
   شناسي و هنر در افالطون زيبايي
    01/10/94 تاريخ تأييد:  20/06/94 تاريخ دريافت:

  * ابوالحسن غفاري  _______________________________________________________________ 

  چكيده
شناسـي در آثـار افالطـون ديـده      هـاي دورة باسـتان دربـارة زيبـايي     ترين انديشه مدون
اند. افالطون در موضـوع زيبـايي    او، اركان اصلي تربيتشود. زيبايي و هنر از نظر  مي

ها از آن برخوردارنـد. بـه    به دنبال خاستگاه عيني زيبايي است؛ چيزي كه همة زيبايي
باور او، بيان ماهيت زيبايي دشوار است و موفقيت در اين زمينه، امكـان فهـم زيبـايي    

ان حقيقـت زيبـايي، آن را   هاي انساني راآسان خواهد كرد. او در تحليـل و بيـ   آفريده
داند؛ بلكه زيبـايي   تناسب و هارموني، انطباق با فرهنگ يونان، سودمندي و لذت نمي

انجامـد   ها به آن مي داند كه نهايت سير سالكان و زيبايي را امري فراحسي و عيني مي
به عالم  نفسه و همان ايده و منشأ زيبايي است كه و چنين زيبايي سرمدي، مطلق و في

منديشـان از آن، زيبـا هسـتند. او در تحليـل      اندازة بهرهزيبا به  اشيايو  تعلق داردل مث
  داند.  زيبايي به عشق نيز توجه دارد و در مقولة هنر نيز هنرها را تقليد از روگرفت مي

   زيبايي، هنر، افالطون، سودمندي، هماهنگي، لذت. :واژگان كليدي

                                                      
  .گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي استاديار* 
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  مقدمه
 »هنـر « ةيونانيـان، واژ  از ديـدگاه نداشـتند.  » هنرهاي زيبـا « نام به سقراطيان مفهومي پيش
اي د؛ يعنـي بـه گونـه   كنـ عام و به معناي نوع قابليتي است كه حقيقت را ظاهر مي كامالً

 ,Heidegger, 1979( ) اسـت Techneشود كه مطابق مفهوم يونـاني تخنـه (  فهميده مي

PP.164 - 164, 82كردنـد م بـر هنـر اطـالق مـي    هـ  ). آنان تخنه را هم بر كارِ دست و. 
اسـاس يونـان باسـتان     بـراين . دانستندمي »Technites«دست و هنرمند را  همچنين چيره
اي نداشت. هنرهـا متشـكل از طيـف     ناميم، هيچ اصطالح ويژه مي» هنرها«براي آنچه ما 

 هنـر «يا » هنر جنگ«توان آن را در عباراتي همچون  كه مي بودندها  از مهارت اي گسترده
  ).19، ص1388 ،د (گامبريجكرپيگيري » عشق ورزيدن

-دقيق بيانشود و به شناسي و هنر مشاهده نمي در فرهنگ يوناني، فرقي ميان زيبايي

حـال آغـاز    اين. بـا )Heidegger, 1979, P.80( نداشتند» شناسي زيبايي«به  نيازيتر هيچ 
امـر   ،گردد. عهد باستانمياز به عهد يونان و روم باستان ب» امر زيبا« ةتأمل فلسفي دربار

نگريسـت و  رو با رويكردي اخالقي به آن مي اينداد و اززيبا را در كنار امر خير قرار مي
ارد و ددر كنار علم و شناخت قرار  خالف عصر جديد است كه امر زيبا غالباً اين امر بر

معرفت صورت گرفته و از خير اخالقـي   ةيابي آن از دريچنتيجه گرايش به جانب ارزدر
  شود. جدا ديده مي
ندرت بتوان فرهنگ ديگري همانند فرهنگ يوناني يافت كـه تـا ايـن انـدازه      شايد به

را در اسـطوره، ديـن، ادبيـات،    » امـر زيبـا  «مجذوب امر زيبا بوده باشد. يونانيان قدرت 
هنـر   هيـدگر  ).3 - 1، ص1389ريتـر،  (رك:  سـتودند سياست و معاشرت اجتماعي مي

دانسـت؛ چراكـه ايـن     ) ميGroßeKunst/ Great artسقراطيان را هنر بزرگ ( يونان پيش
شناسـي   رو او هنـر بـزرگ را پـيش از زيبـايي     ايـن ؛ ازهنر بدون تأمالت مفهومي اسـت 

ايـن  دهد. در  شناسي مي را به زيباييخود  ، هنر بزرگ جايافالطوناما با ظهور  ؛داند مي
هاي مرتبط با زيبـايي و هنـر و    ري همة پژوهشمفاهيمي شكل گرفت كه افق فك ،برهه

دو مفهـوم   ،الشـعاع قـرار داد. يكـي از ايـن مـوارد      تعريف امر زيبا و اثر هنري را تحت
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 ا دچـار تفسـير  ) است كه ذات تخنـه ر Hyle-morphe/ Matter - formصورت و ماده (
 ,Heidegger( شناسـي كشـاند   زيبايي را به زيبايي و هرگونه تأمل بر هنر و كردخاصي 

1979, PP.80,82(.  
متحـرك  بـه امـور غير  سخن گفته و زيبايي را  يزيباي ةبارنيز در ارسطودر آن دوران 

هنـر و زيبـايي    ةلئترديدي نيست كه طرح مس اما ؛دهد همچون رياضيات نيز سرايت مي
ـ  ؛وجود نـدارد  ارسطودر  ،شود ديده مي افالطون ةبه آن گستردگي كه در انديش ويـژه   هب

خود را نمايان كرده  ،بيش از همه در ساحت شعر ارسطو ةدر انديش  اينكه  بحث زيبايي
هنر نيز در سـاحت حيـات انضـمامي     ةلئمس ،باره مثُلدر افالطون ةبا مخالفت با نظري و

  جستجو شده است. 
خواني ، بازافالطوناز  لوطينفويژه  پذيري نوافالطونيان بهأثيربه دليل ت ارسطوپس از 

 ةچهـار رسـال   و در سه رساله از پنجـاه  فلوطين .هنر و زيبايي به قوت پيگيري شد ةلئمس
ويژه  به افالطونشناسي پرداخته است. او با عنايت به آثار  زيبايي دربارةخويش، به بحث 

باشـد.   منـد دانـد كـه از صـور مثـالي بهـره     مهماني، تنها آن چيزي را زيبـايي مـي   ةرسال
اين فرايند از احـد   .كند زيبايي را در فرايند صدور يا فيض مطرح مي ةلئاساس مس اينبر

پـس   .شود از او صادر مي ،ست و عقل به عنوان مثال زيبايي. احد خود زيباشود آغاز مي
ـ  نفس زيبايي خود را از عقل دريافت مي ،از آن  ، خاسـتگاه خـود  ةكند و نفس نيز به نوب

زيبـا   ،نفـس  ةواسطه و موجودات طبيعي نيز ب شود ميزيبايي اعمال و آثار و حتي علوم 
يابـد. او در   ترتيب زيبايي در مراتب هستي و عالم محسوس تجلي مـي  و بدين شوند مي
، زيبـايي  ةكيد دارد كه نفس آدمي در تجربأت موضوعنفس بر اين  ةزيبايي در مرتب ةلئمس
 (خـدا)  مورد نظر، نوعي خويشـاوندي بـا احـد    يءد كه در شوشرو دچار التذاذ مي آناز

(رك:  شـود كند و در همينجاست كه او از ماهيت الهي و مثالي آن آگـاه مـي  مالحظه مي
  ).122 - 111، ص1، ج1366فلوطين، 

رويكردي متفـاوت بـا حكمـاي يونـان      نيز با هاي ميانه سدهشناسي در  بحث زيبايي
كرد كه به طبيعت و دنيا توجه چنـداني نشـود و    فرهنگ مسيحيت اقتضا مي .مطرح شد

 خاسـتگاه ي ايزيبـ  ،در اين رويكـرد  شود.عالم طبيعت جستجو  يي بيشتر در ماورايزيبا
خواهند اثبـات كننـد خـدا مظهـر      صراحت مي بههاي ميانه  سدهيابد و فيلسوفان  الهي مي
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ها گرچه  يونان نيز پديده ةدر فلسف .ز او هستندا بازتابي ،هاي ديگر ييي است و زيبايزيبا
 ؛ي محسـوس غافـل نيسـتند   يولي يونانيان هرگز از زيبا ؛اند يياي از زيبا روگرفت و بهره

 اي گونهآنها به  ةو با آميخته شدن فرهنگ رهباني مسيحي با فلسف هاي ميانه سدهولي در 
ـ  ييرويگرداني از زيبا انديشـوران  يكـي از   ةردربـا  .خـورد  چشـم مـي   ه هاي محسوس ب

اي قـرار   هاي زيبا و طبيعت سرسبز منطقه كوه برفرازآمده است وقتي وي  هاي ميانه سده
او را  ،كرد كه طبيعت چقدر زيباست، فردي كه در كنار او بـود  شادمانيگرفت و اظهار 

بـه مـن (خـدا) فكـر كنيـد و بـه       «كرد كه در آنجا نوشته اسـت:   آگوستينمتوجه كتاب 
او را بـه خـود    ،ي طبيعـت ي. آن فرد از اينكه لحظـاتي زيبـا  »دنيا متوجه نباشيدطبيعت و 

از  هـاي ميانـه،   سدهخالف مسيحيان  اما نزد يونانيان و بر .شدپشيمان  ،مشغول كرده بود
و  »ميهمـاني « ةشود. حتي در دو محاور گفتگو مي ... زيبا و ياسب زيبا، جوان زيبا، اشيا

دراك زيبايي در موجودات زميني است كه فيلسوف به كشـف  دقيقاً از راه ا »فايدروس«
ي محسـوس در  ي). بنـابراين زيبـا  113، ص1377(گـاتري،   شـود  خود زيبايي موفق مـي 

ي را در ساحتي گسـترده و  يزيبا افالطون رو همينازشود و  فرهنگ يونان هرگز نفي نمي
 ،اين اوصاف ةمراتب هستي و عالم محسوس و معقول مطرح كرده است. با هم ةدر هم

  داند. همچون مسيحيت، اصالت را به زيبايي محسوس نمي افالطون
هاي ميانـه   سدهيونان باستان و  ةمدرنيته با رويكردي متفاوت با دور ةزيبايي در دور

و  دكارتسوبژكتيويسم عقالني كه توسط شود. در اين دوره،  بررسي مي يابد و مي ادامه
ترويج شده بود، رهيافتي عقلي به هنر گشود تا نشان دهـد   اليب نيتسويژه  به پيروان او

را نخسـتين بـار    »Aesthetics« ةميـان واژ  اينزيبا، تجلي عقل در محسوس است. درامر 
 Alexander Gottlieb( گارتنالكساندر گوتليپ باومبه نام  اليب نيتسيكي از اخالف 

Baumgarten 1714 – 1762 يزيبـايي حسـ   ةمطالعـ «) به معناي« (Study of sensory 

Beauty) كار برد هب )Inwood, 1992, P.41.(   شناسـي در   مقصود او از اصـطالح زيبـايي
 يونـاني  ةايـن واژه برگرفتـه از واژ   محسوسـات اسـت.   ةاي دربـار  واقـع رشـته  دراينجا 

»Aesthesis« دريافـت امـور    برابـر حسي و مادي اسـت كـه در    يبه معناي ادراك اشيا
ــر ــي و غي ــ عقالن ــرار دارد ادي م ــ. در)Simpson, 1989, V.1, P.206(ق ــع ريش  ةواق

بر امر محسوس تأكيد دارد. به همـين دليـل    پيش از هر چيز »Aesthetics«شناختي  زبان
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 »Transcendentalا يكي از فصـول آغـازين نقـد عقـل محـض ر      1781در سال  كانت

»Aesthetic  (حسيات استعاليي)هـاي ماتقـدم    مكان و زمـان را صـورت   ،ناميد و در آن
ناگفته نمانـد   .)See: Kant, 1996,PP.65 - 91( دكرحسيات معرفي  )Apriori:(پيشين 

غرب به اشـتراك لفظـي بـه دو معنـاي ادراك حسـي       ةكلي اين واژه در فلسفطوربهكه 
)Sence-Perception (رود. معناي نخست بيشتر مورد توجـه   شناسي به كار مي ييزيبا و

حكم است كه  ة) و تنها در نقد قوEwing, 1938, P.z8( عقل نظري است كانت در نقد
  رود. كار مي هاين لفظ به معناي زيباشناختي ب

شـدت تحـت    بـه  ،شناسي پرداختـه  ييحكم به بحث زيبا ةجايي كه در نقد قو كانت
زيبـا، بلكـه بـه حكـم      ءنه به خود شـي  ،ييقرار دارد و در تحليل زيبا باوم گارتنثير أت

 ؛دانـد  مربوط مي استعاليي ةي را به ادراك و وابسته به سوژيآن توجه دارد و زيبا ةدربار
ا و مدخل بحث خود از زيبا و واال رسازي. او در امتداد بينش استعاليي، محور  نه مفهوم

، 1384(بهشـتي،   دهـد  اين دو قرار مي ةزيبا و واال، بلكه حكم انسان دربار خود شيءنه 
ي هنـري بـه لـذت و    يي و حتي زيبايزيبا ،كانت ةست كه به عقيدا). اين بدان معن18ص

اگـر مـا    ،كانـت  ةسازي و شناخت علمي. بـه عقيـد   نه به مفهوم ؛اند ادراك حسي وابسته
 ،ايـن حكـم بيـانگر خصوصـيتي در ذات آنهـا نيسـت       ،نـاميم  ي را زيبا يا واال مـي ياشيا

عقـل   ةكه در مرحلـ ؛ چرادست آمده باشد ه د شهود عقلي ببايست به مد كه مي اي گونه هب
ناممكن بودن چنين شهودي براي ما موجودات متناهي به اثبـات رسـيده اسـت؛     ،نظري

پـس از   .(همـان)  بلكه بيانگر حالتي در درون ما به عنوان فاعل حكم زيباشناختي است
اي از مراحل ظهور  هنر دنبال كرد و هنر را مرحله ةي را در قالب فلسفيزيبا هگل ،كانت

 ،هنـر در قالـب محسـوس و انضـمامي خـود      ،هگـل  بـاور روح مطلق معرفي كـرد. بـه   
يابـد و شناسـايي    حقايق ذاتي است كه عقل به نحو ديالكتيكي به آنها راه مي دربردارندة

متفاوت است و  در هنر كانتبا  هگل باورآورد.  مي پديدمعتبر و صحيحي در مورد هنر 
 ،هنـر  ةبـاالترين مرتبـ   .ساحات و مراتب قايل است ،آن زيبايي در پيبراي هنر و  هگل

البته آخـرين   آيد. مي پديدهنر رمانتيك  ودارد  برتريروح بر ماده  ،شعر است كه در آن
سازي و پيكرتراشي را بهترين هنـر در   او مجسمه .ي بهترين مرحله نيستامرحله به معن

ي يزيبـا  ،هگـل  ةبه عقيد .داند رمانتيك مي ةيك و شعر را بهترين هنر در دوركالس ةدور
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بلكـه انسـان    سـازد؛  نمـي چون آثار هنري را طبيعت  ؛ي طبيعي استيبرتر از زيبا ،هنري
روح سوبژكتيو يا ذهن است و چون محصول ذهن  ةزاد ،و به اصطالح آفرينندة آنهاست

مـادي   ؛ ولـي در شـيء  كار ذهن هنرمند است و آگاهي در آن دخالت دارد ةنتيج ،است
هنـر نبايـد تقليـد از طبيعـت      بنـابراين  ؛شود نشاني از فعاليت انساني ديده نمي ،خارجي

  .بازتاب شودروح  ،در هنر بايد بلكه حتماً ؛باشد
آغـاز   افالطـون شناسـي از   زيبـايي   حال ترديدي نيست كه نخستين تأمالت دربارة بااين

هاي او دربارة هنر و زيبايي، انديشوران ديگر را تحت تأثير قرار داده اسـت.   شده و انديشه
توان در دو حوزة هنر و زيبايي بررسي كرد. اين دو مبحـث در   باره را مي تأمالت او دراين

و ديگران، هـر كـدام از دو    ارسطوبه صورت مستقل و جداگانه عنوان نشده و با  افالطون
ر قلمروي خاص بحث شد. مثالً بحث شعر در منطق و زيبايي در حـوزة مباحـث   حوزه د

انجـام   ارسـطو بندي علوم بود كـه   نظري و اخالق قرار گرفت و اين درواقع اقتضاي طبقه
فـارغ از اينكـه   ـ   افالطـون حيث زيبايي رفتار را در اخالق مطرح كرده؛ اما  ارسطوداد.  مي

بحث اخالقي باشد يا نه ـ از خود رفتار و عمل به عنوان امر زيبا بحث كرده است. شـكي   
فرهنگـي آن دوره طـرح    -گسسته از فضـاي فكـري    افالطون،نيست كه بحث زيبايي در 

نشده است؛ بلكه در دامن آداب و رسوم و فرهنگ ملي و قومي يونانيان و تلقي فرهنگ و 
تان از مفاهيمي چون زيبايي، عدالت، خير و سـعادت طـرح شـده اسـت.     تمدن يونان باس

و هنـر و موسـيقي از نظـر    اسـاس، زيبـايي    براي يونانيان، تربيت مسئلة مهمي بود و براين
  ).177 - 176، ص 1374افالطون، ، اركان اصلي تربيت بودند (افالطون

  حقيقت زيبايي
تعلـق هنـر،   اما در هيچ جا نگفته كه م ؛ردبه وجود زيبايي و مراتب آن اعتقاد دا افالطون
ـ ئست. گرچه به اين مسامر زيبا شـود و  لـذت مـي   ةله توجه دارد كه هنر زيباست و ماي

چراكـه   رود؛ شمار مـي   بهشناسي  تمهيدي براي ورود هنر در ساحت زيبايي ،همين تلقي
متعلـق هنـر قـرار     ،دانسـت. وقتـي زيبـايي   زيبايي مي» مثال«زيبايي حقيقي را  ،افالطون

بشري تحويل شد. اين امر، تحول » تمثل«، به افالطون» مثال«جديد،  ةگرفت كه در دور
 ،اسـت كـه در آن   اي براي رسيدن به عـالمي حال واسطهبزرگي در تفكر است و درعين
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، افالطونتر گذشت كه در نظر  شود. پيشزيبايي به فضاي ادراك و حكم بشر وابسته مي
كـه  مثـالي   ؛زيبـايي دارنـد  » مثـال «اي از  زيبا هستند كه بهره سببدان محسوس ب ياشيا

بلكـه امـري    ؛نيسـت  يءست. در نظـر متجـددان نيـز زيبـايي، زيبـايي شـ      مفارق از اشيا
بنـابراين  ؛ )125 ـ 124، ص1390(داوري،  سوبژكتيو و مربوط به خود بنيادي بشر است

از آن  ي است كـه در خـود شـيء   ، زيبايي امرجديد ةو هم دور افالطون ةهم در انديش
 ؛شـود  اضافه به امري زيبا مـي  بلكه در نسبت و ؛نيست ،محسوس است ءجهت كه شي

محسوس در نسبت به مثال زيبايي زيبا خواهد بـود   ءشي ،افالطونبا اين تفاوت كه در 
  ن مدرن در نسبت با تفكر خودبنياد انسان.او در دور

عينـي   أبحث از منش ،زيبايي اوالً و بالذات اهميت دارد ةلئدر مس افالطونآنچه براي 
پرسـيم زيبـا    رو وقتي مي اين؛ ازها از آن برخوردارند زيبايي ةچيزي كه هم ؛زيبايي است

، 1380(افالطـون،   سـت ، زيباخواهيم بگوييم هرچه از آن بهـره دارد  واقع مي، درچيست
خيـر يـا    ةي از ايـد يآيا زيباصدد اثبات اين است كه  اساس وي در براين ؛)552، ص2ج

عزيمـت او جهـان و    ةخاصي است. نقطـ  ةخودش ايد گيرد يا اساساً نيك سرچشمه مي
ي در ارتباط است و ياي به نوعي با خوبي و زيبا ست و به اعتقاد او هر پديدهزيباهستي 

كمك به اين است كه حقيقت را خوب دريابند و زيبايي در  ،ي براي آدميانيرسالت زيبا
 مهم در اينجا اين اسـت كـه   ةتاي كشف حقيقت و رسيدن به حقيقت قرار دارد. نكتراس

هـا و   آهنـگ  ةهمـ «گويد:  مي قوانيندر  . اوفضيلت با زيبايي همراه است ،افالطونبراي 
فضيلت روح يا زيبايي  ،خواه در زندگي واقعي و خواه در تقليد هنرمندانهكه حركات را 

هـا و حركـاتي را كـه     آهنـگ  ةاستثنا بايد زيبا شـمرد و همـ   بي ،سازند بدن را نمايان مي
، 1942، ص4همـان، ج (» هميشه بايد زشت خواند ،نقص روحي يا بدني هستند ةنمايند

؛ كنـد  اخالقي را بيان مي اي عرفاني و وظيفه ،وي با اين بيان ،افلوطين ة). به گفت655بند 
 ،ه كرد. روح اگر خود را زيبا نكندي مطلق توجييابي به نيكي بايد به زيبايعني براي دست

  ).121، ص1، ج1366(فلوطين،  ي را نخواهد ديديزيبا

  تعريف زيبايي
، 1380مطرح كرده است (افالطـون،   هيپياس بزرگبيش از همه جا، زيبايي را در  افالطون
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كنـد. تمـام همـت     با او بحث مـي  سقراطسوفيست است و  هيپياس). 566 - 542، ص2ج
هايش نشان دهد؛ ولـي   ها و سخنراني كه زيبايي را در عمل، يعني خطابه ، اين استهيپياس
از خـود   هيپيـاس چـه   گذارد. در گفتگو هر ، او را دلزده و ناكام ميسقراطهاي فلسفي  دقت

كنـد و   فروتني مـي  سقراطدهد،  كند و خود را موفق و سرآمد نشان مي ستايش و تمجيد مي
دهـد. ايـن    بي خاص، شيريني مخصوصي به گفتگـو مـي  هاي اد با لحني طنزآميز و با جاذبه

حال پايان اين گفتگو بـه ايـن    رسد؛ اما درعين محاوره به سرانجام قطعي و پاسخ نهايي نمي
  ).566د كه بيان ماهيت و چيستي زيبا يا زيبايي دشوار است (همان، صانجام مي

(همـان،   كنـد و اينكـه زيبـايي چيسـت؟     از زيبـا پرسـش مـي    سقراطاين گفتگو  در
ولـي هـر قـدر     ؛نمايد آسان مي هيپياسپاسخ از زيبايي براي  ،در نظر نخست .)542ص

 .كند كه در برابـر پرسشـي مهـم قـرار دارد     او را متوجه مي سقراط ،يابد گفتگو ادامه مي
دهد كه پرسـش   يتذكر م سقراطشود و  گاهي متوجه بيان امر زيبا مي هيپياسهاي  پاسخ

نـه امـور و مصـاديق زيبـايي و او در پرسـش از       ؛زيبايي اسـت او از ماهيت و حقيقت 
و بگويد چه چيزي زيبا و چه  كندحقيقت و ماهيت زيبايي نبايد به بيان مصاديق بسنده 

 كيـد أت .معرفي كند ،ستاز آن جهت كه زيبارا  »زيبا«بلكه بايد خود  ؛چيزي زشت است
يعنـي   ،امر زيبا و خـود زيبـايي   ميانهنوز  هيپياسكه  روست ازآن ،لهئبر اين مس سقراط

ـ  سـقراط  ةرو پس از تذكر دوبار ازاين ؛ل نيستئماهيت زيبايي و مصداق آن فرقي قا  هب
و اعتـراف   -نـه مصـاديق زيبـايي    ؛اينكه مراد او بيان حقيقت و چيسـتي زيبـايي اسـت   

 ،همچنان در پاسخ -اند و او جهت پرسش را فهميده است بر اينكه آنها متفاوت هيپياس
). 543(همـان، ص  سـت ، زيباگويد: دختر زيبا كند و مي به امور و مصاديق زيبا اشاره مي

تواند بيان تعريف يك چيز از راه نمونه و مصداق باشد  حال كه مي درعين هيپياسپاسخ 
» سـت ، زيبادختر زيبا« ةست كه در گزاررو روبه ، با اين اشكالءو نه تحليل حقيقت شي

خواهيم بگوييم  كه مي حالي؛ درتر مفروض گرفته شده است يشپ ،واقع زيبايي محمولدر
 و چنگ و ابزار موسـيقي زيبـا  ، بلكه چيزهاي ديگر مانند اسب زيبا ،تنها دختر زيبا كه نه

ند و مند كه از امر مفروض بهره اند و متصف به زيبايي از آن جهت زيبا، ديگ سفالي زيبا
). در اينجـا  545 - 544 (همـان، ص  شود ه ميبه آنها زيبا گفت ،مندي به دليل همين بهره

مصاديق زيبايي را بـه عنـوان زيبـا بيـان      هيپياسرود و  گرچه بحث قدري به حاشيه مي
به چيزي ديگر نيز اشاره دارد و آن اينكه او گويا به درجات و مراتب امور زيبـا   ،كند مي



 

 
 

  

ايي
زيب

ون 
الط

ر اف
ر د

 هن
ي و

ناس
ش

 

69 

زيبايي اسب يـا دختـر نيسـت و     ةرتب هم ،زيبايي ديگ سفالي مثالً ؛نيز اشاره كرده است
هـا در   كه زيباترين بوزينـه  همچنان ؛اند زشت ،ها در مقايسه با دختران زيبا زيباترين ديگ

(همـان،   انـد  زشـت  ،و دختـران نيـز در مقايسـه بـا خـدايان      ؛اند زشت ،مقايسه با آدميان
د خـو ولـي   ؛دهد كه اينها امـور و مصـاديق زيبـا هسـتند     اما سقراط توجه مي ؛)545ص

امـر زيبـا و مصـاديق     سـقراط ي چيست؟ و كجاسـت؟  يپس خود زيبا .نيستند »زيبايي«
اينهـا   ةمتصف به زيبايي و همچنين وجود درجات و مراتب زيبايي را منكر نيست و هم

تواند حقيقت  ولي نمي ؛ي اعتقاد دارديبه وجود پايگاهي براي زيبا هيپياس دهد نشان مي
 ،او براي پاسخ به اين پرسـش  .مچنان به دنبال پاسخ استه افالطونزيبايي را بيان كند. 

ي سـخن  ياز زيبا جمهوريهاي ديگر و نيز در  در رساله ،بزرگ هيپياس ةبر رسال افزون
بحث از بيان حقيقـت زيبـايي    ،افالطونها هدف اصلي  اين كوشش ةگفته است. در هم

نه پرسش از اينكه فالن چيز زيباست يا نه؟ و پرسش از مثال زيبا و زيبـاي   ؛مطلق است
واقع بحث از حقيقت عينـي و  ، درديگر بياننه بحث مفهومي و انتزاعي. به  ؛مطلق است

نحو تجربي و استقرايي وجود دارند و ما   هنه پرسش از مصاديق كه ب ؛زيباي مطلق است
له ئآن زيباست و سپس به دنبال اين مسـ  ين زيباست،گويم ا تك آنها ابتدا مي تك ةدربار
ايـن روش بـراي پاسـخ از اينكـه      ،سقراطو  افالطونگرديم كه زيبا چيست؟ به نظر  مي
اشـيا و   ميـان ي در يرسـد گشـتن زيبـا    زيرا به نظـر مـي   ؛درست نيست ،ي چيستيزيبا

ي و آثـار  خـارج ي ها و شواهد و مصاديقي از اشـيا  مستلزم بيان نمونه ،مصاديق خارجي
زيرا آنچه امروزه آن را  ؛ي فقط در آثار هنري مجسم نيستيكه زيبا درحالي ؛هنري است
از نتايج كـار و توليـد    افالطونهنري، براي  آثار مانند تابلوها و ديگر ،نامند اثر هنري مي

را  هـاي فراوانـي   تعريـف  ،افالطـون اسـت. بـه همـين دليـل      »tekhne« انسـان  در حـد  
دشوار است و اگر بتوان در اين زمينه  ،يياما از نظر وي همچنان تعريف زيبا ؛آزمايد مي

  هاي انساني نيز آسان خواهد بود.  ي آفريدهيامكان فهم زيبا ،موفق شد

  خاستگاه زيبايي
ين معنـا كـه زيبـايي    بد ؛آورد سخن از خود زيبا به ميان مي ،هيپياس بزرگدر  افالطون

، 2ج (همـان،  سـت كـه از او بهـره بـرده اسـت     زيباچيـزي وقتـي    خود ايده است و هر
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هاي  كند و از زيبايي تر بيان مي مقصود خود را روشن ،مهمانياما در ؛ )289، بند546ص
انسـان مراتبـي از    .كند آنها را مشاهده مي ،گويد كه آدمي در راه عشق سخن مي يفراوان

رسد كه طبيعتي غير  زيبايي مياي از  كند و در نهايت سلوك به مرتبه زيبايي را سپري مي
ايـن   .شـود  هاي ديگر دارد و نهايت سير سالكان براي وصول بدان انجـام مـي   از زيبايي

نيامـده و در   پديـد زيبايي اوالً سرمدي و هميشگي است و همواره هسـت و در زمـاني   
اً بردار نيست و ثاني يعني كميت ؛شود و نه كوچك نه بزرگ مي .رود زماني نيز از بين نمي

نيست كـه از لحـاظ و حيثـي زيبـا باشـد و از       چنينيعني  ؛نه نسبي ؛زيباي مطلق است
چيـزي زيبـا باشـد و در     گاهي زيبا باشد و گاهي زشت يا در مقايسـه بـا   ،حيثي زشت

 ةزشت يا در مكاني زيبـا باشـد و در مكـاني زشـت يـا بـه عقيـد        ديگر، مقايسه با چيز
ـ زيبـا و جز  ،ي از آنئشت باشد يا جزز ،گروهي ديگر ةگروهي زيبا و به عقيد ي ديگـر  ئ

نفسه يعني در خودش و براي خـودش اسـت و از ايـن     في ،ثالثاً زيبايي آن .زشت باشد
زيبـا   ،مندند چيزهاي زيبا چون از آن بهره ةشود و هم نفسه بودن دچار دگرگوني نمي في

يبـايي كـه   چنـين ز  ةسلوك به مشـاهد  مراحلي از سير و گذراندنهستند. سالك پس از 
 گـذر  ـ  مرحلـه  بـه  مرحلـه ـ هاي زميني  او بايد از زيبايي .شود نايل مي ،مثال زيبايي است

نفسـه   كند تا به ديدار خود زيبايي راه يابد و نيكبختي و سعادت در ديدار آن زيبايي فـي 
 خاسـتگاه  ،افالطـون  ةنهايت اينكه به عقيد. )437 - 436، ص1ج و مطلق است (همان،

ايـدة زيبـايي   منـدي آن از   زيبايي است و زيبايي هر چيزي به اعتبـار بهـره   ةايد ،زيبايي
عينـي   حسـي و امـري فرا  ،زيبـايي  رو ايـن  از ؛استايدة زيبايي متعلق به عالم مثل  .است
  زيبا هستند. ،زيبايي ةمنديشان از ايد بهره ةانداززيبا به  ياشياو  است

بـر   افالطـون نيز همچون  هگل ،جديد ةدور انديشورانشايان ذكر است كه در ميان 
در صدد اثبـات زيبـايي ايـده و     افالطونبا اين تفاوت كه  ؛گيرد زيبايي طبيعي خرده مي

، هگـل اثبات زيبايي سوبژكتيو است. به دليل همين نگرش است كه به نظر  پيدر  هگل
روح و بـازآفريني   ةزيبايي هنر، واالتر از زيبايي طبيعت است؛ زيرا زيبـايي هنـر، آفريـد   

حقيقـي   ،»روح«اشاره دارد كـه تنهـا    در اينجا به اين واقعيت» واالتر« ةزيبايي است. واژ
تنها بـدان پايـه كـه از     ،كه هر امر زيبايي اي گونهبه  ؛گيرداست و همه چيز را در بر مي

، فكـر  هگـل  ديـدگاه سـت. از  راسـتي زيبا  بهگيرد، روح بهره دارد و از آن سرچشمه مي
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طبيعت برتر اسـت؛ چراكـه    ةگذرد، از يك فرآورد آدمي مي پنداردرست و بدي كه از نا
 ةخورشيد جلو در انديشه، همواره آزادي و روح مكنون است. البته از لحاظ محتوا، مثالً

اي نادرست، همچـون چيـزي تصـادفي و    آنكه انديشه حال ؛است» ضرورت مطلق«يك 
موجودي مستقل اسـت   -مانند خورشيد  -يعي اما يك موجود طب ؛شودگذرا ناپديد مي

و در ذات خويش آزاد و آگاه نيست و چنانچه آن را در پيوند با ضرورتش با چيزهـاي  
بنـابراين آن را زيبـا    ؛گاه به قائم به ذات بـودن آن قائـل نخـواهيم بـود     ، آنبنگريمديگر 

طبيعـت را زيبـايي   . حتي اگـر زيبـايي   )Hegel, 1975, V.1, pp.1 - 2( نخواهيم دانست
نـه   ؛كنـد، وجـود دارد   يعني براي آدمي كه زيبايي را درك مي ،تنها براي ديگري ،بدانيم

 اش نه لنفسه، بلكه لغيره است.  ديگر زيبايي بيان). به ibid, P.123( براي خودش

  اقسام زيبايي
لـق كـه   ي بنفسـه يـا مط  اي: زيبـ كرددر دو مرتبه طرح  توان را مي ييزيبا ،افالطون به نظر

وي گـاهي از   نـد. مند كه از زيبايي بنفسه بهـره  يهاي ييزيباست و ديگري زيبا ةهمان ايد
چيزي اسـت در   »زيبا ةايد«     گويد: مي مهمانيد. در كن خير تعبير مي ةي بنفسه به ايدايزيب

 ةپذيرد و هم هرگز دگرگوني نمي ماند و براي خويشتن كه همواره همان مي خويشتن و
، 1، ج1380(افالطـون،   زيبا هستند ،اي از او دارند چيزهاي زيبا فقط بدان سبب كه بهره

بـر امـر    افـزون ي را يي، زيبـا يزيبـا ة با قائل شدن به ايد افالطونترتيب  بدين ؛)436ص
ايـن   ،اين ديدگاه ةنتيج .داند كه با عقل نيز بايد بدان رسيد حسي نيز ميي، امري فراحس
ي هنري اسـت  ياز زيبا برتر ؛بهرمند است ييزيبا ةطبيعي كه از آن ايدي ايشود كه زيب مي

 ةبـه عقيـد   ؛ بنـابراين پديدارهاي محسوس وابسته است چيزي به حس و هر كه بيش از
 يتقليدي از تقليدند كه درواقع نسـبت بـه اشـيا    ،مصنوع ي، اشياجمهوري در افالطون

ايـن   ي مطلـق در يدورترند. بنابراين زيبا ،ي كه مطلق استيزيبا ةطبيعي محسوس از ايد
 محاورة فايدوندر  او .هاي آن وابسته است به جلوه شناخت صرفاً جهان وجود ندارد و

 ،ي آنيآيد كه وقتي كه چيزي زيباست، يگانه علـت زيبـا   به نظر من چنين مي«گويد:  مي
 ي،زيبـاي چيزي در آن اسـت و بـه عبـارت ديگـر از خـود       ،يياين است كه از خود زيبا
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شـود كـه پاسـخ     مطمئن مـي  افالطونترتيب  ). بدين505 - 504اي دارد (همان، ص بهره
  ي را داده است.ينهايي از پرسش زيبا

زيبايي در هر دو جهان معقول  فلوطين،متأثر است. به نظر  افالطوننيز از  فلوطين
د و در عالم محسـوس تـا آخـرين مرتبـه از مراتـب هسـتي       ياب و محسوس تجلي مي

شود؛ ولي زيبايي اشياي جهان محسوس از خود و بذاتـه نيسـت؛ بلكـه از     شكوفا مي
ترتيب او به زيبايي ذاتي و عرضي يا عاريتي قائـل   گيرد؛ بدين مثال برتر سرچشمه مي

شود و معتقد است دليل اينكه بعضي اجسام گاهي زيبا و گاهي نازيبا هستند، ايـن   مي
سميت جسم، حقيقتي غير از زيبـايي اوسـت.   است كه زيبايي، ذاتي جسم نيست و ج

گيرد؛ ولي زيبـايي جسـم از اصـل و     بنابراين جسميت جسم از ذات آن سرچشمه مي
اي از زيبـاي را مـنعكس    تنهـا مرتبـة نازلـه    د. بنابراين اجسام نهخيز مبناي ديگر بر مي

گاهي كنـد؛ بلكـه از خاسـت    كنند؛ بلكه حتي همين مرتبه نيز از ذات آنها ظهور نمي مي
ديگر است و تا آن منشأ و مبدأ از زيبايي بهرمند نشود و صورت خـود را از آن مبـدأ   
دريافت نكند، در حضيض زشتي خواهد ماند. به عقيدة وي، هيوالي اولـي كـه هـيچ    

دار و موجـود و   اي از صورت ندارد، نازيباست و لذتي كه نفس از اشياي صورت بهره
نفس ذاتاً به ساحت معقول متعلـق اسـت و زيبـايي     برد، به دليل اين است كه زيبا مي

هـاي برتـر زيبـايي را مشـاهده      هـا و اصـل   ذاتي دارد و در زندگي پيش از بدن، نمونه
كنـد و مشـعوف    كند و در رويارويي با اشياي مادي، احساس قرابت و همدلي مـي  مي
اسـت و  ، زيبايي مطلق با مثـال معقـول يكـي    فلوطينترتيب در انديشة  د. بدينشو مي

منـدي،   محسوسات به دليل بهرمندي از مثال معقول زيبايي، زيبا هستند و همين بهـره 
منـدي از   رمز همانندي و نسبت ميان زيبايي معقول و محسـوس اسـت. همـين بهـره    

زيبايي مطلق است كه جهان محسوس را زيبا كرده است. پـس وي بـه دو سـاحت از    
منـدي اسـت؛    ارتباط اين دو بـه بهـره   زيبايي قائل است: زيبايي معقول و محسوس و

مند است و زيبايي حقيقي در خير اعلي و  يعني زيبايي محسوس از زيبايي معقول بهره
عنوان خاستگاه زيبـايي    هاست. عقل به د كه سرچشمة همة زيباييده در احد معنا مي
  گيرد.  شود و نفس نيز زيبايي خود را از عقل مي از احد صادر مي

ي بـا روح  ياين است كه زيبـا  دارد،اهميت  فلوطينشناسي  ييدر زيبا مهمي كه ةنكت
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كنـد و آن را   بسته است و اين زشتي اسـت كـه خـود را بـر روح تحميـل مـي       آدمي هم
از  ،جان آدمي اگر با خود تنهـا بمانـد   .ي همان زندگي راستين روح استيزيبا .آاليد مي

يكبـاره   انـد. او  در حكم پاك شـدن  ها تمام فضيلت ،يابد به همين دليل زشتي رهايي مي
 عـين يكديگرنـد   ،ي و نيكـي يگويد: زيبـا  گيرد و مي ي را با نيكي مرادف ميايمفهوم زيب

  ).117، ص1، ج1366 فلوطين،(

  معيارهاي زيبايي  
ي، خوب، درست انجـام دادن كـار و ... بـه    يهاي عشق، زيبا از واژه درپي پي مهمانيدر 

مجموع بحث زيبا، خوب، مفيد، سودمندي و ديگر در كند و صورت مترادف استفاده مي
ايـن   ميانچه نسبتي  پرسيدتوان  مي اكنون .شناسي او به كار رفته است ها در زيبايي واژه

آيا مفيد همـان   چه نسبتي بين زيبا و خوب و مفيد وجود دارد؟ مثالً ؛مفاهيم وجود دارد
و خوب به معناي اخالقي خوب به معناي مفيد  يا زيبا همان خوب است؟ خوب است؟

آيـا   ي دارنـد؟ يبـا زيبـا   اين مفـاهيم چـه نسـبتي    يدو آن با هم فرقي دارند يا نه؟ و هر
ولي خوب  ؛در يونان در نظر گرفت كه زيبا باشد و اساساً افالطون توان چيزي را در مي

تـوان عكـس ايـن     نباشد (چه خوب به معناي مفيد يا خوب به معناي اخالقي). آيا مـي 
  را بيان كرد؟گفته 

كـدام را   شـود كـه هـيچ    از بررسي محاورات او و فرهنگ حاكم بر يونان استفاده مي
هـم گـره    زيرا زيبا و خوب اخالقي و خوب به معناي مفيد و عدالت با ؛توان گفت نمي

حـال   عـين  يك اثر هنري به لحاظ اخالقي بد است و درتوان گفت  يعني نمي ؛اند خورده
هنر غيراخالقي معنا ندارد و درواقع زيبا با غيراخالقي بودن  ،يوناندر  بنابراينزيباست؛ 

بلكه بـه   ؛نسبي و تابع سوژه نيست  افالطوناخالق  ،به همين دليل ؛افتد از زيبا بودن مي
شناسي و ابژكتيو وقتي يك چيز سودمند باشد به لحاظ سوبژكتيو نيـز بايـد    لحاظ هستي

 ،يعنـي حتـي اگـر زيبـايي     ؛ي معيار مطلق داردييباز، افالطوننظر  گونه باشد. پس در آن
اي بايـد   سوژه همه و هر ،اي يافت شد چيز ديگر باشد، اگر در ابژه تناسب يا لذت و هر

  زيبا نخواهد بود. وگرنه ؛آن را بيابد
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 تناسب و هماهنگي. 1

 *فيـدياس از آثار هنري مانند آثـار   هيپياس ،زيبايي ةباردر هيپياسبا  سقراطدر گفتگوي 
اعضاي يك پيكره را از مـواد خـاص درسـت     ،او در ساخت آثار هنري گويد. ميسخن 

نـه از عـاج يـا     ؛سـاخت  مردمك چشم پيكره را از سنگ مي مثالً ؛نه از هر چيز ؛كرد مي
 ،كند كه سنگ اگر در جاي مناسب خود به كـار رود  تصديق مي هيپياس .چيزهاي ديگر
چيـزي در   له توجه دارد كه مناسبت هرئبه اين مسواقع او ؛ نه زشت. درزيبا خواهد بود
شـود كـه    له منتقـل مـي  ئبه اين مس افالطونجا  زيبايي است و از همين ،جا و مورد خود

يعنـي زيبـا آن اسـت كـه داراي      ؛ممكن است زيبايي به تناسب و هارموني تعريف شود
 ).547/ ص2، ج1380اسـت (افالطـون،  خـالف آن   ،تناسب و هماهنگي است و زشـت 

 گفتـه نيز اين قول را مطرح كرده كه آنچـه بـه آن زيبـا     قوانينو  جمهوريدر  افالطون
سخن از تناسـب اسـت    ،قوانيناز  بسياريدر موارد  .هماهنگي و تناسب است ،شود مي

حتـي قـوانيني كـه     .آن را در نظـر گيـرد   ،كند كه قانونگذار بايد در قوانيني كه وضع مي
زمان جنگ و صلح وضع شده و موسيقي كـه در كنـار   بدن در  هاي حركت ةنحو ةدربار

، 4امري زيبـا باشـد (همـان، ج    ،بايد متناسب باشند تا محصول كار ،شود آنها نواخته مي
شود و  هر چيزي با ضدش شناخته مي ،افالطون ة). به عقيد816 ، بند2117 - 2116ص

نـدارد؛  نتيجه زشتي نيز چيزي است كه هماهنگي و تناسب ؛ درضد زيبايي است ،زشتي
 اي است كه اجزاي آن تناسب و هماهنگي خاصـي بـا   مجسمه ،زيبا ةمجسم براي نمونه

ي عبارت است از: تناسب و هماهنگي، و زشـتي نيـز تناسـب و    يهم دارند. بنابراين زيبا
 همچـون يـدات انسـاني   تنها در تول است. اين تناسب براي يونانيان نه نداشتن هماهنگي

شب و روز و فصـول  ميان بلكه در طبيعت نيز مهم و قابل مشاهده است.  ،كوزه و شعر
تـرين   موسـيقي نيـز يكـي از عـالي     .تناسـب خاصـي وجـود دارد    ،و ستارگان و اعـداد 

 ،صـانع در آفـرينش جهـان   « :گويد مي تيمائوسهاي تناسب و هماهنگي است. در  نمونه
آتش را قرار داده و بين آنهـا تناسـب و نسـبت خاصـي بـه       عناصر آب و هوا و خاك و

                                                      
و  بـه دنيـا آمـد   آتـن   در وكـرد. ا  كه در قرن پنجم پيش از ميالد زندگي مييوناني  پيكرتراش برجسته و نامدار *

    ه آثار برجسته او هستند.جملزئوس (ژوپيتر) و آتنا از .ق م. درگذشت 431حدود 
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 ،وجود آورد و از پيوند آنها جسم جهان پديد آمده و در پرتـو نسـبت خـاص، تناسـب    
 . او)32 ، بنـد 1727، ص3(همان، ج »ه استتوازن و هماهنگي درون آنها حكمفرما كرد

 چيز شـريف از  هر اعتدال و تناسب همان است كه زيبايي و« :گويد مي فيلبس ةدر رسال
دانست كـه   ميترين تعريفي  ). شايد اين را نزديك64 ، بند1702(همان، ص» زايد آن مي

  ه دهد و شامل زيبايي محسوس و معقول باشد.ئخواست ارا مي افالطون
زيـرا تناسـب    ؛تواند تناسب باشـد  ي نمييزيبا« :گويد در نقد اين ديدگاه مي افالطون
ايـن   ،اين عالوه بر .نه اينكه در واقع هم زيبا باشند ؛شود كه چيزها زيبا بنمايند سبب مي

 »آينـد  گاه زيبا و گاه زشت به نظر مـي  ،شود كه چرا چيزهاي متناسب له روشن نميئمس
 ،تناسب و هماهنگي باشـد  ي صرفاًيديگر اگر زيبا بيانبه  ).553 - 548ص ،2(همان، ج
تـوان   مـي  بـراي نمونـه   ؛توان در امور زشت و نازيبا نيز يافت هماهنگي را ميتناسب و 

آن در  درونمايـة ولـي   ؛موزون و متناسب اسـت  ،شعري سرود كه از لحاظ وزن و قافيه
امـا   ؛اين شعر گرچه متناسب است ،افالطونعدل است. به نظر  نكوهشظلم و  ستايش

 هـاي  ... گرچه مفـاهيم و مقولـه   تناسب، هماهنگي، توازن، ايجاز و رو ازاين ؛زيبا نيست
  ي نيستند.ياما هرگز خود زيبا ؛شناسي هستند ييمهمي در زيبا

چنـد چيـز و در نسـبت و     ميـان امر نسبي و اضافي اسـت و   ،از سوي ديگر تناسب
در بحـث زيبـايي بـه دنبـال دريافـت       افالطـون كه سـخن   حالي؛ دردهد مي امقايسه معن

نفسه صـرف نظـر از    زيبايي في .از آن جهت كه زيباست است؛ قيقت و ماهيت زيباييح
نسبت به خود مطرح اسـت.   ءاجزايي شي ةيك چيز با ديگري يا مقايس ةنسبت و مقايس

مورد انتقـاد نوافالطونيـان نيـز واقـع شـده       ،تناسب اجزا و هماهنگي باشد ،يياينكه زيبا
هـاي   تناسب اجزا و اندازه ،عقيده كه زيبايي همه چيز اين بر بنا ،فلوطين ةاست. به عقيد

ي بايـد  يزيبا بنابراين ؛نه امور بسيط و ساده ؛دهد مي ااوالً در امور مركب معن ،اجزا باشد
هـاي بسـيط و صـداهاي بسـيط      در اين صورت رنـگ  .مخصوص چيزهاي مركب باشد

زيبا هسـتند و   ،و بسيط هاي بسيط و صداهاي ساده آنكه رنگ حال ؛توانند زيبا باشند نمي
از سوي ديگر پرسش متوجـه   .آورند مي پديدهاي زيبا را  همين صداها هستند كه آهنگ

مركب نيز خواهد شد كه آيا جزء الف كه با جزء ب مركب شـده و امـر    يتك اجزا تك
 ،ي و صرف نظر از ب زيباست يا زشت؟ اگر زشت استيتنها اند، خود به زيبا را ساخته
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ثانيـاً آن امـر مركـب     ؟آورند مي پديدشت با تركيب امر زشت ديگر زيبا را چگونه امر ز
تنهـايي   بـه  ،آن مركـب  ةدهنـد  يعني اجزاي تشكيل ؛نيز منهاي تركيب در نظر گرفته شود

توان گفت اجزاي نازيبا وقتـي در كنـار    كه نمي حالي در ؛بايد نازيبا باشند ،مالحظه شوند
زيبـا   نيزبايد اجزا  ،بلكه اگر كل زيبا بود ؛شود ت ميچيزي زيبا درس ،گيرند هم قرار مي

نازيبا  ، گاهي زيبا و گاهاي كه هيچ تغييري در تناسب او رخ نداده است ثالثاً چهره .باشند
، ماننـد طـال و آسـمان    رابعاً برخي اشيا كه تركيـب و تناسـب خـاص ندارنـد     .نمايد مي

زيبـا   بگيرند، ناسب كنار همديگر قراركه بدون ت اينكه پرستاره كه در آن ستارگان درعين
بايد  ،هستند؛ خامساً اگر امور قبيح و زشت از نوعي تناسب و هماهنگي برخوردار باشند

  ).112، ص1، ج1366(فلوطين،   زيبا باشند
تناسب باشد و تا اين حـد قبـول    ، همانييزيبا پذيرد نمي افالطون، كه گذشت چنان

داشته باشد اشعار  ي باشد و بر اينيتواند نمايانگر زيبا كند كه تناسب و هماهنگي مي مي
بنـابراين تناسـب    ؛اي از اوسـت  ي مطلق داشته و جلوهياي از زيبا بهره ،متناسب كه شيء

پـذيرد   مـي  افالطـون  ).551/ ص2، ج1380(افالطـون،  شود چيزي زيبا بنمايد  مي سبب
 ،او بـاور البتـه بـه    ؛يم شدبه نازيبايي و زشتي نزديك خواه ،چه از تناسب دور شويمهر

و  هيپيـاس  ةي است. بنابراين در محاوريتناسب و زيبا نداشتنيعني  ،زشتي امري عدمي
امـر زشـت    »دميـورژ «زيـرا   ؛راه نـدارد  ،زشت باشد چيزي كه مطلقاً ،تيمائوسحتي در 

جز آنچه زيباتر از همه  ؛او بهتر و زيباتر از همه است و نبايد چيزي را بسازد .سازد نمي
  ).30، بند1726، ص3ج (همان، باشد

ي، ينيز تناسب را نه خـود زيبـا   پروتاگوراسو حتي  مرد سياسي ةدر رسال افالطون
تناسـب و   نخسـت، معيار سنجش هر كـار را   ،مرد سياسي در .داند بلكه نمايانگر آن مي

نيسـت   درستدر همه جا  كيد دارد كه اين معيارأولي سپس ت ؛داند درست آن مي ةانداز
ايـن   ةانسـان شايسـت   ،گويد با تناسب نيز مي جمهوري). در 286 ، بند1505(همان، ص

  شود كه پذيراي عدالت باشد. مي

 . انطباق با فرهنگ يونان2

آن را  ،چيزي زيباست كه در همه جا و براي همه كس سودمند باشـد و فرهنـگ يونـان   
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چه در گذشته و چـه   ؛در نظر مردمان زيبا باشدواقع زيبا آن است كه . درمحترم بشمارد
  در آينده. 

گويـد اگـر چنـين     آورد و مـي  در نقد اين معيار به ذكر مورد نقض روي مي افالطون
انـد و همچنـين بـراي     كه فرزندان خـدايان  »آياكوس«و نياي او  »آخيلئوس«براي  ،باشد

 ـ  مطابق فرهنگ يونـان  ـ  ودبايد آن باشد كه پس از پدران و نياكان خ ،خود خدايان زيبا
آن است كه پـدر   ،ندارد بگوييم زيبا براي همه اولي معن ؛محترمانه به خاك سپرده شوند

فرزنـدانش بـه خـاك     دسـت   به ،مادرش را به خاك سپارد و خودش نيز پس از مرگ و
نشـان   سـقراط ؟ )550، ص2(همـان، ج  همـه نيسـت   وجز »هراكلس«مگر  ؛سپرده شود

  ).552 - 550(همان، ص شمول نه مطلق و همه ؛نسبي است كامالً ،دهد اين معيار مي

  . سودمندي و نيكي3

چشـم   مثالً ؛است »agathos« ي، سودمندي و نيكييكند كه زيبا سپس بحث مي افالطون
يعنـي سـودمند    ؛و مفيد است يا اين بدن براي دويـدن زيباسـت   زيرا سودمند ؛زيباست

وري  كارآمـدي و بهـره   ،اينجـا مـالك زيبـايي   درواقـع در  . )554، ص2(همـان، ج  است
چيـزي   يي ندارد. درواقع هـر اوري و كار آن است كه هيچ بهره ،زشت بنابراين ؛اشياست

سـودمند اسـت و هرچـه چنـين توانـايي و       ،كه بتواند منظور و مقصودي را برآورد كند
ـ  ئمس پسزشت است.  ،را نداشته باشد يقابليت نـايي و  گـردد كـه توا   مـي از له به اينجـا ب

  ).555 - 554(همان، صاست  زشتي تن،نداش زيبايي است و قابليت ،قابليت
زيرا توانايي بـه   ؛ي باشدايتواند خود زيب گويد سودمندي و نيكي نيز نمي مي افالطون

واقـع توانـايي و سـودمندي    در .)555ص(همـان،   كنـد  آن را نقض مـي  ،كار بد و زشت
يعني توانـايي   ؛خواهند متعلق مي ،بلكه توانايي و سودمندي ؛خود زيبايي نيستند خودي به

گشـت بـه   ازواقـع ايـن همـان ب   افزايـد در  مـي زيبايي است. او  ،كار نيك و سودمندي بر
نـه خـود    ؛واقع سودمندي سبب نيكي اسـت  در .اي نيست سودمندي است و سخن تازه

 ،پس زيبـايي  ،باشدزيبايي و اگر سودمندي به زيبايي معنا شده و سودمندي سبب نيكي 
نه عين معلول. اگر زيبـا علـت نيـك     ؛علت نيك است و علت غير از معلول خود است

 555(همان، ص پس نيك زيبا و زيبا نيك نيست ؛ست، بايد گفت نيك معلول زيباباشد
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دهد و در  را پيشنهاد مي »نيكبختي«به جاي آن  ،پس از نقد سودمندي افالطون). 556 -
  *براي ما زيباست. ،كند هرچه ما را نيكبخت مي :گويد مي جمهوري

 . لذت4

در سرآغاز كتاب نهـم   هومرنظري رايج ميان يونانيان بود.  ،ي و هنرارتباط لذت با زيباي
 سـقراط  از زبان افالطوناند.  هنر با لذت مرتبط زيبايي و نقل كرده اوليس از زبان اديسه
البته مقصود از  .ستكند، زيبا لذت مي براي ما ايجادگويد ممكن است بگوييم هرچه  مي

مانند لذتي  ؛شود لذت در اينجا لذت حسي است كه از طريق ديدن و شنيدن حاصل مي
كه از ديدن جوان زيبا و تصاوير زيبا و شنيدن آواز و خطابه و شـعر خـوب بـه دسـت     

انتزاعي معنوي و  امور صرفاً ،مقصود از لذت ،). در فرهنگ يونان558ص (همان، آيد مي
هـاي مـادي و    ، از لـذات داننـد  بلكه ضمن اينكه عدالت را لذيذ و سـودمند مـي   ؛نيست

 ،بـرد  كه حواس ظـاهري از آنهـا بهـره مـي     هايي محسوس نيز غافل نيستند و حتي لذت
  ... ديدن يك منظره براي چشم لذيذ است و مثالً ؛برايشان مهم است

 ؛شود مي شده زيبا خوانده  هاي گفته تگويد چرا تنها لذ قد اين نظر ميدر ن افالطون
ماننـد   ؛آيند هاي ديگر نيز داريم كه آنها نيز از طريق حواس به دست مي كه لذتآنحال 

از سوي ديگر مـا در پرسـش از زيبـايي بـه دنبـال ايـن        لذت خوردن و آميزش جنسي.
كه  ديمه ما از حقيقت زيبايي پرسيبلك ؛ستچه چيزي زيبا و چه چيزي نازيبا نيستيم كه

لـذت   ،يكند اگـر زيبـاي   ، زيبا نيستند؟ او تأكيد ميآفريند چرا تمام چيزهايي كه لذت مي
هـاي گذشـته وارد خواهـد بـود و آن اينكـه       باشد، همان اشكال ، يعني سودمنديخاص

). نهايـت اينكـه   565ص (همان، نه خود زيبايي؛ ي استجه و معلول زيبايسودمندي نتي
اين  ،هيپياساما در گفتگوي خود با  ؛ريف زيبايي دشوار استتع گيرد نتيجه مي افالطون

چيزهاي  ، چيزي است كه همةكند كه آنچه در تعريف زيبايي به دنبال اوست را بيان مي
بـا  اين در حالي اسـت كـه    ).551ص (همان، زيبا به علت بهره داشتن از آن زيبا هستند

                                                      
رود؛ مـثالً هـر چيـزي كـه بـه       تنها در انسان، بلكه در اشيا و لوازم نيز به كار مي در فرهنگ يونان، سودمندي نه *

  اي افتاده و نفع و سودي براي آدميان ندارد، زيبا نيست. انسان سودي ندارد، زشت است؛ لذا كشتي كه در گوشه
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شناســي و هنــر، مقصــود هنــر و  مــدرن بــه زيبــايي ســريان اومانيســم منطــوي در دورة
آن، ايجاد التـذاذ خواهـد    كار هنري و غايت ، توليد لذت و درنتيجه انگيزةشناسي زيبايي
از كاربرد يا وجه شود و  حواس خالصه مي نر در پوستةواقع عمق ادراك ما از هبود. در

د، هايي طـرح شـون  سشچنين پر آيد و اگر نيزدرت پرسشي به عمل مين عقالني آثار به
شـود  نهاده نمي ها مربوط قلمداد خواهند شد و وقعي به آن پرسشخارج از موضوع و نا

در  زيبـايي صـرفاً   ،آگوسـتين در  پيش از مدرنيته، مثالً ).109ص ،1386(كوماراسوامي، 
تأمل بر امر زيبـا در   ،اما در مدرنيته كه كيفيتي ثابت و پايدار در اشياست؛بل؛ ناظر نيست

ــر، منحصــراً ــر هن ــه شــي  هــاي حالــت ب ــا متمركــز  ءاحســاس انســان در توجــه ب                      زيب
  ).Heidegger, 1979, P.83( شودمي

  و عشق . زيبايي5

. در اين نگرش دگرن اي ديگر به زيبايي مي ين بار از زاويها ،مهماني در محاورة افالطون
 معنـا كـه زيبـايي نتيجـة     دينب گيرد؛ در نظر ميا به عنوان معلول ي ررسد زيباي نظر مي  به

بلكـه   ؛تنها خود بهترين و زيباترين موجود اسـت  شود: اروس نه مي قلمداد )(eros عشق
البتـه   ).197 بنـد ، 420ص 1ج  ،1380(افالطـون،  سـت هـا از او  هـا و زيبـايي   نيكي همة

زشت يـا زيبـا    خود خودي گويد: هيچ كاري به ؛ بلكه ميستايد هر عشقي را نمي افالطون
 و در غيـر آن صـورت زشـت    ، زيبـا بلكه هر چيزي كه به وجهي زيبا كرده شود ؛نيست

و از عشق  نيز فايدروسدر  مهمانيبر  افزون افالطون ).183، بند406است (همان، ص
 ،پنـدارد  زيبابي را با نيكي يكي مي ،آگاثونوقتي  مهماني كند. در رسالة زيبايي بحث مي

 ،كند كه اهل كرامـت بـود و بـا دعـاي او     اهل مانتينه ياد مي ديوتيمانام  هاز زني ب سقراط
 سقراط و در عشق بود سقراطو استاد ا ؛خير افتادأده سال از مردم آتن به ت بالي طاعون
بلكـه   ؛)201 ، بنـد 425(همـان، ص  نه خوب است و نه زيبـا  »اروس«كند  از او نقل مي

 ،درواقـع عشـق   .)204 ، بنـد 428ان، ص(هم زيبايي است خواهاناروس خود عاشق و 
 ،) و هـدف عشـق  206 ، بند430ص (همان، اشتياق به دارا شدن نيكي (و زيبايي) است

 ، بنـد 431(همان، ص ي استيزيبا كردنبارور  ،از عشق بلكه هدف ؛ي نيستايخود زيب
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). 196 ، بنـد 418(همان، ص زشتي سازگاري نيست گويد: عشق را با مي افالطون .)206
عشـق بـه    .)197 ، بنـد 419(همان، ص همواره از زشتي و نابساماني گريزان استعشق 
 ، بنـد 419(همـان، ص  آدميان اسـت  ها در جهان خدايان و خوبي ةهم خاستگاه ،زيبايي

هم  ،ي مطلقايتوان تصور كرد زيب گويد: نمي ي مييزيبا ةدربار ،او در همان گفتگو .)197
نه زماني زيبا و نـه زمـاني    وباشد  قسمتي زشتزيبا و  بخشيزيبا باشد و هم زشت يا 

 بعضـي، زشـت و در نظـر    برخي،نه اينجا زشت باشد و آنجا زيبا و نه در نظر  يا زشت
). در 211بنـد  ، 436(همـان، ص  خود اسـت  ه زيباست و قائم ب و ابداً او ازالً .باشد زيبا

يعني از آن زيبايي اصلي و نهايي كه هر  ؛ي ياد كرده استيزيبا ةاز ايد افالطوناينجا نيز 
  ي خود را از او دارد.يزيبا ،در اين جهان است چيز زيبا

هـايي كـه    دهد كه عشق با آن همه تعريف و توصيف توجه مي ،مهمانيدر  افالطون
تـوان   درواقـع نمـي  و خوشـايند باشـد    تواند زيبا و مندي از زيبايي نمي بدون بهره ،دارد

اينجاسـت  . )201 ، بنـد 424(همان، ص زيبا خواند ،اي از زيبايي ندارد چيزي را كه بهره
خواسـتن   ،گويد هر عشـقي  مي سقراطگردد.  مياز دهد عشق نيز به زيبايي ب كه نشان مي
خواهـان   ،اما اگـر عشـق   ؛استبهره  بيآن  از ،خواستن چيزي كه خواهنده ؛چيزي است
بلكه نيازمند زيبايي است (يگـر،   ؛زيبا باشد ،پس ممكن نيست خود عشق ،زيبايي است

  ).830، ص2، ج1376
 مهمـاني وقتـي در   افالطوناين است كه  ،جا بايد يادآوري كردة مهمي كه در ايننكت
آن دارد كه بـه   خور ستايش است كه ما را بردر گويد: تنها عشقي زيبا و عشق مي ةدربار

واضـح و روشـن بيـان     ،طرزي زيبا دوست بداريم، مقصود و منظور خود را از طرز زيبا
ي طبيعـي  ياينكه مقصود او در اينجا نيز زيبا ،گرچه يك چيز روشن است و آن ؛كند نمي
  آن.  نهم به معناي امروزي آن ؛ي هنريينه زيبا ؛است

  هنر
گويـد، از   سـخن مـي  » هنر«وقتي او از  ،افالطوناز  مانده برجاي هاياساس يادداشت بر
» هنـر «گويد، از  سخن مي» زيبايي«آورد و برعكس وقتي از  كالمي بر زبان نمي» زيبايي«

زيبايي، مانند آنچه در عشـق   ةانديش ،افالطون ديدگاهآورد؛ چراكه از  كالمي بر زبان نمي
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توانـد  اما هنـر فقـط مـي    ؛هاي متعالي ادامه يابدتواند تا قلمرو انديشهشود، مي تجربه مي
 گويي كند و حواس را بفريبد و ذهن را به تغذيـه كـردن از توهمـات سـوق دهـد      تملق

سخن با بسياري از انديشمندان روشنگري، هنـر  نيز هم كانت ).11، ص1388(گامبريج، 
آيـد.  دانست كه يادگيري آنها به كار فلسفه نمياهميت مياي از مناقشات بيرا مجموعه

دو صقع متمايز از يكديگر هستند كه هيچ ارتباط بنيـاديني بـا    ،اس فلسفه و هنراس براين
  .)Surber, 2000, P.48( يكديگر ندارند

وقتـي   ؛ بـراي نمونـه  هنرها تقليد از روگرفت هستند ةهم اساساً ،افالطون ديدگاهاز 
آورده است كه خـود   پديدواقع تصوير انساني را ، درسازد انساني را مي ةمجسم ،هنرمند

توان گفـت ايـن    مي رو ازاين ؛خود رويگرفت انسان در عالم مثل است ةآن انسان به نوب
كـار هنرمنـد دو درجـه از     ،كاپلسـتون رويگرفت رويگرفت است و بـه تعبيـر    ،مجسمه

را بايد در صورت جستجو كرد و او كه به  افالطونبلكه حقيقت در  ؛حقيقت دور است
، 1، ج1368(كاپلسـتون،   ناگزير از خـوار شـمردن هنـر اسـت     ،ستمند ا هحقيقت عالق

هنر به معنـاي خالقيتـي كـه تقليـد از هـيچ رويگرفـت        ،افالطونرو در  ازاين ؛)294ص
دهد كـه شـأن    كساني قرار مي ةاو را در زمر ،وجود ندارد و همين تلقي او از هنر ،نباشد

صـنعتگري كـه    گويد احت ميصر به ،جمهوريهنر را پايين آورده است. در كتاب دهم 
سـت  اواقع او تخت حقيقي را كه همان مثال تخت و امري واحـد  ، درسازد تختي را مي

سـازد كـه بـه     بلكـه چيـزي را مـي    ؛سازد بنابراين او خود موجود حقيقي نمي ؛سازد نمي
 ؛چون رويگرفت موجـود حقيقـي اسـت    ،اين ساخته شده .موجود حقيقي شباهت دارد

تخت روشن و نوراني  ،مبهم و تاريك است و مثال حقيقي ،نسبت به مثال خود رو ازاين
نقاشـي   ساخته،نقاش از روي تختي كه نجار  حال وقتي هنرمندي مثالً .و سرمدي است

آن را سـاخته و   ،هستيم: تختي كه صانع و دنيـورژ  رو روبهواقع با سه تخت  در ،كشد مي
 .آورده اسـت  پديـد رده و تختي كه نقاش آن مثال تخت است، تختي كه نجار درست ك

تخـت   ةسـازند  اي گونـه تـوان بـه    ينجار را نيـز مـ   .حقيقي تخت است ةآفرينند ،صانع
ولي  ؛ن را او ساخته استولي تخت معي ؛سازد چون او گرچه مثال تخت را نمي ؛دانست
 ،اختهزيرا او از چيزي كه صانع و نجار سـ  ؛نه سازنده ؛واقع مقلد استة نقاشي درسازند

سـه مرحلـه از حقيقـت دور     كـم  دسـت  ،سازد بنابراين آنچه نقاش مي .تقليد كرده است
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، 2ج ،1380(افالطـون،   نويسـي نيـز چنـين هسـتند     نمايشـنامه  همچـون  ييهنرها .است
ــزاو از ايــن . )597، بنــد  1170 - 1168ص ــر  ني و حتــي كــار نقــاش را  رود مــيفرات

بر اينكه او مقلد ظـاهر اسـت و نـه حقيقـت،      افزونچون  ؛داند رويگرفت دقيق هم نمي
بـر   چنان است كه شـيء بلكه  ؛گونه است كه تخت وجود دارد نه آن ،نقاشي او از تخت

بستگي دارد كه از كدام زاويه و شرايطي بـه   سبببه همين  ؛شود او پديدار و نمودار مي
بـر او پديـدار    ، طوري خاصرو نگاه كند هاگر تخت را از روب مثالً ؛افكند تخت نظر مي

متفاوت  ،اينكه از پهلو يا باال يا از جهات ديگري تخت را نگاه كندد و اين نمود باشو مي
را  و ذات و ماهيـت شـيء  واقـع نقاشـي ا  ، دركنـد  نقاشي مي ،وقتي نقاش بنابراين ؛است

ـ  مـي بلكه نمود و صورت ظـاهر آن را   ؛كند نمايان نمي رو نقاشـي تقليـد    ايـن از د؛نمايان
همـواره از   ،بلكه تقليد ظاهر و نمود اسـت و آشـكار اسـت كـه تقليـد      ؛ستحقيقت ني

  ).598 ، بند1171 - 1170ص (همان،حقيقت دور است 

  گيري نتيجه
ــراي  ــايي خاســتگاهدريافــت  ،افالطــونب ــرين و اساســي مهــم ،زيب ــرين مســ ت له در ئت
 .داردديگر اين حوزه در اولويـت و اهميـت بعـدي قـرار      لئشناسي است و مسا زيبايي
شده پرسش از حقيقت زيبايي به نوعي در طفيل بحث از جستجوي  مسئله سببهمين 

له ئمس بهدرواقع  ،كنيم زيبايي قرار گيرد؛ زيرا وقتي از زيبايي و زيبا پرسش مي خاستگاه
نـه؟ و بـراي پاسـخ بـه ايـن       مند هست يـا  زيبا بهره ةاز ايد ءدهيم كه يك شي پاسخ مي
خاصـي هسـت يـا نـه؟      ةايـد  ،ييرا طرح كرده كه آيا زيبا اين پرسش ،افالطونپرسش 

  خاصي است. ةايد ،پاسخ او اين است كه زيبايي
تعريـف زيبـايي    ،كـه مصـاديق زيبـايي   اين ضمن تذكر بر ،او در بيان حقيقت زيبايي

نيكبختـي و   ،سـودمندي  ،تناسـب و همـاهنگي   وآزمايـد   را مي بسياريتعاريف  ،نيستند
، بلكـه  سـوبژكتيو زيبايي را نه امـري   ،جديد ةخالف دور بر داند. او لذت را زيبايي نمي

 .دانجام ها به آن مي داند كه داراي مراتب بوده و نهايت زيبايي امري فراحسي و عيني مي
متعلـق   زيبايي است كه خاستگاه همان ايده و نفسه و چنين زيبايي سرمدي، مطلق و في
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وصول و شهود  زيبا هستند. ،منديشان از آن بهره ةانداززيبا به  ياشياو  استمثل به عالم 
كنـد و   مراتبي از زيبايي را سپري مي ،گيرد و انسان به مراتب زيبايي با عشق صورت مي

 .هاي ديگر دارد رسد كه طبيعتي غير از زيبايي اي از زيبايي مي به مرتبه ،در نهايت سلوك
مرحله عبور كند تا به ديدار خود زيبايي راه يابد  به هاي زميني مرحله يانسان بايد از زيباي

 خاسـتگاه ترتيـب   بـدين ؛ نفسه و مطلق اسـت  و نيكبختي و سعادت در ديدار زيبايي في
 كه استزيبايي  ةايدمندي از  زيبايي است و زيبايي هر چيزي به اعتبار بهره ةايد ،زيبايي

  است.متعلق به عالم مثل 
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