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  هاي افالطون ساختار روایی و دراماتیک در رساله
  

  مرضیه پیراوي ونک - پورعلم مهرداد
  

  چکیده
را به دلیل تاثیرگذاري منفی بر جوانان، از آرمانشهر خویش بیرون افکند ) به ویژه شاعران(اي از هنرمندان  افالطون دسته

به یمن . خود پنهان کرد  ایشان گرفت و در زیر رداي فلسفهولی پیش از بیرون راندن آنان، داستانگویی و روایتگري را از 
هـایش دو چنـدان گشـت و همچنـین کیفیتـی       هاي افالطون در رسـاله  هاي هنري است که تاثیرگذاري اندیشه این شیوه

اي هـ  رساله. شناختی و هنري به خود گرفت که در تاریخ اندیشه و هنر بشري پیوسته مورد تامل قرار گرفته است یی زیبا
توانـد   اي مناسب در بررسی این ادعاست که روایت می ها، نمونه افالطون به دلیل داستانگویی و گفتگوي میان شخصیت

  .اي براي دستیابی به شناخت باشد شیوه
تتـوس بـه    هاي افالطون به نـام تئـاي   ترین رساله در این مقاله، ساختار کالسیک روایت به ویژه درام در یکی از شاخص

اي از هنر افالطون در کاربرد ساختار روایـی   شود تا روشن شود که این رساله نمونه ی بررسی میقتطبی -فی روش توصی
  .هاي روایی را دارد هاي دیگر از نگره براي انتقال معنا و اندیشه است و همچنین توان سنجیده شدن در چارچوب

  
  هاي کلیدي واژه

  ناختتتوس، روایت، ساختار روایی، ش افالطون، تئاي

                                                
 ي مسئول نویسنده(دانشجوي دکتري دانشگاه هنر اصفهان(   m.pourelm@aui.ac.ir  
 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان  m.piravivanak@aui.ac.ir   
  

  1/12/1391: تاریخ پذیرش                                                                                                          28/6/1391: تاریخ وصول

  )یـ پژوهش یمجله علم( کیزیمتاف
  دانشگاه اصفهان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

    1-10 ص، 1391پاییز و زمستان ، 14شماره ، چهارمسال دورة جدید، 
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آنجـا ثابـت   . ارواح خردمنـد اسـت    نامش تفکرخانه اسـت و خانـه  . سقراط است  آنجا تفکرخانه"
اگر جیبشـان را  . ایم دانی عظیم به نام آسمان گیر افتاده هایی هستیم که زیر انفیه کنند که ما زغال می

دالنه بـودنش اهمیتـی   عادالنه یا غیرعا. دهند پر کنیم، روش پیروزي در مرافعات را به ما هم یاد می
  .)21: 1388آریستوفان، (  "!ندارد

  
  مقدمه

هاي دانش و هنر گفتگو  امروز از روایت در بیشتر حوزه
انگیز فراوانی درباره آن آمده  هاي هیجان نگرهشود و  می

ــره. اســت ــی از نگ ــیوه  برخ ــت را ش ــردازان، روای اي  پ
بیننـد و برخـی    ارزشمند براي دستیابی به شـناخت مـی  

هاي گوناگون را  هاي گفتمان در حوزه بیشترِ گونه دیگر
آشکارترین عنصر روایت کـه بیشـتر   . شمرند روایت می

پردازان در مورد روایت در تعریف آن همداستانند،  نگره
روایت بیانگر داستان یـا حامـل آن   «. داستانگویی است

  ).200: 1384لیوینگستون، (» است
 Time and( پـل ریکـور در کتـاب زمـان و روایـت     

Narrative( روایت را شکلی از نوآوري معناشناختی ،
اي کـه در آن چیـزي ناگفتـه و نانوشـته      داند، شـیوه  می

ــی  ــوران م ــد ف ــه   . کن ــدود ب ــت را مح ــش روای وي نق
داند و بـر ایـن    شناسی و ادبیات نمی چهارچوب زیبایی

هـاي ژرفـی را    توانـد حقیقـت   باور است که روایت می
). 28:1375فرهـادپور،  . (ر کنـد جهان بر ما آشکا  درباره

ادبـی کـه بـه      ترین نگـره  ترین و منسجم اگرچه باستانی
پردازد، پوئتیکـاي ارسـطو    هاي ادبی می ساختار و گونه

هـا   ارسطو در بررسی نوشته  است ولی با توجه به شیوه
توان گفت که این سـاختار پـیش از او    و آثار پیشین می

ـ   یش از آن آگـاهی  نیز بوده است و دیگران نیز کـم و ب
افالطون در جایگاه استاد و آموزگار ارسطو و . اند داشته

گمـان از   دست، بی اي توانا و چیره نویسنده  هم در جامه
. خبر نبـوده اسـت   هاي روایت بی عناصر روایی و شیوه

اي گـذرا از   سقراط در کتاب سوم جمهوري، بـه گونـه  
 گـویی نـزد شـاعران سـخن     هاي روایت یا داستان شیوه

ــی  مــی ــا در گفتگــوي مهمــانی، ویژگ ــد و ی ــاي  گوی ه
ولی همواره . شمرد نویس را برمی نویس و کمدي تراژدي

این پرسش بر جاي است که چرا افالطون بـر شـاعران   
خرده گرفت؟ فیلسوفان و اندیشمندان پس از افالطـون  
و شاگرد وي، ارسطو کوشیدند تا پاسخی به این پرسش 

  .ادرست بنماینددهند و یا نظر افالطون را ن
نویسی افالطون در جـوانی و   آوازه شاعري و نمایشنامه

نویسـان از   کوشش او در کنار نهادن شاعران و تـراژدي 
آورد کـه شـاید    آرمانشهر فلسفه، این گمان را پدید مـی 

این نادیده گرفتن هنر شاعري، براي افالطون تنها پیامد 
اسـت تـا   هاي او و بیشتر به ناگزیر بـوده   منطقی اندیشه

افالطون تا پایان زندگی خویش، مهـر خـود   . دلخواهانه
به شـعر و نمـایش را در دل نهـان کـرد ولـی سـاختار       

هـا در آنهـا،    گفتگوهایش و چگونگی چینش شخصیت
نشان از این دارد که او بـه خـوبی از سـاختار روایـت     
شاعرانه و به ویژه نمایشی آگاه بوده و آن را به کار برده 

  . است
درام و ساختار آن پیش از ارسطو وجـود داشـته و     اندیشه

اي  اما ارسطو بـود کـه بـه گونـه    . آمده است به اجرا در می
یکپارچه به ساختار درام نگریست و کوشید عناصـر آن را  

ارسطو درام را چون بیشـتر چیزهـاي کامـل    . روشن سازد
، )protasis(آغـاز  : دیگر این جهان، در سه گام برشـمرد 

ارســطو، ( )catastrophe(و پایــان  )epitasis(میانــه 
هـا و   بنیـادین پـژوهش    بندي، پایه این بخش). 125: 1382

روایت و درام شـد و گرچـه بارهـا در      ها درباره ریتوریک
هاي گوناگون تا کنون به پرسش کشیده شد، هنـوز از   زمان
بـراي  . گـویی اسـت   هاي استوار در هنر درام و داستان پایه
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    ۳/   هاي افالطون در رسالهساختار روايي و دراماتيك 
  

 Gustav( 1بررسـی گوسـتاو فرایتـاگ    توان بـه  نمونه می

Freytag(   هـا اشـاره کـرد    از ساختار دراماتیـک نمـایش .
هـاي   ها و به ویـژه تـراژدي   فرایتاگ با کندوکاو در تراژدي

ــمرد     ــک درام را برش ــی در ی ــرهاي اساس ــانی، عنص یون
  ).1شکل(
  

 
picture source: www.isu.edu 

1شکل  
 

) 1: پنج گام داردهرم یا مثلت فرایتاگ از ساختار درام، 
اوج  ۀنقطـ ) 3سیر صعودي وقـایع  ) 2مقدمه و انگیزش 

ــایع ) 4  ,Freytag(گشــایی  گــره) 5ســیر نزولــی وق

با توجه به اینکه دو گام دوم و چهارم، ). 115 :1900
هاي نخست و سوم و پـنجم   هاي پیوند میان گام فرآیند

گانـه   توان هرم فرایتاگ را به سـاختاري سـه   هستند، می
فرایند تبدیل یا گذر ) 2وضعیت نخست ) 1: دادکاهش 

گانـه بـه خـوبی بـا      هاي سه این گام. وضعیت پایانی) 3
اي درام نـزد ارسـطو منطبـق     مرحلـه  همان ساختار سـه  

ــی ــد  م ) در ســاختار ارســطو(وضــعیت نخســت . گردن
هنگامی است که انگیزش براي ایجاد تغییر در موقعیت 

ها و  انند با تقابل اندیشهتو ها می این انگیزه. آید پدید می
یا رد و نفی و اعتراض به یک اندیشـه، تفکـر یـا بـاور     

گام دوم که فرآیند گذر از اعتـراض و  . برانگیخته شوند
به یافتن ) فرآیند جستجوي حقیقت در نزد ارسطو(نفی 

موقعیتی باثبات است، بر گام سوم درام کالسیک یونانی 
رسد  د به پایان میدر نهایت نیز، این فرآین. منطبق است

تواند  رسد اگرچه این نقطه می و درام به موضع ثابت می

چگونگی . خود آغازي بر فرآیند دراماتیک دیگري باشد
انطباق این دو ساختار، ساختار درام کالسیک و ساختار 
درام افالطونی، پس از تعریـف مفهـوم درام افالطـونی    

  .تشریح خواهد شد
  

  درام افالطونی
. اي دارد عبارتی است که معناي ویژه» طونیافال  رساله«

فلسـفی و  : توان در دو الیه بررسی کرد هر رساله را می
بنـدد،   اي که افالطون بـه کـار مـی    شیوه. شناختی زیبایی

استفاده از درام یا شگرد نمایشی براي سـاخت بسـتري   
هاي فلسفی است ولی همان گونه کـه   براي بیان اندیشه

شـناختی یـک مـتن هنـري را      ییساختار روایی یا زیبـا 
هاي  توان از محتواي آن جدا کرد، در بررسی رساله نمی

افالطون نیز نادیده گرفتن تـاثیر شـگردهاي روایـی بـر     
. ها نادرست خواهد بود شده توسط این شیوه بیان  فلسفه

ــه   ــه اندیش ــت ک ــوان گف ــاید بت ــون در   ش ــاي افالط ه
سـتند کـه   هایش در آنجا نیرومندتر و اثرگذارتر ه رساله

ــایی ــت زیب ــتر و   کیفی ــا بیش ــري در آنج ــناختی و هن ش
  ).Austin, 1922: 245(نیرومندتر است 

هاي افالطون بر شگرد سقراطی ریخته شـده   رساله  پایه
آدمیان   ، خواست همه)و افالطون(به باور سقراط . است

است که همان زندگی شادمانه و خوش ) یا خیر(نیکی 
. شـود  زنـدگی راهبـر مـی    یا هر چیزي است که به این

اخالقی سـقراط و افالطـون،     پرسش اساسی در اندیشه
آنان باالترین خـوبی  . است» زندگی  یافتن بهترین شیوه«

. نامیدنـد  می) 2نیکبختی(  eudaimoniaبراي انسان را 
ها و گفتگوها بر همین ویژگـی   سقراطی در رساله  شیوه

بـه  . آدمی یعنی جستجوي نیکبختی بـر پـا شـده اسـت    
سقراطی را در سـه شـگرد     توان شیوه تر می سخنی دقیق

 aporiaبرانگیختن حس شرم و شک و یـا  ) 1: تنسدا
جهت دادن ) 3ها  و مفهوم آنها  توجه و دقت به واژه) 2
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. یا راهبري کردن از ابهام به روشنی در گفتار و اندیشـه 
شـیوه سـقراطی را     تـوان سـه پایـه    به زبانی دیگـر مـی  

-truth(جــویی  ، حقیقــت)refutation(گــري  ابطــال

seeking(   و بـــرانگیختن)persuasion(  دانســــت
)Cain, 2007: 3 .(شناختی  در واقع، این فرآیند روان

اي بـه   بنیاد، کم و بیش در هر موضوع یـا مسـئله   و زبان
هـاي هـر بـاور را از هـم      تواند شالوده رود و می کار می
افالطـونی را  / گانه یا سه گام سـقراطی   این سه. بدراند

اساسـی در سـاختار روایــت     تـوان بـا ســه مرحلـه    مـی 
یـک نمـایش کالسـیک سـنجید       دراماتیک یا سه پـرده 

  ). 2شکل (
  

  
  2 شکل

  
  تتوس تئاي  داستان رساله

ترپسیون که به شـهر مگـارا آمـده اسـت، بـه دوسـتش       
تتـوس   اوکلئیدس از دیدار تئاي. خورد اوکلئیدس بر می

ا بیمار و زخمی از میـدان جنـگ   باز آمده است که او ر
ترپسـیون اظهـار   . برنـد  اند و به شهر خود می برگردانده

گویـد سـقراط روزي    اوکلئیـدس مـی  . کنـد  تاسف مـی 
دیـد و بـا او گفتگـو کـرد و      در جـوانی تتـوس را   تئاي

ترپسـیون از  . بینـی کـرد   برایش آینـده درخشـانی پـیش   
. خواهـد کــه آن گفتگـو را بـازگو کنــد    اوکلئیـدس مـی  

رونـد تـا    کلئیدس به همـراه ترپسـیون بـه خانـه مـی     او
متنی را که اوکلئیدس از روي آن گفتگو نوشته  ، اي برده

در این نوشته، گفتگوي سقراط و . است برایشان بخواند
شناسـایی و دانـش و     تتوس و تئودوروس دربـاره  تئاي

در پایان نیـز چـون   . چیستی و چگونگی آن آمده است
بندند تا روزي  رسند، پیمان می میپذیري ن همه  به نتیجه

: افالطـون (دیگر گرد آیند و گفتگو را به پایان برسـانند  
  ).154، چهار رساله، 1389

  
  گري ابطال/ آغاز 

  پرده بگو ببینم به عقیده پس اینک راست و بی: سقراط«
: تتـوس  ، تئـاي 1380افالطـون،  (» تو شناسایی چیست؟

146(  
  

کوشد تا  ود همواره میسقراط در گفتگو با هماوردان خ
یا اندیشه و نگرش خود را    نخستین کسی نباشد که ایده

تـرین   ایـن از هوشـیارانه  . کنـد  درباره موضوع بیـان مـی  
 شکند تا هماورد کاري می او .شگردهاي سقراطی است

اي را به  در گفتگو نخستین کسی باشد که ایده یا اندیشه
سقراط،   گونه  این تاکتیک دفاعی و شطرنج. آورد زبان می

دهد که در آغاز و بـه آسـانی، بـا     به او این امکان را می
ها دیگران را به بـن   هاي خالف یا پادنمونه آوردن نمونه

  .هایشان بکشاند در گفته (aporia)بست 
ولی سوال من این نبود که شناسایی کدام چیزها وجود «

ــا   ــد نــوع اســت و مقصــود م ــر چن دارد و شناســایی ب
خواستیم بـدانیم کـه    ها نبود بلکه می ساییبرشمردن شنا

» خود شناسایی چیسـت؟ مگـر سـؤال جـز ایـن بـود؟      
  ).146: تتوس ، تئاي1380افالطون، (
. نامند می elenchus3این ویژگی یا شگرد سقراطی را  
به زبانی ساده، آزمـودن اندیشـه و بـاور یـا      "النخوس"

دانش هماوردان از منظـر سـازواري یـا یکدسـتی یـک      
در آغــاز، همـاورد بــه تشـویق ســقراط   . ه اسـت فرضـی 
سـپس سـقراط بـه میـانجی     . نهـد  اي را پیش می فرضیه

مقـدمات همــان فرضــیه، بــه نفـی یــا ســوي دیگــر آن   
  .رسد می
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بست تنها از آنِ همـاوردان سـقراط در مـتن رسـاله یـا       بن
هـاي افالطـونی ماننـد     در برخـی از رسـاله  . گفتگو نیست

رسـاله در پایـان بـه همـین       تتـوس، خواننـده   تئـاي   رساله
هـاي   سقراط که تا پایـان رسـاله اندیشـه   . رسد بست می بن

اي  کـرده اسـت، خـود هـیچ اندیشـه     » مامـایی «دیگران را 
هـا را رد   هـا و فرضـیه   ها و اندیشـه  بینش  او همه. زاید نمی
انـدازد   اندیش خود از کار مـی  کند و یا در دستگاه شک می

یـد، تنهـا همـین شـک و     آ ولی آنچه در پایان به دست می
گـویی افالطـون چــون   . حـس شـرم و درمانـدگی اســت   

هـا را بـه    پاسـخ   گوي هزار و یک شب، همه شهرزاد قصه
ریـزي از    کند و خواننده را در یک برنامـه  یک باره رو نمی

  . نماید شده، به رساله یا گفتگوي بعدي راه می پیش ریخته
کـه هـر   و آیا هنر مامایی من چنین حکم کرد : سقراط«

  چه زاییدي باد و هوا بود و ارزش پروردن نداشت؟
ــاي ــوس تئ ــت : تت ــین اس ــون، (» آري، چن ، 1380افالط
  ).210: تتوس تئاي

  
  جویی  حقیقت/ بحران و اوج 

دانـد خـود شناسـایی     پس آیا کسـی کـه نمـی   : سقراط«
چیست، هرگز خواهد دانست کـه شناسـایی راجـع بـه     

ـ 1380افالطـون،  (» کفشدوزي چیسـت؟  : تتـوس  اي، تئ
147(  

  
اي را ریزبینانـه   افالطون و در پی آن سقراط، هـر گفتـه  

دارنــد تــا هــر آن چــه  نگرنــد و گوینــده را وا مــی مــی
دقـت در  . اندیشـد  گوید، دقیقاً همانی باشد کـه مـی   می

هـر کـس   . هـا، پیامـدي شـگرف دارد    ها و اندیشه گفته
باید براي آغاز گفتگو، به درستی و روشنی موضـوع   می

هاي افالطـون، سـقراط    در رساله. را تعریف کند گفتگو
همواره چشم به آن دارد تا کمتـرین انحـراف از سـوي    

هر گفتگوکننده باید بداند کـه  . هماوردان را گوشزد کند

درنـگ پیامـدهایی دارد و    آورد، بـی  هر آنچه بر زبان می
گشاید تا آن را پـی   راهی یک سویه به روي گوینده می

هایش بگریزد مگر  تواند از پیامد گفته گوینده نمی. بگیرد
  .را رد کند و یا زبان به تناقض بگشایدآن آنکه 

جویی و پافشاري سقراط بر آن،  در واقع شگرد حقیقت
اي پایانی بر همـاوردان   در گفتگو شگردي کارا و ضربه

سقراط با این شگرد، طـرف مقابـل را بـه خـاك     . است
اکنون نوبـت  . نهد سالح بر جاي می افکند و او را بی می

سالح و خسته را به هر  سقراط است که این هماورد بی
افالطونِ نویسنده این شگرد را . خواهد بکشاند جاي می

آزماید و همواره پیروز از میدان بـه   بر هر هماوردي می
تـوان بـا    سـقراطی را مـی    این گـام از شـیوه  . آید در می
  .اوج در نمایش برابر دانست ۀمرحل

دانم چـه بایـد    سقراط، به خدا سوگند نمی: تتوس تئاي«
  .گفت

ــنم   ــدیق ک ــه ســخنت را تص ــدارم جــز اینک » .چــاره ن
  )200: تتوس ، تئاي1380افالطون، (
  

  برانگیزي /  گیري و پایان  نتیجه
در اینجـا  . سقراطی است  پایانی شیوه  برانگیزي، مرحله

همــاوردان را بــر خــاك زده اســت،   ســقراط کــه همــه
اسـت، از  » نیـک «ود ولی او که فیلسوفی ش دار می میدان

ــري خــود ســود    ــراي نشــان دادن برت ــروزي ب ــن پی ای
  دارد تـا در مرحلـه   سقراط همگان را وا مـی . جوید نمی

. پیشین باز نماننـد و بـه همـراه او بـه جسـتجو برآینـد      
ها این جستجو را به رسـاله   افالطون در برخی از رساله

دهد و در  اله مییا گفتگویی دیگر و در زمانی دیگر حو
از ایـن  . گویـد  ها نیز سخن پایانی را می برخی از رساله

هـاي   رو و از دیدگاه برانگیـزي، ایـن دو دسـته رسـاله    
توان چون متون نمایشی با پایـان بـاز و    افالطونی را می

  .بسته دانست
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فردا بامدادان بیایید تا بـاز یکـدیگر را در ایـن    : سقراط«

  )210: تتوس ، تئاي1380افالطون، (» ببینیم جا
هاي نویسـندگی خـود، از شـگردهاي     افالطون در دوره

او . 4جوید گوناگون در دراماتیزه کردن گفتگوها سود می
واسـطه بـه مـتن مـاجرا وارد      هـا بـی   در برخی از رساله

و در ) هـاي خارمیـدس و پروتـاگوراس    رساله(شود  می
  رسـاله (آفرینـد   مـی  درآمـدهایی را  برخـی دیگـر، پـیش   

شـگرد دیگـر افالطـون گفتگـو در گفتگـو      ). پارمنیدس
تتوس، گفتگوي اصلی را  افالطون در رساله تئاي. است

در . زدآغـا  اوکلئیدس از گفتگوي سـقراط مـی     از نوشته
اي از  تتوس است که افالطـون گوشـه   تئاي  همین رساله

او از زبـان  اوکلئیـدس   . دهد شگرد خویش را شرح می
و » گفـتم «هـاي   گوید که براي پرهیز از تکـرار، واژه  می

  افالطون در رساله. را کنار خواهد گذاشت» پاسخ دادم«
دهـد و   پارمنیدس، دیگر این هشدار آغازین را هم نمـی 

ایـن شـگردها را     همـه . جویـد  از این شگرد سـود مـی  
نمـــایی  تـــوان کوشـــش افالطـــون در واقعیـــت مـــی

)verisimilitude( ــاثیر بیشــ ــدگان و و ت ــر خوانن تر ب
سـنجش ایـن شـگرد افالطـونی بـا      . شنوندگان دانست

توانـد پیامـدهایی سـودمند     نمایی در هنر فیلم می راست
  .5داشته باشد

در بررسی ساختار روایی یک متن، همواره میان مؤلـف  
تاریخی مـتن و راوي مـتن تمـایز نهـاده     )  پدیدآورنده(

سی اسـت  مؤلف تاریخی ک). 30: 1386لوته، . (شود می
). 3شـکل  (که متن را در تاریخ مشخصی نوشته اسـت  
تتوس  تئاي  افالطون در یک زمان، مؤلف تاریخی رساله

ولـی هـر   . تاریخی آن  است و ما در این زمان، خواننده
متنی یک راوي دارد که درون چهارچوب روایی آن، به 

راوي در این معنا، جزیـی از روایـت   . پردازد روایت می
درواقـع  . گیـرد  جهـان روایـی جـاي مـی    است و درون 

ــراي هــر روایتــی برشــمرد  مــی ــه ب ــوان دو الی ــه : ت الی

زیرداســتانی   و الیــه )extradiegetic(داســتانی  بــرون
)hypodiegetic( . داســتانی اســت کــه   بــرون  در الیـه

شـود و برتـري و تسـلط     مؤلف تاریخی متن ظاهر مـی 
واره راوي متن همـ . گذارد خود را بر متن به نمایش می

توانـد انـدکی از    او مـی . زیر داستانی قـرار دارد   در الیه
نیروي مؤلف تاریخی را به همراه داشته باشد یـا آنکـه   
خود نیز چون قهرمانان دیگر متن، تنها بخشی از روایت 

  .باشد
هـاي افالطـونی    ساختار روایی بیشتر گفتگوها یا رسـاله 

رو هم بر این دو الیه پی ریخته شـده اسـت و از ایـن    
نخسـتین  . تـوان دو روایـت را در دو الیـه بررسـید     می

تـوان از   است که مـی » نمایش«راوي، سقراط یا قهرمان 
. گفتگوي او با حریفان و هماوردانش سخن گفت ةشیو

سـقراطی   ةشیو ۀدر واقع آن چه در باال به عنوان سه پای
افالطـون بـا جـدا    . گنجـد  روایی می ۀآمد، در همین الی
ماوردانش از جمع شنوندگان و نهادن کردن سقراط و ه

اي ادبی بـه مـتن    ها در فضا یا مکانی نمایشی، چهره آن
  .بخشد می

 
  3 شکل

روایتی است که افالطون به عنوان مؤلف   دوم، الیه  الیه
افالطون که به خوبی با . گیرد ها در آن جاي می این رساله

از این  شگرد روایی در تراژدي و کمدي باستان آشناست
اي میان تماشاگر  شگردهاي نمایشی براي آفرینش فاصله
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افالطون از . جوید و صحنه سود می) در اینجا خواننده(
. جویـد  اي در دستان خود سود می سقراط همچون مهره

ها از این دید، بررسی الیه بیرونی  در واقع بررسی رساله
  آنچه در الیه. متن و واکاوي پیوند متن با خواننده است

در الیـه دوم   )حضـور شـنوندگان  (غایب است نخست 
همین حضور، بسیار . شود حاضر می) خوانندگان رساله(

ارزشمند است و آن چنان اهمیتی در درك و فهم و یـا  
برداشت از رساله دارد که گویی خود افالطون هم چندان 

در الیه دوم، یعنی برخورد با متن . به آن آگاه نبوده است
تواند دیدگاهی  واننده، خواننده میها در جایگاه خ رساله

ها و بینش هاي  از اندیشه) به نسبت الیه نخست(فراگیر 
  سـقراط در الیـه  . سقراط و همـاوردانش داشـته باشـد   

نخست روایت، چنان قهرمان نیرومنـدي اسـت کـه بـه     
کند، آنها را بـه ریشـخند    آسانی با هماوردانش بازي می

ـ     گیرد و مجبورشان مـی  می گـویی و   اقضکنـد تـا بـه تن
ولـی در الیـه دوم   . پشیمانی در گفتار و اندیشه برسـند 

تغییر جایگـاه یـا   . یابد روایت، نیروي سقراط کاهش می
الیه از شنونده به خواننده، دست خواننده را براي نگـاه  

توانـد بـا    خواننـده مـی  . کند فراگیرتر به موضوع باز می
باشد و هاي استداللی سقراط همراه ن ها و نمونه استدالل

نخسـت، از    در الیه  اي که شنونده ویژگی. آنها را نپذیرد
البته این ویژگی از متن، چندان دور . آن برخوردار نیست

افالطون آگاهانـه ایـن شـیوه از    . از نگاه افالطون نیست
دانـد کـه    او می. دراماتیزه کردن فلسفه را برگزیده است

رساله نیـز  سقراط در   رساله او همزمان شنونده  خواننده
شاید به همین خاطر است که برخی مفسران، ما . هست

هاي افالطـون در سـخنان    را به خوانش و یافتن اندیشه
بـه بـاور آنهـا،    . کننـد  هماوردان سقراط نیز گوشزد مـی 

سقراط اگرچـه شخصـیت نمایشـی و برتـرین قهرمـان      
ــد  نمــایش ــا نماین  ةهــاي فلســفی افالطــون اســت، تنه
  .هاي او نیست اندیشه

  
  4 شکل

افالطون است که عالوه بر   تتوس تنها رساله تئاي  رساله
). 4شـکل  (گشـاید   اي نو نیز می پیش گفته، الیه  دو الیه

است که خود را نویسنده یا  افالطون تنها در این رساله 
او . دانـد  گفتگوي سقراط و هماوردانش نمی  بازگوکننده

راوي دوم،   نخســت و الیــه  در ایــن رســاله میــان الیــه
دهد که شرح مـاجرا را بـه نگـارش     دیگري را جاي می

اوکلئیدس براي به یاد مانـدن گفتگـوي   . درآورده است
کنـد ولـی بـه     تتوس آن را بازنویسی مـی  سقراط و تئاي

او را   خواهد تا نوشـته  خودش، بارها از سقراط می  گفته
پرسد تا تنهـا   هایی را می او از سقراط نکته. تصحیح کند

  . خویش متکی نباشد  بر حافظه
همان روز چون به خانه بازگشتم هر چه : ...اوکلئیدس«

شنیده بودم نوشتم و پـس از آن نیـز هـر گـاه فراغتـی      
آوردم و نوشـته را   داد جزئیات را به یـاد مـی   دست می
هایی  رفتم، نکته ساختم و هر بار که به آتن می مرتب می

م و چـون  پرسید بودم از سقراط می  را که فراموش کرده
افزودم چنان که اکنـون   آمدم بر آن نوشته می به خانه می
افالطـون،  (» بحث را به صورت نوشـته دارم   تقریباً همه

  .)143تتوس،  تئاي: 1380
در همـین    ترین شگردهاي روایـی چنـد الیـه    از نمایان

گویـد کـه    آن چـه را مـی  رساله آنجاست که اوکلئیدس 
آدمی بـا  . کند گو میهاي پیشین خود باز گفتهاز سقراط 

شود کـه جایگـاه    تتوس وسوسه می تئاي  خواندن رساله
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ــان     ــاه راوي در رم ــا جایگ ــاله را ب ــن رس راوي در ای
 دن کیخـــوتهمچـــون  )polyphonic(چنـــدآوایی 

هـا نیـز    در ایـن گونـه رمـان   . سروانتس بسـنجد   نوشته
گویـد کـه ماجراهـا را شـرح      اي می نویسنده از نویسنده

  . دهد می
  

  تتوس یک رمان است؟ تئايآیا 
هاي افالطـون بـا    شاید بررسی و سنجش ساختار رساله

توان  ساختار نمایشنامه، چندان دشوار نباشد ولی آیا می
از آن هم فراتر رفت و ساختار آنها را با ساختار داستان 

هـاي گونـاگون،    یا رمان سنجید؟ پژوهشگران از دیدگاه
. انـد  نهـاده  هاي گونـاگونی بـراي داسـتان پـیش     تعریف

 Edward Morgan(ادوارد مورگـــان فورســـتر 

Forster( هـا از داسـتان را    ترین تعریـف  یکی از ساده
داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی «: داند چنین می

داستانی که واقعاً داستان باشد بایـد واجـد یـک    ... زمان
شنونده را بر آن دارد که بخواهد بدانـد  : خصیصه باشد

  ).36: 1357فورستر، (» ش خواهد آمدبعد چه پی
تـوان داسـتانی    تتـوس را مـی   تئاي  با این تعریف، رساله

هـاي گونـاگون رسـاله،     افالطون در الیـه . موفق دانست
انگیـزد تـا دنبالـه     شنوندگان یا مخاطبـان را برمـی    همه

ــد  ــی بگیرن ــا را پ ــه. گفتگوه ــقراط   در الی ــت، س نخس
سالح  کوب و بیخویش میخ  شنوندگان خود را با شیوه

کند و بدین گونه آتش اشتیاق آنان را بـراي رسـیدن    می
هـر گـاه کـه گـویی سـقراط و      . کنـد  به پاسخ تیزتر می

رسند، بار دیگر سقراط با یک  دوستانش به پایان راه می
پرسش دیگر، آنان را به دنبـال کـردن و پیمـودن راه وا    

ا دوم، اوکلئیدس است کـه ترپسـیون ر    در الیه. دارد می
کند تا با او بیاید و داستان گفتگوي سقراط و  ترغیب می

  . تتوس را دنبال کند تئاي
پس بیا به خانه من برویم تا هم بیاساییم و : اوکلئیدس«

» هم به خادم دسـتور بـدهیم کـه آن را بـر مـا بخوانـد      
  ).143تتوس،  ثئاي: 1380افالطون، (

شان را تـا  نیو  ترین الیه نیز، ما روایت افالطون در بیرونی
چندآوایی و داستان   ویژگی. کشد پایان رساله با خود می

ــاله ــتان رس ــون  در داس ــاي افالط ــاله (ه ــژه رس ــه وی   ب
چنان تأثیرگذار است که اندیشمندي چـون  ) تتوس تئاي

ــاختین،  ــل ب ــر آن  )Mikhail Bakhtin(میخایی را ب
هـاي افالطـون    داشت تا پیدایی رمان را به زمان نوشـته 

نظام نسبتاً «به باور باختین مکالمات سقراطی . بازگرداند
هایی است کـه در قالـب    ها و گویش اي از سبک پیچیده
هـا و   هاي کم و بیش تقلیـدي تمسـخرآمیز زبـان    نمونه
توان  ساخته شده است و از این رو می» هاي دیگر سبک

آن را مانند یک رمان اصـیل، چندسـبکی و چنـدآوایی    
  .)59-60: 1387باختین، (دانست 

  
  نتیجه

پیونــد و همــاهنگی مضــمون و ریخــت در رســاله     
تتـوس چنـان اسـت کـه آن را یکـی از بهتـرین و        تئاي

. هــاي افالطــون ســاخته اســت تــرین رســاله دراماتیــک
را یــادآوري ) و بـه تبــع آن دانـش  (افالطـون شــناخت  

آدمی پـیش  ) روح(داند و بر این باور است که ذهن  می
است و تنهـا در برخـورد    ها آشنایی داشته از این با ایده

از . شناسـد  ها را باز می با نمودهاي جهان مادي، آن ایده
شناخت و چگونگی آن، به خـوبی بـا     این رو درونمایه

تتـوس   تئاي  ساختار یادآوري در یادآوري روایت رساله
اگر افالطـون در رسـاله و بـه میـانجی     . هماهنگی دارد

را پـیش  شناخت و چگونگی شناخت   گفتگوها، اندیشه
و آفرینش ساختاري پیچیـده    نهد، با روایت چندالیه می

شـناختی   زیبـایی   و کارا، این مضمون فلسـفی را جامـه  
روایـی ایـن رسـاله      هایی که در الیه پرسش. پوشاند می

آیند، همگی نماینده ایـن همـاهنگی ریخـت و     پیش می
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    ۹/   هاي افالطون در رسالهساختار روايي و دراماتيك 
  

آیا روایت سقراط از گفتگو بـا روایـت   : مضمون هستند
اوکلئیدس از   آن یکی است؟ آیا بازنویسی اوکلئیدس از

گفتگو بـر روایـت شـفاهی سـقراط برتـري دارد؟ آیـا       
دستکاري یا تصـحیح سـقراط بـه شـناخت درسـت از      

ــه ــتین    اندیش ــوي نخس ــده در گفتگ ــان آم ــه می ــاي ب ه
اوکلئیـدس بـا مـتن      انجامد؟ آیا روایت شفاهی برده می

از نوشتاري گفتگو همخوان است؟ آیا روایت افالطـون  
ها برتر است؟ آیا هـیچ یـک از راویـان     این روایت  همه

تـر از دیگـري    این گفتگو، شناختشان بیشتر یـا درسـت  
توانـد بـه    است؟ آیا روایت از شناخت یـک چیـز، مـی   

  اندازه شناخت رو در رو از آن چیز سودمند باشد؟
افالطـون، نمایـانگر     بررسی سـاختار روایـی در رسـاله   

اي  هـاي افالطـونی و در دایـره    نمت  هاي نهفته توانمندي
. هاي روایی بر آنها اسـت  تر، امکان کاربست نگره بزرگ

اش در نادیده گـرفتن و بیـرون    افالطون به خالف آوازه
راندن هنرمندان از آرمانشهر، بـه خـوبی از شـگردهاي    

خواننـده بـه دام   /ادبی و دراماتیک در کشـاندن شـنونده  
افالطـون را  هـاي   رسـاله . جویـد  فلسفی خود سود مـی 

هاي یونان باستان دانسـت   توان روي دیگري از درام می
هـاي   ها و واکـاوي  که همانا بیش از آنها قابلیت بررسی

شـاید  . امروزي را دارد  شناسانه ساختارگرایانه و روایت
هاي  آنچه امروز خوانندگان نافیلسوف را به سوي رساله

 شـناختی و  کشـاند، همـین نیـروي زیبـایی     افالطون می
ها، همچنان  داستانگویی آنهاست که پس از گذشت سال

  .کارآمد و گیراست
  

  ها نوشت پی
  ).1816-1895(نویس آلمانی نویسنده و نمایشنامه -1
 است کـه بـه گفتـۀ     happinessبرابر در انگلیسی  واژه -2

ولـی  . یونانی نیست  ها برابري بسنده براي واژه زبان انگلیسی
اوروختـی، هـوروختی   (فارسی  "نیکبختی" واژه خوشبختانه

  .این کاستی را ندارد) در فارسی کهن

  .ردیه، بازجویی -3
هـاي افالطـون در سـه     بیشتر در باره شـیوه   براي مطالعه -4

  :نویسندگی بنگرید به   دوره
Dyer, Louis. (1901),"Plato as a Playwright", 
Harvard Studies in Classical Philology, 
Vol. 12, Goodwin Volume, pp. 165-180. 

بـر  «یا » این داستان واقعی است«:هاي  بسنجید با عبارت -5
  .ها در فیلم» اساس یک داستان واقعی
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