
 
  
  
  

خالق  يآن با خدا ةو رابط رياصل خ
  افالطون دگاهيصانع از د و

  
*سوال ياظم علمكمحمد  1/10/1390: تاريخ تأييد    1/9/1390: تاريخ دريافت

  
  **هيمحمد يزهرا محمد   _______________________________________________________ 

  چكيده
 دو ايـن  ةو خـدا و رابطـ   ريـ خ ةبه مسـئل  يو جامع قيعمنحو  بهاست كه  انيفولسيف نيافالطون از اول
 يامـر اخالقـ   كيـ باشـد و صـرفاً    مـي  يوجـود  قتيحق كي رياو اصل خ ةدر فلسف. پرداخته است

مـورد   ئلهدو مس نيو خدا و ابهامات مربوط به ا رياصل خ ةاو دربار دگاهيپژوهش د نيدر ا. ستين
  .گردد يم نيياو تب ةمسئله در فلسف دو اين ةرابط تينها در و ردگي يقرار م يبررس

، ر اسـت يـ ه همـان اصـل خ  كـ افالطون را  ةخدا در فلسف نكهيا بر يمشهور مبن يخالف ادعابر
مسـتند از   يبـر شـواهد   هيـ مقالـه بـا تك   نيا؛ داند يخالق نم يداند و او را خدا يصانع م يتنها خدا
را كه ها  دهيا رايز ؛خالق است يهمان خدا ،صانع يباور است كه خدا نيبر ا، افالطون هاي رساله
  .باشد يم رياصل خ نيع قتياست و او در حق دهياز عدم آفر ،اند در نظر گرفته شده يزمان ميقد

  .افالطون، صانع، دهيا، قتيحق، وجود، خدا، رياصل خ: واژگان كليدي
  

                                                      
   ).elmi@ferdowsi.um.ac.irمشهد ( يدانشگاه فردوس اري* دانش

ــجو ** ــ يدانشـ ــالم   يكارشناسـ ــالم اسـ ــفه و كـ ــد فلسـ ــگاه فردوســـ  يارشـ ــهد  يدانشـ مشـ
)mohamadizahra93@yahoo.com(.  
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  مقدمه
كـس بـراي    امـا هـيچ  ، دهد ظاهر را بر واقعيت ترجيح مي، درمورد فضايل خاص انسان

سـلماً امكـان دارد   م هرچنـد ، كند نميرسيدن به خير ظاهري به جاي خير حقيقي تالش 
  .مختلفي معنا شود هاي خير از جنبه

با اين . شده است مي شر مطرح و از آن به عنوان يك فضيلت ياد مقابلخير در  غالباً
گروهي از متفكران به دنبال معياري مطلق و نهايي براي شـناخت خيـر بودنـد و     ،فرض

 افالطـون لكـن  . ايي نبودنـد و قائل به خير نه تندگاشان يگروهي نيز خير را امري نسبي م
 ةمتفاوت به مسئل با نگاهيكند و  مي فرض ديگري را مطرحنخستين فيلسوفي است كه 

بـراي آن   كند و مي خارج گونه و فضيلت آن را از پوششي صرفاً اخالقي نگرد و مي خير
  .شود مي قائل به وجودي برتر و متعالي

شناخت ماهيـت خـدا بـوده    ، ريكي ديگر از مسائل مهم در طول تاريخ زندگاني بش
. خـدايي بودنـد   شـده در تـاريخ فلسـفه معتقـد بـه چنـد       نخستين مردمان شناخته. است

كه شباهت بسـياري بـا    دانستند مي موجوداتي از جهان راخدايان ، يونان ةفيلسوفان اولي
  .اساطيري نام دارد ةاين دوره در يونان دور .انسان دارند
با طـرح   شود و مي جهان محسوسات يهاني ماوراكسي است كه قائل به ج افالطون

 از حقيقت پـايين  مند ارزش جهان مرئي و محسوس را تا حد سايه و بهره، »ايده« ةنظري
 رسـاله خـود از جملـه    هـاي  در رساله و داند مي ماده آورد و حقيقت را فوق حس و مي

او خيـر را  . دانـد  مـي  حقيقـت ، محسوسـاتند  يرا كـه اليتغيـر و ورا  ها  ايده »پارمنيدس«
 ،كه جهان معقوالت عيني اسـت ها  اليه جهان ايدهاامري عيني و نه ذهني در منتهعنوان  به
اعـالي وجـود و    أآن را مبـد  ،اسـت  تصريح كرده جمهور كه در رساله آنچنانو  دياب مي

  .گيرد مي و علت هر خير و زيبايي در نظرها  علت وجود و ماهيت ايده
ايـن  . گـردد  مـي بر افالطونبراي اثبات وجود خدا نيز به  شناختي براهين جهان ةپيشين
در وجـود بـه او    ،وجود جهان را با ارجاع به وجودي كـه هرچـه غيـر اوسـت     ،براهين
 ي خالقخدا، گرا فيلسوفان فراطبيعت دار طاليهعنوان  به افالطون. كند مي تبيين، اند وابسته

اسـت و بـاوري    بيـرون  كنـد كـه از دسـترس حـس     مـي  حواس تلقـي از  فراتررا امري 
نيـز يكـي از    افالطـون  ةدر فلسف و خير ي خالقخدا ةرابط ةمسئل. فراطبيعي به خدا دارد
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 أاصل خيـر را مبـد   افالطون. گيرد مي مسائل اساسي است كه در اينجا مورد بررسي قرار
خـدايي كـه    ؛دهـد  مي داند و آن را در جايگاه خداي خالق قرار مي متعالي و علت العلل

  .اعال و اليتغير است ةنمون

  اصل خير. 1
مختلـف خـود بـه     هاي كه در رساله *است »ايده« ةيرنظ، حقيقت ةدربار افالطون ديدگاه
اصـل خيـر    ةمسـئل از آنجاكه اين نظريـه بـا   . توجيه و حتي نقد آن پرداخته است، تبيين

ائـه  سـه تمثيـل ار   جمهوردر  افالطون. شود مي به اختصار به آن اشاره ،عجين شده است
آن را  تمثيلـي  اي گونـه  بـه پـردازد و   مي مشخص به اصل خيرصورت  بهدهد كه يكي  مي

دو تمثيل ديگر عبارتند از تمثيل خط و غـار  . تمثيل خورشيد است، كند و آن مي تشريح
كـه  ، اسـت درواقع مراد هرسه تمثيل يك حقيقت . گردند مي كه در انتها به اصل خير باز

  .ايده استوارند ةهرسه بر نظري واند  شده مختلفي بيان هاي تصور به
محسـوس   يعالم اشـيا  يِدر ماورااي  ايده، هر چيزي از محسوسات افالطـون از نظر 

 )Ideas( هـا  از ايـده اي  سـايه و بهـره   ،اند محسوس كه متغير و شونده يدارد و اين اشيا
رسد  مي نظر به .)598ص ،1350، (پارمنيدس)افالطون( باشند ميها  هستند و حقايق ايده

است كه از ايده كسب كرده است و اي  همان بهره حقيقتش، موجود متغير كه سايه است
 يثـ يه در وجـودش ح كـ  ير و محسوسيه هر امر متغكمعنا نيدب ؛ثابت است ،ثياز آن ح

زيرا  ؛ثابت است برگرفته باشد، ه خودك يث ثابت را از علتيد آن حيبا ،ثابت وجود دارد
توان گفت موجود محسوس و متغيـر دو   مي پس. ت باشديد سنخيان علت و معلول بيب

برگرفته است و حيثي متغير كه اساساً حقيقتي ندارد ها  حيثي ثابت كه از ايده: حيث دارد
  .استاي  و درواقع حيث سايه

                                                      
توانسـت   تنهـا  داند كه نه را فردي مي افالطونباشد،  مافوق حواس نمي نكه قائل به جها ردگهاي  *

مانـدن   راه را بـر بـاقي   ،كشـيدن مفهـوم ايـده    با پـيش  بلكه ،گرا بگريزد شناسي سنت هستياز بند 
مانـده بـود، بسـت     كه از نخستين فيلسـوفان يونـاني بـاقي   ي شناس هستي درست درك هاي هسته

 ).190ص ،1381(احمدي، 
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هـا   ايـده  مبـدأ تـرين و همچنـين    مهـم  *بر اين باور است كـه اصـل خيـر    افالطون
 ،در وراي آسـمان : «كنـد  مـي  نمادين چنين توصـيف  صورت وي آن را به **.باشد مي

 ،رنـگ  بـي  حقيقي ،اين وجود. حقيقتي است كه دانش واقعي در پي شناختن آن است
 ،باشـد و تنهـا خـرد كـه راهبـر نفـس اسـت        نمي بو است و قابل ديدن شكل و بي بي
 و در جايي ديگر چنـين ) 102ص ،1387، (فايدروس)افالطون» (تواند به آن برسد مي
كـل زيبـايي و    منشأو  ***اليه عالم معقوالت جاي دارد ااصل خير در منته: «گويد مي

روشنايي و كانون نور است و در عالم معقوالت  ةخوبي است و در عالم مرئي آفرينند
ممكن  ،با توجه به اين عبارت). Plato, N. D, p.217» (نيز منبع حقيقت و عقل است

زيرا بيان شده است كـه   ؛مرئي خورشيد استاست تصور شود كه اصل خير در عالم 
 امـا بـا تأمـل بيشـتر فهميـده      ؛نور عالم محسوسات اسـت  منشأآفريننده و  ،اصل خير

علت خورشيد و  ،چراكه خير ؛عليت باواسطه است، شود كه منشئيت و عليت خير مي
خورشيد را فرزند خير قلمداد كرده  جمهوردر  افالطونباشد و  مي علت نور ،خورشيد

شدن از خير  بودن و ناشي كه فرزندبودن در اينجا به معناي معلول) Ibid, p.209( است
  .است

دانند كه فرض آن مقدم  آن را امري مي، از اصل خير افالطونبرخي در تبيين ديدگاه 
. توان مفـروض داشـت   نمي امور است و هيچ فرض ديگري را پيش از آن ةبر قبول هم

  ).151ص ،1352، بريه( كه حد نهايي تبيين است علت نهايي و مطلقي است ،خير
  :گيرد مي در اينجا اصل خير در اين سه تمثيل به تفصيل مورد بررسي قرار

                                                      
 ,Friis   Johansen( رتر استـدهد و هم متعالي و هم ب مي مراتب عالم نشان ةاصل خير خود را به هم *

1998, p.180(. 
براي سير از كثرت به وحدت است. اگر در پرتـو وحـدت ايـده بـه     اي  يسم افالطوني وسيلهئال ايده **

حل خواهد شد و تر  پرشمول هاي نيز لزوماً در پرتو ايدهها  تكثر ايده ةتحليل تكثر اشيا بپردازيم، مسئل
افالطـوني   ن بخـش مابعدالطبيعـه  تري مهم ،هند شد و اينخير منتهي خوا يگانه ةبه ايدها  سرانجام ايده

 ).56، ص2ج ،1367، است (رادا كريشنان
 ـ   گيرد و وجود خيـر  مي عنوان امري غير قابل تعريف مورد بررسي قرار خير به ،معاصر ةدر فلسف ***

تي از وجود درجـا  ،به عبارتي .منطق خاص خود را دارد ـ  به آن توجه كرده بود افالطونهمچنان كه 
امـا در  نفسـه خيـر باشـند؛     فـي خير امكان دارد و ممكن است بعضي چيزها براي چيزهاي ديگر و يا 

 ).Friis Johansen, Ibid, p.180( جهان حس و تجربه خير صرف و مطلق وجود ندارد
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  زدايي اصل خير در تمثيل خورشيد تبيين و ابهام. 2
در مقابل هريـك از كثـرات    ،از سوي ديگر .كثرات در عالم محسوساتند افالطونزعم  به

كثـرات  . صـور واحـد و وجـود مطلـق آن كثراتنـد     هـا  اين باشد كـه  مي يك وجود مجرد
خورشيد را به وجود آورده و  ،خير. «كه صور علميه معقولند يحالدر ؛نه معقول ،اند مرئي

باصـره و محسوسـات    ةشبيه خود ساخته است و مقام آن در عالم مبصرات نسبت به قو
لـه و مـدركات آن   عاق خير در عالم معقوالت نسـبت بـه قـوة    همان مقامي است كه ،آن

  .)Plato, Ibid, p.209» (دارد
به چيزي توجه كند كه به نور حقيقـت و وجـود روشـنايي    ها  كه اگر چشم همچنان«

يعني اگـر نفـس بـه     ؛نفس نيز چنين است ةدربار، خوبي خواهد ديد آنگاه به ،يافته باشد
را درك  درنـگ آن  بـي  ،چيزي توجه كند كه به نور حقيقت و وجود روشني يافته باشـد 

جهـان كـون و    ةاما اگر به چيزي توجه كند كه آميخته به تاريكي و وابسـت  ؛خواهد كرد
 ،1348، )جمهـور افالطـون ( » (آن بـه جـاي علـم فقـط وهـم دارد      ةدربـار  ،فساد باشـد 

  ).383ص
چنين برداشـت  » آنچه به نور حقيقت و وجود روشني يافته باشد« توان از عبارت مي

هـا   زيـرا ايـده   ـ  شـوند  مـي  يعنـي موجـود   ـ  يابند مي خير روشنيبه نور ها  كرد كه ايده
 ،پـس خيـر   *؛محسوسـات هسـتند   ةعلم حقيقي و بدون واسط ةمدركات نفس در مرتب

  .باشد ها مي علت وجود ايده
اصـل خيـر   ، افكنـد  مـي  آن چيزي كه بر معلومات نور حقيقت« :كند مي بيان افالطون

ولي عين آن  ،شبيه خير است ،حقيقت. باشد ميآن  منشأاست و خير زيباتر از حقيقت و 
  ).384ص  ،همان» (نيست

؛ يك چيزنـد ها  در اينجا بر اين امر تصريح دارد كه حقيقت معلومات و ايده افالطون
؛ شـوند  مـي  و معلوماتي هستند كه به نورِ خير دركاند  متعلقات علم حقيقي، ها زيرا ايده

 ،او در ضمن تمثيل خط. گردند مي ن واقعبرخالف محسوسات كه تنها متعلق ظن و گما
 »نور حقيقت و وجـود « با توجه به عبارت. كند مي صورت مبسوط تبيين اين مطلب را به

                                                      
 بيان خواهد شد.تر  اين مطلب در تمثيل خط كمي مبسوط *
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البته نه ، عين خير است ،شويم كه حقيقت و وجود مي متوجه» نور خورشيد« در قياس با
وجودي قائم  بلكه وجود و حقيقت در باالترين مرتبه كه، نازل ةوجود و حقيقت با مرتب
 بـه نظـر  . نياز بـه توضـيح و تفسـير بيشـتر دارد     افالطونبيانات . به ذات و مستقل است

و هـا   ايـن اسـت كـه حقيقـت ايـده     ، »خير نيست، حقيقت« از اينكه افالطونآيد مراد  مي
كه علت حقيقـت معلومـات و   ؛ چراعين خير نيست، باشد مي معلومات كه مبتني بر غير

خود علت نيز فاقـد   ،ولي از طرفي .چيزي غير از علت است، لولخير است و معها  ايده
ولي حقيقت خير  ،خود خير نيز حقيقت دارد ،بنابراين .نيست، كند مي آن چيزي كه اعطا

نيز بـر اينكـه    افالطونكه  آنچنان. نفسه حقيقت است في، بلكه خير، وابسته به غير نيست
ببرد و آن را از  واند به خير مجرد پيكسي كه نت« :تصريح دارد، خير حقيقت مطلق است

 »حقيقت مطلـق « مفاهيم ديگر تميز دهد و نتواند در استدالل خود از ظواهر گذشته و به
 .)Plato, Republic, Ibid, p.237(» توان گفت كه او عالم به خير مطلق است نمي ،استناد نمايد
  *.داند مي مستقل داللت بر اين دارد كه او خير را حقيقت مطلق وها  اين گفته

شـود و   مـي  شـدن  طوركه خورشيد موجب خاصـيت ديـده   همان، در تشبيه خورشيد
 چيزهايي كه شـناخته  ،به همين طريق ،باشد مي محسوسات ةهمچنين علت رشد و تغذي

 بلكه عالوه بـر ، كنند مي را از اصل خير كسب **شدن شوند نه فقط خاصيت شناخته مي
بلكـه از   ***،عـين وجـود نيسـت    ،با آنكه خيـر  ،است وجود و ماهيت آنها از خير ،آن

  ).384ص ،همان، )جمهورافالطون(( حيث عظمت و قدرت باالتر از آن است
هـيچ ابهـامي    بي ،كند مي در اينجا براي خير ترسيم افالطونكه اي  چهره گادامراز نظر 

در نتيجه از . كند مي هر چيزي تفسير مبدأسرآغاز و  ةمثاب سازد كه او خير را به مي روشن
                                                      

 .همان خير مطلق و همان جمـال مطلـق اسـت    ،قت مطلقبرخي از محققان به اين نظر قائلند كه حقي *
(ملكيـان،   ، بـه دنبـال آن دوي ديگـر نيـز هسـت     رود مي دنبال حقيقت مطلق افالطونگاه ، هربنابراين
 .)231، ص1ج ،1379

هـا   زمـاني كـه ديگـر ايـده     ،ايـن  بـا وجـود   .با پديدارهاستها  ايده رابطةشبيه ها  خير با ايده ةرابط **
 أعنوان مبـد  نحوي معقول به تواند به مي رتو خير تعريف و شناخته شوند، خود خير فقطتوانند در پ مي

 ),p.179 Friis Johansen, Ibid( ساير چيزها شناخته شود
بلكـه   سـت، يخاص از جهان محسوس ن ينوع افالطون ةجهان معقول در فلسف ويژ. الن دگاهياز د ***

 ؛اسـت  شيبر خـو  يمستقل و مبتن يامر ،دارد »ريخ«ا كه باي  برحسب رابطه ،اگر بنفسه مالحظه شود
 ).50ص ،1363شود (برن،  مي وجود بر عالم معقول اطالق ةكلم رايز
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  ).159ص ،1382، گادامر( گيرد مي سرچشمهها  سير نزولي و كثرت ايده، خير
 عنوان حقيقت و هستي پرتوافشـاني  آنچه به: «گويد مي افالطوندر توضيح نظر  گادامر

عنـوان   آنچه بـه « مراد از). 156ص ،همان» (دهد كه بينديشد مي به انديشه امكان ،كند مي
، ن است كـه خيـر  آاين عبارت  خير است و الزمة، »كند مي شانيحقيقت و هستي پرتواف

، خير را از حيث عظمـت برتـر از وجـود    ،از طرفي افالطون. هستي و وجود اعلي است
 گيــرد مــي در نظــرهــا  وجــود ايــده منشــأخيــر را  كنــد و از طــرف ديگــر، مــي عنــوان

ف خيـر  كه هركس چشـم خـود را بـه طـر     آنچنان)؛ 384ص ،1548، (جمهور)افالطون(
 ,Plato( گرداند ميبر» جايگاه كمال تام و كامل وجود« آن را به طرف ،گرداند برمي

Republic, Ibid, p.229( ن است كه آاين سخنان  ةالزم: گويد مي باره در اين كاپلستون
زيرا فوق تمامي محسوسـات و معقـوالت اسـت و حـال      ؛خير برتر از وجود است ةايد

 اشياسـت  ةاصـل وجـود و ذات در همـ   ، مطلـق حقيقـي  ، »واقعـي اعلـي  « عنوان آنكه به
كند كه اصـل   مي بر اين داللت كاپلستوناين برداشت ). 208ص، 1ج ،1375، كاپلستون(

زيرا هم وراي محسوسات و معقوالت و هم  ؛باشد مي وجود صرف و مطلق وجود ،خير
، بورمـان ( انبورمـ برخالف نظر افرادي نظيـر   ،بنابراين. اعلي است مبدأوجود بالذات و 

  .وجود نيست ةاصل خير خارج از حيط)، 67ص ،1375
 ،بايد افزود از نظر او كه خير را از لحاظ عظمت و قـدرت  افالطوندر توضيح سخن 

گانه ، حالتي دوبنابراين .شود مي متعالي ارائه مبدأعنوان يك  خير به، داند مي وراي وجود
بـا  . وجود و يا وجـودي متعـالي   ورايعنوان امري ما خير به: براي خير قابل فرض است

بلكه برخالف هر چيز ديگري كه ، صرفاً ماوراي وجود نيست اصل خير ،نتوجه به قراي
وجـود   يخير به اين دليـل مـاورا   ،در نتيجه. ناشدني است وجودش تعريف، وجود دارد

 تواند به وجودي مجزا و جـدا از  مي فقط ،است كه اساس و بنيان وجود است و بنابراين
لكن وجودي مطلـق و نامتنـاهي و    ؛همان وجود است ،خير. هر چيز ديگر تعريف شود

رسيدن به كنه حقيقت آن  ،افالطونباشد و از نظر  مي وجودات مقيد و محسوس رايماو
  ).Plato, Timaeus, N. D, p.449( ممكن نيست

 پس بـه طريـق اولـي معطـي    ، تواند معطي آن باشد نمي فاقد شيء ،طبق اصلي عقلي
از  افالطـون مـراد   كـه  شود مي چنين برداشت ،بنابراين. تواند فاقد وجود باشد نمي وجود
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» باشـد  مـي  بلكه از حيث عظمت و قـدرت بـاالتر از آن   ؛عين وجود نيست ،خير« اينكه
يعني وجود  ،عين وجود قائم به غير خير رو، اين ). از384ص ،همان، (جمهور)افالطون(

امـا   *،داند مي را مستقل و حقيقيها  وجود ايده افالطونچند زيرا هر؛ نيستها  ساير ايده
نه در قياس با اصـل   ،بودن در قياس با موجودات محسوس است اين استقالل و حقيقي

 افالطـون كه در بيانات  گونه همان ؛در وجود خود قائم به اصل خيرندها  چراكه ايده ؛خير
عـين وجـود قـائم بـه ذات و      ،يرپس اصل خ. باشد مي مذكور شد كه وجود آنها از خير
هاست و به هيچ چيزي جز خـودش   باالتر از وجود ايده ،مطلق است و از حيث عظمت

وجـود  « و »وجـود بـاقي  « عنـوان  خير را به جمهوردر  افالطونطور كه  همان؛ تكيه ندارد
  ).Plato, Republic, Ibid, pp.218&229( مطرح كرده است »اليزال

  ثيل غارتبيين اصل خير در تم. 3
موجـود   ةنمودار صعود از ادراك حسـي بـه مقـام نظـار     **تمثيل غار« بورمـان  ةبه عقيد

 ةتمثيل غار طريقـ  ،به عبارتي). 97ص ،همان، بورمان( »حقيقي تغييرناپذير و نيك است
در سير نفس انساني از تاريكي جهل به روشنايي علم و وصـول بـه عـالم معقـوالت و     

  .باشد مي نهايت اصل خير
سر بـرده و پـي بـه     تاريكي جهل به ن تمثيل حكايت از افراد بشر دارد كه اكثراً دراي

                                                      
 به آن اشاره شده است. »دسيپارمن«در  *

 يياش رو به روشنا كه دهانه منديمق يدر غار تياز آغاز طفول يصورت است كه مردم نيبه ا ليتمث **
. پشـت سـر آنهـا نـور     ننـد يب مي چشمشان را يو تنها جلواند  شده دهيكش ريمردم به زنج نياست و ا

ـ اسـت. در طـول ا   يمرتفعـ  ةجاد انيآتش و زندان انيروشن شده و م يبلند يبر باال يآتش  دهجـا  ني
ـ وجود دارد و در طـول ا  يباز شب هميخ ةپرد هيشب يكوتاه واريد ـ د ني  حركـت  يو اسـباب  اياشـ  واري

بنـدد و   مـي  غـار نقـش   ييقسمت انتهـا  واريد يرو ليو وسا اياش نيا ةيسا ،كنند. در اثر نور آتش مي
  ست.  اياش ةيتنها سا اينهادانند كه  نمي پندارند و مي قتيرا حقها  هيسا نيا انيزندان

 دليـل  بـرد و بـه   مـي  بنگرد، او رنـج  ايرها كرده و وادار كنند تا به اش ريرا از زنج انياز زندان يكياگر    
 ةكند و اگر او را وادار بـه نظـار   نمي ايبودن اش قتيو باور به حق نديتواند بب نمي را ايشا نيا ،شدت نور
 ،1348 ،(جمهـور) افالطونگـردد (  مـي  بـاز هـا   هيسـا  يسـو  و بـه  سـده  دهيچشمانش رنج ،آتش كنند

 ).397ـ395ص
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 )Truth( را بـه جـاي اصـل و حقيقـت     )Opinion( برند و فرع و پندار نمي ***حقايق
پندارند و از دريافت علل  مي حقيقت ،يدآهر چيزي را كه به حس در آنها. كنند مي تلقي

هدايتشـان  ، جهت خوگرفتن آنهـا بـه تـاريكي جهـل     به كه حتي چنان ؛پديدارها ناتوانند
در  ،كه شخصي كـه در تـاريكي اسـت   طور همان؛ سوي حقايق با دشواري همراه است به

نور براي او  ةبندد و نظار مي چشمان خود را فرو ،شود مي لحظات اوليه كه با نور مواجه
پـرورش  براي تربيت چنـين افـرادي كـه بـه مقتضـاي طبيعتـي نادرسـت        . سخت است

  .در كسب علم وادار كرد تالشرا به  آنهادر مراحل اوليه بايد به اجبار ، اند يافته
 ةكند كه اگر زنداني غار را از آنجا بيرون بكشـند و از جـاد   مي چنين بيان افالطون

نور خورشيد چشـمان   ،ناهموار باال ببرند تا زماني كه او را به روشنايي آفتاب برسانند
، نـاميم  مـي  د و حتي يكي از اشـيائي را كـه مـا اكنـون آن را حقيقـي     كن مي او را خيره

ابتدا . تدريج ممكن نيست جز به ،نخواهد ديد و اگر بخواهد جهان باال را مشاهده كند
 كـه در آب مـنعكس   را تواند ببينـد و سـپس صـورت اشـيا     مي راها  او به آساني سايه

و سپس شبانگاه كواكـب و مـاه    اتتواند ببيند و آنگاه خود اشيا و موجود مي ،شود مي
اسـت و سـرانجام هنگـام روز خورشـيد و     تـر   را خواهد ديد و اين كار برايش آسـان 

 و نتيجـه  *كنـد  مـي  كه هست مشاهده درخشش آن را خواهد ديد و خورشيد را چنان
 ،1348، (جمهــور)افالطون( **هاســت گيــرد كــه خورشــيد علــت فصــول و ســال مــي
كند كه عالم مرئي به اقامـت در زنـدان    مي چنين تفسيرتمثيلش را ، او خود). 398ص

عجايب نيز  ةآتش در حكم خورشيد و عروج به عالم باال و مشاهد ةتشبيه شده و شعل
                                                      

دربـارة ايـن   ترجمه كرده است. » ناپنهان«كنند،  ترجمه مي» حقيقت«را كه ديگران اي  واژه دگرهاي ***
خـود   تمثيل، او معتقد است آزادشدگي اصيل، همانا دوام روكردن به سوي چيزي است كه در منظـرة 

 ).287ـ286ص ،1381است (هومن، » ترين ناپنهان«شدن  نمايان است و در اين نمايان
 تعقـل  ةاحسـاس آغـاز گشـته و بـه مرحلـ      ةعلم از مرحل افالطون باورند كه در فلسفه نيبر ا يبرخ *

ـ   يگريد ةمرحلها آن ةرسد و در فوق هم مي  بـه آن  يالهـ  ييبـا يز ةاست كه فقط به نور عشـق و جذب
اسـت و   دهمطلب اشاره كـر  نيا »به يمهمان«در  افالطون). 125، ص2ج ،1365(رشاد،  ديتوان رس مي

 سـت يبهتـر از عشـق ن   ييراهنما ،است ريبه كمال مطلوب كه در واقع اصل خ دنيرس ياز نظر او برا
 ).252ـ251ص ،1386 ،(مهماني)افالطون(
 ).113، ص1380تمثيل غار، كليد نهايي است (رضي،  گيري شهود و اشراق در نتيجه **
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اليـه عـالم    ادر منتهـ  ***عبارت از صعود روح به عالم معقوالت اسـت و اصـل خيـر   
  ).Plato, Republic, Ibid, p.217( معقوالت جاي دارد
ناهموار  ةاز جاد افالطوناز نظر نگارنده مراد . به توضيح و تفسير دارد اين تمثيل نياز

امـري تـدريجي   ، شدن فرد و صعود تدريجي فرد به عالم و جهان باال اين است كه عالم
و هـا   ايـده  ةهمـ  مبـدأ علم به اصل خير كه . است و نياز به تحمل سختي و مشقت دارد

اشيائي كه در بدو امـر حقـايق   . شناخت است ةجباالترين در، باشد مي العلل نهايتاً علت
رياضي و متعلقات اسـتدالل هسـتند و مـاه و سـتارگان بـراي       هاي ايده، شوند مي ناميده
 ،شـناخت  ةباشد و اولين درج مي مرتبه به مرتبه ،شناخت. اند به مجاز به كار رفتهها  ايده
محسـوس   يخت اشـيا تشبيه بـراي شـنا  ، و رؤيت شيء در آبها  باشد و سايه مي پندار

باشـد و از آنجاكـه رؤيـت شـيء در آب      مـي  پنـدار واقـع   ةاست كه از نظر او در حيطـ 
  *.پندار است ةتفاوت در مرتب ةدهند اين امر نشان ،آن است ةاز سايتر  واضح

ن ، اين امر حاكي از آباشند ستارگان و ماه داراي نور مي با توجه به اينكه خورشيد و
هاست و باالترين نور حقيقت و وجود را اصل خير دارد  نِ ايدهاست كه نور حقيقت از آ

  .خواهد شد تمبهو، كه انسان با رسيدن به آن و درك تدريجي آن
اگـر بـه   ، دارد شخصي كه خورشيد را در بيرون غار ديده است مي وي همچنين بيان

 و تـار اشـيا را در غـار تيـره    ، از آنجاكه چشمش به تاريكي عادت نكرده ،گردد غار باز
 كننـد  ديگـران او را اسـتهزا مـي    ،قضـاوت كنـد  ها  آن سايه ةبيند و اگر بخواهد دربار مي

)Ibid, p.217.(  
، از نظر او هنگامي كه فيلسوف اصل خير را كـه حقيقـت و وجـودي صـرف اسـت     

اي  رود و آنهـا را سـايه   نمـي  محسوس براي او حقيقت به شمار يديگر اشيا، درك كند
  .ر مردم استبيشت ةبرخالف عقيد ،نانگارد و اي نمي بيش

 حتي از آن پرسشـي  معرفتي به آن ندارد و آنچه او ،آنچه غارنشين« گادامراز نظر 

                                                      
خيـر و زيباسـت    هـاي  چيـز  كند كه بنياد همة در تمثيل غار، خدا تلقي مي را» خير ايدة« زاده نقيب ***

 ).28، ص1370زاده،  (نقيب
 ل خط است كه بعد از تبيين تمثيل خط بيان خواهد شد.اين تمثيل، قابل تطبيق با تمثي *
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عمـل   ةجامـ  ،امـور بايـد بـراي خـاطر آن     ةهمان چيزي كه هم ؛خير است ،كند نمي
 ،مردم دركـي از خيـر ندارنـد    ةآنجاكه عام پس از). 145ص ،همان، گادامر» (بپوشند

  .ندكن مياستهزا  فيلسوف را
علم انسـان بـه آن    مبدأوجود موجوداتند و هم  مبدأهم ، بايد توجه داشت كه صور

كه در تمثيل خط و  آنچنان ؛رسد مي موجودات و فرد از كثرت ظاهري به وحدت معنوي
زيرا كثرت در محسوسات است كه وجود حقيقـي  ؛ خورشيد نيز به آن اشاره شده است

زيرا صور نيز  ؛ايم به علم حقيقي نرسيده ،ر معقوالت كثرت ببينيمندارند و مادام هم كه د
 خير مطلق است كه وحدانيت تام و كمال مطلق ،ند و آنا همه تحت صورت واحد واقع

باشد و مطلوب كل و غايت وجود و علم است و سرانجام وجود و حقيقـت و علـم    مي
  .شود مي همه منتهي به خير

  شناخت با توجه به تمثيل خطعلم به اصل خير در مراتب . 4
بـا توجـه بـه اينكـه     ، شناخت است هاي كردن حيطه هرچند براي مشخص *،تمثيل خط

                                                      
 شـود  يفرض م ،شده ميتقس يكه به دو قسمت نامساو يصورت است: خط نيبه ا ليتمث نيا يمحتوا *

 گـر يمبصرات و قسـمت د  ةنديقسمت نما كي«شود.  مي به همان تناسب قطع زينها  از قسمت كيهر
 يكيرو تـا  يآنهـا روشـن   ةهستند و از مشـاهد  يميمفاه ةندينماها  قسمت ني. امعقوالت است ةندينما
 رياست و منظور از تصـاو  ريگردد. جزء اول قسمت مبصرات عبارت از تصاو مي معلوم ميمفاه ينسب

 ...شود مي دهيسطح اجسام كدر و شفاف د يرو است كه در آب و يو سپس شبح هيدر مقام اول، سا
ـ   يعني ؛شود مي مشاهده است كه شبح آنها در جزء اول يانيجزء دوم اع  ارانواع موجودات زنـده و آث

همـان نسـبت    ،بـه اصـل   ريتوان گفت نسبت تصو مي درست از خطا زيو صنعت. از لحاظ تم عتيطب
  ). 386ـ385ص ،1348، (جمهور)افالطون» (حدس به علم است

 غـاز آ اتيخود را از فرضـ  يجوو در جزء اول نفس انسان جست :دو جزء است زيقسمت معقوالت ن  
كند و با اسـتفاده از   مي يتلق ريتصو ،سابق اصل فرض شد ميكه در تقس يانيه اعاكمعن نيبه ا ؛كند مي

ـ است و بـه ا  اتياز فرض جهيبلكه اخذ نت ،ستين أوصول به مبد ،آن يكه انتها ديمايپ مي يآنها راه  ني
امـا موضـوع    ،كنـد  مـي  آنهـا اسـتدالل   ةشود و دربـار  مي يريتصو ةتنها استفاد يمنظور از اشكال مرئ

كه تنها به  قتيهستند كه به صور عالم حقاي  لهيآنها وس يعني ؛فكرش مطلق و مجرد آن اشكال است
). 387ــ 386ص ،همانرسد ( نمي أنفس به مبد ،مرحله نيبرده شود. در ا يپ ،شود يعاقله درك م ةقو

اسـت   اتيكه فارغ از فرضرسد  مي مطلق أبه مبد هينفس انسان از فرض ،معقوالت بخشدر جزء دوم 
ـ ز ؛سـت ين اياشـ  ريبه تصاو يازين ،برخالف جزء سابق ،جزء نيو در ا عقـل تنهـا    يجـو و جسـت  راي

 ).386ص ،(همان رديگ مي صورت يصور عقالن ةليوس به
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بحـث از آن در اينجـا    .شـود  مي سرانجام به شناخت اصل خير ختم، شناخت هاي حيطه
 شناسـي قـرار   شناسـي را در مقابـل هسـتي    او در اين تمثيل شناخت. حائز اهميت است

 ةحـوز  ،متناظر با آن ،كند مي تقسيم بخشه جهان هستي را به چهار ك دهد و همچنان مي
  .كند مي تقسيم شناخت را نيز به چهار بخش

بخشـي از  ، شود كه نفـس عـالم در جـزء اول قسـمت معقـوالت      مي چنين برداشت
كند و  مي فرض تلقي ،معقوالتند ةموضوعات را كه در حقيقت مجردند و متعلق به حوز

ولـي   ،كنـد  مي صعود ،معقوالتند ةه آنها نيز مجرد و متعلق به حوزبه موضوعات ديگر ك
  .رسد نمي اين مجردات مبدأبه 

معقوالتي هستند كـه عقـل آنهـا را صـرفاً بـه يـاري       ، در جزء دوم قسمت معقوالت
كنـد و در اينجـا عقـل متـذكر اسـت كـه فرضـيات تنهـا مـدارج و           مي ديالكتيك درك

 ،آن اصـل  شـود و  مـي  عود به اصل كل از آنها اسـتفاده ي هستند كه در راه صهاي گاه تكيه
 ؛كنـد  مي سير نزولي را آغاز ،و اصل رسيد مبدأپذيرد و زماني كه عقل به آن  نمي فرضيه

جويد تا سـير نزولـي بـه پايـان      مي توسل ،يعني به آنچه از آن اصل ناشي گرديده است
عبارت است از  ،كه سير آنبل، شود نمي محسوسي استفاده ةدر اينجا از هيچ وسيل. برسد

صورت مجـرد ديگـر و انتهـاي سـير نيـز همـان صـور و         نزول از يك صورت مجرد به
از تر  روشن ،آورد مي دست مناظره به ةعلمي كه انسان به ياري قو ،در نتيجه. هاست ايده

زيرا تنها در ايـن علـم اسـت كـه      ؛آورد مي علمي است كه از راه علوم رياضي به دست
ع فقط از طريق توجه به اصل ممكن است و تحقيـق آنهـا نـاظر بـه اصـل      ادراك موضو

چهار جزء با چهار عمل نفـس منطبـق    ،بنابراين. شود مي است و به عقل صرف تمسك
 اسـتدالل ، ن جـزء تري با عالي )Philosophical knowledge( ادراك و علم حقيقي: است

)Mathematical reasoning( عقيده، با جزء دوم )Assumption( و گمـان ، با جزء سوم 
)Illusion( تقدم و تأخر آنها به نسبت ميزان روشني  ةدرج. نيز با جزء آخر منطبق است

  ).,p.212 Plato, Republic, Ibid( باشد مي آنهاست كه فرع نزديكي به حقيقت
با توجه بـه تمثيـل   . باشد مي ها ايده منشأكه  است چيستي اصل كل ةهم دربارم ةنكت

وجـود و ماهيـت    منشـأ همان اصل خير اسـت كـه   ، اصل كل)، Ibid, p.210( خورشيد
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تنها با علم به حقيقت اصل  *علم حقيقي ،بنابراين. باشد مي العلل و درواقع علتها  ايده
  .خير ممكن خواهد بود

درجات علم را به ميزان روشـني آنهـا برگردانـده اسـت و      افالطونبا توجه به اينكه 
 ،بنـابراين  .بـه حقيقـت دانسـته اسـت     در نزديكـي آن علـم   روشني يـك علـم را فـرع   

  .باشد مي علم به اصل خير است كه اين اصل عين حقيقت برتر، ن علمتري حقيقي
 ؛دانـد  مي و اصل را تنها ديالكتيك مبدأراه رسيدن به اصل كل و علم به اين  افالطون
سيدن به اصل كل بايد داند كه براي ر مي فرضيات را مدارجي« اينكه فيلسوف ةاما دربار

برداشت اوليـه ايـن اسـت كـه     : شود از اين مطلب دو برداشت مي، »استمداد كرد آنهااز 
 مبتني بر آنهاست ،هايي هستند كه علم به اصل كل همچون پلهها  علوم رياضي و فرضيه

بهتـر اسـت علـم بـه      ،اين است كه فيلسوف براي رسيدن به اصل كل ،و برداشت ديگر
لزوماً  ،اما علم به اصل كل ،استداللي بهره جويد باشد و از علوم رياضي وفرضيه داشته 

  .مبتني بر علوم رياضي و استداللي نيست
ذكـر  تـر   كـه پـيش   ـ  افالطونزيرا طبق بيان  ؛داند مي نگارنده برداشت اول را درست

ز ي هستند كه در راه صعود به اصل كـل بايـد ا  هاي گاه مدارج و تكيه ،فرضيات« ـ گرديد
 ).Plato, Republic, Ibid, p.212» (پذيرد نمي اما آن اصل ديگر فرضيه ،آن استمداد كرد
عنـوان مقدمـه بـراي     و نيـز لـزوم آنهـا بـه    ها  بودن اين فرضيه مقدمه ةدهند اين بيان نشان

اما علم به اصل كل از طريق مناظره و تمسك بـه عقـل صـرف     ؛رسيدن به اصل هستند
زماني محقق است كـه فيلسـوف    ،استفاده از فن مناظره ،قول پس ظاهراً طبق اين. است

ن اسـت كـه   آدليل ديگـر بـر ايـن مـدعا      .علوم استداللي را درك كرده باشد ،قبل از آن
فـن منـاظره    ةوسـيل  در جايي ديگر اذعان كرده است كه نفـس انسـاني تنهـا بـه     افالطون

 كـه علـوم اسـتداللي   هـم در صـورتي    خيـر مطلـق راه يابـد و آن    ةتواند بـه مشـاهد   مي
را درك كرده باشد و گرنه رسيدن به ايـن هـدف از   ) موسيقي و حساب، هندسه ،نجوم(

  ).533ص ،1348، (جمهور)افالطون( هيچ طريق امكان ندارد
و عكس ها  به اين صورت كه رؤيت سايه ؛تمثيل غار با تمثيل خط قابل تطبيق است

                                                      
 هم اصل علم و هم اصل وجود است. ،ريخ ةديا *



 

76  

ان 
مست

/ ز
هم 

نزد
 شا

سال
13

90
  

عقيده و گمان بـه   ،هرچند در تمثيل غار ؛اشيا در آب با عقيده و گمان قابل تطبيق است
كوتاه با علم به متعلقات استداللي و  ةروي ديوار ديدن اشيا؛ اند خوبي از هم مجزا نشده

بـا   ،منطبق اسـت ها  رياضي منطبق بوده و ديدن ماه و ستارگان و خورشيد با علم به ايده
علم به اصـل خيـر    كه تشبيهي از را ديدن خورشيد ،اين تفاوت جزئي كه در تمثيل غار

كـه در   درحـالي  ؛علم دانسته اسـت ) پنجم( آخر ةدرج ،علم جداگانه و به عبارتي ،است
 چهـارم علـم   ةقرار داده كه درجـ ها  تمثيل خط علم به اصل خير را در كنار علم به ايده

  .باشد و علم حقيقي است مي

  آن با اصل خير ةخدا و رابط. 5
. كنـيم  مـي  بررسـي  افالطـون از نظرگاه  را خير او با اصل ةو رابط *در اين بخش خدا

. ابتدا بايد معناي مورد نظـر او از مفهـوم خـدا و خـالق روشـن گـردد       ،بدين منظور
از اسرار بپوشـاند و آن را  اي  مفهوم الوهيت را همواره در هاله كند تالش مي افالطون

رمـانرواي  ف عنـوان پادشـاه و   او به وجود خدا بـه . صورت نوعي معما عرضه نمايد به
خـالق ايـن جهـان دشـوار      پيداكردن موجد و« كند كه مي اما اظهار .جهان قائل است

امكان ندارد او را چنان وصف كنيم كـه بـراي همـه قابـل      ،و اگر هم پيدا شود است
صـورتي رمـزي و    او بـه  ،اين وجود با). Plato, Timaeus, N. D, p.449» (فهم باشد

 ن او حاكي از اين است كه به كنـه حقيقـت خـدا   بيا **.گويد مي مبهم از خدا سخن
  .توان پي برد نمي

او . كنـد  مـي  براهين فلسفي اثبـات وجـود خـدا را آغـاز     ةبا ارائ »قوانين«در  افالطون
در . زند مي دهد كه بر محور علت حركت دور شناختي را ارائه مي شكلي از برهان جهان

او علت  ةبه عقيد. كند مي مخالفت ،ستابتدا او با اين نظريه كه جهان ناشي از تصادف ا
                                                      

ـ  كـرده  يتلقاي  اسطوره ريغ يصورت امر كه خدا را به يكسان نينخست * ـ   د ان  يو از گـذرگاه عقـل در پ
 ينيب جهان ينوع افالطونباستان بودند. اما با  وناني ةاتكا و وحدت جهان برآمدند، فالسف ةكشف نقط
ـ    رگذاريتأث يشود كه نه تنها در مقوالت فلسف مي دايمتفاوت پ در حكمـت و   ناز آ شياسـت، بلكـه ب

 ).110ص ،1380 ،يكند (رض مي جاديشگرف را ا يعرفان تحول
و  ريوجود دارد كه جـز از راه سـ   ينيقي ةهست ،انياشراق ةمانند هم ،افالطون ديدر عقا« راسلاز نظر  **

 ).214، ص1ج ،1347(راسل،  »ستيقابل انتقال ن گريخاص اساساً از راه د يسلوك
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 نـه مـاده و طبيعـت    ،روح اسـت  علـت  ،رفـتن و بـه عبـارتي    هر شدن و از ميـان اصلي 
چيـزي اسـت   ها  حركت و دگرگوني منشأنخستين ). 343ص ،1354، (قوانين)افالطون(

آورد و سـپس چيـزي    مييعني اول خود را به حركت در ؛كه حركت براي او ذاتي است
آورد و به همين  مي چيز سوم را به حركت در ،سازد و آن چيز دوم مي گونديگر را دگر
خود آن است و  ،آن منشأحركتي است كه  ،حركات ةپس علت هم. يابد مي ترتيب ادامه

چيزهاست و چون  ةو علت هم منشأپس روح . باشد مي چنين چيزي زنده است و روح
داراي دانـش و فضـيلت   پـس روحـي نيـك كـه      .گردش جهان از روي نظم و معناست

  ).352ـ348ص ،همان( است و چنين روحي خداستجهان  ةفرمانرواي هم ،است
 را چيزهـايي  ةتواند همـ  مي راند كه به تنهايي مي از صانعي سخن جمهوردر  افالطون

تنها قادر به ساختن  اين صنعتگر نه. بسازد ،كار صنعتگران مختلف است ،كه ساختن آن
و  هـا  نازمين است و زمـين و آسـم   هاي تمام روييدني ةسازند بلكه، باشد مي مصنوعات

 ،شـود  مـي  يعنـي عـالم مردگـان يافـت     ،و زير زمـين ها  انآسمدر  را خدايان و هر آنچه
راند كه يكي شـيء را بـا توجـه بـه      مي از دو صانع ديگر سخن افالطونسپس . سازد مي

او هم نـوع   ةساختبلكه  ،صورت و حقيقت شيء نيست ةولي سازند ،سازد مي صورتش
 .سازد مي دو صانع ديگر را ةزيرا شبيه ساخت؛ مقلد شيء است صانع ديگر. حقيقت است

  ).559ـ554ص ،1348، (جمهور)افالطون( ناظر به ماهيت حقيقي شيء نيست ،بنابراين
سـازد و   مـي  خدا صانعي است كه حقيقت و صـورت كلـي شـيء را    افالطونزعم  به

آن امر سومي بـود كـه    ةالزم، اگر واحد نبود و دو تا بودزيرا  ؛حقيقت شيء واحد است
نـه دو امـر    ،شـد  مي همان امر سوم، دو بود و حقيقت آن شيء صورت كلي آن ،خود آن
  ).558ـ557ص ،همان( پس خدا خالق اصل است؛ ديگر

در اينجا به وجود خدايي كه خالق اصل و حقيقت  افالطونرسد كه  مي چنين به نظر
هاست و در بـاالترين   پس خدايي وجود دارد كه خالق ايده ؛شده استقائل  ،شيء است

زيـرا خـدايي كـه خـالق      ؛باشـد  مـي  قرار دارد و در طول دو صانع ديگـر ها  صانع ةمرتب
، باشـد و حقيقـت هـر شـيء     مي دو صانع نيز خالق حقيقت اين، حقيقت هر شيء است

ـ     ،دو صـانع  لذا آن ؛اصل آن شيء است  ـ  كـه خداسـت   ـ  االوجـود خـود را از صـانع ب
شـبحي از   ،زيرا هرچند مقلـد  ؛دو صانع خودشان در عرض يكديگرند ولي آن ؛اند گرفته
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لـيكن از  ، كار صنعتگر در وجود صنع مقلد دخالتي نـدارد  ،دهد مي كار صنعتگر را ارائه
  .از صنع مقلد استتر  وجود كار صنعتگر به حقيقت نزديك ةمرتب، وجودي لحاظ مرتبة

يكي گرفته شـده   )Demiurge( نده خداي خالق در اينجا با خداي صانعاز نظر نگار
حقيقـت هـر چيـز دانسـته و از او      ةزيرا خداي صانع را خالق و بـه وجودآورنـد   ؛است

اصـل و  (هـا   ايـده  ةياد كـرده اسـت و از آنجاكـه بـه وجودآورنـد     » خالق اصل« عنوان به
 افالطـون . و صانع در نظر گرفـت  كننده توان او را صرفاً تركيب نمي ،است) اشيا حقيقت

آن را عقلـي   ،عنوان علت نـام بـرده اسـت و در تبيـين علـت      خود نيز او را در مقامي به
اي  دانسته است كه كل جهان تحت فرمان آن قرار دارد و همچنين علت شدن هرشـونده 

  ).712و 709، 707صص ،1350، (فليبوس)افالطون( باشد مي روح نيز ةو آفرينند است
خداي صانع ماده را  ،زيرا اوالً ؛عقل الهي است ةنمايند ،خداي صانع كاپلستونظر از ن

پس چنين  .دهد مي گيرد و به بهترين صورت شكل مي در اختيار ،كه از قبل موجود بوده
پيـدايش  « افالطـون از آنجاكه از نظـر   ،ثانياً. نيست كه آن را از هيچ به وجود آورده باشد

 )Plato, Timaeus, Ibid, p.467( »يب ضرورت و عقل استترك اين جهان مخلوطي از
را بـراي  عقل عناصر كـور   ،بنابراين .ضرورت است ةعقل برانگيزند كاپلستونو به گمان 

در نتيجـه   ).285ـ284ص، 1ج ،1375، كاپلستون( گيرد مي طرح و غرض آگاهانه به كار
  .خداي خالق نيست، خداي صانع كاپلستوناز نظر 

هـا   ايده ةتوان نظر او را دربار نمي ،ماده صادق باشد ةدربار كاپلستوناما حتي اگر نظر 
علت  افالطونزيرا  ؛توان عدم خالقيت صانع را نتيجه گرفت نمي ،بنابراين .صائب دانست

 ،1348، (جمهـور) افالطون( دانسـته ) اصل خيـر ( صانع يرا خداها  وجود و ماهيت ايده
از ، از اصـل خيـر نداشـته اسـت     آنهـا منافاتي با پيـدايش   هاآنو قدم ) 558 و 384صص
  .است يافكصانع  يت خداياثبات خالق يده براياستناد بر مورد ا، رو نيا

و اختيـار   شـود  مي عنوان خالق كائنات قائل به وجود خدا به »ششم ةنام«در  افالطون
، (نامـه ششـم)  طونافال( دانـد  مـي  به دست او ،چه در حال و چه در آينده ،امور را همة

عنـوان علـت    تنها به خـدا بـه   ن است كه او نهآ ةدهند اين گفته نشان .)1966ص ،1366
 »فيلبـوس «در  افالطـون . داند مي بلكه او را علت بقاي موجودات نيز، وجود معتقد است

 ،همـان ( كنـد  مـي  داند و آن را علت محسـوب  مي پادشاه زمين و آسمان را عقل خدا و
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 و بـه وجـود مـا نظـم و نظـام      شـود  مي خرد اليتناهي ناميده ،او علت پندار به). 709ص
ن چيزهاسـت از  تري ن و عاليتري بخشد و چيزي را كه برحسب ذات و طبيعتش كامل مي

خـدا  ، افالطـون پس با توجه بـه ايـن بيانـات    ). 712ص ،همان( كند نمي كل جهان دريغ
  .كند مي خود تكوين ةجهان را با علم و اراد

 وي در. طور مفصل به بحث خلقت و خالق پرداخته اسـت  به »تيمائوس« در افالطون
آورد كـه خـالق جهـان     مـي  اول با زباني عقلي سخن از وجود علتي ةاين رساله در وهل

 زبـاني تمثيلـي و رمزگونـه از چگـونگي پيـدايش جهـان سـخن        منظم است و سپس با
تـا حـد امكـان مـنظم و     خواست تا همه چيز  ،خدا چون خير است، به نظر او. گويد مي

كارش از  را سرمشق خود قرار دهد تا نتيجةها  خداي خالق متغيرها بايد ايده. خير باشد
  .هر حيث خوب شود

، متغيـر  ،بنـابراين  .زيرا محسوس و داراي جسم است ؛جهان حادث و مخلوق است
و  اگر جهـان زيباسـت  ». بشود« بايد بر اثر علتياي  است و هر شونده »شونده« حادث و
 ،گمان در ايجاد جهان چيزي را كه ابـدي اسـت   پس بي، آن خوب و كامل است ةسازند

سرمشق قرار داده است و چون جهان در ميان چيزهاي حادث زيبـاتر از همـه اسـت و    
نتيجـه خـداي سـازنده بـه      در *،ن سـازنده اسـت  تـري  آن بهترين و كامـل  ةاستاد سازند

شود كه جهـان تصـوير چيـزي     نتيجه ميها اين ةمشقي ابدي نظر داشته است و از همسر
  ).1838ـ1837ص ،1336، (تيمائوس)افالطون( است

، خداوند اراده كرده است همه چيز تاحـد امكـان خيـر باشـد    ، افالطوننگاه  اينكه از
او جهان را . داند مي حاكي از اين است كه او خدا را صاحب اراده و مشيت و علت خير

عـالم   شود كه جهان و مي ايده تكرار ةس در اينجا نيز نظريپ .داند ميها  تصويري از ايده
  .اصل استها  محسوسات كپي و سايه و عالم ايده

خـوب   ،پيونـدد  مي را به هم» شدن« بر اين باور است كه آنكه جهان و عالم افالطون
نظمـي   نتيجه بي در ؛هر چيز تا حد امكان شبيه خود او و خوب شود خواهد مي است و

نبايـد چيـزي    ،زيرا آنچه بهتـر از همـه اسـت    ؛را به نظم مبدل ساخت محسوس ياشيا
                                                      

ـ پد نيجـز بهتـر   يزيـ چ ن،تـري  كيـ ن«اسـت   معتقـد  زيـ ن هـومن مطلـب   نيا دييدر تأ *  »آورد ينمـ  دي
 )297ص ،1381  (هومن،
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  ).Plato, Timaeus, Ibid, p450( **بسازد جز آنچه زيباتر از همه است
 تـوان بـه يكـي از چيزهـايي شـبيه كـرد كـه از نـوع         نمـي  جهان را« افالطونبه نظر 

ـ  ؛تواند زيبا باشد نمي ،زيرا آنچه به ناقص شبيه است ؛ندا "جزء" ي ميـان جهـان و آن   ول
شـباهت  ، جـزء آن هسـتند   ،هم تك تك و هم برحسب نوع، ذوات زنده ةچيزي كه هم

را كه دريافتنشان تنها از راه تفكـر  اي  ذوات زنده ةهم ،زيرا آن چيز ؛توان يافت مي كامل
مخلوقـات   ةمـا را و همـ  ، گونه در خود جمع دارد كه اين جهان همان، است پذير امكان

 هنگامي كـه خواسـت جهـان را   ، صانع جهان. را در خود جمع دارد محسوس و ديدني
آن را ، بسـازد  ،ن ذواتي كـه تنهـا در عـالم تفكـر جـاي دارنـد      تري شبيه زيباترين و كامل

ذوات زنـده را كـه برحسـب     ةدرآورد كـه همـ  اي  روح ديدني يگانه صورت ذات ذي به
  ).Ibid» (در خود جمع دارد ،طبيعتشان با آن خويشي دارند

مـراد  . امـا خـالي از ابهـام نيسـت     ،است هممبسيار  افالطونرسد اين بيان  مي به نظر
هسـتند   "جـزء " توان به چيزهايي كه از نوع نمي جهان را« در عبارت» جزء« از افالطون

سرمشـقي بـراي   ها  زيرا ايده ؛ها نه ايده ،متكثر عالم محسوسات است ياشيا، »شبيه كرد
الگو و سرمشـق صـانع    ،در اينجا بيان شدنيز و  از اين پيشكه  همچنان. ساخت جهانند

تـرين ذواتنـد و فقـط در عـالم      ذواتي هستند كه زيبـاترين و كامـل  ، براي ساخت جهان
امـا  . استه هاست و جهان شبيه اين ايده ايده ،باشند و مراد او از اين ذوات مي معقوالت
ت زنده هم تك تك و هـم  ذوا ةجهان شباهت كامل با ذاتي دارد كه هم ،ديگر از طرف

 ؛يعني خداي خالق اسـت ، اصل خير، مراد او از اين ذات .جزء آن هستند ،برحسب نوع
 *كه معلول و مخلوق اصل خيرها  عبارتند از ايده ،صورت تك تك چراكه ذوات زنده به

 ،آن هسـتند  كـه برحسـب نـوع جـزء    اي  همچنين ذوات زنـده . نديمادون او ةو در مرتب
نـد و برحسـب   هاي ودات زنده در عالم محسوسات كه تصـويري از ايـده  عبارتند از موج

يعنـي ذات   ؛يـت در مقابـل كليـت نيسـت    ئجز، يتئمراد از جز. ندا جزء آن ذاتها  ايده
                                                      

اسـت و   ريـ موجـود خ  تياز ماه يجزئ ريخ ةافاض رايز ؛كل، معلول خداست كيعنوان  به نشيآفر **
ـ ز ؛اسـت  ريـ خ نيبـاالتر  ةخاطر نسبتش با علت، دربردارنـد  جهان به مخلوقـات بـه    نيبـاتر يبـا ز  راي
 ).124ص ،1382 وس،يخدا وابسته است (الئرت يعني ،ها علت نتري معقول

 است. ريهمان اصل خ ،خالق يخدا نكهيا باشد بر يلياند دلتو مي حاتيتوض نيا *
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مجـرد و  ، در عـالم معقوالتنـد و در نتيجـه   هـا   زيرا ايـده  ؛باشد نمي مركب از اين ذوات
در سـاير  هـا   و اليتغيربـودن ايـده  برمجـرد   افالطـون كـه خـود    همچنان ؛باشند مي اليتغير
زيرا اگر در  ؛تأكيد كرده است »فايدروس«و  جمهورو  »پارمنيدس«ش از جمله هاي رساله

چراكـه   ؛در معرض كون و فساد خواهد بود ،باشدها  ذاتي مركب از ايده، عالم معقوالت
ت كـه  تصريح كرده اسـ  افالطون ،اينبر عالوه .مستلزم كون و فساد و تغير است ،تركيب

دهـد   مي نه چيزي ديگر را از جايي به خود راه ؛ماند مي ايده پيوسته همان است و همان
نـه   ،يعني ايده ،و اين ) Plato, Timaeus, Ibid, p.472( رود مي و نه خود در چيزي فرو

 جمهور كـه در  همچنان ،بنابراين. شود مي مركب از چيزي است و نه چيزي از آن تركيب
اصـل خيـر علـت وجـود و ماهيـت       ،تمثيل خورشيد آمـده اسـت   در قسمت مربوط به

از اصـل خيـر   هـا   وجـودي ايـده   ةجزئيت به اين معناست كه مرتب در نتيجه؛ هاست ايده
بـه   .از خـداي خالقنـد  تـر   پايين ،از اصل خير و به عبارتيتر  پايينها  ايده .استتر  پايين

 و مقصود از جـزء يـا اجـزا    قرار استن آنها برايمسلسله مراتب تشكيكي  سوم، عبارت
بـه اعتبـار   ، اساير موجـودات زنـده نيـز بـه همـين معنـ      . باشد مي مراتب و شئون وجود

عـالم محسوسـات    ةبه اين دليل كه ذوات زنـد  ؛باشند شان جزئي از خداي خالق مي ايده
از خـداي   افالطـون توان نتيجه گرفت كـه مـراد    مي ،از طرفي. هستندها  تصويري از ايده

ن جهـان  ايمزيرا به اين نتيجه رسيديم كه شباهت كامل  ؛مان خداي خالق استه ،صانع
سازد و  مي خداي صانع است كه جهان را ديگر، و خداي خالق بر قرار است و از طرف

سـاير   ةذاتـي كـه دربردارنـد    ،بنابراين .كند كه جهان تا حد امكان شبيه او شود مي اراده
  .ي با آن دارداست كه جهان شباهت تامهمان خداي صانع ، ذوات و علت آنهاست

شباهت كامل جهـان را   ،از سويي افالطونكند كه چرا  مي به ذهن خطور پرسشاما اين 
تـوان   مـي  .گيـرد  مي در نظرها  ديگر جهان را شبيه ايده داند و از طرف ديگر، تنها با خدا مي

وجودي بـه همـه    ةحاطدارد كه خدا اشباهت چنين پاسخ داد كه از اين لحاظ جهان با خدا 
 »پيوسـتگي موجـودات و محـيط بـر كـل      ةتنها وسـيل « خير را افالطونكه  آنچنان؛ چيز دارد

وجودي بـه   ةجهان نيز احاط ،به همين ترتيب)، 237ص ،1387، (فايدون)افالطون( داند مي
اين است كه تك تـك  ها  اما جهت شباهت جهان و ايده. مخلوقات محسوس و ديدني دارد
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  .تحت اصل خيرند كه خداي خالق استها  هستند و كل ايدهاي  ن تحت ايدهاجزاي جها
 ةحتــي وحــدت جهــان را نيــز براســاس وحــدت ذاتــي كــه دربردارنــد  افالطــون

هرچنـد او  ). 1841ـ1840ص ،1336، (تيمائوس)افالطون( *كند مي اثبات ،هاست ايده
 امـا تصـريح   ،ستگويد و قائل به وجود خدايان ا مي ش از خدايان سخنهاي لهدر رسا

 واسـطة  خدايند كه خدا ساير مخلوقات را بـه  ةواسط بي  كند كه خدايان نيز مخلوق مي
 و در جايي ديگـر نيـز خـدايان را مخلـوق خـدا     ) 1850ص  ،همان( كند آنها خلق مي

وحدت  ةبا استناد بر اين تصريحات و آنچه دربار .)Plato, Republic, p.308( داند مي
قائل به وحدت  افالطونتوان نتيجه گرفت  مي ،ذكر شده است »تيمائوس«ذات خدا در 

  .باشد مي بودن خدا و يگانه
، امـا مـراد آنهـا از خـدا     ،بودن خدا با اصل خير تصـريح دارنـد   مفسران غالباً بر يكي

ذات و ماهيت خداي صانع در  گمپرتس ،نمونه رايب. نه خداي خالق ،خداي صانع است
از نظر او ميان خدا و اصل خير  ،بنابراين. داند مي ر و نيكيرا منحصراً خي افالطون ةفلسف

خيـر   ةآيد خداي صانع از ايد مي زيرا در غير اين صورت الزم؛ هيچ تفاوتي وجود ندارد
در نتيجه خـدا موجـودي فروتـر از     ؛به وجود آمده باشد ،ور باشد يا به تقليد از آن بهره

، گمپـرتس ( اه خـداي بـزرگ نيسـت   شود و چنين چيزي سازگار با جايگـ  مي اصل خير
  ).1158ـ1157صص ،1375

از اصـل خيـر    افالطـون است كه با توجه بـه اينكـه    گراييده نيز بر اين نظر كاپلستون
ياد كرده و همچنين از خـدا  » ها علت و صانع وجود در ايده« و» حقيقت مطلق« عنوان به
 افالطـون سـت كـه قصـد    بنابراين ظـاهر ا ، گويد مي سخن» پادشاه« و» حقيقت« عنوان به

اما با توجه ). 222ص، 1ج ،1375، كاپلستون( است» خير« ةبودن خداي صانع با ايد يكي
امـري غيـر از    ،خـداي صـانع   ،برداشت شد افالطونخود  هاي مذكور كه از گفته ةبه ادل

  .باشد نمي خداي خالق
ا و چيزهاي موجود در جهان در خدمت آنچـه واالتـرين چيزهـ    ةهم افالطوناز نظر 

چيزهـاي   ةو علت اصـلي همـ   آنها براي اوست ةباشند و وجود هم مي ،شاه جهان است
                                                      

مطلـق و واحـد مطلـق اسـت      ريـ حال خ نيدارد كه وجود خدا در ع دينظر تأك نيبر ا زينگستون مر  *
 ).82ص ،1383  (مر،
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علت چيزهايي است كه از ، دوم قرار دارد ةآنچه پس از آن است و در مرتب. خوب است
علت چيزهايي است كـه   ،سوم قرار دارد ةند و آنچه در مرتبا دوم ةحيث خوبي در درج
ترين چيزهـا شـاه جهـان اسـت و چيزهـايي كـه او       ند و واالا سوم ةاز آن حيث در درج

  ).1952ص ،1366، (نامه دوم)افالطون( نقصي ندارند ،علتشان است
اصطالحاتي مبهم براي توضيح اصل كلـي و اولـي    ،به تصريح خود ،افالطونهرچند 

توان دريافـت   مي شهاي اما با توجه به بيانات ديگر او در ساير رساله، به كار گرفته است
اصـل  ، يعني خدا كه واالترين چيزها و علت اصلي چيزهاي خيـر اسـت  ، ه جهانكه شا
با توجه . كل خير و زيبايي دانسته است منشأاصل خير را  جمهورزيرا در ؛ باشد مي خير

چيزهـاي  » ةهمـ « بـراي » علـت اصـلي  « را ـ  يعني خدا ـ  پادشاه جهان، افالطونبه اينكه 
نـد بـراي   ا و علـل قريـب  هـا   واسـطه ، سـوم دوم و  ةمرتبـ  هاي پس علت ،داند مي خوب

علـت بعيـد   ) اصـل خيـر  ( خـدا  است وتر  پايين ةشان در مرتب خوبي ةچيزهايي كه درج
قابـل توجـه اسـت كـه ايـن      . كننده به اويند امور خير بازگشت ةآنهاست و سرانجام هم

ا امـ ؛ سه است ةعلت مرتب، دو ةدو و مرتب ةعلت مرتب، يعني خير ؛باشد مي طولي، سلسله
 صادراي  بدون هيچ واسطه ،از اصل خير ،باشد مي نخست ةآنچه از حيث خوبي در درج

  .شود و نقصي ندارد مي
گرفـت   نمي در نظر ،علت اشيا را روابط علي و معلولي كه بين موجودات است افالطون

 ناشـي از ايـن  ، دهنـد  مـي  و خطاي برخي را كه علل مادي را بـه جـاي علـل اصـلي قـرار     
و از انـد   تميز نداده، شود مي آنها علت را از اسبابي كه علت با آن اسباب علتدانست كه  مي
آورنـد و دنبـال آن    نمـي  سخني به ميان ،اي كه دنيا را به بهترين وجوه تنظيم كرده است قوه
پيوستگي موجودات و محيط بر  ةالهي قائل نيستند و خير را كه تنها وسيل ةقوبه روند و  نمي

ايـن نظريـات    .)240ــ 237ص ،1387، (فايدون)افالطون( پندارند مي يامري واه، كل است
، ذكر شده »تيمائوس« كه در همان خدايي است كه آنچنان ،كه خيردهد  نشان مينيز  افالطون

، كـه حقيقـت اشـيائند   هـا   اصل خير را موجد ايده جمهوراو در  *.جهان را خلق كرده است
                                                      

 مورد بحـث قـرار   ايكرد  مي غالباً تصور افالطوندر واقع به آنچه  يحيمس يكمال كامل و مطلق خدا *
اسـت و   ريـ كه اصـل خ  يينها ةديا خصوصاً ،ها دهيا ةدربار دگاهشيد يعني ؛ستيشباهت ن يب ،داد مي
 .)Huard, 2007, p.36منطبق و سازگار است ( افالطونخود  عهيمابعدالطب نيتدو ةيبا نظر دگاهيد نيا
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كرده كه خدا علت موجـده و صـانع اصـل و    همچنين در جايي ديگر تصريح  است. دانسته
مربـوط   را آنچه افالطوندر جايي ديگر ). Plato, Republic, Ibid, p.308( حقيقت اشياست

 ،همـان ، (فايـدروس) افالطون( دانـد  مـي  سراسر زيبـايي و خردمنـدي و خيـر    ،به خداست
 د و سراسر خيراز شر نداراي  دال بر اين است كه او بهره» سراسر« قيد ،به عبارتي .)101ص
 ،1348، (جمهـور) افالطون( كل زيبايي و خـوبي اسـت   منشأ ،از نگاه او اصل خير. باشد مي
عـين اصـل خيـر    ، خداي خالقِ همـه چيـز  كه است  گواه آنمجموع اين سخنان ). 400ص
 نـه شـر   ،خيـر اسـت   منشأ فقطباشد و  مي كند كه خدا خير مي تأكيد جمهوروي در . است

)Plato, Republic, Ibid, p.62 (و ساير شعرا  هومركند كه  مي شبهاتي را رد ،و به اين طريق
 .»هـم خيـر وهـم شـر هـردو از جانـب خداسـت       « از جمله اينكه ؛اند خدا القا كرده ةدربار

 .»خدا اراده كرده هر چيز تا حد امكان خير باشد« كه كند مي تصريح »تيمائوس«همچنين در 
شر قليلي است كه از سـوي  ، ايجاد خير كثير ةارد كه الزمداللت بر اين د» تا حد امكان« قيد

ذاتـي  ، سـت كـه  ا كننـده بـه تغيـري    اين شر برگشت ،رو از اين .خدا و خواست خدا نيست
از ابهام اي  چگونگي گسترش اصل خير به مبدئيت كل را در هاله افالطون. محسوسات است
 ةصورت قابل فهم بـراي عامـ   بهزيرا خود او نيز وصف خدا و اصل خير را  ؛قرار داده است

  .داند مي كاري غير ممكن، افراد

  گيري نتيجه
دارد و در حكم علت وجود و ماهيـت   افالطوناصل خير جايگاهي خاص در متافيزيك 

نقش حقيقت را در قياس با محسوسات دارند و علل صـوري  ها  هاست كه اين ايده ايده
از سه تمثيل براي تشريح  افالطون .شوند مي خلقت جهان مرئي محسوب و الگوهايي در

اصـل خيـر را در جهـان معقـول بـه      ، او در تمثيل خورشيد. اصل خير بهره گرفته است
امـا  ، كند حقيقت خيـر اسـت   مي همچنين اذعان .كند مي خورشيد در جهان مرئي تشبيه

شـدن و وجـود و    علت شناخته ،اصل خير. خير از آن زيباتر است و عين حقيقت نيست
عين وجود نيست و از حيث عظمت و قدرت باالتر از ، اما خود. باشد ميها  يدهماهيت ا
حقيقـت و   ةآن نيست كـه خيـر از دايـر    ةدهند از نظر نگارنده اين سخن نشان. آن است
 تنهـا قابـل   نـه  ،مسـتقل از خيـر  هـا   كه ايـده  ردادن آبر  تلالبلكه د، است بيرونوجود 
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چيزي كه معطـي حقيقـت و    *نابر اصلي عقليب. بلكه هيچ خواهند بود، شناخت نيستند
عين حقيقـت و وجـودي    ،خير. تواند خود فاقد حقيقت و وجود باشد نمي ،وجود است

در قيـاس بـا   هـا   چنـد ايـده   زيـرا هـر  ؛ نيستها  مبتني بر غير نظير حقيقت و وجود ايده
را  وجود و حقيقتشان، اما در قياس با خير، محسوسات حقيقتند و وجودي حقيقي دارند

حقيقـت مطلـق و وجـود مطلـق و      ،خيـر  ،بنـابراين  .و وابسته به غيرنداند  از خير گرفته
 و» حقيقت مطلق« عنوان در ديگر سخنانش از خير به افالطونكه  همچنان .باشد مي صرف

  .ياد كرده است» وجود باقي و اليزال«
 ةن درجـ باالتري ،در اين تمثيل. مراتب شناخت مشخص گرديده است ،در تمثيل غار

از . باالترين نور حقيقت و وجـود را داراسـت   ،شناخت اصل خير است و خير، شناخت
علـم بـه اصـل خيـر     ، ن علمتري ن و حقيقيتري گردد كه روشن تمثيل خط نيز آشكار مي

  .باشد مي حقيقت مطلق ،زيرا خير ؛است
ايي باشد و بـه چندخـد   قائل به وجود خداي يگانه نمي افالطونكه  نبايد تصور شود

بـه   »فيلبوس«و  جمهورو  »تيمائوس«مختلفش از جمله  هاي هبلكه او در رسال ؛باور دارد
ي در خلقـت  هـاي  او نقـش واسـطه   خدايان در فلسـفة . وجود خداي واحد معترف است

  .خداي واحدند ةواسط محسوسات را دارند و خود نيز مخلوقات بي
همـان   افالطـون  ةنع در فلسـف خداي صا *،برخالف نظر برخي مفسران، از نظر نگارنده

خداي صانع كسي است كه علت حدوث جهان است و خداي خالق  .باشد مي خداي خالق
وجـود  هـا   زيرا ايـده  ؛باشد مي ،ندا كه قديمها  حتي علت وجود ايده، نيز علت وجود از عدم
مـورد خلقـت   در. كنند مي كسب، است افالطونكه همان خداي صانع ، خود را از اصل خير

 .هاسـت  حقيقت اشيا يعني ايده ةكند كه ايجادكنند مي خدا را صانعي معرفي افالطون، ها ايده
 .باشد مي آنهاو علت وجود ها  خداي خالق ايده، گردد كه خداي صانع مي روشن ،بنابراين

عـين  ، باشـد  مـي  خداي خالق كه خداي صانع نيـز  افالطون ةاز نظر نگارنده در فلسف

                                                      
 .ستين ءيفاقد ش ء،يش يمعط *
) و از نظـر  284، ص1ج ،1375دانـد (كاپلسـتون،    خـالق نمـي   يصانع را، خـدا  يخدا كاپلستون *

اسـت   يكـ يو ن ريـ منحصـراً خ  افالطـون  ةصانع در فلسـف  يخدا تيتنها ذات و ماه زين گمپرتس
 ).1157ص ،1375(گمپرتس، 
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 خيـر نيـز  ، دانـد  مـي  خدايي را كه صاحب علـم و اراده  ونافالط كهراچ ؛اصل خير است
در جايي ديگـر بـه ايجـاد     ،كند مي تلقيها  كه خير را علت وجود ايده داند و همچنان مي

پيوستگي موجـودات   ةاو خير را تنها وسيل. توسط خدا قائل است) ها ايده( حقيقت اشيا
تـوان دريافـت    مي افالطـون  از مجموع سخنان ،بنابراين. كند مي و محيط بر كل محسوب

  .چيزي جز خدا نيست)، خير( متعالي مبدأكه اين 
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