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چکیده
بیتردید هر آیندهای به نوعی مولود گذشتۀ خود است و هر نظریۀ علمی و فلسفی حاصل تأمل و تعمق
متفکران در باب نظریات ،مفاهیم و مسائل متفکران گذشته است .پارمنیدس و هراکلیتوس دو فیلسوف
پیشسقراطی مهم هستند که دو نظر متضاد در باب هستی داشتند .ادعای این مقاله آن است که
افالطون در تکوین نظریۀ خود در باب عالم معقوالت (عالم مُثُل) و محسوسات از مفهوم وجود ثابت
پارمنیدس و مفهوم وجود متغیر هراکلیتوس بهره جسته است .این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی
فقراتی از راه حقیقت پارمنیدس و محاورات افالطونی ،به ویژه رسالۀ پارمنیدس ،کوشیده است تا
نشان دهد چگونه مفهوم وجود ثابت پارمنیدس در نظریۀ مثال افالطون جای گرفته است .بهعالوه بر
آن بوده است تا نشان دهد اگرچه افالطون در اخذ مفهوم وجود ثابت و قول به عالم معقوالتِ مفارق از
پارمنیدس پیروی کرده است اما در حوزۀ محسوسات نظریات او را نپذیرفته و ضمن الهام از سلف
دیگرش ،هراکلیتوس و با استفاده از نظر او در باب سیالن هستی اقدام به ارائۀ نظری بدیع در اینباره
نموده و در این راستا کوشیده است تا به انتقاداتی که فکر میکرده ممکن است بر نظریهاش دربارۀ
عالم معقول و محسوس و نسبت آنها وارد شود ،پاسخ دهد.
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مقدمه

افالطون در رسالۀ ثئایْتتوس اظهار میکند که به نظرش به طور قطع حقیقتی در سخنان اسالفش نهفته
است و سعی او بر این است که این حقایق را کشف نماید و با تلفیق آنها بهه تيیهین نهویی از حقیقهت و
واقعیت دست یابد )180c -181b( .ارسطو نیز در مابعدالطيیعه میگوید به دنيال فلسفههای پیشسقراطی
فلسفۀ افالطون آمد که از بسیاری جهات از آن اندیشمندان پیروی میکرد اما در عین حال ویژگهیههایی
متفاوت داشت )987a30 -b10( .ادعای این مقاله آن است که افالطهون در اخهذ مفههوم وجهود ثابهت و
تطيیق آن با مُثُل ،در قول به تمایز بین عالم عقل و عالم حه و در نظهرش در بهاع عهالم محسوسهات
تحت تأثیر پارمنیدس و هراکلیتوس بوده است )Copleston, 1993, 52( .بدین منظور سهعی مهیشهود
ضمن بیان نکات ویژۀ فلسفۀ پارمنیدس و هراکلیتوس ،که مورد التفات افالطون بوده است ،نحوۀ استفادۀ
افالطون از آن نکات با استناد به فقراتی از محاورات خود افالطون نشان داده شود .در پایان شرح خواهیم
داد که افالطون علیرغم تمام تالشش برای خروج از سیطرۀ قدرتمند تفکر پارمنیدی در باع توهم بودن
محسوسات موفق نيود و نهایتاً در پایان رسالۀ پارمنیدس به ناتوانیش در باع تيیین رابطۀ عهالم مُثُهل بها
عالم محسوسات اعتراف میکند.
آموزۀ سیالن هراکلیتی

هراکلیتوس ( )Heraclitusیکی از درخشانترین چهرههای تاریخ اندیشۀ انسانی است .هرگهز در ایهن
مورد که هراکلیتوس کتابی نوشته است ،توافقی حاصل نشده است .به چنین کتابی همواره از ارسهطو بهه
اینسو اشاره کردهاند ،اما برخی حدس زدهاند که آن کتاع مجموعهای از گفتههای هراکلیتوس بوده است
که شاید بعد از مرگ وی جمعآوری شده است .به هر حال مورخان نوشتهای را از هراکلیتهوس مهیداننهد
که تنها عنوان و پارههایی از آن باقی مانده است .به نظر دیوگن کتابی کهه گفتهه مهیشهود از اوسهت،
مطابق مضمون اصلی آن دربارۀ طيیعت نام دارد و به سه گفتار تقسیم شهده اسهت :دربهارۀ همهۀ جههان
هستی ،سیاست ،خداشناسی( .خراسانی،1182 ،ص )211
از نظر هراکلیتوس هستی در تغییر و حرکت و سیالن دائم است ،یعنی سکون در هستی راه ندارد .از آن-
جا که جنگ و کشاکش در میان اضداد ،قانون کلی و عام هستی است ،جهان بایهد همهواره در سهیالن و
حرکت باشد و این تغییر و سیالن باید دائمی باشد .به بیان دیگر :هستی در شدن است ،یعنی هر چیهز در
هر لحظه در راه چیزی دیگر شدن است .این نکته که یکی از مهمترین جنيههای فلسفۀ هراکلیتوس بهه
شمار میرود ،شاید برگرفته از این پارههای به جامانده از او باشد:
«(پارۀ  :)12کسانی که در یک رودخانه گام مینهند ،آعهای دیگر و دیگری بر رویشان جریان دارد».
«(پارۀ  :)11نمیتوان دو بار در یک رودخانه پای نهاد».
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«(پارۀ  11الف) :در یک رودخانه ما هم پا میگذاریم ،هم نمیگذاریم ،مها ههم هسهتیم ،ههم نیسهتیم( ».
همان)217- 211 ،
حدود استفادۀ افالطون ازآموزۀ سیالن هراکلیتوس

افالطون در تفسیر نظر هراکلیتوس در کراتولوس ( )102 aمیگوید اصل سیالن هراکلیتی به همۀ اشیای
موجود اطالق میشود و تعلیم آن این است که همه چیز در حرکت است و هیچ چیزی ساکن نیسهت .در
نظریۀ هراکلیتوسی سیالن دو نکته مورد توجه افالطون قرار میگیرد .نکتۀ اول که برای هماهنگی اضداد
هراکلیتوسی اساسی است ،این است که هیچ ضدی نمیتواند جدا از ضد خودش وجود داشته باشد که این
در عيارت «هیچ چیز فی نفسه فقط یک چیز نیست» متمثل میشود .نمیتوان نام هیچ ضدی را به شیئی
داد ،مثل بزرگ یا سنگین ،مگر این که آن را در عین حال سيک یها کوچهک نیهز نامیهد( .ثئهایْ تتهوس،
 )112dافالطون این نکته را از هراکلیتوس میپذیرد و به عاشق پدیدارها که فقط بهه اشهیای زیيها بهاور
دارند نه به خود زیيایی ،گوشزد میکند که هیچ چیز زیيایی وجود ندارد که در عین حال زشت هم به نظر
نرسد و همینطور در مورد اشیای سنگین یا بزرگ( .جمههوری )171a ،نکتهۀ دوم ایهن اسهت کهه همهۀ
اشیایی که ما از آنها به عنوان موجود صحيت میکنیم ،هرگز واقعاً نیستند بلکه همواره به عنوان نتیجهۀ
حرکت در فرآیند شدن هستند .افالطون این نظریۀ هراکلیتوسی را در حوزۀ اشیای محسوس مهیپهذیرد.
()Cornford, 1979, 38- 9
به نظر افالطون مح سوسات نه وجود به معنای اصیل و واقعی آن هستند و نه از سنخ عدم هسهتند بلکهه
در حوزهای بین وجود و عدم واقع هست ند :حوزۀ شهدن و صهیرورت .بهه نظهر او دقیقه ًا بهه همهین خهاطر
محسوسات نمیتوانند متعلق حقیقی معرفت باشند ،چون ثيات ندارند و معرفت فقط به امهور ثابهت تعلهق
میگیرد .نحوۀ عمل افالطون در اخذ نظریۀ سیالن هراکلیتی بدین ترتیب است کهه او ایهن نظریهه را در
حوزۀ اشیای محسوس میپذیرد و ضمن ترکیب با نظریۀ انسان معیاریای کهه بهه پروتهاگوراس نسهيت
میدهد ،نظریۀ ادراک حسیاش را بنا میکند .پروتاگوراس در کتاع خود تحت عنهوان حقیقهت و دربهارۀ
وجود ،نظریۀ معروف معیار بودن انسان را مطرح میکند .این نظریه در کتاع پارههای پهیش از سهقراطی
دیلزوکرانت ) (Diels&kranzدر میان پارههای باقیمانده از پروتاگوراس که تعدادشان بالغ بر  12پهاره
است ،به عنوان پارۀ شمارۀ  1ضيط شده است .پاره که منيع یک نظریۀ معرفت شناختی موسوم به انسهان
معیاری است میگوید« :انسان معیار همه چیز است معیار هسهتی چیزههاییکهه هسهتند و معیهار نیسهتی
چیزهایی که نیستند( ».قوامصفری )21-10 ،1181 ،افالطون نخستین کسی است که ایهن پهاره را نقهل
میکند( .ثئایْتتوس )112a ،او بخش نخست این پاره یعنی «انسان معیار همه چیز است» را در محهاورۀ
کراتولوس ( )181 eنیز نقل کرده است .در ثئایْتتوس افالطون این سخن پروتهاگوراس را چنهین تفسهیر
می کند که هر چیزی که توسط ادراک حسی بر انسان نمودار شود ،هست و هر چیزی که در ادراک حسی
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بر انسان نمودار نشود ،نیست .به بیان دیگر :ادراک حسی همواره مربهو بهه چیهزی اسهت کهه هسهت.
افالطون در ادامۀ محاوره ،ضمن استفاده از نظریۀ هراکلیتوسی سیالن ،میشود را بهجای هست مینشاند
و عيارت ادراک حسی همواره مربو به چیزی است که هسهت ،جهای خهود را بهه عيهارت ادراک حسهی
همواره دربارۀ آن چیزی است که در فرآیند شدن است ،میدهد( .قوامصفری )18-10 ،1181 ،این سهخن
بدین معناست که محسوسات هرگز نیستند بلکه همواره در حال شدناند.
در ادامه افالطون نظریهاش دربارۀ ماهیت محسوسات را ارائه میدهد .به نظر او آنچه بهطور مثال رنهگ
سفید مینامیم وجودی مستقل در خارج از چشمان ما یا حتی در درون چشمان ما ندارد بلکه چیزی اسهت
که در لحظۀ ادراک حسی پدید میآید( .ثئایْتتوس111d ،و بعد) مثال دیگر باد است .به نظر او باد نیز نه
سرد است و نه گرم .گرمی و سردی صفاتی نیستند که بتوان آنها را به باد یا به هرچیز دیگر نسهيت داد.
اینگونه صفات در جریان ادراک حسی پدید میآیند .وقتی انسان با چیزی برخورد مهیکنهد متناسهب بها
شرایط حاکم بر این جریان ممکن است احساسی داشته باشد که در شرایط دیگر در برخهورد بها آن چیهز
تولید نشود بلکه حتی ضد آن احساس پدید آید .پ از آنجا که از یکسو خود انسان «در شرایط یکسان
باقی نمیماند» ( )111aو از سوی دیگر «همۀ چیزهایی کهه دوسهت داریهم بگهوییم هسهتند ،در نتیجهۀ
جنيش و دگرگونی و آمیختگی با یکدیگر به واقهع در فرآینهد شهدن هسهتند» ( )112dافالطهون نتیجهه
میگیرد ادراک حسی من برای من صادق است .زیرا متعلق آن در هر لحظهه واقعیهت مهن اسهت ،یعنهی
متعلق ادراک حسی واقعیتی جز آنچه صاحب ادراک حسی در لحظۀ ادراک دارد ،ندارد .معنی این سهخن
آن است که به محض دگرگونی شرایط مدرک ،وجود متعلق ادراک حسی از بین میرود و متعلق دیگهری
متناسب با شرایط جدید مدرک ممکن است پدید آید( .قوامصفری)18-11 ،1181 ،
هدف افالطون از توضیح ماهیت محسوسات این است که ادعای معرفت بودن ادراک حسهی را (علیهرغم
خطاناپذیریاش) با تکیه بر این مطلب که متعلقات آن وجود واقعی ندارنهد و همهواره مهیشهوند و تغییهر
میکنند و بنابراین نمیتوانند شناخته شوند ،رد کند و او به خاطر ایهن ههدف خهود را موظهف بهه تيیهین
ماهیت محسوسات میبیند .سخن آخر در این بخش آن است که افالطون اگرچهه در حهوزۀ محسوسهات
نظر پارمنیدی توهم بودن محسوسات را نمیپذیرد و جانب نظریۀ مخالفان پارمنیدس را میگیرد اما هم-
چنان محسوسات را به حوزۀ هستها راه نمیدهد .هستی فقط شایستۀ مُثُل است کهه وجهوداتی ثابهت و
ت غییرناپذیرند .افالطون در این زمینه به شدت متأثر از آموزۀ وجود ثابت پارمنیدس است.
آموزۀ وجود ثابت پارمنیدس

پارمنیدس ( )Parmenidesفیلسوفی است که با ورودش به میدان اندیشۀ فلسفی مکتب نویی پایهگذاری
شد که در تاریخ فلسفه ،بهویژه فلسفۀ یونان دارای اهمیت فراوان است .او نخستین فیلسوف یونانی اسهت
که اندیشههای فلسفی خود را در قالب شعر ریخته است و امپدوکل ( )Empedoclesنیز به پیهروی از
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وی همین کار را کرده است .اليته کسنوفان ( )Xenophanesپیش از او اندیشهههای خهود را در قالهب
نظم ریخته بود اما او را نمیتوان به معنی دقیق کلمه فیلسوف دانست بلکه وی شاعری متفکر بوده است.
(خراسانی )272-1 ،1182 ،شعر فلسفی پارمنیدس دارای یک مقدمه و دو بخش تحت عنوان راه حقیقهت
و راه عقیده یا نمود است  .او در راه حقیقت وحدت ،ثيات و شناختنی بودن را به وجود نسيت میدهد.
شعر پارمنیدس اولین متن فلسفی است که به طور کامل حفظ شده است و بنابراین ما مهیتهوانیم از آرا و
استدالل او مطلع شویم .استدالل او بیشک یکهی از جالهبتهرین اسهتداللهها در تهاریخ فلسهفه اسهت.
فی الواقع اگر بتوانیم بگوییم فلسفه به عنوان جهانشناسی عقالنی با متفکران ملطی شروع میشود ،ایهن
را نیز می توانیم ادعا کنیم که استدالل فلسفی و تحلیل مفهومی با پارمنیدس آغاز میشود .او درحالیکهه
با صراحت و بساطت اصول یگانهانگاری و تغییرناپهذیری را در ابیهات شهعر باسهتانیاش بیهان مهیکنهد،
حوزهای را در معرض رؤیت عقالنی قرار میدهد که اساسیترین اصول دانش و وجودشناسی یونانی از آن
نشأت میگیرد .شاید بتوان «تاریخ دانش و مابعدالطيیعۀ غربی را دنيالۀ محهدودیتهها و اسهتفادۀ ویهژه از
اصولی دانست که خود پارمنیدس به نحوی نامحدود بهکارگرفهت )Kahn, 1969, 720( ».وجودشناسهی
افالطون در حوزۀ مُثُل یگانه و تغییرناپذیر نمونهای بر این ادعاست.
آنچنانکه پارمنیدس در شعرش بیان میکند حقیقت برای او توسط الههای آشکار مهیشهود کهه او را در
جایی ورای دروازههای شب و روز مالقات میکند .این دیدگاهی تازه نیست .هزیود ( )Hesiodنیز مدعی
بود که توسط الهههای شعر و هنر هلیکون تعلیم دیده است .امها پارمنیهدس مهرد تعقهل اسهت .او اولهین
فیلسوفی است که در بیان نظریاتش به استدالل روی میآورد .یعنی نتایجی را رسماً از مقدماتی اسهتنتاج
میکند .شعر فلسفی پارمنیدس دارای یک مقدمه و دو بخش تحت عنوان راه حقیقت و راه عقیده یا نمود
است .متأسفانه پارههای کمی از راه عقیده (بخش دوم) باقی مانده است اما تقریياً کل راه حقیقهت حفهظ
شده است که در این باره مدیون سیمپلیکوس هستیم که آن را در تفسیرش بهر فیزیهک ارسهطو بها طهور
کامل آورده است)Cornford, 2001, 29- 30( .
پیشفرض پارمنیدس همان اولین فرض مشترک بین اسالفش به نحوی انتزاعیتر اسهت« :نهایتهاً واحهد
وجود دارد ».تفکر او واقعاً مشغول این تصور انتزاعی است و صفاتی را بررسی میکند که منطقاً میتوانهد
متعلق به وجود واحد باشند یا نمیتواند .از طرف دیگر او این وجود واحد را انتزاع محض نمیداند و ثابهت
میکند که آن باید ذاتی پیوسته و همگن باشد که کل فضا را پرکرده است .به نظر او انتقال از وجود واحد
به عالم متغیر و کثیری که حواس آشکار میکنند ،غیر ممکن است)ibid, 29( .
او در شعرش سه راه متمایز از هم را نشان میدهد:
 -1راه حقیقت :ماهیت واقعیت واحد را از مقدماتی حقیقی و غیر قابل انکار استنتاج میکند .نقطۀ عزیمت
این راه این است« :آن ،که هست ،هست و نمیتواند نياشد ».این قسهمت بها ایهن اخطهار صهریح پایهان
میپذیرد که راه عقیدۀ حقیقی یا سازگار با حقیقت نیست)frag. 2, Freeman, 2013, 60( .

110

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

 -2راه عقیده :صورتی از استنتاج منطقی نیست بلکه جهانشناسی به شهیوۀ روایهی سهنتی اسهت .نقطهۀ
عزیمت این راه ،باور کاذع انسانهای فانی است که با اتکاء به حواسشهان معتقهد مهیشهوند دو نیهروی
متضاد در عالم وجود دارد که در کشمکش با یکدیگرند)frag. 6, Freeman, 2013, 60( .
 -1راه غیر قابل تشخیص و غیر قابل عيور :نقطۀ عزیمت این راه این است :آنکه هست ،نیست و نيایهد
باشد یا اینکه نیستی ممکن است باشد .این راه کامالً متناقض با راه حقیقت است و به ایهن دلیهل شهاید
بتوان نام آن را راه ناحقیقت نهاد)frag. 2, Freeman, 2013, 60( .
پارمنیدس در پارۀ شش و هفت امر به ترک طی طریق در راه دوم و سوم (یعنی راه عقیده و راه ناحقیقت)
میکند )Freeman, 2013, p 60( .باالخره در پارۀ ( )8حقیقت مورد نظرش را بیان میکند و میگویهد:
«تنها یک راه برای سخن گفتن باقی میماند ،که هست» و بدین ترتیب کل راه حقیقت دنيال می شهود.
( )ibid, 61پ پارمنیدس سه راه را مشخص کرد که یکی از آنهها ،یعنهی راه ناحقیقهت را غیهر قابهل
شناخت و پژوهشناپذیر میداند .این راه قيل از هر قدمی باید کامالً رها شود .راه دیگر ،یعنی راه عقیده را
راهی میداند که باید دربارۀ آن آگاهی یافت اما آن راه حقیقت نیست ،بلکه فقط نمود اسهت .دربهارۀ ایهن
راه در بخش دوم شعرش صحيت میکند .اما راه بعدی ،که راه حقیقت میباشد ،به نظهر او یگانهه راههی
است که باید دنيال شود .بدین ترتیب پارمنیدس در فقرات آغازین مقدمات راه حقیقت را بیهان مهیکنهد،
یعنی مقدماتی که راه حقیقت صفات هستی را از آن استنتاج خواهد کرد:
 )1آن ،که هست ،هست و نمیتواند نياشد؛ آن که نیست ،نیست و نمیتواند باشد .به عيارت دیگهر :پدیهد
آمدن از عدم یا عدم شدن در کار نیست .وجود برای پارمنیدس معنایی دقیق و مطلق دارد :یهک چیهز یها
هست یا نیست ،اگر هست ،به طور کامل و مطلق هست و اگر نیست ،فقط نیستی است .درجهای از وجود
در کار نیست ،یعنی چیزی وجود ندارد که تا حدی موجود و تاحدی ناموجود باشد.
 )2آن ،که هست ،میتواند اندیشیده یا شناخته یا بیان یا نامیده شود اما آن که نیست ،نمیتواند .به عيارت
دیگر :از نظر پارمنیدس فقط تفکر ،یعنی تفکر متمایز از باور ميتنی برحواس ،متعلق واقعی دارد.
 )1آن ،که هست ،واحد است و نمیتواند کثیر باشد .اینکه موجود نهایتاً واحد است ،از آغاز فلسفه فهرض
گرفته شده بود و شاید به این خاطر پارمنیدس این مقدمه را مسلم میگیرد اما آنچه تازه است اصهرار او
بر این است که آنچه واحد است نمیتواند کثیر هم باشد ،یا کثیر بشود)Cornford, 2001, 33- 5( .
پارمنیدس پ از بیان این مقدمات ،صفات هستی را با براهینی به اثيات میرساند .اگر بخواهیم به طهور
خالصه خصوصیات هستی از دید پارمنیدس را برشماریم ،باید بگوییم:
 )1هستی واحد نه پدید آمده است و نه از بین میرود.
 )2هستی واحد پیوسته و همگن است.
 )1هستی واحد نمیتواند حرکت کند یا تغییر کند.
 )1هستی واحد کامالً واقعی است.
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 )1وجود واحد تنها متعلق حقیقی تفکر است.
 )6متناهی ،یعنی متعین ( )determinateاست)Coxon, 1934, 135- 9( .
ویژگیهای مُثُل افالطونی

از آنجا که قصد ما این است که نشان دهیم افالطون در اخذ مفهوم وجود ثابت و پایهریزی مُثُهل تحهت
تأثیر پارمنیدس بوده است و در واقع ویژگیهای مُثُل افالطونی تا حدودی با ویژگیهای هسهتی واحهد از
نظر پارمنیدس تطيیق میکند ،در این بخش ابتدا ویژگیهای مُثُل افالطهونی را بررسهی مهیکنهیم و در
بخش بعد حدود استفادۀ او را از پارمنیدس مشخص مینماییم.
افالطون در رسالۀ پارمنیدس نظریۀ مثال را ،به عنوان توضیح دهندۀ اینکه چطور یک چیز مهیتوانهد دو
ویژگی متضاد داشته باشد ،پیشنهاد میکند .زنون نظریۀ مخالفانش را مينی بر اینکهه کثهرت اشهیا وجهود
دارد ،با یک سلسله استدالالت احاله به محال کرده است .پیش فرض تمام این استدالالت این است کهه
یک چیز نمی تواند دو ویژگی متضاد داشته باشد ،هم شيیه باشد هم ناشيیه ،هم واحد ،هم کثیهر ،و ماننهد
آن .پاسخ سقرا فقط متوجه این پیشفرض است .او میگوید اگهر شهما مُثُهل را بشناسهید و آنهها را از
اشیای کثیری که به خاطر بهرهمندی از این مُثُل شيیه یا ناشيیه خوانده میشوند ،تشخیص دهید ،آنوقت
دلیل این را میفهمید که چرا بعضی چیزها فقط به عنوان مشابه تعریف میشوند و نه چیز دیگر اما ههیچ
دلیلی وجود ندارد برای اینکه بگوییم اشیای انضمامی نياید از هر دو مثال بهرهمند باشهند و دارای ههر دو
ویژگی متضاد باشند( .پارمنیدس)128e-110a ،
غالب مفسران بر این نظرند که «نظریۀ مُثُل مطرح شده در رسهالۀ پارمنیهدس بها نظریهۀ بیهان شهده در
فایدون یکی اسهت )Cornford, 2001, 70( ».اولهین اشهارۀ افالطهون بهه مُثُهل در محهاورۀ فایهدون
آنجاست که میگوید هدف فیلسوف رها ساختن روح از قالب تن طی همین زندگی است .او میپرسد آیا
ما قائل نیستیم که خود عادل و زیيا و خوع وجود دارند؟ سیمیاس تأیید میکند و با سهقرا در خصهوص
نامرئی بودن و نامحسوس بودن آنها موافقت میکند .سقرا مهیگویهد ایهن سهخن در مهورد انهدازه و
سالمتی و نیرومندی و در یک کالم هستی هر چیزی ،یعنی هر آنچه واقعاً هست ،صادق اسهت-61d( .
 )61eفیالواقع سقرا تاریخی نیز به تمایز بین ویژگی یگانۀ قابل تعریف و اشیای کثیری که آن ویژگهی
را دارند ،قائل بوده است اما فکر نمیکرده است که خود این ویژگیها ،مِثل زیيا ،وجود مستقلی از اشهیای
واجد آنها دارند« .سقرا اهل ما بعدالطيیعه نيود بلکه فقط عالقهمند بود معانی این واژههها را بفهمهد».
ارسطو بیان میکند که گام بزرگتر را افالطون برداشت که به این ویژگیها وجود مسهتقلی عطها کهرد و
نام مثال بر آنها نهاد .نتیجۀ این جداسازی ،یعنی جداسازی مثال از اشهیای جزئهی کهه بههرهمنهد از آن
ویژگی هستند ،گرفتار شدن افالطون در مشکالت بهرهمندی بود کهه در پارمنیهدس بهه آنهها پرداختهه
میشود)Cornford, 2001, 74( .
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جداسازی مُثُل به صورت آشکار در فایدون انجام میشود .در هیچ محاورۀ قيلی بیان خاصهی نیسهت کهه
مشخصاً برساند ویژگی مشترک جدا از اشیای کثیر وجود دارد .اما در فایدون به طور ماهرانهای بیان شده
است و به دنيال نظریۀ آنامنسی مطرح شده است .نظریۀ آنامنسی مستلزم وجود پیشین نف و رؤیت
مُثُل پیش از ورود به بدن میباشد .بدین ترتیب معلوم میشود که وجود جداگانۀ نف آگاه و هوشیار جهدا
از بدن و حواسش قيل از تولد مشرو به این است که مُثُل وجود داشته باشند .به عيارت دیگر :اگر نف
بدون قید و بند بتواند همۀ واقعیت و حقیقت را بيیند و بشناسد ،په بایهد متعلقهات معهرفتش جهدای از
اشیای محسوس وجود داشته باشند ،چون چنین معرفتی اصالً از طریهق حهواس قابهل دسهتیابی نیسهت.
بنابراین« ،نظریات آنامنسی  ،وجود جداگانۀ نف قيل از تولد ،جداسازی مُثُل از اشیای محسوس به ههم
مربو هستند .کل بخش اول فایدون برای راهنمایی خواننده به این نتیجه طراحی شده اسهتibid, ( ».
)74- 5
پیشتر گفتیم مُثُل در فایدون ابتدا در گفتگویی مطرح میشوند که با تعریف مرگ به عنوان رهایی نف
از بدن شروع میشود )61d( .اما بعداً در شرح آنامنسی ( )78d-eبه طور واضحتری ترسیم میشوند،
آنجا که تمایزاتی را بین خود برابری و نمونههای جزئی برابری نشان میدهد .افالطون در پایان بخش
اول فایدون استدالل میکند که نف برعک بدن غیر قابل رؤیت است و وظیفۀ الهی صدور حکم بر
عهدهاش است .بنابراین« ،احتماالً نف با طيقهای از اشیای الهی و نامرئی خویشاوند است و مثل آنها
بسیط ،پایدار و نامتغیر است )ibid, 75-6( ».این اشیاء همان مُثُل افالطونی هستند .ویژگیهایی که در
رسالۀ فایدون برای مُثُل بیان میشود ،بدین شرح است:
 )1مُثُل وجود دارند و تغییرناپذیر هستند ،در اشیا قرار گرفتهاند ،و ویژگیهای جزئیات از آنها ناشی
میشوند.
 )2مُثُل به صورت جداگانه و فینفسه تحقق دارند .به عيارت دیگر :این طور نیست که مُثُل فقط در اشیاء
تحقق داشته باشند و چیستی آنها را با حضورشان یا اتحادشان یا هر راه ممکن دیگری به آنها بيخشند.
بلکه به صورت جداگانه و فینفسه نیز تحقق دارند .وجود به دو مقوله تقسیم میشود :وجود محسوس و
فانی و در برابر آن وجود نامحسوس و جاودانی که الهی نیز نامیده میشود .مُثُل به دستۀ دوم تعلق دارند.
 )1مُثُل با عقل ادراک میشوند ،نه با ح .
 )1مُثُل جاودانی هستند.
 )1مُثُل تغییر ناپذیر هستند.
 )6مُثُل بسیط هستند.
 )7واژۀ هستی فقط بر قلمرو آنها قابلاطالق است( .گاتری ،بی تاریخ ،ج )211-1 ،11
مشاهده و بررسی ویژگیهای مُثُل افالطونی نشان میدهد که افالطون به نحوی ضمنی طرح پارمنیدس
را در جداسازی امر کامالً واقعی و قابل شناخت ،از امر کامالً غیر واقعی و غیر قابل شناخت و عالم مابین
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این دو ،یعنی جهان پدیداری که هم از وجود و هم از عدم بهرهمند است ،پذیرفت اما او نمیتوانست در
انکار عالم پدیداری به عنوان چیزی کامالً غیرواقعی و موهوم از پارمنیدس پیروی کند .به نظر افالطون
عالم پدیداری میبایست نحوهای هستی داشته باشد و به نوعی با عالم واقعیت حقیقی در ارتيا باشد .در
واقع او تا اندازهای با هراکلیتوس موافق بود و نمیتوانست به گواهی حواس خود بیاعتنا باشد .بنابراین،
می توان گفت افالطون با الهام از راه حقیقت پارمنیدس قائل شد که در پ این عالمی که حواس آشکار
میکنند ،باید عالم معقولی باشد ،عالمی که بتوان آن را شناخت و دربارۀ آن صحيت کرد.
او در ثئایْتتوس ( )181cپ از نقد نظریۀ معرفت بودن ادراک حسی اعالم کرد که اگر ادراک حسی
تنها صورت معرفت باشد و آنچنانکه هراکلیتوس میگفت همه چیز در سیالن باشد ،بشر قادر به کسب
هیچ معرفتی نخواهد بود .اما او با الهام از پارمنیدس عالمی را کشف کرد که از سیالن دائمی هراکلیتوس
در امان و شایستۀ عنوان «هست» است و بدین ترتیب شر الزم برای متعلقِ معرفتِ حقیقی بودن را
داراست .چون افالطون این بیان پارمنیدس را قيول داشت که میگفت ،تنها آنچه هست ،میتواند
اندیشیده شود یا حقیقتاً نامیده شود و تنها آنچه بتواند اندیشیده شود ،میتواند باشدfrag.3, freeman, ( .
)2013, 60
افالطون در ثئایْتتوس نظریۀ معرفت بودن ادراک حسی را بدین صورت رد میکند که ابتدا ثابت میکند
ادراک حسی نمیتواند کل معرفت باشد ،چون بخش زیادی از معرفت شامل حقایقی اسهت کهه متضهمن
واژههایی هستند که متعلق ادراک نیستند و سپ نشان میدههد کهه متعلقهات ادراک حسهی ،حتهی در
درون حوزۀ خودشان نیز آن واقعیت حقیقی را که متعلقات معرفت باید داشته باشند ،ندارند .در بخهش اول
استدالل به ورای تيیین قيلی خود دربارۀ ادراک حسی ،که فاعل شناسا را مجموعهای از اندامهای حسهی
متمایز در نظر میگیرد ،میرود و ادراک حسی را به عنوان فرایندی لحاظ میکند کهه بهین انهدام و شه
خارجی اتفاق میافتد .اليته او این تيیین را حفظ مینماید و در ضمن این را نیز اضافه میکند که در په
اندامها باید ذهنی هم باشد که به صورت مرکزی گزارشهای متعدد آنها را دریافت کند و توانایی تأمهل
روی دادههای حسی و دادن حکم را داشته باشد .ذهن متفکر در ایهن احکهام از واژهههایی مثهل «وجهود
دارد» و «این همان است» و «این متفاوت از آن است» استفاده میکند .این واژهها یا اصطالحات متعلق
ادراک ذهن از طریق حواس نیستند ،ولی برای همۀ متعلقات ح به نحوی مشترک بهه کهار مهیرونهد.
ذهن با معنای چنین واژههایی از طریق خودش آشنا میشود ،نه از طریق ميادلۀ بین اندامهای جسمانی و
اشیا .این تعابیر در مقابل متعلقات خاص حواس« ،مشترک» نامیده میشوند .این «مشهترک» را نيایهد بها
محسوسات مشترکی که ارسطو به عنوان متعلقات دستگاه حواس مشترک واقع در قلب در نظر میگرفت،
اشتياه کنیم ،یعنی چیزهایی که با بیشتر از یک ح ادراک میشوند ،ماننهد حرکهت و شهکل و عهدد و
اندازه و زمان .افالطون از ح مشترک صحيت نمیکند بلکهه بهرعک تأکیهد مهیکنهد کهه واژهههای
مشترک ،نه با ح  ،بلکه با فکر درک میشوند و احکام مشتمل بر آنها توسط ذهن بدون کمهک ههیچ
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اندام جسمانی خاصی ساخته میشود .در واقع این واژهها مشترک هستند ،نه بهه معنهای ارسهطویی بلکهه
آنگونه که یک نام بر چند شیء جزئی به طور مشترک استعمال میشود .بنهابراین« ،وجهود دارد» بهرای
همۀ چیزها به صورت مشترک استعمال میشود و آن را در هر عيارتی و دربارۀ ههر موضهوعی مهیتهوان
استفاده کرد« .این واژههای مشترک در واقع معانی نامهای مشهترک ،یعنهی مُثُهل افالطهونی ،هسهتند».
مواردی که در ثئایْتتوس ارائه میشود ،متناظر با همان مواردی است که سهقرا در پارمنیهدس ()121d
ارائه میدهد؛ آنجا که میگوید از معماهای زنون با تفکیک مُثُلی مثل شياهت و عدم شهياهت ،وحهدت و
کثرت ،سکون و حرکت و غیره میتوان فرار کرد .واژههایی که اینجها ذکهر مهیشهود ،همهان واژهههایی
هستند که در استدالالت زنون علیه کثرت و حرکت استفاده میشود .سقرا بعداً مُثُل اخالقهی را اضهافه
میکند (پارمنیدس)110b ،؛ همانطور کهه در ثئهایْتتهوس ( )186aنیهز اضهافه مهیکنهد .افالطهون در
ثئایْتتوس مصصم است تا حدی درباره مُثُل صحيت کند و در عین حال از استفادۀ لفظ مثهال نیهز دوری
کند .پ «این واژههای مشترک همان مثالها هستند که باید برای هرکسهی کهه پارمنیهدس را خوانهده
باشد ،بدیهی بنماید .اجتناع از لفظ خیلی از مفسرین را گمراه کرده است تا آن جاکه اظهار کردهانهد مُثُهل
در ثئایْتتوس ذکر نشده است و این واژههای مشترک را به غلهط مقهوالت خوانهدهانهدCornford, ( ».
)1979, 105- 6
پل فریدلندر نیز در تفسیر خود بر پارمنیدس مینویسد که وقتی افالطون ثئایْتتوس را مینوشهت موضهع
خودش را بین دو جيهۀ پارمنیدس و هراکلیتوس یافت .در ثئایْتتوس بها نماینهدۀ سهیالن دائمهی مواجهه
است اما در عین حال دربارۀ مواجه شدن با نمایندۀ واحد ،یعنی وجود نامتغیر ،نیز باید فکر میکرده اسهت.
از عيارات ثئایْتتوس ( )181eمیتوان حدس زد که یا پارمنیدس قيالً نوشته شده بوده است یها ایهنکهه
افالطون همزمان روی دو رسالۀ ثئایْتتوس و پارمنیدس کهار مهیکهرده اسهت یها اینکهه نقشهۀ نوشهتن
پارمنیدس را در ذهن داشته است .فریدلندر معتقد است که رسالۀ پارمنیدس صحنۀ جدال نظریۀ مثهال بها
نظریۀ الئایی وجود است و هدف افالطون از طرح این جدال کسب وضوح بیشهتر در مهورد نظریهۀ مثهال
است(Friedlander, 1970, 190- 3( .
کورنفورد نیز قائل است که افالطون در هنگام نوشتن ثتایْتتوس طرح مُثُل را در ذهن داشهته و بحهر را
در مسیری پیش برده است تا زمینه برای پذیرش مُثُل فراهم شود .او نیز همچون برخهی مفسهرین قائهل
است ،افالطون در جداسازی عالم معقول و عالم محسوس تحت تأثیر پارمنیهدس بهوده اسهت .او در ایهن
باع میگوید« :چرا افالطون در میان همۀ پیشسقراطیان پارمنیدس را برای نقد نظریۀ خهودش انتخهاع
میکند؟ او همواره از پارمنیدس با احترام بیشتری نسيت به دیگر فالسفه صحيت مهیکنهد ».دلیهل ایهن
مطلب به نظر کورنفورد این است که افالطون خود را جانشین مردی میداند که برای اولین بار تمایز بین
جهان معقول حقیقت و واقعیت و جهان محسوس نمود و شدن را (هرچند به طور ناقص) ترسهیم کهرد».
((Cornford, 2001, 80
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حدود استفادۀ افالطون ازآموزۀ وجود ثابت پارمنیدس

اگر خصوصیات هستی واحد پارمنیدس را با خصوصیات مثال افالطون روبهرو کنیم:
هستی واحد پارمنیدس

مثال افالطون

 -1هست.
 -1هست.
 -2مثال تک چیز است ،یعنی شیئی واحد است.
 -2واحد است.
 -1ازلی و ابدی است.
 -1نه پدید آمده و نه از بین میرود.
 -1پیوسته و همگن است پ غیهر قابهل تقسهیم  -1غیر قابل تقسیم است.
است.
 -1نامتغیر است.
 -1نامتغیر است.
 -6متعلق تفکراست ،یا به عيارت دیگهر :فقهط بها
 - 6تنها متعلق حقیقی تفکر است.
عقل ادراک میشود.
 -7متناهی است یعنی متعین است( .ولی لزوماً نهه  -7غیر مادی است.
به این معنا که مادی است ،چرا که تفکیک مهادی
از غیر مادی هرگز در حوزۀ مفهومی وی نيود).
چنانچه میبینیم تقریياً ویژگیهای مثال افالطونی و هستی واحد پارمنیدسی بر هم منطيق هستند با این
تفاوت که مثال در نظر افالطون به طور مشخص امری غیرمادی بوده است امها پارمنیهدس گویها تصهور
روشنی از تمایز بین مادی و غیر مادی نداشته است .بنابراین ،به صراحت نمیتوان گفت که هستی واحهد
در نظر او مادی بوده است یا غیرمادی .اما افالطون در رسالۀ پارمنیدس در بحر انتقادات به مثال (ایهراد
بهرهمندی) پارمنیدس را با فهمی مادی از مثال معرفی میکند.
اینجا سؤالی پیش میآید و آن این است که چرا افالطون قسمت اول رسالۀ پارمنیدس را نوشت و در آن
بر نظریۀ محيوع خودش انتقادات خاصی وارد کرد و چرا پارمنیدس را بهعنوان منتقد نظریه مثال انتخاع
کرد؟ به نظر گاتری افالطون از یک طرف پایه و اساس نظام خودش را ،بهویژه برابر دانستن امهر واقعهی
با امر معقول را وامدار مکتب الئائی می دانست و از طرف دیگر به خوبی آگاه بود چه تغییرات بنیهادینی در
نظریۀ پارمنیدس ایجاد کرده است .بنابراین ،الزم میدانست درنگی بکند و ارزیابیای بهه عمهل آورد ،تها
موضع خودش را در برابر پارمنیدس برای همیشه مشخص سازد .افالطهون فکهر مهیکهرد بایهد پهیش از
بازاندیشی دربارۀ نظریۀ مثال ،آن را در معرض دقیقترین بررسی قرار دهد و بها فهرضِ بنیهادیِ واقعیتهی
ثابت و معقول که مشترک میان او و پارمنیدس بود ،سازگار سازد( .گاتری ،بهیتهاریخ ،ج )101-110، 16
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کورنفورد پارمنیدس را در این رساله منتقد انحراف افالطون از نظریۀ الئائی محض میداندCornford, ( .

)2001, 81
شاید به بیانی دیگر بتوانیم بگوییم افالطون در این رسهاله حهدود اسهتفادهاش از پارمنیهدس را مشهخص
مینماید .او خود را مدیون پارمنیدس میداند از این حیر که با کشف عالم معقهول کمهک بزرگهی بهه او
نموده است اما از طرف دیگر نمیتواند هم چهون پارمنیهدس بهه واقعیهت آشهکار شهده از طریهق حهواس
بیاعتنایی بکند .بنابراین ،درمورد غیر واقعی و ناموجود دانستن عالم پدیداری از پارمنیدس پیروی نمیکند
و قائل میشود که عالم پدیداری باید از نوعی وجود بهره مند باشد و به نحوی بها عهالم واقعیهت حقیقهی
مرتيط باشد .افالطون در توضیح نحوۀ هستی عالم محسوسات نظریۀ بهرهمندی را مطرح میکند .بنا بهه
نظریۀ بهرهمندی ،محسوسات به واسطۀ بهرهمندی از مُثُل از درجهای از هستی برخوردار میشوند.
او در ابتدای رسالۀ پارمنیدس نظریۀ مثال را برای توضیح این مطلب که چطور ممکن است شهیئی دارای
دو ویژگی متضاد باشد ،ارائه میکند )128e-110a( .در واقع در همین ابتهدای کهار او موضهع خهود را در
مقابل انکار الئائی واقعیت اشیای انضمامی مشخص میکند .موضع الئائی ميتنی بهر ایهن فهرض منطقهی
است که اضداد نمیتوانند ترکیب شوند و افالطون اظهار مهیکنهد کهه ترکیهب اضهداد در حهوزۀ اشهیای
محسوس بالمانع است .به نظر نمیرسد نقد سقرا بر استدالالت زنون خیلهی ههم جهدی باشهد .زنهون
اشیای مرئی انضمامی را مورد بحر قرار نمیداد .بلکه واحدهایی را که فیثاغوریان به عنوان احجام قابهل
تقسیم مورد بحر قرار میدادند ،بحر میکرد .در واقع نقد بیشتر متوجه پارمنیهدس اسهت کهه مفههوم
فیثاغوری جهان به عنوان هماهنگی اضداد را رد میکرد .پارمنیدس انکار میکهرد کهه متضهادها بتواننهد
ترکیب شوند .او میگفت ممکن نیست آنچه واحد ،متناهی و ساکن است ،کثیر ،نامتناهی و متحرک ههم
باشد .او همواره یکی از دو ضد را میپذیرفت و طرف دیگهر را رد مهیکهرد .بههعيهارت دیگهر :او خاتمهۀ
هماهنگی اضداد هراکلیتوسی را اعالم کرده بود .اما نياید با استناد به این قسمت از رسالۀ پارمنیدس فکهر
کنیم منظور افالطون این است که مُثُل نمیتوانند ترکیهب شهوند .در سوفسهطایی ایهن مسهئله مطهرح و
بررسی میشود و آنجا افالطون می گوید وقتی دو مثال به طهور سهرمدی در نسهيتی قهرار بگیرنهد ،کهه
نامهایشان در گزارۀ ایجابی حقیقی قرار بگیرد ،با هم ترکیب میشوند .به عيهارت دیگهر« :حرکهت وجهود
دارد» به این معناست که مثال حرکت با مثال وجود ترکیب میشود .اما در گزارۀ سهليی حقیقهی ،مثهل «
حرکت موجود نیست» یا «حرکت سکون نیست» دو مثال جهدا از ههم هسهتند .ایهنهها در سوفسهطایی
بررسی میشوند و نتیجهای که حاصل میشود این است که بعضی مثالها بها مثهالههای دیگهر ترکیهب
میشوند اما بعضی مثالها به طور سرمدی مجزای از یکدیگرند)ibid, 71( .
بنابراین ،میتوانیم بگوییم در همین ابتدا افالطون نظر پارمنیدس را درحوزۀ اشیای معقول میپذیرد ،آنجا
که میگوید اگر خود شيیه و خود ناشيیه ترکیب شوند ،حیرتزده میشود امها در حهوزۀ جههان محسهوس
نظریۀ پارمنیدس را نمیپذیرد و مانند فیثاغوریهان و هراکلیتهوس قائهل بهه همهاهنگی اضهداد در جههان
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میشود .پ افالطون برخالف نظر سلفش ،پارمنیدس ،عالم محسوس را به عنوان موجود ،ههر چنهد نهه
کامالً موجود ،میپذیرد و ترکیب اضداد را نیز در این حوزه مجاز میشمارد.
در ادامۀ محهاوره پارمنیهدس مههار بحهر را در دسهت مهیگیهرد )110a -111b( ،و گفتگهو در خطهو
پارمنیدسی پیش میرود و پارمنیدس اقدام به نقد نظریۀ مثال میکند .نقهدهای پارمنیهدس را مهیتهوانیم
تحت سه عنوان قرار دهیم:
 )1وسعت عالم جداگانۀ مُثُل
 )2مسئلۀ بهرهمندی
 )1این خطر که اگر مُثُل جدا باشند ،برای ما غیر قابل شناخت شوند.
قيالً گفتیم که کورنفورد پارمنیدسِ رسالۀ پارمنیدس را منتقد آشهکار انحهراف افالطهون از نظریهه الئهائی
محض میداند .بنا بر اخذ این تفسیر به نظر میرسد میتهوان ایهرادات مطروحهه در رسهالۀ پارمنیهدس را
ایرادهایی دانست که پارمنیدس واقعی ممکن بود ،مطرح کند .پارمنیدس در رساله میپرسد:
 )1اگر به جای وجود واحد واقعی کثرتی از مُثُل باید باشد ،آنها چه تعداد هستند؟ افالطون بر چه اصهلی
حکم میکند که برای هر دستهای از اشیای با نام مشترک مثالی وجود دارد؟
 )2اگر عالم نمود پایهای در واقعیت دارد ،نسيتی که دو عالم را به هم مرتيط میکند ،چیست؟
 )1اگر هیچ تيیین معقولی از این نسيت نمیتوان ارائه داد ،آیا به خاطر ورطهای که دانش ما نمیتوانهد از
آن عيور کند ،رابطۀ عالم واقعی با عالم محسوس کامال قطع نمی شود؟ ()ibid, 81
پرسشهای پارمنیدس افالطونی در همان حیطههای اسهت کهه پارمنیهدس واقعهی بههعنهوان موههوم و
غیرواقعی رد می کرد ،یعنی عالم محسوس وکثرت .افالطون عالوه بر پذیرش عالم محسوس ،برای تيیین
معرفت به این عالم ،کثرتی از اشیای معقول را نیز میپذیرد کهه اليتهه ههر یهک از ایهن اشهیای معقهول
خصوصیات هستی واحد پارمنیدس را نیز دارد و هیچ یک از اینها بهرای پارمنیهدس واقعهی حتهی قابهل
تصور هم نيود.
گاتری میگوید وقتی پرسشهای پارمنیدس صيغۀ انتقادی به خود میگیرند ،به هیچ وجهه مُثُهل را مهورد
تشکیک قرار نمیدهند بلکه فقط رابطۀ آنها را با این جهان و با خود مها بهه عنهوان متعلهق دانهش مها،
بررسی میکنند؛ چراکه ما به سخنان مردی گوش فرا میدهیم که فلسفۀ خود او فقط وجود معقول را روا
می دانست و منکر هر گونه رابطهای میان آن وجود و جهان محسوس بود .نحوۀ انتقاد او بهه ایهن خهاطر
بدین صورت است که گزینههایی که او با آنها مواجه بود ،عيارت بودند از هست یا نیست و او گزینۀ دوم
را درکناپذیر میدانست .در واقع این کاری کهه پارمنیهدس در رسهاله مهیکنهد ،در شهأن اوسهت ،تمهام
برهانهای او در برابر هرگونه رابطه ای میان جهان واقعی و جهان محسوس اقامهه شهدهانهد .بهه عقیهدۀ
پارمنیدس فقط دو قوه وجود دارد :لوگوس یا نوس که وحدت واقعیت را درمییابد و حواس کهه توهمهات
آنها دربارۀ کثرت کامالً غیر واقعی است .سخن افالطون در فایدون ( )71a-bمينی بر این که میتهوان
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از حواس به عنوان اولین قدم در مسیر فهم عالم معقول کمک گرفت ،نظهرش در فایهدروس کهه ذههن
انسان با درک وحدت در کثرت و تشخیص کلی در جزئی به سوی یهادآوری مُثُهل پهیش مهیرود ،بهرای
پارمنیدس اموری کامالً بیگانه بودند( .گاتری ،بیتا ،ج )12-101 ،16
همانطور که شرح دادیم ،پارمنیدس دربارۀ وجود اشیای معقهول بحثهی نهدارد بلکهه انتقهادات او متوجهه
وسعت عالم مثال و ارتيا آن با عالم محسوس و ما میباشد .اگر مرور مختصری بر این انتقادهها داشهته
باشیم ،خواهیم دید که افالطون سعی میکند نظریهاش را بر بنیادی محکم و معقول اسهتوار سهازد ،ولهی
شاید مقدر شده بود که نظریۀ او که برگرفته از راه حقیقت پارمنیدس بود ،به دست شاگرد بزرگش ارسطو
با اندکی تحدید و اصالح بر بنیادی معقول و محکم استوار شود.
انتقادات بر مُثُل

 -1چه چیزهایی مثال دارند؟ ( )110a-cدر جواع به این سؤال افالطون بهرای اضهدادی مثهل شهيیه و
ناشيیه ،وحدت وکثرت ،حرکت و سکون و مانند آن ،مثال درنظر میگیرد؛ مثالهای ریاضی و مثهالههای
اخالقی را نیز برمیشمارد .مُثُل انواع موجودات زنهده و عناصهر چهارگانهه ،کهه در محهاورات قيهل دیهده
نمیشود ،نیز با کمی تردید مطرح میشوند .اما مُثُل چیزهای حقیر مثل گل و موی پذیرفتهه نمهیشهوند.
اليته مُثُل انواع ،مثل انسان و گاو ،در فیليوس ( )11aمطرح میشوند و آنها کهالً مشهمول در موجهودات
زندۀ معقول تیمایوس ( )10cمیشوند .تیمهایوس مُثُهل عناصهر چهارگانهه را نیهز بیهان مهیکنهد)11b( .
پارمنیدس این سؤال را رها میکند و مسئلۀ بهرهمندی را مطرح میکند.
 -2اگر برای مثال وجود جداگانهای قائل باشیم ،ایرادهای بهرهمندی مطرح میشود)110e-111e( .
الف) یک چیز نمیتواند از کل مثال یا بخشی از آن بهرهمند باشد .پارمنیهدس تمهایز مهأخوذ در فایهدون
( )110bبین مثال واحد و جداگانۀ خود شياهت و ویژگی شياهتی که ما داریم ،دوباره مطهرح مهیکنهد .او
حاال به تحلیل فرآیند شدنی میپردازد که مطابق با آن اشیا ،بهواسطۀ بهرهمندی از مثال شيیه یا زیيها یها
بزرگ ،شيیه یا زیيا یا بزرگ میشوند و ویژگی ذاتی بهعنوان جزئی تصور میشود که قسمت یهک شهیء
خاص میشود و از قسمتهای اشیای دیگر جداست .آن وقت این مسئله پیش میآید که این قسهمتهها
چگونه با مثال مرتيط میشوند؟ مثالً نمونۀ بزرگی که این شیء بزرگ را بهرهمند میکند ،جزئی از مثهال
بزرگی است ،به این معنا که بخشی از مثال بریده میشود و نصیب این شیء میشود تا بزرگ شود .په
این نمونۀ بزرگی کوچکتر از مثال بزرگی میشود .این نوع فهم از جزء وکل فهمی مادی است .این فهم
ميتنی بر این فرض است که خود بزرگی شیئی بزرگ است .ضمن اینکه پارمنیدس به سوی ایراد بعهدی
میرود بر همان فرضِ ناصواع «خود بزرگی شیئی بزرگ است» باقی میماند.
ع) انسان سوم ()111e-112b
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این استدالل به ابهام ذکر شده در باال برمیگردد .فرض می شود مثال بزرگی مانند اشیای بزرگ ویژگهی
بزرگی دارد ،یا به تعيیر دیگر خود بزرگی نیز یک شیء بزرگ است .در این صورت خود بزرگی نیهز عضهو
طيقۀ اشیای بزرگ است و باید مثال دیگری باشد تا از آن بهرهمند شود ،همانطهور کهه مثهال اول بایهد
باشد تا اشیای کثیر از آن بهرهمند شوند .اما محذور تسلسل پیش میآید .ارسطو نیز ایراد انسان سوم را در
مابعدالطيیعه مطرح میکند .او استدالل میکند که ایراد انسان سهوم نتیجهۀ اعطهای وجهودی واقعهی بهه
واژههایی کلّی مثل حیوان ،یعنی وجودی جدا از حیوانهات محسهوس اسهتMeta, VII, 1038 b30- ( .
)1039a5
بعد از ایراد انسان سوم ،سقرا نظریهای پیشنهاد میکند مينی بر اینکه شاید مثال موجود مستقلی نياشد
بلکه فقط فکری در ذهن باشد و اگر این گونه باشد وحدت مثال با پخش شدن به صهورت اجهزا در میهان
افراد خراع نمی شود .پارمنیدس با وارد آوردن دو ایراد این نظریه را رد میکند )112b-c( .میتوان گفت
پارمنیدسِ افالطون نظریهای را رد میکند که بعضی منتقدان به پارمنیهدس واقعهی نسهيت مهیدهنهد« :
اندیشیدن همان بودن است )frag. 3, Freeman, 2013, 60( ».سپ سقرا به نظر خودش بر اینکه
مُثُل مجزا و جدا هستند ،برمیگردد .او میپرسد آیا ایرادها را میتوان بها گفهتن ایهنکهه مُثُهل الگوههایی
هستند که شياهت اشیاء بواسطۀ آنهاست ،حل کرد؟ پارمنیدس این تيیهین را نیهز رد مهیکنهد-111a( .
 )112cبه نظر میرسد افالطون در فقرات مذکور بر آن اسهت ،نشهان دههد اوالً ،نيایهد فهمهی مهادی از
بهرهمندی اخذکنیم ،به این صورت که مثال را مادهای تصور کنیم که میان اشیا قسمت مهیشهود .ثانیهاً،
باید ملتفت باشیم که مثال وجودی مستقل دارد و فکری در ذهن نیست و ثالثاً ،نسيت مثال به مصادیقش
قابل مقایسه با نسيت اصل به روگرفت است اما با نسيت شياهت یکی نیست)Cornford, 2001, 95( .
 )3ایراد نهایی که پارمنیدس بر نظریۀ مثال وارد میکند ،این است که جداسازی مُثُل خطر ایزولهه شهدن
آنها در عالم خودشان ،غیر قابلدسترس شدنشان برای معرفت بشری و نیز غیهر قابهل شهناخت شهدن
عالم بشری برای خدایان را در پی دارد .در اینباره باید گفهت کهه نظریهۀ آنامنسهی افالطهون ،نظریهۀ
پارمنیدس را ،مينی بر اینکه جداسازی مُثُل آنها را از حوزۀ معرفت ما خارج میکند ،رد میکند .چون بهر
اساس نظریۀ آنامنسی « ،نفوس طيقۀ حدوسط موجودات هستند که پایی در هر دو عالم دارند و توانهایی
شناخت هر دو عالم را دارند)ibid, 99( ».
در نهایت پارمنیدس ضرورت وجود مُثُل را برای تفکر و گفتار میپذیرد )111e-111c( .مثالها به عنوان
متعلقات تفکر و معانی ثابت واژههای مورد استفاده در گفتار ضروری هستند .زیرا در غیر این صهورت مها
دربارۀ چیزهای یکسانی اندیشه و صحيت نخواهیم کرد .اگر در حین صحيت از اشیاء ،آنها در حال تغییر
باشند ،احکام مشتمل بر آنها نیز درست باقی نخواهند ماند .بنابراین ،نيایهد مثهالهها در جریهان اشهیای
محسوس کامالً حل شوند و باید از وجودی مستقل و ثابت برخوردار باشند اما با تمام این اوصهاف تصهور
ارتيا آنها با جزئیات متغیر مشکل به نظر میرسد)ibid, 100( .
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همانطورکه مالحظه شد افالطون علیرغم اذعان به اشکاالت قول به وجود جداگانۀ مُثُل ،آنهها را بهه-
خاطر ضرورت تيیینی میپذیرد .چون او نیز همچون سلف بزرگش سقرا قائل است که معرفهت ثابهت و
حقیقی وجود دارد و سوفسطائیان دراشتياه هستند و ما می دانیم که ارسطو شاگرد بزرگ افالطهون نظریهۀ
معرفتشناختی استادش را کامل میکند و بدین ترتیهب وجهود واحهد قابهل شهناخت پارمنیهدس و مثهال
افالطون در خود اشیای محسوس جای میگیرد و عالوه بر اینکه مسئلۀ وحهدت در کثهرت بهه بهتهرین
وجه عقالنی حل میشود ،مسئلۀ معرفت نیز بر بنیادی ثابت و معقول استوار میگردد.
نکتهای دیگر که در زمینۀ تطيیق این دو فیلسوف ذهن را به خود معطوف میکند ،قدرت ،تأثیر و سهیطرۀ
تفکر پارمنیدس در ذهن افالطون است .افالطون تحت تأثیر اندیشۀ هراکلیتی سیالن نیز بود اما به نظهر
می رسد با این که افالطون هرگز نتوانست از کشاکش نظرات این دو متفکر رها شود ،ولهی شهاید بتهوان
گفت نهایتاً ،با نظر به اظهاراتش در پایان رسالۀ پارمنیدس ،تا اندازهای به سمت پارمنیدس متمایل شد .به
بیان دیگر :به نظر نگارنده قدرت تفکر پارمنیدی در ذهن افالطون بیش از تفکر هراکلیتی بود .افالطهون
نظر هراکلیتوس را دال بر سیالن دائمی هستی میپذیرد اما آن را محدود به حوزۀ محسوسهات مهیکنهد.
نکتۀ مطلب اینجاست که افالطون گرچه در تيیین نظریۀ ادراک حسی از اصل هراکلیتی استفاده میکند،
ولی ادراک حسی را به عنوان معرفت نمیپذیرد و مدعی میشود بر متعلق معرفت باید عنهوان «هسهت»
راست بیاید و چون محسوسات وجوداتی ثابت نیستند و هستندگی بر قامتشان راست نمیآید ،په ادراک
حسی شایستۀ عنوان معرفت نتواند بود .دقیقاً به همین دلیل نگارنده ادعا میکند سیطرۀ تفکهر پارمنیهدی
بر ذهن افالطون بیش از تفکر هراکلیتی بود.
نتیجهگیری

پارمنیدس اولین فیلسوفی است که در باع وجود اندیشه کرد ،وجود را واحد ،نامتغیر و تنها متعلق حقیقهی
تفکر دانست .افالطون در تولید نظریۀ معرفتش عمیقاً تحت تأثیر او قرار گرفت و ضمن اخذ مفهوم وجود
ثابت از او نظریۀ مُثُل را پدید آورد که از حیر وجودشناسهی و معرفهتشناسهی از اهمیهت فهوقالعهادهای
برخوردار است .ویژگیهای مُثُل افالطون تقریياً منطيق با ویژگیهای وجود ثابهت پارمنیهدس اسهت .امها
افالطون نظریۀ پارمنیدس را فقط در حوزۀ عالم معقوالت (مُثُل) پذیرفت و نظهر او در بهاع تهوهم بهودن
عالم محسوسات را رد کرد .او ضمن پذیرش اصل سیالن هراکلیتوس و اطالق آن به عهالم محسوسهات،
برای این عالم به نوعی هستی قائل شد .به نظر او اشیای محسوس به دلیل بهرهمنهدی از مُثُهل مفهارق
دارای نحوهای وجود می شوند .اما او به دلیل این که نتوانست نحوۀ رابطۀ این دو عالم کامالً مجهزا را بهه
نحو قانع کنندهای تيیین کند و به انتقادات وارده بر مُثُل پاسخی شایسته بدهد ،مُثُل را بهخهاطر ضهرورت
تيیینی و نیاز معرفت به آن پذیرفت .سخن آخر این که گرچه او نتوانست آرمانش را محقق کنهد و بنیهان
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معرفت را استحکامی تام و تمام بيخشد اما تالش او برای توضیح عالم معقول و محسوس گامی بلنهد در
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