
  

 
  
  
  
  
  

 عنوان خاستگاه استتيك يدئاليسم افالطوني بهتقرير هايدگر از ا

 ∗رحمانيان احمد

  )نويسنده مسئول(
 ∗∗مصطفويالملوك  شمس

  چكيده
كنـيم   اي مطابق با آنچه ما به معني دقيق كلمـه از واژه هنـر مـراد مـي     يونانيان هرگز واژه

باي امـروزي  تر از هنرهاي زي را كه معنايي گسترده techneو  poiesisنداشتند، اما دو مفهومِ 
آوردن يا سـاختن بـود   - معني فرا به poiesis. بردند كار مي داشتند، براي اشاره به اين معنا به

وجـود موجـودات گشـوده    (آمـد   ، يعني امرحاضر يا هستنده، به حضور مـي to onكه در آن 
و  techneكه به دو طريق اساسيِ ) يا حقيقت نيز بود aletheiaشد و اين گشودگي همان  مي

physis در . داد روي ميphysis   كنند اما نزد يونانيان  كه امروزه آن را به طبيعت ترجمه ميـ
ـ موجـودات از   بردنـد  سر مـي  تر از اين بود چراكه خدايان نيز در آن به واجد داللتي گسترده

  . آمدند ، به حضور ميtechnitesاز جانب ديگري، يعني  techneجانب خود و در 
ه با افالطون در تفكر يوناني پديد آمد در تفكر به هنر نيز قابـل ردگيـري   اما تغيير جهتي ك

) نيـز (در نسبت ذاتي است با، و ) ideaيا (چنانكه به گفتة هايدگر نزد افالطون، وجود . است
نشـان دادنِ  - نشان دادن و پديدارگشتن، با خودـ  همان اندازه معادل است با خود گمان به بي

)phainestai (خشنده آنچه در)ekphanes (   ،اسـت و نيـز»ekphanestaton ،) آنچـه  ) يعنـي
كـارهنري،  . تر از هـر چيـز اسـت، امـر زيباسـت      دهد و درخشنده راستي خود را نشان مي به
. ، پديـدار گـردد  ekphanestatonمثابـة   به) يعني(رود تا در مقام امر زيبا،  ، ميideaواسطة  به

ي تفكر استتيكي به هنر دانست كه هايدگر خود بـه  هاي اساس توان يكي از مؤلفه اين را مي
امـا، افـزون بـراين، دو رويـداد ديگـر نيـز در تفكـر افالطـون قابـل          . آن اشاره كرده است
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هاي اساسي استتيك معرفـي   عنوان خاستگاه ديگر مؤلفه توان آنها را به اند كه مي تشخيص
در  to onاز آنجاكه . ي از حقيقتجدايي زيباي نمود؛ فاصله افتادن ميان هنر و حقيقت، و نيز

موجود ( on te aletheiai بايست به دو مرتبة وجودشناسانة متمايزِ تفكر افالطون ضرورتاً مي
 on phainomenon كـه چيـزي اسـت معقـول، و     idea، يا همـان  )حقيقي يا حقيقتاً موجود

ر مكالمـه  ، يا همان امر محسوس، تفكيـك شـود، و چنانكـه د   )ظاهر موجود ظاهر يا به(=
اسـت   on phainomenonجمهوري آمده است، هنرمند برآورندة وجود موجـودات همچـون   

افالطون همچنين، . گردد ، وقوع فاصله ميان هنر و حقيقت ضروري مي on te aletheiaiنه
 to، و )خيـر (= to agathon، )زيبـا (= to kalonكه همچون اسالف يونـاني خـود    درحالي
alethes =)فهمـد، در فائـدروس بـر پايـة تفكيـك       همـاني مـي   نـوعي ايـن   را در) حقيقي
ممكـن   ideaمثابة  واسطة تفسير خاص وي از وجود موجودات به كه به شناختيِ فوق ـ  وجود

 on teو امر حقيقـي بـه سـاحتon phainomenon    ـ بر تعلق زيبايي به ساحت  گشته است
aletheiai بدين ترتيـب،  . گردد دو ناگزير مي نرو، وقوع گسستي ميان آ كند؛ از اين تكيه مي
  .هاي استتيكي فوق هر سه ريشه در ايدئاليسم افالطوني دارند گردد كه مؤلفه روشن مي

  .استتيك، هنر، زيبايي، وجود، حقيقت و نمود :واژگان كليدي
***  

  مقدمه
Aesthetics به معني علم ناشي از ادراك حسي و برگرفته از واژة ،aistheton 1ادراك حسي،  ، به معني

ولفـي، باومگـارتن   - نيتسـي  هاي راسيوناليسم اليب منظور رفع كاستي را نخستين بار در ميانة قرن هجدهم به
؛ هرچنـد  )Hammermeister, 2002, pp.3-4(كه خود درس آموختة همـين مكتـب بـود، مطـرح كـرد      

باومگارتن دريافته بـود  ). 43، ص1389ريتر، (ها پيش در فرانسه و بريتانيا فراهم آمده بود  مقدمات آن از سال
اند اما متمايز نيستند واگذاشته  كه ولف آگاهانه بررسي آن قسم از شناخت و مفاهيم مرتبط با آن را كه روشن

مفاهيم مربوط بـه زيبـايي و هنـر نيـز از     . و عمدة توجه خود را معطوف شناخت روشن و متمايز ساخته است
اخت غيرمتمايز بدين سبب كه قابل انتقال از طريق مفـاهيم نبـود و   در فلسفة ولف، شن. قسم نخست هستند

توانست با معيارهاي منطق كه متناسب با شناخت متمايز بودند، موافق باشد، صورت فروتـر شـناخت    نيز نمي
اما از منظر باومگارتن شايسته نبود كه نوع غيرمتمايز شناخت ذيل منطق عقلي نهـاده  . شد متمايز دانسته مي

اسـتتيك  «سان،  بدين. زيرا اين نوع شناخت منطقي خاص و مقتضيِ خود دارد كه همان استتيك است شود،
منطـقِ  همين سـبب   بايست در حوزة حس و احساس، دقيقاً هماني باشد كه منطق در قلمرو تفكر بود؛ به مي

مگـارتن رخ داد  واسطة طرح باو اما اتفاق مهمي كه به). Heidegger, 1991, p.83(» نام گرفته است حس
ـ اين بود كه جايگاه هنر و زيبايي در حوزة حس تثبيـت گرديـد و    و تا آن زمان بدين قطعيت روي نداده بودـ 

شـايد   تـرين پيامـد ـ    مهـم . همين امر به يكي از اصول اساسي در تـاريخ اسـتتيك پـس از وي بـدل گشـت     
ق ادراك حسـي تنـزل يافـت و هنـر ديگـر نـه       چنين رويدادي اين بود كه شأن اثر هنري به متعلَّ  ناخواستةـ

  .عنوان برآورندة تجربة حسي لحاظ شد برآورندة حقيقت بلكه صرفاً به
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طور معمول، خاستگاه استتيك را در قرن هجدهم و گاه در رويدادهاي فكري آغـاز   نويسان فلسفه، به تاريخ
امـا، جالـب   ). 419- 447، ص1382رر، كاسي( جويند ميويژه تحوالت برآمده از فلسفة دكارت،  دوره مدرن، به

كوشد بر پاية تفاسـير هايـدگر    اين مقاله مي. برد اين كه هايدگر اين آغازگاه را تا فلسفة افالطون به عقب مي
دست دهد، و ثانياً به ايـن   بندي قابل قبولي از حكم وي به هاي افالطون، اوالً صورت از برخي قطعات مكالمه

  .عنوان آغازگاه استتيك فهميده شود تواند به فالطون از چه جهت و چگونه ميپرسش پاسخ دهد كه فلسفة ا

  مفهوم هنر نزد يونانيان . 1
تعبيـر   يا بهـ هنر اي مطابق با آنچه ما به معني دقيق كلمه از واژة  يونانيان هرگز واژه«گفتة مارتين هايدگر،  به
هـاي   در اينجـا بـر پايـة بحـث    ). Heidegger, 1991, p.164(» كنيم نداشتند تر، هنرهاي زيباـ مراد مي دقيق

  .پردازيم مي techne3و  poiesis2متعدد وي درباره فهم يونانيان از هنر به ايضاح دو مفهوم اساسيِ 
مفهومي عام بود كه داللت بر هر پديدآوردن و ) آوردن-فراpoiesis )=Her-stellenدر يونان باستان 

اين پديدآوردن يا ساختن را بايـد بـه معنـايي خـاص فهميـد، چراكـه       اما ). Ibid, p.165(ساختني داشت 
وضـوح از اينكـه    اين ادعا به. باور داشتند، نه به حدوث آن) هرآنچه هست=(يونانيان به قديم بودن عالم 

همين ترتيـب، آنـان نحـوة بـه      به. ناميدند، نيز قابل فهم است مي) امرحاضر(= to on4يونانيان موجود را 
هست بـودن يعنـي آشـكار    «رو كه  اما از آن. گفتند مي poiesisنِ امر حاضر يا همان موجود را حضور آمد

» از حضـور  ]و[بودن يعني كناره گرفتن از نمود  به نمود آمدن، و از سوي ديگر، ناـ ]و[بودن  ]يا ناپوشيده[
)Heidegger, 2000, pp.107-108(5 ،poiesis آنچـه نيسـت    توان به معنيِ سادة هست شدنِ را نمي

 ,Heidegger, 1952(» آورد مـي  ]بـرون [از پوشـيدگي بـه ناپوشـيدگي     ]چيـزي را [ poiesis«فهميد؛ 
pp.317-318.(6  ،بنابراينpoiesis در  دهد كه چيزي از پوشـيدگي بـه   آوردن تنها تا آنجا روي مي-يا فرا

  .تعلق دارد) حقيقت=ناپوشيدگي=( aletheia7به ساحتpoiesis  روست كه  از اين. آيد
. techneو  physis8شـدند؛   آمدند يا فـراآورده مـي   نزد يونانيان، موجودات همواره به دو طريق فرا مي

  . دو مفاهيمي مقابل يكديگر بودند چنانكه خواهيم ديد، اين
» physis يا صيرورت[شدن بود و هم  وجودهم[ «)Heidegger, 2000, p.16 .(physis  در مقـام ،

ايسـتد و پـيش    زند، آنچـه برمـي   سر مي) نه از جانب ديگري(آنچه به خودي خود «عني ، يوجود موجودات
. [Heidegger, 1991, p.81]» كنـد  مي ]يا رو نهان[گردد و به آرامي افول  آيد، و آنچه به خود بازمي مي

  نزد يونانيان  physisبنابراين، 

» ماندند گشتند و چنين مي پذير مي واسطة آن موجودات مشاهده خود وجود بود كه نخست به
، ...هست تجربه كردند physisدر فرآيندهاي طبيعي نبود كه يونانيان نخست آنچه را «اما، 

فقـط بـر   . خود را بر آنها گشوده داشت physisبر پاية تجربه بنيادين وجود در شعر و تفكر، 
. ن نظـر افكننـد  معنـاي محـدودتر آ   آنان توانستند به طبيعت بـه  ]بود كه[پاية اين گشودگي 

در اصل هم به معني آسمان بود و هم زمين، هم سنگ و هم گياه، هم  physisسان،  بدين
ها و خـدايان؛ سـرانجام و    كار انسان ]پيامد[مثابة  تاريخ انساني به ]هم[جانور و هم انسان، و 

  Ibid, pp.15-16(9. (تقديرند ]ساية[بيش از همه، به معني خدايان بود كه خود زير 

 ,Ibid(» خـود ـ  از جانـب ـ   ]و[خـود  ـ  درـ  آمـدن  ـ  ، يعني آشكارشـدن و بـرون  شدن، در مقامِ physis«اما، 
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p.15( .گفتة هايدگر،  بهphysis  همانpoiesis      واسـطة   است، به واالترين معنـي كلمـه، زيـرا آنچـه بـه
physis شـكفد  مـي  ]خـود [ اي كـه  آمدن است؛ ماننـد غنچـه  ـ  واجد خصلت فرا 10يابد در خود حضور مي «

)Heidegger, 1952, p.317 .(  
فهمـيم بـود، چنانكـه     تر از آنچه ما امـروزه از هنـر مـي    ، مفهومي عامpoiesisنيز، همچون  techneاما، 

گر بلكـه همچنـين نـامي بـود بـراي       هاي صنعت ها و مهارت اين واژه نه فقط نام فعاليت«گويد،  هايدگر مي
، از آغاز، نه بر ساختن يا پديـدآوردن بلكـه بـر    Ibid, p.318 .(techne(» هاي فكري و هنرهاي زيبا مهارت

داللـت داشـته اسـت؛ ايـن قسـم دانسـتن هـر نـوع گشـوده داشـتنِ موجـودات             ]يا دانستن[نوعي شناخت 
)physis= (تر هست شده  و در آن بر پاية موجوداتي كه پيش 11كرد را از جانب انسان پشتيباني و هدايت مي

). Heidegger, 1991, p.81(آمدنـد   مـي ـ  موجوداتي ديگر، يعني آثار هنري و ابزارها، فرا) =physis(بودند 
شـد كـه خـود خـود را      آورده مـي ـ  شـد يـا موجـودي فـرا     وجود موجودي گشوده مي techneسان، در  بدين
سـاني، شـكوفايي را نـه در    آوردة انـ  يعني فرا techneآوردة ـ  تعبيري، فرا داشت، به آورد و گشوده نمي نميـ   فرا

 techneبدين ترتيب، ). Heidegger, 1952, p.317(، داشت technites13، يعني 12خود بلكه در ديگري
  .تعلق داشت) حقيقت=گشودگيِ وجود=ناپوشيدگي=( aletheiaبه ساحتpoiesis  اي  عنوان نحوه نيز به

   mimesis 14مثابة  به techneدربارة . 2
اي از دانستن بود و به ساحت حقيقت تعلـق داشـت، امـا چنانكـه      نحوه techne گونه كه ديديم، همان

مـرتبط بـود و هـر دو كلمـه      episteme15از آغاز تا زمان افالطون با مفهوم techne «گويد  هايدگر مي
بنابراين، از آنجـا كـه   ). Ibid, p.318(» ترين معنا به گسترده ]يا شناخت[اصطالحاتي بودند براي دانستن 

 techneسببِ فاصله افتادن ميـان   mimesisمثابة  به techne) يا ماهيت(سير خاص افالطون از ذات تف
زمينـة تـاريخيِ ايـن     شود، ناگزير از روشن ساختن پـس  ـ مي άληθείαهمين ترتيب،  و بهـ   έπιστήμηو 

  . ديدگاه در يونان پيش از افالطون هستيم
امـا،   مثابـة تحقـقِ حقيقـت بـود     طور كلـي بـه   به techneت تر به اين امر اشاره شد كه ذا اگرچه پيش

ايم كـه مفهـوم كهـنِ     كم بر پاية برخي مستندات برجا مانده از يونان آغازين، عهد آركائيك، دريافته دست
katharsis 16 )=نيز در آن دوران در نسبت با ) تزكيهtechne شد و در عين حال نقشي  كار گرفته مي به

اينـك بايـد ايـن     18.، بر عهده داشـت choreia17، يعني techneذات نوع خاصي از  تعيين كننده در فهم
  .نسبت تا آنجا كه راهگشاي اين مقاله است روشن گردد

شناختند و با ايـن دو آغـاز كردنـد؛ هنـري كـه واجـد خصـلت         را مي techneيونانيانِ نخستين تنها دو نوع 
) constructive art(خت بناهـا مربـوط مـي شـد     و هنـري كـه بـه سـا    ) expressive art(بيـانگري بـود   

)Tatarkiewitz, 1999, p.15 .(اي بود از شعر، موسيقي و رقص كه آن را  اولي آميزهchoreia  انـد، و   ناميـده
رقص . شدند مثابة يك كل لحاظ مي گرفت كه در كنار هم به سازي و نقاشي را در بر مي ديگري معماري، پيكره

اما در ديگري معماري پايه بـود   19شد، واسطة كلمات و اصوات موسيقايي همراهي مي بهبود، كه  choreiaپاية 
، choreiaتعبيري همـان   هنر رقص، يا به. كردند ها، آن را تكميل مي ها، در بنايِ پرستشگاه ها و نگاره كه پيكره

س گـواهيِ آريسـتيدس   بـر اسـا  ). Ibid, p.16(براي يونانيان مهمترين هنر و واجـد نيرومنـدترين انگيـزه بـود     
يعني احساسـات   20ها و مراسم ديونوسوسي پيوسته بود، واجد خصلتي بيانگر بود، كوئينتيليان، اين هنر كه با آئين
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هـاي   در نوشـته ). theoria=(21 )Ibid(را داشت تا نظـر  ) يا اجرا(كرد تا چيزي بسازد، و جانبِ عمل  را بيان مي
يي كه آنجـا اجـرا   ]ها[ها و آواز افتاد، زيرا رقص مقبول مي ]آن[نظير  هاي ديونوسوسي و قرباني«: وي آمده است

  . بود katharsisبخشي و منزّه ساختن همان  اين آرام). Ibid(» بخش داشتند شدند تأثيري آرام مي
و  22كرد در دوران بعـد، يعنـي عهـد كالسـيك، بـه تئـاتر       در آن دوران ايفا مي choreiaاما، نقشي را كه 

گواهيِ كوئينتيليـان، در   همچنين به. ه شد، كه از دل اين هنر سربرآورده و استقالل يافته بودندموسيقي سپرد
، و در دوران بعـد  choreiaكننـدگان در   ها، يعني همان شـركت  براي رقصنده katharsisآن دوران آغازين، 

بيشـتر   choreiaينكـه  داد؛ اين خود گواهي است بر ا كه تراژدي جايگزين شد، براي تماشاكنندگان روي مي
جالـب اينجاسـت كـه كوئينتيليـان نـام ايـن هنـر را        . مانْد تا به كنشي هنري به يك آئين عبادي جمعي مي

mimesis  ــيش ــه اســت، چنانكــه پ ــن  گفت ــازين هــم آن را اي ــان آغ ــر يوناني ــد؛   ت ــده بودن ــه نامي در «گون
يعنـي همـان   [اي رقـص   عنيِ گونـه به م mimesisپينداروس،  ]هاي گفته[و در  23سرودهاي دلوسيـ  نيايش

[choreia بــود «)Ibid, p.17 .( بنــابراين، داللــت اصــلي مفهــومmimesis  بيــان احساســات و «همــان
ولـي  . اما اين مفهوم به معنيِ تقليد نيز بـود ). Ibid(» ها از طريق حركت، صدا و كلمه بود آشكارسازي تجربه

، نبـود بلكـه   physisداللـت متـأخر آن يعنـي تقليـد از      بر تقليد، مطابق بـا  mimesisاين داللت نخستينِ 
كردند و، از سوي ديگـر، احساسـات    احساساتي را تقليد مي ]حاالت و[ choreiaها در جريانِ اجراي  رقصنده

و حتي  25معنيِ هنرِ بازيگر را يافت، سپس همچنان به موسيقي mimesisبعدها « 24.كردند خود را تزكيه مي
  ).Ibid(» سازي اطالق شد، و در اين مقطع بود كه معناي آغازين آن تغيير يافت پيكرهبعد از آن به شعر و 

سبب ناكافي بودن مسـتندات موجـود كـار     از حيث تاريخي به ،mimesisتعيين روند اين تغيير در معناي 
ـ  mimesisچنانكه اشاره شد، در يونانِ آركائيك تقليد وجه ثانويِ معنايِ . اي نيست چندان ساده ود، كـه آن  ب

در ادوار بعد، كه مقارن است با عهد كالسـيك، ايـن مفهـوم معـاني     . هم بر تقليد از احساسات داللت داشت
ايم، از عنكبوتـان در   بوده ]جانوران[ما در اموري بس اساسي پيروان «: نويسد دموكريتوس مي. متعددي يافت

» ]ايـم  پيروي كرده[آوا آوازشان را  عندليبان خوشها در خانه ساختن، و از قوها و  بافتن و رفوكردن، از چلچله
)Ibid, pp.89-90 .(سان، وي تعبيري جديد از معناي  بدينmimesis هـاي   كنـد كـه در نوشـته    عرضه مي

   .هاي عملِ آن در شيوه physisپيروي از  مثابة به mimesisهراكليتوس نيز پديدار بود؛ يعني، 
آيد كه بيش از دو  نيز فراهم مي mimesisتعبير ديگري از معنايِ افزون بر اين، در همين دوران مقدمات 

مثابـة   به mimesisشود؛ يعني  هاي برخي متفكران به انحاي گوناگون دوام آورده و تكرار مي هزاره در نوشته
ه، كـه  در اين مكالم. ساز اين تعبير بود سقراط در مكالمه با پاراسيوس زمينه. از حيث نمود آن physisتقليد از 

خـوانيم از   توسط گزنفون ثبت شده، شاهد تالش سقراط براي تعيين وجه تمايز آنچه امروزه هنرهاي زيبا مي
. هـا در ايـن راستاسـت    آيد، اين يكي از نخستين تـالش  تا آنجا كه از متون يوناني برمي. ديگر هنرها هستيم

آورند، پديدآورندة چيزهايي است  را پديد مي تعبيري ابزارها دوز، كه به آهنگر و كفش techneعقيدة سقراط  به
آورد  پديـد مـي   physisساز آنچـه   يِ نقاش و پيكرهtechneاما در . آورد؛ يعني ابزارها پديد نمي physisكه 

گمان نقاشي بازنمايي آن چيـزي اسـت كـه     بي«گويد  سقراط به پاراسيوسِ نقاش مي. شود تكرار و تقليد مي
سان، وجه مميزة هنرهاي زيبـا از ديگـر هنرهـا تقليـد يـا       بدين). Xenophon, 1994, p.140(» بينيم مي

شناسـي نـامعيني    در اين مكالمه، هر دو طـرف گفتگـو هنـوز از اصـطالح    . شود دانسته مي physisبازنماييِ 
، )تقليـد يـا تشـبه   (= apomimesis26هـايي چـون    كنند و براي اشاره به تقليد يا بازنمـايي واژه  استفاده مي

ekmimesis27 =)تقليــد( ،apeikasia28 )=شــباهت(  و نــه خــود ،mimesis برنــد  كــار مــي  را بــه
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)Tatarkiewitz, 1999, p.101.(   
را براي داللت بـر   mimesisمفهوم كهنِ  29نخستين بار افالطون بود كه در پي اين نظرورزيِ سقراط

دسـت   بـه  جمهـوري كـه در مكالمـة   بنـديي   او در تقسيم 30.كار برد به techneاز طريق  physisاز  تقليد
سازد، و  گيرد، آن كه چيزها را مي كار مي آن كه چيزها را به: كند را به سه نوع تقسيم مي techneدهد  مي

بندي، مورد دوم به ساخت ابزارها و مورد سـوم بـه هنرهـاي     در اين تقسيم. كند آني كه چيزها را تقليد مي
 techneنيز عرضه كرده و  سوفيسترا به نحوي ديگر در مكالمة  بندي وي همين تقسيم. زيبا اشاره دارد

كنـد و هنـري كـه آنچـه را در      كند؛ هنري كه از آنچه در طبيعت هست استفاده مي را دو گونه معرفي مي
بنـدي، هنرهـاي زيبـا و پديـدآوردن      در اين تقسيم). Plato, 1986, p.219(آورد  طبيعت نيست پديد مي

دانسـته   mimesisاي  پديد آوردن ابزارها نيز گونه جمهوريدر كتاب دهم . علق دارندابزارها به نوع دوم ت
وي همچون پيشينيان خود . دهد گاه فهرستي دقيق از هنر تقليدگر به دست نمي افالطون هيچ. شده است

 جمهوريكرد اما نخستين بار است كه در كتاب دهم  را بر موسيقي و رقص اطالق مي mimesisمفهوم 
mimesis سازي و نقاشي نيز اطالق كرده است را بر هنرهاي ديداري، همچون پيكره .  

تر از جانب سـقراط   ، كه پيشtechneاز طريق  physisاز  تقليدبر  mimesisسان، با افالطون مفهومِ  بدين
دامنـة داللـت ايـن مفهـوم بـه       جمهـوري پيشنهاد شده بود، اطالق مي شود و چنانكه گذشت، در كتاب دهـم  

 هنرهاي ديداري و حتي ابزارها گسترش يافته و ذاتtechne مثابة  بهmimesis )از ) معناي تقليـد  بهphysis ،
. شـود  مـي  aletheiaو  techneهمين امر سبب فاصله افتادن ميان . گردد از حيث نمود آن، تعيين و تثبيت مي

  .سازيم روشن مي جمهوريم ترين مضامين كتاب ده در ادامه اين انفكاك را با نگاهي به اساسي

   aletheiaو  techneفاصله افتادن ميانِ . 3
ايـم كـه يـك     بـر ايـن عـادت رفتـه     ]ديري است[«خوانيم  مي جمهوريدر بندهاي آغازين كتاب دهم 

eidos31  در هر مورد تنها يكeidos   را در ارتباط با آن گروه از چيزهاي بسياري كه به آنها نام واحـدي
در اينجا افالطـون  ). Heidegger, 1991, p.172(» )بگذاريم فراپيش ما قرار گيرد(هيم دهيم، قرار د مي

بر اساس تفسير هايـدگر از  . كند اي ضروري براي بحث خود مطرح مي مقدمه eidosاي به معناي  با اشاره
ر نمـود  د 32.در اينجا به معنيِ مفهوم نيست بلكه به معنيِ نمود بيرونـيِ چيـزي اسـت   eidos «اين جمله، 

آيـد؛ از   حضور مـي  گونه كه هست به اش بلكه آن بيروني، اين يا آن چيز نه با ويژگي خاصِ خود در فرديت
 ideaهمـان   eidosبنـابراين،  ). Ibid(» شـود  دريافت مي) نمود بيروني( eidosدر مشاهدة  idea33رو،  اين

ايـن گفتـة افالطـون،    . يدار اسـت گردد، از آن حيث كه د پذير مي است، از آن حيث كه در موجود مشاهده
تـر   هاي فلسفي او؛ و اگر كلّـي  در پژوهش eidosاي به نقش متودولوژيك  افزون بر اين، دربردارندة اشاره

در قـولي كـه از   . بنگريم، نقش آن در مواجهة خاص انسان با موجـودات، از رهگـذر زبـانِ انسـاني اسـت     
واسـطة آن   لكه دست يافتن به رهيافتي است كـه بـه  نيست ب ίδέαمسئله صرفاً وضعِ «افالطون نقل شد 

آيـد، و   جمـع مـي   eidosشـويم بـا وحـدت     رو مـي  اش روبه چندگانه ]و جزئيات[آنچه ما با آن در فرديت 
اين رهيافت اساسـي را زبـان، كـه    . يابد چندگانه پيوند مي ]و جزئيات[به اين فرديت  eidosواسطة آن،  به
تعبيـري ديگـر،    به). Ibid(» كند كند، اعطا مي طور كلي نسبت برقرار مي ت بهواسطة آن انسان با موجودا به
واسـطه در مواجهـة    نحـو بـي   را با جزئيات چندگانه و كثيري كه به eidosاست كه انسان  كلمهواسطة  به
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  . كند گردند، گرد آورده و آن را در آن موجود تثبيت مي انسان با يك هستنده نمودار مي
. نـاميم  آيند، كه آنها را با نـامي واحـد مـي    ها به طريقي به ديد مي كثرتي از ساخته«انيم خو در ادامه مي

هاي بسيار و ميزهاي بسياري  تخت. ... چنين كثرتي در چيزهاي ساخته شده، مثالً در ابزارها، يافتني است
 ideaهمـان  كـه   Ibid, p.173 .(eidos( »]هست[ميز  idea يكتخت و  ideaاما تنها يك . ... هستند

تغيير  نحوي بي رغم همة تغييرات ظاهر همواره به اين هماني است كه به. است، همواره يك و همان است
  .دهد نشان مي eidosهر موجودي هر آنچه باشد، خود را در  34.وجود دارد
رد، در گيـ  ميزساز در ساخت ميزها ساختنِ اين يا آن ميز را پـيش مـي  «) مثالً(خوانيم، صنعتگر  و باز مي

امـا ميزسـاز   . نمايد نگرد كه يك ميز چگونه مي و مي) Ibid(» نظر دارد ]يِ آن[ ideaزمان به  كه هم حالي
eidos هـيچ  زيرا صنعتگر به«سازد،  ميز را نمي   رو خـودidea  سـازد  را نمـي «)Ibid, p.174 .(  هايـدگر در

. عملي شـدن آن عمـل بـه آن اسـت    كند كه  تفسير اين جمله به وجود حدي مقتضيِ هر عمل، اشاره مي
همـين   را بسـازد؛ و بـه   ideaزيرا ضروري است كه ميزساز نتواند خـود  «وجود چنين حدي مفروض است 

). Ibid, p.175(» نظـر كنـد   ideaميزساز، باشد بـه   ]يعني[كه براي آنكه خود،  ]ضروري است[اندازه نيز 
تواند آن را بسـازد و   به چيزي نظر كند كه خود نمي ساختن بايد ]فرآيند[اي است كه در  سازنده«صنعتگر 

سان، وي در مقام يك سازنده، پيشاپيش كسـي اسـت كـه تقليـد      بدين. نشاندهـ  براي او چيزي است پيش
دارد كـه او را هـدايت    اي نگـاه مـي   ideaدر قلمـروي آن   ]خود را[آورندة ابزار -هر فرا«). Ibid(» كند مي
  ). Ibid, p.176(» يِ كفش ideaدوز به  كند و كفش ميز نگاه مي يِ ideaميزساز به : كند مي

  : نويسد افالطون در ادامه مي

آورد هر آنچه را كه هر صنعتگر خـاص ديگـري توانـا بـه      شد اگر كسي بود، كه فرامي چه مي
. خارق العاده و شگفت ]انساني[گمان، انساني خواهد بود با قدرتي عظيم،  بي. ... ساختن آن بود

او نه فقط قادر بـه سـاختن ابزارهاسـت بلكـه آنچـه از      . ... سازد او هر چيز و همه چيز را مي.. .
راسـتي، خـود، و    سـازد، بـه   آيد، گياهان و جانوران و هر چيز ديگري را نيز مـي  زمين به در مي

امـا  . ... افزون بر آن، زمين و آسمان و حتي خدايان و هر آنچه در آسمان و زيرِ زمين اسـت را 
غيرعادي نيست؛ هر يك از ما از عهدة چنـين   ]انساني[رو  هيچ اي، وجود دارد و به چنين سازنده

  ).Ibid( سازد مي 35)(=troposاي  مهم اين است كه بنگريم او به چه شيوه. آيد ساختني بر مي

ـ      تنها اگر آينه«: گويد سپس در توضيح اين شيوه مي ت اي به دست گيري و به هـر سـو بگردانـي بـه غاي
تواند خورشيد يا هـر   اما بايد روشن ساخت كه آينه به چه معنا مي). Ibid, p.177(» سرعت چنين تواني كرد

را به معنـاي يونـاني آن    poiein=)(36گردد كه ساختن  گاه روشن مي اين مسئله تنها آن. چيز ديگري بسازد
 eidosحضـورآوردنِ   به معني بـه «ي ديگر تعبير ؛ بهideaحضورآوردنِ  آوردن يا بهـ  يعني فرا poiein. بفهميم

بلكـه   eidosاين نه به معناي سـاختنِ  . است تا خود را در چيزي ديگر، يعني در چيزِ ساخته شده، نشان دهد
 ]يعني[، eidosكه  هستساخته فقط تا آنجا . به معني مجال دادن به آن است تا به درخشندگي پديدار شود

آن را در  eidosسـازد كـه    با اين تفسير، آينه بدين معنا خورشيد را مـي  پس). Ibid(» وجود، در آن بدرخشد
فقـط هماننـد چيـزي حاضـر در ناپوشـيدگي      «دهـد   اما آنچه خود را در آينه نشان مي. آورد حضور مي خود به

 on teاينجا، ). Ibid(» نيست ]چنين[نمايد، ولي با اين همه  مي) چيزي كه در نمود ِظاهري از شكل نيفتاده(
aletheiai37  وon phainomenon38 شوند در مقابل هم نهاده مي .  
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on te aletheiai )=همان  39)موجود حقيقيidea  ياeidos  است وon phainomenon مثابة  موجود به
آوردة انسـان،  ـ  در موجودات درون جهان، همچـون خورشـيد، و نيـز در ابزارهـاي فـرا     . دهنده يا نمود نشانـ  خود

در  eidosيابد؛ هرچنـد حضـور يـافتنِ     ، است كه حضور ميeidos، يا همان  on te aletheiaiهمچون تخت،
 on te در آينـه نـه  . شـود  تخت در چوب، سببِ از شكل افتادن آن مي eidosمثالً حضور يافتنِ ـ  چيزي ديگر 

aletheiai بلكهon phainomenon يابد؛ يعنـي نمـود آن چيـزي كـه      حضور ميeidos   دارد در آن حضـور
ام كـه   بر ايـن عقيـده  «: گويد افالطون مي. واسطه طور بي به eidosـ نه خود  براي مثال نمود خورشيد يا تختـ 

، phainomenonمثابـة   يعني او نيز موجود را به). Ibid, p.178(» آوردن تعلق داردـ  نقاش نيز به اين نحوة فرا
 tropo tini=(40(نحوي  اما نقاش نيز به«. سازد ضر مي، حاon phainomenonمثابة  تعبيري وجود را به يا به

  .آورد حضور مي را به) =idea( όνطريقي  ، يعني او نيز به)Ibid(» سازد تخت مي ]يك[
حضـور  ) =tropos(نحـوة  عنوان سه  آنچه در اين مكالمه درباره ساختن مطرح شده است از منظر هايدگر به

هـاي   تر نيز آمد، افالطون گفته بـود تخـت   چنانكه پيش. شود سير مي، تف)=on )ideaچيزي واحد، يعني  يافتنِ
). Ibid, p.180(» هسـت واحـد اسـت    φύσιςزيـرا آنچـه در   «تخت هست،  ideaبسياري هستند اما تنها يك 

 افزون بر اينكه يگانگي به ذاتidea آيد كـه در   ها بر مي تعلق دارد، از اين گفتهphysis      تنهـا يـك تخـت، يـا
رو،  از ايـن . ناميدنـد  مي physisمقاله ديديم، يونانيان وجود را  1چنانكه كه در بخش . تخت، هست ideaهمان 

را در نسـبتش بـا    ideaافالطـون  . تعلـق دارد  physisكه وجود يا موجود حقيقي اسـت بـه    ideaدر افالطون 
physis ،he phusei kline 41 گونـه كـه هسـت،     آنچـه خـود را آن  «گفتـة هايـدگر يعنـي     نامـد كـه بـه    مي

، بنـابراين، حضـور   )Ibid(» آورد مـي ـ  فـرا ) =eidos(واسطة خويش در نمود محض  به ]و تنها[واسطه، ]هيچ[بي
  . ترين نحوة حضور آن است پذير اصيل مشاهده eidosمثابة  به he phusei klineيا  ideaيافتنِ 

و باز ... سازد آن را مي ]ساز تختيا [تخت ديگري هست كه صنعتگر «، physisافزون بر تخت موجود در 
تخت را بلكه اين يـا آن تخـت    42نه ذات«ساز،  ، اما تخت)Ibid(» آورد تختي هست كه نقاش آن را پديد مي

 idea، او )Ibid(» سـازد  را نمي) eidosيا ( ideaزيرا صنعتگر به هيچ رو خود «، )Ibid(» سازد را مي  ]خاص[
فـروغ و   را كم ideaسازد و چنين به حضورآوردني درخشش آغازينِ  مي را در چيزي ديگر، يعني چوب حاضر

يعنـي  [وجه براي ما تعجبي نخواهد داشت اگر اين   هيچ بنابراين، به«: گويد سازد؛ چنانكه افالطون مي كدر مي
آنچـه  «و نقـاش نيـز   ). Ibid, p.183(در نسبت با ناپوشيدگي، چيـزي مـبهم و تـار بنمايـد      ]ساختة صنعتگر

است، كه صرفاً جلـوة   touto eidolon43بلكه  idea (physis)مثابة  به eidosنه  ]آورد ميـ  يا فرا[سازد  مي
eidos است «)Ibid .( ،بر اساس تفسير هايدگرeidolon44  به معنيeidos   ًاندك است، اما اندك نه دقيقـا

اي  ناچيز و كم بها؛ باقي مانـده  گردد چيزي است در طريقي كه پديدار مي eidolon. در معناي اندازه و مقدار
. اي در قلمروي بيگانـه، هچـون رنـگ    حتي باقيمانده رو نشان دادن حقيقي موجودات، و از اينـ  صرف از خود

  .همراه است ideaاين نحوة به حضورآمدن، بيش از نحوة پيشين، با از شكل افتادن و تيره گشتنِ 
يعنـي كسـاني كـه خـود را      epistates45، سه نوع )=on )ideaحضورآمدنِ  متناظر با اين سه نحوة به
  كنند و مسئول آنند نيز وجود دارد؛  مي onوقف سه نحوة حضور يافتنِ 

سـان   او بـدين . phusin phuei46ظهور آيد؛  به) =idea(گذارد ذات  نخست، خداوند كه مي
phutourgos 47 شـود، كسـي كـه از ظهـورِ نمـود بيرونـي محـض         ناميده مي)eidos= (

دوم، صـنعتگر كـه   .... دارد تا انسان بتواند به آن نظـر كنـد   كند و آن را آماده مي قبت ميمرا
demiorgos klines48 است . او تختي را بر اساس ذات)idea= (در عين  ]و[سازد  آن مي
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منظور  مثابة اين مورد خاص به گذارد تا آن در چوب، يعني در آن چيزي كه تخت به حال مي
سوم، نقاش كه تخت را در تصوير .... گيرد، پديدار گردد در اختيار ما قرار مياستفاده هر روزه 

  )Ibid, p.184-5( .خود را نشان دهد ]تخت[آورد تا  مي

اسـت، يعنـي تقليـدگرِ     mimetes hou ekeinoi demiourgoi 49«بلكـه   demiorgos او نـه 
 to triton gennema 50كـارِ نقاشـي،   آورد، يعني  آنچه او پديد مي. ...سازند چيزهايي كه صنعتگران مي

  ).Ibid(» است ]مرتبه[كه نخستين  ideaآوردن است، در نسبت با ظهور محضِ ـ  فرا سومين مرتبة ]يعني[
. يا چيزي سـاختة صـنعتگر نيسـت    جهاني بازسازندة چيزي درون) تقليدگر=( mimetes51نقاش در مقام 

تـر از صـنعتگر    ته نيست؛ او در ساختن چيزها بسـي نـاتوان  اين باز ساختن دقيقاً آن كاري است كه از او ساخ
روسـت كـه    از ايـن . آورد سازد يا فراديـد مـي   مي) منظر=( phantasma 52است، زيرا چيزها را تنها از يك 

 mimesisوي، در عوض، . ورزد اصرار مي mimesisگرايانه بر  هايدگر بر پرهيز از اطالق باز ساختنِ طبيعت
كنـد، كـه در    تفسير مـي  onاي از به حضورآوردنِ  عنوان نحوه به 53)هنرهاي زيبا=( techneمثابة ذات  را به

واسـطه و از   فاصله با وجود، با نمود بي ]مبتني بر[موقعيتي «گفته وي،  به. عين حال فروترين نحوه نيز هست
مايشِ وجود در امر با توجه به گشودگيِ وجود، يعني ن techne. است techne، خاصِ ideaشكل نيفتاده، با 

پـس  «گويـد،   اينجاسـت كـه افالطـون مـي    ). Ibid, p.186(» ، امري اسـت فرودسـت  aletheiaناپوشيده، 
 porro ara pou tou alethous he(» همـواره در فاصـله از حقيقـت اسـت    ) هنـر =(سـان، تقليـد    بدين

mimetike estin(54 )Ibid.(  

  تمهيد دو مؤلفة ديگر تفكر استتيكي. 4
  خوانيم،  هايدگر مي يچةندر كتاب 

شود كه هنر بزرگ آنها و نيز فلسفة بزرگي كه در  استتيك با يونانيان تنها آن هنگام آغاز مي
 ]فكـري [در آن زمـان، در طـول دوره   . و باليـده بـود، بـه پايـان رسـيد      ]شكفته[عرض آن 

نـد كـه   اي شـكل گرفت  دهي فلسفه، مفـاهيم اساسـي   افالطون و ارسطو، در پيوند با سازمان
يكـي از آن مفـاهيم   . هاي آينده دربارة هنر را تعيين كردنـد  مرزهاي همة پژوهش ]حدود و[

. صـورت اسـت  -مـاده  ]يـا [، hule-morphe 55 ،materia-formaاي، زوج مفهوميِ  پايه
 eidosافالطون از موجودات از حيث نمود بيرونـي،   ]يا فهم[خاستگاه اين تمايز در دريافت 

  ).Ibid, p.80( »، آنهاستideaيا 

ــرده برمــي دارد و مــي   هايــدگر در همــين گويــد  جــا از يكــي ديگــر از پيامــدهاي تفكــر افالطــون هــم پ
»ekphanestaton56 ،]تر از هر چيز است، امر زيباست دهد و درخشنده راستي خود را نشان مي آنچه به ]يعني .

  ). Ibid(» ، پديدار گرددekphanestatonمثابة  به ]يعني[رود تا در مقام امر زيبا،  ، ميideaواسطة  اثرهنري، به
همـان انـدازه    گمان به بي ]نيز[و  وجود در نسبت ذاتي است با ـ «گويد، نزد افالطون،  چنانكه هايدگر مي

آنچـه   ]نشـان دادنِ ـ  يـا خـود  [ phainesthai57نشـان دادن و پديـدار گشـتن، بـا     ـ  ـ خـود  معادل است بـا 
ekphanes =)(» است) درخشندهIbid, p.167 .(      بر اين اسـاس، دريافـت كـار هنـري از حيـثeidos 
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ترين جنبـه در   نشان دهنده يا درخشنده ديدن كه اين همان اساسيـ  مثابة خود آن، يعني آن را به) آيدوسِ(
شـرايطي   ideaواسـطة مفهـومِ    چنين است كه، براي نخستين بار، بـه . تعريف امر زيبا نزد افالطون است

هاي استتيك و شايد  ا پاي زيبايي به تعريف و تعيين ذات هنر باز شود؛ و اين يكي از مؤلفهآيد ت فراهم مي
است،  ideaصورت كه برآمده از مفهوم ـ  واسطة دوگانة مفهوميِ ماده اما اين امر به. ترين آنها است اساسي

  .رسد هاي بعدي درباره هنر به انجام مي در پژوهش
گرش خاصِ افالطون به موجودات گسست ميان زيبايي و حقيقت رقم واسطة همين ن از سوي ديگر، به

تر شـدنِ   منظور روشن اينك، هم به. هاي اساسي تفكر استتيكي است اين نيز يكي ديگر از مؤلفه. خورد مي
سازي براي توضيح مؤلفة اخير الزم است بـه ديـدگاه افالطـون دربـاره زيبـايي       مؤلفة پيشين و هم زمينه

  .كنيم تمركز مي فايدروسااين كار بر مكالمه  براي. بپردازيم
هر نفـس انسـانيِ، بـه درآمـده از خـويش، پيشـاپيش موجـودات را از حيـث         «: خوانيم مي فايدروسدر 
هايدگر ). Ibid, p.192(» گذاشت گاه به اين شكل از حيات پا نمي شان نظاره كرده است، وگرنه هيچ وجود

گونه كـه هسـتند نسـبت برقـرار      آن ذاتي است كه با موجودات آن انسان«: نويسد در تفسير اين جمله مي
 theoriaواسـطة   تعبيـري، اگـر او همـواره از پـيش بـه      توانست چنين ذاتـي باشـد؛ بـه    اما او نمي. كند مي

 نفـسِ . مثابة موجود به او نشان دهنـد  توانستند خود را به وجود را در نظر نداشت، موجودات نمي) نظارة=(
نفـس خـود را از وجـود    . واسطة حواس دريافتني نيست وجود نظر داشته باشد، زيرا وجود به انسان بايد به

، ضـامن  )دغدغة وجـود داشـتن  (رابطة با دغدغه داشتن با وجود  ]يا[وجود . (58trephetai)كند  تغذيه مي
  ).Ibid( 59»رابطة انسان با موجودات است

طـور خـالص در درخشـش     گاه نمي تواند بـه  جود هيچشود، و رو كه نظر به وجود در بدن طرد مي اما از آن
. توانـد ديـده شـود    نامكدرش مشاهده شود، بلكه همواره فقط در مجال مواجهه ما با اين يـا آن موجـود مـي   

هـا   زيرا اكثر انسان). Ibid(» بيند مي ]از حيث وجودش[ )گونه كه هست آن(تنها به دشواري موجود را  ]نفس[
مانـد،   مـي  ateles=)(60نگاه به وجـود، در مـورد آنـان نافرجـام     «يابند و  ت دشوار ميغاي شناخت وجود را به

آنـان نظـارة وجـود را    ). Ibid(» يابـد  به آنچه خاصِ وجود است دسـت نمـي   ]و[رسد  چنانكه به سرانجام نمي
در «). Ibid(» كننـد  و در اين روي برتـافتن ديگـر از وجـود تغذيـه نمـي     «تابند  نهند و از آن روي برمي وامي

خـود را عرضـه    ]درنگ بي[شوند  آنچه در هر چيزي كه با آن مواجه مي ]يا[ trophe doxaste61عوض، از 
تعبيـر هايـدگر،    بـه ). Ibid, p.193(» برنـد  نمودي گذرا كه چيزها واجد آن هستند، بهره مـي  ]يعني[كند،  مي
عقايد عام دربارة موجودات شوند و به ها در جهان هر روزه بيشتر مستغرق ظاهر و  هرچه اين اكثريت انسان«

در . lanthanai( 62( پوشاند روي ميآن خرسند باشند و در اين موارد خود را محق بدانند، وجود از آنان بيشتر 
آن پوشيدگي وجـود كـه ايـن     ]يعني[، )فراموشي 63lethe (=نتيجة اين پوشيدگيِ وجود بر انسان است كه 

  ).Ibid(» شود ون وجود وجود ندارد، بر آنان مستولي ميآورد كه چيزي چ پندار را پديد مي
رو كه، دائماً تنهـا در   اند، هرچند يا درست از آن ها مستغرق در فراموشي وجود  بدين ترتيب، اكثريت انسان

يابند، زيرا چنين چيزهايي موجود نيستند؛ آنها فقط چيزهايي هستند  پي چيزهايي هستند كه پيرامون خود مي
هر آنچه اينجا و اكنون، به اين ). Ibid, p.194(» گوييم هستند شان مي درباره ]در زمان مواجهه[ كه اكنون«
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 homoiōma 64پردازيم، تا آنجا كه اساساً هست، فقط يـك   عنوان اين يا آن چيز به آن مي يا آن طريق، به
مانند از  فراموشي وجود مي اما آنان كه دچار 65.تشبهي به وجود است؛ فقط نمودي گذرا از وجود است ]يعني[

بايست وجود را، كـه در نمـود نيـز     بودند مي ـ آگاهي ندارند، زيرا اگر آگاه مي رو كه نمود است از آنـ  اين نمود 
بدين سان تنها تعداد انـدكي  «. آمدند در مي پس از فراموشي به. شود، بشناسند غايت دشواري پديدار ميبهولو 

درنـگ   توانند بي اما حتي اين اندك افراد نمي). Ibid(» اند واناييِ به يادآوردنِ وجود مانند كه داراي ت به جا مي
شرايط خاصـي  . شوند را به چنان طريقي ببينند كه در آن وجود بر آنان پديدار شود نمود آنچه با آن مواجه مي

 ]وجـود [=واسطة آن  به محض آنكه انسان بگذارد تا در نگاه خويش به وجود به«گفتة هايدگر،  به. الزم است
يابـد و از خـويش بـرون     شود كه بين خـود و وجـود امتـداد مـي     مقيد شود، چنان به فراتر از خويش برده مي

واقع تنها تا آنجا  به. است eros 66جانب خود وجود،  رفتن و اين كشيده شدن بهـ  خويشـ  اين فراتر از. شود مي
باشد، انسان قادر به تفكر دربارة وجود و  67انگيختن نيروي اروتيكاش با انسان قادر به بر كه وجود، در نسبت

  ).Ibid(» فائق آمدن بر فراموشيِ وجود است
نگاه بـه وجـود همچـون    «: گويد اينجاست كه هايدگر دربارة تخصيصِ نگاه به وجود به ذات انسان مي

غايت  سادگي به يي او تعلق دارد كه بهترين دارا مثابة دروني به انسان به ]بلكه[ابزاري نزد آدمي وجود ندارد 
سان، هر آنچـه   بدين). Ibid(» رو همواره بايد از نو بازيافته شود افتد، و از اين گردد و از شكل مي آشفته مي

توانـد   آن فقـط مـي  «. يابـد  كند، ضرورت مي اين بازيابي يا تجديد مدام و حفظ نگاه به وجود را ممكن مي
غايت دوري گزين  گذراي چيزهاي مورد مواجهه نيز وجود را، كه به ]و[اسطه و چيزي باشد كه در نمود بي

  ). Ibid, p.195(» افالطون، امر زيباست ]گفتة[و اين، طبق . ترين وجه پيش رو آورد است، به درخشان
بعيدترين است و تا آنجاكه وجـود خـود را در موجـود     ]دورترين يا[وجود، از حيث فراموشي معمولِ آن، 

نمود گذرا نظرگير نيست؛ آنچه ذاتي است، يعني وجـود، نيـز   . دهد، مشاهدة آن بسي دشوار است مي نشان
 ]تنهـا [يابيم؛ و  ندرت مي به ]و[نحوي نامناسب  وجود را با ابزار مستقيم، به«. كند ندرت خود را آشكار مي به

ستگاه ذاتيِ آنچه در نمودهاي گذرا آورند، به برآمدگاه اصلي يا خا اندكي از آنان كه به اين نمودها روي مي
يـا  [تنها زيبـايي ايـن نقـش    ... ]تفاوتي هست [اما در مورد زيبايي.... افكنند كند نظر مي خود را عرضه مي

و در عـين حـال رهـا    ) =ekphanestaton(تـرين   را از آنِ خويش ساخته اسـت كـه درخشـنده    ]وظيفه
  ). Ibid, p.195-6(» باشد 68)(=erasmiotatonترين  سازنده
تـرين وجـه در قلمـرو حـواس پديـدار       است؛ آني كه به نـاب  to ekphanestatonامر زيبا «سان،  بدين

است، يعني آني كه ما را در نسبتي با امر بعيـد و   erasmiotaton (eros)69گردد، و در عين حال همان  مي
نفسه نـاهمگون   با آن عنصرِ فيامر زي«). Heidegger, 1942, p.88(» كند امر پايدار، يعني وجود، وارد مي
كـه بعيـدترين   [جانـب وجـود    شود و در عين حال به وارد مي ]و قريب[واسطه  است؛ در پديدارهاي حسي بي

عنـوان يـك    كه بـه  ؛ در حالي)Heidegger, 1991, p.196(» گرست و رهاكننده كشد؛ افسون پر مي ]است
سازد؛ و وجود، به تعبيـر هايـدگر،    ب نگاه به وجود رها ميجان شود، در عين حال ما را به موجود با ما مواجه مي

  .شود وجود است كه آزاد مي ]سوي يا به[ماند؛ انسان در مسير  آني است كه انسان از آغاز به آن مقيد مي
، يا عقل بسيط در جريـان  noesis70واسطة  كه امري غيرحسي است و به) =idea(بدين ترتيب، وجود 
گـردد،   يـافتني مـي   نيز دست 71واسطه ادراك حسي آيد، به دست مي ظري است، بهديالكتيك، كه فعاليتي ن

، erosدر ). Ibid, p.167(» اسـتوار اسـت   eros، از حيـث تحقـق آن، بـر    idea ]يا مشاهدة[درك «زيرا 
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ـ (رود، نيز وجود  شود يا مي جانب نگاه به وجود از خويش فراتر برده مي مثابة حالتي كه در آن انسان به به ا ي
idea (رو، ضـرورت و   از ايـن . گردد؛ اما اين بار از رهگذر موجـود محسـوس يـا امـر زيبـا      پذير مي مشاهده

  .گردد اهميت زيبايي در تفكر افالطون معلوم مي
تواند بـا موجـودات نسـبت     در آغاز ديديم كه نگاه به وجود خاصِ ذات انسان است و انسان به نيروي آن مي

گويـد شـرط اصـلي بـراي      گذارد، مـي  طون اين انديشه را براي نخستين بار در ميان ميآنجا كه افال. برقرار كند
تـر   گونه كه هستند از پيش در نظـر دارد بلكـه اگـر نفـس پـيش      موجودات را آن«صورت انسان اين نيست كه 
» آمـد  مـي شان نديده بود، هرگز به اين صورت درن تعبيري موجودات را در ناپوشيدگي ناپوشيدگي موجودات، يا به

)Ibid, p.198 .(آنچه «. گشايد؛ اين است آن نسبت اساسي با امر حقيقي نگاه به وجود آنچه را پوشيده است مي
زيبـايي در  . كند و نـه كـاري ديگـر    همان مي ]نيز[آشكارگي وجود، زيبايي  ]يعني[شود،  اساساً حقيقت سبب مي

تعبيـري،   درخشـد؛ بـه   سازد كه در چنين نمودي مـي  جانب وجودي آزاد مي عين درخشش در نمود گذرا، ما را به
سان، زيبايي و حقيقت هردو متعلق به امري واحدند؛ به آن امري  بدين. جانبِ حقيقت جانبِ گشودگي وجود، به به

  ).Ibid(» واحدي كه تعيين كننده است، يعني گشودگي وجود و گشوده نگاه داشتنِ آن
ميان موجـودات   ideaواسطة شقاقي كه نظرية  به امري واحد، بهشان  رغم تعلق امر زيبا و امرحقيقي، به

. كند، بايد براي انسان از هم جـدا شـوند   تفكيك مي) =idea(آورد و آنها را به حسي و غيرحسي  پديد مي
تواند درخشش غيرحسي باشد، زيرا نزد افالطون وجـود در اصـل امـري     گشودگي وجود، حقيقت، فقط مي

گشايد، و بدين سبب كه نگاه بـه   ين سبب كه وجود خود را تنها به نگاه به وجود ميبد«و . غيرحسي است
تـرين   واسـطه  بـي  ]گسست[بدين سبب كه اين  ]نيز[وجود همواره بايد از فراموشي وجود گسسته باشد، و 

 meدرخششِ نمود گذرا را الزم دارد، گشودگي وجود بايد در آن جايي واقع شود كه، در قياس با حقيقت، 
on (eidolon) 72اين محل زيبايي است ]و[. ، يعني ناموجود حضور دارد «)Ibid.( سان، امـر زيبـا و    بدين

  .يابند امر حقيقي در دو حوزة مجزاي موجودات حسي و غيرحسي استقرار مي
 گرچه تفكر ايدئاليستي افالطون آغازگر اين گسست ميان زيبايي و حقيقت است، اما اين دو نزد وي، چنانكـه 

تا آنجاكه افالطون پاي در سـنّت تفكـر يونـاني    «زيرا . اند؛ به گشودگي وجود گذشت، هنوز به امري واحد متعلق
اين امر آنجـا كـه   ). Heidegger, 1942, 88(» انديشد به طريقي غيراستتيكي مي to kalon 73دارد، هنوز به 

kalon )=زيبا ( را باon )=آنچـه زيباسـت   «اهده اسـت؛ در نظـر او   وضوح قابـل مشـ   گيرد به برابر مي) موجود
اگر به موجودات و امر زيبا بـه طريـق يونانيـان    «). Ibid(» هستند زيبايند حقيقتاًموجوداتند، و آن موجوداتي كه 

هايـدگر در تفسـير   ). Ibid(» توانيم تعلق ذاتي ايـن دو را بـه يكـديگر تشـخيص دهـيم      درنگ مي بينديشيم بي
كنـيم   ترجمـه مـي   ناموجودآنچه را در اينجا به «گويد،  گونه سرودة سوفوكلس مي تي اي از شعر تراژيك آن قطعه

 ,Ibid(» زيباـ  نااللفظي ترجمه كنيم، بايد بگوييم  اگر اين اصطالح را تحت. گفت مي to me kalonسوفوكلس 
p.87 .(ا به قلمرو تفكر مـدرن  گوييم، پ مي زيباو  خير، حقيقيگاه كه سخن از  آن«: گويد جا مي هايدگر در همين

، يعنـي  »انـد  دانسـته هـا   قلمـرو ارزش عنـوان   گذاريم، قلمروي كه قرن نوزدهم و بيستم آن را بـه  روشنگري مي
تـوان   سختي مـي  ايم حال آنكه به محض سخن گفتن از حقيقي، خير و زيبا، آنها را جدا از يكديگر لحاظ كرده به

 toرا بـا  ) زيبـا (= to kalon«افالطـون نيـز   . ونانيـان يافـت  اي براي چنين تفكيكي در تلقـيِ شـايع ي   سابقه
agathon 74 )=خير (گيرد و هر دو را به معناي  برابر ميalethes 75 )=(» بـرد  كار مي به) حقيقيIbid, p.88 .(
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اي مسـتقل در فلسـفة قـرن هجـدهم اسـت كـه        عنوان حوزه تنها در عصر مدرن و با ظهور رسمي استتيك به
  .گردد و نيز گسست آنها با خيرـ كامل ميـ  ي و حقيقت گسست ميان زيباي

  گيري نتيجه
مثابة امر زيبا، و نيز گسسـت زيبـايي از    سان، فاصله افتادن ميان هنر و حقيقت، تلقي اثر هنري به بدين

تر بـه ايـن    اگر قدري موشكافانه. اند از تفكر افالطون برآمدههاي اساسي استتيك،  عنوان مؤلفه حقيقت، به
 گردد؛  ممكن مي ideaواسطة نظرية  ئله بنگريم، در خواهيم يافت كه چنين برآمدني تنها بهمس

در تفكر افالطون سـبب فاصـله افتـادن ميـان      mimesisمثابة  به techneتر اشاره شد كه تعيين ذات  پيش. 1
techne )=هنر ( وaletheia )=امـا بـا   . اي روشـن گشـت   شود و نيز نحوة رويداد اين فاصله تا اندازه مي) حقيقت

است كه در وهلـة نخسـت    ideaمثابة  راستي تفسير خاصِ افالطون از وجود به تأملي بيشتر در خواهيم يافت كه به
 تعيين ذاتtechne مثابة  بهmimesis اي ميان  و در وهلة بعد فاصلهtechne  وaletheia كند را ايجاب مي. 

، )موجود حقيقي يا حقيقتاً موجـود (= on te aletheiaiمرتبة  به دو onشناسيِ افالطون،  بر پاية وجود
يا همـان   76،)يا به ظاهر موجود ظاهر=( on phainomenonكه چيزي است معقول، و  ideaيا همان 

عنوان امـري ثابـت و يگانـه، حقيقتـاً از وجـود       به ideaنزد افالطون تنها . شود چيز محسوس تفكيك مي
ايـن تفكيـك   . سوس كه به قلمروي صيرورت يا شدن و تغيير تعلـق داشـت  برخوردار بود و نه موجود مح

-Plato, 1968, p.509( جمهوريتوان در تمثيل معروف خط در كتاب ششم مكالمه  مراتب وجود را مي
از نگاه افالطون آمـد،   techneبر پاية اين تمثيل و آنچه تا اينجا درباره ذات . تر مشاهده كرد دقيق) 510

تـر بگـوييم، بـا     ، يـا دقيـق  doxa77بلكه با  epistemeاز حيث معرفتي نه با  techneدد كه گر معلوم مي
eikasia78 عنـوان   شناسانة اثر هنـري، از جانـب افالطـون بـه     در پيوند است، زيرا شأن وجودeikones79 
: يعنـي اينكـه  ـ  تـر از قـول هايـدگر نقـل كـرديم       اي كه پيش اينجاست كه معناي گفته 80.گردد تعيين مي
techne  از آغاز تا زمان افالطون با مفهومepisteme گردد روشن مي ـ  مرتبط بود .  

ارائه توضـيحي دربـارة نسـبت ايـن دو را ضـروري       محسوساز موجود  ideaاز سوي ديگر، جداسازيِ 
منـدي يـا    بهره(= methexis81و گاه ) تقليد=( mimesisعنوان  افالطون اين نسبت را گاه به. سازد مي

، در موجـود محسـوس   eidosمثابـة   ، بـه ideaيـا   onسان، حضوريافتنِ  بدين. دهد توضيح مي) كتمشار
حضور  يا همان به poiesisتعبيري ديگر، ذات  به. شود توضيح داده مي mimesisواسطة مفهوم  يكسره به

خواه در مقامِ  poiesisگردد؛  تعيين مي) يا تقليد( mimesisاي كه باشد، با مفهومِ  ، در هر مرتبهonآمدنِ 
techne   هنرمند و صنعتگر باشد خواه عملِ خداوند در ساختن موجودات درون جهان، با سرمشق گـرفتن

تـوان گفـت ايـن     راستي مي آنچه به«، ideaاما در مورد خود . است) يا تقليد( mimesisيِ آنها،  ideaاز 
مثابـة   بـه  τεχνήين ترتيب، تعيين ذات بد). Plato, 1968, p.597(» است كه خدايي آن را ساخته است

mimesis از سويي، و فاصله افتادن ميان ،techne  وaletheia82شناسـيِ   ، از سوي ديگر، اقتضاي وجود
و ) محسـوس (از موجـودات   ideaعالوه، همين ايدئاليسم، يعنـي جداسـاختن    به. ايدئاليستيِ افالطون بود

  . موجودات، مشخص كنندة آغاز متافيزيك فلسفي است )يا ذات(اصالت دادن به آن در مقام وجود 
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تـر از هـر    دهد و درخشنده راستي خود را نشان مي آنچه به ]يعني[، ekphanestaton«در تفكر افالطون . 2
در مقـام   ideaواسطة  رود تا به اثر هنري مي«رو  از اين). Heidegger, 1991, p.80(» چيز است، امر زيباست

وجود در نسبت ذاتي است «، زيرا نزد افالطون )Ibid(» ، پديدار گرددekphanestatonمثابة  هب ]يعني[امر زيبا 
نشان ـ  يا خود( phainestai نشان دادن و پديدارگشتن، باـ  همان اندازه معادل است با، خود گمان به بي ]نيز[با، و 
آن،  eidosدريافت اثر هنري از حيث سان،  بدين). Ibid, p.167(» است) درخشنده=( ekphanesآنچه ) دادنِ

ترين جنبـه در تعريـف امـر زيبـا از      دهنده يا درخشنده ديدن كه اين همان اساسي نشانـ  مثابة خود يعني آن را به
آيد تا پـاي   شرايطي فراهم مي ideaواسطة مفهومِ  گونه است كه، براي نخستين بار، به اين. منظر افالطون است

 واسـطة دوگانـة مفهـوميِ    بنا به اشارات هايدگر، ايـن امـر بـه    .يين ذات هنر باز شودزيبايي به تعريف و تع
hyle-morphe  كه برآمده از مفهومidea رسد هاي بعدي درباره هنر به انجام مي است، در پژوهش.  

افالطـون، چنانكـه   . مؤلفة ديگر، يعني گسست زيبايي از حقيقت، نيز بر همين ديدگاه استوار گشـته اسـت  . 3
طريقـي غيراسـتتيكي    تر نيز گفته شد، از آنجاكه به سنّت تفكر يوناني تعلق داشت، هنوز به هنر و زيبايي به پيش
 ideaواسـطة نظريـة    ديـد، امـا بـه    هماني مـي  را در نوعي اين to kalonو  to onرو، او نيز  از اين. انديشيد مي

گشـت؛   قائـل مـي   on phainomenonو  on te aletheiaiبه دو سـاحتon   تفكيك  بايست به ضرورتاً مي
 onبه ساحتto kalon  بر پاية اين تفكيك، . تفكيكي كه تفكر معمول يونانيان پيش از او نشاني از آن نداشت

phainomenon يابد، يعني به حوزه موجودات محسوس، حال آنكه  تعلق ميto alethes )=كـه  )امرحقيقي ،
گرچه به حوزه موجودات محسـوس   to kalonاما . امري است غيرحسي بر آشكارگي وجود موجود داللت دارد،

واسـطة آن اسـت كـه وجـود بـه       تعلق يافته است، در اين ميان واجد مـوقعيتي ممتـاز اسـت، زيـرا در آن و بـه     
زيبـايي در عـين   «. كنـد  جانب نظارة وجـود روانـه مـي    و آن است كه انسان را به درخشد ميترين وجه  درخشان

تعبيـري،   درخشـد؛ بـه   سازد كه در چنـين نمـودي مـي    جانب آن وجودي آزاد مي د گذرا، ما را بهدرخشش در نمو
شـود،   آنچه حقيقت اساساً سـبب مـي  «بدين ترتيب، ). Ibid, p.198(» جانبِ حقيقت جانبِ گشودگي وجود به به
حقيقت هردو متعلق بـه امـري   زيبايي و «رو،  از اين). Ibid(» كند همان مي ]نيز[آشكارگيِ وجود، زيبايي  ]يعني[

 toهمانيِ  اين). Ibid(» واحدند، به آن امر واحدي كه تعيين كننده است؛ گشودن وجود و گشوده نگاه داشتنِ آن
kalon  وto alethesواسـطة   با اين همه، بـه . ، نزد افالطون، نيز بيان ديگري از همين تعلق به امر واحد است

  .است، اين دو بايد از هم تفكيك شوند idea تي متمايز، كه اقتضاي نظريةشناخ به دو مرتبة وجود onتفكيك 
اي روشـن   هاي اساسـي تفكـر اسـتتيكي تـا انـدازه      عنوان خاستگاه مؤلفه به ideaاينك كه جايگاه نظرية 

و اصالت دادن بـه  ) محسوس(از موجودات  ideaسبب جداساختنِ  گرديد، و از آنجا كه ايدئاليسم افالطون به
موجودات، مشخص كنندة آغـاز متافيزيـك فلسـفي اسـت، وجـود نسـبتي ميـان        ) يا ذات(ر مقام وجود آن د

اكنون بايـد از چيسـتي و   . نمايد مبهم است گردد؛ نسبتي كه بيش از آنچه مي استتيك و متافيزيك آشكار مي
 ...چگونگي اين نسبت پرسيد

  ها نوشت پي
1. αισθητον 
2. ποιεσις 
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3. τεχνή 
4. το όν 

  .)Heidegger, 1935, pp.107-108(د تعلق دارد به ذات وجو ]به معنيِ ناپوشيدگي[زيرا حقيقت . 5
است كـه بـر پايـة تفسـير      ποιεσιςاي از افالطون در توضيح  اين عبارت در اصل ترجمة معمول گفته. 6

  ).Plato, 2008, p.205:نك(كند  پديدارشناسانة هايدگر معناي ديگري پيدا مي
7. άληθεία 
8. φύσις 

 φύσιςز مفهوم امروزي طبيعت بـود، چنانكـه خـدايان نيـز در     مفهومي بس گسترده تر ا φύσιςپس، . 9
رو خدا به ضرورت بايد چيزي  بودند؛ بر خالف اديان ابراهيمي كه به خلقت و حدوث عالم معتقدند و از اين

  .پيش از عالم و جدا از آن لحاظ شود
10. έν ή αύτοι 

، به معنيِ توجـه يـا   )epimeleia( έπιμέλειαيا ) μελέτη )meleteرا در وحدت با τεχνήاينكه وي . 11
مثابة پروا، كـه مفهـومي اساسـي در فلسـفة      اهتمام توأم با دغدغه در پرداختن به موجودات درو ن جهان، به

  .اي است به همين مسأله ، اشاره)Heidegger, 1991, pp.164-165(كند  متقدم خود اوست، معرفي مي
12. έν αλλόι 
13. τεχνίτης 
14. μίμησις 
15. έπιστήμη 
16. καθαρσις 
17. χορεια 

، با هم منافاتي ندارند چراكه καθαρσιςمثابة عاملِ  مثابة تحقق حقيقت و به به τεχνήاين دو، يعني . 18
 دومي كاركردτεχνή آن برجسته مي سازد را در تعيين ذات.  

برگرفتـه از  نيز بر نقش تعيين كننـدة رقـص در ايـن هنـر اشـاره دارد؛ ايـن واژه        χορειαخود واژة . 19
χορος        به معنيِ رقصي گروهي اسـت، هرچنـد بعـدها بـا برآمـدن هنـرِ تـراژدي از ،χορεια    بـر گـروه

  .سرايان در تراژدي اطالق شد هم
هـا را تـا دوره اوج    خاصِ يونانيان نبود، يونانيان فقـط ايـن رقـص    ]چيزي[هاي آئينيِ بيانگر  رقص« .20

عنـوان   آئيني، بلكه به ]اموري[منزلة  بر مردم يونان نه فقط به ها تأثير اين رقص. فرهنگ خود نگاه داشتند
  ). Tatarkiewitz, 1999, p.17(» ها ادامه يافت نمايش براي توده

21. θεωρία 
شد تا بـه اجـرا درآيـد،     گونه شعر كه سروده مي تر آن است كه بگوييم شعرِ دراماتيك، يعني آن دقيق .22

حماسه، شـعر  : هاي ديگر شعر همچون عكس گونه به. ه يا روايت شودهمچون تراژدي، نه اينكه از برخواند
كار گرفتيم تا بر  در اينجا واژة تئاتر را به. غنايي و مرثيه، نزد يونانيان بالذّات واجد خصلت دراماتيك نبودند

  .دار بود، تأكيد كنيم تر رقص آن را عهده كاركردي كه پيش
  .جنوب درياي اژه كه از مراكز مهم پرستش آپولون بوداي يوناني در  منسوب به دلوس، جزيره .23
يا به نمايش [هر دو معناي اين عبارت مقصود است؛ بيان  expression of feelingsدر اين جا از . 24

و خـود را  . حالت يا احساسي خاص، همچون خشم، آن گونه كه يك بازيگر تئاتر چنين مي كند ]گذاشتنِ
  .راندن، برمي آيد-، به معنيِ برونex-pressionكه از ساخت واژگانيِ از احساسات تزكيه كردن، چنان 

عنــوان چيــزي جــدا از حركــت و ژســت شــكل نيافتــه بــود  در يونــان آركائيــك موســيقي هنــوز بــه. 25
)Tatarkiewitz, 1999, p.17.(  
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26. απομίμησις 
27. εκμίμησις 
28. απεικασία 

سـازي از   اي ايـدئال  گونـه  دانست، امـا بـه   مي φύσιςيد از را تقل τεχνήالزم به ذكر است كه سقراط گرچه . 29
φύσις  درτεχνή  نك(معتقد بود :Ibid, I, pp.101-102(حال آنكه اين امر در ديدگاه افالطون جايي ندارد ،.  

برخي مفسران سبب اطالق تقليد بر هنرهاي ديداري از جانب سقراط و سپس افالطون را در تحـوالتي  . 30
هـا   هـا و نگـاره   پيش از اين زمـان، پيكـره  . ه در ميانة قرن پنجم پيش از ميالد روي دادندكنند ك جستجو مي

اما در اين دوران، كه مقارن با حيـات سـقراط و   . بيش از آنكه به واقعيت شبيه باشند صورتي هندسي داشتند
  .كرد جلب مي اي را به خود افالطون نيز بود، شباهت به واقعيت در هنر بيش از هرچيز نظر هر بيننده

31. είδος 
32 .είδος   ــا ــود محــض اســت ام ــود گذراســت؛  φαινομενονنم ــد، نم ــد آم ــد خواه ــه كمــي بع  ، ك

φαινομενονهمان είδος  است از يكφάντασμα )phantasma = و در از شكل افتادگيِ آن)منظر ،.  
33. ίδέα 

رو،  ود برخوردار نيست، و از ايـن كند از وج آنچه تغيير مي. است ίδέαدر تفكر افالطون، بقا متعلق به . 34
  .است شدناز نظر او، وجود يا بودن در تقابل با 

35. τρόπος 
36. ποιείν 
37. όν τή άληθείαι 
38. όν φαινομενον 

  .موجود در ناپوشيدگي، حقيقتاً موجود. 39
40. τρόπω τινί 
41. ή φύσει κλίνη 

42 .ή έστι، quid est ،quidditas ،Wessen ي، آنچه در موجـود ذاتـي اسـت، آنچـه     تعبير به. يا ذات
  .)Heidegger, 1991, pp.179-180: نك(، هست τελέως όνواسطة آن همان كه بايد،  موجود به

43. τουτο ειδωλον 
44. ειδωλον 
45. επιστάτης 
46. φύσιν φύει 
47. φυτουργος 
48. δημιουργος κλίνης 

منظـور اسـتفاده عـامِ     آنهـا بـه  «دست نيسـتند،  هاي صنعتگر يا همان ابزارها، چيزهايي صرفاً پيشِ  ساخته
آنهايي كه بـا يكـديگر سـكني    . گزينند و با يكديگر هستند اند كه با يكديگر سكني مي كساني ساخته شده

. شود ناميده مي δημιουργοςرو، صنعتگر  از اين). Ibid, p.174(» مردم، هستند ]يا[، δημοςگزينند  مي
  ).Ibid, p.176(» كشانَد ه حضور قابل مشاهده حسي ميكسي است كه نمود چيزي را ب«او 

49. μιμητής ού εκείνοι δημιουργοί 
50. το τριτον γέννημα 
51. μιμητής 
52. φάντασμα 

به انواع هنري بسياري بسط مي يابـد و در اينجـا گويـا     μίμησιςچنانكه آمد، در اين مكالمه دامنة مفهوم . 53
  .مايه بحث خود قرار داده است اي براي هنرهاي تقليدگر برگزيده و دست مونهعنوان ن افالطون هنر نقاشي را به
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54. πόρρω άρα που τού αληθους ή μιμητική έστιν 
55. ύλη-μορφή 
56. έκφανέστατον 
57. φαίνεσθαι 
58. τρέφεται 

 ,Heidegger(» فهمِ وجود، خود مشخصة وجود دازاين اسـت «مقايسه كنيد با ديدگاه خود هايدگر؛ . 59
1996, p.71.(  

60. άτελής 
61. τροφή δοξαστη 
62. λανθανει 
63. λήθη 
64. όμοίωμα 

واسطة تعلق يافتنش به چيزهاي محسوس به  در اين جهانِ صيرورت هر لحظه به είδοςگونه كه  آن. 65
  . نمايد مي ]متفاوت[نحوي 

66. έρως  
  .آن بلكه در معنايي وجودشناسانه بايد فهميدشناسانه  گمان در اينجا مفهوم اروتيك را نه در معناي روان بي. 67

68. έρασμιώτατον 
فهمد،  ، كه هايدگر آنها را در پيوند با يكديگر فهميده ميέρασμιώτατονو  έρωςدر توضيح نسبت . 69

عنـوان   بـه  έρασμιώτατονگيرد، و  انسان را فرامي) =stimmung(مثابة يك حال  به έρως: بايد گفت
جانب امر بعيـد، يعنـي    در چنين حالي انسان به. شود ر زيبا چنين حالي را سبب ميهاي ام يكي از مشخصه
در آنجا افالطون اشاره جـالبي  . گواه آورد فايدروستوان از خود مكالمه  باره مي در اين. گردد وجود، رها مي

منـد، و  نا اروسِ دارنـدة بـالَش مـي   ) هـا  انسـان =(ميرايـان  «كند كه  به قطعه شعري منسوب به هومر مي
زيرا بال بخشـيدنْ او را همچـون   [بخشندة بال، زيرا او را توانايي بال بخشيدن است ) خدايان=(ناميرايان 

عنوان مشخصـة   شايد بتوان بخشيدنِ بال، كه در اينجا به). Plato, 1972, p.252(» ]يك ضرورت است
همچنـين  . اسـازنده اسـت  دانست كه ره έρασμιώτατονاي به  معرفي شده است، را اشاره έρωςاصليِ 

آورد، در  بر زبان مي έρωςدر نقلِ نسبِ  مهمانيشايد بتوان جويندگي و تالش را كه افالطون در مكالمه 
، زاده شد، خـدايان جشـني بـا    زيباييروزي كه آفروديت، خداي «در آنجا آمده است . همين جهت فهميد

در . است، در ميان آنان بـود  ندگي و تالشجويشكوه برپا كرده بودند و پوروس پسر متيس نيز كه خداي 
. پايان جشن، پنيا كه نياز و تنگدستي است، آمد و بر در ايستاد، بدان اميد كه از سفرة خدايان نصيبي ببـرد 

پوروس كه از نكتار سرمست بود، روي به باغ زئوس نهاد و چون خسته و سرگران بود، در باغ بـه خـواب   
اي انديشيد تا از پوروس كودكي پيدا كند و بدين منظور در  ن آمده بود حيلهجا پنيا كه از تهيدستي به. رفت

  ).Plato, 1993, p.203(» آبستن شد έρωςآغوش پوروس آرميد و به 
70. νοήσις 

گفتة افالطون، امر زيبـا از طريـق    در اينجا مقصود از درك وجود به ادراك حسي ديدن است، زيرا به. 71
ترينِ انحاي دريافـت   زيرا نگاه كردن دقيق«شود،  ها داده مي ديدن به انسان ترين نحو ادراك، يعني روشن

  .ترين نحو دريافت وجود تعبير هايدگر، عالي و نيز، به) Plato, 1972, p.250(» چيزها از طريق بدن است
72. μή όν 
73. τό καλόν 
74. τό άγαθόν 
75. άληθές 
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  ).ناموجود( όν μή ότيا حتي . 76
77. δόξα 
78. εικασια 
79. είκώνης 

  ).Plato, 1968, p.413(هنر تصوير موجودات را مي سازد . 80
81. μέθεξις 

  .έπιστήμηبا  τεχνήتعبيري، گسست پيوند  يا به. 82
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