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چكيده

هايى است كه كـل  االهيات افالطونى به مثابه بخشى از نظام فكری او تابع مؤلفه 

گونـه كـه در حـوزه  وی، همان. های او را تحت تأثير قرار داده اسـت پيكره انديشه

يزيك، با توجـه بـه ميـراث هراكليتـى و پارمنيدسـى خـود، دو شناسى و متاف هستى

كند، در حوزه االهيـات نيـز از يـك سـو قلمـرو  ساحت عقلى و حسى را مطرح مى

ای  هايى نظير ثبات، و حتى گونـه توان ويژگى كند كه در آن مى متعالى را مطرح مى

فـوذ و تبيـين اما برای اعمـال ن. های االهياتى اديان، يافت مشابهت با صفات نظام

رو  از ايـن. تغييرات به خدايانى نياز دارد كه در قلمرو جهان متغير ايفای نقش كننـد

ترتيب ثنويـت  بـدين. گيـرد جهانى يا حلولى شـكل مى االهياتى ناظر به ساحت اين

شناسـى، در االهيـات نيـز رخ  شناسـى و معرفت معهود و مألوف افالطون در هستى

تـوان دو روی يـك  اين است كه دميـورژ و خيـر را مىمدعای اين مقاله . نمايد مى

تری برای خيـر برتـر و متعـالى  تر و انضمامى سكه ديد و دميورژ را صورت شخصى

  .قلمداد كرد

  .االهيات، تعالى، حلول، نگرش سلبى، ثنويت، دميورژ :ها كليدواژه

.فه دين، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات تهراندانشجوی دكتری فلس *

(نویسنده مسئول).تاديار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايىاس **
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  مقدمه

سـودمند بينجامـد مسـتلزم هر گونه بحث جدی درباره خدای افالطون، اگر قرار باشد به نتايجى 

های گوناگون از هر سنخى از جملـه متـافيزيكى،  انديشه. مقدماتى است كه بايد به آن توجه شود

اند و  ای دارند و در بستری شكل گرفته شناختى، اخالقى، االهياتى و سياسى همگى پيشينه معرفت

آن ميان آنهـايى را كـه پيونـدی  از. آن متفكر بزرگ آگاهانه يا ناخودآگاه از آنها اثر پذيرفته است

  .كنيم اختصار بررسى مى ضروری با بحث ما دارند به

 دين و اسطوره 

های اصلى ديـن  ای دارد كه از خصلت چندخدايى در باورهای يونانيان چنان حضور پررنگ و چيره

ى هر خانواده، قبيله و شهری خدايى ويژه خود داشـت كـه بـرايش نيايشـ. رود يونانى به شمار مى

تعداد اين خدايان گاه چندان پرشمار بـود كـه حتـى فراگـرفتن . داد و به او دلخوش بود انجام مى

ها،  ای از خرافه در روزگار افالطون دين مجموعه). 1/199: 1376دورانت، (نمود  نامشان دشوار مى

طوره نقـش در ميان اين انبوه عناصر، شايد اس. گرفت ها را در بر مى ها و حتى جشن اساطير، آيين

دهـد كـه نگـاه  افالطـون گـاه صـريح و گـاه در لفافـه نشـان مى. چشمگيرتر و كارآمدتری دارد

ای به ميراث دينى يونانى ندارد، بلكه هوشمندانه و گزينشى با عناصر و اجـزای آن رفتـار  يكپارچه

ى كـه آن كسـ«: گويد با زبانى روشن و از سر نقد مى جمهوریبرای مثال، در كتاب دوم . كند مى

دهـد بـه  ها را گفتـه و كارهـايى را كـه هزيـود شـرح مى ترين دروغ ترين وقايع بزرگ درباره مهم

: 1357افالطـون، (» اورانوس نسبت داده و ادعـا كـرده اسـت كـه كرونـوس از او انتقـام گرفـت

 ).378جمهوری، فقره 

 :گويد كند و مى ای ديگر هومر را نقد مى يا در فقره

ستاييم ولى ادعای او را دربـاره آن  پسنديم و مى ومر را مىهای ه بسياری از گفته

اگـر شـاعری . ... پـذيريم گويد زئوس برای آگـامنون فرسـتاد نمى رؤيايى كه مى

چنين سخنى درباره خدايان بگويد خشمگين خـواهيم شـد و نخـواهيم گذاشـت 

ه بـه آموزگـاران نيـز اجـاز. نوشته خود را در تماشاخانه به معرض نمايش بگـذارد

زيـرا پاسـداران جامعـه مـا بايـد . نخواهيم داد آن اشعار را بـه كودكـان بياموزنـد

خداترس به بار آيند و تا حدی كه برای آدمى ممكن است همانند خدايان باشـند 

 ).383جمهوری، فقره : همان(
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اگـر . تواند همه عناصر ميراث كهن خود را به كناری نهد خواهد يا نمى كه گفتيم، او نمى اما چنان

رسانى نكرده،  آفرين نبوده و خدمت بگوييم هيچ عنصری به اندازه اسطوره در نظام افالطون نقش

پيش از . گيرد افالطون در آثار خود به انحاء گوناگون از اسطوره بهره مى. ايم سخن به گزافه نگفته

بـزرگ  ای يونان باستان در چارچوب فكری اين متفكـر هر چيز بايد گفت حضور فرهنگ اسطوره

آورد كه احكام گـاه خـالف مـنطقش قـدری معقـول جلـوه كنـد  اين امكان را برای او فراهم مى

 ).135: 1379ضيمران، (

ها را كـه از آنهـا اسـتفاده  نگاهى جامع و فراگير به آثار افالطون حجم چشمگيری از اسطوره

جمهوری، فقره : 1357افالطون، (كند، از جمله اسطوره گيگس ليديايى  روشنى آشكار مى كرده به

كـه  نخستين بار در فينيقيه گفته شده و چنان«ای دروغ مشروع كه  يا اسطوره ناظر به گونه) 359

گويند در روزگاران قديم در بسياری از شهرها رايـج بـوده اسـت و همـه مـردم آن را  شاعران مى

؛ نيز اسـطوره )414ه جمهوری، فقر: همان(» اند، ولى امروز هيچ كس باور ندارد پنداشته راست مى

: آورد برانگيزی را در ميان مـى كه جمله معترضه تأمل) 24فقره : همان(فائتون در رساله تيمائوس 

در رساله . »ماند اما حقيقتى در آن نهفته است اگرچه اين سخن در ظاهر به افسانه و داستان مى«

های كهن شاهد درستى عقيده  از يك سو داستان«گويد  قوانين برای دفاع از درستى كار، آتنى مى

گذار جامعه را موظف بـه  رساله جمهوری بنيان 379حتى در فقره ). 805فقره : همان(» ما هستند

اند و به طور ضـمنى آنـان را در حـد  سرايان پى نهاده داند كه شاعران و داستان رعايت اصولى مى

  .برد سازان باال مى پيامبران و فرهنگ

كارگيری ايـن عنصـر بـه هـيچ  او در به. طوره نزد افالطون توجه داشتاما بايد به كارويژه اس

ها  گيرد و با دستى باز و با اهدافى گوناگون بـه سـراغ اسـاطير و داسـتان روی بر خود سخت نمى

منظورند، امـا او بـه ايـن  های آن روزگار منابعى غنى بدين فرهنگ يونان و ديگر فرهنگ. رود مى

در اين فرآيند گاه به جرح و تعـديل . پردازد سازی مى تى خود به اسطورهكند و ح اندازه بسنده نمى

در رسـاله » آر«آفريند، مانند اسـطوره  ای نو مى يازد، يا يكسره اسطوره های كهن دست مى روايت

گاهى فهم و تعيين ميزان اصالت يك اسطوره كاری است به غايت ). 621فقره : همان(جمهوری 

 .)Partenie, 2014(دشوار 

تـوان سـراغ گرفـت؛ گـاه از كـاربرد  كم دو كارويژه برای اسطوره در آثـار افالطـون مى دست

ای از آن را در بحث دروغ مشـروع در رسـاله  كه نمونه اسطوره خصلت اقناعى مد نظر است، چنان

گاه نيـز اسـطوره در جهـت آمـوزش و انتقـال . كند و ما به آن اشاره كرديم جمهوری استفاده مى
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صحبت سقراط،  از رساله فايدون وقتى هم 72برای نمونه در فقره . شود لسفى استفاده مىمفاهيم ف

شود تا كـار  مطرح مى» ای درباره آنديميون افسانه«درنگ  ماند بى كبس، از فهم مطلبى ناتمام مى

 .مفاهمه پيش رود

چون . اری استنمايد كه نگاه افالطون به اسطوره بيش از آنكه ارادتمندانه باشد، ابز چنان مى

او در فرآينـد انتقـال ايـن . شوند ناپذير ظاهر مى ناشدنى و ابطال هايى تكذيب غالبًا در قالب روايت

ای تلقى انتقـادی در ايـن  اساطير به ديگران سخت به شيوه گزينش و پردازش اعتقاد دارد و گونه

نوس و جفاهـايى كـه شرحى كه هزيود درباره كارهای كرو«: برای نمونه. گيرد مسير در پيش مى

آورد حتى اگر راست باشد نبايد برای كودكان كه عاری از  اين خدا از فرزندان خود ديده است، مى

جمهـوری، فقـره : 1357افالطـون، (» عقل و تميزند نقل شود بلكه بهتر است آنها را نهفته داريم

378.( 

تـوان  ناپـذير اسـت و نمى توان ديد كه اسطوره از بافت فكری افالطون جدايى ترتيب مى بدين

 .هايى متعارض تلقى كرد ای و فلسفى را نزد اين انديشمند گفتمان گفتمان اسطوره

گـذاری و توجـه جـدی بـه اسـطوره، ارسـطو  خالى از لطف نيست كه يادآور شويم كه در ارج

 از اينجـا اسـت كـه«: گويد مى 982از جمله در فقره . فقراتى از متافيزيك را اختصاص داده است

انگيز بـر  اند، زيرا اسطوره نيز از چيزهای شـگفت حتى دوستداران اساطير نيز به يك معنا فيلسوف

بـار  1074او در كتـاب دوازدهـم، فقـره ). 8متافيزيك، ص: 1357افالطون، (» شود هم نهاده مى

 امـا صـدالبته از). 407: همـان(كنـد  مانـده توجـه مى ميراث ای و به های اسطوره ديگر به دريافت

دانشمندی همچون ارسطو نبايد انتظار داشت كه مانند استادش با اساطير مهربان باشـد -فيلسوف

های  بافى امـا فلسـفه«گويـد  صـراحت مى كه در متافيزيك در بحث از خـدايان هزيـودی به چنان

 ).74: همان(» ای ارزش تفحص جدی ما را ندارند اسطوره

 پيشينه فلسفى

ايـن تـأثير چنـان اسـت كـه نـه . فلسفىِ غنى و پرتالطمى استافالطون سخت متأثر از ميراث 

كم دو جريان عمده و متعـارض  در دل اين ميراث دست. خواهد آن را پنهان كند تواند و نه مى مى

ترين منبـع فكـری افالطـون را  مهم. وجود دارد كه فهم انديشه افالطون در گرو درك آنها است

او اعتقاد داشت كه برای برخـورداری . ژه در مباحث اخالقىوي گمان بايد سقراط معرفى كرد، به بى
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راستى خير آدميـان را بشناسـد و اينكـه لـذت، معرفـت،  از زندگى خوب و درست، شخص بايد به

 ).Findlay, 2007: 160(فضيلت يا اموری از اين دست چيستند 

ونى، آن را تأييـد عبارت ديگری از الئرتيوس وجود دارد كه آثار افالطون و ديگر قرائن پيرامـ

آميخت؛ در محسوسـات  وی تعاليم هراكليتوس، فيثاغورس و سقراط را با يكديگر درمى«: كند مى

الئرتيـوس، (» تابع هراكليتوس و در معقوالت پيرو فيثاغورث و در فلسفه سياسى تابع سقراط بود

1387 :126.( 

نش در آثـار افالطـون در آناكساگوراس ديگر فرزانه پيشاسقراطى است كه حضور پيدا و پنهـا

گرای  ارسطو در عبارتى كوتاه و در عين حال بسيار مهم بخشـى از نگـاه دوگانـه. خور توجه است

يك  -افزون بر اين، وی علت خير و شر را به عناصر «: كند گونه بيان مى افالطون را برای ما اين

اری اسـت كـه بعضـى از كه گفتيم اين همان ك دهد؛ چنان نسبت مى -علت به هر يك از اين دو

 aمتافيزيـك، : 1367ارسـطو، (» فيلسوفان پيشين، مثًال امپدوكلس و آناكساگوراس، كرده بودنـد

همه اشيا با هـم «: های او دارد، از جمله اينكه حتى گاه افالطون اشارات مستقيمى به گفته). 988

ضـور او در آثـار افالطـون ترين ح اما مهم). 72فايدون، فقره : 1357افالطون، (» و در آن واحدند

كند و ما  اش درباره عقل و نقش و جايگاه آن در جهان است كه سقراط بررسى انتقادی مى نظريه

 .بدان اشاره خواهيم كرد

های گوناگون در زمينه فكری افالطون شـايد سـخن  در خصوص جايگاه متفكرانى با ديدگاه

الئايى  -های مگاری گفت افالطون ديدگاه توان مى«: گويد وی مى. فيندلى شايسته يادآوری باشد

و همه را در نسبت با جهانى گذرا قـرار داد كـه . های فيثاغورس و سقراط تركيب كرد را با ديدگاه

ترتيب همه فيلسوفان پيشين يونان در افالطون بـه هـم  بدين. كراتيلوس هراكليتى بدان قائل بود

 ).Findly, 2007: 162(» رسند مى

ای  هايى كه جسته و گريخته در آثار افالطون حضور دارند، وضعيت ويژه و جريانها  غير از نام

ای انكارناپذير كه مواد و مصـالح آن  های او حاكم است؛ دوگانه با تأثير هميشگى بر كليت ديالوگ

را از پيشينيان خود به يادگار دارد و خويش را ملزم و متعهد به واكنش در برابر اين دوگانه عظـيم 

گيری  در توضيح اين وضعيت بايد گفت به لحاظ تاريخى، افالطون در مقام نوعى تصميم. يندب مى

ای از راسـتى و  او ميراثدار دو جريان متعارض بود كـه هـر كـدام بهـره. بزرگ فلسفى قرار داشت

های هراكليت  از يك سو، آموزه. توانست يكسره به كنار نهد مشروعيت داشتند و هيچ يك را نمى

دهند؛  زند و حواس ما بر اين امر گواهى مى طبق آن تغيير و تحول در ذات هستى موج مى بود كه
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هر چيزی در هر لحظـه، در راه . هستى در شدن است؛ در هر لحظه چيزی غير از خود آن است«

خوبى آگاه بوده، زيرا  افالطون از اين انديشه به). 250: 1370خراسانى، (» چيزی ديگر شدن است

گويـد همـه چيـز در  دانى كه هراكليتوس مى مى«: گويد وضوح مى كراتيلوس، سقراط بهدر رساله 

گويـد دو بـار  كنـد و مى حتى جهان را بـه رودی تشـبيه مى. جنبش است و هيچ چيز ثابت نيست

 ).402كراتيلوس، فقره : 1357افالطون، (» توان در يك رود فرو رفت نمى

آشـنايى او بـا پارمنيـدس در جـای . رو است دس روبهاز ديگر سوی، افالطون با تعاليم پارمني

. كنـد در رساله ته ئه تتوس، سقراط از پارمنيدس با حرمتى تمام يـاد مى. زند جای آثار او موج مى

در آغاز جوانى چندی با . انگيز هم شايان حرمت است و هم وحشت«زيرا پارمنيدس به قول هومر 

ای ژرف و  بود، همنشين بـوده و او را دارای انديشـه خورده پارمنيدس كه در آن هنگام پيری سال

در رساله سوفيست هم به ديدار سقراط و ). 183تتوس، فقره  ئه ته: 1357افالطون، . (»ام واال يافته

در ). 217سوفسـيت، فقـره : همـان(پارمنيدس و بيان مطالـب مهمـى از وی اشـاره شـده اسـت 

ل و قـراين بسـيار ديگـری وجـود دارد كـه از آن های افالطون بر تأثير پارمنيـدس داليـ ديالوگ

 .گذريم مى

ناپذير است؛ زيرا هستى كامل است  بخشد كه نازاييده و تباهى پارمنيدس به هستى اصالت مى

دگرگونى و جريان كه همه ضرورتًا مفهوم حركت را در بـر ). 298: همان(انجام  و نامتحرك و بى

نفى پيدايش و زوال، حركت نيـز بـه خـودی خـود نفـى  پس با. گيرد دارند، در بستر آن انجام مى

: 1368كاپلسـتون، (تمايز ميان عقل و حس كه پارمنيـدس مطـرح كـرده ). 299: همان(شود  مى

گرچـه واحـد پارمنيدسـى را عمـدتًا مـادی تلقـى . ، ظهوری نيرومند در آثار افالطـون دارد)1/62

توان بسيار جدی گرفت  گويد مى لستون مىنكته مهمى را كه فردريك كاپ). 1/64: همان(اند  كرده

اين يك حقيقت تاريخى است كه افالطون رأی پارمنيدس درباره تغييرناپذيری و ثبات وجود «كه 

 ).1/65: همان(» را اتخاذ كرد و وجود ساكن و ثابت را با مثال عينى و قائم بالذات يكى گرفت

های  تـوان گفـت افالطـون يافتـه اگر اين دو جريان پرقدرت فكـری را در نظـر بگيـريم، مى

وی در كوشش برای . پرورد هراكليت را پيش چشم داشت و دستاوردهای پارمنيدس را در سر مى

نهد كه در آن دو سنخ تفكر جايگاهى قابل فهم  داشتن هر دو جريان، نظامى فلسفى پيش مى نگه

در كوشـش بـرای يـافتن كنـد، در كـل فلسـفه افالطـون  كه ِهر اشاره مى چنان. و شايسته بيابند

كند و  تركيبى است ميان ديدگاه هراكليتى كه بر جهان پديدارها به مثابه جريانى پرتنوع تأكيد مى

شايد خالى از لطف ). Hare, 1996: 12(داند  آموزه پارمنيدسى كه واقعيت را واحد و تغييرناپذير مى
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ليتى را به وجود پارمنيدس تقسيم صيرورت هراك«نباشد كه اين جمله هربارت را به ياد آوريم كه 

 ).2/941: 1375گمپرتس، (» های افالطونى است آيد، ايده ای كه به دست مى كن؛ نتيجه

فيثـاغورس و . اما منبع مؤثر ديگری نيز وجود دارد كه شايسته است به آن توجه و اشاره كنيم

ر پژوهشـگر امـروزی ارسطو در اين زمينـه نكـات مهمـى را در اختيـا. مكتب او از آن جمله است

ترين آرای افالطون، كه حتـى گـاه  زده شود اگر بداند يكى از مهم خواننده شايد شگفت. گذارد مى

صراحت بـر اثرپـذيری  ارسطو به. رود، در اصل و اساس فيثاغورسى باشد معرف او نيز به شمار مى

 bمتافيزيك،: 1367ارسطو، (كند  ها و نظريه تقليد تأكيد مى استاد خود از فيثاغوريان در بحث ايده

آورد؛ مثًال وقتى بحث درباره  داستان مى گاهى نيز نام او را در كنار فيثاغوريان به عنوان هم). 987

 ).b1001متافيزيك، : همان(موجود و واحد است 

ديوگنس الئرتيوس . از ديگر دانايان مؤثر بر انديشه افالطون بايد از اقليدس مگارايى ياد كرد

 :گزارشى خواندنى دارد درباره او

) پيـروان او(بعدتر به ايشـان ... كرد  وقت خود را صرف مطالعه آثار پارمنيدس مى

زيرا اسـتدالل خـود را بـه صـورت پرسـش و پاسـخ مطـرح ... اهل جدل گفتند 

پس از مرگ سقراط، افالطون و ساير فالسفه به خاطر ترس از ستم ... كردند  مى

يده داشت كه خير اعلى يكـى اسـت امـا بـه اسـامى او عق. جباران نزد وی آمدند

گـاهى حكمـت، گـاهى خداونـد، گـاهى روح و غيـره : شـود مختلف خوانـده مى

 ).104: 1387الئرتيوس، (

: 1368كاپلسـتون، (كنـد  اختصـار در تـاريخ فلسـفه خـود نقـل مى كاپلستون هم گزارش او را به

1/139 .( 

تواند آن  خواهد يا نمى يار مهم وجود دارد كه نمىای بس بايد بيفزاييم كه برای افالطون عرصه

اين عرصه در واقع . را ناديده بگيرد و البته اين عرصه مشروعيت سنتى بسيار در خور توجهى دارد

). Cosmos(ای به نام كيهان  ها است؛ عرصه ها و حتى شرانگيزی ها، هنرنمايى آفرينى صحنه نقش

شناسى است كـه  اساطيری او پيوسته در نسبت با كيهان های افالطون و عناصر معرفتى و انديشه

گيـرد، و اگـر تعـالى و  اگر حلولى هستند، در چرخه اين كيهان صورت مى. شود تعبير و تفسير مى

 .شود، به نسبت اين ساحت كيهانى است فرارفتنى واقع مى

بنيـادين  های گرا در اليـه توان دريافت كـه نگرشـى دوگانـه گفته مى از دقت در مطالب پيش

های او برای پوشاندن رخنه ميان دو  فكری افالطون وجود دارد و حجم در خور توجهى از كوشش
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: نمايد؛ از جمله های گوناگونى رخ مى اين دوگانه در قالب. شود قلمرو كالن حس و عقل صرف مى

 .مفاهيم وحدت و كثرت، عالم محسوس و عالم معقول، خير و شر و امثال اين زوج

هيات به مثابه بخشى از انديشه پرتنوع افالطون تابعى از آن نگرش مسلط بر نظام او حوزه اال

يعنى اگر قرار است ساحتى معقول و احيانًا االهى داشته باشيم كه همـواره خيـر و بـری از . است

های معرفتى و به تبع آن شرور اخالقى است و نيز تصميم راهبردی فيلسوف ما بر اين است  نقص

بر دامن موجود يا موجودات آسـمانى او ننشـيند و ضـمنًا سـهم ثبـات و تغييرناپـذيری كه گردی 

امـا . پارمنيدسى ادا شود، ناچار بايد ساحتى متعالى را فرض گرفت كه در آن ايده خير استقرار دارد

همـين ضـرورت او را در پـى خـدايانى . نبايد از تدبير امور جهان محسوس و متغير غفلـت شـود

دهى و  سازد؛ با در نظر گرفتن اين قيد مهم كه اگر در كار سـامان قلمرو رهنمون مىشايسته اين 

ترين كارويژه امور االهى است، تغييـر و تحـولى الزم آمـد، آن دگرگـونى بـا  بخشى، كه مهم نظم

كند كـه در آن  منظور او قلمروی غيرمتعالى طراحى مى بدين. شئون الوهيت تعارضى نداشته باشد

انـد و در ايـن سـاحت و قلمـرو اسـت كـه  روهايى در كار مـديريت امـور ايـن جهانخدايان و ني

دادن توانايى يا ضعف به نيروهای اجرايى توهين و تحقيری به ساحت باال و متعـالى تلقـى  نسبت

 .شود نمى

گشا است، از جهتـى ديگـر  كردن االهياتى دوبخشى، اگر از منظری راه حل و مطرح اما اين راه

آن مشكل چيزی نيست جـز بيـان و توضـيح . نهد تر پيش رو مى و به مراتب پيچيدهمشكلى تازه 

آيا اين دو قلمرو مفروض متعالى و حلولى يكسره جدای از هـم و . نحوه ربط ميان اين دو ساحت

ای در آثار  زيرا اين ادعا هيچ قرينه. تواند باشد هر يك سر در كار خويش دارند كه البته چنين نمى

ضمن اينكه كوشش او برای حل اين مسئله جديد، خود گواهى اسـت بـر . الطون نداردو افكار اف

در تكاپوی يافتن پلـى ميـان ايـن دو . ای پيوند ميان آن دو است اينكه با اصرار در پى وجود گونه

پيش از پرداختن به دميورژ بايد اين نكتـه . شود ساحت، بحث از عنصری به نام دميورژ مطرح مى

وری كنيم كه در نظام فكری افالطون و ميـراث او نبايـد در پـى آفـرينش از عـدم و مهم را يادآ

در واقع، ما نه با عدم بلكه با آشفتگى و پريشانِى . خدايى با مختصات خدای اديان ابراهيمى باشيم

ترين وظيفـه و هنـر خـود  دهى آن را بزرگ روييم كه خدا يا خدايانى سامان از پيش موجودی روبه

. گـوييم آفرينى سخن مى پس نه از آفرينش به معنای دينى مألوف دينداران بلكه از نظم. دانند مى

گيرد و خلق هويتى جديد در واقع چيزی جز  گونه كه صنعتگری، ابزار و مصالح را به خدمت مى آن
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اين صنعتگر در نظام فكری افالطون دميورژ است كه آن را . نحوه خاص چينش مواد اوليه نيست

 .كند شناختى وارد مى ه تيمائوس در قالب نگرشى كيهاندر رسال

، )530كتـاب هفـتم، فقـره (افالطون دميورژ را عالوه بر رساله تيمائوس، در رساله جمهوری 

 30در فقره . كند مطرح مى) 262فقره (و فيلبوس ) 269فقره (، مرد سياسى )265فقره (سوفسيت 

به امری جاندار و منحصر به فرد از كارهای اصلى رساله تيمائوس، ساختن كل جهان به مثا 31تا 

در تفكر ناظر به دميورژ بايد توجه داشت كه به هيچ روی آن را خـدايى . دميورژ قلمداد شده است

سـازد  گيـرد و چيـزی مى مطلق نبايد فرض كرد، بلكه موجودی است كه عناصـری را در بـر مى

 ).1/286: 1368كاپلستون، (

يى برتر و فراتر از همه موجودات االهى، زبانى روشن و روشى واحـد افالطون در بحث از خدا

گويد و به مرزهای االهيـات سـلبى  گيرد؛ بدين معنا كه گاه با شيوه سلبى سخن مى در پيش نمى

)Negative Theology (چنين االهياتى مبتنى بر ايـن ديـدگاه اسـت كـه زبـان . شود نزديك مى

برای نمونه افالطون در ). Milen, 2007: 187(خداوند ناتوان است عمدتًا يا مطلقًا از بيان چيستى 

پيداكردن صانع و سازنده اين جهان البته دشوار اسـت و اگـر «: گويد مى 28رساله تيمائوس فقره 

» هم پيدا كنيم، امكان ندارد بتوانيم او را چنان وصـف كنـيم كـه بـرای همـه قابـل فهـم باشـد

: نيز اشـاراتى از ايـن دسـت وجـود دارد 400له كراتيلوس فقره در رسا). 1838: 1357افالطون، (

. دانيم ترين توجيه اين است كه بگوييم ما نه درباره خود خدايان چيزی مى ترين و خردمندانه مهم«

هـا را خـود خـدايان بـه خـود  به هر حال، چون آن نام. اند هايى كه آنها بر خود نهاده نه درباره نام

پس بگذار بـه خـدايان بگـوييم كـه مـا بـه خـود اجـازه . های درستى هستند شك نام اند، بى داده

-757: همان(» يابيم زيرا توانايى آن را در خود نمى. دهيم كه درباره آنان پژوهشى آغاز كنيم نمى

گوينـد دربـاره خـدای  مى«: گويـد اما در رساله قوانين، آتنى، در مقام بيان ديدگاه رايـج مى). 758

رباره جهان نبايد پرسش يا تحقيقى كرد و نبايد از علل نخستين جويا شد، زيرا بزرگ و همچنين د

كنم عكس ايـن گفتـه  ولى من گمان مى«: افزايد درنگ مى ؛ و بى»وجويى گناه است چنين جست

 .»درست باشد

هـای  آوردن به مباحث مستقيم و غيرمستقيم درباره خدا و خدايان در قالب ترتيب با روی بدين

كـه در  بـرد؛ چنان گيرد، اگر يكسره از آن نمى ای، از االهيات سلبى فاصله مى و اسطوره استداللى

توانيم افالطون را از قائالن االهيات سلبى بخوانيم، اما  در حالى كه نمى«اين زمينه گفته شده كه 

 ).Carabin, 1995: 32(» هـايى دارد نگرش كاملى به آثار افالطون، نشان از وجود چنـان گرايش
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در رساله قوانين از خدايى سخن به . رغم قرائن سلبى، او روش ايجابى را نيز در آثار خود دارد على

در ). 2148: 1357افالطـون، (آيد كه آغاز و انجام و ميانه همه امـور در دسـت او اسـت  ميان مى

وراس حتى با صراحت سخن پروتـاگ). 2369: همان(كند  همان رساله از فرمانروای كائنات ياد مى

برای ما اندازه و معيار هر چيزی خدا است، نـه چنـان كـه بعضـى «با اين گفته كه . كند را رد مى

های ديگر كه افالطون در  ؛ و بسيار نشانه)716قوانين، فقره : همان(» پندارند، اين يا آن آدمى مى

قرائن اين قسـم  توان از شدن دميورژ را مى مطرح. آيد مقام توصيف و بيان خدا و امور االهى برمى

 .االهيات قلمداد كرد؛ االهياتى ايجابى

آفرينى دميورژ و اهتمام افالطون به معرفـى او، مناسـب اسـت بـا اسـتخراج  با توجه به نقش

تری از او بـه دسـت  اند، تصوير شـفاف روشنى در رساله تيمائوس بيان شده صفات و افعالى كه به

او سازنده جهـان خوانـده . تر نهيم يات افالطونى پيشدهيم و از اين رهگذر، گامى در ايضاح االه

ترين اسـتادان و  ؛ استاد سازنده جهان بهترين و كامل)28فقره (شده كه البته يافتنش دشوار است 

خواهد نه بـد؛ ايـن اسـتادكار ازلـى  ؛ همه چيز را به قدر امكان خير مى)29فقره (سازندگان است 

؛ او خطاب به ديگر خدايان، خود را )34فقره (كند  تدبير مى ؛ او روح و تن جهان را)34فقره (است 

های بعـدی نقـش و  ؛ استاد سازنده جهان در بـدفرجامى)41فقره (خواند  آنان مى» پدر و سازنده«

 ).42فقره (تقصيری ندارد 

ها، االهيـات افالطـونى را در ديگـر آثـارش پـى  اگر با در اختيار داشتن اين معرفـى و اشـاره

از جملـه در رسـاله مـرد سياسـى قـرائن و . خـوريم گشای ديگری نيـز برمى ه نكات راهبگيريم، ب

بـرای نمونـه از علـت االهـى . هايى همسو با مطالب ذكرشده در رساله تيمائوس وجود دارد اشاره

). 273فقره (شود  و از خدا با عنوان سازنده و پدر ياد مى) 270فقره (آيد  متعالى سخن به ميان مى

آفرين و نگهدارنده سر و كار داريم كه در مقـام  يابيم كه با خدايى سازنده، نظم قرات درمىاز اين ف

گرداند؛ جهان بدون توجه او در نشيب پريشـانى  عليت راستين قرار دارد و كارها را بر مدار خير مى

 .افتد و نابسامانى مى

سـويى انكارپـذيری در ويژه در كتاب هفـتم، هم با پيگيری اين جريان در رساله جمهوری، به

توان از پيوند درونى استوار ميان دو  ای كه مى بينيم؛ به گونه صورت و محتوا با رساله تيمائوس مى

گـرفتن از تمثيـل خورشـيد  در رساله جمهوری افالطون با بهره. رساله مذكور سخن به ميان آورد

د كه نه ديدن و نه چشمى ده كند؛ آنجا كه سقراط به گالوكن هشدار مى نكته مهمى را مطرح مى

ترتيب نقش خورشيد را در عالم محسوس متناسب بـا  كه ابزار ديدن است، خورشيد نيستند و بدين
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تر  بـا نگـاهى دقيـق). 508فقـره (كنـد  نقش خير اعلى و در قلمرو فهم و امور معقول معرفى مى

 .شوند توان دريافت كه دميورژ و ايده خير اعلى به يكديگر نزديك مى مى

رابطـه ميـان عـالم و : ای مهم را بـر عهـده دارد نبايد فراموش كنيم كه افالطون حل مسئله

اما خيلى زود اين راهكـار . مندی يا تقليد استفاده كرد او بدين منظور از ترفند بهره. جهان تغييرات

ق ها، آنهـا را بـه مرزهـای امـور مطلـ گرفتن بيش از حد ايـده اوج. نيز مشكالت خود را نشان داد

است زيـرا پديـدارها تجسـم و روگرفـت آن و ) Immanent(اما اين امر مطلق درونى . رساند مى

در حـالى كـه . نيـز هسـت) Transcendent(امـا متعـالى . انـد مند از آن به درجـات مختلف بهره

مندی و منشأ آن، بين تقليد و تقليدشده و نمونـه واال  مندی و تقليد مستلزم تمايزی بين بهره بهره

انديشى نقص اين نظريه را  پيش از اينها، ارسطو بود كه با ژرف). 1/207: 1368كاپلستون، (ست ا

صراحت  دريافت و در كتاب متافيزيك ضمن رساندن اصل بحث اشتراك و تقليد به فيثاغوريان، به

» پاسخ رها كردنـد چيست، بى» تقليد«يا » شركت«اما ايشان اين پرسش را كه اين «: اعالم كرد

 ).987متافيزيك، فقره : 1367رسطو، ا(

ترتيب افالطون در دو حد تعالى و حلول پيوسته در نوسان است؛ دو حدی كه شايد بتوان  بدين

اگر از اين منظر به االهيات افالطونى بنگريم، . تنزيهى توجه كرد –به آنها در قالب نگاه تشبيهى 

ترين ويژگى  اند كه ثبات و كمال، مهم تعالىها و ايده خير ساكنان قلمرو  توان گفت جهان ايده مى

ها امور غيرشخصى در جهان معقول هسـتند و در  بايد به ياد داشته باشيم ايده. در آن قلمرو است

توانـد  تر است و مى اما دميورژ به مراتب شخصى. توانند نقش علت غايى را ايفا كنند حكم الگو مى

 ).1/223: 1368كاپلستون، (ايفاگر نقش علت فاعلى باشد 

در پژوهش راجع به االهيات افالطون چند مفهوم يا عنصر وجود دارد كه بايـد بـه آن توجـه 

عقـل، نفـس جهـان، : كرد و درباره اشتراك، اتحاد يا تمايز آنها با يكديگر دقت كافى صرف كرد

م انـد كـه فهـ اين عناصر در نظام كالن انديشه افالطون چنـان مهم. دميورژ و صورت خير اعلى

شناسى، هنر و اخالق در گرو داشـتن برداشـت  شناسى، معرفت هايى مانند هستى آرای او در حوزه

پيوند اين عناصـر بـا مقالـه . توان از آن مستثنا كرد روشنى از آنها است كه طبيعتًا االهيات را نمى

ى نفـس از جاودانگ. دار شئون االهى است حاضر از آن رو است كه هر يك از آنها به نحوی عهده

در نگاه افالطون، عقل و نفس دو عنصر كامًال مرتبط بـه . گرفته تا تدبيرهای عقل در امور جهان

پـس حـق «. هم هستند كه فهم كاركرد يكى بستگى تام و تمام بـا درك عملكـرد ديگـری دارد
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د، كنـ انديشـد و داوری مى جزئى را كه روح با آن مى. داريم دو نيرو را دو جزء مختلف روح بدانيم

 ).439جمهوری، فقره : 1357افالطون، (» ناميم جزء خردمند روح مى

اختصار و با استفاده از آثار افالطون درباره هر يك از اينها توضيحى بـه دسـت  كوشيم به مى 

 :ای مهم از رساله فايدروس استداللى بر جاودانگى نفس وجود دارد در فقره. دهيم

چيزی كه در . پذيرد ر جنبش است، فنا نمىروح جاودان است، زيرا آنچه پيوسته د

جنبش از ديگری است، همـين كـه جنبشـش بـه پايـان رسـيد، حيـاتش پايـان 

جنباند، چـون هرگـز از خـود جـدا  پس تنها چيزی كه خود، خود را مى. پذيرد مى

اين چيز منشـأ و مبـدأ هـر چيـزی اسـت كـه . يابد شود، جنبشش پايان نمى نمى

چون پذيرفتيم كه آنچه جنبشش ... شود  جنبانده مى جنبشش از خود نيست، بلكه

پس نبايـد شـرم كنـيم از اينكـه صـريح و . از خود است جاودان و فناناپذير است

پرده بگوييم كه همان خود، ذات و ماهيت روح است، كـه هـر چـه از بيـرون  بى

اگر اين سخن راست باشد كه جز روح هيچ چيز ... روح است  شود، بى جنبانده مى

ست كه جنبشش از خود باشد، پس مسلم است كه روح بالضروره ازلى و ابـدی ني

 ).1314-1313؛ ص245فايدروس، فقره : 1357افالطون، (است 

خـوردن بـا  خورد كه بـه دليـل گره در اين استدالل حكم يا قضاوت مهم ديگری نيز به چشم مى

. دئيت دارد پس ازلـى اسـتاينكه اگر نفس در جريان حركت، مب. بحث آفرينش، بسيار مهم است

پس بالضروره ازلى و ابدی است؛ در اين صورت نبايد انتظار داشت درباره به وجود آمدن آن بحثى 

آلكمايون . ای روشن دارد جالب آنكه اين ديدگاه درباره روح در فرهنگ يونان سابقه. صورت بگيرد

)Alcmaeon (های مشابهى در حـوزه  يشهاز معاصران فيثاغورس، حسب گزارش ارسطو، آرا و اند

ناپذير است؛ زيرا همواره در حركت است؛ چون همه چيزهای خدايى  روح مرگ«. روح داشته است

آيـد و  اند كه روح به خودی خود به حركت درمى اين عقيده را نيز به او نسبت داده. »اند در حركت

خراسانى، (های خدايى است ناپذير و همانند چيز بنابراين، مرگ. درگير نوعى حركت جاويدان است

تأثير آلكمنون بر افالطون چنان است كه گمپرتس مدعى ). 374: 1387؛ الئرتيوس، 230: 1370

گمپـرتس، (است مبدأ و منشأبودن نفس را برای حركـت افالطـون از او گرفتـه و پـرورده اسـت 

دآور شـد و اينكـه درنگ بايد تفاوت نوآوری نگاه و برداشت افالطون را يـا اما بى). 1/171: 1375

 .ها به هيچ روی نبايد به عنوان انكاری بر نبوغ و خالقيت او به حساب آيد اين گفته

مرگى غالبًا خصلت امور االهى و فوق بشری است، هـر بحثـى در  رو كه جاودانگى و بى از آن

از ديرباز اما پايگاه و جايگاه واالی عقل نزد متفكران . شود اين قلمرو به سوی االهيات كشيده مى
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های نـاظر بـه  ترين روايت يكى از كهن. پردازی نيز آن مقام لحاظ شود سبب شده است در نظريه

ای فلسـفى  در قطعه. عقل كه در آثار افالطون حضوری جدی دارد، مربوط به آناكساگوراس است

 :دهد گونه داد سخن مى كه از او بر جای مانده درباره عقل اين

بر خود، و با هيچ چيز تركيب نشده است، بلكه يكه و  كران است و مسلط عقل بى

تنها است؛ زيرا اگر تنها نبود و با چيز ديگری تركيب شده بـود، در همـه چيـز بـا 

تر گفـتم، در  طور كه پيش چيزی كه با آن تركيب شده بود شريك بود، زيرا همان

بودنـد  هر چيزی بخشى از همه چيز وجود دارد، و چيزهايى كه با آن تركيب شده

گونه كه زمانى كه واقعًا تنها اسـت امـور را  داشتند، آن آن را از كنترل امور باز مى

هـا  ترين است و صـاحب همـه دانش ترين و خالص زيرا عقل ناب. كند كنترل مى

و همـه آن چيزهـايى را كـه روح . درباره همه چيز است و باالترين قدرت را دارد

 ).110: 1390آزبورن، (ند ك دارند، از بزرگ و كوچك كنترل مى

سقراط و افالطون كه در اردوگاه خردگرايى قرار دارند بايد از اين نگرش آناكساگوراس بـه عقـل 

هـای بعـدی  شـود، ولـى بـا تحليل گونـه مى خوشحال باشند و البته در مواجهه نخست نيز همين

رساله فايـدون سـندی  درباره عقل و ديدگاه نقادانه سقراط در. رود خشنودی نخستين از ميان مى

های مهـم و مـؤثر در بحـث عقـل و رابطـه آن بـا  وجود دارد كه به نحوی بيانگر يكى از نگرش

 :كنيم با توجه به اهميت اين فقره آن را نقل مى. های االهياتى است حوزه

های خـود گفتـه اسـت كـه  روزی از كسى شنيدم آناكساگوراس در يكى از كتاب

اين سخن به نظرم درست آمد و . نده آنها عقل استده علت همه چيزها و سامان

از شنيدن آن بسيار شادمان شدم و انديشيدم كه اگر راستى چنين باشد عقل بايد 

هر چيزی را به وجهى كه برای آن بهترين وجـوه اسـت، مـنظم كـرده و برقـرار 

پس اگر كسى بخواهد علت پديدآمدن يـا از ميـان رفـتن چيـزی را . ساخته باشد

كافى است به دنبال اين نكته بگردد كه چرا و چگونه نيكوترين وجه بـرای  بداند،

آن چيز، اين بوده است كه به وجود آيد يا در حال وجود بمانـد و يـا تحـت تـأثير 

 ).97فايدون، فقره : 1357افالطون، (چيزی ديگر قرار گيرد 

شـود و  يشه او دلسـرد مىاما سقراط پس از دقت و تأمل در اصل ادعای آناكساگوراس و لوازم اند

البتـه پژوهنـدگى و . »اين مرد اصًال كاری به عقل نـدارد«بيند كه  زيرا مى. رود اميدش بر باد مى

. های آناكسـاگوراس باشـد كند تذكر دهيم كه شايد اين، تفسير سقراط از انديشه انصاف حكم مى

او همه گونه عملى «م به خود؛ نامتناهى، خودمختار، قائ: نوس از ديد آناكساگوراس صفاتى را دارد
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شـايد گـزارش و ). 1/85: 1368كاپلستون، (» ترين نيروها است به همه چيز دارد و صاحب بزرگ

گفت كه ] آناكساگوراس[هنگامى كه كسى «: داوری ارسطو درباره آناكساگوراس را بايد خواند كه

ردی هشـيار بـه نظـر هـدف پيشـينيان، مـ های بى عقل علت نظم و ترتيب است، در مقابل گفته

 ).984bمتافيزيك، : 1367ارسطو، (» رسيد مى

برد، و هر گـاه در  آناكساگوراس عقل را، چونان افزاری مكانيكى، در ساختن جهان به كار مى 

كشـد؛ امـا در ديگـر  مانـد، پـای عقـل را بـه ميـان مى های بالضـروره چيـزی درمى توضيح علت

). 985aمتافيزيك، : همان(شمارد  را علت رويدادها مى ، به جز عقل،]ديگری[ها، هر چيز  موقعيت

ای،  نـوس در لحظـه. آميز است گزارش و توصيف آناكساگوراس از عقل قدری مبهم و گاه تناقض

تـوان  از همين جـا مى. گيرد آفريند و راه جدايى در پيش مى بر اساس ضرورت، حركت اوليه را مى

جويى بـرای آن بـه سـر  در گفتمان حركـت و سـبب دريافت كه آناكساگوراس دانسته يا ندانسته

ولى باز هم به شهادت معلم . گيرند صفات ذكرشده برای نوس گاه رنگ و بويى خدايى مى. برد مى

 ).984bمتافيزيك، : همان(كند  اول اين عقل حركت را نصيب اشيا مى

گوراس، متفكـر رغم ناخرسندی سقراط، افالطون و ارسطو از آناكسـا رسد على البته به نظر مى

جويى  از بر پا كردن يـك غايـت«گويد كه  ستايد و سپاس مى ای چون كورنفورد او را مى برجسته

در ايـن ). 413: 1370خراسانى، (» آميز و توضيح معلوم از راه مجهول خودداری كرده است افسانه

عـى، بـر هـا بـه اصـلى و فر كنـد و بـا تقسـيم علت ميان افالطون پای عليت را به بحث بـاز مى

ای ضرورت سـخن  كند و ضمن بيان اين مطلب از گونه كردن به تمايز ميان آن دو تأكيد مى توجه

  :وجوگر االهيات افالطونى نكته مهمى است گويد كه برای جست مى

همه اينها كه شرح داديم علل فرعى هستند و خـدا آنهـا را وسـيله قـرار داده تـا 

گونه علل را كـه  ولى بيشتر مردم اين. ردتر درآو چيزها را به صورتى هر چه كامل

آورند  سردی و گرمى و انجماد و ميعان و هر تغيير ديگری از اين قبيل را پديد مى

پندارنـد حـال آنكـه  شمارند، بلكه آنها را علل اصلى و واقعـى مى علل فرعى نمى

. اينها هرگز قادر نيستند از روی تفكر و خرد كاری بكنند و اثری به وجـود آورنـد

بنابراين كسى . ... زيرا در ميان چيزها روح يگانه چيزی است كه دارای خرد است

وجو  كه دوستدار خرد و شناسايى است بايد علت نهايى را در ذاتى متفكـر جسـت

آينـد و سـپس  كند و چيزهايى را كه بـر اثـر محـرك ديگـری بـه جنـبش درمى

افالطـون، (دوم بشـمارد جنباند علل فرعى و درجه  بالضروره چيزهای ديگر را مى

 ).46تيمائوس، فقره : 1357
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نخست اينكه، در ساحت غيرمتعالى كه علـل فرعـى : در اين فقره چند نكته بسيار مهم وجود دارد

دو ديگر اينكـه، . در كارند روح و عقل با هم هستند و فرض عقل يا روحى مستقل پذيرفته نيست

زيـرا در فلسـفه او عـالوه بـر خـدا و . مطلق بگرديمدر آثار افالطون نبايد در پى خدايى با قدرت 

دربـاره ايـن . آفرينـد خدايان، عنصری به نام ضرورت نيز وجود دارد كه در كـار جهـان نقـش مى

چـه، از «گويـد  ضرورت دو عبارت كوتاه و كوبنده وجود دارد؛ يك بار در رسـاله پروتـاگوراس مى

؛ بار ديگر در رسـاله قـوانين )112، ص345ه فقر(» توانند گريخت برابر ضرورت، خدايان هم نمى

). 818كتـاب هفـتم، فقـره (» تواند با ضرورت بجنگـد خدا نيز نمى«كند كه  صراحت اعالم مى به

اند از منظـر االهيـات پويشـى بـه تفسـير  رو است كه در روزگار مـا كسـانى كوشـيده شايد از اين

عامـل خـدا و ديگـر نيروهـا معرفـى كننـد دادن امور را براينـدی از ت افالطون روی آورند و انجام

)Dombrowski, 2005 .(توان استنباط كـرد كـه علـل فرعـى در االهيـات  نيز از فقره فوق مى

 .كنند آيند و نقش وسائط را ايفا مى اند كه به ياری خدای اصلى مى افالطونى خدايان

ه مرتبط بـا بحـث تری از االهيات افالطونى به ديگر رسال بندی دقيق الزم است برای صورت

ای پـيش روی  ای، فرآينـدی دومرحلـه در رساله مرد سياسى، طى گزارشى اسـطوره. نيز بپردازيم

 .شود خواننده تصوير مى

  ای است كـه در آن خـدا خـودش جهـان را بـر  دوره«: خوانيم رساله مى 269در فقره

ه جز بـه اموری ك... كند  برد و با افاضه حركت گردشى به آن هدايتش مى مدارش مى

 .»ارباب و رهبر به چيزی متحرك تعلق ندارد

  از علت االهى متعالى  270در فقره)transcendeut divine cause ( سـخن بـه ميـان

 .آيد مى

  شـود و در همـين فقـره اسـت كـه  از خدا با عنوان سازنده و پدر ياد مى 273در فقره

آورد كــه همــه  آن از فعــل خــدا اســت وقتــى كــه آن را بــه ســامانى مــى«گويــد  مى

 .»هايى را كه دارد از آن دريافته است فضيلت

آفـرين اسـت و  ای سر و كـار داريـم كـه نظم آيد، با خدا يا سازنده كه از فقرات مذكور برمى چنان

گرداند؛ جهان بدون توجـه او  دارنده؛ در مقام عليت راستينى قرار دارد؛ كارها را بر مدار خير مى نگه

گيری دوبـاره آن  افتد و برای رستن از اين وضع حضور و دست سامانى مىدر نشيب پريشانى و ناب

 .خداوند، سكاندار، رهبر و ناخدا ضروری است
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از رساله مرد سياسـى همسـو بـا مشـابه آن در ) 273(شناختى مندرج در اين بند  تبيين كيهان

دهنده  امانيعنى وجود خائوس اوليه و حركت نامنظم و حضور موجـودی سـ: رساله تيمائوس است

ديديم كه در رساله تيمـائوس . شود مطرح مى» علت االهى« 270كه در رساله مرد سياسى فقره 

با كنار هم قراردادن . شود و بهترين موجود معقول جاودان خطاب مى) 29(ها  دميوژر بهترين علت

رنـده و بـه وجودآو: يابيم كه دميورژ مد نظر در هر دو رسـاله يكـى اسـت قطعات اين پازل درمى

 .سازنده جهان

توان ديد كه در ذهن افالطون، جايگاه و نقش و تصوير نسبتًا روشنى از دميورژ وجود دارد،  مى

پردازد بلكـه رد پـای بحـث از چنـان موجـود و  تنها در تيمائوس به شئون آن مى به طوری كه نه

بـا . گرفت  توان پى ىنيز م) 265فقره (و رساله سوفيست ) 530فقره (خدايى را در رساله جمهوری 

توان به ادبيات مشخص و مشتركى پى برد كه افالطون هنگام بحـث از مباحـث  اندكى دقت مى

وجو را هموارتر كند و  تواند راه جست برد و همين مى شناختى خود از آن بهره مى االهياتى و كيهان

های مهـم  آنهـا سـرخط به پژوهنده ياری رساند تا با استخراج فقرات پراكنده و كنار هم گذاشتن

 .تر نشان دهد نظام فكری افالطون را روشن

در . اسـت» بهتـرين معقـوالت و امـور جـاودان«خوانديدم و ديديدم كه در تيمائوس، دميورژ 

شـناس راسـتين بـه  كند كـه ستاره شناس، تأكيد مى رساله جمهوری نيز با استفاده از تمثيل ستاره

از محتوای كالم و ). 530فقره (ای حقيقى اعتقاد دارد ه كوشش برای فهم هستى حقيقى و نسبت

توان استنباط كرد كه دميورژ و صـورت خيـر  تر درباره دميورژ گفتيم، مى دقت در مطالبى كه پيش

كتاب هفتم  530در فقره . اند دو عنوان هستند كه به بهترين موجود معقول و جاودانه اطالق شده

بينيم، چنان سـاخته  ين، آسمان و ستارگانى را كه در آن مىآفر جهان«: خوانيم رساله جمهوری مى

جمهـوری، فقـره : 1357افالطـون، (» است كه زيباتر از آن ممكن نبوده چنان اثری به وجود آيد

آفرينـد و  در فقره فوق، دميورژ است كه ستارگان و آسمان را بر اساس نظـم و تناسـب مى). 530

رو خداونـد آب و  از اين«: رود رساله تيمائوس به كار مىاين صفت دقيقًا همان صفتى است كه در 

: همـان(» هوا را در وسط خاك و آتش قـرار داد و در ميـان آنهـا تناسـبى واحـد برقـرار سـاخت

چون خدا همه اين چيزها را در وضعى عاری از هـر گونـه نظـم و نظـام «و ) 32جمهوری، فقره 

 ).69جمهوری، فقره  :همان(» يافت، نخست به آنها نظم و تناسب بخشيد

تواند تصادفى باشد، بلكه برعكس حاكى از  اين همسويى محتوايى و صوری به هيچ روی نمى

توان  بندی به جريان مشخصى از انديشيدن است، به طوری كه مى ای پای تفطن افالطون و گونه
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هى به مباحث با نگا. از پيوند درونى استواری ميان رساله تيمائوس و جمهوری سخن به ميان آورد

گذشته، اگر بخواهيم بر اساس منـدرجات رسـاله تيمـائوس بـرای بهتـرين معقـوالت و بهتـرين 

سـازد معـادلى برگـزينيم،  موجودات و حتى آن علتى كه امكان معقوليت معقـوالت را فـراهم مى

 .گمان دميورژ خواهد بود بى

گوهای افالطون چه چيـزی و در مجموعه گفت. ايم كه گامى اساسى و بلند برداريم حال آماده

ها كدام است؟ چه چيـزی را  ترين صورت شود؟ برترين و نيك ترين قلمداد مى غالبًا بهترين و نيك

آيـا در نظـام فكـری افالطـون ). نه صرفًا با نگاه به رساله تيمائوس(ها معرفى كنيم  بهترين علت

تـوانيم بـه  آيا نمى. وان تصور كردت باالتر و بهتر از عليت خير، وجود، زيبايى و معرفت علتى را مى

گفته با آن صفات و اعمال و البته با چنان جايگـاهى در  اين فرض نزديك شويم كه دميورژ پيش

ای تنـاقض و  ميان چيزها، معقوالت و علل همان خير اعلى است؛ چراكه در غير آن صورت گونـه

 .نمايد تعارض رخ مى

يافتن نقاط مشترك جدی و كالن ميان دميـورژ و اگر از مشتركات جزئى فراتر رويم و در پى 

تـرين  يكـى از مهم. تری بـه دسـت خـواهيم آورد تر و دقيق خير اعلى برآييم، باز هم نكات جالب

صفات مشترك قابل تأمل آن دو، تعالى و برتری است كـه از دل ايـن ويژگـى، صـفت ديگـری 

در تيمـائوس خوانـديم . دن آن دو استبو نايافتنى شود كه همانا ديريابى يا گاه دست استخراج مى

كه پيداكردن صانع و سازنده اين جهان البته دشوار است و اگر هم پيدا كنـيم امكـان نـدارد او را 

 ).28تيمائوس، فقره : همان(چنان وصف كنيم كه برای همه قابل فهم باشد 

ــاره دميــورژ و االهيــات افالطــونى، بايــد بــه دليــل شــناخت ری يــا ناپذي در هــر بحثــى درب

های االهيـات سـلبى در  تر، آنجا كه به زمينه اين نكته را پيش. ناپذيری دميورژ نيز پرداخت وصف

ای  اگر به مطالـب گذشـته از ايـن منظـر بنگـريم شـيوه. آثار افالطون پرداختيم، يادآوری كرديم

سـوی از كوبـد و از ديگـر  ناپذيری مى بينيم كه از يك سو بر طبل شناخت ظاهر متعارض را مى به

توانيم با الگويى از سنت انديشه  با قدری تسامح مى. گويد صفات، اسماء و اعمال دميورژ سخن مى

 . تنزيهى -اسالمى برای فهم اين وضعيت ياری بگيريم و آن چيزی نيست جز شيوه تشبيهى

نمايد كه در شناخت خدای افالطـونى بايـد مـدلى نردبـانى را در پـيش گرفـت و از  چنان مى

تدريج اوج گرفت و با تأمل عميق عقالنى سر از راز عالم باال و ساكنان  خدايان يا وسائط بهطريق 

ای  اگر نفس جهانى هست كه تـا انـدازه: توان پرسيد با مطالعه مطالبى كه گذشت، مى. آن درآورد

را نقش تدبير و كنترل امور جهان را بر عهده دارد ديگر چه حاجت به خدايى برتر كه افالطون آن 
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تـر، پويـايى بيشـتری نـدارد؟  تر و كم شـاخ و برگ وارد نظام فكری خود كند؟ آيا االهياتى خلوت

 .بينيم كه اين نفس كلى و جهانى به زيور نوس هم آراسته است ويژه وقتى مى به

در پاسخ بايد گفت افالطون در پى به دست دادن تفسيری نسبتًا جامع است كه هم پيـدايش 

به خاطر بيـاوريم ناخرسـندی و نااميـدی سـقراط را از . شان را تبيين كند واریو هم زيبايى و است

. خواست جهان را در پرتو رفتاری مكانيكى تفسير كند نحوه استفاده آناكساگوراس از عقل؛ كه مى

بخشد و منشأ اوليه حركت در آنها است و با عقلـش  درست است كه نفس اشيای زنده را جان مى

ها و اجسـام  كند اما در نگاه افالطون پيوستگى بنيادين اجزا و عناصر بـدن ىنظم جهان را حفظ م

 .مادی به هيچ روی بر عهده عقل نيست

زيرا آنـان اعتقـاد . وجو كرد توان در پيشينيان رواقى او جست چنين نگرشى در افالطون را مى

افالطون بايد از رواقيان  اما. واسطه مسئول است تا اجسام را با هم پيوسته نگه دارد داشتند خدا بى

با نگاهى دقيق خدای رواقى را بايـد بـه . زيرا خدايشان يكسره حال در جهان است. رفت فراتر مى

در حالى ). 1/455: 1368كاپلستون، ) (به مثابه اصل منفعل(اصل فعال و ماده : دو اعتبار نگريست

در عـوض خـدايان قلمـرو . اشـندبست مكـان ب توانند پای كه خدا يا خدايان متعالى افالطون نمى

كـه گفتـيم، بـرای سـاختار اوليـه و  توانند نقش خدای رواقى را ايفا كنند؛ و البتـه، چنان حلول مى

ترتيب بار ديگـر بـر نقـش دميـورژ بـه مثابـه خـدايى  بدين. عناصر نخستينى به دميورژ نيازمندند

. ماهنگى، نظـم و پيوسـتگى اسـتبينيم كه او منشأ اصلى ه شود و مى بلندمرتبه و واال تأكيد مى

 .ها، كيهان به مثابه يك كل و حتى نفوس در دست او است زمام بدن

آفرينند برای هستى خود به چيـز بـاالتری  ديگر اينكه خدايانى كه در قلمرو فيزيكى نقش مى

تواند علتى نخستين بـه معنـای  رو نمى اش، به هيچ رغم قدرت و خصلت علّى نفس على. نياز دارند

در ايـن . افتـد تر نيـاز مى پس برای حفظ جاودانگى آن به موجودی شايسـته. شناختى باشد ستىه

ها را آن امـر مـافوق  تـوان صـورت آيـا مى: آفرين باشد، و آن اينكـه تواند مسئله ای مى ميان نكته

هميشـه بـه يـك «نفوس و علت آنها قلمداد كرد؟ در رساله مرد سياسى اين اشاره وجود دارد كه 

مـرد سياسـى، : 1357افالطـون، (» بودن ضـامن امـور خـدايى اسـت ماندن و همواره همان حال

ها نقش خـدايان را  تواند نشان دهد كه صورت ها مى های دميورژ و صورت بررسى ويژگى). 1578

 .تواند خدای خدايان باشد دارند و صورت عالى و برتری وجود دارد كه مى
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اند اين است كه دميـورژ  الطون كمتر به آن توجه كردهيكى از وجوه مهم كه شايد مفسران اف

تـر ديـديم  زيرا پيش. شده از صورت خير اعلى قلمداد كنيم گونه ای انسان را تجسم يا تحقق چهره

 .گردد كه دميورژ علت همه امور خير و نيك است و خدايى است كه گِرد بدی نمى

 نتيجه  

 :را در بحث از االهيات افالطونى لحاظ كنيم با توجه به آنچه گذشت، شايسته است نكات زير

ای پويـا داشـته و ذهـن خـالق او پيوسـته در كـار  افالطون در طول عمر خود انديشه. 1

رو بروز تغيير و تحول در مسير معرفتى او امـری كـامًال  از اين. آفرينشگری بوده است

او نيز به شمار  برای نمونه، يكى از مبانى فكری افالطون، كه گاه معرف. طبيعى است

خوبى ترديـدها  برای نمونه، در رساله پارمنيدس خواننده به. ها است رود، نظريه ايده مى

متفكـر «در رساله سوفيسـت . بيند های افالطون را در برابر مخالفان مى و حتى ناتوانى

هايش به لرزه افتاده، ذهن و دلش به اشيا و موجودات فردی  خورده درآسمان ايده سال

ش بيشتری يافته و چشمش برای ديدن نقص و نارسايى نظريات مطلق باز شـده گراي

ای معتقدند او در اواخر عمر از اعتقاد به  حتى عده). 2/1122: 1375گمپرتس، (» است

 ).46: 1383آرمسترانگ، (های جاودان دست برداشت  ايده

اتى افالطون های االهي دهد كه بخش مهمى از كوشش بررسى رساله قوانين نشان مى. 2

اينكه حاكمان در كار حكمرانـى، وضـع . برای تقويت و كاربرد در ساحت سياسى است

ای نيرومند و ترجيحـًا االهـى داشـته باشـند  قانون و اموری از اين دست بايد پشتوانه

)Drozdek, 2007: 151.( 

ايش ه ای به بيان صريح انديشـه به علل و داليل مختلف در مواضعى افالطون عالقه. 3 

كاری  حتى در اين خصوص يادآوری مرگ سقراط را در گرايش او بـه محافظـه. ندارد

شايد نو بودن برخى تأمالتش در اين حوزه را بايد مزيد بر علت تلقـى . اند مؤثر دانسته

  ).Ibid.: 152(كرد 

. صراحت داوری كرد كه خدايى شخصى است يـا غيرشخصـى توان درباره خدای افالطون به نمى

وارگى به خود  شود اندكى رنگ و بوی شخص ه دميورژ و صفات و افعالى كه برايش ذكر مىاگر چ

زيرا . اما دوگانگى حاكم بر انديشه افالطون در فهم آرای خداشناسانه او بسيار مهم است. گيرد مى

شود، نحوه ربط آن دو قلمـرو  ای كه از دل آن وجود دو قلمرو استنتاج مى مانند هر نگرش دوگانه

دهى بهتـر  رو طرح دو گونه االهيات برای سامان از اين. طلبد رسشى است كه پاسخى روشن مىپ
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بدين ترتيب كه خير اعلى در واقع فهم خدايى است . تواند بسيار كارآمد باشد تفكرات افالطون مى

 رغم كوشـش توان دريافتى از خدا قلمداد كـرد كـه علـى نايافتنى، اما دميورژ را مى متعالى و دست

خـورد كـه در برابـر آن نـاتوان  عيب، با مانعى به نام ضـرورت برمى برای عرضه كاری نيك و بى

 .نمايد مى

در . توان توجيه كرد چرا خدايان مخلوق و خدايان كائنات داريم در چنين صورتى است كه مى

زمـين، خداخوانـدن . كنـد واقع، آنها وسائط هستند كه دميورژ برخى كارها را بـه آنهـا واگـذار مى

ای عنصـری بـه نـام  در ميان ايـن امـور، واسـطه. توان ديد آسمان و ستارگان را از اين منظر مى

. تواند آن را ناديده بگيـرد تواند بر خدا چيره شود، اما البته خدا هم نمى ضرورت وجود دارد كه نمى

ای مناسب بـرای  تر گفتيم، طرفداران االهيات پويشى زمينه كه پيش رو است كه، چنان شايد از اين

 .توانند بيابند به دست دادن تفسيری پويشى از خدای افالطون مى

اش رنگـى از خصـلت  اين نكته را نيز بيفزاييم كه نگاه افالطـون بـه باورهـای دينـى زمانـه 

او در پـى تأسـيس دينـى فلسـفى . گيرد ها را آنجا كه مفيد باشند به كار مى اسطوره. انتقادی دارد

های  فكری خويش، به هيچ روی خود را ملزم به رعايت بدون قيد و شرط مؤلفهاست و در سلوك 

بـرد، و خـود را  بيند، بلكه پيوسته در تعاملى سازنده با آن به سـر مى دينى و عقيدتى يونانيان نمى

 ).Kraut, 1992: 224(كند  ها نمى ها و جشن گرفتار مراسم سنتى مربوط به خدايان المپ، قربانى
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