
  

  

  

  هنر ئالیسم درر نقد افالطون بر
  احمدرضا معتمدي

  چکیده

زمین به  هزار و اندي ساله فیلسوفان مغرب اما ناشناخته فلسفه غرب، نقد دو ،یکی از نقاط مبهم و پرگفته

آنان همواره مدینه فاضله افالطونی را ناکجاآبادي ضد شاعرانه و مبتنی مواضع فلسفه هنر افالطونی است. 

اند. این موضـع ضـد افالطـونی فلسـفه غـرب از صـدر تـا ذیـل          بر تبعید هنرمندان از شهر تصویر ساخته

مابعدالطبیعه غربی حکایت از حکمتی رازمند در آراء منتقدانه ایـن حکـیم نسـبت بـه حقیقـت هنـر در       

اما معطوف به کشف  ،دي است. نوشتار حاضر درصدد است تا تبیین هر چند اجمالیساحت شهر و شهرون

گرایشی که امروز با خلـق   طون بر رئالیسم در هنر ارائه دهد؛حقیقت متعالی اثر هنري، از ناحیه نقد افال

 هاي ارتباط جمعـی نـوین در   رسانه جانبه در سپهر چون عکاسی و سینما به گرایش همه هاي نوین رسانه

شناسی افالطون از این گرایش هنري یک راهبرد کلیدي و راهگشا در عرصـه فرهنـگ    آمده است. آسیب

اي و هنري است. پرسش اصلی این  بندي آثار رسانه بخشی و صورتبردي و رویکرد بنیادین در ساختارکار

 آلیسـم افالطـونی و   نظـام ایـده    محدوده صرفاً در شناسی افالطون، زیبایی هآیا نظریپژوهش آن است که 

ابعاد یـک   نفسه در فی رمزگشایی است یا آنکه خود، ي وآورقابل فر ی صور معقول،ختشنا ساحت معرفت

اي از نظـام   برساخته افالطون، "گرایی حقیقت" آیا پذیري برخوردار است؟ گسترش مرجعیت و یم ازداپارا

بنیـاد   اسـت کـه بـر    عقالنـی  هـاي  ایـن نظـام صـورت    ،بـرخالف  یـا  جهان مثالی اوسـت،  معقول و صور

 صورت بخشیده است؟ چـرا  "هاي حقیقت انگاره"ابهمث هب را "هاي معقول ایده"گرایی بنا گردیده و حقیقت

نقد افالطون بر رئالیسم  است؟ "یاي حقیقتؤر" بل تعبیرِ ،"پدیدار طبیعت" نه تصویرِ هنر نزد افالطون،

است. پیشگیري از قربانی » طبیعت زیبایی«بدون رازورزي با » زیبایی طبیعت«در هنر، نقد نظرورزي به 

و تذکر به حقایق اصیل وجود در برابـر تقلیـل و فروکاسـتی    »واقعیت«در پرستشگاه » حقیقت«ساختن 

  ت.هاي ثبت جهان مادي و فیزیکی اس انداز هنرمند بر عدسی چشم

  کلیديواژگان 

  گودیال دیالکتیک، زیبایی، زیبا، واقعیت، حقیقت، الهام، ،تخنهیس، سپوئ یس،سم می

                                       
 اندیشه اسالمی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و                                                 Email: drmotamedy@gmail.com 

 28/07/91تاریخ پذیرش:        14/02/91تاریخ ارسال: 

 365-404/ صص  1392 بهار/  66شماره /  دومبیست و فصلنامه راهبرد / سال 
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هـایی از   (به مثابه پرسش مقدمه

  افالطون)

ــا   ــون ب ــا افالط ــی  آی ــالی"تلق از  "انفع

تیزي سـ  دانـش  خردگریزي و هنري، "تقلید"

ــا هنـــر، ــازگاري حکمـــت بـ  تـــراژدي، ناسـ

حکم "صدور  ناتوانی از و شعر "يوگر جزوي"

هنري نایل  "کنش"به درك درستی از ،"کلی

و  "هنـر "نشده است؟ آیا بـه زعـم افالطـون    

اند؟ آیا  اموري کامالً متمایز و بیگانه "زیبایی"

را  شایســتگی آن "هنــر"معتقـد اســت کــه   او

 "زیبـایی "خطیري چونـان   مرزمام اکه ندارد 

ـ  را گونــه  آیــا افالطـون هـیچ   دسـت گیـرد؟   هب

شـناختی  "یا اعجـاز  "زایی معرفت"ی از حتسا

  را بازنشناخته است؟ "هنر

را  "طبیعـت زیبـا  "چرا افالطون تقلید از

حقیقـت  "به برزخ  "حقیقت" تبعید از بهشت

 و "زایــش" کنــد؟ چــرا تعبیــر مــی "مجــاز و

 ،"گرایی حقیقت"بنیاد در  در هنر، "آفرینش"

 آن به جانب تقلیـد و  " استحاله" و "مسخ" و

 "گرایی واقعیت"رویکرد به  ریشه در ایی،مبازن

  دارد؟

ــد   ــه تقلی ــرد ب ــم و رویک ــرا رئالیس از  چ

ــف واقعیــت،  زوالِ و "آفــرینش هنــرِ" تحری

افالطــون  در پـی دارد؟  را "هنـري  آفـرینشِ "

 "یسسـ پوئ" و "یسسـ م می"تی میانسبچه ن

 " برابـر نهـاده   "تولیـد " کنـد؟ آیـا   برقرار مـی 

تقلیـد بـه    است یا آنکه خود نـوعی از  "تقلید

 "واقعیـت "چه امکـانی در ذات  رود؟ شمار می

ــاحت   ــه در س ــت ک ــه اس ــایی" نهفت  ،"بازنم

 کنـد؟  دچـار مـی   دگردیسـی را به  "واقعیت"

 ســـخم ،"نمـــودار" چگونـــه در "واقعیـــت"

  شود؟ می

 دیالکتیک گفتگو  -1

اس یـــهیپ" پرســـش ابتـــدایی کـــه در

"بزرگ
1
"الـیس "ت اهـل  سیفسقراط از سو ،

2
 

بیانگر  دهد، او به مصداق پاسخ می پرسد و می

"واقعیت" ی منشِعنو
3
انگارانـه در رویـارویی    

"حقیقت"انسان با  تاریخیِ
4

هیپیـاس   اسـت.  

 گوید که اهالی اسپارت نه به علم نجـوم و  می

 نـه عـروض و   هندسـه،  سـاب و حنـه   افالك،

اما رغبت وافر  کنند، ابراز نمیموسیقی شوقی 

هــاي  افسـانه  هــا و قصـه  دهنــد تـا  نشـان مـی  

ــا  پیشــینیان را بشــنوند. يِ"زیبــا" ســقراط ب

"زیبا" ۀاستماع واژه ترکیبی قص
5
مثابه یک  هب 

ــت" ــاب  "واقعی ــی را در ب ــایی"پرسش "زیب
6
 

کنـد کـه    عنـوان مـی   "حقیقـت "مثابه یک  هب

برخی از آثـار   "زشتیِ"چندي پیش در جایی 

برخی دیگر را سـتوده   "زیباییِ"نکوهیده و  را

                                       
1 .Greater Hippias 
2 .Elis 
3 .Reality 
4 .Truth 
5 .Beautifull 
6 .Beauty 
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را  طانتقـاد سـقرا   ،مخاطبان اما یکی از است،

شماتت کرده است که تو که  برنتافته و وي را

 از چیسـت،  "زیبـایی " و "زشـتی "دانـی   نمی

  کدام است؟ "زیبا"و "زشت"دانی که  کجا می

هیپیـاس دوبـاره پرسـش از     الوصـف،  مع

پاسـخ   "واقعیت" را به اعتبار ،"حقیقت"ذات 

 بگـویم،  را "حقیقـت " بناست، اگر« گوید: می

 ،"زیبـا "مجاب خواهم ساخت که دختر  را تو

 )Greater Hippias, 287 e(» است. "زیبایی"

کیـد پیشـین سـقراط بــه    أرغـم ت  ایـن علـی   و

پرسـد کـه چـه     نمی تو از هیپیاس است که او

خواهـد بدانـد کـه     او مـی  اسـت؟  "زیبا"چیز 

خواهـد   حقیقت او مـی  در چیست؟ "زیبایی"

ــد، ــه  بدان ــا"آنچ ــا"را  "زیب ــی "زیب ــد م  ،کن

  ).Greater Hippias, 287 d( چیست؟

سـاحت   آنچه افالطون در رسد نظر می هب

ــر  ــفه هن ــا فلس ــ ی ــروزین   هب ــطالح ام  آناص

 از فلسفی در جستجوي آن است، زیباشناسیِ

 یـا منتقـدین آثـارش،   مفسـرین  جانب برخی 

افتاده تلقی شده  اپپیش  انگارانه و قدري ساده

 شـناختی و  شاید از آنجا که نظام هستی است.

مودي به حاکمیـت   شناختی افالطون، معرفت

شناسـی  زیبا تربیتـی اسـت و   نظـم اخالقـی و  

 تنــاظر نظــم اخالقــی و    انتقــادي معاصــر 

 تابـد و اینکـه احتمـاالً    برنمی لطبیعی رابعداما

ــر ــر افالطــون هن  شــاعرانه را در و آزادي تفک

نــگ فلســفه و عقالنیــت انتزاعــی ت چوبچـار 

  ساخته است. خویش محصور

 آور هـاي وي کمـی خنـده    گاهی گفتـه «

نقاش اشیاء  گوید: مانند هنگامی که می، است

زیـرا   ،کند میدقیق استنساخ ن حتی به طور را

 واقـع.  نه مقلّد امـر  نمود است و و رظاه مقلّد

 تنهـا از  ،کنـد  مـی نقاشی که تختی را نقاشـی  

کـه   یعنـی چنـان   کند، دیدگاه نقاشی مییک 

، شـاعر  شـود.  س ظـاهر مـی  وامستقیماً بر حـ 

بـدون   کند، غیره را توصیف می جنگ و صلح،

هاآن  چیزهایی که درباره واقعی از هیچ معرفت 

. )Capleston, 1946, p.257  (» گوید یسخن م

 "زیبــایی"را از  "هنـر "خواهـد   افالطـون مـی  

 را چنـدان مهـم و  زیـرا زیبـایی    متمایز کنـد، 

نمـی بایسـت    "هنـر "که  کند میجدي تلقی 

ــ  اختیــار آن  ,Murdoch) دســت گیــرد هرا ب

1977, p.17) .» واقعیت این است که افالطون

ــید  مــی ــفه"کوش ــگ  "فلس ــر فرهن را در براب

را  "هنــر"مسـلطی قـرار دهـد کــه نـه فقـط      

نارسـا در   بلکه برخی آراء نـاقص و  ،ستاید یم

این فرهنگ  .کند میمیم را تر مورد ارزش هنر

گزارشگران و گزیدگان  خطیبان، ها، سوفیست

ابـرام   هنري است که بـر ارزش تربیتـی شـعر   

دانـش   اما از فقدان درك درستی از ،ورزند می

بخـش   لـذت  تشخیص زیبا و از برند و رنج می

 نـد. ا نـاتوان  شایسته است، و خیر با آنچه واقعاً
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 ی،دقـت تفکـر فلسـف    بهـره از  این فرهنگ بی

جهت شـناخت ارزش   انتقادي الزم، فاقد ابعاد

  .)Janaway, 2001, p.12( »واقعی هنر است

ــاریخ فلســفه،« ــاب  در ت ــک"کت  "پوئیت

به محکومیـت هنـر    ستا  اي نامه پاسخ ارسطو،

که طی آن ارسطو تعـارض   ،از جانب افالطون

خود را با افالطون به روشـنی آشـکار سـاخته    

ــاارســ اســت. برخــی از  طو در عــین توافــق ب

در عمده نکات اساسی بـا   روضات افالطون،فم

حول اسـتدالل   نوشته حاضرمعارض است.  او

 »افالطــونی ارســطو متمرکــز اســت     ضــد

(Pappas, 2001, p.15).  

ــاســتیز  ــر" ب ــه  از "هن ــفه"ناحی  ،"فلس

 شـاعران و  مذمت ،"هنر"از  "زیبایی"تفکیک 

ــا  نقاشــان و ــدان ت ــراج از  ســایر مقل ــرز اخ م

ــراژدي، ن آرمانشــهر، ــا ت  اســازگاري حکمــت ب

صـدور حکـم    نـاتوانی از  و شـعر  گـرويِ  جزئی

ناحیــه  کلی(عــدم تحمــل شــناخت جزئــی از

ــون)خردگریزي و ــش افالط ــر  دان ــتیزي هن س

خطاپـذیري   شیدایی شـاعر،  واسطه جنون و هب

 تلقـی انفعـالی از   ،ذات هنر ابهام مخرب در و

کـنش   عـدم درك درسـت از   تقلید هنـري و 

خیـل   مجمـل و ناتمـام از   فهرسـتی  هنري،...

اتهامــاتی اســت کــه منتقــدان تفکــر هنــري  

ــدان اســتناد   ــار وي ب افالطــون در تحلیــل آث

استمداد  با تا اند وبیش کوشیده کم و اند جسته

 کانـت،  فیلسـوفان چـون ارسـطو،    از آراء سایر

هنري افالطون  نقد معائیرِ ... نیچه، ،شوپنهاور

هنر نزد امکانات ناشناخته  از را محک بزنند و

نسـبت بـه    را او برداري کننـد و  افالطون پرده

  فی به ذات هنر متذکر شوند.تکمهاي  ارزش

آثـار   جايِ يجا در هرچند افالطون خود

ــات  ــویش ازو مکتوبـــ ــ" خـــ "وانینقـــ
7
، 

ــاس" "گرگیـ
8
ــت" ، "سوفیسـ

9
ــاس" ،  هیپیـ

ــزرگ "ونایــــ" ،"بــ
10
"سوفایــــدر" ،

11
، 

"سوتیمائ"
12
"کراتیلوس" ،

13
"میهمانی" ،

14
، 

"میهمــانی"
14
"منــون" ،

15
ــه و ... ، خصــوص  ب

"جمهوري"
16
معتنـابهی   متکافی و مستندات 

 و نشـارحا  اختیـار  اش در علیه مسلک هنري

روند اصرار  خویش قرار داده و گران آثارتحلیل

جایی براي انکار یـا   اش تکرار مواضع اصولی و

بعیـد بـه    امـا ، ذاشته استباقی نگ توجیه آنها

 هـاي انتقـادي،   یـه واین همه واگ رسد نظر می

رف مواضـع  صـ  پیرایه از بی واکنش ناب و تنها

 ت گرفتـه باشـد.  ئنشو هنري افالطون نسبت 

زایـش  "البته آنچه نیچـه در اثـر نوسـتالژیک    

"تراژدي
17

 مورد انتقاد قرار داده و سـقراط را  

                                       
7 .Laws 
8 .Gorgias 
9 .Sophist 
10 .Lon 
11 .Phaedrus 
12 .Timaeus 
13 .Cratylus 
14 .Symposium 
15 .Meno 
16 Republic 
17 .The Birth of Tragedy 
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صدر مابعدالطبیعه غربـی   پرداز در نقش نظریه

 بلکـه در  نویسـان،  ستیز با تـراژدي  نه تنها در

ــان ترا نه وروح شــاعرا ام قــبضِمقــ ژیــک یون

 هـایی را در  بـدگمانی ، اساطیري مجسم کرده

اندیشمند پست مدرن نسـبت بـه زیبـا شـهر     

نیچـه   هرچنـد  افالطونی برجاي گذارده است.

بـا تمسـک بـه     خـواهی،  بس آرمـان لُخود در 

ــاعرانه و  ــانی ش ــرح زب ــیت   ط ــدازي شخص ان

وار بـه   کیشـوت  دن چونـان سـقراط،   زرتشـت، 

یسـم حـاکم بـر دوران    فکارزاري نابرابر بـا سو 

  پرداخته است. سم)یمدرن(نیهیل

یات ئهرگونه ورود به جز آنچه بیش از اما

 زا و فلسفی افالطون در باب هنر دغدغـه  تفکر

ناحیـه   عدم عنایت کافی از است، برانگیز ملأت

"وگو گفت"منتقدان نسبت به منطق 
18

 ،محور

دیالکتیک و
19
به مثابه روش تفکـر   "دیالوگ" 

دو یــک  ســخن هــر و فکــر« فلســفی اســت.

گفت وگویی را که  این تفاوت که ما با چیزند،

 نـامیم و  مـی  "اندیشـه " ،کند میخود  با روح،

دهـان   از آن هنگام که به وسیله صدا ،را همان

 ,Sophist) »نامیم می "سخن" ،آید بیرون می

263e) .ترین امکانی که گفت وگو فـراهم   مهم

ــی ــد مـ ــت و ،کنـ ــدراج قطعیـ ــت  انـ تمامیـ

 آوریـم.  هایی اسـت کـه بـر زبـان مـی      اندیشه

ــ "گفــت وگــو" ــات ظهــوري  هب واســطه امکان

                                       
18 .Dialogue 
19 .Dialectic 

خلوت اندیشـه را   تناقضات پنهان در خویش،

و رســاند  زبــان بــه آشــکارگی مــی جلــوت در

سازد کـه در آن   تمهیدات محیطی را مهیا می

 .شـود  میهستی به ظهور فراخوانده  حقیقت و

 ازاي  عقیـده  بگـذار هنـوز شـتاب نکنـیم تـا     «

غلبه پیـدا   يدیگر بر از ناحیه تو، جانب من یا

 دسـت هـم بگــذاریم و   بلکـه دسـت در   کنـد. 

چیـزي را کـه    دوشادوش هم پـیش رویـم تـا   

 شـکار  اسـت،  "حقیقـت " بیش از همه مطابقِ

  .)Philbus, 14b( »سازیم آشکار کنیم و

همـواره   وگو، گفت حال دیالکتیک این با

عواقـب   ظهور نتایج قطعـی و  قرین با مؤدي و

وگوها ناچـار   اوقات گفت بسیار حتمی نیست.

روي وراي  که پـیش  شود میاي رها  مرحله در

ــت،  ــن نیس الوصــف برخــی از   مــع آن ممک

مر ضـ گیران که طبعـاً افالطـون را بـه م    خرده

رات وهدایت سـیر محـا   ها و فرض داشتن پیش

مطلـوب مـتهم    مصـادره  به مطالبه مقصـود و 

گیـري   یجـه وگوهـاي فاقـد نت   گفـت  کنند، می

 دیالکتیـک انسداد  بست و بن منزله هب صریح را

ــالوگ در ــارظا دی ــت   و ه ــازي حقیق آشکارس

ــد، مــی قلمــداد غافــل از اینکــه یکــی از  کنن

ـ و گفت دیالکتیکمختصات ممتاز  مثابـه   هگو ب

ــفی، ــر فلسـ ــتن از روش تفکـ ــق  دانسـ طریـ

ــه عبــارت دیگــر همــواره در  ندانســتن، ــا ب  ی
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 "حقیقت"ي جستجومثابه  هبودن ب "طریقت"

  است.

 زبـانی شـاعرانه اسـت.    اما زبان افالطون،

ــر ــر اکث ــطو در  عناص ــه ارس ــعري ک ــن  ش ف

 چــون ) برشــمرده اســت، Poeticsشــعر(

شخصــیت
20

)ethos،(  موقعیــت
21

)mythos،( 

اندیشه تم یا )،lexisوگو( گفت
22

)dianoia،( ... 

رات افالطونی نهادینـه شـده   وساختار محا در

تناقص  آفریند تا گاه موقعیتی می شاعر، است.

پـی   در هرگز آشکار سازد و ها را اندیشه آراء و

 تحصیل حاصـلی از پـیش اندیشـیده نیسـت.    

) logistic( لوگـوس  منطق افالطون مبتنی بر

ــوس   و ــر میتـ ــی بـ ــون مبتنـ ــان افالطـ  زبـ

)mythologic.تفکر دار افالطون میراث ) است 

ـ   زبان گفت با اساطیري است و واسـطه   هوگـو ب

ها به خـوبی   و خلق شخصیت ها طرح موقعیت

ارزشی کـه   ،که ددان است و به درستی میآشن

جستجوي " و راه بودن) پیمودن طریق(در در

کمتـر از دسـت یـافتن     نهفته است، "حقیقت

  به نتیجه نیست.

ــه  ــر"اینک ــون در  "تفک ــزد افالط ذات  ن

یعنـی جنبشـی اسـت     اسـت،  محـور "گفتگو"

 "دیالوگ" گرایی. قطعیت علیه جزم اندیشی و

افالطـون تنهـا    است و "حقیقت"روش ظهور 

                                       
20 .Character 
21 .Plot 
22 .Theme 

ــت،  در ــت اس ــتجوي حقیق ــعر" او جس  و "ش

ــاعرانه را ــون ش ــفه در فن ــذاري فلس اي  بنیانگ

دانـد کـه بـه     مـی  برانگیز ستایش گفتگومحور،

 مــا« فرجــام یابــد. "حقیقــت"اي از  مکاشــفه

 شـعر نهفتـه اسـت،    اي را که در نیروي جاذبه

حـق   هرگـز بـه خـود    امـا  ،کنـیم  ش میایست

نتیجـه گفـت    را که در "حقیقتی" دهیم، نمی

ـ  وگو پیشـگاه آن قربـانی    در ،دسـت آوریـم   هب

  .)Republic:10, 607c( »کنیم

اطـب را  وضـوح مخ  هب گ،ودیال دیالکتیک

گفـت  " سازد: به حقیقتی شگرف رهنمون می

ــو ــارویی   "وگ ــل و روی ــا تقاب ــاري"تنه  "گفت

ممارسـت   بل بـیش از آن مؤانسـت و   نیست،

 شـنیدن بـر   گ،ودیـال  در سـت، ا "شنیداري"

اساساً خاصیت اصلی گفت  گفتن تقدم دارد و

فرصـت شـنیداري آن    جنبه سکوت و وگو در

 خطابه برخالف گفت وگـو،  .)1(شود مینمایان 

"گومونول"
23

نـه فرصـتی    یک سـویه اسـت،   

نـه   نهـد و  اختیار خطیب مـی  براي شنیدن در

به مخاطب امکانی براي طرح پرسش یـا ایـده   

چـه   چه قضایی، چه سیاسی، خطابه، معارض.

سویه خطیـب   درسی چه دانشگاهی گفتار یک

امـا گفـت    ،شنیدار یک سویه مخاطب است و

  شنیداري است. گفتاري و دیالکتیک وگو،

                                       
23 . Monologue 
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بـه خطیـب بـراي     "دیالوگ"فرصتی که 

 ،دهـد  مـی شنیدن و به مخاطب بـراي گفـتن   

 ) تاRhetoric( تاریک خطابه فاصله طوالتی و

ــعر ــوده Poetics( ش ــی) پیم ــود م ــن  و ش ای

سـاختن   آشـکار  فرصتی ممتاز در دگرگونگی،

زوایـاي   تناقضـاتی اسـت کـه در    هـا و  تعارض

ـ ار خطیب الو مونولوگ افکار نامشهود آراء و ه ن

اکنون جـاي ایـن    پنهان شده است. ساخته و

کــه تمــام آراء  پرســش بــاقی اســت کــه آنــان

چــارچوب  فلسـفی و اندیشـگی خـویش را در   

خطابـــه وار ادا  ســـویه و یـــک ،"مونولـــوگ"

 جـز  دعـوي نسبت به فیلسوفی کـه   اند، کرده

طریــق  آشکارســازي حقیقــت از کاوشـگري و 

آزادي را سـعادت تفکـر    نداشـته و  "دیالوگ"

 از«. کننـد  گونه داوري می این ند،ک لمداد میق

پنـدارد آگـاه    کسی درباره موضـوعی کـه مـی   

تزلـزل  م ،گوید ولی هرچه درباره آن می ،است

 کننـد و  هـایی مـی   پرسش و فاقد معنی است،

 بـا  را کنـار هـم نهـاده و    او هـاي  سپس پاسخ

سـان آشـکار    بدین کنند و یکدیگر سنجش می

 ها با اینکه بـه موضـوع،   سازند که آن پاسخ می

 یکدیگر در با حال واحدي مربوط بوده، و معنا

کـه   مخاطب چنـان  ناسازگاري است. تناقض و

 رود و غرورش از میان مـی  دریابد،این معنا را 

پنــدارهاي باطــل رهــا  تعصــب و و از تحجــر

و ایـن آزادي سـعادتی بـس بـزرگ      شـود  می

  .)Sophist, 230b( »است

ــارل   ــه ک ــم دیگــري ک نکتــه بســیار مه

بررســی آراء فیلســوفان بــزرگ  در ،ســپرسیا

"طنـز "جنبـه   بدان اشارت کـرده، 
24
آثـار   در 

 وانـد از بـراي آنکـه انسـان بت   « افالطون است.

 دریابـد،  غیرمسـتقیم را  سـخنی  طنـز،  خـالل 

منطقـی بایـد از    تفکـر  عالوه بر ممارسـت در 

 در .باشــد منــد بهــرهحساســیت فلســفی نیــز 

 حقیقـت  و درهم آمیختگی مجـاز  دوپهلویی و

که شـنونده را دائـم    این خاصیت نهفته است

خواسته گویی افالطون  کشاند. به گمراهی می

فهـم و ادراك حقیقـت   که از  است بگوید: آنان

 »نـد. نابماند، بگذار براي همیشه گمراه  ناتوان

)Jaspers, 1962, p.27(.  ــویی طنــز  دوپهل

چونان بازي هستی و نیستی است. اگر آتـش  

نگیـــرد، در "مجـــاز" در خـــرمن "نیســتی "

خـود را آشـکار نتوانـد     "هسـتی "، "تحقیق"

 کرد. 

ــه   « ــی، در اندیش ــق و پرمعن ــز عمی طن

ـ    حقیقت راستین است. کـار   هطنـز بـراي آن ب

تـا مـا را از ایـن پنـدار آزادي      ،شـود  میبرده 

هاي معمول، یا در یک اثر  بخشد که در دانش

یم بـه حقیقـت دسـت    توان مییا در یک شکل 

ولی  ،اند یم: همه آنها البته شایسته ستایشیاب

                                       
24. Irony 
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 ،که براي آنها جنبه مطلق قائـل شـویم   همین

 »دهنـد.  حقیقت بودن را از دست می خاصیت

)Jaspers, 1962, p.27(    طنزي کـه افالطـون

ــه ــاخت    در الیـ ــت و سـ ــان بافـ ــاي پنهـ هـ

تنـد، ضـرباتی    انگیـز مـی   چالشوگوهاي  گفت

 ی است که خـود جزمهاي  ار بر اندیشهوتلنگر

هـاي طنـز    پندارند. الیـه  را مطلق حقیقت می

"تعلیقـه " وگـو،  گفت آمیخته در
25

اسـت بـر    

در آنچــه  فیــت حریــمشــدت قطعیــت و جز

هایی مکـرر کـه    انگارد. شوك دانایی مطلق می

افکنـد و   در ارکان اعتقادات جزمی تزلزل مـی 

نـــادانی را در  بـــذرهاي تشـــکیک و تردیـــد

ــا"مــتن گــو  و هــاي گفــت طــرف "انگــاري دان

کند که تردید  میافالطون کاري « پراکند: می

وگو حکمفرما شـود و در ایـن    در محیط گفت

ق علـ و مدو پهلـو  ي منجـز محیط هر معلوم و 

ویی، تعلیـق و  گردد. فقط در ایـن دو پهلـ   می

هســتی عیــان  هطنــز کلــی اســت کــه هســت

کــه هــر چــه  شــود مــیگــردد و آشــکار  مــی

سان در مرحلـه تردیـد در آورده نشـود،     بدین

  .)Jaspers, 1962, p.27(» هیچ است....

دانتو با چشمداشتی  حال اگر آرتور با این

افالطـون و   شناسـی  زیبـایی به فلسفه هنـر و  

دیشمندان بر ایـن  ثیر تاریخی آن بر سایر انأت

هنـر از دیـدگاه   « ورزد کـه:  دیدگاه ابـرام مـی  

                                       
25 . Suspension 

 ,Danto) .»شـود  مـی فلسفه، خطر محسـوب  

1986, p.13) .ضی را در ذات گفتار خـود  تناق

 "ستیزيهنر"سازد و آن ایراد اتهام  آشکار می

ا نـه  خود ر به تفکري است که فلسفه اندیشیِ

چــارچوب " و "صـورت " فقـط از ناحیـه یـک   

و  "ســاختار" واســطه یــک ه، بلکــه بــ"هنــري

دارد.  شاعرانه و طنزآمیز عرضـه مـی   "فرآیند"

 "بیان هنري"یا  "هنر" واضح است که اگر پر

شده  افالطون خطر تلقی می از نظرگاه فلسفی

ــت، و ــزاري از  ي حاسـ ــتفاده ابـ ــی در اسـ تـ

آفرینی و  موقعیتنویسی،  گو و رورزي، گفتشع

(و سـایر عناصـر نمایشـی) در     ..طنز پـردازي. 

کـرده و   هاي فلسفی خویش اجتناب مـی  سازه

هرگز فلسفه متعـالی خـویش را در لغزشـگاه    

داده اسـت. امـا    مورد تهدیـد قـرار نمـی    ،هنر

دیـــالوگ در  دیالکتیـــکامتـــزاج فلســـفه و 

 سـت کـه او بـه    ا ن آنمکتوبات افالطون مبـی

ثیر شـگرف هنـر   أف بصر از تعان نظر و اشراما

آگـاه  نه تنها ق فلسفی ائق و سالئودر تغییر ذ

 "شــــناختی "بلکــــه از اعجــــاز  ،بــــوده

آن نیز اطـالع داشـته و اگـر از    "زایی معرفت"

در ساحت فلسفه دغدغه خـاطر   "هنر"ناحیه 

"مـتن "داشته، امتـزاج  
26

"روش"و 
27
در ایـن   

ــال    ــه از بلـــوغ و کمـ "بافـــت"مرحلـ
28
و  

                                       
26 . Text 
27 .  Method 
28 . Texture 
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"اختارس"
29
رسـیده   او بـه ثبـت نمـی   در آثار  

  است.

کــه در نظــام فلســفی  پــر واضــح اســت

و  شناسـی  معرفـت شناسـی،   افالطون، هسـتی 

شناســی امــوري پیوســته و تنگاتنــگ  زیبــایی

ـ  تلقی می ه صـرف یـک ایـده    شوند و زیبایی ن

اي از مراتب وجود قلمـداد   معقول، بلکه مرتبه

. اکنون جاي این پرسش بـاقی اسـت   شود می

ویستی معاصر و یدانش پوزیتکه اگر فلسفه و 

مدرن. نظام صور عقلـی   شناسی زیبایی بالمآل

و مثالی افالطون و حاکمیت نظـم اخالقـی او   

را بر طبیعت و مابعدالطبیعه مورد تردید قـرار  

شناسـی افالطـون    زیباییآیا نظریه  .داده است

انتفـاع و درجـه اعتبـار     حیـز نیز به تبع آن از 

ــارت دســاقط شــ ــه عب ــا ده اســت؟ ب یگــر آی

الطــون صــرفاً در هــاي زیباشناســی اف آمــوزه

آلیسم افالطـونی و سـاحت    محدوده نظام ایده

قابـل فـرآوري و   صور معقـول   شناسیِ معرفت

اي افول  الحال جز ستاره رمزگشایی است و فی

 یافته در سپهر مثالی افالطونی، بـیش نیسـت  

ــدازه هــاي یــک  یــا آنکــه هنــوز در ابعــاد و ان

پارادایم
30
عیت و کارپذیري برخـوردار  از مرج ،

ــالیِ   ــان مث ــول کهکش ــت و اف ــون، ا اس فالط

لو ایـن کوکـب   کدورتی در درخشندگی و تأل

  آسمانی برجاي ننهاده است؟

                                       
29 . Structure 
30 . Paradigm 

   "طبیعت"زیبایی  -2

گردیم. سـقراط   بزرگ باز می هیپیاسبه 

زیبـایی اسـت. امـا     "حقیقت" پی کشف از در

زیبــا دوختــه  "واقعیــت" چشــم در هیپیــاس

بینـد یـا    مـی  "زیبـا " است. او مکرر بـه آنچـه  

: دختـر زیبـا، طـال،    دهـد  میپندارد ارجاع  می

تــوانگر، تندرســت، ســربلند ..... ســقراط زیبــا 

، امـا در پـی   کنـد  مـی بودن هیچیک را انکار ن

گشایشی براي معضل اصلی است: پرسـش از  

  ..."زیبا" است و نه شیء "زیبایی"نفسِ

ـ  « ه از چیـز زیباسـت،   سقراط: پرسـش ن

  منظور خود زیبایی است.  

 بین این دو چه فرقی هست؟هیپیاس :  

   پنـداري کـه فرقـی     سقراط: چنـین مـی

 نیست؟

 ـ  می: نه، چه فرقی هیپیاس  »د باشـد توان

)Greater Hippias, 287 d(. 

گام بـه گـام    ،دیالکتیک سقراط با منطقِ

 "واقعیـت "رود تـا بتوانـد تفـاوت     به پیش می

 هیپیـاس معقول را بـه   "حقیقت"محسوس و 

و پرسـش از   "زیبـایی "تفهیم کند. پرسش از 

حقیقتی بسیط، ناب و خالص است که زیبایی 

شهود چون دختر زیبـا،  مدر واقعیات عینی و 

 گیـرد.  ... از آن رونق مـی  یبا، زیور طالاسب ز

در قیاس و نسبت با  ،در امور واقعی "زیبایی"

نجیده مشــابه ســ ســایر امــور مشــابه و غیــر 
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حقیقـی در قیـاس و    امـرِ  . اما زیباییِشود می

ــیئی   ــیچ ش ــا ه ــبت ب ــنجش و  نس ــل س  قاب

ک شـهر در  پذیر نیست. دختر زیباي ی کاستی

چندان زیبا بـه نظـر    ،برابر بانوي زیباي کشور

در کنار ملکـه   ،رسد و بانوي زیباي کشور نمی

اي خواجه، مگـر  « بازد. زیبایی جهان رنگ می

 :وس دانـا گفتـه اسـت   تـ یلاي که هراک نشنیده

هــا در مقایسـه بــا آدمیــان   زیبـاترین میمــون 

تـران در مقایسـه بـا    اند و زیبـاترین دخ  زشت

نماینــد... از تــو پرســیدم  خــدایان زشــت مــی

هایی آوردي کـه در   زیبایی چیست و تو مثال

آنها زیبایی بیش از زشتی نیسـت. اگـر از تـو    

انـد و   رسیده بودم که کدام چیزها هم زشـت پ

ولـی مـن از    ،تر بود پاسخ تو شایسته با؟هم زی

زیبایی محض پرسش کردم که زیبایی دیگـر  

کنی پرسش مرا  خیال می چیزها از اوست: آیا

هاي زیبا (دختـر زیبـا،    ارائه نمونه با از زیبایی

 طال...) اجابت کـردن، پاسـخ درسـتی اسـت؟    

)Greater Hippias, 289 b-d-e(. 

هـایی از هنـر    نهدر عین حال سقراط نمو

هایی  کند، مگر تندیس میزیبا را نیز یادآوري 

نــدان پیشــین تراشــیده و برپــا    کــه هنرم

مگر فیـدیاس وقتـی   اند، زیبا نیستند؟  ساخته

ساخت، از طال اسـتفاده کـرد؟    پیکر آتنا را می

کـه عـاج هـم چـون      کند میاعتراف  هیپیاس

طال زیباست، اما سقراط دست بـردار نیسـت.   

 ،و عاج محـدود اسـت  ها به طال اگر زیبایی تن

نه از طال و نه از عـاج  را پس چرا چشمان آتنا 

ســاخت. آیــا ســنگ نیــز چــون طــال و عــاج  

وگــو  هیپیــاس در نیمــه راه گفــتزیباســت؟ 

که پرسش سقراط از تعریف زیبایی  یابد درمی

د گفت. از توان میرا با احاله به امر زیبا پاسخ ن

 ی را بـا رود و زیبـای  رو یک گام پـیش مـی   این

"تناسب"
31

 :کنـد  مـی تعریـف   "سازگاري"و  

ــره  « ــر پیک ــنگ، ب ــمی از س ــاج،  چش اي از ع

  »رسد. به نظر می "سازگارتر"و  "تر متناسب"

راه شـده،   هسـرب  هیپیـاس اما اکنون کـه  

ــا     ــدارد. او ب ــازگاري ن ــر س ــقراط س ــا س گوی

جاي  ههایی چون قرار دادن چوب انجیر ب مثال

طال در دیـگ آش و ایـن اسـتنتاج کـه      قاشق

 ،اسـت، پـس زیبـاتر اسـت    » تر مناسب« آنچه

کند که یـا   میرا با این چالش مواجه  هیپیاس

تجدیـد نظـر    "زیبـایی "اش از  در تعریف تازه

زیبـایی در طـال را نیـز پـس      مانـده  تهکند یا 

بسـت،   هیپیاس براي فـرار از ایـن بـن   بگیرد. 

درسـتی و  ول، تنمـ دست به دامن تـوانگري، ت 

چـون انسـان بـه    « .شـود  میمرگ افتخارآمیز 

 ،پیري برسد و دوران عمرش سپري شودسن 

فرزندانش او را با احتـرام بـه خـاك سـپارند.     

که خـود بـا سـربلندي و افتخـار پـدر و       چنان

 Greater) »مادرش را به خاك سـپرده بـود.  

                                       
31 . Appropriateness 
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Hippias, 291 d-e) .»     پـس تـو بـدان اعتقـاد

ود که آشـیل داري که زیبایی در آن ب
32
پـس   

گذشت پدر و مادرش بـه خـاك سـپرده    دراز 

شد و جدش اکیوس می
33
وال همین من نیز بر 

شان نیـز زیبـایی   بود و براي خدایان و فرزندان

-Greater Hippias, 292 e)» در همین بـود؟ 

293 a).  

ــال از    ــا مث ــو، ب ــه گفتگ ــقراط در ادام س

تلقـی   "زیبـا "چشمانی کـه نابینـا هسـتند و    

ــی ــنایی     ،شــوند نم ــه از روش امــا وقتــی ک

 "زیبـا "، کننـد  خوردارند و افاده دیـدار مـی  بر

بــه   احالــه زیبــایی   ،رســند نظــر مــی   هبــ

"سودمندي"
34

"فایده بخشـی "و  
35
را پـیش   

شدت از این  هب هیپیاسکشد. هنگامی که  می

، سـقراط، توانمنـدي   کنـد  میتعریف استقبال 

را در تعارض با سودمندي عنوان  شرّاکتساب 

تنهــا  ،هیپیــاسدیگــر بــار چــون  و کنــد مــی

توانمندي اکتساب خیر را مترادف بـا زیبـایی   

که اگر زیبـایی   دهد می، نشان کند میقلمداد 

علت خیر باشد، پس یا بایستی پـذیرفت کـه   

انـد یـا آنکـه     دو امر بیگانه "خیر"و  "زیبایی"

خودش باشد  "علت"چیزي در عین حال هم 

  خود. "معلولِ"و هم 

                                       
32 . Achilles 
33 . Aeacus 
34 . Usefulness 
35 . Utility 

 بـه تعریـف زیبـایی بـا     پس از آن نوبـت 

"خوشایندي"و  "لذت"
36
رسـد کـه از راه    می 

چشم و گوش حاصل آید، اما با پـذیرش ایـن   

تعریف بسیاري از امور زیبا چون قوانین آداب 

رسوم زیبا که به چشـم و گـوش خوشـایند     و

نند و هم ما از شمول تعریف برون می ،نیستند

تعریف زیبایی، بر اساس خوشایندي سمعی و 

هم در حالت ترکیبی و هم انفرادي بـه  بصري 

  می رسد. ضتناق

، بگــو ببیــنم هیپیــاسســقراط: امــا اي «

زیبایی کدام است. آیا اگر من و تـو هـر یـک    

زیبائیم، هر دو نیز با هم زیبائیم؟ یـا اگـر هـر    

دو با هم زیبائیم، هریک جداگانه نیز زیبائیم؟ 

 آیا ممکن است دو جـزء عـددي زوج نباشـند   

و جـزء  دج باشند و ممکـن اسـت   اما با هم زو

ی، هــر دو کسـري باشــند؟ آیــا  حیحعـدد صــ 

نیســت بگــوییم هریــک جــدا از هــم   لهمــم

ولی با هـم زیبـا نیسـتیم. یـا اینکـه       ،زیبائیم

ولی جـدا از هـم    ،دو با هم زیبائیم بگوییم هر

 »ام. هیپیاس: آري، با تو هم عقیـده « نیستیم؟

سقراط: پـس تعریـف مـا درسـت نبـود کـه       «

لذاتی کـه از راه چشـم و گـوش آیـد،     گفتیم 

زیباست چه طبق این تعبیر، اگر لـذات از راه  

ولی اگر به  ؛زیباستآید، دو  چشم و گوش هر

» زیبـا نیسـت.   ،تنهایی از چشم و گـوش آیـد  

                                       
36 . Pleasantness 
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)Greater Hippias, 302 b-c-d(   در نهایـت

سـقراط را   ،افتـاده  هیپیاس واخورده و از رمـق 

مهمـل و  وگـویی   کند کـه بـه گفـت    میمتهم 

تلف کرده است. اما سقراط شان را بیهوده وقت

که اما یک سود بزرگ عاید من  کند میکید أت

نی واقعی این مثل معـروف پـی   معشد که به 

 »هر آنچـه زیباسـت، دشـوار اسـت    «بردم که 

)Greater Hippias, 304 e(.  

تالش بی وقفه و پردامنه افالطون بـراي  

 ،"زیبـایی "شناخت و ارائه تبیینی درسـت از  

صرفاً در جهت اخذ دسـتاورد معیـار داوري و   

ــا"از  "زشــت"نقــد هنــري و تشــخیص  "زیب

نیست. خـالف رغـم منتقـدانی کـه مغـایرت      

ــایی" ــادي تفکــر  "هنــر"از  "زیب را جــزء بنی

نظریـه زیباشناسـی افالطـون تلقـی     هنري و 

را تنها  "هنر" افالطون وظیفه اصلی ،کنند می

وجـه تلقـی   م "زیبـایی " در زایش و آفـرینش 

سـعی و  « شناسـد.  ت مـی و به رسـمی  کند می

سیدن به هنري سـزاوار  کوشش، تنها در راه ر

 ش ارائــه تصــویري از الگــويِاســت کــه غــایت

) Laws: 2, 668b(» (زیبایی) باشـد.  سرمشق

ار سر در پی زیبـایی  و مجنون تولیدمشتاقان «

زیرا مصـاحبت زیبـایی، رهـایی از     ،گذارند می

اسـت. اشـتیاق   رنج و درد« (Symposiuom, 

206 d-e) ،  کوشـد تـا راه و   و از ایـن روي مـی 

اي را پیش روي شـاعران و   رسم و آئین گزیده

شـهر آرمـانی بـا نظـام      تاهنرپیشگان بگذارد 

معتدلی از عدالت، خیر، زیبایی، سـودمندي و  

  لذت و خوشایندي تدبیر و تقدیر گردد.

ــث     در رســاله قــوانین کتــاب دوم، بح

تار کلینیاس و آتنی درباره سـاخ مفصلی میان 

مندي آرمان شهر درگرفته اسـت کـه در   قانون

 "ثـر هنـري  ا"و  "نـر ه"نهایت به تبیینـی از  

 وگـو میـان   انجامد. کشمکش اصـلی گفـت   می

مین أدر تــ "طلبــی لــذت"و  "جــویی عــدالت"

ک از کدامی« بختی آدمی است: سعادت و نیک

که همه عمـر را  تر است: آن دو کس خوشبخت

ه زندگی لذیـذ  یا آنک ،برد لت به سر میبه عدا

ــد؟... حــال آنکــه   و خوشــایندي را مــی گذران

ما  هگذاران پیشین (از زئوس تا آپولون) ب قانون

کسی که زندگی را به خوشی بگذراند گفتند: 

تر از دیگران اسـت. در عـین حـال     خوشبخت

کید کردند کـه در سراسـر زنـدگی بایـد از     أت

   .)Laws: 2, 662d( عدالت پیروي کرد

افالطون از طریـق   محورِ وگو گفت منطقِ

آیا بـر آن بـاوري کـه دو    «هایی چون:  پرسش

م با لذت و دیگري أیکی تو ،نوع زندگی هست

کدام است آن نیکـی و  «و » همساز با عدالت؟

زیبایی که مردمان دادگر از آن برخوردارنـد و  

آیـا  «و یـا   »گونه پیوندي با لذت نـدارد؟  هیچ

، محبـوب خـدایان و آدمیـان بـودن    ستوده و 

ــوب" ــا"و  "خ ــال   "زیب ــین ح ــت و در ع اس
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ــاك"و  "ناخوشــایند" ــه ؟"دردن ، در نهایــت ب

اجتماع و پیوند لذت، خیر، زیبایی و فضـیلت،  

طبـق   اي که بـر  پس نظریه« :شود مینزدیک 

و زیبـایی، جـدا از    آن لذت و دادگري و خیـر 

دست کم ایـن فایـده را دارد    ،یکدیگر نیستند

 ،دارد کـه در زنـدگی   ها را بر آن می انسان که

 »عدالت و پرهیزگاري را نیز از نظر دور نکنند

)Laws: 2, 663a-b(.  

دیـالوگ در   دیالکتیـک امر خطیري کـه  

نهادي معرفت هم
37

آشـتی   ،ستا بر عهده آن 

امـر   ودو تقریب فضیلت و لذت است. تعارض 

آدمی که یکـی مطبـوع نفـس    در زیست مهم 

مطبوع روح. خـدایان بـر بـرج     است و دیگري

م با فضیلت أکنند که زندگی تو ید میکأعاج ت

هاسـت. امـا افالطـون     ترین زنـدگی  بخش لذت

باید ثابت کند که نه امر صوابی چون عـدالت،  

زشت و نامطبوع است و نه جستجوي لـذت و  

خوشایندي ناپسند و منکر. اگـر افالطـون در   

راهم فیق یابد، بهترین امکـان فـ  این مرحله تو

آفرینش هنري تبیین » اییغ علت« آید، تا می

اکنون هنرهاي تقلیدي و تجسمی را «  گردد.

سـت کـه   ا یـن هـا ا پیش رو آورید. اثر آن هنر

کننــد. اگــر آن هنرهــا از محاکــات چیــزي را 

وظیفه خویش برآیند، خوشایندي در مخاطب 

 "امــر مطبــوع"ایجــاد گــردد کــه آن همــان 

                                       
37 . Synthetic 

ایندي تنهـا در  امـا لـذت و خوشـ   «  ... »است.

توانـد   مـی مورد چیزهایی چون بازي و تفریح 

د اي از آن برآیـ  معیار داوري باشد که نه فایده

بلکـه تنهـا    ،و نه حقیقتی و نمایاندن شباهتی

پـس اگـر   « ... »اش ایجـاد لـذت باشـد.    انگیزه

 کسی ادعا کند که معیـار داوري در موسـیقی  

ه او بـه گفتـ   ،لذتی است که از آن حاصل آید

ش تنهـا ایجـاد   ایتی نکنیم. هنري که هدفعن

لذت و خوشایندي است، سزاوار آن نیست که 

ــود. کوشــش فقــط د     ر جــدي انگاشــته ش

ش جستجوي هنري شایسته اسـت کـه هـدف   

ــه تصــویري از الگــوي  ــایی"ارائ » باشــد "زیب

)Laws: 2, 667d-e, 668a-b(.  

از آن رو که جـامع فضـیلت و    "زیبایی"

کـه   شـود  مـی ی حائز چنان اهمیت ت،لذت اس

ر یـک  را د "هنـري " مقصود و غایت آفرینش

شــناختی و  نظــام برســاخته از تنــاظر هســتی

شناختی که در آن زیبایی هم هسـتی   معرفت

ــی  ــیتلق ــت  م ــم معرف ــود و ه ــده ،ش دار  عه

به ما آموخـت کـه    هیپیاسمناظره  گردد. می

ــایی" ــت و   "زیب ــود اس ــا"وج ــود "زیب  .موج

 "واقعیتـی " ،"زیبا"حقیقت است و  "زیبایی"

از حقیقت. واقعیات مشـهود و عینـی    مند بهره

به نسـبت  » عاج«و  "طال" "دختر زیبا"چون 

 انــد بــرده "زیبــایی"اي کــه از حقیقــت  بهــره

یک دختـر زیبـا بـراي     یند و خوشایند."زیبا"
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ــلیقه  ــه و س ــراي ذوق و   ذائق ــت و ب اي زیباس

اي دیگر نه چندان زیبا. یـک برسـاخته    سلیقه

عـاج بـا چشـمانی از سـنگ     هنري از طال یـا  

نمایـد تـا چشـمانی از طـال. بـدین       زیباتر می

وصـف، معیـار ســنجش و داوري آثـار هنــري    

چونان طبیعت زیبا، برقراري نسبت و تناسـب  

بــا حقیقــت زیبــایی اســت و تعریــف زیبــایی 

  همچنان ممتنع یا دشوار.

، تناقضــات و تعارضــات هیپیــاسآمــوزه 

ــه حــد ــا" رســم و بســیاري را در ارائ  "ییزیب

در  "سـازگاري "و  "تناسـب "آشکار سـاخت.  

 امـا  ،یبایی برجسته و شـایان اسـت  شناخت ز

ــب" ــا   "تناس ــرادف ب ــایی"مت ــت.  "زیب نیس

کارســاز و مفیــد  "بــارآوري"و  "ســودمندي"

نیسـت. لـذت و    "زیبـایی "ارز  امـا هـم   ،است

خوشایندي شرط الزم است، اما شـرط کـافی   

دشـوار   "زیبـا "نیست. ماحصل آنکه، شناخت 

 "زیبـا "است. چون منبع سرچشمه و آبشخور 

فراچنـگ آدمـی نیسـت. بـا      "زیبـایی " یعنی

 حیـوانِ «حـال افالطـون رسـماً انسـان را      این

جز انسـان،   هب« :کند میمعرفی » شناس زیبایی

همه جانوران از احساس نظم یا بی نظمـی در  

ــه  ــات ک "وزن"حرک
38
"آهنــگ"و 

39
ــده   نامی

هـا از ایـن    مـا انسـان  اند. تنهـا   ناتوان ،شود می

ایــم. خــدایانی کــه در  هقاعــده مســتثنی شــد

                                       
38 . Rhythm 
39 . Melody 

 "همســازي"و  "همنــوایی" هــا، بــا مــا آئــین

کنند، گرایش فطري به نظـم و همـاهنگی    می

ا در ما بـا  را به ما ارزانی داشته و این اشتیاق ر

 ,Laws: 2) »انـد  خوشـایندي همـراه سـاخته   

653e,654a).  

پس در طبیعت انسانی شوقی اسـت بـه   

و از آنجا که بنا بر سرشـت و   "زیبایی" نبجا

بـه   ،فطرت با نظم و هـارمونی سـازگار اسـت   

محض آنکه با آنچه در صنع خدایی یا بشري، 

اختیـار بــه   بـی  ،اثـري از آن را مشـاهده کنــد  

جانب آن میل کنـد و بـه دیـدار آن اشـتیاق     

از لذت و  ،نشان دهد و اگر وصالی دست دهد

را آدمـی  خوشایندي محظـوظ گـردد. امـا چـ    

ــه    ــا قطع ــک شــعر ی ــاره ی ــام داوري درب هنگ

کیـد  أشـود؟ آتنـی ت   مـی موسیقی دچار خطـا  

که تاکنون (زمان افالطون) هزاران اثر  کند می

تقلیدي براي دیدن ساخته شـده اسـت، چـه    

د تشخیص دهد که کـدام اثـر از   توان میکسی 

 مطابقـت بـا  « زیبایی حقیقی برخوردار اسـت: 

 ،هـا  سب و انـدازه از حیث تنا "اصل"و  "الگو"

عـات شـده اسـت؟ آیـا کسـی      در کدام اثر مرا

چه صورت و  داند که هر جزء در کجا و به می

کسـی کـه    ن یابـد؟ آیـا  با کدام رنگ باید تعی

ـ  مـی  ،الگو و اصل را نشناسـد  د تشـخیص  توان

دهــد کــه آن آهنــگ عناصــر ضــروري را     
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 :Laws) »درستی در خود جمع دارد یا نه؟ هب

2, 670c).  

اثر هنري و دریافت معیار وثیقـی  داوري 

از درجات تناسب، نظـم و همـاهنگی و درك   

زیبـا در مولـود    درستی از تشـخیص زشـت و  

 "زیبـایی "هنري به دشواري ارائه تعریفـی از  

محـض آنکـه بـا     هاست. مخاطبان آثار هنري ب

هاي مختلف هنري چـون   هایی از شاخه نمونه

 ر و موسیقی و نمایش و رقـص و نقاشـی...  شع

ـ  ،شنایی حاصل کنندآ د در تشخیص نیک و ب

ــان   ــري گم ــر هن ــا در اث ــت و زیب ــی  و زش زن

تر آنکه برخی بـا ادعـاي    آن وخیمکنند. از  می

نیروي نقادي و داوري ارزیابی آثـار هنـري را   

گزینند و از ایـن   به عنوان حرفه و پیشه برمی

ع را قربــانی رهگــذر، منفعــت حقیقــی اجتمــا

 مسـخره آن « کننـد.  مزدوري و سودجویی می

که چند بـار در  ست که مردمان عادي همین ا

ــته ــاي  دسـ ــر"هـ ــدگان  "کُـ ــراه خواننـ همـ

د و به آهنگ آن رقصـیدند،  خوانی کردنسرود

ــد کــه در تشــخیص  گمــان مــی  و "وزن"برن

اند و از اینکه رقـص   ا شدهسرود توان "آهنگ"

متــی بـا شــناخت  خوانی چگونـه مالز و سـرود 

حـال   ،نـد ا فلغا ،ها دارد ماهیت اوزان و آهنگ

اسـتخدام   آنکه یک موسیقی شایسته تنهـا بـا  

 »پذیر است و الغیر عناصر درست و بجا امکان

)Laws: 2, 670b-c(.  

کنـد کـه حتـی اگـر      مـی کید أافالطون ت

، شـود  مـی اي که بر ما عرضه  نقاش یا مجسمه

نمایشگري از صورت انسانی یا پدیده طبیعـی  

ــ ــد (و ن ــالی از  باش ــورت خی ــک ص ــی ی ه حت

یا خدایی...) باز هم داوري پیرامـون   اي فرشته

ي منـد  بهرهاینکه آن اثر زیباست، یعنی حیث 

بـراي  « آن از زیبایی مشروط و دشـوار اسـت.  

اینکه کسی بتواند درباره آثـار هنـري، اعـم از    

نقاشــی، مجســمه، شــعر و موســیقی درســت 

 داوري کند، باید برخوردار از سه شرط باشـد: 

بشناسد و غایت اثـر را  نخست باید آن چیز را 

بداند. دوم آنکه باید بتواند تمیز دهد کـه اثـر   

هنري تا چه حد درست ساخته شده اسـت و  

در اثر هنري خـواه   "زیبایی"سوم آنکه میزان 

ترکیبی از الفاظ باشد یـا وزن آهنـگ، بتوانـد    

  . )Laws: 2, 669a-b» (دریافت کند

بنا به صراحت افالطون، غایت اثر هنري، 

است، امـا بـه هـیچ     "زیبایی"صورتی از  ارائه

 "هنر"هکروي بر این باور نیست که هر اثري 

، زیباسـت. درجریـان داوري و   شود میخوانده 

ست که بایستی تشـخیص داد کـه   انقادي اثر 

تا چه حد مطـابق الگـو و اصـل یعنـی آنچـه      

زئوس
40

، آپولون
41

و دیونوسـوس  
42
خـدایان   ،

ــگ   ــرب از اوزان، آهن ــر و ط ــش و هن ــا دان  ه

                                       
40 . Zeus 
41 . Apollon 
42 . Dionysus 
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ــ  گوشــه ــات (ب ــا و مقام ــا هه واســطه موزه
43

؛ 

انـد، پیـروي شـده     الهام کـرده  فرشتگان هنر)

تردید فقط از خـدایی   چنین کاري بی« است.

ساخته است یا از انسانی که لطف خاص خدا، 

کـه مصـریان نیـز     شامل حـالش شـود. چنـان   

در طی  ها و سرودهایی که معتقدند که آهنگ

ــده   ــوظ مان ــار محف ــرون و اعص ــد،  ق ــاران  آث

"ایزیس"
44

  .)Laws: 2, 657a-b( »ندهست 

  "زیبایی". طبیعت 3

شــروط افالطــون در تقــرب بــه ســاحت 

زیبایی در آفرینش هنري، شـناخت موسـیقی   

از  سایر شعوبی است کـه ... و  و شعر و نمایش

سـت.  هاگیـرد و غایـت آن   آن تقلید صورت می

ــگ  ــد اوزان، آهن ــی بای ــا و مقا یعن ــات را ه م

اند، شناخت. زیرا  یم کردهکه خدایان تعل چنان

و  آنان سرشت بشر را به حقیقت تناسب، نظم

آن را  انـد و  هماهنگی، میزان و موزون ساخته

انـد. درسـتی    با لـذت و خوشـایندي آمیختـه   

حقیقی هر نغمه در این است که در کمیت و 

تر مجسـم   الگو و اصل را هرچه کامل ،کیفیت

 اي موسیقی گوشه "گوشه"چرا که این  ؛سازد

است از زیبایی اصیل الهی و ایـن گـام آوازي،   

  رفیع ربوبی. "مقام" گامی است به آستان

                                       
43 . Musa 
44 . Isis 

ــه   ــانی ب ــاله میهم ــتبرس ــونگی  ینِی چگ

 "طریقـت "از  ،زیبـایی  "حقیقـت " مالقات بـا 

اي  پـردازد. در گـام اول، چـاره    مـی  "واقعیت"

ــه اهــل طریقــت از  ــی و  نیســت جــز آنک روی

گـاه کـه دریافـت     ظاهري زیبا آغـاز کنـد. آن  

ي ظاهر از یـک  ها زیباییزیبایی ظاهر با دیگر 

رویی را بـر رویـی دیگـر و     ودهتبار است و بیه

شـمارد،   ظاهري را بر ظاهري دیگر سرآمد می

آیـد   حقیر می چنین عشقی در نظرش خوار و

ــر    ــاحتی دیگ ــایی در س ــه زیب ــدگانش ب و دی

. پس گام فراتر می نهـد و بـه   شود میگشوده 

 شـود  میروح رهنمون  ادب و ق وزیبایی اخال

 .شـود  میهنر آراسته و و به فضیلت و معرفت 

تـازد و از   اما هر قدر در این ساحات پیش می

تـر   مندتر و سیراب بهرهزیبارویان و زیباروحان 

بت به آنچه اصل و اصیل اسـت و  نس ،شود می

 ،ظاهري و باطنی است يِها زیباییهمه  أمنش

و بـه شـوق    ودشـ  مـی تـر   تر و عطشناك تشنه

حقیقـی، آرام و قـرار از دسـت     دیدار زیبـاییِ 

زنـی از   "امـ یتدیو" از زبـان  ،. سقراطدهد می

ــه"اهــالی  ــین "مانتین ــایی اصــیل را چن ، زیب

کسی که در راه عشق همه « :کند میتوصیف 

شـمار را   آن مراحل را طی کرد و زیبایـان بـی  

نهایـت  چنان که برشمردیم، رویت نمـود، در  

انگیزتـري کـه    بـا زیبـایی حیـرت   امر یکبـاره  

هـاي دیگـر    ییی غیـر از طبیعـت زیبـا   تطبیع
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 ،خــاص و آن زیبــاییِ شــود مــیدارد، مواجــه 

هـا و   همان چیـزي اسـت کـه همـه کوشـش     

ها از ناحیـه او و بـه جانـب اوسـت. آن      کشش

زلـی و  در وهله نخست، موجـودي ا  "زیبایی"

آیـد و نـه از    ابدي است که نه بـه وجـود مـی   

و نــه  شــود مــیتـر   نــه بــزرگ رود، میـان مــی 

چنـان نیسـت کـه از     ،تر. دیگـر آنکـه   کوچک

لحاظی زیبا باشد و از لحاظی دیگر زشت، یـا  

گاه زیبا باشد و گاه نازیبا، در قیاس با چیـزي  

 زیبا باشد و در قیاس با چیزي دیگر زشت، در

ر جـایی دیگـر نازیبـا، بـه     جایی زیبا باشد و د

اي دیگـر   سـته به نظر د ،اي زیبا آید نظر دسته

جزیی دیگر  زشت، یا جزیی از آن زیبا باشد و

... چیــزي اســت در خویشــتن و بــراي  نازیبــا

ــواره همـــان ،خویشـــتن ســـت و ا کـــه همـ

رو  تنهـا از آن  ،تغییرناپذیر؛ و هرچـه زیباسـت  

ــره  ــه به ــت ک ــت  زیباس ــه اس  »اي از او گرفت

(Symposium, 210e, 211a-b).  

با رویکرد  هیپیاسدیالوگ در  دیالکتیک

دیـالوگ بـا    دیالکتیکسلبی، جاي خود را به 

. سـقراط  دهـد  میرویکرد ایجابی در میهمانی 

 "نسِافتوسـ آری"همه مدعیان هنر و زیبایی از 

نویس را در  تراژدي "نِآگاثو"کمدي نویس تا 

سـت زیبـایی غـافلگیر    فیک سمپوزیوم با مانی

 سوفیستیهاي  کند و خود را از اتهام طفره می

رائه مدون و جـامع و مـانع زیبـایی تبرئـه     از ا

و ایـن فرصــت ممتـاز را در اختیــار    کنــد مـی 

انه واکاوکه روش  نهد تا چنان د میمخاطب نقا

به تجـزّي و تحـدي    ،سقراطی است و تحلیلیِ

مبـادرت  » زیبـایی « در حد و رسم افالطون از

زیبــایی چنــد از در تعریــف افالطــون  ورزنــد.

بــایی حقیقــی و زیلفــه اصــلی و بنیــادین، ؤم

  سازد: اصیل را متعین می

الف) زیبایی اصیل، امـري قـائم بـه ذات    

ــراي   ــزي اســت در خویشــتن و ب اســت: (چی

  ؛خویشتن)

فـرد و   ب) زیبایی اصیل امري منحصـربه 

سایر زیبایی؛ قائم بـه غیـر و وابسـته بـه ذات     

ی است غیر از طبایع دیگر، که تاوست: (طبیع

  ؛ست)وااز ذات  مند بهرههرچه زیباست، 

تغییرناپـذیر و   ج) زیبایی اصـیل، ثابـت،  

 آید و نـه از  وجود می هناپذیر است: ( نه بتکرار

و نــه  شــود مــیتـر   رود، نــه بــزرگ میـان مــی 

  تر....) کوچک

طلـــق، بســـیط و د) زیبــایی اصـــیل، م 

چنــان نیســت کــه از ناپــذیر اســت: ( نســبیت

ی زیبا باشد و از لحاظی نازیبا..... جزیـی  ظالح

زیی دیگر نازیبا.... به نظـر  باشد و جاز آن زیبا 

  اي دیگر نازیبا) اي زیبا و دسته دسته

) زیبـــایی اصـــیل، امـــري ســـرمدي،  ه

ــرا ــاودانی، ف ــرا ج ــانی و ف ــت زم ــانی اس : مک

موجودي ازلی و ابدي که نـه مکـانی زیبـا و    (
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ــانی    ــا و زمـ ــانی زیبـ ــا و زمـ ــانی نازیبـ مکـ

  )2(نازیباست)

کمترین وارسـی و تجسـس از    نیاز به بی

ذات،  بـه  لیفی مذکور یعنی وجود قائمأعناصر ت

بسـیط، مطلـق، ازلـی،    فـرد، ثابـت،    منحصربه

ــرا  ــه مطلــق     ابــدي، ف مکــانی و زمــانی ک

روحـانی، محـاط در    هـاي جسـمانی و   زیبایی

پـذیر،   تغییرپذیر، نسـبیت  دایره کون و فساد،

تکرارپـذیر، قــائم بــه غیـر، برآمــده از او و بــه   

کـه افالطـون   دریافـت   توان میجانب اوست، 

متعـالی را   حد و رسم ذات احدي و سـرمديِ 

مثابـه زیبـایی اصـیل و حقیقـی بـازتعریف       هب

نموده است. بدین رو، دوبـاره پرسشـی از نـو،    

اصـــیل رخ  پیشــاپیش کاوشــگران زیبــاییِ   

ــی ــه   م ــد و آن اینک ــکنمای ــابی  دیالکتی ایج

سـلبی   دیالکتیکچه گامی فراتر از  ،افالطون

رسـمی   او پیش نهاده است؟ ارائه چنین حد و

، آیا مصادره به مطلوب و یا حتـی  "زیبایی"از 

 ، حــد"حــد"احالــه بــه محــال نیســت؟ ایــن 

ــن  ــد و ای بالترســیم  ، رســمِ"رســم"بالتحدی

له ایـن  ئنیست؟ آیا سقراط به جاي حـل مسـ  

ه له را پـاك نکـرد  ئنوبت اساسـاً صـورت مسـ   

 .کـه از مبنـا   است؟ آیا امر چنان کلـی نشـده  

امکان هرگونه تقابل و تناظر را از انظار سـلب  

  نموده است؟

 پیش از هرگونه کنـدوکاو دربـاره اعتبـارِ   

ونی از زیبـایی اصـیل و میــزان   تعریـف افالطـ  

هــایی  پــذیري آن نســبت بــه پرســش چــالش

ست، مناسب اسـت تـا بـدانیم    دمشابه از این 

افالطون به وساطت کدام طـرق و مناسـک و   

 جوانـب بـه مطابقـت    م حواشـی و رعایت کدا

دســت  "امــر متعــالی"و  "حقیقــت زیبــایی"

ــت. افال ــایی، از   یاف ــتجوي زیب ــون در جس ط

هاي عینی، طبیعی، حسی و جسمانی  واقعیت

آغاز کرد: زیبایی یک چهـره، انـدام، طبیعـت.    

دختر زیبا و جوان را تا مرز « "عبور زمان"اما 

ــت  ــالخورده و زش ــرزن س ــد و  » پی ــب ران عق

 زیبـاییِ " طبیعـت را تـا حـد    "ر زیباییِاعتبا"

بـر سـر    "زمـان "فروکاست. آنچـه   ،"اعتباري

، هاي دهـر فـرو آورد   فریدهزیبایی طبیعت و آ

هـاي بشـر    صنعت و آفریده با زیباییِ "مکان"

هاي آثار هنـري نشـان داد    کرد. بررسی نمونه

زیبـاتر از   ،که گاه کاربرد سنگ در یک نسبت

چـوبی در یـک   یک قاشـق  طالست و یا حتی 

تر و سازگارتر از هرگونه زیـور   ترکیب، مناسب

  آالت است.

آنچه گاه زیباست و گاه نازیبا، از لحاظی 

زیبــا و از لحــاظی دیگــر نازیبــا، جزیــی از آن 

زیبا و جزیی دیگر نازیبا یـا لختـی فـروزان و    

امـر  " واقعی بودنِ فروغ، نسبت دیگر بی لختی

بـرون  " ضِیک واقعیت مح هرا به مثاب "واقعی
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کشــد. نقطــه عزیمــت  بــه چــالش مــی "ذات

ــیر  ــکافالطــون در س ــدون شــک دیالکتی ، ب

است. اما افالطون در  حسانیواقعیات عینی و 

را آمیختـه بـا    "زیبایی"، "واقعیت"مواجهه با 

زوال، تغییر، ترکیب، نسبت، عاریت، وابستگی 

 بـودن  "واقعـی " و در یابـد  میو کون و فساد 

. کنـد  میتردید  "واقعیت" در متنِ ،"زیبایی"

 ،ي من زیبا و براي دیگري نازیباسـت آنچه برا

درون " قطعاً یک واقعیـت مرکـب از دو جـزء   

اسـت و بـا آن حقیقـت     "برون ذات"و  "ذات

ـ    مثابــه یــک  هزیبـایی مســتقل و فـی نفســه ب

واقعیت محض برون ذات که وابسته بـه هـیچ   

قطب درون ذات، مکان یا زمان و یـا هرگونـه   

ذاتـی  به غیر مبـري اسـت، تفـاوت    وابستگی 

و  کند میی آغاز ئدارد. افالطون از واقعیت جز

ــتقالل و    ــداري، اس ــات، پای ــتجوي ثب در جس

دیالکتیکی به جانب سیر  ،اصالت برتر و بیشتر

عبور  "رمزِ"بخشد.  حقیقت کلی را سامان می

ــا ــايِ ییاز زیب ــر، ز  ه ــبی، متغی ــذیر،  والنس پ

ــدنی   ــاریتی و فاسدش ــته، ع ــه  ،وابس  "رازِ"ب

شود میحقیقی بدل  زیبایی اصیل و دریافت  .  

گــذار از  افالطــونی، بــا دیالکتیــکســیر 

نسبیت به اطالق، تغییر بـه ثبـات، تکثـر بـه     

سـتگی بـه اسـتقالل، ترکیـب بـه      وحدت، واب

... و  اعتبار به اصـالت، زوال بـه دوام،   ،بساطت

 "زیبایی مطلقِ" در فشرده کالم از طریق نفیِ

. فرآینـد  یابد میدست  "بایی مطلقزی"ها، به 

افالطونی بیش از آنکـه یـک سـیر     دیالکتیک

یـک سـنتز    ،شهودي و عرفانی قلمـداد شـود  

عقالنی و برهانی است. اگر چیزي هست، ولی 

البد قائم بـه نفـس اسـت.     ،قائم به غیر نیست

پـس خـود    ،اگر همـه چیـز قـائم بـه اوسـت     

رغ از د قـائم بـه غیـر باشـد. اگـر فـا      توانـ  مین

فساد، زوال... در  ،رگونه نسبیت، تغییر، کونه

جایی در زمان، مکان، سوژه،  هنسبت با هر جاب

ی اسـت  تپس طبیع ،ابژه... ثابت است و برقرار

  مغایر با دیگر طبایع.

نفی هرگونـه عینیـت بـا دیگـر اعیـان و      

اثبات غیریت با دیگر اغیار، استدالل و برهـان  

ورات و محا یدیالکتیکخلف در مرام و مسلک 

سقراطی است، و قطعـاً عنـوان دیگـر برهـان     

حال یا مصـادره بـه مطلـوب    خلف، احاله به م

ایجابی افالطـون   دیالکتیکالوصف  نیست. مع

 هیپیاسسلبی او در  دیالکتیک ههمان نقط اب

» زیبـا امـري دشـوار اسـت    « :یابـد  مـی تالقی 

(Greater Hippias, 304e)  ــی ــق "نف مطل

زیبــایی " بـه ثبـت   ،هیپیــاسهـا در  "زیبـایی 

و تطبیــق  انجامــد در میهمــانی مــی ،"مطلــق

دشـواري تحدیـد،    ،زیبایی محض و امر متعال

  ترسیم و تعریف امر بدیهی است.  

حقیقت در ذات خود عین بداهت اسـت  

تفسـیر و تعبیـر    تـوان  مـی و بداهت را چگونه 
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رسمی از بدیهی، در  کرد، دشواري ارائه حد و

زیبـایی،   بداهت حد امتناع و غیرممکن است.

تعریف ناپذیر است. در عـین حـال آمیختـه و    

عجین با سرشت و طبیعـت بشـري اسـت. از    

ــن ــکرو شــاید  ای ــف" دیالکتی و  "برهــان خل

مطلق " از ناحیه نفیِ "زیبایی مطلق"تصدیق 

 بسـت  ت از بـن رفـ  ها، تنها مسیر برون "زیبایی

زیبـایی  "بـه   ،"گـذران " ، ولی"واقعیت زیبا"

  باشد.   "پایدار" اما "حقیقت

ناسـازگاري و   سـر  ،"واقعیت"افالطون با 

تعارض ندارد، افالطون از واقعیات عینی آغـاز  

تجزیـه و   بـه و بـا منطـق و اسـتدالل     کند می

پردازد و درجه اعتبار و اصالت  تحلیل آنان می

یک را از منظـر کیفیـت و حـدوث و بقـاء      ره

و بـه   دهـد  مـی مورد آزمون و سـنجش قـرار   

و  دهـد  میمنازع امر واقع تن در ناستیالي بال

ــت ــود" در حقیق ــن"و  "ب ــکیک  "ودم آن تش

. جالب اینجاست که فیلسوفان مـدرن  کند می

منظر کامالً متفاوت به ارزیـابی و   خود از چند

تحلیل امر واقع پرداخته و گفتگـو از حقیقـت   

ــود ــ) و نreality( ب ــه appearance( ودم ) را ب

بـدل  یکی از مباحـث اصـلی فلسـفه معاصـر     

مشابه رغم دستاوردهایی بعضاً  ساختند و علی

ــد کــارناز ا ،لماثــو م ــار نســبت بــه ای ، هو ادب

ر کــه د افالطــونی فــرو نگذاشــتند. چــه آنــان

ـ  تحلیل پدیده  ههاي عینی، در واقعیتی به مثاب

شــی  وجــوديِ نقطـه کــانونی هســتی و قــوامِ 

و  "نمـوداري " هـاي  تردید کردند و بـه جنبـه  

اشیاء بسنده کردند و چه گروهی  "پدیداري"

ــاً را حجــاب و  "واقعیــت موجــود" کــه اساس

ــش ــود " پوشـ ــت وجـ ــتند و  "حقیقـ انگاشـ

ــت ــل (  واقعی ــاري موجــود بالفع را ) actualانگ

حقیقتی اصیل تلقی  از اندیشی ماحصل غفلت

  کردند.

حـال کماکـان افالطـون را کـه در      با این

عینـی، طبیعـی و    ي ناپایـدارِ هـا  زیباییوراي 

وس، واقعیتــی پایــدار و مانــدگار را بــه محســ

کـرد   جستجو می "حقیقت"و  "اصالت" مثابه

نقـاش  « به قلم تمسـخر و اسـتهزاء نواختنـد:   

کند، بلکه فقط یک  میواقعی خلق ن ءیک شی

آفرینـد. ماحصـل کـار او در     صورت خیالی می

مقایسه با تخت اصلی و صورت آن، دو مرحله 

ن صـورت  از واقعیت فاصله دارد. آفـرینش ایـ  

ی نیسـت. هـیچ   خیالی مستلزم معرفت حقیق

حقیقـی کـه صـورت     دانشی در مورد اشـیايِ 

الزم نیســت.  ،شــود مــیخیــالی آنهــا ســاخته 

ادعــا  ،افالطــون در قیاســی نــه چنــدان بلیــغ

حقیقـی دور  که شاعر نیـز از معرفـت    کند می

ــورت  ــط ص ــت و فق ــاده اس ــالی  افت ــاي خی ه

  ).Janaway, 2001, p.5( »آفریند می

طون با طـرح آفـرینش تخـت    ظاهراً افال

آل توسط خدا در جمهوري دهـم و   اصلی ایده
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مقایسه با آن با تختـی کـه درودگـر سـاخته     

تقلیـد از  است و سپس تختـی کـه نقـاش بـا     

کشد و بر ایـن منـوال، سـه     تخت درودگر می

مرتبه از حقیقت فاصله گرفته، اسباب تمسخر 

 ست:خود و ریشخند منتقدان را فراهم کرده ا

گفت: به عقیده من نقاش از چیـزي کـه آن   «

دو (دمیورگ
45

سـازند،   صانع و درودگـر) مـی   

. گفتم: بسیار خوب! به سـازنده  کند میتقلید 

ز حقیقت دور افتاده است. چیزي که سه گام ا

گفت: بلی. گفتم: پس، نتیجه  گویی؟ مقلد می

مقلـدي   نیزگیریم که نویسنده نمایشنامه  می

هنگـام کـه پادشـاهی را     آن بیش نیست. زیرا

واقـع تصـویري را پـیش    در  ،سازد مجسم می

نهـد کـه از اصـل سـه گـام       روي مخاطب می

یـن  فاصله گرفته است. مقلدان دیگر نیز جـز ا 

 ,Republic: 10) »بخشند فعلی را صورت نمی

597e). 

(و از نظـر   افالطون با بیان مثـالی سـاده  

ــاده ــدان س ــد منتق ــه) چن ــله  لوحان ــام فاص گ

بـاز   "طبیعت زیبایی"را از  "طبیعت زیبایی"

راحت و آفرینی کـرده اسـت. افالطـون بـا صـ     

زنــد کــه از  صــداقت تمــام از هنــري دم مــی

زیبایی " جوید و بر بهره می "طبیعت زیبایی"

افزایـد. در نظـر افالطـون تنهـا      مـی  "طبیعت

هنري ناب و اصیل است که دغدغه اصلی آن، 

                                       
45 . Demiurge   (عقل فعال) 

ــه    ــد و نـ ــایی باشـ ــزایش زیبـ ــش و افـ زایـ

عکسبرداري از آنچـه پـیش از آن زیبـا بـوده     

د توانـ  مـی این مبنا هـیچ فیلسـوفی ن   بر است.

عنوان هنر  هب "واقعیت" قائل به تصویرگري از

اصالتاً زیبا باشد، چه رسـد بـه فیلسـوفی کـه     

شناسـی و زیباشناسـی    ، هستیشناسی معرفت

  را در یک تراز نهاده باشد.

 تـر  تـر و شـفاف   کدام اصل از این بدیهی 

قدر  همان "زیبا" یافت: توان میدرباره زیبایی 

باشـد. آیـا    منـد  بهره "زیبایی"زیباست که از 

سنجش زیبایی در طبیعت زیبا یا هنـر زیبـا،   

چون دختر زیبا یا پیکره آتنـا جـز بـه میـزان     

ي آنهـا از حقیقـت زیبـایی    منـد  بهـره درجات 

بر  "واقعیت" رونوشت یا بازتاب محض ؟است

سـت یـا پیمـودن مسـیري     اهنرمند هموارتر 

؟ "حقیقـت "هـاي   تـا کرانـه   یریـاب دشوار و د

تـر   اشیاء آسـان  "پدیداري" رونوشت یا بازتاب

آنان؟ بـه   "دیداري" است یا راهیابی به وجوه

 دریافـت  ،بیان برخی از اندیشـمندان معاصـر  

"دشوارتر است یا رسـوخ بـه    "موجود واقعیت

"؟"وجود حقیقت  

واقعیت پدیداري گرایش امروزین هنر به 

گرایـی)   با عناوین ممدوح رئالیسم و طبیعـت (

در برابر رویکرد دیروزین افالطون به حقیقـت  

ــا عنــاوین مــذموم ایــده دیــداري آلیســم و  (ب

چیـزي جـز تسـامح و تغافـل      ،گرایـی)  آرمان
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ه در پشـت پـرد   ،"طبیعت زیبـایی " نسبت به

نیست. شرط مهم افالطـون   "زیبایی طبیعت"

طبیعـت  "هنـري، پیشـگامی   در آفرینش اثـر  

(به مثابه واقعیت اصـیل) نسـبت بـه     "زیبایی

(به مثابه واقعیت اعتبـاري)   "زیبایی طبیعت"

  است.

و  "واقع نمایانه" براي فرآروي از ساحات

ــدي" ــر "تقلیـ ــر و فـ ــاتروادر هنـ  ي امکانـ

توسـع   ،در هنر "تولیدي"و  "گرایانه حقیقت"

شـرط الزم و   هنرمنـد پـیش   ظرفیت وجودي

چــرا کــه دریافــت حقیقــت و  ؛اســتقطعــی 

طبیعت زیبایی به گشودگی و سهولت زیبایی 

باید هنرمندانی را «  واقعیت و طبیعت نیست.

کشور خود گردآوریم که از روحی اصیل و  در

ند اصالت و زیبایی را توان میواال برخوردارند و 

 ,Republic: 3) »در آثار خود نمایـان سـازند  

401c).  

واقعیت در آثـار هنـري   افالطون انعکاس 

کند که در دستان  میاي تلقی  مثابه آئینه هرا ب

دانـد و در هـر   گر می گردان به هر سو رو آئینه

سـان قـادر    تاباند و بـدین  آن صورتی را باز می

ي طبیعت از مناظر و ها زیباییاست تا تمامی 

تـرین   آسـان « آفرینی کند:و آفاق را باز مرائی

دسـت بگیـري و    هي با ست که آینها ها این راه

به هر سمت و سـو و جـانبی بگردانـی. بـدین     

ی آفتاب را تولید کنی و هم توان میوسیله هم 

افالك و ستارگان را. حتی خـودت را و سـایر   

ــاخت   ــه برس ــه را ک ــه آنچ ــداران را و هم  هجان

صنعت است. همه چیزها  سازِ طبیعت یا دست

ی از طریق آینه گردانی در برابر آنها توان میرا 

  .)(Republic: 10, 596d-e» خلق کنی

حقیقـت زیبـایی،    درك ،به زعم افالطون

ي وکـه   کند میظرفیت واالي روحی را طلب 

 ،گاه به روح شریف و اصیل و هماهنگ ،از آن

کـه مقصـود از آن هـم افقـی      کنـد  میتعبیر 

 "طبیعـت "و  "اصـالت " ،"حقیقـت "روحی با 

در نقاشـی و ســایر هنرهــاي  « زیبـایی اســت: 

گـرزي، معمـاري و سـایر    زیبا، در بافندگی، رن

ها، همچنین در سـاختمان بـدن    فنون و پیشه

جــانوران و گیاهــان، زیبــایی و همــاهنگی یــا 

د. مشاهده کـر  توان میزشتی و ناهماهنگی را 

ــ  ــتی و ب ــاویر،   یزش ــاهنگی تص ــی و ناهم وزن

انـد،   نمودهایی از روحـی زشـت و ناهماهنـگ   

ــ ــوزونی و کمــا اینک ــایی و م ــاهنگی ه زیب هم

ــاب نقــش یی از روحــی شــریف و هــا هــا، بازت

) Republic: 3, 401a(» انـد  هماهنگ و اصیل

هاي روحی به روحی ساده  و گاه نیز از قابلیت

لوحی مغـایرتی   هکه البته با ساد کند میتعبیر 

گــردد کــه  پــس روشــن مــی« بنیــادین دارد:

صــحیح  مضــمون خــوب، آهنــگ زیبــا و وزنِ

ولـی منظـور مـن از     ؛اند ناشی از سادگی روح

لـوحی و بالهـت نیسـت،     سـادگی روح، سـاده  
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 :Republic)  »راستین اسـت  بلکه هماهنگیِ

3, 400d-e) َ  

نقد افالطون بر رئالیسم در هنر، چنـدان  

ناشدنی نیست. التـزام   دركغامض، پیچیده و 

 ناپــذیري اثــر هنــري، انصــرافو فنا نــامیرایی

 بـه منظـر   "واقعیت" الهام هنر از جانب منبعِ

اعتبـار  "، "واقعیـت  اعتبـارِ "است.  "حقیقت"

 "کمـال  اصـالت " ،"حقیقـت  اعتبارِ"، و "زوالِ

است. اتصال به منشاء و منبع زیبایی، ضمانت 

و صیانت از هرگونـه کـون و فسـاد و     نامیرائی

سـاحت   تقـرر  ،زیبایی مآثر اتکال به مظاهر و

هنر در مظان فساد، زوال، تغییر و فناپـذیري  

همین تعهد بی قید و شرط افالطون به است. 

و فلسفه هنر  شناسی زیباییحقیقت است که 

ثابه یک نظرگاه اصیل و معتبـر وراي  م هاو را ب

فراگیـر   ،ل افالطونیثُر معقول و موپارادایم ص

ل ساخته است. به عبارت دیگـر  و جهان شمو

معقول، در نزد افالطـون،   هاي ها و ایده صورت

اند و خـالف آن هرگـز    »هاي حقیقت انگاره«

  قابل تصدیق نیست.

هرچنــد ایــن گــزاره صــادق اســت کــه  

ــیر   ــون در ســ ــالکتیکافالطــ ش، در ا یدیــ

ها و اشباح بـه   جستجوي حقیقت، از مرز سایه

و  جهان طبیعت و از آنجا بـه حقـایق ریاضـی   

 رســد سـپس ایـده معقــول و عـالم مثــل مـی    

ي معقـول  ها (نمودار خط افالطونی) و صورت

و قطعـاً   کند میاشیاء تلقی  حقیقت همثاب هرا ب

حقیقت زیبایی نزد افالطـون ایـده معقـول و    

امــا چنــان نیســت کــه  مثــال زیبــایی اســت.

اي از نظـام   گرایی افالطـون برسـاخته   حقیقت

سـت. بـرخالف،   صور معقول و جهان مثالی او

اي عقالنی است که بـر  ه این نظام صور و ایده

ــت ــاد حقیق ــ  بنی ــتوار گردی ــی او اس ده و گرای

ـ  "هاي معقـول  ایده" هـاي   انگـاره "مثابـه   هرا ب

  ، صورت بخشیده است."حقیقت

ادعـا کـرد،    تـوان  مـی روسـت کـه    از این

پـارادایم صـور   افالطـون، وراي   شناسی زیبایی

پذیر و پاسخگوسـت و   معقول، نظریه گسترش

گرایـی در   رئالیسم یا واقعیـت  نقد افالطون بر

هنـــر کماکـــان معتبـــر و کارپـــذیر اســـت. 

افالطون مدعی است که آنچـه   شناسی یباییز

ي آن از منــد بهــرهاســت، بــه ســبب  "زیبــا"

هاي زیبـا، اعـم    است. یعنی واقعیت "زیبایی"

ــا"از ــا  "طبیعــت زیب ــا"ی ــر زیب ــی"هن  ، تجل

 "هنـر زیبـا  "اسـت. پـس    "حقیقت زیبـایی "

راستی زیباست،  ه، اگر ب"واقعیت" مثابه یک هب

حقیقـت  "جـویی از   مندي و سـهم  بهرهالبد از 

  است. "زیبایی

رغـم بـداهت سـخن افالطـون، اگـر       علی

مدعی رئالیسم در هنر، به زیبـایی موجـود در   

طبیعت اتکاء کنـد و هنـر را در مقـام تولیـد     

زیبایی، ناچار از تقلید طبیعـت قلمـداد کنـد،    
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افالطون نه زیبایی موجود در طبیعت را انکـار  

را در  "زیبـایی طبیعـت  " و نه بازتاب کند می

ه افالطـون خطیـر   ید و محاکـات آن. آنچـ  تقل

 ،کنـد  میگاه هنرمند تلقی  پندارد و لغزش می

است. بـه   "اصالت"مثابه هب "واقعیت"پنداشت 

ـ  "واقعیـت "تعبیر افالطون پـذیرش   مثابـه   هب

از  "واقعیـت " منبع الهام هنر، به میزان فاصله

اصـالت  "، اثر هنري را چند گـام از  "حقیقت"

. افالطون تقلیـد از  کند میاش تبعید  "هنري

که امکان تقلیـد از   را در حالی "طبیعت زیبا"

ممکن است، تبعید هنـر از   "طبیعت زیبایی"

 "برزخ حقیقت و مجـاز "به  "بهشت حقیقت"

آنقـدر زیباسـت کـه     "زیبـا ". کنـد  میقلمداد 

ــا ، "زیبــا"یافتــه اســت.  "زیبــایی" نســبتی ب

نیسـت. تقلیـد از    "زیبایی نسـبی "چیزي جز 

یعنی آنچه از لحـاظی زیبـا و    "نسبیزیبایی "

از لحاظی نازیبا، جایی زیبا و جایی نازیبا، گاه 

 زیبا و گاه نازیبا، جزیی زیبا و جزیـی نازیبـا...  

)Symposium, 211a-b(  لغزشــگاه آفــرینش

  هنري است.

  . در قرب حقیقت4

به ثبوت و  "قربت حقیقت"در  "زیبایی"

و  به افول "غربت طبیعت"رسد و در کمال می

، بـه او مکنـت زیبـایی    "حقیقـت "زوال. تقرر 

ر طبیعـت او را در محنـت   رّاما تفـ  ،چشاند یم

 "هنـر "نشاند. بـه زعـم افالطـون،     زیبایی می

زیبایی  "زایش"و  "باروري"مثابه خاستگاه  هب

ـ    ر بلغـزد،  اگر در پرتگاه نسـبیت، زوال یـا تغی

استعداد زاینـدگی و آفریننـدگی در او عقـیم    

ــاز  ــه نـ ــردد و بـ ــتال  گـ ــترونی مبـ ایی و سـ

را  "زایـش "ست که ا اي ، الهه"زیبایی"«شود.

رو  . از این"امداد "را  "زاینده"کند و  "ارشاد"

چـون بـه    ،آنکه اسـتعداد بـارور سـاختن دارد   

زیبایی رسد، سراپا شور و اشتیاق شود، زاید و 

بارور سازد. ولی اگـر بـه زشـتی دسـت یابـد،      

افسرده و پژمـرده گـردد، روي برگردانـد و در    

ا فرو خـورد و  خویشتن فرو رود و درد زایش ر

تـر سـازد، دورتـر شـود.      آنکه خود را سبک بی

ــرینش  بــدین  ســبب اســت کــه مشــتاقان آف

 ارنـد، زیـرا  گذ ی زیبایی میار سر در پو مجنون

» رهانـد  آنان را از رنج اشـتیاق مـی   "زیبایی"

)Symposium, 206d-e.(  

دلواپسی افالطون از گـرایش هنـري بـه    

ــب رئالیســم و نا ــر  ،ورالیســمتجان ــه از منظ ن

بلکـه   ،بازتاب واقعیت و طبیعت در اثر هنـري 

واقعیــت بــا  نســبت آفــات وارونگــیِ هاز ناحیــ

پیشـگویی دو هـزار و   تانسیل حقیقت است. پ

ــت چهارصد ــه اب ء و الســاله افالطــون نســبت ب

ابتذال هنر رئالیسـتی دوران معاصـر ناشـی از    

دیالکتیـک دیـالوگ   و نشاط نهفتـه در   تحیا

ار از خطـر  و هایی تمثیل اوست. در ادامه نمونه

سخ هنر را در ایـن رویکـرد   مابتذال تحریف و 
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 مــتفطّن از محــاورات افالطــونی متــذکر و   

  :شویم می

در هنـر   "آفریننـدگی "و  "زایـش "الف) 

سـخ و زوال آن  مو  "گرایـی  حقیقت"بنیاد در 

ریشــه در  "بازنمــایی"و  "تقلیــد"بــه جانــب 

ــرد  ــت"رویک ــی واقعی ــت "دارد.  "گرای طبیع

و  "نـوآفرینی "هنرمند را بـه جانـب    ،"زیبایی

وي را به سـمت   "زیبایی طبیعت"و  "تولید"

. دهد میسوق  "تقلید"و  "آفرینی باز"و سوي 

) را در mimesis(مسیس میافالطون گاه واژه 

 کـه تقلیـد،   کنـد  میوکار هنري استخدام ساز

گـاه   سـازد و  محاکات و بازنمایی را متبادر می

ــاز واژه پوئ ــر  poesisیس (س ــرینش اث ) در آف

جوید که همان معنی تولیـد و   هنري سود می

نقـاش هنگـام   « .کنـد  مـی آفرینندگی را افاده 

ایده، تقلید  "اصلی" ویر، از صورتساختن تص

مجسـم   ،هسـتند کـه   و آنها را چنـان  کند مین

» شوند می "نمودار"سازد، بلکه چنان که  نمی

)Republic:10, 598a(. 

بنابراین تقلید، همان تصویرسازي و ارائه 

نسخه بدل از اشیاء است که به عالم پدیدارها 

 )، و از طبیعتeikonesو نمودارها تعلق دارد (

ر و شـهودي و بسـیط   وپایدار زیبایی که از امـ 

ــداري و شــهود   ــالم دی ــه ع ــق ب اســت و متعل

) اســت، فاصــله بســیار دارد. noesis( عقالنــی

هر امري که باعث شود، چیزي از نیستی به «

) است، با ایـن  poesis( آفریدن ،هستی درآید

مــه هنرمنــدان دانــی ه کــه مــی همــه چنــان

عنـاوین   شـوند، بلکـه   آفریننـده خوانـده نمـی   

گوناگونی دارنـد، مـا یونانیـان از میـان همـه      

کنیم و  را جدا می "موسیقی"و  "شعر"هنرها 

"آفــرینش"را  تنهــا آن
46
ــیم و صــرفاً  مــی  دان

"آفرینشــگر"اســتادان شــعر و موســیقی را 
47
 

هنــر «. )Symposium, 250c-e( خــوانیم مـی 

آنچـه   شود میآفریدن، نیرویی است که سبب 

ــت، بــ   ــود نیس ــود  هموج ــد وج ــد و باش » آی

)Sophist, 265b(.  

تقلید و محاکـات از واقعیـت محسـوس،    

) eikasia( هنر را در زمره عالم پندار و تـوهم 

 دهـد  می) قرار doxa( و معرفت ظنی و گمانی

یعنی حرکـت و   ،عالم محسوس که با طبیعت

نسبت دارد. اما آنچه از دایره  ،و تغیر صیرورت

ست، تنهـا  کون و فساد و افول و زوال بیرون ا

 "حقیقـت زیبـایی  " سرشت پایدار و مانـدگار 

آن چیزي است که نـه   "زیبایی"است. شهود 

در  "مقـدار "و  "معیـار "تنها به زعم افالطون 

ساحت هنر، بلکه تنها چیزي است کـه ارزش  

و هنـر را   .)Symposium, 211d( زیستن دارد

ــی    ــهود عقالن ــالم ش ــره ع ) و noesis( در زم

  بخشد. ) توقع میepisteme( معرفت حقیقی

                                       
46 . Create 
47 . Creative 
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کنی لذتی یا سعادتی باالتر از  گمان می«

یبـایی نائـل   ی به دیدار آن زآدمآن هست که 

سـر بـرد ؟    هت آن ببحاآید و زندگی را در مص

"زیبـایی اصـیل  "فقط کسـی کـه آن   
48
را بـا   

ی کـه  نـ یمي زها زیباییدیده جان بنگرد و از 

انـد، روي   هـاي زیبـایی اصـیل    اشـباح و سـایه  

فضـیلت نائـل    "پرورش"و  "زایش"برتابد، به 

ــود. ــد  ،)212a Symposium ,(» شـ هرچنـ

تـا   روگرفـت  پیمودن فاصله جهان پدیداري و

قت اشیاء، بسیار دشـوار بـه   عالم دیداري حقی

ــی ــر م ــیت آن   نظ ــرین خاص ــا کمت ــد، ام رس

ــت  ــایی اس ــدیلی" کیمی ــر را از  "تب ــه هن ، ک

تـب زایـش و   یی به مراسازوکار تقلید و بازنما

که مقلد طبیعـت   رساند، چنان آفرینندگی می

 ،رسـاند  ا به ظهور مـی تنها نموداري از اشیاء ر

بـا نظـر بـه زیبـایی اصـیل، بـه        دمیـورگ اما 

رو  پـردازد. شـاعر از آن   خالقیت و آفرینش می

اسـت،   "زیبـایی "گـر  آفرینشگر است که نظاره

در پدید آوردن اشـیاء   دمیورگ طور که همان

و طبیعت زیبا، به زیبایی محض نظـر داشـته   

  است.

امــا در تعبیــرات مختلــف و متفــاوت    

... سوفیسـت افالطون در جمهوري، میهمـانی،  

ــد و   ــات از یــک ســو و تولی از تقلیــد و محاک

ارتبـاط مقسـمی    ،گري از سوي دیگر آفرینش

                                       
48 .Beauty itself 

. شــود مــیبــیش از رابطــه قســمی اســتنباط 

و محاکات  "مسیس می"ر را افالطون قطعاً هن

ـ  "یسسپوئ"و وقتی از  کند میتلقی  مثابـه   هب

گوید از قسـمی در   زایش و آفرینش سخن می

نـزد   "تولید". کند میبرابر قسم دیگر روایت ن

بـه شـمار    "تقلیـد "افالطون، خـود نـوعی از   

 اسـفل رود که هنر و اثر هنري را از مرحله  می

لیـد  و آن تق دهـد  مـی به مرتبه اعلی، عـودت  

  است. "حقیقت"از

، خالقیـــت و "حقیقـــت"در تقلیـــد از  

که دمیـورگ   ، چنانکند میگري بروز  آفرینش

و مطابق الگـو و اصـل،    کند میبه زیبایی نظر 

آفریند. عکس این رابطه نیز صـادق   می "زیبا"

ــاســت. پوئ ــابر تس ــون در أیس بن ــد افالط کی

میهمانی و سوفیسـت چیـزي را کـه نیسـت،     

آفرینـد. بـا    ودي تازه میکند و موج میهست 

ـ  مـی حال آفرینندگی نیز  این د از مـاهیتی  توان

رغـم   یعنی علی ،کامالً تقلیدي برخوردار باشد

مـا چیـزي را از نیسـتی بـه     آفرینـد، ا  آنکه می

ــی  ــتی نم ــت،    هس ــه را هس ــه آنچ آورد، بلک

ــازآفرینی" ــد"، "ب ــه"و  "تقلی ــرداري گرت  "ب

  .کند می

نـوعی   "تقلید"پس در نظرگاه افالطون، 

 "تقلیـد "نیـز نـوعی از    "تولید"و  "تولید"از 

 "حقیقــت"اگـر محاکــات از   "تقلیــد"اسـت.  

آفرینشگر زبردسـت  باشد، به مرتبت دمیورگ 
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هنــر تقــرب پیــدا  رود و بــه اصــالت فــرا مــی

ــد مــی ــا کن ــر  "تولیــد". ام ــد "اگ ــاز تولی  "ب

بردار  مقلد و گرته باشد، به مسکنت "واقعیت"

اصـالت هنـري در آن    تنزل یابـد و  ،ستدوفر

ت و حقیقت اصیل هنر نقاشی، ذا«کاهد.  فرو

ــی  ــم م ــیاء را مجس ــا   اش ــازد ی ــود"س و  "نم

ــورت" ــا را؟ نقاشــ   "ص تقلیــد  یظــاهر آنه

؟.... پـس  "ازجـ م"اسـت یـا تقلیـد    "حقیقت"

روشن شد که تقلیـد همـواره از حقیقـت دور    

د همه چیز توان میاست و از همین روست که 

همـه چیـز فقـط مجـازي را      زیرا از ،را بسازد

» را ســـازد و نـــه حقیقـــت آن نمـــودار مـــی

)Republic:10,598 b(.  

پس نزد افالطون تقلیـد و محاکـات نـه    

تنهـا مـذموم نیسـت، بــل هنـر جـز تقلیــد و      

تقلید، محاکات اصـل   اما اگر ،محاکات نیست

یس و آفـرینش  سـ پوئ، ی باشدیو حقیقت زیبا

 هنري تحقق یابد و زیبایی دیگري بـه حجـم  

اما تقلید اگر  ،ي طبیعت افزون گرددها زیبایی

بــه رازورزي  "زیبــایی طبیعــت"از نظــرورزي 

ــایی " ــت زیبـ ــاهراه  "طبیعـ ــد، شـ  راه نیابـ

منحرف شـود و   "مجاز" هبه کژراه "حقیقت"

 "تکرار"و  "بازتولید"به  "زایش"و  "افزایش"

  تقلیل پیدا کند.

ــیل    ــر اص ــون، هن ــم افالط ــه زع ، ب) ب

"آفریده"
49
گـر   کنـد، او نظـاره   را تقلیـد نمـی   

است. هنر افالطونی تقلید  "آفرینش" حقیقت

اسـت.   "فـرینش آ"تقلید  ،نیست "آفریده"از 

رئالیسم و یا به عبـارتی رویکـرد بـه تقلیـد از     

 هنــرِ" ســخِم ،"آفریــده"ت و بازنمــایی واقعیـ 

اسـت.   "هنـري  آفرینشِ"و هرگونه  "آفرینش

 ،وجود آورد هخواهد چیزي را ب صانعی که می«

اگر آن الگوي تغیرناپذیر را سرمشق خود قرار 

دهد، بـدون شـک ماحصـل صـنعتش از هـر      

حیث نیکو و کامل خواهد بود، ولی اگر آنچـه  

الگـوي خـود    ،را که متغیر و فسادپذیر اسـت 

» سازد، حاصل کارش پسندیده نخواهـد بـود.  

)Timaeus, 28a-b( » جهان از روي کدام یک

ه شده است: بـه تقلیـد از   از این دو الگو ساخت

تغیـر و یـا از   یسـت و ال ا آنچه همـواره همـان  

 ,Timaeus) »روي آنچه حادث است و متغیر

28c-29a).  

دغدغه افالطون در تیمائوس از آنجا کـه  

ــت از روي   « ــویري اس ــروره، تص ــان بالض جه

مقوله  و) الجرم دTimaeus, 29a-b(  »چیزي

و  شـود  میکه نقش زده  "صورتی"است: اول، 

. شـود  میکه از روي آن نقاشی  "الگویی"دوم 

باید به روشنی آشکار سازیم که چه تفـاوتی  «

است میان سخنی که دربـاره چگـونگی یـک    

                                       
49 . Created 



ئال
 ر

بر
ن 

طو
ال

 اف
قد

ن
ی

م
س

 
نر

 ه
در

 

 

 

392 

و سـخنی کـه دربـاره     شود میگفته  "تصویر"

» آیـد  بـه بیـان مـی    "الگوي تصـویر " کیفیت

)Timaeus, 29b    اگر جهـان زیباسـت، پـس (

سـته  انتو مـی الگو و سرمشق سـازنده جهـان ن  

چیزي باشد که از سرشـت پایـدار و مانـدگار    

زیبایی برخوردار نباشـد و در تنـدباد کـون و    

فساد و حدوث و تغییر، زیبایی نسبی، مجازي 

ــاریتی ــه دارد.    و ع ــان نگ ــد در ام اش را نتوان

و همین که جهان زیباست و سازنده آن نیکـ «

گمـان   و کامل، پـس در آفـرینش جهـان، بـی    

الگو و سرمشق قرار  ،تآنچه را که سرمدي اس

   .)Timaeus, 29a( »داده است

گـر زیبـایی    دمیورگ صانع جهان، نظـاره 

است، آفرینش زیبا، ماحصل نظـر بـه زیبـایی    

زیباست. شـاعر یـا نقـاش در     "آفریده"است. 

اگر بـه آفریـده نظـر کنـد،      ،زند نقشی که می

ــخه ــده را   نس ــرر از آفری ــازآفرینی"اي مک  "ب

و تکـراري از یـک    . این نسـخه بـدلی  کند می

ــیش  ــایی پ ــ زیب ــعر   س ــز ش ــزي ج اخته چی

نگاهش را در آثـار   فاقنظرانه نیست که آ تنگ

 )3(زیبــایی محصــور و محــدود ســاخته اســت.

ــت و    ــرگردانی و به ــر و س ــز تحی ــاعري ج ش

نیسـت. هنـر    "آفرینش"شگفتی در راز و رمز 

 "آفریـده " "محاکـات " اصیل به زعم افالطون

شـاهدان  سـت.  ا "آفرینش" "حکایت"نیست، 

کنند، چرا کـه   از او دلبري نمی "زیبارویان" و

  است. "اسرار دلبري"او دلباخته 

 "آفـرینش  زیباییِ"شاعر در همانندي با 

پردازد. عبور شاعرانه  می "زیبایی آفرینشِ"به 

و  ،هنرمند از جهـان آفریـده، زیبـا امـا گـذرا     

آغوشی با حقیقت  همنشینی، همسایگی و هم

هاي آفـرینش بـه    رازورزي با رمزوارهو زیبایی 

شــعري در زایــش و آفــرینش زیبــایی منجــر 

پدیـدار  " "تصـویر ". هنر افالطون نـه  شود می

  است. "یاي حقیقتؤر"تعبیر بل ، "طبیعت

بـــه  "حقیقـــت"ج) انصـــراف از تقلیـــد

، فی حد نفسه فراهم ساختن اولین "واقعیت"

اســت و آن  "واقعیــت"در  "تحریــف"امکــان 

نهفتـه   "ذات واقعیـت " ت که دراس "امکانی"

اي  اي که اگـر از نقطـه   تصویر یا پیکره«است. 

ماید ن می "شبیه"به اصلش  ،معین دیده شود

چـه   ،"ناشبیه"، رو نگریسته شود هو اگر از روب

را بدین جهت که ما را  باید نامید؟ آیا نباید آن

کــه  کنـد  مـی  "وانمـود "فریبـد و چنـین    مـی 

» بخـوانیم؟  "نقـش فریبنـده  "، است "شبیه"

),236b Sophist » (    اگر تختـی را از پهلـو یـا

هر بـار ماهیـت آن    ،رو یا از پشت بنگري هروب

همـواره ثابـت    ،؟ یا ماهیتششود میدگرگون 

نموداري، هـر نوبـت بـه     است و تنها در ظاهرِ

 Republic:10,598) »؟شود میصورتی نمایان 

a).  
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معضــل جــدي کــه افالطــون در حیطــه 

ـ  با آن مسیس می مشـابه همـان    ،روسـت  هروب

بـــا  ،مشـــکلی اســـت کـــه در حـــوزه نظـــر

همین سبب در  هگرایی مواجه است. ب سفسطه

 ابعـاد  ت هـر آنچـه در تشـریحِ   سـ رساله سوفی

ــال مــی فســطهس ــه گــري مث ــد، نمون هــاي  زن

تصویرگري از طبیعـت محسـوس و تقلیـد از    

کسی که به طـول و عـرض و   «واقعیت است. 

ا بـا یکـدیگر   سرمشق خود و نسبت آنهـ  عمقِ

دقت کامل دارد و با ایـن توجـه از آن تقلیـد    

. دهد میدست  هتصویري شبیه اصل ب ،کند می

هــاي  انــدازه امــا اگــر کســی بخواهــد نســبت

حقیقی یک اثر زیبـا را تقلیـد کنـد، قسـمت     

تـر از انـدازه واقعـی و     باالیی تصـویر کوچـک  

تر از انـدازه واقعـی    بخش پایینی تصویر بزرگ

ــی "نمــودار" ــاال را از دور   م ــا ب ــرا م شــود. زی

بینیم و پـایین را از نزدیـک. پـس معلـوم      می

ري به حقیقت ندارنـد و  صورتگران کا شود می

ــی نســبت ــی نیســتن  در پ ــاي واقع ــه ه د. بلک

کننـد،   "نمودار" ها را چنان کوشند نسبت می

 شـــود "وانمــود "، "زیبــا "کــه در تقلیــد،   

(Sophist, 235d-e, 236a) .  

سـخ  مappearance (ودار (، در نمواقعیت

قـاش در تصـویرگري از واقعیـت،    و ن شـود  می

 ثبـت "و  "نمـوداري "اي جز رسم جهان  چاره

 .از هــزاران امکــان نمــوداري نــدارد "نمــودي

آنکه باشـد، چیـزي    آید بی چیزي به نظر می«

آنکه حقیقتـی در آن باشـد.    شود، بی میگفته 

فهم این نکته چقدر دشوار اسـت کـه سـخن    

آنکـه در ایـن    بـی  ،را راسـت پنـداریم  دروغـی  

 236e -237a,(» تصدیق، دچار تناقض شویم.

Sophistهایی که در  ) افالطون از طریق مثال

، دشوار فهمـی ایـن   شود میت متذکر سسوفی

نکته که چگونـه ممکـن اسـت وجـود سـخن      

ق آنکه در این تصدی بی ،دروغ را تصدیق کنیم

  سازد. به تناقضی دچار شویم، آشکار می

شود، همچـون   "دتقلی"وقتی  "واقعیت"

، از یـک پدیـده   شـود  مـی نی کـه اظهـار   سخ

 .شـود  مـی ظهـوري تبـدیل    به پدیـدارِ  ،واقعی

، کثیر. بـا  "نمودار"است،  "واحد"، "واقعیت"

یـک از پدیـدارها و ظهـورات در     حال هیچ این

قیاس با یکدیگر قابل نفـی و اثبـات نیسـتند.    

بـد  روح شـیطانی درکال سوفسطایی همچـون  

گویـد، امـا    می "دروغ"است. تفینمودارها مخ

ــکار ن ــی آشـ ــیتناقضـ ــود مـ ــانِشـ  . در جهـ

و از راست و دروغ گو اساساً گفت ،ها"بازنمود"

و حقیقـت و باطــل منتفــی اسـت. بــه تعبیــر   

ــه، در سوفی ــبیگان ــواهیم از   ،تس ــار بخ ــر ب ه

"الوجود"
50

سخنی بر زبـان آوریـم، بایسـتی     

مفـروض   "هست"، "نیست"ابتدا آنچه را که 

، عدد کثیـر را  "الوجودها"اگر بگوییم « کنیم:

                                       
50 . Nonexistent 
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، "الوجـود "ایم و اگر بگوییم  بر آن حمل کرده

ایم. آیا در ایـن   عدد واحد را به آن حمل کرده

ــرایط  ــود"ش ــل    "موج ــود، حم را بــه الوج

  .)238b-c Sophist,( ایم؟ نکرده

ت سـ در چنین شرایطی اسـت کـه سوفی  

امکـان   و کنـد  میهمه سخنان را راست تلقی 

غ و درست و نادرست حقیقت از درو تشخیصِ

ـ   «برد، زیـرا   را از میان می اره حـق نـداریم درب

بگـوییم   آورد، کسی که الوجود را به زبان مـی 

ــی  ــه او ســخن م ــد ک ــز   ،گوی ــیچ چی ــی ه ول

که ناچاریم بگوییم کـه او سـخن   بل ،گوید نمی

) چگونـه ممکـن   237e Sophist,( »گوید. نمی

ولـی چیـزي    ،است کـه کسـی سـخن بگویـد    

نگوید، اگر سخن بگوید، حتمـاً چیـزي گفتـه    

است. پس ناچاریم که از اصل، سخن گفتن او 

را منکر شویم، چرا که همان لحظـه کـه اراده   

ادعاي خـود  ، را نفی کنیم "الوجود"تا  ،کنیم

کـه   کند میایم. افالطون اعتراف  را باطل کرده

را به وجهی درسـت   "الوجود"دشوار بتواند «

هـم غیرقابـل    "الوجود"ان آورد، چرا که به زب

هم غیرقابل بیـان، هـم غیرقابـل     ،تصور است

حال بر همین اعتراف نیز اشکال  تعریف. با این

ــد مــی ــه  ،کن ــه  « چــرا ک ــان حــال ک در هم

هـم   ،کند میرا غیرقابل بیان تلقی » الوجود«

را بـر آن حمـل کـرده اسـت و هـم       "وجود"

   .(Sophist ,238e- 239) »را "واحد"

نقد اصلی افالطون بر رئالیسـم در هنـر،   

سوفسطایی اسـت.   همثابه خفاگاه و مستوران هب

کوشد تا تصویر برسـاخته از واقعیـت را    او می

شـده در آن   ت پنهانسبه دو نیم کند تا سوفی

را مطابق قوانین شاهی شکار کنـد و بـه ایـن    

تـا سـرانجام او را در    دهـد  میکار آنقدر ادامه 

 ،رد. تصویر برآمده از واقعیتجایی به چنگ آو

چـون   ،امـا تصـاویر   ،دروغین و فریبنده اسـت 

است، صدق و کذب برآمده از جهان نموداري 

زیـرا در همـان حـال کـه      ،در آن راهی ندارد

بـر   ،پنداریم واقعی و دروغین می تصویر را غیر

  کنیم. کید میأت» تصویر«واقعیتی بنام 

ت، سـ البته افالطون در پایان رساله سوفی

ــزار ودتوســط آنچــه  ــد،   و ه ــال بع ــدي س ان

، یعنـی وجـه   هوسـرل عنوان کشف بـزرگ   هب

ــاتی ( ــ intentionalityالتف ــه و س ن خ) اندیش

ــرمال مغخوانــده شــد،  الطــه سوفســطایی را ب

 ،راسـتی سـخن باشـد    هسخن اگر بـ « :کند می

قطعاً باید درباره چیزي باشد. چه اگـر دربـاره   

ــود    ــد ب ــخن نخواه ــد، س ــز نباش ــیچ چی  »ه

(Sophist, 262e) .    فکر و سـخن هـر دو یـک

وگـویی را کـه    با این فرق که ما گفـت  ،چیزند

 نـامیم  ، فکـر مـی  کنـد  میصدا با خود  روح بی

(Sophist, 236e) . ســخن یــا اندیشــه وقتــی

ــین    ــودي را تبی ــد، موج ــزي باش ــاره چی درب

و  "موجـود هـا  "، امـا دربـاره هرچیـز    کند می
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گر پس ا«بسیاري متصور است. "الوجودهاي"

و  "همـان "را  "غیـر "سخنی دربـاره چیـزي   

وانمـود کنـد، چنـین     "موجود"را  "الوجود "

 ,Sophist) »سخنی، سـخن نادرسـت اسـت.   

263d) .بــا ایــن حــال اشــکال اصــلی، اثبــات 

در همین نقطـه کـانونی و    ،تسسوفی هلطمغا

، "واقعیـت " ناپذیر اسـت. امکـان ذاتـی    تثبیت

    ارجــاعِ تکثـر ظهـوري و پدیـداري و صـعوبت 

التفاتی به اصل و منشاء پدیدارهاست. وجه  

نمونه معاصر تصـویربرداري از واقعیـت و   

ــا  ، "بــود"مختلــف از  "نمودهــاي"مواجهــه ب

هاي متعدد تلویزیـونی   یر مختلف دوربینتصاو

ه در یک مسابقه ورزشی در اثبات یـک حادثـ  

واحـد، و   مـرِ آمیز است. واقعیت حادثه ا تخلف

توســـط  ،ي مختلـــفظهـــورات آن از زوایـــا

حادثه است. اما کدام زاویـه   اتبهاي ثَ دوربین

حادثـه   که واقعیت است که تخلف را آن چنان

. هر زاویه دیـد، چیـزي را   کند میاست، برمال 

کـه از درجـه صـحت خـودش      دهد مینشان 

(نسـبت   برخوردار است و اگر به وجه التفـاتی 

نمــودار بــا واقعیــت) مــثالً از طریــق اعتــراف 

راهی نداشته باشیم، نسبت به صحت  ،متخلف

 تـوان  مـی یـک از تصـاویر داوري ن   و سقم هیچ

تصویري  ،تسکه افالطون در سوفی کرد. چنان

اي دیگـر   شبیه اصل و از زاویـه را از یک زاویه 

، امـا اگـر   کنـد  مـی ناشبیه با اصـل شناسـایی   

  اصـل در میـان    امکانی بر رسوخ بـه حقیقـت

و هماننـدي  نباشد، امکان قضاوت در شباهت 

هیچیک از زوایاي نموداري بـا اصـل واقعیـت    

یـک از تصـاویر    چنانچـه هـیچ   موجود نیست.

 "سقم"یا  "صحت"متعدد تلویزیونی، حقیقت

درگشــایش دروازه  "مارادونــا"ضــربه ســر  

انگلیس را در جریان جام جهانی فوتبال ثبت 

  نکرد.

دهنـده افالطـون در    گیـري تکـان   نتیجه

تصویرگري قلمـداد   نهایت امر، سوفسطایی را

و  "گریـــزي حقیقـــت"کـــه بـــا  کنـــد مـــی

از امکانـات   بـرداري  بهـره و  "سـتیزي  معرفت"

در ظهــورات نمــوداري، در  "واقعیــت" ذاتــی

ءحقیقـی شـی   عوض تقلید مبتنی بر معرفت، 

بیافرینــد و در  "واقعیــت"تصــویري مــبهم از 

ري از فضاي نموداري، ضمن سلب هرگونه داو

جویانـه را بـه    یقتمخاطب، هرگونه گفتار حق

) و این 268c-d Sophist,( تناقض دچار سازد.

تـرین و در عـین حـال     نظر نگارنده بنیـادي  هب

تــرین اشــکالی اســت کــه افالطــون از  ظریــف

و  "تصــویر" نســبت طریــق تجزیــه و تحلیــلِ

ایراد  "رویکرد رئالیسم در هنر"بر ، "واقعیت"

  کرده است.

طبیعـت  د) به زعم افالطون تقلید چه از 

و واقعیت   بیرونی و چه از واقعیـت و طبیعـت 

ــال، هــوس هــا، شــهوات و ســایر  درونــی (امی
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المی از ظواهر و نمودارهـا  انفعاالت نفسانی) ع

ید، که گشا ا و اشباح را برمخاطب میه و سایه

دست نفس اسـت و  وبرآورنده التذاذ و جزء فر

ده خـرد و معرفـت کـه آن ثمـره     نه بارورکنن

اعر است که به جزء متعالی و گرایی ش حقیقت

بایـد اجـازه   ن«فرادست نفس نظر کرده است. 

ها و امیال  سازان هوس داد تا شاعران و آهنگ

ــات  ــار و قطع ــت  خــود را در ســاخت آث دخال

و  هــواجسکننــده  دهنـد. آنهــا نبایــد تهیــیج 

نفسانیات باشند. سرودها و قطعـات موسـیقی   

که مطابق خواسـته قانونگـذار اصـالح شـوند،     

ــز ــات و  هـ ــر از نغمـ ــار برتـ ــاي آواران بـ اهـ

انگیز خواهند بود. آن کس که طـبعش   شهوت

 سالی بـه نظـم و اعتـدال خـو    از جوانی تا کهن

ارزش  ســت و بــیگرفتـه، چنــین نغمــاتی را پ 

مردمان، آنچه نفس را به شمارد. اما بیشتر  می

شـمارند و   روح مـی  رساند، سرد و بی تعالی می

 کننـد  یي پستی و فرومـایگی میـل مـ   به سو

)Laws: 7,802b-c-d.(  

افالطون در هر آفرینش هنري بـر پـنج    

ــاج   ــلی احتج ــر اص ــیعنص ــد م . روش 1 :کن

ــام (اله
51
ــک)؛  –  ــت 2تکنی ــع (حقیق  –. منب

  آفرینشــگر)؛ –. هنرمنــد (مقلــد 3 واقعیــت)؛

مخاطــب   .5تولیــد)؛   -. کیفیــت (تقلیــد 4

اما تقسیم مخاطب بـه   ،فرودست) -فرادست(

                                       
51 . Revelation 

ــت و فر  ــروه فرادســـ ــت در دو گـــ ودســـ

دو گونه متفـاوت از   ،شناسی افالطون مخاطب

آحــاد انســانی نیســت. بلکــه اجــزاي پســت و 

متعالی روح بشـري اسـت. بـه نظـر افالطـون      

 فرودسـت "پسـت و   با جزء "گرا طبیعت هنرِ"

هنـــر "و  کنـــد مـــیارتبـــاط برقـــرار  "روح

. "روح فرادست"با جزء متعالی و  "گرا حقیقت

اندازش را بر تنگناي طبیعـت   هنري که چشم

بـه جــزء نــازل   ،کنــد مـی محـدود و محصــور  

گراید و هنري کـه از   روح مخاطب می فلِوسا

جهــان طبیعــت فراتــر رود و ســاحات واالتــر 

به مخاطبی از اجزاء صـاعد و   ،وجود را دریابد

  عالی روح دست پیدا کند. 

حتــی ادراکــات  افالطــون معتقــد اســت

یش را بایستی هاي خو حسی، همواره دریافت

با جزء خردورز روح آزمون و اصالح کنند واال 

دچار خطا و لغـزش   ،واقع در دریافت حقیقت

چگونـه یـک پدیـده     وانفسـا شوند، در این  می

هنــري صــرفاً  انفعــاالت حســی و نفســانی را 

جـزء  .« کنـد  مـی مخاطب اصـلی اثـر قلمـداد    

ــرد ــت خ ــا، دریاف ــده از   ورز روح م ــاي برآم ه

ـ   ا معیارهـاي خـود مـورد    ادراکات حسـی را ب

یابد که  میو در دهد میسنجش و آزمون قرار 

پنداشـتند،   دو چیز که حواس ما یکسـان مـی  

یـا دو چیـز کـه حـواس مـا نــابرابر      نابرابرنـد،  

انـد. (جمهـوري دهـم،     پنداشـتند، یکسـان   می
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e602» (     جسمی راسـت در آب کـج بـه نظـر

و  شـود  مـی رسد، چیزي گاه محدب دیده  می

و قواي فرادست روح چون خرد  گاه مقعر. اگر

گیــري  تفکــر بــه ســنجش و آزمــون و انــدازه

ماحصـل دریافـت حـواس، از خطـا و     ، نپردازد

 ,Republic:10) »لغزش مصون نخواهد مانـد 

602 a).  

ه از اصل و حقیقـت  شاعران و نقاشانی ک

کنند و به تقلیـد از نمودهـا و    اشیاء تغافل می

ت جوینـد و انفعـاال   مـی  تأسیظواهر طبیعت 

ــانی و  ــدار  نفس ــهوانی را بی ــال ش ــال و امی آم

کنند بالطبع فرودست ترین ارکـان نفـس    می

) و epithymetikon( چـــون قـــواي شـــهویه

ــبیه ( ــرthumoeidosغضـ ــب قـ ار ) را مخاطـ

کـه، از عـالم   (شـاعري)    دهنـد، حـال آن   می

رود و آفـرینش هنـري    و اشباح فرا می ها سایه

 یقـت و صـورت معقـول   را به محاکـات از حق 

 ،فرادسـت نفـس   سازد، جزء اشیاء معطوف می

) را خطــاب logistikon( یعنـی قــوه خــردورز 

) episteme( و به فتوح جهان معرفـت  کند می

شـاعري کـه   . «شود میبر نفس مخاطب نائل 

 میل و آرزوهاي پست را بیدار و فربه کند، در

سـازد یـا    که خرد و اندیشه را ناتوان می حالی

نظر درست چـون کسـی   ، از این کند مینابود 

پیشگان و  است که زمام امور کشور را به ستم

فرومایگــان بســپارد و خردمنــدان و نیــک    

 ,Republic:10)» سیرتان را از میـان بـردارد  

605 b) .»    چنین شـاعري در روح هـر یـک از

و  کنـد  میآحاد جامعه قانونی نادرست برقرار 

با ارائه اشباح و تصاویر بیگانه با حقیقت، جزء 

و ایـن   کند میبخرد و فرودست روح را ارضا نا

مفهـوم خـرد و    از تمیزِ ،همان جزیی است که

افتـد و امـري واحـد را گـاه      کالن به خطا می

در نهایـت  گـاه کوچـک و    پنـدارد و  بزرگ می

» مانــــد همـــواره از حقیقـــت بــــاز مـــی   

)Republic:10, 605b-c(.  

ــواريِ  ــه دش ــه ب ــون البت ــت  افالط طریق

و تقلید از اجـزاء متعـالی روح و    ،راستین هنر

بر جزء فرادسـت   ،افتتاح جهان خرد و معرفت

واسـطه گـرایش بـه سـاحات      هب ،مخاطب روحِ

جـزء زبـون و   «  :کنـد  میواالي وجود اعتراف 

فرومایه نفس را بـه آسـانی و انحـاء گونـاگون     

کـه محاکـات از    تقلید کرد، در حـالی  توان می

در یـک   جزء خردمند و متین روح که همواره

انی نیسـت. مـردم   ماند، بدین آس حال آرام می

هـا در پـی التـذاذ نفـس و      نیز در تماشـاخانه 

انـد و از درك   پسـت گـرد آمـده    ارضاي امیالِ

ـ  رمنـد  واسـطه تجسـم هن   هتعالی روح، حتی ب

از ایـن رو  « .)Republic:10, 604e( انـد  بیگانه

در  مـایگی  دونفن تقلیـد نیـز کـه خـود بـه      

پسـت و   مـود اشـیاء و جـزء   از ن بـرداري  گرته

ــد  فرودســ ــدان پیون ت نفــس گــرایش دارد، ب
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لودي فرومایه چون زند و از این امتزاج، مو می

  .)Republic:10, 603b( »آید والدین پدید می

در پــی  ،متمــادي هــايِ هــا و قــرن ســال

ــی ــون  دلواپس ــاي افالط ــتی   ،ه ــر رئالیس هن

گرایـی را در   طبیعـت  لاذو ابت الءهاي ابت کرانه

ــی ــوزه پور  م ــاري در ح ــوردد و آث ــن وگرافی ن

مثابـه الگوهـاي برجسـته در سـاحت هنـر،       هب

گزینی در  و مخاطب شود میترویج و تحسین 

کلی اهمیت و موضـوعیت   هبدو آفرینش اثر، ب

 مثابـه آزاديِ  ه. آنچه بدهد میخود را از دست 

سـازي  رها ،شود میهنر از هر قید و بند تلقی 

کـه آنچـه    ،فتهجزء فرودست نفس را نشانه ر

زند  پس می ،خیر و حقیقت است مولد زیباییِ

پندار و شـبحی یـا    ،و آنچه را که موجد توهم

اما التـذاذ و   ،شباهتی از زیبایی و آزادي است

کنـد، واقعـی و    مـی نفس را ارضـا   نديِیخوشا

نگار، افالطون همین امروز انگارد. ا مطلوب می

 مـا «  :دهـد  مـی نویسان را خطاب قرار  تراژدي

ایم  شاعرانه آثارِ دست اندرکار تنظیمِ خود نیز،

کوشیم بهتـرین و زیبـاترین آثـار  ارائـه      و می

ــاره شــعر وضــع   شــود. پــس قــانونی کــه درب

یم، تقلیـــدي اســـت از بهتـــرین و کنـــ مـــی

شاعرانه  ها. به اعتقاد ما اثرِ ن زندگیتری شریف

حقیقی، اثـري اسـت کـه حقیقـت زنـدگی را      

   ).Laws: 7, 817b(» نمایان سازد

روش  هـام و اهمیـت  یوگـوي پرا  ) گفته

ــاعري و آفــرینش اثــر هنــري     همجادلــ ،ش

 ددر فرآینـ  "الهـام "و  "تکنیـک " ناپذیرِ پایان

اثــر هنــري اســت. جــدلی  و زایــشِ خالقیــت

نگیــز و تمــام نشــدنی کــه از بــدو برا الجنجــ

معاصر  شناختی تا دوران وگوهاي زیبایی گفت

تکنولوژیـک  هـاي   دوام یافته و حتی در شاخه

تحـت عنـاوینی   ، "سـینما " هنر امـروز چـون  

 ه، دعواي کهنـ سینما "هنر"یا  "صنعت"چون

تکنیک یا الهام را بـه قـوت خـود بـاقی نگـه      

، هدیــه "جنــون"نــوع ســوم « داشــته اســت.

خدایان دانش و هنر است که چون به روحـی  

ــد، آن را بــه هیجــان  لطیــف و اصــیل برخورن

واسـطه اشـعار و    هرا وادار کنند تا ب آورند و آن

پردازند و  ،شاهکار گذشتگان سرودها به وصف

نسل آینده را تربیت نمایند. اگر کسی قدم در 

 "جنـون "آنکـه از ایـن   راه شاعري بردارد، بـی 

ــا   بهــره اي یافتــه باشــد و گمــان کنــد کــه ب

تواند شاعري  می "قافیه"و  "وزن"استمداد از 

ش ندانند و شعرش را کـه  کند، عاشقان محرم

بـه چشـم    ،حاصل کوشش در هشیاري اسـت 

  ).(Phaedrus, 245a »حقارت بنگرند

ــدروس، از واژه    ــاله فای ــون در رس افالط

) بـه معنـاي فـن و صـنعت     techne(" تخنه"

و البته در مـواردي نیـز از    کند میشاعري یاد 

سـود جسـته    "دانایی"به مفهوم  "تخنه"واژه 
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است. هرچند این واژه خود نیز سیري چنـین  

در تاریخ معرفت بشري پیمـوده اسـت. امـا    را 

آنچه مسلم است اینکه افالطون در چگـونگی  

ــري،  ــر هن ــرینش اث ــروض"و  "وزن" آف و  "ع

هـاي تولیـد و    منـدي  مثابه روش هرا ب "قافیه"

قیــت هنرمندانــه وري شــاعرانه بــراي خالافنــ

شناسـد و شـاعري را کـه     مکتفی به ذات نمی

 ،اسـت الهامـات الهـی کوتـاه     دستش از منبعِ

ــزِ ــرینشِ« محــرم راز و رم ــی  »هنــري آف تلق

. حقیقـت شـعر بـا فـن و تکنیـک و      کند مین

، شعر فرآورده غیبی شود میممارست حاصل ن

  است.   مینويو دستاورد الهام 

شاعر اگر به شـهود حقیقـت زیبـایی در    

نشود، حتی بـه درك درسـتی    عالم غیب نائل

آنکـه در  « . رسـد  هاي طبیعت نمـی  ییاز زیبا

باال چندین بار به تماشاي زیبـایی نائـل   عالم 

 ،را از دسـت نـداده   آمده و پـاکی و صـفاي آن  

چون سیمایی ببیند که بـه سـیماي خـدایان    

یا اندامی که تصویر زیبایی در آن  ،شبیه است

نخسـت لـرزه بـر انـدامش افتـد و       ،هویداست

 زیبـایی بـر   اصـلِ  ههیبتی که هنگام مشـاهد 

 »مستولی شود وجودش راه یافته، دوباره بر او

 Phaedrus, 251a).(   

مجادله تکنیک و الهام، صورتی مکـرر از  

و شـهود   "طبیعـت  زیباییِ"دعوي رویکرد به 

"است. ادعاي الهـام از عـالم    "زیبایی طبیعت

 همان مدعايِ ،شیدایی و بیخودي شاعر ،غیب

اسـت و   "طبیعت زیبایی"و  "شهود حقیقت"

ي همــان مــدعا ،فــن آوري ادعــاي تکنیــک و

از ناحیـــه  هـــا زیبـــاییدریافـــت راز و رمـــز 

 و شـناخت  "زیبایی طبیعـت "از  برداري گرته

شـاعرانه از طریـق    پردازشِ ها و فنونِ تکنیک

ــنش و.... ماننــد    قافیــه، ــروض و ک وزن و ع

ــا   آنهاســت. ــدروس ب افالطــون در رســاله فای

خـودي   ظرافتی شاعرانه، الهام، شـیدایی و بـی  

در  ،"زیبایی اصیلفن شهود "مثابه  هشاعر را ب

 کند میعلم  "گرایانه ساالري طبیعت فن"برابر 

فـن و تکنیـک در   طبـل  و آن کس را که بـر  

بـایی اصـیل و   به دیدار زی ،کوبد شاعرانگی می

و  دهـد  مـی کراسی عودت الهامات ماوراء تکنو

  )4(.کند میدعوت 

 ، پاي را از این"ایون"افالطون در رساله 

آور الهی و در  پیامحد فراتر می نهد و شاعر را 

کنـد   میکید أدهد و ت میردیف پیامبران قرار 

ــه خداونــد پیــام   ــان ک هــاي  آوران را از انس

گزینـد تـا    نرفتـه برمـی   نخوانده و مکتب درس

گفتـار  نـه  گوینـد   دلیلی باشد کـه آنچـه مـی   

خدا هشیاري « ورانه، بلکه پیام الهی است.آ فن

و گیـرد و او را چـون پیـامبران     را از شاعر می

سازد تا  پیام خود می انتقالِ هوسیل ،پیشگویان

اي را از زبــان وي  هنگــامی کــه مــا نکتــه   

شنویم، بـدانیم کـه سـخن شـاعر نیسـت.       می
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ـ  مـی کدام عقـل و هـوش    د سـخن بـدان   توان

زبـان آورد، بلکـه آن    را بـر  يبلندي و اسـتوار 

و خدا با زبان شاعر با ما سخن سخن خداست 

ا خواســت خــد«) Ion, 534c-d( »گویــد. مــی

بدین وسیله ما را آگاه سازد کـه آثـار زیبـاي    

 انسانی اسـت و نـه از نـوعِ    هنرِ شاعران، نه اثرِ

در  ،بلکه اثـري خـدایی   ،انسانی فعل و صنعت

کلمـات الهـی اسـت.     ترجمـانِ و ضمیر شاعر 

خداوند به جهت آنکه صدق ایـن گفتـار را بـا    

برهانی روشن اقامه کند، زیباترین سـرودها را  

ــ ــه زب ــاري  ب ــامی ج ــادي و ع ــاعرانی ع ان ش

   ).Ion, 534e-535a(» ساخت

سخن آخر اینکه تخنه یا تکنیک، قواعـد  

در معاینـه   تدقیقورانه و ماحصل افن معائیرو 

بالغـت و   طبیعت و اسـتخراج فنـون و رمـوزِ   

فصــاحت از قبیــل صــنایع لفظــی و معنــوي، 

معانی و بیان و بدیع و صـرف و نحـو و حـوزه    

زش اسـت و ماحصـل آن   هوش و دانش و آمو

ــ  ــنعتگري و فن ــه   اص ــا مواجه ــت، ام وري اس

شاعرانه با ساحت هستی، شیدایی، بیخودي و 

ــاء  ــاییِ"مشــتاقی در لق  اصــلِ"و  "اصــل زیب

ــایی ــن    "زیب ــونی ای ــر افالط ــه تعبی ــت. ب اس

ــاعرانگی ــرزِ" ورايِ ،ش ــیاري م ــزِ"و  "هش  رم

هاي طبـع شـاعري از    است. رودخانه "فناوري

ــا  هــاي الهــی مــی سرچشــمه جوشــد و موزه

)musa   فرشتگان الهام شـاعرانگی از ایوترپـه (

)Eutrepe   ــه ــل پومن ــایی، م ــعر غن ــه ش ) اله

)Melpomene  ــو ــراژدي، ارات ــانوي ت ــزد ب ) ای

)Erato  ،....ــی ــعر تغزل ــار ش ــران د) آموزگ خت

) Mnemosyne) و منوموسـونه ( zeusزئـوس ( 

بـا هـدایاي شـعر    مشتاقان حقیقت زیبایی را 

ــد « کننــد: آســمانی پــذیرایی مــی اکنــون بای

کــه مخاطبــان، واپســین     ه باشــی دریافتــ 

هاي زنجیرند که نیـروي مغنـاطیس بـه     حلقه

 ،هــاي میــانی شــود و حلقــه مــیآنهــا منتقــل 

و حلقـه نخسـتین خـود     ،یانواو رنمایشگران 

شاعر است. خدا، نیروي خـویش را بـه حلقـه    

حلقـات،   و پیونـد  دهـد  مـی نخستین (شاعر) 

دهد که از خداي  یسلسله زنجیري را شکل م

ــود،     ــدا خ ــت و خ ــه اس ــر آویخت ــعر و هن ش

 ,Ion) »مغناطیس اصلی ایـن سلسـله اسـت   

535e-536a).  

اي در پایان سخن بر بندهاي  تکملهو و) 

، آنکه اگر مقلدان طبیعـت را کـه بـه          هالف تا 

بـایی در واقعیـت محسـوس    مظاهر و مآثر زی

انــد و از مالقــات بــا حقیقــت و  بسـنده کــرده 

اند و تخنه و فنِ زیبایی چشم پوشیده طبیعت 

ــد از  ــت"تقلی ــده طبیع ــام و  "آفری ــه اله را ب

ــا    ــاعرانه ب ــه ش ــیدایی و مواجه ــت"ش  حقیق

اند، از دو طبقه و دو  مزیت بخشیده "آفرینش

ـ      ،شـمار نیــاوریم  هجرگـه متفـاوت و متمـایز ب

طبقات آرمان شهر افالطونی را چگونه توجیه 
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یکبـار   ،و هنرمنـدان در آن شـاعران  که کنیم 

ــا و واال  ــات علی ــوبتی دیگــر در   ،در طبق و ن

شوند؟ چـرا   فلی و دنیا شناسایی میسطبقات 

جوینــدگان "افالطــون در رســاله فایــدروس، 

را ابتدا  "فرهیختگان دانش و هنر"و  "زیبایی

من و أطبقات آرمان شـهر، مـ   نخست هدر رتب

و آنگاه در نوبتی دیگر، پـس از   دهد میوي أم

ــا ــان، جنگــ ــتمداران، بازرگانــ وران، سیاســ

 ،ورزشکاران، طبیبان، کاهنان و غیـب گویـان  

 در "مقلـدان "و  "شـاعران "...آنان را با عنوان 

  ؟دهد میرتبه و طبقه ششم قرار 

یـدار حقیقـت   از میان ارواحی که بـه د «

چـک کـه بـیش از    اي کو دسـته  ،اند نائل آمده

اند، درکالبد کسانی جـاي   دیگران توفیق یافته

ــایی"گیرنـــد کـــه  مـــی و  "پوینـــدگان دانـ

ــایی" ــدمتگزارِ "جوینـــدگان زیبـ ــد و خـ  انـ

 "عشــق "و  "هنــر"و  "دانــش" فرشــتگانِ

 ،تماشاي حقیقـت  خواهند بود. آنکه در توفیقِ

جنگـــاوران  در رتبـــه دوم اســـت در قامـــت

جایگزین خواهد شـد و یـا پادشـاهی کـه بـر      

 ررتبه سـوم د  طبق قانون حکومت کند. ارواحِ

کـه در   تمداران و بازرگانـان و آنـان  تن سیاسـ 

ــارم ــه چه ــد رتب ــامِ ،ان ــکاران و  در اجس ورزش

ــان ــدانِ  و ارواحِ ،طبیبـ ــنجم در ابـ ــه پـ  رتبـ

 هکـه در رتبـ   پیشگویان و کاهنان درآیند. آنان

انـد در کالبـد    ششم از توفیق تماشاي حقیقت

 »گیرنـد....  ، جـاي مـی  "مقلدان"و  "شاعران"

(Phaedrus, 248d-e).  

 در کـاربرد  خـود  تمایزي کـه افالطـون   

طبقـات   از سـاکنانِ  ،عبـارات  واژگان و تعبیـرِ 

کـــــامالً روشـــــن و  ،اول و ششـــــم آورده

ــدانِ  ــاعران و هنرمن ــت. ش ــ پاسخگوس  هطبق

 زیبـاییِ " مالقـات  در شور و اشـتیاقِ  ،نخست

جوینـدگان  "اند،  "زیبایی حقیقت"و  "اصیل

کمربستگان خدمت به فرشـتگان  "و  "زیبایی

ساکن در  "مقلدانِ"و  "شاعران"اما  ند.ا "هنر

 طبقه ششم، از ناحیه وجد و سرور از مالقـات 

برند و بـر   سر می هدر غفلت ب "حقیقت اصیل"

اند  س نزول جاخوش کردهقوی از داناي  مرتبه

 "زیبـایی  طبیعـت "و به بازتاب و انعکاسی از 

جان فرو کاسته و چشم  "طبیعت زیباییِ"در 

دانـش و   اند. تعبیر افالطون از اهالیِ فرو بسته

و باري بـه   "جویندگان زیبایی"هنر، یکبار به 

 هدادن یکی در طبق و قرار "شاعران تقلیدگر"

آرمان شهر و دیگـري در پـنج طبقـه     نخست

 "نظـر "که نزد افالطون،  دهد مینشان ، فروتر

(آنچـه ارزش   :اصل است "زیبایی حقیقت"به 

    .زیستن دارد)

  فرجام

فالطون از طریق تجزیه و تحلیل نسبت ا

رئالیسـم در  "، رویکـرد  "واقعیت"و  "تصویر"

گـري   مثابه سوفسـطائی در تصـویر   را به "هنر
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کند که در نهایت جز به نمـوداري   قلمداد می

یابـد. ایـن نظـام     مبهم از واقعیت دسـت نمـی  

افالطونی است کـه بـر بنیـاد     "صور عقالنی"

هـاي   ایـده "و  استوار گردیده "گرایی حقیقت"

ـ  "زیبایی اصیل"از جمله  "معقول مثابـه   هرا ب

و   صورت بخشیده است، "هاي حقیقت انگاره"

ــوي   ــه دع ــه آنک ــت"ن ــی حقیق ــر  "گرای او ب

اي از نظام صور معقول و جهان مثـالی   ساخته

 آفـرینشِ "به  "آفرینش هنرِ"نظر به او باشد. 

زیبـایی  "اما نظرورزي بـه   ،انجامد می "هنري

 "طبیعت زیبـایی "دون رازورزي با ب "طبیعت

 در پیشـگاه  "واقعیـت "و اصالت بخشیدن بـه  

جز به محرومیت شاعر از مواجهـه   ،"حقیقت"

و  مینـوي شاعرانه با حقیقت هستی و الهامات 

اصـیل و تنـزل    هنرِ هو تحریف و استحالمسخ 

ــان فرودســت نفــس  ــد از ارک ــام ،و تقلی    فرج
. شاید نقـد افالطـون بـر رئالیسـم در     یابد نمی

هاي نوین ارتباط جمعـی را   کاربرد رسانه  هنر،

هاي گوناگون هسـتی را   ها و ساحت که جهان

تا حد جهان مـادي و فیزیکـی تقلیـل و فـرو     

کاهش داده، و عدسی دوربین را صـرفاً مقیـد   

به ثبت امر فیزیکـی و مـادي حاضـر قلمـداد     

متـذکر   به حقـایق اصـیل وجـودي    کنند،  می

گردد، و سپهري را که او بر افـق نگـاه هنـر و    

گشـاید، بـه راهبـردي نــوین در     هنرمنـد مـی  

 هـاي بـومی و ملـی    د و کـارکرد رسـانه  رویکر

  منجر گردد.

  

  ها پانوشت

 ها را حق او زبان، نی جنسِ تو گوش . چون توگوشی،1

کـودك اول  چـون  بزایـد، شـیر نـوش       بفرمود اَنصتوا

ش، لب باید مدتی می مله گوشمدتی خامش بود، او ج

ز آنکـه  اول    ، تـا او سـخن آمـوختن   دوختن از سـخن 

  اندرآ نطق را سوي منطق از ره سمعسمع باید، 

  )1622-4و  7(مثنوي معنوي، دفتر اول، ابیات، 

. شامل همه صفات ذات نامتعین الهی چون قائم بـه  2

 subsistent( ، ثابت و المتغیر)self – existent( ذات

– immutable(ناپذیر ، مطلق و نسبت )absolute – 

unrelative(  ازلی، ابدي، سـرمدي ،)primordial – 

endless – eternal(ــاهی )، infinite( ، الینتــ

تـر ازهمـه در بحـث     مو مهـ ) non – spaceالمکـان( 

 و الیوصف) non – determination( تعینیال ،تعریف

)indefinable( .است  

مـــا تماشـــاکنان   میوه کنند چشمان نظر به  تنگ. 3

خـواتیم   -تصـحیح فروغـی   -بستانیم (کلیات سـعدي 

  )797و8

  جـز   منـدیش،   گویـدم  مـن  دلدار و قافیه اندیشم. 4

تا که بی   هم زنمرب صوت را لفظ و حرف و من دیدار 

(مثنـوي معنـوي، دفتـر اول،     سه با تو دم زنم این هر

  )، نسخه توفیق سبحانی1736 -1739ابیات 
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