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  شناسي رياضي افالطون در تفاسير اسالمي و غربي هستي؛ نقي باقرشاهي محمد ساكت نالكياشري، علي

 

������ ا���� و ���ا����ن  ��� یر �	���  ����  � 
  ٢شاهيباقر علي نقي ،١ياشرينالک محمد ساکت

  دهيچک

 ياضينکه معرفت رياما ا ،شده استميشمرده  ينيقيات همواره از علوم ياضير
. بوده است ياضيلسوفان ريدانان و فياضير يذهن همواره دغدغه ،ستيچ ةدربار

ما  شهيجهان ذهن و اند مجرد و مفارق از يامور ،ياضيه که متعلقات رين نظريا
باور را با تمام  لسوفان واقعيف از عده زياديهستند به افالطون نسبت داده شده و 

 را يو ياضير فلسفه ،مفسران افالطون. اند دهيگرا نام شان افالطونينظرها اختالف
بطور شفاف و  يشناس ، چه از لحاظ معرفتيو معناشناس يشناس يچه از لحاظ هست

افالطون و ابهام در  ياضير فلسفه ين امر باعث بدفهمياند و ا ر نکردهيسازگار تفس
افالطون  يشناس ياز هست يريتفس ،چارديپراز جمله، . ده استياو گرد کل فلسفه

ن يبر اساس ا. محسوسات هستند نيهم ياضيمتعلقات ر ،موجب آنارائه کرد که ب
ل از ين تمثيو ابهامات موجود در ا هشد ريتفس يگريد ل خط به گونهيتمث ،ريتفس

ر ير تفاسيم و آن را با سايکنيم ير را بررسيتفس نوشتار اينن يما در ا. روديان ميم
 ياضير و آثار آن را در کل فلسفه كرده سهيافالطون مقا ياضير يشناس يهست

ر يتفس برخالف افالطون ياضيفلسفه رم يدهيم و نشان ميينمايافالطون مالحظه م
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ن يصدرالمتأله يبر اساس استداللها ،عالوهب .ستيبناسراف ن ير معمايدرگ آن يسنت
 نکه فلسفهيجه اينت ؛کامالً سازگار است يي هينظر يشناس يلحاظ هستمثل ب ةينظر

  .سازگار است يي افالطون فلسفه ياضير

ط، ل خيمثت ،ياضير ، فلسفهيناسش ي، هستيباورواقع افالطون،: ها دواژهيکل 
  بناسراف، مالصدرا يمعما

*      *      *  

  مقدمه

استنباط  به يابيدست ن حال،يشمرده شده و در ع ينيقي علومات همواره از ياضير
نکه يدر ا يکس. بشر بوده است ياالت ذهناز اشتغ شهيهم زين ياضيم ريدرست مفاه

و  شک نداشته» درجه است ۱۸۰مثلث هر  يداخل يايمجموعه زوا«ا ي» ۲+۲=۴«
که عالوه بر  لحاظ شده ير تجربيق متغيبرتر از حقارو از آن ياضيق ريحقا. ندارد

 ينيع ياضير ياياما اگر قضا. ستا  ز شمرده شدهيواجد صفت ضرورت نت، ينيع
صدق  ضامن يزيچه چ ،گريد عبارتند؟ بيگويسخن م يقيهستند، از چه حقا

 ؛کردتوان طرح يز مين يتجرب يايقضا ةن پرسش را درباري؟ هماست ياضير يايقضا
نروست ياز ااست،  ينيقت عيک حقي» کاغذ قرار دارد يقلم رو«م ييگويم يوقت مثالً
با  يخاص يکيزيفما روابط  يها و باورها مستقل از خواسته ،يجسم خارجدو  که

ن يت آن را تضمينيه، عيوجود مستقل موضوع قض ،گريبه سخن د. دارند يكديگر
 يزيست؟ چه چيمرهون چ ياضير يايت قضاينيت، عينيز عن برداشت ايبا ا. کنديم

 ةات دربارياضيراصالً تر، ير کليتعب؟ بشوديم» ۲+۲=۴« هيقض موجب صدق است که
اء ياش ات به مطالعهياضين است که ريا رسديکه به ذهن م ين پاسخيست؟ نخستيچ
  .خواننديم يصدق را واقع باور لهئاز مس يبرداشتن يچن. پردازديم ياضير

ا کذب يصدق  ن آنها موجبيو روابط ب ياضياء رياشن برداشت، يار اساس ب
 لهئاز مس يبرداشتن يچن يدارا معموالً زيدانان نياضير. شونديم ياضير يايقضا

معاصر،  دان برجستهياضير، ١پمن برسيات هستند و به قول لياضيصدق در ر

                                                 
1. Lipman Bers 
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 . »گراست شه افالطونين کار هميدان در حياضير«

 ياضياء ريو معرفت به اش يهست لهئبه مس ١ل خطيور خاص در تمثافالطون بط
ن يافالطون، ا ياضير يشناسينادرست مفسران از هست يپرداخته است، اما برداشتها

، ياضير يشناس يعالوه بر هست يطورکلو ب ابهام قرار داده از يرا در پوشش ليتمث
ن است يله ائمس. است افالطون را فراهم نموده يشناس يکل هست يموجبات بدفهم

 يا معمايکند و آياو را دچار چالش م ةافالطون فلسف ياضير يشناس يا هستيکه آ
  ؟ا نهيافتد  يافالطون اتفاق م ياضير ةبناسراف در فلسف

م و يشويل خط متمرکز ميبر تمث ،٢چارديقات پل پريدر ادامه، با اتکا بر تحق
رجحان  افالطون و نشان دادن يضاير يشناسيهست يساز عالوه بر شفاف ميکوشيم

ت آن را با توجه به کاربرد آن يو تمام يسازگار ر مفسران،يسا يچارد بر رأينظر پر
  . ميات نشان دهياضير) يشناس داللت( يو معناشناس يشناس در معرفت

  ل خط و ابهامات آنيتمث

 و افالطون مقصود است يابهامات يدارال خط يست که تمثيده نيبر اهل فن پوش
در ابتدا مشکالت و ابهامات ما  )١(.ان ننموده استيطور شفاف و روشن بخود را ب
علل ابهامات در ادامه م تا يبرآن و ميکنيم يل خط را بررسيمتداول از تمث يبرداشتها

  .مسازينه روشن ين زميت نظر افالطون را در اينهادر و 
بنظر  شوند کهيم رينظخط  ا پارهيک خط يمعقوالت و محسوسات با دو پاره از 

چارد ير (٢).نابرابر باشند حاصل يخطها است پاره قتر بهتريدق يها بنابر نسخه چارديپر
مفسران  يحال آنکه برخ ،(٣)لزوماً نابرابرند يانيم است که دو پاره خط آن بر ٣يفول
  (4).بوده است يرعمديخطها غ پاره يد راس معتقدند نابرابريويگر از جمله ديد

» نيباالتر«اما با توجه به لفظ  ،ميندار يحيبودن خط تصر يا افقي يدعمو ةدربار
م ياما خط تنها به دو بخش تقس. باشد يد عموديرسد که خط باينظر مب 511dدر بند 

همان  يشود که هر قسمت فرعيم ميتقس يفرع يبه قسمتها يهر بخشبلكه شود، ينم

                                                 
1. The Analogy of the Divided Line (γραµµη δίχα τετµηµένη) 
2. Paul Pritchard 
3. Richard Foley 
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 اگر چهار پاره خط حاصل را نيبنابر. ن داشته استيم نخستيرا دارد که تقس ينسبت
L4, L3, L2, L1 م، کهيبنام L1 و L2  محسوسات و  ندهيبا هم نما L3 و L4  با هم

  :م داشتينده معقوالت هستند، آنگاه خواهينما
(L1+L2) : (L3+L4) :: L1 : L2 

L1 : L2 :: L3 : L4 

) a:b :: c:d دين بخوانيرا چن :a  وb  باc  وd متناسبند(.  
انعکاسات «و » ها هيسا«ا ي» ريتصاو«انگر ينما L1 يعنين درجه يند پستترکه گفتچنان

 (5).تاس» لين قبيگر از ايد يزهايدر آب و در اجسام سخت و صاف و شفاف و چ

عت و عالم يجهان طب يرامون ما و تماميوانات پيح«انگر ينماL2  پاره خط دوم،
   (6).است» هنر

ن بخش ياز ا L3 پاره. است 1)وئتان(انگر عالم معقول يخط نما يبخش باال
ن قسمت خط است به صور يکه باالتر L4 است و پاره ياضيمربوط به متعلقات ر

  .شوديمربوط م 2)يآرخا(ه يو اصول اول يا مباديا مثل ي يعلو
ا يپندار  يذهن يهاب حالتيار پاره خط به ترتهن چيب به ايترتمعمول است که ب

ات يبا استفاده از فرض يا استدالل عقلي، تعقل 4)سيتيپ(ده يعق ،٣)ايکازيا(ال يخ
نخست را گمان  يدهند و دو حالت ذهنيرا نسبت م 6)سينوئز(و علم  ٥)ايانويد(
  .نديگويم ٨)ستمهياپ(را معرفت  يو دو حالت بعد ٧)دوکسا(

د که متعلق يگويدارد؟ افالطون م) ايانويد(با استدالل  يچه فرق) سينوئز(اما علم 
ه آغاز يرد و از فرضيگيکار مر بياست که نفس در پژوهش با کمک تصاو يزياستدالل چ

در هندسه، ذهن با  مثالً (٧)؛روديش ميک اصل اول پي يجه، نه بسوينت يکند و بسويم
  .روديش ميجه پينت يکند و بسويها شروع م هياز فرض ياستفاده از اشکال مرئ

ن يکند و اين معلوم فرض مره را بعنوايدان مثلث و غ د که هندسهيگويافالطون م

                                                 
1. νοητα 
2. αρχαι 
3. εικασια 
4. πίστις 
5. διάνοια 
6. νόησις 
7. δόξα 
8. επιστηµη 
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 يبرد و برايرا بکار م يک شکل مرئيرد و سپس يپذيه ميرا بعنوان فرض» مواد«
ا آن مثلث ين يا يعني(به خود شکل  يي کند، اما عالقهياستدالل م يي جهيدن به نتيرس

گونه اشکال و نيدانان بد هندسه. ندارد) خاص يي رهيقطر دا ايا مربع خاص يخاص 
را که فقط با چشم ذهن  ييزهايکوشند تا چيم واقعاً« اما ،برنديار مکها را بطرح

 يمباد هندسهکه متعلقات  پنداشتن يد چنينبا اما (٨)»مشاهده کنند ،ديتوان ديم
دانسته برابر ) سينوئز(دان را با علم  و افالطون معرفت هندسه هستند) يآرخا(

فروتر از  يمتعلقات يعني »طيوسا«از  يي به طبقه ياست که و نيا بلکه واقع، است
 )ايانويد( استدالل متعلق هستند، ياضيکه متعلقات ر نهايا. استبوده  قائل يمباد

 ةدانان دربار هندسه ،گريعبارت دب). سينوئز(علم  نه متعلق شوند،يمحسوب م
 .رونديخود فراتر نم يمقدمات فرضاز  رايز ،رسندينمعلم به  شيکار خوموضوعات 

نه به  ،باشدمربوط  ز حاالت ذهنيبه تما ممکن است خط يخش باالن دو بيز بيتما
  .رديگيم ين نظر را پيز هميچارد نيآن و پرز متعلق يتما

 يجمهور 511bدر بند  او. هنديدانان شب ز به هندسهيان نياز نظر افالطون دانشجو
رسد يم نظرند، بيآزما يکنند و آنها را نميم آغاز اتيان با فرضيچون دانشجو :سدينويم

 يذهن توان حالتيو م خود نداشته باشند از موضوعات مطالعه يکه فهم درست
 فکرو ) نوس(د نه مفهوم ينام) ايانويد( شهيا انديرا فکر  انيدانشجودانان و  هندسه

  .ن باور و فهم استيب يزيچ شهيا اندي
فهم توان به ين فرضها مدبا آزمو ،شود که اوالًيممطالب معلوم ن يبا توجه به ا

  . ستيل به درجه فهم ناتوان نياز ن يدان ا هر هندسهيجو ، هر دانشاًيثان و ديرس
نه به  يمثال يير فضايمقاد يعنينکه متعلقات هندسه يبر ا يلور را مبنيتون نظر تسکاپل

ن وضع واسطه را يبنابر) يآرخا( يند نه به قلمرو مثل و مبادقلمرو محسوسات متعلق
اما از محدود کردن قلمرو  ،رديپذيل ميء محسوس دارند با کمال مايو اش ين اعداد مثاليب

د متعلقات علم حساب يبا به متعلقات هندسه ناخرسند است و بنظر او  ياضيمتعلقات ر
  : سدينويم او .ات دانستياضيمتعلق به قلمرو ر نيزاعداد را  يعني

 يي واسطه هن باشد که هست که افالطون طبقيا ]ارسطو[ان او يب اما اگر قطعاً

اشتباه  يتوان تصور کرد که ويوضع کرده است، مشکل م ياضير ياز وجودها
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 يباق يد معقوليظاهر تردبخود افالطون  يها خصوص که نوشتهکرده باشد، ب

  )٩(. وضع کرده است يي ن طبقهيچن نکه واقعاًيدر ا. ... گذاردينم

 ر از متعلقاتيغL3  لقاتنکه متعيل اعتقاد به اين دليترينجا قويرسد تا بدينظر مب

L2 و L4 نکه افالطون اعتقاد يبر ا يعه است مبنياست، سخن ارسطو در مابعدالطب
عالوه «گفته ارسطو ب. هستند» اء محسوسين صور و اشيب« ياضير يداشته وجودها

ات وجود دارند که در وضع واسطه ياضير ياء محسوس و صور، متعلقهايبر اش
با  و رنديرناپذييو تغ يو ابد ين اختالف دارند که ازليااء محسوس در يبا اش ؛هستند

که خود صورت در  يار است، در حالين اختالف دارند که همانند آنها بسيصور در ا
  ».گانه استيهر مورد 

 :ديگويتر آنکه مبيب است و عجيارسطو عج تون بر صحت گفتهساما اصرار کاپل
وضع کرده  يي ن طبقهيگذارد که چنينم يباق يد معقوليظاهر تردبافالطون  يها نوشته
  .کندين فرض ذکر نميد اييأافالطون بر ت يها از نوشته يچ سنديه يو. است

ا افالطون ينکه آين اييافالطون و تع ياضير فلسفه يحل معضل معناشناس يبرا
ر از عالم محسوسات و عالم مثل لحاظ کرده است يغ ياضيمتعلقات ر يبرا يعالم

 يبررس. پردازيمياز نظر افالطون م ياضيمتعلقات ر يشناسوجود به بررسي ا نه،ي
با  يو چه فرق L4با متعلقات  يم چه فرقيا دهينام L3ل خط، يمتعلقات آنچه در تمث

  .است يضرور ،دارند L2متعلقات 

   ياضيمحسوسات ر ١ينابسندگ

 را ياضيق ريده بود که علم به حقايبر آن عق... افالطون «ج يدگاه رايبنابر د
ق حواس از يرا ما هرگز از طرياخذ نمود، ز يبر تجربه حس يتوان از شواهد مبتنينم
م؛ ينيبيما هرگز خطوط راست نم. ميشويآگاه نم يا کل نابيچ نقطه، خط راست يه

ناب  يي رهيما هرگز دا. اند دهيخم يبا اندک پهنا و همواره قدر يم خطوطينيبيآنچه م
از خطوط  م اصالًينيبيکه م ييرا شکلهايم، زينيبينم ياالضالع ناب يا مثلث متساوي
 يعلم ين، معرفت هندسيبنابر. ستنديمتناسب ن ز کامالًياند و ن پهنا ساخته نشده يب

                                                 
1. inadequacy 
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 ين شواهديرا که چنيبنا شود، ز يست که بر شواهد مأخوذ از مشاهدات حسين
 ١نيشيد پيبا يح باشد، معرفت هندسين برهان صحيکه ا يدر صورت. وجود ندارد
 (١٠) .»يباشد نه تجرب

تا آنجا که ادعا . افالطون است هندسه ج فلسفهيان استانده و رايان بارکر، بين بيا
 ياشکال ،ستنديل نيناب و اص يهاها و مثلث رهيم داينيبيکه م ييهاها و مثلث رهيکنند دايم

چرا ناب نبودن اشکال محسوس را  و ل راثُاما چرا تفاوت محسوسات و م. ندارد
  : ديگويگرا بود م له که خود افالطونيگال. داننديآنها م» ده بودنيواره خمهم«

د، يدهيقرار م يي يانضمام يماد ةصفح يرا رو يي يانضمام يماد ةکر يوقت

د و يا ست گذاشتهيکه کامل ن يي صفحه يروبر ست يرا که کامل ن يي کره

م که يگويشما ماما من به . ک نقطه تماس ندارندينها تنها در يد که اييگويم

 تواند با صفحهيست مين يکامل که کره يمادريغ ک کرهيدر انتزاع هم  يحت

از  يک نقطه بلکه در بخشيست نه تنها در يمسطح ن که کامالً ييرماديغ

دهد به همان ين آنچه در انضمام رخ ميبنابر .سطحش تماس داشته باشد

 (١١).دهديز رخ ميق در انتزاع نيطر

دگاه استانده ير از ديغ يدگاهيگراست د ه که خود افالطونليگال به اين ترتيب
ق ينکه مصاديات نظر به اياضيدگاه استانده متعلقات محسوس ريطبق د. کنديارائه م
له را به ينظر گال چارديپر. هستند، نقص دارند) ا صوري(مثل  3يبيا تقري ٢ناکامل

  (١٢).دانديک ميافالطون نزد

  يضايبودن متعلقات ر يبيه تقرينظر

 يهاشناسانه از همتا لحاظ وجودب) رصو(، مثل يجمهور يانيم يدر کتابها
ن مثل و محسوسات مانند نسبت ياند و نسبت ب ز دانسته شدهيمحسوس خود متما

ز با يو ن يانيم دگاه با محاورات دورهين دير دانسته شده است و اين اصل و تصويب
 ي، اندک)١٣(دونيفادر ) يمساو(برابر  ياما مثال تکه چوبها. سازگار استدون يفا

                                                 
1. a priori 
2. inexact 
3. approximate 
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در اين  ١گالوپ .کنديجاد ميا ير است و مشکالتيتصو/ز اصليمتفاوت از تما
  :سدينويم خصوص

ره بودن و برابر بودن، در ير مربع بودن، داينظ ياضين ريم معيمفاه يل، براثُم

 يکيزياء فيبه قالب اش چگاه کامالًيهستند که ه يآل دهيا يحکم مثالها

ست، يره نيدا کامالً يچ سنگيست، هيمربع ن کامالً يچ تکه چوبيه. نديآ يدرنم

 يا برابريکامل  يي رهيمربع و دا از اينرو. ستنديبرابر ن قاًيدق يچ دو تکه چوبيه

از آن  يبياء جهان محسوس، تقريدانست که اش ياريتوان، معيمطلق را م

 (14).نداما نسبت به آن ناقص ،هستند

چارد معتقد است که شرح ياما پر (15).کنديت ميب حمايتقر هياز نظر زين ٢ودبرگ
او کل  دهيدارد که به عقيرا مجاز نم ين استنتاجيچن دونيفا [74]ن بخش يح ايصح

 (16).کنديبرهان را نامعقول م

  مشکل حساب

 يبرا ين مناسبييب تبيه تقريم که نظرينجا بر متعلقات هندسه متمرکز بوديتا بد
ن ياگر هم. شديز شامل ميات زمان افالطون حساب را نيضاياما ر. رسدينظر مآن ب

م که يد انتظار داشته باشيبا ،ميده يز تسريحساب افالطون ن دگاه را به فلسفهيد
بر  يمبن يرا گزارشيز همانند متعلقات هندسه ناقص باشند، زيمتعلقات حساب ن

. ميست ندارز از هندسه داشته است در ديمتما يبرخورد» حساب«نکه افالطون با يا
که  يسه باشد در حال باًيد تقرياز انسانها با ييب هر سه تايتقر هيبر حسب نظر
در اين  ٣مولر .ن مطلب دشوار استيهضم ا. سه است) کامالً( قاًيصورت سه دق

  :خصوص ميگويد

م که يم، انتظار داريريگيرا که اضالع برابر دارند اندازه م يمثلث يايما زوا يوقت

اما . برابر باشند قاًيم که دقيندار يش برابر باشند، اما اصراريبا کماين زوايا

ء دارد، انتظار يش nف يم هر رديکنيف مرتب ميرد mرا در  يائيکه اش يوقت

                                                 
1. Gallop 
2. Wedberg 
3. Mueller 
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گر سخن، اگرچه ممکن است يبه د. ميء داشته باشيش n  *mه يم در آرايدار

م که يدارن يليم، دليندار يق هندسيحقا يبرا ير واقعيچ نظيم که هياذعان کن

  .ميق کنيز تصديق حساب نيحقا ن نکته را دربارهيهم

سه يمقا ين طرفهاين ايز بين تماينکه افالطون از ايابم بر ايب يتوانم شاهديمن نم

متعلقات هندسه  يکيزيات فيآل و واقع دهير اين تصويفرق ب يکيمطلع بوده است، 

 (١٧).ابمتعلقات حس يکيزياء فياء مجرد و اشين اشيفرق ب يگريو د

که  ين دعويد که ما در ايآ ين برنميچن« :گفتلور يبه ت در پاسخز يتون نسکاپل
اما » .ميمحدود کرده است موجه باش يمثال يير فضايات را به مقادياضيافالطون ر

 ،ا متعلقات حسابيمتعلقات هندسه  ايآن بحث وارد نشده است که يدر ا تحاصرب
م که يتون را لحاظ کنسن سخن کاپلياما اگر ا. نها يهستند ) آل دهيا(ن ناقص مثال يتع
آن ممکن است و  »مبدل شدن« يعنير، گيک حالت ذهن به حالت ديشرفت از يپ«

ا ير يگرفته بود در واقع تصاو يبعنوان مباد دانست که آنچه قبالً يکس يوقت
اس يا مقيار يناقص مع يو تحققها) لئادهيا(ناقص مثال  يتجسمها يعنيروگرفتها، 

گر حالت ذهن يافت، ديق يتوف أبه شناخت خود مبد يقيکه به طر يهستند و هنگام
ن يآنگاه ممکن است هم ،»ست، حالت ذهن او به معرفت مبدل شده استياو گمان ن

  .ميده يرات افالطون تسياضير دگاه او دربارهينکته را به د
و  ياضيات رن محسوسيز بيم که از نظر افالطون تمايم نشان دهياما اگر بتوان

از  يست تا مانند مولر ناآگاهين يازيست، آنگاه نين ١»کامل بودن«خاطر صور آنها ب
اگر  در ضمن. مينسبت ده به افالطون ن متعلقات هندسه و حساب راين تقابل بيا

نسبت متعلقات محسوس و  ةدربار يدگاه واحديم که ديارائه کن يريم تفسيبتوان
 ،هم با هندسه و داشته باشد يم با حساب همخوانات ارائه دهد تا هياضيمعقول ر

  .م بوديدر کار خود موفق خواه
 ،هستند» Fاز  يبيمحسوسات تقر«ز که ين تمايا يجاده است تا بيچارد کوشيپر

ن امر نه تنها در يا .»Fهستند هم ضد  Fمحسوسات هم «ز را بنشاند که ين تمايا
 ينداري، عدالت، دييبايز جمله زا) مثل(صور  يتمام ةحساب و هندسه، بلکه دربار

                                                 
1. Exactness 
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   (١٨).ره صادق استيو غ
  محسوسات كامل در محاورات

  :وصف شده است چنين شكل كل كيهان ١وستيمائدر 

 ،وار و كروي ساخت را چنانكه بر چرخ، دايره ]كيهان[آن ] دميورژ[بنابرين او 

ترين باشد، كامل طوري كه حدودش و از هر جهت از مركز به يك فاصله

زيرا او تشابه را تا آنجا مناسبتر از تفاوت  اشكال،  ةسبت به همشكل ن

ل يوار ساخت، به دال ش را كامل، هموار و دايرهسطح بيروني ةدانست و هممي

ورد چنانكه بطور ي به حركت درآي بنابرين، او آن را در دايره... مختلف

  )١٩(.جا و دور خودش بچرخديكنواخت در همان

، هر كس كه منكر كامل بودن اين كره از نظر ميكندان چنانكه پريچارد خاطر نش
   (٢٠).بايد ما را متقاعد كند كه زبان يا منطق افالطون كامل نبوده است ،رياضي است

ساخته است، نه اينكه » كامل«افالطون به ما ميگويد كه دميورژ سطح بيروني را 
كند كه اضافه مي ضمن پريچارددر . ساخته است» تا آنجا كه ممكن بود كامل«بگويد 

حتي فضايي تهي، پس اگر بتواند حول محوري ) عالم نيست(چيزي در بيرون كل «
يعني در خود باقي (بچرخد، در حالي كه همچنان همان فضا را اشغال كرده است 

  (٢١)».ضروري است كه كامالً كروي باشد) مانده است،

  مشكل بزرگتري و كوچكتري

 .ان اين تفسير نيز پوشيده نمانده استتقريب از حامي ةبرخي مشكالت نظري
  :نويسدميدر اين خصوص ودبرگ 

اينكه هيچ شيء اقليدسي حقيقي در عالم محسوسات وجود ) [۳( ةالبته گزار
آن را با جرح و تعديل الزم  ما را دچار نامعقولي خواهد كرد مگر اينكه] ندارد

از ميشود و  واقع) ۳(مقصود  ةتصور دايره تصوري است كه در حوز. بفهميم
در دست  با. ي در عامل محسوسات وجود نداردي هيچ دايره) ۳(طبق  اينرو

يعني آنچه  ؛داشته باشيمتوانيم تصوري از نادايره داشتن تصور دايره، ما مي

                                                 
1. Timaeus 
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 ةابمثشود ما ب )۳( ةحال اگر اين تصور نادايره هم مشمول حوز. دايره نيست
كاملي نيز در عالم ة نادايرتوانيم نتيجه بگيريم كه هيچ مي) ۳(فرع بر 

م محسوسات موجود اما اگر هيچ چيزي در عال. محسوسات وجود ندارد
شدني باشد، واضح است كه درستي بر آن حمل ي بودن بي نباشد كه دايره

 ةاگر هيچ داير. ي بودن بايد بر هر شيء محسوس حمل شودي نادايره
من تصور ميكنم اگر . ي بايد نادايره باشدمحسوسي وجود ندارد، هر محسوس

ي را انكار كرده ي دقيقاً مصاديق چه مفاهيم هندسي پرسيدند كهاز افالطون مي
گفت كه مفاهيمي نظير نقطه، خط راست، مثلث، مربع، دايره، برابري مي ،است

كار صعب توضيح  خواهم بكوشمنميمن . ها و غيره را در نظر داشت بين بازه
مثالها ممكن است بدان اشاره كند انجام  دادن تعميمي را كه چنين فهرستي از

تا بدينجا كافي است تا مشاهده كنيم كه . دانمبلكه آن را غير ممكن مي ـ دهم
كامالً نامحدودي داشته  ةحوز) ۳( ةافالطون احتماالً قصد نداشته كه گزار

 ـ كمابيش آگاهانه ـ بايست او مي در نتيجهو  شود ييگو مهملباشد كه منجر به 
   (٢٢).مناسبي در نظر داشته باشد محدوديت

مهمل درستي به راي توجيه تفسير مورد نظرش كه بكنيم كه ودبرگ بمالحظه مي
از طرفي عجيب . است، لزوم محدوديت مصاديق را الزم ميداند نموده اذعان  بودنش

  .دهديت مصاديق را به افالطون نسبت مياست كه بدون هيچ مستندي، اعتقاد به محدود
  : گويدي ديگر ميياجودبرگ در 

كند كه گويي از لزوم چنين محدوديتي ي بحث ميي گونهافالطون در مواقعي ب
عنوان مثالي ب) هندسي(، نخست، مفهوم برابري فايدوندر . غافل بوده است

رابر مابازاء نداشته ب كه هيچگاه كامالً در هيچ دو شيء محسوسِ) يي ايده(
بزرگتر و  ين مطلب در موردو آنگاه هم (74a-75b)شود است بيان مي

شود منجر مي ييگو مهملاين امر به اين . (75c)شود كوچكتر صادق دانسته مي
كه مثالً طول هر پاره خط راست محسوس نسبت به هر پاره خط راست ديگر 

  (٢٣).نه كوچكتر و نه برابر است، نه بزرگتر است

داند كه مصاديق مي غافل از لزوم محدوديت ودبرگ در اينجا افالطون را ناآگاه و
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  :گيردنتيجه مي رو پريچارداز همين. خن پيشينش در تناقض استبا س
دهد كه او هيچگاه ي را به افالطون نسبت ميي من بر آن باورم كه ودبرگ آموزه

هاي بزرگتر و كوچكتر تنها  نمايد كه نمونهچنين نمي. دان اعتقاد نداشته استب
زيرا . نامعلومي آن را سبب شده است ي باشند كه غفلتي١)نمايي كج(ابيراهي 

برابر، ) ورتص(هاي برابر نسبت به مثال كه چوباند كه نابسندگي ت به ما گفته
مقدس و اشياء زيبا  فرقي با نابسندگي چيزهاي خوب، امور عادالنه، امور

  (24).متناظرشان ندارد) صور(ها نسبت به مثال

زي عادالنه باشد يا اينكه چي پريچارد تفسير تقريبي و اين را كه چيزي تقريباً
هر تبيين نابسندگي محسوسات «: افزايد پذيرد و ميمصداق نادقيق زيبايي باشد نمي

موارد به يك طريق اعمال شود، زيرا افالطون تمييزي بين نابسندگي  ةبايد در هم
  ».نشده است مثالً نابسندگي محسوسات زيبا قائل محسوسات برابر و

  مشكل برابري 

قريب اعتبار خود را از اين نكته ميگيرد كه پذيرش وجود اشكال هندسي ت ةنظري
ي را ي هر نمونه. ات براي ما دشوار استمحسوس لمنظير دايره و خط مستقيم در عا

خواهد كه بپذيريم اين تفسير از ما مي از اينرو. كه بنگريم نقصي در آن مييابيم
بازاء كاملي در هيچ جفتي از ام» برابري«كه هيچگاه  هافالطون بر آن عقيده بود

  .محسوسات ندارد
من زماني از پدرم كوتاهتر بودم و «آورد كه  پريچارد مثال نقضي بر اين نكته مي

ايم بايد برهاني مبتني بر  براي انكار اينكه در زماني ما قد برابري داشته. اكنون بلندترم
  (25)».انگيز استبر بحث اريبسمقدماتي اقامه كرد كه 

  لثُجوي تمايز افالطون بين محسوسات و مجست

  : ميگويد ٢مهمانيافالطون در 

هميشه هست و نه موجود ميشود نه معدوم و نه ) يباييخود ز(نخست، 

                                                 
1. aberration 
2. Symposium 
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ديگر اينكه، از اين جهت زيبا و از آن جهت زشت . يابد نه كاهشافزايش مي

نيست، در يك زمان زيبا و در زماني ديگر زشت نيست، نسبت به يك چيز 

زيبا و نسبت به چيز ديگر زشت نيست، در يك مكان زيبا و در مكاني ديگر 

بلكه  ،ي ديگر زشت باشدي ي زيبا و براي عدهي كه براي عدهتا آنزشت نيست، 

شود، نه نمودار مي ١زيبايي براي آدم، مانند صورت يا دست يا بدنيات ديگر

جانداران يا  در جايي در چيزي ديگر نظير. مانند سخن يا قسمي از معرفت

است، هميشه داراي يك يز ديگر نيست، بلكه چيزي بنفسه ها يا هر چآسمان

مندند كه در صورتي  طوري از آن بهرهخصه است، حال آنكه اشياء زيبا بمش

كه موجود يا معدوم شوند خود زيبايي نه افزايش مييابد نه كاهش، و نه به 

  (26).ثر ميشودأهيچ وجه مت

  :را ميتوان دريافت فوق اين نكات قطعه از
  .بلكه هميشه هست ،نه معدوم ،شودنه موجود مي) صورت(مثال  .۱
 .نه كاهش و مثال نه افزايش مييابد .۲

 حال آنكه محسوسات جزئي ،شودف نميمثال به صفات متضاد موصو .۳

  از جهات مختلف) الف
  هاي مختلفدر زمان) ب
  در نسبتهاي مختلف) پ
  در مكانهاي مختلف) ت

 .موصوف ميشوندبه صفات متضاد و 

 .در چيز ديگري غير از خود نيست) صورت(مثال  .۴

با توجه به مالحظات فوق مشخص ميشود كه اشياء محسوس ممكن است بنظر 
در زمانهاي مختلف، در  كسي زيبا باشند يا از جهات مختلف،كسي زشت و بنظر 

و بطور خالصه به مكانهاي مختلف و در نسبتهاي مختلف زشت يا زيبا باشند 
  .ل چنين نيستندثُحال آنكه م ،فات متضاد موصوف گردندص

                                                 
1. bodily things 
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  :كندظريفي اشاره مي ةدر همين راستا پريچارد به نكت

ابازاءهاي محسوس زيبايي تنها كه بياني نداريم مبني بر اينكه م بايد توجه كرد

اين را با پيشنهادي كه به . (كه واقعاً زشت هستند ينظر ميرسند، در حالبزيبا 

 صرفاً ،برابري سوب شده مقايسه كنيد كه ما بازاءهاي محسوسِافالطون من

آنچه زيباييهاي محسوس را .) نظر ميرسند، حال آنكه واقعاً نابرابرندبرابر ب

البته ما ميتوانيم . آنها زشت هم هستندکه تمايز ميكند اين واقعيت است م

اما . يستندبگوييم كه محسوسات فقط زيبا بنظر ميرسند حال آنكه واقعاً زيبا ن

بايد اين را هم بيفزاييم كه محسوسات فقط زشت بنظر ميرسند حال آنكه 

شيء محسوس چيز زشتي نيست كه زيبا بنظر رسد، بلكه . زشت نيستند

 محسوس هر دو نام را با حق. چيزي است كه هم زشت بنظر ميرسد هم زيبا

ام را واجد واجد است، اما نه با همان حقي كه هر مثال متناظر هر ن ،واحد

چنين نيست  ومند است  واقعاً از هر دو مثال متضاد بهره] محسوس[آن . است

  (٢٧).دمند باش بهره] از آنها[از يكي  كه واقعاً

  وجه تمايز محسوسات و مثل

دليلي بر وجود بيش از يك تمايز بين محسوسات و مثل  با توجه به مطالب فوق
مثل و  افالطوني زيوجه تمات كه در دست نيست و پريچارد بدرستي دريافته اس

است، حال اينكه  Xصرفاً  Xمثال : بدين معني كه ؛است زيمحسوسات، تنها يك چ
X هاي محسوس همX  هستند هم مخالفX. معناي نقص ة تقريب بو اينكه، نظري

نه تنها تمييز  Xهاي محسوس نسبت به مثال Xمحسوسات نسبت به مثل يا نقصان 
  (٢٨).ن تحميل ميكند، ناسازگار نيز هستافالطو ةديگري بر نظري

  تمثيل خط ةير دوبارتفس

و مشخص شدن وجه تمايز محسوسات و مثل متناظر  مذكوربا توجه به نكات 
تعلقات رياضي در دست آنها بنظر ميرسد امكانات كافي براي پرداختن به بحث م

اضي چيزي گويد متعلقات ريآيا چنانكه ارسطو مي :ن سؤاالتيا يعني ؛داشته باشيم
صور و در وضع واسطه هستند؟ و آيا تمايز دو بخش  عالوه بر محسوسات و
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گويد تنها به حالت ذهن تون ميسچنانكه كاپل L4 و L3 قسمت باالي خط يعني
  مربوط نيست؟

ه مدعيان واسطه بودن ابهامات تمثيل خط نشان داديم ك ين بررسيدر ح
توان معتقد بود اما آيا مي. ود ندارندبر مدعاي خمتعلقات رياضي دليلي  ةوجودشناسان

  دانسته است يا خير؟مي L4 ل يعني متعلقاتثُرا همان مL3  كه افالطون متعلقات
ها و  هستند و اينها سايه) ها سايكونِ(تصاوير  L1ذكر شد متعلقات چنانكه 

چيزهايي هستند كه اين  L2 متعلقات. اند انعكاسات و چيزهايي مانند آن وصف شده
، همان نسبت  L2 به L1پس نسبت . شبيه به آنها هستند L1ر يعني متعلقات تصاوي

و  L3دهيم، همين نسبت بايد بين  اگر بر همين قياس ادامه (٢٩).ل استتصوير به اص
L4 نيز برقرار باشد و نيز همين نسبت بايد بين L2+ L1 و L4+ L3 برقرار باشد نيز.  

ل يا معقوالت ثُم )۵۱۰( جمهوري با توجه به تصريح افالطون در L4متعلقات 
  .آورد ت ميسدبه ياري ديالكتيك ب تنها بيواسطه و آنها را هستند كه خرد

  ؟L4است يا تصوير  L3 تصوير L2 الي كه مطرح ميشود اين است كه آياؤس
  :نويسدمي افالطون در جمهوري (٣٠).خصوص ميگويدپريچارد در اين 

يك بخش، چگونه؟ در  .رش دادحال ببينيم بخش معقول را چگونه بايد ب

روح ناگزير است با استفاده از تصاوير آن چيزهايي كه مورد تشبيه واقع 

 ١سوي يك اصل اولياند با آغاز از فرضيات جستجو را شروع كند و ب شده

روح با آغاز از يك  ،در بخش ديگر. رودپيش نميرود بلكه بسوي نتيجه مي

 ٢سوي يك اصل نامفروضط با آن، بتفاده از تصاوير مرتبفرضيه و بدون اس

  )٣١(.ل و از طريق خودشان استثُرود و تحقيقش با خود مپيش مي

 L3كيد بر تصاوير در أبا توجه به ت. است L4و  L3متن فوق وصفي از متعلقات 

 بايد همان متعلقات L3گيرد كه متعلقات از سخنان ذكر شده چنين نتيجه مي پريچارد
L2 اند تصاوير چيزي ديگر مورد استفاده قرار گرفته ةابمثكه فعالً ب باشند.  

                                                 
1. first principle 
2. unhypothetical 
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  :هاي زير نيز برقرارنديكي باشند تناسب L3و  L2اگر متعلقات 
L : L2 :: L1 : L3  

L1 : L3 :: L2 : L4 

L1 : L2 :: L2 : L4 

L1 : L3 :: L3 : L4 
هر دو است،  L3و  L2تصوير  L1هستند و  L4هر دو تصوير  L3و  L2 از اينرو 
سطح  به اين ترتيب. هستند ) صور(تصاوير مثل  ةهر دو نمايند L3و  L2 زيرا
  .يكي است L3و  L2 ةشناسان يهست

اين امر تا . را يكي دانسته است L3و  L2توان گفت؟ پريچارد چه مي L3 ةدربار
اما چنانكه ارسطو خاطرنشان كرده  ،دان مربوط است درست است آنجا كه به هندسه

آنچه را ارسطو مربوط به سطح . ري در ذهن داردرياضيدان چيز ديگ ،است
مستقلي دانسته، پريچارد همان مثل يا صور ميداند كه همان متعلقات  ةشناسان يهست
L4 از  صور اينكه ؛صور توجه كرده است ةريچارد به جنبه دوگانپدر واقع . هستند

تصوير آن  لهايي دارند كهصاما اشاره به ا ،هستند L2شناسانه متعلق به  يهستنظر 
  .L4 هستند يعني متعلقات

چه خط در تمثيل خط از نظر حالت ذهن ين پريچارد نتيجه ميگيرد كه اگربنابر
ل، تصاوير مثل ثُيعني م ؛شناسانه سه بخش است يهستاز نظر  ، اماچهار بخش است

  . و تصاوير تصاوير مثل
شخص وضوح در هر قسمت خط به چگونگي ديد  ةافزايد كه درج پريچارد مي
صور تنها در . بستگي دارد) كه متعلق اصيل و ناب است) (صورت(نسبت به مثال 

L4  مستقيماً با ذهن ديده مي شوند و درL3 در . ينه بنگرييگويي چنان است كه در آ
L2 ديده ) مثال(به اشتباه صورت  ينه است با اين تفاوت كه در اينجاينيز در آ
  (٣٢).شودتنها تصوير تصوير ديده مي L1آيد و در  زيرا به ياد نمي ،شودنمي

كه محسوس است در  L3با توجه به مالحظات پريچارد مشخص شد كه چرا 
بديهي است كه اگر معقول . قرار گرفته است) بخش معقوالت(قسمت باالي خط 

تصوير معقول جايگاه  ةابمثود با توجه به كاربرد محسوس بشدر محسوس مالحظه 
از كاربرد محسوس از آن جهت كه محسوس است خواهد آن متمايز  ةشناسان معرفت
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اما . شناسانه يهستناسانه است نه ش تمايز معرفت L3و  L2وجه تمايز  از اينرو. بود
گر، خط يعبارت دب .شناسانه شناسانه است نه معرفت يهستتمايز  L4و  L3تمايز 

  .دچهار قسمت خواهد بو يلحاظ معرفت شناسسه قسمت و ب يشناس يلحاظ هستب

  رياضي افالطون ةصدق در فلسف

متعلقات رياضيات يعني هندسه و  ،رياضي افالطون ةبنابر معناشناسي فلسف
كنند و براساس و كذب قضاياي رياضي را فراهم مي حساب موجبات صدق

 ةوجودشناسان ةرياضي برخالف نظر ارسطو به حوزاء اشي ،تحقيقات پريچارد
بلحاظ  L2حوزه (متعلق هستند L3يا  L2 ياه حوزه مستقلي تعلق ندارند، بلكه به

اگر متعلق حقيقي . اشاره دارند L4اما به  )ندارد L3با حوزه  يفرق يشناس يهست
متعلق  ،رياضيات را همان متعلق معرفت رياضي بدانيم كه چنين نيز بايد باشد

  .يعني همان مثل هستند L4رياضيات اشياء سطح 
ت، عنوان اشيائي كه مستقل از تمايالب L4با توجه به لحاظ كردن متعلقات 

محسوس  جدا از اشياء وكه عالمي متعالي ـ مثل  ملها و باورهاي ما در عا خواسته
شود كه افالطون آسماني خود جاي دارند، مالحظه ميدر مقر ثابت  ـ است

معناشناسي يكنواختي بين قضاياي رياضي و قضاياي زبان لحاظ كرده است كه اين 
  .اوري نام داردديدگاه واقع ب

رياضي كه اجزاء آن مطابق با روابط واقعي بين متعلقات  ةپس اگر هر گزار
واقعي رياضيات باشد كه همان مثل هستند، صادق و در غير اين صورت آن گزاره 

بايد » رها مساوي يكديگرندقطدر هر مستطيل «گوييم مثالً وقتي كه مي؛ كاذب است
مستطيل برقرار باشد و وقتي كه ابطه بين قطرهاي نيز اين ر) در عالم مثل(در واقع 

در غير  ،بايد اين رابطه بين اعداد در عالم مثل نيز برقرار باشد» ۷+۵=۱۲«گوييم مي
  .ندهاي مذكور كاذب اينصورت قضيه

  اسراف در صدق افالطوني نبمعماي عدم حصول 

و  ياضير متعلقات ريو سا ياعداد، اشکال هندس ةدانان دربارياضير يبطورکل
 ين روابط را مستقل از زبان، تفکر و باورهايند و ايگومين آنها سخن يروابط ب
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 يائي، اشيکيزياء فيدر مقابل اش ياضياء ريان، اشيگرا افالطون بنظر. داننديش ميخو
 ين امريرسد چنيمجرد هستند که خارج از قلمرو فضا و زمان قرار دارند که بنظر م

 ق حواسمانيق از طريرا علم ما به حقاياست، ز ياضياء ريمعرفت به اش مانع از
 توانند با ما رابطهيعت مجردشان نميبنابر طب ياضياء ريکه اش يدر حال ،ديآ يبدست م

ضرورت  ياضيق ريت حقاينيع يرسد آنچه براين بنظر ميبنابر. داشته باشند يعلّ
ممکن ق نايموضوعات آنها، علم ما را به آن حقا ياستقالل وجود يعنيدارد، 

  )٣٣(.نام دارد ١بناسراف يمعما ،ياضير ن نکته در فلسفهيا. دسازيم

 ياضيه صدق ريبر نظر معموالً متفاوتکامالً  زهينظر بناسراف دو انگبنا بر 

، يمعناشناس[= يکيسمانت ارائهل به يتما يکي. ر گذاشته استيثأت

 يايقضا کيسمانتکه  يکل زبان، به نحو يکنواخت براي ]يشناس داللت

ن ياز ا يناش يليتما يگريزبان مشابه باشد و د يايقضا کيسمانتبا  ياضير

 يستمولوژياپد با يبا ياضيصدق ر ةدربار يي هياعتقاد که هر نظر

 يبرا يک مشابهيکه سمانت ياتينظر. همراه باشد يمعقول ]يشناس عرفتم[

 طشر ن دوياز ا يکيمعموالً  ،کننديارائه م يتجرب يايو قضا ياضير يايقضا

 يايقضا يبرا يمشابه کيسمانتکه  ياتينظر .کننديم يقربان يگريرا به نفع د

ر يغ يامررا  ياضيمعرفت ر معموالً ،کننديارائه م يتجرب يايو قضا ياضير

 يمعرفت يمعناب(را  يقابل حصولشروط صدق آن دسته که و  سازنديممکن م

شروط  که ن معنايح ايتوض قادر بهدهند ينسبت م ياضير يايبه قضا )آن

  )34(.باشنديمن ،هستند ايل شروط صدق قضايادشده به چه دلي

اسراف يا تنش ميان ر معماي بنيافالطون درگ ياضير ةا فلسفيم آينيد ببيحال با
 L4متعلقات واقعي رياضي در سطح ا نه؟ ياست   شدهشناسي  معناشناسي و معرفت

له اين است كه ئمس. واقعند )L3يا L2(يعني در خارج از عالم محسوسات  خط
اين پرسش در . توان به چيزي علم پيدا كرد كه موضوع تجربه نيستچگونه مي
 نظر(است  L4و  L2را متعلق واقعي رياضي ميدانستيم كه مجزا از  L3هم كه صورتي 

                                                 
1. Paul Benacerraf 
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، همچنان باقي بود، اما با آن تفسير پاسخ مناسبي )تون و تيلورسارسطو، كاپل يسنت
دانيم كه كم مي حال آنكه در تفسير كنوني دست. براي اين پرسش وجود نداشت

چنانكه . برخورد افالطون با مثل است ةبرخورد ما با حقايق رياضي همان شيو ةشيو
 از طريق پرسش و پاسخ با غالم منون كه منون ةمشهور است سقراط در محاور

جه و از اين داستان نتي شدي هندسي رهنمون ي لهئاو را به حل مس دانسترياضي نمي
امكان علم به  از اينرودانست ولي از ياد برده بود، كه او دانش رياضي را مي گرفت

ل از طريق يادآوري ميسر استثُم.  
گرايانه آن است كه  هاي رياضي افالطون اسراف در فلسفهدليل بروز معماي بن

صدق تارسكي  تبيين علّي است با تعميم نظريه سراف،بنا نظررين تبيين علم كه ببهت
در اين نگرش ما براي متعلقات  ،عبارت ديگرب. قضاياي رياضي همخواني ندارد هب

ي با ما ندارند و با توجه ي دي قائليم كه از نظر علّي رابطهرياضي به وجودهاي مجر
 Pي علّي بين ي منوط به وجود رابطه P گزاره به S شخص به نظريه علّي كه معرفت

بطور مشهود حال آنكه ما  ،مكن نيستهاي مذكور م است، معرفت به گزاره Sو 
  .دانيماي رياضي ميدانان را داراي معرفت به قضايرياضي

 )محسوسات(L2 در) اتيفرض( ياضير يمتعلقات ظاهربنا به نظر افالطون، 
چنانکه روش  ؛ستين يفهم درست L4 در يمباد آنها بدون مطالعه هستند و مطالعه

 ياضير يمتعلقات واقع نيهمچن .است نيچن دانانياضياز ر ياريو بس انيدانشجو
 ين معرفتياست و چن يقيآنها منجر به معرفت حق و مطالعه هستند L4در ) يمباد(

 يارتباط علّ L2ما با محسوسات  ،گريد ياز سو .است يافتني دانان دستياضير يبرا
ه با توج. ميا داشته يادراک يارتباط علّ L4ز با معقوالت ين يم و روزگاريدار يادراک

نحو ن نحو كه زماني آدميان مثل را بعلّي معرفت بدي ةقول به نظري بابه اينكه 
ظريه صدق آورند، با تعميم ناند و اكنون آنها را به ياد مي تجربي و علّي مشاهده كرده

معناشناسي و  كند،افالطون تعارضي پيدا نمي ياضير ةدر فلسف ياضيبه ر يتجرب
 ياضير ةيراد وارد بر فلسفن كامالً سازگارند و ارياضي افالطوة شناسي فلسف معرفت
  .تباوري افالطون وارد نيس بر واقع انيگرا افالطون
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  مثل يشناس يهست ةدربار يفالسفه اسالم ديدگاه

دو برهان  چنانكه ؛ناستيس يبوعل ،سيالرئ خيش يافالطون ةمخالفان فلسف از يکي
ن است که ياخ يش يز برهانهاا يکي ةخالص. کرده استراد يمثل ا يشناس يه هستيعل
ن شرح ي، بدباشد يهم واجد فرد مادو تواند هم واجد فرد مجرد يقت واحد نميحق

به  از اينرو. ت واحد هستنديقت و ماهيکه فرد معقول و فرد محسوس مربوط به حق
ت داشته يماد ياگر اقتضا. اقتضائات واحدند يت و حد، دارايجهت اشتراک در ماه

د مجرد يهر دو با ،تجرد داشته باشند يباشند و اگر اقتضا يد ماديباشند، هر دو با
مثل  ةين، نظريبنابر. شوديبه تناقض منجر م از اينرون است، يباشند و ادعا برخالف ا

  )35(.ستيح و سازگار نيصح
خ ين برهان شيمخالفان ا ترين برجسته. داشته است ين برهان مخالفانيادر مقابل، 

و  اصالت وجود بر يات خود مبنيه بر نظريمالصدرا با تک. اند بودهاشراق و مالصدرا 
ن حال واجد فرد يدر ع توانديقت واحد ميک در وجود معتقد است که حقيتشک

ک در ين است که تشکين امر هم ايل ايو واجد فرد محسوس باشد و دل معقول
  )٣٧( )36(.است يجار يق وجوديحقا

   يريگ جهينت

) محسوسات( L2 در) اتيفرض( ياضير يت ظاهربنا به نظر افالطون، متعلقا
ع، قدر وا .ستين يفهم درست L4 در يهستند و مطالعه آنها بدون مطالعه مباد

 يقيهستند و مطالعه آنها منجر به معرفت حق L4در ) يمباد( ياضير يمتعلقات واقع
 يم و روزگاريدار يادراک يارتباط علّ L2ما با محسوسات  ،گريد ياز سو .شوديم
 ةقول به نظري با توجه به اينكه با. ميا داشته يادراک يارتباط عل L4ز با معقوالت ين

علّي معرفت بدين نحو كه زماني آدميان مثل را به نحو تجربي و علّي مشاهده 
در  ياضيبه ر يآورند، با تعميم نظريه صدق تجرب اند و اكنون آنها را به ياد مي كرده
 ةشناسي فلسف كند، معناشناسي و معرفتدا نميافالطون تعارضي پي ياضير ةفلسف

ن يصدرالمتأله ين، بر اساس استداللهايعالوه بر ا .رياضي افالطون كامالً سازگارند
 ةفلسف به اين ترتيب. کامالً سازگار است يي هينظر يسشنا يلحاظ هستمثل ب ةينظر

  .افالطون سازگار است ياضير



   

دوم ، شمارهنهمسال      
     1397پاييز  

  28-7صفحات   

27 

  شناسي رياضي افالطون در تفاسير اسالمي و غربي هستي؛ نقي باقرشاهي محمد ساكت نالكياشري، علي

 

 :نوشتها پي
 

  .١٨٢، ص١، جسفهتاريخ فلكاپلستون، فردريك، . 1
2. Pritchard, Paul,  Plato’s Philosophy of Mathematics, p. 91.  

3. See:  Foley, Richard, “Plato’s Undividable Line: Contradiction and Method in Republic”, Journal 

of the History of Philosophy, vol. 46, no. I, pp.1-24. 

4. Ross, David,  Plato’s Theory of Ideas, pp. 78-48.  

5. Rep., 509e 1-510a3.  

6. Eep., 510a 5- 6.  

7. Rep., 510b 4- 6.   

8. Rep., 510e 2- 511a 1.  

  .١٨٨، ص١، جتاريخ فلسفه. 9
10. Barker, S. F., Philosophy of Mathematics, p.27.  

11. Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, pp. 207-8.  

12. Pritchard, Paul,  op.cit., p. 128.  

13. Phaedo, 74.  

14. Gallop, D., Plato’s Phaedo, p. 27.  

15. Wedberg, A., Plato’s Philosophy of Mathematics, p. 96. 

16. Pritchard, Paul,  op.cit.,  p.128.  

17. I., Mueller I., “Ascending to Problems: Astronomy and Harmonics in Republic VII”, in Anton, 

pp.103-21,VII, in Anton, pp. 116-7.  

18. Pritchard, Paul,  op.cit.,  p.129.  

19. Tim., 33104.  

20. Pritchard, op.cit.,  p.120.  

21. Ibid., p.130.  

22. Wedberg, A., op.cit.,  p. 50.  

23. Ibid., p.148.  

24. Pritchard, Paul op.cit.,  p.131, phaedo, 75c-d.  

25. Ibid., p. 132.  

26. Symp. 211a-b.  

27. Pritchard, Paul,  op.cit.,  p. 133.  

28. Ibid., p.145.  

29. Rep., 597, Tim., p. 29.  

30. Pritchard, Paul,  op.cit.,  p. 92.  

31. Rep., 510b 2-9.  

32. Pritchard, Paul,  op.cit.,  p. 94.  

هاي فلسفي  مجموعه مقاله(از ارسطو تا گودل ، ترجمه ضيا موحد، »صدق رياضي«بناسراف، پال، . 33
  .269ـ 245ص ،)منطقي

  .١١، شفصلنامه فرهنگ، »لوجيسيزم و مسئله صدق در رياضيات«وحيد دستجردي، حميد، . 34
  .٥٥٢و  ٥٥١، ص٧، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي، . 35



     سال نهم، شماره دوم     
  1397پاييز                              

28 

 

اج داشتن فرد ينکه احتيبر ا يمثل اقامه نموده است مبن  يشناس يه هستيز علين يگرينا برهان ديس ابن. 36
ا عوارض ذات و در هر ياج ذات است يشود که منشأ احتين اشکال منجر ميامحسوس به فرد معقول به 

ن را با مالصدرا پاسخ آ)  ٣٣٠-٣٢٧ص ،الهيات شفا نا،يس ابن. (گردديدو صورت به امر محال منجر م
از کثرت  يمانند خود  آن مباد يعال ين نحو داده است  که آثار صادر از مباديش بديخو يه بر مباديتک
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