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  چكيده

بسنده كرد، برخالف سقراط كه در طول عمرش هيچ ننوشت و به تعاليم شفاهي  

 نيتـر  بـزرگ جـزء   ،افالطون بـا نگـارش مجموعـه آثـاري بـا موضـوعات مختلـف       

افالطون در طول حيـات خـود پيوسـته در    . رودنويسندگان و اديبان به شمار مي

حاصـل ايـن دوران دراز   . قلـم از دسـت او گرفـت    ،حال نوشتن بود و تنها مـرگ 

ختلف از تعريف فضـايل  نويسندگي، مجموعه آثاري است با موضوعات و عناوين م

فلسـفي   يهـا  بحـث داري گرفته تـا  و شجاعت و خويشتن يدار نيداخالقي چون 

. شـهر، قـانون و حكومـت    ةدربـار سياسي  يها دگاهيدعالم و نفس و ايده و  بارةدر

هر يك از اين موضوعات نيز افالطون در طول حيات خود چندين اثر را بـا   ةدربار

ان نگارش و ترتيـب آنهـا نيـز بـه طـور دقيـق       عناوين مختلف نوشته است كه زم

و هـم   »جمهـور «شهر هم  ةسياست و ادار دربارةبه طور نمونه او . مشخص نيست

  .را نوشته است »قوانين«و  »مدارسياست«

مجموعه اين آثار متنوع با موضوعات مختلف، خـوانش و فهـم آنهـا را از جهـاتي بـا      

ه همـين دشـواري منجـر بـه     رو سـاخته اسـت كـ   هروبـ  ييهـا  يدشـوار مشكالت و 

هـايي در  راه پرهيز از چنين سـوءفهم . ه استاز تفكر افالطون شد ييها سوءبرداشت

  .گرو دانستن چگونگي مواجهه با اين متون كالسيك و ملزومات خوانش آن است

با توجـه بـه تفـاوتي كـه در روش خـوانش و مواجهـه بـا مـتن و موضـوع در دوره          

تـا   ديـ نما يمـ اين مقالـه تـالش    ،وجود دارد يامروزكالسيك با موضوعات و مسائل 

چگونگي مواجهه و خوانش آثـار او   ةاز بحث در انديشه و تفكر افالطون، مسئلپيش 

نويسـندگي   ةتـا از ايـن دريچـه بـا بررسـي سـبك و شـيو        ،را مورد توجه قرار دهد

افالطون، پيچيدگي و چندسويگي متن او، فضاي نمايشي شـهرهاي يونـان، كـاربرد    

                                                 
  hasanifar@lihu.usb.ac.ir                دانشگاه سيستان و بلوچستان ،استاديار گروه علوم سياسي *
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اجتماعي، راهي بـر خـوانش آثـار او ارائـه      -  فضاي سياسي ريتأثسطوره و تمثيل و ا

در فهـم آثـار افالطـون بـيش از      كه دهدملزومات چنين خوانشي نشان مي .نمايد

مواجهـه پرسشـگرانه و    توانـد  يمـ  ،نگاري اشتراوس قابل استفاده باشد آنكه پنهان

   .هرمنوتيكي با متن به كار آيد

  

 و محـوري، تمثيـل، مواجهـه هرمنـوتيكي    پـوليس افالطـون،   :ديكلي هاي هواژ

  .گادامر
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 مقدمه 

كالسـيك   ةدور ةدر پژوهش و تحقيق در انديشـ  يمسائلي كه هر محقق نيتر مهميكي از 

به سخن ديگـر  . رو است، چگونگي مواجهه محقق با موضوع مورد پژوهش استهبا آن روب

دور از او،  هـا  سالبا متن و متفكري است  دست كه مواجهه محققاز اين ييها پژوهشدر 

چه رويكرد و روشي بايد اتخاذ گردد تا هم اعتبار خود مـتن و بسـتر فكـري و اجتمـاعي     

انديشمند مورد توجه قرار گيرد و هم معنايي معتبـر باشـد بـراي محققـي كـه در زمـان       

  . رو استهكنوني با چنين متني روب

ــد ايــن روش خــوانش و مواجهــه   ــدون تردي ــا مــتن و موضــوع در دوره كالســيك، ب ب

در خـوانش   اين تفـاوت . دارد يامروزاي با پژوهش در موضوعات و مسائل عمده يها تفاوت

اي هم از لحاظ مواجهـه بـا خـود نويسـنده     ،آيدهاي افالطون دوچندان به نظر ميپرسههم

ي حيات خـود حجـم عظيمـي از آثـار در موضـوعات مختلـف را بـه جـا         ةاديب كه در دور

بـه  . گـو در پـوليس يونـاني   وگذاشته است و هم شيوه و شكل خاص اين آثار در قالب گفت

سـاخت و  آثار او را متمايز از ديگـران مـي   ،هاي ادبي و فكري افالطونعبارت ديگر هم مايه

  .كرد مي چنين اقتضايي را طلب ،هم زندگي در فضاي نمايشي شهرهاي يونان

هـاي مختلـف،   و اليـه  هـا  يدگيـ چيپبا  توأمنجاميد حاصل اين دو به متون و آثاري ا 

دهـد كـه   افالطون را در رديف معدود متفكراني قرار مي ،»توماس زلزاك«كه از نظر چنان

 ،به زعم او بـراي افالطـون  . هم به شكل و صورت توجه كرده است و هم موضوع و محتوا

كـه  بـه طـوري    ،هستندشكل ارائه موضوع و محتوا به طور مستقيم داراي ارتباط متقابل 

گو منوط و در ارتباط با فهم درست مفهـوم افالطـوني از فلسـفه    وفهم درست شكل گفت

  .)Szlezak, 1999: 4( است

خوانش هر يك از آثـار افالطـون منـوط بـه در نظـر گـرفتن ايـن ارتبـاط متقابـل و          

ه بـه  بـا توجـ  . اين آثار است كه در روش خوانش بايد مورد توجه قـرار گيـرد   يها يژگيو

افالطون، از اين جهـت دسـت يـافتن بـه روشـي كـه بتـوان بـا          ةانديش اهميت و جايگاه

اهميـت بسـياري دارد و    ،گيـري از آن بـه فهـم درسـتي از انديشـه او دسـت يافـت        بهره

. از هـر پژوهشـي در انديشـه او بايـد بـه آن پاسـخ داده شـود        پـيش اي است كـه   مسئله

بـه طـوري كـه اكنـون اثـر       ،پرداخته شده استموضوعي كه به زبان فارسي كمتر به آن 

چگونگي خوانش آثار افالطون وجود ندارد و اكثر پژوهشگران ايـن حـوزه    بارةمستقلي در
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او ماننـد عـدالت، حكومـت،     افالطـون و موضـوعات مـرتبط بـا     ةبه خود انديشـ  ماًيمستق

مـتن او  اند و بررسـي روش خـوانش آثـار او و چگـونگي مواجهـه بـا       پرداخته... فضيلت و

  .مغفول واقع شده است

بر اين اساس اين مقاله تالش دارد خود آثار افالطون و روش خوانش آنهـا را بررسـي   

اين بررسي، روشي متناسب با اين آثار در جهت فهم درست آنهـا ارائـه    ةتا از دريچ كند،

 مختلـف از آثـار افالطـون و    يهـا  برداشـت به عبارت ديگر با توجه بـه تفسـيرها و   . گردد

موضوعات مورد بررسي در آنها، اين مقاله يك گام به عقب نهاده است و سعي دارد روش 

با توجه به اين هدف در . كندمواجهه با اين آثار و ملزومات خوانش درست آنها را بررسي 

مقاله پس از اشاره مختصر به آثار افالطون، ملزومات چنـين خوانشـي بـه صـورت مجـزا      

، روشـي جهـت خـوانش آثـار     شـده  ارائـه از مـوارد   يبند جمع و در نهايت با شدهبررسي 

  .ده استشافالطون ارائه 

كه با در نظـر گـرفتن آثـار     استتوصيفي  -روش خود مقاله از همين جهت تحليلي 

سياسـي يونـان، ملزومـات     -افالطون به لحاظ شكلي و در نظر گرفتن شرايط اجتمـاعي  

در واقـع خـود بـه دنبـال     . رائه شـده اسـت  خوانشي هرمنوتيكي در تفسير آثار افالطون ا

  .روشي در مواجهه با متون كالسيك در جهت فهم درست آنهاست

  

  آثار افالطون

هاي نگارش آثار متعدد در زمينه ،نويسنده پركاري بوده است كه حاصل آن ،افالطون

شناسـي  شناسي و زبـان شناسي، اخالق، كيهانمختلف از سياست و فلسفه گرفته تا روان

محفوظ ماندن آثـار  : كنداهميت آثار افالطون را چنين تصوير مي ،هگل در تعبيري. تاس

هـاي تـاريخ و سرنوشـت    افالطون از گزندهاي زمان، يكي از زيباترين شاهكارها و ارمغان

افالطـون  . داردبيان، اهميت فـراوان   ةاين آثار هم از لحاظ محتوا و هم از نظر شيو. است

يكي از مبـاني تـاريخ فرهنـگ     ،او ةتاريخ تفكر و فلسف يها تيشخصترين از اساسييكي 

اثـر بسـيار    ،فكـر انسـاني   ةكنـون در تكـوين و توسـع   آثار او از هنگام نشر تا. بشري است

   .)6: 1360، كويره(است  گذارده

 هــاي مختلفــي تنظــيم وهــا و مجموعــهپــس از مــرگ افالطــون، آثــار او در دســته

ه تاريخ و ترتيـب زمـاني نگـارش توجـه شـده اسـت و در       برخي ب است؛ بندي شده دسته
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 هـا  يبنـد  دستهبرخي . است بندي شدهبرخي ديگر آثار به لحاظ موضوعي و محتوا دسته

هـا و آثـار منحـول هـم     نامـه  ،ها يبند دستهدر برخي از . و برخي چهارتايي استتايي سه

 ،ا اجمـاع وجـود دارد  اصالت آنهـ  بارةو در برخي ديگر فقط آثاري كه در است لحاظ شده

افالطون بـه رخـدادهاي    ةدر اين ميان مسائلي چون اشار. بندي صورت گرفته استدسته

پرسه، طـرح  اي در يك هممسئله يريگيپخود افالطون به  ةتاريخي در متن محاوره، وعد

ارسطو يا ديگر متفكران بـه   ةبسط آن در آثار ديگر، اشارمختصر يك مسئله در يك اثر و 

مالك برخي از  ،شناختي و نقد ادبيشناختي، زبانآثار افالطون و معيارهاي سبكترتيب 

   .)1(ها قرار گرفته استبندياين گروه

بيش از آنكه بر مبناي  ،»كان«هايي كه به طور كلي به زعم بنديها و گروهبنديدسته

لحـاظ برخـي    وجه هرمنوتيكي دارد و بنابراين هر مفسري بـا  ،اسناد تاريخي استوار باشد

گوها بر پايـه  وكه در خود آثار افالطون آشكار است، در ترتيب دادن گفت يها تيمحدود

   .)Kahn, 1995: 50-51( نظم اكتشافي خود آزاد است

 يبنـد  ميتقسـ معرفي آثار افالطون و نشان دادن تنوع اين آثار به چنـد   براي نجايادر 

  .كنيممي اشارهمعروف 

ميـاني   ةاوليه، دور ةسقراطي يا دور ةدور ةن به سه گروه عمدبندي آثار افالطوتقسيم

بندي كه ولستوس در اين تقسيم. استبندي تقسيم نيتر جيراو  نيتر عيشا ،متأخر ةو دور

 بنـدي شـده  كلـي دسـته   يهـا  يژگيوهم به آن اشاره دارد، آثار افالطون بر اساس برخي 

ژي، كريتو، خارميدس، ايـون، الخـس،   آثاري چون آپولو ،در دوره اوليه يا سقراطي. است

مشترك آنها مانند تمركز بر تعريـف فضـايل    يها يژگيوقرار گرفته و برخي بر ... ليزس و

گو و در برخـي ناتمـام   وبه ديدگاه متافيزيكي و حفظ صورت گفت متوسل نشدناخالقي، 

، دوره مياني شـامل آثـاري چـون فايـدون، جمهـور     . شده است ديتأكگو ورها شدن گفت

متـافيزيكي، فلسـفي،    يهـا  دگاهيـ داي از مجموعـه  ،...مهماني، فايـدروس و كراتيلـوس و  

انتقـادي و   يهـا  دگاهيـ دخر كه شاهد برخي از أدر آثار دوره مت. دهدسياسي را شكل مي

گوهـايي چـون سوفيسـت،    وگـو و تغييـر سـخنگو هسـتيم، گفـت     وگفـت  ةتغيير در شيو

بنـدي  اين تقسـيم  .)2(گيردقرار مي... س، قوانين ومدار، كريتياس، تيمائوس، فيلبوسياست

حـدود بسـياري ترتيـب    تا ،دهدجايگاه دقيق آثار مختلف افالطون را به ما نشان نمي هر چند

  . سازد نگارش آثار و برخي آثار همزمان يا نزديك به هم را روشن مي
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هارتـايي  بندي آثار افالطـون، تقسـيم بـه نـه گـروه چ     ترين گروهيكي ديگر از قديمي

1تراسيليوسمنسوب به 
بندي عالوه بر عنوان اصلي هـر اثـر، عنـوان    در اين تقسيم. تاس 

بنـدي را  نمودار ذيـل ايـن تقسـيم   . دهنده موضوع اثر استفرعي هم آمده است كه نشان

  :)3(دهد نشان مي

                                                 
1. Thrasylus 

  چهارگانه

  اول 

  )درباره فضيلت(اوتيفرون   

  )دفاعيه سقراط(آپولوژي 

نچه بايد درباره آ(كريتون 

  .)انجام داد
  )نفس درباره(فايدون 

  چهارگانه 

  دوم

  
  )درباره درستي نامها(كراتولوس 

  )درباره معرفت(تتوس تئه

  )درباره هستي(سوفسطايي 

  )درباره پادشاهي(سياستمدار 

  چهارگانه

 سوم 

  ) درباره ايده(پارمنيدس   

  )درباره لذت(فيلبوس 

  )درباره خير(ضيافت 

 )عشق درباره(فايدروس 

  چهارگانه 

 چهارم

  )طبيعت آدمي(آلكيبيادس اول   
  )درباره عبارت(آلكيبادس دوم 

  )درباره آزمندان(هيپارخوس 
 )درباره فلسفه(رقيبان 

چهارگانه 

 پنجم

  )درباره فلسفه(تئاگنس   

   )درباره اعتدال(خارميدس 

  ) درباره شجاعت(الخس 

 )درباره دوستي(سيس لي

  چهارگانه

 ششم

  )درباره سخنوران(اوتودموس   
  )درباره سوفيست(پروتاگوراس 

  )درباره سخنوري(گرگياس 
 )درباره فضيلت(منون 

  چهارگانه

 هفتم

  )درباره زيبايي(هيپياس اول   

  )درباره خطا(هيپياس دوم 

  )ايلياد -درباره شعر(ايون 

 خطابه(منكسنوس 

 )خاكسپاري

  چهارگانه

 هشتم

  
  )مقدمه(كليتوفون 

  )درباره عدالت(جمهور 

  )درباره طبيعت(تيمائوس 

 )داستان آتالنتيس(كريتياس 

  چهارگانه

  نهم

  )درباره قانون(مينوس   

  )گذاريدرباره قانون(قوانين 

درباره شوراي (اپينموس 

  )شبانه

نامه كه محتواي سيزده(ها نامه

  .) اخالقي دارند
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 ولــينبنــدي منســوب بــه آريســتوفانس هــم كــه برخــي آن را ادر ايــن ميــان گــروه

آريستوفانس آثار افالطـون  . آورند نيز قابل ذكر استميبندي آثار افالطون به شمار  دسته

  . )Chroust, 1998: 3( تايي تقسيم كرده استرا به پنج گروه سه

بنـدي كـرده و بـه    گونـه دسـته  آثار افالطون خود را اين ،الئرتيوس هم در كتاب خود

  :)139-138 :1387يوس، الئرت( شماردنوعي موضوع هر يك را برمي

  آثار افالطون و ملزومات خوانش آن يها يژگيو

آنچـه از افالطـون بـه جـاي     كـه  دهد نشان مي بندي آناهي به اين آثار و تقسيمنگ 

ف در زمـان و مكـاني كـه    موضـوعات مختلـ   بارةگوهايي است دروانبوه گفت ،مانده است

گوها ميان دو يا چند شخصيتي است كه وگفتاين . رخي نامشخصند و بابرخي مشخص

در  هـر چنـد   ،) Szlezak, 1999: 18()9( انـد اغلب حضور واقعي به لحاظ تاريخي نيز داشته

ايـن امـر    هر چندگو حفظ شده است، وصورت گفت ،در همه آثار. همه آنها چنين نيست

طرفـه و ديـالوگ پـيش    ه صـورت دو گو بود و در برخي واقعاً گفتهم شيوه يكساني ندار

و  هـا  شـباهت با توجه به اين . گوييو تك طرفه كيرفته است و در برخي ديگر به صورت 
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آثار افالطون است كه در خوانش آنهـا قابـل    يها يژگيو دهنده نشاننكات ذيل  ،ها تفاوت

  .توجه است

به گـويي و شـ  و جـواب تـا مباحثـه و تـك     سـؤال تنوع سبك در ديـالوگ كـه از    -1

 نيتـر  مهـم اي ايـن آثـار، يكـي از    در كنار صورت نمايشـنامه  ،شودگويي را شامل مي تك

آثار افالطون در تفاوت با ديگر آثار حتي آثار دوره كالسيك است كه به زعـم   يها يژگيو

 .نوع مخاطب و دليل كلي نگارش اين آثار باشد دهنده نشانتواند مي برخي شارحان

گذاشـته   ريتـأث آثـار او هـم    يبر محتوا ،تعبيري نمايشي گويي و بهواين صورت گفت

افالطـون   ةموجب سـوء فهـم از انديشـ    تواند يمبه اين امر  يتوجهبياست، به طوري كه 

نويسد كه بتواند بر شهرها و مـردم  در واقع بايد توجه داشت كه افالطون چنان مي. گردد

  . آنها نشان دهد ةنوي را در ادار راه شده و لباشهر غ يها بحرانبوده، بر  رگذاريتأثآن 

اين وجـه نمايشـي و تنـوع     ،»جمهور«پرسه نگاهي به چگونگي آغاز هم ،به طور نمونه

سـقراط مـاجراي   ، »جمهور«پرسه در هم. دهدسبك را در آثار افالطون به خوبي نشان مي

داشته، براي كسـي كـه نـامش در اثـر      1گويي را كه چندي پيش در خانه كفالوسوگفت

پرسه بـا تصـويري كـه بيشـتر     در واقع اين هم. كنددر چند پرده روايت مي ،نيامده است

  . گرددآغاز مي ،نشان از آغاز نوعي نمايش دارد

سـقراط همـراه بـا گالوكـن     . پيرمردي است به نام كفـالوس  ةاين نمايش، خان ةصحن

بـه اصـرار   الهـه تراكيـايي   ، 2در بازگشـت از جشـن بزرگداشـت بنـديس    ) برادر افالطون(

اي ديگر به جاي بازگشت به شـهر  برادر ديگر افالطون و عده 4، آدئيمانتوس3پولمارخوس

روند تا بتوانند در جشني هم كه شب برگزار خواهد شد حضور خود، به خانه كفالوس مي

و چنـدين تـن    - شـود كه بعداً در بحث وارد مي - كفالوس، تراسيماخوس ةدر خان. يابند

   .)15: 1377، گاتري( ديگر حضور دارند

سقراط بـا   ،در اين پرده. روداول نمايش به صحنه مي ةپردازي، پردپس از اين صحنه

چيسـتي   ،گـوي سـقراط و كفـالوس   ومحـور گفـت  . كنـد گو ميوكفالوس سالخورده گفت

                                                 
1. Cephalus 

2. Bendis 

3. Polemarchus 

4. Adeimantus 
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، پس دادن امانت ديگران و قرباني ييگو راستعدالت است و اينكه عدالت عبارت است از 

   .)Republic, 331b-c( براي خدايان

اعمـال آن در تمـام   ، زيرا شودتعريف كفالوس با مخالفت سقراط مورد ترديد واقع مي

پس دادن امانت گاهي ممكن است عادالنه باشـد   ،به نظر سقراط. ممكن نبود ها تيموقع

شود، كفالوسي كه در گروه افراد سـنتي و دينـي، بـه    اين ترديدها موجب مي .و گاهي نه

گو با سقراط به نيـت پـرداختن بـه قربـاني و     وي عالقه چنداني ندارد، از گفتبحث فلسف

  . )Republic, 331c-d( مناسك مذهبي خارج شود

چيستي  بارةديگر نمايش، پوليمارخوس بحث پدرش كفالوس را با سقراط در ةدر پرد

ن بـه  سود رساندن به نيكان و ضرر رساندن و ظلم كـرد «دهد و عدالت را عدالت ادامه مي

درسـت دوسـت و    ندادن تعريف پولمارخوس هم به سبب تشخيص. كندتعريف مي »بدان

دشمن در برخي مواقع و همچنين عدم اطالق تعريـف پوليمـارخوس در تمـام شـرايط و     

 شـود سقراط مواجـه مـي   يها چالشاينكه دشمني و ظلم اساساً با عدالت منافات دارد، با 

)Republic, 331d-336a( .  

ــا ورود  ــتب ــه گف ــووتراســيماخوس ب ــرد ،گ ــري از نمــايش هســتيم ةشــاهد پ . ديگ

گوي سقراط با پولمارخوس بارها قصد ورود بـه بحـث و   وتراسيماخوس كه در حين گفت

 ،ولي با ممانعت ديگران از ايـن امـر بـاز داشـته شـده اسـت       ،قطع سخنان آنان را داشته

گـردد، ديگـر آرام   ر مـي گوي پوليمارخوس و سقراط برقـرا وهمين كه سكوتي ميان گفت

بـا حملـه بـر     ،گـو شـده  وهمانند جانوري درنده وارد گفـت  ،گيرد و به تعبير سقراطنمي

 كه داردخواند و صريحاً اعالم ميمي نانهيب خوشفايده، كودكانه و سقراط، بحث آنها را بي

»عدالت چيزي جز منفعت و سود اقويا نيست«
 )Republic, 338c( .  

جمهور نشان از روايتگري افالطون در نمايشي از چندين پـرده بـا    اين مطالب آغازين

افالطـون  گـوي  وگفت ةپردازي افراد و هم شيوهم چهره. مختلف دارد يها سبكتوجه به 

كه هر يك نماينده فكري بخشي از مردم شهر هسـتند   يافراد ؛با اين افراد متفاوت است

  .كندش ميو افالطون آگاهانه به ترتيب آنها را وارد نماي

بسـيار تيـره و    ،تصويري كه در اين بخش از جمهور از تراسيماخوس ارائه شده اسـت 
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 نداريم،ما از واقعيت تاريخي شخصيت تراسيماخوس اطالع چنداني  هر چند. خشن است

گـو مشـخص اسـت كـه افالطـون در چهـره       وگويد كه از جريان گفتگمپرتس به ما مي

از نظر او ممكـن نيسـت خطيبـي كـه در جامعـه       .واقعي تراسيماخوس دست برده است

اسـتبداد و   دربارهبه افكار عمومي بوده است، پرداخته و وابسته دموكرات به سخنوري مي

رسـد  بـه نظـر مـي    .)1001 :1375گمپرتس، ( بگويد گرانه تيحماشكني چنان سخنان قانون

برجسته  ،دهديماي از تراسيماخوس سوق آنچه افالطون را به سمت تصوير چنين چهره

كـه در   ييها دگاهيد ؛عدالت است ةدربارمختلف  يها نگاهو  ها دگاهيدكردن و نشان دادن 

  .هاي آن روز به طور زنده وجود داشتهفرهنگ و اسطور

كوشـد  در باب عدالت، مـي  از بيان ديدگاه مطلوب خود پيشبه عبارت ديگر افالطون 

عـدالت در قالـب شخصـيت كفـالوس،     ره بـا در را هـا و مكاتـب ديگـر   جريـان  يها دگاهيد

عدالت سنتي و مبتني بر اصـول دينـي   . پوليمارخوس و تراسيماخوس بررسي و ارائه كند

ــدالت   ــارخوس و ع ــاعي پولم ــط و مناســبات اجتم ــدالت در چــارچوب رواب ــالوس، ع  كف

 ،هاي فـردي و شخصـي نيسـتند   گرايانه به معناي حفظ منافع تراسيماخوس، انديشه واقع

  . كنندآن روز آتن را نمايندگي مي يها انيجر يها دگاهيدها و شهبلكه اندي

بيش از آنكه نوشتاري علمـي بـراي    ،نوشتدهد آنچه افالطون مياين شيوه نشان مي

ايـن نكتـه   بر  نيزگادامر . هاي عملي و ناظر به امور شهر داشتمحفلي خاص باشد، سويه

 ،بـه زعـم او  . بـا ارسـطو برشـمرده اسـت     آن را يكي از وجوه تمايز افالطون كرده، ديتأك

هاي افالطون به كلي غير از چيـزي اسـت كـه ارسـطو در مابعدالطبيعـه و سـماع       نوشته

 متون افالطـون بـه شـيوه آن روزگـار انتشـار      .كندنفس به ما عرضه مي دربارهطبيعي و 

ن وندگانها در آتن بـه گـوش شـ   يافت و غرض اين بود كه خوانده شود و در سخنراني مي

بود كه استاد به جهت تدريس به شـاگردان   ييها ادداشتيبرسد، در حالي كه آثار ارسطو 

  . )63 :1387گادامر، ( فلسفه تصنيف كرده بود ،خاص خود

 ةدر چنين شرايطي بيش از آنكه انسـجام و وجـه تخصصـي آن مـدنظر باشـد، شـيو      

يـك گـروه و   چـون در شـهر   . و نوع مخاطب و شخصيت آنها اهميت داشـت  يرگذاريتأث

فكـري گونـاگون حضـور     يهـا  شيگـرا و اقشار مختلفـي بـا    ها گروهبلكه  ،شخصيت نبود

ــه   ،داشــتند ــار خــود ب ــا تيشخصــافالطــون هــم در آث ــه اســت يه ــي پرداخت  ؛مختلف
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همچنـين  . يك جريان فكري آن روز باشـند  ةتوانند نمايندكه هر يك مي ييها تيشخص

آيـا افـرادي    ؛چه سطحي از دانايي قرار دارندبراي افالطون مهم است كه مخاطبان او در 

، يا اينكه گروهـي از شـاگردان   دهيد آموزشو  افتهي تيتربمتخصص هستند يا شهرونداني 

  . )Szlezak, 1999: 26( در آكادمي

آثار افالطون كه در خوانش آنها بايـد مـورد توجـه قـرار      يها يژگيويكي ديگر از  -2

  .اجتماعي پوليس يوناني است - فضاي سياسي آنها از بستر و يريرپذيتأث ،گيرد

تمدني  ةكالسيك را به عنوان يك سبك خاص در عرص ةاگر بتوان زندگي يوناني دور

 1ارتباط مسـتقيمي بـا شـهر يـا پـوليس      زندگي بدون ترديد ةآن دوره برشمرد، اين شيو

محـل   به عبارت ديگر پوليس در يونان كالسيك صرفاً يك امـر فيزيكـي و  . يوناني داشت

بلكه به زعـم كيتـو فراتـر از نماينـدگي دولـت يـا حكومـت،         ،اي خاص نبودسكونت عده

. )117: 1370، كيتـو ( شـد اي از زندگي سياسي، فرهنگي و اخالقـي را شـامل مـي   مجموعه

بود و اساساً در  رگذاريتأثگونه فعاليت ذهني و اجتماعي پوليس در تعيين شكل و نوع هر

شـهري بـا    زنـدگي در هـر  . از پوليس چندان معنايي نداشـت ذهن يوناني، زندگي خارج 

سرشـتي   ،يافت و به همين دليل به انسانو ساختارهاي خاص خود آن معنا مي ها يژگيو

  .شداجتماعي و سياسي داده مي

مشـتق   polisو سياسـي از همـين اصـطالح يونـاني      2اصوالً واژه سياست ،به نظر يگر

نخسـتين نمونـه آن سـازماني     ،ت كه پوليس يونـاني شده است كه يادآور اين واقعيت اس

شهر جهت برآوردن نيازها . )131: 1376، يگر( شوداست كه امروزه به نام دولت خوانده مي

و مسائل مختلف شهروندان بايد اداره و رهبري شود و از اين جهت نياز بـه افـرادي دارد   

در واقـع پـوليس و سياسـت     .كه با دانش سياسي خود بتوانند از عهده اين امـور برآينـد  

هميشه در پيوند با يكديگر هستند و در شهر زيستن به تعبيـري همـان سياسـي بـودن     

   .)110: 1387، يونسي( است

كـه تعريـف عـدالت اسـت اظهـار       »جمهـور «بخـش   تـرين  آشكارا در كليدي اين معنا

ر پـوليس  جايي كه افالطون با نفي همه تعاريف عدالت، عدالت را فقط منحصر د ،شود مي

                                                 
1. πολις/polis 

2. politics 
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  : كندميو بيان  داند يم

كنم، آنچه ما در آغاز بحث به عنوان اصل كلي براي ايجـاد  من فكر مي«

آوري راگر به خـاط  ،آنچه ما وضع كرديم. است 1پوليس بنا گذاشتيم، عدالت

ش بـا آن  اين بود كه هر كس بايد كاري را در پوليس انجام دهد كه طبيعـت 

  ...بيشترين سازگاري را دارد

ايم كه عدالت اين است كـه  ايم و تكرار كردهچنين گفتيم و بارها شنيده

بنـابراين دوسـت   . هر كس كار خود را انجام دهد و از كارهاي ديگر بپرهيزد

 »»پرداختن هر كس به وظيفه خود در شـهر اسـت  «عزيز عدالت همين اصل 

)Republic, 433a-b(.  

باعث كـاهش  ) شهر دولتمعطوف به  عدالت(اين معنا از عدالت يعني عدالت پوليسي 

و به عبارتي حـل آن در  ت فته در طبيعنظم درست و قانون نه يبه معنا themisاهميت 

نتيجه  »ديكه«اي شعري، گيري پوليس در دوران اسطورهبيشتر قبل از شكل. شد 2عدالت

وري و دا يرأو مولود تميس و اساساً به معناي فرمان و رايزني خوب و درست است و به 

يك بايسـتي و راه درسـت يـا    ديكه به  ،گيري پوليسحال با شكل .قاضي نيز داللت دارد

در  .)53: 1385، يونسـي ( شـود راهي كه پوليس بايد به عنوان هنجار طي كنـد تبـديل مـي   

ريشه در پوليس دارد و فهـم   ،مفهوم افالطون نيتر يديكلواقع در اينجا عدالت به عنوان 

ر چنين بستري شكل گرفـت و  افالطون د ةانديش .پوليس است آن منوط به درك شرايط

  .كندرو به خوبي وجوه مختلف چنين وضعيتي را منعكس مياز همين

اعتبـاري و تزلـزل   با بي .پوليس يوناني در دوره افالطون دستخوش تحول و تغيير بود

يافـت،  تـري مـي  اي، شهرها كه اكنون شـكل واقعـي  ها و فرهنگ دوران اسطورهدر آموزه

شاهد گذار به انديشه مركزيت انسان و معطوف شدن همه مسائل از شعر و تربيت گرفته 

چيزي كه . )375 :1376يگـر،  ( خاص او بود يها ارزشسازي به انسان و تا نقاشي و مجسمه

گرايانه و پرداختن به امـور انسـاني   طبيعت تأمالتباركر آن را تحول و نوعي دور شدن از 

  . )Barker, 1964: 60( داندمي

                                                 
1. dikaiosyne 

2. δικη/dike 
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اي و مبـاني اسـطوره   ،يان نقش بسـزايي در آن داشـتند  يدر اين وضعيت كه سوفسطا

و بـه تعبيـر    و امور سياسي نقـش اساسـي داشـت    ديني كه در ابتدا در نهاده شدن شهر

اين زئوس و تميس بودند كـه قـدرت فرمـانروايي شـاهان را اعطـا و بـه نـوعي         ،فريلندر

  .رودبه تدريج كنار مي، )Friedlender, 1969: 10( كردندتضمين مي

 ةيان بودنـد كـه بـا اشـاع    يوع تفكر در درجه اول همين سوفسـطا شايد پيشگام اين ن

 شــهر نــوعي نگــرش خــاص بــه انســان، در ازاي دريافــت دســتمزد بــه تربيــت ســاكنان

يان با دفاع از نوعي تفكر مبتني بر واقعيت بيرونـي، پيـروزي   ياين سوفسطا. پرداختند مي

  .ر حريف و به دست آوردن قدرت بيشتر در امور شهر را هدف تربيتي خود نهادندب

پيشـين شـهر را متزلـزل     يهـا  ارزشروز انان از تعاليم سوفسـطايي، روزبـه  استقبال جو

فـن بالغـت يـا     ،شـود يكي از فنوني كه در اين دوره بسيار بـه كـار گرفتـه مـي    . ساخت مي

1سخنوري
يان بر همين فن جهت يتمركز آموزش سوفسطا توان گفتمي به طوري كه ،بود 

آنكه با موضوع صـحبت پيونـد مسـتقيم    درگيري بي هرگونهحريف در آوري و غلبه بر دليل

البته اين سخن به معناي سـويه كـامالً منفـي جنـبش     . )25: 1387، پاتوچكا( داشته باشد بود

ن بـود كـه هـم    اي پيچيـده در آن روز يونـا  بلكـه ايـن جنـبش پديـده     ،سوفسطايي نيست

آتـن بـود و هـم     ژهيـ و بهو حتي اقتصادي يونان و  وضعيت سياسي، فرهنگي ةكنند منعكس

آنچه بيش از همه اين جنبش را در آن دوره مطـرح  . اين وضعيت ةدكننديتشدو  رگذاريتأث

سويه انتقادي آن و پيامدهاي اخالقي و ديني نگرش فردگرايانه آنها بود  ،بخشيد و عمق مي

 )26: همـان ( در دين يشيآزاداندمركزي مذهب و نوعي  ةوع به از بين رفتن داعيكه در مجم

  .انجاميداستوار پيشين شهر مي يها ارزشاعتباري و در مجموع بي

و رفتـار شـهروندان در چـارچوب محوريـت قـدرت و       ها ارزشدر چنين وضعيتي كه 

ن بـا ايـن جنـبش    اط و افالطـو گردد است كه نزاع و چالش سـقر منفعت آنان تعريف مي

  .يابدي در بستر پوليس معنا مييسوفسطا

پوليس و مسائل مرتبط با آن ماننـد فضـيلت، طبيعـت،     :دغدغه هر دو گروه يكي بود

 ،دادنـد  يمـ اما پاسخي كه هر يك به ايـن مسـئله مشـترك     . ...عدالت، شجاعت، قانون و

مـادي انسـان را در رتبـه     هايطلبي و سائقهقدرت ،گرايييكي با نوعي واقع. متفاوت بود

                                                 
1. ρητορικη/rhetoric 



44 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان اره شمسياست نظري، پژوهش  /

  .نهادفضيلت را ارج مي ،مادي انسان نهاد و ديگري با برتري نهادن وجه غيرنخست مي

هاي تزلزل در اصـول  تواند به عنوان يكي از نشانهمي اعدام سقراط در چنين شرايطي

گ كه به تعبير اسپريگنز با محاكمه و مر ايبحران و آشفتگي ؛و پايه چنين پوليسي باشد

سقراط در زندگي واقعي براي افالطون وجه عينـي و حقيقـي يافـت، در حـالي كـه ايـن       

آتـن   ةجامع ةمحاكمه سقراط در واقع محاكم. پيش در آتن وجود داشت ها سالبحران از 

به نوعي كه بـا اعـالم محكوميـت     ،چگونگي عملكرد خود بود بارةگيري شهر درو تصميم

  . )75و  72: 1370، اسپريگنز( راط در واقع ورشكستگي اخالقي خود شهر اعالم گرديدسق

پلوپونزي كه در نهايـت بـه    يها جنگسياسي پس از  يها بحرانعوامل ديگري چون 

شكست آتن از اسپارت انجاميد، انحطاط دموكراسي نوظهور پـس از حكومـت سـي تـن     

، دامنـه ايـن تزلـزل اخالقـي و     )9-7: تـا بـي  ويالمـويتس، ( جبار و مشكالت عمده اقتصـادي 

  . كردمعرفتي را بيش از پيش تشديد مي

در چنين شرايطي است كه افالطون به عنوان يك يوناني كـه تنهـا پـوليس را شـكل     

تالش دارد در آثار خود راهي براي غالب آمدن بـر ايـن تزلـزل و     ،داندمناسب زندگي مي

به عبارت ديگر افالطون در مجموعه . فراهم آورد بحران و استواري شهر بر مبنايي استوار

و مشكالتي كه پوليس با آن مواجـه بـود، بـه تفكـر و      ها بحرانآثار خود در پاسخ به اين 

ايـن   ةبنابراين هر خوانشي از آثار و تفكر افالطون بايد بـا مالحظـ  . تفلسف پرداخته است

ايي خواهـد  هـ ب سوءفهمگرنه موجو ،اجتماعي آن صورت پذيرد - بستر و فضاي سياسي

نتيجه اينكه هـر خوانشـي از تفكـر    . شد كه در طول تاريخ تفكر با برخي از آنها مواجهيم

  . اجتماعي آن صورت پذيرد - افالطون بايد با مالحظه اين بستر و فضاي سياسي

تـوان  افالطون مـي  ةآن بر انديش يها بحرانپوليس و  يرگذاريتأثدر ارتباط با همين 

رفتار تراژيك و زندگي در تراژدي كـه هميشـه درگيـر    . اي كردژدي هم اشارهبر نقش ترا

كا اين معنا را دارد كـه ممكـن   چوتمحور آتن به زعم پادر فضاي پوليس ،درد و رنج است

 تـر از خـود رد شـود و دسـتخوش درد و رنـج نگـردد      نيست فرد از كنار منـافع همگـاني  

  . )23-22 :1387 ،پاتوچكا(

و  هـا  بحـران كلس نيز به خوبي وضعيت فكـري و دينـي آن دوران و   در آنتيگون سوف

تضادهايي ميان تفكر معطوف به پوليس و منـافع  . گرفته، نمود يافته استتضادهاي شكل
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در برابر توجه به منفعت شخص و تحمل درد و رنج  ،خدايان نيز هست دييتأآن كه مورد 

  . )1334، سوفكلس: ك.ر( ناشي از تصميم و انتخاب

نگـارش   ةگوهاي افالطون كه در تمـايز آشـكار بـا شـيو    وگفت يها يژگيويكي از  -3

به طوري  ،و تنوع موضوعات مختلف در يك اثر است يختگيآم درهمجديد نيز قرار دارد، 

از ميان اين موضوعات مختلف، يافتن . توان چندين موضوع را پيدا كردكه در يك اثر مي

نكات مورد توجه  نيتر مهماحث فرعي ديگر، يكي از گذاشتن مبمحور اصلي بحث و كنار 

گـو اسـت كـه    وگفـت  بخش سامانبا پيدا كردن اين محور اصلي و  تنها. هر خوانش است

رو هبا مجموعه متشتتي از عبارات و گفتارها روب وگرنه ؛توان معناي كلي اثر را دريافتمي

  .شدتواند معنا و منظور متفاوتي داشته باهستيم كه هر يك مي

 ؛شـود اين ويژگي به نوعي حتي موجب تمايز آثار ارسطو و افالطـون از يكـديگر مـي    

. موضوع اصلي شكل گرفته اسـت  دربارةيك اثر  يها بخشزيرا در آثار ارسطو تقريباً تمام 

ارسطو به عنوان كسي كه از منطق بهره فراوان برده است، در آثـار خـود شـكل منطقـي     

ولـي در افالطـون چنـين     ،را تاحدودي رعايت كرده است طرح موضوع و يكساني واژگان

گويد در آثار افالطون در به طوري كه الئرتيوس مي ؛شودمنطق و انسجامي مالحظه نمي

يـا اينكـه اصـطالحات متفـاوتي بـراي       ،رودمواردي يك واژه براي چند معنا به كـار مـي  

هـا بـراي بيـان    گفتـه همچنين تفكيك اينكـه ايـن   . شودتوصيف امري واحد استفاده مي

الئرتيـوس،  ( طرف مقابل هم بايد مورد توجه قرار گيـرد  ةيا رد گفت ،هاي خود اوستآموزه

1387: 142-143( .  

در برخورد با چنين متوني، اين وظيفه خوانشگر و محقق است تـا بـا تمـايز موضـوع     

در اينجـا  بـه عبـارت ديگـر    . به معنا و محتواي اصلي اثر پي ببرد ،اصلي از مباحث فرعي

مختلف يك اثر و تفسير آنها بر اسـاس محـور    يها قسمتخوانشگر با كنار هم قرار دادن 

چنين معنايي بدون ترديد بـه صـورت صـريح بيـان     . برداصلي، به معناي كلي آن پي مي

  . هاي متن استنشده و نيازمند خوانش بين خطوط و آشكار كردن برخي ناگفته

هـاي نوشـتار افالطـون كـه بـه خـوبي حكـايتگر        صـه شاخ نيتر مهماز يكي ديگر  -4
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پيچيدگي و چندسويگي متن افالطون است و در آثار مختلف او نيز بازتاب يافتـه اسـت،   

  .است 2و تشابه 1توسل به تمثيل

چـه در مباحـث    ،گوهـاي افالطـون  وجاي گفـت ها و تشابهات كه در جاياين تمثيل 

متن افالطوني است كـه در   فرد منحصربهويژگي  ،خوردفلسفي و چه سياسي به چشم مي

اي ميـان  مقايسـه . توان چنين حجمي را پيدا كردنوشتار كمتر متفكري در آن دوران مي

عمـده  . تواند اين تفاوت را آشـكار سـازد  گوهاي افالطون و آثار ارسطو به خوبي ميوگفت

تشـابه   :گرددر مياستوا ييهاهتشابو  ها ليتمثاز همان آغاز بر  »جمهور«پرسه مباحث هم

، تمثيل مراحل مختلف تر بزرگگانه نفس در مقياس سه يمختلف شهر به اجزا يها گروه

داري معرفت در وجه عمودي يك خط، مراحل تربيتي فيلسوف و رسيدن بـه مقـام زمـام   

 يهـا  ليـ تمث ي ازشهر در تمثيل غار، شرح و تجسم ايده خير در تشابه خورشيد و بسيار

  . ركوچك و بزرگ ديگ

هـايي در  و تشـابه  ها ليتمثتوان گفت افالطون با كاربرد وسيع چنين به طور كلي مي

دو  ،ها بـراي او و تشابه ها ليتمثيا به عبارتي  ؛دو هدف را مدنظر دارد ،گوهاي خودوگفت

تمثيل، وجـه تربيتـي و آموزشـي آن از     ةهدف و نقش اولي .عهده دارندبر توأماننقش را 

كه پيشتر گفته شده، افالطون در بسـتر پـوليس يونـاني و     طور همان. نگاه افالطون است

ـ او از  نوشـت عملي در آن مـي  يرگذاريتأثبراي  را در سـطوح   متفـاوتي  مخاطبـان  رو ني

  .شدمختلف شامل مي

هاي هايي كه بتواند درك صحيحي از جنبهو تشابه ها ليتمثبيان  ،در چنين وضعيتي

بـراي افالطـون    ويژهاين امر به .يابديجاد كند معنا ميمختلف موضوع در ذهن مخاطبان ا

. يابـد اهميت دوچنـدان مـي   ،تربيت و آموزش شهروندان خود را دارد ةكه هميشه دغدغ

 ةپيچيـد  يهـا  بحـث  بارةدهد كه درگوناگون به افالطون اين امكان را مي يها ليتمث اين

به طور مثال بـا   .ي بهره گيردمختلف ياه راهفلسفي جهت فهم و اقناع بيشتر مخاطبان از 

ايـن   .و نقـش ايـده خيـر در عـالم بپـردازد      هـا  يژگيوبه بيان  ،استفاده از تشابه خورشيد

اي يونان باستان و در محيطي كه فـن سـخنوري   ها در فضاي نمايشنامهو تشابه ها ليتمث

                                                 
1. Allegory 

2. Analogy 
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از اهميــت مضــاعف  ،نقــش و كــاربرد بســياري داشــت ،و كاركردهــاي اقنــاعي مخاطــب

  .دار استبرخور

نـوعي وجـه    ،بـراي افالطـون   هاي آموزشـي و تربيتـي، تمثيـل و تشـابه    عالوه بر جنبه

بـه  در جايي اساساً تمثيل به لحاظ روشي بيشتر . نمايندگي دوران انتقال و گذار را نيز دارد

استدالل منطقي و برهان وجود ندارد و به همـين دليـل هـم بـه      ةرود كه امكان ارائكار مي

افالطون هم كه به زعم بـاركر   ةانديش. تر از استدالل قرار داردپايين ةتي در درجلحاظ معرف

از  ريزنـاگ  ،نسـاني جديـد اسـت   ا ةطبيعت قديم به فلسف ةبه نوعي در دوران انتقال از فلسف

 هايي است كه به كمك آن بتـوان جهـان جديـد را بـه تصـوير كشـيد      تمثيل از گيريبهره

)Barker, 1964: 138( . 

تـوان اسـتدالل   اي دوران گذار كه كمتر مـي و ژله داريپا ريغيگر سخن در فضاي به د

كـه   ييهـا  ليـ تمث ؛تواند جايگزيني براي ايـن نقيصـه باشـد   منطقي ارائه كرد، تمثيل مي

چه به لحاظ قرار گرفتن در فضـاي پـرتالطم پـوليس در     ،افالطون ةكاربرد آنها در انديش

كردن نوعي تحول و گذار در تفكـر خـود، ضـروري     دوره جديد و چه به لحاظ نمايندگي

گريـزي از كـاربرد    ،گويي افالطون در عين دانستن نقص معرفتي آنهـا  كه چنان. نمايد مي

سـخن گفـتن از امـور     ،»جمهور«افالطون در . در مباحث خود نداشته است ها ليتمثاين 

هسـتي و  كـه خـود علـت هـر شـناخت و       را و متعالي چون خير و زيبايي محسوس ريغ

فقـط از چنـين    كـه  دانـد و معتقـد اسـت   مي نشدني بسيار مشكل و بيان ،حقيقتي است

به طور مثال به نظر او از خـود خيـر   . توان در قالب تمثيل و تشابه سخن گفت اموري مي

توان از خورشيد سخن گفت كه به آن شبيه اسـت  بلكه مي ،توان توضيحي ارائه كرد نمي

  . )Republic, 506e-508d-e( كندعالم محسوس نمايندگي ميو در برخي صفات آن را در 

اش بلكه ضرورتي در فلسـفه  ،كاربرد تمثيل نه يك امر انتخابي ،در واقع براي افالطون

اي بيش از اسـتدالل در مباحـث پيچيـده    ،زيرا يك تمثيل در فضاي نمايشي يونان ؛است

بـا بيـان اينكـه     ،توصيف ايده خيـر بنابراين افالطون به جاي . چون ايده خير كاربرد دارد

و صرفاً بـه   ديآ يدرنمايده خير از چنان تعالي برخوردار است كه در قالب گفتار و عبارات 

 : گويدمي ،بازنمودتوان آن را صورت اشاره و تمثيل مي

همـه   ةكننـد  ادارههاي سـال و  و دوره ها فصلخورشيد به وجود آورنده «
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چنين علت همه چيزهايي كـه آنهـا تـا بـه     هم. ستها يدنيدامور در جهان 

  ... هم اوست ،اندحال ديده و شناخته

بخشد و كه هم به متعلقات شناخت حقيقت ميرا بنابراين اين واقعيتي 

ـ   ،هم نيروي شناسايي شناسنده از آن است شـمار آوري و  ه بايد ايده خيـر ب

تصور كني همين ايده خير هم علت شـناخت اسـت و هـم حقيقـت آنچـه      

  ).Republic, 508e-516b( »شوداخته ميشن

اشاره كرده است كـه   فريلندر با پرداختن به اين موضوع در بحث اسطوره بر اين نكته

از نظر افالطون، اسطوره همواره عناصري در سطح متعارف و عموم دارد و نـوعي   هر چند

بلكـه   ؛تبخواهي بودن آن نيسـ اين به معناي دل ،آميختگي وهم و خيال با حقيقت است

و  )Friedlender, 1969: 209( آن به نحو عميق در طبيعت هستي و معرفت انسان جا دارد

  .ن معرفتي در نظر گرفتأتوان براي آن نوعي ش از اين حيث مي

آنهـا   بـارة از اين وجه، تمثيل و تشابه بسـتري اسـت بـراي مبـاحثي كـه چنـدان در      

مقايسه آن با وضعيت بديل، نوعي اقنـاع   اي كه باتوان كرد، به گونهاستدالل عقالني نمي

ابهامـاتي   ،نتيجـه و اعتبـار آن   بـاره در حالي كه هنـوز در  ،شوددر مخاطب برانگيخته مي

  .وجود دارد

با توجـه بـه   . بر اين اساس كاربرد تمثيل در آثار مختلف افالطون به يك اندازه نيست

در حالي كـه  ، ياري هستيمبس يها ليتمثشاهد  ،»جمهور«پرسه نوع بحث افالطون در هم

  .اين كاربرد بسيار محدود شده است ،»قوانين«در رساله 

 كدسـت ي ،نتيجه اينكه متني كه از افالطون بر اساس اين موارد به دست ما رسـيده اسـت  

بلكه به تناسب تمام اين موارد از تفاوت مخاطب، شخصيت و موضوع گرفته تا كـاربرد   ،نيست

كـه   ييهـا  شكافپيچيدگي و . است ييها شكافبا  توأمو پيچيده و انواع تمثيل در بحث، متن ا

پـوليس يونـاني در كنـار تفكـر مـتالطم       ةو پيچيـد  ريمتغفضاي  ةكنند منعكسدر عين حال 

پوليسي كه درگير مسـائل   ؛نوشتافالطون در پوليس و براي اصالح پوليس مي. افالطون است

م سياسي و اخالقي و از ايـن جهـت پاسـخ    شناسانه و فلسفي بود و ههم معرفت يها چالشو 

  .و منسجم نبود كدستيافالطون هم در اين كشاكش 
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حتي در يك اثر به صورت پيوسته و  ،گويدكه زلزاك ميگوهاي افالطوني چنانوگفت

ـ   ييها تكانبلكه هميشه با  ،در امتداد مشخص نيست . شـود رو مـي هبه صورت كيفـي روب

سـخن   گو از چندين موضـوع وبلكه در هر گفت ،ستندگوها داراي نتايج مشخص نيوگفت

گوهــا و موضــوعات آنهــا هــم وبــين خــود گفــت. )Szlezak, 1999: 19( شــود گفتــه مــي

ـ افزا يمـ هاي متن وجود دارد كه بر پيچيدگي ييها شكاف  ،در حـالي كـه در يـك اثـر    . دي

در اثـري   ،شودمختلف اقامه مي يها استدالل ،شود و بر اثبات آنامري كامالً پذيرفته مي

  .گيردديگر همان موضوع به نقد گرفته شده، مورد ترديد و رد قرار مي

 ،»قـوانين «داراي زيبايي و جذابيت فريبنده است و اثـري چـون    ،»جمهور«اثري مانند 

در  .اسـت  )66: 1383، فيبل مـن ( فاقد زيبايي ادبي و به ميزان زياد داراي اطناب و آشفتگي

از زبـان او بيـان    هاهو تمام نظري استسقراط سخنگوي اصلي  ،ارآثاز حالي كه در برخي 

در مقـام شـنونده و    ،يا اگـر حضـور دارد   ،شود، در آثاري ديگر سقراط يا حضور نداردمي

  .بايد ياد بگيرد ،متعلمي است كه بيش از آنكه سخن بگويد

بيشـتر  در حـالي كـه    ؛گوها هم با تغييراتي همراه استوروش مورد استفاده در گفت

در آثـار   ،آثار بر روش ديالكتيكي صعود از جزء به كل و نوعي كشف عقالني استوار اسـت 

ي كه ديگر قابل يمنطقي و تجربي تقسيم كل به اجزا و رسيدن به جز روش ،متأخر ةدور

  . مورد توجه قرار گرفته است نيست،تقسيم 

  

  گيرينتيجه

فالطون صـورت پـذيرد، نيازمنـد دقـت     كه از آثار ا با توجه به اين مقدمات، هر خوانشي

با متني پيچيده در بسـتر   ،كه گفته شده طور هماننظر و برخورد تخصصي با آن است، زيرا 

در چنين بسـتري  . كنوني متمايز است ةرو هستيم كه بدون ترديد با دورهتاريخي خاص روب

 ةآن همـ  هـايي داشـت كـه در   شـده از مـتن  انتظار يك مجموعه منظم و ويرايش تواننمي

  .هاي مختلف متن تحليل شده باشد، گذارها و سويهها چرخش

مجموعـه   ،اي آميخته با تحول و تغييـر محور يونان و در دورهافالطون در فضاي پوليس

گيـري مفـاهيم او در   توجه به اين بستر و چگـونگي شـكل  . نويسدگوهاي خود را ميوگفت

 اي بـا مـتن افالطـون ضـروري    مواجهـه  پـوليس در هـر   ةگذار از پيشاپوليس بـه دور  ةدور
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ه، شـد مشخص  ييها متنشود حدود انتظار ما از چنين همين امر خود موجب مي. نمايد مي

ه ناشـي از فاصـله بـين نگـا     ،هايي گرفته شود كـه بـه زعـم پانگـل    جلو بسياري از بدفهمي

 ,Pangle( ها و تفكر دوره مدرن استگرفته از نوشتهكه شكل ستافالطون و نقطه شروع ما

1980: 376( .  

و ماهيـت موضـوع    ها يژگيوبر اين اساس با توجه به اينكه روش هر پژوهشي بر اساس 

آن اشـاره شـد،    يهـا  يژگـ يوآثار افالطـون و   بارةگردد و با توجه به نكاتي كه درتعيين مي

ما را در خوانش درست آثار افالطون ياري رساند و بـه عنـوان روش خـوانش     تواند يمآنچه 

هرمنـوتيكي گـادامر    تـأمالت  ،مواجهه هرمنوتيكي و به نحو خاص ،آثار افالطون ارائه گردد

گادامر بر ناكارآمدي روش در فهم حقيقت و مخالفت او با به كارگيري  ديتأكبا وجود . است

پوزيتويســتي در علــوم انســاني، در انديشــه او بــا نــوعي تجربــه هرمنــوتيكي و  يهــا روش

فهم هرمنوتيكي كه نـه ماننـد علـم مـدرن      ؛ان معناي آن را فهميدتوبا متن مي يسخن هم

 ,Gadamer( گو بـا مـتن اسـت   وبلكه ناشي از پرسش و پاسخ و گفت ،محصول اعمال روش

1994: 367-370, 495( .  

نـي و  انگاري دكارتي كـه حقيقـت مبت  تصور مبتني بر دوگانه ،گوييودر بستر چنين گفت

 و صـرفاً ايـن فاعـل شناسـا بـا بـه كـارگيري روش دقيـق        ست مربوط به ذهنيت فاعل شناسا

اي ديـالوگي ميـان   رود و معناي هر چيزي در چرخهبه حقيقت دست يابد از بين مي دتوان مي

هـاي هـر   دانسـته مفسر و متن در چارچوب جريان تاريخي و به نحو خـاص بـر اسـاس پـيش    

يا فهم مـتن بـه نحـو خـاص     در واقع عمل فهم يا تفسير به طور كلي . شودمفسري آشكار مي

  . )205: 1387، پالمر( كندنوعي مشاركت يافتن در موضوعي است كه متن آن را منتقل مي

شود تفسير ضرورتاً يك فرايند تاريخي است كه طـي  بر اين اساس است كه گفته مي

تـر  معناي نهفته در فهم و معناي اين فهـم بـراي خـودش، پيوسـته دقيـق و روشـن       ،آن

بلكـه در معنـاي حاضـر و     ،ز اين لحاظ تفسير صـرف تكـرار گذشـته نيسـت    گردد و ا مي

  . )142: 1371، هوي( كندموجود مشاركت مي

زيـرا اگـر    ،روددر اينجا بر خود متن و موضوعي است كه از آن سخن مي ديتأكدر واقع 

متن را صرفاً ساخته و پرداخته خود مفسر يا چيزي كامالً آشـنا بپنـداريم، در ايـن صـورت     

بـر ايـن   . شداي نداشته و اساساً مفسري به آن نزديك و جذب آن نميديگر متن حرف تازه



   51 / مسئله روش در خوانش آثار افالطون

بـر   ديـ تأكاين  .شود استتوجه مفسر به موضوع يا آنچه گفته مي ،اساس در خواندن متون

يكي از وجوه اساسـي فهـم هرمنـوتيكي اسـت و گـادامر در نسـبت دادن اهميـت         ،موضوع

  . )169: 1371، هوي( كنديمركزي بدان از هايدگر پيروي م

 اي بـه روش وارد انتقـادات گسـترده   ،هرمنوتيك فلسفي گادامر به ايـن تعبيـر   هر چند

افق و نگـاهي   ،شودكند و اساساً موجب خارج كردن هرمنوتيك از يك جريان روشي مي مي

 تواند فارغ از هر نظريه تفسـيري كـه  هرمنوتيكي به متن و فهم آن گشود كه مي تأملرا در 

 يتـر  جانبه همهتر و راهگشاي خوانش متن و موجب شكل گرفتن نگاه عميق ،پذيرفته شود

  .به متن گردد

توانـد روش تفكـر و   در واقع در اينجا هرمنوتيك به معناي عام مدنظر است كه هم مـي 

 هرمنـوتيكي،  ةدر بسـتر ايـن نـوع مواجهـ    . ديگـران  ةانديشه باشد و هم روش فهم انديشـ 

توجـه بـه   . توان يـك انديشـه را شـناخت   پذيرد كه در بستر آن مييگويي صورت مو گفت

 ؛پرسشـي اسـت   ةهرمنوتيك گادامر در اين پژوهش از همـين سـويه ديـالكتيكي و مواجهـ    

 ،شوداي كه به زعم پالمر موجب نزديك شدن رويكرد گادامر به ديالكتيك سقراط ميسويه

تعبيـر حقيقـت از راه روش بـه دسـت      بـه ايـن  . آورانه دوره جديـد تا تفكر دستكارانه و فن

گـويي  يعنـي از طريـق پاسـخ    ؛آيـد بلكه از راه ديالوگ و ديالكتيك بـه دسـت مـي    ،آيد نمي

  . )182 :1387پالمر، ( پرسشگرانه به موضوع مورد مواجهه

افالطـون بـا توجـه بـه      ويـژه بـه اهميت اين پرسشگري در مواجهه با متون كالسيك و 

ـ تأوبه طوري كه به زعم واينسهايمر اساساً روند كامل  ،دوچندان است شيها يژگيو اثـر   لي

اي كـه بـه موجـب آن    پرسـي متقابـل، مكالمـه   كالسيك عبارت است از پرسشـگري و هـم  

  . )195: 1381، واينسهايمر( شودمي ليتأوگذار نيز  ويلأت

شـود و  گو با متن است كـه معنـاي اثـر آشـكار مـي     ودر بستر چنين پرسشگري و گفت

هاي افالطون را بايـد بـه   ديالوگكه از همين جهت است كه گادامر خود معتقد است  دقيقاً

 :Gadamer, 1994( جـوي حقيقـت دانسـت   واي از آشكاركنندگي معنا و جستعنوان نمونه

هـاي  گيـري از شـيوه  گاهي همراه با بهـره  هر چنداي كه گوهاي افالطونيوگفت. )367-368

اج غلط، از قلم انداختن مراحل ضروري، دوپهلوگـويي و يـا   از قبيل استنت - تخطي از منطق 

مبتني بر اين فرض هرمنوتيكي اسـت كـه    ،است – عوض كردن يك مفهوم با مفهوم ديگر
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بلكـه   ،شـود بندي دقيق برگزار نمـي گوهاي خودمان در چارچوبوگو حتي گفتويك گفت

ايم و بازي حـدس و  گفتهآميز، پذيرش نادرستي آنچه هميشه با بازي جالب احكام مخاطره

 دهـيم رود و در همان حـال بـه پيگيـري مسـيرمان بـراي فهـم ادامـه مـي        ابطال پيش مي

)Gadamer, 1980: 5( .  

چنـين روش   .شـود  يمـ در چنين مواجهه پرسشگرانه با متن است كه معناي آن آشكار 

نـه   گوهاي افالطون يعني درك معناي آن در كشاكش خود مـتن و وبرخوردي با متن گفت

كـردن بـا حـوزه     كه به معناي كـار  methodosموقعيت ممتاز فاعل شناسا به تعبير يوناني 

در اين  .)34: 1387، گادامر( روي است ارتباط داردهمو نوعي با ها پاسخو  ها پرسشمعيني از 

اي كـه ايـن مـتن در آن بـه نگـارش      مواجهه هرمنوتيكي با متن افالطون، به بستر و زمينه

اين توجه به بستر و زمينه در واقع همان عامل اصـلي اسـت كـه    . شودز توجه ميدرآمده ني

 تفسير مـتن و  درصددكند كه گرايي ميتفسير هرمنوتيكي را متمايز از نگاه تجربي و اثبات

سياسـي شـكل گرفتـه     -  فلسـفي  تأمالتهاي انساني به دور از بستري است كه اين پديده

متن و پيامي است كـه البتـه در موقعيـت و بسـتر خاصـي       در واقع در اينجا توجه به. است

دوره كالسـيك و بـه نحـو     ةبستري كه به زعم باركر در خـوانش انديشـ   ؛شكل گرفته است

هاي انتقادي و اصالحي بسياري سويه ،زيرا در تفكر او ؛خاص افالطون اهميت مضاعف دارد

  . )Barker, 1964: 16( داردوجود براي يونان در آن دوران 

بلكـه   ،گيـري آن اي با متن افالطون نه صرفاً منتزع از بستر و زمينه شـكل چنين مواجه

كننده نوع نگاه متفكر بـه مسـائل مختلفـي    شود كه منعكسابه پاسخي نگريسته بايد به مث

گيـري  تا بدين وسيله هم به زمينه و بستر شـكل  ،است كه در پيرامون او حادث شده است

شـود و هـم   اي كه متن به نگارش درآمده است توجـه  تماعي دورهاج يها تيواقعانديشه و 

  .گو و ايجاد ارتباط با آنوخود متن و گفت

در اينجا شايد بتوان به فهمي از متن رسيد كه به نحو صريح در آن بيان نشـده اسـت و   

اي كـه اشـتراوس آن را   ولي اين امر با شـيوه  ،به نوعي بين خطوط را مورد خوانش قرار داد

 نگاريهانپن
ها و افكار خـود  داند و معتقد است فيلسوف سياسي به داليلي و تعمداً ايدهمي1

  .متفاوت است ،كندرا از فهم همگان پنهان مي

                                                 
1. esotericism 
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بـه عبـارتي    .متن افالطون چندان روشن نباشد بارةرسد چنين تصوري دربه نظر مي

فهـم معنـاي مـتن و    بلكه مهم  ،نگاري نيستخوانش متن افالطون حتماً منوط به پنهان

نفــي ايــن . اي اســت كــه او در يــك دوره طــوالني در پــي آن بــوده اســتدرك مســئله

ــا همــان سياســي افالطــون د ةنگــاري در فهــم انديشــ پنهــان ــط مســتقيمي ب ــاً رب  قيق

پنهان كردن چيزي است كه به طور  عدم لزومسياسي كالسيك و  ةمحوري انديش پوليس

   .زنده در حيات سياسي جاري است

  

  نوشتيپ

در قـرن  . هاي آثار افالطون مربوط به قرن ميانه استنسخه نيتر مهم ،به نظر آندره كرسون. 1

هاي قديمي برداشـته شـد كـه يكـي در     از روي نسخه يتر قيدقهاي نسخه ،نهم ميالدي

  . )43: تاكرسون، بي( كتابخانه ملي پاريس و ديگري در كتابخانه آكسفورد وجود دارد

و در چنـدين   شدهاشاره بندي اين تقسيمبه  Plato critical assessmentمقاالت در مجموعه . 2

 .)Smith, 1998, v 1: 1-73( است شدهآن بررسي  بارةو داليل مختلف در ها دگاهيد ،مقاله

بندي از كتاب زندگي فيلسوفان نامي ديوگنس الئرتيوس كه به فارسي قسـمت  اين تقسيم. 3

 با انـدكي تصـرف بيـان شـده اسـت      ،يونان ترجمه شده است عنوان فيلسوفان بااول آن 

  . )142-141: 1387، الئرتيوس(
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