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چكيده
كرونولوژيهاي ارائهشده از محاورات افالطوو از ربوآ رخور

این مقاله به دنبال روشن ساختن دو نكته است.1 :
قر نوزدهم تاكنو همگي ساختاري مشابه دارند؛ ساختاري كه ميتوا ر را بوه هتوت بۀبوا كوامۀو كرونولووژي
استاندارد ناميد؛  .2عۀيربم این حقيقت كه ظتور این ساختار مدیو شواهد سبكشناختي و متوثرر از ر هاسوت ،بوه
هز محاورات متثخر هایگاه دیگر محاورات در این ساختار توسو شوواهد یادشوده تثیيود نمويشوود .كرونولووژي
استاندارد تمایل دارد محاوراتي همچو منو و همتووري را پو

رئایتتو

از محواورات سوقراطي و پويو از پارمنيود

قرار دهد .این ساختار همچنين تثكيد دارد كه ایون دو محواورا اخيور پو

محاورات متثخري چو سوفيست ،تيمائو  ،فيۀبو

و

از محواورات ميواني و پويو از

و قوانين قرار گيرد .این هستار تالش ميكند نشوا دهود بوه

هز شباهت ميا این محاورات متثخر و تثخر احتمالي ر هوا ،هایگواه دیگور محواورات بوهویوهه محواورات ميواني،

رئایتتو

و پارمنيد

هيچگونه مبناي سبكشناختي ندارد.


واژه هاي كليدي :كرونولوژي ،محاورات افالطو  ،سبكشناسي
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طرف دیگر ،سنت طوالني تفسير افالطو نسوبت بوه

 -1مقدمه
اكنو كمتر از دو قور اسوت كوه اهميوتف یوافتن

كرونولوژي ررار او بيتوهه بوده اسوت .شواید بتووا

دیدگاهي موهه دربارا سير فكري افالطو و ترتيو

گفت كه در كنار توهه به تيمائو

محوواوراتو مووورد توهووه قوورار گرفتووه اسووت .وقتووي

متثخر ،بال ترین ویهگي رویكرد باستاني به افالطو

محققا تالش كردند به چنين دیدگاهي دست یابنود،

توهه خاص ر به همتوري بوه عنووا بوال تورین و
iii

بوه عنووا اروري

iv

معۀوم شد كه دستيابي به فتموي پوذیرفتني از فۀسوفا

كاملترین ارر

كۀي افالطو بيو از رنچه گما ميشد دشوار است.

دیدگاه عموميِ نخستين كرونولوژيهواي اوایول قور

سبك فۀسفهورزي افالطوو  ،اطالعوات بسويار انود
دربارا خود محاورات ،تفاوت و گاهي تنواق

نوزدهم پ

در فۀسفا اوست .ایون رویكورد از

از رباز رویارویي با مسئۀه رشكار اسوت.

اینكه شالیرماخر همتوري را بوه عنووا اوف فۀسوفا

ميوا

نظریووات در محوواورات ،سووبك محوواوره گونووهشووا ،

افالطو و یكوي از واپسوين رروار در كنوار قووانين و

حضور شخصيتي دیگور ،حضوور سوقراه بوه عنووا

تيمائو

قرار ميدهد ،مإید ایون نكتوه اسوت .تمایول

محاورات و تغييرات نقو این

دیگوور در شووالیرماخر در نظوور گوورفتن تيمووائو ،

شخصيت در كنار بيبتو در برخي محاورات ،رشكار

سوفيست و مرد سياسي به عنوا رراري نسوبتاً متقودم

شخصيت اصۀي ابۀ

ساخت كه بوراي تعيوين ترتيو

محواورات ،معموایي

است.

بسووويار پيچيوووده پووويو روي داریوووم .فيۀسووووفا ،

براي بازسازي رنچه «كرونولوژي سنتي محاورات»

عقایدنگارا و شارحا از ارسطو بوه ایون سوو هويچ

مي ناميم ،اگر اصالً فرض یك كرونولوژي سنتي مجاز

ضرورتي در ایجاد تموایز ميوا نظریوات افالطوو و

باشد ،تنتا چند محاوره خواهيم داشت كه بوه ترتيو

پيشرفت ر ها در محاورات ندیدند؛ شواید بوه هتوت

ر ها توهه شده است و بقيا محاورات بيرو از ایون

رنكه فكر نمي كردند هيچ تغيير بنيادیني در ميا باشد.

توهه قرار ميگيرنود .ایون كرونولووژي مبتنوي بور .1

چنين رویكردي به ررار افالطو ميتواند مثالً بفۀوت

توالي محاورات در سهگانا رئایتتو  ،سوفيست ،مورد

i

و قوووانين

ارسطو از برخي تفاوتهاي رشوكار را توهيوه كنود.
درحاليكه تنتا كاري كه نخسوتين مفسورا افالطوو

انجام ميدادند طبقه بندي و مرت

سياسووي و  .2تووثخر همتوووري ،تيمووائو
است:

كرد ررار صورفاً از

گروه اول :رئایتتو  ،سوفيست ،مرد سياسي؛

لحاظ رموزشي و بر مبناي مشابتتهاي محواورات در

گروه دوم :همتوري ،تيمائو  ،قوانين.

محتواي كۀيشا بوود ،كرونولووژي  i iرروار او اكنوو

كرونولوژي سنتي چندا بوه مسوائل مطور شوده

هایگاهي شاخص یافته و به شاخهاي متم در مطالعوا

دربارا نظریا مُثُل در پارمنيد

افالطو تبدیل شده اسوت كوه تقریبواً هويچ تحقيقوي

هدي نمويگيورد .دليول ایون امور را شواید بتووا در

بدو توهه به ر ممكن نيست؛ بهویهه وقتي موضوع

طبقه بندي پروكۀو

از دو نوع تفسير از این محواوره

تحقيق فراتر از یك یا دو محاوره باشد.

در دوره هاي باسوتا در تفسويري كوه بور پارمنيود

به هوز توثخر قووانين و تووالي ميوا تيموائو
كریتيا

و

از یك طرف و سوفيست و مورد سياسوي از

توهه ندارد و ر ها را

نوشته است (پروكۀو  )23 :1332 ،یافت .بر اسوا
یك تفسير ،پارمنيد

مباحثوهاي هودلي عۀيوه زنوو
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بوده است و بر اسا

تفسير دیگور ،تمرینوي منطقوي

براي اهداف تربيتي .كرونولوژي سنتي ميگوید گوروه
اول كه به ترتي

ندارنوود كووه نسووبت بووه ویهگويهوواي سووبكشووناختي
بياعتنایند .با این حال ،چنا كه ایون پوهوهو نشوا


تاریخي ذكر شدهاند ،مقدم بر گوروه

ميدهد ،این محققا بيو از رنكه انتظوار مويرود بوه

دوم هستند .دقيقاً همين نكته اسوت كوه كرونولووژي

نتایج تحقيقات سبكشناسي نظور داشوتهانود و نتوایج

انقالبي اواخر قر نوزدهم ر را به چالو مويكشود؛

خود را با ر ها سنجيده و مطابقت دادهانود .در اینجوا

كرونولوژي اي كه كموبيو به هما شوكل توا كنوو

در ميا كرونولوژيهواي مبتنوي بور محتووا از فواین
( ،)1338گاتري ،)131 ( 1والسوتو

8

6

باقي مانوده اسوت .دو نكتوا یادشوده در كرونولووژي

( ،)2331كا

سوونتي در اینجووا عامدانووه انتخوواب شوودهانوود؛ چراكووه

( )1331ایروین )1311( 3و كراوت )1332( 13سوخن

كرونولوژي رایج امروزي وضعيت خود را نسوبت بوه

خواهيم گفت.
این هستار تالش ميكند در دو بخوو دو مسوئۀه

این دو نكته تعيين ميكند.
كرونولوژيهاي هدید ررار افالطو را (اگر اساساً

را در خصوص كرونولوژي ررار افالطو مورد تحقيق

بتوا گفت چيزي كه بتوا ر را كرونولووژي ناميود،

قرار دهد :اول رنكه كرونولووژيهواي ارائوه شوده در

پيو تر وهود داشته است) كه از دهه هاي رخور قور

بيو از یك قر گذشته تا چه اندازه با یكدیگر اتفاق

نوزدهم تاكنو ارائه شدهاند عمدتاً مويتووا بوه سوه

نظر دارند و ریا ميتوا یك چارچوب كۀي اسوتخراف

دسته تقسيم كرد :كرونولوژيهواي سوبكشناسوانه یوا

كرد كه ابۀ

مبتنووي بوور سووبك؛ كرونولوووژي مبتنووي بوور محتوووا و

پرسو دوم ر اسوت كوه ریوا ایون چوارچوب كۀوي

كرونولوژيهاي فۀسفي .با توهه به اینكه تموایز ميوا

ر گونه كه بيا ميشود مبتني بر شواهد سبكشناختي

این دو دستا اخير چندا روشن نيست ،در اینجا تنتا

است ریا شواهد سبكشناختي ایون چوارچوب را در

ر ها تنتا بوه دو دسوتا مبتنوي بور سوبك و

بخو هاي اصۀياش تثیيد مي كننود بخوو اول ایون

مبتني بر محتوا اشاره مويكنويم .در كرونولووژيهواي

هسووتار بووه بررسووي رنچووه كرونولوووژي اسووتاندارد

مبتني بر سبك ،مبنا بر این است كه هایگاه محاورات

محاورات افالطو ناميوده مويشوود اختصواص دارد.

با تركي

تنتا بر اسا

ویهگيهاي سبكشناختي ر ها بررسوي

محققا بر ر اتفاق نظر داشوته باشوند

رنچه در ایون هسوتار موورد نظور اسوت ،نشوا داد

شود .در ميا كرونولوژيهاي مبتني بر سوبك ،موا در

هماهنگي و اتفواق كۀوي محققوا و مفسورا فۀسوفا

2

ررار اوست .این البته به معنواي

این هستار كرونولووژيهواي كمپول ،)1681( 1لجور

افالطو دربارا ترتي

( )1363لسوووكي )1388( 1و برنووودوود )1333( 4را

توافقي همههانبه نيست چراكه بوه ربوم اتفواق نظور

بررسي مي كنيم .در طورف مقابول ،كرونولووژيهواي

كۀي ،موارد متعددي از اخوتالف نظور ميوا محققوا

مبتني بر محتوا ادعا ميكننود كوه بيشوتر بور محتوواي

دیده ميشود .این بخوو توا انودازا بسوياري مودیو

محاورات تمركز دارند و هایگواه هور محواوره را بور

تحقيقات برندوود ( 1333و  )1332اسوت و هرچنود

مبناي محتواي ر تعيين ميكنند .این دسته البتوه ادعوا
1 Campbell
2 Ledger
3 Lesky
4 Brandwood

5 Fine
6 Kahn
7 Guthrie
8 Vlastos
9 Irwin
10 Kraut
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در بسياري از موارد ،منابآ دیگر محققا نيوز بررسوي

دانو سبكشناسي محققاني همچو كمپل ،بوال

شده ،نتایتاً هداول ارائهشده توسو برنودوود مبنواي

و ریتر 12را در تغيير مكوا گوروه اول محواورات در

كار قرار گرفته است .با این حال ،هيچیك از محققا ،

كرونولوژي سنتي یاري كرد .كمك سوبكشناسوي بوه

اسووتخراف یووك كرونولوووژي اسووتاندارد محوواورات

كرونولوژي محاورات افالطوو  ،اسوتقرار چوارچوبي

افالطو بر مبناي نظریات ارائهشوده در بويو از یوك

هدید براي بررسي محاورات و كمك به ترتي بنودي

قر گذشته را در دستور كار خوود قورار نودادهانود و

ميا ر ها بود .كمپل بر اسا

یافتههاي سبكشناسوي

رنچه در اینجا ارائه ميشود ،نظر نویسندا این هسوتار

و ادبي نشا داد كه به هز رئایتتو  ،محاورات گوروه

را باز ميتاباند .بخو دوم به مبناي اصۀي كرونولوژي

اول كرونولوژي سنتي به تيمائو  ،كریتيا  ،فيۀبو

استاندارد یعني شوواهد سوبكشوناختي مويپوردازد و

و قوانين نزدیك است كه با توهه به مودار مطموئن

تالش ميكند نشا دهد بوه ربوم اینكوه كرونولووژي

دربارا متثخر بود قوانين ،بوه مۀحووظ داشوتن هموا

استاندارد خود را بر یافتههاي سوبكشوناختي اسوتوار

ر ها به عنوا محاورات متثخر انجاميود .تقریبواً هموا

كرده است ،این یافتهها تنتوا بخوو كووچكي از ایون

تالش هواي سوبكشناسوانه پو

از كمپول بوه تثیيود

كرونولوژي (متثخر بود محاورات متوثخر) را تثیيود

شباهت هاي سوفيست و مورد سياسوي بوا تيموائو ،

ميكنند و هایگاه بسوياري از محواورات افالطوو در

و قووانين و ضورورت تغييور نگواه

این كرونولوژي (شامل پارمنيد  ،رئایتتو

و برخوي

محاورات مياني) چندا توس شواهد سبكشوناختي
تثیيد نميشوند.

كریتيا  ،فيۀبو

سنتي به كرونولوژي منجر شد.

v

كرونولوژي امروزي محواورات عمودتاً مبتنوي بور
ترتي بندي محاورات در سه گروه متناظر با سه دورا

بوورخالف پيشووينا بنووي پووهوهو در موضوووع

زندگي افالطو است كه پو

از واپسوين دهوههواي

كرونولوژي ررار افالطو در تحقيقات بربي ،نویسنده

قوور نوووزدهم و در نتيجووا اعمووال ویهگوويهوواي

نتوانسته است پهوهو چنداني در این زمينه در منوابآ

سبكشناسانه در بررسي شباهتهاي ميوا محواورات

فارسي بيابد .در ميا رروار ترهموهشوده نيوز بوه هوز

بالو

گشووت .ایوون واقعيووت كووه همووا تحۀيولهوواي

گاتري كه اصل منبآ ر در اینجا موورد اسوتفاده قورار

سبكشناسانه به نتایج مشوابتي دربوارا تواریخ برخوي

گرفته است ،دیگر رروار توهوه چنوداني بوه موضووع

محوواورات دسووت یافتنوود ،درحوواليكووه ویهگوويهوواي
متفاوتي را بررسي مي كردند ،سب

نداشتهاند.

شود كرونولووژي

هدید نهتنتا در ميا كرونولوژيهاي مبتني بور سوبك
بۀكوه در ميووا كسوواني چووو فوواین ،كووا  ،گوواتري و

 -2كرونولوژي استاندارد
عنصر اساسوي كرونولووژي رایوج اموروزي تغييور
مكا گوروه اول كرونولووژي سونتي بوه یمون روش

سبك شناسي و به نفوآ تفسوير پارمنيود

بوه عنووا

محاوره اي است كه كموبيو نظریه مُثُول افالطوو را
نقد مي كند .از ربآ رخر قر نوزدهم بوه ایون سووي،

والستو

كه به ترتي بنودي هواي مبتنوي بور محتووا

تمایل داشتند نيز به كرونولوژي بالو

تبودیل شوود.

حتي این گروه اخير نيز نميتوانستند از نتوایج بسويار
مطمئن استفاده از روش سبكشناسي بفۀوت ورزنود.
11 Blass
12 Ritter
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به نظر ميرسد این نكته مج

مختۀف در نظر بگيرند و بنابراین به یك تقسيمبنودي

شد حتوي كسواني كوه

ترتي بندي هاي خود را مبتني بر محتوا موي خواندنود

چتارگانه از محواورات رسويدند .هور چنود محققوا

بيو از رنچه فكر ميكردند تحت تثرير سوبكشناسوي

هرگز نتوانستند دربارا محل برخوي از محواورات بوه

مي باشند .تقسيم محاورات به سه گروه مجزا را تقریباً

اهماع برسند ،كه دربارا هزئيات ر ها سخن خواهيم

محققا پذیرفتند؛ تا هایي كه كا معتقد اسوت

گفت ،رو كۀي ترتيبات كرونولوژیكي ر ها به اندازا

این تقسيمبندي «ميتواند به عنوا یك نقطه عزیموت

كافي یكسا هست تا ما را وادار سازد هما ر هوا را

رابت براي هر نوع تثمۀي در كرونولوژي محاورات در

یكپارچوه
با عنوا «كرونولوژي استاندارد محاورات» 

نظووور گرفتوووه شوووود» ( viكوووا  .)44 :1338 ،هموووا

سازیم .ما برخي از مشتورترین كرونولووژيهوا را در

كرونولوژیست ها محواورات را بوه سوه گوروه اوليوه،

هدول ذیل در كنار هم روردهایم تا مقایسا ميا ر ها

مياني و متثخر متناظر با سه مرحۀه از زندگي افالطو

را سادهتر سوازیم و نشوا دهويم چگونوه همگوي در

تقسيم كردنود .بوا ایون حوال ،برخوي توالش كردنود

خصوووص هایگوواه برخووي از محوواورات بووا هووم

ابۀ

موافقاند.

زیرگووروههووایي در هوور گووروه ایجوواد كننوود و برخووي

vi i

محاورات را به عنوا محاورات انتقالي ميا دورههاي
جدول  -1كرونولوژي هاي مختلف در كرونولوژي استاندارد
دورهها

كمپل

برندوود

لجر

لسكي

گاتري

ايروين

كان

والستوس

كراوت

فاين

()1681

()1333

()1363

()1388

( )131

()1311

()1366

()1331

()1332

()2331

دفا.
اوليه
( 1/4يا
)1/3

خا.
كر.
اوتيد.
اوريف.
گر.

دفا.
خا.
كر.
اوريف.
هيپ. .
یو

ليز.

اوليه

ال.

متأخر

ليز.

اوتيد.

()2/4

منك.

گر.

من.

هيپ .ب.

فا.

ليز.

انتقالي

پرو.

منك.

()2/4

مه.

من.
فا.
مه.

كر.

یو
هيپ. .
هيپ .ب.
الك1 .
تيگ.

یو
كرا.

اوريف.

اوريف.

كر.

هيپ .ب.

دفا.

ال.
خا.
اوريف.
هم1 .
ليز.
پرو.

گر.

هيپ .ب.

منك.

دفا.

من.

كر.

خا.

گر.

دفا.
فا.
ال.
پرو.

دفا.
كر.
ال.
ليز.
خا.
اوريف.

خا.
ال.
ليز.
هيپ. .
اوتيد.

دفا.
كر.
یو
هيپ. .
گر.
منك.

یو

دفا.
خا.
كر.
اوريف.
گر.
هيپ. .
یو
ال.

دفا.
خا.

دفا.

كر.

كر.

اوريف.

اوريف.

هيپ. .

خا.

یو

ال.

ال.

ليز.

پرو.

هيپ. .
یو

پرو.

هيپ. .

پرو.

هم1 .

هيپ .ب.

ال.

پرو.

خا.

اوتيد.

اوريف.

گر.

گر.
یو

پرو.
گر.
كرا.
هيپ .ب.

پرو.
من.
ليز.
اوتيد.

اوتيد.
هيپ .ب.
ليز.
منك.
من.

هيپ .ب.

گر.

منك.

من.

هم1 .

هيپ .ب.
كرا.
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من.
مياني
متقدم
( 3/4يا

هم.

)2/3

فار.
پار.

مياني

رئا.

هم.
پار.
رئا.
فار.

متأخر
پسا مياني

تيم.

( 4/4يا

( 4/4يا
)3/3

كرا.

منك.

هم.

هم.

مه.

مه.

پار.

فا.

فار.

رئا.

هم13-2 .

اوتيد.

اپي.

فار.

منك.

فار.

پار.

كرا.

مر.

كري.

فيل.

سوف.

تيم.

مر.

كري.

فيل.

قو.

ال.
اپي.

مه.

فا.

فا.

مه.

كرا.

هم13-2 .

هم.

فار.

فار.

پار.

كۀي.

فا.
مه.

فا.

هم13-2 .

مه.

فار.

هم.
فار.

پار.
رئا.

من.

پار.

تيم.

رئا.

فا.

رئا.

كري.
سوف.

هم.
فار.

نا،1 ،1 .

سوف.

رئا.

6

مر.

سوف.

مر.

سوف.

فيل.

مر.

تيم.

مر.

تيم.

تيم.

كري.

قو.

كري.

كري.

فيل.

اپي.

قو.

فيل.

قو.

تيم.

كرا.

پار.

مه.

فيل.

اوليه

متأخر

مه.

اوتيد.

فا.

رئا.

متأخر

)3/3

اوتيد.

كرا.

من.

كرا.

من.

قو.

سوف.

مر.

تيم.

پار.

فيل.

كري.

رئا.

قو.
سوف.
سوف.
مر.
فيل.
قو.

كري.

تيم.
()
كري.
مر.
فيل.
قو.

دربارا این هدول نكات ذیل قابل ذكر است:

مواردي انجام شده است كه صریحاً برخي محواورات

 .1در اینجا محاورات را با هدف ستولت بررسوي

را پيو تر از دیگر محواورات قورار دادهانود .بنوابراین

به هشت گوروه اوليوه ،اوليوا متوثخر ،انتقوالي ،ميواني

اگرچه برخي از محواورات توسو افوراد در طبقوهاي

متقدم ،مياني متثخر ،پسامياني ،متوثخر اوليوه و متوثخر

متفاوت در نظر گرفته نشودهانود ،موا ر هوا را متموایز

تقسيمبندي كردهایم .گرچه هيچیك از محققا چنوين

كردیم؛

طبقه بندي اي انجام ندادهاند ،این طبقه بندي مويتوانود

 -2طبقهبنودي هور یوك از كرونولوژیسوتهوا در

براي مقایسا ر ها سودمند باشد .براي مثوال ،در ایون

ستو مربوه به خودشا مشخص شده اسوت .بوراي

هدول اگور یكوي از ر هوا یوك محواوره را در ميوا

مثال اگر محاورات اوليه ،اوليا متثخر و انتقالي در یك

محاورات دورا مياني ،متثخر در نظر گرفته باشود ،ر

سووتو بووا سووۀولهوواي هداگانووه از یكوودیگر متمووایز

را به عنوا مياني متثخر در نظور گرفتوهایوم؛ اموا اگور

نشده اند ،به معناي ر است كه محقق مورد نظر ميوا

تثكيوود كوورده باشوود كووه ایوون محوواوره پ و

از همووا

محاورات دورا اوليا خود تموایز قائول نشوده اسوت.

محاورات دورا مياني اسوت ،ر را پسوامياني در نظور

درحاليكه كرونولوژيهاي ارائه شده توسو محققوا

گرفتووهایووم .دربووارا محوواورات دورا اخيوور كووه در ر

مورد نظر در ستو هاي اوليا هودول (شوامل كمپول،

محاورات اوليه دورا متثخر را به عنوا متوثخر اوليوه

برندوود ،لجر و لسكي) عمدتاً مبتني بر سبك هستند،

شناسایي كرده ایم نيوز بایود گفوت ایون كوار تنتوا در

پيوند ميا اندیشا پيشرفت و تفكر فۀسفي در برب مطالعا موردي :نظام فكري دكارت 1/

كرونولوژيهاي دیگر بيشتر به ترتي بندي محواورات


دها  163قبل از ميالد (متناظر با دورا اوليوا متوثخر و

بر مبناي محتوا تمایل داشتهاند؛

انتقالي در هدول باال) در تقسيم بندي لجر در مقایسه

 .1برخووي از محققووا ممكوون اسووت گووروههوواي

با كمپل و برندوود قابل توهه است ،ر اسوت كوه او

محاورات خود را به اوليه ،مياني و متثخر نوامگوذاري

اوتيدمو  ،متماني و كراتيۀو

نكرده باشند؛ بۀكه تنتا در گروه هایي بدو نوام و بوه

و در كنار همتووري و دیگور محواورات دورا ميواني

تاریخي تقسيمبندي كرده باشند كوه البتوه ایون

قرار مي دهد .او منو و فایدو را در محاورات دهوا

ترتي

بيشتر دربارا كرونولوژيهواي سوبكشناسوانه صوادق

را از ر ها هدا كرده

 163قرار ميدهد.

است .با این حال ،براي همگنسازي ر ها به گونهاي

هنگامي كه به كرونولوژي هواي مبتنوي بور محتووا

كه در یك هدول قرار گيرند ،ما عنواوین ذكرشوده را

ميرسيم ،همگني ميا محاورات هرگروه قابل فتمتور

به طور یكسا بر همه اطالق كردهایم.

ميشود .از ميا گروههاي سهگانا گواتري ،گوروه اول

شامل دفاعيه ،كریتو  ،الخو  ،ليوزی  ،خارميود ،
 -1-2محاااورات اوليااه و مياااني كرونولااوژي

اوريفووورو  ،هيپيوووا

استاندارد

پروتوواگورا  ،گرگيووا

نخستين گروه محواورات كرونولووژي اسوتاندارد

كوچوووك ،هيپيوووا

بوووزرگ،

و یووو موويشووود (گوواتري،

 .) 3 :4 ،131عالوه بر منو  ،فایدو و اوتيودمو ،

شامل گروهي است كه محاورات اوليوه یوا سوقراطي

گووروه اول او شووامل كراتيۀووو

خوانده مي شوند .گروه اول محاورات در كمپل شامل

نموويشووود .بوورخالف گوواتري ،تقریبوواً همووا دیگوور

دفاعيه ،خارميد  ،كراتيۀوو  ،كریتوو  ،اوتيودمو ،

كرونولوژیستهاي مورد مطالعه ما تمایل دارند گوروه

كوچوك ،یوو  ،الخو ،

اول را به دو گروه تقسيم كنند كه دوموي بایود گوروه

و

انتقالي در نظر گرفته شود كه به محاورات دوره مياني

متماني است .طبقه بندي برندوود شامل چتوار گوروه

منجر ميشود .كا چتار گروه از محاورات را از هوم

است كه دو گروه اول ر با گروه اول كمپل مطابقوت

متمایز مي كند و دو گروه از ر ها را قبل از محاورات

مي كنند .او كراتيۀو  ،اوتيدمو  ،گرگيا  ،هيپيوا

دوره مياني قرار مي دهد .او گروه اول شوامل دفاعيوه،

اوريفرو  ،گرگيا  ،هيپيا

ليزی  ،منكسنو  ،منوو  ،فایودو  ،پروتواگورا

بزرگ (كوه از هموا گوروههواي كمپول بایو

بوود)،

كریتو  ،یو  ،هيپيا

و منكسوونو

كوچك ،گرگيا

نيووز

و منكسنو

ليزی  ،منكسنو  ،منوو  ،فایودو و متمواني را بوه

پيوسيسوتماتيك» مويخوانود
را محاورات «اوليه» یا « 

عنوووا گووروه دوم در نظوور موويگيوورد .لجوور ()1363

( )124 :1336كه همگي پ

از مرگ سوقراه و قبول

محاورات را بوه چتوار گوروه متعۀوق بوه چتوار دوره

از  16ق .م .نوشته شدهاند .او گروه دوم را به دليول

زماني تقسيم ميكند .ما البته در هودولما بوه هتوت

رنكه محاوراتي هستند كه از طریق ر ها وارد فضواي

دستسازي هموا كرونولووژيهوا بوه گوروههواي


یك

محوواورات ميوواني موويشووویم ،گووروه محوواورات

زماني لجر اشاره نكردهایم ،اما در ستو مربوطه چتار
طبقه لحاظ كردهایم .رنچه دربارا دو گوروه دهوا 133
قبل از ميالد (متناظر با دورا اوليه در هودول بواال) و

«رستانه اي»« ،پيو–مياني» یا «سقراطي» مي خوانود
11

14

كه شامل هفت محاوره ميشود :الخو  ،خارميود ،
13 threshold
14 pre-middle
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و منوو

ليزی  ،اوريفرو  ،پروتواگورا  ،اوتيودمو

كرونولوژي هاي مبتني بر سبك نيز تمایل دارند ر هوا

كه در اواس و اواخر دها  163ق .م .نوشته شدهانود.
ترتي

بر اسا

دورا مياني xدر نظر بگيرند.

باید اوتيودمو  ،هيپيوا

والستو

بووزرگ ،ليووزی  ،منكسوونو

را یا واپسوين محواورات دورا اوليوه و یوا محواورات

و منووو را بووه عنوووا

محاورات «انتقالي» (هتت انتقال از محاورات اوليه به
محاورات مياني) از دیگر محواورات «رزمووني»  1كوه
شامل هما محواورات دو گوروه اول كوا بوه اضوافا

 -2-2محاورات دوره مياني

كمپل همتوري ،فایدرو  ،پارمنيد

و رئایتتو

را در گووروه دوم محوواورات طبقووهبنوودي موويكنوود؛

كتاب اول همتوري ميشوند تمييز دهويم vi i i .فواین

پيشنتادي كه برندوود نيز ميپذیرد .گروه ميواني لجور

نيووز محوواورات «انتقووالي» را از محوواورات اوليووه یووا

به محاوراتي كه كمپل و برندوود به عنوا محواورات

«سووقراطي» هوودا موويكنوود؛ امووا محوواورات انتقووالي او

ميووواني پذیرفتوووه بودنووود ،اوتيووودمو  ،متمووواني و

بووزرگ،

 xiرا افزوده است .در ميا كرونولوژي هاي

عبووارتانوود از :گرگيووا  ،منووو  ،هيپيووا
و كراتيۀو

اوتيدمو

كراتيۀو

كه البته او مكوا دو محواورا

مبتني بر محتووا ،فترسوت گواتري از محواورات دورا

اخيوور را «قابوول بح و » موويدانوود (فوواین.)1 :2331 ،

مياني شامل پارمنيد

نمي شود؛ اما برخي محواوراتي

محاورات سقراطي او شامل هما محواورات دیگور در

را در بر ميگيرد كه در كرونولوژيهاي سبكشناسانه

گروه اول كا است .به ربم هما تفواوت هواي ميوا

در گروه متقدم قرار داده شده بودند :منوو  ،فایودو ،

كرونولوژيهاي مزبوور ،مويتووا مووارد ذیول را بوه

همتوري ،متماني ،فایدرو  ،اوتيدمو  ،منكسنو

عنوا نقاه اشترا

ر ها در موورد گوروه محواورات

اوليه و انتقالي در نظر گرفت:

و كراتيۀووو  .تووا رنجووا كووه موويدانووم ،اوتيوودمو
منكسنو

و

توس دیگرا به عنوا محواورات ميواني

 .1این گروه عالوه بر محاوراتي كه متثخر در نظر

در نظر گرفته نشدهاند و گواتري در ميوا ر هوا یوك

گرفتووه موويشوووند ،شووامل كتووابهوواي دوم تووا دهووم

استثناست .در اینكوه فایودو  ،فایودرو  ،متمواني و

همتووووري ،رئوووایتتو  ،فایووودرو

و پارمنيووود

همتوري باید در محاورات گروه ميواني طبقوه بنودي

نميشود؛

شوند ،تقریبواً هموا كرونولوژیسوت هواي فۀسوفي

 .2تمایۀي عمومي بوراي قورار داد اوتيودمو
هيپيا

و

بزرگ كه به نظر انتقاديتر مي ریند ،به عنووا

محاورات متثخر اوليه یا انتقالي وهود دارد؛

ix

 .1كساني كه منو را به عنوا محاوره دوره مياني

همچو كا  ،فواین ،والسوتو

xi i

(بوه هوز كتواب اول

همتوووري) ،ایووروین و كووراوت بووا هووم موافووقانوود.
محاوراتي كه ر ها درباره شا توافق ندارند عبارت اند

از منو  ،كراتيۀو  ،پارمنيود

و رئوایتتو  .كسواني

در نظر نمي گيرند ،ر را در گروه دوم یا انتقالي قورار

همچو گواتري ،كوراوت و ایوروین كوه منوو را در

ميدهند؛

دورا اوليه قرار ندادهانود ر را در گوروه ميواني قورار

 .4در همووا كرونولوووژيهوواي مبتنووي بوور محتوووا،
فایوودو و متموواني در گووروه اول قوورار نگرفتووهانوود.

دادند .همين نكته را ميتووا دربوارا كراتيۀوو
گاتري ،كا  ،والستو

مورد پارمنيد
15 elenctic

نوزد

و كراوت گفت .با این حوال،

و رئایتتو

متفاوت است .درحاليكه
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هما كرونولووژي هواي مبتنوي بور سوبك ر هوا را در

است این دو محاوره را در مرز ميا محاورات ميواني
xi i i

محاورات دوره مياني قرار ميدهنود ،در بودو امور بوه

و متثخر قرار دهد.

نظر ميرسد كه كرونولوژيهاي فۀسفي دربوارا ر هوا

 -3-2گروه محاورات متأخر

به اهماع نميرسند .گاتري و فاین ر ها را بوه عنووا

بزرگترین اهماع كرونولوژي اسوتاندارد در ميوا

محاورات اوليه در ميا گروه متثخر قرار مي دهند؛ اما

هر دو گروه كرونولوژيهاي مبتني بر سوبك و مبتنوي

و كراوت ر ها را واپسين محواورات دوره

بر محتوا دربارا محاورات متثخر شكل ميگيرد .كمپل

ميواني در نظوور موويگيرنوود و كووا ر هووا را پسووامياني

سوفيست ،مرد سياسي ،تيمائو  ،كریتيا

و قووانين

ميداند و در نتيجه در ميا محاورات گوروه ميواني و

را به عنوا گوروه متوثخر در نظور گرفوت .فترسوت

متثخر قرار ميدهد .بدو توهه به شيوهاي كوه ر هوا

برندوود اپينومي

و نامهها را عالوه بور ر هوا دارد و

گروههایشا را شكل ميدهند ،عودم توافوق ر هوا در

فترست لجر كۀيتوفوو  xi vرا اضوافه مويكنود .تموام

والستو

محاورات تثريري ندارد :هما ر هوا پارمنيود

ترتي

و رئایتتو

را پ

كرونولوژي هاي فۀسفي دربارا اینكه هموا محواورات

از سري منو  ،فایدو  ،فایدرو ،

متماني و همتوري و قبل از سوفيست ،مرد سياسوي،
تيمائو  ،فيۀبو

و قوانين قرار موي دهنود .بنوابراین

ميتوا نكات زیر را به نكات قبل افزود:

 .همتوري و فایدرو

را هما كرونولوژیستها

عنوا محاورات اوليه در ميا گروه متثخر یا واپسوين
نكات زیر را به نكات پيشين اضافه كرد:
 .6همگووي سوفيسووت ،موورد سياسووي ،فيۀبووو ،

 .8هما كرونولوژي هاي فۀسوفي دربوارا فایودو ،
بوه عنووا محواورات

مياني با هم توافق دارند؛

تيمووائو  ،كریتيووا

و قوووانين را متووثخر در نظوور

ميگيرند؛
 .3هما این محاورات بایود پو

 .1درحاليكه كرونولوژي هاي مبتني بر سوبك بوه

همراه برخي كرونولووژيهواي فۀسوفي پارمنيود

تنتا تفاوت دربارا قرار داد پارمنيد

و رئایتتو

به

محاورات در گوروه ميواني اسوت .بنوابراین مويتووا

به عنوا محاورات دورا مياني پذیرفتهاند؛

متماني ،همتوري و فایدرو

فترست كمپل محاورات دوره متثخرند ،هم عقيدهاند.

رئایتتو

از پارمنيود

و

قرار گيرند.

و

اميدوارم بنا بر نتوایج بواال كوه حاصول از مقایسوا

را در ميا محواورات دوره ميواني و عمودتاً

مختصر كرونولووژيهاسوت مجواز باشويم طرحوي از

بووه عنوووا واپسووين محوواورات دوره ميوواني در نظوور

كرونولوژي استاندارد ترسيم كنيم كه هرچند هيچیوك

ميگيرنود ،كرونولووژيهواي فۀسوفي دیگور ر هوا را

از محققا به طور كامل بوا ر موافوق نخواهنود بوود،

محاورات اوليه در ميا گروه متثخر منظور مويكننود.

مي تواند روحيا كرونولوژي رایج را نشا دهد .اكنو

بنابراین مي توا گفوت كرونولووژي اسوتاندارد مایول

اهازه دهيد طر فرضي كرونولوژي اسوتاندارد را بور

رئایتتو

مبناي نكات یك تا نُه ترسيم كنيم:
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شكل  -1طرح كرونولوژي استاندارد
دربارا این طر  xvنكاتي قابل ذكر است:

 .1محاوراتي چو رلكيبياد

 1و  ،2كۀيتوفوو و

برخي دیگر از محاورات كه اعتبارشوا موورد تردیود
است ،در اینجا ذكر نشدهاند؛

 .2ترتي

محاوراتي كه در ستو الوف رموده انود،

نتایج یك تا نُه پيوگفته را نشا ميدهند؛
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 .1محققا محاوراتي را كه در ستو ب رمدهانود،

شووواهد خووارهي دربووارا متووثخر بووود تيمووائو ،

به عنوا اوليه یا انتقالي در نظر گرفتهاند ،اما به عنوا

كریتيا

مياني لحاظ نشدهاند؛

محاورات متثخر در نظر گرفته شدند.

و بهویهه قوانين ،این محاورات نيز به عنوا

 .4محاورات ستو ف شامل محاوراتي هستند كوه
به عنوا اوليه ،انتقالي یا مياني در نظر گرفته شدهانود،

 -2-3شاااهد ديتنبرگاار

اما هرگز به عنوا متثخر لحاظ نشدهاند.

برخي عبارتهاي ديگر

xvi

اسااتداده ا  xvii νبااا

درحووواليكوووه دفاعيوووه ،كریتوووو  ،اوريفووورو ،
 -3شواهد سبكشناختي

پروتوواگورا  ،فایوودرو  ،الخو  ،هيپيووا

عموموواً پذیرفتووه شووده اسووت كووه كرونولوووژي
استاندارد بسيار به شواهد سبكشناسي مدیو اسوت؛

اوتيدمو  ،منو  ،گرگيا  ،كراتيۀوو

و فایودو از

هرگونه استفاده از عبارتهاي سه گانه ν

،

 xvi i i γεعاريانود ،شومار اسوتفاده از

چنا كه نخسوتين نسوخههواي ر حاصول یافتوههواي

ν

سبكشناسي بودهاند .این نكتهاي اسوت كوه در اینجوا

ر ها در دیگر محاورات بدین ترتي

بررسي ميكنيم :كرونولوژي استاندارد تا چه اندازه در

بووزرگ،

 ...و ν
الف) ν

است:

 :ليز ،)1( .پار ،)8( .فار ،)11( .سوف.

اتكا به شوواهد سوبكشناسوي محوق اسوت در ایون

( ،)12رئا ،)11( .مر ،)23( .فيل ،)28( .هم ،)14( .قو.

بخو تالش خواهيم كرد برخي شواهد سبكشناسوي

()46

را با تثكيد بر رنچه هر شواهد بوه تنتوایي متضومن ر

ب) ν

 :تيم .و كوري ،)3( .رئوا و فوار.

...

است و نوه ضورورتاً رنچوه هور محقوق از شوواهدش

( ،)1مه ،.پار ،.فيل ،.سوف .و قو ،)2( .مور ،)1( .ليوز.

استخراف مي كند ،بررسي كنيم .نوام هور شواهد را بوه

( ،)4هم)11( .

محققي داده ایم كه ر را بررسي كرده و ر شواهد بوا

ف) ν

 :γεليز ،)3( .مه ،.فار ،.رئوا .و كوري،)1( .

نام او عجين شده است .دربارا تعداد رخداد هر یوك

هم ،)2( .پار .و سوف ،) ( .تيم ،)8( .فيول ،)1( .مور.

از شواهد در ررار افالطو عمودتاً از برنودوود (1333

( )6و قو)234( .

و  )1332و دورتر )1 :1334( 18بتره گرفتهام.

شمار ایون عبوارات در محواورات بوراي مشوروع
كرد این نتيجه كه مه ،.ليز ،.فار ،.هم .و رئا .گروهوي

و مردسياساي باه

مقدم بر پار ،.فيل ،.سووف ،.مور ،.تويم ،.كوري .و قوو.

 -1-3شاهل كمپال :سوفيسا

عنوان محاورات نزديك به تيمااووس كريتيااس و

تشكيل ميدهند بهروشني كفایت نميكند .فرض كنيد

قوانين

این تبيوين را كوه افالطوو ν

كمپل ( )1681با بررسي واژگوا فنوي تيموائو ،
كریتيووا

و قوووانين در دیگوور محوواورات افالطووو

را از دوريهوا در

سيسيل گرفته اسوت بپوذیریم .دربوارا تويم .و كوري.
چطور همچنين ،ترتي

دیتنبرگر براي پوار )8( .بعود

دریافت كه شمار ایون واژگوا در سوفيسوت و مورد

از فار ،)11( .رئوا )11( .و حتوي هوم )14( .الاقول در

سياسي به محاورات یادشده نزدیك تر است .به دليول

ارتباه با ν

16 Dorter

فاقد توهيه است.
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 -3-3شااااهد ديتنبرگااار:

xi x

περ

 ὣσπερ-و

 ἓως(περ)- χριπερو χ ἴσως
محاسبا شمار رخداد περ

استفاده از περ

χριπερ ،

و χ ἴσως

نشوا

مي دهد كه فيل ،.سوف ،.مر ،.تيم ،.كري .و قوو .بایود
و تورهي ر بور

نزدیك به یكدیگر در نظر گرفته شوند .این نيز تقریباً

 ὣσπερدر برخي محاورات به نظر موهوه مويرسود؛

هما نتيجا كمپل است كه تنتا فيل .را افزوده اسوت.

در فيوول،.

نكتا تعج انگيز ر است كه به ربم ناهمخواني پوار.

سوف ،.مر ،.تيم .و قو( .بوه ترتيو ،16 ،14 ،14 ،21 :

با محاورات متثخر ،همچنا دیتنبرگر ر را محاورهاي

 )146با شمار رخداد ر در دیگر محاورات همچوو

متثخر در نظر گرفته است.

چراكووه شوومار اسووتفاده از كۀمووا περ

مه ،.فار ،.هم .و رئا( .به ترتي  )2 ، ،4 ،2 :بيرقابول
مقایسه است و رشكارا بر  ὣσπερتورهي داده شوده

است .رنچه براي دیتنبرگر قابل فتم نيست پارمنيود
است كوه در ر هويچ اسوتفادهاي از περ

است .عالوه بر مشكل پارمنيد

 -4-3شاهد شانز،ὡς ἄ η ῶς ،ὄν ως ، ῷ ὄν ι 1 :
η ῶς

η εᾳ،

 ῇو

η ε

xx

نشوده

الف) در محاوراتي كه در ر ها اسوتفاده از ὄν ως

كوه بوه گموا مون

قابل توهه است ،یعني در فيل ،.مر ،.تويم .و قوو( .بوه

بيشتر ناشي از اعتقادي توهيهناپذیر در متثخر بودنو

ترتي  ،) 3 ،6 ،11 ،1 :هويچ اسوتفادهاي از ῷ ὄν ι

است كه خود مبتني بر نياز بوه یوك داسوتا سوازگار

نشده است .اگر سوف .و اپوي .را كوه در ر هوا فقو

است توا شوواهد سوبكشناسوانه ،هموا رنچوه شومار

یك مورد استفاده از  ῷ ὄν ιو شمار قابل توهتي از

اربات ميكند ر اسوت كوه فيول ،.سووف،.

رخداد ( ὄν ωςبه ترتي  )18 ،21 :ربت شوده اسوت،

مر ،.تيم .و قو .به یكودیگر نزدیوكترنود .ایون نتيجوه

اضافه كنيم ،تعداد شو محاورا فيل ،.مر ،.تويم ،.قوو،.

بسيار به نتيجا شاهد كمپل نزدیك است و تنتوا فيول.

سوف .و اپي .را به عنوا محاورات نزدیوك بوه هوم

را ميافزاید.

خواهيم داشت؛

περ

درحاليكه ) ἓως(περدر بيشوتر محواورات دیوده
ميشودχριπερ ،

ب) مورد  ὡς ἄ η ῶςو η ῶς

كمي متفواوت

تنتا در فيل ،.سووف ،.مور ،.تويم،.

است .عالوه بر فيل ،.مر ،.تيم .و قو .همچنوين هيوپ.

كري .و قو( .به ترتي  )18 ،1 ،4 ،1 ،1 ،1 :رمده است

ب ،.منك .و من .محاوراتي هستند كه عبارت اول در

را تثیيوود

ر ها استفاده نشده است؛ درحواليكوه شومار رخوداد

مي كند .ایون نتيجوه بوا دو اسوتثناي كوري .كوه هويچ

دومي در چتار محاورا اول (بوه ترتيو )8 ،1 ،4 ،1 :

استفادهاي از ر نشده است و دفا .كه تنتا یوك موورد

بيشتر از هما محاورات دیگر (با حوداكثر  2رخوداد)

استفاده را ربت كورده اسوت (اگرچوه دیتنبرگور از ر

اسووت ،بووه هووز سوووف .كووه  8رخووداد دارد .مشووكل

بفۀت كرده است) ،دوباره بوه وسويۀا شومار رخوداد

رنجاست كه برخالف چتار محاورا دیگور ،سووف1 .

در فيول ،.سووف ،.مور ،.تويم .و قوو( .بوه

هيچیك از عبوارات در اپوي .رخ
رخداد از اولي دارد .

ترتيوو  )11 ،1 ،1 ،2 ،1 :تثیيوود موويشووود .بووراي

نداده است .نتایج این مقایسه نيز همچو مورد قبۀوي

همآ بندي شاهد دیتنبرگر ،درحاليكوه فكور مويكونم

است؛ هرچند با اطميناني كمتر؛

كووه همووا نتيجووه بررسووي شوومار περ

χ ἴσως

عبارت هاي شامل ν

هيچ چيزي را اربات نميكنند،
17 Shanz
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 ῇهوويچگونووه شاخصووهاي

هستند .دربارا بررسي لوتوسالوسكي )(Lutoslawski

ف) رخووداد η ε ᾳ

نوودارد مگوور تعووداد بيشووتر دفعووات ر در گوور )8( .و

كه بيو از پانصد ویهگوي را لحواظ كورده اسوت نيوز

كتابهاي هشتم تا دهم هم )3( .در كنوار بيبوتو در

ميتوا همين نكته را بيا كرد.

من .و فيل .و برخي دیگر محاورات اوليه .اسوتفاده از
η ε

در چتار محاورا فيول ،)1( .تويم ،)1( .قوو.

( )1و اپي( )1( .با بفۀت از  1مورد در پرو .به سوب

 -6-3شاهد جنل:

1

هياتوس

هنگامي كه دو كۀما یوناني پشوت سور هوم قورار

نقل قول بود ) مويتوانود تثیيودي بسويار ضوعيف از

بگيرند و حرف رخر كۀما اول و حرف اول كۀما دوم

نتایج پيشين باشد .نتيجا نتایي كه مي توا از شوواهد

صدادار باشند ،هياتو

شانز حاصل كرد ر است كه فنيل ،.مر ،.تيم ،.قو .و

باید حرف رخر كۀمه اول حذف شود و بوه هواي ر

تا اندازهاي سوف .و اپي .بيشتر به یكدیگر نزدیكاند.

رپستروف ( )ʼقرار گيورد .ایون اتفواق در شوكلهواي

رخ ميدهود .در ایون هنگوام

مختۀف حروف صدادار متفاوت است و به شكلهاي
 -5-3شاهد ريتر :تكرار ويژگيهاي بانشناختي
فترست چتول و سوهتوایي ریتور از ویهگويهواي

مختۀفي در محاورات افالطو رخ ميدهد (یوا اصوالً

رخ نميدهد) .هنل هيواتو

را بوه دو دسوتا «قابول

زبوا شووناختي محوواورات متوثخر (كووه عموودتاً شووامل

مشكلدار» تقسيم ميكند كه این دسته اخيور

قبول» و «

فرموولهواي پاسوخ در محواورات  xxiبووده اسوت) و

نيز خود به دو دسته تقسيم ميشود .اینكه افالطو در

بررسي شمار تكرار ر ها در سایر محاورات نتایج زیر

چوه محواوراتي و چگونووه از هيواتو

را نشا ميدهد:

موضوع این دسته از شواهد سبكشناختي است.

قو ،)43( .فيول .و مور ،)11( .سووف ،)1 ( .هوم.

شمار هياتو

پرهيوز كوورده،
xxi i

داراي اشكال در قوو( .بوا ميوانگين

( ،)26رئا ،)2 ( .فار ،)21( .پار ،)11( .اپي ،)12( .كرا.

 4.1در هر صوفحه) ،اپوي ،)2.6( .تويم ،)1.2( .كوري.

و ليز ،)6( .فار ،)1( .ال ،) ( .اوتيد ،.پرو .و منك،)4( .

( ،)3.6سوف ،)3.8( .مر )3.4( .به طور فوق العواده اي

مه ،.خا ،.گر ،.هيپ .ب .و یو ( ،)1دفا ،.كري .و من.

كمتر از هما محاورات دیگر اسوت (موثالً ليوز،)48( .

( )2و اوريف)1( .

اوتيد ،)4 .1( .فا ،)41( .مون ،)16.1( .هوم،)1 .1( .

چه معنوایي از ایون مقایسوه قابول تصوور اسوت

رئا )12( .و فار .))21.3( .عالوه بر این نتيجوه رشوكار

چگونه ميتوا محاورات متفاوت را بر مبنواي شومار

كه این محاورات به یكدیگر نزدیك هستند ،این نكته

فرمول پاسخ ر ها مقایسه كرد ،وقتي نهتنتا در شومار

همچنين مي تواند به معناي ر باشد كه این محاورات

صفحات بۀكه همچنين در شكل محاورهاي بودنشوا

متثخرتر از محاورات دیگرند؛ زیرا قابول فتوم نيسوت

با هوم متفواوتانود بسوياري از محواورات همچوو

كه افالطو در برخي از محاورات از هيواتو

متماني ،فایدرو

و همچنوين برخوي از كتوابهواي

همتوري ،شامل پرسوها و پاسخهاي كمتر هستند و

داراي

اشكال پرهيز كند ،اما این پرهيز را در محاورات پو
از ر هوا بوه فراموشوي بسوپارد .در مقایسوه بوا دیگور

بنابراین فرمول هاي كمتري را شامل ميشوند .به ایون
اضافه كنيد مالحظات بسيار دیگري كوه قابول تصوور
18 Janell
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شواهد ،شواهد هنول بويو از هموه مويتوانود توثخر

افالطووو سوواختهاي تصوونعي اسووت كووه هوويچ مبنوواي

محاورات متثخر را از نظر سبكشناسي تثیيد كند.

شناختياي ندارد» (تارانت.)143 :2333 ،

سبك
شواهد سبكشناسوانه قویواً عۀيوه در نظور گورفتن

 - -3شاهد كالوشا 1 :ريتم

پارمنيد

بررسوووي سوووبكهووواي متفووواوت ریتموووي یوووا

و رئایتتو

به عنوا محاوراتي نزدیوك بوه

محاورات متثخر هستند.

كالسووول23و  xxi i iدر ررووار افالطووو یكووي دیگوور از
شواهد سبكشناختي را به دست داده اسوت .بررسوي

كالسوال در قوانين و مقایسا ر با مر ،.فيول ،.تويم .و

 -4نتيجه
به ربوم هموا تفواوتهوا و اختالفواتي كوه ميوا

كري .از یك طرف و دفا ،.پرو .و كر .از طرف دیگور

كرونولوژيهاي ارائهشده از ربآ رخور قور نووزدهم


نشا داد كه ریتم نثر قو .شبيه ریتم گوروه اول اسوت

تاكنو وهود دارد ،ساختار اصۀي ترتي بندي ر ها از

كه تثیيد دیگري بود بر شواهد پيشين دربارا شوباهت

محاورات افالطو یكسا است؛ ساختاري كه ما ر

ميا قو .و محاورات متثخر.

را كرونولوووژي اسووتاندارد ناميوودیم .بوور اسووا

بررسووي ایوون هسووتار از شووواهد سووبكشناسووي

ایوون

سوواختار ،محوواوراتي همچووو منووو  ،فایوودرو

و

بهروشني نشا داد كه هما رنچه شواهد سبكشناسوي


همتوري پ

ميتوانند اربات كنند ر است كه محاورات سوفيست،

و رئایتتو

مردسياسي ،تيمائو  ،كریتيوا  ،فيۀبوو  ،قووانين و

شامل سوفيست ،مورد سياسوي ،فيۀبوو  ،تيموائو ،

اپينومي

باید به یكدیگر نزدیك و احتمواالً متوثخرتر

كریتيا

از محاورات اوليه و پيو از پارمنيد
قرار مويگيرنود و محواورات متوثخر كوه

و قوانين ميشود ،پو

از ر دو محواوره و

از محاورات دیگر باشند .حتي اینكوه ایون محواورات

هما دیگر محاورات قورار مويگيرنود .بوه ربوم ایون

متثخرند ،چندا از این شواهد برنمي رید؛ مگر شواهد

حقيقت كه ظتور هما كرونولوژيهاي قور بيسوتم و

هنل و ميانگين هياتو ِ داراي اشكال .بنابراین رنچوه

حتي كرونولوژيهاي مبتني بر محتوا مودیو شوواهد

سبكشناسي در بتترین حالت ميتواند بوراي ترتيو

سبكشناختي بوده ،بر ر ها متكي هستند ،به هز تثخر

محاورات انجام دهد xxi v،فق ایجاد یك گروه متثخر

محاوراتي همچو سوفيست ،مرد سياسوي ،فيۀبوو ،

نمويشوود؛

و قوووانين ،دیگوور ویهگ ويهوواي

است كه البته شامل پارمنيد

و رئایتتو

تيمووائو  ،كریتيووا

چراكه این دو از لحواظ سوبكشناسوي بسويار دور از

كرونولوژي استاندارد از منظر این شواهد قابول تثیيود

دیگوور محوواورات متووثخر در كرونولوووژي اسووتاندارد

نيستند .هما رنچه در سواختار كرونولووژي اسوتاندارد

هستند .رنچه سبكشناسي از سواختن و پورداختن ر

توس شواهد سبكشناختي تثیيد ميشود ،همبسوتگي

عاهز است ،یك گروه مياني است؛ چراكه هيچیك از

نهتنتا
ميا محاورات متثخر و احتماالً تثخر ر هاست .

شواهد سبكشناختي چنين گروهي را تثیيد نميكنود.

هایگاه محاورات مياني كرونولووژي اسوتاندارد هويچ

تارانت در این باره ميگویود« :ایون واقعيتوي هموواره

شوناختياي نودارد ،هایگواه پارمنيود

مبناي سبك

مغفول است كه مفتوم مدر یك دورا مياني در رروار

رئایتتو

19 Kaluscha
20 clausulae

و

در این كرونولوژي مغایر این شواهد اسوت؛
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این شواهد ،این دو محاوره بيشتر به محاورات اوليه نزدیك هستند تا محاورات متثخر.

چراكه بر اسا

این هستار در صدد ر نيست كه از ارزش و اعتبار سبكشناسوي در تعيوين كرونولووژي رروار افالطوو بكاهود.
برعك  ،شواهد سبكشناختي همواره ميتوانند راهگشا باشوند؛ هموا طوور كوه موثالً كمپول توانسوت نشوا دهود
رسالهاي متثخر است و نه متقدم .مسئۀه این است كه چرا شوواهد سوبكشوناختي بويو از توانشوا موورد

سوفيست
استفاده قرار گرفتهاند به ربم اینكه تنتا نكتهاي كه ایون شوواهد قوادر بوه اربوات ر هسوتند ،متوثخر بوود برخوي
محاورات است ،چرا كرونولوژيهاي مبتني بر محتوا طر كۀي كرونولووژيهواي سوبكشوناختي دربوارا محواورات

مياني ،پارمنيد

و رئایتتو

را پذیرفتهاند كرونولوژيهاي مبتني بر محتوا باید از نتایج سبكشناسي نيز بتره ببرنود؛

اما تنتا تا هایي كه این نتایج اقناعكننده باشند .با توهه به تقدم زماني كرونولوژيهاي سبكشناختي ،در واقوآ طور
كۀي كرونولوژيهاي ارائهشده در قر بيستم ،كه موا ر را در قالو

كرونولووژي اسوتاندارد صوورتبنودي كوردیم،

بهشدت متثرر از طر ارائهشده توس كرونولوژيهاي سبكشناختي است؛ درحاليكوه خوود ایون طور چنودا بور

برایناسا

شواهد سبكشناختي مبتني نيست.

اگر كرونولوژيهاي مبتني بر محتوا به هاي رنكوه توهوه خوود را بوه

كرونولوژیست ها از ترتي

طر هاي ارائهشده توس

محاورات معطووف كننود ،از نتوایج هور یوك از شوواهد بتوره

بگيرند ،ميتوانند رزادي بيشتري در تعيين هایگاه دیگر محاورات در فۀسفا افالطو داشته باشند .با توهه به اهميوت
هایگاه هر محاوره در ایجاد رهيافت كۀي به فۀسفا افالطو  ،این امر ميتوانود راهگشواي رویكردهواي هدیودي بوه
فۀسفا افالطو باشد
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.
پي نوش ها
 .iبراي مثال ،ارسطو مي گوید افالطو در ابتدا با نظریا هراكۀيتي صيرورت و امتناع معرفت چيزهاي متغير رشنا شود و هموين نظور را در
سال هاي رخر عمرش نيز داشت (متافيزیك  .)361a12-b1روش برخورد ارسطو با نظریه مُثُل ميتواند شاهد خوبي بر این مودعا باشود.
به نظر ميرسد كه او معتقد است هما ادلهاي كه افالطو براي نظریهاش فراهم ميسازد ،باید به عنوا تالشهایي همبود لحاظ شوند نوه
رنكه برخي هايگزین برخي دیگر شده باشند .حتي وقتي او نظریه مُثُل به عنوا پارادایم (الگو) را نقادي ميكند كه این رهنگ را دارد كه
راهحل بعدي است (متافيزیك  ،)331a23-22این تغيير را هدي نميگيرد.
گویي 
 .iiبا توهه به اینكه هيچ ترهما هاافتاده اي از واژا كرونولووژي در فارسوي موهوود نيسوت ،ناچواریم در ایون هسوتار از واژا انگۀيسوي
كرونولوژي كه ریشه در واژا یوناني «خرو » [خرونو

) ](χρόνος/khronosبه معناي زما دارد استفاده كنيم .در فارسي ميتوا ر

را به صورت تحتالۀفظي به گاهشماري ،گاه نگاري و كۀماتي از این دست ترهمه كورد؛ اموا رنچوه در اسوتفاده از ایون واژه دربوارا رروار
افالطو مورد نظر است ،ترتي

ررار افالطو نيز هست.

 .iiiاین نكته حتي در كرونولوژیستهاي مدر نيز گرایشي بيرقابل مقاومت است (ر : .تسۀف.)11 :1363 ،
 .ivبه نظر بسيار عجي

ميرید كه ارسطو به ربم توهه قابل قبول به بخوهاي سياسي ،از همتووري در هنبوههواي معرفوتشوناختي و

وهودشناختياش بفۀت ميورزد.
 .vدربارا نقو كمپل در رباز هریا هدید سبكشناسي ررار افالطو  : . ،برندوود  1333و 1332؛ ماكاي 1326؛ نيل .1336
 .viماكاي ( ) -16 :1326ما را از خطر در نظر گرفتن تقسيم سهگانا محاورات به عنوا ترتي

كرونولوژیكي تضمينشده رگاه ميسازد.

توضي رنكه تقسيم سهگانا محاورات افالطو چنا قطعي در نظر گرفته شده است كه بعضاً همچو دورههاي واقعي فۀسفا افالطو در
نظر گرفته ميشود و هر نوع ترتي

این تقسيمبندي و بر مبناي ر طور مويشوود .بوا توهوه بوه اینكوه ایون

ميا ررار افالطو در قال

تقسيمبندي هيچ مبناي قابل اتكایي ندارد ،ماكاي نسبت به خطرات قطعي دانستن ر هشدار ميدهد.

 .viiكۀمات اختصاري ذكرشده براي محاورات به این شر اند:

اپي :.اپينومي  ،الك :.الكيبياد  ،اوتيد :.اوتيدمو  ،اوريف :.اوريفرو  ،پار :.پارمنيد  ،پرو :.پروتاگورا  ،تيگ :.تيگ ،
تيم :.تيمایو  ،رئا :.رئایتتو  ،هم :.همتوري ،خا :.خارميد  ،دفا:.
فيل :فيۀبو  ،قو :.قوانين ،كر :.كریتو  ،كرا :.كراتيۀو  ،كري:.
منك :.منكسنو  ،مه :.متماني ،نا :.نامهها ،هيپ .ب :.هيپيا
 .viiiوالستو

دفاعيه ،سوف :.سوفيست ،فا :.فایوودو  ،فووار :.فایوودرو ،

كریتيا  ،كۀي :.كۀيتوفو  ،گور :.گرگيوا  ،ال :.الخو  ،ليوز :.ليوزی ،

بزرگ ،هيپ :. .هيپيا

كوچك.

ویهگي رزموني بود محاورات اوليه را وهه متمایز ر ها از محاورات مياني ميداند؛ چراكه معتقد است سوقراه در ایون

محاورات به روش النخو

) (ἔ εγχος/elenkhosپایبند است .در ميا این محاورات رزموني ،او برخوي از محواورات را محواورات

انتقالي ميا محاورات اوليه و مياني در نظر ميگيرد.
 .ixشاید بتتر باشد كمپل را یك استثنا در ميا كساني كه ذكر كردیم در نظر بگيریم.
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 .xلجر متماني را در ميا گروه مياني ،اما فایدو را در ميا محاورات دها  163قرار ميدهد.
 .xiهمچنين ناما سيزدهم.
 .xiiدر اینجا من كرونولوژيهاي فۀسفي و مبتني بر محتوا را به یك معنا و در تمایز با كرونولوژي مبتني بور سوبك موورد اسوتفاده قورار
ميدهم.
 .xiiiقرار نيست در اینجا انكار كنيم كه برخي محققا به گونهاي دیگر استدالل كردند؛ چنا كه اُو ( )1336بوراي تقودم تيموائو
پارمنيد

بور

استدالل كرده است.

 .xivلجر در ميا نامهها فق نامههاي  1 ،1و  6را متثخر ميداند.
 .xvنتيجا تالش دبرا نيۀز ) ،1336( (Debra Nailر هدول ص  )111براي بررسي كرونولوژيهاي مبتني بر سبك ،فۀسفي و مبتنوي
بر محتوا به طور هداگانه و در كنار یكدیگر در مقایسه با طر ما از كرونولوژي استاندارد بسيار متفواوت بوه نظور مويرسود .بور اسوا

بررسيهاي او ،تنتا سه محاورا مورد اهماع وهود دارد :دفاعيه به عنوا اوليه ،فایدرو
مياني .دليل این نتيجه ر است كه او ترتي

و كتابهاي دوم تا دهوم همتووري بوه عنووا

تسۀف را در كار ميرورد (ر هدول ص  )181و همچنين ترتي

لسكي را به عنووا یوك

كرونولوژي فۀسفي در نظر ميگيرد .گرچه كرونولوژي لسكي بسيار با كرونولوژيهاي مبتني بر محتوا و مبتني بور سوبك مشوابتت دارد،
وقتي با ترتي

تسۀف تركي

ميشود ،مقایسا كرونولوژيهاي فۀسفي نتيجوه اي كوامالً متفواوت ایجواد مويكنود و بنوابراین نمويتوانود

ازاینروي اگر كرونولوژي تسۀف را از ر خارف كنيم

شباهت هاي قابل توهتي را كه بين هما انواع كرونولوژيها وهود دارد ارائه دهد.
و كرونولوژي لسكي را با دیگر كرونولوژيها بسنجيم ،شباهتها عيا ميشوند .دليل دیگر تفاوت ميا شباهتهایي كه ما در اینجا یافتيم
با نتایج نيل ،ر است كه در حالي كه او طبقهبنديها را كامالً سفت و سخت نگاه ميدارد ،ما تالش ميكنيم تا بيشتر به ترتي

و رئوایتتو

و نه به مرزهاي رابت گروههاي مختۀف توهه داشته باشم .براي مثال ،در رویكرد ما اگر پارمنيد

محواورات

در یوك كرونولووژي بوه

عنوا واپسين محاورات گروه مياني و در كرونولوژي دیگر به عنوا نخستين محاورات دوره متثخر در نظر گرفته شوده باشوند ،ایون دو
كرونولوژي مشابه در نظر گرفته ميشوند؛ چراكه ترتي
 . xviكۀما یوناني ν

یكسا است.
ررار در ر ها 

را ميتوا در بسياري از مواقآ به «در واقآ» ( )indeedترهمه كرد .تركيبات دیگر این كۀمه حروفي را به ν

اضافه ميكنند كه گاه بهتنتایي قابل ترهمه نيستند.
mēn .xvii
 .xviiiبه ترتي  allamēn ،timēn :و gēmēn
 .xixبرخي ویهگيها را ریتر اضافه ميكند؛ بهویهه در مورد ) .ἓως(περكۀمات یوناني  )hūsper( ὣσπερو περ
هر دو به معناي شبيه ( ،)likeكۀمات ) )heūsper( ἓως(περو χριπερ
و كۀمه χ ἴσως

( )mēkhriperهر دو به معناي «تا /تا زماني كه» ()until

به معناي «شاید» ( )perhapsميباشد.

 xxكۀموات η ῶς ،)hūs alēthūs(ὡς ἄ η ῶς ،)ontus( ὄν ως ،)to onti( ῷ ὄν ι
 )alēthēiaو

η ε

 )ōn( ὄνدر تركي

()kāsāper

(η ε ᾳ ،)alēthūs

tē ( ῇ

( )alēthēiaهمگي كموبيو به معناي «در حقيقت» یا «در واقعيت» مورد استفاده قرار ميگيرند .هنگوامي كوه

باشد ،معناي «در واقعيت» مره است و هنگامي كه

η ε

در تركي

قرار بگيرد معناي «در حقيقوت» تورهي

دارد.
 .xxiمنظور از فرمولهاي پاسخ در محاورات عبارات كوتاهي است كه یكي از طرفين محاوره در پاسخ به دیگوري موورد اسوتفاده قورار
ميدهد .مثالً عبارت «درست است»« ،كامالً درست است»« ،بۀه اینطور است»« ،مطمئناً» و ...اینكه كدامیك از فرمولها در برخي محاورات
بيشتر تكرار شده است ،موضوع یكي از بررسيهاي سبكشناختي (در اینجا ریتر) بوده است.
 .xxiiبراي مطالعه بيشتر ر : .برندوود 1 1 :1333 ،و بعد.
 .xxiiiتوضي این كۀمه بسيار فراتر از مجال این هستار است .اگر بخواهيم به شكۀي بسيار ساده ر را توضي دهيم ،چيوزي شوبيه وز
در ادبيات منظوم است؛ اما به شكۀي بسيار متفاوت كه در نثر كاربرد دارد .هما گونه كه در نظم از ریتم و هجاهاي كوتواه و بۀنود سوخن
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گفته ميشود ،در نثر یوناني نيز ميتوا از ترتي هاي متفاوتي از هجاهاي كوتاه و بۀند سخن گفت .البته باید توهه داشت كه ریوتمهوایي
النيتر و پيچيدهتر از ریتمهایي است كوه موثالً در نظوم فارسوي موورد اسوتفاده قورار
كه براي نثر یوناني در نظر گرفته ميشود ،بسيار طو 
ميگيرد .بررسي كالسوال در متو یوناني تنتا در قر بيستم و به مدد عۀوم رایانه اي ميسر گشته است.
 .xxivاینكه شواهد سبكشناختي براي تصميمگيري دربارا كرونولوژي كافي نيستند ،مورد توهه بسياري از محققوا بووده اسوت .بوراي
مثال :كا  ،44- :1338 ،یونگ ،13 :1336 ،رریتي.214 :1336 :

