مثل است آن هم به اعتبار قدرت و عظمت، در این ًورت با امری فتو  وجتود    

ورات کلتا نتدارد و   ای جز توسل به مفاهيم یا تصسر وکار داریم. اگر عقل بشری برای درك و فهم چاره

تتر عقتل بته    ی اموری است که نفس و بته تعبيتر دقيتق   فو  همه« وجود»اگر افالطون بر آن است که 

در این ًورت عقل به اعتباری تنهتا   (Teaetetus: 185a-186a)به فهم آنها دسترسا دارد یاتنها

پذیرند  اما در ير يتم ماچيزی است که قدرت فهم و درك حقایق را دارد  حقایقا که سرانجام به مثال ي

توانتد  ای ماعين حال فو  وجود بودن یا فو  مثال بودن مثال يير حاکا از آن است که عقل به مرحله

 یابرسد که دیگر مثال يير را نه در قالب فهم و درك وجودی و تصور کلا دریابد، بلكه به نوعا رویتارو 

 شود. و رؤیت دست یابد، به عبارت دیگر با يود شا مواجه 
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واحتد و اعتداد   دم شباهت، همتان و غيتر،   ود، شباهت و عور در قالب وجود و الوجا امدرك عقل .12

یقينتا  در قالتب    (Ibid: 185c-d)دیگر، فرد و زو. و غيره که در کل ویژگيهای مشترك اشتيا هستتند  

آیتد.  نمتا درو رؤیت در قالتب قضتایا    یاواسطه از نوع رویاروگردد. اما شنايت باقضایا و احكام ارائه ما

ی سوم از تمثيل يط واقع است تماما  بر حرکت فكتری عقتل نتاظر    مقام استدالل یا دیانویا که در مرحله

ی ویژگيهای مشترك. منتها رویكرد عقل در این حرکت فكری نزولتا استت نته    است آنهم با دست مایه

ابد. رویكرد از نوع برتر که همان نتوئزیس استت بته    بًعودی. از مسلمات و مفروضات به نتایج فرود ما

پردازد و آن ویژگيهای مشترك را به نخستين مبدأ مطلق و نامشرو، همه چيز منتهتا  تخریب فرضها ما

سازد. اگر تبيين همه چيز به ًورت تبيين عقلا و معلّل سايتن آنها به مثتل و تبيتين يتود مثتل در     ما

يير است، دیگر چنين تعليلا در يصوص يود مثال يير مطرح نخواهد  یاتعليل آنها به علت فاعلا و غا

بالذات است  لذا معرفت وی بدین اعتبار فراتر از درك عقلا در قالب احكام کلا  یابود  زیرا او يير و زیبا

ترسيم معرفت در مقام نظر بود و از آنجا  یااما فرامو  نكنيم آنچه مطرح شد، گو و مفهوما يواهد بود.

معرفت آدميان در عالم کنونا معرفت غير محض و ناقص يواهد بود که به تعبيری دیگر، رونوشتهای که 

ناقص معرفت و حكمت مطلق و محض )مثال معرفت( است، انتظار تحقق آن معرفت در مقام عمتل بته   

نحو کامل منتفا است. لذا در پایان حرکت فكری عقل اگر شهود و رؤیت حقيقتت اعلتا و نخستتين رخ    

انسان از تن و تخلق وی بته فضتایل کامتل     یاتواند باشد چون رهادهد، جز نظری کوتاه و ناگهانا نما

هم تلویحتا    جمهوری 532a-bطور که افالطون در فقره و هماننيست و نخواهد شد مگر پس از مرگ 

  گيرد.ی الها نفس ًورت مابه آن اذعان دارد، این رؤیت نيز توسط عقل، یعنا همان پاره

. مثال يير در همه جا حضور، ظهور و جریان دارد و بدون آن نه تنها شهود يود مثال ييتر، بلكته   11

هيچ شنايتا امكان ندارد. شهود، سرانجامِ دیالكتيك ًعود و سرآغاز دیالكتيك نزول، با اشرا ِ مثال يير 

تترین مرتبته )شتهود    نیياست. در دیالكتيك ًعود از طریق همين اشرا  مثال يير است که شهود در پا

دهد تا به شهود در باالترین مرتبه برسيم. به عبارت دیگر در دیالكتيك ًعود، این نور ابتدا حسا( رخ ما

توان این کثرات را کنتار زد، از آنهتا عبتور    دهد، سپس با پيراسته کردن عقل ماکثرات را به ما نشان ما

عقل سرانجام یك واحد مطلق را دیدار يواهد کترد.  کرد و به سمت وحدت یا شهود آن واحد رسيد، یعنا 

نيست و در اینجاست که  یاکه رؤیت این وحدت حاًل شد، دیگر من و او یاکه وحدت است، جا یاجا

شوند. در دیالكتيك نزول دیگر این کثرات نيست، همه چيز را با وحتدت  مدرِك و مدرَك با هم متحد ما

  بيند.واسطه است و عقل هر حقيقتا را با مثال يير مادیدن است، اشرا  در دیالكتيك نزول با

 نتیجه 

. بر اساس آنچه گفته شد، از بين مفسران مذکور افالطون، فلوطين، تيلور، تستلّر، گتاتری و رابينستون     1

انتد،  اند. شاید بتوان گفت که فلوطين، تيلور و تسلّر بهتر از همه توانستته د کردهیيشهود نزد افالطون را تأ

هتا بتا   اند که این ویژگاهای آن را نيز به يوبا نشان دادهرا نشان دهند  زیرا عالوه بر شهود، ویژگا آن
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با عرفتان تمتاما    یاهاشهود عقلا در مورد مثال يير همخوانا دارد، شهودی که به زعم تيلور همخوانا

)ر.ك: بينستون اذعتان دارد   طتور کته را  کشد. همتان به تصویر ما یااعصار دارد و رابينسون آن را به زیبا

تر شتنايت، بته مراتتب بتاالتر     نیيتوان بدون طا کردن مراتب پا(، در شهود عرفانا متعارف، ما19ص

دست یافت  این در حالا است که از نظر افالطون طفره در مراتب شنايت محال است و تتا زمتانا کته    

هد یافت  بنابراین شهود، پاداشا استت،  ی باالتر دست نخوان را طا نكند، به مرتبهیيی پاشخص مرحله

برای جریان تفكر بحثا روشمند که بدون آن جریان، قطعا  شهود هم محقق نخواهتد شتد.گاتری، شترح    

ی جدیتد دانستته استت    ی بحثا در افالطون را، بهترین شترح در دوره رابينسون از نقد شهود و اندیشه

.(Guthrie,1978:403)   
دهتد  یعنتا نظتاما کته در درون آن     قيق و مشخصا از مثل به ما ارائه نما. آثار افالطون نظام د9

« مثال ييتر »ی هر مثال را با مثال دیگر دریافت. بيانات افالطون فقط حاکا از آن است که بتوان رابطه

توان استنبا، کترد کته مثتال    ی مثل قرار دارد و رؤیت آن هدف نهایا فلسفه است  اما مادر رأس همه

هر معرفتا است. سعا افالطون بر آن است تا نشان دهد، برای تفكر باید بته ستمت وحتدتا     يير شر،

برویم که ما را به سوی شرحا منسجم از کل واقعيت به عنوان یك نظام سو  دهد  وحتدتا کته در آن   

 است که دیگر استدالل و قياس نداریم، زمانا که این کثرات زایل شدند و یازوال کثرت است، یعنا جا

رسيم. این اًل وحدت بخد به کثرات، همان مثال يير است کته  از استدالل باالتر رفتيم به وحدت ما

عتالم   یاشود  به بيانا دیگر مثال يير تبيين غاهر چيز در جهان، در پرتو ارتباطد با مثال يير تبيين ما

شتویم   نزدیتك متا   ترین علم است و سلوکا که با آن به رؤیت ایتن امتر واحتد   است  شنايت آن عالا

دیالكتيك است. کسا که با وجود راهنما پيوسته در سير و سلوك دیالكتيكا باشد، روز بته روز بته نظتم    

جهانا و در رأس آن به امور الها تشبّه بيشتری یافته و در نتيجه با کتل نظتام و امتور الهتا هماهنت       

ه یتاری چنتين اشتراقا از جانتب او بته      شود و در نهایت شایستگا اشرا  مثال يير بر عقل را یافته بما

شود  زیرا باید بين عالم و معلوم سنخيتا وجود داشته ادراك مثل و در نهایت به رؤیت مثال يير نائل ما

باشد و تا زمانا که این سنخيت با عالم مثال برای فرد حاًل نشود  چنين شنايتا ميسر نخواهد شد. بر 

توان گفت، شهود عقلا که در آن دیگتر تمتایز عتالم و معلتوم     این اساس در بحث از معرفت به مثل ما

پذیر است اند، در حد این دنيا، بر مثال يير اطال برداشته شده است و عالم و معلوم با یكدیگر متحد شده

طور کته  گيرد. به بيان دیگر همانو شهود عقلا که در آن این تمایز محفوظ است به سایر مثل تعلق ما

یابد  بلكه در اًطالح شهود نه تنها در نزد فيلسوفان مختلف معانا مختلف ما»معتقد است ژان وال نيز 

ی شتود... در فلستفه  زبان یك فيلسوف هم بر حسب موارد، معتانا و اعتبتارات متفتاوت بته آن داده متا     

توان يواند توان آن را شهود مثل ناميد متفاوت است با آنچه آن را شهود يير مطلق ماافالطون آنچه ما

  (.554-555: 1952ژان وال، «)که در فو  مثل و بالتبع اًل و منشأ آنهاست
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 هانوشتپی

داند این است ی يطاناپذیر مازعم بريا از مفسران افالطون، دليل اینكه افالطون معرفت را قوهبه  -1

-کند  در حالااای معرفت دارد، آن معرفت، او را به حقيقت آن قضيه متعهد مکه وقتا کسا به قضيه

 . (Crombie, 1969, V.II: 34) ی حقيقت قضيه وجود نداردکه در عقيده چنين تعهدی درباره

نخست باید او را با علوم ریاضا آشنا »فلوطين معتقد است برای ًعود فيلسوف به جهان معقول   -2

بگيرد. چون از آمويتن ی آنها يو اندیشيدن دربارهجسم اعتماد کند و به سازند تا به هستا چيزهای با

)فلوطين، رساله « ریاضيات فارغ شد باید به او دیالكتيك بياموزند تا در این داند نيز به کمال برسد

  (.59سوم، انئاد اول: 

ی هر چيز و یافتن مفهوم آن است  یعنا اندیشيدن منظم درباره یاتوانا»به زعم فلوطين، دیالكتيك  -3

فرقا با چيزهای دیگر دارد و چه وجه اشتراکا با آنها... چند گونه  گفتن اینكه يود آن چيز چيست، چه

ترین بخد عقل گوید... نابی نيك و غير نيك نيز سخن ماموجود حقيقا هست... دیالكتيك درباره

، انئاد فلوطين، رساله سوم« )داشته باشدو اندیشه است و... به ضرورت باید با هستا حقيقا... سر و کار 

اعتقاد بريا فقط دیالكتيك معرفت محض است  یعنا معرفتا که با چيزی آميخته  (. به59-54: اول

 .(Crombie, 1969, V.II: 37)نشده است 

ه ترا ب (Underestanding)م تو فه (Knowledge)عرفت تآید که او مون برماتار افالطتاز آث -4

 ,Crombie) دتکنند ماتیيأترا تب تلتن مطتز ایتالطون نيتران افسا از مفتگيرد  بريك معنا ماتی

1969, V.II: 1; Fine, 1999: 229). 

معرفت را با توجه  (Republic, V: 478c-d; 479c-d)از سوی دیگر، افالطون در جمهوری بارها  -5

داند  یعنا به زعم او معرفت نوعا ، چيزی روشن و دريشان ما-آنچه که هست -به متعلق آن

 انكشاف و ظهور است. 

داند که با این نام هم کثرت را از او ناميم به این دليل ماما« واحد»را « نيك»علت اینكه فلوطين  -6

رساله  ،1966 کنيم  و هم جوینده با چنين بسيط مطلقا پژوهد يود را آغاز کند )فلوطين،سلب 

 (.598پنجم، انئاد پنجم: 

آزماید و به هم پيوند ما تصویرهای حاًل از ادراك حسا را»به باور فلوطين، نيروی تفكر روح  -7

-شناسد و با دریافتکند... و با یاری گرفتن از آگاها، دریافتهای تازه را مادهد  یا از هم جدا ماما

« يوانيمسنجد و این جریان همان چيزی است که یادآوری ماکه پيشتر به دست آورده بود، ما یاها

دریافتها از نظر فلوطين یا از جهان محسوس است و یا از (. این 688: رساله سوم، انئاد پنجم)فلوطين، 

جهان معقول  اما فعاليت روح منحصر به این نيست  عقل با جزء متفكر روح فر  دارد و در مقاما برتر 

  (.622 -624از روح است )نك: همان: 
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