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) the Digression(مبحث معترضۀ  نوشتۀ حاضر گزارشی تحلیلی است از     

هاي زندگی مبحثی که طی آن افالطون میان شیوه. تتوسثئايمحاورة افالطون در 

یم اپرداختهنخست به این پرسش  ،ضمن متن .پردازدبه مقایسه می سخنوربا  فیلسوف

ثانیاً، رئوس برجستۀ . انجامدکه چگونه بحث در ماهیت معرفت به مبحث معترضه می

ررسی کرده و سرانجام بر اساس ببا ارجاع به بعضی محاورات، خود مبحث معترضه را 

  .ایمافکندهنگاهی  نیز مبحث معترضه در متن محاوره نقشبه  بحثهاي طرح شده،

منافاتی  تتوسثئايظاهر امر نیز با محاورة  در ،محتواافزون بر مبحث معترضه،     

 از استدالل ناظر بر داناتر بودنو نه تصنعی  صورت طبیعیچون افالطون به . نداردکلّی 

 محتواي مبحث .یابدراه میاي نسبت به برخی دیگر است که به مبحث معترضه عده

هر چند مبحث معترضه تصریحاً یا تلویحاً به  .با روح تعالیم افالطونی مغایرتی ندارد نیز

. رسدوجود مثل اشارت دارد اما محاوره با تکیه بر محسوسات جزئی به نتیجۀ سلبی می

عترضه، پیام اصلی محاوره این است که بدون وجود مثل، لیکن با توجه به مبحث م
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  مقدمه

، 172- 177هاي اما فقره. متمرکز است »چیستی معرفت«اساساً روي موضوع  تتوسثئايمحاورة 

باب در را سه نظریه متن محاوره . با موضوع محاوره همخوانی ندارد اي است کهمبحث معترضه

میان  مبحث معترضهافالطون طی دهد؛ اما ماهیت معرفت مورد بررسی قرار می پرسش از

- پرداخته و اولی را از دومی برتر می به مقایسه سیاستمدار - هاي زندگی فیلسوف با سخنورشیوه

به ادامۀ  برگشت ضمننیز از خود افالطون است آنجا که » مبحث معترضه«تسمیۀ مطلب به  .شمارد

اما این همه یک مبحث « :گویدیبرهان در خصوص داناتر بودن برخی افراد نسبت به دیگران م

است؛ اکنون باید آنرا تمام کنیم و از سرازیر شدن سیل مسائل مانع شویم  )the digression( ترضهمع

  ).b-c172 تتوسثئاي(»دهندبرهان اصلی ما را تحت الشعاع خود قرار می ...که 

با موضوع محاوره معترضه دهد که خود نویسنده نیز بر غرابت بحث این تعبیر نشان می 

غریب بودن بحث، انحرافی از برهان نامبرده و کلّ . تواند آنرا پنهان سازداذعان دارد و نمی

اما همین بحث اگر از . زنداي نمیمحاوره است که گوئی حذف آن به روند محاوره لطمه

نگریسته شود، ممکن است معناي دیگري تمامیت محاوره در ضمن و نقش آن  امحتوانداز  شمچ

بخشی از نوشتۀ حاضر خواهد بود؛ لیکن  فیلسوف با سخنوراختالف میان  بیان .داشته باشد

پردازیم که بحث از حقیقت معرفت و نقد نظریۀ معرفت بودن پیش از آن بدین پرسش می

 نقششاید با این مالحظات در بارة . انجامدرضه میبه مبحث معتو چرا ادراك حسی، چگونه 

  .اي رسیدنیز بتوان سخنی گفت و به نتیجه تتوسثئايمبحث نامبرده در متن محاورة 

  

  مبحث معترضهچگونگی گذر از بحث معرفت به  -1

پرسش این است که افالطون طی نقد نظریۀ معرفت بودن ادراك حسی، چگونه و چرا به 

the( مبحث معترضه digression (ترسیم کنیم، چه اجماالً رسد؟ اگر بتوانیم چگونگی گذر را می

به نظر فردلندر وقتی امکان نزدیکتر شدن به . ی و غایت آن نیز بیابیمیسوي چرا بسا راهی به

بیواسطه پیش و پس از خود  روي مطالبی کهکه  شودمیمعنا و مفهوم مبحث معترضه فراهم 

ی عینی که یضمن جستجوي معیارها تتوسثئايزعم وي محاورة  به. دقت کنیم مبحث آمده

سازد، از موضوعات مربوط به معرفت عملی به قلمرو سیاسی تغییر شکاکیت ذهنی را باطل می

مرج  و همان هرجاحتماالً شکاکیت ذهنی،  از منظور فردلندر). 167، 3ج، 1970(دهدمسیر می

تاگوراس و فراتر از آن بر نظریۀ قراردادي بودن پرومعیاري  انسانشناختی است که بر نظریۀ 
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اما در حال حاضر توصیۀ  .گرددعدالتی یا درست و نادرست مترتب میاموري چون عدالت و بی

  .نخست فردلندر مهم است و آن توجه کردن به پیش و پس مبحث معترضه است

معیاري  انساناعدة بارة قدر ،تتوسثئاياز محاورة  172و آغاز فقرة  171در پایان فقرة  

)Homo mensura (شود بدین مضمون که پذیرش انسان معیاري، می عرضهي پروتاگوراس ایراد

هر ن دمعیار بوچون . مستلزم گردن نهادن پروتاگوراس به درستی عقیدة مخالفان خودش است

خالفان تاگوراس با مپرو... «  :گویدایراد افالطون میهمین در پایان  .ستانسانی ادعا شده ا

 فهمند، هیچگردد که نه سگ و نه آدمی، تا هنگامی که چیزي را نمیواز میعقیدة خود همآ

یجه، میان سقراط با دیگر بر پایۀ این نت ).c172 ،تتوسثئاي(»یک معیار نخواهند بود

تر یک فرد نسبت به دیگري ممکن است داناتر یا نادانشود که توافق حاصل می کنندگان گفتگو

   ).d172 ،تتوسثئاي(باشد

 پرداختهافالطون به اقامۀ دلیلی مفصل تر بودن برخی آدمیان، تر یا ناداندر پی اثبات دانا

الي همین استدالل است که گفتگو به مبحث و البه) b179-d177؛ a172-d171 همان،(

در ده و رنظر ک نامبردهاکنون الزم است به استدالل . دانجاممی) c177-b172 همان،( معترضه

  .یمه مبحث معترضه درنگ کنچگونگی گذر ب

معیاري و نظریۀ معرفت بودن ادراك حسی  گاه اصلی قاعدة انسانافالطون نخست به تکیه

ورزد مبنی بر اینکه بیشتر چیزها مانند گرم، خشک و شیرین و هر چیزي از این اشارت می

به ). d-e171 ،همان(شوندظاهر میاند که بر وي از راه حواس سنخ براي هر کس به همان گونه

اگر مشکوك نباشد باري محدود است و در خصوص اموري از سخن زعم افالطون درستی این 

کوشد تاجامع نبودن آن انگشت نهاده و می این مواردلذا او روي . سنخ دیگر صادق نیست

    .جمعیفردي و امور در حوزة گاه را نشان دهد؛ آن امور عبارتند از مفید و مضر بودن  تکیه

یا هر حیوانی اندر  -در مورد خوبی یا بدي مزاج، هر زن یا کودکی... «  :نویسدافالطون می

اش؛ اما در داند که چه چیزي مفید بدان حال است و مناسب براي معالجهنمی  -مورد نامبرده

در مسائل  ).e171همان، ( »است) superior(اینجا و هر جاي دیگر، فردي نسبت به دیگري برتر

و دوباره در « :گویداجتماعی اعم از تربیت و سیاست نیز افالطون به همین منوال سخن می

هاي خوب و بد یا خواهد گفت تا آنجا که به آیین] معیاري انسان[ مورد امور اجتماعی، آن نظریه

عنوان  گیرد آنچه را بهها یا امور دینی مربوط است، هر دولتی که تصمیم میدرست و نادرست

امري قانونی براي خود تصویب نماید، بواقع آن امر برایش قانونی است و در این قلمرو هیچ فرد 

که از تعیین مفید یا مضر بودن چیزي  ییجا اام. نیست) wiser(یا دولتی نسبت به دیگري داناتر
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گر یا صیهبراي آن دولت پرسش شود، بار دیگر آنجا و هر جاي دیگر، نظریۀ نامبرده میان دو تو

تفاوتی را خواهد پذیرفت و در صدد  ،هاي دو دولت مختلف به اعتبار حقانیتمیان تصمیم

شمارد، یقیناً به که یک دولت به حال خود سودمند میرا برنخواهد آمد اظهار نماید هر قانونی 

   ).a-b172 ،تتوسثئاي ( »تمام و کمال به سودش خواهد بود

عدالتی است طرح نظریۀ قراردادي بودن اموري چون عدالت و بی افالطون بااز اینجا به بعد 

اي نسبت به بودن عدهو پس از آن باز استدالل مبنی بر داناتر  شودکه وارد مبحث معترضه می

گذاري  نماید که هدف از قانون، تصریح میاستداللافالطون در تکمیل . یابدمی دیگران ادامه

 محقق گاهی مورد نظر هدفکه در عمل ممکن است آن  عبارت است از سود و نفع؛ هرچند

و بر آن است که هنگام وضع  دادهافالطون سود و نفع را به آینده ربط افزون بر این . نگردد

 ،بنابراین ).a178 - e177 ،همان( شودقانون به سودمندي قوانین در زمان آینده نگریسته می

  .گردد فراهمعمل آتی، سودي  باشود تا اکنون قانونی وضع می

را بپذیریم، باز هم معیاري  انسانکند که اگر قاعدة بنابر آنچه گفته شد افالطون فکر می

به عنوان نمونه در خصوص دچار تب . کندن فرد فکر مید شد که اکنوآینده لزوماً چنان نخواه

توان پذیرفت و از سوي دیگر نمی شمردهشدن فردي در آینده، نظر طبیب را بر خود فرد مقدم 

در ادامه  ).b-c178 ،همان(که فرد در آن واحد هم تب خواهد کرد و هم تب نخواهد کرد

پرور، بینی شیرینی تاك از نگاه تاكپردازد؛ مانند پیشافالطون به ذکر شواهد دیگري می

و چگونگی غذا از منظر  مزه بودنخوشدان، یک قطعۀ موسیقی از نظر موسیقی ین بودنآهنگ

به زعم افالطون همگی این موارد معیار . آشپز و توفیق سخنور در دادگاه از نظر پروتاگوراس

مربوطه  ۀدر زمین است که د و شخص داناترندهبودن هر کسی در یک زمینۀ ویژه را نشان می

مبنی بر داناتر یا افالطون استدالل مفصل  بدین ترتیب). b179-c178، همان( باشدمی معیار

  .رسدتر بودن برخی نسبت به دیگران به پایان میدانان

با  در مقام نظر مشهود است که افالطون میان تلقی کنونی از چنین و چنان شدن امري

تلقی کنونی ما از آن  باتحقق آتی را لزوماً  وت گذاشته وتفاقام عمل، در متحقق آتی همان امر 

چنانکه دیدیم افالطون در این خصوص بر طرح مفید و مضر بودن برخی امور  .رداشمنمی یکی

بواقع معنی کار افالطون عبارت است از یک . کندهاي امور فردي و جمعی تکیه میدر حوزه

احکام ما فقط گزارش . طح امور ارزشی و فوق محسوستغییر سطح از امور محسوس به س

هم  بارة مفید و مضر بودن یا درست و نادست بودن آنهاساسات نیست، بلکه شامل احکامی دراح

، از بینی ناظر است بر تحقق همزمان هر دو پیش مطلب افالطون از آنجا که از سوي دیگر. سته
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که قول خود فرد در بارة  طوري است؛ی اکح به اصل امتناع اجتماع نقیضین وياعتقاد آشکار 

در آن واحد  دچار تب شدن و قول طبیب مبنی بر دچار تب نشدن وي، ممکن نیست هر دو

  . باشنددرست  تحقق یافته و

اگر تعبیر برتر و داناتر بودن در خصوص چیزي محل پرسش باشد، براي رفع ابهام به 

ی و یافالطون براي دانا وقتی. راجعه کردتوان مهاي آغازین محاورة مورد بحث می فقره

توان پابرجا شمرد مگر اي وضع کرده باشد، در ادامه نیز همان معنا را میخردمندي معناي اولیه

تتوس، رأي موافق وي را در سقراط ضمن گفتگو با ثئاي. آنکه دلیلی بر تغییر معنا باشد

ی داناتر آموختن دربارة چیزي، به معن ...«: نماید کهی و خردمندي چنین احراز مییخصوص دانا

 »است) wisdom(گرداند، حکمتو آنچه آدمیان را دانا می... شدن در آن موضوع است

کمت، به هر حال همان معرفت است و معرفت شود که حدر ادامه ادعا می ).d145 تتوس، ثئاي(

 »ن هم هستندمعرفت و حکمت عی«داشتن به امري عین دانا بودن بدان چیز است و لذا 

  ).e145 همان،(

است از شدت و ضعف  توان استنباط کرد آموحتن یا داناتر شدن در بارة چیزي ممکنمی

ثانیاً لحن این . کسی که در باب چیزي بیشتر بیاموزد، بیشتر دانا خواهد بودزیرا . برخوردار باشد

: ماند کهمی فایدونة ، به لحن محاور»گرداند، حکمت استآنچه آدمیان را دانا می«بیان که 

، به موجب )absolute beauty(به نظرم هر چیز زیبا بغیر از زیبائی مطلق … :سقراط«

مطلب را  این). c100 فایدون، ( »مندي از زیبائی مطلق زیباست و نه به خاطر دلیلی دیگر بهره

در محاورة ثل افالطونی م دد که غیر مستقیم بر قول به وجواي تلقی کرتوان قرینهبشاید 

اما نباید فراموش . ، قول به تساوي حکمت با معرفت استبعدينکتۀ . داللت دارد تتوس ثئاي

شود که انتقال همین معنا به استدالل افالطون در خصوص داناتر بودن برخی نسبت به بعضی 

نزد فرد داناتر  بینی صائبپیشو آن عبارت از وجود قدرت  بودهدیگر، متضمن نکتۀ فراتري 

از ی یگوبینی وي محقق گردد حال آنکه فرد نادان چنین قدرتی را ندارد و اگر هم پیش ؛ستا

از برخی زوایا موارد ذکر شده اجماالً معناي داناتر بودن نزد افالطون را . روي معرفت نبوده است

  .کنندروشن می

ا براي ورود به اي زمینه ربیان مقدمه طی ییگو ، افالطونتتوسثئايمحاورة  a-b172فقرة  با

ادرست و امور باب درست و ن اندر - ما در آن قلمروا« :گویدو میا. سازدمبحث نامبره فراهم می

گویم که حاضر نیستند تصدیق کنند که این امور با واقعیت از جماعتی سخن می -دینی

ه شد، تصمیم عمومی گرفت وقتیبلکه ترجیحاً برآنند که . اندبالطبعمختص به خودشان، اموري 
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هم بودن شود و تا آنجا که تصمیم سرجاي خود است، حقیقی همان دم آن تصمیم حقیقی می

کنند، فلسفۀ خویش رفته مانند پروتاگوراس استدالل نمی هم باقی است؛ و کسانی هم که روي

آرد و نظریۀ اما ثئودروس، نظریه بدنبال نظریه برما روي می. سازندجاري می خطوطرا براین 

  ).a-b172 ،تتوسثئاي( نظریۀ پیشین به مراتب مهمتر است ازاخیر 

اعم از امور محسوس و ( اي وسیعترهمراه با دامنهبه زعم کورنفورد، این نظریۀ مهمتر 

: گویدکورنفورد می. ندندروتراز آن کسانی است که نسبت به پروتاگوراس ت) ارزشها و قوانین

با احوال اخالقی مانند ) گرم، خشک، شیرین و غیره(آنها منکر همانندي میان کیفیات طبیعی «

وجود دارند و با  "بالطبع" گرم و سرد و خشک و مرطوبآنها خواهند گفت . هستند "عدالت "

و یکی نماید ظهور میپروتاگوراس موافق خواهند شد که این واقعیت که یکی از اضداد براي من 

اما خواهند گفت عدالت و . ن اضداد سازگار استقائم به خود آعینی و با وجود  ،دیگر براي شما

ی ندارند؛ این دو محصول صرف قرارداد یا تصمیم عمومی یعدالتی، در طبیعت هیچ جابی

   ). 82، 1935( »اجتماع هستند

تا  نیست که پروتاگوراس در فکرش در ادامه کورنفورد برآن است که هیچ شاهدي در دست 

کورنفورد موضع افراطی نامبرده در کتاب نخست از محاورة به نظر . رفته باشدبدین حد پیش

همو که منکر وجود . تدوین شده است) Thrasymachus(توسط شخص تراسیماخوس  جمهوري

براي تراسیماخوس،  و حقوق حقّ ).82، 1935(است) right( اعتبار و ارزش طبیعی براي حق

  . دشبراي سود خوم تنها است آنه متعلق فرمان حاکمکه چیزي صرفاً عبارت است از 

توان نتیجه گرفت که مسأله از چشم انداز تراسیماخوس و با توجه به آنچه گفته شد، می

مسألۀ ).nomos(با قانون موضوعه ) physis(امثال وي عبارت است از نوعی تقابل میان طبیعت 

هاي لفهؤی از مدو از مباحث مهمی است که معموالً به عنوان یک طبیعت و قرارداد و تعارض آن

اساس براین). 632، 2005؛ بارنی، 100، 1368کاپلستون،(شودفکري سوفسطائیان شمرده می

جزو امور شیرین عدالتی یا درست و نادرست همانند گرم و سرد و اموري چون عدالت و بی

ي اردادامور قراین بدین ترتیب . اندبالطبع و واقعی نبوده بلکه از سنخ امور بالوضع و قراردادي

شاید این مطلب را بتوان با اموري . اي ندارندمستقل از رأي و تصمیم آدمیان وجود جداگانه

که  بوددموکریتوس معتقد . چون بانگ و رنگ و طعم و بو در فلسفۀ اتمیسم همانند شمرد

عالم خارج فقط  در. نامبرده بدون وجود حواس، تحقق خارجی و مستقل ندارند محسوسات

 دارند ثبوتها و اوصافی چون نفوذناپذیري و حرکت و سکون و شکل و تعداد اتم ها و خأل اتم

و همین تمایز میان امور  ).b985؛ مابعدالطبیعه، 445، 1357به نقل از خراسانی،  102قطعۀ (
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دورة تجدید (سیر تفکر فلسفی اي از واقعی با امور وابسته به حواس انسان است که در برهه

لی و ثانوي ات اوتحت عنوان مسألۀ کیفی) رهنگی و مقطعی از فلسفۀ جدیدفکري ف حیات ادبی

  . یابدتداوم مینزد برخی متفکران 

نکتۀ مهم این است که به زعم افالطون، قول به قراردادي بودن اموري چون عدالت و 

از تلقی فیلسوفانه  مغایر باعدالتی یا درست و نادرست در حوزة حیات جمعی، ذهنیتی است  بی

اینجا معناي . تعبیر فیلسوفانه یا فلسفی را نباید به معناي امروزي کلمه برگرفت. امور نامبرده

غیر با  فیلسوف نگرش افالطونی فلسفه باید مدنظر باشد تا بتوان به تقابل میان - سقراطی

  . تفصیل این مطلب را در بند دوم خواهیم دید. رسید سخنورفیلسوف 

- عی شد که موضع پروتاگوراس در خصوص اموري چون عدالت و بیتوان مددر این میان می

قابل تحصیل است  پروتاگوراساز محاورة . عدالتی، شاید بینابین مواضع تراسیماخوس و سقراط باشد

خدایان از  توسط حرمت به دیگرانیا  عدالت و حیاء که شخص پروتاگوراس دست کم معتقد است

مطابق  ). c-d322، پروتاگوراس( دمیان بخشیده شده استبابت حفظ و استمرار حیات بشري به آ

کرفرد در این باره . ها تأکید داردبر وجود اموري مشترك میان انسان این اسطوره، پروتاگوراس

بدست ] اعطاي عدالت و حیاء[ ضمن تبیین عقالنی که پروتاگوراس بدنبال اسطوره«:گویدمی

است، فطري  زئوسك عمومی که نتیجۀ موهبت اشترا. گردنددهد، برخی نکات روشن میمی

آید؛ بلکه محصول فرایندي از تعلیم و تربیت بخودي هم بدست نمینبوده و بواقع بطور خود

پیداست که این طرز تلقی  ).251-252، 1997کرفرد، ( »شوداست که در دورة کودکی آغاز می

   .نیز بکار آیدتوانسته در توجیه معلمی و مزد گرفتن امثال پروتاگوراس می

ادي بودن اموري مانند عدالت و ع و قراردکر دو موضع بالطببه هر حال افالطون با ذ

هاي زندگی فیلسوف و مقایسۀ میان شیوهصورت طبیعی و نه تصنعی به عدالتی است که به  بی

یم خود در محاورات دیگر اشاره الي بحث به نکاتی مهم از تعالالبهیابد و سخنور سوق می

  .  پردازیمبا ارجاع به برخی محاورات دیگر بدانها می ذیلنماید که اجماالً در بند  می

  

  هاي زندگی فیلسوف با سخنورها میان شیوهرئوس تفاوت -2

اي نسبت به برخی دیگر، به اموري دیدیم که افالطون طی استدالل ناظر بر داناتر بودن عده

ست توجه کرده و سرانجام به بیان موضع کسانی عدالتی یا درست و نادرمانند عدالت و بی

رسد که این امور را قراردادي شمرده و با اموري طبیعی چون گرم و سرد و شیرین  مغایر  می

نباید . تقابل فیلسوف با سخنوربحث ایست براي ورود به ی مقدمهینقل این موضع گو. بینندمی
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در . ریشه دارد دستهو د هاي فکري آننیاددر باساساً غافل شد که این تقابل در سطح زندگی، 

افالطونی  - موضع فیلسوف به معناي سقراطی -1: با دو موضع روبرو هستیم مبحث معترضه

اکنون بهتر است تفاوتهاي عمده میان . موضع سخنور که اهل دادگاه و سیاست است -2و کلمه 

  . ور کنیمهاي عملی است مراین دو موضع را که اعم از مبانی نظري و شیوه

 افالطونی کلمه -با فلسفه به معناي سقراطی عمالً ،تقابل فیلسوف با سخنور در - الف

عدالتی یا درست و نادرست جزو امور بالطبع بوده و سروکار داریم که مدعی است عدالت و بی

 سخنورصورت منظور افالطون از بیان احوال  در این. مستقل از قرارداد ما آدمیان وجود دارند

که به لحاظ  ارت است از پرداختن به جماعتیها و مجامع سیاسی، عبرورش یافته در دادگاهپ

اند امور نامبرده قراردادي بوده و وجودي مستقل از معتقد فکري داراي مبانی متفاوت بوده و

  .  تصویب و وضع آدمیان ندارند

همه جا طبیعت حقیقی  ...« حال آنکه به تصریح افالطون، اهل فلسفه و بویژه رهبران آن  

افالطون طی ). a174 ،تتوسثئاي( »کنندجستجو می) whole(هر چیزي را بعنوان یک کلّ 

دارد که اشخاص ملحد و کافر نیز به تقابل میان اظهار می) و بعد 889 فقرة( قوانینکتاب دهم 

اشته بلکه به طبیعت با قانون و قرارداد قائل بوده و بر آنند که حق و عدل، وجود بالطبع ند

    .موجب قانون و قرارداد تحقق دارند

بخشی از  اند ووضع مستلزم دو شیوة متفاوت زندگیتوان گفت هر یک از این دو ممی    

بدین ترتیب افالطون . اختصاص یافته است مبحث معترضه به گزارش آن دو شیوة زندگی

گذارد و ور به نمایش میل آن دو موضع را در قالب دو شیوة زندگی فیلسوف و سخنوصمح

   .منوط است دو  ي میان آنناگفته برآن است که تفاوت در مقام عمل به اختالف نظر

افالطون نسبت میان فیلسوف با سخنور را با توجه به اینکه هر کدام عمري را در  - ب

-c ،همان( شمارداند، همانند نسبت میان آزادمرد با فرد برده میخود سپري کردهمسلک 

d172( .همیشه فرصت داشته و اندر فراغت خویش و به آرامی با فیلسوف یا اهل فلسفه ،

 براین. کوشد با استدالل به تحصیل و کشف حقیقت پردازدمیدیگري وارد گفتگو شده و 

در  ).d172همان، ( ی نداردیاساس، وي در بند زمان نیست و به کوتاهی و درازي آن اعتنا

هاي مهم نیل به معرفت فراغت است و از فلسفه به معناي تمرین یکی از شرط فایدونمحاورة 

ی به امور تن یاعتنااما این فراغت و بی ).a68و  a-b67؛ b-d66( مردن سخن به میان آمده است

وجود  .، بلکه اداي حق هریک از نفس و بدن استبه معنی رهبانیت و نفی دنیانه و دنیا، 

  . و لذا به عنوان رونوشت، شایستۀ بهاي کمتر استسایۀ فروتر وجود معقول است  ،محسوس
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داند فیلسوف چون می. افالطون به هیچ روي خواهان نفی دنیا نیست... «  :به قول بورمان

تواند دربارة زندگی جسمانی به در پیوستگی روح و تن، روح مقامی برتر از تن دارد، از این رو میکه 

سلۀ مراتب روح و تن در جایی قرار دهد که سزاوار آن و این زندگی را در سل درستی داوري کند

ها پرورش یافته است همیشه برده یا سخنوري که از جوانی در دادگاه عوضدر  ).55، 1387( »است

ورزد، آنهم در محضر  اي همانند خود مشاجره میدهایست که در باب بنی بندهیشتاب دارد و گو

به بیراهه اي به چاپلوسی خو گرفته و چنین بنده. استحکم و داوري نشسته  ر مسنداربابی که ب

   ).d-e172، تتوس ثئاي( درستکاري نیز گریزان استحقیقت و و از  رودمی

اعتنا  افالطون بر آن است که اهل فلسفه و بویژه رهبران آن به امور معمول و روزمره بی -  ج

اندیشه و روحشان به سیر در که تن آنان اگرچه در شهر و با جمعیت است لیکن  هستند طوري

) whole(همه جا طبیعت حقیقی هر چیزي را بعنوان یک کلّ ... « پردازد و آسمانها و زمین می

 هايشرط یکی از نیز افالطون فایدوندر محاورة  ).a174و  d-e173همان، ( »کنندجستجو می

 ).a-d65 -e64( شمارد می حواسی به امور تن و یاعتنابیدوستدار دانش را در نیل به معرفت حقایق، 

وجه جامع یا کلّی است و نه  همان، در بیان افالطون است که منظور از تعبیر کلّ شایان ذکر

در  تتوسثئايی که در آغاز محاورة یهمانند معنادرست اي از اجزاء؛ کلّ به عنوان مجموعه

 بته پیش از اینال. باشدمد نظر سقراط می معرفتخصوص تعریف کلّی و جامع از ماهیت 

هاي بارز محاورات اولیه یا صهخاخالقی، یکی از مش مفاهیم، جستجوي معناي کلّی محاوره نیز

به وجود افالطون اي بر اشارة ضمنی توان قرینهاین مطلب را نیز می. سقراطی افالطون است

یاء که بنابراین فیلسوف برخالف سخنور، قائل است به وجود طبیعت حقیقی اش .مثُل برشمرد

توان وابستگی ذوات معقول را فقط می. نیستند انسانهاالبته دیگر اموري قراردادي و وابسته به 

دارد که اظهار می جمهوريافالطون در محاورة . به وجود خداوند یا آفرینندة مثل نسبت داد

 است تخت نیافریده یک مثال بیش از خداوند بنابر ضرورت یا خواست و ارادة خویش 

  ).c597 جمهوري،(

افالطونی کلمه به هیچ وجه میان امور  - فیلسوف به معناي سقراطی نظر به آنچه گفته شد،

. عدالتی به لحاظ بالطبع و بالوضع بودن تمایزي قائل نیستمحسوس با اموري چون عدالت و بی

و پرارج  امور معقول را نسبت به امور محسوس بسی برتراز جهات گوناگون  ،و حتی فراتر از این

، سخنور دغدغۀ نیل به حقیقت ندارد، )d177 تتوس،ثئاي( اگر بنا به تصریح افالطون. بیندمی

این مطلب امري دلبخواهی نیست بلکه نتیجۀ طبیعی و گریزناپذیر تفکر نظري اوست؛ تفکري 

ل عدالتی یا درست و نادرست را به عنوان ذوات واقعی و مستقکه وجود اموري چون عدالت و بی
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اصالً براي او چیزي از این قبیل موضوعیت ندارد تا دغدغۀ نیل بدانها نیز در ذهن و . شماردنمی

اشخاصی با این ذهنیت اگر وارد عرصۀ سیاست و سخنوري و تربیت  .ضمیر وي جوانه زند

  .بشوند، طبعاً نتایج تفکر نظري خود را به نمایش خواهند گذاشت

افالطون در آثاري متعدد به تقابل و  اندعمالً وجود داشته در یونان باستان ییهاچنین چهره

فرد قائل ه پیش از این دیدیم، کورنفورد چنانک .است فیلسوف با سخنور و اهل سیاست پرداخته

سخنور مقابل فیلسوف را کسی عدالتی و درست و نادرست یا به قراردادي بودن عدالت و بی

مطرح شده در برابر  "عمل مرد"تقد است که تیلور نیز مع. شمردچون تراسیماخوس می

یا تراسیماخوس است ) Antiphon(فیلسوف، از وجود شخصیتی که هوادار امثال آنتیفون 

سوفسطائیان است و همانند تراسیماخوس به آنتیفون یکی از  ).336، ص1935( کندحکایت می

دیلز ] (وي از[انده نخستین پارة باقی م«:تقابل میان قانون موضوعه با طبیعت قائل است

شود که عدالت عبارت است از تخطی برانگیز آغاز می با این جملۀ چالش ) 44B87کرانتس 

اما اقتضائات قوانین، امور . نکردن از قوانین و آداب و رسوم شهري که آدمی شهروند آن است

نظر  به. )Zeyl,1997:40-41( »اند و اقتضائات طبیعت است که امور مهمتر هستندموضوعه

 گرگیاسلندر تقابل میان دو شیوة زندگی فیلسوف با سخنور، به صورتی دیگر در محاورة دفر

  ).169، 3، ج1970( باشدمطرح می نیز) Callicles( میان سقراط با کالیکلس

به پرسش از حقیقت و چیستی ۀ کوشش خود را افالطون مدعی است که فیلسوف هم -د

ی موجود بشري را از دیگر چیزها یاست که ببیند چه چیزهاسازد و دنبال آن انسان معطوف می

توان یافت؛ آنجا می یدروسافنظیر این مطلب را در محاورة ). b174، تتوسثئاي( سازدجدا می

ند که معروف رسبه محلی میدر امتداد رودخانه در بیرون از شهر  فایدروسکه وقتی سقراط با 

یا  )Boreas( آسبورهتوسط  دختر پادشاه آتن  )Oreithia( تیارياُاست به محل ربوده شدن 

ها و ها و بحث در جندارد که پرداختن به این گونه اسطورهخداي باد شمال، سقراط اظهار می

. براي آن بررسیها ندارد فرصتیپریان و مانند آنها، کار مردم هنرمند است، حال آنکه خود وي 

ند که هنوز نتوانسته است فرمان نگاشته شده بر دیوار دامسأله را عبارت از آن می دلیلسقراط 

براي همین مدعی است که پیش از هر چیزي . بجاي آورد خود شناسیبر  دلفی را مبنی معبد

  ).a230-d229، فایدروس( بدنبال شناخت حقیقت خودش است تا امور دیگر

ه مرتبۀ باالتر ن است که آدمیان را از سطح امور روزمره باز دیگر اوصاف فیلسوف آ - ه

عدالتی روا داشته شده در حق این و آن، به فکر ما را از عدالت یا بیکوشد چنانکه می. خواند فرامی

. برکشد دو از چیزهاي دیگر دو از همدیگر یا تفاوت آن بارة خود عدالت یا ظلم و تفاوت آنر درتفک
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ل را به سطح تفکر دربارة معناي کند گفتار در خصوص سعادت فالن پادشاه یا فرد متمونیز سعی می

حال . کلّی پادشاه بودن، خوشبختی یا بدبختی آدمی و چگونگی نیل به یکی و گریز از دیگري برساند

    ).b-d175، تتوسثئاي( مانداي درمیگونه موارد فرد سخنور همچون برده آنکه در این

وجود آشکار یا ضمنی به  بطورها برخی از متخصصین در آثار افالطون معتقدند این عبارت

، به "عدالت در ذات خودش"و  "ذات انسان "تعابیري از قبیل به نظر ریتّر، . اشارت دارندمثل 

حتی به زعم وي صحبت افالطون از وجود دو الگو در طبیعت . مثال انسان و عدالت داللت دارند

، باز هم از )e176 ،همان ( اند از سعادت الهی و شقاوت غیر الهیتغییرناپذیر اشیا که عبارت

کند که فردلندر مدعی است که مبحث معترضه، تصریح می). 144، ص 1933( اندمثل حاکی

 ).170، 3، ج1970( خیر و عدل بر بنیادهاي الهی استوارند و در عالم برین والهی جاي دارند

و طی  جمهوري ی به محاورةیتمامی بحث معترضه، آمیخته است با اشارتها« :گویدکورنفورد می

 گمپرتس). 83، 1935( »شوندمیآشکارا ذکر بدون جلب توجه آن بحث، مثل اخالقی هر چند 

نیز بر وفاداري افالطون به نظریۀ ) 91- 92  ،5، ج1988(و گاتري ) 1104ص  ،2، ج1375(

به نظر تیلور تمامی مبحث معترضه . قائل هستند تتوسثئايو محاورة  همثل در مبحث معترض

را به یاد  فایدونو  گرگیاسپردازیها و حال و هواي روحانی واقع در محاورات  تنها عبارتنه 

   ).336، 1949( آرد، بلکه حتی آشکارا نیز افالطون چنان مواردي را قصد کرده است می

 ،از تعالیم برجستۀ افالطون که در مقابل سنت اساطیري نیز قد علم کردهدیگر یکی  - و

افالطون نه تنها در . پیراسته بودن عالم الهی از هر گونه شر و زشتی آموزةعبارت است از 

نیز صریحاً بر این آموزه تأکید  جمهوريمحاورة بلکه در ) a176،تتوسثئاي( مبحث معترضه

هاي نامبرده چند صفحۀ آخر کتاب دوم جمهوري است و در فقره). 379-383هاي فقره( دارد

شر و پلیدي به خدایان توسط امثال هومر و هزیود گالیه کرده و آنجا افالطون از اطالق هر گونه 

نظیر این مباحث را . توان نسبت دادبرآن است که به خدایان و خدائیان جز خیر و پاکی را نمی

طبعاً افالطون با پیراستن عالم الهی از شر و پلیدي، . در کتاب دوازدهم قوانین نیز شاهدیم

  . و شر را بصورت آمیخته در خود جمع کرده است معتقد است که عالم کنونی خیر

اظهار  ،آمیختگی خیر و شر در دنیا هب هنگام تصریح ،تتوسثئاياز  a176افالطون در فقرة 

مقدمۀ مفروض و مستتر است و  فراخوان مستلزم یکاین . دارد که باید از این عالم بگریزیممی

خواستار خیر پیراسته از طبع و سرشت خود به موجب آن عبارت است از اینکه ما آدمیان البد 

 است، پس باید بدانواقع در عالم الهی فقط خیري  نو از آنجا که چنی .شر و پلیدي هستیم

به خاطر  هم شاید! ممکن است کسی این گریختن را به خودکشی حمل کند. جانب روانه شویم
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منظور از گریختن، تشبه به  گویدپرهیز از این تلقی بوده است که افالطون در ادامه بحث می

خداوند است تا حد توان و این تشبه، خود عبارت است از عادل و درستکار شدن به کمک 

نیز افالطون آدمیان را از ) 66تا  64هاي فقره( فایدوندر محاورة  ).a-b176،تتوسثئاي( حکمت

یاري گ اختمنع کرده و در عین حال آشکارا ما را به مر) خودکشی(تحصیل مرگ اجباري 

خوانده است و تنها فرا) حقایق الهیتفات به عالم لی دنیوي و اگدبسنده کردن به ضروریات زن(

  . شماردراه رسیدن به معرفت در دنیا را طی کردن این مسیر می

هاي بنیادي افالطون است که در تشبه به خداوند تا حد ممکن، یکی از آموزهبحث  -ز

به نظر . نیز آشکارا ذکر شده است) 716( قوانینو ) 613و  383( جمهوريی مانند یهامحاوره

میان فیلسوف با  مقایسۀ ضمنمعیارهاي متضاد ارزشگذاري  افالطون میان که يتیلور تمایز

که داعیۀ  فرديو به همین خاطر . ریشه دارد) mortality( د، در مسألۀ فناکنسخنور ارائه می

دهد و تنها راه  ی خودش را گریختن از فنا قراررسیدن به خوشبختی دارد، باید هدف عال

به تعبیر تیلور این امر یعنی صیرورت از . گریختن، عبارت است از شبیه خدا شدن تا حد ممکن

  ).immortality( )1949 ،6 -335( فنا به بقا

محاوراتی هاي آموزهانداز بنگریم، تعالیم مبحث معترضه نه تنها در راستاي  اگر از این چشم

 فایدروسی نظیر یهااست بلکه با محاوره قوانینو  گرگیاسو  جمهوريو  فایدون و دفاعیه ندمان

در این دو اثر اخیر افالطون از سلوك عشق به معنی گذر از . نیز منطبق است مهمانیو 

مطلب افالطون به واقع . گویدسخن می یایمثال زیبهاي فروتر به سوي مشاهدة ناگهانی  ییزیبا

افالطون مدعی است  مهمانی محاورةدر. اي از تحقیق و تحقق استه به معنی آمیزهارائۀ فلسف

رسد ی، به مقام پدید آوردن و زادن  فضایل و نیکیها مییکه فرد نائل شده به مشاهدة مثال زیبا

و پاداش این چنین انسانی عبارت است از ورود به حلقۀ دوستان خداوند و دستیابی به زندگی 

نزد انسان است که دیگر  ییتوانانوعی وجود این امور حاکی از  ).a212 نی،مهما( جاودان

افالطون در مبحث معترضه اشارت دارد که توان روحی انسان . موجودات دنیوي فاقد آن هستند

وقوف به عدل و راستی . دریابد خداوند فاقد هر گونه ظلم و دروغ استیابد که هنگامی بروز می

ترین انسان به او، فردیست که تا حد توان عادل و درستکار شده است،  خداوند و اینکه شبیه

به . براي حفظ شأن انسانی حیاتی بوده و این همان چیزي است که سخنور از آن محروم است

نکه ندانستن آنها حال آ عین حکمت است و مایۀ برتري واقعی؛بیان افالطون آگاهی بدین نکات، 

عالوه مطالبی همانند این در ). b-c176 ،تتوسثئاي( استی و فرومایگی به عیان نابینای

توجه لزوم نیز شاهد مطالب سقراط در خصوص  دفاعیهدر محاورة  قوانینو  جمهوريمحاورات 
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 و احتساب رفتار ظالمانه به عنوان بدبختی) c-e36 ،دفاعیه( شناسی و سعادت راستینبه خو

  .هستیم) d32-d30 همان،(

ضه افالطون بر آن است که انسانهاي ظالم و کفرآیین نسبت به احوال در پایان مبحث معتر 

پندارند آنها همانی هستند که می«یادآوري کرد که  هابرند و باید بدانخود در جهل به سر می

ترین چون از علم به ضروري) c-e176 ،تتوسثئاي( »اندآن نیستند و به فریب خودشان سرگرم

توان افالطون تأکید دارد که از مجازات ظلم نمی. اندشد غافلمجازات ظلم باهمان چیز که 

نکتۀ جالبتر آن است که افالطون مجازات ظلم و کفر را تنها به آخرت محدود نکرده . گریخت

پیشگان را که در تأسی به الگوي شقاوت الهی است، ظلم و کفراهل ی زندگ شیوةخود بلکه 

در « :سخن استاط در مبحث معترضه ناظر بر این کالم پایانی سقر. شماردعقوبت دنیوي می

، این یکی سعادت الهی و دیگري شقاوت غیر الهی. ناپذیر اشیا دو الگو وجود دارد تغییر طبیعت

. موجب شده نسبت بدان کور باشند] ظلم و کفر پیشگاناهل [حقیقتی است که جهل آنان

مجازات و تاوانی که آنها . ... سازده میغافل از اینکه ظلم کردنشان، آنها را به الگوي بعدي شبی

 جمهوريدر محاورة  ).a177-e176همان،( »برندپردازند، همین زندگی است که پیش میمی

  ).a354( آمده است که فرد درستکار، خوشبخت است و انسان دروغکردار، بدبخت

افالطون  دیگر آثار و تطبیق برخی موارد با هبنابر آنچه در گزارش محتواي مبحث معترض

بدین ترتیب اگر . را نادیده گرفتدر اینجا و آنجا توان یکی بودن تعالیم افالطون  گفته شد، نمی

با بحث بطور اخص با استدالل ناظر بر داناتر بودن برخی افراد و بطور اعم ظاهر مبحث نامبرده 

به  دهدل استدالل نامبردر ماهیت نظریۀ معرفت متعارض باشد لیکن گذر طبیعی بحث از 

وجود دو موضع در خصوص انگشت نهادن بر . تفننی و تصنعی نیستمبحث معترضه نیز امري 

طبیعی ایجاب عدالتی یا درست و نادرست و امور دینی به طور اموري چون عدالت و بی

این دو شیوة . اي را میان دو شیوة زندگی فیلسوف و سخنور بیان کندمقایسهنماید افالطون  می

سقراط و افالطون همۀ عمر . انددو موضع بالطبع یا قراردادي بودن امور نامبرده زندگی محصول

نع کرده و به دیگري سروکار داشته و همیشه آدمیان را از یکی م آن دو شیوهبا  خودشان

 آناي عینی از در آثار خویش تالش کرده است سقراط را به عنوان نمونه افالطون. اندفراخوانده

  .معرفی نماید شیوة فیلسوفانه

  

  و نتیجۀ حاصله تتوسثئايمبحث معترضه در محاورة  نقش - 3
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 نقشبا توجه به مباحث مطرح شده در بندهاي اول و دوم الزم است اندکی در خصوص 

تیلور در خصوص شأن  .مبحث معترضه در متن محاوره و احیاناً هدف از آن سخنی گفته شود

یوه در تبین حضور این مبحث ضمن متن ترین شطبیعی مبحث معترضه مدعی است که

بدین مضمون که مبحث معترضه، گزارش و . است )Burnet( شیوة برنتهمان ، تتوس ثئاي

تأمل  افالطون است از مجذوب شدنش به زندگی دنیوي و ناخوشایندي که آنر هنگام 

شأن ذمت دنیا را عالوه بر این برنت محض م  .حضور در دربار سیراکوز تجربه کرده است

و بر آن است که نظر سخته و پختۀ افالطون آن است که فیلسوف باید از  افالطون ندانسته

برداري نماید و به همین جهت است  همواهب الهی خویش در ادارة عملی حیات جمعی بهر

 کندومی میکه فیلسوف از منافع شخصی و ناچیز صرف نظر کرده و خود را وقف امور عم

   ).244- 5، 1914برنت،  ؛ 336، 1949تیلور، (

دنیوي  ةاشارة برنت را نباید امور روزمر داست که البته امور عمومی مور شایستۀ یادآوري

تدبیر منزل و سیاست مدن بدون نظر به (دانست که از نظر امثال پروتاگوراس توفیق در آنها 

کارکردهاي و یکی از ) 318-19، پروتاگوراس( شود، سعادت شمرده می)سعادت حقیقی و الهی

توجه به  نزد افالطون،. ها نزد عوام و بویژه جوانان بوده استسوفسطائیان تشدید همین خواسته

امور دنیوي نیز از باب سامان دادن به زندگی دنیوي بر اساس تعالیم الهی است که متضمن 

توان میان تعالیم حکیم حاکم در محاورة بدین ترتیب نمی. سعادت دنیوي و اخروي است

  . با آموزة مبحث معترضه به منافات تام یا جدي قائل شد مهوريج

را به یاد  فایدونمحاورة  ،به نظر گمپرتس مبحث معترضه و سخنان افالطون دربارة فیلسوف

او معتقد است که در مبحث . ورد که آدمی هر چه زودتر باید به زندگی زمینی پشت کندآمی

گمپرتس . نفسهوجود دارد مانند تماشاي عدل و ظلم فیاي روشن به نظریۀ مثل نامبرده اشاره

 که مبحث معترضه حمله و اعتراض نسبتاً خشنی را علیه آنتیستنساست  مدعی

)Anthistenes (بدین خاطر که آنتیستنس چه بسا از خواندن محاورة . گذاردبه نمایش می

سازد که اساساً نشانگر منتشر می) Sathon( ساتونبرآشفته و نوشتۀ خود را به نام  اثودموس

 مخالفت نویسنده با نظریۀ مثل افالطونی و تأسیس قول به وجود افراد در عالم خارج است

در واقع گمپرتس به نحو غیر مستقیم اذعان دارد که متعلق  ).1104و  717 ،2گمپرتس، ج(

  . معرفت به معنی شناخت حقیقی، غیر از افراد جزئی و محسوس است

کند و عبور می فایدونو  گرگیاسد، آهنگ مبحث معترضه، به وراي محاورة به نظر کورنفور

شناخت هر رود؛ همان سقراطی که یقیناً راه بازار شهر را میاز بعد انسانی سقراط دورتر می
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اي به زعم کورنفورد، در مبحث نامبرده، نمونه. گزیدچند که به اختیار خود از سیاست دوري می

توان شاهد بود که بر تحقیر ثروت و نسب عالی را می) Cynicism( بیاز طرز فکر مکتب کل

آید کورنفورد در تبیین جایگاه مبحث معترضه بیشتر به به نظر می). 88، 1935( تأکید دارد

درست است که افالطون در مقایسۀ . ظاهر عبارتهاي افالطون توجه دارد تا به باطن آنها

توجهیش به نسب عالی انگشت ولی با بازار شهر و دادگاه و بیفیلسوف با سخنور به ناآشنا بودن ا

لیکن افالطون تأکید دارد که  ،شماردمد میآنهد و دومی را در این موارد بسی توانا و کارمی

 اي باو از سوي دیگر عده )b175تتوس، ثئاي( فیلسوف به نسب عالی و پست یکجا نظر دارد

اگر سقراط به بازار . گشایندوي را به دادگاه و امثال آن می اقامۀ دعوا علیه فیلسوف است که راه

هاي شیوة بازاریان نیست بلکه غرض وي آشنا شدن با خم و ی با پیچیرود این به معناي آشنامی

افزون بر این سروسامان دادن به امور دنیوي است که موجب . است آمادة تعلیم و تربیتجوانان 

است حشر و نشر داشته و بیشتر از آن با آنان برخورد داشته شود گاهی سقراط با اهل سیمی

   . باشد

به نقل از ( است) pointless( معنیفایده و بی، بینظر فلسفی به نظر رایل، مبحث معترضه از

اما خود چپل مدعی است که مبحث معترضه شاید تصویري است از آنچه ). 17، 2009چپل، 

شیوه باشد که البته خود آن دو شیوه در دو گزارش متفاوت کردن مطابق با دو تواند زندگی می

مقصود مبحث معترضه این « :گویدوي می. از معرفت نزد پروتاگوراس و افالطون ریشه دارد

توانیم تصمیم بگیریم مگر آنکه است که ما درخصوص پذیرش گزارشی از ماهیت معرفت نمی

نه تنها دربارة موضوعات فنی، منطقی و یعنی . ها را گرفته باشیمانواع دیگري از تصمیم

، بلکه همچنین دربارة پرسشهاي ناظر بر معنی تتوسثئايمابعدالطبیعی واقع در مابقی محاورة 

لذا براي نمونه، ممکن نیست که یکسان شمردن تفاوت . عمیقاً اخالقی نیز باید تصمیم گیریم

 »جهل، امري تصادفی باشدعرفت و با تفاوت میان م c176عدالتی در فقرة میان عدالت و بی

)2009 ،17  .(

 مایۀ اصلی مبحث معترضه عبارت است نسبت عدالت با احتیاط درون ییتبرنبه نظر 

)prudence.(لکناند پرسشهاي ناظر بر امر مفید، داراي پاسخهاي عینیچه اگر « :گویدوي می 

بدین بوده و بر آنها مبتنی است؛ مرتبط  چیستی عدالت یا ظلم با احکام متغیر جامعه یا فرد

شخص  که طوري استمحبوبترین امور براي فرد جزو عدالت  بتوان گفتست تیب ممکن نیتر

عدالت و اخالق  جستجويدر پی  ،بودهمحتاط که دنبال سپري کردن زندگی سعادتمند 

یستی ییت اگر براي پرسش از چبه زعم برن ).33 ،1990( »خواهد بودفاضالنه به طور کلّی 
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عدالت و ظلم، پاسخ عینی و ثابتی نباشد، این حقیقت قاطع هم که وجود عدالت براي حصول 

ییت بر آن است که پرسش و حقیقت اما برن. خوشبختی بایسته است، منتفی خواهد شد

محاورة نامبرده در . بخشندرا نظم و سامان می جمهورينامبرده جزو اصولی هستند که محاورة 

نتیجه آن . افکندپی "چیستی عدالت"پاسخ عینی و معتبري براي پرسش از  صدد آن است تا

 چون و چرا براي تحقق احتیاط، امري الزم استاست که وجود عدالت بعنوان یک حقیقت بی

  ).33 ،1990ییت، برن(

این درس آشکار « گویدتوان از مبحث معترضه برگرفت میگاتري در خصوص درسی که می

اي االّ نظریۀ مثل انجام ي تعریف معرفت در بخش اصلی محاوره با هر وسیلهاست، تالشها برا

هاي سازد که تعلیم محاورهبحث معترضه ما را مطمئن می. انجامندپذیرند و به شکست میمی

ترك نشده است و یک پژوهش موفق براي ماهیت  فایدروسو  مهمانیو  جمهوريو  فایدون

براي خودش  ]تتوسثئايمحاورة [ است که افالطون در اینجا ییمعرفت، در وراي قید و بندها

  ).2ص ،5ج ،1986( »وضع کرده است

بر پایبندي افالطون به نظریۀ  شاهديچنانکه پیداست اکثر متفکران، مبحث معترضه را 

توان منکر شد که روند بحث ضمن برهان در البته نمی .شمارندمی تتوسثئايمثل در محاورة 

شود و از این جهت حذف مبحث معترضه به روند بودن برخی، دچار انحراف می خصوص داناتر

در نظر  تتوسثئاياما اگر مبحث معترضه را بالنسبه به کلّ محاورة . زنداي نمیبرهان لطمه

که سلبی بودن نتیجۀ  طوري. توان تلقی دیگري از نافرجام ماندن محاوره بدست دادگیریم، می

  . صریح نبودن قول به وجود مثل، امري طبیعی استمحاوره، با توجه به 

دهد که افالطون ممکن نیست پرسش از ماهیت نشان می ترتیب متن مبحث معترضهبدین

با به همین خاطر محاوره ظاهراً . معرفت را بدون قبول حقایق کلّی یا مثل بتواند پاسخ دهد

به قول کاپلستون نتیجۀ اما . درسبه پایان می -  نرسیدن به تعریف معرفت -  سلبی نتیجۀ

دانش حقیقی دربارة اشیاء محسوس بدست نیامدنی است و ضمناً ... « :محاوره این است که

براي گواهی این نتیجه، سواي . )178، 1368( »دانش حقیقی، باید معرفت کلّی و ثابت باشد

هدف آغازین  .توان استناد کردنیز می تتوسثئايمبحث معترضه به تمامیت متن محاورة 

هاي اولیۀ سقراطی که محاوره طور محاوره رسیدن به معرفت به معناي کلّی کلمه است؛ همان

این هدف مستلزم آن . اندبدنبال تعریف کلّی مفاهیم اخالقی مانند شجاعت، دوستی و دینداري

 مسلم - خواه مفارق خواه نامفارق –است که افالطون در همگی این محاورات وجود مثل را 

   .باشدگرفته 
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