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محمدمهـدی فاتحـی در سـال  1367در اصفهـان بـه دنیـا آمـد.
او مـدرک دیپلـم خـود را در رشـته ریاضیفیزیـک اخـذ کـرد و
تحصیلات دانشـگاهی خـود را در کارشناسـی رشـته زبـان و ادبیات
فرانسـه در دانشـگاه شهید بهشـتی ادامه داد ،در سـال  ۱۳۹۳در رشته
فلسـفه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران پذیرفتـه
شـد و در سـال  1396از پایاننامـه کارشناسیارشـد خـود در رشـته
فلسـفه بـا عنـوان «مبنـای متافیزیکـی وحـدت حکـم بـر اسـاس
محـاوره سوفیسـت افالطـون» در دانشـگاه تهـران دفـاع کـرد.
وی در حـال حاضـر دانشـجوی دکتری رشـته فلسـفه همان دانشـگاه
اسـت و مطالعـات و پژوهـش او بـه رابطـه متافیزیـک و منطـق بـا
تمرکـز بیشـتر بـر دوره یونـان و ایدهآلیسـم آلمانـی معطـوف اسـت.
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چکیده اثر
موضـوع پرسـش از مبنـای وحـدت حکم ،اصل وحدتبخـش واقعیت و نیز مبنای عینیت کل معرفت اسـت .با اسـتناد به محاورات
ِ
ً
متأخـر افالطـون نشـان داده میشـود کـه اوال هـر شـناختی دو ویژگی بنیـادی دارد :همـواره گفتن چیزی بـه چیز دیگر (حکـم) و نیز
ً
ً
دربـارة چیـزی اسـت .ثانیـا ایـن دو ویژگی متضمن «تناقض» اسـت و ثالثا رفع این تناقـض جز در زمینه متافیزیک ممکن نمیشـود.
بنابرایـن ،پرسـش از مبنـای حکـم از طریـق تالش بـرای «رفع تناقـض» از بنیاد متافیزیکـی آن پی گرفته میشـود .بـا تعقیب تناقض
تـا نهاییتریـن مبادی متافیزیکیاش ،بازسـازی نظام فلسـفی افالطون در پرتو این مسـئله بنیادیـن اجتنابناپذیر میشـود .در این راه
فهـم دیگـری از نسـبت دو سـوی دوگانههـای اساسـی در متافیزیک ،نظیـر وحدت و کثـرت ،همانـی و غیریت و نیز ثبـات و حرکت
حاصـل میشـود و بـه تبع و بر پایـه محاورات متأخـر ،صورتبندی متفاوتی از «چیسـتی بنیاد معقولیـت» یا مثال و نیز بنیـاد «رابطه
بهرهمنـدی» بـه دسـت داده خواهـد شـد .بـر ایـن اسـاس امر معقـول یا مثال به عنوان نسـبتی تفسـیر میشـود کـه رافع تناقـض میان
همانـی و غیـرت و وحـدت و کثـرت اسـت .در خلال رفـع تناقض ،بنیـاد وحدت حکـم ،رفته رفته آشـکار
میشـود .دیالکتیـک ضامن چنین نسـبتی اسـت کـه واقعیـت را چونان یـک کل واحـد و هارمونیک ،ضمن
حفـظ کثـرات ،بـه وحـدت میرسـاند .دیالکتیـک افالطونی «قاعـده ثابت دیگری شـدن یک چیـز» و بنیاد
متافیزیکـی وحـدت فکر اسـت و بیـان نهایی افالطـون از مثـال ،آن را چونان «نسـبتی» تعریـف میکند که
ضامن این پیوسـتگی و معقولیت اسـت .کوشـش برای پاسخ به پرسـش اصلی این رسـاله ،زاویهای دیگر در
فهم مسـائل اساسـی فلسـفه افالطون میگشاید.

