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  چكيده

.  اسـت  فايـدون نوشتار حاضر شرحي مختصر بر محاورة زيباي افالطون با عنـوان            
هـاي اصـلي    انديـشي از دغدغـه     دهد كه به اعتقـاد افالطـون مـرگ          نشان مي  قالهمقدمة م 

تـر    فيلسوف است و افالطون با تصوير سقراط به عنوان فيلسوفي كه در دم مرگ شاداب              
تر از هميشه است، علت اين شادابي و شادماني را اعتقـاد بـه حيـات پـس از                     و شادمان 
و بدين  . تر از حيات دنيوي است      تب خوشايند حياتي كه براي نيكان به مرا     . داند  مرگ مي 

يعنـي خيـال    (سان مسأله اين است كه آيا فيلسوفي چون سـقراط فقـط بـه يـك خيـال                   
. دل خوش داشته است يـا نـه حقيقتـاً چنـين حيـاتي وجـود دارد                ) زندگي پس از مرگ   

بـه عـالوه دو تـصور       . نمايـد   اينجاست كه مسأله جاودانگي نفس به طور جدي رخ مـي          
افالطون از نفس به عنوان نفس بسيط و نفس سه جزئي مورد بحث قرار گرفته               مختلف  

و ضمن يافتن توجيهي براي جمع ميان اين دو تصور نشان داده شده است كه آنچـه در                  
  . موضوع بحث است، همان تصور نفس بسيط استفايدون

ث و  در ادامه مقاله، براهين چهارگانه افالطون بر اثبات جاودانگي نفـس مـورد بحـ              
بررسي انتقادي قرار گرفته و ضمن تفكيك مقدمات آن براهين، به قدر گنجايش فـضاي               

هاي افالطـون يـا       مقاله نشان داده شده است كه چگونه مباني آن براهين از ديگر انديشه            
بـه عـالوه دو نقـدي را كـه خـود            . انـد   احياناً از فيلسوفان سابق بر افالطون اقتباس شده       

ه وجود نفس و جاودانگي آن ايراد كـرده اسـت، مطـرح شـده و                افالطون در مورد مسأل   
  .اند هاي افالطون به اين نقدها نيز بررسي شده پاسخ

 گرايي انديشي، نفس، بدن، جاودانگي نفس، ثنويت، ماده مرگ :ها كليدواژه
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  مقدمه -1

نفس، فلسفه   و امروزه به طور خاص       عاميكي از مسائل اصلي فلسفه به طور        . 1-1
مسأله اين است كه آيا انسان يـك سـاحت دارد يـا        . حات وجودي انسان است   مسأله سا 

هاي مختلف    ديدگاه ،به ازاي هريك از اين احتماالت     . دو ساحت يا حتي چندين ساحت     
هـا نيـز هريـك تقريرهـاي متفـاوت و            و متعارضي شكل گرفته است و خود آن ديدگاه        

 احتمـاالتي كـه بـيش از        تـرين   ه عمـد  در اين ميان  . اند  را موجب گرديده  اغلب متعارضي   
انـد، عبارتنـد از نظريـه         ين مورد بحـث قـرار گرفتـه و همـواره محـلّ نـزاع بـوده                رساي
قائالن به نظريه تـك     ). Dualism( دو گوهري يا ثنويت      الگويو  ) Moinsm(گوهري   تك

دانند   گوهري انسان را داراي ساحت واحد يا به عبارت ديگر متشكل از گوهر واحد مي              
 در معناي دقيق كلمه ميان ساحت و گوهر فرق اسـت و ممكـن اسـت تقريرهـاي                   البته(

كننـد، بـا هـم متفـاوت          اي كه از ايـن مفـاهيم مـي           اين نظريات، بسته به استفاده     مختلف
  .اي، مؤلفه نهايي وجود آدمي، يكي بيش نيست بر طبق چنين نظريه). باشند

ير متفـاوت   صو، دو ت  )Idea(يا معنا   كه آن مؤلفة واحد را ماده بدانيم         اما بسته به اين   
را داريم و در سـوي      ) materialism(گرايي    در يك سو ماده   . از اين نظريه خواهيم داشت    

 تنها   به عبارت ديگر   گرايي مؤلفه اصلي و     ماده). idealism(ديگر ايدآليسم يا اصالت ايده      
 بـراي او    را  مجـرد  به نام سـاحت    امري   داند و يا اصوالً       مؤلفه وجودي انسان را ماده مي     

به ) reducible(در نهايت آن را قابل تأويل       گاهي بدان تن دردهد،      اگر هم    وقائل نيست   
دانـد و بـدين       در مقابل ايدآليسم همة وجود آدمي را عبـارت از ايـده مـي             . داند  ماده مي 

يا اگر هم بـه     و   نيست   معتقدترتيب اين نظريه نيز يا اصوالً به ساحت مادي براي انسان            
قابل تأويل  نتيجه  نين ساحتي قائل باشد، در نهايت آن را مولود ساحت غيرمادي و در              چ

  .داند به آن مي
گرايي به يك معنا درسـت در مقابـل هريـك از دو نظريـة تـك گـوهري و                      ثنويت

برطبـق  . گيرد و به معناي ديگر جامع هر دو تقريـر ايـن نظريـه اسـت                 ايدآليسم قرار مي  
  و دو ساحت وجود آدمي، به هيچ وجه تمايزي ظـاهري نيـست           گرايي تمايز ميان      ثنويت
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تقريرهاي . توان يكي از اين دو ساحت را به ديگري فرو كاست            تحت هيچ شرايطي نمي   
هاي آنهـا عمـدتاً معلـول تالشـي           ها و تقابل    مختلفي از اين نظريه وجود دارد كه تفاوت       

ماده و  (رابطة نفس و بدن     است كه براي تبيين و حل و فصل مسأله يا به تعبيري معماي              
گرايـي، از حوصـله ايـن         بحث پيرامون تقريرهاي مختلف ثنويت    . (دارند  مبذول مي ) معنا

توانند به كتب فلسفه نفس، و به خـصوص در زبـان              نوشتار خارج است؛ عالقمندان مي    
  ).، نوشته ريچارد تيلور، ترجمه محمدجواد رضايي، مراجعه كنندمابعدالطبيعهفارسي به 
گرايـي    تـوان نـوعي ثنويـت       اه افالطون درباره ساحات وجودي آدمـي را مـي         ديدگ

 ميـان نفـس و   - همانطور كه در ادامه بحث خـواهيم ديـد   -و به اعتقاد ا . افراطي خواند 
بـوده و    نفس موجودي متعلق به عالم بـاال         اي كه    نهگو   نهايت فاصله برقرار است، به     بدن

بدن مقام كرده است؛ پس از ترك       اين   در   پيش از بدن موجود است و فقط چند صباحي        
 بدن نيز همچنان به حيات خود، خواه در عالم ديگر و خواه در قالب ابدان ديگـر، ادامـه             

 :به تعبير ريچارد تيلور. دهد مي

افالطون و بسياري از حكماي باطني قبل و بعد از او، بـدن را زنـدان واقعـي نفـس                    

دانـستند كـه نفـس همچـون          س مـي  پنداشـتند و آن را شـيء زمختـي از گـل ر              مي

افكند، روزي شادمانه     پرد يا چون ماري كه پوستش را مي         اي كه از قفس مي      پرنده

شود تا زندگي خويش را مستقل از بدن و فارغ از قيد و بنـدهاي                 از قيد آن رها مي    

  . )، با اندكي تصرف در ترجمه62، 1379: تيلور( آن سپري كند
 قـديس   هـاي   ههاي بعد، به خـصوص در انديـش         دورهاين نوع ثنويت افراطي را در       

آگوسـتين بـه    . توان ديد    نيز مي   ) م 1596-1650(و رنه دكارت    )  م 354-430(آگوستين  
واسـطة مكتـب نوافالطـوني، بـسيار از افالطـون تـأثير               بهعنوان يك متفكر مسيحي كه      

.  كوشـيد  پذيرفته بود، اين نظريه افالطـون را نيـز اقتبـاس كـرد و در شـرح و بـسط آن                    
 كه بنا بر مشهور بنيانگذار تفكر متجدد مغرب زمين اسـت، در مـورد وجـود               هم دكارت

كه به لحاظ مباني و بـه        اي بسيار شبيه به نظريه افالطون اختيار كرد، گو اين           انسان نظريه 
، شـباهت چنـداني بـه       از آنها بهره برده است     اثبات اين مطلب      در عالوه نوع براهيني كه   
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گرايي افراطي نفس و بـدن در انـسان، دو    به هر تقدير، برطبق اين ثنويت     . دافالطون ندار 
  . اند  پيوندي مستحكم پيدا كرده1جوهر يا ساحت متمايزند و به حكم تصادف

ترين بحث افالطون دربارة مـسأله نفـس و بـدن و بـه طـور خـاص                    مبسوط .2-1
رسد كه براي فهم بـراهين       به نظر مي  . آمده است فايدون  گرايي، در محاورة زيباي       ثنويت

اند، طرح مالحظـاتي       با هدف اثبات بقاء يا جاودانگي نفس اقامه شده          افالطون كه عمدتاً  
به لحاظ ساختار ادبي و بنـابر       فايدون  . مقدماتي درباره اين محاوره ضرورت داشته باشد      

  لحظاتي ؛اش، توصيفي از واپسين لحظات زندگي سقراط در زندان است           معرفي نويسنده 
شود تا براي هميشه جهـان مـا را بـدرود گويـد و مـأموران زنـدان                    كه سقراط آماده مي   

به عنوان آخرين جرعه جـام ايـن جهـاني          ن زهري هستند كه سقراط      نمودمشغول آماده   
برخالف اغلب محاورات افالطون، ايـن محـاوره بـه صـورت گـزارش              . ر بكشد بايد س 

  .شود غيرمستقيم ارائه مي
، شاگرد  فايدونت زندگي سقراط را، در اين محاوره از زبان          توصيف واپسين لحظا  

ها پس از درگذشت سقراط، آن واقعه را در شهر فيلـوس در               شنويم كه مدت    سقراط، مي 
افالطون با هنرمندي تمام فضاي محـاوره را بـه          . كند  پلوپونز براي اخكراتس روايت مي    

 بـه نظـر     طبيعي.  تناسب دارد  دهد كه با مقام و موقعيت موضوع كامالً         اي سامان مي    گونه
 با فيلسوفي كه مرگ را به انتظار نشسته است، گفتگويي فلـسفي صـورت               آيد كه اگر    مي

افالطـون در   . بگيرد، اين گفتگو دربارة مرگ و وضع و حال آدمي پـس از مـرگ باشـد                
كـشد و      شمشير انتقام را از نيـام برمـي        گرگياساش، مانند     محاورات سياسي و اجتماعي   

به حق يـا نـاحق خـويش را متوجـه بـسياري از اجـزاء و عوامـل جامعـة آتنـي و                        كينة  
هاي صـاحب نـام آن، اعـم از سـخنوران، سوفـسطائيان و اصـحاب سياسـت                    شخصيت

در اينجا گويي او ديگر به دنيـا        .  از آن كينه و انتقام خبري نيست       فايدونولي در   . كند  مي

                                                            
وجود نيست كه حكايت از پيوند ذاتي ميان آنهـا          يك از اين دو، امري م       بدان جهت كه در سرشت هيچ     . 1

 .داشته باشد
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  .گي پس از مرگ استانديشد و همة فكر و ذكر او زند و اصالح آن نمي
انديـشي    مـرگ آگـاهي يـا مـرگ       فايـدون   توان گفت مسأله اصلي       به يك لحاظ مي   

 وآنها علّت   دارد  واميشگفتي    حاضران را به   ،شادابي سقراط در دم مرگ    . فيلسوفانه است 
 تشبيه قو    به  اين شادابي،  سببسقراط دربيان   . شوند   را جويا مي    شادماني و سرخوشي   آن
 آپولون، خداي پيشگو هستند، قدرت پيشگويي       گر ستشا ازآنجا كه پر   قوه. آورد   مي وير

كنند، در واپسين     بيني مي   هاي جهان ديگر را پيش      چون نيكي «وبنابراين اين مرغان    . دارند
» خواننـد  گردنـد و زيبـاتر از اوقـات ديگـر مـي      تر از روزهاي ديگر مي روز عمر شادمان  

پندارند كـه ايـن       خبرند، چنين مي     بي ها   زيبايي اينليكن مردم كه از     . )487،  1380: افالطون(
و طبعاً سقراط هم كه از پرسـتندگان وخادمـان          . آواز خوش به دليل ترس از مرگ است       

نـه در   «خـوانيم     از زبـان سـقراط مـي      . همين خداست، ازاين جهت كمتر از قـو نيـست         
  ).همان(» پيشگويي دستي كمتر از قو دارم و نه در روز مرگ ترسوتر از آنم

 بـدي   امـر تنهـا     داند مرگ نه    بنابراين، علّت آن همه شادابي سقراط اين است كه مي         
، )كه به اعتقاد سقراط واقعيت دارد     (نيست، بلكه كامالً نيكو است و زندگي پس از مرگ           

زيرا اوالً سقراط معتقد است كه پس از مرگ به ديـدار            . بهتر از زندگي در اين دنيا است      
 نيكـان سـرانجامي بهتـر از        ،رود و در آن زنـدگي        و نيكبخت مي   خدايان و مردمان عادل   

ثانياً براي فيلسوفي كه همة دغدغة او انديشيدن و تأمـل اسـت،             . )529همان،  (بدان دارند   
گردد، بـه مراتـب بهتـر از          از قيد تن رها مي    ) نفس(زندگي پس از مرگ كه در آن روح         

ي و به طور كلي گرفتـاري تـن         وقتي است كه حس بينايي و شنوايي و خوشي و ناخوش          
 است كه روح از قيد تن آزاد باشد و تـا             بهترين حالت، هنگامي   او را مشوش سازد، پس    

 ثالثـاً  . )262همـان،  (تن بـه جـستجوي حقيقـت بپـردازد     رنج  آنجا كه ميسر است، دور از       
سخت مـشتاق اسـت كـه بـه جهـان ديگـر             و  هركس كه عزيزي را از دست داده        بمانند  

 اين اميد كه گمشدة خويش را در آنجا بيابد، حـال فيلـسوف نيـز عينـاً چنـين                    بشتابد به 
كـه حقيقـت پـاك را    باشد  مياست، زيرا او عاشق حقيقت است و همواره بر اين عقيده  

با اين اوصـاف آيـا ابلهـي نيـست كـه او از مـرگ كـه                  . توان يافت   جز در آن جهان نمي    
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. ود را در آغـوش بگيـرد، هراسـان باشـد          آورد، تا بتواند شـاهد مقـص        موقعيتي فراهم مي  
  .)465همان، (

 و همة اين مواهبي كه پـس از         شود  شمرده مي همة اين امتيازهايي كه براي مرگ بر      
اگـر  . مرگ در انتظار نيكان است، البته منوط به اين است كه مرگ پايان زنـدگي نباشـد                

ايـن  «، چـرا كـه      رنـد ب   باشد، نه نيكان بلكه بدان از آن سود مي          آدمي  زندگي فرجاممرگ  
شـان بـا      يافتند و هم روح     خود براي بدان سعادتي بود، زيرا با مردن هم از تن رهايي مي            

ولي همانطور كه ديديم، به اعتقاد افالطون       . )515همان،  (» گرديد  هايش نابود مي    همه بدي 
تر از حيـات دنيـوي و سرشـار از            مرگ پايان همه چيز نيست، بلكه سرآغاز حياتي غني        

هبي است كه در زندگي دنيوي الاقل به صـورت نـاب و پيراسـته از شـوائب، بـراي                    موا
و جالب اين است كه بيشترين موهبتي كه در زندگي پس از مرگ             . دهد  آدمي دست نمي  

در انتظار فيلسوف است، نه لذت و آسايش صرف، بلكه بهجت است و آن هـم بهجتـي              
گـويي در آنجـا راه      .  حقايق اسـت   كه حاصل معرفت، همنشيني با نيكان و مشاهدة ناب        

تعالي همچنان گشوده است و بيشترين دلخوشي سقراط افالطوني اين است كه در آنجا              
  .»گوهر وجودي خويش را هويدا سازد«تواند  مي

نويـسنده بـا    . نظيـر اسـت     توان گفت، بـي     نظير يا حتي مي     اي كم   نوشتهفايدون  .3-1
از يك سو اين نوشـته از احـساس         . استاستادي تمام ميان احساس و تعقل جمع كرده         

شـود و     پيوندي نزديك برقرار مـي    ) سقراط(ميان خواننده و قهرمان داستان      . زند  موج مي 
از ابتدا تا انتهاي داستان، فيلسوفي قرار گرفتـه در دم مـرگ، كـه همـان سـقراط باشـد،                     

ند كـه   ك   نويسنده تالش مي    در عين حال،  . همچنان براي خواننده محبوب و جذاب است      
هم سقراط و هم شـاگردانش      . هيچ مطلبي را بدون ارائه تبيين و اقامة برهان مطرح نكند          

شـاگردان بـا همـة      . بر اين موضوع اهتمام دارند كه هيچ چيز عزيزتر از حقيقت نيـست            
هاي دقيق و طرح شبهات دشوار كوتاه         احترامي كه براي استاد قائلند، از پرسيدن پرسش       

كه خود استاد نيز براي به سرانجام رسيدن بحث، پيگيرتر           ز همه اين  تر ا   آيند و جالب    نمي
كه (در اثناي محاوره آنجا كه پس از طرح اشكاالت سيمياس و كبس             . از همة آنها است   



85 

شود و حاضـران احـساس        نوعي يأس بر صحنه حاكم مي     ) بعداً به آنها خواهيم پرداخت    
گيـرد، امـا       به دست مي   كار عمل را  بست رسيده است، سقراط ابت      كنند كه بحث به بن      مي

 كـه،   آن تر از همـه    گويي به اشكاالت بكوشد، بلكه مهم       كه براي پاسخ   جهت  نه فقط بدين  
 افالطون از زبـان     ،و بنابراين . شان بدمد   اي در حاضران و در بحث       كوشد تا روح تازه     مي

 :نويسد  ميفايدون

گاه مانند آن روز مرا     ام، ولي او هيچ     من همواره سقراط را به اعجاب نگريسته      
كه سقراط به بهترين وجه از عهدة پاسـخ برآمـد،            اين. به اعجاب نيفكنده بود   

رويي بـه ايرادهـاي       تازگي نداشت، حيرتم از آن بود كه با چه آرامي و گشاده           
آن دو جوان گوش فرا داد و اثر آنها را در ما با چه فراستي دريافت و درد ما                   

 درمـان كـرد و چگونـه مـا را چـون لـشگرياني               را با چه استادي و مهربـاني      
شكست خورده و پراكنده دوباره گرد آورد و به دنبال خويش به ميدان بحث              

  .)491: همان(كشاند 
خاطرمرگ اوتأسف خورد، بلكه چيزي      كه نبايد به    زند  سقراط حاضران را نهيب مي    

ت كه به بيـزاري از      اش دانست، آن اس     كه حقيقتاً بايد از آن متأسف بود و مصيبت واقعي         
و . بحث و نظر مبتال شوند، دست از طلب بردارند و از جستجوي حقيقت بـاز بايـستند                

خود سقراط نيز حاضر نيست ساعاتي را كه از عمرش باقي است در اندوه سپري كند و                 
  .داند بهترين كار را همانا گام زدن در مسير تعقل ميپس مايه مالل دوستان شود؛ 

فكر است و با نوشتن اين رسـاله، بـه          » حد و مرز    آزادي بي «نامة   ام، مر فايدونباري  
افالطـون در برابـر روحيـة فلـسفي حقيقـي سـر تعظـيم فـرود           «تعبير تئودور گمپرتس،    

كنـد كـه      آورد و در عين حال براي استاد محبوب خود، چنان بناي عظيمي برپـا مـي                 مي
در ايـن رسـاله، افالطـون اسـتاد         . )973،  1375: گمپرتس( »آيد  واالتر از آن به تصور درنمي     

كنـد هـم در نظـر و     كند كه به حكمتي كه ترويج مي خويش را چونان كسي توصيف مي 
بـه تعبيـر   . هم در عمل پايبند است، بلكه اصوالً خود تجسم و تحقق اين حكمت اسـت       

، همـان فيلـسوف آرمـاني       diamoniosسقراط، مرد خدا، به زبان يوناني       «يكي از محققان    
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داند كه در اين زندگي،  او مي. برد ه زندگي خويش را با آگاهي از مرگ به سر مي        است ك 
ولي بـر ايـن     . دارند  تن، حواس و عالم مادي، نفس را از شناخت حقيقت خويش بازمي           

دانـد كـه       يعنـي مـي    –اعتقاد است كه در عالم پس از مرگ با حقيقت روبرو خواهد شد            
  ).Johansen: 1998,187( »ه را نظاره كندتواند وجود پيراست وجود ناپيراسته نمي

تعبيـر  ) phronêsis(توان از آن به بصيرت يا فرزانگـي           اين حالت همان است كه مي     
فضيلت مهارتي است كه آدمي     . در همين است  » مندي فضيلت«و  » فرزانگي«تفاوت  . كرد

فـضيلت بـا    . كند و اين حالت يا ملكه البته دستخوش حوادث خارجي است            تحصيل مي 
انسان بافضيلت ممكن است از يك فضيلت برخوردار باشد ولي          . بيم و اميد همراه است    

امـا  . مثالً ممكن است شجاع باشد ولي عادل نباشد       . اي نداشته باشد    از فضايل ديگر بهره   
فيلسوف حقيقي از فرزانگي برخوردار است، چنان متخلق و متحقق به فضيلت است كه              

فـضيلت در او، واحـد و        -و ثانيـاً    گـردد     مـي بيروني ن اوالً فضيلت او دستخوش عوامل      
و معنـاي   .  و در عين حال بساطت مـشتمل بـر تمـام كمـاالت اسـت               است ناپذير  تجزيه

نيز كه يكي از مضامين اصـلي محـاورات سـقراطي افالطـون اسـت،               » وحدت فضيلت «
  .همين است

  جاودانگي نفس-2

فتـه شـد، متوقـف بـر آن         انديشي و خوشايندي مرگ گ      همه آنچه درباره مرگ   .1-2
 آدمـي از زنـدگي      ،است كه عقالً بتوان نشان داد كه مرگ عين فنا نيست و پس از مرگ              

شود، به طور      مربوط مي  فايدون تا آنجا كه به فهم مقاصد        ،بنابراين. ابدي برخوردار است  
 اين است كه آيا انسان عـالوه بـر سـاحت            سؤال ،اوالً: مشخص سه پرسش مطرح است    

  جسماني او   از جنبة   كه ذاتاً متفاوت و متمايز     باشد   مي  ساحت ديگري نيز   ئز حا جسماني،
اي هست كه با مرگ تن نـابود نـشود و پـس از                 آيا اين ساحت دوم به گونه      ، ثانياً باشد؟

 آيا بقاء آن جـاوداني      ؟ اگر اين ساحت پس از مرگ باقي است        ، و ثالثاً  ؟مرگ باقي بماند  
راي هر سه پرسش فـوق فـراهم آورد، همـة آنچـه              اگر نتوان پاسخي خردپسند ب     ؟است
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انديشي سقراط در اين محاوره بيـان شـده اسـت، در بهتـرين حالـت فقـط                    دربارة مرگ 
تواند ارزش ادبي و هنري داشته باشد، ولي به لحاظ عقلي اهميت چنـداني نخواهـد                  مي

ـ . كوشد تا اين جنبة بحث را نيز در حد كمال برگـزار كنـد               افالطون مي . داشت  ،ابراينبن
  .بايد بررسي كنيم كه توفيق او در اين جنبه بحث خويش تا چه پايه است

خواهند بـه ايـن هـر         براهين افالطون بر اثبات بقاء يا جاودانگي نفس، به نوعي مي          
هدف اين براهين اين است كه هم تفاوت و تمايز نفس از بـدن              . سه پرسش پاسخ دهند   

  .از حيات جاوداني برخوردار استرا اثبات كنند و هم نشان دهند كه نفس 
هاي افالطون    پيش از پرداختن به براهين افالطون، بايد توجه داشت كه نوشته          .2-2

جنبـة  (هم تصور و تلقي افالطـون از نفـس          . دربارة نفس از دو لحاظ قابل بررسي است       
شايسته بحث و بررسي است و هم داليل وي بر اثبات وجود نفس و              ) تصوري بحث او  

 جنبه تـصديقي    فايدونهرچند كه عمده مباحث     ).  تصديقي بحث او   بعد(ي آن   جاودانگ
 است، ولي به طور كلي تصور افالطون        بعددارد و هدف اين مقاله نيز پرداختن به همين          

به همين دليل شـايان ذكـر       . از نفس نيز، خود بحث و نظرهايي جدي را برانگيخته است          
  . ظاهر، تصور واحدي از نفس وجود ندارداست كه در آثار مختلف افالطون، الاقل به

او . خـورد   به طور كلي در انديشة افالطون دو تصور متفاوت از نفس به چشم مـي              
جزئـي   گويد و گـاهي نيـز از نفـس سـه     سخن مي) monadic soul(گاهي از نفس بسيط 

)tripartite soul .( بـه  گيـرد و    عمدتاً نفس را به عنوان امري بسيط در نظر ميفايدوندر
و در ادامـة ايـن نوشـتار         -آورد    خصوص در يكي از براهيني كه بر اثبات بقاء نفس مي          

كند كه چون نفس بـسيط و          بر مبناي بساطت نفس استدالل مي      - بدان خواهيم پرداخت  
، 1380: افالطـون (.  فـساد و تبـاهي در آن راه نـدارد          ،ناپذير است، بنابراين    در نتيجه تقسيم  

 هيچ مبنايي براي تقسيم نفس به اجـزاء بـه دسـت             فايدوند كه   برخي معتقدن . )479-481
 انديشه افالطون در اين محاوره با تصور نفس سه جزئي بـه نحـوي          ،دهد و بنابراين    نمي

ولي برخي ديگر، مانند ميلر برآنند كه تصور نفـس سـه            . )1379،86: مك اينتاير (تقابل دارد   
  . داردفايدونجزئي ريشه در 
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است كه مقدمة اصلي برهان پاياني افالطون بر اثبات بقاء نفس در            باور  ن  ايميلر بر   
 افالطـون نفـس را چيـزي        ،در آن برهـان   . جزئي است   ساز تصور نفس سه     ، زمينه فايدون

 بدان حيـات    دداند كه با حيات توأم است، بدين معنا كه در هر چيزي حضور پيدا كن                مي
 رابطـة  فايـدون ولـي  .  نيـست  به عالوه چنين وجودي پذيراي مرگ     . بخشد  و حركت مي  

 افالطـون در    قوانيندر محاورات ديگر، مانند     . كند  نفس و حيات را تبيين ناشده، رها مي       
نويـسد   مـي قوانين در كتاب دهم او  .)Miller: 1998,54( كوشد جهت تبيين اين رابطه مي

 ،، آن »آورد  چيزي كـه خـود را بـه حركـت درمـي           «شود    كه در تعريف آن گفته مي     آنچه  
به عبارتي ديگر نفس مبدأ حيات است، پس بايد متحرك بالذات هـم             . ان روح است  هم

  1. )4/2200، 1380: افالطون(باشد 
آنچـه   اگر بپذيريم كه نفس به عنوان مبدأ حيات بر بدن تقـدم دارد، هـر                 به هرحال 

 ،بنـابراين .  جـسماني تقـدم خواهـد داشـت        امرهم كه جنبه روحي و معنوي دارد بر هر          
 خرد و اراده و تصور درست و انديشه و يادآوري و همة چيزهايي كه از ايـن                  اخالق و «

زيـرا روح   : انـد   اند، بيش از طول و عرض و عمق و سختي جسماني وجـود داشـته                قبيل
و چون نفس قبل از تأثيرگذاشـتن        .)2201-4/2200،  1380: افالطون(» تر از جسم است     كهن

هـا كـه      تر كـشش     حركات يا به تعبير دقيق      دارد، وجود اين   فيبربدن، خود حركات مختل   
در . بعضاً با هم نيز تعارض دارند، حاكي از آن است كه نفس داراي اجزاء مختلفي است               

در مورد مـا آدميـان، اوالً       «: آورد  ران را مي     براي توضيح اين مطلب تشبيه ارابه      فايدروس
 است و اسـب ديگـر       ها خوب و اصيل     اند و در ثاني يكي از اسب        و اسب به ارابه بسته    د

  .)3/1224: افالطون(» راني ما كاري است بس دشوار از اين رو ارابه. برخالف آن
افالطون اين سه جزء را تحت عنوان جزء عقالني، جزء شهواني و جـزء شـجاعانه                

                                                            
آنتوني فلو معتقد است همين تصور از نفس، هسته اصلي تفكر الهياتي افالطون در قوانين را در بـر دارد                    . 1

و به عالوه همين تصور به تلقي خدا به عنوان محرك نامتحرك نـزد ارسـطو و نيـز برهـان محـرك اول                        
 (Flew: 1996,143-144).  ر شده استتوماس آكوئيناس منج
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 نوع تعامل و يا تقابـل ايـن سـه           ، با بيان حكايتي   جمهوريدر  . كند  معرفي مي ) يا خشم (
وس پسر آگالئيون در ميدان اعدام چنـد جـسد          تيروزي لئون . دهد جزء را با هم نشان مي     

خواست نزديك شده و آن اجساد را تماشا كند، احساس تنفر بـه او                وقتي مي . افتاده ديد 
روي آورد، با دست چشمان خود را بست و چنـدي بـا خـود در كـشمكش بـود ولـي                      

 گـشود، بـه سـوي       در اين هنگام چشم خـويش را      . سرانجام ميل تماشا بر او غالب آمد      
توانيد از اين منظره زيبا لذت        روز من، تا مي     چشمان تيره «: برآوردكشتگان دويد و فرياد     

جزء (گيرد كه خشم گاهي با ميل          نتيجه مي  ترتيب او    بدين .)2/961،  1380: افالطون(» !ببريد
 تفاوت است ولي بـه هرحـال        كند و گاهي نيز البته نسبت به آن بي          مخالفت مي ) شهواني

، بـا ايـن     آنچه غير از جزء عقالني در نفس وجود دارد، خود دو جزء است نه يك جزء               
 يكي جزء عقالنـي       بيشترين سعي افالطون مصروف اثبات وجود دو جزء در نفس،          همه

براسـاس وجـود كـشمكش در نفـس، كـه حـاكي از              او  . و ديگر جـزء شـهواني اسـت       
هـا ،     گيرد كه مبدأ اين گرايش       مي هاي متضاد و غيرقابل جمع در آن است، نتيجه          گرايش

مثالً شخص در زمان واحد ميل به نوشيدن دارد، چون تشنه است و ميل به               . يكي نيست 
هاي تيرانـداز، كمـان       دست«ماند كه     اين بدان مي  .  چون آب مسموم است    ،نوشيدن ندارد 

زيرا . اين سخن درست نخواهد بود    . كنند  كشند و هم از او دور مي        را هم به سوي او مي     
كند و دست ديگر آن را به سوي          حقيقت اين است كه يك دست كمان را از آن دور مي           

  .)960: همان(» كشد آن مي
توان گفت چون ممكن نيست محمول واحد در آن واحـد و از               تر مي   به بيان منطقي  

جهت واحد هم بر موضوع واحد حمل شود و هم از آن سلب شـود پـس در اينجـا دو                     
مـثالً  . گـردد   شود و از ديگري سلب مـي        ن محمول بر يكي حمل مي     موضوع داريم كه آ   

اينتـاير در نقـد بـر ايـن          مـك .  حكم به ننوشيدن   يكند و ديگر    يكي حكم به نوشيدن مي    
توان به صورت ديگـري        اين واقعيت تعارض ظاهري را مي      :نويسد  استدالل افالطون مي  

اوت دارد كه الزامـاً تناقـضي       توان گفت در اينجا شخص دو تمايل متف         مي. نيز تبيين كرد  
او هم تمايل به نوشيدن آب دارد و هم تمايل دارد كه بيمار             . هم ميان آنها موجود نيست    
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. اند و منطقاً تناقضي ميان آنها وجود نـدارد          و اين دو تمايل فقط تمايالتي متفاوت      . نشود
 هم تمايل بـه     نسبت ميان آنها مانند اين است كه كسي هم تمايل به تفريح داشته باشد و              

است كه در مثال مـورد نظـر ايـن          ) و نه ضروري  (ولي اين يك واقعيت امكاني      . مطالعه
البته او يك پاسخ احتمالي براي اين نقـد         . كند و هم مسموم است      فع عطش مي  رآب هم   

 :پذيرد آورد ولي در نهايت اين پاسخ را هم نمي مي

زيـرا   گار خواهـد بـود،    الت او همچنان ناسـاز    توان پاسخ داد كه تماي      ولي مي 

 و چيزي كـه از آن بـيم    كند نوشيدن اين آب جزئي      چيزي كه او بدان ميل مي     
با اين همه سخن افالطون فقـط دربـاره ايـن           . استنوشيدن همين آب    دارد،  

ناسازگاري تمايالت صائب است، ولي ناسازگار بودن اين تمـايالت مـستلزم      
 اين بـه دليـل آن اسـت كـه          و. كند، نيست   هيچيك از لوازمي كه او فرض مي      

ناسازگاري به امكان ارضاي هر دو ميل و نه به داشـتن هـر دو ميـل مربـوط                   
  .)83، 1379: اينتاير مك(. شود مي

 كـه درمقـام ارضـاء دو    اين شود، مربوط است به  كه اثبات مي   اين ناسازگاري وتقابلي  
 تقابل در ذات خود     شود، ولي تزاحم وتقابل درارضاء دو ميل غيراز         ميل تزاحم ايجاد مي   

كه اثبات   چيزي«،  »يقع قصد لم ما  د و صيق ماوقع لم «:توان گفت    مي ،بنابراين. آن اميال است  
  .» و چيزي كه مقصود بحث است، اثبات نشده است شود، مقصود بحث نيست، مي

گويد، افالطون ميـان دو اصـل متمـايز           كرومبي مي . ام.به طور كلي همانطور كه آي     
تواند نسبت به يـك چيـز هـم ميـل             يك شخص نمي  ) ني ميان الف  خلط كرده است، يع   

تواند نسبت بـه يـك چيـز          يك شخص نمي  ) موافق داشته باشد و هم نداشته باشد و ب        
اصـل نخـست، نـوعي همـانگويي        . هم ميل موافـق داشـته باشـد و هـم ميـل مخـالف              

)tautology (    يـك   ولي اصل دوم، نه يك اصل منطقي، بلكـه        . است و منطقاً صادق است 
پذير است، به عنـوان مثـال،         اصل دوم، برخالف اصل نخست، نقض     . اصل تجربي است  

تواند در آن واحد نسبت به سيگار هم ميل موافق داشته باشد و هم                يك فرد سيگاري مي   
  ).Miller: 1998,56(ميل مخالف 



91 

بحث و بررسي بيشتر درباره تصور افالطون از نفس، ما را از موضـوع اصـلي ايـن                  
اين موضوع خود نيازمنـد نگـارش       . كند   كه جاودانگي نفس است، بسيار دور مي       نوشتار

جمـع ميـان    مقـام   ولـي در اينجـا در       . مقاله مستقلي براساس آثار مختلف افالطون است      
  افالطون آنجا كه به ذات نفـس بـه خـودي           :توان گفت   جزئي مي   نفس بسيط و نفس سه    

نجا كه نفس را از آن حيث كه مـدبر و           كند ولي آ     نظر دارد، نفس را بسيط تلقي مي       خود
در فلـسفه   . آورد  گانـه آن سـخن مـي        گيـرد، از اجـزاء سـه        محرك بدن است، در نظر مي     

اند، يكي وجود مجـرد آن بـه صـورت            اسالمي دو نحوه وجود براي نفس در نظر گرفته        
و ديگـر وجـود نفـس بـه اعتبـار تعلـق و              . اند  مستقل و اين را وجود عقلي نفس دانسته       

توان گفت وجـود      بديهي است كه اگر اين دو اعتبار را قائل شويم، مي          . اش به بدن    هاضاف
عقلي نفس، وجود بسيط و فاقد اجزاء است، ولي وجود نفسي آن به اعتبار كاركردهـاي                

المشرقيه در مـورد      به عنوان مثال در المباحث    . مختلفي كه دارد، داراي نوعي تعدد است      
 :انيمخو اين دو نحوه وجود نفس، مي

 اما بحـسب جوهرهـا      ة انها تفعل افعاالً مخصوص    ةوالنفس انّما نسميها نفساً من جه     

فالنسميه نفساً اال باشتراك االسم بل االسم الخاص بها، العقل ال النفس و لذا لـك                

 لتحريـك االفـالك نفوسـاً و        ة اذا كانت مباشر   ةسمت االوائل القوي الغير الجسماني    

خـوانيم كـه در       نفس را از آن جهت نفس مي      «،  ...سمواالمحركات بالتعشق عقوالً  
دهد، ليكن آن را به حسب جـوهر و ذاتـش              افعال مخصوصي انجام مي    ،اجسام

، بلكه اسـم خـاص بـراي آن از          لفظيگوئيم مگر به صورت اشتراك        نفس نمي 
اي را    به همين خاطر پيشينيان قواي غيرجسماني     .  عقل است نه نفس    ،اين حيث 

اي كـه بـه       از حيث تعلق و عالقه    (اند    ند، نفس ناميده   ك ككه سبب حركات افال   
 موجـب    )شوق(هايي را كه به عنوان متعلق عشق          ولي آن محرك  ) اجسام دارند 

از آن حيث كـه ارتبـاط و تعلقـي بـه            (اند    شوند، عقل ناميده    تحريك افالك مي  
  )221-222، 1411: رازي(). كنند اجسام پيدا نمي
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ـ      مي ،بنابراين  موضـوع بحـث اسـت و افالطـون          فايـدون زي كـه در     توان گفت چي
كوشد تا هم وجود مستقل آن و هم جاودانگي آن را اثبات كند، همان وجـود عقلـي                    مي

  . نفس است
همانطور كه در مـورد تـصور نفـس در انديـشه افالطـون ديـديم، در مـورد                   . 3-2

م تصديق به وجود نفس نيز، ديدگاه واحدي در محـاورات مختلـف افالطـون بـه چـش                 
طور كه محاورات افالطون به طـور كلـي بـه سـه دورة               اند، همان   برخي گفته . خورد  نمي

هاي او دربارة وجود نفس نيـز        شوند، در مورد ديدگاه     متقدم، متوسط و متأخر تقسيم مي     
كه محاورات متقدم افالطـون عمـدتاً طنـين          توضيح مطلب اين  . كند  همين معنا صدق مي   

اين دسـته   . اند   نيز به نام محاورات سقراطي معروف شده       سقراطي دارند و به همين دليل     
شـود، غالبـاً موضـعي        از محاورات، در خصوص موضـوعات مختلفـي كـه مطـرح مـي             

 متوسط مانند    ولي در محاورات مربوط به دورة     . كنند  اتخاذ مي ) agnostic(گرايانه    الادري
شـود و      ظـاهر مـي    پـرداز   ، افالطون بيشتر در كسوت فيلسوفي نظريه      جمهوريو  فايدون  
را ابـراز   .... هاي ايجـابي خـويش در عرصـه اخـالق، سياسـت، مابعدالطبيعـه و                 ديدگاه

گيـرد، و بـه       اي منتقدانه بـه خـود مـي         در محاورات دورة متأخر، افالطون چهره     . دارد  مي
 يعني نظريـه    خويشترين نظريه    كه به نقد مهم   (دس  يپارمنخصوص در محاوراتي چون     

آورد و نقـد و نظرهـاي    ، به نوعي خود انتقادي روي مي     قوانينو نيز   ) مثُل پرداخته است  
  .دارد جدي در بارة محاورات دوره متوسط و به طور كلي آراء ايجابي خود، ابراز مي

دفاعيـه  به عنوان مثـال در      . كند  ظاهراً در مورد مسأله نفس نيز همين معنا صدق مي         

گرايانه در باره نفـس و حيـات          ادريكه جزو محاورات متقدم است، افالطون موضعي ال       
در فرازهاي پاياني اين محاوره سقراط در قالب يك قياس دوحـدي،            . پس از مرگ دارد   

دانم حيات پـس از مـرگ وجـود دارد يـا نـه ولـي در                   گويد نمي   خطاب به حاضران مي   
بينـد و     از مـرگ زيـان نمـي      ) و شايد بهتر است بگـوئيم انـسان نيكوكـار         (هرحال كسي   

زيرا اگر زنـدگي پـس از مـرگ وجـود           .  دليلي براي ترس از مرگ وجود ندارد       ،بنابراين
نداشته باشد در آن صورت مرگ به خوابي عميق همانند است كه حتي هيچ رؤيايي نيز                
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و اگر حيات پس از مرگ وجود داشـته باشـد، مـرگ بـه معنـاي                 . كند  آن را پريشان نمي   
اند، پس چه بهتر كه از        ر آن گرد آمده    همه درگذشتگان د   كهانتقال به جهاني ديگر است      

رخت بربنديم و با داوران دادگـر و        ) كنندگان سقراط   محاكمه(ميان اين قاضيان دروغين     
  .)1/44، 1380: افالطون(هاي نيك همنشين گرديم  انسان

 متوسط تعلق دارند، نشاني از ايـن       كه به دورة  جمهوري  و همچنين   فايدون  ولي در   
در اين محاورات، افالطون سرسـختانه بـراي اثبـات وجـود            . شود  گري ديده نمي    الادري

 در محاورات متأخر شواهدي در خصوص       ، سرانجام كند  نفس و جاودانگي آن تالش مي     
). Row: 1997, 426(شود  نشيني افالطون از اين ديدگاه ايجابي درباره نفس ديده مي عقب

تفـاوت در آراء و اظهـارات       موافـق بـود كـه ايـن         ) Row(توان با كريستوفر رو       ولي مي 
بلكـه چنـين    . هـاي او نيـست     افالطون پيرامون نفس، لزوماً به معناي تحـول در ديـدگاه          

بـراي مثـال    . تواند ناشي از مقام و موقعيت بحث در محاورات مختلف باشـد             تفاوتي مي 
اسـت كـه بـراي شـنيدن        ) يعني اهالي آتن  ( روي سخن سقراط با مردم عادي        دفاعيهدر  

هـاي مختلـف و بـا        در چنين جمعي كه افرادي با ديـدگاه       . اند   به دادگاه آمده   دفاعيات او 
. سطوح فكري متفاوت حـضور دارنـد، مجـال بحـث و اسـتدالل دقيـق فـراهم نيـست                   

. اقامه شـود  ) همانند استدالل فوق  ( بايد استداللي كلي و فراخور همه مخاطبان         ،بنابراين
وهي از شاگردان خويش است كه نـه         گر ا روي سخن سقراط ب    فايدوناز سوي ديگر در     

اند و عالوه بر ايـن        فقط از سطح معلومات يكسان برخوردارند بلكه با سقراط نيز همدل          
كـه  و بـديهي اسـت      . انـد   مقدمات الزم براي يك بحث فلسفي دقيـق را تحـصيل كـرده            

افالطون به عنوان اديبي زبردست در نگارش محاورات، بـه ايـن ظرايـف توجـه داشـته                  
  ).Ibid: 426-7. (است

نظر از مباحثاتي كه درباره كليـت ديـدگاه افالطـون، چـه دربـارة                 به هرحال صرف  
مفهوم نفس و چه درباره وجود نفس، مطرح است، در ادامه اين نوشتار بايد ببينـيم كـه                  

چيست و اين داليل تا چه حـد        ) وجود عقلي نفس  (داليل افالطون بر اثبات نفس بسيط       
، چهار برهان بر اين موضوع اقامه شده است، گـو           فايدوندر  . دبندر اثبات مطلوب كاميا   
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  .گردد طور كه خواهيم ديد، به نحوي به برهان نخست برمي كه برهان دوم، همان اين
هر چيزي كـه ضـدي      ) 1: (مقدمات برهان به اين شرح است     . برهان نخست . 4-2

 زنـدگي از    ،اينبنـابر ) 3. (مرگ ضد زندگي اسـت    ) 2(شود     مي دارد از ضد خود پديدار    
 كه در حقيقت كبـراي برهـان اسـت از           اولمقدمه  . آيد   مي مرگ و مرگ از زندگي پديد     
بر طبق اين اصل ستيزه در ميان موجـودات وجـود دارد و            . هراكليتوس گرفته شده است   

آناكسيمندر معتقد بـود كـه      . شود، حاصل ستيز در ميان اضداد است         آنچه موجود مي   ره
كنند و بايد تاوان اين بيـدادگري خـويش را            اندازي مي   ز و دست  اضداد بر يكديگر تجاو   

ولـي از ديـد   .  از ديد او جنگ اضداد نوعي اختالل در نظام عالم است ،بنابراين. بپردازند
كنـد، بلكـه بـراي        اي در وحدت عالم ايجـاد نمـي         تنها خدشه   هراكليتوس ستيز اضداد نه   

بايد بـدانيم كـه جنـگ در همـه          «: گويد  او مي . ثبات، نظم و وحدت عالم ضروري است      
آينـد و از      چيز وجود دارد و ستيزه عدل است و تمام اشياء به سبب ستيز به وجـود مـي                 

  .)52، 1368: كاپلستون(» روند ميان مي
وحدت «به اعتقاد فردريك كاپلستون سهم اصلي هراكليتوس در همين ابراز مفهوم            

اگـر الـف،ب    «بـق ايـن اصـل       بـر ط   ).همـان (» در اختالف و اختالف در وحدت اسـت       
هـاي    افالطون براي توضيح نظرية خويش نمونه     . » بوده است  ب -شود، پيش از آن نا      مي

 بوده است، چيـزي كـه        )ظالم(شود قبالً ناعادل      كند؛ چيزي كه عادل مي      مختلفي ذكر مي  
شود قبالً بزرگتر بوده است، چيزي كه توانا اسـت پـيش از آن نـاتوان بـوده       كوچكتر مي 

نمونة مـرگ و زنـدگي نيـز از ايـن قاعـده مـستثني               . ) به بعد  1/468،  1380: افالطون( .است
خواهد نتيجه بگيـرد كـه        افالطون مي . آنچه اينك زنده است قبالً مرده بوده است       . نيست

 با اين زندگي داشته است و پس از         يانسان پيش از زندگي در اين جهان، زندگي متضاد        
بـراي  پيش از تولد بدين ترتيب هم زندگي . خواهد داشتاي متضاد با آن       آن نيز زندگي  

  .مرگ زندگي پس از  همشود و انسان ثابت مي
بايد توجه داشت كه در اين برهان به طور تلويحي افالطون انسان يا شخص انسان               

داند، زيرا اگر بناست انسان پيش از مرگ و پـس از آن وجـود داشـته                   را همان نفس مي   
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به عالوه يكي از مفروضـات      . عد جسماني او چنين قابليتي ندارد     باشد، بديهي است كه ب    
سير دورانـي در    . افالطون در اين برهان اين است كه سير عالم، نوعي سير دوراني است            

گونه نيست كه حيات عالم در يك        به اعتقاد او اين   . مقابل سير خطي يا مستقيم قرار دارد      
بلكــه ايــن فراينــد، فراينــدي .  باشــدناپــذير اســتمرار داشــته فراينــد خطــي و برگــشت

گـردد و دوبـاره از        پذير است و به موجب آن هر چيزي به اصل خويش بـازمي              برگشت
. شـود   و اين فرايند پيوسته تكرار مي     . كند  همان اصل جدا شده و سير ديگري را آغاز مي         

 گونـه زايـش و پيدايـشي در عـالم وجـود            به اعتقاد افالطون بدون اين سير دوراني هيچ       
  :رفت؛ زيرا داشت و عالم به خواب ابدي فرو مي نمي

اگر در مقابل هر شدن، شدن ديگري نبود و آن دو همواره به دنبال يكـديگر                 
از مبـدأيي آغـاز     » شـدن «پيوستند بلكـه هـر        وار به هم نمي     آمدند و دايره    نمي
يافـت،    رفـت و بـه منتهـايي پايـان مـي            گرديد و به خط مستقيم پيش مـي         مي
 به عقب برگـردد و بـه حـال نخـستين درآيـد، همـة اشـياء يكـسان                    كه آن  بي
ماندنـد و زايـش و        آمدند و به يك حال مي       شدند و به يك صورت در مي        مي

  .)470: همان(گرديد  پيدايش متوقف مي
 مورد نظر افالطـون از ايـن         اند كه نتيجه    در نقد بر مقدمة كبراي استدالل فوق گفته       

افالطون دو اصل كـامالً متفـاوت را بـا هـم          . احية اوست طي از ن  لخمقدمات، مسبوق به    
يـك اصـل منطقـي      . يكي از اين دو اصل، منطقي است و ديگري علّي         . خلط كرده است  

 الـف -نـا شود پيش از اين به صـورت           مي  الفهر آنچه   «صادق داريم به اين صورت كه       
شود    واجد مي  شيئ حالتي را كه ندارد    » شدني«منطقاً صادق است كه در هر       . »بوده است 
ولي اين سخن فقط در عرصـه مفـاهيم و          . شته است  قبالً حالتي ضد آن را دا      ،و بنابراين 

افالطون اين اصل منطقي را در حوزه علّيت وجودي نيـز بـه كـار               . در ذهن صادق است   
شود، بايد از ضد      مي» الف« آن را به اين معنا گرفته است كه آنچه مثالً            ، يعني بسته است 

شود، بايد    توان گفت وقتي كسي ثروتمند مي       در توضيح مطلب مي   . ده باشد الف پديد آم  
شود كه ثـروت       نتيجه نمي  آنولي از   ) اين سخن منطقاً صادق است    (قبالً فقير بوده باشد     
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پيـشگي ناشـي      ثروتمند شدن به همان معنا كه از قناعت       . آن شخص ناشي از فقر اوست     
  .برآورده باشدتواند  شود، نمي مي

اصلي كه در مورد مسأله او      اما  رد نياز افالطون است، يك اصل علّي است،         آنچه مو 
تنهـا هـيچ      و اين دو اصل نـه     . كند، نه يك اصل علّي، بلكه اصلي منطقي است          صدق مي 

آلن وايـت در بيـان نـسبت        . اند  تالزمي با هم ندارند، بلكه كامالً متفاوت و متباين با هم          
 :نويسد اين دو اصل مي

آيد، بايد قبالً معدوم بوده باشد، اين         نطقي كه آنچه به وجود مي     اين حقيقت م  
 ex nihilo(تواند از عدم به وجـود بيايـد    قانون قديمي را كه هيچ چيز نمي

nihil fit(كند  ، نقض نمي)43، 1382: وايت(.  
به عالوه هم در استدالل افالطون و هم در نقدي كه در مورد اين استدالل آورديم،                

 در مقام ارزيابي استدالل اول و حتـي         ،بنابراين. چندپهلو و مبهم است   » ضد «معناي واژة 
. خلطي هم كه به او نسبت داده شده است، ابتدا بايد معناي اين واژه را روشـن سـاخت                  

بـه  . اسـت » ضد«در حقيقت خود اين خلط نيز معلول عدم تفكيك ميان الاقل دو معناي   
تـضاد در اصـطالح     «و گاهي به معناي     » تناقض«به معناي   » تضاد«رسد كه گاهي      نظر مي 

 يكي از چهار حالـت       به  ميان دو امر   تقابلدانيم كه در منطق       مي. گرفته شده است  » منطق
در اينجا فقط دو حالت نخـست       . تناقض، تضاد، تضايف و تقابل عدم و ملكه       : زير است 

يگري عدمي  دو امري هستند كه يكي از آنها وجودي و د         «  نقيضان. مورد بحث ما است   
دو «، حال آنكه تقابل ضدان، تقابل ميـان         »است، يعني ديگري عدم آن امر وجودي است       

شوند و نهايـت اخـتالف        امر وجودي است كه از پي يكديگر بر موضوع واحد وارد مي           
  .»ميان آنها موجود است

 از دو امـر متنـاقض       ،بنابراين ميان دو امر متناقض و دو امر متضاد، فرق است، اوالً           
 ،اند و ثانيـاً     كه دو امر متضاد هر دو وجودي       يكي وجودي است و ديگري عدمي حال آن       

كه دو امر متضاد فقط      دو امر متناقض هم جمعشان و هم رفعشان ناممكن است، حال آن           
يـك   جمعشان ناممكن است ولي رفعشان محال نيست، به اين معنا كه ممكن است هيچ             
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حال اگر در اينجا تناقض مورد نظر افالطـون  . داز آنها در مورد موضوع واحد صدق نكن 
يعني اگر نسبت زندگي و مـرگ را        . باشد، البته اصل او منطقاً در همة موارد صادق است         

ولـي بايـد    . كند يا زنـدگي     نسبت تناقض بدانيم، در مورد يك موجود يا مرگ صدق مي          
، در ايـن صـورت      و اگر مثالً مرگ را عدمي بدانيم      . يكي از اين دو را عدمي فرض كنيم       

در اينجـا نيـز صـادق اسـت و          » آيد  هيچ چيز از عدم به وجود نمي      «اين اصل بديهي كه     
را در اين اصل    » ضد«اما اگر معناي    . توان گفت زندگي از مرگ به وجود آمده است          نمي

هـيچ چيـز از     «بگيريم، البته اصل او با اصل بـديهي         » تضاد در اصطالح منطق   «به معناي   
ولـي بـه    . انـد   كند، زيرا اضداد هر دو امور وجودي        تعارضي پيدا نمي  » يدآ  عدم پديد نمي  

اصـلي ضـرورتاً صـادق      » آيـد   هر چيزي از ضد خـود پديـد مـي         «اين معنا اين اصل كه      
مثالً اگر زندگي و مرگ متضاد با هم بـوده          . نخواهد بود، زيرا ارتفاع اضداد ممكن است      

تاً صادق است كه هرجا زندگي تحقق       توان گفت ضرور    و هر دو امر وجودي باشند، نمي      
  .نداشته باشد، در آنجا مرگ تحقق دارد

معرفـت  «اين برهان بر نظريه معروف افالطـون مبنـي بـر اينكـه              . برهان دوم .5-2
) 2(معرفت يادآوري است    ) 1: (مقدمات برهان چنين است   . مبتني است » يادآوري است 

شـوند، قـبالً    ر معلوم ما واقـع مـي  يادآوري مستلزم آن است كه موضوعاتي را كه به ظاه       
اي قبلـي از   الزمة مقدمه دوم اين است كه جزئي از ما كه تجربـه ) 3(ادراك كرده باشيم،  

) 5(تواند جسم باشد و       اين جزء نمي  ) 4(موضوعات دارد، خود قبالً موجود بوده باشد،        
ـ                   ،بنابراين ل از   جزء ديگري غير از جسم در ما موجود است و همين جـزء اسـت كـه قب

  .) به بعد1/471، 1380: افالطون(ورود به اين عالم موضوعات را ادراك كرده است 
برانگيـز ايـن برهـان،        انگيزترين مقدمه و شايد بتوان گفت تنها مقدمـة بحـث            بحث

اگر بتوان تبييني معقـول از مقدمـة نخـست ارائـه كـرد، ظـاهراً                . مقدمة نخست آن است   
اما در مورد مقدمة    . آيد   پس از ديگري الزم مي     مقدمات ديگر، به صورت منطقي، هريك     

دانـد نـه       مـي  )anamnesis(نخست بايد گفت كه افالطون معرفـت حقيقـي را يـادآوري             
اي را بـه دسـت        به اعتقاد وي در فرايند به اصطالح آموزش، ما حقيقـت تـازه            . يادگيري
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ي چيـزي اسـت   آوريم، بلكه اين فرايند صرفاً در حكم تمهيد مقدماتي براي يـادآور        نمي
توان گفت نظرية يادآوري، تبييني است كـه          به طور دقيق مي   . كه از قبل به آن علم داريم      

افالطون دربارة توانايي ما براي تفكر دربارة مفـاهيم و حقـايق كلـي و دسـتيابي مـا بـه                     
بايد توجه داشت كه در اينجا مراد از مفاهيم         . كند  شناخت اين مفاهيم و حقايق، ارائه مي      

 :Heinaman. (هايي در مورد اين مثل است و مراد از حقايق كلي يافته) Ideas(مثُل همان 

 و كـه ا   دهـد   نـسبت مـي    سـقراط    به، افالطون اين سخن را      منونهرچند در   ). 1997,373
: افالطـون (انـد     اي را از مردان و زناني شنيده است كه واقف بـه اسـرار الهـي                 چنين نظريه 

 هـم در     به هرحال  .كند  آن تالش مي   ل براي تبيين و اثبات    ، ولي در عين حا    )1/364،  1380
  . براهيني بر اثبات اين نظريه اقامه شده استفايدون و هم در منون

داند، زيرا بدون چنـين       اي را ضروري مي      اعتقاد به چنين نظريه    منوندر حقيقت در    
لت آيـا فـضي   «نخستين پرسش اين است كـه       منون  در  . فرضي، معرفت قابل تبيين نيست    

اما سقراط پاسخ به اين پرسش را منوط به حل و فـصل پرسـشي               » آموختني است يا نه؟   
كـه چنـدين تعريـف       پـس از آن   » فـضيلت چيـست؟   «كه   داند مبني بر اين     تر مي   مقدماتي

شود و سقراط به شيوة معمـول خـويش، هريـك را نارسـا                مقدماتي از فضيلت ارائه مي    
از ) هم بحث سقراط در اين محاوره     (منون  . دشو  داند، نوعي يأس بر صحنه حاكم مي        مي

. ماند و خود سقراط نيز از حل مـسأله نـاتوان اسـت              پاسخ دادن به پرسش سقراط درمي     
انـدازم بلكـه      شنويم كه من فقط ديگران را به تـشويش نمـي             از زبان سقراط مي    ،بنابراين

از آن است كـه     سازم    اينكه ديگران را مشوش مي    «خود نيز همواره در تشويشم و اصوالً        
 زيـرا خـود نيـز        در مورد فضيلت نيز حال من چنان است،       . خود نيز همواره در تشويشم    

  ).همان(» دانم آن چيست نمي
تري در خصوص مشروعيت سئوال و جواب سـقراطي           اينجاست كه پرسش جدي   

داند، چگونه    اگر سقراط خود پاسخ را نمي     . نمايد  رخ مي ) و به طور كلي فرايند آموزش     (
اش هـيچ     توان از چيزي كـه دربـاره        تواند دربارة موضوع تحقيق كند؛ زيرا چگونه مي        مي

دانيم، پرسش كرد و حتي اگر هم به پاسخ دست يـافتيم از كجـا بـدانيم كـه پاسـخ                       نمي



99 

) menon's paradox(و اين همان چيـزي اسـت كـه بـه شـبهة منـون       . ايم صحيح را يافته
 :كند بان سقراط چنين تقرير ميافالطون اين شبهه را از ز. معروف است

دانـد تحقيـق      معني سخن تو اين است كه آدمـي نـه دربـاره چيـزي كـه مـي                 
داند نيازي به تحقيق      زيرا در آنچه مي   . داند  تواند كرد و نه دربارة آنچه نمي        مي

دانـد دربـارة چـه        تواند كرد، چون نمي     تحقيق نمي داند    نمينيست و در آنچه     
  .)همان(تحقيق كند 

) 1: (توان در قالب يك قياس دوحدي به بيان زير صورتبندي كـرد             بهه را مي  اين ش 
اگر به چيزي علـم داشـته       ) 2(،  )اصل ثالث مطرود  (آدمي يا به چيزي علم دارد يا ندارد         

اگر هم  ) 3(،  )زيرا چنين چيزي تحصيل حاصل است     (تواند در آن تحقق كند        باشد، نمي 
م تمـايز   داعازيرا در   (كند  تفحص  تواند در آن       نداشته باشد، نمي    و آگاهي  به چيزي علم  

عدم محض و در اينجا عدم علم يا جهل مطلق چونان ظلمت محض اسـت كـه                 . نيست
 در هـر دو     ،بنـابراين ) 4(و  ) توان چيزي را شـناخت يـا از ديگـري تميـز داد              در آن نمي  

  .صورت شناخت هيچ چيز ممكن نيست
. قدمه سوم اين قياس دوحدي است     كند، م   چيزي كه پژوهش سقراطي را تهديد مي      

اگر جهل سقراط، جهل حقيقي باشد به اين معنا كه سقراط تجاهـل نكنـد و حقيقتـاً بـه                    
گـو  و جاهل باشد، در آن صورت باب گفت      ... مفاهيمي چون فضيلت، عدالت، برابري و       

شـود ايـن       نقد اصلي كه متوجه سـقراط مـي        ،بنابراين. و به طور كلي، تحقيق بسته است      
توانـد هـيچ چيـز        نداشته باشـد، نمـي    » الف«كه اگر آدمي هيچ شناختي از تعريف        است  

  .درباره الف بداند
) true belief(و بـاور صـادق   ) knowledge(اند با تمايز ميان معرفـت   برخي خواسته

گونـه    ممكـن اسـت مـن هـيچ        ، گيل فاين   به اعتقاد  .بست پيدا كنند    از اين بن   رفتي   برون
و همـين   . شته باشم ولي باورهاي صادقي دربـارة آن داشـته باشـم           ندا» الف«شناختي به   

داشتن «. اش تحقيق كنم     صادقي كه دربارة آن دارم، كافي است كه بتوانم درباره          هايباور
ولـي  . رسند، يكي از حاالت فقدان معرفت است        باورهاي صادقي كه به پايه معرفت نمي      
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. »ن تحقيـق را منتفـي سـازد       حـالتي نيـست كـه امكـا       ) جهـل (اين حالت فقدان معرفت     
)Fine,1992:206(  

امـا  . حلـي ارائـه نكـرده اسـت و پاسـخ ديگـري دارد               ولي افالطون خود چنين راه    
زيـرا اگـر مـا    . رسـد  حل فاين صائب به نظـر نمـي   نظر از پاسخ خود افالطون، راه       صرف

 سـقراط خواهـان تعريـف حقيقـي         ،خواهان معرفت يا يقين هستيم و در ايـن جـستجو          
توانـد مـا را در كـسب           كه از شائبة جهل پيراسته نيست، نمي       قياست، باور صاد  فضايل  

شبهة منون همچنان به قوت خود باقي است كه اگر پاسـخ پرسـش      . معرفت هدايت كند  
خويش را يافتيم چگونه قطع و يقين حاصل كنيم كه اين همان است كه پاسـخ صـحيح                  

حل اين مسأله را در جـاي         ايد راه به هرحال، حق با افالطون است كه ب       . پرسش ما است  
  .ديگر سراغ گرفت

حل خود افالطون اين است كه معرفت از قبل در ما حـضور دارد، مـا پـيش از                     راه
ايـم    را مشاهده كرده  ) همان مثُل و حقايق مربوط به آنها      ( مفاهيم كلي و حقايق كلي       ،اين

آن را  ) نطاق سـقراطي  و در اينجا مخصوصاً همان اسـت      (و در طي فرايند تحقيق و گفتگو        
: افالطـون (» هيچ چيز آموختني نيست و همه چيز به يادآوردني است         «. آوريم  به خاطر مي  

سقراط براي تأييد سـخن خـويش، آن را در مـورد غـالم منـون آزمـايش                  . )1380،1/365
گونه آموزش رياضي نديده بود، ولي       اش تا آن موقع هيچ      غالم به اعتراف خواجه   . كند  مي

و بـدين   . شود كه توانايي حل مسائل رياضـي را دارد           سقراط با او معلوم مي     در گفتگوي 
گيرد كه دليل توانايي غالم آن است كه از قبل به ايـن حقـايق                 ترتيب افالطون نتيجه مي   
ايـن   () بـه بعـد    366: همـان (آورد    مـي  گو فقط آنها را بـه خـاطر       و علم دارد و در اين گفت     

كند تـا     است كه به افراد كمك مي     » قابلة فكري «ان  دآوري همان رسالت سقراط به عنو     يا
  ).فكري را كه از قبل آبستن آنند، به دنيا بياورند

در اينجـا   . شـود     به بياني ديگر براي اثبات نظريـه يـادآوري تـالش مـي             فايدوندر  
درك نقصان چيزي مستلزم آن است كـه بـه نمونـة كامـل آن               ) 1(استدالل اين است كه     

) 2(مـان بـشويم و         در مقايسة با آن متوجه نقصان شـيء پـيش روي           علم داشته باشيم تا   
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يـابيم، همـه بـه نحـوي از انحـاء             همه آنچه را كه در اين عالم بـه ادراك حـسي درمـي             
يابيم   ولي پس از ادراك حسي درمي     «: گويد  به عنوان مثال در مورد برابري مي      (ند  ا قصنا

» ماننـد   اما از آن عقب مـي     . برسندخواهند به خود برابري       كه چيزهاي برابر محسوس مي    
هاي كامل داشته باشـيم و ايـن        بايد پيشاپيش شناختي از آن نسخه      ،بنابراين). 365: همان

  .شناخت در اين عالم به دست نيامده، بلكه در يك زندگي قبلي حاصل شده است
 نظريـه يـادآوري را بـه كرسـي اثبـات            ،به هرحال سقراط با براهيني از اين دسـت        

خواهـد تجـرد       مي د و تا آنجا كه به موضوع بحث ما مربوط است، از اين طريق             نشان مي
 ،اوالً. هايي در مورد اين برهان مطـرح اسـت          ليكن پرسش .  آن را اثبات كند    نفس و بقاي  

 آيـا  ،يـاً كنـد؟ و ثان  آيا نظرية يادآوري، در صورت قبول آن، مطلوب سقراط را اثبات مـي   
تـوان پـذيرفت كـه ايـن نظريـه            اين معنا كه آيـا مـي      خود اين نظريه قابل قبول است به        

 ،ترين تبيين از فرآيند دستيابي به معرفت است؟ ظاهراً پاسـخ بـه هـر دو پرسـش                   معقول
 همـانطور كـه خـود افالطـون نيـز در            ،در مورد پرسش نخست بايد گفـت      . منفي است 

كـه نفـس     ينكند ولي ا    اذعان دارد، اين برهان فقط وجود قبلي نفس را اثبات مي          فايدون  
. شـود   پس از مرگ نيز به حيات خويش ادامـه خواهـد داد، از ايـن طريـق اثبـات نمـي                    

كه روح پس از مرگ مـا نيـز          اين«: نويسد  افالطون از زبان يكي از حاضران در بحث مي        
هنـوز بطـالن عقيـدة مـردم كـه          ... زنده خواهد ماند، هنوز بر ما ثابت نگرديده اسـت و            

» رود، مبـرهن نـشده اسـت        پاشـد و از ميـان مـي         مان از هم مي    گويند با مرگ ما روح      مي
  .)478: همان(

برهان نخست ارجاع    برهان را به   مشكل،خود افالطون اين   دليل براي حل اين    همين به
را روشن  )وجود قبلي نفس  (پذيرد كه اين برهان فقط نيمي از مسأله           او خود مي  . دهد  مي
 بايد آن را در ارتباط با برهـان نخـست در            كند ولي براي روشن شدن نيمة ديگر آن،         مي

  .توان برهان مستقلي به حساب آورد به همين دليل اين برهان را نمي. نظر گرفت
ولي اگر پاسخ به پرسش دوم منفي باشد، اين برهان حتي وجود قبلي نفـس را نيـز      

 به معرفت   توان از فرايند دستيابي     نظرية يادآوري تنها تبييني نيست كه مي      . كند  اثبات نمي 
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تري دربارة ايـن فراينـد بـه دسـت داد، الجـرَم نظريـه                 اگر بتوان تبيين معقول   . ارائه كرد 
جالب اين است كه خـود      . شود  اعتبار مي   ترين مقدمة برهان است، بي      يادآوري كه اساسي  

 نظريـه يـادآوري را      ،افالطون نيز احتمال ديگري را مطرح كرده اسـت ولـي در نهايـت             
آيـد   شود و اين پرسش پيش مـي    ، بحث تداعي معاني مطرح مي     منونر  د. دهد  ترجيح مي 

 را ادراك   اي شـي انـدازيم و      كه چگونه است كه ما وقتي حواس خويش را بـه كـار مـي              
 فرامـوش شـدة ديگـري هـم كـه بـه سـبب شـباهت يـا                   شيءكنيم، همان دم تصور       مي
 در تبيـين ايـن       آنجا در! ؟شود  شباهتي با آن چيز محسوس مناسبتي دارد در ما پيدا مي            بي

  :كند كه مطلب استدالل مي
يا بگوئيم كه ما بـا آن شناسـايي از مـادر            : بايد يكي از اين دو شق را بپذيريم       

ايم و در همة عمر آن را با خود داريم يا بايد تصديق كنيم كه كسي                   شده  زاده
آورد و    اي را به ياد مي      آموزد در حقيقت شناسايي فراموش شده       كه چيزي مي  

  .)476: همان(موختن نيست جز به ياد آوردن آ
تنهـا يـك      حال آنكه نـه   . پذيرد  ولي ظاهراً افالطون بدون اقامة دليل، شق دوم را مي         

 كـه ديگر نيز براي تبيين اين موضوع قابل فـرض اسـت   ) احتمال(شق بلكه چندين شق   
را  احتمـال خـاص   توان به راحتي ايـن        بدون ابطال آن شقوق نمي    . فرض هم شده است   

توان فرايند يادگيري را براسـاس فطـري و مـادرزادي بـودن               كه مي  عالوه بر آن  . برگزيد
نيتـز چنـين      هاي بعد كساني چون دكارت و اليب        كه در دوره   كما اين (معرفت تبيين كرد    

از . هاي ديگري نيز ارائه شـده اسـت         حتي در مقابل اين دو تبيين، تبيين      ). اعتقادي دارند 
يـا  .  خود اين فرايند يك واقعيت ناگزير است و نياز به تبيين نـدارد             اند  جمله برخي گفته  

نفوس ناميرا كه از    «د، چنين تبييني را نه بر مبناي        ناگر هم آن را نيازمند تبيين دانسته باش       
كنند و نه بر مبناي معرفـت         جستجو مي ) نظريه يادآوري (نوعي حيات قبلي برخوردارند     
  ).Fine: 1992,213(» .جويند ن مثال در تكامل ميفطري، بلكه تبيين آن را به عنوا

مقدمات . ناپذيري نفس اقامه شده است      اين برهان بر مبناي فساد    . برهان سوم . 6-2
اصلي اين برهان كه در اصل نوعي استدالل تمثيلي است، يعني بر مبناي مشابهت نفـس                
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سه اسـت،   مثـال كـه موجـود فـي نفـ         ) 1: (به مثال اقامه شده است، به اين شـرح اسـت          
 نفـس نيـز     ،بنـابراين ) 3(نفس از اين جهت شـبيه مثـال اسـت و            ) 2(فسادناپذير است؛   
  .هردو مقدمه نيازمند تبيين است. فسادناپذير است

هـر فـسادي    ) 1: (قول به فسادناپذيري نفس بر مقدماتي به شرح زير مبتنـي اسـت            
شـيء  ) 3(ناپـذير اسـت       شـيء بـسيط، تجزيـه     ) 2(تجزيه شيء مركب به اجـزاء اسـت         

نفسه مطلقـاً بـسيط اسـت و          مثال به عنوان موجود في    ) 4(ناپذير فسادناپذير است      تجزيه
  .)2/984، 1375: گمپرتس( مثال فسادناپذير است ،بنابراين) 5(

 ،پيش از تبيين مقدمات فوق بايد توجه داشت كه معيار تشخيص بـسيط از مركـب               
ن به اجـزاء بالفعـل و حتـي بـالقوه           اگر چيزي را نتوا   . ناپذيري آن است   )تقسيم(تجزيه  

امور روحاني به دليل همين بساطت با امـور جـسماني           . تقسيم كرد، آن چيز بسيط است     
به عنوان مثال، يكي از داليل رنه دكارت براي اثبات تميز نفـس از بـدن بـر                  . اند  متفاوت

 نويسد جـسم بـه دليـل ممتـد بـودن همـواره              ميتأمالت  در  . چنين تفكيكي مبتني است   
زيـرا وقتـي نفـس را بـه         . پذير نيـست    پذير است ولي نفس به هيچ روي قسمت         قسمت

م اجزائـي را در آن تـشخيص        يتـوان   م، نمـي  يگيـر   انديشد در نظر مي     عنوان چيزي كه مي   
كـه در مـورد    حـال آن . بينـيم  همواره خود را به عنوان نفس چيزي واحد و تام مي        . دهيم

بلكـه بـه    ) ذهنـي ( نه فقط بـه صـورت بـالقوه          توان اجزاء نفس را     مي. بدن چنين نيست  
  .)97-98: 1369دكارت، (صورت بالفعل نيز تجزيه كرد 

هر فسادي تجزيـه شـيء بـه        «اما تا آنجا كه به بحث ما مربوط است، اين حكم كه             
-430(اي است كه پيش از افالطون، فيلـسوفاني چـون امپيـدوكلس               ، نظريه »اجزاء است 

 براي تبيـين تغييـر و حركـت در عـالم            )م. ق 499-422(اس   و آناكسا گور   )م. ق 490حـوالي   
آنها در مقابل نظريه قائالن به كون و فساد كه تغيير را بر مبنـاي از ميـان                  . اند  مطرح كرده 

كردند، معتقد بودند كه در فرايند         جاي آن تبيين مي    ه ديگري ب  شيء و ايجاد    اي شيرفتن  
 و  .عالم موجوداتي ازلـي و فـسادناپذيرند      عناصر اصلي   . رود  تغيير هيچ چيز از ميان نمي     

كنـيم، در حقيقـت       آنچه ما از آن با عنوان فساد و تغيير در موجـودات عـالم تعبيـر مـي                 
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 هرگـاه  ،بنـابراين  .هايي است كه در نوع تأليف و آرايش اين عناصـر وجـود دارد            تفاوت
تركيبي كه  رود، در حقيقت      شود و آن چيز به ظاهر از ميان مي          مي فساد در چيزي حادث   

و اين همـان فراينـدي      . حاصل به هم پيوستن اين اجزاء اصلي است، از ميان رفته است           
چهار نوع ماده   «براي مثال امپيدوكلس معتقد بود      . شود  است كه از آن به تجزيه تعبير مي       

عناصر نهـايي و تغييرناپـذيري هـستند كـه اشـياء عـالم را بـا                 ] آب، خاك، آتش و هوا    [
آينـد و بـه       بدين سان اشياء به سبب اختالط عناصر به وجود مي         . زندسا  اختالط خود مي  

  .)78، 1368: كاپلستون(» روند سبب افتراق عناصر از ميان مي
ممكن است  . البته، نظريه فوق تنها نظريه براي تبيين حركت و تغيير در عالم نيست            

 كسي نـشان دهـد    به عالوه اگر  . تري براي اين مسأله وجود داشته باشد        هاي معقول   تببين
 نيـست، در آن صـورت اسـتدالل افالطـون فقـط             يناپذيري عين فـسادناپذير     كه تجزيه 

ولـي از   . كنـد   ناپذيري نفس و در نتيجه تمايز نفس از بدن و تجرد آن را اثبات مي                تجزيه
  .شود كه نفس فسادناپذير و فناناپذير هم هست اين طريق اثبات نمي

هـا و    افالطون پس از تقسيم موجودات به ديـدني در مورد قول به بساطت مثُل نيز،   
مانند و چيزهـاي ديـدني    ديدني همواره به يك حال مي  ناچيزهاي  «: نويسد  ها مي   ناديدني

چيزها، كه همـان    » خود«به اعتقاد او    . )1380،1/480: افالطون(» اند  دستخوش تغيير و تبديل   
 است و ايـن ثبـات آن بـه          مثال چيزها و حقيقت ناديدني آنها است همواره بر يك حال          

در اينجـا متأسـفانه مجـال بحـث و بررسـي            . )479: همان(دليل بساطت و تجرد آن است       
دربارة داليل افالطون بر اثبات وجود موجوداتي ناديدني به نام مثُل و اثبات بساطت آنها               

ر ولي بايد توجه داشت كه نظريه مثُل، از جمله اصول ثابت فكـر افالطـون د               . را نداريم 
 حاصل بحث افالطون تا بـه       1. آمده است  فايدونهايي است كه در        و برهان  ها  همة بحث 

ناپـذير و بنـابراين       اينجا اين است كه مثل به عنـوان موجـوداتي بـسيط، امـوري تجزيـه               

                                                            
هـاي مابعدالطبيعـه كـه مشخـصات      توان به فصل نخست روش     براي بحثي تحليلي در مورد اين نظريه مي       . 1

 كتاب شناختي آن در قسمت منابع درج شده است، مراجعه كرد
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  .فسادناپذيرند
پرسش اين اسـت    . كند  در مقدمة دوم اين برهان، شباهت نفس به مثُل را مطرح مي           

تواند مثُل به عنوان اموري ثابت و بـسيط           مي) نفس و بدن  (د آدمي   كه كدام جزء از وجو    
. كند  در اينجا افالطون بر چيزي چون اصل سنخيت عالم و معلوم تكيه مي            . را درك كند  

بـدن  ). Johansen:1998,187(توانـد مـشابه را بـشناسد          برطبق اين اصل فقط مـشابه مـي       
توانـد     نمـي  ،ثبـات اسـت و بنـابراين        و بي شباهتي به مثُل ندارد، زيرا بدن وجودي متغير         

افالطون بر اين اساس كه نفس حاكم       . ولي نفس چنين شباهتي دارد    . شناساندة مثُل باشد  
و در نهايت   . اي خدايي و فناناپذير دارد      كند كه نفس جنبه      استدالل مي  ،و مدبر بدن است   

يط و توانـا    خدايي و سرمدي و بس    ] نفس[روح  «: نويسد  بندي بحث خويش مي    در جمع 
كند، در حالي كه تن فناپـذير و          ماند و يكسان عمل مي      به تفكر است و همواره همان مي      

  .)1380،1/481: افالطون(» آيد موقت و از تفكر ناتوان است و هر روز به حال ديگر درمي
خالصه، افالطون معتقد است كه براساس سنخيت و شـباهت ميـان نفـس و مثـال                 

 نفـس نيـز چنـين       ، ثابت و فناناپذير است، بنـابراين      ،ر كه مثال  شود كه همانطو    اثبات مي 
، سرشـت عـالي آن      )شناخت مثُل (به عبارتي افالطون براساس فعاليت عالي نفس        . است

  .گيرد را نتيجه مي
پس از اقامه براهين به شـرحي كـه گذشـت، نقـدهايي در مـورد                فايدون  در  . 7-2

يكي از اين نقـدها از زبـان سـيمياس و           . دشو  عقيده سقراط به فناناپذيري نفس ايراد مي      
  .ديگري از زبان كبس بيان شده است

نقد نخست اين است كه در اين براهين هدف بحث اين بـود كـه نفـس وجـودي                   
بـه  . تواند هم قبل از بدن و هم پس از آن موجود باشد              مي ، از بدن دارد و بنابراين     منحاز

 است  گرديدهان فرض شده و چنان القاء       ها و كاركردهايي براي انس      عبارت ديگر فعاليت  
ولـي ممكـن   . ها بدون فرض جوهري مستقل از بدن قابـل تبيـين نيـست          كه اين فعاليت  

هاي به اصطالح عالي مانند شناخت مثُل را به مـاده تحويـل       است كسي همه اين فعاليت    
تـوان   بر طبق اين اشـكال مـي      . كند و نيازي به قبول چيزي جز بعد مادي در انسان نبيند           



106  

گرايي را براي تبيـين وجـود انـسان و            جاي نظرية قائل به تجرد نفس، تقريري از ماده         به
افالطون با استفاده از تشبيه چنگ و نغمة آن، اين نظريه           . هاي آن مطرح كرد     همة فعاليت 

  .كند را به خوبي تشريح مي
نـوازد چيـزي متفـاوت بـا خـود چنـگ و حتـي                 اي كه چنگ مي     ممكن است نغمه  

دهندة آن   ندتر از آن باشد ولي در نهايت نغمه چيزي جداي از چنگ و مادة تشكيل              ارجم
 :نويسد  افالطون از زبان سيمياس خطاب به سقراط مي،بنابراين. نيست

نغمه چيزي است ناديدني و نامحسوس و اگر نيك نواخته شود زيبا و الهـي               
. پذيرنـد كه چنگ و تارهـاي آن جـسماني و مركـب و فنا             و ملكوتي، حال آن   

آوري ادعـا كنـد كـه پـس از            پس ممكن است كسي با همان داليل كه تو مي         
مانـد و از ميـان        كه چنگ شكست و تارهاي آن گسيخته شدند، نغمـه مـي            آن

 روحها ممكن است به راستي ماننـد نغمـة چنـگ، نتيجـة              ،بنابراين... رود  نمي
و هماهنگي اجزاء تن ما باشـد كـه بـه وسـيله گرمـي و سـردي و خـشكي                     

  .)488: همان(اند  رطوبت و مانند آنها به هم پيوسته
دربـارة وجـود انـسان،      ) materialistic(گرايانـه     اي مـاده    توان نظريه   حاصل اينكه مي  

تئودور گمپـرتس در خـصوص ايـن        . مطرح نمود گرايانة افالطون     ثنويتجاي ديدگاه     هب
گرايانة نفس است بـا        ماده اين همان نظرية  «: نويسد  او مي . بندي دقيقي دارد   اشكال، جمع 

ها آزادنـد و خـود         آميختن مفهوم   اين قيد كه اصحاب اين نظريه از اشتباه ناشي از به هم           
» داننـد   كنند بلكـه مولـود عوامـل جـسماني مـي            هاي نفس را جسماني تلقي نمي       فعاليت

  .)985، 1375: گمپرتس(
عبيـر شـده اسـت،      ت) harmonia (نظريـه همـاهنگي   اين نظريه كه معموالً از آن بـه         

با تعبيـري   از آن   هاي معاصر     گرايي است كه در نوشته      تقريري تعديل شده از نظرية ماده     
بـر طبـق ايـن ديـدگاه     . شـود  يـاد مـي  ) essential materialism(اساسـي   گرايي چون ماده

اصطالحات و تعابير ناظر به امور نفساني مـدلول و مفـادي متفـاوت بـا اصـطالحات و                   
، »انديـشم   مـن مـي   «هايي چون     به عنوان مثال گزاره   . امور جسماني دارند  تعابير حاكي از    
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از ايـن   . تندهاي ناظر به امور مادي قابـل ترجمـه نيـس            هرگز به گزاره  » كنم  من اراده مي  «
قـرار  ) eliminative materialism(گرايـي حـذفي    گرايي اساسي در مقابل مـاده  جهت ماده

تـوان همـه اصـطالحات و تعـابير و در              است كه مي   گرايي بر آن    اين تقرير از ماده   . دارد
 بدين معنا كه همـه      .هاي حاكي از امور نفساني را از صحنة زبان حذف كرد            نتيجه گزاره 

بر طبق اين ديدگاه ممكن است      . تنسادبه اصطالحات و تعابير مادي قابل تأويل        را  آنها  
 مفيد باشـند،  عرفي،زبان اصطالحات نفساني به عنوان ابزارهايي براي بيان توصيفات در         

  .گونه مدلول عيني ندارند ولي به واقع هيچ
توان همة اصطالحات نفساني را از        گرايي اساسي در مقابل معتقد است كه نمي         ماده

ها،   افكار، دريافت (وجود واقعيات نفساني    «اين نظريه   . صفحه ذهن و زبان ما حذف كرد      
محال داند و معتقد است كه        را امور مادي مي   پذيرد ولي آنها      را مي ) تمايالت و مانند آن   

افكار، احساسات، تمايالت و مانند آن وجود دارند،        . موجود باشد است چيزي غيرمادي    
) مغز يـا جـسم مـادي و مجمـوع فرآينـدهاي آن            (عين اشياء و فرايندهاي مادي      يا  ولي  

الزم بـه ذكـر     . )163،  1382: تاليا فـرّو  (» اند  هستند و يا از اين اشياء و فرايندها تركيب شده         
ــه     ــوان نظري ــاهنگي را تحــت عن ــه هم ــه برخــي نظري ــياســت ك ــدار فرع  epi (پدي

phenomenalism ( تواند همه آنچه     رسد كه اين نظريه نمي      اند، ولي به نظر مي      معرفي كرده
زيرا نظرية پديـدار فرعـي      . را كه افالطون از نظريه هماهنگي اراده كرده است، افاده كند          

هاي نفساني در هـيچ        ارتباط نفس و بدن نظر دارد؛ برطبق اين نظريه پديده          فقط به جنبة  
 هيچ نحوه تأثيري بر بدن ندارند و فقـط          ،شوند و بنابراين    فرآيند فيزيكي علت واقع نمي    

  .)83-84، 1379: تيلور(. دنگذار بدن بر نفس تأثير مي
هنگي بـا نظريـة      نظريـه همـا    ،دهـد كـه اوالً      افالطون در پاسخ به اين نقد پاسخ مي       

يادآوري تعارض دارد، زيرا بر طبق نظريه يادآوري نفس بايد پيش از بدن موجود باشـد                
ولي بر طبق نظرية همـاهنگي، نفـس فـرع بـر            . تا بتواند مثُل را در عالم ديگر شهود كند        

 اگر نظرية يادآوري را مسلّم بدانيم، نظرية همـاهنگي          ،بنابراين. بدن و متأخر از آن است     
البته بديهي است كه قوت اين پاسـخ منـوط بـه آن اسـت كـه نظريـه                   .  قبول نيست  قابل
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ولي همانطور كه ديديم اين موضـوع       . ترين تبيين از فرايند معرفت باشد       يادآوري معقول 
  . جاي تأمل دارد

توانـد     اگر كسي نفس را عين همـاهنگي بدانـد، نمـي            كه  افالطون معتقد است   ،ثانياً
كه فضيلت همـاهنگي نفـس اسـت،         زيرا با توجه به اين    .  بپذيرد رذيلت را در مورد نفس    

 نفـسي فاقـد همـاهنگي       ،نفس با فضيلت، نفس داراي هماهنگي و نفس آلوده به رذيلت          
به عالوه اگر نفس را عين      . و اين فقدان هماهنگي مساوي با نفي ذات نفس است         . است

 و ضـعف داشـته باشـد،        توانـد شـدت     كه هماهنگي مي   هماهنگي بدانيم، با توجه به اين     
  توانـد نفـس     در اين صورت يك نفس مـي      . نفوس نيز بايد شدت و ضعف داشته باشند       

حال آنكه به اعتقاد افالطون به بيـان منطقـي، مفهـوم نفـس يـك                . تراز نفس ديگر باشد   
تـر از     تر يا ضـعيف     هيچ نفسي به حيث نفس بودن قوي      . تواطي است نه مشكك   ممفهوم  

  )1/496، 1380: طونافال(. نفس ديگر نيست
توانـد مـدبر      ثالثاً، اگر نفس را برآمده از بدن و مؤخر از آن بدانيم، نفس ديگر نمـي               

آيا ممكن است نغمـه     « پرسد    افالطون بر مبناي همان تشبيه چنگ و نغمه مي        . بدن باشد 
يا چيز مركب ديگري داراي خاصيتي باشد برخالف چيزهـايي كـه از تركيـب آنهـا، بـه                 

. )495: همـان (» يا فعل و انفعالي كنـد بـرخالف فعـل و انفعـال آن             ... ست؟  وجود آمده ا  
توانـد اجزائـي را كـه خـود حاصـل             بنابراين نغمه يا هر چيزي كه همانند آن است، نمي         

تركيب آنها است رهبري كند يا حركتي برخالف حركت اجزاء داشته باشد يـا حتـي در                 
كند، سيري متفاوت با سير آن دارد         بري مي كه نفس بدن را ره     حال آن  .مقابل آنها بايستد  

  .ايستد و حتي در مقابل بدن و آمال و اميال آن مي
خواهد بگويد عقالً ممكن نيست ماده به عنـوان           به طور كلي در اينجا افالطون، مي      

علت مادي، علت وجود چيزي شود يا خاصيتي را به چيزي اعطاء كند كـه خـود آن را                   
در مورد علت مادي    » معطي شيء فاقد شيء نيست    « قاعدة   به عبارت ديگر  . واجد نيست 

ممكن نيست از دل ماده محض كه چيـزي فروتـر اسـت، جـوهر يـا                 . كند  نيز صدق مي  
در حقيقـت،   . ساحت برتري ايجاد شود كه بتواند حاكم بر ماده بوده و آن را رهبري كند              
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نفس بر بدن را مـسلم      در اينجا افالطون مسأله حاكميت نفس بر بدن يا الاقل تأثير علّي             
يعني همان تـشبيه چنـگ و       (و بر اين اساس استدالل تمثيلي مورد بحث         . كند  فرض مي 

تواند حاكميت يـا      زيرا نغمه نمي  . داند  اعتبار مي    بي ،الفارق  را به عنوان قياس مع    ) نغمة آن 
  .الاقل  تأثير علّي بر چنگ داشته باشد

گيـرد و اثبـات       ررسـي قـرار مـي     حال پس از آنكه نظريه هماهنگي مـورد نقـد و ب           
 ،شود كه نفس گوهري متفاوت با گوهر بـدن دارد يـا الاقـل برآمـده از بـدن نيـست                      مي

اين اشكال از زبان كـبس مطـرح شـده          . شود  اشكال ديگري به جاودانگي نفس وارد مي      
غايت اصلي بحث افالطون در اين محاوره، اثبات جاودانگي نفـس اسـت و ايـن                . است

  . متوجه همين مسأله استاشكال مستقيماً
نفـس مـستقل از بـدن اسـت و پـس از             كه   به فرض اثبات اين   اشكال اين است كه     

ميـرد ولـي اثبـات        شود كه نفس با مرگ بدن نمي        ماند، فقط اثبات مي     مرگ بدن باقي مي   
در اينجا تشبيه نساج را ذكـر       .  فناناپذير و جاوداني است     شود كه نفس به طور مطلق       نمي
بافـد و پـس از        هاي متعددي را براي خويش مي       اش جامه   اج در طول زندگي   نس. كند  مي
. روند و او خود همچنان باقي است        ها از ميان مي     كه هريك را مدتي به تن كرد، جامه        آن

  .اش باشد پس چه اشكال دارد كه ماجراي نفس و بدن نيز همانند ماجراي نساج و جامه
بافد و نـو      افتد ولي روح آن را باز مي        گردد و از كار مي      تن پياپي دگرگون مي   

رود واپسين تـن او هنـوز         ميرد و از ميان مي      پس هنگامي كه روح مي    . كند  مي
گردد و پـس از مـرگ وي          باقي است و او خود البته پيش از اين تن نابود مي           

رود   شود و از ميان مي      اش دچار پوسيدگي مي     تن ضعيف نيز به حكم طبيعت     
  )490: همان(
اسـت، بخواهـد     مـرگ بـاقي    از تا مدتي پس    كه بدن  اساس اين  بر ت كسي اس ممكن

به اين صورت كه بگويد وقتـي جـزء         . ماند   پس از مرگ باقي مي      هم اثبات كند كه نفس   
مانـد، بـه طريـق        پس از مرگ مدت زماني به حال خود باقي مـي          ) بدن(تر آدمي     توان  كم

  مانـد    ايـن اسـتدالل بـدان مـي        لـي و.هم باقي خواهـد مانـد      ) نفس( تر  اولي جزء پرتوان  
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اي كه نساج بافته است، هنوز پابرجا است، پس خـود او نيـز                كه كسي بگويد چون جامه    
  .باقي است

را پـذيرفت و هـم بـه        آن  تـوان وجـود قبلـي          هم مي  ،كه در مورد نفس    حاصل اين 
تـوان بـر ايـن اسـاس نتيجـه       تناسخ و چرخة تولدهاي پياپي نفس باور داشت، ولي نمي   

هـاي    ماند كه كسي بگويد نساج جامـه        زيرا اين بدان مي   . فت كه نفس جاوداني است    گر
هـا يـك يـك        كند و در حالي كه جامـه        بافد و به تن مي       مي يمتعددي يكي پس از ديگر    

البتـه ايـن    . بافـد   پوسند، او خود همچنان باقي است و جامه ديگري براي خويش مي             مي
ها موجود اسـت و پـس از آنهـا نيـز پابرجـا       مهدهد كه نساج قبل از يكايك جا        نشان مي 

به عبـارت ديگـر هنـوز       . كند كه براي هميشه وجود خواهد داشت        ولي اثبات نمي  . است
اي   هـر جامـه   (توان نتيجه گرفت كه محال است نساج قبل از پوسيدن آخرين جامه               نمي

  .استبدين ترتيب مسأله اصلي يعني جاودانگي، هنوز اثبات نشده . بميرد) كه باشد
ترين برهان خويش بر اثبـات         ظاهراً افالطون اين برهان را قاطع      .برهان چهارم .8-2

در . آيـد   اين معنا از فحواي خود محاوره به دست مـي         . جاودانگي نفس تلقي كرده است    
كنند   هاي سقراط اشكالي را مطرح نمي       مورد اين برهان، برخالف براهين قبلي، هم بحث       

دهـد سـقراط موافقـت آنهـا را بـه دسـت آورده            شان مي و فضاي بحث چنان است كه ن      
حتي اگر هم ترديدي همچنان در ذهـن مخاطبـان وجـود داشـته باشـد، از لحـن                   . است

آيد كه اين ترديدها، ترديـدهايي طبيعـي و عمـدتاً ناشـي از مـشكل                  محاوره چنان برمي  
 :Frede(هايي در اسـتدالل   مخاطبان در فهم و هضم موضوع است، و نه ناشي از ضعف

به همين دليل پس از تبيـين ايـن برهـان، افالطـون بحـث ديگـري را مطـرح        ). 3 ,1998
كند و در صفحات پاياني محاوره فقط توصيف اساطيري حيات اخروي نفـس را از                 نمي

  .آورد زبان سقراط مي
برخـي محققـان    . ترين برهان افالطون بر جاودانگي نفـس اسـت          اين برهان پيچيده  

ما نيـز در اينجـا،   ). Ibid: 5ff(تقريبي اين برهان داراي سه مرحله است اند، به طور  گفته
  :كنيم آن را در قالب همان سه مرحله صورتبندي مي



111 

هاي خـويش را بـه دسـت          بحث  در اين مرحله سقراط موافقت هم     : مرحله نخست 
 به هرچـه نزديـك شـود آن را حيـات             و كه نفس مبدأ حيات است     آورد در مورد اين     مي
پرسـند علـت گرمـي تـن          نويسد كه وقتي مـي       افالطون در توضيح مطلب مي     .بخشد  مي

 ،چيست، نبايد گفت علت گرمي تن، وجود گرمي در تن است بلكه علت گرمي در تـن                
توان گفت علت آن وجـود        پرسند علت بيماري تن چيست، نمي       يا وقتي مي  . آتش است 

همچنـين در مـورد     . بيماري در تن است، بلكه علت بيماري تن وجود تب در آن اسـت             
توان علت آن را خود فرديت دانـست، بلكـه علـت فرديـت                علت فرديت عدد سه، نمي    

چيست آن چيزي كه اگر در تن       «حال در پاسخ به اين سئوال كه        . عدد سه وحدت است   
  .)1380،1/511: افالطون(است ) روح(، بايدگفت آن چيز نفس »ماند؟ باشد، تن زنده مي

توانـد مـرگ را     مرگ ضد زنـدگي اسـت، پـس نفـس نمـي     چون ،مرحلة دوم، اوالً 
براسـاس همـين عـدم قابليـت         ،ثانيـاً .  ، زيرا هيچ ضدي پذيراي ضد خود نيست       بپذيرد

  .ناميد) ناميرا(مرگ  توان نفس را بي  مي ،)براي قبول مرگ(
خود افالطون نيز به اين     . سئوالي مقدر پاسخ گفت    پيش ازتوضيح اين مرحله بايد به     

در برهان نخست، مبنـاي اسـتدالل ايـن         . كوشد  ه دارد و براي پاسخ به آن مي       مسأله توج 
كه در اينجا گفتـه      و حال آن  » آيد  هر چيزي كه ضدي دارد، از ضد خود پديد مي         «بود كه   

بـه  . آيا اين دو مطلب با هم سازگار است. » نيستخودشود، هيچ ضدي پذيراي ضد        مي
 :تفاده متفاوت از اين اصل صورت گرفته استاعتقاد افالطون در اين دو برهان، دو اس

گفتيم كه هر چيزي از ضد خود درسـت         ) در برهان نخست  (در بحث پيشين    
گوئيم ايـن اسـت كـه هـيچ           ولي مطالبي كه اكنون مي    . آيد  شود و پديد مي     مي

در آن زمان سخن از     . شود، نه در طبيعت و نه در وجود ما          چيز ضد خود نمي   
ا در خود دارند و آنها را بـه نـام اضـدادي كـه در                اشيائي بود كه ضد خود ر     

آن چيزهايي است كـه چـون       » خود«ناميديم ولي اكنون بحث در        آنهاست مي 
آورند و معتقـد      در اشياء جاي گيرند، آن اشياء نام خود را از آنها به دست مي             

  .)508: همان(شوند  نيستيم كه خود آن چيزها به يكديگر مبدل مي
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معنا كـه درهـر شـيء        اع ارتفاع اضداد مورد بحث بود به اين       نتمدرحقيقت در آنجا ا   
كه البته ديديم اين سخن دقيق نيست، مگر اينكه تـضاد بـه             (يكي از دو ضد تحقق دارد       

ولي در اينجا امتناع اجتماع اضداد مورد بحث است كه البتـه            ). معناي تناقض گرفته شود   
كنند متضاد باشند      با هم اجتماع نمي     كه امريكند كه دو      به لحاظ عدم اجتماع فرقي نمي     

  فقط تفاوت در اين است كه تقابـل آنهـا اگـر از نـوع تنـاقض باشـد لزومـاً                     (يا متناقض   
 كـه اگـر ازنـوع تـضاد باشـد، بايـد هـردو              آن  يكي وجودي است وديگري عدمي، حال     

  ).وجودي باشند
نخـست  مطلب  . همانطور كه گفتيم در مرحله دوم استدالل، دو مطلب مطرح است          

توانـد مـرگ      اين است كه چون مرگ ضد زندگي است، نفس به عنوان مبدأ زندگي نمي             
مثال هم علـت تقـرر      . كند  افالطون اين مطلب را براساس نظريه مثُل تبيين مي        . را بپذيرد 

شـود   يعني مثال هم در پاسخ اين پرسش ذكر مـي       . يك شيء و هم علت وجود آن است       
و هم در پاسخ به ايـن پرسـش كـه           » كند؟   را الف مي   چيست آن چيزي كه مثالً الف     «كه  

بنابر تفسير معمول از نظـر افالطـون در         » چيست آن چيزي كه علت وجود الف است؟       «
اند، با ايـن تفـاوت كـه بـرخالف            اين مورد، مثُل همان مفاهيم كلي در مقابل امور جزئي         

به عبارت ديگر مثُل صرف مفاهيم ذهنـي  .  واقعيت نيز دارند ،مفاهيم كلي، در عين كليت    
  .ازايي براي آنها در عالم مخصوص به خود آنها موجود است انتزاعي نيستند، بلكه مابه

 برقـرار موجود است، در ميان مثُـل نيـز         ) كليات(همان نسبتي كه ميان مفاهيم كلي       
در نتيجـه افالطـون معتقـد       . نيستاست و از اين جهت ميان مثُل و مفاهيم كلي تفاوتي            

است كه ممكن است ميان دو مثال تضاد وجود داشته باشد و اين نوعي تـضاد مـستقيم                  
بـه عـالوه، از آنجـا    . است؛ از باب نمونه، مثال زوجيت با مثال فرديت قابل جمع نيست          
منـدي از آن حقـايق        كه واقعيات عالم محسوس در سايه حقايق مثالي و به فـضل بهـره             

هاي متضاد با هم قابل جمع نيست، يك شيء            همانطور كه مثال   ،شوند، بنابراين   ن مي تبيي
 از  رآوردهاشياء ب . مند باشد   تواند از دو مثال متضاد بهره       موجود در عالم محسوس نيز نمي     

براي نمونه هرگاه مثال سه بر چيزي مسلط شـود،          . پذيرند  يك مثال، مثال ضد آن را نمي      
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توانـد    شود، ديگـر نمـي      شود و چون فرد مي      شود، بلكه فرد هم مي      تنها سه مي    آن چيز نه  
 510: همان(و اين نوعي تضاد غيرمستقيم است       . مثال ضد فرديت يعني زوجيت را بپذيرد      

  .)به بعد
كند، اين اسـت كـه براسـاس عـدم قابليـت              مطلب دومي كه در اين مرحله بيان مي       

گويي افالطون بـر آن     . ناميد» ناپذير  گمر«يا  » مرگ  بي«توان نفس را      نفس براي مرگ، مي   
. توان يك شيء را براساس قابليت يا عدم قابليت آن به نامي موسوم ساخت               است كه مي  

مبنا نيست، بلكه به نحوي ريشه در ذات يـا ذاتيـات شـيء                 بي تسميهاين نامگذاري يك    
هوم است  ها، چيزي از نوع تحليل لوازم يك مف         در اين صورت، اين نوع نامگذاري     . دارد

شايد بتـوان گفـت كـاري كـه افالطـون           . و در اينجا افالطون درگير تحليل مفاهيم است       
در ايـن   . اي از برهان انّي نوع سوم در اصطالح منطقدانان مـسلمان اسـت              كند، نمونه   مي

قسم از برهان بر مبناي شناخت يكي از دو الزمة يك شيء بر الزمة ديگـر آن اسـتدالل                   
  . افالطون همين شيوه را در پيش گرفته استدر اينجا نيز. شود مي

اگر در موارد مشابه اين عدم قابليت بـراي پـذيرش چيـزي، مـستلزم               : مرحلة سوم 
در . شوند  عدم قابليت براي عدم تباهي نيز باشد، در آن صورت آن چيزها هرگز تباه نمي              

ه شـيء   عـالو  نيـست، بـه    كه ضد پذيراي ضد    گفت تا اينجا معلوم شد     مطلب بايد   تبيين
تـوان برحـسب      مي وهمچنين شيء را  . تواند صفت ضد را بپذيرد      دارندة يك صفت نمي   

توان گفـت      بطور كلي مي   ،بنابراين). مرحلة دوم (همين عدم قابليت به نامي موسوم كرد        
يا به تعبيـر  (ولي پرسش اين است كه در صورت حملة ضد     . كه ضد پذيراي ضد نيست    

صـفت قبلـي كـه ضـد آن         ) ر محل مورد بحـث    تر، در صورت حلول صفت ضد د        دقيق
در . شـود   تفـصيل مـي    مـورد قائـل بـه      افالطون درايـن  ؟وضعي خواهـد داشـت     است، چه 

موارد درصورت حملة ضد،ضد آن نابود       دربرخي.هاي مختلف وضع متفاوت است      نمونه
  .)513: همان() نشيند عقب مي(گريزد  شود، بلكه مي شود و در برخي موارد نابود نمي مي

شـود و در چـه        توان معلوم كرد كه در چه موردي ضـد نـابود مـي               چگونه مي  ولي
كـه پـذيراي ضـد نيـست،         در پاسخ بايد گفت اگر چيزي عالوه بر آن        . گريزد  موردي مي 
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گريزد و در غير اين صورت،        پذيراي تباهي هم نباشد، آن چيز در صورت حملة ضد مي          
چيزي است كه پـذيراي ضـد نيـست،         به عنوان نمونه، برف     . شود  با حمله ضد نابود مي    

. پـذيرد و همچنـين اسـت در مـورد آتـش      توان گفت كه بـرف تبـاهي را نمـي        ولي نمي 
 است به برف نزديك شود يكي از اين دو          مند  ه وقتي آتش كه از مثال گرمي بهر       ،بنابراين

. وضع متفـاوت اسـت    » نفس«ولي در مورد    . شود يا آتش     يا برف نابود مي    ،شود  نابود مي 
 :نويسد طون ميافال

، فناناپذير است، خواهيم گفـت روح عـالوه         »ناپذير  مرگ«اگر مسلم گردد كه     
اگـر  ] ولـي ...[باشـد   ناپذير است، فناناپـذير و جـاودان نيـز مـي            كه مرگ  بر آن 

و موجود سرمدي، جاودان نباشـد، پـس چـه چيـز جـاودان و               » ناپذير  مرگ«
  .)513-514: همان(مصون از فنا است؟ 

يابيم كه الزمة آن      درمي» ناپذيري  مرگ«خواهد بگويد كه با تحليل         مي گويا افالطون 
نـشيند، بـه    ن زندگي از صحنه عقب      ،اگر در صورت حمله مرگ    . نيز هست » فناناپذيري«

توان دليل مطلب را در قالب يـك قيـاس دوحـدي              مي. نوعي دچار تناقض خواهيم شد    
اگـر نـابود    . شـود   شود يا نابود نمـي      مي زندگي يا نابود      با حملة مرگ،  : گونه بيان كرد   اين

اش اين است كه چيزي كه عين زندگي است بـا مـرگ كـه                 شود و مرگ را بپذيرد الزمه     
 و. ضد زندگي يا نقيض زندگي است اجتماع كند و اين اجتماع ضدان يا نقيضان اسـت               

آيد كه   آيد، زيرا الزم مي     اگر زندگي نابود شود، باز هم اجتماع ضدان يا نقيضان الزم مي           
شدي   حال براي يافتن برون   .  نباشد عين زندگي كه عين زندگي است ، ديگر       شيء واحد   

اي تفـسير كـرد كـه         توان شق نخست اين قياس دو حدي را به گونـه            از اين محذور، مي   
گويـد در ايـن مـوارد ضـد           لذاست كـه افالطـون مـي      . محذور اجتماع ضدان الزم نيايد    

 مرگ چنين است كه با حمله مرگ، ضد آن يعني           و در مورد خاص زندگي و     . گريزد  مي
گريـزد و معنـاي جـاودانگي نفـس           زندگي و به تبع آن نفس كه مبدأ زندگي است، مـي           

  .شود كه بدن كه فناناپذير نيست در اثر اين حمله نابود مي حال آن. همين است
بديهي است كه اين برهان نيز همانند بسياري از بـراهين فلـسفي ديگـر، از نقـد و                   
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 در پايـان سـخن بـه برخـي از آنهـا اشـاره                كـه  نصيب نمانده است    نظرهاي مخالفان بي  
 پس از مروري كه در محـاوره        متفكران يوناني تئودور گمپرتس در اثر ارزشمند      . كنيم  مي

ريشخند سرنوشت اينجاست   «: نويسد   دارد، مخصوصاً دربارة اين برهان اخير مي       فايدون
طـرف، نقـاط      ترين داليل است، در نظر داور بـي         ، قوي كه اين دليل كه به گمان مبدع آن       
او سپس برخي از ايـن نقـدها را         . )986،  1375: گمپرتس(» ضعفي بيش از داليل ديگر دارد     

كند كه تطبيق اصل عـدم تنـاقض در مـورد             در ابتدا به طور گذرا اشكال مي      . كند  بيان مي 
گويد    است كه وقتي افالطون مي     مراد وي اين  .  ناميد »اسطورة مفاهيم «توان    ها را مي    مثال

 نـوعي    بيـان،  مثالً مثال زندگي ضد مثال مرگ يا مثال گرمي ضد مثال سردي است، اين             
  .تسري قواعد منطقي به عرصه اساطير است

اي  اي اسـطوره  اين نقد در صورتي وارد است كـه نظريـه مثـال افالطـون را نظريـه               
ل را هم داراي    ثُياري از شارحان وي م    بدانيم، ولي همانطور كه اشاره شد، افالطون و بس        

بنابراين، بر طبق اين تفسير آنچه درباره مثل گفتـه          . اند  كليت و هم داراي واقعيت دانسته     
كنـد، متوجـه      نقد ديگري كه گمپرتس وارد مـي      . شود، صرفاً مطالبي اساطيري نيست      مي

ـ          . مثالي است كه افالطون ذكر كرده است       ال مناسـبي   او معتقد است كـه مثـال بـرف، مث
گرمي از آن جهـت كـه گرمـي         . اند و نه مطلق     نيست، زيرا گرمي و سردي تعينات نسبي      

بلكـه مـا در     . است، يا سردي از آن جهت كه سردي است، امري محقق و مطلق نيـست              
ممكن اسـت   . كنيم  مقايسه اشياء با يكديگر، آنها را به وصف سردي و گرمي متصف مي            

مـثالً بنـابر    . و در مقايسه بـا چيـز ديگـر سـرد باشـد            يك چيز در مقايسه با چيزي گرم        
تحقيقات فيزيك معاصر برف ساخته شده از آب در مقايـسه بـا بـرف سـاخته شـده از                    

كند كه صفت ذاتي يك شيء انـضمامي را           به عالوه اشكال مي   . اسيدكربونيك گرم است  
كه صـفت ذاتـي      با قطعيت، معين نمود      توان  مثالً نمي .  كرد  تعيين توان  به طور قاطع نمي   
  .)همان(. آتش گرمي است

ولي در يك تحقيق    . رسد كه اين نقد چيزي در حد مناقشه در مثال است            به نظر مي  
زيرا در يك چنين بحثي حتي اگـر هـم بـه حـق در               . عقلي، مناقشه در مثال جايز نيست     
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ـ تر انتخاب كرد و ثان      ها را دقيق    توان مثال    مي ،مثال مورد بحث مناقشه شود، اوالً       حتـي   ،اًي
اگر نتوان چنين كرد، مطلب به صورت كلي و بـدون اسـتفاده از مثـال هـم قابـل تبيـين          

  .به عالوه وظيفة بحث عقلي تعيين مصداق نيست. است
اين برهان بـه  كه،   عبارت است از آن اين برهان وارد شده    ر كه ب  ينقدترين   اما مهم 

 از نقـادي منتقـدان،      نظـر   صـرف . شـده اسـت   نوعي مرتكب مغالطه مصادره به مطلـوب        
زيـرا بـه نظـر      . شود  هركس در برخورد با اين برهان، به نوعي با توهم مغالطه مواجه مي            

العاده    فوق اي  خواهد نتيجه   رسد كه افالطون با استفاده از شگردهاي زباني صرف، مي           مي
ـ ا  در بيان ايـن اشـكال گفتـه       . انگيز را به كرسي اثبات بنشاند         در خور اهميت و بحث     د، ن

يـا نفـس را بـه عنـوان مبـدأ حيـات از آغـاز                : بحث افالطون از دو حال خارج نيـست       
كـه   كند كه البته اين مصادره به مطلوب است و يا از ايـن              تلقي مي ) فناناپذير(ناپذير    مرگ

و . گيرد  ناپذيري آن را نتيجه مي      شود، مرگ  نفس به عنوان مبدأ زندگي با مرگ جمع نمي        
ولي در اين نوع اسـتدالل      . كند  ن بيشتر با حالت دوم تطبيق مي      ظاهراً هم استدالل افالطو   

  ).همان(اي وجود دارد  مغالطه
شود،   گوئيم نفس به عنوان مبدأ زندگي با مرگ جمع نمي           درست است كه وقتي مي    

ناپـذيري    شود، ولي بايد توجه داشت كـه ايـن مـرگ            ناپذيري نفس از آن نتيجه مي       مرگ
كند، ولي اگر نفـس مـرده باشـد،           اش صدق مي    ت درباره فقط تا زماني كه نفس زنده اس      

در حقيقت همـه آنچـه از ايـن اصـل     . اش صدق نخواهد كرد البته ديگر اين معنا در باره    
مقيـد و محـدود اسـت ولـي         ) فناناپـذيري (ناپـذيري     توان نتيجه گرفت نوعي مـرگ       مي

  .اشدب  ميمطلق) فناناپذيري(ناپذيري  گيرد، مرگ اي كه افالطون مي نتيجه
گونـه اسـتدالل     اگـر افالطـون ايـن     . در حقيقت افالطون حق چنين تعميمي را دارد       

تواند، زنده نباشد، البته اين اشكال بـه سـخن او وارد              كرده بود كه نفس بماهو نفس نمي      
او بر آن است كه نفس بـه        . ولي استدالل افالطون در حقيقت به گونة ديگري است        . بود

تواند آن را به نحو عارضي واجد         كند، نمي    را منتقل مي   عنوان چيزي كه حيات و حركت     
تـوان گفـت اشـيائي        به طور كلي مـي    .  حيات و حركت ذاتي نفس است      ،باشد، بنابراين 
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چون برف و آتش، صفات سردي و گرمي را به صـورت عارضـي واجـد هـستند و در                    
ين عدم قابليت   نتيجه مادام كه اين صفات را داشته باشند، پذيراي ضد آنها نيستند ولي ا             

توان آنها را به صـورت مطلـق بـه ايـن صـفات                براي آنها عدم قابليت مقيد است و نمي       
 ،ولي عدد سه صفت فرديت را به عنوان صفت ذاتي واجد است و بنابراين             . متصف كرد 

و همچنـين اسـت در مـورد        .  متصف ساخت  ،توان آن را به طور مطلق به اين وصف          مي
  :توان گفت  مي،بنابراين. برخورداري نفس از صفت حيات

توان   پذيرد، بلكه حتي مي     فقط ضد آن صفت را نمي       دارندة يك صفت ذاتي نه    
قابليـت قبـول    » سـه «آن را به نام همين عدم قابليت نيز موسـوم كـرد، مـثالً               

 هرگاه چيـزي  ،بنابراين... ناميد» غيرزوج«توان آن را   ميپس  زوجيت را ندارد    
قيد و شرط بـه        و بي  قتوان آن را به طور مطل      داراي يك صفت ذاتي باشد مي     

  )Frede: 1998,5(ناميد ) و به طور سلبي به نام صفت ضد آن(نام آن صفت 
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