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 دهیچک

 زیبایي یا عشق در افالطون      ۀتوان تجرب   این است که آیا مي     اساسي در این مقاله      ۀلئمس
ـ  ۀهاي گوناگون دربـار   با بیان دیدگاه   ابتدا.  دیني شمرد  ۀرا نوعي تجرب   بـه    دینـي  ۀ تجرب
 ها پرداخته و در نهایـت،      آن  و نسبت میان   عشق و ییبای ز ۀدرباراه افالطون   تبیین دیدگ 

 ۀی را نوعي مواجهـ    نید ۀتجرب ایم که اگر      نشان داده  در افالطون    زیبایی یتالوهبا اثبات   
گر با موجودي الوهي یا به تعبیر دیني، خداوند بدانیم که        تجربه ۀواسط توأم با آگاهي بی   

در افالطـون را   عشق یا زیبایي  ۀتجربتوان    کند، مي   ور پیدا مي  هاي گوناگون ظه  در قالب 
 زیبایي یا   ۀاگر چه، ادعاي این مقاله صرفاً این است که تجرب         .  دینی دانست  ۀنوعي تجرب 

خاصـي   شـناختي  معرفـت  دیـدگاه  دیني است و نـاظر بـه         ۀعشق یکي از مصادیق تجرب    
ـ  ۀشـناختي دربـار     رفـت ولی اتخاذ هرگونه دیـدگاه مع     .  نیست دیني ۀتجرب ۀدربار  ۀ تجرب

 .گیرد  عشق را هم در بر ميیا زیبایي ۀبتجر دیني منطقاً،
 

  . عشق،ییبای ز،ینی دبۀتجر، تیالوه افالطون، :هاکلید واژه

  
  
  

                                                                                                                             
  Email:mz.bayat@ut.ac.ir؛            )نویسنده مسئوول (استادیار گروه فلسفۀ دین دانشگاه تهران،. ١
 Email: alireza_taheri@alumni.ut.ac.irالتحصیل کارشناسی ارشد فلسفۀ دین دانشگاه تهران؛  فارغ. ٢

ن ادیان     و  
 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمسال 
 ١٨٣ـ٢٠٢صص 

 
 
 
Religions and Mysticism 
 

Vol. 51, No. 2, Autumn & Winter 2018/2019  
 
DOI: 10.22059/jrm.2019.269274.629843 



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ١٨٤

 مقدمه
 جهت است کـه     نی از ا  شتریببه ویژه در دنیای غرب       معاصر   ۀ در دور  ینی د ۀ تجرب اهمیت

 و انـد   شده مواجه فراواني انتقادات باات وجود خدا     بر اثب  یهاي عقل  دوره استدالل  نیدر ا 
 انـد  کرده تالش خداباور دین فیلسوفان بیشترد و ن پیشین خود را ندار گاهی جا گری د باًیتقر
بـا  . کننـد  دفـاع   به ویژه باور به وجود خداونـد  ینید ی باورها از دیني   ۀ تجرب بر تکیه با تا

 خوانشي جدید از افالطون ۀبا ارائ است تادرصدد  مقاله ینا دیني، ۀتوجه به اهمیت تجرب
ـ        ۀ زیبایي یا عشق نیز نوعي تجرب      ۀنشان دهد که تجرب     ۀ دیني است یا به بیان دیگر، تجرب

دي کـه  گیـرد و بـسیاري از افـرا        برمـي در را نیـز   افالطـونی  عـشق    یا زیبایي   ۀتجربدیني  
این مقاله براي دفـاع از  ر  لذا د . اند دیني ۀاند، داراي نوعي تجرب   برخوردار از این نوع تجربه    

ي کـه در آثـار   هـای ویژگـي با توجه به    نشان دهیم که    اوالً  تا  است  تالش شده   ادعاي فوق   
 یـت الوهاز  تـوان     ها بیان شده اسـت، مـي      و نسبت میان آن   عشق  یی و   زیباافالطون براي   

ـ    داراي ویژگي  عشق به عنوان متعلَّق      را در نتیجه، زیبایی   و   کرد دفاع زیبایی وهي هـاي ال
ـ   دینيۀ تجربۀهاي گوناگون دربارتکیه بر دیدگاه باتوان  می ثانیاً شمرد،  ۀنشان داد تجرب

مدعاي این مقاله تنهـا نـاظر بـه      بنابراین،. دیني استای  تجربهزیبایی یا عشق افالطونی     
 تجـارب دینـي شـمرد و در         ۀتوان در زمر     زیبایي یا عشق را مي     ۀاین نکته است که تجرب    

 زبیایي یا   ۀهاي دیني، تجرب  شناختي تجربه    ارزش معرفت  ۀونه دیدگاهي دربار  نتیجه، هرگ 
شـناختي     ارزش معرفـت   ۀهاي گوناگون دربـار   اما وارد دیدگاه  . گیردعشق را هم در بر مي     

به . طلبداند و مجال دیگري را مي     هاي دیني نشده است زیرا این دو مقوله متفاوت          تجربه
ـ  ۀستره و دامنـ   بیان دیگر، مدعاي این مقالـه گـ         دینـي را گـسترش داده و نـشان          ۀ تجرب

 .هاي دیني است تجربهۀ زیبایي یا عشق افالطونی هم در زمرۀدهد که تجرب مي
ج و مطـرح    هـاي رایـ    دیـدگاه   ارائۀ ۀ دیني یا  از تجرب ارائه و دفاع از یک تعریف خاص        

  زیبـایی ۀکه تجربها نشان داد توان با تکیه بدان  دیني دو راهي است که مي  ۀ تجرب ۀدربار
 به اشکاالت بـه هـر یـک از          اما با توجه  .  دیني است  ۀعشق در افالطون نیز نوعي تجرب      یا

لـذا  . رسـید   نظر مي  هیني، دفاع از یک تعریف خاص مشکل ب        د ۀتجربگوناگون از   تعاریف  
 از ایم که طبق هـر یـک      دیني، نشان داده   ۀ تعاریف گوناگون از تجرب    ۀفارغ از داوري دربار   

 . دیني شمردۀ زیبایي یا عشق افالطونی را تجربۀتوان تجرب  تعاریف، مياین
  

 ینید ۀتجرب ۀهای گوناگون دربار دیدگاه
صاحب  توأم با آگاهي     ۀ دیني نوعي مواجه   ۀطبق دیدگاه بسیاري از فیلسوفان دین، تجرب      

هـور  هاي گوناگون ظتجربه با موجودي الوهي یا به تعبیر دیني، خداوند است که در قالب      



  ١٨٥  دیني  ای تجربه مثابۀ  به افالطون در عشق یا يزیبای  تجربۀ
  

هـاي   دیني را با اسـتناد بـه دیـدگاه         ۀهاي اساسي تجرب    بخش مؤلفه در این   . کندپیدا مي 
 . دهیم ایشان توضیح مي

 تجربه است که برای مدعاي این مقالـه         ةدینی معنای واژ   ۀتجربنکته در    نخستین) ١
ظـر   ایـن اتفـاق ن     تقریبـاً  ،»دینـي «  و »تجربه«هاي   از ابهام در واژه    نظر صرف. اهمیت دارد 

توان گفت   معنای تجربه وجود دارد که هر نوع مواجهه و رودرو شدن را تجربه نميةدربار
 تجربـه را   معنـاي    )١٩٥٣( ١گـراث مـک آلیـستر   . بلکه تجربه متضمن نوعی آگاهی است     

بـه کـار     دینی نیز  ۀتجرب داند که در    می خویش ی فرد از عواطف و احساسات درون      یآگاه
 معنـای  بـه  را تجربه خود پژوهش در نیز) ٢٠٠٩ـ١٩٢١ (٢آلستون .]p216 ,14[رود  می

 کـه  نکتـه  ایـن  بـر  تکیـه  با )١٩٣٤( ٣ینبرنسو ].p34 ,9 [برد می کار به ادراک یا آگاهی
 بـه دو  را آن کـه  اسـت  معتقد ، است که شخص از آن آگاه است  دروني اییدهپد» تجربه«

 یرونـی  بـه صـورت ب     یینـ  د یهـا  تجربـه  لـی  توصیف کرد و   توانمي ی و درون  یرونی ب ۀگون
 ٤یـسلر گنـورمن  ]. p294 ,19 [دارنـد  گـر  تجربـه  از بیرون متعلَّقی یعني شوند ی متوصیف

 ی آگـاه  یعنـي  عام معناي  به  معتقد است تجربه   »تجربه« بودن   ینی بر ع  کیدتأبا  ) ١٩٣٢(
 .]p14 ,13[  نباشـد یـا  باشـد  یگری دیز چ واقعاًینکه اعم از ا، از خودشیر غیزیفرد از چ

م  توأ ۀنوعي تجرب شق در افالطون نیز     ع یرازاثبات مدعاي مقاله مهم است       برای کتهاین ن 
 .با آگاهي شمرده است که در بخش افالطون توضیح داده خواهد شد

 دینی اسـت کـه بـراي        ۀ مهم در تجرب   ۀ دیني دومین نکت   ۀتعریف یا توصیف تجرب   ) ٢
 يینکه تعریـف مـورد تـوافق       به ا   اشاره با )١٩٤٥( ٥هرد. این پژوهش اهمیت اساسي دارد    

هـای    تـوان ایـن اصـطالح را بـرای پدیـده             و مـی    وجود ندارد  )یعرفان( ینی د ۀ تجرب یبرا
 فیـ عرت »تیـ  مقـام الوه   ایـ  خـدا  از   واسطه ی ب یآگاه« را   ینی د ۀتجرب متنوعی به کار برد،   

 بـا  گـر  تجربـه  ممکـن اسـت   یاتجربـه  نی در چنـ عتقد است کـه  معالوه بر این،  . کند  می
 را تیـ الوه بـا  مواجهـه  طیشرا موجودات نیا و باشد داشته تماس گری د ی ماد موجودات

 خـدا یـا الوهیـت را نیـز ممکـن            غیرمستقیم بـا   ۀیعنی وی مواجه  .  فراهم کنند  ی وي برا
 . [p32 ,12]داند  می
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 که  داند ی م یاتجربه را ینی د ۀ تجرب ، اتو دیدگاه رشی پذ با )٢٠١٥ـ١٩٣١( ١رو امیلیو
 »ی الهـ ایـ  مقدس یموجود« از خود به عنوان رونی بیزی از چمیمستق به طور    فرددر آن   
 را هم ی عرفانیها  تجربهتا کند ی را اصالح مینی دة اتو از تجرب فی توص اما. شود یآگاه م 

ـ  ،جهینت در. دربرگیرد است، رفته سخن ی با ذات اله   یگانگی ۀها از تجرب  که در آن    ۀ تجرب
 ،٨ [کنـد  ی خدا را احساس مـ   می حضور مستق  خصشکه در آن    داند  مي یا   را تجربه  ینید

ـ  در م  نیوي همچن ]. ٢٩١ص ـ ی د ۀبتجر ۀقال ـ  یزودبـاور  اصـل  و ین  را  ینـ ی د ۀتجرب
 یتلقـ » یعـ یفراطب یموجـود  ای خدا   ۀتجرب« را به عنوان     آنکننده   که تجربه  ی دانسته ا  تجربه

 صـرفاً  »خدا یا یاله وجود« از منظور تعریف این در که کند می تصریح رو]. p86 ,17 [کند یم
 اعم دینی گروه یک سوی از که است موجودي هر منظور بلکه. نیست توحیدی ادیان خدای

 یهـا   برداشـت  رایـ زشـود     ی مـ  شناخته النوع  ربّ یا خدا عنوان به غیرتوحیدی یا توحیدی از
  ].٢٩٢ص ،٨ [دارد وجود مختلف ینید یهاسنت در یاله وجود از یمختلف
 فقط خواه( خدا ۀتجرب« رسد ی م نظر به که داند  ی مي ا  تجربه را ینید ۀتجرب نبرنیسو
 )باشد یزیچ باعث پیدایي  ای گفتن سخن ۀتجرب ای باشد او حضور ای داشتن وجود ۀتجرب

 کهکند   ی میحرو تصر  مانندیز نوی]. p295 ,19 [».است گرید یعیفراطب موجودتجربه  ای
 ادیـان  در خـدایان  از یکـی  دا،خـ  اولیـای  از یکـی  اسـت  ممکـن  یعـ یفراطب موجود نیا

 تمرکـز  با نبرنیسو. ]ibid[باشد   توصیف غیرقابل و رازآلود چیز هر یا بهشت، آلود، شرک
 نـوع  نیـ ا کـه  گوید مي ، حضور خدا   احساس ۀتجرب یعنی شده   ادیول از حاالت    ا حالت   بر

 از  اعـم گر است      از تجربه  رونی ب ی متعلَّق ی دارا که است خدا ادراک   ای یتجربه همان آگاه  
نیـز  لـستون  آ ].ibid, p296[ باشد ها یا بدون آنیرونیحواس ب ۀلیوسبه آن ادراک نکهیا

ـ  اصـطالح ت   یبـه جـا    خـدا  ادراک: ینید ۀبتجر  خود با عنوان   ۀمقالدر    از ینـ ی دۀجرب
 ،نامنـد  ی مـ  » خدا ۀتجرب« آنچهاز نظر من مشخصه     «: گوید  مي کرده،تفاده  اس »دا خ ۀتجرب«
 ایـ  (کنـد  ی م ی خدا تلق  ازواسطه  ی ب ی تجربه آن را آگاه    نیصاحب ا  است که    تی واقع نیا

 ]. ٣٤، ص٦[، [p11 ,9]  »). خواهد کردی تلقشود مطرح سوال اگر
بـر ایـن    کـرده،    دیدح آن را روشن و ت     هايمؤلفه ،ینید ۀتجرب فیتعر پس از    آلستون

 وي .ک اسـت  ادراایـ  یآگـاه  ی بـه معنـا  قـاً یدق فیـ  تعرنیـ تجربه در ا والً اباور است که 
 که در آن خـدا      گیرد  مي میمستق و واسطه ی محدود یعني آگاهي ب    يی معنا به را   »یآگاه«

 کتـاب   قیـ خـدا از طر   از   ی با واسطه مانند آگاه    یهای و آگاه  کند ی فرد جلوه م   یبر آگاه 
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  ١٨٧  دیني  ای تجربه مثابۀ  به افالطون در عشق یا يزیبای  تجربۀ
  

بـا   ی نیـز  گونه که در ادراک حس     همان ]٣٥، ص ٦[گیرد     نظر نمي  در را   عتی طب ایمقدس  
گـر    بر تجربه  میمستق ایمواجهه در ءیگر و شيء محسوس، آن ش       جربه تمایز بین ت   وجود

 بـه  کرااد اسـت محـدود کـردن    معتقد آلستون ثانیاً]. pp. 14, 34-35 ,9 [شود یظاهر م
 گفـت  سـخن  ییها جلوه کردناز به طور معقول توان یواس پنجگانه نادرست است و م    ح

 بـا   ثالثـاً وي  ]. ٣٥ــ ٣٦، صـص    ٦ [دیآ ی به وجود نم   ی اندام حس  یک از چیه تیکه از فعال  
 ی و تجربـه بـدون محتـوا       ی حـس  ی تجربه با محتـوا    یعني ی ادراک ۀدو نوع تجرب  اشاره به   

 گـر   تجربه روح یآگاه نوع دوم است که       از یادراک ۀتجرب»  خدا ۀتجرب« است معتقد یحس
 ی خـدا موجـود  رایز] pp20,36 ,9 [است یرحسی و غی ادراک او روحانیعنی است خدا از

ـ  از بـیش  یسرحی غ ۀ در تجرب  او کردن   ه جلو احتمال است و    ی روحان لقاًمط  ی حـس  ۀ تجرب
 یی شـدن خـدا بـدون محتـوا        انی نما ای نجلوه کرد را  راک خدا   د آلستون ا  ن،یبنابرا. است
 .]٤١، ص٦[، ]p14 ,9 [داندمي ادراک فرد ای ی آگاهبر یحس

 هـر « کـه  نـد ک  مـي  فتعریـ  یاگونـه  به را خدا  مفهوم دینی ۀبتجر ۀقالم در آلستون
. ]١٣٨ص، ٥[ برگیرد در شود، یم ریتفس ای ریتعب چگونه نکهیا از فارغ را »یمتعال قتیحق
 یکلـ  توافق آن ةدربار که یاگونه به را خدا یمعنا توان ی م گرچه که کند ی م حیتصر یو

 تعریـف  ــ  آن مانند و است یزیچ هر وجود منشأ که یموجود مثالً ـ باشد داشته وجود
 را خـدا  بدانـد،  یموجـود  نیچنـ  را خـود  ۀتجرب متعلَّق گر  تجربه که یمادام گفت و کرد

 به را خدا یعنی خود ۀتجرب متعلَّق اگر یحتّ تواند ی م گر  تجربه کی ولي است کرده ادراک
 کنـد   مي تالش وي گرچهبه همین جهت،    . باشد داشته ینید ۀ تجرب ،بفهمد یخاص ۀگون
 ادراک ـ دینـي   هايتجربه که کند ی محیتصر اما کند  تاثبا را تیحیمس در خدا وجود تا

 ینـ ید ۀتجرب توانند یم زین هاآن روانیپ و دارد وجود زین گرید ینید یهاسنت در ـ خدا
 ].pp39-40 ,9 [باشند داشته
 ةتجرب قيدق فيتعر يجا به كه است معتقد شده ادي لسوفانيف خالف بر سيويد

 با هاآن ةسيمقا با و گرفت نظر در را ينيد يها جربهت مسلّم يها نمونه است بهتر ينيد
 معتقد است که یو .کرد  دیني ارائهۀی از تجربتر روشن تصویري گرید یها تجربه
 هايمؤلفه از یکی ،کم   دستیدارا ینید ۀتجرب ۀمناقش رقابلیم و غ مسلّیها نمونه

 مقدس یقدرت ای ودوج بودن اندرکار دست ایاحساس حضور « مانند یهانجآن ای معنوي
 حیتصر وی . را دارا هستندمحسوس جهان یراو »یائغ یتیواقع« درک و» یرجسمانی غای
 .رنديگ يجا هاآن در تواند ي ميمتنوع یها تجربه و اندیکل هامؤلفه نیا اوالً که کند یم
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 ههموار رهيغ و لذت ،يشاد مانند ييها تجربه برخالف ينيد ذاتاً يها تجربهاين  ثانياً
 داند ي منيا را گريد يها تجربه شمردن ديني شرط تنها ديويس. شوند يم شناخته ينيد

 ينيد ةتجرب وي نظرهب بنابراين،. كند ريتفس ينيد اي بداند ينيد را آن گر تجربه كه
 ذاتاً اي كند يم فيتوص ينيد ريتعاب با را آن تجربه صاحب خود اي كه است يا تجربه«
  ].53ـ52 صص، 7[» .است ينيد

 یـا  یـب  از عـالم غ   ی آگـاه  یـا  ادراک   ی نوع را ینی د ۀتجرب) ٢٠٠١ـ١٩٢٧( ١ اسمارت نینیان
ــ ــسوس  یادراک تجلّـ ــر محـ ــسوس در امـ ــالم نامحـ ــي عـ ــد مـ ــا.]p15 ,18 [دانـ   میرچـ

 »گـر یدکامالً  « یژگیو بر خاص طور به نامقدس ومقدس    در کتاب  نیز) ١٩٨٦ـ١٩٠٧(٢الیاده
ـ تجر ةدربـار  خـود  پـژوهش  یمبنا را یژگیو نیا و کند یم دیکأت مقدس امر بودن یمتعال ای  ۀب
 است کـه امـر مقـدس        نی انسان از امر مقدس به خاطر ا       ی وي، آگاه  نظرهب. دهد یم قرار ینید

 ادهیـ در ال. [p11 ,10] کند ی از امور نامقدس آشکار م٣»متفاوت کامالً« یزیخود را به عنوان چ
 در همـواره  کـه  اسـت  جهان در مقدس امر اتیتجلّ ۀکلمه تجرب  قی دق ی به معنا  ینی د ةتجرب
ـ یرا بـرا  ٤هـایروفنی وي اصطالح ]. p323 ,11 [دهد یم یرو بشر یزندگ  امـر مقـدس   ی تجلّ
 به]. p11 ,10[» دهد ی مقدس خود را بر ما نشان میزیچ« معنا است که نی که به اندیگز یبرم
 امر یتجلّ از است،) یروفنیها (مقدس امر اتیتجلّ یتکامل ریس از سرشار انیاد خیتار اده،یال باور

 در خدا تجسّد که آن یتجلّ نوع نیبرتر تا رهیغ و سنگ درخت، مانند یمعمول اءیاش در مقدس
 »متفـاوت  مطلقاً« یزیچ یتجلّ آن و ندامشترک زیچ کی در اتیتجلّ نیا ۀهم. است) ع(حیمس
 . ]ibid[ ست اما بر جهان از

 بـه عنـوان     »الـوهی  موجـود  یـا  خدا«  دیني، ۀ تجرب ۀهاي فوق دربار  با توجه به دیدگاه   
 در  ی متعـال  یقـت  حق هـر  بلکـه    .یـست  ن یدی توح یان اد ی خدا صرفاً دینی، ۀتجربق  متعلَّ
 در  یبـایی  ز هـاي بنابراین بـا تکیـه بـر ویژگـي        . گیرد  میبردر را گوناگون ینی د یهاسنت

  .رفته استعشق قرار گق متعلَّ آن را موجودي الوهي شمرد که توان مي افالطون
 

 )κάλλος(یی بایز ۀدربار افالطون دیدگاه
هـم   و است زیبایی عینهم   عقل و معتقد است     گرفته عقل معنای به را زیبایی افالطون

  وی.)Craty. 416a-d( )٤١٦ (آینـد  ی مـ وجود به آن ازها  زیبایی یعنی است زیبایی اصل
                                                                                                                             
1. Roderick Ninian Smart 
2. Mircea Eliade 
3. ‘wholy other’ 
4. hierophany   
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 و وحـدت  جهـت  از را ییبـا یز یجمهور در. کند ی م  میتقس یمختلف جهات از را ییبایز
 نفـسه  یفـ  کـه    است ییبایز مثال ای» ییبایزخود  « یکی: کند  می میتقس نوعدو  به   کثرت

 بـا  متفـاوت  تيیمـاه  کـه    هـستند  بـا یز موجـودات  ۀهم زین یکو ی  دارد یقیحق وجودي
ــماه ــایز خــود تی ــدیی ب ــامالً وجودشــان و دارن ــا ک ــا آن ب ــ٤٩٣( اســت ریمغ  ،)٤٩٤ـ

(Rep.V 493e-494). ـ  به یمهمان در ی رابندمی تقسنیهم طونافال  انیـ ب یگـر ید ۀگون
 سـپس  کنـد  ی تقـسیم مـ   ٢یکل و ١یجزئ ییبایز  را نخست به دو نوعِ     ییبای ز يو .کند  می
 کـه  دانـد یمـ  یکلـ  ییبـا یز را   پنجم نوع و نوع چهار به را محسوس و یجزئ یهاییبایز

 زیچ هر شامل محسوس ی و های جزئ   ییبایز باور افالطون،    به. است یقیحق ییبایز همان
 اسـت  قائل یوجود ۀمرتب چهار محسوس، ییبایز یبرا وی. است ییبایز خود از ریغ بایز

 ییبایزها و   تسن  و نیقوان ییبایز ،روح ییبایز ی،جسمان ییبایز : از تندرعبا بیترت به که
 رهـا  خـاص  و یفرد یها  ییبایز از عاشق انسان ،ییبای از ز  مرتبه نیا شناخت با. هادانش

 یی و بـا یز ۀدربار شتریب یشیاندژرف با و شود ی م مجردتر و ترقیعم اششهیاند و شود یم
 ۀمرتب که ابدی  ی م دست ییبایز قتیحق شناخت به آن شدن تررومندین و اششهیاند رشد
 تمـام  افالطـون  .(Sym. 210)،) ٢١٠،یمهمـان  (اسـت  زیبـایي کلـي   یعنـ ی ییبایز پنجم

 هـا آن در ییبایز که داند یم یکل ییبایز متفاوت یها جنبه را نیشیپ مراتب یها ییبایز
 یبـرا  یآسـمان  نردبان ریزناپذیگر یها  پله خاص و یفرد یها  ییبایز نیا و شود ی م ظاهر
 ).Sym.  211c(، )٢١١،یمهمان (هستند یکل ییبایز به دنیرس

 و واحد موجودی که است حقیقی زیبایی همان  معقول و کلی یبایی ز ،نظر افالطون هب
 غیـره  و رنـگ  صـدا،  چـوب،  سـنگ،  جانور، انسان، خدا، از اعم چیزی هر با و است یگانه
 ).Great Hippias 292d (،)٢٩٢ بـزرگ، یپیـاس ه (بخـشد  ی مـ زیبـایی  آن به یابد، پیوند

 یسـلب  یهـا یژگـ یو دسته کی :کند ی م انیب یکل ییبایز یبرا یژگیو دسته دو افالطون
ـ  ییبـا یز یهـا یژگـ یو سـلب  همـان  واقـع  در کـه  است   اسـت  آن از محـسوس  و یجزئ

)Sym. 211b-e(، )Tim. 52( ،(Phaedo. 103a-c) .دیگر کامالً« یژگی وبر دلیل نکته این 
 یجـاب یا یهـا یژگیو دوم ۀدست. کند  می کیدتأ آن بر الیاده که است محض یبایی ز »بودن
 قـائم  ط،یبـس  حد،وا یموجود ییبایز آن معتقد است که   زمینهدر این    افالطون که است

 از نیراست ییبایز .است یدنیناد و دیجاو ر،ییتغ یب و ثابت همواره ،مستقل لذاته، بالذات،
 یعنـ  ی سـت  ا بـا یز یکـس  هـر  نگـاه  از و ای  گونه هر به،  جا هر در،  زمان هر در،  جهت هر

                                                                                                                             
1. Individual beauty 
2. Universal beauty 
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 واحـد  یموجود ییبایزآن  ). ٢٩٢ ،٧٨ مائوسیت(،  )٢١١،یمهمان( است مطلق آن ییبایز
 بـا یز موجـودات  ریسـا  بـا  اتحـاد  و ارتباط لیدل به اما .است یشگیهم آن دتوح و است
 ). V. Rep 476( ،)٤٧٦ ،یجمهور (گردد ی ممتعدد جهات یدارا ای رسد ی منظر به ریکث

 

 محسوس زیبایي و معقول زیبایی ارتباط
 ١منـدی    بهره مفهوم از محض زیبایی با محسوس زیبای موجودات ارتباط ۀدربار افالطون
 سـت  ا زیبا علت این به تنها محض   زیبایی از غیر زیبایی هر وي، نظر به .کند  ی م استفاده

 حیتـصر  وی. هـست  آن در چیـزی  »زیبایی خود« از و است مندبهره محض زیبایی از که
 ایـ  ٢»بـا  مـشارکت  «بـا، یز ءیشـ  کیـ  مـثالً  ،یزیچ هر آمدن دیپد علت تنها که کند یم
 ارتباط وي .است ی کل یبایی در مورد مثال گفته شده ز      که است یتیواقع ٣»از یمند  بهره«
ـ فا در .کنـد  ی مـ  انیب مختلف یاهصورت به را »یمند  بهره«  و ارتبـاط  کیـ  را آن دونی

  و مـشارکت  ایـ  بـا یز امـور  در محـض  ییبایز حضور مانند تعابیري با که داند یم ٤نسبت
 بنابراین،). (Phaedo. 100b-e ،)١٠٠(کند ی مانیب بایز امور و محض ییبایز ینیهمنش

 ،ییبـا یز گـرفتن  خود در با که نداییبایز یتجلّ ظرف بایز روام  که گرفت نتیجه توان  می
 خـاطر  بـه  بلکـه  ستیـ ن آن ذاتدر   بـا یز امـر  هر ییبایز لذا،. دنشو ی م ییبایز به متصف
 یهمبـود  یعنـ یاسـت   امور به مثابه ظـرف تحقـق زیبـایي           در آن ۀجلو و ییبایز حضور

 صـورت  به تواند یم یهمبود نیا و است آن ییبایز علت تنها ء،یش کی با محض ییبایز
 ۀهمـ  ،انیـ ب نیـ ا طبـق . باشـد  ءیشـ  آن »با مشارکت« ای »کنارِ در بودن« ای ٥»در حضور«

  و کنـد  ی مـ  آشکار را خود هاآن طریق   از ییبایز که هستند یا روزنه صرفاً بایز موجودات
 مظهـر  و   کنند آشکار خود در را ییبایز توانند ی م که است نیا یمعنا به هاآن بودن بایز
 ٦.نیست بایزنفسه  فی هاآن از کی چیه وگرنه باشند ییبایز
 

 )ἔρως( عشق ۀدیدگاه افالطون دربار
وجـودش در   دارد و   لغیـره     و ذات اضافه   دانسته که ماهیتي   ٧اهورایی افالطون عشق را امری   

                                                                                                                             
1. participation 
2. communication with 
3. participation in 
4. relation 
5. presence in 

 و )٥٠ و ٤٨ـ٤٩( فقره تیمائوس. ـ نک. همین رابطه به صورت رابطۀ اصل و تصویر نیز بیان شده است. ٦
 .)٢٥٠( فقره مهمانی

7. Divine love 
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 اهـورایی  عـشق    ماهیـت  از پرسـش    بـه  پاسخ در  زیرا وي  کند  نسبت با دیگری معنا پیدا می     
 عشق مهمانی و فایدروس دروي  . ردیگ یشکل م ش  متعلَّق عشق با    تی ماه که است معتقد

 گوید ی منيمهما در و) ٢٠٥ ی،مهمان (و) ٢٣٧ یدروس،فا (داند  می ١خواستن و میل نوعی را
 ینقـوان  در   وي.  اسـت  یازمنـد  است که آن را ندارد و به آن ن         یزی چ یای جو یاهر خواهنده 
 دو بـین  دلبـستگی  نـوع،  سـه  را به آن که داند ی مشدید اشتیاقو  ٢ی دلبستگیعشق را نوع

 از  یایزه آم که دو انسان    ین و ب  همدیگرند ضد که انسان دو بین و همدیگرند شبیه که انسان
 یبند میطبق تقس .) d-a837 VIIILaws( ،)٨٣٧ (کند می تقسیم را دارند، ی دو دلبستگینا
 دو نی بی دلبستگیعنی نوع دوم یدلبستگاز نوع   اهورایيعشقتوان گفت  می نیقوان در یو

 ۀ است و عـشق زاد     ی که وجود عاشق از آن ته      است یزی عشق چ  متعلَّقضد است که در آن      
 یگـر ی اسـت کـه در د      یزیـ  فقر و نداشـتن چ     ۀعشق زاد .  است که انسان آن را ندارد      یزیچ

 مهمانیافالطون در . است آن ازمندین حال نیع در و تسی ن)عاشق ( در خود فردیلهست و
عشق  که است یزی چاین متعلَّق و دارد متعلَّق است و یزی عشق همواره عشق به چدیگو یم

 و  ی الهـ  ی آشـفتگ  ینـوع وی معتقد است که عـشق اهـورایی          .)١٩٩-٢٠٠( از آن تهی است   
در وی . شـود  یمـ  کننـده  تجربـه  فـرد  معمـول  و یعاد رفتار در رییتغ باعث کهمقدس است 

  کـه  داند ی م یوانگی نوع د  نی و آن را برتر    دیگو ی عشق سخن م   نی از ا  ینی به زبان د   دروسیفا
 هـا اسـت      یکـ یهـا و ن      موهبـت  نی بزرگتـر  أمنـش  و   شـود  ی انـسان مـ    بی نص انی خدا یسو از

 (Phaedr. 265-266b) را ی از بـودن آدمـ  یحـالت  عـشق،  از افالطون فیتعر دو هر ،بنابراین 
 ایـ  و خواسـتن     لیـ  م و گیـرد   مـي  شکل ش از خود  ری غ یزی در نسبت با چ    که دهدمي شانن

 ٣.دریگ یق م به آن تعلّنیز یدلبستگ
 

 عشق متعلَّق
ق   عتقـد اسـت   م عشق ۀ دربارخود دگاهیدآخرین   بیان در یمهمان در افالطون کـه متعلـَّ

 ،)٢٠١ (اسـت  ازمنـد ین عـشق همـواره بـه زیبـایي          ،نیبنـابرا . عشق همواره زیبایي است   
(Sym. 201b, c). بـر ایـن بـاور    و دانـد  ی مییبای عشق را زمتعلَّق زی ندروسیفا در یو 

 ،)٢٣٧( دارد ییبــای بــه زلیــ م،نباشــد چــه عاشــق باشــد چــه ی هــر انــسان کــهاســت
                                                                                                                             
1. desire 
2. attachment 

ارزیابي "این نکته که عشق تنها حالتي از وجود عاشق است، در پایان نامه نویسندگان مقاله تحت عنوان . ٣
 . به تفصیل بیان شده است"تجربه زیبایي و عشق به عنوان تجربه دیني با تکیه بر آراي افالطون



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ١٩٢

(Phaedra. 237) .ردیـ گ ی مجهی نتآن و از داند ی میکی را یکی و نییبای افالطون ز،البته 
 بنابراین، به نظر وي، .(Sym. 201b, c) ،) ٢٠١،یمهمان (است زمندای نزی نیکی نبهعشق 
 و ییبـا ی زیکـ ی: دانـد  ی میکی زی است که در اغلب موارد آن دو را ن      زی عشق دو چ   متعلَّق

 اسـت و بـدون      ازمندی ن هابدانبهره و همواره    یها ب  آن ی که عشق از هر دو     یکی ن یگرید
 عـشق  .دارد رهیـ  لغ وجـودي  و اسـت  یکـ یو ن  ییبـا ی ز ۀ عشق زاد  یعنیها وجود ندارد    آن

 .(Sym. 203d) است یکی و نییبای زاز برخاستههمواره 
 

 عشق مراتب
بـا  . دارد خـود  در زیـ ن را یکبختی ن که داندمي عشق را جاودانگي     تیغا یمهمان در   افالطون
همان مراتب عشق به باور وي، . جاودان ساختن انسان است کارکرد عشق ،تی غانیتوجه به ا

یِ ورز عـشق  یعملـ  روش و راهبا تکیه بر ایـن مراتـب         حریم عشق افالطونی هستند که وی     
ق  بـا توجـه بـه مراتـب      وی. کنـد  یم انیب را جاودانگی به دنی رس ی برا ،درست  عـشق  متعلـَّ

 و سرانجام عشق    هادانش به عشق و   ،یاجتماع ،یروحان ،یجسمان عشق ۀ مرتب چهار )ییبایز(
 دان مراتـب انـسان جـاو   نی کردن ای که با طردیگ ی عشق در نظر م ی را برا  »ییبایخود ز «به  
 هر مرحله    در یی،بایز ۀدربار یشیاند  ژرفو   کردن مراتب    ی انسان عاشق با ط    یآگاه. شود یم

 »ییبـا یز روح« بر چشم یینها ۀمرحل در نکهیا تا دشو  یم شتریب  وي ۀشیاند یروین و ترکامل
ـ  بـا  و کنـد  ی تجربه م  واسطه یب و میمستق طور به را   »یآسمان ییبایز« آن و دیگشا یم  ۀتجرب

 را آن و گـردد  ی م لتیفض برخوردار از  وجود وي  ،آن ۀدربار یورز  شهیاند و  آن مقدس حضور
 جـاودانگي  یعنـ ی عـشق  یقـصوا  تیغا به ،بیترت نیا به و پرورد ی م و ندیآفر ی م شیخو در

 .(Sym. 210d-212) ،)٢١٠ـ٢١٢،مهمانی (ابدییم دست
 ،تر قی و به عبارت دقیورز شهی اندی که عشق نوعکند ی محی تصریمهمانطون در افال

با توجه بـه مطالـب بـاال نتیجـه     ). Sym. 210c, 211e (است ییبایز ۀدربار ١یشیاند ژرف
 ی ضرورۀ است و شناخت الزمییبای زۀ درباریورز شهی در افالطون اندیورز عشقشود می

 تـالش   ی بلکـه نـوع    ستی و روح انسان عاشق ن     شهید جدا از ان   ییرویعشق است و عشق ن    
 اسـت کـه مرحلـه بـه         و آگـاهی از آن    شناخت  تجربه زیبایی و     ی انسان عاشق برا   یفکر

 مراتـب عـشق در      ،نیبنـابرا . کنـد  ی مـ  کیـ  نزد )ییبـا ی ز قتیحق (قتی را به حق   اومرحله  
 افتنیـ  تیـ فعل ، شـناخت  نیـ  و حاصـل ا    اسـت  ییبـا ی از ز  ی مراتب شناخت عقل   قتیحق

                                                                                                                             
1. contemplation 



  ١٩٣  دیني  ای تجربه مثابۀ  به افالطون در عشق یا يزیبای  تجربۀ
  

  ١.و در نتیجه جاودان شدن او است ییبایز کمک به )عقل( انسان وجود قتیحق
 

  یشناخت یهست جهت از عشق و ییبایز ارتباط
 بیـان   فایـدروس  و هم در     مهمانیهم در    را   ییبای ز و عشق   یضرور یافالطون وابستگ 

 ددهـ  ی مـ  حیتوضـ  ٢آفرودیتـه  ینـ ی د یابا استفاده از اسـطوره     آن را    مهمانیدر  . کند  می
(Sym. 203b-d) ارتبـاط  یشـناخت یهـست  لحاظ به عشق و ییبایز نیب دروسیفادر  و 

 و عـشق را     ییبـا ی ز یو. داند ی عشق م  شیدای را علت پ   ییبایز جهت نی و از ا   برقرار کرده 
 ، وجـود دارد   ي علّ ارتباطها   آن نی که ب  کند ی م انی ب یا  در وجود عاشق و معشوق به گونه      

 آن بـه درون     افتنیـ  انیـ و جر ) عاشق(گر    بر تجربه  ییبای ز  و ظهور  ی معنا که تجلّ   نیبه ا 
 نیـ ا کـه  شـود  یمـ  وي   روح در یوجـود  یدگرگـون  و حالـت  ریی تغ ینوعباعث   وي   روح

 اثر بر است که ی عشق حالتیعنی) Phaedr. 255b-e( ،)٥٠١(است عشق همان یدگرگون
 یوجـود  ارتباط انگری عشق ب  لذا. دیآ ی در انسان به وجود م     آن ۀتجرب و ییبایز با مواجهه
 یها   حالت ۀهم و عشق. است یوجود ارتباط نیا یبرقرار معلول و است ییبایز با انسان

 است که به گر تجربه با ییبایزی دایناپ یوجود ارتباط نی اۀدهند مرتبط با آن صرفاً نشان
 حضور آن ۀتجرب و ییبای هنگام مواجهه با زی متضاد آرامش، لذت و شادیصورت حالتها

اما . دهد یم دست گر  تجربه به آن بتی غ ۀتجرب هنگام اندوه و درد ،یقراری و ب  یآشفتگو  
 نتیجـه  تـوان   از آنجا که به باور افالطون، تنها زیبایی معقول زیبایی حقیقـی اسـت، مـی               

 بـه   محـسوس ات و موجود  برقرار است  عشق و محض میان زیبایی  علّی تنها  ۀرابط گرفت
ـ  منحـصر  علـت تنها    زیبایي محض هستند یعنی    ۀسطصرفاً وا مثابه متعلَّق عشق      فـرد ه  ب

ـ       هم، لی دل نیبه هم . است محض ییبای ز عشق شیدایپ  دارد و   یدم وجـود   بـر عـشق تقّ
 .دیگرند و عشق الزم و ملزوم هم      ییبای ز در نتیجه، .  است ییبای حضور ز  ۀ تجرب ۀثمرعشق  
اسـت   و شـناخت     یاهآگنیست بلکه حالتی از      زیبایی ۀتجرب از جدا ای  تجربه عشق   یعني
 . شود ی مختهی برانگگر تجربه در ییبای مواجهه با زهنگامکه 

 
 )مُثُل (مثال عالم تیالوه

 کلـی  طـور  بـه  یـا  خدا تجربه، متعلَّق دینی ۀتجرب از شده ارائه هایدیدگاه در که آنجا از
                                                                                                                             

 .است برداشت قابل یز نیجمهور نکته از کتاب ششم این. ١
٢ .Aphrodite  خدابانوی زیبایی در دین یونان باستان. 
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 دعایا اثبات برای است، شده دانسته متعالی یا فراطبیعی الهی، موجودی یا الوهیت مقام
 آن، بایـد   از پـیش  امـا  .را اثبـات کنـیم     عشق متعلَّق عنوان به زیبایی الوهیت باید مقاله

 از پرسـش  طـرح  بـا  اوثـوفرون  در افالطون. کنیم روشن افالطون در را الوهیت معنای
 ۀدربـار  خود زمانه رایج دیدگاه از آشکارا )Euthy. 11b( ٢مقدس امر واقعیت یا ١الوهیت
 در الوهیـت  از فراتـر  قلمرویـی  به را الوهیت و گیرد  می فاصله امر مقدس  و دینداری ماهیت

 از کـه  است بدان معنا  این و برد  می عادی مردم اعتقاد مورد خدایان نییع باستان یونان دین
 از تـری  گـسترده  بـسیار  معنـای  اسـت،  دیـن  ۀسرچشم که دین و امر مقدس    افالطون، نگاه

 ٣دینـی  تقدس و دینداری از واحدی صورت افالطون، نظره  ب. دارد وی زمانه رایج دیدگاه
 ثانیـاً  ،شود، اسـت  مقدس شمرده مي امري که یا فعل هر  تقدساوالً منشأ که دارد وجود
 ، )٦ اوثـوفرون،  (اسـت  فعـل هـم    هـر  یـا  چیـز  هـر  تقـدس  و بودن دینی سنجش مالک

)Euthy. 6d, e .(ایـن  ۀمسرچـش  وی، نظـر  بـه  کـه  گفـت  توان مي نکته این به توجه با 
 خواهـد  زیبـایی  الوهیـت  بخـش  در کههمچنان است زیرا  مُثُل یا ها  ایده قلمرو در تقدس
 این موجودات از یک هر و الوهیت عالم را مُثُل یا محض امور قلمرو صریحاً افالطون آمد،
 بخش این در ٤.هستند مشابه ماهیتی دارای که داند  می الهی موجودی یا خدا نیز را عالم

 الوهیـت  یعنـی  هـستند  مهم حاضر پژوهش برای که موجودات این از موجود دو الوهیت
 .کنیم می بررسی را زیبایی مثال و نیکی مثال

 

 زیبایی تیالوه
با تکیه بر   لذا  .  است مقالهی این    اساس  ادعاي  عنوان متعلَّق عشق   به یبایی ز الوهیت اثبات

 . اسـت  ینـی د ۀتجرب نوعي افالطون در عشق   ۀتجرب  داد که   خواهیم الوهیت زیبایي نشان  
 . پردازیم لذا در این بخش به اثبات الوهیت زیبایی می

ـ          رايبافالطون   وي . ٥ وی بـود، قائـل اسـت   ۀزیبایی الوهیتی فراتر از آنچه در دین رایج زمان
 از  کیـ  کـه هـر      کنـد  ی مـ  حی تصر دروسیفا در   دهد و   را در قلمرو امور محض قرار می       زیبایی

ـ ریهستند و اگر متعلَّق تجربه قـرار گ        بای قلمرو ز  نیموجودات ا   را در انـسان     دی شـد  ی عـشق  ،دن
                                                                                                                             
1. divinity 
2. The nature of The holy 
3. the essential form of holiness or one ideal form of holiness 

 تا از عالم معقول یشود بلکه شامل کل هستی جهان معقول محدود نمبه افالطون درت الوهی ۀگستر. ٤
  . آن همان جهان معقول استأ اصل و منشالبته که استمحسوس 

 .شد پرستش می) ودیتآفر(در دین یونان باستان زیبایی در قالب خدابانوی زیبایی . ٥



  ١٩٥  دیني  ای تجربه مثابۀ  به افالطون در عشق یا يزیبای  تجربۀ
  

ق و    به محض   ییبایزبر   فقط   یمهمان افالطون در    ، نکته نیبا وجود ا  . دنزیانگ یبرم  عنـوان متعلـَّ
 حیتـصر )  محـض  ریـ خ (یکـ ی مثـال ن   ییِبای ز ۀ دربار یجمهور و در    کندمي دیکأت عشق   تیغا
 ،)٥١٧( محض استییبای از جمله زییبایهم علت هر ز موجود است و نیباتری که هم زکند یم
)c, b517 VII.  Rep .(،تیـ  دو موجـود الوه نی از اکی هر تی با اثبات الوهبا توجه به این نکته 
 .  که در این بخش بدان خواهیم پرداختشود ی اثبات مزی نییبایز

 

 )محض ریخ(ی کین مثال تیالوه
قابـل   کـه از دو جهـت        اسـت  افالطـون  یسـ خداشنا بخش نیترمهم یکین مثال تیالوه
 آن تیـ  الوهیگـر ینفسه اسـت و د  ی و فیی به تنهایکی مثال ن تی الوه یکی. است یبررس

 بـا تکیـه بـر      یکی مثال ن  ۀسنف ی ف تی الوه ۀدربارافالطون  . است خالق   یدر نسبت با خدا   
 یکـ ین مثـال  تیـ ماه انیـ ب یبـرا  دیخورشـ  لی از تمث  یجمهور در ری اصل و تصو   ۀقاعد
  کـه  سـت ا ی آسـمان  انی از خدا  یکی دی خورش انیونانی ینی د ی در باورها  .کند یم تفادهاس

 را دی خورشي و.کند ی خود استفاده می فلسفۀشی اندانی ب ی برا ینی باور د  نیافالطون از ا  
 خوانـد   مـي  خدا را آن حاًیصر و دهد یم قرار محسوس عالم در یکی مثال ن  ۀنی و قر  ریتصو

)٥٠٨(، )a508 VI. Rep( .خود آن اولي قی خدا باشد به طرزی چکی ۀنیقر و ری اگر تصو 
 که  یکی که در افالطون مثال ن     شود  ی م یجه دو مقدمه نت   ین ا از.  است یقی حق ی خدا زیچ

 . استیقی حقی خدااست، ریاصل آن تصو
 است که افالطون در کتاب شـشم        نی ا یکی مثال ن  تی اثبات الوه  ی برا لی دل نیترمهم
 و علت عقل و علـت وجـود بخـش مُثُـل در عـالم                یقی حق أا مبد  ر یکی مثال ن  یجمهور

 در یو). c, b517 VII. Rep (،)٥١٧ (و) c, b509 VI.  Rep (،)٥٠٩ (دانـد  یمعقـول مـ  
 ۀنندی و آفر  کند یها را مطرح م    آن نشی مثال و آفر   ای دهی بحث ا  زی ن یجمهورکتاب دهم   

 مُثُل  ی واقع ۀنندی و آفر  أخدا منش  که   کند ی م دیکأ و ت  داند ی را خدا م   یمثال موجودات نیا
). d-b597 X. Rep( ،)٥٧٩(هـا اسـت    آنۀ همـ یعی و طبی واقعۀآورند وجوده و پدر و ب

 را علـت    او است که افالطون در کتـاب دهـم          یی همان خدا  یکی مثال ن  این مقدمات، بربنا
 . داند یل م مُثُای ی مثالقی حقابخشوجود 

 

 ١)صانع(خالق  خدای و نیکی مثال
 نگفتـه  سخن خود آثار در صریح طور مثال نیکی به   و خالق خدای ۀرابط ۀدربار طونافال

                                                                                                                             
1. Demiurge: Maker or Creator 
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 خدای داد نشان هاآن به استناد با توان  می که دارد وجود اطمینانی قابل شواهد اما است
 .مثال نیکی وجود واحدی هستند و خالق
 خدا  گوید  ی و م  دهد  ی خالق نسبت م   ی را به خدا   ید خورش ینش آفر یمائوست در   یو
 ،)٣٨( زمـان را مـشخص کنـد         ۀ تا انداز  ید آن آفر  ی ستارگان را برا   یر و ماه و سا    یدخورش

(Tim. 38c)ین زمـ یخداوند در مدار دوم باال«: گوید ی رساله مین از همیگر دی و در جا 
 تا نورش بر سراسر جهـان       نامیم،  ی م ید همان است که ما خورش     ین برافروخت و ا   یمشعل
 را بـه  ید خورشـ ینش آفریجمهور افالطون در ،یگر دیاز سو. (ibid. 39b)، )٣٩ (»بتابد

 ی و خـدا   ییدر عـالم محـسوسات، او روشـنا       «: گویـد   ی و مـ   دهـد   ی نسبت مـ   یکیمثال ن 
 را ید خورشـ ین،همچنـ . (Rep. V 517b-c) ،)٥١٧ی،جمهـور  (» استیده را آفرییروشنا
 گفتـیم،   ی سـخن مـ    کیـ  ن یر کـه از تـصو     یهنگام«: گوید  ی و م  داند  ی م یکی مثال ن  یرتصو

 اسـت تـا     یده آن را به صورت خود آفر      یقی، حق ی به معن  یک خود ن  یرا بود ز  یدمنظورم خورش 
 شـده در هـر دو   یان مطالب بۀیسبا مقا .(Rep. VI 508b) ،)٥٠٨ی،جمهور( » او باشدیرتصو

 آن روح   ی تعـال  ی وجـود هـستند و بـار       یک یکی خالق و مثال ن    ی خدا شود  ی م یجهرساله نت 
شـواهد  در آثار افالطون    بنابراین،   . وجود او است   یقت اصل و حق   یکیست که مثال ن    ا یمتعال

 . وجود داردیکی و مثال نی تعالی وجود باری مصداقینهمانی اثبات ای براقابل دفاعي
 

  زیبایی مثال الوهیت
 کهچنان زیرا شود ی اثبات م  زی ن ییبای ز تی به طور قطع، الوه    ی،کی مثال ن  تیالوه اثبات با
 یبـایی  از جملـه ز    یبـایی  موجود است و هم علت هر ز       یباترین هم ز  یکیته شد مثال ن   گف

ق غـائ  یمهمان افالطون درجا که   از آن ،  اما .محض است   محـض  ییبـا ی عـشق را ز ی متعلـَّ
 .کنیمارائه مي محض ییبای زتی بر الوه مستقلیلی دل،کند ی میمعرف

 و دارنـد  نی راسـت  یکـه هـست    را   مطلق ییبای مانند ز  ی موجودات یدونفاافالطون در   
د و قلمـرو    نامـ  ی مـ  ١قمطلـ  تیـا  واقع ،راه ندارد  یاند و هرگز در وجودشان دگرگون     خالص

ـ  .(Phaedo 76d, 79d) نامـد  یمـ  ٢محـض  ای  قلمرو امور مطلقراها  آن  روح وي،نظـر  ه ب
 ، همــسان، معقــولر،یناپــذفنــاامــور الــوهي  ماننــد یعنــیدارد  یهوالــ یتی مــاهانــسان

 موجودات قلمرو امور    ۀدربار اهیژگی و نیا.  است ریناپذخودبسنده و دگرگون   ر،یناپذ هیتجز
 که به هنگام   از جهان محسوس است   » مطلقاً متعالی و متفاوت   « که قلمرویی     است محض

                                                                                                                             
1. absolute realities 
2. realm of the absolute 
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 ١درسـ  یدانـا مـ   و   کیـ  ن یخـدا  به حـضور   شود و   می این قلمرو  وارد   فیلسوف روح   ،مرگ
. سـت  یـا خـدایان ا      خـدا  قلمرو قلمرو امور مطلق      در افالطون  بنابراین،. ]ibid،  )٨١ـ٨٠([

 عالم قلمرو حضور خدا اسـت و        نیا از موجودات    یکی محض به عنوان     ییبای قلمرو ز  پس
 ییبـا یز و شـود  یمـ  قلمرو آن وارد ییبایز ۀدربار قیعم یورز  شهی که با اند   یانسان عاشق 

حـضور خـدا را    قـت، ی در حق  کند، یم دایپ شناخت آن به و کند یم یعقل شهود را محض
 او حـضور خـدا و شـناخت         ۀ محض تجرب  یبای تجربه و شناخت ز    پس. تجربه کرده است  

عالوه بر ایـن، افالطـون در       . ست ا خدا یا یت الوه ی به سو  ی راه افالطون در عشق و   ستا
. کنـد  ی مـ  فیتوصو مطلقاً متعالی     یهو ال اتی موجود حاًی موجودات عالم مثال را صر     اینجا
موجودی الـوهی، ورای عـالم       عالم   نیا از موجودات    یکیه عنوان   بنیز   محض   ییبایزپس  

 .استو مطلقاً متعالی ) فراطبیعی(محسوس 
 را  مُثُـل  یمائوست در   افالطـون که   است این محض زیبایی الوهیت اثبات دیگر در  دلیل

 :دیگو ی باره منیافالطون در ا. داند یها م آنری و جهان مخلوق را تصوخواند ی خدا محاًیصر
 کـه آن را زنـده و متحـرک،          ]جهـان مخلـوق   [ خود   ۀدی پدر و خالق آفر    یوقت
  ...  و شـادمان شـد  دیـ  درا بـود،  دهیـ  آفردیـ جاو انی مخلـوق از خـدا  یریتصو

(Tim. 37c). )است ما از کیتالیا.( 
اسـت و     جاویـد یی مثال خـدا عالم از موجودات یک هر افالطون،  صریحۀگفت به پس

 . ست ا خداعالم نیا موجودات از یکی عنوان به زی نمحض ییبایز
ـ فادر   ژهیـ  بـه و   که در باال ذکـر شـد،      همچنان ،افالطون در آثار متعدد خود      و  دونی

 موجودات  نی ا اًحیصرنیز   نیتتمه قوان  و در    داند ی م یهو ال یل را موجودات   مُثُ دروسیفا
 قـرار   دیـ  ترد  مـورد  ییبای اگر خدا بودن ز    ی حت ن،یبنابرا. داند یم اتموجود نیتریهورا ال 
 .  کرددی تردتوان ی است، هرگز نمی متعالای یعی فراطبی،هو الی موجودنکهی در ارد،یگ

 نتیجه
 دیني و دیدگاه افالطـون      ۀهاي گوناگون از تجرب   توصیف دیدگاه  بر تکیه با بخش، این در

 تجربه ینوع عشق که داد می ابتدا نشان خواه    زیبایي و عشق و نسبت میان آن دو        ۀدربار
 میخـواه  نـشان سـپس   . رود  می کار به ینی د ۀ که در تجرب   یی درست به همان معنا    ت،اس
 .است ینید ای تجربهبر اساس دیدگاه افالطون  عشق یا زیبایي ۀتجرب که داد

عشق دو  و   یبایی ز ۀ تجرب  روشن شد که    در افالطون  عشق و ییبایز یعلّ تالزم با توجه به  
                                                                                                                             

 .در ترجمۀ مرحوم لطفی خدایان آمده است. ١
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 ییبای ز یتجلو   است زیبایی با انسان ۀمواجه تحال همان   عشق بلکه   .یستند مستقل ن  ۀتجرب
 کـه   ستااز زیبایی محض     گرتجربه یآگاهشناخت یا    ینوععشق  .  عشق است  شیدایعلت پ 

خـود باعـث     ییبای از کمال ز   یآگاهاین   .شود یم ختهیبرانگش  وجود در   آندر اثر مواجهه با     
ی  هـست  افتنی تیو فعل کمال  ،   باعث رشد  که گردد  می خود ی وجود قص ن گر از   گاهی تجربه آ

 از ی آگـاه ی عـشق در اصـل نـوع   ن،یبنابرا. شود ی م خویشی وجودقص از ن اش  یی رها و وي
 پي در گر  تجربه یبراوجود خود را    نقص   از ی ثانو ی آگاه ،یآگاه نی ا که محض است    ییبایز

ـ .  و ادراک است   ی آگاه ینوع  متضمن  گفته شد که تجربه    ینی د ۀدر تجرب . دارد عـشق   ۀتجرب
 .گیرد را فرامیگر  تجربه که تمام وجودآگاهی از زیبایی است  ی نوعقاًیدق زین

 افالطـون  در عـشق  یـا  زیبایی ۀتجرب دهیم نشان که است این بحث بخش ترینمهم
 هموجّ را) یبایی و مثال ز   یکیمثال ن  (یبایی ز یت اثبات الوه  ادله اگر. است دینی ای  تجربه
 افالطـونی  عـشق  یا زیبایی ۀتجرب یم،آن را خدا بدان    یعنی یریمرا بپذ  آن یت و الوه  بدانیم
 ایـ  از خـدا  واسـطه  یب یآگاه« را   ینی د ۀتجرب هرد، است زیرا اگر به تعبیر       ینی د ای تجربه
ـ ییبایز نیبرتر عنوان به ـ یکین مثال. بدانیم »تیالوه مقام  تیالوه مقام ییبایز مثال و  

 یآگاهافالطونی   عشق ن،یبنابرا است، ییابی ز نیا از   ی آگاه زینافالطونی   عشق    و دارند را
 درافالطـونی   عشق  یا   ییبایز ۀتجرب ،هرد تعریف طبق جه،یدر نت .  است تی الوه ایاز خدا   

.  است ینی د ی ا  تجربه یی محض بایز با واسطه یب ییارویرو ۀمرتب در یعنی آن یینها ۀمرتب
  و دهـد  خ ر زیـ  ن یاد موجودات مـ   ۀ با واسط  تواند ی م ینی د ۀ که تجرب  کند ی م حیهرد تصر 

 د سـخن هـر    نیـ ا. دنـ  فراهم کن  گرتجربه ی را برا  تیه مواجهه با الو   ۀنیزماین موجودات   
-نـه ی محسوس در زم   یبای نقش موجودات ز   ۀ است که افالطون دربار    یزی همان چ  قاًیدق

 درطور کـه    ن همـا  ن،یبنابرا. کند ی م انیب آن   ۀ تجرب و محض یبایه با ز  واجه م ی برا یساز
 در  ، باشـد  تیـ  با الوه  میرمستقی و غ  می مستق ۀ صورت مواجه  به تواند ی م ینی د ۀ تجرب رده

 رو صورت به یی نها ۀ است که در مرحل    تی با الوه  می مستق ۀ هم مواجه  ، عشق زیافالطون ن 
 ۀ بـه واسـط    یعنـ ی میرمـستق ی غ طـور  و هم بـه      دهد  محض رخ می   زیبایی   با شدن رو در

 یچه آگـاه  افالطونی   عشق   هرد، دیدگاه طبق ن،یبنابرا. است محسوس یبایزموجودات  
 .است ینید  ایتجربه یاد میبای موجودات زۀ باشد و چه به واسطییبای از زمیمستق

ـ  یآگاه« ینی د ۀ آلستون تجرب  از سوي دیگر، طبق دیدگاه      ی آگـاه  یعنـي » واسـطه  ی ب
  و سـت  ا ی روحان اً مطلق ی خدا موجود  رای ز است وند خدا  از یحس یگونه محتوا  چیبدون ه 
تـوان   مي ، آلستون دیدگاهبا توجه به    . کندرا ادراك مي   خدا    به مدد روح خویش    گر  تجربه
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که اي    ، مرحله  است ینی د ای  تجربه یی خویش  نها ۀتنها در مرحل  افالطونی  عشق  گفت که   
که موجودی مطلقاً روحـانی  ـ زیبایی محض   با می مستقۀمواجه) عاشق( گر در آن تجربه

بنابراین . داند ی مکنممنیز  را خدا از یحس یمحتوا با تجربه آلستون ، البته. داردـ است 
 درزیـرا   . اسـت  دینـی  ای  تجربـه  نیز آن محسوس مراتب در زیبایی ۀتوان گفت تجرب    مي

 جـه، ینت در. هـستند  محـض  ییبـا یگاه ز ی تجل مادی یبای ز موجوات زی ن محسوس مراتب
 ی که از ظرف وجـود      است »خود زیبایی « قت،ی در حق  شود، ی تجربه م   مرتبه نیا در آنچه

 .کنـد  یمـ  آشکار هاآن یهست ۀ و خود را از روزن     کند ی محسوس جلوه م   یبایموجودات ز 
 نزدیـک  اریبـس  افالطون توصیف هب خدا از واسطه یب یآگاه از آلستون توصیف همچنین،

 کیـ  کـه  همـانطور  ،ادراک متعلَّق و کنندهادراک نیببرغم تمایز    ،وی ۀگفت به زیرا   است
ـ   در ،شـود  یمـ  ظـاهر   تجربه کننـده   ادراک بر میمستق ۀمواجه در محسوس ءیش   ۀ تجرب

 جلـوه  او روح بـر  تر،قی به عبارت دق   ای گرتجربه ی بر آگاه  می خدا به طور مستق    ،دیني نیز 
 بـه   .شود ی بر روح فرد آشکار م     ییبایز،   آن دو  نی ب زی تما نی در ع  زین افالطون در .کند یم

 . روحانی استای  زیبایی پدیدهۀعبارت دیگر تجرب
 افالطون در ییبایز تیالوهدر   و   باشند یناکاف ییبای ز تی اثبات الوه  لیدال اگر   ی حتّ

 ی متعالیقتی حقای یعی فراطبی، الهی موجودییبای ز نکهیدر ا  توان ی هرگز نم  ،شود دیترد
 عشق زیبایی یا    ۀتوان تجرب   مي رو   امیلی و و  نبرنی سو فی تعر طبقلذا  .  داشت دی ترد ،است
ـ « را به عنوان ینی دۀ و رو تجربنبرنیسو زیراشمرد  ینی د ۀ تجرب ونی را افالط  خـدا  ۀتجرب

 محسوس خودشان   یبای ز موجوداتدر افالطون   . دکنن ی م فی تعر »یعیفراطب یموجود ای
 بـه  ایـ  هستند بایاند، ز محض ییبایز گاهیتجلّ که جهت آن از بلکه ستندین بایز نفسه یف

 یمـاد  موجودات در یحت ییبایز ۀتجرب ن،یبنابرا. »رسند یم رنظ به« بایز تر، قیدق عبارت
ـ  نـه  اسـت  »گـر یدکـامالً   « یموجـود  عنـوان  بهمحض   ییبایز ۀتجرب زین  آن خـود  ۀتجرب

در   بلکـه  ستندیـ  ن بـا ی خود ذاتـاً ز    ی ماد یبای ز موجودات گر،یبه عبارت د  . بای ز موجودات
 ن،یبنـابرا . دشون یم بایز ،محض ییبای ساختن زآشکار با حفظ هویت واقعي خویش،   نیع

 ی و الهـ   یعـ ی فراطب ی به عنـوان موجـود     ییبای ز ۀ تجرب زی ن یماد یای در اش  ییبای ز ۀتجرب
ول و  عقـ  محض در عالم م    ییبای ز ۀ هم تجرب  رو، و   نبرنی سو فی تعر طبق جه،ی در نت  .است

 صـورت،  دو هـر  در رایـ ز اسـت  ینـ ید ای تجربـه  محـسوس  یبـا یز موجودات   ۀهم تجرب 
عـالوه بـر    . شـود  یم آگاه یاله و یعیفراطب یموجود عنوان به محض ییبایگر بر ز    تجربه

 افالطـون  در محـض  ییبـا یاز آن جهت که ز    ،   و رو  ستونآلینبرن،  سوی فیتعر طبق ن،یا
 محـض بـه     ییبـا یزبنابراین،  .  است ینی د ۀ تجرب زین ییبای ز ۀ تجرب ، است ی متعال یقتیحق
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موجـودی الهـی،     عنـوان د و چـه بـه        شـو  رفتهیعنوان متعلَّق عشق چه به عنوان خدا پذ       
 .  استینی دای  مواجهه با آن و ادراک آن تجربه،ی متعالیقتیحقیا  یعیفراطب

 کامالً یا تجربهیا عشق افالطونی   ییبایز ۀتجرب زین ینید ۀ از تجرب  ادهی ال فیطبق توص اما  
 بر ی مادهاي تی واقعیمقدس در ظرف وجود  امری را تجلینی دۀ تجربهادیال  زیرااست ینید

 ۀدربار  نیزافالطون. داند ی در جهان م»مقدس امر اتیتجلّ« ۀ تجربگر،ید عبارت به ایگر  تجربه
 ی مـاد  یبـا ی ز هاي  تیواقع ۀهم دیگو یم مادی یبایز موجودات با آن ۀرابط و محض ییبایز

 افالطون  ن،یا بر عالوه. هستند جهان در محض ییبایز اتی محض و تجل   ییبای ز یظرف تجل 
ـ ن،یبنـابرا . کنـد  یمـ  فی مقـدس توصـ   ی موجـود  حاًی محض را صر   ییبایز  در ییبـا ی زۀ تجرب

 اسـت  یزیچ همان نیست و ا  ا هاآن مقدس در    ی موجود اتی تجل ۀتجرب ،مادی هايتیواقع
 ی موجـود  عنوان بهمقدس    مواجهه با امر   اده،ینظر ال ه  ب. داند یم ینی د ۀ را تجرب  آن ادهیال که

 زیـ نبه عنوان موجودی از قلمرو امور مطلق         محض ییبایاست و ز   ینی د ۀ تجرب ،»گریکامالً د «
بـر   آن، مواجهـه بـا      جـه یدر نت . اسـت » کامالً دیگر « و    مقدس ی موجود ، معنا نی به هم  قاًیدق

 .  استینی دايمواجههاساس دیدگاه الیاده 
 یا   تجربـه  اگـر  معتقـد اسـت کـه      ی اصـیل  نـ ید یها   تجربه هاي لفهؤ م ۀبا ارائ  سیوید
با توجـه   . ستناد ینی د ۀ آن را تجرب   توان  مي ، را داشته باشد   ها  لفهاین مؤ  از یکیکم    دست
 ی ا  تجربهافالطونی  عشق   زیبایی یا    ۀ تجرب نیزی  نید یها  تجربهبراي   سیوی د هاي  لفهؤبه م 

 اصـیل  ینـ ی د یهـا    دو عنصر از عناصـر تجربـه       کمدستافالطونی  عشق   رایز. است ینید
 یراو یی غـا  یتـ یدرک واقع « و   »یجـسمان  ریـ  غ ای مقدس   یاحساس حضور وجود  « یعني

 مقـدس و    ی محض موجـود   ییبای ز ، افالطون دیدگاه طبق. ست ا را دارا  »جهان محسوس 
 عشق بر   ندیدر فرا ) عاشق (گر تجربه و جهان محسوس است     یراو است که    یجسمان ریغ

 طبـق  ن،یبنـابرا . بـرد  یم یپ قتیحق نیا به   به تدریج  و شناخت آن     زیباییاثر مواجهه با    
 .استی نید ذاتاً  ای  و درک حضور مقدس آن تجربهییبایز با مواجهه زین سیوید دیدگاه

 عـالم  یتجلـ  ادراک ایـ  بیـ غ عـالم  از یآگـاه  ایـ  ادراک را ینی د ۀتجربهم  اسمارت  
 عنـوان  بـه  محض ییبایز نیز افالطون در. ستدان یم یماد و محسوس امر در نامحسوس

 بـر  ی محسوس و مـاد    یبای در موجودات ز   معقول و یدنینادم  عال از نامحسوس یموجود
. دگـرد یمـ  آگـاه  آن وجـود  به قیطر نی از ا  گر  تجربه و   شود ی م یمتجل) عاشق(گر    تجربه
 ایـ  »بیـ غ عـالم  از یآگاه ینوع« کلمه   قی دق یبه معنا در افالطون    عشق ۀ تجرب ن،یبنابرا

 زی ن اسمارت دگاهطبق دی  جه،یدر نت .  عالم نامحسوس در امر محسوس است      یادراک تجل 
 .است ینی دیا تجربهافالطونی  عشق یا ییبای زۀتجرب



  ٢٠١  دیني  ای تجربه مثابۀ  به افالطون در عشق یا يزیبای  تجربۀ
  

 ۀ تجربدیني، ۀ تجربۀ گوناگون دربارهايدیدگاه بر تکیه با گفت که توان مي یب ترتین ابه
 ۀدربـار  دیـدگاهی  هـر  منطقـاً  یجـه  است و در نت    ینی د ای  در افالطون تجربه   عشق   یا یباییز

 اطـالق  قابـل  نیـز  افالطونی عشق   یا زیبایي ۀ تجرب ۀدربار ینی د ۀتجربشناختي    ارزش معرفت 
ـ    می بدانیم، شناختي  معرفت ارزش داراي را دیني ۀتجرب اگر لذا. است  یـا  یبـایی  ز ۀتوان تجرب
  .را توجیه کرد خدا وجود به به مدد آن باور و  شمردشناختي  ارزش معرفتداراي هم را عشق
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