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Informació complementària sobre LA DIALÈCTICA 
 
- El camí cap al coneixement intuïtiu (noesi) és possible gràcies a un mètode: la 
dialèctica. Aquest és un procés basat en 
 • El diàleg (preguntes i respostes)  
 • L’anàlisi de conceptes 
   Consisteix en centrar-se en l'ús de la raó i depurar la influència dels sentits, cosa 
que ens ajuda a passar del coneixement sensible de les coses a la intuïció 
intel·lectual directa (noesi) de les Idees i de la seva jerarquia (pas progressiu de 
menys a més universal; del múltiple i particular a l'universal i únic). Així, quan algú 
utilitza la dialèctica <<per enlairar-se cap a l’essència de les coses, no desisteix fins a 
aconseguir per mitjà de la intel·ligència (o raó) allò que constitueix el bé per si mateix; 
arriba realment a allò intel·ligible>> (República). Aquesta és la dialèctica ascendent. 
Però aquest procés també es pot recórrer a l’inrevés, amb la reconstrucció de la 
jerarquia de les Idees sense recórrer als sentits; és el que s’anomena dialèctica 
descendent. La jerarquia de les Idees s’estableix en funció de la seva universalitat, en 
ordre estricte respecte la seva unitat i bondat, que és màxima en la Idea de Bé, o 
també, Idea de les Idees. 
 
- (Diccionari de Filosofia Ferrater Mora, vol. 1, pàg. 867): En rigor, tenim en Plató dues formes 
de dialèctica: 
- Mètode d'ascens del sensible a l'intel·ligible (dialèctica ascendent): es val 
d'operacions com la divisió (anàlisi) i composició (síntesi), que són dos camins 
oposats però complementaris a l'hora de copsar una idea. Discernir en cada idea de 
quines parts o modalitats està formada; dividir seria, per exemple, veure que la Idea 
de cos es pot dividir en cossos vius i cossos inerts, o de la Idea d'art, discernir les arts 
escèniques, les escultòriques, pictòriques, etc... La composició implica veure de què 
es compòn cada Idea, quines Idees pressuposa; la Idea de cos pressuposa la Idea de 
unitat, la de matèria, la de identitat, la de bondat, a la vegada, que implica les seves 
parts (mans, cap, ventre, peus,...). Composar seria tornar a tenir la Idea sencera a 
partir de les seves parts... 
"La dialèctica permet, llavors, passar de la multiplicitat a la unitat"; de la multiplicitat 
d'objectes bells, a la Idea de bellesa, de la multiplicitat de cossos (de gats, de gerros, 
de muntanyes, d'humans,...) a la Idea de cos, etc... 
- Mètode de deducció racional de les Formes / Idees (dialèctica descendent): el 
trobem en els diàlegs últims o de vellesa de Plató (Parmènides, El sofista, El polític). 
"Permet discriminar les Idees entre si i no confondre-les", clar que aquest procés està 
carregat de dificultats, com reconeix el propi Plató. "En efecte, un cop discriminades 
les Idees (un cop les hem copsat, les hem identificat,...) es tracta de saber com poden 
combinar-se. Si totes les Idees fossin completament heterogènies unes a les altres, 
no hi hauria problema. Però tampoc hi hauria ciència. Si totes les Idees es reduïssin a 
una sola Idea -la Idea del Ser o de l'Ú- no hi hauria tampoc problema. Però no es 
podria dir del que és, més del que digué Parmènides: que <<és>>. La qüestió és, 
doncs, com la dialèctica fa possible una ciència dels principis fundada en la Idea de la 
unitat (Idea de bé). Una de les solucions més simples consisteix en establir una 
jerarquia d'Idees i de principis, de la qual la doctrina dels gèneres suprems de les 
coses (supremum rerum genera) constitueix un ingredient essencial". Aquí la 
dialèctica ja no és una ascensió eròtica (Eros), sinó la ciència de la realitat com a tal, 
és a dir, la ciència de les Idees, Formes, arquetips o models de les coses; que són 
font de tota veritat i realitat del que hi ha al món sensible (topos oratós). 


