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چکیده
تلقی رایج از اینهمانی به صورت اصلی منطقی با فرمول الف ،الف است میباشد .در این تلقی اینهمانی اصللی
است که فاقد بعد و بار معرفتی و وجودی است؛ لذا با توجه به این اصل هیچ چیز نمیتواند چیز دیگلری باشلد .در
تفکر یونان این همانی خصیصهای انگاشته میشد که به کمک آن وجود ادراک میگردد .در تفکر افالطون که تلالش
دارد جامعهای جدید مبتنی بر تفکر فلسفی بنیان نهد و چنین تفکر عقالنی را فضلیلتی انگلارد کله هل آ آن وصلول و
حصول ایدۀ خیر است ،اینهمانی از جایگاه مهمی برخوردار است .لذا امکلان حملل در گلزارۀ سلقراطی « فضلیلت
شناسایی است» تنها در صورتی مقدور است (چیزی چون فضیلت ،چیز دیگری چون شناسایی باشد) که ایلنهملانی
نه بهعنوان با خود همان بودن هر چیز ،بلکه بهعنوان خاصیتی لحاظ گردد کله اات و ماهیلت موجلودات را تشلکیل
دهد .لذا افالطون باید میان همانی( )samenessو اینهمانی( )identityتمایز قائل شود؛ تمایزی کله نادیلده انگاشلتن
آن باعث سوءفه مه ترین آموزۀ افالطون یعنی ایدهها و نسلبت آنهلا بله یکلدیگر (و نسلبت بله مصلادیو خلود)
میشود .تالش میشود نشان داده شود :الف) این گزاره که فضیلت شناسایی است ،چه ربط و نسبتی با ایلنهملانی
دارد؛ ب) اینهمانی نزد افالطون چگونه مفهومی است که اجازه میدهد چیزی ،چیزی دیگر باشد بدون آنکه با « بلا
خود همان بودن هر چیز» در تناقض افتد.
واژه های کلیدی :همانی ،اینهمانی ،فضیلت ،افالطون.

*

نویسنده مسئول

تاریخ وصول44/7/4 :

تاریخ پذیرش49/6/1 :
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حیللات اجتمللاعی نیللز جللدا نمللیتوانسللت بللود .در

مقدمه
«فیلسوفان طبیعی قرن شش تفکلر را بلا سل ال از
مبدأ فوسیس(طبیعت) آغاز کردند و این نام به تملامی
حرکت اهنی و فکری آن عصر تسلری یافلت و ایلن

محاورات افالطون اهتمام شده است تا چنلین حیلاتی
به هم جدآ و هزلی که بر آن مترتلب اسلت تعریلف
شود» (بریه.)144 :1/1874 ،

تسری ...موجه بود .زیرا تملامی توجله آن فیلسلوفان

افالطون کلیت نظریلات پلیشسلقراطیان را در دو

معطوف مسئله مبدأ اشیاء بود (که در نظر ما مسئلهای

صورت کلی «حرکت و سکون یلا شلدن و بلودن یلا

مابعدالطبیعی اسلت) و همل نظریلات و کشلفهلای

وحدت و کثرت» می دید؛ لذا کلار اول وی تبیلین یلا

طبیعی آنان در خلدمت هملین مسلئله قلرار داشلت»

توجیه این تعارنات و در نهایت تصمی گیلری مبنلی

(یگللر .)223-227 :1/1848،آنچلله افالطللون از ایللن

بر سه هر یک در صاد بودنشلان اسلت .در وهلل

آرا و

بعد وی باید تونیح دهد که در صورت واحد بلودن

نسبیت آن در مسئل شناسایی جهان بلود؛ و از طرفلی

یا کثیر بودن واقعیت ،چگونه ممکن است که حصول

سقراطی مبنی بر نسلبت فضلیلت و شناسلایی.

چنین شناسلایی بله منزلل فضلیلت باشلدط بله طلور

سقراط « فضیلت را با معرفت ( )Epistemeیکلی

خالصه :فضیلت شناسایی است چگونه ممکن استط

میداند .این هست اصلی اندیشله سلقراط اسلت»

چگونه ممکن است چیلزی (فضلیلت) چیلزی دیگلر

(خراسلانی-شلرف  .)96 :1848ایلن دو مسلئله بللا

(شناسایی) باشدط بودن یا وجود چگونه چیزی اسلت

پیشینیان بله ار
میرا

بلرده بلود از طرفلی تعلار

توجه به خط مشی و رویکرد افالطون مبنی بر نظریل
جدید تربیت و بنیان نهادن دولت جدید باعث گردید
تا وی از طرفی الف) تالش نماید تا ه تعار

آراء

میان پیشسقراطیان را به گونله ای جملع کنلد و هل
ب) از طرفللی ایللدۀ محللوری سللقراط (فضللیلت =
شناسایی) را تبیین نماید .در نهایت نیز روشن کند که
ج) چگونه ممکن است که «فضیلت شناسایی اسلت»
ایدهای جایگزین و جامع بله منظلور شلناخت جهلان
باشد .آنچه در تمامی موارد فلو بله طلور مضلمر
موجود است نسبت میان «یکی و چنلدی» اسلت« .در
یونان آن روزگار فلسفه را از لحاظ ارتباط آن با سایر
انحای تفکر ،اع از علمی یا دینی تعریف نمیکردند،
بلکه فیلسوف را از لحاظ وجوه مشابهت یلا مالایرت
او بلللا اصلللحاب خطابللله و سفسلللطه و سیاسلللت
مللیشللناختند ،و فلسللفه را عبللارت از کشللف طریللو
جدیدی برای حیات عقلی ملیدانسلتند کله نلمناز از

که امکان دارد چیزی دیگر باشدط در واقع افالطون با
مسئل امکان حمل روبهروست؛ مسلئلهای کله بیشلتر
مورد توجه مگاریان بود و منجر به بروز مشلکالتی از
جمله غیرممکن بودن نسبت دادن محموالت مختلف
به مونوعی واحد و عدم امکان وجود تعلار

آرا و

آرای کذب گردید .در واقع مسائل فلو مخلتص بله
شخص یا مکتب خاصی نبود ،بلکله مسلائلی واقعلی
بودند که هر کس به سه خود تالش داشت تا آنها را
حل نماید« .آنچه در مکتب مگارایی تازگی دارد ایلن
است که اعضای ایلن مکتلب قلوانین اندیشله الئلایی
قدی را در فلسف مفاهی سقراطی به کار بستند و این
واقعیت با توجه به دو مسئل اصلی که ایلن متفکلران
را بلله خللود مشللاول مللیداشللت روشللن مللیشللود.
اصطالحاتی که در مکتب مگارایی برای این دو مسئله
به کار می رود مسئله ااتیت (یا لزوم ااتلی) و مسلئل
حمل( یا اسناد) است .ایلن دو مسلئله چنلین اسلت:
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چگونلله ممکللن اسللت کلله مونللوعی واحللد دارای

مثال در عدم امکان مخالفت که نیلای تفکلر مگاریلان

محمول های متعلدد باشلدط و چگونله ممکلن اسلت

است یک مونوع همچون مفهومی صلب و جامد در

محمولی واحد به مونوعات متعلدد متعللو باشلدط»

نظر گرفته می شود که محمول های متفاوت را به خود

(گمپرتس .)711 :2/1879 ،معنلای ایلن سلواالت در

نخواهد گرفت؛ به همین جهت امکلان مخالفلت نیلز

واقع پرسش از نسبت واحد و کثیر است .تلقی اینلان

منتفی است .اگر شخصلی از گلرد بلودن کلرۀ زملین

از حمل یا قضیهای چلون بلرد درخلت سلبز اسلت

سخن بگوید فردِ دیگر نملیتوانلد بلا آن هلیچ گونله

چنین است که ،چگونه ممکن است چیزی کله بلرد

مخالفتی بکند؛ زیرا یا این شخص دوم از گلرد بلودن

است ،سبز ه باشدط یا اگر هل سلبز باشلد چگونله

کرۀ زمین سخن میگوید که همان سخن فرد نخسلت

ممکن است چیزهای دیگری مثل شکل و بعد و غیره

است؛ یا اینکه از گرد نبودن کرۀ زمین سخن میگوید

ه باشد؛ در هر صلورت چگونله ممکلن اسلت کله

که دیگر این سخن ،سخنی دیگر است؛ و مونوع آن

چیزی واحد ،کثیر باشدط چرا کله نسلبت سلبزی بله

غیر از مونوع مورد بحث یعنی گرد بودن کرۀ زملین

برد نسبت اینهمانی است و اینهمانی نیز تساوی و

است .به عبارتی مونوع مورد نظر این گونه افراد ،کل

تساوی نیز تساوی عددی و تساوی عددی نیز هملان

قضیه و گزارۀ « زمین گرد اسلت» اسلت و نله صلرفاز

بودن یک چیز با خودش است؛ و این آشلکارا محلال

واژۀ « زمین» که از نظلر ملا نقلش مونلوع قضلیه را

است؛ زیرا «استعمال کلم مبین اینهمانی در مواردی

دارد .به همین جهت هیچ بحث و نظلری نملیتوانلد

که این همانی در آنها صد نمی کنلد» (هملان)714 :

مخالف هیچ بحث و نظر دیگری باشد؛ زیرا محملول

موجب بلروز مشلکالت فلو ملی گلردد .در رسلال

«همان» ،کل گزاره اسلت .هلر چیلزی هملان اسلت،

اوثودموس که بحث دربارۀ هنر سوفیستی است ،مبنلا

باعث می گردد تا امکان دروغ نیز منتفلی گلردد زیلرا

و محتوای هنر آن آموزگاران آموختن فضیلت اسلت.

هر چه بگویی در مورد همان است که میگویی ؛ للذا

با این حال روش آنان جدلی و مرکب از قیلاسهلایی

نمیتواند دروغ باشد .اگر هل گفتله شلود کله دروغ

است که انتخاب هر کدام از شلقو ممکلن نتیجلهای

چیزها را چنان که هستند نمی نمایند ،گفته ملی شلود

محال به بار می آورد .در بند - 236که بنلد ماقبلل آن

که آیا هنگامی که سخن میگلویی مگلر غیلر از ایلن

دربارۀ امکان دروغ اسلت -بحلث در ایلن اسلت کله

است که در مورد همان چیلز سلخن ملیگلویی ط یلا

«مقصودت این است که ما نمی توانی برخالف ادعای

اینکه مگر غیر از این است که در مورد چیزی سلخن

یکدیگر سخن بگویی ط ...هنگامی که ما هر دو هملان

می گویی ط اگر در مورد چیزی سلخن ملی گلویی آن

سخن مربوط به یک مونوع را می گویی  ،آیا ممکلن

چیز همان چیزی است که دربارهاش سخن میگلویی

است برخالف سخن یکدیگر حرف بلزنی ط مگلر ملا

پس غیر ممکن است که دروغ یا کلااب باشلد؛ زیلرا

هر دو همان سخن را نمی گلویی ط» (افالطلون ،جللد

صد عبارت است از اظهار و بیان؛ و چلون اظهلار و

دوم :1831،بند[ 236-239ص  .)]776-779در چنین

بیان ،دربارۀ چیزی است و آن چیز همان چیلز اسلت

نگرش هایی امکان حمل منتفی است به همین جهلت

که درباره اش سخن گفته می شود پس صلاد اسلت.

مخاطب هر پاسخی بدهد دچار مشکل میگردد .برای

وجود موجودی است بسیط ،صاد و همان .به همین
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جهت افالطون باید تملایزی دقیلو میلان «هملانی» از

باشند .چرا که اگر شیء  Aبزرد (یا بهعبارتی همان)

طرفی و « اینهملانی» از طلرف دیگلر ونلع نمایلد.

باشد ،دیگر امکان ندارد شیء  Bنیز بزرد (یا هملان)

تمایزی کله بلا ترجمله ا واژۀ  tautonبله  sameتلا

باشد .درحالیکه اگر ما اشیای مختلفی داری که بزرد

حدی نادیده گرفته میشود؛ یا حداقل برخی بلر ایلن

نامیده میشوند ،باید روشن کرد کله ماهیلت و نحلوۀ

باور ند که چنین ترجمه ای باعلث سلردرگمی وسلوء

بودن ایدۀ بزرگی و نظایر آن چگونه است کله امکلان

فه در فلسف افالطون شده است؛ زیرا مراد افالطلون

می دهد اشیای مختلف در عین اینکه همانند هسلتند،

از  tautonآن چیزی نیست که ملا از  sameیلا هملان

همان نیز باشند .به طور کلی بنا بر اظهلار فلو  ،یلک

بودن می فهمی  .نظریل افالطلون دربلارۀ ایلن هملانی

ایده یا مثال تنها میتواند در یک موجود وجود داشلته

چیزی است که باید از کلیت عقاید وی دربارۀ وجود

باشد .پوشیده نیست که چنین ایلرادی چیلزی نیسلت

و موجود فهمیده شود.

جز تعبیر دیگری از مسأل بهرهمندی .مشکل برخاسته
Ταυτον,Same

جرسن معتقد است که معادل انگاشلتن واژه هلای
زیر

در تبیین اشیا یا موجودات یا مصادیو ایدهها ،بهجهت
وجود مشکل در تبیین امری اساسی تلر اسلت؛ یعنلی
خاصیت یا ویژگی یا موجودیتی که بله کملک آن ملا
قصد داشتهای همین اشیا یلا موجلودات یلا مصلادیو

Tauton= same
Omoion= like, similar

باعث گردیده تا چنین گمان شود که دو چیلز کله
هماننللد یللا شللبیه هسللتند ،نمللیتواننللد همللان باشللند
( .)Gerson, 2004: 1به نظر وی ( like, similarشبیه
و همانند) کلمات مناسلبی نیسلتند همچنلین ترجمل
 tautonبه  sameنیز باعث بیاهمیلت کلردن مفلاهی
اساسی فلسف افالطون شده که خلود منجلر بله ایلن
شکوه گردیده است که عبارتی نظیر «هر آنچه که بلا
خود همان است» ،عبارتی مهمل ،و درواقع به معنلای
گفتن چیز محصلّی نیست؛ بهعبارتی مهمللگلویی یلا
همانگویی است .اگر ما دو شیء به نام  Aو  Bداشته

باشی که در خاصیتی مثل بزرگی مشترک باشند و نام
آن خاصیت را  Fبگذاری آنگاه دو شلیء ملذکور در
خاصیت بزرگی یا  Fاشتراک دارنلد یلا شلبیه ( like,

 )omoionه اند .لذا بنا به اظهار و ادعای فو  ،اکنون
که دو شیء مذکور از لحاظ بزرگی یلا بلزرد بلودن
همانند هستند ،امکلان نلدارد کله هلیچ کلدام بلزرد

ایدهها را تبیین کنلی  .بلهعلالوه اگلر خاصلیت  Fدر
شیء  Aهمانند و مشابه خاصیت  Fدر شیء  Bاست،
پس به جهت همانندی  Fدر  Aو  ،Bخاصیت  Fنیلز
همان نیست؛ و اگر خاصیت  Fهمان نیست ،درسلت
مثل این است که ما دو شیء را از جهات مختللف بلا
یکدیگر مقایسه کرده باشی  .مراد از اینکله خاصلیت
مذکور نمی تواند "همان" باشد این است که خاصیت
 Fیا بزرگی در شیء  Aخاصیت  Fیا بزرگی در شیء
 Bنیست؛ چرا که امکان ندارد چیزی چیز دیگر باشد.
یا بهعبارتی دو چیز که شبیه هستند نمیتوانند هماان
باشند .همین املر باعلث ایلرادات الینحللی در ملورد
نسبت یک ایده به یکدیگر و نسبت به مصادیو همان
ایده میشود .در صورتی که از نظر افالطون خاصلیت
 Fدر  Aو  Bیعنی مثال همانندی بلزرد بلودن در A

و  Bچیزی نیست جز خاصیت  Fnessیا بزرگی .این
خاصیتِ  Fnessهمان اسلت ،یعنلی از تعلدد و تکثلر
برخوردار نیست بلکه تحت مقول "یک" یا "واحلد"

افالطون ،اینهمانی و فضیلت 41/

مللیگنجللد .فللر آن بللا وجللود بزرگللی در اشللیای

ازآنجاکه هم آنها ،موجود بودن خلود را بله جهلت

محسوس ،ه در نحوۀ وجود آنهاست ه در توجیه

برخورداری از ایدۀ وجود دارند(ایده وجود در رسلال

و تبیین نحوۀ بودن آنها .در بیان و تعریف خاصلیت

سوفیست) ،همانبودگی آنها ،ریشله در برخلورداری

مذکور یعنی بزرد بودن در اشیای محسلوس ،ملا آن

آنها از ایلدۀ وجلود دارد؛ ایلن برخلورداری از ایلدۀ

را در مقایسه با دیگر اشیا تعریف ملینملایی و آن را

وجود که باعث می گردد تا تمامی دیگلر ایلدههلا بله

به صفاتی چون بزرگتر و کلوچکتر و غیلره منسلوب

جهللت برخللورداری از آن ،موجللود (همللان) گردنللد،

می نمایی ؛ در حالیکه در تعریف بزرگی آن را ویژگلی

ایللنهمللانی نامیللده مللیشللود؛ تللا از "همللانی یللا

می دانی که اشیای محسوس به جهت برخوردار بودن

با خود همان بلودن" ،متملایز گلردد .للذا سلسللهای از

از آن بزرد میشوند .همچنین امکان اشتباه و تاییر و

ایدهها ترسی می گردد کله از ایلدۀ وجلود در رسلال

شدن و غیلره نیلز بلرای آن محلال اسلت .ایلن نحلو

سوفیست آغاز میگردد و تا پایینترین درجات یعنلی

"همانی" که تحت مقولل "واحلد" خوانلده شلد ،در

عال محسوس امتداد مییابد .در ایلن نظلام ،موجلود

ویژگیای ریشله دارد کله برداشلت و نظلر افالطلون


بودن مساوی می گردد با همان بودن؛ همانی نیز ریشه

دربارۀ "اینهملانی" اسلت .ماهیلت هملان بلودن یلا

در این همانی دارد که چیزی بله جلز برخلورداری از

همانی ،ریشه در درک افالطون از وجود دارد .اگر دو

وجود نیست .لذا همان بلودن اشلیای  Aو  Bچیلزی

شیء  Aو  Bدر خاصیتی ،همانند خوانلده ملیشلوند

نیست جز برخورداری از وجود .ایلن برخلورداری از

(مانند بزرگی) ،این بزرد نامیدن دو شیء خلاص بله

وجود یا ایدۀ وجود اینهمانی نامیده میشود؛ زیرا بر

جهت مشارکت در ویژگی خاصی اسلت کله بزرگلی

مبنای آن می توانی بگویی که این (این شیء خاص)،

نامیده میشلود .خاصلیت ملذکور نیلز زملانی امکلان

همان (وجود) است .

اطال بر اشیای محسوس را دارد که خود ،ماهیلت و
وجودی یکسلان ،ثابلت و هملان داشلته باشلد .ایلن
موجودات ثابلت و ازللی ایلدههلا نامیلده ملیشلوند.
ویژگی ایده ،با خود همان بودن است (یعنی ثابلت و
ازلی هستند) .ازآنجاکه ایدهها ،همگی از وجود یا ایدۀ
وجود برخوردار هستند ،همگی آنها موجود هسلتند.
هر کدام از این ایدهها ،به جهت برخلورداری از ایلدۀ
وجود ،موجودند .این موجودیت آنها ،همان بلودگی
یا همانی نامیده میشود .پس هر کدام از این ایده هلا،
از این جهت که موجودند ،هماناند (ایلدۀ هملانی در
رسال سوفیست)؛ یعنی موجوداتی متفلرد و قلائ بله
خود هسلتند؛ و از ایلن جهلت غیلر از یکلدیگر نیلز
می باشلند (ایلدۀ غیریلت در رسلال سوفیسلت) .املا

«افالطون می اندیشید که وقتی سقراط در ایلن راه
از حوزۀ چیزهای متایلر بله حلوزۀ املور ثابلت و از
کثرت به وحدت صعود می کرد ،آن امر واحد و ثابت
که او به آن میرسید موجود حقیقی بود ...نظری ایلده
حاوی مفهومی تازه از شناسلایی اسلت کله بلا ادراک
حسی فر ماهوی دارد ،و همچنین حلاوی مفهلومی
نو از موجود یا واقعیت است بلهکللی غیلر از مفهلوم
موجود فلسلف طبیعلی .روش دیلالکتیکی ملیکوشلد
واحد موجود در کثیر را کشف کند» (یگلر:2/1848 ،
 .)729ایللن کشللف بنیللان تللأمالت افالطللون اسللت.
نظریهای که فه وجود را تنها از طریو گلذر از علال
ایده ها ممکن می داند« .گرایش اهن آدملی بله اینکله
بازگشت مکرر کیفیات همانند را ناشی از تلأثیر یلک
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صورت اصلی یا سرمشو واقعلی بدانلد بلیگملان در

نتیجه میگیرد که پذیرفتن هر کدام از این نظلرات ملا

پیللدایش نظریلله ایللده افالطللون سلله اساسللی دارد»

را با مشکالت بیشمار دیگری روبهرو میکند از جمله

پارمنیللللدس و

اینکه اگر«  ..هر کس بگوید موجود فقط دو یلا فقلط

هراکلیتوس باید برای چالش وحلدت و صلیرورت از

یللک اسللت ،بللا هللزاران سل ال و مشللکالت الینحللل

یک طلرف و ثبلات و کثلرت از طلرف دیگلر راهلی

دیگری از این قبیل روبهرو خواهلد شلد» (افالطلون،

مییافت .در واقع این مسلئله صلورت «تلازۀ معملای

 .)249 :8/1831به نظر می رسد که به جهت اهمیلت

کهنهای هستند که پیشتر با عنوان مسئل تاییر شلناخته

و معنایی که آرخه در تفکلر افالطلون دارد و ربلط و

شده بود و با نسبت واحد با کثیر ارتبلاطی داشلت؛ و

نسبت آن بلا وجلود ،وی هلر کلدام از بله اصلطال

اکنون در نتیج پژوهش سقراط در مفاهی  ،بله شلکل

عناصر یا آرخههای مورد نظر متفکلران پیشلین را بله

تازهای ظاهر شدهاند» (همان :ص.)441


عنوان خود وجود مینگریسته است« .در آثار افالطون

(گمپللللرتس .)441 :2/1879 ،وار

برای این منظور افالطون واقعیت و هستی اشلیا را
در قالب مفاهی بیان داشت .در واقع واقعیلت چیلزی
نیست جز صورت مفهومی آنها .این امر وحدت آنهلا
را از جریان هراکلیتی شدن حفظ مینمایلد .از طلرف
دیگر ه این وحدت مفهومی با خود «هملان» اسلت.
این وحدت عناصر حقیقی و واقعلی واقعیلت (یعنلی
ایده ها و هستی آنها) ،این همانی نلام دارد .از هملین
روی نیز اشیای محسوس به نسبتی که از ایلن مقولل
وحدت و این همانی برخوردار هستند ،با بنیاد حقیقی
خود ،هماننلد هسلتند« .واقعیلت را تنهلا در محتلوای
مفهوم میتوان یافت که هویتش به علت هیچ تاییلری
دگرگون نمی گردد و همیشه عین خود باقی میماند و
هیچ تاییری در آن راه نمییابد» (گمپلرتس:2/1879 ،
 .)442بللرای ایللن منظللور افالطللون بایللد واقعیللت و
واقعیت داشتن امور را از نو تعریف نماید.
وجود و موجود بودن در رسالۀ سوفیست

آرخه همیشه به معنای آغاز یک جریان است (مثال در
اصطال

 αρχης εξبه معنای از همان آغاز که بارها

به کار رفته است)؛ از جمله میتوان به آغاز روندی از
شناخت-مثال نقطه عزیمت یک برهان -اشلاره کلرد»
(ریتر .)6 :1836 ،این آغاز هیچ چیز نمیتوانلد باشلد
بجز عنوان شایست وجود .درحالیکه به نظر ملیرسلد
عناصر بیان شده در زبان آن متفکران بیانگر تلقی آنان
از وجود است ونه خود وجود .بهعبارتی درک طالس
از وجود به صورت عنصر (اصل یا آرخل ) نخسلتین
است .ایلن عنصلر (اصلل یلا آرخل ) نخسلتین دارای
ویژگی بنیادینی است کله عبلارت اسلت از ململوس
بودن و قابل ادراک بودن .ازآنجاکه وجود نملیتوانلد
هیچ گونه قابلیلت ادراکلی نداشلته باشلد للذا ادراک
پذیری آن خود را به صورت امری نشان میدهلد کله
در طللی تمللامی تبللدالت و تاییللرات واحللد و پللا
برجاست .آنچه در این تاییلر و تبلدالت واحلد و پلا
برجاست و میتلوان بلدان اشلاره کلرد و گفلت ایلن

افالطللون در رسللال سوفیسللت نظریللات مختلللف

(آنچه که تاییر پذیرفته) همان (آنچه غیرقابل تاییلر و

دربارۀ وجود را نقد ملیکنلد .اینکله برخلی معتقدنلد

پا برجاست) است ،ویژگلیای اسلت کله آن را «ایلن

وجود یکی است یا چند تا؛ وجود برابر است بلا کلل

همانی» مینامی  .از خالل این ویژگی روشن میشلود

همه چیز یا وجود عبارت است از انداد و غیره .وی

که آنچه که بخواهد اصل و بنیاد همه چیز باشد بایلد

افالطون ،اینهمانی و فضیلت 48/

چیزی همچون آب باشد که در طی تاییلر و تبلدالت

بهعبارتی وی تمامی نظریات ممکن دربلارۀ وجلود را

خود ،پابرجاست .لذا بیان آب به مثابله عنصلر نهلایی

در این دو نوع خالصه می دانلد .راه حلل مشلکل از

عال به این معنا نیست که وجود ،آب است .هر چنلد

نظر افالطون ،برابر انگاشتن خاصیت «ادراک پذیری و

که عنصر نخستین نامیلدن آن سلبب شلده اسلت کله

ادراکپلذیری و قابلل رؤیلت

قابل رؤیت بلودن» بلا «

چنین انگاشته شود که وی یک عنصر خاص و ملادی

بودن برای عقل» است .به عبارتی آن چیزی از وجلود

را به عنوان مبدأ عال و به عنوان وجلود تلقلی کلرده

برخوردار است یا شایست نام وجود است ،که خود را

است .ماالطه ای که در بیان طلالس و دیگلر متفکلران

بر عقل و تفکر عقالنلی نشلان دهلد؛ و در طلی ایلن

یونانی وجود دارد چنین است که آنها ویژگیلی را بله

نشان دادن ،ویژگیهای راستین خود را بروز دهد کله

عنوان عنصر نخستین منظور کردند؛ بهعبارتی ویژگلی

رتاند از ثبات ،سرمدیت و وحدت .پس به زعل
عبا 

بنیادین عنصر نخستین که عبارت است از قابل رؤیت

افالطون بنیادی ترین ویژگلی وجلود ادراک عقالنلی

بودن یا ظهور و حضور را ،همچون عنصری نخستین

است که در ثبات و وحدت خود را نشلان ملیدهلد.

در نظر گرفتند؛ امری که هل مبنلای انتقلاد متفکلران

اینهمانی نیز وحدت این بنیادیترین ویژگی تجلیات

سپس تر از متفکران پیشین اسلت و هل مبنلای کلار

وجود ،یعنی عال ایده است .از نظر افالطون ،سلقراط

فلسفی و نظرپردازی آنان.

نمللاد فلسللفه اسللت و راه و روش و دلمشللال وی،

به هرحال ،افالطون چنلین ملیاندیشلید کله ایلن
خاصلللیت ادراک پلللذیری خلللود را بللله صلللورت

محور تفکر فلسفی است .بله هملین جهلت بله قلول

نیچله «افالطون با چهرهای که از سلقراط پلیش از

ادراکپذیری از طریو قوای حسی نشان داده است؛ به


مرد وی نگاشلته ،آرملانی نلوین بلرای جوانلان

همین جهت است که دربلارۀ وجلود ایلن همله آرای

شاخص یونان در آن عصر به وجود آورده اسلت

وجود دارد« :چنین می نماید که هلر یلک از

و بللدین ترتیللب سللقراط جانشللین آخیلئللوس

آنان داستانی به ما گفته است از آن گونله کله ملادران

مللیشللود» (گللادامر .)46 ،1837لللذا آمللوزۀ اصلللی

به کودکان می گویند .یکی میگویلد موجلود بلر سله

سقراط یعنی فضیلت دانلش اسلت ،گلزاره ای اصللی

گونه است و این سه گاه با ه درجنگند و گاه آشلتی

برای افالطون به حساب میآیلد .گلزارهای کله دارای

میپذیرند ...دیگری موجود را بر دوگونه میدانلد کله

اجزای زیر است :الف) فضیلت یکی است یا چند تاط

یکی مرطوب است و دیگری خشلک ...داسلتانی کله

به عبارتی فضایل واحد هستند یا کثیرط ب) شناسلایی

همشهریان من ...گفتهاند چنین است که آنچه ما همله

یکی است یا چند تاط ج) نسبت اللف بله ب چگونله

چیللز مللینللامی یکللی بللیش نیسللت( ».....افالطللون،

استط

متعار

[248-242 :8/1831ص .)]1421 :از ایلللن گذشلللته
متعلو حواس در حلال تاییلر و شلدن اسلت از ایلن
جهت دور از شأن وجود است کله یلک دم بلر یلک
حال نباشد .لذا نزاع حقیقی برای افالطون نلزاع میلان
تفکللری از نللوع هراکلیتوسللی و پارمنیدسللی اسللت.

در مورد« الف» مسئل اصلی ،واحد یا کثیلر بلودن
مفهوم فضیلت است .بهعبارتی یکی یا چند تلا بلودن
آن .در مورد «ب» نیز واحد یا کثیر بودن شناسایی یلا
یکی یا چند تلا بلودن آن مسلئل افالطلون اسلت .در
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مورد «ج» نیز نسبت واحد یلا کثیلر بلودن «اللف» بله

ابژهای با خودش اینهمان است یا اینکله هلر چیلزی


واحد یا کثیر بودن «ب».

با خود اینهمانی دارد ...برای هر الفی ،اللف = اللف»

در مورد «الف» چنانچه فضایل کثیرنلد پلس چلرا
نام و عنوان واحدی دارندط  ..«.یک بار گفتی زئلوس
شرم و علدالت را بلرای آدمیلان فرسلتاد و سلپس در
اثنای سخن چند بلار بله علدالت و خویشلتنداری و
دیللنداری اشللاره کللردی و هملله را بلله نللام فضللیلت

( .)Beziau,1996: p2هملللانطلللور کللله از ایلللن
صورت بندی هویداست ایلن اصلل بله ایلن صلورت
مذکور در واقع تنها بیان کننلدۀ نسلبت یلک چیلز بلا
خودش است و نه گویای نسبت چیزها بلا وجلود یلا
نسبت به یکدیگر.

نکتلهای

خواندی چنانکه گویی هم آنها یکی اسلت.

لذا در تعریلف ایلنهملانی ملیگلویی  :وحلدت

که می خواه روشن کنی این است کله آیلا فضلیلت

بنیادی ترین ویژگی عنصر نخستین در طلی زملان .در

واحدی است و عدالت و خویشتنداری و دیلن داری

پارمنیدس قید زمان از تعریف فو حذف می گردد و

اجزای آناند ،یا عدالت و خویشتن داری و دیلنداری

زمان در بی زمانی و سرمدیت محو میگردد .افالطون

نللامهللایی مختلللف بللرای یللک چیزنللدط» (افالطللون،

از این بابت پی رو پارمنیلدس اسلت .وصلف عنصلر

 ،1/1831بند .)824

نخستین نیز که حاکی از پژوهش های جهانشناسانه و

در مورد «ب» شناسایی اگر کثیر باشلد بله معنلای
پذیرفتن مرجعیت سوفسطائیان ،شلاعران ،هنرمنلدان،
آداب و رسوم سنتی و در نهایت تلودۀ مردملی اسلت
که باعث مرد سقراط نمایندۀ فلسفه و تفکر فلسلفی
هستند؛ لذا باید ماهیلت دانلش راسلتین را مشلخص
کرد .در مورد «ج» نیز باید بدین پرسش پاسخ داد کله
 پس از تعیین ماهیت و کثیر یا واحد بودن فضلیلتو شناسایی -چگونه ممکن است چیزی ،چیزی دیگر
باشدط چگونه ممکن است دو چیز یلک چیلز باشلند
بدون آنکه دو چیلز نباشلندط بلهعبلارتی مهل تعیلین
امکان چگونگی این(فضیلت شناسایی) «است» است؛
و به عبارت درست تر فضیلت چگونه همان شناسلایی
استط؛ همانی چیستط اگر ایلنهملانی را در معنلای
شایع آن لحاظ کنی آنگاه معلوم نیست کله از چنلین
اصلی اوال چگونه میتوان معرفتلی حاصلل کلردط در
ثانی چگونه می توان از این همان بودن دو چیلز ملثال
ایده هلا سلخن گفلتط اصلل ملذکور را بله صلورت
ریانی و منطقی ملیتلوان چنلین نملایش داد « :هلر

تجربی است جای خود را بله «هسلتی» داد .افالطلون
نیز از این بابلت شلاگرد پارمنیلدس اسلت .آنچله بله
دست افالطون رسیده است عبارت است از :وحدت،
بنیادیترین ویژگی هستی .ازآنجاکه بلرای پارمنیلدس

هستی ،هست میباشد و در واقع به جز هستی چیزی
نیست ،لذا اینهمانی از نظلر وی برابلر ملیشلود بلا
«هستن یلا موجلود بلودن» .از نظلر افالطلون هسلتی
موجودات کثیر ارزش معرفتلی و وجلودی نلدارد «...
موجود حقیقی کله نله رنلا دارد و نله شلکل و نله
می توان آن را لملس کلرد ،فقلط بله دیلدۀ عقلل کله

ارابهران رو است در ملیآیلد و دانلش حقیقلی کله

دانللللش مربللللوط بلللله اوسللللت ( »....افالطللللون،
فایدروس ،1831،بنلد[247ص .)]1286-1289 :قلوام
و بنیاد عال کثیر و محسوسات در صوری اسلت کله
بری از تاییر و شدن اند .عال ایده بنیادهای معرفتی و
هستی شناسان علال یلا بلهعبلارتی بنیلاد موجلودات
هستند« .آدمی باید توانا باشد به اینکه حقیقت را بله
صورت ایده دریابد و ایده آن صورت واحدی اسلت

افالطون ،اینهمانی و فضیلت 49/

که ما از ادراکهای حسی کثیر در پرتو تفکر صلحیح

افالطون ریش نظریلات سوفسلطایی را در نظریل

و منطقی به آن برمی خلوری » (هملان ،بنلد[ 244ص:

طرفللداران سللکون و طرفللداران شللدن مللیبینللد

« .)]1283ایده»ها بنیادی ترین ویژگی هسلتی هسلتند.

(سوفیست ،بند 248و بعد) که هر کدام وجلود را بله

افالطون تالش دارد تا امکان ایدههلا نله بله صلورت

وجهی می دانند« .رویارویی بر سلر معنلای هسلتی

تفکر و اندیشه بلکه «الگوهایی ثابت در ماهیت اشلیا»

میان دو نظرگاه صورت میگیلرد ...بلین آنکله در

باشللند کلله توسللط آنهللا تصللویر اشللیا سللاخته

سیالن و دگرگونی است ( )rheontesو آنکه ثابت

ملیشلود( .)zistakis, 2004: 94اکنلون پرسلشهلای

و دائمی اسلت (( »)stasiotaiگلادامر -33 ،1837

اصلی افالطلون در ملورد گلزارۀ «فضلیلت شناسلایی
است» ،مجدداز مطر میگردنلد :ایلدههلا واحدنلد یلا
کثیرط آیا همه چیز از ایده برخوردار است یلا نلهط در
مورد الوجود چهط الوجلود هسلت یلا نیسلتط اگلر
نیست پس یا باید به نظریهای از نوع پارمنیلدس روی
آورد که مستلزم نفی کثرت و شدن و غیره اسلت؛ در
این صورت سخن از اینکه فضلیلت شناسلایی اسلت
بیوجه است؛ زیرا غیر از هستی چیزی نیست؛ یلا بله

عقیدهای از سنخ مگاریان؛ زیرا علالمی داریل متکثلر؛

موجوداتی بدون امکان ربط و نسبت بله یکلدیگر .در
این صورت نیلز سلخن از فضلیلت بلودن شناسلایی
بیوجه است؛ زیرا شناسایی شناسایی است و فضیلت

فضیلت .پس تنها چاره این است که به «پلدر کشلی»
روی آورد و به پژوهش درباب الوجلود پرداخلت و
ماهیللت آن را تعیللین کللرد .مونللوعی کلله در رسللال
سوفیسللت بللرای تعیللین ماهیللت سوفسللطایی بللدان
پرداخته می شود] چرا کله یگانله ملأمن و پناهگلاهی
است که سوفسطایی در آنجا مخفی شده است و هلر
دم به شکلی نو در میآید .سلوای مگاریلان ،منطلو و
طرز تفکر الئائیان نیلز زمینل مناسلبی بلرای تفکلرات
سوفیسللتی فللراه مللیآورد« :سوفیسللتهللا از منطللو
الئاییان استفاده کردند تا محلال بلودن همله دانلش را
نشان دهند ،چنانکه گرگیاس بلا دفلاع از برنهلاد «آن
نیست» این کار را انجام داد (گاتری.)97 :1876 ،

 .)34به همین منظور وی به بررسی مفلاهی حرکلت،
سکون و وجود ملی پلردازد .در ادامله خیللی زود در
می یابد که این مفاهی از آن جهت که هسلتند غیلر از
دیگری اند .لذا پلنج مفهلوم :هملان ،نله آن ،حرکلت،
سکون ،وجلود (و الوجلود) ظلاهر ملیگردنلد .ایلن
مفاهی کلید بررسی معضالت مربلوط بله علال ایلده
هستند .بررسیهای وی نشان می دهد کله همل ایلن
مفاهی غیر از یکدیگرند .همگلی موجلوداتی هسلتند
مستقل با این حال در پیوند با یکدیگر؛ چراکه همگی
به نوعی هستند .اگرچه سکون حرکت نیست و بدین
طریو غیر از دیگری است ولی سلکون «هسلت» للذا
وجللود دارد .حرکللت نیللز سللکون نیسللت و غیللر از
دیگری است .با این حال آن نیز وجود دارد .پس هلر
دوی آن ها از وجود واقعی برخلوردار هسلتند .بلدین
سان مسئله حمل پاسخ داده می شود .هر کلدام از آن
مفاهی از آن جهت که هست ،همان است ولی دقیقلا
از آن جهت که هست و از آن جهت که خود هسلتی
نیستند« ،غیر و نه آن» هستند؛ لذا وجود همان نیسلت
بلکه نه آن ه هست .در این حال هنگلام پیونلد هلر
کللدام از مفللاهی بللا وجللود (یللا موجللود) ،موجللود
میگردنلد .للذا دیگلر مفلاهی بلاقی مانلده ،الوجلود
هستند؛ یعنی غیر از وجود .هملین علدم برخلورداری
آنها از وجود یا موجلود عللت الوجلود خوانلدن آن
است .با این حال این الوجود ،الوجود محض و ند
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وجود نیست بلکه به معنای غیر از وجود است .پلس

ترجمله ]p: 749 .jowettنیست» (افالطون،8/1831 ،

هستی یلا وجلود یلا موجلود ،اساسلیتلرین ویژگلی

بنللد .)247حضللور و ظهللور وجللود نیللز مفللاهی

بنیادیترین مفاهی  ،بنیادیترین مقومات علال اسلت.


فو الذکرند که حلقههای درونی علال ایلدهانلد .للذا

عال ایده بنیاد کل عال است و هستی راسلتین علال

درک و تلقی افالطون از «ادراک پذیری یا قابل رؤیت

به آنها بسته است .خود عال ایده از نسلبت هلایی بلا

بودن و ملموس بودن» وجود ،درک و ادراکلی عقللی

یکدیگر برخوردار هستند که هسلتی حلقل واسلطه و

است که از تاییلر و زوال در املان باشلد .ایلن ادراک

عامل اصلی ربط و ارتباط آنها است .فللذا وجلود یلا

عقلی ،فضیلت (راستین) نام دارد که کارایی و کفایلت

موجود ویژگی بنیادین عال اسلت .بله هملین جهلت

حقیقی انسان است .پلس فضلیلت عبلارت اسلت از:

«ایللنهمللانی» یعنللی وحللدت بنیللادیتللرین ویژگللی

دانش یلا شناسلایی راسلتین؛ دانلش و شناسلایی کله

پارمنیلدس بلود) عبلارت اسلت از:

عبارت است از علل و آگلاهی بله مقوملات بنیلادین

وحدت هستی هستی (یا وحلدت موجلودِ وجلود).

عال  ،یعنی ایده و مفاهی بنیادین آن یعنی هملان ،نله

تمامی آن مفاهی و عال ایده به جهت برخورداری از

آن ،حرکت ،سکون و وجود و در نهاییترین صورت

ایللن ویژگللی یعنللی هسللتی یللا موجللود بللودن دارای

آن یعنی عل به وجود یا موجلود؛ و ازآنجاکله ملراد

وجودند .این برخورداری از وجود ،عاملل وحلدت و

افالطون از وجود در رسال سوفیست موجود است و

همچنین عاملل وجلود آنهاسلت و بله هملین جهلت

آن موجود را توان و نیروی وجود میخواند که از آن

موجودات حقیقی و واقعاز موجود ،هملینهلا هسلتند.

با نام نیک یا خیر نام می برد و چون نیک نیز آن است

چراکه ه از وجود حقیقی برخلوردار هسلتند و هل

که هرکس بدان بنگرد به دنبال آن روان میشلود و در

اینکه دستخوش تاییلر نیسلتند للذا متعلقلات واقعلی

صورت برخورداری از آن نیک می شود ،للذا ملراد از

معرفت راستین نیز هستند .پلس انلواع شناسلایی نیلز

عبارت فضیلت شناسلایی اسلت ،شناسلایی و دانلش

تنها دارای گمان و ظن و غیره هستند ،مگر شناسلایی

نیک است؛ دانشی که در صلورت برخلورداری از آن

حقیقی یا اپیستمه که شناخت همین متعلقلات عقللی

شخص صاحب فضیلت و سعادت می شود« .اگر ایدۀ

است .پس منظور از شناسایی نیلز شناسلایی راسلتین

خیر  epikeina tes ousiaبله معنلای وجلودی ورای

وحدت هستی هستی یا وحدت موجودِ وجود اسلت.

موجود است ( ،)epikeina tou ontosدر این صورت

از طرفی ه چون افالطون وجود را بلا نیلرو و تلوان

ایدۀ خیر افالطونی نلهتنهلا تهلی اسلت بلکله حلاوی

داشتن برابر میداند پس وجود نمیتوانلد حضلور یلا

تناقضللی منطقللی اسللت و بنللابراین از لحللاظ منطقللی

ظهوری نداشته باشد« :هر چیزی کله دارای نلوعی

مفهومی محال مانند دایرۀ مربع می باشد .اگر ایدۀ خیر

توانایی باشد به اینکه در چیزی دیگر اثر ببخشلد

روشللنتللرین چیزهللا (،)tou ontos phanotaton

یا ولو فقط یک بار و حتی از عاملی بسیار نلاچیز

سعادتمند تلرین چیزهلا ( to eudaimonestaton tou

منفعل گردد ،چنان چیزی بهراستی موجود اسلت.

 )ontosو بهترین چیزهایی است که وجلود دارد ( to

بنابراین من وجود را چنین تعریلف ملیکلن کله

 ،)ariston en tois ousiآن  epikeina tes ousiaدر

هستی(که میرا

میگوی وجلود جلز نیلرو و توانلایی [ powerدر

افالطون ،اینهمانی و فضیلت 47/
معنای  epikeina tou ontosنیست» ( Ferber, 2015,

.)p: 202

1

وحدت هستی هستی یا وحدت موجودِ وجود که
مراد افالطون از این همانی است ،ویژگیای است کله
به کمک آن مشکل چگلونگی امکلان فضلیلت بلودن
شناسایی رفلع ملی گلردد .بله کملک ایلن ویژگلی و
شناسایی یافتن به آن که برابر با شناسلایی یلافتن بله
خیر و نیکلی اسلت ،شلخص «نیلک» ملیشلود؛ للذا
فضیلت شناسایی اسلت .بله هملین دلیلل اسلت کله
افالطون و سقراط اصرار دارند که هیچ کس خواسلته
و دانسته بدی نمیکند؛ زیرا فرد در صلورت علل بله
آن ویژگی بنیادین یلا هسلتی هسلتی یلا نیلک ،نیلک
میشود؛ پس تمامی خطاها از سلر نلادانی و نداشلتن

شناسایی است.
همانی( )samenessو اینهمانی()identity

درست است که در این گزاره که « دو چیز که هملان
نیستند یا شبیه هستند یا غیر» از دو چیز بلودن سلخن
گفته شده است ،و روشن اسلت کله سلخن گفلتن از
یکی بودن دو چیز بلیمعناسلت؛ املا در هملین مثلال
«حرکت هست» مراد از همان بلودن حرکلت ،چیلزی
به جز هست بودن و بودن حرکت نیست .این هسلت
بودن و حرکت اگرچه دو چیزند اما این دو چیز بودن
آنها در اات و ماهیت خود امری یگانه بلیش نیسلت؛
یعنی خاصیت هست بودن حرکت یا بهعبارتی نحلوۀ
بودن حرکت .این نحوۀ بودن حرکت «همان» چیلزی
اسللت کلله حرکللت و هسللتی حرکللت هلل در آن
شریکاند و ه از آن برخوردار .هملانی ملذکور نیلز

تنهللا در صللورتی کلله از هس لتی برخللوردار باشللد و
به عبارتی مصدا ایدۀ هستی باشلد اسلت کله هملان
است .بدین صورت سلسلهای از ایدههلا ترسلی ملی
گردد که همگی از ایلدۀ هسلتی برخلوردار نلد .ایلدۀ

از برابر انگاشتن  sameبا  tautonچنین بر میآیلد

مذکور نیز تنها ایده ای است که وجود واقعی و بالفعل

که تنها چیزهایی که «همان» ( )sameنیستند می توانند

را به سایرین ملیبخشلد .هملین بخشلش وجلود یلا

شبیه و همانند ( )omoionباشند؛ برای مثال «حرکلت

بالفعل گردانیدن دیگر ایلده هلا سلرآغاز دوگلانگی و

هسللت»« ،سللکون هسللت» و غیللره کلله از مثللالهللای

غیریت است .با این حال به جهت اینکه این غیریلت

سوفیسللت هسللتند ،حرکللت و هسللت یللا حرکللت و

ریشه در همان بودن هستی دارد؛ لذا سلخن گفلتن از

سکون دو چیز هستند که یکی یا هملان نیسلتند .املا

همان بودن دو چیز بی معنا نیست؛ زیرا هستی اساس

بودن حرکت یا هست بودن آن ،به جهت برخورداری

و بنیان چیزهاست .این اساس و بنیان نیز خلود را بله

از ایدۀ هستی است؛ همچنین بلودن سلکون .درواقلع

صورت ویژگی و توان موجود بودن یا هسلت بلودن

این دو به جهت برخورداری از ایدهای واحد ،هستند.

هسللتی نشللان مللیدهللد کلله برداشللت افالطللون از

2دربارهی نسبت پیچیده خیر و وجود و امکان خیر بودن یا
نبودن وجود به مقالهی روشنگر
IstheIdeaoftheGoodBeyondBeing?Plato’s
””epekeinatêsousias
)revisited (Republic, 6, 509b8-10
Ferber, Rafael; Damschen, Gregor

مراجعه شود.

اینهمانی است .لذا هر آنچه هست میشلود هملان و
واحدی است که موجود است .لذا امور واحلد هلایی
هستند همان؛ در حالی کله هسلت شلدن آنهلا املری
واحد و همان نیست بلکه خاصیت و ویژگیای است
که موجودات به جهت برخلورداری از آن بله معنلای
درست کلمه مصدا وجود قرار میگیرند .بله هملین
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مناسبت همانی آنها ریشه در این همانی دارد .افالطون

هیچ یک مصدا دقیو این همانی یعنی هسلت بلودن

«قصد دارد بگوید چیزی میتواند علین ( )sameچیلز

هستی نیستند به جز خود ایدۀ هستی ،للذا هلیچ یلک

دیگر باشد اگرچه آن چیلز تنهلا بلا خلود ایلنهملان

همان نیستند ،بلکه «نه آن» هستند .لذا مفهوم موجلود

( )identical only with itselfاسلت .بعلالوه ،تنهلا

در انللواع بللزرد رسللال سوفیسللت تنهللا مصللدا

چیزی میتواند عین( )sameچیزی دیگر باشد کله آن

اینهمانی به معنای واقعی است.

چیز تنها با خود این هملان باشلد .روشلن اسلت کله
ایللنهمللانی( )identityاز لحللاظ مفهللومی مقللدم بللر
همانی( )samenessاست» ( .)Gerson, 2004: 5ایلن
هست بودن هستی خاصیت و ویژگی است که باعث
می گردد چیزها ه هست شوند و ه با خلود هملان
باشند .وحدت هست بودن هستی تعریف این هملانی

اگر داشته باشی :
1 -1 A1 = A
2 -2A2 = A
1 -8A2 = A

نزد افالطون است .در غیر این صورت ،یعنی اگلر دو

در مورد  A1 ،1با خلود ایلن هملان اسلت یعنلی

چیز در هیچ ویژگی واحدی شلریک نباشلند ،اساسلاز

اینکه از وحدت عددی تام و تملام برخلوردار اسلت

سخن گفتن از دو بودن آنها بی وجه است .لذا وجود

( .)self-identicalدر مورد  2نیز به همین سان؛  A2با

کثرت و تفرد مستلزم وجود گونلهای اشلتراک اسلت.

خود این همان است .اما منظور از ملورد  8چیسلتط

درست است که اگلر « ...دو چیلز وجلود دارد آنهلا

چگونه ممکن است چنین نسبتی برقلرار شلودط اگلر

نمیتوانند به سادگی همان باشند» اما از طلرف دیگلر

مثال زیبایی بلا خلود ایلنهملان اسلت و از وحلدت

اگر هر یک ویژگی دارند که مشابه دیگری است

عددی تام و تمام برخوردار اسلت و مصلدا آن نیلز

« ...پس میتوان پرسید که آنچله کله هلر ویژگلی را

با خود این هملان اسلت و خلودش خلودش اسلت،

شبیه ویژگی دیگر می کند چیست» (  .)ibid, p: 2لذا

نسبت میان گل یا انسان یا کاری زیبا با ایلدۀ زیبلایی

همانندی ریشه در همانی دارد و همانی در اینهمانی.

چیستط چگونله ممکلن اسلت ایلدۀ علدالت ،ایلدۀ

ازآنجاکه ایدههای زیبایی و بزرگی و غیلره همگلی از

زیبایی نیز باشدط آیا باید گفت که ایدهها هیچ نسلبتی

هستی برخوردار هستند (زیبایی هست ،بزرگی هست

با یکدیگر ندارندط قطعا گل یا انسان زیبا هملان ایلدۀ

و  ،)...و ازآنجاکه مصادیو ایلده نیلز از ایلن ایلدههلا

زیبایی نخواهد بود؛ بلکه از آن ایدۀ زیبلایی بهلرهمنلد

بهرهمند هستند (آلکیبیادس زیباسلت ،سلقراط بلزرد

است .مراد از این بهرهمندی چیسلتط در ایلن ملورد

است و ،)..پلس ملیتلوان گفلت کله اشلیا از هسلتی

افالطللون پیللرو سلللف خللود آناکسللاگوراس اسللت.

برخوردار هسلتند؛ و چلون هسلتی دارای ویژگلیای

آناکساگوراس «از نسلی از کثرتگرایان بود که آنچله

چون این همانی است که بله معنلای وحلدت هسلتِ

را ما به عنوان تاییر میاندیشی  ،با اصلطالحاتی نظیلر

بودن هستی است لذا همل املور -چله ایلدههلا چله

سازماندهی مجلدد عناصلری کله ابلدی و بلیتاییلر


مصللادیو آنهللا -همگللی بلله جهللت برخللورداری از

هستند مگر از لحاظ ونع و موقع آنها تبیین میکنلد»

هستی(یعنی هست بودن) همان هستند .املا ازآنجاکله

( .)Kraut, 2006: 375از نظلر آناکسلاگوراس اشلیا و

ه
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امور عال مرکب از عناصر اساسلی و بنیلادینی چلون

"انصاف" میتوانند در زبان یونانی به دو گون بسلیار

سرد ،گرم ،روشن ،تاریک ،خون ،استخوان و ..هستند.

متفاوت از چیزها اشلاره داشلته باشلند .بلرای مثلال،

نسبت این عناصر به آنچه از آنها ترکیب یافتله چنلین

"انصاف" میتواند از یلک طلرف بلر چیلزی دالللت

است« :ما می توانی به آنها همچلون اجلزا یلا عناصلر

داشته باشد که منصفانه اسلت (یلا بله هلر آنچله کله

فیزیکللی بیندیشللی » ( .)ibid, p. 375ایللن عناصللر

[مطابو آن] انجام ملی گیلرد) ،و از طلرف دیگلر ،بله

فیزیکی نهایی ،کیفیاتی فیزیکی هستند؛ لذا این همانی،

آنچه که در مورد این چیزهلا منصافانه اسلت نامیلده

همان بودن آن کیفیات فیزیکی است .در واقع چیزهلا

ملیتوانلد در ملورد
میشود .به همین سان" ،زیبایی" 


به نسبت سه و بخشلی کله از ایلن کیفیلات دارنلد،

ظرفها و هلن به کار رود ،اما همچنین میتواند برای

وجود دارند .خود آن کیفیات نیز مصدا اشد وجلود

اشاره به آنچه که در مورد این چیزها زیبا نامیلده ملی

خود هستند .برای مثال «هنگامی که دریاچله ای گلرم

شود نیز بله کلار رود» ( .)Kraut, 2006: 374از یلک

میشود سه انافهای از گرما را دریافلت ملینمایلد؛

طرف فعلل یلا عملل یلا چیلزی اسلت کله ملا آن را

خود آن سه گرم است و این تبیینی قانعکننده بلرای

منصفانه یا زیبا مینلامی و از طلرف دیگلرآن چیلزی

تاییرات دریاچله اسلت» ( .)ibid, p. 375ایلن عملل

است که به نسبت با آن یا در اثر آن ،چیزهلا زیبلا یلا

درواقللع برخللورداری یللا مشللارکت نللام دارد؛ عمللل

منصفانه نامیده میشوند .این صلورت دوم اسلتفاده از

تبیینگرانه ای که در فلسف افالطون نقش مهمی را در


اسامی ،رفتهرفته موجودیتهایی لحاظ ملیشلوند کله

عال ایدهها ایفا مینماید .هرچند کله فیزیکلی لحلاظ

مستقلاند -به لحاظ اینکه دسلتخوش تاییلر و شلدن

کردن این عناصر مشکالت خلاص خلود را دارد .بله

قرار نمیگیرند -و از طرف دیگر وجود آنهلا کملی و

همین جهت افالطون بایلد دو جلر و تعلدیل را در

بیشیبردار نیست بلکه ماهیاتی هستند که وجود آنهلا


آموزۀ آناکساگوراس صورت دهد :اول اینکه نظریه ای

در ایلنهملانی اشلان تعریلف ملیشلود؛ و ازآنجاکله

متفاوت از برخورداری از سه فیزیکی عناصر مطلر

این همانی هست بودن هستی است و هسلتی نیلز بله

نماید؛ دوم نشان دهد که گلزاره هلایی کله بلر خلود

معنای توان و نیروی اثر گذاری اسلت للذا چیزهلای

حمل می شوند یا مونوعاتی که بر خلود حملل ملی

زیبا و بزرد و غیره و همانندی هلای آنلان ریشله در

شوند درستاند ( .)ibid, p. 376این امر شدنی نیست

اینهمانی آنها دارد .هستی زیبایی بله صلورت ایلدۀ

مگر اینکه مراد از هملان بلودن در اینجلا ایلنهملانی

زیبایی ظلاهر شلده اسلت کله املری اسلت ثابلت و

باشد یعنی برخلورداری از خاصلیت ایلنهملانی کله

الیتایر؛ و هستی ایدۀ زیبایی نیز به صورت گلی زیبلا

گفته شد به معنای وحدت هسلت بلودن یلا موجلود

نمایان شده است .لذا این دو موجود علی رغ اینکله

بودن هستی است .مبتنی بودن همانندی بلر هملانی و

دو موجود هستند ،همان ه هستند چرا که هلر دو از

بهعبارت درستتر بر این همانی هنگام عطلف توجله

یک خاصیت یعنی هست بلودن (هسلتی) برخلوردار

به کاربرهای اسامی در زبان یونانی مشاهده ملیشلود.

هستند .مسئله در نسبت تساوی (=) نیسلت بلکله در

«ما باید اوناع و احوالی را در نظر داشلته باشلی کله

نسللبت رابطلله اسللت .نمللیتللوان گفللت کلله اشللیای

تحت آن شرایط «عباراتی از سنخ "بلزرد"" ،زیبلا"،

محسوس هیچ نسبتی با ایدهها ندارند .پلس یلک بلار
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دیگر میپرسی نسبت آنها چیستط هر چه کله باشلد

بیش و ک میپذیرد برخوردار است؛ یعنلی از مفهلوم

مورد  8گویای نسبت و رابط میلان  1و  2اسلت .در

هستی یا هسلت بلودن هسلتی« .در نتیجله مجبلوری

این صورت با توجه به اینکه  1خودش خودش است

بگللویی کلله بللرای مثللال :برابللری در  A1درسللت

و  2هل  ،خللودش خللودش اسللت ،در ایللن صللورت

همللان) (sameبرابللری اسللت کلله در  A2هسللت و

نسبت  1به  2چنین است که مراد از ،همانی ملورد 1

درست همان ) (sameبرابری است که در ایده هست،

و  2اینهمان بودن علددی و تلام و تملام بلودن هلر

هیچکدام بلا ایلده ایلنهملان

ولیکن نه  A1و نه A2

موجود است؛ و در واقع گنجانده بودن هر موجلودی

( )Identicalنیست» (.)Gerson, 2004: 5

تحت لوای مفهوم «یک» است .آنچه را که افالطون با
عنوان «فی نفسه» در پی آن است ،میتوان چنین بیلان
داشت که «هر مثالی با خود همان اسلت؛ ادعلایی کله
حاکی از این اسلت کله هلر مثلالی از لحلاظ علددی
متمایز از اشیایی است که از آن مثلال برخوردارنلد و
بنلللللابراین در آن شلللللیء حضلللللور نلللللدارد»
(  .) Rickless, 2007: 5در حالی که در نسبت شمارۀ
 8مراد برخورداری و یا برابری هر اینهمانی یلا یلک
بودن هر موجودی از هست بودن است .بهعبارتی این
همان بودن هر موجود چله ایلده باشلد چله مصلدا
ایده ،برای افالطون عبارت است از هسلت بلودن یلا
برخورداری از ایدۀ موجود؛ و چلون بلرای افالطلون
موجود واقعی آن است که دسلتخوش تاییلر و شلدن
نباشد لذا ایدۀ چیزی خاص بیشتر با خود ایلن هملان
است؛ در حالی که مصدا آن گرچه باخود "هملان"
است با این حال بله جهلت برخلورداری از تاییلر و
شدن و بهعبارتی برخورداری از کثرت ،کمتر با خلود
اینهمان است .هر دو با خود اینهمان هستند با ایلن
حال به این جهت که تعریف افالطون از ایلنهملانی،
هست بودن هسلتی اسلت ،للذا  A1بلا ، A2مسلاوی
هست و نیست .مساوی اند به این جهت که هر کلدام
با خود هماناند؛ هر کدام هست بودن هستی خوداند.
مساوی نیستند به این جهت که ایلنهملانی آنهلا یلا
بهعبارتی وحدت عددی آنها با خود ،از مفهومی کله

نتیجه چنلین ملیشلود کله هملان بلودن ()same
متفاوت از این همان بلودن ( )identityاسلت .هملان
بودن ( )sameدر اینجا به موجود بودن اشاره دارد در
حالی که اینهمانی ( )identityبه نحوۀ هست بلودن
اشللاره دارد کلله همللان ( )sameبللودن را نیللز شللامل
می شود و درواقع منشأ همان بودن ه هست .تملامی
اشیاء یا ایلدههلا هملان( )sameهسلتند و نسلبت بله
یکلدیگر نله آن ( ،)not-sameولللیکن هلیچ کلدام بللا
دیگری این همان ( )identicalنیست؛ چراکه هلر چله
که همان است غیر ممکن است که همان نباشد .پلس
«اینهمانی» برای افالطلون وحلدت ویژگلی بنیلادین
هستی است؛ ویژگی بنیادین هستی نیز هست بودن یا
موجود بودن آن است؛ پس اینهمانی :وحدت هست
بودن هستی یا موجود بودن هستی است .این هسلت
بودن ،همان چیزی است که «هملان» ( )sameنامیلده
می شود .موجود بودن موجود ،هملان ( )sameنامیلده
می شود .موجود بودن نمی تواند ویژگلیای بلی تعلین
باشللد .بللهعبللارتی موجللودات همگللی دارای تعینللات
خاصی هستند؛ لذا باید نسبت این موجود بودن را بله
موجود (وجود) و موجودات دیگر معین کلرد .هملان
بلودن ( )sameموجلودات محسلوس و هملان بلودن
( )sameعال ایده ها از جهلت هملان بلودن ()same
یعنی موجود بودن ،همان ( )sameاست ولی ازآنجاکه
موجود واقعی از نظر افالطلون موجلودی اسلت بلی
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تاییللر و ثابللت و مللورد تأمللل عقللل ،موجللود بللودن

افالطونگرایی متکلی بلر

«شاید گفتن اینکه نرورت

موجودات محسوس با موجود بودن موجودات مثلالی

تمللایز موفقیللت آمیللز میللان همللانی( )samenessو

«یکی» نیسلت .للذا افالطلون ویژگلی موجلود بلودن

ایللنهمللانی( )identityاسللت ،چنللدان بیللراه نباشللد»

موجودات یا هست بودن هستی را به درستتر کلمله

( .)Gerson, 2004: 5بلدین جهلت سلخن گفلتن از

تنها به آن موجلودی اطلال توانلد کلرد کله بهتلرین

همانی ایده و مصادیو ایده بیوجه نیست؛ زیلرا ملراد

وصف بلرای آن تنهلا «واحلد» ملی توانلد بلود؛ للذا

از همانی ،یکی بودن عددی و یک چیز بودن دو چیز

«همانی» گرچه می تواند در ایلده هلا و مصلادیو آنهلا

نیست؛ اما چنین چیزی چگونه ممکن استط چگونله

همان باشد و هر کدام هست بودن هستی باشلند ،املا

ممکن است که ایده و مصدا آن همان باشند با ایلن

ازآنجاکه هیچ یک مصلدا «وحلدت» هسلت بلودن

حال دارای یکی و یگانگی علددی نباشلندط بله ایلن

هستی نیستند ،لذا به طریو اولی مصلدا ایلنهملانی

صورت که برای مثال «نه ایدۀ بزرگی و نه بزرگلی در

نیز نیستند« .وحلدت هسلت بلودن هسلتی» آنچنلان

ما کوچکی را تصدیو نمیکنند»؛ در حالی که تفلاوت

ویژگی است که چنانچله هلر موجلودی بتوانلد از آن

ایدۀ بزرگی بلا بزرگلی در ملا ،در ارائل تبیینلی از آن

برخوردار باشد مصدا حقیقی وجود حقیقی خواهلد

است «زیرا ارائل تبیینلی از بزرگلی هل ارز بلا ارائل

بود و بهعبارتی میتواند وجود باشد.

تبیینللی از مللثال بزرگللی سللیمیاس نخواهللد بللود»

پس تملامی موجلودات از آن جهلت کله هسلت
هستند «هملان» ( )sameهسلتند؛ املا همگلی هملین
موجللودات از جهللت همللین هسللت بللودن« ،نلله آن»
( )non-identicalه هستند .بهعبارتی عامل اتحلاد و
تملللایز ،هسلللت بلللودن موجلللودات اسلللت .للللذا
این همانی( )identityیا وحدت هست بودن هسلتی،
ویژگیای است که چنانچه موجودات از آن برخوردار

باشند ،موجود می گردند؛ اما ازآنجاکه موجودات تنهلا
از هسللت بللودن هسللتی برخللوردار هسللتند و نلله از
وحدت آن ،به همین جهت الیو عنوان وجود واقعلی
نیستند .بهعبارتی هست بلودن را دارا هسلتند وللیکن
این هست بودن را به صلورت واحلد ،و تلام وتملام
ندارند .موجودی واقعی است یا واقعا موجلود اسلت
که هست بودن یا هستی داشتن برای آن بهعنوان تنهلا
خاصیت و تنها ویژگی آن باشد .موجودی که هسلت
بودن و یک بودن آن ،در اتحادی چنان تنا باشند که
خود مصدا بارز آن اتحاد باشد :یعنی واحد حقیقی.

( .)ibid, p. 18در این مثال ،ایدۀ بزرگلی و مصلدا
آن یعنی شیء یلا موجلودی بلزرد هلر یلک هملان
هستند؛ از طرفی ه هر یک همانند هستند زیرا دافلع
هر آن چیزهایی هستند که بزرد نیستند؛ با این حلال
این به این معنا نیست که ایدۀ مثال بزرگلی خلود نیلز
بزرد است یا ایدۀ زیبا بایلد زیبلا باشلد« .برخلوردار
بللودن از ،بگللویی بزرگللی ،نیازمنللد ایللن نیسللت کلله
موجودی معقول وجود داشته باشد که آن ه بلزرد
باشد .تنها موجودی که ایلده بلا آن در انطبلا اسلت
اصللل اول اسللت .و تنهللا آن "موجللود" ()entity
حقیقتللاز بللزرد اسللت» (« .)ibid, p. 19واحللد» آن
موجودی بود که افالطون تالش داشت تا آن را یگانه
موجودی معرفی نماید که سرچشلمه و منبلع تملامی
کثرات است و از طرفی با عینیت بخشیدن به واحلد،
وجللود واحللد در کثیللر را اثبللات نمایللد .ایللنهمللانی
ویژگیای است که از طریو آن وجود باید

()identity
به صورت یک یا واحد ادراک شود .لذا با این تفاسیر
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می توان نسلبت میلان فضلیلت و اجلزای فضلیلت را

تمهیدی ه نیازمند تفکیلک میلان قلوای شناسلایی و

دریافللت؛ مسللئلهای کلله بحللث اصلللی افالطللون در

متعلقات آن بود .کاری که افالطون با تشبیه خط خود

رساله هلای پروتلاگوراس و منلون و ...اسلت .معللوم

در جمهوری به سرانجام رسانید .درنهایت افالطون با

می گردد کله فضلایل از جهلت هسلت بلودن خلود،

برابر گرداندن ایدۀ وجود با خیلر و قلرار دادن آن در

همگی همان هستند؛ اما این فضایل همگی نحوههلای

بللاالترین متعلللو شناسللایی ،نشللان داد کلله فضللیلت،

هست بودن هستی هستند .ازآنجاکله فضلایلی چلون

شناسایی به خیر و ایدۀ وجود است« .پلس فضلیلت

شللللجاعت و دیللللنداری و  ...وجللللود دارنللللد،

اگر از متعلقات رو و به هر حال سودمند باشلد

موجودیت هایی مستقل و همان هستند .املا ازآنجاکله

جز دانش نمی تواند بلود؛ زیلرا از متعلقلات رو

شجاعت و دین داری هستی را به تمام و کمال ندارند

آنچلله دانللش نیسللت نلله سللودمند اسللت و نلله

یا به عبلارتی مصلدا وحلدتِ هسلت بلودن هسلتی
نیستند ،هیچ کدام عین وجود و هسلتی نیسلتند بلکله
تنهللا از آن برخوردارنللد .پللس ،الللف) شللجاعت و
دیللنداری هماننللد هسللتند (یعنللی از جمل ل فضللائل
هستند)؛ زیرا موجود هستند یلا از وجلود برخلوردار
هستند؛ ب) شجاعت و دینداری همان هستند ( یعنی
فضیلت هستند)؛ زیرا هر موجودی به جهلت موجلود
شللدن از وصللف و صللفت یللک یللا همللان بهللرهمنللد

زیانبخش؛ بلکه سودمندی و زیانبخشی آن بسته

به این است که بلا دانلش و روشلنبینلی هملراه
باشد یا نه .بنلابراین چلون فضلیلت درهلر حلال
سودمند اسلت ناچلار بایلد نلوعی دانلش باشلد»
(افالطون .)33 :1/1831،شناسایی یافتن به این ایلده
عین عمل کردن و بر طبو آن رفتار کردن است؛ و در

نتیجه «حتی اگر فضیلت آموختنی ه باشلد هلیچ

می گردد؛ ج) شجاعت و دینداری عللی رغل اینکله

کس نباید خود را به دست پروتلاگوراس بسلپرد

همانند هستند ،میتوانند همان ه باشند؛ زیرا هملانی

زیرا وی فاقلد دانلش منسلجمی دربلارۀ ماهیلت

آنها ریشه در اینهمانی دارد .اینهمانی نیز ،وحلدت

فضیلت است» (.)Cooper, 1997: 747

هست بودن هستی است .این فضایل چون از هسلت
بللودن هسللتی برخللوردار هسللتند ،هللر کللدام همللان
میباشند و از این جهت همانند هستند .املا ازآنجاکله
هیچ یک مصدا کامل این همانی یا کلمل «وحلدت»
(در تعریف اینهمانی) نیستند ،هیچ کدام بلا یکلدیگر
اینهمان نیستند؛ چراکه تنها وجود است کله مصلدا
کامل و دقیو تعریف این همانی است .عللت غیریلت
و تمایز فضایل از یکدیگر در اینجا ریشه دارد .پاسلخ
آن پرسش دشلوار پلیش روی پروتلاگوراس در بلاب
آموختنی بودن یا نبودن فضایل ،نیازمند تمهیلد چنلین
مقدماتی دربارۀ معنای وجود و این همانی بود .چنلین

نتیجه گیری
دو چیز نمی توانند یک چیز باشند .این امر بلر مبنلای
برداشت خاصی از ایلنهملانی اسلت کله در فرملول
منطقی الف ،الف است بیان میشود؛ در حالی که نلزد
یونانیان از جمله افالطلون ،ایلن هملانی خاصلیت یلا
ویژگی است که ربط و ارتباط وثیقی بلا وجلود دارد.
ازآنجاکه افالطون اینهمانی را ویژگیای میدانلد کله
به کمک آن وجود فه میشود ،اینهملانی خاصلیت
یا ویژگیای شمرده می شود که به وی اجازه میدهلد
تا نظامی سلسلهمراتبی از وجود ونع کند که از ایلدۀ
خیر تا عال محسوس گسترده است .بر همین اسلاس

افالطون ،اینهمانی و فضیلت 98/

اات و ماهیت عال در وجلود یلا هسلتن یلا موجلود

ریتر،یللللوآخی  ،کالفریللللد گروندر،گتفریللللد گابریللللل،

بودن وجود یا بله عبلارتی در تلوان و نیلروی وجلود

()1836فرهنا نامله تلاریخی مفلاهی فلسلفه جللد

ریشه دارد .بر همین اساس موجودات از آن لحاظ که

اول،محمدرنللا حسللینی بهشللتی،مهدی میللرزازاده و

هستند ،همان هستند و هر موجودی خودش ،خودش
است .همین موجود بودن مجلوزی اسلت کله امکلان
برقرار کردن نسبت میان ایدهها و مصادیو ایدهها را با
خود ایدهها صادر می کند؛ اما از طرفی ه چون هیچ
موجودی مصدا دقیو و شدید این هسلت بلودن یلا
موجود بودن نیست ،لذا موجودات نه آن ه هسلتند.
شناسایی و عل به این ویژگی اساسی کمک ملیکنلد
تا بتوان میان فضیلت یا کارایی و کفایلت از طرفلی و
شناسللایی از طرفللی دیگللر ارتبللاط برقللرار کللرد .لللذا

فریده فرنودفر ،تهران،انتشارات سمت.
گللاتری ،دبلیللو کللی سللی)1876(،تللارف فلسللفه یونللان
(پارمنیدس) ،مهدی قوام صلفری ،تهلران ،انتشلارات
فکر روز.
گادامر،هانس گئلورد .)1837( .آغلاز فلسلفه .ترجمله ی
عزت اهلل فوالدوند .تهران :نشر هرمس
گمپرتس،تئللودور )1879(،متفکللران یونانی،جلللد دوم ،
محمد حسن لطفی ،تهران،انتشارات خوارزمی.
یگر،ورنر،پایللللدیا جلللللد اول )1848( ،محمدحسللللن
لطفی،تهران،انتشارات خوارزمی.

فضیلت شناسایی است ،در واقع بر مبنلای تلقلیای از

یگر،ورنر،پایدیا جلد دوم )1848(،محملد حسلن لطفلی،

اینهمانی که به معنای موجود بلودن و هسلت بلودن

تهران،انتشارات خوارزمی.

است ممکن می گردد .بر این اساس است که میتوان
از چیزی بودن (فضلیلت) چیلزی دیگلر (شناسلایی)
سخن گفت.
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