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 ترجمۀ فارسی یادداشت

هنر وجود دارد.  ۀشناسی و فلسفشماری در موضوع زیباییانگشتدود و عدر زبان فارسی منابع م
کتاب ۀعمد که فصول و ساختار آناین  محور لهئمسها نظمی موضوعی یا ها نیز درآمدهایی هستند 

اند محور نگاشته شده است که گرچه آثاری پیشگام بودهلیفی با ساختاری فیلسوفأکتاب ت چند تنهادارند. 
و وضوح در گزارش آراء نیاز به بازنگری و بازنویسی جدی دارند. درآمدهای موضوعی معمول  لحاظ  دقت اما به

تحلیلی  ۀهنر در سنت فلسف ۀاما بیشتر به موضوعات مطرح در  فلسف ،اندگرچه در نوع خود مفید و ضروری
ها نیز این کتاب محور عموم خورد.ها به چشم میای کمتر در آنقاره ۀپردازند و مباحث جاری در فلسفمی

 اند.مسئلۀ تعریف هنر است و فصول اندکی را به مباحث و مسائل جدیدتر اختصاص داده
مند است که هم محور دارد از این امتیاز بهرهکه ساختاری فیلسوف شناسیمتفکران بزرگ زیبایی  کتاب

است و  پرداختهفصولی را به متفکران کالسیک از ارسطو تا هگل اختصاص داده و هم به متفکران معاصر 
هم به متفکران سنت تحلیلی  ،فصول کتاباما  ،ها به سنت تحلیلی تعّلق دارندهرچند نویسندگاِن فصل

مسائل و  ،این کتابمتفکرمحوِر رویکرد  به جهتتوان گفت میهمچنین . ایهم سنت قاره پردازند ومی
پرداخته شده تر به آرای متفکران شکلی منسجمو به ،اندشده در آن به بحث گذاشتهتری موضوعات گسترده

آرای  است مجموع روان و خوانا است و سعی شده درکتاب  اما اند،ها متفاوت. گرچه نویسندگان فصلاست
ممکن، مستدل و مستند گزارش شود و جزئیاتی که ممکن بود دشواری و غموضی حّد  اصلی هر متفکر تا

اثری مقدماتی در این حوزه است  حاضر کتابالبته غیرضروری در بحث ایجاد کنند کنار نهاده شده است. 
 جهتاز این . دونگاری و متون خود متفکران رجوع شآثار تک تر الزم است بهو برای مباحث تخصصی

این اثر توان گفت می. گرفته است می تواند راهنمای مفیدی باشدهر فصل قرار  انتهایدر که  ایهکتابنام
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های عنوان متنی درسی برای دورهتواند بهو می استمندان و پژوهشگران هنر و فلسفه همنبعی مفید برای عالق
 شناسی و آراء متفکران در باب هنر به کار آید. زیبایی تاریخ

های مرتبط انتخاب فصل ۀبرای ترجم ،شان در این حوزهمترجمان این کتاب بر اساس سابقه و تخصص
ها در سازی و انتخاب نهایی معادلجهت قبول این دعوت سپاسگزارم. یکدستایشان به ۀشدند و از هم

شوار و البته ضروری که ممکن است همواره با ترجیح مترجمان یکسان ای است دچنین کتابی وظیفه
ویراستار از تغییر  ها با متنترجمهکامل  ۀو مقابل ممکن،حّد  سازی، آن هم تاجز اعمال این یکساننباشد. به

دوست و باقرزاده ناشر دانش سعید در نهایت از آقای نثر و سبک خاص هر مترجم اجتناب کرده است.
را فراهم آن شرایط الزم برای ترجمه و انتشار مطلوب  امکانات و ۀکنم که همهنرآشنای این کتاب تشکر می

 آوردند. 
 

یار امیر ماز



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :کتاب معرفی نویسندگان

مدرس ممتاز فلسفه در دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون )نیوزیلند( است. او مقاالتی را در  ساندرا باکاراک
دیافتن تاریخی در تفسیر و تفرّ  صاحبیت اثر در آثار هنری جمعی، نقش بسترِ  ۀلئمس ۀها دربارمجالت و کتاب

 فیلم نگاشته است. ۀاثر و فلسف
کادمی بریتانیا و ر ۀفلسف ۀاستاد بازنشست ملکوم باد  ۀیس جامعئذهن و منطق در دانشگاه کالج لندن، عضو آ

 شناختیزیباییجستارهای و  شناختی طبیعتزیبایی نهادنارج از آثار اخیر اوشناسی است. بریتانیایی زیبایی
 است.

 ۀیس پیشین جامعئاستاد ممتاز فلسفه در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیتی نیویورک و ر نوئل کرول
 هنر در سه بعد ،ها و مقاالتشکتاب شناسی است. اخیرترین کتاب او در فهرست طوالنِی آمریکایی زیبایی

 است.
فیلم: متون  ۀفلسفگر همکار در کتاب استادیار فلسفه در کالج کارلتون )آمریکا( است. او تدوین کارن نجالا  

 است. ارسطو و فن شعر ۀکتاب راهنمای راتلج درباراکنون در حال نگارش بوده و هم  مقدماتی
ویژه شناسی، بهاستاد فلسفه در دانشگاه مک گیل )کانادا( است. او آثار بسیاری در زیبایی دیوید دیویس

هنر  ۀفیلم، عکاسی، ادبیات و هنرهای تجسمی منتشر کرده است. او نویسند ۀموضوعات مرتبط با فلسف
 است. هنرهای اجرایی ۀفلسفو  ،شناسی و ادبیاتزیبایی، اجرا ۀمثاببه

و  ،زندگی و مدرنیتهادبیات، های اخیر او کتاب استاد فلسفه در سوارتمور کالج )آمریکا( است. لدریجریچارد اِ 
 اند.بوده و نقد ادبی: نتایج شکاکیت اولاستنلی ک همکاری او اب شدهتدوین ایهمجموع
 شناسی و نقد ادبیژورنال زیباییاستاد پژوهشگر فلسفه در دانشگاه تمپل )آمریکا( و سردبیر  گینیسوزان ف
شناسی خواندن بااحساس: زیبایی ۀها نگاشته و نویسنداو مقاالت بسیاری در مجالت و کتاب است.
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 است. نهادنارج
ایتالیایی دانته  هیس سابق جامعئدر دانشگاه فلورانس )ایتالیا( و ر اقرون وسط ۀاستاد فلسف جیان کارلو گارفانینی

 نگاشتهبین اخالق و سیاست در قرون سیزدهم و چهاردهم  ویژه با تمرکز بر نسبِت است. او مقاالت بسیاری به
 است.

استاد علوم انسانی و استاد فلسفه در کالج ویلیام و ماری )آمریکا( است. آثار اخیر او از این  گلدمناچ.  آلن
امیال و  از درون: الیلیدو  ،قواعد عملی: کی به آنان نیاز داریم و کی نداریم؛ شناختیارزش زیباییند: اقرار

 .هاارزش
پژوهشی او کانت،  ۀاستادیار فلسفه در دانشگاه کانزاس )آمریکا( است. عالیق عمد نکینزاسکات ِج 

 هر کدام مقاالت متعددی به چاپ رسانده است.  ۀکه دربار، اندایدئالیسم آلمانی و نیچه
منطق و  ۀاصلی او فلسف مشغولیدل)بریتانیا( است.  مدرس ممتاز فلسفه در دانشگاه گالسکو گری کمپ

کواین در  خواهد شدزودی منتشر او که به اثرشناسی دارد. اخیرترین ای جدی به زیباییما عالقهزبان است ا
 است. برابر دیویدسون: صدق، ارجاع و معنا

موضوعات  در فراوانیمقاالت  ۀاست. او نویسند استاد فلسفه در دانشگاه دولتی سن خوزه ) آمریکا( توماس لدی
شناسی زندگی روزمره بایییشناسی پراگماتیستی و ززیبایی شناسی معماری،تفسیر هنر، خالقیت، زیبایی

 است.
ای در دانشگاه براون )آمریکا( است. کتاب اخیر او  با عنوان  ای و مقایسهاستاد ادبیات فلسفه ترشری دگرهار
 شود.زودی منتشر میبه مدرنشناسی آمدن: اشکال پیروی در اندیشه و زیباییپس

 شناسییایییژورنال بریتانیایی ز مدرس ممتاز در دانشگاه دورهام )بریتانیا( و سردبیر همکارِ  نزکلِ الیزابت ِش 
 .است هراسدکسی از هنر مفهومی میچه کتاب گر مشترکو تدوین شناسی و اخالقزیبایی لفؤاست. او م

ها در مجالت و کتاب)آمریکا( است. او مقاالتی در  دانشیار فلسفه در کالج الفایت یوزف شیبر
 قرن بیستم دارد. تحلیلِی ۀ و تاریخ فلسف مدرن ۀزبان، تاریخ فلسف ۀشناسی، فلسفمعرفت

آثار : هایکتاباست. از جمله آثار متعدد او  استاد فلسفه در دانشگاه مرکزی میشیگان )آمریکا( رِک رابرت استِ 
.است هنر ۀشناسی و فلسفزیباییو  ،تعبیر: هنر، گفتار و قانون تفسیر و؛ هنری: تعریف، معنا، ارزش



 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 *مقدمه
 الساندرو ُجواِنلی
 امیر مازیار

 
این مجموعه  تاریخی آن بیفکند. تحّولشناسی باید نگاهی دقیق به امروزه هر رویکردی به زیبایی

 ،اندبزرگی که به این رشته در سرتاسر تاریخش شکل بخشیده متفکراندر پی آن است تا با نگاه به 
اثبات  ،اندگرد آمده اینجاکه مقاالتی که در چنان شناسی فلسفی فراهم آورد.بر زیبایی کّلیمروری 

 ِخ تاری شناختی از زمان پیدایِش زیبایی ۀند عالیق فلسفی به موضوعات مرتبط با هنر و تجربنکمی
و وجود  های هنری در سرتاسر تاریخ بشربا توجه به وجود سنت اند.غرب با آن همراه بوده ۀفلسف

روزمره  ۀشناختی اشیایی که در طبیعت، هنر یا تجربزیبایی نهادنمیلی طبیعی در بشر برای ارج
 انگیز باشد.شود این امر نباید شگفتیافت می

معاصر  ۀاست. استفاد پدید آمده ا  اخیر ،فلسفی منسجِم  ۀیک رشتشناسی در مقام اما زیبایی
مگارتن او( مرهون الکساندر بحّسیمعنای ادراک یونانی بهاستتیکوس )از « استتیک» ۀاز واژ

( برای داللت بر علم 4591اش در باب شعر )در رساله 1735( است که آن را در سال 1762-1717)
 حکم ۀنقد قواش بر در مقدمه 1790کانت بود که در گرفت. این  به کارخوذ از حواس أم هایستهدان

 

زبان بود و شناسی در کشورهای انگلیسیهایی از ابتدای این مقدمه که مربوط با وضعیت رشتۀ زیباییبخش    *
 اند.رسید حذف شدهنظر نمیزبان مفید بهخوانندۀ فارسیهایی از انتهای آن که برای بخش
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ل ئمسا (.,1004 95)خواند « استتیکی»را « ناظر بر امر زیبا و امر واال در طبیعت یا هنر»احکام 
 بنگرید بهدر قرن نوزدهم ) ترکاملشکل در قرن هجدهم و در واقع به ه _پیش از آنک شناختییزیبای

بخشی از  به یکسان موردتوجه قرار گیرند ،ای متمایزرشتهقالب در  _هگل( ۀفصل ششم دربار
شناختی یا تری بودند که به موضوعات مابعدالطبیعی، معرفتهای فلسفی گستردهپژوهش

 1شد.پرداخته می هاآنهای مربوط به هنرهای خاص به سیاسی معطوف بودند یا در رساله
 رودبه کار می «هنر ۀفلسف»شکلی مترادف با اغلب به «شناسیزیبایی»باید متذکر شد که امروزه 
اش شناسانه)استتیک( در معنای ریشه« شناسیزیبایی» ۀگردد(. واژ)کاربردی که به هگل بازمی

شناختی فراتر از قلمرو موضوعات زیبایی دارد. «هنر ۀفلسف»تر و هم محدودتر از گسترده معنایی هم  
شناختی در خارج دارند چراکه زیبایی و دیگر کیفیات زیباییرود که به هنر ارتباط هایی میپرسش

شوند. از طرف یافت مینیز آدمی  های طبیعی و مصنوعات غیرهنرِی و محیط ءاز قلمرو هنر در اشیا
شناختی های زیباییها یا تجربههنرها هیچ ارتباطی با ویژگی ۀموضوعات بسیاری دربار دیگر،

ترین معنایش لحاظ کنیم )در باب امر شناختی را در وسیعزیبایی ۀندارند حتی اگر تجرب
های قالبهنر چیست، ذات  اینکه فصل هجدهم بخش نخست(. بنگرید بهشناختی زیبایی

تفسیر اثر هنری مستلزم چه اموری  ،اندهاییآثار هنری دارای چه ارزش ،گوناگون هنری چیست
هایی از این کند و پرسشفرد ایفا میشخصی هر هنر چه نقشی در جامعه یا در رشد اخالق  است،

شناختی زیباییهایی پرسشواسطه اما بی ،اندیهنر ۀهایی فلسفها پرسشدست و فراتر از این
)برای مثال  شناسیهنر به زیبایی ۀدادن فلسفهایی برای تقلیلواقع، تالش در آیندنظر نمیبه

هنر  بهشناختی طبیعت زیبایی نهادنارجتقلیل مونرو بیردزلی( یا  ۀفصل سیزدهم دربار بنگرید به
نخست  ۀدر وهل ،هجدهم بخش نخست( لریچارد ولهایم و فص ۀفصل پانزدهم دربار بنگرید به)

 هنر است. ۀشناسی و فلسفزیبایی میانتمایزی  گرفتنفرض متضمن
که  شناسی[هنر و زیبایی ۀ]بین فلسف رغم این مالحظات مهم، و با درنظرداشتن افتراقیبه

شناختی که فراتر از قلمرو هنر زیبایی یلئاستتیک است و وجود مسا ۀشناسی واژهبرآمده از ریش
ضررتر از آن است که در ادامه اسباب یهنر ب ۀبا فلسف یشناسییبایدانستِن ز کسانی روند،می

 .شود ینگران
با معانی متفاوت هنر هم هست: هنری  معنای مواجههشناسی بهشدن با تاریخ زیباییهمراه
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صنایع اری( یا متمایز از آنچه ما امروز هایی فنی )مانند نّج که برای یونانیان باستان متمایز از فعالیت
بسته با هم ،قرون وسطا همچون ب،نبود؛ یا اغل گری(خوانیم )نظیر بافندگی یا سفالمی دستی

قرن هجدهم بود که مفهوم هنرهای زیبا ظاهر  نخسِت  ۀدر نیم صرفا   های دینی بود.نهادها و آیین
 ۀ( و شارل باتو که در رسال1670-1772) دوبوژان باپتیست  همچونمتفکرانی  دستبه همآن شد

هنرهای زیبا را پیش  ۀیافتوحدت نخستین نظاِم  1776به سال  هنرهای زیبا فروکاسته به اصلی واحد
 محوری بوده است.مفهوم ای مفهوم هنرهای عامه یا تودهیکم وو بیستدر قرن بیستم  2نهادند.

پردازند که فصلی بزرگی می متفکرویک اند به بیستاین کتاب ۀدهندای که شکلهجده مقاله
 ،اندکّلیدو مرور  ۀدربرگیرند همچنیناختصاص داده شده است و  هاآنیا بخشی از یک فصل به 

 ت معاصر )فصل هجدهم(.تحّوال)فصل سوم( و دیگری مرور  وسطاشناسی قرون زیبایی ریکی مرو
پرداخته شده  هاآنکه به  متفکرانیرو فهرست بینانه خواهد بود و ازاینطلبی غیرواقع طلب جامعیت  

از  اند.نهاده شده جهت دستیابی به دو هدف باارزش برخی چیزها کناربه گزینشی است. ضرورتا  
 ۀدر رد معموال  قرن بیستم گشوده شده است که  ۀهای برجستبرای برخی از چهرهطرفی فضایی 

مارتین هایدگر، والتر بنیامین و  دارند: تعّلق «ایقاره ۀفلسف» ۀگیرند و به حوزفیلسوفان تحلیلی قرار نمی
ص شناسی معاصر اختصاتوجهی به زیباییدر این مجموعه حجم قابل از طرف دیگر، تئودور آدورنو.

ردزلی، یمربوط است که به مونرو ب1950شناسی بعد از یعنی شش فصل به زیبایی، داده شده است
ت معاصر تحّوالباب  پردازند و فصلی درنلسون گودمن، ریچارد ولهایم، آرتور دانتو و کندل والتون می

های ست. باید متذکر شد که این فصل نهایی در حجمی محدود به دیدگاههاآنمکمل 
خصوص فرانک اختصاص داده نشده است به هاآنپردازد که فصلی به های مهمی میشخصیت

 بحث تفصیلی در این فصل اغلب به حالدرعین(. 1962- ( و جورج دیکی )1932-1996سیبلی )
شناسی کنونی اختصاص دارد. بسیار های برجسته در زیباییخی چهرههای برباب دیدگاه

 اند.های برجستهتن از نویسندگان این کتاب در میان این چهره برانگیز است که چندشوق
دقت و کمال بحث بیفزایند تا خوانندگانی با ها خواسته شده که وضوح را بهاز نویسندگان فصل

موردبحث  متفکرانهای اصلی سطوح متفاوت آشنایی با قواعد پژوهش فلسفی بتوانند به اندیشه
تنها خواستنی بلکه رسیدنی کند که این امر نهدست یابند. فصولی که ایشان فراهم آوردند اثبات می

 ۀخواهد چیزی دربارتواند فردی مبتدی باشد که میرو مخاطب این کتاب هم مینیز بوده است. ازاین
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اندازهای چشم حوزه دارد و در پیای که آشنایی بهتری با این شناسی بداند و هم خوانندهقلمرو زیبایی
در حکم مکملی برای  توانداین کتاب می گ است. طبیعتا  بزر متفکراناین  ۀبخشی درباربصیرت

ای که در انتهای هر فصل کتابنامه در گرفته شود. به همین منظور به کار متفکرانمکتوبات اصلی این 
 شده است. دادهمطالعه بیشتر  افزوده شده منابع اصلی فهرست شده و پیشنهاداتی برای

 ۀمطالع وۀترین شیتواند مستقل از فصول دیگر خوانده شود. البته طبیعیهر فصل کامل است و می
شناسی زیبایی بندی تاریخی معمول از این قرار است:تقسیم این فصول تبعیت از نظم تاریخی است.

 ۀ)فصل سه(؛ دور وسطاشناسی قرون و افالطون(؛ زیبایی ارسطو ۀ)فصول یک و دو دربار ؛باستان
قرن هجدهم و نوزدهم )فصول شش و هفت، که  هیوم و کانت(؛ ۀدربار )فصول چهار و پنج، جدید

معاصر که به بخش نخست قرن بیستم )فصول هشت تا ۀ شوپنهاور و نیچه است(؛ دور هگل، ۀدربار
 .شودیمصول سیزده تا هجده( تقسیم دوم قرن بیستم تا امروز )ف ۀدوازده از کروچه تا آدورنو( و نیم

 

 :هانوشتپی
ارسطو و متفکران  ،آثار افالطون ،ترهای گستردهشناختی در چهارچوبهای زیبایینمونۀ واردساختن پرسش .1

های هنری خاص مجددا  با ارسطو و هیوم در جستارش ( است. رویکرد به قالب3تا  1قرون وسطا )فصول 
دربارۀ آثاری چون ده کتاب  ،های الگووارتریابد. اما نمونه( مصداق می6بخش  7تراژدی )فصل  ۀدربار

 ند.هست ( اثر لئون باتیستا آلبرتی4511) نقاشی ۀدربار( اثر ویتُرویوس یا 1004) معماری
 آمده است. (4594/4591و نظام هنرها در کریستلر )« هنرهای زیبا»شرح کالسیک ظهور مفهوم  .2
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 افالطون                                                                                            1
 (.م .پ 113_113)حدود 

 رابرت اسِتِکر
 صالح نجفی

 
برخورد افالطون با هنرها این است که او معتقد بود باید یک شکل خاص از مشهورترین نقل دربارۀ 

در جمهوری ]آرمانی[ قدغن کرد. مدعای دیگری که بسیاری به او نسبت را  _یعنی شعر _هنر
شناسی را مرور ییدهند این است که هنر اساسا  بازنمایی است. چه بسا کسانی که تاریِخ زیبامی
 کنند.افالطون به همین قدر بسنده میکنند در مورد می

ها را کنار بگذاریم. افالطون به بنابراین در همین ابتدا باید میزها را جمع کنیم و این فرض
، او بههیچ وجه هرگونه هیچیک از این دو امری که مایۀ بیشترین شهرتش بوده است معتقد نبود. اوال 

ها هنوز کرد که آدموارد شعر و شاعری بر د انتقاد مهم فعالیت شعری را قدغن نکرد. بله، افالطون چن
روند، و بسیاری از کارکردهایی را که در آتِن زمانۀ او به شعر نسبت کلنجار می هاآنکه هنوز است با 

دادند از شعر سلب کرد، کارکردهایی که هنرهای مبتنی بر بازنمایی هنوز که هنوز است برای ما می
برای شعر قائل به نقشی  حالدرعینت بر شعر و ممّیزی بسیاری از شعرها بود اما دارند. او مدافع نظار

مثابۀ در ثانی، افالطون هرگز هنر را به بود. مراحل تربیت رهبران حکومت کننده در اولینتعیین
یازد. کند و راستش با هیچ لفظ دیگری هم به تعریف هنر دست نمیبازنمایی تعریف نمی



 شناسیزیبایی بزرگمتفکران                                                                                                                                                                01

 

ترجمه ( representation)« بازنمایی»درستی به ای یونانی که گاهی به، واژه(mimēsis) میِمسیس
 (image-making) «تصویرسازی»یا  (imitation) «تقلید/محاکات»شود، اما دیگر مواقع باید به می

چند شاخۀ هنر دارد، اما  بهراجعای در تفکر او کنندهدهندۀ تعیینترجمه شود، نقش سازمان
وقت هیچ خوانیم دغدغۀ اصلی افالطون نبود. اوکردن آنچه ما امروزه هنرهای زیبا میعریفموضوع ت

: ، در حالی که این سؤال را در مورد دیگر موضوعات مطرح می«هنر چیست؟»پرسد، نمی کند، مثال 
 او از جهت دیگری به هنرها عالقه داشت.«. دینداری چیست؟»یا « عدالت چیست؟»

شد که رابطۀ نزدیکی با هنرها داشت: تأثیر لی میئمسا ون به هنرها مربوط بهاصل عالقۀ افالط
ها، نقشی که هنرها باید در جامعه ایفا کنند. در آتِن ها؛ ارزش هنرها؛ و با توجه به اینهنرها بر انسان

زمانۀ افالطون، گمان بر این بود که شعر مخزن سرشاری است هم برای معرفت هم برای حکمت. 
طور پرسد آیا شعر بهعر شایستۀ این مقام ارجمند است یا نه، بلکه میپرسد آیا شتنها میافالطون نه

 طور کلی ممکن است مانعی در راه تحصیل این دو خیر باشد. خاص و هنر به
اند هم تأثیر حاالت ذهنی بیانگر کند که شعر و دیگر هنرها هم  در ثانی، افالطون تصدیق می

پرسد آیا این چیز خوبی است یا بد گذارند. ولی میجا میعاطفی نیرومندی در مخاطبان خود به
گذرد این سؤال هنرها درمی بهراجعای که از مرزهای تفکر افالطون مایهاست. و سرانجام، درون

های سمعی و بصری است که آیا باید هرگونه لذت و خوشی را خیر شمرد. در این تفکر، لذت
افالطون تصدیق  نامید.شناختی زیباییلذت توان امروزه گنجانده شده است_ چیزی که می

کند که برند اما سؤال میراستی از آن چیزها لذت میبه« دلباختگان مناظر و اصوات»کند که می
. تفکر (151b ، کتاب پنجم،جمهوری) آیا این لذت همیشه چیزی دارای ارزش مثبت است.

توان نقد ارزش هنری در کار افالطون خواند_ بخش دربارۀ این موضوعات _ چیزی که می افالطون
اصلی مطالب این فصل را شکل خواهد داد، اما باید ابتدا تکلیف خود را با آن مفهومی از هنر که او 

 روشن کنیم. دهددست می به
 
 افالطون و مفهوم هنر. 1

باره های گوناگون هنر نظیر شعر و موسیقی و نقاشی مطالبی نوشت اما دراینافالطون در مورد شاخه
ها منزلۀ شکلها بهیتر نظر داشت که بتواند به این فعانظر هست که آیا افالطون مفهومی داختالف


