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در این مقاله به تبیین نگرش افالطون در خصوص چگونگي شناخت مثال خیر از طریق فراینقد دیاليكیق

پرداخكقهشقد

است .روش نگارند جهت رسیدن به این امر ،تحلیل آثار افالطون و مفسران او در خصوص چگونگي ارتباط دیاليكیق
و مثال خیر و نقش دیاليكی

در فرایند معرفتشناخكي انسان به مثال خیر بود است .دستآورد تحقی نشانگر آن اسقت

که ازنظر افالطون شناخت انسان داراي مراتبي است که با هر مرتبهاي از آن مرحلهاي مكناظر با هسكي را ميشناسیم .مثقال
خیر منشأ هسكي و معرفت و خود در فوق مراتب هسكي و معرفت جاي دارد .فلسفۀ افالطون جستوجقوي نفقس حقیققت
توسط عاليترین مرتبۀ شناسایي انسان ،یعني عقل است که آن لمحهاي الهي از عقالم حقیققت اسقت و انسقان توسقط آن،
عالم اید ها و درنهایت مثال خیر را مورد شناخت قرار ميدهد و دیاليكی  ،روش فلسفي او جهت درک این عوالم است
که داراي دو وجه عقالني -مفهومي و عقالني– شهودي است .نگارند درصدد است تا فراینقد شقناخت مثقال خیقر را بقر

اساس مباني فلسفۀ افالطون بهگونهاي تبیین نماید که هم انسجام دروني و هم سیر منطقي داشكه باشد.
كلیدواژهها :افالطون ،دیاليكی
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 .1مقدمه
فلسفۀ یوناني با بحث از جهانشناسي آغاز گردید و با پدید آمدن اندیشههاي مكعارض و ناکامي آنها در عرصۀ
نظریهاي قانعکنند دربارۀ جهان ،رفكهرفكه توجه از عین به ذهن معطقو

شقد  .ایقن توجقه از جهقانشناسقي بقه

انسانشناسي نخسكین بار با سوفیستها آغاز گردید .اما ازنظر آنان دستیابي به معرفت محال بود ،لذا سقراط با
نسبیتگرایي سوفیستها مخالفت کرد و معكقد به وجود حقای ضروري و ثابت شقد و بقه تعقاریل کلقي روي
آورد .اما کسي که با بحث هاي اسكادانه در آثار جاودان خود نظریۀ معرفت را بهعنقوان یيقي از محقوريتقرین
مسایل فلسفه در طول تاریخ فلسفه درآورد ،افالطون بود (فكحي زاد  .) 73-18 : 973،افالطون نخسقكین کسقي
است که بهصورت نظاممند مباحث هسكيشناخكي و معرفتشناخكي ،بهویژ  ،هسكي مثال خیر و معرفت بقه آن را
در فلسفه شيل بخشید .او با طرح مثال خیر در رسالۀ جمهوري بنیاد هسكيشقناخكي و معرفقتشقناخكي خقود را
پيریزي مينماید .مثال خیر در رسالۀ جمهوري هم مبدأ اول هسكي است و هقم منشقأ معرفقت بقه عقالم وجقود
محسوب ميگردد ،بهعبارتدیگر دیگر ،بنیاد وجود و معرفت است و خود در افقي فوق طور هسكي و معرفقت
قرار دارد .لذا چون مبدأ است خود بر هیچ اصلي اتيا ندارد ،ولي از آنجا که کل هسقكي و معرفقت و ازجملقه
هسكي و معرفت ایدۀخیر از طری انسان که مدرک وجود و معرفت است ادراک ميشود ،ميتقوان گفقت کقه
معرفت به ایدۀخیر در سیر صعودي شناخت انسان از محسوس به معقول بر مبادياي اسكوار است.
اما این مبادي و بنیانها چیستاند و انسان چگونه ميتواند از طری آنها به هسكي و شناخت مثقال خیقر را
یابد؟ نسخۀ تجویزي افالطون جهت معرفت به مثال خیر بهر گیري از دیاليكی
افالطون معاني گوناگون دارد و از طری کدام ی

است ،اما دیاليكی

در فلسفۀ

از آن معاني ميتوان به شناخت مثال خیر نایل شقد؟ هقد

ما در این مقاله تحلیل و تبیین چگونگي فرایند معرفتشناخكي انسقان بقه مثقال خیقر از طریق روش دیاليكیق
است .بهنظر ميرسد بنیاد معرفتشناخكي افالطون بر معرفت عالم مثقال ،بقهویقژ  ،معرفقت مثقال خیقر ،از طریق
فرایند دیاليكی

 ،مبكني است .بر همین اساس ميتوان اظهار داشت کقه کقل نظقام فلسقفي افالطقون از هسقكي-

شناسي ،زیبایيشناسي ،اخالق و سیاست در حول این محور شيل گرفكهاست .لذا تشریح دیقدگا افالطقون در
خصوص موضوع فوق مدخلي مهم در فهم کل نظام فلسفي او تلقي ميگردد.
 .2نسبت بنیادهای شناختشناسي انسان با مثال خیر در فلسفۀ افالطون
ميتوان معرفت شناسي را بحث و بررسي ققواي وجقودي آدمقي جهقت شقناخت هسقكي و مراتقب مخكلقل آن
دانست .در معرفتشناسي حدود توانمنديهاي شناخكي انسان موردبررسي قرار ميگیرد .ایقن حقدود معرفقت-
شناخكي با تصور چیسكي و ساحتهاي وجودي انسان مرتبط است .ازنظر افالطون انسان موجقودي چنقدوجهي
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است .لذا هسكيشناسي و معرفتشناسي او نیز با توجه به جنبههاي وجودي انسان از مراتقب مخكلقل برخقوردار
است .انسان توسط نیروهاي ظاهرياش قادر به شناخت عالم محسوس است و قواي باطني و روحي و عقلياش
او را با افقي باالتر ،یعني عالم معنا پیوند زد و او را قادر به شناسایي آنها ميکند افزون براین ،خود مثقال خیقر
نیز بهعنوان اصل وجود و علت اولي نقش راهبردي در تعیّن بخشي به شناخت آدمي دارد و لذا ميتقوان گفقت
آنچه انسان ميشناسد و آنطور که ميشناسد همه وامدار ساحكي است که خداوند و به تعبیر افالطون مثال خیر،
به همۀ موجودات بهویژ به انسان بخشید است .لذا مبادي معرفتشناخكي مثال خیر در حقیقت به انسان و قواي
شناخكي او برميگردد  ،زیرا انسان در باالترین مرتبه شناخت خود واجد توانایي است که او را به شقناخت خیقر
موف ميدارد و در مراتب پایینتر او قدرت شناسایي مراتب پایینتر هسكي را که باواسطه یا بقيواسقطه از مثقال
خیر ایجادشد اند ،دارد.
باید توجه داشت که اصوالً شناخت در عقر

عقام بقه امقور حسقي تعلق مقيگیقرد و شقناخت ایقد هقا یقا

اميانپذیر نیست یا حداقل اگر اميانپذیر باشد شناخت حقیقي آن حاصقل نمقيگقردد .ققواي ادراکقي حسقي
کارکردهاي مكفاوتي دارند و همین موجب تمایز آنها از اید ها ميشود ) .(Sedley,2007:258نيكه مهم در
معرفتشناسي افالطون این است که شناسایي پله به پله پیش ميرود ،از مرحلۀ ادراک حسي به مرحلۀ اید و از
اید به آنسوي هسكي ،یعني از اید ها به ایدۀ نی

یا مثال خیر (یاسپرس) 8 : 937،؛ ولي قبل از توصیل آن

مراتب بهنظر ميرسد در ابكدا نیاز است تفاوت ،تفيی

و تعریفي از پرسشهاي مابعدالطبیعي و معرفتشناسقي

داشكه باشیم .باید دانست:
«پرسش مابعدالطبیعه (هسكيشناسي) کالً این است که چه چیزهایي واقعي هسكند و واقعقي
بودن آنها به چه چیز بسكگي دارد .پرسش معرفتشناسي این اسقت کقه چقه چیزهقایي را
ميتوان دانست و چگونه ميتوان آنها را دانست .افالطون در جمهوري تمام پرسشهقاي
دربارۀ واقعیت را با پرسشهاي معرفكي را باهم درهم ميآمیزد ،به این دلیل کقه بقه ازا هقر
نوع شي اي نوعي ادراک مكمایز انساني وجود دارد» (پاپاس.) 33 : 917،

به تعبیر دیگر ،معرفتشناسي افالطون در وجودشناسي او ادغام شد است ،زیرا واقعیت سقاخكار مشخصقي
دارد که نفس باید تفسیري از آن ساخكار داشكه باشد .لذا عقل ساخكاري جدا از سقاخكار وجقودي عقالم نقدارد.
عقل توانایي روح آدمي براي درک عیني عالم است .بر این اساس ،شناخت در افالطون انعياس ماهیت واقعي
عالم خارج در ذهن و عقل ).(Khan,2006:131

ق  .مراتب یا مبادي معرفت از دیدگا افالطون :افالطون جهت تبیین دقی مراتب معرفت در رسالۀ جمهوري
از سه تمثیل اسكفاد ميکند .در رسالۀ ششم جمهوري ابكدا با اسكفاد از تمثیقل خورشقید ،عقالم را بقه دو مرتبقۀ
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کلي ،یعني محسوس و معقول تقسیم ميکند .در عالم محسوس خورشید ظاهري ،نمادي از مثقال خیقر اسقت و
مثال خیر آن را شبیه خود آفرید است .از خورشید ظاهري ،هسكي و معرفت در عالم محسوس ایجاد ميشود و
ما از برکت وجود او با چشمي که اميان بهر وري از او را دارد جهان محسوس را مقيشناسقیم .مثقال خیقر نیقز
چیزي است که جهان معقول را از هسكي و معرفت برخوردار ميسازد و عقل که حيم چشم روح را دارد ،ایدۀ
خیر و عالم معقول را با اسكفاد از توانایي خود ميبیند و ميشناسد .لذا چشم بقراي شناسقایي عقالم محسقوس و
عقل براي شناسایي عالم معقول سنخیت دارد .در این تمثیل عالم وجود از دو مرتبۀ محسوس و معققول و عقالم
معرفت نیز مكيي به دو مرتبۀ ادراک حسي و عقلي است .اگر روح انسان بقه چیزهقایي روي کنقد کقه در پرتقو
هسكي الیزال قرار دارند و از طری آن روشنشد اند داراي شناسایي حقیقي ميشقود و اگقر روي از آن هسقكي
برگرداند و به جهان کون و فساد روي آورد به عقید و پندار ميرسد .لذا در فلسقفۀ افالطقون هقیچچیقزي کقه
شایسكۀ نام معرفت باشد از حواس حاصل نميشود و یگانه معرفت حقیقي به اید ها تعل ميگیرد (راسل: 933،
.) 7
در تمثیل خط ما عالو بر دو مرتبۀ کلي که در بال به آن اشار شد با زیرمجموعههاي آنها نیقز آشقنا مقي-
شویم .دو بخش کلي عبارت است از :عالم محسوس و عالم معقول ،ولقي عقالم محسقوس کقه مكعلق معرفقت-
شناخكي آن گمان (ظن) یا دوکسا نام دارد به دو بخش دیگر که عبارت است از( :خیال یا ایيازیا ) عقید یا
پیسكیس تقسیم ميشود .مكعل هسكيشناخكي خیال تصاویر و سایههاي اجسام محسوساند کقه در سقطح اجسقام
صا

و صیقلي قرار ميگیرند .در این مرحله انسان ميداند که به شبح و خیالي از واقعیت خارجي دسقت مقي-

یابد .در مرتبۀ عقید یا پیسكیس انسان اشیاء خارجي را درک ميکند و عموم مردم تصور ميکنند آنچقه را کقه
درک ميکنند خودِ واقعیت است .و لي افالطون معكقد اسقت امقور محسقوس خقارجي شقبح و خیقالي از عقالم
معقول است.
«عالم خیال و عالم محسوس مكيي به اید ها هسكند ،همانگونه کقه عقالم خیقال بقه عقالم
محسوس مكيي است ،عالم محسوس نیز به عالم معقول و اید ها از حیث وجودشقناخكي و
معرفتشناخكي اتيا دارد .بر این اساس ،شناخت اید ها واضحتر است و اید هقا نسقبت بقه
عالم محسوس واقعيتراند»).(Denyer, 2007:290

ازنظر او این عالم میان بودن و شدن قرار دارد ،لذا در تحلیلي دیگر از سه قسم هسكي نام ميبرد ) :باشند ،
) نباشند و  )9آنچه میان باشند و نباشند قرار دارد .او در تشریح دیدگا خود در خصوص مراتقب سقهگانقۀ
هسكي و شناخت ميگوید :
«شناخت مربوط به باشند است و خاصیكش این است که چیزي را کقه هسقت بشناسقد ...
نباشند را نميتوان چیزي نامید ،بليه باید آن را هیچ نامید .پس ناچار بودیم که نقاداني را
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به نباشند حمل کنیم و دانایي را به باشند  ...ولقي پنقدار یقا عقیقد نقه دانقایي اسقت و نقه
نادانایي  ...واسطهاي است میان اینوآن» (افالطون 819 : 917،و .) 81

او یيي دانسكن معرفت و عقید را بر این اساس رد ميکند که در مقورد بقاور (عقیقد ) خطقا مميقن اسقت
درحاليکه در مورد معرفت هیچگا روا نیست .بنابراین ،تصور او از معرفت تصور دقی و بيچونوچرایي است
(هاملین: 971 ،

 .) 8-پس از بخش گمان (ظن) یا دوکسا ،بخش معرفقت یقا اپیسقكمه ققرار دارد کقه مكعلق

معرفتشناخكي آن عالم معقول است .این بخش خود به دو بخش ) معرفتشناخكي دیانویا یا اسكدالل عقلي )
علم یا نوئزیس تقسیم ميشود .مكعل معرفتشناخكي بخش دیانویا ،عالم روح است و بقه عبقارتي ،عقالم روح و
عالم هسكيهاي ریاضي یيي هسكند ( بریه .) 17: 971،در آن عالم چیزها در تجرد کامل نیسكند ،بليه در میانۀ
را محسوس به معقول تام قرار دارند ،هرچند درمجموع آن عالم جقزء قلمقرو معققوالت محسقوب مقيگقردد.
جهت شناخت عالم هسكيهاي ریاضي ،روح انسان با یاريگرفكن از مفروضات ثابت نشد به سقمت اثبقات آن
مفروضات حرکت ميکند .به عبارتي ،در این مرحله ما از امور محسوس و چیزهاي دیدني که ازنظر مرم عادي
چیزهاي حقیقي هسكند شروع و به امور معقول و نادیدني که جقز بقا دیقدۀ خقرد قابقلرؤیقت نیسقكند مقيرسقیم
(افالطون1 : 917،

1-

) .درمجموع بخش اسكدالل ریاضي ازنظر افالطون میقانگیني اسقت میقان بخقش

عقید و شناسایي حقیقي که توسط عقل محض صورت ميگیرد .مفروضات در عقالم معققول تصقاویر ایقد هقا
هسكند .افالطون نحوۀ شناسایي مربوط به مفروضات را شناسایي از طری فير مينامد .این شناسقایي مقبهمتقر از
شناسایي از طری خرد یا شناسایي از طری حقیقي است که فقط با اید ها ارتباط دارد (بورمان.)17-11 : 939،
عالم ریاضیات و یا روح طبقۀ سومي از موجودات است که مابین عالم اید هقا و عقالم محسقوس قرارگرفكقه
است ،موجودات این عالم در عالم تحكاني ،یعني عالم محسوس مداخله کرد و نقش واسطه را مابین عالم حس
و اید ها تا بر عهد دارند ) .(Dancy, 2004: 309اما مكعل مرتبۀ معرفتشناخكي علم یا نوئزیس عالم صور و
مثال خیر است .این مرتبه توسط عاليتقرین بخقش معرفقتشقناخكي وجقود انسقان ،یعنقي عققل و توسقط روش
دیاليكی

مورد شناخت قرار ميگیرد ،یعني مرحلهاي که شناخت آن مكيي بر هیچ امر مفروضقي نیسقت .سقیر

عقل در عالم عقل و فراروي از عالم عقل به فراتر از عقل که همان فرا هسكي یا مثال خیر که خال عقل و اید -
ها است ،ميباشد .بهعبارتيدیگر ،براي شناخت هسكي عقل و عقول مجرد یقا ایقد هقا ،مقا از نماینقدۀ آنکقه در
وجودمان قرار دارد و همجنس اوست کم

ميگیریم :

«مرادم چیزهایي است که خرد بيواسطه و به یقاري دیاليكیق

 ،بقه دسقت مقيآورد و بقه

هنگام تحقی دربار آنها جز مفاهیم مجرد از هیچچیز دیگقر اسقكمداد نمقيجویقد بقدین
معني که مفروضات را بهجاي اصول مسلم نميگیرد ،بليه آنها را همانکه هسقكند تلققي
مي کنند ،یعني مفروضات ثابت نشد که مقيتواننقد مبقدأ حرکقت و نخسقكین پلقه نردبقان
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تحقی باشند .سپس از مفروضات بهسوي آنچه بر هیچ فرضي مكيي نیست ،یعني به مبدأ و
آغاز همۀ چیزها ،صعود ميکند و به نخسكین اصل هسكي مقيرسقد پقسازآنيقه آن اصقل
نخسكین را دریافت ،باز پس ميگردد و درحاليکه پیوسكه آن اصل را مقدنظر دارد تقا پلقه
آخرین پایین ميآید ولیين در طقي ایقن را از هقیچ محسوسقي یقاري نمقيجویقد ،بليقه
تحقی را در اید ها و بهوسیله اید ها انجام ميدهد و در پایان کار نیز به اید هقا مقيرسقد»
(افالطون7 : 917،

).

پس درنهایت او چهار جزء هسكي را با چهار فعالیت روح مكناظر دانسكه و معكقد است که بهوسیله هر ی
قواي روح مي توان هر ی

از

از این چهار جزء هسكي را شناخت ،شناخكي که توسط خرد ناب به دست ميآوریم

باالترین بخش هسكي است و شناسایي اسكداللي ،به جزء دوم عققل اخكصقاص دارد کقه هنقوز ققدرت تجقرد و
پیش روي کامل به سمت عالم مجردات را ندارد ،شاید بكوان این بخش خرد را تفير نامیقد کقه کقارش سقیر از
معلوم به سمت مجهول است .براي جزء سوم ،عقید را باید در نظر گرفت و جز چهارم موضوع خیال است .هر
ی

از این چهار فعالیت به همان نسبت که موضوعش به حقیقت نزدیق

علمي است (افالطون1 : 917 ،

اسقت شقایان اعكمقاد و داراي ارزش

).

«افالطون چهار زیرمجموعۀ خط را کقه عبقارت اسقت از :عققل ،فيقر ،عقیقد و خیقال را
مكفاوت از هم و در طول یيدیگر ميداند .آنها به ترتیب از باال به پایین خط و بقا ترتیبقي
کقه نشقانگقر منزلققت و شایسقكگي در میقان حققاالت ذهنقي اسقت بققاهم مقرتبط مقيدانققد»
).(Denyer,2007:294

شناسایي به یاري خرد ،شناسایي فلسفي و حقیقي است و روي د دارد و بهسوي اید ها پقیش مقيرود ،ولقي
شناسایي به یاري فير ،از اشیاء و اشيال محسوس یاري ميجوید و از آنها برتر ميرود ،ولي قادر به تعالي دوم
و برتر رفكن از مفروضات نیست.
«افالطون هموار مطمئن است که تفير فلسفي برتر از انواع تفيقرات دیگقر اسقت ،حكقي
ریاضیدانان اصوالً نكایج خود را درک نميکنند ،این فالسفه هسكند کقه از نكقایج دیگقران
اسكفاد کرد و آن را مورد آزمایش قرار ميدهند تا آنها را بفهمند و توجیهي را که الزم
است فراهم مينمایند» ).(Annas,2003:83

قول ب ه انواع شناسایي بر این اصل مكيي است که هر چیزي را با همنوع آن ميتوان شناخت ،یعني ما اشقیاء
دنیاي خارج را ازآنرو درک ميکنیم که خودمان نیز از همان نوع هسكیم ،پارمیندس و امپقدوکلس نیقز نظریقۀ
شناسایي خود را بر این اصل مكيي کرد اند.
«افالطون شيل ابكدایي این نظریۀ شناسایي را از آن خود نميسازد ،ولي خود آن اصقل را
معكبر ميدارد ،زیرا حوز هاي مخكلل واقعیت کقه از حیقث ماهیقت بقا یيقدیگر اخقكال

تبیین شناخت مثال خیر رب اساس روش دیالکتیک افالطون 
دارند ممين نیست از طری شناسایي واحدي دریافكه شوند ،بليه فقط از طری نحو هقاي
شناسایي منطب با آن حوز ها دریافت ميشوند» (بورمان.)11 : 939 ،

بهبیاندیگر ،شبیه با شبیه شناخكه ميشود (اسكید.)3 : 917،
در رسالۀ هفكم جمهوري افالطون با اسكفاد از تمثیل غار مراتب معرفقت را در قالقب داسقكاني ،طقي همقان
مراتب ولي این بار با توجه به خصوصیات روحي و رواني انسان و مشقات فراواني که شناخت ایقدۀ خیقر بقراي
شخص انسان و راهبر روحاني شناخت در بردارد ،به شيلي دیگر بیان ميکند .در این تمثیقل نیقز مثقال خیقر در
رأس عالم حقیقت قرار داشكه و حقیقت و خرد هر دو از آثار او هسكند و انسان جهت شناخت صحیح سایر امور
و انجام کارهاي خود باید بيوشد تا به دیدار مثال خیقر نایقل آیقد (افالطقون .) 99 : 917،پقس مبقادي کلیقۀ
شناختها در ی

سلسلهمراتب طولي از ناحیۀ خداوند افاضه مي شود ،لذا اگر کسي شرایط دریافت و شناخت

مبادي عالي تر را در وجود خود فراهم نيرد باشد اميقان شقناخت ،مكعلق آن را نخواهقد داشقت و در مرحلقه
محسوس ماند و را به مرحله معقول و درنهایت شناخت ایدۀ خیر نخواهد برد .درمجموع در خصوص مراتقب
مخكلل معرفت در فلسفۀ افالطون ميتوان اظهار داشت ،همقانطقور کقه الیقههقاي مخكلقل هسقكي کقه مكعلق
معرفتشناسي انسان هسكند هری

تصویر و سایه اي از مرتبۀ مافوق خود هسقكند ،مراتقب مخكلقل معرفقت نیقز

سایهاي از مرتبۀ مافوق خود ميباشند .ادراکات ما از ادراک حسي گرفكه تا شناخت عقالم مثقل ،توسقط روح و
عنصر عقلي که در آن قرار گرفكه است صورت ميگیرد .منكهي شيوفایي و فعلیت عقل در هر مرتبقه ،مقا را بقا
افقي باالتر پیوند ميزند.
  .چیسكي و هسكي مثال خیر :ایدۀ خیر ازنظر افالطون در رأس هرم مراتب هسكي ققرار دارد و توسقط عقالي-ترین بخش معرفت شناخكي آدمي ،یعني عقل که طب تعریل افالطون از حیث وجود و ماهیت نزدی

ترین امر

به ایدۀ خیر است مورد شناخت قرار ميگیرد .عالم عقل و اید ها عین خیر و خوبي اسقت و هقیچ شقردي در آن
نیست ،چون کامالً بر اساس قوانین عقل ادار ميشود ،لذا مثال خیر ،ازاینجهت مثال خیر است که از یق

سقو

مبدأ عالم عقل است و از سوي دیگر ،چون غایقت هسقكي اسقت و عقالم و آدم تنهقا پقس از رسقیدن بقه او ،بقه
نیيبخكي ميرسند مثال خیر نامید شد است .ایدۀ خوب چیزي است که در پرتو آنهقم موضقوعات شقناخكني
داراي حقیقت و هسكي ميشوند و هم روح شناسند داراي نیروي شناسایي ميگردد؛ بقهعبقارتدیگقر ،آنهقم
علت شناسایي و هم علت آن حقیقكي است که شناخكه ميشود .ولي همچنانکه روشنایي و نیروي بینقایي شقبیه
خورشیدند ،شناسایي و حقیقت نیز به خود خوب شبیهاند ،ولي هیچی

از آنها خود خوب نیسكند ،بليه خقود

خوب چیزي برتر از آن دو است .لذا خیر هم منبع حقیقت اسقت و هقم منشقأ شناسقایي و درعقینحقال برتقر از
هردوي آنهاست «خداوند و خوب ناظر به عالم موضوعاتي که بهوسیله خرد دریافكني اسقت و خورشقید نقاظر
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عالم دیدنيها» (افالطون1 : 917،

9-

) .لذا خرد که خوب را ميشناسد امري را مورد شناخت قرار مي-

دهد که از حد ظرفیت وجودي او باالتر است چرا که خرد از جنس عالم مثال است و مثال خیقر در حقوزۀ فقرا
هسكي قرار دارد و بر این اساس شناخت او براي انسان ی

شناخت نسبي اسقت .همقین ققدرت نسقبي شقناخت

ع قل به مثال خیر و تمامیت طلبي او در شناخت کامل موضوع شناسایي است که فیلسو

را در عطشقي دائمقي

قرار ميدهد.
در تمثیل خط ،مثال خیر که نخسكین اصل هسكي اسقت بقه یقاري دیاليكیق

و توسقط خقرد محقض مقورد

شناسایي قرار ميگیرد و در تمثیل غار ،مثال خیر در پایان کار و پس از تحمل رنجهاي طاقتفرسا توسط آدمي
مورد شناسایي قرار ميگیرد (افالطون99 : 917،

و7

) و همینکه به دیدار آن نایل شد یقین حاصل مي-

کند که در عالم شناخكني ها او اصل اول و حيمران مطل و هقر خقوبي و زیبقایي کقه در جهقان وجقود دارد از
اوست و حقیقت و خرد هر دو آثار ا و هسكند ،لذا کسي که بخواهد چه در زندگي خصوصي و چه در زنقدگي
سیاسي از روي خرد کار کند باید بيوشد تا به دیدار آن نایل آید .همچنین باید توجقه داشقت همقانطقور کقه
شناخت ایدۀ خیر نیاز به مقدماتي خاص به لحاظ فيقري و روحقي دارد ،بعقد از شقناخت آن ایقد نیقز شقخص
دریابند واجد ویژگيهایي خاص ميشود بهطوريکه قدرت انجام کارهاي صحیح و سقودمند و تمیقز حق از
باطل را به معناي واقعي پیدا ميکند .همچنین باید در نظر داشت که مثال خیر را فقط با دیقدۀ روح کقه عققل و
اول مخلوق مثال خیر است ميتوان شناخت .گادامر تأکید ميکند که ایدۀ خیر بنیاد فلسفۀ اخالقي و سیاسقي و
تشيیل مدینۀ فاضله افالطوني است ،آن غایت چیزي است که براي افالطون جنبۀ عملي ميیابد بدون شقناخت
خیر و وجود آن فیلسو

حاکم و پاسداران طری ح و مدینۀ فاضله اميان شيلگیري ندارند (گادامر: 91 ،

 .) 1 - 11باید در نظر داشت که مثال خیر در فلسفۀ افالطون همان خدا است ،زیرا آنچقه مقا از لفقخ خقدا در
مياتب دیني و فلسفي در مرحلۀ اول مراد ميکنیم مبدائیت و ایجاد عالم توسط اوسقت و چنقین نقشقي را مثقال
خیر در فلسفۀ افالطون دارد .ژان وال معكقد است که در فلسفۀ افالطون ،خداوند هم خال اسقت و هقم نیيقو و
مهربان و این صفت خالقیت و رحمانیت در تصور خداي صانع و درکكابهاي ششم و هفقكم جمهقوري کقه از
آن بهعنوان خیر مطل تعبیر ميکند ،مشاهد ميشود (وال .)177 : 978،درواقع مبقدأیي اسقت فراتقر از مثقال و
مبنایي براي مابعدالطبیعه افالطون است (پاپاس.) 8 : 917،
همچنین مثال خیر افالطون امري الهي است که فیلسو

بقا نظقر بقه آن بقه شخصقي الهقي تبقدیل مقيشقود

(گاتري .) 93 : 977،ژیلسون نیز معكقد است که خیر یا واحد در قدرت و شرافت برتر از هسكي و همان خداي
محض و بسیط اسقت هرچنقد افالطقون در رسقالۀ جمهقوري آن را خقدا نخوانقد اسقت (ژیلسقون)73 : 931،؛
ژیلسون .)91 : 911 ،درنهایت مي توان گفت مثال خیر در فلسفۀ افالطون مبدأ نهایي هرگونه هسكي و معرفت و

تبیین شناخت مثال خیر رب اساس روش دیالکتیک افالطون 
غایت نهایي جهان است ،بهطوريکه ميتوان آن را با خدا برابر شمرد (تسلر.) 9 : 931،
 .3روش ديالكتیكي افالطون جهت رسیدن به مثال خیر
روش شناسایي حقیقت توسط افالطون دیاليكی نام دارد این شقناخت توسقط عققل محقض و توسقط انسقاني
مسكعد که مقدمات خاص و طوالني را ازلحاظ ورزش هاي فيري و روحي انجام داد میسر است و باید دانست
که ازنظر افالطون تنها افراد خاص و قلیلي توانایي شناخت عالم حقیقت را دارنقد و ایقن افقراد نیقز بایقد تحقت
تعلیمات ویژ اي از دوران کودکي تا میانسالي قرار گیرند و بدون اسكعداد فطري و تربیتهاي خاص تحق آن
اسكعداد فطري میسر نیست.
ق  .9چیسكي دیاليكی
دیاليكی

در فلسفۀ افالطون :افالطون شناسان با توجه به مكون مخكلقل وي تعقاریل مخكلفقي از

عرضه نمود اند .دیاليكی

ازنظر لغوي به معناي فن مباحثه و مجادلقه اسقت .ولقي عقالو بقر معنقاي

اصلي داراي معاني فلسفي و علمي مخكلفي است که عدم دقت در کقاربرد آنهقا موجقب مغالطقه و سقوءتفاهم
ميشود .ارسطو ،زنون الیایي را که بنیانگذار پارادوکسهاي مشهور بود ،واضع واژۀ دیاليكی
اعكباري مي توانیم بقه چهقار معنقاي کلقي از دیاليكیق
محاورات اولیۀ افالطون همان معناي دیاليكی

ميدانسقت .بقه

در محقاورات افالطقون دسقتیقابیم ) :دیاليكیق

در

سقراط را دارد ،یعني فن مباحثه از طری پرسش و پاسخ؛ ) در

محاورات میاني به معني عمل به فرضیات است براي رسیدن به اصل اولي که بر هیچ فرضقي مكيقي نیسقت؛ )9
معناي سوم ،به معني روش جمع و تقسیم است ،یعني تقسیم مفاهیم کليتر به مفاهیمي که کلیت کمكري دارنقد
و دیگر قابلتقسیم نیسكند ،در مقابل عمل تقسیم ،عمل ترکیب است که شبیه اسكقراء است که از افراد آغاز و به
انواع و سپس اجناس منكهي ميشود و  )1معناي چهارم دیاليكی
حاکمان فیلسو

ازنظقر وي عبقارت اسقت از تعلقیم و تربیقت

یا حاکمان حيیم ،که درنهایت به «صورت اعلي» که همان ایدۀ خیقر اسقت منكهقي مقيشقود

(معصوم .) 81 : 911 ،دیاليكی

به اعكبار دیگر همان فلسفۀ افالطون است ،تفير افالطوني به اعكبار محكوایش

که چیزي جز دوسكداري دانایي نیست فلسفه و به اعكبار روشش که تالش بقراي ارتققا و تعقالي و رویقارویي بقا
نفس هسكي است دیاليكی

نامید ميشود (عبداليریمي.) 17 : 913 ،

روش فلسفه روش دیاليكی
است؛ هد

است و دیاليكی

در اصل به معني هنر پرسیدن درست و پاسخ دادن درست

آن نیز مجاب کردن حریل اسقت یقا هميقاري دو تقن بقراي روشقن سقاخكن یق

مطلقب اسقت

(بورمان .)71-77 : 939،فوليیه معكقد است :
«ميتوان دو نوع دیاليكی

در اندیشۀ افالطقون تشقخیص داد :یيقي روش مباحثقه کقه از

سقراط گرفكه است و دیگقري روش مكقافیزیيي کقه خقاص خقود او اسقت  ...دیاليكیق
افالطوني هنر و یا مجموعه فنوني است که روح را به جهقان مثقل ارتققاء مقيدهقد  ...و بقه
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مياشفۀ نیيي و عدالت ميرساند» (فوليیه.) 9- 1 : 91 ،

درروش اول ما از طری اسكدالل عقالني به حقیقت ميرسیم و در روش دوم روح ما حقیقت را بهعینه مي-
یابد و ميبیند .لذا به یاري هنر دیاليكی

فیلسو

مي تواند در هقر مقورد هسقكي راسقكین و ماهیقت آن چیقز را

دریابد و به شناسایي خردمندانه در خصقوص آن مقورد دسكرسقي پیقدا کنقد ،ایقن شناسقایي از طریق اسقكدالل
دیاليكیيي براي انسان حاصل ميشود .بعضي نیز معكقدند کقه اوج معنقاي دیاليكیق

در کكقاب ششقم و هفقكم

جمهوري خود را به نمایش ميگذارد و چهرۀ ممكاز خود را ميیابد ،یعني تعلیم و تربیت حاکمان فیلسو

کقه

بهصقورت اعلقي و خیقر مطلق رسقید انقد در ایقن حالقت شقخص بقه یققین رسقید و نیقاز بقه فرضقیات نقدارد
(ادواردز .) 8 : 911،افالطون در تجزیهوتحلیل بیشكر دربارۀ معناي دیاليكی

 ،آن را دانشي ميداند که ما بقه

یاري آن دیگر با تصویري از حقیقت مواجه نمقي شقویم ،بليقه بقا خقود حقیققت روبقرو مقيشقویم .ولقي چقرا
دیاليكی

ما را به هسكي حقیقي ميرساند ،او ميگوید :علت این امر این است که دیاليكی

مفروضات ثابقت

نشد را کنار ميگذارد و در هر مورد چندان به عم فرو مي رود تا به آغاز و نخسكین پایه اصلي برسد و بكوانقد
بر روي آنها اسكوار بایسكد .در این کار از آموخكنيهاي مقدماتي که ما برحسب عادت دانش خواندیم کمق
ميگیرد آن آموخكنيها چیزي روشنتر از پندار و تاری

تر از دانش است و افالطون آنهقا را شناسقایي از را

اسكدالل مينامد (افالطون .) 37- 31 : 917 ،پس دیاليكی

روش عقل است براي شناخت ایقد هقا و ایقن

شناخت فقط وقكي اميانپذیر اسقت کقه انسقان از مرحلقۀ فاهمقه فراتقر رفكقه و بقه مرحلقۀ عققل محقض برسقد.
درحققاليکققه تقس قیمبنققدي دوگان ق ۀ اولیققه بققین معقققول و محسققوس مكيققي بققه تمققایز قققواي شققناخكي اسققت و
زیرمجموعههاي ادراکي از طری روش علمي تشخیص داد مقيشقود ،امقا دیاليكیق

 ،روشقي بقراي بقاالترین

بخش و قیاس فرضیهها ،روشي براي سطح دوم معقول است ).(Khan,2006:128

بنابراین ،ميتوان نكیجه گرفت که در رأس اید هاي کثیر عالم معقول ،امر فوق معقول ،یعني مثال خیر ققرار
دارد و حرکت از کثیر به سمت واحد و از واحد به سمت کثیر ،سبب شد تا گروهي دیاليكی
صعودي و نزولي تقسیم کنند ) :دیاليكی

را به دو بخش

صعودي عبارت است از :سیر از مرتبۀ خیال (ایيازیا) به مرتبۀ عقل

محض (نوئزیس) و در مرتبۀ عقل محض ،سیر از اید اي به ایدۀ دیگر تا جایي که انسان به شهود ایدۀ خیقر کقه
مبدأ امور کثیر است نایل شود؛ دیاليكی

نزولي عبارت است از :نزول از باالترین اصول و مبادي بقه پقایین-

ترین مرتبه با اسكفاد از روش تقسیم؛ یعني ایجاد مجدّد سلسقله ایقد هقا بقدون یقاري جسقكن از تجربقه و اشقیاء
محسوس .این امر ناشي از سیر صحیح از کثیر به سمت واحد و از واحد به سمت کثیقر اسقت ،زیقرا ایقن روش
حرکكي است که ما بهواسطۀ آن هر چیزي را بهصورت واضح و مكمایز مورد شناخت قرار داد و ارتبقاط آنهقا
را با سایر مفاهیم درک ميکنیم .در این صورت است که انسان ميتوانقد تشقخیص دهقد کقه در کجقا ایقد اي

تبیین شناخت مثال خیر رب اساس روش دیالکتیک افالطون 
واحد در چیزهاي کثیر گسكرد شد و در کجا چیزهاي کثیر تحت اید اي واحد قرار دارند و در کجقا ایقد اي
فقط با یيي از چیزهاي کثیر ارتباط یافكه و در کدام مورد انبوهي از چیزهاي کثیر بهکلي جدا از یيدیگرند .بقه
این طری انسان خواهد توانست امور را برحسب نوع از یيدیگر جدا کند و بداند که چیزهاي گوناگون از چه
حیث با یيدیگر مشكرکاند و از کدام حیث مشكرک نیسكند (افالطقون .) 3 3 : 917 ،بقدین سقبب اسقت کقه
دیاليكی

مانع مغالطه در مفاهیم ميشود و فیلسو

نیز قدرت تشخیص مغالطه را پیدا ميکند .افالطون در این

خصوص در رسالۀ فیلبس ميگوید :روش مغالطه سیر ناصحیح در امور مكيثر جهت رسیدن به واحد و از واحد
به امور مكيثر است در این روش ما نميتوانیم وجو شباهت و افكراق امور را بهدرسكي دریابیم لقذا اگقر بقه امقر
واحدي هم ميرسیم آن واحد مرتبط با آن امور مكيثر نیست چرا که سیر صحیح از امور مكيثقر بقه واحقد و از
واحد به مكيثر بهدرسكي طي نشد است (همان .) 71 :بر این اساس ميتوانیم آن را دانش خاصقي بقدانیم کقه
ميتواند ارتباط ایدۀ واحد را با اجزاي کثیري که از آن بهر دارند بیابد و همچنین در چیزهاي کثیقر تشقخیص
دهد که چه اید اي وجه مشكرک آن امور کثیر است
«براي چیسكي ی

شیي باید بگوییم به چه جنسي تعل دارد و سپس بگوییم که چگونه از

دیگر انواع چیزهاي مندرج در آن جنس مكمایز ميشود این آموزش در روش دیاليكیق
افالطوني که جمع و تقسیم را بهکار ميگیرد خالصه ميشود» (مروین هر.) 3 : 931 ،

فیلسو

افالطوني در حقیقت در عالم واحد و معنا است و بر این اساس او سوفیست را کسي مقيدانقد کقه

در عالم تيثر است و قدرت مشاهد واحد در کثیر و کثیر در واحد را ندارد ،او هرچند لباس علم بر تن کرد و
بر جایگا رفیع دانش نشسكه ،اما در عالم محسوس سرگردان است ،زیرا نميتواند منشأ و مبدأ این امور مكيثر را
در عالمي فراتر از این دنیاي محسوس که عالم حقیقي است درک کرد و از وصال آن برخوردار شود و از این
طری بصیرت و خرد ناب و راسكي و شناسایي حقیقي تولید نماید و زندگي حقیقي را تجربه نماید
ق  .9رابطۀ دیاليكی

افالطقوني مقا را بقا

با عش یا شهود مثال خیر :باید اذعان کرد که تحلیل بیشكر دیاليكی

دو بعد کارکردي در حوزۀ اید ها آشنا ميسازد .در حوزۀ مفاهیم ما به شقناخت عقالنقي مفهقوم حقیققت نایقل
مي شویم و در بعد شهودي حقیقت را به لحاظ وجودي مشاهد مقيکنقیم؛ بقهعبقارتدیگقر ،دیاليكیق

بقراي

رسیدن به حقیقت و منشأ عالم حقیقت ،خود را در دو وجه عقالني ق مفهومي و عقالني ق شهودي نشان ميدهد.
دیاليكی

مفهومي افالطون در بسیاري از رسایل او مطرح گردید است ،ولي دربارۀ دیاليكی

در رسایل میهماني و فایدروس بحث شد است .در این دو رساله است کقه مقا در یق

شهودي بیشقكر

سقلوک کقامالً نقاب و

دیاليكیيي به سمت حقیقت ناب سیر ميکنیم.
ازنظر افالطون براي این که حقیقت را بكوان دید و به قلب هسكي را یافت ،باید به شهود تمس

جست تنها
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از را شهود ميتوان به امري فرارسید که شناسایي اس كداللي از تحصیل آن قاصر است و تنها این شناسایي است
که به مطل را ميبرد (مینار .) 33- 88 : 93 ،اما باید توجه داشت شهود حقیقت منبعث از عش است و تقا
عش به حقیقت در انسان تشدید نشود او قدرت پرواز روحاني و عقالني به سمت حقیققت و خقال آن را پیقدا
نيرد و نميتواند عالم معنا را مشاهد نماید .عش در فلسفۀ افالطون مخلوق خدایان و راهبر انسان بهسوي خدا
است .خدا که در قوس نزول موجودات را بر اساس خیریّت وجود خود خل کرد در سقیر صقعودي از طریق
عش  ،همۀ موجودات بهویژ وجود انساني را بهسوي خود که خال خیر اسقت دعقوت مقيکنقد .لقذا جقذب و
انجذابي کامل در عالم وجود دارد و از سویي خود عش چون مخلوق است ،از جنبه وجودي برخوردار اسقت.
شاید بكوان مرحلۀ پایینتر عش را در شوق عقالني  -ققمفهومي به درک حقیقت و مرتبۀ کامقل آن را درک و
شهود و میل وافر به اتحاد با واحد و مشاهدۀ حضقوري او دانسقت .ازنظقر افالطقون شقناخت کامقل خقود را در
مشاهدۀ روحي و شهودي خیر مطل  ،آنهم در بینشي وراي بینشهاي عقالني مكعار

به نمایش ميگذارد

«شناخت حاصل از عش به امر زیبا امري غیرعقالني اسقت بقه عبقارتي نوئكیق
دیانوئكی

اسقت نقه

(برهاني و عقلي) چنین بینشي شناخت برهاني (اپیسكمه) هم نیسقت .هرچنقد در

پرتو چنین بینشهایي همسخن ميگوییم و هم شناخكي را که داریم به دسقت مقيآوریقم.
شناخت ما بدون تردید گونهاي ترکیب و تلفی بیان عقالني و بینش خموشانه است ،تلفی
دیانویا و نوئسیس است» (هایلند.) 87- 8 : 933،

فلسفۀ افالطون عش به حيمت است و این عش ما را به شناخت عالم حقیقت و مثال خیر ميرسقاند و لقذا
نهتنها ازلحاظ معرفكي ما را به علم و دانش و آگاهي به عالم حقیقت ميرساند ،بليقه بقا ظهقور ایقن حيمقت و
دانایي به مثال خیر ،او را ازلحاظ وجودي درگیر عش و عالقه بهمراتب مخكلل زیبایي که همه منبعث از مثقال
خیر هسكند نیز ميکند ،زیرا ازنظر او خیر و زیبایي یيي است (افالطون .)13 : 917،ایقن زیبقایي بقا تجلقي در
اشیاء زیبا انسان را بهطو ر ناخودآگا و در صورت داشكن اسكعداد الزمِ فطري و توجه و دقت عقالني بقه سقمت
مراتب باالتر زیبایي ميکشاند .لذا اگر دیاليكی
دیاليكی

را فرایند صعود به سمت مثال خیر تعریل و تلقي کنقیم ،ایقن

در عش و معرفت به اشیاء زیبا که از زیبایي بهر مند هسكند تا خود زیبایي فينفسقه کقه همقان مثقال

خیر باشد انسان را سیر ميدهد.
او در رسالۀ میهماني و فایدروس به بهكرین صورت ممين فرایند دیاليكیيي عشق بقه مثقال خیقر و زیبقایي
مطل را تشریح و تبیین ميکند .همان طورکه مالحظه کردیم فلسفۀ افالطون عبارت است از عشق بقه دانقایي و
فیلسو

رهروي است که در مسیر حقیقت و زیبایي حرکت ميکند ولي این شناخت صر

مفهومي نیست ،بليه شناخكي است که همۀ وجود فیلسو

شقناخت عقلقي -

را درگیر آن ميکند و شخص فیلسو

اگقر طالقب

تبیین شناخت مثال خیر رب اساس روش دیالکتیک افالطون 
حقیقت است عاش این مكعل نیز است .در این دو رسقاله اسقت کقه ایقنهمقاني زیبقایي ،خیقر و دانقایي مطلق
بهخوبي تبیین ميشود .ژیلسون ،فیلسو

افالطوني را صرفاً دانا و معلم حيمت نميداند ،بليه آن را کسي مي-

داند که عاش حيمت اسقت و در مققام و جایگقا عاشق حقیققت مسقكقر شقد اسقت (ژیلسقون.) 71 : 931،
افالطون در مبحث عش  ،عش را مرکبي ميداند که رهرو حقیقت را به مقصد اصلي که همقان زیبقایي و خیقر
است ميرساند .بر این اساس ميگوید« :عش بهطورکلي هرگونه کوششي است براي رسیدن بهخقوبي ،خقوبي
یگانه خویش ما و مكعل به ما است  ...آدمي هموار عاش و خواهان خوب است و ميخواهد خوب را به دست
آورد» (همان .)137 :این عش معموالً از زیبايهاي زمیني آغاز ميشود و پسازآن سال

طری عش زیبقایي-

هاي روح و آنچه از آن ميتراود همچون اخالق و قوانین زیبا را درميیابد و بعد وارد حوزۀ درک و شقیفكگي
به امور معقول ميگردد و زیبایي دانشها و هنرهاي زیبقا را درمقيیابقد و سقپس نفقس زیبقایي عقالم معققول را
مشاهد ميکند و سرانجام در پایان را ی

بار با زیبایي حیرتانگیزي که طبیعكي غیر از زیبايهاي دیگر دارد

روبهرو ميگردد و آن زیبایي خاص ،چیزي است که همۀ کوششها و سیر و سقلوکهقا بقراي رسقیدن بقه آن
صورت گرفكه است .لذا در پایان فر ایند دیاليكی

 ،انسان کامل؛ به شناخت مثال خیر کقه عقین خیقر ،دانقایي و

زیبایي مطل است نایل ميشود و از برکت شناخت آن امر واحد ميتواند امور را طوري سامان دهقد کقه همقه
آنها مواف آن ی
نتايج مقاله
دست آورد دیاليكی

چیز باشند و بهسوي آن ی

چیز پیش بروند (سيام.)91-91 : 931 ،

افالطوني شناخت عالم حقیقت و مثال خیر است .دیاليكی

او ما را با دو بعد کارکردي

در حوزۀ اید ها که عبارت است از :شقناخت مفهقومي حقیققت و مثقال خیقر و شقناخت شقهودي آنهقا کقه از
رهگذر عش حاصل ميشود آشنا ميسازد .ما از طری فاهمه کثرات عالم محسوس را پشت سر گذاشكه و وارد
اولین پایۀ مفاهیم عقالني مي شویم ،مفاهیم اولیه مفاهیمي هسكند که از طری شناخت امقور محسقوس بقه آنهقا
دست ميیابیم .ولي در دیاليكی

ناب ما حرکت خود را از مفاهیم عقالني که از طری امور محسوس به دست

آورد ایم شروع ميکنیم و به خود اید ها که هرکدام از آنها تجرد تام هسكند مقيرسقیم و از طریق شناسقایي
آنها بهسوي شناخت مثال خیر حرکت ميکنیم .شناخت مثال خیر از طری روش دیاليكی

نیاز به ورزشهاي

فيري و روحي خاصي دارد ،در این حالت ،روح انسان از غفلت پاک و از خطا و اشكبا مصون و به موجقودي
خدایي مبدل مي شود که توان راهبري جامعه را به سمت خیر و خوبي و مثال خیقر را دارد .لقذا جهقت مشقاهدۀ
عالم حقیقت نیاز است که هر دو بعد دیاليكی

افالطوني مددکار هم شوند تقا انسقان را از عقالم کثقرت گقذر

داد و وارد مشاهدۀ مفهومي و شهودي حقیقت که اولي توسط سطح نازلۀ عقل و دومي توسط عقل محض که
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به شهود حقیقت بدون واسطه مفاهیم صورت ميگیرد ،نایل شود.
در مرحلۀ اول سلوک عقلي ،ما از مجراي عقل جزئي به وجود اید ها و مثال خیر ،علم پیقدا مقيکنقیم و در
مرحلۀ دوم ،ما خود عالم حقیقت و اید ها و مثال خیر را از طری مياشفه و شهود مورد معاینقه ققرار مقيدهقیم.
همچنین براثر دیاليكی

 ،در امور کثیر ،اثرات اید ها و در اید ها و مثال خیر امقور کثیقري کقه از آنهقا منقكج

شد اند قابلمشاهد است .لذا دیاليكی

داراي دو فراینقد صقعود (حرکقت از کثیقر بقه سقمت واحقد) و نقزول

(حرکت از مشاهدۀ حقیقت اید ها به امور کثیر) است و این حرکقت صقعودي و نزولقي توسقط روش جمقع و
تقسیم صورت ميگیرد .فلسفۀ افالطون فلسقفۀ شقناخت واحقد اسقت و شقناخت کقل عقالم مكيثقر از معققول و
محسوس به شناخت مثال خیر و یا خدا مكيي است .البكه این تيثر صرفاً تيثر جهان محسوس نیست ،بليه تيثر
جهان معقول بدون درک ریشۀ آن ،ما را در میانۀ را حقیقت مينشاند .لقذا چقون دیاليكیق
اصلها است ما را با اصل اصول که علت اید ها است آشنا ساخكه و میقزان برخقورداري هریق
وجه و صفكي از مثال خیر نشان ميدهد.

هنقر ریقش یقابي
از آنهقا را از

تبیین شناخت مثال خیر رب اساس روش دیالکتیک افالطون 
كتابشناسي
ادواردز ،پل .) 911( .معنای ديالكتیك در فلسففۀ رفر  ،ترجمقۀ شقهرام پقازوکي ،مجلقۀ فرهنقا ،شقمار ،
زمسكان.
اسكید ،کریسكوفر .) 917(.فلسفه در مسیحیت باستان ،ترجمۀ عبدالرحیم سقلیماني اردسقكاني ،چقاو دوم ،تهقران:
انكشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
اشكراوس ،لئو .) 931( .ضیافت افالطون ،ترجمۀ آذرفزا ،چاو اول ،تهران :انكشارات علمي و فرهنگي.
افالطون .) 917( .دورۀ آثار افالطون ،ترجمۀ محمدحسن لطفقي؛ رضقا کاویقاني ،چقاو دوم ،تهقران :انكشقارات
خوارزمي.
بریه ،امیل .) 971( .تاريخ فلسفۀ دورۀ يوناني ،جلد اول ،ترجمۀ علي مراد داودي ،چاو دوم ،تهران :مرکقز نشقر
دانشگاهي.
بورمان ،کارل .) 939( .افالطون ،ترجمۀ محمدحسن لطفي ،چاو چهارم ،تهران :انكشارات طرح نو.
پاپاس ،نیيالس .) 917( .كتا

راهنمای جمهوری افالطون ،ترجمۀ بهزاد سبزي ،چاو اول ،تهران :انكشارات

حيمت.
تسلر ،ادوارد .) 931( .كلیات تاريخ فلسفۀ يونان ،ترجمۀ حسن فكحي ،چاو اول ،تهران :انكشارات حيمت.
راسل ،برتراند .) 933( .تاريخ فلسفۀ رر  ،ترجمۀ نجل دریابندري ،چاو دهم ،تهران :نشر پرواز.
ژیلسون ،اتین .) 931( .هستي در انديشۀ فیلسوفان ،ترجمه سید حمید طالقبزاد ؛ محمدرضقا شمشقیري ،چقاو
چهارم ،تهران :انكشارات حيمت.
 ،...اتین .) 911( .خدا و فلسفه ،ترجمۀ شهرام پازوکي ،چاو دوم ،تهران :انكشارت حقیقت.
سيام ،لینل .) 931( .فلسفه و عشق ،ترجمۀ رحیم کوشش ،چاو اول ،تهران :انكشارات سبزان.
عبداليریمي ،بیژن .) 913( .تفكر و سیاست ،چاو دوم ،تهران :شرکت انكشارات علمي و فرهنگي.
فكحي ،حسن .) 91 ( .ديالكتیك در فلسفۀ افالطون ،مجلۀ پژوهشهاي فلسفي دانشيدۀ ادبیات و علقوم انسقاني
دانشگا تبریز ،شمارۀ  ، 11بهار.
فكحي زاد  ،مرتضي .) 973( .سرچشمۀ افالطوني نظريۀ كالسیك معرفت ،خرد نامۀ صدرا ،شمارۀ

 ،پاییز.

فوليیه ،پل .) 91 ( .ديالكتیك ،ترجمه مصطفي رحیمي ،چاو اول ،تهران :انكشارات آگا .
گاتري ،ویلیام کیت چیمبرز .) 913( .فیلسوفان يونان باستان از طالس تا ارسطو ،ترجمۀ حسن فكحقي ،چقاو
سوم ،تهران :نشرعلم.
گادامر ،هانس گئورک .) 91 ( .مثال خیر در فلسفۀ افالطوني – ارسطويي ،ترجمۀ حسن فكحي ،چقاو اول،
تهران :انكشارات حيمت.
مروین هر ،ریچارد .) 931( .افالطون ،ترجمۀ ملیحه ابویي مهریزي ،چاو اول ،تهران :نشر فارسي.
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