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زبان و معرفت در کراتولوس افالطون


ایمان شفيع بيک
چکيده

اي مقامه کو شي است در تبيي ديدگاه افالطون دربـارۀ مترفـت بخشـي زبـان در
مداورۀ کراتوموس .افالطون در اي مداوره دو رويکرد قراردادگرايي (مبني بـر ايـ کـه
تنها قرارداد است که درستي هر واژه را تتيي ميکند) و طبيتتگرايـي (يـا ذاتگرايـي،
مبني بر اي که هر واژه از طبيتت يا ذات مدمول خـود کايـت دارد) را دربـارۀ درسـتي
واژگان بررسي و سپس رد ميکند .همچنـي  ،او بـه ريشـه ناسـي ـماری از واژگـان
يوناني رو مي آورد و گويي از اي کار مرادی جز اي ندارد که ثابـت کنـد نبايـد در پـي
مترفت راستي  ،به پژوهم دربارۀ واژگان توسل جسـت .او در پايـان مدـاوره بـه ايـ
نتيجه مي رسد که بايد به رو ي مستقل از واژگان در جسـتوجـوی مترفـت بـود .ايـ
نتيجهگيری سلبي ،بهويژه به سبب اختصار آن در مقايسه با جم مداوره ،به تفسيرهای
گوناگوني از ديدگاه افالطون در پرتو ديگر آثار او دام زده است .دستاورد اي مقامه اي
است که افالطون در کراتوموس هرگونه روک متکي بر زبان را در کسب قيقت مدض
ناکارآمد مييابد.
واژگان کليدی :افالطون ،کراتوموس ،زبان ،واژگان ،مترفت.
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مقدمه
آيا واالتري نوع مترفت را که از قيقت هر چيز به آدمي آگاهي ميبخشد ،ميتوان با مفهـومهـا و از
راه استدالل ،يا هرگونه روک وابسته به زبان به دست آورد ،يا تنها مـيتـوان از طريقـي بـرونزبـاني يـا
فرازباني به مترفت رسيد اگر تنها روک دوم بتواند ما را به مترفت برساند ،آيا ميتوان اي مترفـت را در
قامب واژگان ريخت و به ديگران آموخت اي ها از جمله پرسمهای ب رنج در فلسفۀ افالطون است کـه
در نو تههای او نميتوان برای آنها پاسخي سرراست و فا يافت .تي اگر در يکـي از نو ـتههـای
افالطون پاسخي صري به يکي از پرسمها دربارۀ نسبت مترفت و زبان به دست آوريم ،ايـ پاسـخ ،بـا
برخي ديگر از سخنان او در نو تههای ديگر يا تي همان نو ته تتارض مييابد و اي متضل ديـدگاه او
را دربارۀ زبان سخت تفسيرپذير مي سازد .افالطون در آثار دورۀ مياني خويم ،يا در پايان دورۀ آغازی ،به
تأمل فلسفي دربارۀ زبان و جايگاه مترفت ناختي آن رو ميآورد ،و اي موضوع را تـا دورۀ پايـاني دنبـال
ميکند .اي مقامه کو شي است در پاسخ به پرسمهای فو  ،و يافت تفسيری دربـارۀ جايگـاه زبـان در
مترفت ناسي افالطون بر اساس مداورۀ کراتوموس ،يتني اصليتري نو تۀ او دربـارۀ نسـبت مترفـت و
زبان.

 .4موضوع کراتولوس
از مداظ موضوع ،کراتوموس 1،چه در ميان نو تههای افالطـون و چـه در سراسـر نو ـتههـای دوران
باستان ،مداورهای مندصر به فرد دربارۀ فلسفۀ زبـان اسـت؛ بـا ايـ ـال ،مدـاورهای مسـتقل دربـارۀ
فلسفۀ زبان و جدا از نو ته های ديگر افالطـون نيسـت؛ چراکـه افالطـون در دنبامـۀ دغدغـه و پرسـم
مترفت ناختي خود است که دست به نو ت مداورهای با موضوع زبان مييازد و مراد اصـلي او بررسـي
اي پرسم است که آيا مي توان از طريق واژگان به مترفت رسيد .پس ،به بيان دقيقتر ،چه بسـا بتـوان
موضوع اي مداوره را مترفت ناسي زبان خواند .پرسم مداورۀ کراتوموس اي است که متيـار درسـتي
نامها (يا واژهها در متنای گستردهتر  1)ὄνομαچيست .افالطون بـا ايـ پرسـم بنيـادي  ،دو رويکـرد
قراردادگرايي ) (conventionalismو طبيتت گرايي (يا ذاتگرايـي) ) (naturalismرا دربـارۀ درسـتي
واژگان ارزيابي ميکند .او در کراتوموس ،همچون اکثر نو ته های خويم ،سخ خود را از زبان سقراط و
در قامــب گفــتوگــو بــازميگويــد .ســقراط در ايــ مدــاوره دو هــمســخ دارد :يکــي هرمــوگنس
) (Hermogenesکه از ياران نزديك سقراط ،و چنانکه در فايدون روايت ـده اسـت ،از همراهـان او
در هنگام مرگ اوست؛ و ديگری کراتوموس ) (Cratylusهراکليتوسي ) (Heracliteanکـه ،بـر اسـاس
گزارک ارسطو در متافيزيك ،کسي است که افالطون در جواني با او و آمـوزههـای پيـروان هراکليتـوس
) (Heraclitusــ مبني بر ايـ کـه هـر مدسوسـي در جنـبوجـوک دمـادم اسـت و مترفتـي از آن در
کار نيست ــ آ نا د و پس از آن نيز بدان آموزههـا وفـادار مانـد ) .(987a32–b1ايـ دو هـمسـخ
سقراط ،بهترتيب ،هوادار قراردادگرايي و طبيتتگرايياند .سقراط اي دو نظريـه را در گفـتوگـو بـا آنـان
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بررسي ميکند و سپس استداللهايي در رد آنها ميآورد و در پايان ،از بدبيني خـود بـه مترفـتبخشـي
زبان سخ مـيگويـد .همچنـي  ،افالطـون در خـالل گفـتوگـوی سـقراط بـا هرمـوگنس ،دسـت بـه
ريشه ناسيهايي ميزند که گويي آنها را گواه بر ناکارآمدی پژوهم واژگان در کسب مترفـت فلسـفي
ميگيرد.
جا دارد که پيم از بررسي نتيجۀ پاياني ،نظريههای هرموگنس و کراتوموس و موضـع افالطـون را در
برابر آنها بررسي کنيم و نگاهي اجمامي به روک ريشه ناسي افالطون بيفکنـيم؛ زيـرا ناخرسـندی او از
نظريههای قراردادگرايي و طبيتتگرايي و نيز ريشه ناسي اسـت کـه بـر ديـدگاه پايـاني مدـاوره پرتـو
ميافکند.
 .3قراردادگرایی هرموگنس و ابطال آن
هرموگنس درستي واژهها را تنها اصـل «قـرارداد و توافـق(συνθήκη καὶ ὁμολογία, 7

) 384d1ميداند و در قراردادگرايي خود چندان افراط ميورزد که ميگويد هر نامي که بر چيـزی نهـيم،
نامي درست است؛ بهگونه ای که اگر آن نام را از آن چيز برداريم و نامي ديگر بر آن نهيم ،اي نام نو نيـز
همچون نام پيشي درست خواهد بود؛ مانند نام نوی که کسي بر بندهاک مينهد و اي نام همچـون نـام
پيشي او درست است .پس ،نامها نه «بر مبنای طبيتت»ِ ) (φύσειخود ،که «بر پايۀ رسـم و سـنت»
) (νόμῳ καὶ ἔθει, 384d–8به چيزهـا تتلـق مـيگيرنـد ) .(384c2–d8سـقراط از هرمـوگنس
ميپرسد آيا تفاوتي ندارد که يك خص يا يك اجتماع نامي قراردادی بر چيزی نهـد و آيـا اگـر کسـي
تصميم بگيرد که آنچه اکنون همگان «آدمي» ميخوانند ،از اي پس «اسب» بنامد ،آيا همان يك چيز،
هم نام همگاني «آدمي» را خواهـد دا ـت و هـم نـام خصوصـي «اسـب» را هرمـوگنس تـا آنجـا در
قراردادگرايي خود پيم ميرود که به اي پرسمهای سـقراط پاسـخ مثبـت مـيدهـد ) (385a4–b1و
ميگويد به همي سبب است که پديدهای يگانه از اجتماعي به اجتماع ديگر نامهـای گونـاگون مـييابـد
).(385d9–e3
خودمداری ) (solipsismزبان ناختي هرموگنس ،سقراط را برميانگيزد تا دربارۀ ب مايۀ فلسـفي آن
بينديشــد؛ چراکــه قراردادگرايــي افــراطآميــز هرمــوگنس ،نســبيگرايــي ) (relativismپروتــاگوراس
) (Protagorasرا در ذه تداعي ميکنـد .از ايـ رو ،سـقراط از هرمـوگنس مـيپرسـد ،همچنـانکـه
پروتاگوراس ميگويد آدمـي «متيـار همـه چيـز» –(πάντων χρημάτων μέτρον, 385e6
) 386a1است ،آيا ميپنداری «چيزهايي که هستند» ) (τὰ ὄνταنيز نزد هرکس هستي )(οὐσία
متفاوتي دارند« ،چندانکه پديدهها نزد م همانگونه هسـتند کـه بـر مـ نمـودار مـي ـوند و نـزد تـو
همانگونه که بر تو» 4،يا اي که «ماهيتهايي پايدار و مندصـر بـه خـود» (αὐτὰ αὑτῶν τινα
) βεβαιότητα τῆς οὐσίας, 386a3–4دارند هرموگنس ميگويد گاه چنان به يرت ميافتم
6
که به آنچه پروتاگوراس ميگويد ميگرايم ،با اي ال ،در مجموع ،بدان باور ندارم ).(385e4–386a7
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بدي سان ،هرموگنس انکـار مـيورزد کـه نظريـۀ او از مدـاظ مترفـت ـناختي ريشـه در نسـبيگرايـي
5
پروتاگوراس دا ته با د.
بااي که هرموگنس خود را از نسبيگرايي پروتاگوراس مبـرا مـيدانـد ،سـقراط همـي نکتـۀ پيشـي ،
يتني يقي به پايـداری طبيتـت هـر چيـز ،را مبنـای ابطـال نظريـۀ او مـيسـازد و از او مـيپرسـد اگـر
«چيزهايي که هستند» ماهيتهايي پايدار دارند ،آيا کارها ) (πράξειςنيز «صـورتي از چيزهـايي کـه
هستند» ) (ἕν τι εἶδος τῶν ὄντων, 386e8به مار نميآيند هرموگنس پاسخ مثبت ميدهد؛
و سقراط چني نتيجه ميگيرد« :پس کارها بر اساس طبيتت خاص ان اجرا مي وند ،نه بر اساس پنـدار
ما» 3.به فرض اي که بخواهيم چيزی را ببريم ،اگر به دمخواه خود تصميم بگيريم که به چه يوه و با چه
چيز کار بريدن را انجام دهيم ،در اي کار کامياب نخواهيم بود؛ ومي اگر طبيتت بريـدن و بريـده ـدن و
ابزار برک را اساس کار خود سازيم ،ميتوانيم کار بريدن را بهدرستي انجام دهيم .پس اگر بخواهيم کاری
را برخال طبيتت ) (παρὰ φύσιν, 387a7–8آن از پيم بريم ،در آن کار ناکام خواهيم مانـد .بـر
همي قياس ،کار سوزاندن را نيز تنها بر اساس طبيتت سـوزاندن و سـوخته ـدن و ابـزار آن مـيتـوان
بهدرستي از پيم برد؛ و اي نکته دربارۀ همۀ کارهای ديگر نيز صد ميکند .پس ،از آنجـا کـه سـخ
گفت نيز گونهای کار به ـمار مـيآيـد ،تنهـا بـر مبنـای طبيتـت گفـت و گفتـه ـدن و ابـزار گفتـار
است که ميتوان بهدرستي سخ گفت ،نه بر پايۀ پندار خصي خود؛ همچني بر مبنای طبيتت ناميـدن
و ناميده دن و ابزار ناميدن ،و نه به دمخواه خـود ،اسـت کـه مـيتـوان نـامي درسـت بـر چيـزی نهـاد
) .(386e6–387d9اما همانگونه که ابزار بافت ماکوست ،ابزار ) (ὄργανονناميدن نيز نـام يـا واژه
است؛ و همان گونه که در هنگام بافت  ،تار و پود را جدا ميسازيم و در هم مـيتنـيم« ،نـام نيـز ابـزاری
آموز ي و جداسازندۀ هستي است»؛ 8و همانگونه که ماکو را تنها درودگر ميتواند بسـازد و متـه را تنهـا
آهنگر ،ساخت واژه نيز ــ که ابزار سخ است ــ تنها از واژهساز ) (ὀνοματουργόςبرمـيآيـد 4و
اي کميابتري کاری است که در ميان آدميان ميتوان يافت.
هنگامي که درودگر ماکويي ميسازد« ،صورت» ) (εἶδοςماکو را در نظر دارد؛ زيرا هيچ صا ب فني
نه بهدمخواه خود ،که تنها به يوهای که در خور طبيتت يك کار است ،ميتواند ابزار آن کار را بسازد .بـر
همي قياس ،واژهساز نيز بايد بداند که چگونه آواها و هجاها را در يك نام بنشاند ،بدانسان که آن نام در
خور طبيتت يك چيز با د؛ و اي کار را بايد «با نظر به آنچه خود نام اسـت» (βλέποντα πρὸς
) ،αὐτὸ ἐκεῖνο ὃ ἔστιν ὄνομα, 389d6–7يتني صورت نام ،از پـيم بـرد؛ ومـي ايـ الزم
نميآورد که همۀ واژهسازان واژهای يگانه برای ناميدن يك چيز بسازند ،همانگونه که همۀ آهنگران يك
ابزار را از يك آه نميسازند .از اي روست که به ازای يك چيز ،چندي واژه در زبانهای گونـاگون بـه
چشم ميخورد و همۀ آنها ميتوانند درست با ند ،به رط آنکه واژهسازان آن زبانها ،صورت آن چيز را
بهدرستي در نامي که بر آن مينهند ،نشانده با ند.
اما در اي باره که آيا صورت بهخوبي در ابزار اضر است يا نه ،کسي ميتواند گواهي دهد که آن ابزار
را به کار ميبرد ،نه سازندۀ ابزار .پس ،دربارۀ ماکو ،بافنده و نه درودگر ،و دربارۀ چنـ ،،چنـ،نـواز و نـه
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چن،ساز ،و دربارۀ کشتي ،کشتيران و نه کشتيساز است که ميتواند بهدرستي داوری کند .واژگان را نيز
کسي ميتواند واکاود که آنها را به کار ميبرد و او کسي است که روک پرسيدن و پاسخ دادن را ميداند
و به سخ ديگر ،ديامکتيكدان ) (διαλεκτικόνاست .بنابراي  ،ساخت سکان کـار درودگـر اسـت،
ومي او بايد کار خود را تدت سرپرستي سکاندار به انجام رساند تا بتواند سکان خوبي بسازد .سـاخت واژه
نيز کار قانونگذار يا واژه ساز است ،ومي او بايد کار خود را تدت سرپرستي ديامکتيـكدان انجـام دهـد تـا
بتوانــد واژههــای ن ــز بســازد .از ايـ رو ،ســقراط بــه هرمــوگنس مــيگويــد «واژهســازی» (ἡ τοῦ
) ،ὀνόματου θέσις, 390d8آنگونه که تو ميپنداری ،کار سادهای ) (φαῦλονنيست و از هر
سادهدمي برنميآيد و کراتوموس بر ق است که ميگويـد نـامهـا بـا طبيتـت ـان مطابقنـد و هرکسـي
نميتواند سازندۀ واژگان با د؛ بلکه تنها کسي ميتواند بهدرستي واژه بسازد که با نگرک در طبيتت واژه،
صورت آن را در ر ها و هجاها بنشاند .پس ،درستي واژگان مبتني بر طبيتت آنهاست ،نه بـه دمخـواه
هرکس که واژهای ميسازد ).(388a4–391b2
ديگر استدالل سقراط در رد نظريۀ هرموگنس اي است که يك گزاره ) (λόγοςمـيتوانـد راسـت
) (ἀληθήςيا ناراست ) (ψευδήςبا د .اما کل ) (ὅλοςيك گزاره نميتواند راست با د بيآنکـه
يکايك اجزای ) (μόριαآن نيز راست با ند؛ و از آنجا که کوچكتـري جـزء هـر گـزاره واژه اسـت،
ناگزير بايد در يك گزارۀ راست ،همۀ واژگان آن نيز راست با ند .پس ،همانگونه که ميتوان گزارههـای
راست يا ناراست ساخت ،ميتوان واژههای راست يا ناراست نيز ساخت )(385b2–d1؛ در ـامي کـه بـر
18
اساس قراردادگرايي هرموگنس ،هر واژهای که هرکس بسازد ،راست است .پس ،نظريۀ او باطل است.
 .9ریشهشناسی
پس از ابطال نظريۀ هرموگنس ،افالطـون موضـوع ريشـه ناسـي ) (etymologyبرخـي از واژگـان
يوناني را دنبال مـيکنـد ) 11.(391b–422bبرنامـۀ او ،آنگونـه کـه خـود مـيگويـد ،بررسـي درسـتي
) (ὀρθότηςطبيتي نامهاست .او در اي راه ،به ريشه ناسي نمونههای فراواني از نامها دست ميزند.
بر اي مبنا ،درستي يك نام در گرو اي است که آن نام بيانگر طبيتت يك موجود عيني با د و نامهای
مشتق ) (τὰ ὕστεραاي ويژگي قيقتنمايي را از واژگان اصلي ) (τὰ πρῶταــ يتني واژگـان
نخستيني که از آنها ا تقا يافتهاندــ بگيرند ) .(422d1–9پس ،درسـتي نـامهـای مشـتق مبتنـي بـر
درستي نامهای اصلي است ،و اگر کسي بخواهد به درستي نامهای مشـتق پـي ببـرد ،نـاگزير اسـت کـه
نخســت نــامهــای اصــلي (يــا غيرمشــتق) را بشناســد ) .(426a6–b1ايـ نــامهــای اصــلي ،عناصــری
) (στοιχεῖαهستند که نامهای مشتق را ميسـازند و خـود از نـامهـای ديگـری ا ـتقا نيافتـهانـد
) ،(422b1–c1و بايد به بهتري ندو ممک نمايانگر طبيتت آنچه هست با ند ،و برای اي منظور بايد
طبيتت مدمول را بيهسازی ) (μίμησις/μίμημαکنند .اي بيهسازی از اي راه ميسر مـي ـود
که ر ها و هجاهای سازندۀ واژه بتوانند طبيتت پديدههای عيني را بنمايند؛ مانند ـر  ρ/rکـه ،بـه
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سبب ناآرامي و مرزک زبان در هنگام تلفظ آن ،بيانگر جنبم است ،و از اي رو ،به کار ساخت واژههايي
ميآيد که بر جنبم و ناپايداری دالمت دارند؛ يا ر های  φ/phو  ψ/psو  σ/sو  ،ζ/zاز آنجا که با
بازدم تلفظ مي وند ،در ساخت واژگان دال بر وزک سخت يا جوکوخروک به کار ميآينـد؛ يـا  δ/dو
 τ/tکه زبان در تلفظ آنها فشردگي و ايستايي دارد ،در واژگان دال بر بست يا آرميدن به کار ميروند؛ يا
 λ/lکه زبان در تلفظ آن نرمم دارد ،در ساخت واژگان اکي از آرامي و نرمي کارآيي مييابد .سقراط از
واژگان دال بر هريك از اي متناها نمونههايي ميآورد و دربارۀ تناظر برخي ديگـر از ـر هـای امفبـای
يوناني با برخي مفهومها نيز سخ ميگويد و ا تمال ميدهد که واژهسازان اي کارکرد رو و عناصـر
سازندۀ واژگان را مبنای کار خود ساخته با ند ).(422d11–427c9
نمي توان با قطتيت گفت که افالطون چه هدفي را از اي بدث درازدامـ دنبـال مـيکنـد .در اثنـای
ريشه ناسيهای سقراط ،هرموگنس او را به امهاميافتگاني تشبيه ميکند که از غيـب خبـر مـيدهنـد؛ و
سقراط با تأييد سخ هرموگنس ،اي امهام را به ايوتوفرون ) (Euthyphroنسبت ميدهـد و مـيگويـد
اوست که با دانم يزداني خود روح مرا تسخير کـرده اسـت ) .(396d2–8در ايـ جـا گـويي طنـزی در
گفتههای هرموگنس و سقراط نهفته است؛ بهويژه از اي جهت که ايوتـوفرون ،آنگونـه کـه در مدـاورۀ
همنام او پديدار مي ود ،خصـيتي نيسـت کـه سـقراط او را بـه فرزانگـي بسـتايد .از ايـ رو ،خواننـدۀ
کراتوموس به ترديد ميافتد که چه بسا بخم ريشه ناسي اي مداوره طنز و بازی هو ـمندانهای بـيم
نيست ،يا دستکم اگر سراسر آن طنز نبا د ،خامي از طنز نيست و گويي مراد افالطـون ايـ اسـت کـه
نشان دهد از راه ريشه ناسي نميتوان به مترفت رسيد .آنچه بـيم از هـر چيـز ايـ بردا ـت را نيـرو
ميبخشد ،نتيجهگيری پاياني مداوره است مبني بر اي که در جستوجوی مترفت نبايد بـه واژگـان اتکـا
11
کرد.
 .1طبيعتگرایی کراتولوس و ابطال آن
رد نظريۀ هرموگنس ،سقراط را به نظريۀ کراتوموس نزديك ميسازد؛ از اي رو ،سقراط گفتوگو را بـا
او دنبال ميکند و نظر او را دربارۀ نتيجۀ گفتوگو با هرموگنس ــ مبني بر اي کـه درسـتي واژه در گـرو
آ کارساخت طبيتت مدمول است ــ ميپرسد ،و کراتوموس ميگويد که آن نتيجه با نظريۀ او همخـواني
کامل دارد و اي نکته را ميافزايد که واژگان از آنجا کـه طبيتـت پديـدههـا را مـينماينـد ،در آمـوزک
) (διδασκαλίαما را ياری ميکنند .اما سقراط ارزک آموز ي همۀ واژگان را يکسان نميداند و بـر
آن است که برخي از آنها نادرستند؛ چراکه واژهسازی نيز همانند نگارگری طبيتت پديدهها را بازنمايي يا
بيهسازی ميکند و همانگونه که نگارگران چيرهدست نسبت به نگارگران ديگر ،نگارههـای بهتـری ،از
يث همانندی به اصل ،پديد ميآورند ،برخي از واژهسازان نيـز واژههـای ن ـز و برخـي ديگـر واژههـای
بيمايه ميسازند .اما کراتوموس اي نکته را دربارۀ واژگان نميپذيرد و همۀ واژگان را درست و نمايانگـر
طبيتت پديدهها ميانگارد و ميگويد ممک نيست کسي چيزی نادرست بگويد يا بنامد و اگر کسي نـامي
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را در جايگاهي نامناسب به کار برد ،در واقع سخ نميگويد ،بلکه گـويي بـا کوبيـدن بـر ظرفـي مسـي
صدايي درميآورد .سقراط ميگويد همانگونه که نگارهای که يك نگارگر از کسي ساخته ،ممکـ اسـت
بيهسازی ديداری نادرستي از او با د ،واژه ساز نيز ممک است نـامي بـر کسـي نهـد کـه ـبيهسـازی
نيداری نادرستي از او با د ) .(428a6–431e8بدي سان ،با توجه به اهميتي که بينايي نـزد افالطـون
(و در سراسر فرهن ،يوناني) دارد ،او متناداری و درسـتي واژگـان را نيـز کـه پديـدهای گفتـاری و ويـژۀ
17
نوايي است ،در قامب نظريهای تصويری و با تشبيه آن به بينايي تبيي ميکند.
ا کال کراتوموس بر تشبيه سقراط اي است که درستي و نادرستي واژهها را نميتـوان بـه درسـتي و
نادرستي تصويرها تشبيهکرد؛ چراکه اگر رفي به يك واژه بيفزاييم يـا از آن بکـاهيم يـا در آن جابـهجـا
کنيم ،نميتوان بهسادگي گفت که آن واژه را نادرست نو تهايم ،بلکـه هرگـز آن را ننو ـتهايـم .سـقراط
در پاسخ ميگويد اي نکته درخصوص عددها مصدا مييابد؛ چراکه هـر عـددی ،عـددی خـاص اسـت
يا عددی ديگر؛ چنان که اگر چيزی از عدد ده بکاهيم يا بر آن بيفزاييم ،بيدرن ،عددی ديگـر در دسـت
خواهيم دا ت؛ ال آنکه عکس اي متني دربارۀ تصوير و واژه صد ميکند؛ چراکـه اگـر يـك تصـوير
يا يك واژه از هر يث و در يکايك جزئيات با اصل خود مطابق با د ،هيچ تفاوتي با آن نخواهـد دا ـت
و هيچکس نخواهد توانست تصوير را از اصل ،يا واژه را از مـدمول باز ناسـد .پـس ،از يـك سـو ،برخـي
واژگان نادرستند و نمايانگر طبيتت مدمول خود نيستند؛ و از سوی ديگر ،واژگاني که درسـتند و نمايـانگر
طبيتت مدمول خود ،مو به مو به مدمول نميمانند :چه بسـا رفـي نـاهمگون در واژهای راه يابـد؛ و اگـر
چني ود ،چه بسا واژهای ناهمگون نيز در گزارهای راه يابد .اما در اي صـورت نيـز پديـدههـا ناميـده و
توصيف مي وند ،به رط آنکه گـزارههـا انگـاره (يـا تصـوير) ) (τύποςپديـدههـا با ـند –(431e9
14
).432e7
کراتوموس ميپذيرد که واژگـان از طريـق ـر هـا و هجاهـايي کـه دربردارنـد ،طبيتـت پديـدههـا
را بيهسازی ميکنند ،بهگونهای که ر  ρ/rنشاندهندۀ جنبم و سختي ،و ر  λ/lدال بر نرمـي
و آرامي است .سقراط ميگويد آنچه ما ( σκληρότηςبهمتني «سختي») ميخوانيم ،مردمـان ارتريـا
) (Eretriansبدان  σκληροτήρميگويند؛ و ميپرسد آيا  ρو  σــ که اي دو واژه بدانهـا پايـان
ميگيرند ــ هردو بيانگر يك متني اند و در کارکرد تفـاوتي بـا هـم ندارنـد و کراتومـوس پاسـخ مثبـت
ميدهد .سپس سقراط ميپرسد اگر  λبيانگر متنای متضاد سـختي اسـت ،از چـه رو هـر دو واژه آن را
در بر دارند و کراتوموس ميگويد چه بسا اي ر بها تباه در اي دو واژه راه يافتهبا ـد و گـويي بايـد
در آنها بهجای  ρ ،λبه کار ببريم .سقراط ميپرسد آيا اگر کسي واژۀ ( σκληρόνبهمتني «سخت»)
را با همي تلفظ متمول آن به کار برد ،منظور او را درنمييابيم .کراتوموس مـيگويـد آری ،درمـييـابيم،
ومي بر سب «عر » (يا «عادت») ) .(ἔθοςسقراط ميپرسد آيا اي عر يـا عـادت کـه مـيگـويي،
چيزی متفاوت با «قرارداد» است و هنگامي که م واژۀ  σκληρότηςرا به کار ميبرم ،آيا با اي که
ر  λرا در تضاد با متنای «سختي» دربردارد ،تو مـراد مـرا درنمـييـابي اگـر چنـي اسـت ،نتيجـه
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اي خواهدبود که هم رو سازگار و هم رو ناسازگار بـا يـك متنـي ،مـيتواننـد بـر پايـۀ عـر و
قرارداد ،بيانگر آن متني با ند .تي اگر عر به متنـي قـرارداد نبا ـد و يکسـره بـا آن تفـاوت دا ـته
با د ،باز هم سبب مي ود که هم واژگان سازگار ،و هم واژگان ناسازگار با يك متنـي ،بتواننـد بيـانگـر
آن متني با ند ) .(434b4–435b3همچني سقراط ميگويد چگونـه مـيتـوان بـه نـامهـايي هماننـد
با هريك از عددها دست يافـت ،اگـر توافـق و قـرارداد سـهمي در تتيـي درسـتي آنهـا ندا ـته با ـد
)(435b6–c2

16

پس از اي  ،سقراط ا کال ديگری بر نظريۀ طبيتتگرايي ميگيرد :بر پايۀ ديدگاه کراتوموس ،واژگـان
به کار آموزک دادن ) (διδάσκεινميآيند و هرکس که نام چيزی را بشناسـد ،خـود آن چيـز را نيـز
مي ناسد؛ چراکه بر پايۀ نظريۀ طبيتتگرايي ،هر واژهای نمايانگر طبيتت مدمول خود است و کراتوموس
بر آن است که پژوهيدن ) (ζητεῖνو دريافت ) (εὑρίσκεινهر آنچه هسـت ،تنهـا از راه واژگـان
ميسر است .ا کال سقراط اي است که اگر کسي در راه پژوهم ،واژگان را راهنمای خود سـازد ،خـود را
در مترض خطر گمراه دن ) (ἐξαπατηθῆναιقرار ميدهد؛ زيرا نخستي واژهساز بر پايۀ پندا ت
) (ἡγεῖτοخود ،بر پديدهها نام مينهد ،و اگر در پندا ت خود به راه خطـا رفتـه با ـد و آنگـاه مـا از
نامگذاریهای او پيروی کنيم ،گمراه خواهيم د .کراتوموس در برابر نکتۀ سـقراط ايسـتادگي مـيورزد و
ميگويد الزم ) (ἀναγκαῖονاست که واژهساز آنچه را بر آن نام مينهد ،ناخته با د )،(εἰδότα
وگرنه واژگان او واژگان راستي نيست .دميلي که ثابت ميکند واژهساز به راه خطا نرفته ،ايـ اسـت کـه
همۀ واژگاني که او ساخته است ،با يکديگر هماهن (σύμφωνα) ،هستند؛ چراکه از انديشۀ يگانهای
سرچشمه گرفتهاند .سقراط ميگويد اي (يکدستي و هماهنگي) دميل درستي واژگان نميتواند بـود؛ زيـرا
جای گفتي نيست اگر واژهساز در آغاز دچار م ز ي ده و کو يده با ـد همـۀ واژگـان را بـر پايـۀ آن
پندا ت نادرست بسازد .از اي گذ ته ،اي که همۀ واژگان ،آنگونه که کراتوموس ميپندارد ،بـا يکـديگر
هماهن،اند و طبيتت پديده ها را بر مبنای اصل جنبم و ناپايداری هراکليتوسي بر ما نمايان مـيسـازند،
فرض نادرستي است .در برابر اي ديدگاه ،سقراط از چندي واژه يـاد مـيکنـد کـه از بـ مايـۀ پايـداری
پارمنيدسي ) (Parmenideanکايت دارند؛ و با اي کار ثابت ميکند که همۀ واژگـان از پـيمفرضـي
يگانه سرچشمه نگرفته اند ،بلکه ممک اسـت ريشـه در انديشـههـايي متضـاد دا ـته با ـند –(435d2
).437c8
ا کال ديگر سقراط بر نظريۀ طبيتتگرايي اي است که اگر ،آنچنانکه کراتومـوس مـيگويـد ،الزم
اسـت کـه واژهســاز آنچـه را نـام مــينهـد ،بشناســد ،سـازندۀ «نخسـتي واژگــان» (τὰ πρῶτα
) ὀνόματα, 438c3نيز ميبايست مدمول آن واژگان را ناخته با د .اما اگر ناخت ،تنها از راه زبان
و واژگان به دست ميآيد ،آن واژهساز چگونه توانسته است واژگان نخستي را بسازد ،در امي کـه هنـوز
هيچ واژهای در کار نبوده است تا بتواند از طريق آنها ناختي به دست آورد کراتومـوس مـيگويـد چـه
بسا درستتري تبيي برای اي نکته اي با د کـه نيرويـي فرابشـری (μείζω τινὰ δύναμιν
) εἶναι ἢ ἀνθρωπείαν, c2نخستي نامها را به پديدهها بخشيده است و همي پايگـاه يزدانـي
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است که درستي آنها را تضمي ميکند 15.سقراط ميگويد در اي صورت آن واژهساز ــ چه يك دايمون
با د و چه يك ايزد )(ὢν δαίμων τις ἢ θεός, c5–6ــ با خود در تناقض است؛ زيـرا واژگـاني
که ساخته است ،از ب مايههای متضاد مترفتي سرچشمه گرفتهاند .کراتوموس در مقام پاسخ ميگويد يـك
دسته از واژگاني که با دستۀ ديگر تضاد دارند ،واژگان راسـتي نيسـتند .سـقراط مـيپرسـد کـدام دسـته
نادرستند« ،آنها که بر پايداری دالمت دارند يا آنها که بر جنبندگي » 13در اي جاست که سـقراط ثابـت
ميکند که از طريق خود واژگان نميتوان به متيار درستي آنها دست يافت.
برخي از مفسران ابطال طبيتت گرايي کراتوموس را به متنای بازگشـت افالطـون بـه قراردادگرايـي و
پذيرک نهايي آن ميگيرند 18.اما سقراط در خالل رد نظريۀ کراتوموس ميگويد هرچند تـرجي مـ ايـ
است که واژگان هرچه همانندتر به طبيتت مدمولهای خـود با ـند ،گـويي نـاگزير ايـ چيـز دونمايـه
) ،(φορτικόνيتني قرارداد ،نيز در درستي واژگان سهمي دارد ) .(435c2–d1گرچه سقراط با ايـ
سخ خود ،ميزاني از قراردادگرايي را ميپذيرد ،با مدني اکراهآميز دربارۀ آن سخ مـيگويـد؛ گذ ـته از
آنکه از ميان واژگان قراردادی نيز برخي مي توانند نسبت به برخي ديگر همانندتر به طبيتت مـدمولهـای
خود با ند ،و افالطون همي واژگان را درستتر ميداند.
همچني نبايد از ياد برد که افالطون ،در آغاز مداوره ،قراردادگرايي را ــ هرچند با داليلي نـهچنـدان
استوار ــ ابطال کرده و اينك تنها در رد طبيتتگرايي است که دی از قراردادگرايي را ناگزير ميگيـرد؛
ومي او هرگز به ندو مستقل از قراردادگرايي دفاع نميکند .درست است که افالطون اي جا ،در رد نظريـۀ
کراتوموس ،تا دی جانب هرموگنس را ميگيرد ،ومي در هنگام موضعگيری در برابر نظريـۀ هرمـوگنس
نيز ق را بـه کراتومـوس داده بـود ) .(390d9–e4, 391a6–b1بـااي همـه ،تـي اگـر افالطـون بـه
قراردادگرايي بازگشته با د ،باز هم واژگان قراردادی ارزک مترفتي ندارند ،چراکـه نمـيتواننـد مـا را بـه
طبيتت مدمولها رهنمون وند؛ پس درستي آنها تنها ميتواند از جنبـۀ کـاربردی و برقـراری ارتبـاط و
14
تفاهم ارزيابي ود.
 .1نتيجهگيری سقراط در پایان کراتولوس
سقراط از اي که نمي توان درستي واژگان را با توسل به خود واژگان يا انديشهای که از آن سرچشـمه
گرفته اند ،باز ناخت ،چني نتيجه ميگيرد« :رو است که بايد در پي چيزهای ديگری بـهجـز واژگـان
بود ،چيزهايي که مستقل از واژگان بر ما آ کار ميسازند که کداميك از اي [دو گـروه واژگـان] درسـت
است ،چيزهايي که بهرو ني قيقت آنچه هست را نمودار مـيسـازند 18».بـر ايـ اسـاس ،سـقراط بـه
کراتوموس ميگويد« :ای کراتوموس ،اگر بهراستي اي گونه با د ،چني مينمايد که ميتوان آنچه هست
را مستقل از واژگان آموخت» 11و بهتري راه اي است که چيزهايي را که هست ،اگر با يکديگر همگـون
با ند« ،از طريق يکديگر» ) ،(δι᾽ ἀλλήλων, 438d7يا «از طريق خود آنها» (δι᾽ αὑτῶν,

) 438d7بشناسيم ).(438a2–e7
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سقراط خود به د واری رو ي که پيشنهاد کرده ،واقف است؛ از ايـ رو ،مـيگويـد ايـ کـه چگونـه
ميتوان آنچه هست را ناخت ،چه بسا مسئلهای «بزرگتر» ) (μεῖζονو بيرون از توان ما با د؛ ومي
اکنون ما را همي بس که دريافتهايـم بايـد چيزهـايي را کـه هسـت نـه بـه يـاری واژگـان (οὐκ ἐξ
) ،ὀνομάτων, 439b6که به ياری خود آنهـا ) (ἐξ αὑτῶν, 439b7بشناسـيم ).(439a5–b8
نتيجهگيری پاياني سقراط اي است که «هيچ خردمندی به هيچ روی خود و پـرورک نفـس خـود را بـه
17
واژگان نميسپارد و به آنها و سازندگان آنها اتکا نميکند»...
نتيجه ای که افالطون در پايان کراتوموس ميگيرد ،مبني بر اي که مترفت را بايد مستقل از واژگان يا
بدون واژگان ) (ἄνευ ὀνομάτων, 438d5به دست آورد ،اکي از اي است کـه زبـان نمـيتوانـد
ميانجي و راهگشای دستيابي به مترفت با د؛ چراکه سقراط خود در آغاز مداوره گفته بود که گزارههـا از
واژگان ساخته مي وند و اگر واژگان نادرست با ند ،گزارهها نيز نادرست خواهند بود ) .(385b2–d1بـر
همي قياس ،اگر ،به هر دميل ،در راه کسب مترفت نتوان به واژگان توسل جست ،چگونـه مـيتـوان بـه
گزارهها و گفتارهای ترکيبيافته از واژگان اتکا کرد بر اي مبنا ،مـيتـوان از تتبيـر مسـتقل از واژگـان
(يا بدون واژگان) در نتيجه گيری سقراط ،به اي بردا ت رسيد که برای دستيابي به مترفـت بايـد در پـي
طريقي سراسر مستقل از زبان بود.
جای گفتي است که افالطون در اي مداوره در بررسي و ابطال نظريههای هرموگنس و کراتوموس
و نيز دربارۀ ريشه ناسيهای خود به راه تفصيل ميرود ،ومي در مقايسه با آن موضوعها ،در نتيجهگيـری
پاياني ،طريق ايجاز و اختصار ميسپرد و اصل انديشۀ خود را تنها در چند جملـه ـــ کـه مـا نيـز نقـل
کرديم ــ از زبان سقراط بازميگويد .چنان که ديديم ،افالطون آ کارا از تبيي ايـ پرسـم کـه چگونـه
ميتوان بدون ياریگرفت از زبان به مترفت رسيد ،سر باز ميزند و ميگويد اينك بايد به همي خرسـند
با يم که بپذيريم بايد هرچيز را نه به ياری زبان ،که به ياری خود آن بشناسيم .اي که ناخت چيزی به
ياری «خود آن» چگونه ناختي است ،در اي مداوره بيپاسخ ميماند .از اي رو ،مترفت ناسي در ايـ
مداوره جنبۀ سلبي دارد ،بدي متني که افالطون تنها به ما ميگويد با زبان نميتوان به مترفت رسيد؛ و
اي پرسم را که «اگر نه با زبان ،پس از چه راه ميتوان به مترفت رسيد » ،بيپاسخ ميگذارد .هرچند او
وجود سا تي پايدار و بری از دگرگوني را مفروض ميگيرد تا امکان دستيابي بـه مترفـت يقـي بخـم و
م زکناپذير را باقي بگذارد ) ،(439b10–440c1دربارۀ ندوۀ رسيدن به مترفت در آن سـا ت خـاموک
ميماند .از اي يث ،کراتوموس به فايدون ميماند؛ چراکه در فايدون نيز افالطون تنهـا وضـتيت اسـفبار
آدمي را از مداظ ناتواني در کسب مترفت در اي جهان بـه ـرح بـازميگويـد و دربـارۀ مترفتـي کـه در
فراسوی اي جهان ميتوان به دست آورد ،به ا ارههايي موجز اکتفا مـيورزد؛ هرچنـد جـاودانگي روح را
مفروض مي گيرد تا راه رسـيدن بـه مترفـت را در سـا تي بـري بـاز بگـذارد .اسـطورۀ فرجـام ـناختي
) (eschatologicalاي مداوره نيز با امودۀ اورفيوسي و فيثاغوری به رح ج رافيـای جهـان ديگـر و
پاداک و پادافره ارواح در آن اختصاص دارد ) (107c-115aو به چند و چون نائـلآمـدن روح مفـار بـه
مترفت نميپردازد .پس ،افالطون در هريك از اي دو مداوره جنبهای از بدبيني مترفت ـناختي خـود را

زبان و معرفت در کراتولوسِ افالطون
)(Language and Knowledge in Plato’s Cratylus

34

بازميگويد :در يکي ميگويد با زبان ،و در ديگری ميگويد در جهان نميتوان به مترفـت رسـيد 16.او در
اي دو مداوره ،تنها ابزارهای مترفتي در زندگي اي جهاني را بررسي ميکند ،و از مداظ مترفـت ـناختي
کاری به جهان بري و يوههای فرابشری دستيابي به مترفت ندارد .نکتههای ناگفته در اي دو مدـاوره
را افالطون در برخي از نو تههای ديگر خود و بهويژه فايـدروس ) (Phaedrusپـي مـيگيـرد؛ چنـانکـه
ميتوان در فايدروس پاسخ اي پرسم را يافت که مترفت فرازباني و مترفتي که فيلسو در سرت آن
ميسوزد ،چگونه مترفتي است ،و چگونه روح آن را در جهان بري به دست ميآورد.
با تکيه به اي جنبۀ سلبي ،و با توجه به روک سقراط که نخست ديدگاه يکـي از دو هـمسـخ خـود
را مفروض ميگيرد و سپس استداللهايي در رد نظريـههـای او مـيآورد ،و همـي راه را در گفـتوگـو
با همسخ دوم نيز در پيم ميگيرد ،بيآنکه خود يك نظريۀ مترفت ناختي ايجابي فـرا روی مـا نهـد،
اگر کراتوموس را ،از مداظ زمانبندی آثار افالطـون ،مدـاورهای انتقـامي (بينـابي دورۀ آغـازی و ميـاني)
بشمريم يا آن را در آغاز دورۀ مياني در زماني نزديك به نگارک فايـدون جـای دهـيم ،مـيتـوان نتيجـه
گرفت که بخم پاياني کراتوموس نخستي جايگاهي است که افالطـون در آن بـهصـرا ت ـــ هرچنـد
بهاجمال ــ زبان را در رساندن آدمي به مترفت ناکارآمد دانسته است .اي انديشۀ افالطون ايـ متنـي را
در بر دارد که روک ديامکتيك ) (dialecticدر رساندن ما به مترفت ،رو ي سترون است؛ زيرا اگر تتريف
افالطون را از روک ديامکتيك در کراتوموس در ميزان ديدگاه پاياني مداوره بسنجيم ،نتيجهای جز اي به
دست نميآوريم که نميتوان به يـاری ديا مکتيـك بـه مترفـت رسـيد .تتريـف افالطـون ايـ بـود کـه
ديامکتيكدان کسي است که روک پرسيدن و پاسخ دادن را ميداند و ميتواند واژگـان را بـه کـار بـرد و
واکاود ) .(390c2–12افالطون در نو تههای خويم دو واژۀ  διαλεκτικὴو  διαλέγεσθαιرا
در اطال بر ديامکتيك به کار ميبرد .هر دو واژه بر سخ گفت و گفتوگو و بـهکـاربردن زبـان دالمـت
دارند .پس اگر ناختي از رهگذر ديامکتيك اصل آيد ،ناختي وابسته به زبان و واژگان است ،و اگـر از
طريق واژگان نمي توان مترفت واال را به دست آورد ،از طريق ديامکتيك نيـز نمـيتـوان بـه آن مترفـت
15
رسيد.
همچني  ،نتيجهگيری پايان کراتوموس ــ مبني بـر ايـ کـه نمـيتـوان بـۀاری واژگـان بـه مترفـت
رسيد ــ خوانندۀ مداوره را به اي انديشه متمايل ميسازد که ريشه ناسيهای اي مداوره را نيـز نبايـد
جدی گرفت؛ و چه بسا مراد افالطون از اي ريشه ناسيها نيز چيزی جز اي نبوده است که نشان دهـد
که در راه مترفت نبايد به واکاوی واژگان دل خوک کرد ،چراکه اي کار ما را بـه بردا ـتهـای متضـاد
ميرساند و بيراهه ميکشاند.
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نتيجهگيری
افالطون در کراتوموس دو رويکرد قراردادگرايي و طبيتت گرايي را به درستي واژگان ارزيابي ميکند و
مردود مي مرد .همچني  ،او دست به ريشه ناسيهايي ميزند بيآنکه به نتيجۀ کلي از اي کـار دسـت
يابد .از آنجا که هيچيك از آن دو رويکرد و نيز ريشه ناسي قيقت واژگان را بر ما نمايـان نمـيسـازد،
افالطون در پايان مداوره نتيجه ميگيرد که واژگان و زبان مـا را بـه مترفـت راسـتي نمـيرسـاند و در
آموزک آن به کار نميآيد .کراتوموس با اي نتيجهگيری سلبي به پايان ميرسد و دسـتاورد آن تنهـا ايـ
است که بايد به رو ي مستقل از زبان و واژگان در پي مترفت مدض بود .پاسخ به ايـ پرسـم را کـه
«اي مترفت مستقل از زبان چگونه مترفتي است» ،بايد در ديگر آثار مياني افالطون ،بهويژه در فايدروس
جست.
پینوشتها
 .1کراتوموس از بدث برانگيزتري نو ته های افالطون است؛ چه از جهت مدتـوای تفسـيرپذير آن ،و
چه از جهت جايگاه آن در دورهبندی آثار افالطون .دربارۀ جايگاه آن ،در اي جا به مرور اجمـامي برخـي از
ديدگاهها بسنده ميکنيم :گاتری پس از يادکرد گزيدهای از ديدگاهها ،مـيگويـد مريديـه ) (Méridierو
راس ) (Rossو موس ) (Luceاي مداوره را به زماني پيم از فايدون ) (Phaedoنسبت ميدهند؛ چراکه
در آن ،صورتها هنوز متتامي يا (به بيان ارسطو) «مفار » نيستند ) .(Guthrie 1978: 2س دمي بـر آن
است که نشانههای سبك ناختي و ضور نظريۀ مثل در اي مداوره ،و همچني فضـای کلـي مدـاوره،
اکي از آن است که نو تۀ اصلي کراتوموس نميتواند متأخرتر از ميانۀ دورۀ مياني با ـد .بـا ايـ ـال،
واهدی از مداوره نشان از اي دارد که افالطون پس از نو ت آن ،دست به اصالح و بازنويسي آن زده
است ،چه بسا در زماني نزديك به نو ت سوفسطايي ) .(Sedley 2003: 6–14) (Sophistaآدموملـو بـر
آن اســت کــه افالطــون اي ـ مدــاوره را بــهگونــهای نو ــته کــه پــيم از تئــايتتوس )(Theaetetus
و پس از فايدون خوانده ود؛ چراکه نکتههايي را از فايدون در آن مفروض ميگيرد ،و صورت پيشرفتهتـر
و پيچيدهتری از برخي استداللهای آن را در تئـايتتوس مـيآورد ) .(Ademollo 2011: 20–1برخـي
نيز آن را «انتقامي» )( (transitionalپس از دورۀ آغـازی و پـيم از دورۀ ميـاني) مـيگيرنـد؛ از جملـه
فاي :

Fine, G. (ed.) (1999), Plato 2. Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Oxford
University Press, p. 1, n. 1.
 .1چنانکه سِدمي ميگويد ὄνομα ،نزديكتري متادلِ افالطون برای «واژه» است ،هرچند بيشـتر

به نامها و صفتها اختصاص مييابد ).(Sedley 2006: 217
 .7همۀ نقلقولهای مستقيم از کراتوموس ،ترجمۀ ما از مت يوناني اي مداوره (ويراستۀ جان برنـت
) )(John Burnetاست .در اي کار ،از برخي ترجمههای اي اثر ياری گرفتهايم ،ومي از آنهـا بـهجـای
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مت يوناني پيروی نکردهايم .کو يدهايم که در د توان ترجمهای نزديك به مت اصلي به دست دهـيم.
اصل يوناني واژهها و عبارتهای کوتاه را در مت  ،و عبارتها و جملههـای طـوالني را در پـينو ـتهـا
ميآوريم .در اي نقلقولها ،تمامي تأکيدها بهصورت ايرانيك/ايتاميك از ماست .تأکيدهای ديگر در نقـل
آرای متاصران ،از خود ايشان است .در ارجاع به افالطون ،مارۀ صفدههای اسـتفانوس )(Stephanus
را (همراه با رو نمايانگر بخمهای صفده و مارۀ سطرها) ميآوريم.
4. ὡς ἄρα οἷα μὲν ἂν ἐμοὶ φαίνηται τὰ πράγματα [εἶναι],
)τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί· οἷα δ᾽ ἂν σοί, τοιαῦτα δὲ σοί... (386a1–2

 .6هرموگنس در  391c5–7نيز نظريۀ پروتاگوراس را مردود مي مرد .کِلِر توضي مـيدهـد کـه چـرا
قراردادگراييِ هرموگنس به نسبيگراييِ پروتاگوراسي نميانجامد .او ميگويد از ديدگاهِ قراردادگرايـي ،متناهـا
ميتوانند مطلق و پايدار با ند ،هرچند نامها چنـي نيسـتند .از ايـ رو ،هرمـوگنس مـيتوانـد دربـارۀ زبـان
قراردادگرا ،و دربارۀ هستي مطلـقگـرا ) (absolutistبا ـد (Keller 2000: 290; cf. Guthrie 1978:
).18–9
 .5برای تفصيل استدالل سقراط در رد نسبيگرايي پروتاگوراس (و نيز ديـدگاه سفسـطي ايوتودمـوس
) ،)(Euthydemusو اثبات اي متني که هر چيزی ماهيتي پايدار و مستقل از بردا تهای گونـاگون
ما دارد ،بنگريد به دنبامۀ گفتوگوی سقراط با هرموگنس در .386a8–e5
7. κατὰ τὴν αὑτῶν ἄρα φύσιν καὶ αἱ πράξεις πράττονται, οὐ
)κατὰ τὴν ἡμετέραν δόξαν. (387a1–2
8. Ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τί ἐστιν ὄργανον καὶ δαικριτικὸν
)τῆς οὐσίας... (388b13–c1

در پاپيروس دروني (ستون  ،18سطر  7تا  )6نيز آمده است که آمـوزک دادن بـدون سـخ گفـت و
به کار بردن واژگان ممک نيست (Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 81,
) .132از آنجا که اي پاپيروس مشتمل بر تفسير تری اورفيوسي است ،و با توجه به تـاريخ آن ،يتنـي
دود  748تا  718پيم از ميالد ،که اکي از پيدايي آن در چند دهه پـيم از آن اسـت )،(ibid. 8–10
و اي که افالطون ملهم از آموزههای اورفيوس بوده و بارها ،از جمله در همـي کراتومـوس ،بـه او ارجـاع
داده است ،نامدتمل نيست که از اي اثر باخبر بوده با ـد يـا ايـ کـه تأمـلهـای زبـانيِ منـدرج در آن،
بهويژه ريشه ناسيهای آن ،در فضای فکریِ آن روزگار رواج يافته و افالطون را تدـت تـأثير قـرار داده
با د.
 .4افالطون در بيشتر موضعها واژهساز يا نامگذار را «قانونگذار» ) (νομοθέτηςمـيخوانـد .واژۀ
يوناني مرکب از ( νόμοςکه مترب آن «ناموس» است) بهمتني «قانون» يا «عر » يا «رسم» است.
گويي مراد اي است که هر واژه همچون قانون وضع مي ود و رواج و اعتبار مييابد و مردمان را به خود
پايبند ميسازد .برای توضي بيشتر و نکتههای ديگر در اي باره ،بنگريـد بـه ;Sedley 2003: 66–74
 .Ademollo 2011: 118–125در اي باره که واژهساز يا واژهسازان چه کسي يا کسـاني تواننـد بـود،
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پاسخ صري و وا دی در مت نمييابيم .اعر ،بخت يا تصـاد ) ،(τύχηيونانيـان نخسـتي  ،پيـروان
اورفيوس ،ايزدان يا نيرويي ايزدی ،يا آدميان ميتوانند سازندۀ واژگـان با ـند .بـرای بررسـي ايـ نکتـه
بنگريد به .ibid. 122–5
 . 18اي استدالل سقراط آ ـکارا مبتنـي بـر پـذيرفت صـد و کـذب واژگـان اسـت .برخـي بـر آن
خرده ميگيرند و ميگويند صد و کذب ،خاص گـزارههاسـت ،نـه واژگـان؛ و نقـض يـك کـل ،ابطـال
اجزای آن را الزم نميآورد .گاتری در پاسخ به اي ا کال ،يـادآور مـي ـود کـه نـزد يونانيـان اسـمهـا
و صفت ها نيز از ارزک صد برخوردارند و بيشتر نـامهـای يونـاني جنبـۀ وصـفي دارنـد .ايـ جنبـه در
اســمهــا و صــفتهــای مرکــب ،ماننــد [ φιλόσοφοςفيلســو ] ،بــهخــوبي مشــهود اســت و اي ـ
ويژگي دربارۀ اسمها و صفتهای بسيط نيـز بـهآسـاني بـرای يونانيـان پـذيرفتني اسـت ،هرچنـد امـروز
پي بردن بدان د وار است .گذ ته از اي  ،يك نام يا واژه ميتواند همچون يك گزاره به کـار رود ،ماننـد
«کراتوموس» در پاسخ به اي که «او کيست » ،يا «پيادهروی» در پاسخ به ايـ کـه «او چـه مـيکنـد »
).(Guthrie 1978: 17–8
آکريل استداللهای سقراط را نقد ميکند و ميگويد ايرادهای او نميتواند نظريۀ هرموگنس را نقـض
کنـد ) .(Ackrill 1999: 129–30, 135کل ر نيـز عيـبهـا و ضـتفهـايي در اسـتداللهـای سـقراط
بازمي ناسد ).(Keller 2000: 291–2
 .11پاپيروس دروني نيز نمونههايي از اي گونه ريشه ناسيها (در ستون  ،14سطر 3؛ ستون  ،11سطر
 6و 5؛ ستون  ،11سطر  4تا 17؛ ستون  ،15سطر  )1در بر دارد

–(Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 89, 103, 105, 113, 133, 136
7, 139, 203, 247–8, 271; Laks/Most 2001: 15 n. 32, 22 n. 66).

 .11کلر قرينههای ديگری نيز در مت مـييابـد تـا ثابـت کنـد کـه سـقراط مـيخواهـد بـا ـيوۀ طنـز
خود بيمتنايي و بيهودگي ريشـه ناسـي را (از جنبـۀ مترفـتبخشـي) بـر مـال سـازد و هشـدار دهـد کـه
در پژوهم فلسفي نبايد به ريشه ناسي توسل جست ،بلکه بايد بدون وساطت واژگـان ،بـه خـود هـر چيـز
نگريســت يــا انديشــيد ) .(Keller 2000: 285, 296–8, 303–5نايتينگيــل نيــز بــر آن اســت کــه
ريشه ناسيهای پر مار بر مبنای ديدگاه هومر ) ،(Homerدالمت بر اي دارد که افالطون در اي استنادها
قيقت را نميجويد ،بلکه به بازی طنزآميز رجوع به «مراجـع» رو مـيآورد ،بـازيي کـه بارهـا آن را مـردود
ـمرده اسـت ).(Nightingale 2003: 237; Cratylus 392b, 392d, 393b; Protagoras 347e
اما س دمي مـيگويـد از آنجـا کـه نخسـتي واژهسـازان بسـياری از واژگـان را بـر پايـۀ بـ مايـۀ پنـداری
نادرستي ساختهاند ،و واژگان آنان مدمولهای خود را بهخوبي بيهسازی نميکنند ،افالطـون جسـتوجـوی
مترفت را از طريق رمزگشايي واژگان روا نميداند؛ ومي اي بدان متنا نيست که فلسفه بايد زبـان را يکسـره
بــه يــك ســو نهــد ) .(Sedley 2006: 217, 222ســدمي بــر آن اســت کــه افالطـون عالقـۀ اصــيلي
به ريشه ناسي دارد و مفسران باستاني او نيز ريشه ناسـيهـای او را جـدی مـيدانسـتند ،نـه طنزآميـز؛ و
نزد افالطون ،ريشه ناسي در يافت متنای پنهان واژگان کـاری سـودمند اسـت ،هرچنـد از مدـاظ فلسـفي
ميتواند ما را به بيراهه بکشاند .کلر داليلي در مخامفت با تفسير سدمي ميآورد
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Keller 2000: 298–9; Sedley, D., “The Etymologies in Plato’s Cratylus,” Journal of
Hellenic Studies 118, 1998, pp. 140–6.

 .17دربارۀ برتری بينايي در فرهن ،يوناني و جايگاه مترفت ـناختي آن نـزد افالطـون ،بنگريـد بـه:
فيعبيك ،ايمان (« ،)1741مترفـت ـهودی در فلسـفۀ افالطـون» ،جاويـدان خـرد ،14 :ص 5ـــ 87و
48ــ 84و 188ــ.48
 .14سقراط يادآوری ميکند که اي همان نکتهای است که گفتوگوی او با هرموگنس بدان راه بـرد
) .(432e7–433a2او در  393d2–e8به هرموگنس گفته بود تـا آنجـا کـه واژهای ماهيـت مـدمول را
بازمينمايد ،باکي نيست اگر رفي بـه آن واژه افـزوده يـا از آن کاسـته ـود .چنـانکـه هرگـاه دربـارۀ
ر های امفبا سخ ميگوييم ،نامهايي را به کار ميبريم که بر هريك از آن ر ها نهـادهايـم؛ ماننـد
ر بتا ) (βکه چون ر اصلي ب را در بر دارد ،ر های اضافي ا و ت و آ ،کل واژه را از نمايانـدن
طبيتت  βبازنميدارد.
 .16سقراط در اي باره که طبيتت گرايي کراتوموس در تتيي درستي نامهای عددها قاصر ميآيد ،بـه
همي ا ارۀ کوتاه بسنده ميکند و توضي نميدهد که چه نکتۀ خاصـي در سـر دارد .کل ر در ايـ بـاره
ميگويد نميتوان با دهان و زبان ماهيت عددها را بيهسازی کـرد .گرچـه زبـان مـيتوانـد خـود را بـه
کلهای گوناگون پيچوتاب دهد ،نميتواند ماهيت هيچيك از عددها را در يك واژه بازسازی کند .پـس
هيچ نامي نام طبيتي يك عدد نيست ) .(Keller 2000: 301آدموملو نيز ميگويد ايـراد سـقراط ممکـ
است ناظر به د واری يافت نامهای همانند با طبيتت همۀ عددها با د ،هرچند بتوان نامهايي همانند بـا
برخي از آنها به دست داد .گذ ته از اي  ،آدموملو به اي ا ـکال ا ـاره مـيکنـد کـه در زبـان يونـاني،
همچون ديگر زبانهای هندواروپايي ،دو دسته از نامها برای اعداد طبيتي مييابيم :يکي نـامهـای مفـرد
بهازای گروهي از عددهای پايهای (ازجمله يك تا ده) و ديگر ،نامهـای مرکـب از ايـ نـامهـای پايـهای
).(Ademollo 2011: 408
 .15در بخم ريشه ناسي نيز افالطون با رجوع به ايلياد ) ،(Iliadاز تفاوت برخي نامها نزدِ ايـزدان و
آدميان ياد کرده و نامهای ساختۀ ايزدان را برخوردار از درستيِ طبيتي ـمرده بـود ).(391d7–392b1
پاسخِ کراتوموس در اي جا ،خد های به اصلِ ايراد سقراط نميزند؛ چراکـه اگـر ـناخت تنهـا از طريـق
واژگان ميسر با د ،ايزدان نيز برای ساخت ِ واژگانِ نخستي  ،واژگانِ ديگری ندارند؛ از اي رو ،در اي کار
ناتوان ميمانند .مگرآنکه پاسخ کراتوموس را بدي ندو توجيه کنيم که او بهندو ضمني پذيرفته است کـه
رو ي ديگر و مستقل از واژگان نيز برای ناخت ميتوان فرضکـرد ،ومـي ايـ روک ،ويـژۀ ايـزدان و
بيرون از دسترسِ آدميان است.
نايتينگل ميگويد هراکليتوسگرايي همـهجانبـه ) (radical Heracliteanismهـواداران خـود را از
اظهار کم بازميدارد ،و تي هويت آنان را در مقام فاعل سخ گو سلب ميکند .چه بسا نياز به هـويتي
استوار و فاعليتي کارآمد است که کراتوموس را بـهسـوی واژهسـازان يزدانـي و درسـتي طبيتـي واژگـان
رهنمون مي ود ).(Nightingale 2003: 239
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)17. τὰ ἐπὶ τὴν στάτιν ἄγοντα ἢ τὰ ἐπὶ τὴν φοράν; (438c8–9

آدموملو ميگويد کراتوموس نميپذيرد که نامگذار يا واژهساز فرابشری با خود در تناقض بوده است؛
چراکه کراتوموس به اي انديشه سر نميسپارد که مجموعۀ واژگان نخستي  ،هم واژگاني اکي از جنبم
و هم واژگاني اکي از پايداری را در بر دارد .از اي رو ،ايراد سقراط بر او منصفانه نيست (Ademollo
).2011: 443
 .18از جمله اسکوفيلد که بدون ا اره به نتيجهگيری افالطون در پايان مداوره ،ايرادهای سـقراط بـه
طبيتتگرايي کراتوموس را اکي از گرايم افالطون بـه صـورتي از قراردادگرايـي مدـدود ـــ در برابـر
قراردادگرايي افراطي ) (radical conventionalismو همهجانبۀ هرموگنس ــ ميداند ،که تي يـك
طبيتتگرای ميانهرو نيز ناگزير از پذيرفت آن است ).(Schofield 2006: 77–81
 .14کلر ميگويد افالطون به ل و فصل نزاع ميان قراردادگرايي و طبيتتگرايـي نيـازی نمـيبينـد؛
زيرا پيبردن به اي که آيا نام يك چيز بنا به طبيتت درست است يا نه ،در گـرو ـناخت آن چيـز اسـت.
بنابراي  ،مهم نيست که آيا قراردادگرايي درست است يا صورت مددودی از طبيتـتگرايـي؛ زيـرا آنجـا
که پای پژوهم فلسفي در ميان است ،بايد در خود چيزها بنگريم ،نه نام آنهـا ).(Keller 2000: 305
بارني نيز بهتفصيل و قاطتانه در رد بردا ت قراردادگرايانه از فقرۀ مـذکور مـيکو ـد (Barney 2005:
).130–2
20. δῆλον ὅτι ἄλλ᾽ ἄττα ζητητέα πλὴν ὀνομάτων, ἃ ἡμῖν
ἐμφανιεῖ ἄνευ ὀνομάτων ὁπότερα τούτων ἐστὶ τἀληθῆ, δείξαντα
)δῆλον ὅτι τὴν ἀλήθειαν τῶν ὄντων. (438d5–8

آدِموملو در جملۀ باال تتبيرِ  ὁπότερα τούτωνرا به مدتوای آنچه دو دسته از نامهـا بـر آن
دالمت دارند ،ارجاع ميدهد؛ هرچند ارجاعِ آن به خودِ دو گروهِ واژگان را نيز بردا تي درسـت مـي ـمرد.
همچني او بر آن است که  δείξανταتوضيدي دربارۀ  τἀληθῆنيست؛ چراکه در ايـ صـورت
ميبايست در مت بهجای  τὰ δείξαντα ،δείξανταبه کار ميرفت .تکرارِ  δῆλον ὅτιو
نتيجهگيریِ سقراط در  e2–3ثابت ميکند که  δείξανταبا  ἃارتباط مييابد و اکي از اي اسـت
که چيزهايي بهجز واژگان و بدون واژگان بر ما آ کار ميسازند که.(ibid. 444 n. 113) ...
ترجمۀ ما از جملۀ مذکور ،با خوانم دوم آدموملو تطبيق مييابـد ،هرچنـد بـا خـوانم نخسـت او نيـز
همخواني کامل دارد .بر مبنای بردا ت نخست ،ترجمۀ آن بخم از جمله چني خواهدبود ...« :چيزهـايي
که مستقل از واژگان بر ما آ کار ميسازند که کداميك از ايـ [دو انديشـۀ هراکليتوسـي و پارمنيدسـي]
قيقي است»...
21. ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὦ Κρατύλε, δυνατὸν μαθεῖν ἄνευ
)ὀνομάτων τὰ ὄντα, εἴπερ ταῦτα οὕτως ἔχει. (438e2–3

 .11ريلي ميگويد اي که سقراط از راه برهان خلف ثابت ميکند که از طريق واژگـان نمـيتـوان بـه
مترفت رسيد ،اکي از توسلجست او به استدالل هندسي است .گزينم چني اسـتدالمي از ايـ جهـت

زبان و معرفت در کراتولوسِ افالطون
)(Language and Knowledge in Plato’s Cratylus

33

اهميت دارد که هندسه خود ميتواند بدون ياری گرفت از نامهـا ،مترفـت يقينـي بـه بـار آورد (Riley
).2005: 129–31
23. οὐδὲ πάνυ νοῦν ἔχοντος ἀνθρώπου ἐπιτρέψαντα ὀνόμασιν
αὑτὸν καὶ τὴν αὑτοῦ ψυχὴν θεραπεύειν, πεπιστευκότα ἐκείνοις
)καὶ τοῖς θεμένοις αὐτά... (440c3–6

 .14بارني نيز بر آن است که کراتوموس با نگاهي بدبينانه پايان مييابد ،بهگونهای که نـزد افالطـون
دستيابي به زباني کامل که واژگان آن نمودار طبيتـت مـدمولهايشـان با ـند ،نـاممک اسـت .بـرخال
قراردادگرايي ،که بر اساس آن هر نامي قراردادی و درست است ،افالطون هيچ نامي را درست نميدانـد،
مگر در دی بسيار مددود ).(Barney 2005: 132–7
 .16اي ديدگاه افالطون با ديدگاه او در برخي ديگر از آثارک تتارض مييابد؛ از جمله با ديدگاه او در
جمهوری ) ،(511b4, 532a5-b2, 534e2-4, 537d5-7مبني بر اي که ديامکتيـك آدمـي را بـه ـد
اعالی مترفت ميرساند .اي تتارض يکي از متماهای پيچيده در فلسفۀ افالطون است و کو ـم بـرای
يافت راه لي برای آن ،در يطۀ اي مقامه نميگنجد و به پژوهمهای مستقلي نياز دارد .اما از مجموعۀ
ديدگاههای افالطون چني برميآيد که او واالتري مترفت را مترفت مستقيم و بيواسطه به ذات هر چيز
ميداند ،مترفتي که ديامکتيك نيز وابسته به آن است .دربارۀ اي مترفت بيواسطه ،بنگريد به :فيعبيك،
ايمان (« ،)1741مترفت هودی در فلسفۀ افالطون» ،جاويدان خرد.14 :
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