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  ماگنسيا تا پوليس كالي از افالطوني طريقت

  *زاده عبدالرحيم سيدنعمت

  چكيده
 ترين مهم بلكه ،ترين طوالني تنها نه افالطون محاورات درميان نواميس و جمهور محاورة دو

 و پـوليس  كـالي  هـاي  نـام  به شهر دو بناي محاوره دو اين در افالطون .هستند نيز محاورات
ـ  در مطرح موضوع و كند مي طراحي را ماگنسيا  و راه چـه  او كـه  اسـت  ايـن  حاضـر  ةمقال
 موضوع اين در اساسي اصطالح »راه« واژة .پيمايد مي شهر دو اين ريختن پي براي را مسيري
 و پارمنيدس نزد خصوص به ،يوناني تفكر و ادبيات در آن اي استعاره بردكار  به باتوجه ،است

 هـاي  راه .داشـتند  افالطـون  فلسـفة  و انديشـه  گيـري  شكل در اساسي تأثير كه ،هراكليتوس
 خـوبي  به هراكليتوسي قطعات در پايين و باال هاي راه و پارمنيدس شعر در گمان و حقيقت

 سـمت  بـه  صـعودي  و بـاال  هـاي  راه افالطـون  غار تمثيل در كه دارند داللت كاربرد اين بر
 در صـعودي  و بـاال  راه .شـوند  مي بيان توهم و گمان غار سمت به نزولي و پايين و حقيقت
 به فالروم در اش محله از تا شود مي گذاشته آپولودوروس پاي پيش نوشي هم ةمحاور ابتداي
 بـه  زيبـايي  ديـدار  براي را صعودي راه ،خود تعليمات اوج در ،ديوتيما بعد و بيايد باال آتن

 را نزولـي  مسـير  جمهور در افالطوني سقراط مسير، دو اين به باتوجه .دهد مي نشان سقراط
 دموكراسـي  رهبران از اي خانه در و پايين به آمدن با تا كند مي طي پوليس كالي ساختن براي
 مسـير  .كنـد  هـدايت  پـوليس  كـالي  سمت به و دهد نجات اي سايه توهمات از را ها آن آتن

 دو بـا  كه است آتني بيگانة اين سقراط جاي به و است جمهور برعكس نواميس در افالطون
 آيـدا  كوه باالي در زئوس معبد و غار سمت به كنوسوس شهر از صعودي مسير خود راه هم
 از بخشـي  كـه  اسـت  حقيقت ديدار براي زيارتي مسير اين از قسمت هر در و پيمايد مي را

 و اسـت  جمهـور  در سقراط برخالف نواميس در آتني ةبيگان مسير .شود مي ساخته ماگنسيا
  .ندارد ماگنسيا در جايي مطلقش حكومت و پادشاه ـ فيلسوف پوليس كالي برخالف
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  مقدمه .1
 در اولي ريزد؛ مي پي را شهر دو بناي خود محاورات ترين اصلي از محاوره دو در افالطون
 محاورة در ماگنسيا نام به دومي و )2c 527, 1953: Plato,( پوليس كالي نام به و جمهور محاورة
 گذرد مي جمهور محاورة در پوليس كالي ريزي پي از ها سال .)d ,848 1952: Plato 4( نواميس

 و )Crete of Clinias( كنوسوس اهل كلينياس با نواميس محاورة در بيگانه آتني كه اينتا
 سفر يك مسير در و بشود راه هم )Lacedaemon of Megillus( الكدمونيا اهل مگيلوس
 وگو گفت دو اين با ماگنسيا بناكردن درمورد زئوس غار سوي به كنوسوس شهر از زيارتي
 كم دست كه است افالطون خورگي سال و كمال ةدور محققان ازنظر سال چند اين .بكند
 ،فيلبوس ،سياسي مرد ،سوفسطايي ،تتوس ثئاي ،پارمنيدس هاي نام به مهم محاورة هفت

 نگاه يك در .اند شده نوشته نواميس محاورة از قبل و دوره اين در كريتياس و ،تيمائوس
 از بعد او كه دانست افالطون فكري سفر از مراحلي توان مي را محاورات اين كلي

 محاورات كه چنان ؛كند برپا نواميس محاورة در را ماگنسيا بناي تا پيمود جمهور محاورة
 را ها آن توان مي و دارند مشابه وضعيتي هم جمهور در پوليس كالي بناكردن از قبل

 يك اين .دانست جمهور محاورة در موردنظرش شهر به رسيدن براي او فكري مراحل
 ،دارد بسياري بررسي و بحث و دقت به نياز كه است افالطوني ةفلسف از تفسيري مبناي

 سمت به او مسير دادن نشان براي افالطون اي استعاره زبان از توان مي كم دست اما
 خود محاورات در آن از روشني به افالطون كه زباني ،كرد استفاده ماگنسيا و پوليس كالي

 زبان اين .برد پي ها آن در اش فكري جهت به توان مي آن تحليل با و است كرده استفاده
 آن ،است موردتوجه نواميس و جمهور محاورة دو در چيز هر از بيش فعلي بحث در
 اين از هركدام بنابر او طريقت كه بشود معلوم تا ،محاوره دو اين بين اي مقايسه با هم
 جهت چه محاوره آن در او وسو سمت اين با و دارد وسويي سمت چه محاوره دو

  .است گرفته پيش در را فكري
  
  اجمالي مقايسة يك .2

  اتوپيايي اصطالح به يا ايدئال شهرهاي منزلة به افالطوني شهر دو كه دارد وجود سنتي
 ،جمهور محاورة در خصوص به ،افالطون كالم در ريشه سنت اين البته كه شوند مي شناخته
 مسكن« تنها كه شود مي توصيف شهري منزلة به گالوكن تعبير در پوليس كالي جاكه آن ،دارد
 τῇ ἐν λόγοις κειμένῃ, ἐπεὶ γῆς γε( »ندارد وجود جايي  هيچ در و است داشته كالم در
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οὐδαμοῦ οἶμαι( )b 529 :ibid.( آسمان در الگويي چون را آن او به پاسخ در هم سقراط و 
)ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγμα( آن در تأمل خواهان كه كسي براي هم آن ،كند مي توصيف 

 اين از خود ةترجم ذيل ،شوري پاول .).b, 3-2 :ibid 592( كند آن شهروند را خود تا است
 منبعي كه است افالطون عبارت مشهورترين قطعه اين كه دهد مي تذكر ،جمهور قسمت
 جمهور نام به اي رساله رواقي زنون .شد مسيحيان و رواقيون درميان خدا شهر تصور براي

)Πολιτεία( او .است مانده جا به بعدي نويسندگان توسط آن از هايي قول نقل تنها كه نوشت 
 در افالطون كه تالشي همانند ،دارد فضيلت برمبناي شهري ترسيم در سعي رساله اين در

 لحن همان و شوند تربيت فضيلت برمبناي شهر آن شهروندان تا كرد جمهور محاورة
 كتاب در النگ كه چنان .دارد عصرش هم شهرهاي در تربيت وضع به  را افالطون انتقادي
 شهرهاي در تربيت ةنحو به زنون انتقادي رويكرد اين از ،است داده تذكر رواقيون و افالطون

 ،كرد مي لحاظ متحدي چون هم را افالطون زنون كه كنيم فرض چنين توانيم مي« عصرش هم
 .)Lang :2013 121( »داشت خود معاصر جوامع با مشابهي چالش هم افالطون زيرا

 شهر تر دقيق عبارت به يا خدا شهر كتاب زنون به شبيه بيش و كم وضعيتي در آگوستينوس
 افالطون پوليس كالي از تأثير با را )aganosP ontraC Dei civitate De( كفار دربرابر خدا

 سنجيده زميني جوامع تمام آن با كه آسمان در الگويي :كند ترسيم را كامل شهري تا نوشت
 پوليس كالي شهر و جمهور محاورة تأثير از خط اين .)Maddox :2001 87( شوند مي

 اثر ،)Dames des éCit la de Livre Le( بانوان شهر كتاب تا و اين از بعد توان مي را افالطوني
 كه ديد ،)1516( مور توماس سر اثر ،)Utopia( شهر آرمان و ،)1405( پيزان دو كريستين

  .اند ه كرد بنا ،اخالقي فضايل بر كيدأت با ،آرماني شهري خود فراخور به دامكهر
 آن به آسماني موقعيتي گالوكن دركالم پوليس كالي توصيف نحو اين با افالطون

 شهري منزلة به پوليس كالي او از بعد سنت در كه است جهت همين به و دهد مي
 براي را موقعيتي چنين او كه داشت توجه بايد اما ؛است شده تصور آرماني و غيرواقعي
 ساختن برسر موضوع پيداست كلينياس سخنان از كه چنان  هم و ندارد نظر در ماگنسيا
 كنوسوس شهر از ديگر تن هنُ راه هم به او .آسمان و كالم در شهري تا است واقعي شهري

 خود، راه هم دو از و كنند وضع جديد شهري برپايي براي را قوانيني تا اند شده مورأم
 ازطريق را شهري موريتأم اين انجام براي تا كند مي درخواست مگيلوس، و آتني ةبيگان
 موريتأم اين برمبناي را ماگنسيا افالطون تنها نه .)e 702 1952: Plato( كنند برپا كالم

 ترسيم شهر اين براي را مشخصي ثغور و حدود كرت ةجزير در بلكه ،سازد مي كلينياس
 درست شهر اندازه اين  طبق و دارد فاصله دريا از مايل ده تا نه حدود كه يصورت به ،كند مي
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 توان مي ماگنسيا، جغرافيايي موقعيت به نظر دقت اينبر عالوه .گيرد مي قرار جزيره وسط در
 باستاني شهر كه اين خصوص به ،دارد هم تاريخي  ةزمين پيش به نگاهي نيم افالطون كه گفت

 همين و است داشته وجود ايونيا ةمنطق در واقع درمĤن رود ةكران در ماگنسيا نام همين با
 در كرتي شهر« بگيرد نتيجه اوستوالد مارتين مثل محققي تا شود مي باعث تاريخي ةزمين پيش

 به .)Clay 1993: 438( »است تاريخ در بلكه ،پردازي نظريه در نه مبنايش افالطون نواميس
 آسمان در بلكه ،زمين بر نه را خود پوليس كالي شهر جمهور در افالطون صورت اين
 برمبناي را آن بخواهند سازندگانش كه شهري هر ساختن براي باشد الگويي تا ديد مي

 كه است كساني براي واقعي شهر ماگنسيا نواميس در اما .بسازند فضيلت و عدالت
 در توجه قابل تفاوت يك اين .كنند زندگي خود موردقبول قوانين برمبناي بخواهند
 ديدگاهي پوليس كالي به  ماگنسيا در او گفت توان مي جاكه آنتا ،است افالطون ديدگاه

 پوليس كالي درمقابل درست ماگنسيا ساختن براي اش گيري جهت  رو ازاين و دارد معكوس
 محاورة كه است اين افالطون مفسران ةعمد تلقي تقابل، اين باوجود .گيرد مي قرار

 ةحاشي در ماگنسيا نحو همين به و شود فهميده جمهور محاورة ةحاشي در نواميس
 بهتر حكومت دومين اصطالح با هم ماگنسيا نشيني حاشيه اين و گيرد مي قرار پوليس كالي

)tates estb-econds het( شود مي بيان.  
  

  بهتر حكومت دومين .3
 آن ،دارد افالطون كلمات در ريشه بلكه ،نيست مفسران از بهتر حكومت دومين اصطالح

 δευτέρως ἂν πόλις οἰκεῖσθαι( بهتر شهر دومين از او جاكه آن نواميس، محاورة در هم
πρὸς τὸ βέλτιστον( را بهتر شهر سومين و ،دومين نخستين، از مراتبي سلسله و گويد مي 
 تا كند مي فراهم را اي زمينه بندي رتبه اين با افالطون .)a 739 1952 Plato( كند مي تبيين

 كه نخست ةمرتب تا بشود شناخته بهتر دولت ـ شهر دومين درمقام كم دست ماگنسيا
 »ندا شريك را هرچيزي واقع به دوستان« :كند مي شروع مثل اين با را شهر نوع آن توضيح

)ὄντως ἐστὶ κοινὰ τὰ φίλων.( به ،دوم ةمرتب در ماگنسيا قرارگرفتن و افالطون بندي رتبه 
 ،دارد را مرتبه اين پوليس كالي با مقايسه ازجهت محققان نظر به ،باشد كه معنايي هر

 در و است معتقد بندي رتبه و مقياسه چنين به شهروندان جنسيت ازجهت مور كه چنان
 نيز همين و آورد مي چنگ به را شهر عالي اهداف كامل نحو به پدرساالر ةخانواد او تفسير
 بر كه باشد جنسي هاي سياست به مربوط نواميس از مهمي بخش تا شود مي باعث

 نيست پوليس كالي در جمعي توليدمثل آن از خبري ديگر و شود مي ديكته خانواده
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)Moore 2005: 110(. را ماگنسيا و پوليس كالي بين بندي رتبه اين خود ديگر كتاب در مور 
 .كند مي تبيين دومي در قانون حكومت و اولي در عادل زنان و مردان حكومت براساس
 تا ندارند دنيوي قوانين به نيازي و ندا شريك خود اموال در زنان و مردان كه درحالي
 برتر دولت سمت به ميل افزايش ماگنسيا در توفيق نهايت كند، ديكته ها آن به را اعمالشان
 درگذر تا ستها آن اصالح لزوم درصورت و قوانين وضع با هم آن شهروندان درميان
 دست اين از نيز كالوسكو گئورگ .)Moore 2012: 15( بشود پوليس كالي به شبيه زمان

 جهت آن از را بهتر شهر دومين به ماگنسيا توصيف او .ديگر جهتي از اما ،است محققان
 مهمي هاي بخش حاال و است شده تبيين پوليس كالي با افالطون ةنظري اصل كه داند مي
 و جمهور امتداد در ماگنسيا و نواميس تا است شده حذف پادشاه ـ فيلسوف حكومت مثل
 نواميس در تربيتي نظام به او نمونه، براي .باشد آن از اي توسعه و يابد رشد پوليس كالي
 ياتيئجز با و تر دقيق اما ،است جمهور مشابه تربيتي نظام اين او نظر به كه پردازد مي
 در فيلسوفان آموزش مشابه ،برتر آموزش سطح يك عمومي، آموزش بر عالوه ،كه تر بيش

 همانند نيز يگر ورنر .)Klosko :2006 221( شود مي تجويز ،منتخبان ةطبق براي جمهور
 بسيار منظري از اما ،كند مي توجه )παιδία Paideia( پايديا يا تربيت موضوع به كالسكو
 ،موضوع همين بر تمركز با است اي محاوره نواميس وي نظر به كه نحوي به ،تر گسترده

 است گفته فرهنگ و ،اخالق قانون، دولت، از محاوره اين در افالطون هرچه جاكه آنتا
 او .)Jaeger :1974 213(»است افالطون آخر و اول كالم تربيت« و گيرد مي قرار تربيت ذيل
 كل است معتقد بلكه ،داند نمي محدود نواميس محاورة به تنها را تربيت بنيادين نقش
 بر هم را جمهور محاورة او جهت اين از و است مفهوم اين محور بر افالطوني فلسفة
 معيارهاي به باتوجه ،جمهور« :نواميس از باالتر سطحي در اما ،داند مي محور همين

 حقيقت و اند سطح اين در ها ايده كه دهد مي نشان را واقعيت از سطحي ،ديالكتيك
 »دهد مي نشان را عقيده پايين سطح نواميس كه درحالي ،است واالتر واقعيتي بر مبتني

)521 ibid.:( كند مي تبعير مختلف جهت دو بنابر را سطح تفاوت اين درادامه و، 
  ،افالطون كه نحوي به

 ديگـر  گـذاري  قـانون  كـه  برساند كمالي چنان به را تربيت تا كند مي تالش ،جمهور در
 بـراي  معمـول  طـور  به قوانين كه گذارد مي اين بر فرض نواميس در او .باشد زائد امري
 تربيتي اصل تابع گذاري قانون تا كند مي تالش حاال و است ناپذير اجتناب دولت حيات

 مبـدل  تربيتـي  نهـاد  بـه  را دولت كل جمهور در او كه درحالي ،شود اين براي ابزاري و
  .):.ibid 216( بود كرده
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 موقعيت از تفسير نوع اين كه دريافت خوبي به توان مي تفسير چند همين به باتوجه
 درميان جمهور ةساي زير در و ثانوي موقعيت منزلة به افالطون فلسفي نظام در ماگنسيا
 نواميس تا است گرفته شكل نانآ دربارة سنتي جاكه آنتا ،است شايع افالطون مفسران
  .شود فهميده جمهور از دركشان برمبناي

 مثل محققي و دارند متفاوت نظري كه هستند كساني سنت و تفسير نوع اين باوجود
 است معتقد جمهور در افالطوني هويت شكاف وجود به او .ستها آن از يكي سونگ توماس

 او .)Seung 1996: 283( »داند مي جمهور آشكار نظري ضعف« را شكاف اين مبنايي دليل و
 از را نقد اين افالطون كه داند مي شديدي نقد با را نظري ضعف اين شدن برطرف

 پايان به نواميس در كامل صورت به و درنهايت و كند مي شروع تتوس ثئاي و پارمنيدس
 شده مبدل نواميس در آتني ةبيگان به و است كرده رشد جوان تتوس ثئاي«وقتي ،رساند مي

 نظر اختالف سونگ با جوان تتوس ثئاي برسر توان مي كه اينباوجود .):.ibid 284( »است
 جهت اما برد، مي نام سياسي مرد محاورة در جوان سقراط از او كه بود بهتر و داشت
 را شهر دو اين كه ماگنسيا و پوليس كالي درمورد هم آن ،دارد درنگ جاي او فكري
 ،تجربي قلمروهاي و ،عقلي قلمروهاي :داند مي متفاوت كامل طور به قلمرو دو به مربوط

 و زمين روي به پوليس كالي كامل آوردن« گيرد مي نتيجه و زميني، و آسماني تعبيري به يا
 »نواميس تا جمهور از است افالطون طرح دنيايي اين زبان به آن تحقق هاي راه كردن اثبات

)288 ibid.:.( تحت معمول سنت برخالف را ماگنسيا و نواميس محاورة او كه اين باوجود 
 با مشتركي وجه باز اما داند، نمي پوليس كالي و جمهور از اي يافته  تنزل صورت و سايه
 با تقابل در فكري ةحوز دو او موردنظر قلمرو دو كه معنا اين به ؛دارد سنت اين
 .است پوليس كالي و جمهور امتداد در ماگنسيا و نواميس قلمرو بلكه ،نيستند ديگر يك
 آن به نه اما ،پذيرفت سونگ تفسير در را متفاوت فكري ةحوز دو از قلمرو دو توان مي

 ،افالطون فلسفة در جهتي تغيير معناي به بلكه ،باشد ديگري امتداد در يكي كه معنايي
 پيش در را جمهور معكوس مسيري نواميس در او كه ،اش سياسي ةانديش خصوص به

 شهر با متفاوت كامل طور به كه گذارد مي بنياد نواميس در شهري درنتيجه و است گرفته
 كاربرد و »راه« اصطالح مفهوم و معنا به باتوجه كم دست ،تفسير اين .است جمهور
 از برخي متن به باتوجه كه چنان ،است توجه قابل سقراطي پيش ةانديش در آن استعاري
 و است نبوده كاربرد اين به توجه بي هم او كه شود مي معلوم افالطون محاورات

 آن در را خود فكري جهت تا است كرده استفاده خود محاورات در آن از خوبي به
  .باشد كرده معلوم محاورات
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  )ὁδός( راه ةاستعار .4
 در را واژه اين مروه .است اردوكشي و ،سفر مسير، جاده، راه، معناي به ،)ὁδός( هدس واژة

 هيتراكوس پسر )Asius( آسيوس جاكه آن ،برد مي كار به دوم، سرود ،ايلياد ةحماس
)Hyrtacus( مسير در را هايشان خانه كه كند مي توصيف زنبوراني چون هم را آخاييان 

 ةسرود ،اديسه ةحماس در آتنا .):.ibid ,12 168( سازند مي )ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ( ناهموار
 را او تا شود مي نزديك  )elemachusT( تلماكوس به )entorM( مانتور ظاهر و شكل به دوم،
 »سفر اين خيرانداختنأت به« به مايل هم او دل كه گويد مي او به و كند ترغيب سفر انجام به

 براي سفر كه زند مي حرفي چنين دليل اين به آتنا .)b: 1954 Homer ,2 285( نيست
 كه است هايي نگراني و  پرسشش هاي پاسخ يافتن و حقيقت كشف براي تلماكوس
 توان مي جهت اين به .بود گفته آتنا به اين از پيش اوديسئوس، پدرش، درمورد تلماكوس

 چنان بلكه ،ندارد داللت ،عيني وجه به هم آن ،سفر به تنها ،آتنا كالم اين در ،هدس كه گفت
 وجه اين به .است كرده پيدا اي استعاره داللت ديگر كه دارد حقيقت كشف با ارتباطي
 يوناني ادبيات و فكر در هدس اي استعاره كاربرد درآمد پيش اديسه از قطعه اين نظير قطعاتي
 در .ستها آن از يكي پارمنيدس شعر و رود مي كار به ديگر متون در مروه از بعد كه است
 سيزده و شود مي گفته )ὁδὸν πολύφημον( پرآوازه  راه از شعر اين درآمد پيش از بيت دومين

 معناي به ،)κέλευθος( كلوثوس مثل آن با معنا هم هاي واژه و هدس واژة تكرار بار
 شعرش در واژه اين به او خاص توجه از جاده، معناي به ،)ἀταρπός( آتارپوس و طريق

 مروه مسير شعري وزن حدوحدود در تنها وسيله اين به او .)Prier :1976 102( دارد حكايت
 وهواي حال همان شعرش در طريق و راه پيمودن تا كند مي سعي بلكه ،دهد نمي ادامه را

 ،گيرد مي پا هدس تم برمبناي اديسه مثل هم او شعر كه چنان ،باشد داشته را مروه حماسي
 ،گيرد مي خود به عقالني سياق و سبك سرعت به پارمنيدس شعر در تم اين كه تفاوت اين با
 هاي بخش و ذهني جغرافياي در پارمنيدس سفر ،اديسه در طبيعي جغرافياي جاي به

 اين .)Gilead 1994: 9-88( است جهل و ،توهم اعتماد، غيرقابل باورهاي حقيقت، شناخت،
 ،او شعر متن به گذرا نگاهي با حتي ،پارمنيدس ةانديش در هدس استعاري وجه از تعبير

 تنها كه گويد مي شاعر به زن خداي شعر اصلي متن از دوم بيت در چراكه ،شود مي ييدأت
 )αἵπερ ὁδοὶ μοῦναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι( شوند انديشه بايد كه است پژوهش راه دو
)20 2, 1960: Walther and Diels.( سه او كه شود مي معلوم روشني به هم اين از بعد ابيات در 

 بود هم حقيقت با را ونديپ اين و است زده پيوند هم به را وجودداشتن و ،انديشه راه، مفهوم
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 ةقطع در خصوص به ،شود مي ديده هراكليتوس ةانديش در نيز راه از استعاري وجه همين .داند مي
 .):.b ibid 45( گويد مي )ψυχῆς πείρατα( نفس حدود به رسيدن براي راه پيمودن از كه 45

 كه است معتقد و گيرد مي كار به نفس وجودي ابعاد معناي به را راه قطعه اين در هراكليتوس
 اين،بر عالوه .رسيد آن انتهاي به توان نمي شوند، گرفته پي اگر و ندارند حدودي حدو ابعاد اين
 اين برمبناي تا دهد مي قرار خود زباني منطق مبناي نقيض وجه دو در را هدس يا »راه« او

 »است همان و يكي پايين و باال راه« :كند تبيين را خود شناسي انسان و شناسي جهان منطق
)ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή( )60 b ibid.:(. را هراكليتوس از قطعه اين توان مي سادگي به 
 و شهر از رفتن بيرون براي صبح فردي كه معنا اين به ؛كرد تصور شهر به ورودي هاي راه در

 در را راه همين بايد هم بازگشت براي و غروب اما ،پيمايد مي را آن خود ةمزرع به رسيدن
 و طالست به كاال بازگشت و رفت مسير كه است شهر به تجارت راه همان اين .بگيرد پيش

 هراكليتوسي سخن در كه است عمومي ةتجرب يك از ناشي پايين و باال راه ،درواقع .برعكس
 شدن رقيق و غليظ از مسير دو پايين و باال راه گفتن با و است كرده پيدا شناختي جهان منطق
 ةجاد است، سان هم و يكي پايين و باال به واقعي ةجاد طوركه  همان« ،و كند مي بيان را عناصر
  چه آن و بيايد پايين به بايد رود مي باال كه چه آن .است سان هم و يكي نيز دگرديسي از تمثيلي

   .)Graham :2006 40( »برود باال به بايد آيد مي پايين به
 ديگـر  درميـان  هراكليتـوس  60 ةقطعـ  كه گيرد مي نتيجه گرايانه تجربه نگرشي با گراهام

 گيـري  نتيجـه  اين در اي اندازه تا كه اينباوجود و كند مي بيان را امور مادي جريان او قطعات
 را امور بيان و انديشيدن ةنحو تر بيش قطعه اين در هراكليتوس كه گفت بايد اما است، محق
 لوگـوس  پيام در نهفته كه كند مي بيان را منطقي قطعه اين در او ديگر، عبارت به .دارد مدنظر

 را آن مصاديق كه اوست شناختي جهان در اي چرخه گر بيان و است 50 ةقطع در مورداشاره
 بـاال  چه آن چرخه اين در و كند مي بيان 76 و ،67 ،62 ،51 ،36 ،31 مثل مختلف قطعات در
 .اسـت  گرفتـه  قـرار  نزولـي  مسـير  در رود مـي  پـايين  چـه  آن و دارد صـعودي  سير رود مي
 كشـيدن  تصـوير  به يا تمثيلي صرف بيان از فراتر گامي 60 ةقطع در هراكليتوس هرصورت به

 و شناسي معرفت منطق عمومي آشناي تصور يك از استفاده با و گذارد مي امور مادي جريان
  .كند مي بيان را خود شناختي جهان

 

  افالطوني  طريقت .5
 كه چنان ،است روشن و آشكار موضوعي محاوراتش در پارمنيدس ةانديش به افالطون توجه
 به پيشينان از بسياري دربرابر كه فيلسوفي منزلة به پارمنيدس معرفي ضمن ،تتوس ثئاي در
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 توصيف فردي منزلة به را او مر،وه به تلميحي با است، معتقد تغيير و حركت اصل
 است )αἰδοῖός τέ μοι’ εἶναι ἅμα ‘δεινός τε( »مهيب و برانگيز احترام« برايش كه كند مي

)7 e ,183 1921: Plato(. در را هراكليتوس آشكارا تتوس ثئاي محاورة در افالطون هرچند 
 ،):.d ,152 ibid 153( دارند قبول را شدن و حركت تنها كه دهد مي قرار انديشمنداني صف
 كه چنان ،دانست حد اين از بيش بايد را افالطون بر هراكليتوسي ةآموز عمق و تأثير اما

 .دارد اي عقيده چنين زيبايي درمورد افالطون بحث از خود تفسير در ،هموند ويليام
 از 54 ةقطع در بلكه ،تتوس ثئاي در نه را افالطون بر هراكليتوس تأثير بهترين هموند
 آن چون ،داند نمي )ἀγαθός( خير را )ἡδονή( لذت افالطون جاكه آن :داند مي فليبوس

 گزار سپاس ،تمايز اين از بعد ،افالطون .)دن(οὐ( بودن يك براي است )γένεσις( شدن يك
)χάρις( و خير را لذت كه كند مي تمسخر را كساني تمايز اين بيان با كه شود مي فردي 

 و )e ,1 d ,54 1925: Plato 2( دانند مي خود )ἀποτελουμένων( نهايي غايت را شدن حتي
 هراكليتوس .)Hammond 1892: 133( است هراكليتوس همان فرد اين هموند نظر به

 دانند مي خود نهايي غايت را لذت كه كند مي تمسخر را كساني قطعه دو در كم دست
)13 b 4, b 1960: :Walther and Diels( تمسخرآميز لحن همين به افالطون كه پيداست و 

 تفسيري هراكليتوس ةانديش درمورد فيلبوس از قسمت اين در و دارد توجه هراكليتوس
 با موافق را هراكليتوسي ةانديش تفسير اين در و كند مي بيان را تتوس ثئاي از متفاوت

 ةانديش از تفسيري تنها اين .»شدن« نه و است يكي »بودن« با خير كه داند مي پارمنيدس
 كه است افالطوني فلسفة رد هراكليتوس عميق تأثير ةدهند نشان بلكه ،نيست هراكليتوسي

 هراكليتوس همانند يتأثير پارمنيدس، جز به ،سقراطي پيش انديشمند هيچ كان چارلز قول به
 زبان و انديشه سرتاسر در را هراكليتوسي پژواك« توانيم مي و است نداشته افالطون بر

 ،شود مي ديده نيز »راه« از افالطون تلقي در تأثير اين .)Kahn :1985 241( »بشنويم افالطون
 به بازگشت و غار از رفتن بيرون براي فيلسوف كه راهي و غار مشهور تمثيل در خصوص به
 از بيرون به او راندن و غار درون از فردي كشاندن بازور راه اين نخست ةمرحل .پيمايد  مي آن
 تا است خشن و دار شيب كه )ἀνάβασις( باال به رو مسيري در هم آن ،شود مي شروع آن

 دوم ةمرحل .)e 515, 1953: Plato 5-7( بيفتد خورشيد تابش به غار از بيرون در او چشم
 امور حقيقت دريافت و خورشيد ديدار از بعد فيلسوف كه است )συνεθιστέος( نزولي مسير
 بپيوندد غار در ناحاضر جمع به تا بگيرد پيش در پايين سمت به اما را قبلي مسير همان بايد
 اين از را ها آن و كند مطلع است دريافته چه آن از را ها آن غار تاريكي به عادت از بعد و

 اين به .):.d ,2 c 520, ibid( نيست بيش اي سايه بينند مي چه آن كه كه كند آگاه واقعيت
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 و صعودي وجه دو در افالطوني زبان در )b 60( هراكليتوسي پايين و باال مسير ترتيب،
 همان يا خورشيد سمت به و باال به رو مسير آن صعودي وجه در كه شود مي بيان نزولي

  .ها سايه و غار سمت به و پايين به رو مسير نزولي وجه در و است حقيقت
 كلي قالب تا شود مي متذكر نوشي هم محاورة ابتداي در را صعودي مسير اين افالطون

 كه گويد مي ناشناسش مخاطب به محاوره ابتداي در آپولودوروس .بريزد  پي را محاوره اين
 دوستي كه )ἀνιὼν( آمد مي باال )آتن( شهر سمت به فالرون ةمحل در اش خانه از قبل روز دو
 تا خواهد مي او از رسد، مي دوست آن وقتي و كند صبر تا كند مي خطاب را او سر پشت از

 ،آپولودوروس .)a-3 b 172, 1925: Plato( كند نقل برايش را آگاثون ةخان در ميهماني ماجراي
 نقل او براي آريستودموس به استناد با و را ماجرا آن ،دوست اين با كوتاه اي مكالمه از بعد
 صعودي مسير در دوست اين براي را ميهماني ماجراي آپولودوروس ،درواقع .كند مي
 صعودي مسيري در ميهماني آن ماجراي از او نقل و محاوره كل تا كند مي نقل آتن سمت به

 قرار نيز زيبايي حقيقت سمت به ديوتيما صعودي مسير ماجرا اين آن درون كه بگيرد قرار
 نردباني هاي پله از جوان سقراط به خود تعليم از قسمت سومين در ديوتيما .گيرد مي

)ἐπαναβασμοῖς χρώμενον( صعودي هميشه كه گويد مي )ἀεὶἐπανιέναι( زيبايي سمت به و 
)καλός( است )3 c 211, ibid.:(. شروع زيبا بدن يك به عشق از ديوتيما تعليم در ها پله اين 

 هم اين از بعد و زيبا قوانين و سنن بعد و زيبا روح به ها بدن از زيبا هاي بدن به و شود مي
 در مراحل اين .بشود باز زيبايي خود به او چشم درنهايت كه اين تا رسد مي زيبا علوم به

 اين .دارد صعودي مسيري كه است شده بيان افالطوني عشق نردبان منزلة به تفسيري سنت
 براي و جمهور محاورة در فرد كه است مسيري همانند نوشي هم محاورة در صعودي مسير

 زيبايي ديدار نوشي هم در راه غايت كه تفاوت اين با ،بگيرد پيش در بايد غار از خروج
 همانندي اين ديگر ازسوي .است خير مثال ديگر عبارت به و خورشيد جمهور در و است
 توان نمي ها بدن يا بدن  زيبايي از بعد چراكه است، نيز توجه قابل و مهم هايي تفاوت با راه هم

 بلكه ،دانست جمهور در غار هاي سايه چون هم نوشي هم در را عشق نردبان هاي پله ديگر
 اين،بر عالوه .برسد نهايي حقيقت سمت به تا است حقيقت از تكاملي اي مرحله هركدام
 وجه جا آن در نزولي مسير كه جمهور برخالف ؛گويد نمي نزولي مسير از ديگر ديوتيما
 مشق از مكمل بخش نزولي مسير گفت توان مي جاكه آنتا Tاست صعودي مسير با متناظر
 ممكن مسير اين پيمودن از بعد فيلسوفانه عمل و فعل و است افالطون موردنظر فلسفي

 با او تعليم در فيلسوفانه فعل زيرا ،گويد نمي مسير اين از خود تعليم در ديوتيما .شود مي
 و زيباست هم شود مي انجام كه عملي زيبايي ديدار با و شود مي حاصل زيبايي خود ديدار
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 ناميرايي حتي و )θεοφιλής( خدايي محب تا زايد مي را )ἀρετὴν ἀληθῆ( حقيقي فضيلت هم
 كه چنان ؛است تأمل قابل تفاوت اين .):.a 212, ibid 7-8( شود ها انسان ديگر از برتر

 تحول بر گواه خوبي به كه شوند مي مشاهده محاوره دو اين بين نيز ديگري هاي تفاوت
 باال به پايين از و صعودي مسير در محاوره دو بين مشترك ةنكت اما ؛دارند افالطون فكري
 در كه داند مي حقيقت سمت به و تكاملي را مسير اين چنان هم افالطون كه دهد مي نشان

 مسير اين كه نيست شكي .است داده قرار پيچيده تركيبي مبناي را آن نوشي هم محاورة
 به پارمنيدس شعر در زن خداي كه است نخستيني راه همان ἀλήθεια با ارتباطش لحاظ به

 راه با مسير اين ديگر ازسوي .گيرد مي قرار عقيده راه يا دوم راه دربرابر و آموزد مي شاعر
 در خاك و باالست به هراكليتوسي آتش مسير چراكه ،دارد خواني هم نيز هراكليتوسي باالي
 كاربرد دو افالطون ترتيب اين به .شود مي مبدل آتش به كه باالست به صعودي مسير

 كار به نوشي هم و جمهور محاورة دو در تنها نه را طريق و راه از هراكليتوسي و پارمنيدسي
 فلسفي استكمال از خود مبناي پيوند اين از تا دنز مي پيوند هم به را راه دو اين بلكه ،برد مي
 راه ةاستعار از افالطون ةاستفاد ةنحو اين .باشد كرده تبيين اي استعاره صورت به كم دست را

 ماگنسيا و جمهور در پوليس كالي شهر دو سوي به افالطوني طريقت دهد مي نشان كه است
 در استعاره اين از استفاده با او و است فلسفي استكمال از معنايي چه براساس نواميس در

 است، داده محاوره دو اين در خود مباحث به اساسي سوي و سمت چه نواميس و جمهور
  .كند مي استفاده نيز ديني هاي داللت و  نشانه از وسو سمت اين تبيين براي او كه اين خصوص به

  
  جمهور طريقت .6

 زبان از و كند مي بيان كلمات نخستين با را جمهور محاورة در خود طريق افالطون
 )κατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ( ...» پيرايئوس سمت به ديروز رفتم مي پايين« :گويد مي سقراط

)1 a ,327 1953: Plato(. جغرافيايي موقعيت در پيرائيوس بندر به نسبت آتن كهجا آناز 
 ،كند طي را پاييني به رو مسير بايد بندر اين به آمدن براي سقراط دارد، قرار باالتري

 باال به رو و برعكس مسيري بايد خود ةمحل از آتن به رفتن براي آپولودوروس كه چنان  هم
 در خود كلي مسير )κατέβην( كلمه نخستين با و ترتيب اين به افالطون .پيمود مي را

 را خاصي منظور نزولي مسير اين در البته و دهد مي نشان را پوليس كالي سمت به جمهور
 مركز منزلة به پيرايئوس« كه دهد مي توضيح خود شرح در بلوم آلن كه چنان ؛دارد مدنظر
 شده وارد بيگانه هاي سرزمين از كه  آشفتگي و تنوع نوع هر براي بود مكاني آتن تجاري



  1397سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،شناسي بنيادي غرب   164

 محاوره وقوع تاريخ به بلوم .»بود دموكرات حزب براي مركزي پيرايئوس اين از گذشته .بود
 به و شود مي گرفته نظر در محاوره اين براي م پ 411 حدود تاريخي كه كند مي توجه هم

 اشاره »جبار سي« مستبد گروه مقابل م، پ 404 بعد، سال چند در بندر اين اهالي مقاومت
 اين در را رهبري نقش ليسياس خصوص به و كفالوس ةخانواد برقضا دست كه كند مي

 در تنها نه را خود سقراط افالطون درواقع .)Bloom :1968 440( داشتند عهده به مقاومت
 پايين ،پلوپونزي جنگ اوج در هم آن ،ها دموكرات مركز و پيرايئوس بندر به مسيرنزولي

 ةجبه رهبران و مدافعان ترين مهم از برخي مقر كه كند مي اي خانه وارد را او بلكه ،برد مي
 اوج در و پريكلس دعوت به كفالوس، خانواده، پدر .بود اشراف دربرابر آتن دموكراسي
 با و بود آمده آتن به سيسيل ةجزير در سيراكوس از ،م پ 450 آتن، دموكراسي

 شود مي گفته كه نحوي به ،بود رسيده توجهي قابل ثروت به سپرسازي كارگاه انداختن راه به
 در اقامت سال چندين باوجود او .بودند كار  به  مشغول او كارگاه در برده صد از بيش حدود

 ،شد نمي محسوب شهروند يك باز بود آورده دست به مدت اين در كه ثروتي و پيرايئوس
 معناي به ،شد مي گفته )métoikos( متيكوس آن به كه آمد مي حساب به اي طبقه ءجز بلكه
 ،نبود كلمه دقيق معناي به )ξένος( بيگانه اي طبقه چنين .است آتن در ساكن كه اي بيگانه
 هرچند ،بود برخوردار بيگانه يك از يتر بيش بسيار اجتماعي و اقتصادي حقوق از چراكه

 يا بشود )ἐκκλησία( اكلسيا يا ملي مجلس عضو توانست نمي و نداشت سياسي حقوق كه
 عهده به دولت دربرابر را او كفالت شهروند يك بايد و باشد داشته زمين مالكيت حق
 و آتن شهروندان بين اي طبقه عضو ،ها متيك منزلة به ،كفالوس صورت، هر به .گرفت مي

 بايد .رفتند مي شمار به آتن دموكراسي رهبران حتي و حاميان از فرزندانش و بود ها  بيگانه
 شود مي انجام پولمارخوس، كفالوس، بزرگ پسر ةخان در جمهور محاورة كه داشت توجه

)b 328 1953: Plato( يك براي نادر موارد از يا خانه اين بر او مالكيت گفت شود مي كه 
 كه است بوده ها دموكرات درميان پولمارخوس نقش از ناشي تر بيش و است بوده متيك
 اجتماعي ةرتب پدرش به نسبت بود توانسته او كه اين يا و بود شده داده او به اي اجازه چنين
 موقعيت و نقش همين .باشد آورده دست به را شهروندي موقعيت و باشد داده ارتقا را خود
 404 در آتن بر تسلط از بعد كه باشد جبار تن سي اصلي اهداف از يكي او تا شد باعث هم
 برگزاري و اتهام تفهيم بدون را او لوسياس، برادرش، شهادت به و كردند زنداني را او م پ

 و كنند غارت را ثروتش تا بردند هجوم اش خانه به بعد و كشتند شوكران جام با اي محاكمه
 از را طال ةوار گوش كه كرد افراط قدر آن كار اين در جبار، تن سي از يكي ملوبيوس،

  .)Nails 1950: 251( كند زور به پلومارخوس مجروح زن هاي گوش
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 كنـد  مـي  ترسيم محلي به آتن از را جمهور در سقراط نزولي سير ترتيب اين به افالطون
 بـر  ره دو يكـي  كـم  دسـت  هـم  و است آتن هاي دموكرات اصلي هاي پايگاه از يكي هم كه

 ةعهـد  به محاوره در چنداني نقش هرچند ؛دارند حضور خانه اين در ها دموكرات توجه قابل
 تلخي نقد خصوص به ،دارد اي ويژه اهميت ،محاوره مباحث به باتوجه ،نكته اين .نيست ها آن
 لحـن  تـر  بـيش  ديگـر  او نقـد  جاكه آنتا ،دارد آتن دموكراسي از محاوره اين در افالطون كه

 فيزيكـي  ازجهت نه نزولي سير اين ديگر وجه .صرف نظري نقد يك تا كند مي پيدا تمسخر
 آييني و معنوي ازجهت بلكه دارند، حضور محاوره در بعد كه است كساني جمع به آمدن و

 محـاوره  ابتـداي  در سـقراط  .اسـت  همـين  پيرايئوس به سقراط آمدن پايين ةانگيز كه است
 بـراي  آريستون، پسر گالوكن، با راه هم ،پيرايئوس سمت به ديروز رفتم مي پايين كه گويد مي

 ببيـنم  خواستم مي كه اين و )προσευξόμενός τε τῇ θεῷ( »زن خداي« به آوردن جاي به نيايش
 ἅμα τὴν ἑορτὴν βουλόμενος( بـود  شـده  شروع تازه چراكه ،شود مي برگزار چگونه جشن

θεάσασθαι τίνα τρόπον ποιήσουσιν ἅτε νῦν πρῶτον ἄγοντες(، )4-1 a ,327 1953: Plato(. 
 كـار  بـه  شـهر  حـامي  زن خـداي  يـا  آتنـا  براي ها آتني براي ἡ θεός يا زن خداي اسم هرچند

 ،نيسـت  آتنا جا اين در τῇ θεῷ از افالطون منظور كه دارند عقيده نامحقق عموم اما ،رفت مي
 از اصـل  در زن خـداي  ايـن  .اوست موردنظر )Βενδῖς( بنديس نام به ديگري زن خداي بلكه
 كـاري  خـويش  بـا  ،شد مي شناخته ماه زن خداي منزلة به جا آن در كه است بوده تراكيا ةمنطق
 و كـرد  پيـدا  رواج و شـد  وارد آتـن  بـه  رفته رفته او آيين كه بود م پ 430 در تنها و شكار

 زن خـداي  هسيودوس ـ مروه آييني نظام در كه بگيرد را )Ἄρτεμις( آرتميس جاي توانست
 يـك  از روشـني  ةنمون آتن در افالطون ةمورداشار جشن و بنديس آيين بنابراين، .بود شكار
 411 در محاوره زمان جهت به هرچند .ندبود كرده وارد آتن به مالحان كه بود وارداتي آيين
 سقراط ميل بيان با افالطون اما گذشت، مي آتن به آيين اين ورود از دهه دو به نزديك م پ

 اجـرا  »πρῶτον« بـار  نخسـتين  براي گويا كه گويد مي آن به مربوط جشن و آيين ديدن براي
 افالطـون  زمـاني  ةاشـار  ايـن  و آتن به آيين ورود از زماني ةفاصل درمورد توان مي .شود مي

 آيين ةتوسع خواهد نمي كه است اين آيد برمي او جمهور از كه چيزي كم دست و كرد بحث
 و پيرايئـوس  بـه  را آن بيگانـه  آيينـي  منزلـة  بـه  خواهد مي تنها و كند ييدأت را آتن به بنديس

 به افالطون .دارند بيگانه اي پيشينه كه كند محدود ،كفالوس ةخانواد مثل ،دموكراتي هواداران
 پاالس آتنا ةجشنوار يا آتنا آيين با آتن او .كند مي ايجاد پيرايئوس و آتن بين تقابلي نحو اين
 درمقابـل  ،)a 127, 1926: Plato 11( شـود  مـي  ديـده  پارمنيـدس  ةمحاور در كه گونه  همان ،را

 اجراي سقراط .است شده عجيب رسومي با بيگانه آييني پذيراي كه دهد مي قرار پيرايئوسي
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 بـين  كـه  دانـد  نمـي  مراسـمي  از بهتـر  را آن بـاز  اما ،داند مي زيبا بندر اهالي ازسوي را آيين
 ةمسـابق  برگـزاري  از سقراط كه بعد و )a ,327 1953: Plato 6-7( آيد درمي اجرا به ها تراكيايي
 نحـو  ايـن  از را خـود  تعجـب  هـم  و ناآگاهي هم پرسد، مي سواري اسب درحين مشعل
 )καινός( تـازه  چيـزي  او مثـل  آتني يك براي چيزي چنين چراكه ،دهد مي نشان مسابقه
  ةزمينـ  ايجاد براي افالطون ةاولي گزارش يك تنها موارد اين تمام .):.a ,328 ibid 3-5( است

 و بندر شرايط به تأمل و توجه اندك با بلكه ،نيست جمهور ادبي هاي آرايه صرف و محاوره
 كـار  ابتـداي  در را محـاوره  اصلي وسوي سمت افالطون كه شود مي معلوم سقراط مخاطبان
 ببرد پيش را ظلم و عدالت از خود بحث هم سو و سمت اين بنابر بتواند بعد تا كند مي تعيين

 دموكراسـي  خصوص به ديگر سياسي هاي نظام به نقدش و خود مطلوب سياسي نظام هم و
 برمبناي تا آورد مي پايين به آتن از نخست جمهور در را سقراط او بنابراين، .كند بيان را آتن
 بـا  نيـز  بعد و باشد داده قرار نزولي سير درجهت را محاوره كلي جهت نزول و صعود سير

ـ  در دمـوكرات  جمـع  و پيرايئـوس  در آن وارداتي آيين بنديس زن خداي  پلمـارخوس  ةخان
 از آمدن پايين و نزولي سير در سقراط كند روشن تا كند مي توصيف را تر پايين ةمرتب شرايط
 بازگشـته  غـار  به مرتبه اين در او سقراط غار، تمثيل بنابر .دارد قرار پاييني ةمرتب چه در آتن
 كه اي وظيفه ،كند عمل غار ناساكن به دادن آگاهي براي خود ةوظيف به شنود و گفت با تا است

 مطلوب سياسي نظام به درادامه و شود مي شروع مقدماتي موضوع منزلة به عدالت از بحث با
 كه دارد را فيلسوفي همان حكم وضعيت اين در او سقراط .رسد مي موجود هاي نظام نقد و
 او چـون  ،بيايـد  غار در خود شهريان هم ميان به تا است پيموده را نزولي سير غار تمثيل در
 ،عدالت زيبايي، به آگاه و اند كدام )εἴδωλα( اي سايه موجودات بداند تواند مي ناساكن از بهتر
 ديگـر  كـه  چنـان  )؛ὄναρ( خـواب  در نه كند اداره )ὕπαρ( بيداري در را شهر تا است خير و

 درگيـري  حاكمـت  برسـر  خـود  درون يا و اند جنگ در شهرها ديگر با يا و اند چنين شهرها
 همـان  بـه  نيز سقراط .).d ,6 c ,520 :ibid 2( دانند مي اين در بزرگي خير گويا كه چنان ،دارند

 بـاال  عالم از برتر سياسي نظام از اي نسخه خود با و است آمده پلمارخوس ةخان به صورت
 را آن ديالكتيك و محاوره ازراه خواهد مي و است پادشاه ـ فيلسوف حكومت همان كه دارد
  .كند تبيين پلمارخوس ةخان و پيرايئوسي غار در زدگان سايه براي

  
  نواميس طريقت .7

 ،)Ἀθηναῖος ξένος( آتني ةبيگان :نفر سه بين است وگويي گفت )Νόμοι( نواميس محاورة
 محاورات از بسياري برخالف ،محاوره اين ).Μέγιλλος( مگيلوس و ،)Κλεινίας( كلينياس
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 است نفر سه اين بين مستقيم وگويي گفت بلكه است، نشده نوشته روايي درقالب ،افالطوني
 فقط او تا شود نمي مشخص محاوره آخر تا آتني ةبيگان هويت تفاوت اين از جداي و
 قديم از محاوره در او اصلي شخصيت دليل به ابهام اين .شود شناخته آتن از اي بيگانه منزلة به

 سيسرو و گرفت يكي سقراط با را او ارسطو پانگل ةگفت به كه چنان است، بوده بحث محل
 معتقد ارسطو يةنظر  به هم اشتراوس لئو و است افالطون خود آتني ةبيگان كه بود معتقد

 ضمني معناي به هم اي اشاره اينبر عالوه پانگل .آورد مي استدالل آن توجيه براي و ستا
»ξένος« واژه اين چراكه ،نيست انگليسي زبان در بيگانه معنايي وزن واجد چندان كه دارد 

 دست از را بيگانه معناي اصل باز هرچند باشد، داشته داللت ميزبان يا مهمان بر تواند مي
 ،يا باشد چه هر اشتراوس موافق هاي استدالل يا ارسطو داليل .)Plato 1980: 511( دهد نمي

 محاورة از سقراط افول و افالطون با آتني ةبيگان سن تناظر به باتوجه سيسرو نظر درمقابل،
 برخالف افالطون كه است انكار غيرقابل نكته اين نه، يا بشود ييدأت بعد به سوفسطايي
 )c ,642 3 در مگيلوس و c ,629 5 در كلينياس( ديگر شخصيت دو نام ذكر در صراحت
 Ἀθηναῖος ξένος يا آتني ةبيگان عنوان با خود اصلي شخصيت هويت حفظ بر خاصي اصرار
 محاورة دو در خود اصلي شخصيت نام بر كه است اصراري همانند اصرار اين .دارد

 شهر از اي بيگانه را او سوفيست محاورة ابتداي همان در كه دارد سياسي مرد و سوفيست
 جاي نامشخص هويت همين با كند مي معرفي )γένος ἐξ Ἐλέας( )3 a ,216 1921: Plato( الئا

 .باشد داشته ادامه سياسي مرد محاورة آخر تا نقش و هويت اين و بگيرد را سقراط
 در جايي جابه يك تواند نمي تنها محاوره دو آن در سقراط جاي به الئايي ةبيگان آمدن

 او ةانديش در بنيادين تغييري بر روشني به بلكه ،باشد افالطون اي محاوره هاي شخصيت
 كرونوسي ةدور دو از سياسي مرد محاورة در كه است الئايي ةبيگان اين كه چنان ،دارد داللت

 با كه اين هم و باشد گفته اي اسطوره زباني با را تغيير اين چگونگي هم تا گويد مي زئوسي و
 براي را زمينه كرونوسي ةدور در جمهور پادشاه ـ فيلسوف همانند سياسي مرد رهاكردن
 تا انديشه تغيير اين .باشد كرده فراهم زئوسي حاضر ةدرو در قانون حكومت برقراري
 را الئايي ةبيگان جاي آتني ةبيگان محاوره اين در كه كند مي پيدا ادامه نواميس محاورة

 شهري براي تازه طرحي جمهور در سقراط برخالف تا دهد مي ادامه را او ةوظيف و گيرد مي
 سقراط به نسبت نواميس در آتني ةبيگان نقش و هويت در تغيير اين .بريزد جمهور با متفاوت

 نزولي سير جاي به و دارد سقراط برخالف وسويي سمت كه است مبنايي قدر آن جمهور در
 صعودي جهت وضوح به آتني ةبيگان .گيرد مي پيش در را صعودي سير آتني ةبيگان سقراط
 زئوس معبد و غار تا كنوسوس شهر از او راه گويد مي كه جا آن ،كند مي تعين را خود طريق
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)ἐκ Κνωσοῦ ὁδὸς εἰς τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον καὶ ἱερόν( است )1 b 625, 1952: Plato(. اين 
 ةجزير مركز در و كنوسوس شهر غرب جنوب در كه آيداست كوه در واقع معبد و غار

 ها سايه غار جمهور در پيرايئوس بندر اگر .است جزيره اين كوه ترين بلند و دارد قرار كرت
 جا آن شراه هم دو با آتني ةبيگان كه دارد را موقعيت اين نواميس در كنوسوس بود، توهم و
 جاي نواميس در زئوس معبد و غار بود، باال مكان آن جمهور در آتن اگر و اند كرده ترك را
 بر كه است مكاني نيز زئوس معبد و غار آتن در آتنا معبد همانند كه است گرفته را آن

   .دارد داللت كنوسوس شهر با مقايسه در معنوي برتري
 مكان يوناني فرهنگ در آتني بيگانه شدة اشاره معبد و غار كه داشت توجه بايد جا اين در
 آيدا غار آن به يونانيان كه است كرت ةجزير مركز در يداآ كوه در واقع غار اين .بود آشنايي

)Ἰδαίον ἅντρον( آئگئون هاي كوه در غار دو ةعالو به را غار اين هرچند و گفتند مي 
)Aegeon( ديكته و )Dicte( ةعقيد اما دانستند، مي زئوس تولد محتمل مكان سه از يكي 

 آمالثئا نام به نمف يك پرستاري با او پرورش محل غار همين كه بود اين بر عموم
)Amalthea( بود )1990: 545 Grimal(. اين در آييني سال هزار مدت به كه بود باور اين بنابر 

 از زيادي هاي اليه نوزدهم قرن در شناسي باستان هاي كاوش از و شد مي اجرا كوه
 و بود ها آن درميان هم طال و برنز از يياشيا و است آمده دست به مقدس هاي كش پيش
 نيز مروه زمان به حتي ها آن قدمت كه شرقي هاي نقش با بودند سپرهايي ها آن از برخي
 هاي آيين و ها اسطوره از فرهنگي ةپشتوان اين با افالطون .)Larson :2007 25( رسيد مي

 تا كند مي زئوس معبد و غار راهي را شراه هم دو و آتني ةبيگان كه ستها آن به مربوط
 پرورش زئوس آن در كه است مكاني به دو اين جستن تعالي و صعودي مسير باشد گفته
 .ندخود ةانديش پروراندن دنبال به خود صعود در تن سه اين هم وجه همين به و يافت

 در بلكه نزولي، نه و صعودي نه را سه اين مسير كلي طور به سونگ مثل محققي كه درحالي
 مثل ديگري محققان ييدأموردت صعودي سير ،)Seung 1996: 273( داند مي مسطح زميني
 ةبيگان كه دارد توجه اي كلمه نخستين به شفيلد اين، از تر بيش ،حتي و گيرد مي قرار شفيلد
 انساني يا خدا :پرسد مي )θεός( خدا ةكلم گفتن با و كند مي شروع را محاوره آن با آتني
 زمينه اين در شفيلد .)Schofield 2006: 74( است؟ بوده قوانين ليفأت )مسئول علت،( عامل

 تلميح اين در افالطون .دارد مروه به افالطون كه كند مي اشاره تلميحي به درستي به و
 و سفر از جا آن در كه كند مي نقل ،178 بيت ،19 ةسرود ،اديسه ةسرود از را اي قطعه
 پدرش، سوي به كرت، اي افسانه پادشاه مينوس، بار يك سال هنُ هر منظم وآمدهاي  رفت
 كند ليفأت را كرت قوانين صدايش شنيدن و او با نشيني هم در تا شود مي گفته زئوي،
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)3 b ,7 a 624, 1952: Plato.( بين ةمحاور تنها نه نواميس ابتداي در افالطون ترتيب، اين به 
 بعد كمي بلكه ،كند مي شروع آن معنوي وجه و خدا ةكلم با را ديگر راه هم دو با آتني ةبيگان

 و بگيرد يكي اي اسطوره مينوس منظم سفرهاي با را سه اين سفر تا دارد مروه به تلميحي
 نكته دو اين .اند گرفته پيش در را مينوس صعودي راه همان نيز سه اين كه دهد نشان

 يك درقالب سه اين جستن تعالي تا دارد داللت سه اين صعودي راه معنوي وجه بر خوبي به
 بلكه ،نيست راحت چندان سه هر براي سفر اين ديگر، ازسوي .بگيرد شكل زيارتي سفر
 براي هايي مكان پرمشقت مسير اين در هرچند ،دارند پيش در را پرمشقت مسيري ها آن

 زده قدم ناهموار ةمنطق اين بر كه هركس و هست هم راه مشقت از رهايي و استراحت
 راحت اي صخره صعود رنج از ها آن در توانست مي كه آورد مي ياد به را متعددي مراتع باشد
 و داشت قرار قله زير در كه بود )Nida( نيدا ازعلف پر دشت ها صخره آن  باالي و بشود
 جا آن در ها  تابستان كه بزند گپ هايي چوپان با و كند استراحتي تا كرد مي وسوسه را زائر

 مي ماه در خود سفر از مورو كه است تصويري اين .)Morrow 1993: 28( »كردند مي زندگي
 را افالطون سخن پژواك توان مي هم تصوير همين در و است داشته منطقه اين به 1953
 هاي سايه زير در نشستن و توقف براي گويد مي راه بين هايي استراحتگاه از كه شنيد

 نيز زائر سه سن با مناسب ها توقفگاه اين در استراحت كه اين خصوص به ،بلند درختان
 صعودي طريق در شراه هم دو و آتني ةبيگان درهرصورت، .)b 625, 1952: Plato 1-7( است
 جاي به خود مينوسي صعودي راه در تا زنند مي پيوند هم به را فكري و بدني تالش خود

 ،پيرمرد سه اين درواقع .بشنوند خود وگوي گفت در را صدا اين خدايي صداي شنيدن
 از و اند گرفته پيش در قانون تدوين براي زئوس گاهجاي  به را صعودي راه ،مينوس همانند

 از جستن تعالي با كه اند قانوني شناخت دنبال به كه دارند او شبيه موقعيتي هم جهت اين
 برخالف موقعيتي جهت اين از آتني ةبيگان .است آمده دست به باال سمت به پايين ةمرتب

 و خورشيد ديدار از بعد سقراط اگر .دارد پيرائوس سمت به اش نزولي سير و سقراط
 خارج ها سايه و گمان غار از آتني ةبيگان آيد، مي ها سايه و گمان غار به حقيقت شناخت

 زئوس از تعليم به مروه از تلميح به يا خورشيد ديدار به صعودي سير پيمودن با تا شود مي
 بر .آيد مي دست به وگو گفت ازطريق و صعودي طريق نفس در اتفاق اين البته ؛شود لئنا

 برخالف ،او دريافت توان مي كه است شراه هم دو و آتني ةبيگان سوي و سمت اساس اين
 سفر عزيمت ةنقط بلكه ،كند نمي شروع ظلم با آن تقابل و عدالت از را خود بحث سقراط،
 بنايي سنگ و يابد مي استكمال صعودي طريق در كه است نوشي هم مجلس او معنوي

 تربيت به توجهي ديگر كه بناست سنگ اين با آتني ةبيگان .ماگنسيا برپاكردن براي شود مي
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 را اش مطلقه حكومت تا ندارد پوليس كالي مثل پادشاه ـ فيلسوف يك به او تبديل و فردي
 چگونه فرد هر كه اين و دارد نظر جمع به او بلكه ،دازدنبي راه به پاسداران ةطبق راه هم به

 آن به دادن يأر و قوانين وضع در اين، از تر بيش و باشد قانون برطبق عملش تا شود تربيت
 درستي به را خود شهروندي ةوظيف مختلف اصناف و ها رده در ماگنسيا مسئولين انتخاب و

 برخالف ،كه است اساسي جا آن تا قانون برمبناي فردي عمل و جمع به توجه اين .دهد انجام
 قانون به كه نيست پوليس كالي در پادشاه ـ فيلسوف مثل ماگنسيا در كس هيچ پوليس، كالي
 و باشند گو پاسخ قانون به بايد هم ةشبان انجمن اعضاي حتي هركس و نباشد گو پاسخ
 با را ماگنسيا مبنايي تفاوت مسائل اين .كشاند دادگاه به را ها آن گويي پاسخ براي توان مي
 دو اين سمت به افالطون متفاوت كلي طور به طريقت از ناشي كه دهد مي نشان پوليس كالي
 بعد او تا است شده باعث و است داشته پي در را متفاوت كلي طور به نتايجي كه است شهر
  .است متفاوت قبلي شهر با اجزا و مبنا در كه كند بنا را ماگنسيا نام به شهري پوليس كالي از

  
  گيري هنتيج .8

 و داشت كاربرد بعد به مروه زمان از و افالطون از پيش ها سال )ὁδός( »راه« ةاستعار
 و شناسي هستي وجوه بيان براي استعاره اين از هراكليتوس و پارمنيدس خصوص به

 بيان را خطا و حقيقت راه دو خود شعر در پارمنيدس .كردند مي استفاده خود شناسي معرفت
 اشاره نزولي و صعودي مسير دو به كه گويد مي پايين و باال راه از نيز هراكليتوس و كند مي
 مسير در او تا گذارد مي فيلسوف پاي پيش خود غار تمثيل در را مسير دو اين افالطون .دارد

 بازگردد غار به دوم مسير در و برود آن ديدار و حقيقت ةمثاب به خورشيد سمت به صعودي
 نمايي ره خورشيد ديدار سمت به و كند رها ها سايه خيالي واقعيت از را خود شهريان هم تا

 او طريق .گيرد مي پيش در را مسير دو اين نواميس و جمهور محاورة دو در افالطون .كند
 بندر در پايين به آتن از حقيقت به آگاه سقراط كه نحوي به ،است نزولي مسيري جمهور در

 طرح و كند رها دموكراسي اي سايه حكومت از را خود شهريان هم تا آيد مي پيرايئوس
 .است پادشاه ـ فيلسوف حكومت تحت كه دهد مي تعليم ها آن به را پوليس كالي نام به شهري
 زئوس غار سمت به كنوسوس شهر از و صعودي درجهت و برعكس نواميس در او طريق

 حقيقت به رسيدن براي فيلسوف كه است پرمشقت معنوي مسيري اين .آيداست كوه در
 از را كسي تا نيست حقيقت به آگاه سقراط مسير اين در ديگر چراكه ،كند طي را آن بايد
 هر در تا روند مي باال گام به گام محاوره شخصيت سه هر بلكه ،بدهد نجات ها سايه توهم
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 كه است اساسي تقابل اين با .بسازند خود زيارتي مسير در را ماگنسيا شهر از بخشي گام
 كم دست )tates estb-econds het( بهتر حكومت دومين منزلة به ماگنسيا از سختي به توان مي
 را شهر اين براي افالطون طرح بلكه ،گفت يگر حتي و ،گالوسكو مور، نظر مورد معناي به

 ديگر ماگنسيا طرح در كه نحوي به ،كرد تفسير جمهور در پوليس كالي معكوس طريقي در بايد
 در شهروندي مسئوليت بلكه ،نيست آن ةمطلق حكومت و پادشاه ـ فيلسوف از خبري تنها نه

 ةاراد به را جايش پوليس كالي در فردي ةاراد كه است شده عمومي قدر آن سياسي سازمان
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