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  چکیده
 که معرفت ما از آنها ست کلی ااموریثل لسوفان و مفسران آثار افالطون، مُاز نگاه فی

 وی .دارد ارسطو جای ،آن فیلسوفان در رأس. دگرد میهای عام عرضه ه صورت تعریفب
  .نماید می و نقد معرفی نام کلیات تحتثل افالطونی را درآثار خویش، مُ
نگری و ، به نوعی بازمهمانیرۀ محاوکوشد تا با نقل سخنان افالطون در  میاین نوشته 

 از نو ، باشد تفسیربیشتر از آنکهاین بازخوانی اساساً .  از متن افالطون دست یازدیبازنمای
که شود  میضمن بحث نشان داده . دید نشده استخوب شاید ن چیزی است که  آدیدنِ

  کلی را از مشترک وزیباییتدریجی درک مرحلۀ شناسی، زیبایی سلوک طیافالطون 
نوع هر و از آنجا که به زعم افالطون . نماید می تفکیک زیباییمثال ناگهانی  مشاهدۀمرحلۀ 

افالطون :  کهننتیاست از سای  هتاز قرائت یجهنت ود را دارد،ز شناخت، متعلق خاص خا
مفهوم  غیر از زیباییمثال  ، و بدین ترتیبدکن می جدا زیبایی از مفهوم کلی  رازیباییمثال 
  . است زیباییکلی 

           زیباییمثال  ،زیبایی، مفهوم کلی ای ههای سایزیبایی افالطون، ارسطو،: کلیدیهای هواژ

                                                 
 28/7/87: ید نهاییأیت، 10/5/87:  تاریخ وصول ∗
  استادیار گروه فلسفۀ دانشگاه تبریز ∗∗



 1387بهار و تابستان / 51 سال /203شمارۀ / ادبیات و علوم انسانی دانشکدۀ ۀنشری/ های فلسفیپژوهش

 

62

   مقدمه
که کلی،  آنها با این اتفاق رأی ؛اند تحقایق کلی یا کلیاثل افالطونی مُ  فلسفه،اهلنزد 

در آثار افالطون، خود موجب ها   برخی تبیینشاید نبودِ .بر امور متعدد امکان صدق دارد
  اصلی راجع به موضوعافالطون،به زعم . تعابیر دیگری از سوی اندیشمندان بعدی شده است

  هرچند دربارۀ؛)c341، فقرۀ 7نامۀ ( تتوان چیزی گفت و نگاش مین -  مُثل باشد که- فلسفه
توان گفت و آثار  می، سخنان بسیار خوشبختی آدمی فلسفه و لزوم وجود آن برای ماهیت

  .    از این گونه مطالب سرشار است، افالطون
برد   میم اسم کلیات نیز ناتحت تصریحاً یا تلویحاً  را ، آنهاثلنظریۀ مُبررسی  ، هنگامارسطو

 در .)26a1069-30؛ 7b1038-12؛ 1b987-10 همابعدالطبیع و11a1096-29 اخالق نیکوماخوس(

ممکن نیست  ،»واحد«  به عنوان امری)Idea( که مثالبر آنست ، ارسطو  نامبردهدو اثرهر 
فکر ی د برخشو میگفته  اخالق نیکوماخوسدر .  باشد کثیرن افرادایچیزی مشترک م

 »نفسهخیر فی«ی مانند لذت و ثروت، خیر دیگری هم وجود دارد که یجدای از خیرهاکنند  می
  بررسیبه کند که می تصریح فقرۀ بعددر ارسطو ). 26a1095-27( همۀ خیرهاست علتو 
چون به همان تعداد که  «:نویسد میپردازد و خواهد ب می) universal good (»خیر کلی«

 پس واضح است که ؛شود خیر هم وجود دارد میوجود دارند، گفته . .. ]مقوالت عشر[اشیاء 
بوده واقع ] جوهر و اعراض[ اتخیر، ممکن نیست چیزی به صورت کلی در همۀ موجود

ر همۀ مقوالت و صورت حمل خیر نه ب  زیرا در این. باشدی واحدو در عین حال امر
 .)23a1096- 29 خوساخالق نیکوما ( ».بلکه فقط بر یک مقوله صادق خواهد بود

 موجوداتآن ضمن همۀ مشترک حضور با  ر رامثال خیوحدت مشهود است که ارسطو 
  .تابد میبر نجا  یک

بر فراز  کلیو  صورت مشترک را به عنوان مثال خیر نشانگر آن است که بیان ارسطو 
یگر دربارۀ مثال خیر و دی ارسطویلسفه نیز همین نگاه در طول تاریخ ف. شناسد میخیرها 

 سخنی ، نیست، کلیی از آنهاثل یا یکمُاینکه ادعای . ست شده ا تدریسبحث و ،مُثل
روبرو  بیستمشناسان برجستۀ قرن  از ارسطو تا افالطونی با بزرگانچون. خالف عادت است
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 نیزآن ادعا گر  این، یافتن شاهد یا شواهد تأیید افزون بر.دانند میثل را کلیات هستیم که مُ
   . است کار دشواری

آیا مثال :  که است چنینمهمانیاز محاورۀ حاضر پرسش نوشتار  ،بر اساس این تمهید
 تلقی ارسطو را تأیید  ،مهمانی به عبارت دیگر آیا محاورۀ ؟کلی استهویت ، زیبایی

 ها؟زیبایی بر فراز  مشترککلیها است و هم زیبایی مبدأواحد  هم زیباییکند که مثال  می
 با حفظ ممکن نیست  واحد به عنوان هویت خارجیو را بپذیریم که امراگر ایراد ارسط

 مثال دوجوارسطو شاید باشد، جای تردید در اینجاست که هم وحدت، کلی و مشترک 
  .    آمیخته باشد هم در،هازیبایی را با مقام درک و تعریف کلی از زیبایی

   عشق سلوک افالطون در باب مراحل سخن -یک
 از رود که می سخن زیباییشناخت های  هاز مرحل، مهمانی محاورۀ a-d210 در فقرۀ

اکنون . دانجام می زیبایی مثال دریافت و سرانجام به هدشآغاز  جسم واقع در یک زیبایی
روی ما بر گوید و چه امکانی را  می چه فالطون که امبهتر است ببینیچیز پیش از هر 

داخل های  هشمار، ترجمۀ نقل قول ضمن. یمسبر ینگرشبه ه ارن گشاید تا بتوانیم از ای می
 شدغافل نباید  اما . نشان دهیمتررا بارزموجود های  ه تا مرحلایمرا افزودهعالمت کروشه 

  .از مراحل روبرو هستیمپیوسته که با طیفی 
هایش مثمر ثمر باشد،  نامزد نوسفر عشق اگر بخواهد تالش...  «: نویسد میافالطون 
، اول از همه] 1 [.های جسم محصور و مقید سازد زیبایی ابتدا خویشتن را به امکان ندارد از
 یک جسم زیبایی وی را چنانکه باید ارشاد نماید، سالک نوسفر عشق به اگر آموزگار

-که عالقه و عاطفۀ وی ممکن است گفتگو و مراودۀ پاک بی عاشق خواهد شد؛ طوری

 یک جسم، زیباییسفر باید مالحظه کند که بار دیگر سالک نو] 2 [. سازدزندهآالیش را 
او در این هنگام خواهد دید که اگر .  هر جسم دیگر مرتبط استزیباییچقدر زیاد با 
 تظاهری محدود سازد، انکار قول به یکسانی و وحدت حال هیئت عشق یکخودش را به 

رسید،  عشق وقتی بدین نکته ک سال. استی باطلر، کا]با جسم دیگر[  هر جسمیزیبایی
بگرداند و عالقۀ خود را به ) و زیبا(دوست داشتنیباید خویشتن را دلباخته و عاشق هر جسم 
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 جسم ها، در حد زیباییاهمیت شمردن تفاوت  جسم دوست داشتنی، با ناچیز و بیهر
های جسم در برابر زیبایی سپس باید در یابد که ،سالک] 3 [.متناسب و الزم تنظیم نماید

 روح مالقات کند، اگر چه حتی در زیباییچنانکه هر جا با . ستاح، هیچ های روزیبایی
کالبد جسماً زیبا هم نباشد، در خواهد یافت که آن روح زیبا برای عاشق شدن و 

 و روح زیبا از بابت برانگیختن شوق برای چنین گفتگو و - داشتن بسنده است میگرا
 از این ]4. [کند می شریف است، کفایت که به دنبال تدارک و تولید یک طبیعتای  همراود
و نهادها ارشاد خواهد ها   قانونزیباییسالک عشق به سوی تأمل و تدبر در  ،]به بعد[ مورد
کشف کرد، نتیجه خواهد ها  زیبایی را با دیگر زیباییکه او قرابت هر نوع   میهنگا. شد

 پس از آن،] 5 [. نیستمهمن هم  جسمانی چندازیباییچیزی،  گذشته از هر گرفت که
ای معطوف کرد؛ به گونهباید به سوی علوم ها  و نهادها  توجه سالک را از جانب قانون

 بدین ترتیب سالک عشق ]6 [. هر قسم از علم و معرفت را بشناسدزیباییکه چه بسا 
 یک، ر جزئی و فردی یک پسزیباییوار به ، از تقید بندهزیباییبا مداقه در افق گستردۀ 

ی خواهد یافت و چشمان خویش را به دریای  یک رسم و نهاد واحد، رهایمرد یا
ضمن چنین تأمل و تدبری است که بذر مفیدترین گفتگو .  خواهد گشودزیباییپهناور 

 . و حاصل طالئی فلسفه را برداشت خواهد کردهیافتدرو مراوده و بذر برترین تفکر را 
واحد و خاصی از معرفت نائل خواهد تحکیم و تقویت، به حالت از  آنکه پس تا] 7[

کسی که تا  ... .گویم  می است که از آن سخن زیباییخود شد؛ منظور همان معرفت 
 را به ترتیب درست زیباییو مظاهر ها  این حد به اسرار عشق آشنا شد و همۀ جنبه

سقراط، در این حالت ای . گردد می، سرانجام به مکاشفۀ نهائی نزدیک مشاهده کرد
خود گردد؛ که همان رؤیت  میانگیز ناگهان آشکار که سالک را آن رؤیت شگفتاست 
؛ a-e 210 مهمانی( ».ن بوده است است و آن همه زحمت وی، به خاطر ایزیبایی
   .M. Joyce (1به قلم ؛ ترجمه از متن انگلیسی2002

 و 3)284،ص14محاورات میانی؛ ج  ،افالطون(  گاتری،2)231 تا 229: 1949(تیلور   
، زیباییدریای پهناور  دانش را با ورود به زیبایی وقوف به ،4)207: 1987( روزناستنلی 
 در زیباییبر ناگهانی بودن مشاهدۀ مثال از سوی دیگر ند و شمار مییک مرحله جمعاً 
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، وقوف به 5)114 ص:1375 (کارل بورمان. ورزند میمرحلۀ پایانی سلوک عشق تأکید 
 هر زیباییاز سوی دیگر و ، یکی دانسته زیبایی به دریای پهناور  دانش را با وقوفزیبایی

مظاهر مثال همان خواه در عمل و هنر یا در حوزۀ اجسام،  ، خواه در دانشها و راچیز زیبا
   .شمارد  میزیبایی

 نیز احتماالً، 7)933، ص 2،ج1375(گمپرتس  و تئودور6)837، ص 2،ج1376 (ورنر یگر
 ،ند که پس از آنشمار  مییکی زیباییکران ورود به دریای بیبا   دانشها رازیباییشناخت 

 لندر، در جلد سوم از اثر خویش فرد.رسد می فرا زیباییمرحلۀ روبرو شدن ناگهانی با مثال 
بدون آنکه به گزارش مراحل ، مهمانی از محاورۀ a-d 210 راجع به فقرۀ افالطونبه نام 
  شمارد میرانیهای پیشین نه عنوان غایت سخط را بشناسی بپردازد، سخنرانی سقرازیبایی

  ).27-28، صص 3، ج1970(

لیکن ... «:نویسد می مهمانی شناسی محاورۀ زیباییامیل بریه، در بارۀ مراحل از سوی دیگر 
و دانشها است و از آن ها   جانها و پیشهزیباییمافوق جمال مجسم، مرحلۀ دیگری است و آن 

). 157ص  :1374( ».آید  میها از آن بدرزیبایی است که همۀ زیبایین نیز فراتر، دریای بیکرا
گذارد   می فرقزیبایی کرانوقوف به دریای بی دانشها با زیباییمیان  ، امیل بریه گفتهاینطبق 

   .شمارد می یکی زیبایی را با مثال زیبایی دریای بیکران ران نامبرده،کبرخالف متفو 
، بر دو نکته ر متخصصانبیشتقرائت . رائت روبرو هستیمکه با دو گونه قمشهود است 

 )ب(و است   علومزیبایی، همان درک زیباییوقوف به دریای پهناور  )الف(: تأکید دارد
با بند قرائت امیل بریه،  اما.  استزیبایی مشاهدۀ ناگهانی مثال مرحلۀ پایانی سلوک عشق،

 در اینصورت .گیرد  می یکیزیباییال  را با مثزیباییدریای پهناور الف متعارض است و 
آنها   ولی میان نتیجۀست؛متفاوت ا  نامبرده متفکرانبرداشت برخی ازقرائت امیل بریه با 

امیل بریه مانند دیگر متفکران نیز ه ،8گذاریمب اگر کارل بورمان را فعالً کنار .تفاوتی نیست
نکتۀ  نه مورد اختالف بل ،ب مطلاین. استکلی  زیبایی ، همانزیباییمثال اند که مدعی

ل را مُثی از ارسطو،  همگی آنها به تأسّدر واقعاشتراک امیل بریه با دیگر متفکران است؛ 
نتیجۀ  ، دو گونه قرائت مختلف از متن افالطونحاصلدر این صورت . شمارند می »کلیات«

 قرائت حال اگر نتیجۀ قرائت امیل بریه و. کلی استهویت ، زیباییمثال : ی استواحد
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توان نتیجه گرفت که قرائت ارسطو نیز  میدیگر متفکران در راستای نگرش ارسطو است، 
البته روشن است که کلیات شمردن مُثل، با قرائت . د یکی از دو قرائت باال بوده استهمانن

  .امیل بریه تناسب بارزتری دارد
ها با وقوف به  علوم و دانشزیباییظاهر بیان افالطون، حاکی از جمع میان درک 

مظاهر و  خود از جرگۀ ها دانشزیباییبه گفتۀ بورمان،   است؛ ولیزیباییدریای پهناور 
 یک مظهر با زیبایی میان درک ،روشن است که نزد افالطون .دنباش می زیباییهای  هسای

التفات به وجه آنهم بدین دلیل که . باید فرق گذاشت همۀ مظاهر همانندیوقوف به 
محدود نیست و از همان ) 5مرحلۀ ( دانشها زیباییها به مرحلۀ درک ها، تناییزیبمشترک 

کند تا آنکه   میامور خود نمائی  زیباییمیان و شباهت قرابت دریافت  ،مرحلۀ نخست
« رسیدن به  .گردد  می آزاد عین م این یا آن شیء جزئیزیبایید به سرانجام سالک از تقی

 تحصیل درافالطون، آشکارا از رهیافت تدریجی و سلبی در متن » زیباییدریای پهناور 
ای  ههای سایزیبایی وجود علتکه  ،زیبایی مثال کهدوم آن.  حکایت داردزیباییمفهوم کلی 

گردد؛ حال آنکه درک مفهوم مشترک و  می مشاهدهنفس توسط  ناگهان 9در اشیاء است
های امور زیبایی درک عقلی به کمک حس است و با مقایسۀمحصول ، زیباییکلی 

از آنجا که متن افالطون،  بدین ترتیب،. آید می و تدریجی بدست انتزاعیمختلف، به نحوی 
 فرق زیبایی با مشاهدۀ ناگهانی خود مثال زیبایی میان درک تدریجی مفهوم کلی آشکارا

نی گذارد، با قرائت امیل بریه تعارض دارد و به همین خاطر نتیجۀ قرائت امیل بریه، یع می
مورد تأیید توان  می را نزیبایی مثال با )زیباییدریای پهناور (= کلی زیبایییکی شمردن 

   .افالطون دانست
ممکن   نگاه کنیم،زیبایی موضوع به اعتبار نحوۀ وجودِاگر متن افالطون را     اکنون 

 .قابل کاهش است، به سه منزل  در تقریر دوبارهکه خود، باشدهفت مرحله است نشانگر 
مورد اشارۀ امثال  در بیان افالطون، همان شش مرحلۀعشق  است اگر مراحل سلوک گفتنی 

. دشو میوارد نای  هر روند بحث کنونی خدشنیز باشد، بازهم ب  و امیل بریهتیلور و گاتری
موضوع چگونگی وجود ار به اعتبسیر چرا که بحث اصلی در اینجا، دسته بندی مراحل 
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 باشد؛صراری نیست که مراحل سلوک عشق لزوماً هفت مرحله  هیچ الذا . استزیبایی
  .لیکن در وجود سه منزل، جای تردید نیست

  زیبایی منازل سلوک عشق به اعتبار چگونگی وجود -دو
تواند فروکاسته  میبه سه منزل  موضوعی از چشم انداز ،آنچه از افالطون نقل شد

  و چنانکه از متن نقل شده برر دارند سروکازیباییهر سه منزل با موضوعی به نام . شود
. گردد میها آگاه زیبایی میان و همانندیقرابت  به با تجربۀ امور زیبا،سالک عشق  ،آید می
 از ، وجودچگونگیر هر منزل به لحاظ نظر دمورد زیبایینکتۀ مهمتر این است که اما 

   . منازل دیگر تفاوت داردزیبایی
دلیل . مراحل اول تا پنجم در متن افالطون  برمنزل نخست؛ این منزل مشتمل است

این  عبارت است از آنکه در ، یک منزل جمع کردرا ضمنتوان هر پنج مرحله   میاینکه 
 زیباییای  هگوناز کار داریم که   با اموری محسوس یا نامحسوس سر و،ها مرحله

ی واقع در اشیاء هازیباییشود که با  میبه عبارت دیگر در این منزل شرط . ندبرخوردار
و  بودن ها، نسبیزیباییوجه مشترک این .  روبرو هستیمبشرط شیءهای زیبایییعنی 

وقوف بدین امر خود به تدریج و پس از تجربۀ موجودات امّا  ؛ استآنهارونوشت بودن 
   .نماید میزیبا رخ 

، ممکن نیست هم عرض مثال واقع در موجودات محسوس و نامحسوسهای زیبایی
شود  می، بالضروره موجب زیباییبشوند؛ زیرا سایه بودن آنها به اعتبار وجهۀ تلقی  ییزیبا

که ، امریست آشکار ای هسایهای زیباییشدت و ضعف . تا فروتر از مبداء خویش باشند
 هایزیباییبنابراین در منزل نخست، با . خود با کثرت عرضی و طولی نیز همراه است

 وجوداً عین بوده و در اشیاء حالّ یات عینی هستیم که هوّروبرویا بشرط شیء ای  هسای
        . مندی از اصل خودشان هستندبهره

 و کلی مشترک به معنای زیباییدریافت  و درک از عبارت استاین منزل ؛ منزل دوم
های مشاهده شده در منزل نخست زیبایی نگاهی جمعی به همۀ ،منزلدر این سالک . کلمه

دیدیم که  .سازد می یک مرحلۀ خاص مقید نزیباییافکند و خود را به  می) اولپنج مرحلۀ (
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وار به ، از تقید بندهزیباییافق گستردۀ سالک عشق با مداقه در  ... ]6[« :گفت  میافالطون
 و چشمان هیافترد یا یک رسم و نهاد واحد، رهائی جزئی و فردی یک پسر، یک مزیبایی

  . )b210 مهمانی( ». خواهد گشوداییزیبخویش را به دریای پهناور 
 هر زیباییانکار قول به یکسانی و وحدت حالت ... « :2 افالطون در مرحلۀ تعابیر

 قرابت هر ،که او میهنگا... « :4 و در مرحلۀ ».، کاری باطل است]با جسم دیگر[ جسمی
ۀ مهم است  نشانگر این نکت،)b210 مهمانی( ».کشف کردها  زیباییرا با دیگر  زیبایینوع 

تر، میان یسۀ مرحلۀ باالتر با مرحلۀ پایینبار از راه مقا هر  میکه طی سلوک عاشقانه، آد
های  ه تأکیدهای افالطون در مرحل.برد می پیزیباییامور زیبا به وجود شباهت و قرابت در 

احراز مفهوم  ، از نظرگاه ویگذارد که میگونه تردید باقی ن دوم، سوم و ششم، جای هیچ
 .شود می است که حاصل متعدددر همین دنیا و با دیدن موارد   می برای آدزیباییکلی 

. که مفهوم کلی با حیثیت قرابت و شباهت میان امور متعدد مالزم است روشن است
مرحلۀ ششم با میان یا تفکیک ع جم. بنابراین منزل دوم، منطقاً پس از منزل نخست است

 آشنائی  روندبه،  در متن افالطون به پنج مرحلۀ نخستیا توزیع مرحلۀ ششم مرحلۀ پنجم
، خللی زیبایی رسیدن به مفهوم کلی جهتآنها با امور زیبا و سلب ماهیت خاص تدریجی 

   .سازد مینوارد 
از امور ای  هنظر ثانوی به عدای  ه و کلی، گونمشترکافالطون، مفهوم بر پایۀ سخن  
تک  پیش از آن تکن امور متعددی است که میان هماهمانندی، دیدن گاهاین ن. است

از ای  ه شده، رشتدر کثرت تجربهاست که ) nous(در واقع این عقل . اندمشهود واقع شده
 زیباییوار به ی از تقید بندهرهای. یازد می و به انتزاع آن دست بیند میوحدت همگونی و 

، البشرط زیبایی منزل با این یا آن شیء جزئی و مورد تجربه، نشانگر آن است که در این
است و به همین ای  ههای سایزیبایی مالحظۀ عقلی اشتراک البشرط، زیبایی. سروکار داریم

 البشرط، زیباییبراین اساس، . شود می در آن شرط نمعینی چیز زیباییجهت است که 
 که در دنیا تجربه زیبایی  و مصادیقهمۀ مراتب است و بر  میدارای کلیت و سعۀ مفهو

  .شود، قابل اطالق است می
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 عبارت است از ،باشد می در متن افالطون پایانیمرحلۀ  که همانمنزل سوم؛ این منزل 
در  .هازیبایی مۀ که همیشه و همه جا و از هر جهت زیباست و مبداء هزیبایی مثال معرفت

طون، به تعبیر افالهمین است که ؛  باواسطه استزیباییعالم هبوط، درک و دریافت مثال 
  معرفتحکمت و تحقق حتی افالطون بر آن است که. در دنیا همان یادآوری استمُثل معرفت 

 نفس .)a-b68 فایدون( ه استبعد از مرگ موکول شدجهان به ،  کلمهکاملبه معنی حقیقی و 
تواند نائل شود؛  میو تشبه به وی  زیبایی نسبی مثال معرفتبشری در عالم کنونی، فقط به 

این  افالطون گفتۀبه . ممکن استای  ههای سایزیبایییا ها  معلولدرک  از راه همو این م
رسیدن به مقام برداشت حاصل طالئی فلسفه است؛ همان محصولی ، عشقمرحلۀ از سلوک 

 صول طالئی فلسفه که عبارت است ازمح.  شده استهکاشت پیشین دو منزلکه بذر آن در 
 به مقام رسیدنو   گشتن انسانزیباهمراه است با  ، و تشبه به ویزیبایی مثال مشاهدۀ

   ).a212 مهمانی(دوستی با خداوند 
 از زیباییرؤیت مثال « :گوید می زیباییافالطون پس از اشاره به ثبات و وحدت مثال 

 یک چهره یا دستها یا عضوی از تن را نخواهد داشت؛ زیباییسوی سالک، حالت و هیئت 
 هر موجودی را که به مانند مخلوق زنده یا زیباییت یا  کلمات و معرفزیباییهمچنین 
 بلکه در وحدت –ی دیگر است، نخواهد داشتدیگر واقع در چیزآسمانها یا هر امر زمین و 
 ».مند است و بنفسه به خود قیام دارد و هر چیز دوست داشتنی از آن بهرهنفسهابدی، فی

یک از   را با این شرط که هیچباییزیروشن است که افالطون، مثال ). a-b211 مهمانی(
های زیبایی بر خالف زیباییبنابراین، مثال . کند مینیست، توصیف ای  ههای سایزیبایی

 است؛ بدین بشرط الالبشرط بلکه شرط شیء است و نه ب، نه زیباییمفهوم کلی و ای  هسای
  . یافته از آنهاست و نه انتزاع اای  ههای سایزیبایی نه یکی از زیباییمعنی که مثال 

باط کرد که نتوان است می از سوی افالطون، »زیباییمثال یا خود «نظر به کاربرد عنوان 
، بر علت آنها نیز ای ههای سایزیباییش معنا به بیرون از قلمرو  باگسترزیباییمفهوم کلی 

 ییزیباها، مرتبۀ اتم و اشرف زیبایی به عنوان سرچشمۀ زیباییمثال . پذیر استاطالق
 این اطالق، نه درک دنیوی مثال البته جهت. است؛ و از کوزه همان تراود که در اوست

توان   میاکنون. استای  ههای سایزیباییط سنخیت وجودی میان او با  بلکه استنبازیبایی
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 وجودی  کمالقدم و، تای ههای سایزیبایی نسبت به زیبایی در نگاه افالطون، مثال گفت
حال  .، از سعۀ وجودی نیز برخوردار استای هی سایهازیبایی علت همۀ  و به عنوان.دارد

بر این اساس، . تواند برخوردار باشد می  می، تنها از سعۀ مفهوزیباییآنکه مفهوم کلی 
پذیر است و ثانیاً اطالقای  ههای سایزیبایی، اوالً و بالذات بر زیباییمفهوم مشترک و کلی 

مل است اما قابل حها  زیبایی، بر همۀ زیباییبنابراین مفهوم کلی . زیباییو بالعرض بر مثال 
  . ، بر هیچ چیز دیگری قابل حمل نیست جز خودشزیباییمثال 

 در اشیاء چون ایده، حالّ... « : کهشایستۀ گزارش است بارهدر اینن کارل بورمان تفطّ
مفهوم کلی، به محسوس نیست از این رو ایده، واحد بیرون از کثیر است در حالی که 

ایده، واحد بیرون از کثیر یا واحد در . عکس، واحد در کثیر یا واحد بر فراز کثیر است
 ».جنب کثیر است، در حالی که مفهوم کلی به عکس، واحد قابل حمل به کثیر است

  ). 71-72 صص 1375افالطون، (
سه گونه شناسی با زیباییشود که در سلوک  می آشکارا توجه به آنچه بحث شد، ب
 -3کلی و مشترک و  زیبایی -2، )معلول(ای  ههای سایزیبایی -1: سروکار داریم زیبایی
 قسم زیباییماند  می. های قسم اول و سوم، هویات عینی هستندزیبایی .)علت( زیباییمثال 

 .، ریشه داردای ههای سایدر خود زیبایی ،آنعقلی انتزاع  و هویت ذهنی است دوم که یک
که نیست ای  ههای سایو کلی کلمه، هویتی مستقل از زیبایی به معنای عام زیبایی در واقع

است   می، علزیباییعلم به مفهوم کلی ،  به همین جهت.باشد افزون بر آنها  وامری عینی
افتادن قوای حسی و عقلی در زندگی  باواسطه و انتزاعی و تدریجی که مستلزم به کار

واسطه و ناگهانی است که صرفاً ، درک و مشاهدۀ بیزیباییل اما دریافت مثا. دنیوی است
  . ست اوجود مادر کار عقل یا پارۀ الهی 

   ی ارسطوینگاه مرسومبررسی  -سه
ثال  م،زیباییبا توجه به تفکیک سه گونه آیا از نگاه افالطون :  که شود پرسشاگر
. ن پرسش، مثبت استای  ه و تاریخ فلسفه بارسطوپاسخ ؟ ستا) مفارق( همان کلی زیبایی
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منتقد اصلی به عنوان ارسطو دیدیم که  .اند برجسته نیز بر همین رأی رفتهسانشناافالطون
   .ثل ابا نداردبه جای مُ از کاربرد تعبیر کلیات ثل،نظریۀ مُ

 مفهوم -2، ای ههای سایزیبایی -1 با سه قسم در مواجهه، گوئی به عبارت دیگر ارسطو
 - افالطونو  -او بدین معنی که .شود میی واقع میان دو راه، زیباییثال  م-3 و زیباییکلی 
 یاای  ههای سایزیبایی با زیباییمفهوم کلی جمع  )الف(: دنیکی از دو گزینه را برگزین باید

 ؛پذیرد میشق نخست را  ، برای خودارسطو. زیبایی با مثال زیباییجمع مفهوم کلی  )ب(
. تواند تحقق داشته باشد میجزئی و در ضمن آنهاست که چون به زعم وی کلی با امور 

 با مفهوم کلی، یکی شده و زیباییمثال : ماند میباقی دوم افالطون راه در این صورت برای 
گزینش میان این  بدین ترتیب نزاع فکری ارسطو با افالطون در. نداثل همان کلیات مفارقمُ

وی امبرده در عمل از سوی ارسطو و اخالف گزینش ن. سازد  میدو راهی، خود را نمایان 
مطابق این .  در برابر ارسطو جای گرفته استانجام شده است و با این تلقی، افالطون عمالً

. کند  می، جمع زیبایی را با مثال زیبایی مفهوم کلی ، باید بپذیریم که خود افالطوننگرش
، باواسطه و تدریجی است با  که علم انتزاعیزیباییبر این اساس معرفت به مفهوم کلی 

 اما ظاهراً .واسطه و ناگهانی است یکی خواهد بود که علم شهودی، بیزیباییمشاهدۀ مثال 
وجود دارد و آن عبارت است از این   مین سادگی هم نیست؛ چون مشکل مهای همسأله ب

تعدد و نکته که افالطون نیز همانند خود ارسطو، مفهوم کلی را محصول درک عقلی موارد م
  .آیدو این درک عقلی با اعانت حس به دست میشمارد؛  میدر دنیا میان آنها شابه کشف ت

گیری انداز، آنچه در طول تاریخ فلسفه رخ داده است، گوئی نوعی موضعبا این چشم
 کلی با زیباییجمع .  بوده استزیبایی به دو گونۀ زیباییکاستن سه گونۀ  در باب فرو

 و به عنوان متاعی افالطونی در طول تاریخ فلسفه رایج بودهاست که   میی، تعلزیباییمثال 
 یا آنکه او با سه فالطون، در بین دو راهی بوده استا، آیا اساساًً. داد و ستد گشته است

 جمع میان بر بدون آنکه ، روبرو بوده و هر سه را جایگاهی ویژه بخشیده استزیباییقسم 
       ده باشد؟مجبور ش یباییز با مفهوم کلی زیباییمثال 

که در بیان افالطون به کار رفته » زیباییدریای پهناور «و » زیباییافق گستردۀ «تعبیر 
 مفهوم کلی -2 و زیبایی مثال -1 : ممکن است به دو معنی باشد،)d210 مهمانی (است
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به همین و  . بوده استبا هم هر دو معناو جمع روند تاریخ فلسفه نشانگر پذیرش . زیبایی
مطابق این  .اندآنها پرداختهمعرفی و نقد به  ،تحت نام کلیات ثلمُمنتقدان که خاطر است 

 درک و ،»زیباییدریای پهناور « و »زیباییافق گستردۀ  «ورود سالک عشق به منزل نگرش،
 در حالیکه متن افالطون، آشکارا نشانگر روند. تلقی شده است زیباییدریافت خود مثال 

آغاز کرده و های موجودات محسوس و نامحسوس زیباییبا تجربۀ فکری کسی است که 
آرد و به  میجا پیش چشم   کثرت عرضی و طولی یکها را بازیباییهمگی  ،ومدر منزل د
   .پردازد  می به نحو کلیزیباییتأمل در 

تفکر را ترین گفتگو و  است که سالک عشق، بذر مفیدیین تأملبا چنبه گفتۀ افالطون 
 که باشد شیوۀ دیالکتیک گوهرهمان نامبرده در لسان افالطون بذر رسد  میبه نظر . یابد می
 دنبالافالطون برای مثال، آنجا که . یابیم میسقراطی اولیۀ های  همحاورآن را در های  هنمون

یا  )اثوفرونمحاورۀ ( دینداری و) خارمیدسمحاورۀ ( احراز تعریف یا مفهوم کلی شجاعت
های محسوس و زیبایی تأمل در ، دیگرعبارتبه . است) الخسمحاورۀ ( وستید

 یهازیبایی که مشتمل بر همۀ زیباییعبارت است از جستجوی تعریف کلی ، نامحسوس
و جامع و  پیشنهادی مفاهیم نامبرده هایتعریف است که ی قابل تأملنکتۀ این .باشدای  هسای

 .گیرد میخارجی مورد بررسی قرار های  ه مصادیق و نمونبا استفاده از خودمانع نبودن آنها 
 شناسی در زیبایینامبرده با شیوه های  ه در محاورتعریف کلی روش  چارچوببنابراین،
    .، مطابقت داردمهمانیمحاورۀ 

 ترجمۀ آنرا آوردیم، ]2[ که در بند مهمانی محاورۀ a-d210روشن است که فقرۀ 
 را زیباییسازد و هر یک از دو قسم  می جدا زیبایی از مثال  رازیباییصراحتاً مفهوم کلی 

درک مفهوم کلی در این سلوک  .شمارد  میحله از مراحل سلوک عشقمتعلق دو مر
فهمد و شرط  مینکه افالطون نای  هقول ب.  استزیبایی، شرط نیل به دریافت مثال زیبایی

افالطون صریحاً . ری غریب استشمارد، البته ام میرسیدن به چیزی را، عین خود آن چیز 
ای  ه و اولی را، پلسازد می جدا زیباییمشاهدۀ مثال  را از زیباییدرک عقلی مفهوم کلی 

ها، شرط رسیدن به مفهوم زیبایی بنابراین درک همانندی .شمارد می میبرای صعود به دو
زوم وجود این اما ل.  استزیبایی است و خود این مفهوم نیز شرط نیل به مثال زیباییکلی 
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دو شرط در طول هم، به معنای لزوم وجود آنها در جریان معرفت یا شهود ناگهانی مثال 
 به عبارت دیگر آن دو شرط، در حکم نردبانهای رسیدن به لبۀ یک بام . نیستزیبایی

  .بام نیازی به آنها نخواهد بودهستند و دیگر در پشت
 ادراک ،)e511-d509های  ه، فقروریجمه(در تمثیل خط طی تعبیر دیگری افالطون  

  -ین چیز میان همه چیز نخستیعنی -مثال خیر تا   الزم دیالکتیک صعودشرطرا محسوسات 
یان  از معرفت به شأن مثال خیر و نسبت مباشد اما در دیالکتیک نزول که عبارت .دشمار می

-زیباییسلوک  حلمیان مرانیز پیداست که .  خبری نیستوی با دیگر مُثل، از آن شرط

های  هعبور از سای. وجود دارداقع در تمثیل خط تناظر کلی وشناسی با مراتب شناخت 
سپس نیل به امور ریاضی و سرانجام به مُثل، جریانی محسوسات به خود محسوسات و 

اما مُثل در این عالم محسوس . است که بدون وجود درک حسی و عقلی ناممکن است
، یادآوری شهود پیش از هبوط به مُثلبنابراین معرفت . درآیندتحقق ندارند تا به ادراک 

   .است
 زیرا عبارت .ت، ارسطو با افالطون نزاعی ندارددر خصوص اصل وجود کلی و کلی

دهد که  می، نشان ای ههای سایزیبایی در خصوص کشف همانندی میان مهمانیمحاورۀ 
داند که در همین دنیا برای   میمتعددافالطون، مفهوم کلی را نتیجۀ انتزاع عقلی از موارد 

ی و استقالل  میان افالطون و ارسطو، همان جدایمحل نزاع اصلی. گردد  میحاصل   میآد
ارسطو، دقیقاً مخالف همین جدائی است؛ چون به زعم وی . باشد میمحسوس کلیات از عالم 

  داشته باشندتوانند هویت مستقلی می اشیاء، جدای از جزئیات، نمُثل به عنوان جوهر
اما منظور کدامین جوهر و مُثل است که با هم سر ناسازگاری ). b991 2-3مابعدالطبیعه(

، مقوالت( دارند؟ طبعاً ارسطو جوهر به معنای اولی یا اشیاء جزئی و منفرد را در نظر دارد 
رۀ ارسطو در فق. اند تو از سوی دیگر همان مُثل که از نگاه ارسطو، کلیا ) 16a1-24فقرۀ 

شمارد که  می سقراط، جوهر اولی را عبارت از اشیای منفرد مانند مقوالتنامبرده از رسالۀ 
  .  و نه محمول و مقول بر یک موضوعست در یک موضوع انه حالّ

ی نکتۀ ارسطوی بینیم که نگاه می مقید بمانیم، زیباییاگر به بحث از مورد خاص مثال 
 مشترک و کلی از مثال زیباییست از ندیدن تفکیک گیرد و آن عبارت ا میرا نادیده   میمه
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 با تجربۀ امور متعدد و زیبایی و فراموشی این اصل که به زعم افالطون، مفهوم کلی زیبایی
  به یاد آوردهزیباییآید؛ حال آنکه مثال  میدست ه  آنها در دنیا، بشباهت و همانندیاحراز 

فهم اندیشۀ افالطون تفکیک نامبرده را افزون بر ارسطو، تاریخ فلسفه نیز در . شود می
رسد در اینجا نوعی جایگزینی توسط منتقد اصلی  میبه نظر . شمارد میبیند یا جدی ن مین

 میتفاهآید و طی تاریخ فلسفه از ارسطو تا کنون در حق افالطون، سوء مینظریۀ مُثل پدید 
  .دهد ی م خلط رخزیباییمفهوم کلی  با زیباییمثال پیش آمده و میان  

، جمیع موجودات در موضوع بودنو  حمل  با استفاده از دو مفهوممقوالتارسطو در رسالۀ 
؛ شود اما در موضوع نیست می موجودی که بر موضوع حمل -1: کند میرا به چهار دسته تقسیم 

 اما در شود می موجودی که بر موضوع حمل ن-2، )جوهر ثانی= جوهر کلی(مانند انسان 
 موجودی که هم بر -3، )عرض جزئی(انند سفیدی واقع در این برگ ؛ مموضوع است

 و )عرض کلی(؛ مانند سفیدی به طور کلی شود و هم در موضوع است میموضوع حمل 
جوهر  (سقراط؛ مانند شود و نه در موضوع است می موجودی که نه بر موضوع حمل -4

  ). 2 فصل ؛1383 ،مقوالت() جوهر اولی= جزئی
توان گفت به زعم خود ارسطو، مُثل از  می، همین اصطالحاتاز گرفتن با کمک اکنون 
در دستگاه .  در موضوع نیستندیلشوند و می بر موضوع حمل موجود است که گونۀ نخستِ

بر این اساس، مثال .  نشانۀ کلیت آن است،فکری ارسطو، محمول واقع شدن یک مفهوم
اما متن صریح افالطون در محاورۀ . ذیردپ میحمل ها  زیباییکه بر  ، کلی است چونزیبایی
فرد به را حقیقتی منحصرزیبایی آن مثال تابد و بجای می، تصویر ارسطوئی را بر ن مهمانی
بنابراین از ). a-b211فقرۀ ( استای  ههای سایزیباییچیزی غیر از مطلقاً نماید که   میمعرفی 
م موجود است که نه بر موضوع  از گونۀ چهارزیبایی، مثال مهمانیانداز محاورۀ چشم
گونۀ  (زیباییهوم کلی بدین ترتیب ارسطو میان مف. شود و نه در موضوع است  میحمل

در محاورۀ . ، خلط کرده است)ونۀ چهارم موجودگ (زیباییبا خود مثال ) نخست موجود
 دیگر زیبایین حمل بر هیچ  چنان است که امکازیباییتوصیف افالطون از مثال  ،مهمانی

 به عنوان دستاورد تجربۀ زیباییو از سوی دیگر، مفهوم کلی و مشترک . دارد مین ا روار
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برخوردار است که افزون بر   می، از چنان سعۀ مفهوای ههای سایزیباییمیان شباهت 
    . را نیز داراست؛ هر چند بطور بالعرضزیباییدق بر مثال ، امکان صای ههای سایزیبایی

فت از عقیدۀ درست متفاوت است و هر یک از این دو نوع معربه زعم افالطون، 
، شناختوجود دو نوع در واقع از نگاه افالطون، . هستندای  هشناخت، دارای متعلق ویژ

  با درستۀ تقابل عقید.)d-e51 تیمائوس( استو موضوع دلیل وجود دوگونه متعلق خود 
 آن راه نشان داده طیالریسا با  راه دانستن تمایز میان ه صورت بمنوندر محاورۀ ، معرفت

 با )باواسطه(  تمثیل افالطون حاکی از تمایز میان شناخت مفهومی).a-b97فقرۀ ( شود می
، تفکر زیباییمفهوم کلی راجع به  کشف عقیده درست . است)واسطهبی( شناخت شهودی

فالطون چنانکه ا است و ممکن است به نتیجۀ مناسب هم نرسد؛ انتزاعی و باواسطهعقالنی 
  این تفکرمحصول. رسد مین از مفهوم کلی جامع و مانعبه تعریف ها  در برخی محاوره

بازیافت شهود ، زیباییاما معرفت یا یادآوری مثال . ، قابل بیان و نگارش استنیزعقلی 
 و ارائۀ نظریۀ منونپارادکس تحقیق در محاورۀ . تاسپیش از هبوط  نفسانی و تجربۀ

، نشانگر وجود آن شهود پیشین و )e81-c80های  هفقر( اه گریز از آنبه عنوان ر یادآوری
نماید که چنین تجربۀ شهودی با زبان دنیوی قابل  میطبیعی . امکان تحقیق در این دنیا است

  .  بیان و نگارش نباشد
، فیلسوف و شهود آن است و اگر زیبایی همین حقیقت  جمله، ازاگر موضوع فلسفه

، در این صورت، افالطون معترف است که در خصوص )b204فقرۀ ، مهمانی(  استاروس
). c341، فقرۀ 7نامۀ ( و شهود آن، نه چیزی نگاشته و نه خواهد نگاشتبرین حقیقت 

 از نظرگاه افالطون، انسان خردمند برای بیان حقایق با زبان و گفتار بشری افزون بر این
عین گرفتار البی برای عوام، بیان چنان مطکوشش جهت که  ورزد؛ چرا میگستاخی ن

در واقع از نگاه افالطون همۀ  ).c 344همان، ( ساختن آنان به حیرت و حسادت است
ان، ظرفیت شنیدن حقایق را ندارند و گفتن بعضی حقیقتها مایۀ انسانها به طور یکس

  . گمراهی برخی خواهد شد



 1387بهار و تابستان / 51 سال /203شمارۀ / ادبیات و علوم انسانی دانشکدۀ ۀنشری/ های فلسفیپژوهش

 

76

  افالطون 7نامۀ شمارۀ  تأییدِ -چهاذ
 مراتب خصوصافالطون در . را شاهد آورد 7نامۀ توان  میلب باال، ادر تأیید مط

برای هر آن چیزی که هست، سه طبقه از امور وجود دارد که از راه « :گوید میشناخت 
آنها، معرفت بدان چیز باید بدست آید؛ مورد چهارم، خود معرفت است و به عنوان هویت 

بدین ترتیب ما .  باید جای دادپنجم، متعلق بالفعل معرفت را که خودِ واقعیت حقیقی است،
   .نخست یک نام، دوم یک وصف، سوم یک تصویر و چهارم یک معرفت از آن امر داریم

 خواهی بفهمی، مورد خاصی را در نظر بگیر  میاگر معنی آنچه را که هم اکنون گفتم
ه برای نمون] 1[.یکسان بر هر چیزی اطالق کنای  ه نظریۀ باال را به شیو،بر این اساسو 

در وهلۀ دوم ] 2[.نام این چیز همان است که اکنون اطالق کردم چیزی به نام دایره هست؛
برای مثال توصیف . گردد میو عبارتهای فعلی تألیف   میتوصیف دایره است که از اسا

چیزی که در هر : شود به صورت ذیل است میچیزی که گرد و دایره و محیط دایره نامیده 
از ای  هدر جایگاه سوم، طبق] 3[.برابر باشدهای  ه پیرامون، فاصلجای آن میان مرکزش با

 –گردد  میچرخد و نابود   میشود و روی دستگاه خراطی  میشیء است که ترسیم و پاک 
که ای  ههمان دایر. دهند میها فرایندهائی هستند که دایرۀ حقیقی را تحت تأثیر قرار ناین
در جایگاه ] 4[.استها  ه متفاوت از همۀ این دایرهاند؛ چونکدیگر بدان مرتبطهای  هدایر

ها را باید به عنوان هاست؛ همگی اینچهارم معرفت و فهم و عقیدۀ درست در بارۀ دایره
اذهان یافت تر است و بلکه در چیزی شمرد که از گنجیدن در اصوات و اشکال اجسام فرا

ده و سه عامل پیشتر یاد شایرۀ واقعی د] 5[ت خود، آشکارا از ذا و به موجب دشو می
 به بیشترین اندازه با هویت پنجم قرابت و شباهت ، معرفت،از این چهار مورد .اند تمتفاو

این تعلیم، .  دورتر هستند]دایرۀ واقعی [که سه مورد نخست، از آن هویت دارد؛ در حالی
لت  و عدازیباییاعم از صاف و منحنی و خیر و ها  و سطحها  به خوبی در باب شکل

   ).a-d342فقرۀ ( ».صادق است... نیز  
افالطون در ادامه بر آن است که بدون نیل به چهار مورد نخست، کسی به فهم کامل 

افزون بر این افالطون دو ). e342، 7نامۀ ( دست نخواهد یافت) هویت حقیقی(مورد پنجم 
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باید با   میلتچنانکه در آغاز گفتم، بررسی فضیلت و رذی« :نویسد می  از آنصفحه بعد
تحقیق دربارۀ آنچه به طور کلی بر وجود، صادق و غیر صادق است همراه باشد و باید که 

ها  و تعریفها  مفصل نامهای  ه وقتی مقایس.با مداومت در زمانی طوالنی انجام یابد
آنکه طی بحث   و پس ازاعمال شدو ادراکات بصری و دیگر ادراکات حسی ] هاتوصیف[

های عاری از هر گونه حسادت، روی این موارد ا استفاده از پرسش و پاسخخیرخواهانه ب
، فهم هر یک از فضیلت و رذیلت برافروخته ای همداقه انجام پذیرفت، سرانجام به جرق

کار گرفت، غرق ه که همۀ قوای خود را تا نهایت توان بشری ب  میگردد و عقل، هنگا می
   ). b344،7نامۀ ( ».گردد میدر نور 
همۀ امور حقیقت وشن است که افالطون، اوالً رویکرد معرفتی خود را به بررسی ر

مفصل راجع به   می میان مرتبۀ چهارم که معرفت ذهنی و مفهوثانیاً،. تعمیم بخشیده است
آشکارا  دایرۀ حقیقیبا خود  - استمفهوم کلی دایرهو احراز احکام در خصوص  -ها دایره

. »شود میدر اذهان یافت «ن قسم از معرفت ای هگوید ک می او صریحاً .گذارد  میتفاوت
 گرد که شرط التفات اشیاءبدین ترتیب درک تدریجی مفهوم کلی دایره و برگرفتن آن از 

قبول ، مقتضی )معرفت دنیوی به مثال دایره(= ست  و یادآوری آن ابه خود مثال دایره
سوم آنکه روش . ل دایره استمثاخود معرفت جدائی میان معرفت مفهوم کلی دایره با 

مطرح شده عبارت است از بررسی دایره و ارائۀ معرفت ناظر بر آن، با استفاده از  اشیاء 
 سش و پاسخ معطوف به کشف حقیقت؛پربردن  کاره  بمحسوسِ منقش به نقش دایره و

 همان هویت خود دایره است که به تعبیر افالطون به نحو شهودی و ،ن حقیقتای  هالبت
بدین . گردد می و نفس بشری در نور غرق نماید میجلوه   میشراق از عالم باال بر آدا

  .   اند دایرۀ حقیقیترتیب چهار مرحلۀ نخست، همگی مقدمات نیل به شهود نفسانی
، میان مفهوم کلی یک چیز که محصول تعقل نیز 7نامۀ  است که بر اساس آشکار

واسطه است، باید  که فقط مشهود به شهود بیانتزاعی و تدریجی است با حقیقت آن چیز
باز در تأیید همین مطلب بر آن است که مراحل اول تا چهارم، به افالطون . تفاوت گذاشت

لیکن، کسی ممکن است همیشه دربارۀ « :اعتبار متعلق نیز با مرتبۀ پنجم تفاوت دارند
!  سخن بگوید]معرفتصویر جسمانی و نام، توصیف، ت [ویژگی مبهم هر یک از چهار مورد
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 واقعیت بالذات: چنانکه اندکی پیش گفتم نکتۀ مهم این است که دو امر وجود دارد
)essential reality ( کیفیت جزئیو) particular quality .(که عقل در   میو هنگا

، عقل را با امر جزئی بالذات است نه جزئی، هر یک از چهار موردامر جستجوی معرفت 
گفتاری و خواه در هیئت جسمانی که متعلق جستجو نیست روبرو خواه در صورت 

بدین ترتیب جای تردید نیست که با دو گونۀ از شناخت ). b-c343، 7نامۀ ( ».سازند می
تقابل واقعیت بالذات  .باشند میروبرو هستیم که هر یک، دارای متعلق مخصوص به خود 

آن کثیر های  هبا سایواحد ان یک مثال با تقابل میما با کیفیت جزئی، نشانگر آن است که 
تذکر افالطون در خصوص متعلق جستجو نبودن کیفیت جزئی، حاکی از آن . مواجه هستیم

در  اما. غفلت ورزیدنباید است که از خلط میان امر جزئی با واقعیت بالذات یا خود مثال 
، کلی تلقی شده یعنی واقعیت بالذات. نگاه امثال ارسطو، گوئی همین خلط رخ داده است
 شمردهیکی ) یتع واقآنهای  هیا سای( و معرفت واقعیت بالذات با علم به کیفیت جزئی

 دایره یا  محسوسهایدر حالیکه کلیت، همان جنبۀ قرابت و شباهت میان نقش. شده است
     . اشیاء مدور است

 مفهوم ناختش افالطون میان بینیم می، مهمانی در کنار محاورۀ 7اکنون با لحاظ نامۀ 
 است  کلی، محصول روندیزیباییشناخت . نهد می تمایز زیبایی با خود مثال زیباییکلی 

 در پیش از هبوط آغاز شده و پس از هبوط نیز با تجربۀ زیباییکه آغاز آن با دیدار مثال 
از این به بعد، نوبت . آید  میدسته  آنها، بهمانندیو درک عقلی ای  ههای سایزیبایی

 و هویت مهمانیمرحلۀ هفتم در محاورۀ ( است زیباییو مواجهۀ ناگهانی با مثال معرفت 
لذا همۀ مراحل پیشین، . دهد میکه صرفاً در ساحت نفس بشری رخ ) 7نامۀ پنجم در 

در بنابر آنچه گفته شد، .  استزیباییشهود نفسانی مثال بازیافت مقدمۀ رسیدن به آستانۀ 
-زیبایی از سیرد سه منزل در سلوک عشق را به صورت توان رون  میمحدودۀ عالم هبوط

و سرانجام ) زیباییمفهوم کلی  ( البشرطزیباییبه ) ای ههای سایزیبایی (های بشرط شیء
  . کردارائه) زیباییمثال  ( بشرط الزیباییرسیدن به 
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      نتیجه -پنج
  : را نتیجه گرفتنکاتیتوان   می ،نظر به آنچه بیان شد

ف ارسطو با افالطون نه در قول به وجود کلی بلکه در کلیت و  اختال-نخست
و از محل  ارسطبرداشت نشان دهد  تاکوشید  میاین نوشته .  است مُثلهمزمانِوحدت 

 محاورۀ هایمتن. دتردید داردرنگ و جای ،  و نقد ناشی از آننزاع خویش با افالطون
 را زیبایید که افالطون مقام وجود مثال مستقیم و غیرمستقیم، بیانگر آن بو 7نامۀ و مهمانی 

 اما ارسطو در تقریر نظرگاه افالطون، مُثل را کلی. دساز می جدا زیباییکلی از مقام مفهوم 
فرد است با مفهوم کلی بهوهر اولی و منحصر را که جزیباییشمارد و با این کار، مثال  می

از اینجا به بعد است که او . ددان می که یک مفهوم مشترک معنوی بیش نیست، یکی زیبایی
  !گیرد می را به باد انتقاد ، از مُثل افالطونیتلقی ارسطوئی بلکه ترجیحاً ،مُثل افالطونی

، )معلول(ای  ههای سایزیبایی -1: دگذار می  فرقزیبایین میان سه گونه افالطو -دوم
سوم، از سنخ  دو قسم اول و زیبایی). علت (زیبایی مثال -3 و زیباییمفهوم کلی  -2

و قائم به عقل بشری  قسم دوم از سنخ هویت ذهنی زیباییهویات عینی است؛ در حالیکه 
 از نگاه افالطون، مدرَک به درک عقلی است؛ یعنی باواسطه و زیباییمفهوم کلی . است

بدین ترتیب .  داردتفاوت زیبایی اگهانی مثالمشاهدۀ ن است و با به اعانت حستدریجی و 
مفهوم کلی . یک متعلق خاص خود را داراست  از شناخت روبرو هستیم که هربا دو گونه

همانند  ایِ ههای سایزیباییالبشرط است که با انتزاع عقلی از مشاهدۀ   می، مفهوزیبایی
های زیبایی، امری بشرط ال است و هیچیک از زیباییآید؛ حال آنکه مثال   میبدست

 زیبایی غیر از مفهوم کلی زیباییبنابراین، مثال . ء آنهاست نبوده بلکه مبدا)بشرط شیء(ای  هسای
  .است

مالحظۀ نفس و مُثل علیت  جه بهتو، » استیادآوری، معرفت«نظریۀ بهتر فهم  -ومس
، به مُثل نفس  و پیشینمعرفت شهودی .را الزم داردو پس از آن هبوط بشری در پیش از 

-بته افزون بر این بعد تکوینی، شرطال.  از عالم محسوس به ساحت معقول است سیرپایۀ

 نیز الزمۀ  یا مرگ اختیارید راهنما و علم به جهل و فراغتوهای تشریعی همچون وج
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، نبدامعرفت  به ناچار، باشددر دنیا ناممکن  زیباییواسطۀ مثال شهود بیقتی و.  استسیر
وم کلی  مفهبه از آنجا که عقیدۀ درست  و. خواهد بودبازیافت شهود پیش از هبوط

مثال  مشاهدۀ یا است، ممکن نیست به معرفت  در دنیاتعقل انتزاعی، محصول زیبایی
، ) به طور کلیزیباییتعریف (= ای  ههای سایزیباییدرک  ، بدین ترتیب. مبدل گرددزیبایی

   . برسدزیباییشهود مثال تجدید سازد تا به آستانۀ   میآمادهنفس را 
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  هانوشتپی
در آن منبع، ترجمۀ انگلیسی . نبع سوم در ردیف منابع انگلیسی مراجع شودبه م -1

  .  آمده است574 تا 526های  ه است و ضمن صفح Michael Joyce از مهمانیمحاورۀ 
های زیبایی و »علم«، باید به ]زیباییسالک شناخت [سپس او ... «  :گوید می تیلور -2

ان را برای سالک به عنوان اقیانوس وسیع و ها که خودشعقالنی آن، معطوف شود؛ همان
 زیبایی وقوف به مثال روتیل) 30 تا 229: 1949( ».ها نمایان خواهند ساختفراگیر خوشی

را عبور به ورای علم شمرده و آنرا نوعی تماس مستقیم یا به قول قرون 
 دیگر، به عبارت. داند  می یا وجود اعلیزیباییبه مثال ) Vision( »بصیرت«وسطائیان،

  .)231 تا 230: همان(» معرفت بحثی«نه   است و»واسطهآشنائی بی«، زیباییوقوف به مثال 
... « :نویسد می است مهمانی گاتری، در گزارش خود که بیشتر تلخیص محاورۀ -3

ی به مرحله] هازندگی و قانونهای  ه شیوزیباییمشاهدۀ [چنین کسی بایستی از این مرحله 
 دانش به طور کلی منتقل شود، و دیگر در بند یک تن یا یک روح یا یک زیباییی مشاهده

ی درخشانی در پهنههای  ه، بر اندیشزیباییکار باقی نماند، بلکه با خیره شدن به کل دریای 
بود برای دیدار ناگهانی این ای  هآنچه گفتم همگی مقدم. ... فلسفه دست خواهد یافت

  ).  284،ص14 ج محاورات میانی؛ ،افالطون(  ». خیره کنندهزیبایی
 را طی a-d 210 فقرۀ ،Plato’s Symposiumاستنلی روزن، در اثری به نام  -4

تا ... « :نویسد می مهمانیاو در ترجمۀ متن . دهد می مورد بحث قرار 277 تا 263صفحات 
 نگاه بهببیند؛ نیز با ] علوم[ را در آنها زیبایی، ممکن است ]زیباییاخت سالک شن[آنکه او 
دارد؛ خواه  می را در یک مورد واحد دوست نزیبایی ، مانند یک برده در مقیاس بزرگزیبایی
  ).20: 1987( ». در یک رسم زیبا باشدزیبایی در یک پسر یا مردی زیبا و خواه زیبایی
: نویسد میدربارۀ مرحلۀ مورد بحث  افالطون  کارل بورمان طی اثر خود به نام-5

فراتر بنهد   می در زندگی عملی دست یافت باید گازیباییه به شناخت سالک پس از آنک«
زندگی عملی باید تحت رهبری دانش و معرفت قرار (ها وقوف بیابد  دانشزیباییو به 
؛ از این پس دیگر پایبند مظهری واحد نخواهد بود بلکه به سائقۀ عشق به دانش، )گیرد
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ترین معرفت راه خواهد سرانجام به حریم عالی خواهد آفرید و زیباییو سخنان ها  اندیشه
 ضمن توصیف بعدصفحۀ یک  رمانوب). 114ص ، 1375(» . یگانهیافت، به معرفت زیبای

 یک جسم یا یک شکل یا یک تصور یا یک زیباییش مثل ازیبایی« :گوید می زیباییمثال 
و چه در حوزۀ هر چیز زیبا، چه در دانشها و چه در عمل و در هنر . ... اندیشه نیست

  ».ور است زیباست که از زیبای فی نفسه بهرهاجسام، تنها بدین سبب 
بارۀ مراحل هدف همۀ سخنان سقراط در« :نویسد می پایدیا یگر در جلد دوم کتاب –6
 دیالکتیکی چیزهای زیبای »باهم دیدن«اسرار عشق، نمودار ساختن فرایند های  هو پل

صعود پله به پله، به شناسایی . امحسوس است ن»زیبای فی نفسه«یت  و رومحسوس،
انجامد، و در این مرحله عاشق که از اسارت عشق آتشین به انسانی  میزیبایی همۀ دانشها 

آورد و پس از   می»کران زیباییدریای بی«ا فعالیتی خاص آزاد است، روی به خاص ی
اکی و صفا و دور از گذشتن از همۀ انواع دانشها و هنرها، زیبایی خدایی را در کمال پ

  ). 837، ص 2ج،1376( ».کند میشناسد و نظاره  میهمۀ پدیدارهای فردی 
 طی بیان مطالب افالطون راجع به متفکران یونانی گمپرتس در جلد دوم از کتاب -7

یابد و زیبایی  می دانش راه زیبایی اعمال به سوی زیباییآنگاه از «: گوید میسالک عشق 
آشنا شد از آن پس  چون از این طریق با مظاهر گوناگون زیبایی. کند میآن را نیز تماشا 

ماند بلکه  می نوجوانی یا نفسی یا عملی نزیباییشود و در اسارت  میپایبند مظهری واحد ن
های  هبیند و در آن حال بسی سخنان زیبا و اندیش میکران زیبایی را در برابر خود دریای بی

یابد به وجود یگانه شناسایی خاصی که  مینیروئی که از آنها آفریند، و به یاری   میژرف 
چنین کسی همینکه به مقصد عشق رسید یکباره . گردد میخود زیبایی است، واقف موضوعش 

 »].؟گردد می[ گیرد  میانگیزی، که صورت اصلی زیبایی است، روبروبا زیبایی حیرت
     ).933، ص 2ج،1375(

ده ای  همدعی است کافالطون  کتاب خویش به نام  از71-72 بورمان در صفحات -8
 . مقالۀ نقل شده استمتن این مطلب در بند دو از . غیر از مفهوم کلی است یا مثال،

  نیزفایدون محاورۀ d100، در فقرۀ فایدروس و مهمانیهای  ه افزون بر محاور-9

  . است رفتهتأکیدای  ههای سایزیبایی نسبت به همۀ زیباییبر علیت مثال آشکارا 
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