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Throughout history, philosophers have looked at existence with a new perspective and have 

been able to revolutionize the history of philosophy with their theories. Among these 

philosophers are Plato and Suhrvardi. Plato and Suhravardi each benefited from many sources 

to build their intellectual system and mentioned them in their works. The reason that the 

theories of these two philosophers have been presented in this research is the closeness of the 

theories in their thought. Platonic thought is one of the important sources of Sohrvardi in 

reaching his philosophical system and its traces can be clearly seen in Sohrvardi's works, 

however, he tried to deal with those thoughts according to his own thought system and with 

a philosophical perspective and even to undergo change and transformation to adapt to his 

beliefs. The question of this research is "what place does (aesthetics) have in Plato's thought 

and Sohrawardi's wisdom?" Is. In line with this importance, the commonalities and 

differences in the views of these two philosophers have been explained from the aspect of 

aesthetics, so that by comparing and distinguishing these ideas, we can examine the influence 

of an idea or its evolution over time. The method of the current research is descriptive-

analytical, and the collection of information is done using the library method by taking 

samples from reference books, articles and authentic manuscripts. The results showed: Plato, 

in analyzing and expressing the truth of beauty, does not consider it to be proportion and 

harmony, adaptation to Greek culture, usefulness and pleasure; Rather, he considers beauty 

to be an extra-sensory and objective thing that the pursuit of beauty leads to, and such beauty 

is eternal, absolute and in itself, and it is the same idea and source of beauty that belongs to 

the world of similitude, and beautiful objects are equal to Their benefits are beautiful. 

According to Suhrvardi, beauty is interpreted as good, which refers to beauty and perfection, 

both of which are the same phenomenon, so whatever is at the end of perfection is beautiful. 

Also, beauty is an objective thing that corresponds to the outside world. Relationships such 

as lights, colors and different shapes (objective representations) become the source of 

understanding and expression of the feeling of beauty. Therefore, it can be concluded that 

from the point of view of Plato and Suhrawardi, beauty is the pleasure of perception and the 

attainment of perfection, which manifests through love and causes movement. 

 

Cite this article: Imanizadeh Sharifpour, Maryam; Mousavi Moghaddam, Seyyed Rahmatollah; Zamani, Seyyed Sadegh. 

(2022). A comparative Study of Aesthetics in Plato's Thought and Suhrawardi's Wisdom. Journal of 

Philosophical Investigations, 16(39): 383-394. DOI: http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.52041.3248 

 © The Author(s).                                               Publisher: University of Tabriz. 

 DOI: http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.52041.3248 

file:///C:/Users/HP/Desktop/39/http/doi.org/10.22034/jpiut.2022.52041.3248
file:///C:/Users/HP/Desktop/39/http/doi.org/10.22034/jpiut.2022.52041.3248
https://orcid.org/0000-0001-8589-2404
https://orcid.org/0000-0002-4268-5322


Journal of Philosophical Investigations, Volume 16, Issue 39, 2022  384   

 

JPI, 2022; 16 (39): page 384 

Extended Abstract 

Introduction 

Hyland (2016) in the book Plato's Aesthetics: The Question of beauty has investigated the question of beauty 

in Platonic dialogues. Plato himself explains in many passages that the question of beauty cannot be 

adequately addressed except in the context of a general context that includes other issues. Platonic dialogues 

are the manifestation of this view, especially where the discussion is about the question of beauty. 

Shafi'i and Fazeli (2012) in their article entitled "Beauty and Its Existential Dignity" by Suhravardi, have 

investigated Suhrvardi's views on beauty and stated that Suhravardi considered for Hassan, which is 

equivalent to beauty, an existential dignity, that is, a place in his worldview system. This position of his can 

be an entry to enter into the topics of aesthetics. In this research, he has a search to find the meaning of 

beauty and its characteristics, as the words of Suhravardi can be used. In this way, first the concept of beauty 

and then the existential dignity of beauty and love are researched, and from this reflection, the characteristics 

of objectivity, skepticism and solidarity with knowledge are obtained. 

In Plato's aesthetics, there is a point that deserves attention and should be analyzed. In his educational 

theory, he emphasizes the effect of music and considers it effective in developing human emotions. He likes 

man-raising songs and heroic poems and virtuous philosophies, but anti-moral songs that cause laziness or 

lethargy and poems that mention the sins of the gods must be completely rejected from the society. Plato's 

criticism of poetry and poets is in no way compatible with his breadth of vision and nature, but he 

nevertheless accepts that poets are in a way the fathers and founders of wisdom. Plato considers beauty to 

be a source of joy and pleasure and he speaks of a true pleasure that arises from harmonious and beautiful 

shapes, colors and sounds (Radhakrishnan, 1988). 

Plato mentioned beauty more than anywhere else in Hippias the Great (Plato, 2001: 542). Suhravardi 

used the word "Hossein" when talking about beauty and considered "Hossein" to be synonymous with 

beauty and perfection. He presents everything that is at the end of perfection as beautiful, which makes 

everyone fall in love with him. In Fai Haqiqah al-Ashq, he says: "Everything that exists seeks perfection 

from the spiritual and the physical." He considers Jamal and Kamal to be synonyms and both are the same 

name and say: "One is Kamal and one is 

Jamal among Hossein's names (Suhravardi, 1994, vol. 3: 284). In another place, he also measures real 

beauty against perfection and states that beauty is the same as perfection and beauty is that which perfection 

deserves to be achieved in him. Therefore, the beauty of everything depends on achieving the perfection 

that it deserves, for example, the beauty of a tree is that it has achieved the perfection it deserves, that is all 

its talents have been put into action by the power. (Ibid: 31-39) 
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   ها: واژهکلید

سهرورد   ،کمال  ، ی افالطون، 

 . و زیبایی یشناسییبایز ادراک، 

 

خود تاریخ فلسفه را متحول کنند. از جمله   یهاهیاند با نظرنگریسته و توانسته  یبه هست   یدر طول تاریخ، با یک دید جدید  لسوفانیف
سود بردند    یخود از منابع متعدد  یساخت نظام فکر  یهر یک برا   یهستند. افالطون و سهرورد  یاین فیلسوفان، افالطون و سهرورد

در اندیشه   هاهینظر  یشده است، نزدیکاین دو فیلسوف در این پژوهش مطرح    یهاهیند. علت اینکه نظرکرد  ادیها در آثار خود  و از آن
آن را در آثار   یردپا  توانیوضوح مبوده و به   اشینظام فلسفبه  یدر دستیاب  یاز منابع مهم سهرورد  ییک  یهاست. تفکر افالطونآن

بپردازد و   یخاص خود و با یک دید فلسف  ینظام فکربا توجه به  هاشهیبه آن اندتا    وشیدک  یحال و  نیمشاهده کرد، با ا   یسهرورد
وجه اشتراک و افتراق در آراء    افتنیها را دستخوش تغییر و تحول کند تا با اعتقاداتش سازگار شود. در این پژوهش، هدف  آن  یحت

یک اندیشه و یا تحول آن    یمیزان تأثیرپذیر  ها، شهیاین اند  زیو تما  سهیاست تا از طریق مقا  یشناسییبایاین دو فیلسوف از جنبه ز

از   ای اطالعات با استفاده از روش کتابخانه آوری است و جمع یل یتحل -یفیتوص قیتحق نیکنیم. لذا، روش ا  یرا در طول زمان بررس

افالطون در تحل  ج ی. نتاباشد یعتبر م م  های نوشته از کتب مرجع، مقاالت و دست  برداری شیف  قیطر   قت یحق  ان یو ب  لینشان داد: 

 داند یم   ینیو ع  یفراحس  یرا امر  ییبایبلکه ز داند؛ یو لذت نم  یسودمند  ونان، یانطباق با فرهنگ    ، یآن را تناسب و هارمون  ، ییبایز

است که    ییبایز  شأو من  دهینفسه و همان ا  یمطلق و ف  ، یسرمد  ییبایز  نیو چن  انجامد یبه آن م  ها ییبایسالکان و ز  ریس  تیکه نها

که    شود یم   ریبه حُسن تعب  ییبایز  ، یهستند. از نظر سهرورد  بایاز آن، ز  شانیمند به اندازه بهره  بایز  یایبه عالم مثل تعلق دارد و اش
  تاس  ین یع   یامر ییبایز  ن، ی. همچن باستیکمال قرار دارد، ز  تیاشاره دارد، پس هر چه در نها دیپد کیبه جمال و کمال، توامان به 

( منشأ درک و بروز احساس ین یع   یمختلف )نمودها  های شکل  و  ها از جمله نورها، رنگ  ی. روابطباشد یکه با عالم خارج منطبق م

لذت ادراک و وصول کمال است که به    ، یی بایز  ، یافالطون و سهرورد  دگاهینمود که از د  یرگی  جهینت  توان ی. لذا مشود یم  ییبایز

 .شود یحرکت م  بو سب کند یم یواسطه عشق تجل 

 
 

تطب (.  1۴01)  .یزمان  دصادقیس  ، مقدم  موسوی  اهلل رحمتدسی  ، پور فشری  زادهیمانیا   میمر:  استناد اند  یشناسییبایز  یقیمطالعه  سهرورد  شهیدر  حکمت  و  . یافالطون 
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 مقدمه 

از نظر سواد، فرهنگ  بندی طبقه از  نظر و ارتباط آن با ادراک اوست. صرف ییبایز یستیاست که انسان در چ یبازتاب شناسی ییبایز
و نگرش انسان بگذارد. در سنت   هیبر روح  یسطح   ای  قیعم  ری تأث  تواند یانسان است و م   یذات  کردیرو  کی  شناسی ییبایز  ت؛یو مل

و در واقع   شودیبه مدد عقل درک م  یمعان  ریکه همانند سا  میمعقول مواجه هست  ییبایز  ای  بایز  ینبه نام مع  یزیبا چ  یافالطون
 لسوفانیف  ینزد برخ  زین  انهیم  یهااست. در سده  یعقل  یهاشناخت  نیهمانند شناخت خوب و عدالت در زمره برتر  بایشناخت ز

خاطر  عالم به   ن ینظر آنان ااست. به  یفلسف  یمعقول ثان  کی  هیشب  یزیدست کم چ  ایموجود    یاوصاف وجود  ریسا  فیهم رد  با«ی»ز
آفر غا  دهیانسان  است.خدا  غا  ت یشده  نخست  اتیهمه  به همه چ  نیترعیمحرک، رف  نیو  است که  نردبان خلقت   اتیح  زیمرتبه 

م  بخشدیم حرکت  عالم  به  در  دهدیو  انسان  برا  یعالم  ن یچن.  آفر  یکه  م  دهیاو  ز  اتیتجل  تواندیشده،  و  بب  ییبایعقل    ند یرا 
 (. ۶8: 1392 ،یار ی)اسفند
پرداخته   یافالطون  یدر گفتگوها  ییبایپرسش از ز  یبه بررس  ،ییبایافالطون: پرسش از ز  یشناسییبای( در کتاب ز139۵)  لندیها

پرداخت، مگر در چارچوب    ییبایقدر بسنده به پرسش از زبه    توانیکه نم   دهدیم  حیفقرات توض  یاریاست. افالطون خود در بس
باشد. گفتگوهایکه شامل موضوعات د  یکل  یانهیزم به    دگاهید  نیهم  یتجل  یافالطون  یگر    ۀ آنجا که بحث دربار  ژهیوهستند، 

 است.  ییبایپرسش از ز
 یهنر از زمان افالطون تا روزگاران ما به بررس خیو تار یشناس ییبایهنر: فلسفه، ز یها( در کتاب گره 1393کوک شالومو ) ژان

مثابه آن، به    یو وجود شناخت   یمعرفت   ثی و ح  یشأن فلسف  با،یامر ز  نکهیپرداخته است. با وجود ا  یبازه زمان  نیدر ا  یشناس ییبایز
شنا  یمعرفت  یضرورت  حقا  یبخش  ختبرای  زم  قی از  و  عالم  معارف  به  ۀنیو  هنری  اثر  ظهور  محصولنظری  و   یمعرفت  یعنوان 

بارز    یاوه یرا به ش  ییبایاست که تأمالت خود در باب ز  یلسوفیفلسفه است، اما کمتر ف  خیدر تار  ت یاز مباحث حائز اهم  ،یباشناخت یز
به معنای بال موضوع    تیواقع  نیبرای اثر هنری احصا نموده؛ اما ا  ار  ینظری و انضمام  ییهایژگیو  ایدرآورده و    ریتحر  ۀبه رشت

و معارف به معنای    قیهمواره سخن از حقا  ،یی بایو ز  قتیحق  انیمساء وقت م  لیبرای فالسفه نبوده است، بلکه به دل  هیبودن قض
 (. 13۴ :1389بوده است )ارسطو،  زین ییبایسخن از ز

در باب    یآرا ء سهرورد  یبه بررس  یآن نزد سهرورد  یو شأن وجود  ییبای( در مقاله خود تحت عنوان ز1392)   یو فاضل یعیشف
 یشناسدر نظام جهان  یمکانت  یعن یاست، شأن وجودی،    ییبایپرداخته و آورده است که سهروردی برای حسن که معادل ز  ییبایز

دارد    ییپژوهش جستجو  نیگردد. او در ا  یشناس ییبایبرای ورود به مباحث ز  یمدخل   تواندیموضع او م  نی. اردیگیدر نظر م  شیخو
و    ییبایراه ابتدا مفهوم ز  نی استفاده کرد. در ا  توانیکه از سخنان سهروردی مآن، چنان    یهایژگیو و  ییبایمعنای ز  افتنیبرای  

بامعرفت به   یو همبستگ   ک یتشک  ت،ینیع  صیخصا  ملتأ  نیکه از ا  ردیگیقرار م  قیسپس شأن وجودی حسن و عشق مورد تحق
م ا1370. کربن )دیآیدست  بررس  ییهادر قسمت  یقیو فلسفه تطب  یرانی ( در کتاب فلسفه  اثر به  ا  یاز    ات یو نظر  یرانیحکمت 
 افالطون پرداخته است. دگاهیموارد با د یغرب و در برخ یشناس ییبایآن با فلسفه ز  سهیو مقا یسهرورد
 م ی کن  یرا امری دشوار تلق  ییبایبزرگ، ز  اس یپیسقراط با ه  یک یالکتید  ۀچه با ارجاع به مکالم  ،شناسی ییبایارتباط با موضوع ز  در

 حال به نی( و با ا۵33: 1380دارد )افالطون،  فیتعر رقابلیو غ  نینامتع ،یکیزیمتاف یسرشت  قت،یهمچون حق  ییبایکه ز میابیتا در
تتوس افالطون، آن را مساوق با امر   یثنا  ۀو چه با استناد به رسال  دینمایم  فیخود تعر  قیبرای مصاد  ییارهایمع  ،یعنوان امر کل

به دو ساحت معقول  ییبایز  میبا تقس ینیفلوط یدر نگاه ایو   میمرتبط ساز یرا همچون اخالق، به امور ارزش بایتا امر ز میبدان ریخ
 جده ی قرن ه  نییبا تب  یشناسییبایبه مفهوم ز  یخ یتار  یدرجه ش  ای  میدر نظر آور  ییبایو محسوس، شهود و مکاشفه را شرط ادراک ز

  ی ذوق  یمثابه حکم  را به  ییبایو ز  میقائل شو  کیتفک  با،یو ز ر یامور مطبوع، خ  انیکانت، م  ۀتا با جستجو در فلسف  میآن مراجعه کن
 ق یمساله تحق  ن یموضوع، مهمتر  تی(. لذا با توجه به اهم1279  :همان)  میکن  یبندنسبت و جهت، صورت  ت،یکم  ت،یفیعتبار کبه ا

و ضرورت موضوع،   تیاهم  ل یکه به دل  باشد یم  یافالطون و حکمت سهرورد   دگاهیاز د  شناسی ییبایفلسفه ز  یقیحاضر، مطالعه تطب
 . میقرار ده یررسمتفاوت مورد ب یایدو متفکر را در منابع مختلف و از زوا نیا یهادگاهیالزم است د

از    برداری شیف  قیاز طر  ای اطالعات با استفاده از روش کتابخانه  آوری است، لذا جمع  یل یتحل  -یف یتوص  ق،ی تحق  نیا  روش 
مسائل بر اساس نظرگاه دو متفکر »افالطون   یو منطق  یعقل  لیکه با تحل  باشد یمعتبر م  های کتب مرجع، مقاالت و دست نوشته 

 .اند استخراج شده جیو نتا لیتحل شناسی ییبایمسئله فلسفه ز «،یو حکمت سهرورد 
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 نی(. ا120  :138۵  ،یشده است که به معنی ادراک حسی است )بوو  گرفته  (iahtsinahtsia)  ونانیی   شهیاز ر  یشناس ییبایز
اصطالح   نی. بنابرادهدیحواس« معنا م  قی»ادراک از طر  یطور کل   واژه هم بر احساس و هم بر ادراک حسی داللت دارد و به

 . کندیبر حواس داللت م یبلکه بر هر نوع ادراک مبتن ست،ین ییبایو ز یمختص به ادراک آثار هنر ک«ی»استت
( است، به کار رفت. نقش  Aestheticaبه نام )  نیدر کتابى که به زبان التبار توسط الکساندر باوم گارتن    نیاول  یشناس ییبایز

از کمال   یاریعنوان معو احساس را به   قه یبود تا سل  نآفری الی از علوم خ  ی کیعنوان  به  یشناس ییبایز  ف یتوص  ر یمس نیعمده او در ا 
 ن یاز فلسفه تدو یاعنوان شاخهبه یشناسییبایدر رابطه با ز یانامهدرس  یفرهنگ  ینظر یو مبان یهنر  قدن یقرار دهد. گارتن برا

 .کرد

 ی شناسیی بایفالسفه در ارتباط با ز دگاهیو د اتینظر. 1
مورد    ینیع  یتیعنوان واقعرا به  ییبایز  یسخن گفته افالطون است. و  ییبایبار از موضوع هنر و ز  ن ینخست  یکه برا  یکس  ظاهراً

 (. 19۵3دارند )بورنت،  یسهم  یکل ییبایهستند که از ز باینظر ز نیاز ا بایز اءیقرارداد و اذعان نمود که اش دیتأک

 افالطون  دگاهیاز د شناسی ییبایز. 1-1

 شیخو یآموزش ه یدر نظر  ی. وردی قرار گ ل یمورد تحل د یکه وجود دارد که درخور دقت است و با  یاافالطون نکته یشناسییبایز در
  ی هاو فلسفه  یمردپرور و اشعار قهرمان  یها . نغمهشناسدیمؤثر م  یو آن را در پرورش عواطف انسان  ورزدیم  دیتأک  یقیموس  ریبر تأث

دم    انیکه از گناهان خدا  یی گردند و شعرها  یحالیب  ای  یخالف اخالق که باعث سست  یاما سرودها  پسندد،یرا م  نیآفر  لتیفض
اما   ست،یاو سازگار ن  عتیو طب  دیبا وسعت د  یرو   چیهاز شعر و شاعران به   یعه طرد شوند. انتقاد افالطوناز جام  کسره ی  دیبزنند، با

و  شمارد یابتهاج و لذت م ه ی را ما ییبایحکمت هستند. افالطون ز انگذارانیو بن انپدر یقیهمه قبول دارد که شاعران به طر  ن یبا ا
 (.  13۶7 شنان،ی)راداکر آوردیم انیسخن به م باست،یموزون و ز یها و صداها ها و رنگکه برخاسته از شکل نیراست یاز لذت 

افالطون سه اثر عمدتاً اختصاص    یهانوشته   انیاز م  د،یگویسخن م  ییبایآثار خود از زبان سقراط درباره ز  شتریدر ب  افالطون
رساله    نیاست. در ا  ییبایو ذات ز  قتیحق  یوجوبزرگ است که موضوع آن جست  اس یپیها هآن   نیدارد. اول  ییبایمفهوم ز  یبه بررس
و ذات   قتیهمان حق  یجستجو  یعنیبزرگ    اس یپی. هکندیم  فیرا تعر  ییبایو سقراط ز  ردیگیدرم  اس یپیسقراط و ه  نیب  یامناظره

  ی اساس   یو سودمند  ییبایو سودمند است، لذا فرق ز  بایز  یزهایاز چ  ریغ  ییبایاست. البته ز  نفسهیف   ییبایز  یکه در جستجو  یزندگ
رساله    نی. سومشودیدر رابطه با عشق مطرح م  ییبایز  کهاست    ییبایاست؛ موضوع آن عشق و ز  یهمانیرساله م  نیاست. دوم

  قت یدر رابطه با مفهوم حق  یی بایز  نجایاست. در ا  ییبایو ز  قتیموضوع آن حق  ۀحداقل قسمت عمد  ایاست که موضوع    دروس یفا
و در رساله   کندیدرباره مفهوم کندوکاو م  شتریافالطون ب  دروس،یو فا  یهمانیدر دو رساله م  ست؟ یچ  ییبایز  یعنی  شود؛یم  انیب
 (.278 :13۶1حضور دارد )افالطون،   ییبایمکالمه، ز یاز ابتدا یهمانیم

 زیبایی   تعریف. 1-1-1

است و سقراط با    ی(. هیپیاس سوف۵۴2  :1380زیبایی را در هیپیاس بزرگ مطرح کرده است )افالطون،  جا،  افالطون بیش از همه
 یها نشان دهد؛ ولی دقت  شی هایها و سخنران. تمام همت هیپیاس، این است که زیبایی را در عمل، یعنی خطابهکندیاو بحث م

و خود را موفق و سرآمد   کندیچه هیپیاس از خود ستایش و تمجید م. در گفتگو هر  گذاردیم  کامزده و نافلسفی سقراط، او را دل
. این دهدی ادبی خاص، شیرینی مخصوصی به گفتگو م  یهاو با لحنی طنزآمیز و با جاذبه   کندیسقراط فروتنی م  دهد،ی نشان م

که بیان ماهیت و چیستی    انجامدیپایان این گفتگو به این م  لحا  نیاما در ع  رسد؛یمحاوره به سرانجام قطعی و پاسخ نهایی نم
 (. ۵۶۶  :زیبا یا زیبایی دشوار است )همان

 زیبایی   مفهوم. 1-1-2

به محسوس و معقول    ییبایز  میق م( است. تقس  3۴7  -۴29افالطون )  ،یشناس ییبایز  یدر شناخت و معرف  پردازه ینظر  نیتربزرگ
داده   تی اهم یجسمان ییبای ز رابهیاست. ز ون یخود را به او مد  یفکر یهاگام  نینظر مکتب جمال نخست ن یو از ا شودی از او آغاز م

 توانی : »مدیگویم  پردازانه یاز نظر  یکی.  شودیم  یمعقول و مثال  ییبایارتقاء به ز  لهیدانسته که وس  ییبایز  ییو آن را مرتبه ابتدا
در   یرا گسترش داد که اساس تأمالت بعد  یمیاو مفاه  رایدانست، ز  یفلسف  یشناس ییبایز  گذارهیها پاجنبه  یافالطون را از بعض

 (. 13۶0قرار گرفت« )افالطون،  یشناس ییبایز
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آن نظاره زیبایی است«. تمام    ازرد،یوجود داشته باشد که زندگی به خاطر آن ب  زیی: »اگر چسدینویم  مپوزیومیدر س  افالطون
ستایش   نی. بدون شک، این نخستردیگیعنوان باالترین ارزش در بر مپرشور از زیبایی را به  یشیو ستا  نیوگو، تحساین گفت
 م،ی فهمیمتفاوت را از آنچه امروز از این کلمه م  زییچ  کرد،یم  نیو تحس  دی که زیبایی را تمج  نیاست. او زما  اتیشده از ادبشناخته  

  اسیپیتنها بخشی از کل قلمرو زیبایی بودند. در ه هایها و ملوداشکال، رنگ شود،یتا آنجائی که به او و یونان مربوط م ستودیم
سوفسطائی هستند که هر دو    اِسیپیاصلی سقراط و ه  یهاتیرا تعریف کند. شخص  ییبایبزرگ، افالطون تالش کرد تا مفهوم ز

ها مطرح کردند، )دختران زیبا، که آن   ییهامثال   نی که نخست  رسد یروشن سازند. به نظر مو ذات زیبایی را    تیماه  کنندیتالش م
به زیبایی پرداخته بودند.   یشناخت ییبایصرفِ ز  وها با تلقی محدودتر  است بر اینکه آن  یاها( نشانه و گلدان  قییموس  یاها، سازهاسب

. باوجود پردازدیم  یسازو مجسمه  هایرنگی، تصاویر، ملود  یهاطرحبزرگ( به اشخاص زیبا،    اس یپ یبعدی محاوره )ه  یها قسمت
جزو  زیاست و دولت را نیزیبا، زیبایی در س نیزیبا، قوان یها یسرگرم اس یپی. سقراط و هشوندیها با این فهرست تمام نم مثال  ن،یا

به شمار م قوان. آنآورند ی موضوعات زیبا  را در کنار »بدن  نیها  معتقد است که   اِسیپی. هکنندیزیبا« ذکر م  یهازیبا  باور  سود 
که   یاست، در حال  «ی سالتا کهن یوزندگ هایهلن انیکسب خوشبختی، لذت بردن از سالمتی، داشتن شهرت در م ز،ی»زیباترین چ

دیگر، افالطون   یدر گفتگوها  نیاست«. همچن  زهایگر چدی  انیدر م  زیگرا اعتقاد دارد که »حکمت و دانائی زیباترین چاخالق  طسقرا
خوب،   یهانیتنها زنان و زیبایی آفردویت، بلکه زیبایی عدالت، خردمندی، آئ. او نه کندیم  انیتلقی مشابهی را از مفهوم زیبایی ب 

گسترده باشد    اریهوم زیبایی بس. بنابراین تردیدی وجود ندارد که تلقی افالطون از مفکندیرا ذکر م  حو زیبایی رو  لتیآموزش فض
 (. 1392 چ،یوی)تاتارک

  ییبایز یارهایمع. 1-1-3

و درمجموع   کندیصورت مترادف استفاده م عشق، زیبایی، خوب، درست انجام دادن کار و ... به  یهااز واژه  یدرپی»مهمانی« پ در
کار رفته است. پس در نظر افالطون زیبایی معیار مطلق  او به    یشناسییبایها در زبحث زیبا، خوب، مفید، سودمندی و دیگر واژه

باید آن را بیابد؛ وگرنه    یایافت شد، همه و هر سوژه   یاتناسب یا لذت و هر چیز دیگر باشد، اگر در ابژه   ایی،دارد؛ یعنی حتی اگر زیب
 شده است. افالطون پرداخته دگاهیدر د ییبایز یارهایمع فی ا نخواهد بود. در ادامه به توصزیب

   ییبایز اقسام . 1-1-4

که  ییهاییبایدر دو مرتبه طرح کرد: زیبایی بنفسه یا مطلق که همان ایده زیباست و دیگری ز توانینظر افالطون، زیبایی را م به
: »ایده زیبا« چیزی است در  دیگوی. در مهمانی مکندیبنفسه به ایده خیر تعبیر م  یمندند. وی گاهی از زیبایاز زیبایی بنفسه بهره
از   یازیبا فقط بدان سبب که بهره   یزها یچو همه  ردیپذیو هرگز دگرگونی نم  ماندیکه همواره همان م  یشتن خویشتن و برای خو

 از نظر افالطون آورده شده است:  ییبایقسمت اقسام ز نی(. لذا در ا۴3۶ :1380او دارند، زیبا هستند )افالطون، 

 تناسب و هماهنگی  −

. او در ساخت آثار هنری، دیگوییاس از آثار هنری مانند آثار فیدیاس سخن مگفتگوی سقراط با هیپیاس درباره زیبایی، هیپ  در
نه از عاج یا   ساخت؛ینه از هر چیز؛ مثالً مردمک چشم پیکره را از سنگ م  کرد؛یاعضای یک پیکره را از مواد خاص درست م 

با خواهد بود؛ نه زشت. در واقع او به این  که سنگ اگر در جای مناسب خود به کار رود، زی  کندیچیزهای دیگر. هیپیاس تصدیق م
که   شودیافالطون به این مسئله منتقل م  جانیمسئله توجه دارد که مناسبت هر چیزی در جا و مورد خود، زیبایی است و از هم

آن    که دارای تناسب و هماهنگی است و زشت، خالف  استتناسب و هارمونی تعریف شود؛ یعنی زیبا آن  ممکن است زیبایی به 
)افالطون،   م۵۴7  :1380است  گفته  زیبا  آن  به  آنچه  را مطرح کرده که  قول  این  نیز  قوانین  و  در جمهوری  افالطون   شود،ی(. 

آن را   کند،یوضع م  هگذار باید در قوانینی کهماهنگی و تناسب است. در موارد بسیاری از قوانین، سخن از تناسب است که قانون
ها نواخته شده و موسیقی که در کنار، آنبدن در زمان جنگ و صلح وضع  یهاه درباره نحوه حرکتدر نظر گیرد. حتی قوانینی ک

افالطون هر چیزی با ضدش  دهی(. به عق81۶، بند 211۶: ۴باید متناسب باشند تا محصول کار، امری زیبا باشد )همان، ج  شود،یم
ضد زیبایی است؛ درنتیجه زشتی نیز چیزی است که هماهنگی و تناسب ندارد؛ برای نمونه مجسمه زیبا،   ،یو زشت  شودیشناخته م
است که اجزای آن تناسب و هماهنگی خاصی باهم دارند. بنابراین زیبایی عبارت است از: تناسب و هماهنگی و زشتی    یامجسمه

ها تناسب و نسبت  و هوا و خاک و آتش را قرار داده و بین آنصر آب  عنا  دیگویم  ئوس نیز تناسب و هماهنگی نداشتن است. در تیما
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فرما ها حکمها جسم جهان پدید آمده و در پرتو نسبت خاص، تناسب، توازن و هماهنگی درون آنخاصی به وجود آورد و از پیوند آن 
ن است که زیبایی و هر چیز شریف از آن  و تناسب هما  عتدال: »ادیگوی (. او در رساله م32، بند  1727:  3  ، جکرده است )همان

محسوس و معقول   ییبایدر مورد ز  خواستیاست که افالطون م  یف یتعار  نیترکینزد  فیتعر  نی (. ا۶۴، بند  1702  :)همان  د«یزایم
زیبا بنمایند؛ نه که چیزها    شودیم  ببتناسب باشد؛ زیرا تناسب س  تواندی: »زیبایی نم دیگوی م  دگاهید  نیارائه دهد. افالطون در نقد ا

 ند«یآیکه چرا چیزهای متناسب، گاه زیبا و گاه زشت به نظر م  شودیاینکه درواقع هم زیبا باشند. عالوه بر این، این مسئله روشن نم
 (. ۵۴8-۵۵3 :2)همان، ج 

 انطباق با فرهنگ یونان  −

کس سودمند باشد و فرهنگ یونان، آن را محترم بشمارد. در واقع زیبا آن است که در  جا و برای همهزیباست که در همه  چیزی
اگر چنین   دیگویو م  آوردینظر مردمان زیبا باشد؛ چه درگذشته و چه در آینده. افالطون در نقد این معیار به ذکر مورد نقض روی م

و همچنین خود خدایان زیبا، باید آن باشد که پس از پدران و  اندانیاو »آیاکوس« که فرزندان خدا یایباشد، برای »آخیلئوس« و ن
نیاکان خود مطابق فرهنگ یونان محترمانه به خاک سپرده شوند؛ ولی معنا ندارد بگوییم زیبا برای همه، آن است که پدر و مادرش 

به خاک سپرده شود؛ مگر »هراکلس« جزو همه نیست )همان، ج  انشرزندرا به خاک سپارد و خودش نیز پس از مرگ، به دست ف
 (. ۵۵2- ۵۵0 :شمول )هماناین معیار، کامالً نسبی است؛ نه مطلق و همه دهدی( سقراط نشان م۵۵0 :2

 سودمندی و نیکی  −

و مفید است    « است؛ مثالً چشم زیباست؛ زیرا سودمندagathosکه زیبایی، سودمندی و نیکی »  کندیسپس بحث م   افالطون
 وری (. در واقع در اینجا مالک زیبایی، کارآمدی و بهره۵۵۴  :2یا این بدن برای دویدن زیباست؛ یعنی سودمند است )همان، ج  

و کارایی ندارد. در واقع هر چیزی که بتواند منظور و مقصودی را برآورد کند،    یوربهره   هیچ  که  است  آن   زشت،  بنابراین  اشیاست؛
که توانایی و قابلیت،   گرددیرچه چنین توانایی و قابلیتی را نداشته باشد، زشت است. پس مسئله به اینجا باز مسودمند است و ه

 (. ۵۵۴ -۵۵۵ :زیبایی است و قابلیت نداشتن، زشتی است )همان

 لذت −
زیباست. البته مقصود از لذت در اینجا    کند،یممکن است بگوییم هرچه برای ما ایجاد لذت م  دیگوی از زبان سقراط م  افالطون

مانند لذتی که از دیدن جوان زیبا و تصاویر زیبا و شنیدن آواز و خطابه    شود؛یلذت حسی است که از طریق دیدن و شنیدن حاصل م
ود از لذت، صرفاً امور معنوی و انتزاعی نیست؛ بلکه ضمن اینکه  (. در فرهنگ یونان، مقص۵۵8  :ان)هم  دیآیو شعر خوب به دست م

ها بهره  که حواس ظاهری از آن  ییهااز لذات مادی و محسوس نیز غافل نیستند و حتی لذت  دانند،یعدالت را لذیذ و سودمند م
  ی هاچرا تنها لذت  دیگویاین نظر م برایشان مهم است؛ مثالً دیدن یک منظره برای چشم لذیذ است و ... افالطون در نقد    برد،یم

مانند لذت خوردن   ند؛یآیها نیز از طریق حواس به دست م دیگر نیز داریم که آن یهاآنکه لذتحال شود؛ی شده زیبا خوانده مگفته  
بلکه ما از  و آمیزش جنسی. از سوی دیگر ما در پرسش از زیبایی به دنبال این نیستیم که چه چیزی زیبا و چه چیزی نازیباست؛  

م پرسیدیم که چرا تمام چیزهایی که لذت  زیبایی  م  ند،یآفریحقیقت  تأکید  او  نیستند؟  ز  کندیزیبا  لذت خاص، یعنی    ،ییبایاگر 
 :)همان  باییسودمندی باشد، همان اشکال گذشته وارد خواهد بود و آن اینکه سودمندی نتیجه و معلول زیبایی است؛ نه خود زی

۵۶۵ .) 

 زیبایی و عشق −
عنوان معلول  زیبایی را به  رسدی . در این نگرش به نظر منگردیدیگر به زیبایی م  یاهیدر محاوره مهمانی، این بار از زاو  افالطون

تنها خود بهترین و زیباترین موجود است؛ بلکه : اروس نهشودی( قلمداد مerosعشق ) جهیبدین معنا که زیبایی نت رد؛یگیدر نظر م
:  د یگویبلکه م  د؛یستای(. البته افالطون هر عشقی را نم197، بند  ۴20  :  1  ، ج1380از اوست )افالطون،    هاییبایو ز  هایکیهمه ن

زشت یا زیبا نیست؛ بلکه هر چیزی که به وجهی زیبا کرده شود، زیبا و در غیر آن صورت زشت است    خودیخودهیچ کاری به
. هدف عشق، خود زیبایی نیست؛ کندیدر فایدروس نیز از عشق و زیبایی بحث م  انیهم(. افالطون افزون بر م183، بند  ۴0۶  :)همان

(. نکته مهمی که در اینجا باید یادآوری کرد، این است که  20۶، بند  ۴31  :بلکه هدف از عشق، بارور کردن زیبایی است )همان
است که ما را بر آن دارد که به طرزی زیبا دوست   یش: تنها عشقی زیبا و درخور ستادیگویافالطون وقتی در مهمانی درباره عشق م
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روشن است و آن، اینکه مقصود او در اینجا   زیچک یگرچه  کند؛ینم  انیببداریم، مقصود و منظور خود را از طرز زیبا، واضح و روشن
 آن. یهم به معنای امروزنیز زیبایی طبیعی است؛ نه زیبایی هنری؛ آن

 ی سهرورد دگاهیاز د یشناسییبایز. 1-2
  تیکار برده و حُسن را با جمال و کمال مترادف دانسته است. او هر چه را در نها  واژه حُسن ر ا به   ییبایدر سخن از ز  سهروردی

: »هر چه  دیگویالعشق م   قهیحق ی. در فکشدیو به دنبال خود م  کندیخود م  دای یکه همه را ش  کند یم   یمعرف  بایکمال قرار دارد، ز
 های : از نامدیگویو م  داندیمسما م   ک یاند«. او جمال و کمال مترادف و هر دو را نام  طالب کمال  یسمانو ج  یجودند از روحانمو

 سنجدیرا نسبت به کمال م  یجمال واقع   زین  گر،ی(. در جای د28۴:  3، ج  1373جمال« )سهروردی،    یکیکمال است و    یکیحُسن »
هر   ییبایاو باشد، در او حاصل شود. پس ز  قی است که کمال او ال   یزیچکمال است و جمال، آن    نیکه جمال ع  داردیم  انیو ب
خود را حاصل کرده باشد،    ق یاست، مثالً جمال درخت در آن است که کماالت ال   زیآن چ  قیدرگرو کسب کمال است که ال   زیچ
 (.31-39 :ناز قوه به فعل درآمده باشد )هما شیتمام، استعدادها یعنی

 ی از درگاه سهرورد  ییبایز یهای ژگیو.  1-2-1

 ت ینیع −

 یها ها و شکلازجمله نورها، رنگ  یو روابط   باشدیاست که با عالم خارج منطبق م  ینیامری ع  ،یی بایسهروردی، ز  ۀشیاند  در
 ی معرف  هاییبایز  نینمونه بارز ا  وسفیالعشق،    ۀقیحق  ی. در فشودیم  ییبایمنشأ درک و بروز احساس ز  ینیع  ینمودها  انیمختلف م

  ی ملکوت  تیکه با حفظ هو  داندیم  یملکوت  یهاییبایاز ز  یاه یرا سا  هاییبایز  نیوجود، ا  ن ی(، اما با ا271  :3، ج  همانشده است )
  گر ید  یانینهاده است. به ب  عهیو در اشرف مخلوقات به ود  نشیاند و در آفرنمودار شده  ینیو زم  یدر مظاهر مختلف ملک  یونوران

ور، خودشان ص  نیاست. ا  هی عقول عرض  ایدر جهان برتری به نام عالم عقول متکافئه    لیاص  قیجهان محسوس، مظهری از حقا
محض است. پس   قتید که حقنوراالنوار دارن  یعنی و کمالشان را از مراتب باالتر و منبع جمال،    ییبایز  ز،ینها ندارند که آ  یقتیحق
 یهاییبایمحسوس و مشاهده ز  ییبایاز ز  ذرگ  یعنی  قت،یوصول به حق  نیمحال است. برای هم  قت،یجمال از کمال و حق  کیتفک

 بایز  زهاییخواهد داشت و چ  ینیوجود ع  ییبایاست و ز  ییبایز   تینیکننده عنور محض اثبات    لی باالتر و باألخره مشاهده جمال اص
و نور، جمال و    گرددیمها به او بردارد که همان نوراالنوار است و تمام جمال  یقت یحق  زین  ییبایخود ز  گرید  عبارتوجود دارند. به  

ندارد و حاصل    ینیوجود ع  ییبایو ز  میاسؤال برده   ریوی را ز  قتیحق  یعن ی  ست،یکه او جمال ن  مییهستند. اگر بگو  یک ی  قت،یحق
 (. 92 :2، ج همانخواهد بود. ) ینذهن، ما و امری نفسا

 ک یتشک −

و اثبات و    ن ییرا در هر مرتبه تب  ییبایز  ،یمراتب انوار و هست  ان یقهر و محبت و عشق در م  ۀ با مبنا قرار دادن رابط  سهروردی
  ش ی داینور را ظلمت و قهر و محبت را عامل خلقت و پ  ری هر چه را هست، نور و غ  ی. سهرودکندیم  یرا امری مشکک معرف  ییبایز

به نور سافل  یو نور سافل شوق و عشق گرداندیسافل را مقهور خود م  ی. انوار عالداندیم یهستمراتب مختلف  یعنیانوار مختلف 
اشراقات عقل حاصل    علل و معلوالت از جهت تکثر جهات و  ۀهاست در سلسلآن  ۀ( و »نظام اتم که الزم13۶  :2، ج  هماندارد )

افضل تا آنجا که عوالم    بی هاست بر وجه اتم و ترتعوالم و نظام آن  تکثرکه موجب    گرید  یاز آنها به بعض  یو نسبت بعض  شودیم
وصول و درک به مرتبه    یمراتب در پ   نیشارح(. ا  ی، پاورق 23۶  :1377عالم نموده شوند« )سهروردی،    کیصورت  همه به   رِهیکث
را که کمال آن مرتبه است درک و   ترمرتبه باال   ییبایجهت که کمال است و ز  که همان شعور به کمال حاصل از آن   یلذت  گرید

نبود. پس هر مرتبه   دارینبود سافل پا یاگر عشق عال ن،یو عاشق آن خواهد شد؛ بنابرا شودی م شتریشوق او نسبت به مرتبه باالتر ب
در عالم   رایاست؛ ز  نوراالنوار  ییبایدر مراتب انوار ز  ییبایز  نیدارد و باالتر  یتریقرار دارد؛ بنا بر آنکه کمال عال  ییبایاز ز  یابهدر رت

خود و    ر یآورتر از او برای خود غو لذت  ستین  گریید  زیاز او وجود ندارد و ظاهرتر از او نسبت به خودش چ  باتریتر و زکامل  زییچ
هم که    ینخواهد برد و البته لذت  یبازمانده و لذت  ییبای. اگر هر مرتبه از حصول کمال غافل شود از درک زراستیو غمعشوق خود  

گفت   توانی(. م137-13۵  : 2، ج  1373اندازه کمال حاصل برای او و درک او نسبت به کمال است )سهروردی،  به  شودیحاصل م
  ی و قوای انسان، به شکل  یقهر و عشق و مسأله عوالم چندگانه هست   ۀبا در نظر گرفتن رابط  ییبایسهروردی با مشکک دانستن ز
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کرده    مینوراالنوار( تقس  ییبایمطلق )ز  ییبایو ز  یمعقول و آرمان  یهاییبایز  ،یال یخ  یهاییبایز  وس،محس  یهاییبایرا به ز  ییبایز
 است. 

 و بالعرض(  یس )ظاهر محسو یهاییبایز −

. از آنجا که انسان بر اساس قوای ظاهری خود، نسبت به اطرافش داندیرا در عالم محسوسات م  یحس  یها ییبایز  سهروردی
است از    انیکه متعلق به اع  یحس   یهاییبایز  کند،یم  دایاو پ  یسومتفاوت و سرانجام شوق به    یبه درک متفاوت و انبساط و لذت

 ر یمختلف ز  یها ییبایبه ز  شیهاافتیگانه و دراساس اعتدال و تناسب در قوای پنج  رمحسوس است و ب  اتیفیو ک  باتیسنخ ترک
زشودیم  میتقس مصاد  یها ییبای.  جمله  از  که  بهتر  ییبایز  یکیآن،    قی بصری  و  است  آن    نیصورت  در    وسفینمونه  که 

 (. 1۵8 :3، ج هماناست ) شدهمیترس ییبایالعشق به ز هقی حق یف

 ی الیخ  یهاییبایز −

  ر یو تصاو  نیعالم صور معلقه هستند که تمام نغمات و اصوات دلنش  ای  الیمربوط به عالم خ  یها ییبایز  ،یالیخ  یها ییبایز
  ال یکه صورشان در عالم خ  داندیم  یال یخ  یهاییبایمحسوس را پرتوی از ز  یها ییبایعالم موجودند. سهروردی ز  نیبخش در اروح

در انسان مظهری است برای   لهیهستند. قوۀ متخ  الیعالم خ  ی هاییبایفضای هنری از ز  ،یحس  یها ییبایموجود است. در واقع ز
 (. 211 :2، ج 1373 ،)سهروردی شوندیبرای انسان قابل درک م بایز یالیصور خ نیو به سبب آن ا الیصور موجود در عالم خ

 معقول  یهاییبایز −

اعم از    یقوای نفسان  د یروح، شخص با  هیو برای تصف  داندیالزم م  ییبایبه کمال و ز  دنیروح را برای رس   یۀتصف  سهروردی
 ینفسان  یهاییبایتا به ز  دیدوری جو  یبه تعلقات نفسان  یخود را در حد اعتدال و تناسب نگه دارد و از وابستگ  یظاهری و باطن

حکمت، شجاعت، عفت و عدالت نام برد )سهروردی،   توانیها مآن  قیو از جمله مصاد  دام دارنن  یاخالق  لیکه فضا  ابدیدست  
 (. 1۶ :2، ج 137۵
هر فرد و هر قوم و    ریاست که تفس  نیا  اییبتوان گفت به نظر سهروردی، نگاه به جوامع مختلف در اعصار متفاوت گو  دیشا

 اندرفته یاعال برای خود پذ  یهادهیها و اعنوان آرمان را به  یقیاست که حقا  ن یو فرهنگ خود، نشانگر ا  اتیها درباره حاز انسان   یملت
 ی نیع  یروح هستند و تحقق و انطباق آنها در زندگ  یتکامل  اتیتجل  ریمثل عدالت، شجاعت و سا  لمعقو  یها که از سنخ عظمت

  رمحسوس یغ  ییهاییبایمعقول ز  یها ییبای(؛ لذا ز33:  13۶2)جعفری،    شوندیم  دهینام  یعقالن  ییبایها، جمال معقول و زانسان
  توان ی. پس مگرددیباز م  ی اخالق   رهاییو خ  هایکیاگرچه به ن  شوندیبلکه با عقل درک م  الیهستند که نه با حس و نه با قوه خ

سخن   یعقل  یها ییبایناز  ای   یعقل   یهایاز زشت  توانیها مکرد که در مقابل آن  یمعرف  یکیو ن  ریخ  ییبایمعقول را ز  یها ییبایز
 گفت.

 ی افالطون و سهرورد دگاهیاز د یشناسییبایز لیتحل. 2
  ف یهمراه با فلسفه هنر تعر  هیعنوان نظر   تر بهطور گسترده به  ا ی  ،ییبایز  هیعنوان نظر   صورت محدود بهبه   توانیرا م  یشناس ییبایز

آن،    از پس  ا ی  19۵0شد و از سال    یو شامل موارد متعال  افتیگسترش    خودیخودبه   ییبایبه ز  یکرد. در قرن هجدهم، عالقه سنت
آن متمرکز   فیفلسفه هنر بر تعر ،یطور سنت. به افتیگسترش   شیپ از  ش یب اتیناب مورد بحث در ادب یشناخت ییبایز میتعداد مفاه
آن شده است. از    نیگزیجا  یاد یهنر تا حد ز  یها جنبه  قیدق  ی هالیموضوع مورد توجه قرار نگرفته است و تحل  نیا  راًیبود، اما اخ

  یشگفت  ،یو شگفت   بتیاز ه ی . ممکن است پاسخ م یدهیو به آن پاسخ م  میکنیاست که ما درک م  یزیچ  ییبایافالطون ز دگاهید
و هنر   یشناس ییبایباشد. افالطون در ارتباط با ز  یتجل  کی  ای »تجربه اوج«    کی  هیباشد. ممکن است شب  یگرید  زیچ  ای  یو شاد

بر هنر متفاوت است. مهم   ی مبتن  یشناسییبایباتجربه ز  میآوریبه دست م  یطورکلکه ما از جهان به   یشناخت ییبایتجربه ز  دیگویم
از تجربه دن  ایبد    یع یطب  یکه تجربه شگفت  مییگویکه ما نم   میاست بدان متفاوت است. آنچه   مییگویهنر است. ما م  یایکمتر 

  نه یها، محتوا و زماست که شامل جنبه  یشناخت یی بایتجربه ز ی نوع یاست. تجربه هنر یتجربه هنر یساختگ تیمتفاوت است ماه
وجود   یتجربه اشتراک ایاز اشتراک و  یکه سطح میدانیم - شودیانسان ساخته م کیتوسط  یز یچ ی. وقت شودی م زیا نم تیانسان
 دارد.
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  ستند ین  یآثار هنر  یشناختیی بایز  اءیهستند؛ اما همه اش  یشناخت ییبایز  اءیاز اش  ییهانمونه  یهنر   اءیافالطون آثار و اش  دگاه ید  از
 ر،یخ  ایوجود دارد    یو تجربه هنر  یشناخت ییبایتجربه ز  نیب  یتفاوت  ایآ  نکهی. ایمناظر کوهستان  ای  دیمثال، غروب خورش  یبرا  -

م  پردازانه ی نظراست که    یگریپرسش د م  ی. وپردازندی به آن  اش  یکه در قدردان  کندی خاطرنشان  ا  ،یهنر  اءیاز  از    ن یشخص 
 نابغه مسئول آن بوده است. یانسان آن را خلق کرده است و در مورد هنر بزرگ، شخص کیآگاه است که  تی واقع

 ایممکن    اتیتجرب  گریاز انواع د  یشناس ییبایز  صیکه تشخ  ستندیباور ن  نینکته اشاره کرد که همه بر ا  نیبه ا  دیبا  تینها  در
گزارش دادن به   ،یاست. به گفته برخ  یمبهم و انتزاع  اریمفهوم بس  نیکه کل ا  کنندیاستدالل م  لسوفانیاز ف  یاست. برخ  یضرور

  یقیگوش دادن به قطعات موس  ایخاص    یکه  بحث در مورد خواندن شعرها  ستین  نیا  یاز ادعا  شتریب  ی شناختییبایز  یتجربه هنر
در هنر و    یفلسف  قی تحق  یشناس ییبایکند. اگر ز  هیشراب خاص تک  دنینوش  ایمناظر خاص    ای  هاینقاش   یتماشا  ایآواز پرندگان    ای
است که او به    نیافالطون ا  یها الوگیبارز د  یژگی(، ویشناختییبایمثال ارزش زعنوان به  ،ییبایمعاصر ز  نیجانش  ایباشد )  ییبایز

به   ییبای. زکندیها برخورد مطور متضاد با آن به  حالنیو درع  دهدیهمان اندازه که وقت خود را به هر دو موضوع اختصاص م
 یشناس ییبایبه ز  یگرید  کردیدرباره رو  ینکات   یحاو   مبرز«،ی»ت  ژهیوافالطون، به  تریعرفان  یهااست. نوشته  کینزد  ریخ  نیتربزرگ

 گذاشت.  انیگرایبر نوافالطون کنندهنییتع یر یاست که تأث هانیک یثاغورثیف هیکه بر اساس نظر یکردیاست، رو

 یریگجهینت
به هم نزدیک است.    یزیانگطور شگفت  مشترک، به   ییهاشهی بسیار، اما با داشتن ر  یبا وجود فاصله زمان  یافالطون و سهرورد   تفکر

العلل قرار دارد و همان  نشان دادند که در رأس آن علت  یرا به شکل هرم  یخود، مراتب هست  یشناسیهر دو این فیلسوفان در هست
و زیباگراتر است. سهروردی منطق خشک   ترباشناس یسهروردی در مقایسه با مکتب افالطون، ز تبمنشأ همه موجودات است. مک

به   یشناس ی یگاه هستپایین کشیده »احساس« را نیز در پا یو ریاضی گونه ارسطو را به چالش طلبیده و آن را از کرسی انحصارطلب
با این نظریه او همراه شده است و معتقد است که درک زیبایی    خواستهطور خواسته یا نانشاند. جریان علوم انسانی روز، بهکرسی می

 یابد.  و نیز جنبش عاطفه یک »درک آنی« است و پیش از جنبش فکر و اندیشه، تحقق می
  د،آی یعالم به چشم م  ن یجاودانشان هستند و هرچه در ا  های صورت  از  مند  هرهداشت که همه اشیاء مصنوع، ب  دهیعق  افالطون

  یی بایدارد. ز  یبا صورت مثال  م ینسبت مستق  ینوع  سازد، یرا مجسم م  ییبایکه ز  یهر اثر  ی. از نظر وباشد یاز عالم مثال م  یدیتقل
خود   ییبایز  گر،ید  های ییبا یمطلق و برتر وجود دارد که ز  ییبا یز  کیاو،    ده یاست. بنابر عق  یمراتب و درجات  یدر نظر افالطون دارا

را در اندازه و تناسب   ییبای . افالطون ززدیما را برانگ  نیاست که احساس تحس  یزیآن چ  بایاند. در نظر افالطون، ز-را از او گرفته
. ددی یم عتیبا طب یو با کل مجموعه و اساس کار هنر را در سازگار گریکدیبا  اتناسب اجز یعنی  ییبایداشت که ز ده یو عق ددی یم

. افالطون اعتقاد به وجود دو عالم داشت؛ عالم معقول و عالم  کنند یرا کامل م  ییبایاندازه همواره ز  اتیفیتقارن و ک  ،یاز نظر و
مبنا بر  از طر  یو  دهیعق  یمحسوس.  معقول  ع  قیعالم  و  است  قابل درک  ا  المعقل  عق  قیز طرمحسوس  بنابر   ده یاحساسات. 

از   یدیخود تقل عت،یعالم آمده است و عالم طب نی ( به ادی)که او آن را عالم مثال نام نیاز عالم بر ،ی نزول یریدر س یافالطون، آدم
 است.  دیاز تقل دیتقل ای هنر در منظر او گونه ن،یعالم مثال است و بنابرا

  ن ی. اردگی یدر نظر م  شیخو  یدر نظام جهان شناس  یمکانت  یعن ی  ،یوجود  یاست، شأن  ییبای حُسن که معادل ز  یبرا  یسهرورد
از خداوند است و اتفاقاً   یمظهر  ییبایز  ،یگردد.  از نظر سهرورد  شناسی  ییبایورود به مباحث ز  یبرا  یمدخل   تواند یموضع او م

اشاره دارد که حسن، فرزند عقل کل است؛   کند،یم  تیرا به عالم روا  ییبایورود ز  یاو ماجر  دیگویدرباره حسن سخن م  یوقت
در عالم وجود دارد که   یزی آن هنگام چ  م،یآن را فهم کرد  یکند و وقت   نییما تب  یحسن را برا  گاهیجا  خواهدیم  یسهرورد  نیبنابرا

 است.  دنیعشق ورز ستهیشا
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 . یآموزش انقالب اسالم

 . ، تهران: نشر سوره مهرهنر از زمان افالطون تا روزگاران ما خیو تار یشناسییبایهنر: فلسفه، ز  یهاگره  .(1393) .ژان کوک، شالومو
 . تهران: نشر دانشگاه تهران ،یجعفر سجاددی، ترجمه و شرح ساالشراق هحکم .(1377) .نیالدسهروردی، شهاب

تهران:    ،یبیحب  ینجفقل  ،نصر  نیحسدیس  ،کربن  یهانر  حی، تصحدوم، جلد  مجموعه مصنفات  .(137۵).  نیالدسهروردی، شهاب چاپ دوم، 
 ی. و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

و    ی و مقدمه هانری کربن، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسان  حی، جلد دوم، تصحمجموعه مصنفات  .(1373).  نیالدسهروردی، شهاب
 ی.مطالعات فرهنگ

- 122  (:3)2  ،یشناخت یهست  یهادو فصلنامه پژوهش  ،یآن نزد سهرورد  یو شأن وجود  ییبایز  .(1392)  .رضایعل  ،یفاطمه؛ فاضل  ،یعیشف
101. 

 . تهران: نشر طوس ،یجواد طباطبائدیترجمه س  ،یقیو فلسفه تطب  یران یفلسفه ا .(1370) .یکربن، هانر
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