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نظریة زبان افالطون :پیدایی و ارتباط آن با مثل
ملیحه ابويی مهريزی
چکیده

مقاله حاضر پاسخي به اين پرسش اساسي است كه چرا زبان نزد افالطون از اهميت
فراواني برخوردار است .او در محاورههای متعددی مانند ثئايتتوس و سوفيست ،به اين
موضوع ميپردازد؛ و در كراتولوس «زبان» جنبة محوری مييابد .همچنين ميان زبان و
مابعدالطبيعة افالطون ارتباط ناگسستني وجود دارد .بنابراين در اين مقاله ارتباط بين
زبان و مابعدالطبيعة افالطون نيز واكاوی ميشود .ادعای محوری اين كه اين پيوند
چنان عميق است كه ميتوان گفت كل ديدگاه افالطون دربارة زبان حول ديدگاه وی
درباب هستيهای واقعي ،يعني مثل ،شکل ميگيرد؛ و بر همين اساس است كه به
نقادی ديدگاههای رايج زمان خويش دربارة زبان ،مانند قراردادگرايي و طبيعتگرايي،
ميپردازد .به عبارت ديگر ،افالطون ضمن تحليل دو موضع متقابل قراردادگرايي و
طبيعتگرايي نشان ميدهد كه نميتوان از طريق مطالعة نامها به كشف طبيعت چيزها
نائل شد.
واژگان کلیدی :زبان ،كراتولوس ،مثل ،قراردادگرايي ،طبيعتگرايي
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مقدمه
شايد اين ادعا گزاف نباشد كه موضوع «زبـان» نـزد افالطـون بـه همـان انـدازة تبيـين و چگـونگي
«هستي» و «معرفت» از اهميت برخوردار است .دليل اين ادعا را مي توان در سنت فکـری ا ی يافـت كـه
1
افالطون در آن بسر مي برد .الزم است پارة  58هراكليتوس را به ياد آوريم و بدان پي ببريم كه لوگـوس
و فهم و تبيين آن در انديشه يوناني تا چه اندازه مهم است« :نه به من بلکه به لوگوس گوش فـرا دهيـد
خردمندی است موافقت با اينکه همه چيز يکي است )Marcovich, 1967: 113 ( ».گويي هراكليتوس
با بيان اين پاره معاني چند اليه لوگوس را مدنظر دارد2؛ به زعـم وی «نـوعي هـم راسـتايي كامـل ميـان
واقعيت عيني و عالم تفکر مشهود است( ».بورشه و ديگـران .)1785:122 ،پارمنيـدس نيـز آشـکارا بـين
هستي ،انديشه ،و زبان نسبت برقرار ميكند .از اينرو بستری فراهم مي آيد كه انديشمندان يوناني نه تنها
دربارة ماهيت هستي ،انديشه و زبان تأمل كنند ،بلکه دربارة چگونگي نسـبت بـين آنهـا نيـز بينديشـند.
بنابراين در اين نوشتار ابتدا به اجمال به آرای پارمنيـدس و سوفسـطاييان مـي پـردازيم و سـپس ديـدگاه
افالطون را با تمركز بر محاورة كراتولوس دربارة زبان واكاوی ميكنـيم و نشـان مـي دهـيم كـه چگونـه
براساس نگرشش به هستي ،به داوری نظرات دو شخصيت اصلي و هم سـخن سـقراط در ايـن محـاوره؛
يعني هرموگنس ( معتقد به قراردادگرايي )7و كراتولوس )طرفدار طبيعتگرايـي (2مـيپـردازد و اخـتالف
ديدگاه آنها را دربارة ماهيت زبان بررسي ميكند.
براساس جستجوهای نگارنده دربارة موضوع زبان در فلسفة افالطون ،ميتوان به مقالههـای «زبـان و
معرفت در كراتولوس افالطون» (شفيع بيك )1782:38 ،و «زبان از نظر افالطون و هيدگر :يك بررسـي
مقايسه ای» (كورنگ بهشتي و صافيان )21-1782:52 ،اشاره كرد .شفيع بيك در مقالة خود ضمن تأكيـد
بر اينکه از ديد افالطون راه رسيدن به معرفت از طريق نام نيست ،موضوعي كه مقالة حاضـر نيـز در آن
شريك است ،ظاهرا بيشتر تمركز خود را بر بيان سلبي بودن نتيجه محاوره در بيان چگونگي رسـيدن بـه
معرفت راستين مي گذارد و مدعي است «پاسخ به اين پرسش را كـه «معرفـت مسـتقل از زبـان چگونـه
معرفتي است» بايد در ديگر آثار مياني افالطون به ويژه فايدروس جست( ».شـفيع بيـك .)1782:38 ،در
حاليکه مقالة حاضر توجه خود را بر نشان دادن اين مطالب مي گذارد :نخست آنکه ،چرا اساسا مسئلة زبان
برای افالطون اهميت مي يابد .ديگر آنکه ،افالطون زبان ،مسائل و ديدگاه های رايج دربارة آن را در پرتـو
مابعدالطبيعة خود بررسي ميكند .البته در اين مقاله سعي ميشود بـه مسـئلة اساسـي در معرفـتشناسـي
افالطون؛ يعني امکان جملة نادرست اشاره شودكه در آثار ديگرش به ويژه سوفيست راه حل نهايي اش را
مييابد .در مقالة «زبان از نظر افالطون و هيدگر :يك بررسي مقايسهای» ،ضمن تأكيـد بـر نسـبت بـين
زبان ،وجود و حقيقت ،نسبتي كه مقالة حاضر نيز بر وجود آن تصريو دارد ،به مقايسة ديدگاه افالطـون و
هايدگر دربارة زبان ميپردازد؛ و بهطور كلي سير بررسي مطالب به نحوی است كه بيشتر بر تأكيـد پيونـد
بين زبان و وجود در فلسفة هر دو فيلسوف و نيز نشان دادن تفاوت و جدايي آنها در همين ديدگاه ظاهراً
يکسان تمركز دارد.
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 .6نگاه اجمالی به پیوند هستی و انديشه و زبان در پارمیندس
در سنت فکری يونان باستان ،هستي ،انديشه و زبان درهم تنيدهانـد .ايـن درهـم تنيـدگي را آشـکارا
ميتوان در تأمالت فلسفي پارمنيدس رصد كرد .او در پارة  2بين دو راه پژوهش تمايز مـيگـذارد؛ راهـي
كه به هست 5ميپردازد و است؛ و راهي كه به ناهستی (نيستي) مي پردازد و پژوهش ناپذير است .به نظر
پارمنيدس راه دوم كاوشپذير نيست ،زيرا نه ميتوان «نهباشنده» را شناخت و نه مـيتـوان آن را بيـان
كرد .وی در ادامه در پارة  7چنين بيان مـي كنـد ...« :زيـرا انديشـيدن و هسـتي هـر دو همـان اسـت».
(خراساني )1782:238 ،و نيز در پارة  5اظهار مي كند« :الزم است گفتن و انديشيدن كه :باشـنده هسـت؛
زيرا هستي هست و هيچي نيست( ».خراساني )1782:238 ،بنابراين از نظر پارمنيدس انديشه و گفتـار بـا
معنا عبارت است از اين كه چيزی هست ،درنتيجه وی ماهيت موضوع گفتاری را كـه قابـل بيـان اسـت
درنظر دارد ()Kirk, 1984: 272؛ يعني باشنده ،باشندهای كه دستخوش هيچگونه تغييـر و تغي ری قـرار
نمي گيرد و همواره همان هست .پارمنيدس بار ديگر ،در پارة  8بيان مي كند« :تنها يك راه بـرای سـخن
باقي مي ماند كه هست ... .اجازه نخواهم داد كه بگويي يا بينديشي كه از ناباشـنده پديـد آمـده؛ زيـرا نـه
گفتني است و نه انديشيدني است كه نيست ،هست ... .انديشيدن همان انديشه اسـت كـه :هسـت ،زيـرا
نميتواني بدون باشنده ،كه در آن بر زبان آمده است ،انديشيدن بيابي 5».او در اين پاره بيان ميكنـد كـه
«انديشه به جهت آنچه هست ،وجود دارد )Burnet, 1920: 132( ».و در ادامه ميتوان گفت زبـان نيـز
به جهت آنچه هست ،وجود دارد و بنا بر نظر پارمنيدس هستي حقيقتي ثابت ،اليتغير و هميشـگي اسـت.
درنتيجه Tانديشه و زبان با حقيقتي ثابت و هميشگي در پيوند هستند.3
براساس نسبت مذكور؛ يعني مرتبط ساختن «سخن گفتن ( )λέγεινبا انديشه ( )νοεῖνو انديشه بـا
وجود ( 8»)είναιو همچنين براساس نوع برداشتي كه پارمنيدس از حقيقت هستي دارد ،برداشت ويژه ای
از اين ارتباط نزد فيلسوفان و انديشمندان يونان باستان ايجاد مي شود ،برداشتي كه قائل است «آنچه يك
گفتار يا لوگوس بيان ميكند چيزی است كه گفتار يا لوگوس دربارة آن است و به هر بخشـي از واقعيـت
فقط يك لوگوس تعلق دارد و هر لوگوسي فقط به يك بخش متمايز واقعيت پاسخ مي دهد[ ... .بنـابراين]
نتيجة اين شيوة نگريستن به كلمات تناقضنماست  ...نخست آشکارا همة جمالت منفي را از معنا محروم
مي كند ،زيرا آنچه نيست قابل ناميده شدن نيست و اين مطلب به اين آموزه مي انجامد كه تناقض ممکن
نيست[ 8.و مشکل ديگر] در مورد همة اظهاراتي است كه به نحـوی متضـمن درجـه ای از انکـار و نفـي
هستند» ( .)Kerferd, 1981:71دقيقا در همين جاست كه بستر مناسبي بـرای فعاليـت سوفسـطاييان و
برداشت نسبي انگارانه يا شك گرايانة آنها از حقيقت و زبان فراهم مي شود .آنان برخالف پارمنيـدس بـر
صحت و اعتبار واقعيت جهان نمود كه سرشار از تغيير و حركت است ،تأكيد كردند و فقط جهان نمـود را
متعلق شناخت قلمداد كردند و «مطابق با اين پديدهانگاری همة نمودها به يك اندازه صـادق هسـتند (يـا
دست كم به يك اندازه برای شناخت معتبر هستند) » (.)ibid: 72
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بدينترتيب ،تالش افالطون در باب تبيين چگونگي ارتباط واقعيت ،حقيقت و زبان بهخوبي قابل درک
است ،18زيرا گويي انديشهورزی در اينباره ،خود همانا فلسفه است.
برداشت سوفسطايیان از لوگوس به مثابۀ زبان
همان طور كـه بيان شد ،ديـدگاه های هـراكليتـوس و به ويـژه پارمنيدس ،زمينة بسيار مناسبي بـرای
سوفسطاييان فراهم آورد تا برداشت خاصي از لوگوس به مثابة زبان داشته باشند .11از يك سـو ،براسـاس
امکان نهفته در آموزه های پارمنيدس درمورد ارتباط بين هستي و زبان امکان هرگونـه خطـا در سـخن از
ميان ميرفت .زيرا بنابر آموزة وی «چيزی كه نيست ،به هيچ معنايي نمـي توانـد باشـد و درنتيجـه حتـي
نمي تواند «برای هستي باشد ».از اينرو هر وضـعيت ممکنـي از امـور بالفعـل اسـت و درنتيجـه  ...آنچـه
مي تواند انديشه و گفته شود ،حقيقت است( ».تيلور )1788:228 ،بدين ترتيب هيچ انديشه يا گفتار خطايي
صورت نمي پذيرد و كلمات بايد دقيقا نام چيزهايي باشند كه داللت بر آنها دارند يا آنکه بي معنا هسـتند.
در اين رهگذر بنابر نظر سوفسطاييان «زبان به عنوان يك كل بايد قاعده ای برای نمايش واقعيت فـراهم
آورد و ساختار زبان بايد ساختار چيزها را نشان دهد .اما جهان تجربه با اين واقعيت مشخ مي شود كـه
همه يا اكثر چيزها هم هستند و هم نيستند .بنابراين زبان نيز بايد نمايانگر اين سـاختار باشـد[ .در نتيجـة
12
اين نمايانگری] با عرضة دو لوگوی متضاد درمورد هر چيزی صورت مـيپـذيردKerferd, 1981: ( ».
 )72از اينرو آنگونه كه پروتاگوراس تعليم ميداد درمورد هرچيزی ميتوان دستكم دو استدالل متناقض
اقامه كرد كه هركدام به يك اندازه درست باشد (ائوثودموس.17)285 b-c،
از سوی ديگر ،سوفسطاييان خود را نه فقط معلم 12و سخن ور مي دانستند ،بلکـه برداشـت ويـژه ای از
لوگوس و فن لوگوی و به عبارت ديگر فن سخنوری ،داشتند .بنابر عقيدة ايشان ،لوگوس از چنان قدرت
ژرفي بهره مند است كه مي تواند ذهنهای مخاطبان را به هر شـکليدر بيـاورد كـه سـخنور خواهـان آن
است .گرگياس در اين ارتباط مي گويد« :لوگوس قدرت بسيار وااليي دارد ،و خنثـي اسـت .15قـادر اسـت
[چيزهای] خوب زيادی انجام دهد ،تـرس و غصـه را از بـين ببـرد و لـذت و شـفقت را پـرورش دهـد»
([گرگياس ،هلن ،8 ،ديلز -كرانتس  .]288،IIبه نقل از  .)Guthrie, 1971, Vol:III:180يـا «سـخن
همان نسبتي را با ذهن دارد كه دارو با بدن .همان طور كه داروها اخالط مختلف را از بدن دور ميكنند و
برخي از آنها به بيماری و ديگر داروها به زندگي پايان مي دهند ،به همين ترتيب كلمات نيـز مـي تواننـد
موجب لذت يا غصه ،تـرس يا اطمينان شوند ،همانگونه كه مي تواننـد موجـب تخــدير و افسـون ذهـن
شـوند ) .».(ibid:168از اينرو ،از نظر آنها به كارگيری مناسب و درست كلمات و نام ها و به طـور كلـي
فن لوگوی از اهميت زيادی برخوردار است .15البته بايد به خاطر داشت لوگوس همـان طـور كـه در كـالم
گرگياس به صراحت بيان ميشود به خودی خود عاری از هرگونه حقيقـت اسـت و فقـط مـنعکس كننـدة
باورهای گوينده است .از اينرو ،سخن ور ماهر كسي است كه بتواند نه تنها اذهان شنوندگان خود را به هر
سو و جهتي كه مايل است معطوف سازد ،بلکه همچنين بايد بتواند موجب تغيير افکار و عقايد شـنوندگان
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شود .بدينترتيب ،فقط باورهای سخنور مهم است ،آنچه در اين ميان تعيين كننده است نه خود استدالل
بلکه باور و تمايل استداللكننده است كه بخواهد چه چيزی را اثبات كند .بنابراين ،استداللها مبتني بـر
حقيقت واقع نيستند .اين مطلب به روشني از جملة معروف پروتاگوراس مشخ است« :انسان معيار همه
چيز است[ :معيار] چيزهايي كه هستند[ ،آنگونه] كه هستند ،و معيار چيزهايي كـه نيسـتند[ ،آنگونـه] كـه
نيستند» .13اين جمله جان كالم آموزة وی را نشان ميدهد .مبنای آموزش پروتـاگوراس چيـزی بـه جـز
انسان معياری نيست .يکي از نتايج چنين ديدگاهي عدم امکان تناقضگويي و بـه عبـارت كلـيتـر عـدم
امکان خطا است.18
گرگياس نيز در رسالهای با عنوان دربارة ناموجود يا دربارة طبيعت چنين بيان مـيكنـد :هـيچ چيـزی
وجود ندارد .حتي اگر چيزی هم وجود داشته باشد برای انسان غيرقابل درک است و حتي اگر برای كسي
هم قابل درک باشد ،غيرقابل انتقال به فرد ديگری اسـت .در ايـن عبـارت هـدف گرگيـاس معارضـه بـا
پارمنيدس و نيز پيروان وی است كه در صدد اثبات هستي ثابت هستند .اما درنهايت موضع گرگيـاس بـه
شکاكيت و در بهترين حالت به نسبيگرايي منجر مي شود؛ يعني نفي واقعيت ثابت و بـدنبال آن حقيقـت؛
زبان نيز چيزی نخواهد شد جز وسيلة كسب قدرت كه از طريق اقناع شنوندگان عمل ميكند .بـه گمـان
گرگياس كسيكه صاحب فن لوگوی است مي تواند بدون توسل بـه زور و اجبـار ديگـران را بـا رضـايت
خودشان بردة خويش سازد (فيلبوس .)58 a،سوفسطاييان با چنين رويکردی به وجود و معرفت از زبان در
راستای اهداف خود استفاده ميكردند :آموزش كسب قدرت سياسي به جوانان ثروتمند و افـراد متنفـذ در
ازای دريافت پول .مهمترين شيوة آنان اقامة دليل بر پاية احتمال و نه براسـاس حقيقـت اسـت .از اينـرو
يکي از اهداف آنان از تعابيری چون طرز بيان درست ،نام درست و سخن زيبا و نيك به كارگيری مناسب
ترفندهای متعدد برای اقناع مخاطبان و چيرگي بر حريف است .بدين ترتيب مالحظه ميكنيم كه سخن و
زبان ،نزد آنان به ابزاری برای پيروزی در اهداف تبديل ميشود؛ در حالي كه به نظر افالطـون سـخن وری
بايد نفس را هدايت كند (فايدروس  251a,bو گرگياس  ،)275aبنابراين سخن وری «ايـده آل و مطلـوب
بايد در قالب فرزانگي باشد» (يونسي ،)1783:181 ،اما سخن وری رايج آن روزگـار بـه صـورت «تکنيکـي
كامال صوری ،در قيد طرح و تركيب بندی گفتار بوده و دلمشغول كالم و گفتار زيباست( ».همان)182 :؛ و
ميتوان استنباط كرد كه اين همانا به معنای تهي شدن فن لوگوی از حقيقت است.
ديدگاه کلی افالطون در کراتولوس در بررسی زبان
اقدام افالطون به نگارش محاوره ای در خصوص زبان ،براساس آنچـه بيـان شـد ،قابـل درک اسـت.
افالطون با نگارش كراتولوس به طور جدی به تحقيق دربارة مسئلة ارتباط هسـتي ،انديشـه 18و لوگـوس
ميپردازد و به ويژه در مقابل سوفسطاييان ،كه نافي هرگونه واقعيت ثابت هسـتند و آمـوزة سـيالن كلـي
هراكليتوس و پيروانش قرار مي گيرد .زيرا چکيدة كراتولوس عبارت است از اظهار وجـود واقعيـات ثابـت؛
يعني مثل كه با وجود آنها امکان معرفت و زبان ممکن ميشود.28
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بنابر آنچه بيان شد ،كراتولوس در نشان دادن رويکرد افالطون نسبت بـه مهـم تـرين مسـئلة فلسـفه
جايگاه ويژه ای دارد .بنابراين نميتوان با ديدگاه افالطـونپژوهـاني نظيـر اچ .ان .فـولر مبنـي بـر اينکـه
كراتولوس به بحث دربارة ريشه و منشأ زبان ميپـردازد هـمنظـر بـود ( Anagnostopoulos, 1973:
 .)319به عقيدة اين گروه از شارحان در اين محاوره بيشتر با مسائل زبان شناختي مواجـهايـم تـا مسـائل
فلسفي .21اما ،جای تعجب است كه بتوان تأمل و تحقيق درمورد زبان را از دو همبسـتة ديگـر آن؛ يعنـي
هستي و انديشه جدا دانست .زيرا بهطور كلي در سنت فکری و فلسفي يونان باستان هرگونه انديشهورزی
در خصوص يکي از اين همبستهها به ضرورت ،تأمل درمورد هم بسته های ديگر نيز خواهد بود .همچنـين
ظاهرا ،موضوع كراتولوس را نتوان محدود به بررسي منشأ زبان يا شـرايط الزم و كـافي درسـتي نـام هـا
دانست؛ 22همچنين مدعي شد كه هدف افالطون طرح چگونگي سـاخت يـك زبـان ايـده آل اسـت 27يـا
آنکه وی خواهان نشان دادن نادرستي مطالعة چيزها از طريق ريشه شناسـي اسـت22؛ بلکـه شـايد بتـوان
همراه با كريستين توماس گفت او مي خواهد راه ديگری برای مطالعة چيزها را نشان دهـد كـه از طريـق
نام نيست 25.البته بايد اذعان كرد كه با وجود آنکه به هر يك از موضوعات به نوعي در كراتولوس پرداخته
شده است ،اما اساس تمامي نظرات افالطون درمورد مسائل زبان شناختي نگرش ويـژة او دربـارة هسـتي
است .گويي افالطون در اين محاوره خواهان اثبـات ايـن موضـوع اسـت كـه نظريـة هرمـوگنس مبنـي
بر قراردادگرايي ( )782e -781b7و نيز كراتولوس مبني بـر طبيعـت گرايـي ( )223d -228e3نـه تنهـا
امکان هر گونه معرفت و گفتگو را از بين ميبرد ،بلکه همچنين نظرية طبيعتگرايي كراتولوس بـهنـوعي
در بطن خود مدعي اين مطلب است كه ميتوان براساس پژوهش از طريق نامهـا بـه معرفـت از هسـتي
دست يافت 25و اين چيزی است كه افالطون آن را رد ميكند .زيرا تحقيق براساس نـامهـا ،پـژوهشگـر
را در تماس مستقيم و بي واسطه از متعلقات تحقيق قرار نميدهد .بر همـين اسـاس ،شـايد بتـوان انتقـاد
افالطون را به لوگوس مکتوب (همـان طوركـه در فايـدروس و نامـة دوم و هفـتم مطـرح مـيكنـد) نيـز
بهتر دريافت ،انتقادی كه در نامة هفتم حتي به لوگوس ملفوظ نيز بسط مي يابـد (نامـةهفتم، 23)727a1 ،
زيرا همان طور كه كان معتقد است اين امـر ناشـي از نگـرش افالطـون بـه حقيقـت فلسـفي اسـت كـه
توصيفناپذير است ( .)Kahn, 1999 : 382,388بنابراين بهخوبي قابل درک اسـت كـه چـرا افالطـون
در كراتولوس در پي نشان دادن اين است كه راه رسيدن به حقيقـت از طريـق نـام صـورت نمـي پـذيرد؛
و همين نگرش وی بنياد بررسي و نقد ديدگاه هـای هرمـوگنس و كراتولـوس اسـت .بـه عبـارت ديگـر،
افالطون ضمن بررسي نظريه های مذكور به دنبال نشان دادن اعيان حقيقي است كه در پرتـو آنهـا نـه
تنها گفتگو و به طور كلي زبان بلکه معرفت نيـز ممکـن مـي شـود .شـايد بتـوان مـدعي شـد كـه يکـي
از مهم ترين مسائلي كه هم در نظرية هرموگنس و هم در نظرية كراتولـوس ناديـده گرفتـه شـده اسـت،
همين مسئله است.
از اينرو از آنجا كه افالطون برداشت ويژهای از حقيقت چيزها يا اعيان حقيقي دارد ،بـهطـوری كـه در
فقره های ( )788a-788eو ( )278c-228dبه ترتيب در بررسي نظرية هرموگنس و كراتولـوس آشـکارا
سخن از مثل به ميان ميآورد ،بنابراين راه رسيدن و شناخت آنها نيز ناگزير متفاوت خواهد بود؛ افالطون
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در نظام فلسفي خويش ديالکتيك را بهعنوان راه رسيدن به حقيقت چيزها معرفي مـيكنـد .هرچنـد او در
اين محاوره به صراحت از ديالکتيك به عنـوان طريقـي كـه مـي تـوان بـه حقـايق دسـت يافـت سـخن
نميگويد ،28ميتوان با در نظر گرفتن آثار ديگرش بهويژه جمهوری اين مطلب را استنتاج كرد.28
بررسی قراردادگرايی هرموگنس براساس نظريۀ مثال
به نظر هرموگنس معيار درستي نام ها چيـزی بـه جـز قـرارداد convention 78و توافـق 71نيسـت .او
مي گويد ميتوان «چيزی را كه همة مردم "انسان" مينامند "اسب" بنامم و اسـب را انسـان» (.)785a
بهنظر وی همين كه يك فرد به شخصي نامي دهد و او را به آن نام صدا زند و به چيزی با نـامي اشـاره
كند ،خود دليل درستي نام آن شخ و آن شي است .به سخن ديگر ،صرف بيان صوت برای نام بـودن
آن كافي است.
به روشني مي توان پي برد كه ديدگاه هرموگنس بر يك نام گذاری كـامال دلخواهانـه اسـتوار اسـت .از
يكسو ،اين نوع نگرش امکان خطا و كذب را به طـور كلـي منتفـي مـيسـازد .از سـوی ديگـر ،يکـي از
مهمترين اهداف زبان را كه تبادل و انتقال افکار و اطالعات اسـت از بـين مـيبـرد .بنـابراين ،افالطـون
دربرابر اين ديدگاه افراطي و لوازم مترتب بر آن موضع گيری ميكند و بر اساس برهانهـای متعـدد آن را
رد ميكند.
افالطون در نقد ديدگاه هرموگنس سه برهان اقامه ميكند:
هرموگنس معتقد است هيچ نامي نسبت به نام ديگر صحيوتر نيست .افالطون با بيان استدالل زير به
رد ديدگاه هرموگنس مبادرت ميورزد:
 -1جمالت ميتوانند درست يا نادرست باشند (.)785d5
 -2كوچكترين اجزای جمالت درست همگي درست هستند (.)785c5
 -3كوچكترين اجزای جمالت نامها هستند (.)785c8
 -4نامها بهعنوان اجزای جمالت به زبان آورده ميشوند (.)785c18
 -5بنابراين نام ها به عنوان اجزای جمـالت درسـتي بـه زبـان آورده مـيشـوند كـه درسـت هسـتند
(.)785c12
 -6يك بخش از جملة نادرست ،نادرست است (.)785c12
 -7بنابراين نامها ميتوانند نادرست باشند (.)785c15
با توجه به استدالل فوق؛ يعني امکان كذب نام ،72كه هرموگنس نيز آن را تصديق ميكند ،افالطـون
استدالل دوم را برای رد نظر هرموگنس ( )785e -783cپي ميگيرد .اما هرموگنس ،بـا وجـود پـذيرفتن
نام درست و نادرست ،همچنان بر موضع قراردادگرايانة خويش اصرار ميورزد« :من نميتوانم به شيوهای
متقاعد شوم كه نام ها بنابر آن بتوانند درست باشند .مـن چيـزی را بوسـيلة نـامي كـه بـه آن مـيدهـم،
ميخوانم .تو آن را به نام ديگری كه به آن ميدهي ميخواني .به همين شيوه ،ميبينم كه جوامع مختلف
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نامهای متفاوتي به يك شي واحد ميدهند» ( .)785d 5-e7هرموگنس با تأكيد بر موضـع خـود ،نشـان
ميدهد كه لوازم پذيرش وجود صدق و كذب را برای نامها درنيافته است .بدينترتيب ،زمينه برای طرح و
رد آموزة پروتاگوراس و ائوثودموس فراهم ميشود.
افالطون از يكسو بين ديدگاه هرموگنس دربارة نامها و آموزة نسبيگرايانه و ذهنگرايانة پروتاگوراس
و از سوی ديگر بين آموزة پروتاگوراس و ديدگاه ائوثودموس پيوندی مييابد .بنابر نظر پروتاگوراس انسان
معيار همه چيز است هرآنچه بر انسان درست به نظر آيد ،درست است ( .)785d-785aاما اين نظر با ايـن
واقعيت كه برخي انسان ها نسبت به ديگران داناتر هستند در تعارض است ( .)785bهمچنـين ،افالطـون
ديدگاه ائوثودموس را در راستای نظرات هرموگنس و پروتاگوراس ميبيند .آموزة ائوثودموس از ايـن قـرار
است:
«همة چيزها همواره همزمان هر نسبت و صـفتي را دارا هسـتند .زيـرا اگـر فضـيلت و رذيلـت
همواره به همه چيز همزمان تعلق داشته باشند ... ،ممکن نيست كه برخي مردم خوب و ديگران
بد باشند» (.)785d 7-5

اكنون پرسش اين است :افالطون بر اساس چه عنصر مشتركي ،بين اين سه نظر ارتبـاطي مـي يابـد؟
اگر بر نظرات آنها دقت كنيم ،درخواهيم يافت كه در هر سه نظريه ،هستي ثابت و خاص خود چيزها كه
در نسبت با باورهای ما نيستند ،انکار ميشود .در قراردادگرايي دلخواهانة هرموگنس هستي ثابـت چيزهـا
در قلمرو زبان و در نسبي انگاری پروتاگوراس ذات نامتغير چيزهـا در حيطـة معرفـتشناسـي و در آمـوزة
ائوثودموس هستي و ذات خاص هر چيزی انکار ميشود .افالطون با بيان نظر ائوثودموس بـر دو مطلـب
تاكيد ميكند :نخست آنکه چيزها هستي ثابت خود را دارا هستند و ديگری آنکـه وی خواهـان اثبـات آن
است كه هر ذات و هستيای متفاوت و متمايز با ذات و هستي ديگر اسـت .بنـابراين ،بنيـاد نقـد و نفـي
نظرات و آموزههای آنان ،همانا هستيشناسي افالطون است .نخست آنکه براساس ذات و هسـتي ثابـت
چيزها امکان اينکه انسان فردی دلخواهانه عمل كند ،نفي ميشود .ديگر آنکه اوسيای هر چيـز آميـزهای
مغشوش از كيفيات و صفات متعارض نيست كه بتوان هر چيزی را به آن نسبت داد .سپس ايـن ديـدگاه
افالطون درمورد هستي به صراحت بيان ميشود:
چيزها ( )πράγματαوجود ثابت يا ذات ( )οὐσίανخاص خودشان را دارند .آنها در نسبت
با ما نيستند و بوسيلة اينکه چگونه بر ما ظاهر ميشوند ،نوسان نمييابند ،آنها بنفسه در نسبت
با هستي و ذات خودشان هستند ،كه برايشان بنابر طبيعت است (.)785d 8-e7

افالطون نه تنها برای چيزها ذات ثابت در نظر ميگيرد بلکه بر اين اعتقاد است كه افعـال نيـز دارای
وجود ثابت و خاص خود هستند« :انجام افعال مطابق با طبيعت خود افعال است ( κατὰ τὴν αὑτῶν
 ،)ἄρα φύσινنه مطابق با آنچه مـا بـاور داريـم (1-2( »)δόξαν οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν
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 .)783aبرای موفقيت در انجام يك عمل ،ضروری است كه آن عمـل برطبـق طبيعـت خـود و بـا ابـزار
مناسبي انجام گيرد نه براساس باورها و عقايد ما .سپس افالطون سـخن گفـتن ( )λέγεινرا هـم فعـل
قلمداد ميكند ( .)783bاز اينرو معتقد است سخن گفتن نيز دارای طبيعت ثابت و خاص خود است و بايد
بوسيلة ابزار مناسبي انجام گيرد كه هدف و غايت سخن گفتن را متحقـق سـازد ( .)783cهمـين مطلـب
زمينه را برای برهان سوم فراهم ميكند.
برهان سوم عليه موضع هرموگنس ( )783c -788dبا بيان اين اقامه مـيشـودكه ناميـدن بخشـي از
سخن گفتن است ( .)783c5ناميدن ،مانند هر فعل ديگری بنابر خواسـت و بـاور مـا تحقـق نمـيگيـرد.
بنابراين «بايد شيوه و ابزاری را به كار گيريم كه طبيعت چيزها برای ناميدن و ناميده شدن ،معين ميكند.
و اگر اين طريق را پي گيريم در ناميدن موفق خواهيم شد ،در غير اينصورت ناكام مـيشـويم» (d 5-8
 .)785سپس افالطون بين «ناميدن» و «بافتن» دست به مقايسه ميزند .همـان طوركـه بـافتن بـا ابـزار
خاص خود؛ يعني ماكو تحقق مييابد و كاركرد ماكو نيز جداكردن تارها و پودهاست ،به همين ترتيب ابزار
ناميدن ،نامها هستند و كاركرد آنها نيز آموزش و جداساختن چيزها است.)788b11( 77
بدينسان افالطون براساس رويکرد غايتگرايانهای كه دارد هدف از ناميدن را آموزش و متمايزكردن
واقعيت اعالم ميكند .وی معتقد است كه برای برآورده شدن چنين هـدفي اسـت كـه نـام بايـد چيـزی
را بنامد .اما اين هدف چگونه و بوسيلة چه كسي تحقق مييابد؟ اين پرسش بدين جهت مهم اسـت كـه
«ناميدن» خود يك تخنه و فن محسوب ميشود .بهنوعي كه هر فردی توانايي پرداختن بـه آن را نـدارد.
درنتيجه ،افالطون به هرموگنس گوشزد ميكند« :هر كسي نميتواند نامگذاری كند ،بلکه فقط نـامگـذار
[ميتواند] ،و او ،بهنظر ميرسد ،قانونگذار است -آن نوع صاحب فني كـه در ميـان انسـانهـا نـادرترين
است )788a( ».او برای روشن شدن منظورش به مقايسة بين بافتن و ناميدن ادامه مي دهد و مـي گويـد
همان طوركه بافنـده از محصـول فـن درودگـر اسـتفاده مـيكنـد و درودگـر كسـي اسـت كـه آشـنا بـه
فن درودگری است و دارای هنـر درودگـری ،معلـم نيـز محصـول قـانونگـذار را (كـه در هنـر خـويش
دارای دانش است) به كار ميبرد .در ادامه ،افالطون اينگونه پای مثال را به بحـث بـاز مـيكنـد :درسـت
همان طور كه شکل واقعي ماكو ( )788bبراساس كاردكرد و هدفي كه دارد تعيـين مـيشـود و ماكوسـاز
در ساخت ماكو به مثال ماكو مينگرد و براساس آن به ساخت مـاكو اقـدام مـيورزد ،بـه همـين قيـاس
شکل نام براساس كاركرد آن مشخ ميشود و نامگذار نيز در ساخت نام براساس مثال نام اقدام ميكند
و مثال آن را در حروف و هجاهـا متجلـي مـيسـازد .بـه نظـر افالطـون ،وقتـي چيـزی را مـينـاميم ،از
نام به عنوان ابزار استفاده مي كنيم ،درست همان طور كـه مـاكو ابـزاری بـرای جـداكردن تارهـا و پودهـا
است ،نام هم ابزاری برای تعليم و جداساختن واقعيت است .ماكوی مناسب و خوب ماكويي است كـه بـه
بهترين وجه به وظايف الزمة ماكو عمل كند ،به همين ترتيب نام خـوب و مناسـب ابـزاری خواهـد بـود
كه طبيعتا متناسب با وظيفة جدا ساختن موجودات باشد و چنين نامي تنها ميتوانـد بوسـيلة قـانونگـذار
ايجاد شود كه از اين دانش برخوردار است؛ يعنـي دانـش اينکـه «چگونـه در اصـوات و هجاهـا نـامي را
كه طبيعتا متناسب با هر چيزی است تجسم بخشد ».اما ديالکتيك دان به عنوان كاربر نام ،درمـورد اينکـه
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آيا نام گذار توانسته است به درستي وظيفة خود را انجام دهد ،يا خير ،بايد بر فعاليت نام گذار نظارت داشته
باشد.72
بنابراين هدف افالطون در كراتولوس از طرح نظرية فوق اطالق مثال بر نام هاست .مثل از آنجـا كـه
برای انتقال حقيقت در كلمات ضروری اند ،نشان دهندة نسبت بين كلمه و آنچـه كلمـه مظهـر آن اسـت،
هستند .مثال نام جزيي نيز چنين است و نشان دهندة اين نسبت با يك شـي جزئـي اسـت .مثـال انتقـال
دهندة حقيقت و ذات ناميده شده تا آنجا كه ممکن باشد در نام است .بنابراين نام ميتواند هر نوع صوت،
حرف و هجايي داشته باشد .افالطون به صراحت نام درست را نامي ميداند كه ذات شي ،يا آنچـه را كـه
آن هسـت نشـان دهـد)ἡ οὐσία τοῦ πράγματος δηλουμένη ἐν τῷ ὀνόματι ( :
( .75)787d7درنتيجه ،همراه با كان مي توان گفت 75هر تعداد نام كه داللت بر يك ناميده دارند تا آنجايي
كه اوسيای آن را نشان دهند به يك اندازه درست هستند .در بحث مثل در كراتولوس نکتة مهم آن است
كه مثل نمايانگر اوسيای چيزی هستند و نيز از آنجا كه معرفت و گفتگو ممکن است ،مثل بايد به عنـوان
هستندگان ثابت و همواره خود اينهمان وجود داشته باشند ( )278d-228bو البته بايد در نظر داشت راه
دستيابي به آنها نه از طريق زبان بلکه از طريق ديالکتيك است .بر همـين اسـاس شـايد بتـوان تأكيـد
افالطون بر نقش ديالکتيك دان را در فرايند نام گذاری فهميد .زيرا وی كسي است كه توانسـته اسـت بـا
طي سير ديالکتيکي در نهايت حقيقت چيزها را در يك شهود عقالني فرا چنگ آورد .ديالکتيك دان كسي
است كه ناظر بر كار نام گذار است «يعني واژه سازان فقط به وضع لغت مي پردازند ،اما اهل ديالکتيك هم
به مبادی و مباني اين وضع علم دارند و هم به مقاصد و غايات آن» (فتحي )1782:7 ،وضع نـام «پايـان
كار نيست بلکه نيازمند آزمون ،ارزيابي و داوری است .زيرا صرف انجام عمل نام گذاری متضمن درستي و
مناسب بودن نام گذاری نيست و از اينروست كه به فرد اهل ديالکتيك نياز مي افتد( ».يونسي):1783131،
و براساس جمهوری ديالکتيك دان مي تواند گفتار و استدالل عقالنـي ارائـه دهـد (جمهـوری،572b-d ،
 577cو  )571eو ديالکتيك بهعنوان «عاليترين پژوهش» «به عاليترين موضوع ،يعنـي «مثـال خيـر»
مي پردازد» (فتحي .)1782:7 ،از اينرو ديالکتيك دان براساس اين نوع شناخت است كه مي تواند نـاظر بـر
فعاليت نامگذار باشد.
بررسی طبیعتگرايی کراتولوس براساس نظريۀ مثل
كـراتولوس به درستي طبيعي بـرای نام ها قـائل است به اينگونه كـه نام ها بـرای همة گــــويندگان
يکسان اند ( .)787a3-b2به نظر كراتولوس يك صوت زماني شأن نام بودن را داراست كـه بيـانگر آنچـه
شي بدان شباهت دارد ،باشد .از اينرو ضروری است كه نام به طوركامل با ناميده شبيه باشـد .اگـر نـام در
بازنمايانگری ناميده كوچك ترين انحرافي از آن داشته باشد ،ديگر نام نخواهد بود و بيمعناسـت ()228e؛
درواقع چيزی جز صوتي مانند صدای كوبيدن در هاون نيست (.)278a
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اگر بدانيم چگونه اصوات مختلف طبيعت ناميده را نشان ميدهند يا خصوصيت هر نوعي را تقليـد يـا
بازمينمايند ،همانطوركه واينگارتنر بيان ميكنـد ( ،)Weingartner, 1970: 11-12سـه امکـان قابـل
تصور خواهد بود:
 -1اصوات ميتوانند معيار دقيق كراتولوس را برآورده سازند ،دراينصورت هر ناميـدني موفقيـت آميـز
خواهد بود.
 -2هيچ نامي قادر به برآورده ساختن معيار بازنمودگرايي كراتولـوس نيسـت ،درنتيجـه نـام بـه هـيچ
چيزی ارجاع ندارد.
 -7زبان تشـکيل يافتـه از دو دسـته اصـوات اسـت ،برخـي از آنهـا شـرايط مـدنظر كراتولـوس را
برآورده ميكنند و بعضي نه .به نظر ميرسد ديدگاه كراتولوس در مورد زبان داللت بـر ايـن امکـان اخيـر
دارد.
بنابراين با در نظرگرفتن امکانات ياد شده در پرسشي مانند «عدالت چيست؟» اگر نام «عـدالت» ذات
ناميده را به درستي و دقت بازنمايد ،دراينصورت پرسش از چيستي آن بيمعنا خواهد بود ،زيرا از پيش به
ويژگيهای آن اشاره شده است .درنتيجه ،امکان گفتگو و تحقيق منتفي است ،زيرا نخستين جملة تحقيق
آخرين جملة آن مي باشد .اگر نام «عدالت» ذات ناميده را به درستي و دقت نشان ندهـد ،در ايـنصـورت
اصال نام نخواهد بود بلکه صوتي بيمعنا و پوچ است و گويي پرسشي مطرح نشده است .در ايـنصـورت
نيز نخستين جملة تحقيق آخرين آن خواهد بود .البته ،به اين علت كه پرسش مطرح شده به هـيچ وجـه
معقول نيست و از اينرو ،نميتوان بدان پاسخ داد .اما بايد به خاطر داشت پرسش به صورت الگـوی «الـف
چيست؟» از معمولترين پرسشهايي است كه در يك تحقيق فلسفي طرح مي شود و بخش عمـدهای از
پژوهشهای فلسفي صرف پرداختن به اين نوع پرسشها مي شود .بدين ترتيب بنـابر نظـر كراتولـوس از
همان ابتدا ذات و طبيعت ناميده برای فردی كه نام را بيان ميكند ،معلوم است يا ذات ناميـده بـرای وی
مشخ نيست و بيان نام فقط صوتي بيمعنا است .بنابراين در هر دو حالت امکان تحقيق وجـود نـدارد.
به عبارت ديگر ،به نظر ميرسد موضع كراتولوس ،مانند پارادكس منون كـه جوينـده معرفـت را در برابـر
دوراهي معرفت كامل يا جهل كامل قرار ميداد و از اينرو امکان تحقيق را غيـرممکن مـيكـرد ،موضـع
كراتولوس نيز ما را با دو شق روبرو ميسازد:
الف) همواره از آنچه درست است سخن ميگوييم.
ب) به هيچ وجه چيزی نميگوييم زيرا سخن نادرست وجود ندارد.
نتيجة ديدگاه كراتولوس كه در باال بيان شد ،بازگو كنندة مشکل مهم ديگری در نظر او كه همانا عدم
امکان خطا و سخن نادرست است كه در اين مشکل با رويکرد هرموگنس سهيم اسـت .از اينـرو تـالش
عمدة افالطون صرف نشان دادن امکان سخن نادرست مي شود .وی در برابـر كراتولـوس برهـاني را بـه
منظور اثبات اين امکان اقامه ميكند.
افالطون در گفتگو با كراتولوس نخست با تمايز مورد پذيرش كراتولوس بين نام و شي و بيان اينکـه
نام «تقليدی» از چيزها؛ يعني واقعيت ،است زمينه را برای به ميان كشـاندن هنـر نقاشـي ،كـه بـه زعـم
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وی مبتني بر تقليد است ،مهيا ميكند .او با وارد كردن هنر نقاشي به بحث و با بيـان ويژگـي هـای يـك
تصوير نقاشي؛ يعني تناسب ،تركيب ،شباهت و الگو( 73رک .يونسـي )1783:217 ،و پيـاده كـردن همـين
ويژگيها بر نامها (بهعنوان تقليدهايي از چيزها) به بررسي و نقـد نظـر كراتولـوس مـيپـردازد .در وهلـة
نخست با توجه به ويژگي تناسب كه به نظر افالطون «عبـارت از تخصـي و تعيـين ويژگـي و كيفيـت
مناسب برای شخ يا شي توسط نقاش است» (همان )212:و در صورت وجود چنـين تناسـبي تصـوير
درست خواهد بود ،خطاب به كراتولوس مي گويد همان طوركه ممکن است تصوير زني را به مـردی نشان
داد و به او گفت «اين تصوير تو است» يا برعکس (تصوير مردی را به زني نشان داد) به همـين ترتيـب
اين امکان وجود دارد كه مردی را زن خطاب كرد و گفت «اين نام تـو اسـت»؛ يعنـي بگـوييم «تـو زن
هستي» .زيرا نام مانند تصوير تقليد از چيزی است و مانند تصوير موجب ادارک از طريق حس مـي شـود.
كراتولوس درحاليکه امکان اشتباه در مورد تصوير را مي پذيرد ،امکان سخن گفتن نادرست را انکار ميكند
(.)278d-271e
افالطون بار ديگر مقايسه بين نام و هنر نقاشي را ادامه ميدهد و در اين مرحلـه گـويي بـه ويژگـي
ديگر تصوير؛ يعني تركيب توجه دارد و با توجه به آن ميگويد به همان ترتيب كه تصوير خوب تصـويری
است كه نقاش خطها و رنگها را به جای خود به كار ببرد درغير اينصورت هرچند محصول وی از حيث
تصوير بودن ،تصوير است ولي تصويری بد ( ،)271cبرای نامساز و به تعبير ديگـر قـانونگـذار نيـز ايـن
امکان وجود دارد .اگر وی هستي يا ذات چيزها را در هجاها و حروف كامال متناسب با چيزها نشـان داده
باشد ،نام خوب است و اگر چيزی را كم يا زياد كند [يعني تركيب درست و مناسبي ايجـاد نکـرده باشـد]،
هرچند اثر وی همچنان تصوير ،يعني نام ،باشد ،اما خوب نخواهد بود .در نتيجه برخـي نـام هـا بـه خـوبي
ساخته ميشوند و برخي نيز به طور بد ( .)271dاما كراتولوس همچنان معتقد است كه نام بايـد ناميـده را
كامال بازنمايد همانطوركه هنگام نوشتن كلمهای با تغيير دادن ،افزودن يا كاستن حروف يا جابجا كـردن
آنها نه همان كلمه ای كه مدنظر داشتيم بلکه كلمة ديگری را نوشتهايم و نه همان كلمه را ولي نادرسـت
(.)272a
افالطون برای نشان دادن محال بودن و غيرمعقول بودن نظر كراتولـوس ،بـه ويژگـي ديگـر تصـوير
نقاشي؛ يعني شباهت يا بازنمايي اشاره مي كند ( .)272 a –277 cاو امکان بازنمايي كامل يك چيـز را از
تمام جهات ناممکن ميداند .وی معتقد است نظر كراتولوس مبني بر وجود شباهت كامل بين نام و ناميده
(كه سعي ميكند منظور خود را از طريق تمثيل نوشتن كلمه بيان كند) در مورد اعداد صادق اسـت .زيـرا
هرگاه رقمي بر عددی افزوده يا كاسته شود حاصل عدد ديگـری خواهـد شـد ( .)272 a 5-8امـا دربـارة
كيفيات ،مثل تصاوير ،اينگونه نيست .هرگاه تصوير كراتولوس و خود كراتولوس از هر لحـاظ و جنبـهای
مانند باشند و كوچك ترين تفاوتي بين آنها نباشد ،درآن صورت نه با كراتولـوس و تصـوير وی بلکـه بـا
دو كراتولوس مواجه ايم ( .)272 b-c7به نظر او ،تصوير نقاشي بايـد در عـين شـباهت بـا موضـوع مـورد
تقليد تفاوت داشته باشد و در عين حال بايد بتوانيم با ديدن تصوير بـه يـاد اصـل ،يـا بـه تعبيـری الگـو،
بيفتيم .78به اين صورت افالطون از خالل مقايسة تصوير نقاشي با نام راه به سوی آخرين ويژگي تصـوير
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يعني الگو مي برد .78كراتولوس وادار به تصديق اين مطلب مي شود كه ممکن است يك «نام شامل همـة
حروف مناسب نباشد ،ولي اگر دربردارندة الگوی شي باشد هنـوز آن را تـوصيف ميكند ».البته بهتر است
كه تمــام حروف متناسب با شي باشنــد زيـرا در اينصورت شي بهخوبي توصيف خواهـد شـد (a 7-5
.)277
سقراط به نوعي موفق ميشود تصديق كراتولوس را درمورد امکان وجود نام نادرسـت بـه دسـت آورد.
اما در عين حال هنوز از پذيرش نام نادرست واقعا نام است سر بـاز مـي زنـد؛ بنـابراين سـقراط در ادامـه،
كراتولـوس را بــهنظـری خــالف ديــدگاهش؛ يعنـي تصــديق قـرارداد در ســخن گفــتن و بـهطــور كلــي
زبان ميكشاند ( .)277d – 275dدر اينجا افالطون بر نقش قرارداد تأكيـد مـيكنـد «قـرارداد و عـادت
بايد به هنگام سخن گفتن در بيان آنچه در ذهن داريم ،سهيم باشند )275b5-5( ».به نظـر وی ،قـرارداد
تعيين ميكند كه كدام مجموعه از حروف و هجاها در نام به كار گرفتـه شـوند .همچنـين قـرارداد نقـش
مهمي در ايجاد ارتباط بين افراد كه از يك زبان مشـترک اسـتفاده مـيكننـد ،بـر عهـده دارد (– 275b
.)277d
اما ،كراتولوس چون بر اين باور است كه نام با ناميده شـباهت كامـل و طبيعـي دارد ،تنهـا و بهتـرين
راه مطالعه و بررسي واقعيت را نام ها مـيدانـد ( .28)275 aداليـل وی بـرای اثبـات ديـدگاهاش عبارتنـد
از:
« -1نام گذار چيزهايي را كه مينامد بايد بداند .در غيراين صورت ... ،نام هايش اصال نام نخواهد بود»
(.)275 c1
« -2برهان قویای وجود دارد ...كه نام گذار فاقد حقيقت نبـوده اسـت [كـه عبـارت اسـت از اينکـه]
نامهای او تماما با يکديگر انسجام دارند» (.)275 c2-2
« -7درستترين تبيين آن است كه نيرويي برتر از نيروی انساني نخستين نـام هـا را بـه چيزهـا داد،
بهطوری كه آنها ضرورتا درست هستند» (.)278 c1-7
افالطون در بررسي داليل كراتولوس نخست به برهان دوم ميپردازد .او نشان ميدهد كه سازگاری و
انسجام برای درستي نام ها كافي نيست .عالوه براين نام ها درواقع سـازگار و منسـجم نيسـتند .افالطـون
معتقد است حتي اگر بپذيريم نامها با يکديگر سازگاری دارند ،بدين معنا كه جهان را به نحو واحدی نشان
21
مي دهند ،باز نميتوان گفت ممکن است شبيه ناميده باشند .بنابراين افالطـون دربرابـر صـورتگرايـي
كراتولوس موضع ميگيرد .افالطون نه تنها سازگاری نام ها را كافي نمي داند ،بلکـه همچنـين مـيگويـد
نام گذار در گام نخست ممکن است دچار اشتباه شده باشد .سقراط خطاب به كراتولـوس مـيگويـد« :امـا
شگفتانگيز خواهد بود اگر نام ها واقعا با يکديگر سازگار باشند .بنابراين اجازه بده بحث قبليامان را مرور
كنيم .ما گفتيم كه نام ها هستي يا ذات چيزها را به ما نشان ميدهند با اين پيش فرض كه همة چيزها در
حركت و سيالن هستند .آيا اين [چيزی] نيست كه تو فکر مي كني نام ها بيان مـيكننـد؟» (.)275e1-2
سپس سقراط به ريشهشناسي كلماتي نظير «اپيستمه» ميپردازد و ميگويد نام های اصلي و نخستيني كه
اين قبيل نامها از آنها مشتق شدهاند بيانگر سکون و ثبـات هسـتند ( .)273براسـاس ايـن فـرض كـه
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)فرضي كه شركت كنندگان محاوره به آن قائل اند( چيزهـا يـا در حركتنـد يـا در سـکون و نـه هـر دو.
22
درنتيجه ،بررسي نامهای چيزها به تناقض ميانجامد و نه سازگاری و انسجام.
افالطون سپس برهان اول را بررسي مي كند و ادعای خود كراتولوس را (كه نـام گـذار مـي بايسـت از
طبيعت چيزها شناخت داشته باشد) دليلي بر اين مطلب قلمداد ميكند كه راه شناخت ذات و هستي چيزها
به طريقي غير از نامهای آنهاست .هدف افالطون نشان دادن مشکل اساسي كراتولوس است كه حتي با
ادعايش در تناقض است و در اين فقرات  278 a-cنشان مي دهد كه يادگيری از طريق نـام هـا تنهـا راه
يادگيری دربارة چيزها نيست.
كراتولوس كه در برابر انتقادهای سقراط قرار مي گيرد برای آنکه درسـتي نـام هـا را از هرگونـه شـك
و ترديد برهاند ادعای ( )7را مطرح ميكند ( )278 c1-7و اظهار ميكند كـه كسـي كـه آنهـا را وضـع
كرده است خطاناپذير بوده است .اما افالطون مي گويد نمي توان پذيرفت كه قدرتي برتر از انسـان واضـع
نام ها باشد ،زيرا نام ها واقعا با يکديگر ناسازگارند و نشان دهندة اين واقعيت هستند كه بد وضـع شـده انـد
(.)278c
براساس آنچه بيان شد ،به خوبي ميتوان پي برد كه بنابر ديدگاه افالطـون كشـف معرفـت از طريـق
نامها حاصل نميشود« :مطمئنا هيچ فرد فهميدهای ،خود يا تربيت و پرورش نفس خـويش را بـه نـامهـا
نميسپرد ،يا بر آنها و نام دهندگان اعتماد نميكند )228c2-2( ».داليل متعددی برای اينکه انسان نبايد
مبنای تحقيق و پژوهش خود را بر نامها قرار دهد ،وجود دارد  :نخست آنکه تکيه بر نامها و اطالعاتي كه
از طريق آنها بدست ميآيد ممکن است منجر به فريفته شدن فرد شود .البته خود فرد در موقعيتي قـرار
ندارد كه بتواند متوجه اين امر شود ،زيرا وی فاقد ديد و بصيرتي فراتر از ديدی است كه از طريق نـام هـا
بدست ميآيد ( 275cو بعد) .ديگر آنکه اتکای صرف بر نام ها برای دستيابي به معيار مناسب برای تعيين
درستي نام ها به شکست ميانجامد .چنانکه افالطون ميگويد« :اما از آنجا كه بين نـام هـا جنـگ اسـت،
برخي مدعياند كه آنها شبيه حقيقت هستند و ديگران مدعياند كه آنها[خود حقيقت]اند .پـس چگونـه
بايد بين آنها داوری كنيم ،و از چه بايد شروع كنيم؟ ما نمي توانيم از نام های متفاوت ديگری كه [جـزء]
هيچ يك از آنها نيستند شروع كنيم .نه ،روشن است كه بايد به دنبال چيزی بـه غيـر از نـام هـا باشـيم،
چيزی كه برای ما بدون به كارگيری نام ها روشن سازد كه كداميك از اين دو نوع نام ،نـام هـای حقيقـي
هستند -يعني ،نامهايي كه حقيقت را دربارة چيزهايي كه هستند بيان ميكننـد» ( .)278d2- eاز اينـرو،
نه تنها داور نهايي درستي نام ها در خود نام ها قرار ندارد ،بلکه همچنـين مطابقـت يـا عـدم مطابقـت بـا
طبيعت ناميده معيار درستي يا نادرستي نامها است .افالطون در اين راستا ميگويد:
اگر واقعا اينگونه باشد كه انسان بتواند دربارة چيزها از طريق نام ها بيـاموزد و همچنـين دربـارة
آنها از طريق خودشان خود چيزها بتواند بياموزد ،كدام راه برای آموختن دربارة آنهـا [چيزهـا]
بهتر و روشنتر است ؟ آيا آموختن از تصاوير بهتر است...؟ يا آموختن از حقيقت بهتر است؟ (-8
.)278a2
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بدين ترتيب ،ترجيو افالطون در مطالعـة چيزهـا كـامال مشـخ مـيشـود كـه بـه ورای مطالعـات
زبانشناختي مي رود ،زيرا تحقيق براساس نام ها و به عبارت كليتر پژوهش بر اساس زبان پژوهشي اسـت
كه مبتني بر تصاوير حقيقت و نه خود حقيقت است و همواره بين محقق و موضوع تحقيق واسطه؛ يعنـي
زبان ،وجود دارد .بنابراين ،پژوهش از طريق نام ها نميتواند جايگاه معرفت را بدست آورد .بعالوه ،تحقيق
براساس نامها پژوهشگر را در تماس بيواسطه از متعلقات تحقيق قرار نميدهد.
اگر بخواهيم به طور خالصه مشکالت تحقيق و مطالعة واقعيت را براساس نام ها برشماريم ،ميتـوانيم
به  )1خطر فريفته شدن بوسيلة نام ها درمورد طبيعت و ماهيت واقعيت  )2قـرار داشـتن معيـار درسـتي و
نادرستي نام ها در چيزی غير از خود نام ها و  )7فقدان معرفت و آشنايي بيواسطه با متعلق تحقيق اشـاره
كنيم .بنابراين راه پژوهش چيزی جز بررسي اصول نخستين تحقيق نيست كه همانا راه ديالکتيك اسـت
كسانيکه اصول نخستين خود را با دقت بررسي كرده باشند مجاز به استنتاج باورهای بعـدی هسـتند .امـا
اتکای صرف به انسجام اتفاقي نام ها انسان را در برابر خطاهای كشف ناشده در كل سيستم مصـون نگـاه
نمي دارد .اين نوع نگاه افالطون در ساير محاورههای وی نيز قابل پيگيری است .برای مثال مي توان بـه
جمهوری و تمثيل خط اشاره كرد كه افالطون به مذمت هندسهدانان و رياضي دانان را مـورد مـي پـردازد،
زيرا آنها براساس روش فرضيه عمل مي كننـد؛ يعنـي ،بـرخالف فيلسـوف و ديالکتيـك دان ،مفروضـات
خويش را مسلم تلقي ميكنند و نميكوشند از آنها تبييني ارائه دهند .اما ديالکتيك دان نه تنها مفروضـات
را به جای اصول نخستين نميگيرد بلکه از آنها به عنوان سنگ گدار برای صـعود بـه اصـل نخسـتين و
نامشروط استفاده ميكند (جمهوری .27)511 c7-d1،بنابراين ،بهنظر افالطون تحقيق مبتني بر ديالکتيك
شکل نهايي تحقيق است كه نسبت به ساير اشکال پژوهش روشنتر است ،زيرا بيشتر از همه در حقيقت
سهيم است (جمهوری .)511 e2-2 ،اين نوع تحقيق نه متکي بر مفروضات اثبات نشده است و نه اتکای
صرف به انسجام دروني دارد .در كراتولوس نيز افالطون درمورد اتکاء بر نام هـا و انسـجام درونـي آنهـا
برای نشان دادن پيشفرض نامگذار درمورد طبيعت واقعيت هشدار ميدهد .وی معتقد است اگر انسجام و
سازگاری نامها بيانگر اين باشد كه ذات و طبيعت واقعيت در سيالن اسـت نمايـانگر درسـتي بـاور آنهـا
نيست .در همينجا افالطون بار ديگر پای آنچه در نظام فلسفي وی موسوم به مثل است را به بحـث بـاز
ميكند .او اين نظريه را دربرابر ديدگاه پيروان هراكليتوس مطرح ميكند كه بر اين باورند كه واقعيـت در
حركت و سيالن هميشگي است .سقراط خطاب به كراتولوس ميگويد:
سقراط :اكنون اجازه بده اين مطلب را بيشتر بررسي كنيم تا اين واقعيت كه بسياری از نام ها كه
ظاهرا به همان جهت تمايل دارند ،فريب[مان] ندهد ...نامگذاران واقعا براساس اين باور كه همه
چيز همواره درحال حركت و سيالن است ،اقدام به نام گذاری كردهاند ،و اتفاقا چيزها درواقع بـه
اين نحو اصال نيستند ،بلکه نام گذاران خود در گردابي افتادهاند و به دور آن مي چرخنـد ،و مـا را
با خود ميكشانند .كراتولوس پرسشي كه به سهم خود اغلب از آن رؤيايي دارم [ اين است] :آيا
ما ميگوييم كه خود زيبايي وجود دارد ،و خود خير و به همين نحو برای هر يك از چيزهايي كه
هستند يا نميگوييم؟
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كراتولوس :سقراط فکر ميكنم ،وجود دارد.
سقراط :اجازه نده كه تحقيق كنيم چهرهای خاص يا چيزی از ايـن نـوع زيبـا اسـت ...آيـا بايـد
بگوييم كه خود زيبايي همواره چنان است كه هست؟
كراتولوس :مسلما (.)278 b18-d3

براساس فقرة فوق ديدگاه افالطون دربارة طبيعت واقعيت روشن ميشود كـه واقعيـت بـرخالف نظـر
پيروان افراطي هراكليتوس از ثبات برخوردار است .البته همچنين ،به محـض آنکـه كراتولـوس تصـديق
ميكند كه زيبايي چيزی است موضع خود ،سيالن عام و هميشگي ،را ويران ميكند .در ادامـه افالطـون
ادعا ميكند كه شرط امکان سخن گفتن و معرفت ،ثبات است .به ديگر سخن ،وی معتقد است توانايي ما
بر سخن گفتن و شناختن بر نادرستي نظرية پيروان افراطي هراكليتوس و از جمله كراتولوس داللـت دارد
( .)278d8-11بنابراين پيشفرض معرفت و زبان چيزی غير از ثبات نيست و بدين سان افالطـون بـا رد
هراكليتوس گرايي افراطي به اثبات اساسي ترين اصول مابعدالطبيعة خود يعني مثل مي پردازد .نـام هـا نيـز
بايد نمايانگر ثبات واقعيت باشند.
نتیجهگیری
در اين مقاله كوشش شد كه در وهلة نخست چرايي پرداختن افالطون بـه «زبـان» بررسـي شـود .از
اينرو به آموزة پارمنيدس كه بيانگر ارتباط بين هستي ،انديشه و زبان است ،اشارتي اجمالي و امکان هـای
تفسير نادرست آموزة او از سوی سوفسطاييان و برداشت ويژة آنان از فن لوگوی بررسي شـد و همچنـين
نشان داديم كه چگونه سوفسطاييان زبان و فن سخن وری را به خدمت گرفتنـد و آن را از حقيقـت تهـي
ساختند.
بنابراين نشان داده شد كه افالطون به ضرورت و با توجه به سنت فلسفي و فکری زمانة خويش بايـد
موضع خود را درمورد «زبان» ،براساس نظام فلسفي اش ،روشن سـازد .از اينـرو افالطـون در كراتولـوس
ضمن بررسي آرای قراردادگرايانه هرموگنس (و پيوند دادن آن با آموزههـای نسـبيگرايانـه و غيرمنطقـي
سوفسطايياني چون پروتاگوراس و ائوثودمـوس) و همچنـين آرای طبيعـت گرايانـه كراتولـوس (و روشـن
ساختن نسبت آن با آموزة سيالن كلي هراكليتوس) دو هدف را پي مي جويد :نخسـت آنکـه وی معضـل
نهفته در هر دو نظريه ،يعني عدم امکان بيان جمله نادرسـت را آشـکارا نمايـان مـيكنـد و ديگـر آنکـه
افالطون با اتخاذ موضع غايت گرايانه و اعالم هدف ناميدن؛ يعني گفتگو به روشني سخن از بنيادی تـرين
نظرية فلسفه خـويش (يعني نظرية مثل) مي راند و بيان مي كند كه نام بايد ذات ناميـده را نشـان دهـد و
نامي درست است كه نشاندهندة ذات شي باشد .بدينترتيب با توجه به آنکه در فلسفة افالطون ذات شي
همان مثال آن شي است ،شناخت و گفتگو هنگامي ممکن مي شود كه مثل وجود داشـته باشـند .عـالوه
براين در بن تمام استدالل هايي كه افالطون در برابر مواضع هرموگنس و كراتولوس اظهار مي كنـد ايـن
مطلب قرار دارد كه صرفا با استناد به زبان نمي توان به حقيقت دست يافت و حتي شرط وجود زبان وجود
حقايق ثابت و نامتغير است.
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پینوشتها
 .1البته بايد توجه داشت كه لوگوس طيف گستردهای از معنا را در برميگيرد و تنها يکي از معـاني آن
زبان و گفتار است .برای معاني لوگوس رجوع شود به ت.بورشه ،ترجمة كـورش صـفوی .1785:121 ،در
اين نوشتار لوگوس به معنای گفتار و در حالت كلي به معنای زبان در نظر گرفته شده است.
 .2در فهم آرای هراكليتوس مهمترين و كليدیترين امر دريافتن معنای لوگـوس اسـت .بنـابراين بـه
گمان نگارنده پارههای  1،2،112و 58در دستيابي به اين هدف اهميت فراواني دارنـد .امـا بـهطـور كلـي
براساس پارههای ياد شده مي توان مدعي شد كه لوگوس نزد هراكليتوس حقيقتي است عيني و قـانون و
ساختار جهان و امری مشترک و همگاني.
3. conventionalism
4. naturalism

 .5پارمنيدس در اين ابيات ميگويد ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν :جملهای كه بسيار مبهم است و ترجمة
آن دشوار .ترجمة معمولش عبارتست از« :آن هست يا آن نيست «بهنظر كرک اين پرسش برميخيزد كه
«آن» چيست؛ در مورد ابهام و دشواری آن رک .Kirk,1984:269-270 .به نظر كرک يکي از علل ايـن
ابهام عدم آگاهي پارمنيدس از «معنای محمولي و وجودی كلمه يوناني  ἔστινاستIbid: 269 ».
 .5ترجمة خراساني (با اندكي تصرف) .رک .خراساني.233 -288 :1782 ،
 .3همين جا به خوبي ميتوان تضاد برداشتي را كه كراتولوس (كه پيرو هراكليتوس اسـت) از حقيقـت
دارد دريافت؛ بنا بر عقيدة او حقيقت چيزی جز سيالن كلي نيست و افالطون در محـاوره كراتولـوس بـه
بررسي و نقد اين ديدگاه و ارتباطش با زبان ميپردازد.
 .8بورشه،ی.ه.ی اشنايدر.5 :1785 ،
 .8در اين نوع رويکرد به زبان كاركرد اصلي زبان نامگذاری است و بايد نام داللت و ارجاع بـه ناميـده
شده در عالم واقع داشته باشد ،در نتيجه نه تنها امکان سخن كذب وجود ندارد ،بلکه تناقض نيـز ممکـن
نيست .بنابراين ممکن نيست دو فرد درمورد شي واحدی سخنان متناقضي بگويند« ،زيرا يا چيـز واحـدی
ميگويند كه در اينصورت هيچ تناقضي وجود ندارد ،يا فردی دربارة آنچه هست ميگويد ... ،و فرد ديگری
دربارة چيز متفاوتي از آنچه كه فرد نخست ميگويد سخن ميراند» (.)Kerferd,1981: 88
 .18ميتوانيم نخستين كوشش وی را در اين راستا در ائوثودموس ببينيم كه در كراتولوس ،ثئـايتتوس
و در نهايت سوفيست ادامه مييابد.
 .11جنبش سوفسطايي «اساسا الگو يا نوعي انديشهورزی در دورهای تقريبا بـين سـالهـای  258تـا
 788قبل از ميالد است» (تيلـور ،ترجمـة مرتضـوی )221 :1788،كـه نـام  25نفـر در تـاريخ بـهعنـوان
سوفسطايي حفظ شده است ،اما متأسفانه از آثار اكثـر آنـان چيـزی برجـای نمانـده اسـت ،حتـي از آثـار
سوفسطاييان بنامي چون پروتاگوراس و گرگياس .بنابراين داوری دربارة آنها بسيار دشوار اسـت و آنچـه
در اين نوشتار مي آيد بيشتر براساس نگرشـي اسـت كـه حاصـل قضـاوت منفـي سـقراط و افالطـون از
سوفسطاييان است ،كه در اين نوع قضاوت آريستوفانس (رک به كمدی ابرهايـش كـه سـقراط را نيـز از
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جملة سوفسطاييان ميداند) و ارسطو نيز سهيماند .از جمله مفسراني كه بهنظر ميرسـد نگـاه مثبتـي بـه
سوفسطاييان دارد ،گمپرتس است (گمپـرتس ،ج)278-512 :1735 ،1؛ همچنـين در مـورد نقـش مثبـت
سوفسطاييان در شکلگيری حقيقت رک .ديباج.158-188 :1781 ،
اما مسلم است كه ميتوان تغيير توجه از طبيعت و علوم طبيعي به انسان و به علوم انساني را به آنها
نسبت دارد و همچنين آموزگاری و طلب مزد در برابر آموزش و نيز سفر به شهرهای مختلـف يونـان بـه
منظور آموزش بهويژه آموزش جوانان ثروتمند برای دستيابي به موفقيتهای سياسـي؛ بـر همـين اسـاس
است كه سخنوری و آموزش آن نزد آنها اهميت فراواني مييابد.
 .12در اينجا منظور از لوگوی ،جمع لوگوس است.
 .17تمام ارجاعها و نقلقولهای مستقيم به كراتولوس و نيز سـاير محـاورههـای افالطـون براسـاس
مجموعه آثار افالطون ويراستة  Cooperاست:

Plato, 1997, Complete works, Edited with Introduction and Notes by John
Cooper.

 .12ر.ک پروتاگوراس .713b5 ،پروتاگوراس اعالم ميكند كه سوفيست است و اشتغال به امر آموزش
دارد.
 .15يعني لوگوس از نظر ارزشي خنثي است و چيزی جز عالمت و نماد نيست.
 .15افالطون آموزش درستي كلمات را به سوفسطاييان -بهطور خاص به پروتاگوراس -نسـبت مـي-
دهد ر.ک كراتولوس 781 b؛ و در دربارة پروديکوس ر.ک كراتولوس  782dو ائوثودموس  .233 bبرخي،
مانند هکفورث ،معتقدند پروتاگوراس كتابهايي تحت عنـوان درسـتي نـامهـا ( the correctness of
 )namesو نيز طرز بيان درست ( )correct dictionبه نگارش درآورده اسـت .بـه نقـل از Guthrie,
1971, Vol:III: 205.

 .13بهنظر گمپرتس گفتة پروتاگوراس نه فقط داللت بر انسان فردی ندارد بلکه «انسـان نـه مقيـاس
كيفيت بلکه مقياس وجود اشيا»ست .به اين معنا كه پروتاگوراس با انکار فيلسوفان الئايي درمورد گـواهي
و صدق حواس در مقابل آنان قرار ميگيرد و ميگويد «انسان يا طبيعت انساني مقياس وجـود اشياسـت.
يعني ما فقط چيزهای واقعي را ميتوانيم به ادارک حسي دربيـابيم؛ آنچـه واقعيـت نـدارد ممکـن نيسـت
موضوع ادارک حسي باشد( ».گمپرتس ،ج ،1ترجمة لطفي)1735:238
 .18استنباط ارسطو نيز از آموزة پروتاگوراس اين است كه براساس آن ميتـوان هـمزمـان دو سـخن
متناقض را كه هر دو به يك اندازه درستاند درمورد يك شي واحد بيان كرد و ميتوان هرچيزی را به هر
موضوع حمل يا از آن سلب كرد .رک (مابعدالطبيعه18 ،ب  .)1883او اين آموزه را همانند ديدگاه كسـاني
چون آنتيستنس ميداند كه معتقد به عدم امکان تناقضاند (مابعدالطبيعه5 ،الف .)1888
 .18افالطون در سوفيست ميگويد «آيـا انديشـه و سـخن ايـنهمـان نيسـتند ،بـهجـز آنکـه آنچـه
انديشه مي ناميم سخني است كه بدون صوت رخ مي دهـد؛ [يعنـي] گفتگـوی درونـي نفـس بـا خـود؟»
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(سوفيست )257e ،همچنين در ثئايتتوس ( )188e-188aو فيلبوس ( )78c-eنيز به ذكر همـين مطلـب
ميپردازد.
 .28افالطون نه تنها در كراتولوس ،بلکه در ساير محاورههايش نيز از مثل بهعنوان شرط معرفت يـاد
ميكند :پارمنيدس 175b-c؛ تيمائوس 51d7-5
 .21برای نمونه ميتوان به ا .ای .تيلور ،فريدلندر ،پـل ش ری اشـاره كـرد(Anagnostopoulos, .
) 1973: 319, n: 2در مقابل اين گروه از شارحان چارلز كان قابل ذكر است كه تأكيد اين محاوره را نـه
بر مسائل زبانشناختي بلکه بر مسئلة وجودشناختي ميداند ()Kahn, 1973: 153؛ نگارنده همنظر با كان
معتقد است «كل نکتة اين محاورة طوالني دربارة نامها ما را به ورای كلمات به چيزها و سرانجام به مثل
هدايت مـيكنـد» ()ibid؛ و مؤيـد ايـن مطلـب فقـرههـای  788a-788eو  278c-228dو نيـز نقـش
ديالکتيكدان در فرايند نامگذاری است.
 .22آناگنستپولس از اين نظر دفاع ميكند و كراتولوس را نخستين كوشش «برای حل مسئلة فلسفي
نسبت بين سرشت و ساختار زبان و سرشت و ساختار جهان جهـت بـهكـارگيری شـناختمـان راجـع بـه
سرشــت و ســاختار زبــان بــرای رســيدن بــه شــناخت سرشــت و ســاختار جهــان» مــيدانــد
) .(Anagnostopoulos, 1973: 320فريدلندر نيز معتقد است آنچه در كراتولوس مورد پژوهش قـرار
ميگيرد نه منشأ زبان آنگونه كه مثال ما در آثار اپيکور و رواقيان ،يا نزد هردر و هومبولت ميبيـنم ،بلکـه
درستي نامها يعني ارتباط بين كلمات و چيزهاست ( .)Friedländer,1964: Vol. II: 196
 .27بهنظر ميرسد عالوه بر آنکه واينگارتنر معتقد است در كراتولوس بـه مسـئلة نـامهـا بـه جهـت
خودشان پرداخته نميشود ،بلکه بررسي آنها «در نسبت با برداشت افالطوني از روش فلسـفي» اسـت و
روش فلسفي افالطون را همانا ديالکتيك معرفي ميكند ()Weingartner, 1970: 7؛ از اينرو به گمـان
نگارنده مي توان وی را از جمله شارحاني دانست كه رويکـرد وجودشـناختانه را در ايـن محـاوره برجسـته
ميكنند .اما همچنين وی از ديدگاه فوق نيز پشـتيباني مـيكنـد ( .)ibid, : 18; 20;21;24بـا ايـنحـال
موضع واينگارتنر در اين مورد قابل ترديد است ،زيرا هرچند وی در تأييد ديـدگاه خـويش بـه فقـره 787
استناد ميكند كه بنابر آن قانونگذار بايد در ساخت نام به آيدوس ( )εἶδοςبنگـرد امـا نظـارت و داوری
قانونگذار كه به تعبير ديگر همان ديالکتيكدان است مانع از اين نيست كه نامها كـامال درسـت باشـند،
زيرا در نهايت نام ها بايد در صداها و هجاها تجلي يابند كه متعلق به جهان محسوس هسـتند و درنتيجـه
دستخوش تغييرند .از اينرو برخالف ديدگاه واينگارتنر نمي توان گفت افالطون درصدد ايجـاد يـك زبـان
ايدهآل است .شايد در اينجا نيز بتوان توازی بين جهان محسوس و نامها برقرار كـرد ،بـه ايـن معنـا كـه
هرچند جهان محسوس روگرفتي از مثل است اما از كامل بودن سر باز ميزند و نامها نيز كه ،در بهتـرين
حالت ،با نگريستن بر آيدوس ساخته مي شوند ،هرگز به طوركامل درست نخواهند بود و به تعبيری كامـل
نخواهند بود.
 .22سيمون كلر عالوه بر آنکه معتقد است افالطون در كراتو لوس خواهان نشان دادن اين است كـه
راه مطالعه چيزها از طريق نام ها نيست ،همچنين بر اين نظر است كه ريشهشناسيهای صورت گرفته در
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اين محاوره اعتماد ما را به ريشهشناسي «بهعنوان بخشي از تحقيق فلسفي از بين ميبرد» (cf. Keller,
)Simon. 2000 : 284-5

 .25كريستين توماس معتقد است راه برگزيده برای مطالعة چيزها از طريق نامها نيست و افالطون در
كراتولوس در پي نشان دادن اين مطلب است و بهصراحت ايـن موضـوع را در ( )278b5-8بيـان كـرده
است).( Thomas .2008, p.341
 .25زيرا مبنای اين ديدگاه آن است كه «براساس وجود رابطة طبيعي بين نام و واقعيت يـا موجـودات
مي توان از طريق نام به خود واقعيت يا موجود شناخت پيدا كرد و اين شناخت ضرورتا درسـت و صـحيو
است ،زيرا نام براساس نسبتي طبيعي (و نه وضعي) با واقعيت قرار دارد( ».يونسي)158 :1783،
 .23در اين باره رک .به مقالة نگارنده تحت عنوان «ضرورت سـبك محـاوره در فلسـفه افالطـون»،
جاويدان خرد.12 :1782 ،
 .28ظاهرا افالطون در اين محاوره از شرح روش ديالکتيکي طفره ميرود ،چنانکه ميگويد «چگونگي
دانستن و كشف كردن راجع به چيزهايي كه هستند شايد موضوع بسيار عظيمي برای من يـا تـو باشـد».
( )278b 2-5اما بايد توجـه داشـت كـه سـرنخ هـايي در ايـن محـاوره وجـود دارد كـه همچنـان شـأن
ديالکتيكدان و كاركرد ديالکتيك را از نظر افالطون نشان ميدهد؛ برای مثال بيان ميكنـد كـه از يـك
سو ،ديالکتيكدان بهكار برندة زبان است [در مقام معلم] و بنابراين بهترين داور دربارة زبـان ( )788d-eو
از سوی ديگر ناظر بر وضع كلمات و نامهاست .بنابراين مي توان استنباط كرد كه براساس نظارت و توان
داواریای كه ديالکتيكدان بر وضع نامها دارد ،دارای معرفتي است كه به زبان وابسته نيست.
 .28گرچه هر يك از محاورههای افالطون از استقالل خاص خود برخوردارند -بـرای مثـال لوسـيس
دربارة دوستي و ثئايتتوس دربارة شناخت است -با اين حال با يکديگر نيز پيوند عميقـي دارنـد؛ چـه بسـا
برای فهم نظر افالطو ن درمورد موضوعي خاص بايد نظر به كل آثار وی داشت .بنابراين در اينجا نيز بـه
گمان نگارنده ،هرچند روش ديالکتيك نزد افالطون شامل گفتگوی سقراطي ،روش ابطالي (النخسـي) در
محاورههای اوليه و نيز ديالکتيك توصيف شده در محاورههای مياني ،بهويژه جمهوری ،است و همچنـين
ديالکتيك محاورههای متأخر مانند سوفيست و مردسياسي را نيز دربرميگيرد ،با توجه به تاريخ كراتولوس
و قرار گرفتن آن در دستة آثار مياني مي توان گفت بيشتر ديالکتيك جمهوری قابل تصـور اسـت .دربـارة
ديالکتيك در فلسفة افالطون رک .فتحي .1-22 :1787 ،كان كراتولوس را با توجه به سبك نوشتاری آن
از نظر زماني با فايدون و مهماني در يك گروه قرار ميدهد ،اما مقـدم بـر جمهـوری مـيدانـد ( Kahn,
 .)1999: 363-364ولي براساس محتوای كراتولوس بهنظر ميرسد بايد آن را پس از جمهوری و نزديك
به دوران آثار متأخر افالطون مانند ثئاييتوس دانست ،زيرا كراتولوس بهنـوعي آنچـه را كـه در جمهـوری
بيان شده است ،بهويژه بحث از ديالکتيك را ،پيشفرض ميگيرد و همچنين سرآغازی برای مسائلي است
كه در ثئايتتوس و سوفيست به شکل كاملتری مطرح و حل ميشوند ،مانند مسئلة خطا .دربارة تـاريخي
كه افالطونپژوهان درمورد كراتولوس قائلند رک .)Sedley, 2003: 6-7( .سدلي معتقد است كراتولوسي
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كه ما در اختيار داريم ويراست دومي است كه افالطون از آن به عمـل آورده اسـت و افالطـون تغييـرات
دورة متأخر زندگي فکری خود را در آن اعمال كرده است (.)ibid
30. convention
31. agreement

 .72بسياری از شارحان اين پرسش را مطرح كـرده انـد كـه آيـا افالطـون مجـاز اسـت كـه از بحـث
دربارة جملة درست يا نادرست ،بسوی درستي يا نادرستي نام حركت كند؟ برخي از آنها مانند رابينسـون
معتقدند ( )Robinson, 1956: 328افالطون در اين استدالل دچار مغالطه تقسيم شده اسـت ،بـه ايـن
معنا كه اگر يك كل ويژگي خاصي داشته باشد ،اجزای تشکيلدهنـدة آن نيـز ضـرورتا از همـان ويژگـي
برخوردارند .اما كان بر اين باور است كه افالطون مرتکب خطای مغالطه نشده اسـت و مـيگويـد زمـاني
يك جمله درست است كه هر دو نام تشکيلدهندة آن صادق باشند و در جملة نادرست دسـتكـم يکـي
از نامها نادرستاند ( .)Kahn, 1973: 159-160البته اين نوع دفاع مبتني بر آن است كه افالطون نـام
را در يك جملة اتمي مانند «سقراط انسان است» در نظر ميگيرد و بر اين مبنا قائل بـه صـدق و كـذب
نام است.
 .77بهطور كلي ،همانطور كه آناگنستپولس اشاره مـيكنـد ( Anagnostopoulos, 1973: 330,
 ،)n:17اين پيشفرض انديشة يونانيان است كه كاركردِ ابزار آنچيزی است كه آن ابزار ميتوانـد انجـام
دهد يا بهتر از هر چيـز ديگـری آن را انجـام مـيدهـد .بـرای مثـال ،رک ارسـطو اخـالق نيکومـاخوس
الف28 -1888ب  .1883اين ديدگاه در بخشهای ديگر كراتولوس بار ديگر مطرح ميشود 228e :و -e
.275d
 .72يکي از مواردی كه مي توان مبنايي برای ديدگاه آن دسته از شارحاني دانست كه معتقدنـد هـدف
افالطون در كراتولوس ايجاد يك زبان ايدهآل است آن است كـه بـهنظـر افالطـون بـهكاربرنـدة اصـلي
نامها ديالکتيكدان است زيرا وی ميداند چگونه آنها را بهكار برد ( ،)788cزيرا برخالف نظر هرمـوگنس
نه تنها نامگذار كار هر كسي نيست ،بلکه بهكاربرنده اصلي نام نيز نـه مـردم عـادی بلکـه ديالکتيـكدان
است.
 .75همچنين رک ( )222d2-7و (.)227e3-8
 .75كان معتقد است از آنجا كه نامها عالمت ( )signهستند ،بنابراين نامهای مختلف در يك زبـان و
حتي زبانهای مختلف تا آنجا كه «مظهر يك مثال واحد هستند» ميتوانند بـه اشـکال مختلفـي باشـند
. Kahn, 1973: 164
 .73الزم به ذكر است در نسبت فلسفه سياسي و فلسفه زبان افالطون ،معادل مدل بـرای الگـو آورده
شده است.
 .78ديدگاه كلي افالطون درمورد جهان محسوس (يعني تقليدها و روگرفتها -و جهان مث ل) (يعنـي
اصلها و الگوها) و نسبت آنها با هم در اينجا نيز گويي انعکاس يافته است.
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 .78يونسي بيان مي كند ،اين ويژگي تصوير ،يعني الگو ،براساس برداشت افالطون از هنر نقاشي كـه
تقليدی واقعگراست معنا مييابد .رک .يونسي.218 :1783 ،
 .28بهنظر كرومبي با اين اظهار نظر كراتولوس خود را بهعنوان اولين فيلسوف زبان مطرح مـيسـازد.
(.)Crombie, 1963: 484
41. formalism

 .22بايد توجه داشت در اينجا عدم سازگاری بين دو دسته از نـامهـا براسـاس دو جهـانبينـي اسـت:
نامهايي كه براساس جهانبيني حاكي از ثبات و سکون حاصل ميشـوند در برابـر نـامهـايي كـه مبتنـي
بر جهانبيني حاكي از حركت و سيالن كلي هستند ،قرار گرفته ميشوند .از اينرو سقراط تالش مـيكنـد
كه بر سازگاریای كه كراتولوس از آن دفاع ميكند با عرضـه كـردن ريشـهشناسـي كلمـات مبتنـي بـر
جهانبيني ثبات خدشه وارد سازد و اينگونه نيز نشان ميدهد با تکيه بر نامها نميتوان به حقيقت دسـت
يافت.
 .27در مورد روش فرضيه ،رک .به «روش فرضيه در فلسفة افالطون» ،ابوئي مهريزی-21 :)1785( ،
.1
فهرست منابع
ابوئي مهريزی ،مليحه« ،)1782( .ضرورت سبك محاوره در فلسفة افالطون» ،جاويدان خرد ،سال دهم،
شمارة اول .ص .77-5
ابوئي مهريزی ،مليحه« ،)1785( .روش فرضيه در فلسفة افالطون» ،پژوهشهای فلسفي ،سال دهم،
شمارة نوزدهم ،ص  ،1-21دانشگاه تبريز.
ارسطو ،)1733( .متافيزيك (مابعدالطبيعه )،ترجمة شرفالدين خراساني ،تهران :انتشارات حکمت.
بورشه.ت و ديگران ( ،)1785زبانشناسي و ادبيات (تاريخچه چند اصطالح) ،ترجمة كورش صفوی،
تهران :انتشارات هرمس.
تيلور ،كريستوفر چارلز ويستن ،)1788( .تاريخ فلسفة راتلج :از آغاز تا افالطون ،ترجمة حسن مرتضوی،
تهران :انتشارات چشمه.
خراساني ،شرفالدين ،)1782( .نخستين فيلسوفان يونان ،تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
ديباج ،موسي( ،)1781( .مجموعه مقاالت سمينار) سقراط فيلسوف گفتگو ،تهران :انتشارات مركز
بينالمللي گفتگوی تمدنها.
شفيع بيك ،ايمان« ،)1782( .زبان و معرفت در كراتولوس افالطون» ،حکمت و فلسفه ،سال يازدهم،
شمارة چهارم ،ص .51-38
فتحي ،حسن (« ،)1782ديالکتيك در فلسفة افالطون» ،نشرية دانشکدة ادبيات و علوم انساني (شمارة
تخصصي فلسفه).شمارة  ،185دورة  ،25ص 1-22
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