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 مقدمه

های اولیه و تعریفی، توجه های میانی، برخالف محاورهرسد افالطون در محاورهمی به نظر

گویی وی به ضرورت توضیح و بکارگیری روش برای  ای به روش دستیابی به معرفت دارد.ویژه

نخستین منون به روشنی دریافت. منون  توان درمی نیل به معرفت پی برده است. این مطلب را

مد، مبادرت ناافالطون به توصیف و نیز بکارگیری روشی که روش فرضیه می ای است کهمحاوره

های خود از دانان در پژوهشکند که روش فرضیه روشی است که هندسهورزد. او اذعان میمی

ی کند کوشد تا روشی را معرفکنند. بنابراین افالطون ابتدا با نظر به هندسه میآن استفاده می

ی نیز روش فرضیه را به عنوان روش فلسف فایدونبرد داشته باشد. وی در که در فلسفه نیز کار

ی های فلسفکند. اما توجه ویژة افالطون به روش و پی بردن به اهمیت آن در پژوهشمطرح می

ی شود در کارایی و گستره بکارگیربه عنوان متعلق راستین معرفت موجب می مثل و نیز موضوع

دیگر روش فرضیه را به  بار جمهوریروش فرضیه در حوزة فلسفه بازبینی کند. افالطون در 

گرداند و روش دیالکتیک را به عنون روش جایگاه نخستین آن، یعنی هندسه و ریاضی، بازمی

ورزی خویش از لسفهتوان گفت افالطون در سیر فترتیب، میکند. بدینخاص فلسفه معرفی می

های فلسفی ندارد، به های اولیه، که توجه چندانی به توضیح روشن روش در پژوهشمحاوره

برد. او ابتدا روش هندسی را دست کم توضیح و تبیین روش در عالم فلسفه پی می اهمیت

 رسد. داند و سرانجام به روش خاص فلسفه یعنی دیالکتیک میمناسب فلسفه می

 منونیه در ضر( روش ف0

( مطرح νάμνησιςἀ، آنامنسیس) ادآوریوزة یروش فرضیه بالفاصله پس از معرفی آم

 1شود.می

معرفت چیزی جز  -ظاهراً منون پس از کوشش سقراط برای اثبات عملی ادعای خویش

 گیری تحقیق درمورد ماهیتتمایل سقراط به پی مقابلِشود. اما در قانع می -یادآوری نیست

سب چگونگی ک دربارةوجو دهد. بلکه بار دیگر خواهان جستفضیلت رغبتی از خود نشان نمی

 شود:است. اصرار منون موجب تسلیم ظاهری سقراط به خواست وی می فضیلت

 توانم انجام دهم؟ ظاهراً باید در موردزیرا چه می -کنمبا تو موافقت می

گذار ب ..دانیم.کیفیات چیزی تحقیق کنیم که هنوز ماهیت آن را نمی
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، اُسسِثِوپٌه ساِکیه )رضاده از یک ففیلت با استه آیا فضیم کبررسی کن

ἐξ ὑποθέσεως ) آموزش هست یا نهقابل (d-e20.) 

 ظاهراً، فقرة یاد شده نمایانگر دو تغییر در رویکرد سقراط است:

 ποῖόν( به سوی تی اِستی) τί ἐστιمورد  چرخش ظاهری وی از تحقیق در .1

سقراط دیگر به بررسی چیستی و ماهیت  رسدمی(. به عبارت دیگر، به نظر پُیُن)

خود را درمورد ویژگی و کیفیت  وجویجستپردازد، بلکه بررسی و فضیلت نمی

 گیرد.میپی آن، آیا فضیلت آموختنی است یا خیر، 

 فی روش فرضیه برای بررسی موضوع مورد بحث.معر .8

سیاری های بپژوهان بحثکند، بین افالطونبا استناد به آنچه افالطون در این فقره ذکر می

بر اینکه افالطون تسلیم خواست منون شده است یا نه در گرفته است. نگارنده معتقد است مبنی 

افالطون به منظور برآورده  8ت است.گیر ارائۀ تعریفی درخصوص فضیلافالطون همچنان پی

به عبارت دیگر، افالطون  9کند.میاِلِنخُس  شیوةساختن هدف خود روش فرضیه را جایگزین 

روش خود را برای نیل به این هدف تغییر لوگوس،  ضمن حفظ هدف خود یعنی بیان منوندر 

تنتاج شناخته شده از اسکه درواقع اولین تبیین  -دهد. او برای نخستین بار روش فرضیه رامی

 کند.در این محاوره معرفی می -قیاسی در فلسفه است

گیرد و دانان روزگار خویش وام میافالطون روش جدید خود را از روش معمول هندسه

 پردازد:نخست به بیان روش آنان می

های خود را اغلب دانان پژوهشای است که هندسهمنظورم شیوه

شود آیا سطح  هند. مثالً، اگر از آنها پرسیدهد]براساس آن[ انجام می

ای مفروض محاط شود، تواند درون دایرهمعینی به شکل مثلت می

 دانم که آن سطح چنان ویژگیهنوز نمی»تواند بگوید: یکی از آنها می

ای دارم که درمورد کنم، درواقع، فرضیهرا دارد. ولی چنین تصور می

ی سطح چنان باشد که وقت ینکه: اگراین مسئله کارایی دارد، یعنی ا

آن را مانند یک مستطیل به خط مستقیم معلومی در آن دایره ]یعنی 

شکلی که بدان اعمال  مانند همان قطر[ اعمال کنند، به شکل ناقصی
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کنم، یک نتیجه بدیل حاصل شود؛ حال آنکه شده درآید، آنگاه، فکر 

د. پس، شواصل میاگر چنین اتفاقی ممکن نباشد، آن نتیجه دیگر ح

اینکه آیا ممکن  -اگر تو از من دربارة محاط شدن شکلی در دایره

ام با بکارگیری این فرضیه به تو من آماده پرسش کنی، -است یا نه

 (.9b28-9e20) پاسخ دهم

افالطون پس از بیان چگونگی بکارگیری روش فرضیه در هندسه، کاربرد این روش را بسط 

های دیگر از جمله اخالقیات چگونگی امکان استفاده از آن را در حوزهکوشد دهد و نیز میمی

ترتیب، وی این روش را درمورد اینکه آیا فضیلت آموختنی است یا خیر بکار نشان دهد. بدین

بندد. افالطون اثبات این مطلب را بر پایۀ این فرضیه که فضیلت نوعی معرفت باشد پی می

ت آن است که افالطون در ادامه به تحقیق درخصوص صدق و گیرد. اما نکتۀ حائز اهمیمی

ورزد. بر همین اساس مبادرت می -فضیلت نوعی معرفت است -کذب فرضیۀ مطرح شده

توان مدعی شد افالطون همچنان در حال پژوهش و تحقیق دربارة ماهیت فضیلت است و  می

را تغییر داده است. بدین وجو برای تعریف آن را ترک نکرده و تنها شیوة بررسی خود جست

آیا فضیلت »کند. بنابراین پرسشِ منظور، افالطون نخست به اثبات صدق فرضیۀ مذکور اقدام می

نخست  شود. افالطونتبدیل می« آیا فضیلت نوعی معرفت است؟»به پرسشِ « آموختنی است؟

 کند که شامل مراحل زیر است: برهانی در تأیید صدق فرضیه مذکور اقامه می

 (.e2d28-1) سازدفضیلت ما را خوب می

 (.9a22 -8e28) هر چه خوب است سودمند است

 (.9a22-9) فقط و فقط هرگاه چیزی بدرستی مورد استفاده واقع شود، سودمند است

 کند که آیا چیزی به درستی بکار گرفته شده است یا خیرحضور و غیاب حکمت تعیین می

(9-1b22.) 

کند که این استدالل به منظورکذب فرضیۀ فوق اقامه میدر ادامه افالطون استداللی 

 است: (modus tollens) براساس رفع تالی

 صورت آموزگاران فضیلت وجود خواهند داشتالف( اگر فضیلت نوعی معرفت باشد در این

(2-0d20.) 
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بر اینکه آموزگاران وگوی سقراط با آنوتوس شواهد تجربی جامعی مبنی ب( طی گفت

 (.3b30 -0e23) آیدندارند به دست میفضیلت وجود 

 (.16c30آید که فضیلت نوعی معرفت نیست )ج( براساس الف و ب این نتیجه به دست می

د( از آنجا که آموختنی بودن فضیلت خود نتیجۀ این فرض است که فضیلت نوعی معرفت 

 (.8e32- 2) است، ازاینرو فضیلت آموختنی نیست

یا عدم تأیید فرضیۀ مطرح شده اختصاص دارد. این دو  دو مرحلۀ نخست به فرایند تأیید

(. Rickless, 2007, P: 13) دهندمرحله در مجموع روند صعودی روش فرضیه را تشکیل می

ردازد که پشویم که به بررسی نتایج حاصل از فرضیه میاما در ادامه با مرحلۀ دیگری روبرو می

روند نزولی بین باور صادق و معرفت تمایز . افالطون در 9نمایانگر روند نزولی تحقیق است

ست کننده درحضور و غیاب حکمت تعیین -گذارد و براساس این تمایز مقدمۀ شمارة چهار رامی

-کند. درنهایت، بار دیگر بنابر استداللاعتبار میبی -(1b22-9) بکارگرفته شدن چیزی است

پی  وعی معرفت است انکار شده و درشود تأیید اینکه فضیلت نهایی که در ادامۀ بحث بیان می

 گیرد.آن آموختنی بودن فضیلت نیز مورد انکار قرار می

ای از یک ای برخوردار است زیرا اساساً نمونهدر میان آثار افالطون از اهمیت ویژه منون

محاورة انتقالی است. ازاینرو، دربردارندة عناصری است که به روشنی این ویژگی را نمایان 

مر است که همین ا لوگوسهای تعریفی دیگر ارائه ههمانند سایر محاور منونسازد. مسئلۀ می

- شدهبیان لوگوسهای تعریفی است. اما روش پژوهشِ هموجب ارتباط و پیوند آن با محاور

نیست، بلکه روش فرضیه است. این تغییر در  اِلِنخُسدیگر  -فضیلت عبارت است از معرفت

های افالطون است. البته تغییر در میان محاوره منونیانگر ویژگی ممتاز نما لوگوس بررسی

توان به عنوان حیله و مکری از سوی افالطون برای واداشتن منون برای بررسی روش را نمی

که به دنبال بیانِ تعریف فضیلت است حال. بلکه افالطون درعین9ِچیستی فضیلت قلمداد کرد

و نیز بیان  0وی پیشتر زمینۀ این تغییر روش را با طرح شبهۀ منون دهد.عامدانه تغییر روش می

آموزة یادآوری فراهم کرده است. ازاینرو، برخالف شارحانی که روش فرضیه را به عنوان دومین 

، نگارنده معتقد است روش فرضیه نه تنها اینگونه نیست، بلکه 8کنندروشِ بهتر محسوب می

است. افالطون با بکارگیری  اِلِنخُسهای شیوة و محدودیت هدف از طرح آن اصالح نابسندگی

دهد. این روش مسیر دیگری را فراروی مخاطبان و خوانندگانش در دستیابی به معرفت قرار می

کند براساس روش فرضیه چگونگی بستن باورهای صادق را به زنجیرة استدالل وی سعی می
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یافت. به عبارت دیگر، افالطون با معرفی  نشان دهد تا از این طریق بتوان به معرفت دست

کند و با معرفی روش فرضیه آموزة یادآوری امکان مابعدالطبیعی کسب معرفت را توجیه می

  دهد.چگونگی طریق حصول آن را نشان می

 فایدون ( روش فرضیه در2

های متعدد سقر اط برای اثبات جاودانگی نفس روش فرضیه در این محاوره پس از کوشش

های افالطون است آخرین روز حیات ترین محاورهکه یکی از نمایشی فایدونشود. یان میب

سقراط را ترسیم می کند. همین صحنۀ نمایشی، دستاویز مناسبی است که افالطون دیدگاه 

 یه سه برهانرو، پیش از طرح روش فرض این اودانگی نفس بیان نماید. ازخویش را درمورد ج

 -های سیمیاس و کبستراضیک از آنها با اع که هر 2شوداودانگی نفس اقامه میبرای اثبات ج

برابر آخرین اعتراضِ کبس،  راط درشود. سقمواجه می -راط در این محاورهنان اصلی سقسخ هم

 ، نابودی(coming into being) قی دربارة علتِ پیدایشد که تحقیبینست ضروری مینخ

(perish) و هستی(exist) ودانجام ش (1a30-3e39از .) رو، ضمن ارائه شرحی از  این

های دوران جوانی خویش که در آثار فیلسوفان طبیعی به عمل آورده بود، مطالعات و پژوهش

( را به νοῦς، نوسحتی آناکساگوراس که عقل)– های آنانکند که از آرا و اندیشهبیان می

کند و با معرفی آن سعی در تعیین آنچه بهترین عنوان اصل سامان بخش همه چیز معرفی می

آورد و از آن به عنوان سفر دوم رو به تحقیق دیگری رو می این شود؛ ازنومید می -است، دارد

 کند:یاد می

که از تحقیق دربارة چیزها خسته شدم، او ]سقراط[ گفت، هنگامی

سوف ک که به هنگاماندیشیدم که باید مراقب باشم ]و[ از تجربۀ کسانی

کنند، اجتناب ورزم، زیرا برخی از آنها به بینایی به خورشید نگاه می

رسانند، مگر آنکه انعکاس خورشید را در آب یا چیزی خود آسیب می

مانند آن مشاهده کنند. همین اندیشه از ذهنم گذشت و ترسیدم که 

 انفسم کامالً نابینا شود اگر با چشمانم به چیزها بنگرم و بکوشم آنها ر

 هاسلوگویک از حواسم دریابم. بنابراین اندیشیدم که باید در  با هر

 اُنتُن)  ( پناه گیرم و حقیقت واقعیاتτοὺς λόγους،توس لوگوس)
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 ( را از طریق آنها تحقیق کنمὄντων τὴν ἀλήθειαν، تِن آلِثیان

(9e-9d33.) 

رضیه درنظرگرفت، ای برای ارائه روش فتوان آن را به عنوان مقدمهدر این فقره، که می

، اِرگا) ( از طریق پدیدارهاτα ὄνταتا اُنتا، ) افالطون بین مطالعه و تحقیق درباره واقعیات

ἐργα گذارد. البته ذکر این نکته ضروری است که افالطون براساس شیوة تمایز می لوگوی( و

 کنداینگونه عمل میجا نیز وید در اینجبهره می آیرونیسائل جدی از معمولش که در بیان م

(Bedu-Addo, 1979, p: 112زیرا می ،)توان ادعا کرد مطالعه واقعیات (realities) 

نه تنها مطالعه از طریق تصویر نیست بلکه همانطورکه مشخص است شیوة  لوگویاز طریق 

در  دهد. افالطونمُرجح افالطون است و این شیوه را دربرابر شیوة فیلسوفان طبیعی قرار می

 تواند حق مطلب را به جا آورد: کند که تمثیل مذکور نمیدامه اذعان میا

ی که پذیرم کساما، شاید این تمثیل نامناسب باشد، زیرا مطمئناً نمی

دهد بیش از کسی چیزها را از طریق کلمات مورد پژوهش قرار می

 (.8a166-9e33نگرد با تصاویر سروکار دارد)که به واقعیات می

روشی است که افالطون  لوگویقابل استنباط است که مطالعه از طریق  خوبیبهرو،  این از

های متأخر خود نیز به نحوی دیگر همچنان برای آن ارزش فراوان قائل است. او حتی در محاوره

که  -ِسیاسیمرد درگیر تحقیق و پژوهش درباره مسائل مطرح شده از این طریق است. وی در

باردیگر به نوعی این مطلب را بیان  -شودمی متأخر افالطون محسوبهای محاوره از جمله

 کند:می

توانند دریابند که برای برخی از کنم اکثر مردم نمیاما فکر می

چیزهایی که هستند، تصاویر محسوسی وجود دارد که به آسانی 

شود، و خاطر نشان کردن آنها اصالً دشوار نیست و اگر فهمیده می

دهد، و برای فردی ثبات آنها باشد براحتی انجام میفردی خواهان ا

ح و آنکه به توضیکه خواهان تبیین شدن یکی از این چیزهاست بی

ل، بیین کرد. درمقابتوان ]آن را[ تتشریح پر زحمتی ]نیاز[ باشد می

ترین و ارزشمندترین چیزها هستند، اصالً که مهمبرای چیزهایی 

ی ااستفاده نوع بشر به نحو ساده هیچ تصویری وجود ندارد که برای



  13، شماره 39، پاییز و زمستان 16سال  ،اهی فلسفیژپوهش/ 2

بتوان ]آن را[ عرضه کرد... و به این دلیل است که باید به ]نحوی[ 

از هرچیزی ارائه کرد و دریافت؛ زیرا  لوگوسی تمرین کرد که بتوان

 ترین چیزهااین چیزهایی که بدون جسم هستند، زیباترین و مهم

ر نشان چیز دیگ هستند، که آشکارا فقط با توضیح و تشریح نه هیچ

 (.0a820-13e829) شوندداده می

را در پدیدارها و نیز درمورد اموری که  لوگویدرواقع، افالطون روش پژوهش از طریق 

داند. وی حتی درمورد امور نوع دوم تنها راه ممکن ازای محسوس ندارند، کارآمد و مفید میمابه

 داند. میسر می لوگویوجو را از طریق تحقیق و جست

 «لوگوی» نخست معنای فایدونترتیب، ضروری است پیش از بررسی روش فرضیه در بدین

(λόγοι بیان شده در فقرة )9e33  را مورد بررسی قرار دهیم. بسیاری از فایدون

گیرند. از جملۀ آنها ( درنظر میdefinitions) پژوهان این کلمه را به معنای تعاریفافالطون

داند، این کلمه را محدود به تعاریف نمیادّو -بدونام ببریم. هرچند ادّو -بدوتوانیم از بالک و می

( theories) هانظریه ( وaccounts) دهد که این معنا را از تبییناتبه خرج نمی کوششی نیز

(. شاید دلیل این امر را بتوان این گونه بیان Bedu-Addo, 1979, P: 114) متمایز سازد

عنی داند. یمیفایدون را در ارتباط با بخش پیشین  لوگویقراط به کرد که وی روی آوردن س

زی این امر به چی ادّو-بدوراند که بنظر آنجایی که سقراط سخن از تمرین مرگ فیلسوف می

ات، یعنی تبیین– به هر معنایی لوگویگردانی از محسوسات داللت ندارد. بنابراین جز روی

بر مطالعه چیزهاست که برخالف فیلسوفان طبیعی بر که باشد، از نظر وی داللت  -تعاریف

و فرضیه که در  9e33ده در بیان ش لوگوی(. اما بالک بین ibid) اساس محسوسات نیست

d161 گذاردز میایشود، تممطرح می (Bluck, 1957, P: 24 او معتقد است در فقرة .)

رسد بالک ترتیب، به نظر میبدینشویم. اخیر از تعریف سقراطی به فرضیۀ افالطونی منتقل می

درصدد مرزگذاری بین تفکر سقراطی و افالطونی است. رویکردی که نگارنده چندان با آن 

سو نیست؛ زیرا بر این باور است که هرگونه سعی و کوشش در این زمینه سوبژکتیوو ذهن هم

ست هدف تعیین این امر نینظر با تایت، در اینجا شارح در این امر بسیار دخیل است. ازاینرو، هم

که آیا آنچه به عنوان سرگذشت فکری سقراط بیان شده به سقراط تاریخی متعلق است یا خیر. 

 ,Tait) کندتوان گفت افالطون دیدگاه خود را از طریق سقراط بیان میهرچند به طورکلی می
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1986, P: 456در  الطونبه معنای تعریف، به همان معنایی که اف لوگویرسد (. به نظر می

یش از دستیابی پ هفتم نامۀکند، نیست. در بیان می قوانینو نیز در  نامۀهفتمسیر معرفتی که در 

( ὀνόμα، اُنُمانام ) -1( توجه به چهار مرحله ضروری است: ὀντα،اُنتا) به معرفت از واقعیات

، اپیستمهدانش ) -9( εἰδώλων، ایدولون) تصویر -9( λόγος ،لوگوستعریف ) -8

ἐπιστήμη) (b999-991افالطون در توضیح منظور خویش از مثال دایره بهره می .) برد و

 ای از محیطِ آن با مرکزش به یک اندازهشکلی که فاصلۀ هر نقطه»کند: می تعریفآن را چنین 

س از و نیز پ لوگویبراساس آنچه در فقرات پیش از بکارگیری  فایدون. اما، در 3(b998) «باشد

داللت بر تعریف ندارد. افالطون در فقرات قبل به انتقاد از شیوة فالسفه  لوگویکند، یآن بیان م

آورد و آنها را به میلوگوی سوی دارد که رو بهکه اظهار میطبیعی پرداخته است و هنگامی

کند، مسلم است که منظور وی چیزی بسیار بیشتر از تعریف است. عنوان پناهگاه توصیف می

ی فراوان حاصل هاامری است که پس از تأمل و پژوهش لوگوی رسدبه نظر میرو،  این از

. درواقع، افالطون دربارة 61تر استمحتمل« نظریه»به مثابۀ  لوگوی ترتیب، تعبیرشود. بدینمی

، وگویل ترین کاستیپردازد. او مهمورزی مینظریهعلتِ پیدایش، هستی و نابودی پدیدارها به 

داند که از آن در فلسفه ارسطو به علت چیزی میفالسفه طبیعی را عدم توجه به آنیا نظریۀ، 

افالطون نظریۀ مثل است که خود مستلزم بررسی و تحقیق  لوگویِشود. البته غایی یاد می

براساس روش فرضیه است. بنابراین، روش فرضیه، همانطورکه پیشتر نیز گفته شد، قابل اطالق 

 نظریۀ مثل است.بر پدیدارها و نیز 

دهد. دراینجا افالطون، را توضیح می لوگویآوری به همچنین افالطون چگونگی روی

(، به توصیه Guthrie, 1975, Vol: 4, P: 352) کندهمانطورکه گاتری خاطر نشان می

که عبارت است از پشت سرگذاشتن حواس. البته، بکارگیری عقل  11کندپارمنیدس عمل می

ی به معنای قطع هرگونه ارتباط با حواس برای نیل به معرفت از مثل که پردازمحض در نظریه

شود، نیست. زیرا افالطون در در سفر دوم به عنوان علت پیدایش، هستی و زوال معرفی می

ند که کپردازد و اظهار میبه نقش ادراک حسی در فرایند یادآوری می فایدونهای پیشینِبخش

(. بنابراین، 8b89-8) توان به خود برابری نائل شدابر است که میهای برها و سنگبا دیدن چوب

منظور افالطون از پشت سر نهادن حواس نفی نقش آنها در فرایند دستیابی به معرفت نیست، 

بت به را نس لوگویبلکه نفی و ردِ متوقف شدن در این مرحله است. ازاینرو، او مطالعه از طریق 

کند. ه نوعی مطالعه از طریق مشاهده تجربی است، بهتر قلمداد میمطالعه از طریق پدیدارها،که ب
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 περὶ τοὺς λόγους،سپِری توس لُگوس تِخنِ)لوگوس زیرا تنها از طریق فن بکارگیری 

τέχνης( )فایدون ،b36آید. ( مقدمات الزم برای یادآوری و درنتیجه معرفت به دست می

، نظریات، مورد بررسی قرار گیرد، زیرا به طورمشروط صادق درنظر لوگوی ضروری است درستی

گرفته شده و تا صدقشان تأیید نشود نظریۀ مورد نظر تبدیل به معرفت نخواهد شد. نحوة فرض 

 چنین است: لوگویو استنتاج نتایج از یک 

ام در [ را به عنوان فرضیهλόγον ای،]نظریهلوگوسی در هر مورد 

ت آید، ]آن را[، در مورد علترین به نظر میکنندهقانعگیرم که نظر می

هر آنچه با آن  کنمو هر چیز دیگری، به عنوان صادق لحاظ می

 قیعنوان کاذب تل به موافق باشد، و هر آنچه با آن موافق نباشد

-ات حمله کرد، او را نادیده میفرضیهکنم.... اگر کسی به خودِ می

اینکه بررسی کنی که آیا نتایجی که از گیری و پاسخ نخواهی داد تا 

شود با یکدیگر سازگار هستند یا با هم آن ]فرضیه[ ناشی می

 (.d161-9a166) اندمتناقض

فقرة فوق بر روند تعریف فرضیه و اخذ نتایج سازگار با آن داللت دارد؛ زیرا افالطون بیان 

-کنندهرا که قانع لوگوسی -اعم از پدیدارها یا مثل -چیزی کند که در مورد تحقیق دربارة هرمی

، یعنی گوسلوترین کنندهکند. اکنون این پرسش قابل طرح است که قانعترین است، فرض می

نیز به ضرورت توسل به بهترین و انکارناپذیرترین نظریه  c29نظریه، چیست؟ پیشتر در فقره 

مکان حصولِ معرفت قطعی از جاودانگی نفس دچار که سیمیاس درمورد ااشاره شده بود، جایی

وان از آن تداند که میشود و چاره را در توسل به بهترین و انکارناپذیرترین نظریه میشک می

ها و چونان قایق اودیسه در دریای متالطم اندیشه بهره جست. حال پس از تمامی پژوهش

و  و پی به نابسندگی ین انجام دادهات فیلسوفان پیشوجوهایی که سقراط در آرا و نظرجست

ترین نظریه چیزی جز فرض وجود مثل کننده، قانعاست هایشان بردهحتی ناکارآمدی نظریه

 ،فایدون) شود( توصیف میsafeای مطمئن )باشد. فرض وجود مثل به عنوان فرضیهنمی

d161یین است به تب مندی جزییات محسوس از آنها افالطون قادر(. براساس این فرضیه و بهره

آنکه برخالف نظریه فیلسوفان طبیعی به ناسازگاری علتِ پیدایش، هستی و زوال بپردازد، بی

دچار شود. بنابراین افالطون معتقد است اگر فرض کنیم که مثل وجود دارند و نیز محسوسات 
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ت شان از مثل به دسمندیهای خود را به علت حضور مثل در آنها یا به علت بهرهویژگی

تلقی  «ب»ص نسبت به شخ« الف»را علت بلندتر بودن شخص « سر»صورت آورند، در اینمی

، اِنانتیُس لوگوس) ورت همواره در معرض خطر ناسازگاریرد. زیرا در غیر این صنخواهیم ک

ἐναντίος λόγος را علت بلندتر بودن بدانیم، همچنین « سر»( قرار خواهیم داشت. زیرا اگر

ست. البته ا« الف»نسبت به شخص « ب»تر بودن شخص هعلت کوتا« سر»بگوییم توانیم می

 که خود کوچک است. به« سر»تر است به علت تر، بزرگتوانیم بگوییم بزرگهمچنین می

ا شود، بدانیم، باردیگر بمی« دو»عالوه، هرگاه جمع و تقسیم را به عنوان علت اینکه یک چیز 

 مند ازاین است که بهره« دو»شویم. ازاینرو، فقط علت روبرو میها همین نوع از ناسازگاری

سان افالطون با این فرضیه و به عبارت مندی آن از واحد. بدیندوئیت است و علتِ یک بهره

کننده به تبیین علت پیدایش، هستی و زوال و معماهای طرح شده قانع لوگوی دیگر فرض یک

 پردازد.( میb38-c30در )

یابیم که افالطون از همان ابتدا اساساً با طرح فرضیۀ ، درمیفایدونتأمل در کل  البته، با

وجود مثل و اخذ نتایج سازگار با آن سروکار دارد. او با فرض نظریۀ مثل نه تنها مسئلۀ علت 

 ,Kahnکند )همانطورکه کان نیز خاطر نشان می -کند، زیراپیدایش، هستی و زوال را بیان می

1999, P: 314)- شود کهنخستین دفاعِ سقراط برای میل به مُردنش با این ادعا آغاز می 

(، همچنین مبنای آموزة d 09،فایدون) «گوییم چیزی ]مانند[ خود عدالت وجود داردمی»

اگر واقعیاتی که همواره در حال سخن گفتن »یادآوری نیز چیزی جز فرض وجود مثل نیست: 

دارند بنابراین نفوس ما نیز باید  همۀ واقعیاتی از این نوع ... وجوداز آنها هستیم، امر زیبا، خیر، و 

که سیمیاس و بعد(. همچنین هنگامی d 80،فایدون) «پیش از تولدمان وجود داشته باشند

کند، سقراط به وی گوشزد اعتراضی براساس آموزة هماهنگی بر فناناپذیری نفس وارد می

ناسازگار است و باید سیمیاس بین این دو آموزه یکی را انتخاب کند که این آموزه با یادآوری می

(، زیرا آن را بدون هیچ c 38،فایدون) کشدهماهنگی دست می -کند. سیمیاس از آموزة نفس

عنی نظریۀ ی -ای، استداللی، پذیرفته بوده است. درحالیکه آموزة یادآوری براساس فرضیهلوگوس

وان با کان موافق بود که نه تنها این نظریه در تار و پود تمی اثبات شده است. بنابراین -مثل

 ای از آن عمالً نمایانگر بکارگیری روش فرضیه استتنیده شده است، بلکه بخش عمده فایدون

(ibid, P: 315 آموزة یادآوری براساس اینکه با نظریۀ مثل سازگار است تأیید و آموزة .)

ی مانند ترتیب، نظر شارحانشود. بدینظریه رد میهماهنگی به علت ناسازگاریش با این ن -نفس
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 ,Gulley) گالی که معتقدند بین روش فرضیه و نظریۀ مثل فقط پیوند اتفاقی وجود دارد

1962, P: 40رسد.(، چندان درست به نظر نمی 

تایج ، و اخذ و پذیرش نلوگوسترین کنندهافالطون پس از بیان مرحلۀ فرض فرضیه، قانع

 پردازد: ه ذکر چگونگی بررسی صدق خود فرضیه نیز میسازگار با آن ب

ات ارائه دهی به این و هرگاه ضروری باشد که تبیینی از خود فرضیه

ی اکنی، فرضیهشیوه اقدام خواهی کرد: فرضیۀ دیگری را فرض می

نماید تا اینکه به چیز واالتر می هااز بهترین فرضیهکه به نظر تو 

اما اگر خواهان کشف حقیقت باشی، این دو ای برسی، مناسب و بسنده

( ]با هم[ در ὶντιλογικοἀ، آنتی لُگیکُی) 81را مانند اهل مجادله

( ἀρχῆς، آرخِس) مبادیبحث و جدل نخواهی آمیخت که از طریق 

وگو آمیزند[. آنها اصالً گفتو نتایج آن را در آنِ واحد ]با یکدیگر درمی

آنها را  91شاندهند، بلکه حکمتای ارائه نمیکنند و هیچ اندیشهنمی

سازد همه چیز را ]باهم[ درآمیزند و معهذا از خودشان راضی و قادر می

ساس ا کنم ]برباشند، اما اگر تو فیلسوف باشی، تصور میخرسند می

 (.9a168-9d161) گویم عمل خواهی کردآنچه[ می

فرض  -1داند: ری میترتیب، افالطون دو فرایند را برای تبیین خود فرضیه ضروبدین

 تریناسبای نهایی که منآید تا نائل شدن به فرضیهها میای که به نظر بهترین فرضیهفرضیه

توان آن را راه و روش فیلسوف دانست که رعایت آنچه می -8باشد. می هاترین فرضیهو بسنده

  عدم خلط مبادی با نتایج است.

ت به فرضیۀ نهایی نائل شده اس فایدونافالطون در آن است که آیا  برانگیزاما، نکتۀ بحث

که بنابر صدق آن درستی فرضیۀ نخستین نیز اثبات شود و ازاینرو، فرضیه نخستین از حالت 

معتقد است هرچند به مثالِ خیر در ادّو -بدوفرضیۀ صرف درآمده و تبدیل به معرفت شود؟ 

تصریح نشده است اما، این محاوره متضمن مثالِ خیر به عنوان اصل نامشروط است و  فایدون

بر این اعتقاد است که هیچ چیزی نیز مانع چنین تفسیری نیست. بنایراین به نظر وی فرایند 

، باور صادق، به معرفت است. در نتیجه، به جاودانگی نفس لوگویصعودی روش فرضیه تبدیل 

ت. زیرا اشتوان معرفت دوجود واقعیات واالتر، یعنی مثل، است نیز می که خود مبتنی بر فرض
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 براساس روش فرضیه و دستیابی به اصل نامشروط این امر را اثبات کند افالطون توانسته است

(Bedu-Addo, 1979, P: 122 .)داندآرامش سقراط را مؤید این مطلب می ادّو-بدو 

(Bedu-Addo, 1979, P: 111 اما، به نظر .) فایدوننگارنده، از آنجا که افالطون در 

 9a166نظر بود، زیرا در توان با بِدو همگذارد نمیمیان روش فرضیه و دیالکتیک تمایز نمی

 بندد.گوید این روش را در مورد علت و هر چیز دیگر بکار میمی

کند. او روش قلمرو روش فرضیه و دیالکتیک را کامالً مشخص می جمهوریافالطون در 

کنند؛ درحالیکه دیالکتیک را روش دانان از آن استفاده میداند که هندسهفرضیه را روشی می

توان تا این حد با بِدو موافق بود که روند صعودی کند. بنابراین میخاص فیلسوف معرفی می

ه آیا است. اما اینک جمهورییند صعودی روش دیالکتیک در مانند فرا فایدون توصیف شده در

مثال خیر را به عنوان اصل نامشروط در ذهن دارد محل تردید است و  نیز فایدون افالطون در

چنین چیزی را استنتاج کرد. بنابراین، برخالف نظر بِدو، با  فایدون توان از متنبه آسانی نمی

مثل در این محاوره و نیز بقای نفس پس از مرگ توان مدعی شد که نظریۀ قاطعیت نمی

ن نیازمند که صدق خود آ -ای واالترموضوعاتی هستند که افالطون توانسته است با بیان فرضیه

به اثبات آنها نائل آمده باشد. این مطلب از اظهار تردید و شکی که  -به فرضیۀ دیگری نیست

 شود، روشن است.از زبان سیمیاس پیش از بیان روش فرضیه مطرح می

ای به عمل آوریم، مقایسه فایدونو  منوناگر بخواهیم میان روش فرضیه مطرح شده در 

اخذ نتایج و  -1ایم:نخست باید بگوییم که در این دو محاوره با دو فرایند تعریف فرضیه مواجه

 منونر دبیان فرضیۀ واالتر برای تبیین فرضیۀ نخستین.  -8حاصل از آن فرضیه.  بررسی نتایج

ردازد، درحالیکه پافالطون بیشتر به تبیین خود فرضیه، فضیلت عبارت است از نوعی معرفت، می

شود. البته تالش وی بیشتر صرف اخذ نتایج سازگار با فرضیۀ خود، نظریۀ مثال، می فایدوندر 

در این  لوگوس است و لوگوس فرضیۀ مطرح شده خود یکمنونباید در نظر داشت که در

 فرضیه و به تعبیر دیگر فایدونکه در  ( دارد در حالیdefinition) ه داللت بر تعریفمحاور

 ( است.theories) هامطرح شده به معنای نظریه لوگوی

 جمهوریروش فرضیه در ( 9

 .Crombie, 1963, Vol) دکنی ذکر میور که کرومبط، همانهوریمجه در یروش فرض

II, P: 548 عمیقاً مرتبط با دیالکتیک است از اینرو در تبیین این روش باید به این نکته ،)
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یک نیز بایست تاحدی به دیالکتتوجه داشته باشیم، زیرا ناگزیر برای تبیین روش فرضیه می

 توان شناخت بهتری از آنها بدست آورد. های بین این دو روش میپرداخت؛ و با بیان تفاوت

ضمن بیان تمثیل خط مطرح  جمهورینخست در کتاب ششم  هوریجمروش فرضیه در  

از روش فرضیه را تشکیل  بخشیفایدون و  منون، فرایند صعودی، که در جمهوریشود. در می

-شود. همین مطلب دستاویز نقد جدی افالطون بر روش هندسهداد، از روش فرضیه سلب میمی

 گیرد:دانان قرار می

هل هندسه، حساب و مانند آنها فرد و زوج، دانی که اکنم میتصور می

اشکال ]هندسی[ مختلف، و سه نوع زاویه، و چیزهایی از این قبیل 

-کنند، گویی آنها را میرا در هریک از تحقیقات خود فرض می

نند کدهند و فکر نمیهای خود قرار میشناسند. ایشان اینها را فرضیه

ود و چه برای دیگران، ارائه که الزم است تبیینی از آنها ، چه برای خ

اند. و از این اصول نخستین دهند، گویا آنها برای همه واضح و روشن

 روند، ]تا[ به توافق کامل دست یابندسوی مابقی مراحل پیش میبه

(1d-8c916) 

 های خود را به عنواندانان فرضیهکند که هندسهبار دیگر به این مطلب اشاره می افالطون

. 91دانند که درمورد آنها تبیینی ارائه دهند( و ضروری نمی9b911) کنندلحاظ میاصول نخستین 

 ایدونفو به خصوص در  منونکه در درحالیکه اهل دیالکتیک به مانند روش فرضیه آنگونه

ود، اما برخالف شنیز با فرضیه شروع می کنند. یعنی روش دیالکتیکیتوضیح داده شده، عمل می

یین شود، بلکه تبلحاظ نمی« اصل نخستین»نخست و اولیه به عنوان فرضیۀ  روش هندسی،

یگری های دفرضیۀ نخست و اولیه ضروری است؛ تبیینی که در فرایند صعودی به فرضیه

( 0b911-8) شودرسد تا درنهایت به اصل نامشروط همه چیز، یعنی مثال خیر، ختم میمی

(Rickless, 2007, P: 14بنابراین به نظر می .) رسد که دیدگاه افالطون درمورد هندسه

منون ست. زیرا، همانطورکه پیشتر بیان کردیم، افالطون در و ریاضیات تاحدی تغییر یافته ا

برای  -کندکند به صراحت بیان میمعرفی می که برای نخستین بار روش فرضیه راهنگامی

س روش که براسا -خیر پاسخ به پرسش منون درخصوص اینکه آیا فضیلت آموختنی است یا

(. اما اکنون تغییر موضع داده و کاربرد روش آنان 9b28-9e20) دانان عمل خواهد کردهندسه
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کند و معتقد است که ریاضیدانان هنوز به نوعی با جهان مادی سروکار را در قلمرو فلسفه رد می

پشت سر جهان مادی را  ( در حالیکه اهل فلسفه0a911, 8e916, 9b916 جمهوری) دارند

ع کنند که بنا به عقیدة وی دیالکتیک واالترین نوگذاشته و براساس روش دیالکتیک عمل می

زیرا متعلق آن واالترین چیزها یعنی مثل هستند که فقط با دیدة عقل  91معرفت فلسفی است

دو نقد مهم را بر ریاضیدانان و  جمهوریاند. به عبارت دیگر، افالطون در ( قابل دریافتنوس)

ریاضیدانان برخالف  -1سازد: روش بکار گرفته از سوی آنان، یعنی روش فرضیه وارد می

های فرضیه آنان قادر نیستند -8باشند. فیلسوفان هنوز وابسته به جهان مادی و محسوس می

های خود خود را اثبات کنند و تبیینی از آنها ارائه دهند، بنابراین نتایجی که آنان در پژوهش

ک های تبیین ناشده هستند. اما فیلسوفان براساس روش دیالکتیرسند، مبتنی بر فرضیهبدان می

به طور مشخص منظور خویش از این دیالکتیک را در تمثیل خط اظهار  کنند. افالطونعمل می

(. در این تمثیل، خطی فرض و چهار سطح معرفت بر روی آن مشخص e911d-963) داردمی

( است که σιςῶγνگنوسیس، ) تقسیم شده نمایانگر قلمرو معرفتشود: بخشِ نخست خط می

 ( و اندیشیدنνόησις نوئسیس،) شود که به ترتیب عبارتند از تعقلت تقسیم میسمخود به دو ق

شود که این بخش ( را شامل میδόξαدُکسا، ) (، و بخش دوم قلمرو عقیدهδιάνοια ،دیانویا)

 ( وπίστις ،پیستیسند از اطمینان یا اعتماد)شود که عبارتنیز به دو قسمت دیگر تقسیم می

ا ای از معرفت و باساس تمثیل مذکور ریاضیات به عنوان مرتبه (. برεἰκασίαاِیکاسیا، ) پندار

قرار  -پردازدکه همانا به اعیان محسوس می -متعلقات خاص خود حدوسط معرفت و عقیده

 تقسیم شده است. در این مرحله استترین بخش خط . و جایگاه معرفت حقیقی در فوقانی01دارد

ای هدان برای نیل به معرفت راستین باید با بکارگیری دیالکتیک بر محدودیتکه دیالکتیک

سو ضروری است که برخالف روش فرضیه از کمک روش فرضیه غلبه کند. بنابراین، از یک

ا به عنوان ها رفرضیه محسوسات بهره نجوید و فقط با مفاهیم معقول کار کند. از دیگر سو، باید

های مشروط لحاظ کند تا از آنها یا تبیینی ارائه دهد، یا اگر الزم بود آنها را کنار فرضپیش

 بگذارد.

( ضمن توصیف دیالکتیک، 998-9) در فقرات جمهوریافالطون بار دیگر در کتاب هفتم 

داند که در ری میکند. وی دیالکتیک را سیمی به تفاوت بین روش فرضیه و دیالکتیک اشاره

 ,Crombie)گوید چنانکه کرومبی می –توان فرایند طی شده در روش دیالکتیک را آن می

1963, Vol. II, P: 550 )– بندی کرد:صورت زیر صورته ب 
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شد به کوبینش عقالنی از طریق تعقل محض یعنی صرفنظر از ادراکات حسی می -1

دهد که به خود خیر نائل ادامه میخود هر چیزی دست یابد و این روند را تا جایی 

 شود.

این بینش و بنابراین سیر دیالکتیکی بدون نقش علومی مانند ریاضیات حاصل   -8

توان به خود هر چیزی و در نهایت مثال خیر شود. اما براساس دیالکتیک مینمی

ست برای بد ای ضروریدست یافت که البته هندسه و علوم خویشاوند با آن مقدمه

 ین توانایی است.آوردن ا

تفاوت بین دیالکتیک و دانشی مانند هندسه در آن است که هرچند هندسه تاحدی  -9

یابد، اما از آنجا که مبنای تحقیق خود را استوار بر دست می« به آنچه هست»

دهد و قادر به ارائه تبیینی از آنها نیست، نحوه های اثبات نشده قرار میفرضیه

 بیداری بلکه گویی در رویا است.  اش به حقایق نه دردسترسی

کند و بسوی ها را تخریب میدیالکتیک تنها طریق پژوهش است که فرضیه -9

 81رود.نخستین اصل نامشروط پیش می

 تواند تبیینی از هستی هر چیزی ارائه دهد. دان تنها کسی است که میدیالکتیک -9

در اینجا نیز همچنان افالطون هندسه و ریاضیات را از آنجا که کامالً مستقل از 

اد قرار اند، مورد انتقحواس و تجربه نیستند، و ناتوان از نائل شدن به اصل نامشروط

گدار  از فرضیه بعنوان سنگ b911دهد. اما در عین حال همانطورکه در فقره می

رای شروع ای بهندسه را به مثابه مقدمهکند، در اینجا نیز در سیر دیالکتیکی یاد می

ظهار توان همراه با کرومبی اکند. بنابراین در اینجا میسیر دیالکتیکی قلمداد می

(؛ بدین معنا که ibid) گویدافالطون به دو شیوه از فرضیه سخن می کرد که

ه روش فرضیه دارد زیرا آن را به عنوان سکوی افالطون از سویی نگاهی مثبت ب

 بنابراین روش بکار کند و همچنین هندسه ودان لحاظ میپرش برای دیالکتیک

ی داند. از سورفته در آن را چونان دانشی مقدماتی اما ضروری برای دیالکتیک می

گفته شده، یعنی پایبندی آن به جهان محسوس و  تردیگر به همان دالیل پیش

نان و دااصول خود، هندسه نشدن به اصل نامشروط و عدم توانایی در تبیین نائل

 دهد.روش فرضیه را مورد نکوهش قرار می
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روش فرضیه در نسبت با دیالکتیک است که  جمهوریشود که در ترتیب مالحظه میبدین

است که  نکند، اما مسلم ایای به نقش مثبت فرضیه میهشود و اگرچه افالطون اشارتبیین می

از آن برخوردار است. دلیل این تغییر  فایدونو  منونروش فرضیه فاقد جایگاهی است که در 

ست. دانجمهوری تر مثل و به ویژه مثال خیر در توان در نقش پررنگرویکرد نزد افالطون را می

 وافالطون دانش فلسفی عبارت است از دیالکتیک که متعلق آن ذوات پایدار  عقیده به زیرا

 . همچنین21نامتغیر، یعنی مثل، است و در رأس آنها، مثال خیر به عنوان اصل نامشروط قرار دارد

شود و به عنوان کسی معرفی دان نامیده میفردی که مجهز به این دانش است دیالکتیک

 ، از ذات هرچیزی ارائه دهدلوگوسیدانان تعریفی، شود که قادر است برخالف هندسهمی

افالطون ضمن مشخص  جمهوریتوان گفت در (. بنابراین به صراحت میb 999،جمهوری)

کند نمودن تفاوت روش دانش ریاضی و دیالکتیک به روشنی متعلق هر یک از آنها را بیان می

 نامد.روش دیالکتیک می داند و طریق حصول آن رادان را مثل میو متعلقِ دانش دیالکتیک

 گیرینتیجه

ورزی خویش دربارة روش فلسفی طی سیری که افالطون در اندیشه براساس آنچه بیان شد،

 جمهوریو  فایدون، منونکند، نشان داده شد. بنابر روند طی شده در آثار وی به ویژه می

کند و در نظام توان گفت که هرچه نظریۀ مثل نزد افالطون جایگاه واالتری پیدا میمی

میزان نیز افالطون از یکسان دانستن روش اهل یابد به همان اش اهمیت بیشتری می فلسفی

شود اشارات متعددی یافت می منونگیرد. در حساب و هندسه با روش اهل فلسفه فاصله می

ر توانیم استنباط کنیم که افالطون درو، می این باشد. ازدار نظریۀ مثل میکه به نوعی طالیه

است. در  دانان نظر داشتهروش هندسهتالش برای یافتن شیوه مناسب برای فلسفه بیشتر به 

ی شود و با استناد به آن جاودانگکه نظریۀ مثل برای نخستین بار به صراحت مطرح میفایدون 

ید. آشود سخنی از ارتباط روش فرضیه و روش اهل حساب و هندسه به میان نمینفس اثبات می

آثار  ترین جایگاه را نسبت بهواال در آن مثل تردید نظریۀکه بی جمهوریبه همین ترتیب، در 

افالطون دارد، شاهد تالش افالطون برای روشن ساختن تمایز روش هندسه و روش فلسفه 

هستیم. گویی در این مرحله افالطون بر این عقیده است که نقشی بیش از آنچه درخور حساب 

 وم نزد او نسبتکه همچنان این علحالو هندسه است بدانها افاضه کرده است. ازاینرو، درعین

مانند و به نقش مؤثر آنها در نائل شدن به معرفت حقیقی، یعنی به سایر علوم برتر باقی می
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ای ضروری برای دستیابی به متعلقات ، اذعان دارد، زیرا این علوم را به عنوان مقدمهاپیستمه

کار گرفته بکند؛ و بدین سان با جنبه مثبت روش فرضیه حقیقی معرفت، یعنی مثل، معرفی می

ایم، اما در نهایت معتقد است حساب و هندسه در قیاس با فلسفه دارای شده در این علوم مواجه

رفت های نامتغیر و ثابت و معاند. زیرا تنها طریق نائل شدن به هستیتریمقام و جایگاه پایین

 حقیقی دیالکتیک است. 

 هانوشتپی

ای . آموزة یادآوری به گونه(recollection)یادآوریبراساس این آموزه یادگیری عبارت است از  .1

است که وضعیت وجودی انسان را در قلمرو کسب معرفت در حالت میانه یعنی بین دانایی کامل و 

( و بارها زندگی را از سرگرفته است و b21دهد. زیرا نفس انسان فناناپذیر است )جهل مطلق قرار می

( و از آنجا که کل طبیعت خویشاوند و 0c21گی پیشین دریافته)همۀ چیزها را در این جهان و در زند

برد. بنابراین امکان دستیابی به معرفت (، ازاینرو انسان در جهل مطلق بسر نمیd21شبیه هم است)

 دانسته است فراموش کردهغیرممکن نیست. همچنین، از آنجاکه نفس انسان هنگام تولد آنچه را می

مل نیز قرار ندارد. پس، تالش برای به دست آوردن معرفت بیهوده و عبث درنتیجه درحالت دانایی کا

 نخواهد بود. 
Addo, -Beduارحان افالطون هم نظر است. به عنوان مثال رک. ارنده با برخی از شاین باره نگ در .8

یر طورکلی به پرسشی غتوان از بنسون یاد کرد که معتقد است روش فرضیه به. در مقابل می1984

ود که شپردازد. وی بر این نظر است که روش فرضیه هنگامی بکار گرفته میچیستی چیزی میاز 

 Benson, 2003, P:8. میل استچیستی چیزی بی دربارةمخاطب به تحقیق 

 ،الخسهای محاوره -های تعریفیبسیاری از جمله والستوس، معتقدند شیوة افالطون در محاوره .9

. که به ترتیب شجاعت، منونو  کتاب اول جمهوری، هیپیاس بزرگ، خارمیدس، ائوثوفرون، لوسیس

 اِلِنخُس -ردگیدوستی، دینداری، خویشتنداری، زیبایی، عدالت و سرانجام فضیلت مورد بررسی قرار می

 ,Valastos, 1994 داند.را رد کردن، بررسی انتقادی و انتقاد کردن می اِلِنخُساست. والستوس 

P: 2. 
قابل تحویل به دو  جمهوریو  فایدون، منونویژگی محوری در هر سه محاوره بنسون معتقد است  .9

ها برای دستیابی به پاسخ موضوع مورد پرسش قرار تعریف و استنتاج نتایج از فرضیه -1فرایند است : 

وی معتقد است روش فرضیه و  (.Benson, 2006. P: 85) اهاثبات یا توجیه آن فرضیه -8گرفته. 

ه (. بنابراین بibid, P: 86) اندیک روش محوری هایی ازتروای هوریـجمدیالکتیک مطرح شده در 

باهت بین به ش جمهوریدیالکتیک در  بیش از توجه به تفاوت بین روش فرضیه و رسد بنسوننظر می

 طلبد. گذارد که پرداختن به آن مجال دیگری میآنها توجه دارد. البته او بین دو نوع دیالکتیک تمایز می
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گوید معرفی روش فرضیه حیلۀ اَدُ بدان اعتقاد دارد و به صراحت می -این دیدگاهی است که بِدو .9

 Bedu-Addo, 1984, P: 3گیری تحقیق درمورد ماهیت فضیلت است.سقراط برای پی
و بعد( و نقد آنها  b88و بعد؛  c89و بعد؛  e81های متوالی برای تعریف فضیلت )منون پس از تالش .0

، بردنو راه به جایی ن گشاید و سقراط را مسبب ایجاد این وضعیتاز سوی سقراط زبان به شکایت می

ی باعث فلج ذهنی و الکنی وکند که داری تشبیه میکند. او سقراط را به ماهی برق، معرفی میآپریا

کند، بستر الزم برای طرح شبهۀ منون (. پس از آنکه سقراط به نادانی خویش اقرار میa26شده است )

 :شودفراهم می
دانی آن چه چیزی است؟ که اصالً نمی وجو خواهی کرد، هنگامینون: سقراط، چگونه چیزی را جستم .8

دانی؟ ]و[ اگر به آن که اصالً نمی حالی خواهد رسید درمورد آن به مقصود  ات دروجویچگونه جست

 (9d26-2) ای؟دانستهیابی، چگونه پی خواهی برد که آن، همان چیزی است که آن را نمیدست

پژوهانی است که چنین نظری دارد. وی بر این عقیده است که هنگامی گونزالس از جملۀ افالطون .2

ه همان بنتوان از روش مُرجح افالطون، یعنی دیالکتیک،  شود کهروش فرضیه مورد استفاده واقع می

 . Benson, 2003, P: 3.ر.ک .شد. استفاده کردصورتی که در محاورات سقراطی بکار برده می
موسوم  (cyclical argument)ایت برای اثبات جاودانگی نفس به برهان چرخهسبرهان نخ .3

ات گی نفس را اثباس یادآوری جاوداندارد براس( و در برهان دوم افالطون سعی 1e88-0e03است)

 (.2b29-9b82) معروف است (affinity argument)ویشاوندینماید. برهان سوم به برهان خ
، قوانین) (σίαὐο، اوسیابه سه مرحله تقلیل یافته: نام، تعریف و ماهیت ) نامۀهفتممراحلِ  قوانیندر  .16

d239 .) 
توانیم از گالوپ نام دانند میرا دال بر نظریات می یلوگوپژوهان دیگری که از افالطون .11

 (.Gallop,1990, P: 178ببریم)
ات را از این راه پژوهش باز دار و مگذار که عادت اندیشه»... گوید: پارمنیدس در پارة هفت چنین می .18

که با کنند، بل بسیار آزموده تو را به این راه وادارد و چشم نابینا و گوش پر فریاد و زبان تو را رهبری

 .883، ص 1928 شرف، :الدین خراسانی. ر.ک ترجمه از شرف«. منطق...داوری کن
طور خاص از اهل مجادله پروتاگوراس است. زیرا وی دو توان گفت در اینجا منظور افالطون بهمی .19

توان در مورد یک آموخت که چگونه میکتاب به همین نام تألیف کرده است و به شاگردان خود می

 زمان هر دو استدالل درست باشد.های متناقض اقامه کرد که هموضوع واحد استداللم
 رد.باست که افالطون در اینجا بکار می آیرونیوصف داشتن حکمت برای اهل مجادله مسلماً نمایانگر  .19
( است که درستی axioms) پنج اصل متعارفتوان به هندسه اقلیدسی اشاره کرد که مبتنی بر می .19

شده بود و در قرن نوزدهم ریاضیدانی مانند لباچفسکی و ریمان اصل پنجم آن را  فرضلم آنها مس

 مورد تردید قرار دادند و هندسه نااقلیدسی را پدید آوردند.
به اهمیت آن در این محاوره نزد افالطون پی برد.  جمهوریدیالکتیک در ة توان از تعداد وقوع واژمی .10

هایی که بار تکرار شده است که در محاوره 88کل آثار افالطون های آن در ریشهدیالکتیک و هم
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که در  حالی ( تکرار شده است در9c836، ائوتودموسکند فقط یکبار )رابینسون آنها را اولیه قلمداد می

رک.  .8c998و  3d991 ،9b999 ،8c999 ،9b999 ،9e999 ،0d990 ،0c998بار:  2 جمهوری

Benson, 2006. P: 86  
رسد افالطون از ریاضیات بعنوان الگوی مفهومی برای دستیابی به شناخت مثل استفاده مینظر ه ب .18

ند چ دهد. اما گویی بنظر وی هرهای ریاضی را توضیح نمیکند. البته، او چگونگی صعود از فرضیهمی

 های مختلف علم ریاضی به اوجهای بین شاخهمطالعات مقدماتی در بررسی روابط متقابل و نسبت»

 «دان است که قادر است چیزها را با هم ببیند( اما فقط دیالکتیکc998و  9b-3c991) رسدمی

(Khan, 1999, P; 296.)  ه شود کای معرفی میتوانمندی سینپوتیکاز اینرو، برخورداری از دید

 دان از آن برخوردار است. البته ورزیدگی و مهارت در علومی مانند هندسه، ریاضیات،فقط دیالکتیک

 ند.کدان در بدست آوردن این ویژگی کمک فراوانی میشناسی و موسیقی به دیالکتیکستاره
اصل پنجم « تخریب»شاید بتوان به نوعی به هندسه نااقلیدسی اشاره کرد که بنابر تعبیر افالطون با  .12

 آید. هندسه اقلیدسی به وجود می
معتقد است خورشید در جهان  افالطون .دهدمیتمثیل خورشید بخوبی جایگاه ویژه مثال خیر را نشان  .13

خورشید برای محسوسات دارای همان نقشی است که  (؛b962) محسوس تصویری از مثال خیر است

مثال خیر برای معقوالت دارا است. محسوسات نه فقط به واسطه روشنایی نور خورشید قابل رؤیت 

به همین ترتیب مثال خیر در جهان معقول شوند که هستی خود را نیز به واسطه آن دارا هستند. می

 علت وجودی سایر مثل و نیز علت شناخت آنها است.
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