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رويكرد انتقادي افالطون نسبت به شعر و شاعرانهاي  نقي باقرشاهي؛ مؤلفه ميثم دادخواه، علي  

��ان ا����ن ���� �  ���د ادی رو �� ������� و �   
  ١دادخواه ثميم

  ٢باقرشاهي نقي علي

                 دهيچک

 يآتن ح شعر و شاعرانيکه به تقب ييپس از بخشها يجمهورافالطون در محاوره 
ش حکم يخو ياين محاوره به اخراج آنان از اتوپيدر کتاب دهم از هم ،پردازديم

ن يم شاعرانه بوده و همچنياو سرشار از مفاه آثار خود ،ن حالياما در ع ،ميدهد
 اينروزا. د استيکالمش سرشار از احترام و ترد ميكندآنجا که از شاعران صحبت 

کال چه يپارادوکس سرشتن يم در پس ايابيم تا بيبدنبال آن هست نوشتارن يدر ا
کرد افالطون نسبت به ين روياز ا ينييتب ميتوانچگونه  و نهفته است يقتيحق

ا آنچه مورد نکوهش افالطون است کاربرد شاعران يشاعران ارائه داد و اساساً آ
پاسخ را در  ديبانکه ياا يشعر مورد انتقاد اوست و  ا ذات خودياز شعر است  يآتن
در نظر نگارندگان  د؟يو مشکل را در مخاطبان شعر د جستجو کرد يگريد يجا

قائل  ،در آتن يت شعرمهم سن يهالفهؤاز م يکيم يرياگر بپذحاضر،  نوشتار
 يباق يريت اساطاست که روح غالب آن سن يشعر ياز معرفت برا يشدن وجه
که فراتر م يرين در نظر بگيو همچن ان استيم سوفسطائيان و تعالينيشيمانده از پ

است و يله اول افالطون سئشناسانه، اساساً مس شناسانه و معرفتياز مباحث هست
ن يد که در ايم رسيجه خواهين نتيبسامان است، به ا ياسيک نظام سياستقرار 
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افالطون قابل  ياسيکه دارد با آرمان س ياتيآتن با خصوص يا، سنّت شعرياتوپ
ا ياستقرار اتوپ يت را برايم و تربيتعلا نظام يا يديچرا که اگر پا ؛ستيجمع ن
ان اسطوره و يخود را بر بن يوارهايا بخواهد ديدين پايم، حال اگر ايبدان يضرور
ن آرمانشهر از ابتدا يف ايبنا کند، تکل يمنبع معرفت ةمثابب يم سوفسطائيتعال

ن يبه ا ميتوانز يافالطون ن فلسفة يشناسن از وجه معرفتيهمچن. مشخص است
شناسانه آنطور که امروزه ما از آن  ييبايز ييبايان زيم زيک شد و از تماينزد لهئمس

مد نظر افالطون که  يمثال ييباياست، با ز يمتجل يم و در آثار هنريکنيصحبت م
 ليذ يشناختييبايز ييبايدر نظر افالطون ز. قت است، سخن گفتيهمان حق

که  ييل ارزشهافقط شام »بايز«از واژه  ويصود مق اينروازو  است يمثال ييبايز
را  يو معرفت ياخالق ي، بلکه ارزشهايستم نيناميم يشناس ييبايامروزه آنها را ز

د بحث اخراج شاعران يعام و خاص با ييباين موضوع زيل ايرد و ذيگيهم دربرم
  .نمود يا را بازخوانياز اتوپ

 ييبايا، زيديا، پايافالطون، شعر، شاعران، اتوپ ::::هاهاهاهادواژهدواژهدواژهدواژهييييکلکلکلکل

*      *      *    

  مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 ميشنوندو  ميخوانند يدارند، وقت يفرزانگو که دل در گرو حکمت  يکسان يبرا
که  ميكندم يترس شيدر فلسفه خو يو پدر فلسفه، آرمانشهر ين بانيا ،که افالطون
که چرا  ميشود طرحمبرايشان ال سؤن يا ست،يشاعران ن يبرا ييدر آنجا جا
گرفته تا  ٢دويسهاز  يسان بزرگ آتنينوشنامهيگر نمايو دسرا حماسه١مرِهو ،افالطون
خود  ينه آرمانياز مدس را ينويکمد، شاعر ٤انوستوفسيآرس و يون يتراژد ٣آگاتُن
ح شاعران يبقبه ت يجمهور ةاز محاور مم و سودر کتاب دو او ابتدا! ؟ميكنداخراج 

هم حکم به اخراج کتاب دکتفا نکرده و در ا اهرزنشن نقدها و سيپردازد، اما به ايم
افالطون در  ،خ آمدهيکه در تار ميشودتر يجد آنجا مسئله. ميدهدنه يآنان از مد
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سقراط،  ي، اما پس از قبول شاگرداست س بودهينو يتراژدز ينخودش  ،يجوان
 ميتصمن ينکه چرا افالطون به ايا .سپارديمبه آتش  اخود ر يجوانة دور يهارودهس
مقوله فهم برخورد او با  يدر سر داشته، برا چه سوزاندن اشعارشد و در لحظه يرس

يي  خواننده هر يابر گر آنچهيد ياز سو. است ياتيار مهم و حيبس شعر و شاعران
 ان داشتن حسي، جرميشود افالطون روشن مجموعه محاوراتل با اودر برخورد 
ن يا ميشودنجا مطرح يکه در ا يالؤحال س .ن آثار استيدر ا يادب يشاعرانه و غنا

 ا آنچه مورديکرد ارائه داد و اساساً آين روياز ا ينييتب ميتوان که چگونه است
شعر مورد خود  ا ذاتياز شعر است  يتنآ نکوهش افالطون است کاربرد شاعران

جستجو کرد و مشکل را در  يگريد يد در جاينکه پاسخ را بايا اياوست و  قادانت
هنر را محکوم  ،قتينام حقش بيخو يشناسييبايافالطون در زنکه يد؟ اين دمخاطبا
شاعران قائل  يکه او برا يحترامن محکوم نمودن با در نظرگرفتن ايا نکهيو ا ميكند

کال است يکسپارادو ي، به نوعاو رآثا اعرانه درش روح نکه وجوديان ياست و همچن
ن مورد يدر ا بهتر است ،گريد ياز سو. رديقرار بگتر يجد يد مورد بررسيباا نه، ي

افالطون را در کنار اصول  ةه فلسفشناسانشناسانه و معرفتيهستاصول خاص 
د و يرس مسئله نيصواب در مورد ا نِيرق يبه درک بتوان است او قرار داد تايس

 ياسينظام س ياساس يهايژگيو بارا در برخورد  يآتنشعر  ياهمؤلفه نيهمچن
از چند  ييپاسخها ميشودتالش  حاضر نوشتاردر  ازاينرو. نمود يافالطون بررس

  .شود شها دادهسرن پيا ظر مختلف بهنم

        ز افالطون با شاعرانز افالطون با شاعرانز افالطون با شاعرانز افالطون با شاعرانييييآمآمآمآمکرد دوگانه و تناقضکرد دوگانه و تناقضکرد دوگانه و تناقضکرد دوگانه و تناقضييييرورورورو

 شيفاضله خو نهياست که حکم به اخراج شاعران از مد يافالطون همان کس
 يگريعبارات د مرد نينامد، اما هميزن مبيگر، دروغگو و فروآنها را جادو  ميدهد
ان يشاعران مفسران خدا«، »است ميواال و فخ يوانگيشعر د« :ن دست هم داردياز ا

 شاعران سبک روح،« ،»هستند زيانگو اعجاب مقدس يشاعران مردان«، »هستند
محاورات او  يجايرا در جا ين تضاد و دوگانگيا . ...و» ندو مقدس ندهيپرگشا
ست که ين يموضوع ،يآتن يسراحماسه ،او به هومر هد، عالقيبه وضوح د ميتوان

ز را يسحرآم ةن جاذبيا تو خود ايز، آيدوست عز يا«: کرد يبتوان از آن چشمپوش
نده هم هومر باشد؟ گفت آن جاذبه را يآنگاه که گو بخصوص يکنياحساس نم
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  ) ١(.»کنمياحساس م يبخوب
و شاعر را  ميكنداد يان يهذ ينوع بعنواناز شعر  دروسيفاة محاوردر  نافالطو

از  يرا ناش يشانين پريابد و اييشتن را درنميکه خوداند يم شانيآشفته و پر يفرد
نعمت  يرا نوع يوانگيز ديآمتناقض يداند، اما باز هم به وجهيم و جنون او يانگويد

تو تها را در پرعمن نيان بزرگترين است که ما آدميا يراست«. دانديم يو بخشش اله
  ) ٢(.»است ياست که بخشش اله يوانگيآن د مرادمم؛ يآوريدست مب يوانگيد

 ييهم در جا ميكندشروع به نقد و سرزنش شاعران  ين است که او وقتيا نکته
 ميكندد ياء را توليز از اشيآمبيفر ياست که فقط ظاهر يشاعر جادوگر ميگويدکه 

د ي، برخوردش با تردميدهد قرار يديکارگران  ةکه شاعران را در زمرييو هم درجا
 او. او به شعر و شاعران است يشخص عالقه د حاصلين ترديهمراه است و ا

 ياحترام هومر يبرا ن حاليدر ع وي .هومر روشن کندبا خود را  فيتکل خواهديم
گذارد يداشته و نمدر بند شعر نگهرا که هنوز او  يفسونل است، احترام و ائاژه قيو

از  که ميشود ن امر باعثيهم. را فراموش کند يجوان يشگيخاطرات دوران شاعرپ
  :ميخوانيمن يقواندر . اد کندي» گانگانيب نيبهتر«ا يو » نيريش فرشتگان«آنها با عنوان 
 يشهاينما يند و خواستار اجرايايست به شهر بيبايم سينويرشاعران تراژدگو ا ...
 کهيکسان م،يگانگان، ما خود شاعرانينِ بيبهتر يا: مييبه آنها بگو ديباشند ما با خود
م، يز شاعرانيو ما ن ديشما شاعران... مياباشد سروده را که ممکن ين تراژديبهتر
  ) ٣(.اهشين نمايباتريان و هماوردان شما در سرودن زيرقب

ن ياز ا ميتواناما ن ،دريپذينه خود نميت است که افالطون شاعران را در مدرسن ديا
 دواريت شعر را دارد و اميلغو ممنوع يزورآ افالطون که خود نمود يموضوع چشمپوش

به  ازاينرو )4(.هماهنگ شود يبتواند با منفعت اخالقشعر  يلذت روان يست که روزا
 يشعر و شاعر بر نقد افالطون کال و دوگانهين سرشت پارادوکسيز اا ميتوانوجه نچيه

کال است که پژوهشگر را به يپارادوکس يبزنگاهها نيا يطور کلب. کرد يچشمپوش
ن ين تناقضها شده است و در پسِ ايز باعث ايابد چه چيکشد تا دريچالش م
ش يخو يالياو اگر شاعران را از آرمانشهر خ .نهفته است يتيچه واقع يکالم يهايدوگانگ
ن فرشتگان يدل در گرو بازگشت ا رايز ،ميدهدانجام  کار را با احترام ني، اميكنداخراج 
جهت مصالح و فهمد بيکه مياما زمان ،که عاشق است يسان آدمب ،ن دارديريش

دارد که از آن دست يوام ش بد است، خود راين عشق برايا يگريمهم د يتهايمسئول
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  .همراه باشددل  نخون وادار نمودن خود با يد، هر چند ايبشو
را  يرا به ثبوت برسانند ما کار آن کسان ين معنيق اگر نتوانند ايرف ياما ا گفتم
ان يجز ز يآنان ثمر يشق براعابند که يم کرد که عاشق شده و بعد دريخواه

جگر گذاشته و خود را از بند عشق آزاد  ين دندان رويآورد و بنابريبه بار نم
م عاشق ياافتهي باپسند پرورشيز يطيدر مح که ما چون ين معنيه اسازند، بيم

به قت يشعر و انطباق آن با حق يم که خوبيشويخشنود م طبعاً م وياشعر شده
  )5(.ت برسدوثب

 ديم است که افالطون به شعر عالقمند بود و شعر را ذاتاً پلسلّم نيبنابر
ش در آثار ياز قطعات شعرو  از شاعران ارتباط داشت ياريبا بسو  دانستينم

ازاينرو . است يو شعر يادب يغناز سرشار از يمحاورات او ن کرد و خوديم استفاده
م يت با شعر و نقد او از شاعران را بسنجيضد يم افالطون برايم تصميخواهيم اگر
که او چه  ميابيد دريبا. ميسبر ار افالطونيعمد از يجد يم تا به فهميد بکوشيبا

درگذرد و  شيخو از عشق خاطر آن آرمانکه حاضر شد ب داشت در سر يآرمان
آن دوران  يم که شعر در مناسبات اجتماعيينما يد بررسيبا. گذارددندان بر جگر 
از نظر . منطبق نبود ويبود که با آرمان مدنظر  ياتيها و خصوصواجد چه مؤلفه

ان فلسفه يم يميقد ةمعتقدند، به مناقش ي، چنانکه برخميتوانن مناقشه را نينگارنده ا
که افالطون اشعار خود را يهنگام. داد ليقلت يگريبر د يکيت يحجو هنرو ار
، بلکه دهدخ پاسرا  ت فلسفه بر هنريان ارجحيم يابد ةمناقشخواست ينمسوزاند 
و نه  بخورد د شکستيده بود که در آن دوره فلسفه سقراط نبايرس نظرن يبه ا وي
 يد به پايست که هنر باين نياموضوع  .ت دارديارجح ر هنراساساً فلسفه ب نکهيا

 معتقد بود که نديبيم يرا در شعر آتن ييهايژگيشود، بلکه افالطون و يفلسفه قربان
ن يا ميتوانحقق نخواهد شد وگرنه چگونه شود، آرمان او منها اصالح يژگين وياگر ا
پس همانطور  .ت با شعر متهم نموديدبه ضل يبدون دلشاعر را  ـ لسوفين فيبزرگتر
نکه يا اول: شود يد بررسيبا ياساسخواهد آمد چند نکته  ان شد و در ادامهيکه ب
دست و  ؟گر آنکه آرمان افالطون چه بوده استيست؟ ديچ ير آتنشع يهايژگيو

شکل عام و شعر به شکل خاص با آن هنر ب شده شناخته يهايژگيا وينکه آيآخر ا
 ييادن عشق سويبر ا د چشمير بايناگز ،ا نه؟ که اگر نهيآرمان واالتر منطبق است 

  .فروبست
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        ييييمنبع معرفتمنبع معرفتمنبع معرفتمنبع معرفت    ةةةةمثابمثابمثابمثابببببشعر شعر شعر شعر 

 يهامؤلفه ،افالطون يهاالوگيبا توجه به د يآتن انشعر و شاعر يشارحان برا
و  پردازنددروغ ازاينروند و و دانش منکه شاعران فاقد عليمانند ا ؛اندبرشمرده ياريبس
ر ين است، تأثيقوان شعر برخالف ،دهنديص نميشاعران خوب و بد را تشخا ي

 يو نوع انيخدا ةو بد جلوه دادن چهر دارد افسون آنان مخاطبان ومخرب شعر بر 
ان نگاه يب يبرا هامؤلفه گونهنياتکّا به ا بنظر . ...در شعر و يعدالتيگسترش و رواج ب

 يهاالوگيچرا که د ؛انجام داد ميتواناست که  ين کاريتريسطح ،به شاعران افالطون
 مسئلهقتر به يعم ينحود بيبا ازاينروست و يهام، استعاره نياز ا يافالطون خود خال

 يشعر و شاعر يها را بران مؤلفهيکه اساساً چرا افالطون ا افتيدر و ستينگر
 ميتوانها را يژگين ويا ةاست که هم يت کلّيشمارد، شعر واجد کدام خصوصيبرم
 يا مشکل در جايگردد يت به ذات شعر برمين خصوصيا ا اساساًيل آن قرار داد، آيذ
ن يان به سرزميوناني يريکرد که نگاه اساطيم تنفس ييدرفضا ،افالطون. است يگريد
بود که حاکم  يديمد يهامدت يان بر اذهان ماقبل فلسفيگاه خدايجا همثابش، بيخو
و  دانستنديم انيسکونتگاه خدا ا رايآنها کوهستانها، جنگلها، رودها، آسمان و در. بود

از فراز  ييان را در حال فرمانروايان خدايانوني. ن قلمرويپادشاه از ينزئوس را 
انبوه  يزارهاشهيان هنر را ساکن بکردند، الهگيم مجسمالپ  يعني ،ن قلّهيبلندتر
معبد  يز و سنگيانگرعب گفتن از شکاف در حال سخنز ينو آپولون را دانستند يم
  .مينماياندند يدلف

ودس يهسو  ربود، هوم يمتجلّ يدر آثار شاعران آتنيي  اسطوره ين فضايحال ا
ن دو در يبودند و ا يان اخالقيو مرب معلّمان ،انيشگويپ، ردان خردمندگاه ميدر جا
. شديم افتياز آنها  يعامه اثر افواهدر که همچنان  سمبودند از هر يي هيقت سايحق
 يارتباط با جهان و عالم فوق انسان لهيا وسيوند يپ حافظ ،ر در آن دورهياساط
و در  ندشديم يمتجلّ به زبان شاعران و کاهنانانکشاف ق الهام و يطر آنها از )6(.ندبود

است  يقتين حقيا ازاينرو .ندداشتاشاره  انيخدا يمقدس و متعال يايبه دنان ينظر آتن
جدا  يي اسطوره يايهنوز از دن وناني، يماقبل سقراط لسوفانيف يرغم تالشهابکه 

نکه ظهور يگر با اي، از طرف دداشتقال از اسطوره به فلسفه قرار انت ةنشده و در دور
 ،گريد ياما از سو ،جاد کرديها اورهطق در اسيعم يش از سقراط تحوليدر پ فلسفه
  .وند داشتيپ يريت اساطنّن هنوز با سينخست يفلسف يهاشهياند
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 بود، يي سرشار از عناصر اسطوره يکه شعر شاعران آتناست م ن امر مسلّيپس ا
م يبرو ک قدم جلوترياگر با شعر ندارد، اما  يهنوز مشکل کار افالطون يجانيتا ا
واجد عناصر  يجد شکلکه ب يهنر، ١ا همان تخنهيم که در آن روزگار هنر ينيبيم

ن ساحت يو هرکس بر اداشت  يياز شناسا يهم هست، نوعاً وجه يي اسطوره
در  که شاعران ازاينروست. کرديدا ميپ گونهسيدقو  يقدس يمنزلت، افتييم احاطه
و  يشياين يتيواجد هو يگر وجوه هنريرفتند و شعر و ديم شمارامبران بيف پيرد
» ين هنريد«را  يرين دوران اساطين و دييآ ،لين دليهگل به هم. بودند يقدس
، فن هنر و يمعناب يچ رويدر آغاز به ه يوناني »نهتخ« واژه ازاينرو .ه استدينام
و  ياز آگاه ينبود، بلکه صورت ميشود ريتعب يکه به آرت و تکنولوژ يامروز ريتعبب
 يعني ؛ميشودد افالطون به شاعران آغاز قن نقطه است که نيا در) ٧(.شديم يتلق ييدانا

صرفاً  رافالطون به هوم ينقدها. ميشود يتلق يمعرفت منبع بمثابهشعر  کهييدر جا
در آن زمان . معرفت است بمثابهر ينقد به اساطست، ياو ن نقد به اسطوره و ذات شعر

که باشد با توسل به  يي نهيمعرفت خود را در هر زم ةان هميونانيمرسوم بود که 
معرفت خود را با توسل به  يحيمسسندگان يهمانطور که نو(ه کنند يجتو هومر
از « يمعناب ٢»اسموسيانثوس« ةآن دوره واژ يوناني در عرف) ٨(.)ميكنند هيل توجيانج
ن خصوص خود را يدر ا ٣گادامر. ميبردندکار شاعران ب يبرا را »ان لبالب شدنيخدا

  :ميگويدو  ميدهدکه افالطون بوده قرار  ييدر فضا
ف يرغم توصب. آغشته است يبا ابهام خطرناک نزد شاعران ن واژهيااذعان به 
طنز و انتقاد خته با يشکل بارز آمف از اساس بياز شاعران، لحن توص پرجال
باشد اما در هر حال  يسقد و جنون يدگي، اگرچه شعرممکن است شوراست

و ح دهد و خود يست که بتواند خود را توضيز نيست، مهارت نيمعرفت ن
 ،ميكنند ميار ترسيکه شاعران با قدرت بس يريتصاو. ه کنديرا توج قتشيحق

 رد از آنها هنميتوانو سقراط ن بردار استريتفسمبهم و  يهمانند خود زندگ
  )٩(.ميكندکه در آنها جستجو  يزيچ همان يعني ؛اموزديستن را بيز

ان شد درست است که افالطون شاعران را سبک روح، يهمانطور که ب ازاينرو
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ن حال ي، اما در عيو جنون قدس يدگيا شوررر عداند و شيم سمقدنده و يپرگشا
ا يشعر مهارت  ،گريد ياز سوو  ستيلوگوس و معرفت ن ميكنندان يآنچه آنان ب
 ،رفتيخود پذ هنر در حد تخنه را هم در آرمانشهر افالطون ازاينروست، يز نيتخنه ن

 يو استعار گونههاميا ،ان شاعرانيب. باشديز نميچرا که شعر تخنه ن ؛نه اما شعر را
  .بوددنبال آن ب لسوفيافالطون ف آنچه ؛ديرون کشياز آنها معرفت ب ميتواناست و ن
 ير مطرح شده در شعر در زندگياساط وشاعرانه  هاميا ييرسد که گويم نظرپس ب
صرف نبوده  يو نمادپرداز يازدپردر حد اسطوره هم رواج داشته و انيونانيروزمره 

ان به اسطوره ارجاع ي، آتنيعيق طبيحقا يهنوز هم در پاسخ به برخ است، بلکه
 ز از قهرمانانيعرضه شده در جامعه ن ياخالقق يه حقايکل ،گريد يياز سوو  دادنديم
ن دوره هنوز ين است که ما در ايقت ايحق ازاينرو .گرفته شده بود وام يهومر يايدن
 م و آنها کارکرد خاصيافاصله نگرفته يي اسطوره يايو دن رياز اساط يشکل جدب

هنوز هم حفظ  ييو دانا يمنبع معرفت، آگاه بعنوانمردم  ةروزمر يخود را در زندگ
 ياياتوپدر ر ياساط نيا يد با حضور اجتماعيا افالطون نباين نگاه آيبا ا .اندکرده
ش در يبا فلسفه خو است که افالطون ينيت سنگين مسئوليا! کرد؟يم مخالفتخود 
ن خصوص يدر ا ١کورنفورد. ديکشيسنّت بزرگ اسطوره به دوش م ةيتصف جهت
 دهن ٣اننو برهم ٢نانمشَبا  ميتوان را يرياساطونان ي است که شاعرو هنرمند يمدع
نده يرت داشت، به زمان حال آگاه بود و نسبت به آياو به گذشته بص ؛اس کرديق
، در شاعر و هنرمند يصه و قدرت روحين هر سه خصيا. امبرگونه داشتيپ ينشيب

 :شد ن سه قلمرو از هم جدايج با رواج فلسفه، ايتدراما ب. ونان جمع بودي يرياساط
 آگاه به حال بود، فرزانه و داشت شاعر نام گرفت، آنکه رتيآنکه به گذشته بص

) ١٠(.ن خوانده شدهامبر، منجم و کايست پينگرينده ميده شد و آنکه به آيخردمند نام

 ياتيبا خصوص يرين جهان اساطيبود در مقابل ا يواکنش يدر واقع فلسفه افالطون
قرار  يکرد در معرض پرسش جدين رويافالطون اشد و با ظهور فلسفه ان يکه ب
افالطون نبود،  خاص خودشان فقط خاص ير با وجه معرفتيگذار از اساط. گرفت

هر س، راوگثاغورس و آناکسايتوس، فيل گزنفون، هراکلياز قب يلسوفانيفش از او يپ
ن و يتريان افالطون جدين ميا در ا، امدان شده بودندين ميوارد ا يکدام به وجه
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ه کرد و نسبت به يطوره را تصفبزرگ اس است که سنّت ين کس از کسانيتريافراط
  .آن هشدار داد يرش عناصرمعرفتيپذ

نقد افالطون بر شاعران که  يکسووه پاراديکرد در ش يد سعياز نظر نگارنده نبا
است و  يقتيکال واجد حقيپارادوکس يبزنگاهها. شد قائل فيف، تخگذشتشرح آن 

انتظار داشت  ميتوانقتر است و نيز عميقت پسِ آن نيقتر، حقيعم هر چه پارادوکس
 نداشته يتيعنا هان تناقضيم به ايفراست که از او سراغ دار ةهم نيافالطون با ا

با نقد به شعر  يو از طرف گردديم يدنبال کارکردچرا که افالطون در تناقض ب ؛است
تازد، اما از طرف يم اندافتهي يمعرفت ةکه وجه يرياساط ياينقد به دن ةبمثاب يو شاعر

 بخود بفهماند خواهد به مخاطيم تناقضمدوگانه و  يانهايه و اشاره و بيگر با کنايد
را  ييان غنايمحترم است، بش يندارد، شعر و شاعران برا يشکلمکه با ذات شعر 

 ييابند و واجد دانايب ياسيس ،ينها کارکرد اجتماعيپسندد، اما آنجا که قرار باشد ايم
در نگاه مخاطبان  ينوعشکل را بمکه او  ازاينروست. کشديپس نم باشند، پا يو آگاه

 ين معنا که برايبه ا ؛دارد يمنش ارتباط نشياز لحظه آفر يهر اثر هنر .ابدييم
افت و يرد، پس نقش مخاطب و دريگيقرار م يض مخاطباست و در معر يمخاطب
 را خطاب قرار يونانين مخاطب يحال افالطون ا. دارد ييسزات بياهم ودرک ا
 يام کاربردهابا شعر در مقشناسانه ييبايام لذّت زمقر در عابند شيکه در ميدهد
و از  ميكند نيرا تحس يزيکه چيکس م است کهن امر مسلّيا. متفاوت است يمعرفت
کردن آن لذّت  يبه عمل يليتما كم دست، ميشود دن آن به وجد آمده و سرخوشيد

ر هم راه افراط را يسمن يان در ايآتنا انگار خود دارد، ام يواقع يدر زندگ يروح
خواهد هشدار دهد يم افالطون. کامل دارد ط وقوفين شراياند و افالطون به امودهيپ
 گويي ؛بردن کار بردن با مقام لذّتبا در مقام بيو امر ز ييبايز انيمتفاوت است که 

بلکه فراتر از آن اثر  ،ستين يلذت روح صرف ،شناسانهييبايدر آتن همچنان لذّت ز
لسوف از جنس يک فياز به يکه ن نجاستيهم دارد و ا يکاربرد معرفت و ياجتماع
ن حدود و مرزها در يين تعيالبته ا. روشن کند يخوباست تا مرزها را ب افالطون
ا و بشکل يافالطون با اخراج شاعران از اتوپ ياز سو يمعرفت ک شعر از متنيتفک
ن پروژه را يافالطون، ا ةفلسف يشد، اما ارسطو، شاگرد آکادم يبندصورت يکاليراد
ن ي، ا١ارغنونا همان يخود  منطقاو در رساله . ش برديتر از استاد خود پرکانهيز
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ا يکه صنعت شعر  يطورصناعات مختلف از هم انجام داد، بک يرا با تفک يمرزبند
رده و حدود و اس، برهان، جدل، مغالطه و خطابه جدا کيرا از صناعات ق ١قايبوط

د در ين موضوع باين است که ايقت ايحق )١١(.دادشرح  يروشنثغور هر کدام را ب
ا با امروز در برخورد م ل واقع شود، نه آنچهيمورد تحل خاص خود ياجتماع نهيزم

ان يشعر و شاعران اساساً م هد بيرغم احترام و عالقه شدبشعر وجود دارد، ما امروزه 
 يگريد يجارا ب يکيو  ميتفاوت قائلالً مثل فلسفه کام يو متن معرفت يمتن ادب
و  يو ادب يي اسطورهنگونه نبوده است و متون يم، اما ظاهراً در آن دوران ايانگارينم

  .مورد توجه بوده است يمنبع معرفت بعنوانشاعرانه 
ن است که درست ينجا بدان اشاره شود ايکه الزم است در ا يگريمهم د نکته

ا ي ميدهد مورد حمله قرار يرا بشکل جد يريت بزرگ اساطسنّ است که افالطون
 يمعنب افالطون ييزدا اسطورهاما آنها دارد،  هيدر تصف يان شد او سعيهمانطور که ب
 يةزدودن ال و ديجد يآنها در نور دنيد يمعناست، بلکه بيها نحذف اسطوره

 يي اسطوره ياز آنان است وگرنه آثار خود او شامل محتوا يقدس و منش يمعرفت
ان آنها خود را يدر جر است که روح ينوعب هان اسطورهيا ياست و محتوا

 افالطون يهارهوطسپس ا .قت آنها کامالً مطمئن استياز حق يشناسد و از طرفيمباز
 يريافالطون و تصاو يهااسطورهبلكه ست، يخودش ن يتسنّ يامعنو شعر ب ٢توسيم

ش ياست که او در آثار خو ياتياله يدر راستا يجملگ ميدهدان ارائه يکه او از خدا
کننده، سرخوش يو استعار يادب يهااست که در پسِ جاذبه يي اسطوره .ميكند انيب

به آنها دست  ٣واسطه لوگوسلسوف بيکه ف يقتيمعرفت و حق ؛است يواجد معرفت
وس صعود به قاست که در  يکس يلسوف واقعياساساً در نظر افالطون ف. مييابد
ان مردم آمده و با يمبه وس نزولقق در يحقا رل شدن بيند و بعد از ناينشيممثُل  ةنظار

ات يکارآمدتر از شعر و اسطوره و ادب يو چه ابزار ميكندت صحب وارآنها سقراط
ده يبه اثبات رسن يش از ايآن پ يو کارآمد که قدرت يابزار ؛قين حقايان ايب يبرا
، دکنار گذاشته شو لسوفانهينفع حکمت فست جنون شاعرانه بيقرار نازاينرو . است
 يشود و اساساً جنگ ينفع لوگوس قربانتوس بياند مگفته يست آنچنانکه برخيقرار ن
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... ه شده ويتصفر يشاعرانه، اساط يهاکه جذبهنيهمست، يان فلسفه و هنر برقرار نيم
تنها قرار است به . ن ادعايرد ا است بر يليزند، دليم موجافالطون  يالوگهايدر د

لسوفانه را محترم ين جنون شاعرانه و حکمت فيانده شود که مرز بمهفمخاطبان 
ن بخش گذشت مؤلفه يکه در ا يانيپس با ب. ن دورا با هم خلط نکننديشمرده و ا

 منبع شيي اسطورهعناصر  ةن است که به هر حال شعر با هميا يشعر آتن ياساس
و  يواجد عناصر معرفت اتيانکار کرد که شعر و ادب ميتوان، البته ناست معرفت
ست، اما ين يي اسطورهو  يتوسيز هست، همچنانکه فلسفه فاقد عناصر ميلوگوس ن

دهد و تمام هم افالطون در ز ين آنها را از هم تميفه مخاطب است که مرز بين وظيا
  .ن خصوص بوده استيدر ا يبخشيجهت روشن

نکه سنّت يو آن ا شوداشاره  يگرين بخش به نکته مهم ديان ايالزم است در پا
گر آلوده يد ير بود، اما از سوير اساطيان شد درگيکسو همانطور که بيآتن از  يشعر
ان منحرف شده يسطائفم سويتعالروح انسانها توسط . ز بوديان نيسطائفم سويبه تعال
ان يسطائفم سويمخالفت با تعال ازاينروداشت و  يز تجلّين روح در اشعار نيا وبود 

ن يکه ا ير را به سمت مخالفت با شعريمساز اهداف سقراط بود،  يکيکه همواره 
 گرانيد اقناعو  ن بالغتف انيسطائفسو يبرا. برديم شيپ ،م در آن رواج داشتيتعال
راث يست مميتوانن ازاينروبود و  قتيع حقدافم کرد بود، اما افالطونين رويمهمتر
ن يا. دريبود را بپذ تيقيبه حق يشه از هر تعهديکردن اند يان که تهيسطائفسو

با م داد، آنجا که افالطون يز تعميافالطون ن ياسيبه فلسفه س ميتوان موضوع را
غلبه  ينوعب ياست که دموکراسن ين مخالفت ايوجه اکيمخالف است،  يدموکراس

ا تعهد امـ  ان مروج آن بودنديئسطافکه سو يکارـ  بر عقل است بالغت و خطابه
هم  يبا دموکراس دش باعث ١قايطوريطره ريافالطون به لوگوس و مخالفتش با س

 ،ميكند نيرا مع ثغورش و که افالطون حدود ييدر دولت آرمان ازاينرو. مخالفت کند
ان است و مردم آنها را يسطائفسو يهار و آموزهيکهن که شامل اساطراث يه ميتصف
کال يراد يسازن پاکيدر ا .نظر استوجههو  قبول دارند يمعرفت منبع بعنواناساساً 
 يان سند و شاهديسطائفدست سوقت بيف حقياز تحر يبانيپشت يد برايگر نبايد

  .وجود داشته باشد

                                                           

1. Rhetorica    )همان صنعت خطابه که سوفسطائيان استاد آن بودند( 
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        ادادادادييييدولت نوبندولت نوبندولت نوبندولت نوبنت، ت، ت، ت، ييييم و تربم و تربم و تربم و تربيييي، سنّت تعل، سنّت تعل، سنّت تعل، سنّت تعلييييسنّت شعرسنّت شعرسنّت شعرسنّت شعر

ن بزنگاه يا ؛ميک تناقض آغاز کرديما با پرسش از  د که چگونهيديد
، ميدهد نه خوديشاعران از مد که حکم به اخراج يکه چرا افالطونکال يپارادوکس

 ميكند حبتصکه از شاعران  م شاعرانه است و آنجاينگونه آثارش پر از مفاهيا
ن يم در پسِ ايابيم تا بيشد برآن ازاينرو. د استيکالمش سرشار از احترام و ترد

مهم  يهااز مؤلفه يکيم که يديدر ادامه دو  وجود دارد يممکتو قتيچه حق تناقض
است که روح غالب  يشعر ياز معرفت برا يشدن وجه قائل در آتن يسنّت شعر

ن يحال در ا .ان استيسطائفم سويان و تعالينيشيمانده از پيباق يريسنّت اساط آن
م که آرمان افالطون که قرار است در آرمانشهر بر آن جامعه عمل يکاويم بخش
ن آرمان با شعر و ياست و چرا ا ييهاچه مؤلفه ست و واجديچ شود دهيپوش
  ندارد؟ شات ذکر شده سرسازيبا خصوص يشاعر
ن بحث مطرح بوده که اساساً دغدغه ين مفسران و شارحان افالطون همواره ايدر ب
 استيا فلسفه سي يشناس، معرفتيشناسيست؟ هستيچ افالطون يفلسف منظا ياصل
 يشناسانه بررساز بعد معرفت ميتوان معتقدند اساساً افالطون را ١مانند هوسرل يبرخ

نظر افالطون بوده است، اما  عمطم يشناسيگر معتقدند هستيد ياز سو ينمود و برخ
است و يس ،افالطونل او مسئلهکه اساساً  ميکن يهمراه ديدگاهن ينجا با ايد در اييايب

 ةمحاوردو در  يمحور بحث اصلنکه يا )١٢(؛بسامان است ياسيسک نظام ياستقرار 
ن يبر ا ي، خود شاهداستاست ي، در باب سنيقوانو  جمهور يعنيافالطون ة عمد

د يبا يحت مسئلهن يحتر در ايصح يدن به درکيرس يرسد براينظر مب ازاينرو. مدعاست
است او يس اصول شناسانه فلسفه افالطون را در کنارشناسانه و معرفت يهستاصول 
در جواب گفتم «: ميدهد پاسخنگونه يمانتوس ايالوگ سقراط به آدئيک ديدر . قرار داد

روست که نيااز )١٣(.»ميشهر م، بلکه بناکنندهيستين مانتوس من و تو فعالً شاعريآدئ يا
افالطون  ياز زمان آنچه آرمان اساس يي شد که در برهه قائلامر  نيبه ا كم دست ميتوان

  .و بسامان است يآرمان يو بنا نمودن شهر ٢سيلل پويبوده است، تشک
از  يکيشکل عام و افالطون ب ياسيفلسفه س يهان مؤلفهيتراز عمده يکياما 

                                                           

1. Edmund Husserl م.١٩٣٨ -١٨٥٩(لماني فيلسوف آ(  

2. polis 
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 ؛ت استيم و تربيهمان نظام تعلا ي ١ايديطور خاص، پاب ين شهر آرمانيا يهايژگيو
م يت، محور تعاليم و تربيد دارد که تعليکأن نکته تيز بر ايخر نآرميچنانکه شال
 ياتيآتن با خصوص ين نقطه است که سنّت شعريو درست در هم )14(افالطون است

م يريچرا که اگر بپذ ؛ستين آرمان افالطون قابل جمع نيکه از آن صحبت شد با ا
ا بخواهد يدين پاياست، حال اگر ا يفاضله ضرور نهياستقرار مد يا برايديپا
ن شهر يف ايبنا کند، تکل ييسطافم سوياسطوره و تعال انير بنخود را ب يوارهايد
  .از ابتدا روشن است ياليخ

ت يروح آغاز نمود و ترب تيد با تربيت را باين باور است که تربيسقراط بر ا
گفته است هر آنکس ستوفانس يو همانطور که آر ميشود روح با گفتن داستان آغاز

و  پس نقل داستانها، اشعار. د معلّم آنها باشدميتوان ،ميگويدقصّه  که به کودکان
 يدر نظام آتن تيم و تربين مرحله از تعليو زمزمه آن در گوش کودکان اول هاافسانه

  .بوده است
 :گفت ؟دروغ يکيراست،  يکي: ميت که دو نوع گفتار دارسينطور نيا ايآ :گفتم
که دروغ ت ما با آن نوع يت ما دخالت دارد، اما تربيهر دو نوع در ترب :گفتم. چرا
ت يکه ترب يدانيمگر نم :گفتم. دميگفت مقصودت را نفهم. ميشودشروع  ،است

هر  ؟دروغ است يطور کلّب هاهن افسانيو ا ميشود شروع هاکودکان با نقل افسانه
ت ينکه از تربيش از ايپپس کودکان  .در آن باشد يقتيچند ممکن است اندک حق

 نکه گفتمياز ا :گفتم. يآر :گفت. شونديها آشنا ممند شوند با افسانهبهره يبدن
درست  :گفت. ن بوديمنظورم هم ميشود شروع يت بدنيش از تربيپ يت روحيترب
 يوقت بخصوصقسمت هر کار آغاز آن است، ن يکه مهمتر يدانيا ميآ :گفتم. يگفت

ر يتأث يت در همان جوانيرا تربيز ،انسان با جوانان و نورستگان باشد که سروکار
ن يالبته چن :که در آن هنگام طرح کنند ثابت خواهد ماند؟ گفت يده هر نقشيبخش
  )15(.است

توس و ين ميز بيص و تميز مشخص است که کودک قادر به تشخين امر نيا
ز دهد و آنچه در يتم ر آنيرا از غ د استعارهميتوانکودک ن«. باشديلوگوس نم
محو مانده و  ثابت ين شود ممکن است همواره در ذهن وياو تلقه ب يخردسال

                                                           

1. paideia 



 

     سال هشتم، شماره چهارم        

  1397بهار                          

114 

 يکه برا يين داستانهايکه نخست ميم بکوشيد تا بتوانيبا لين داليشود، پس بنا به ان
  )16(.»باشد مشوق حسن اخالق ميشودکودکان ما گفته 

 ليت و تکمير آن تقويقدرت تأث قد ازافالطون نقد خود از شعر را با ن اينرو از
ر قرار دادن انسانها دارد يتأث نمودن و تحت افسون يکه شعر برا يقدرت فسن. ميكند

م يو نظام تعل ايديپا را به دشمن ن امر است که آنيست و هميده نيبر افالطون پوش
ن امر است يجهت اپنهان شعر ب ييآکار. ميكندبدل  يافالطون ت در آرمانشهريو ترب
است که به جامعه حاکم است و  يروح ةکه بازتابند ميشود انيب يزيدر آن چ که

 يدهشکلر رسانه بر ياز تأث هامروز اگر. ميشود ک رسانه مطرحي بعنوانشعر  ازاينرو
ونان باستان شعر بوده يرگذار در يتأث گمان رسانهي، بميشود تبصحتفکر جوامع 
ن يم ايحال اگر فرض کن. انکار کردرسانه را  نيقدرت و نفوذ ا ميتواناست و ن
ا ياست که ذکرش رفت، آ ييواجد آن محتوا يين قدرت جادويگر با اافسونة رسان
غالب ة رسان بعنوانشعر  يکه محتوا با توجه به آرمانش حق داد به افالطون ميتوانن
 يد؟ تاکنون باريخاص خود برآ تيم و تربيه شود تا آن بتواند از پسِ تعليد تصفيبا

 بار همان عملکرد مضاعف نيآمد و ايحمل آن برنم از پس به دوش شعر بوده که
 يهاد در پرتو دغدغهينروست که نقد افالطون از شاعران را بايااز. است يتيترب
 يت با سنّت شعريم و تربيرمخرب تعليبه تأث و ميتوان گفت وي او فهم کرد يميتعل

  .استبوده موجود کامالً واقف 
ک مردم خطرنا ين داستانها برايبه ا دادنم که گوش فرايين را هم بگويا :گفتم
ا ممکن يزند آيم سرزده و بشنود که اعمال بد از بزرگان يرا اگر کسيز ،است
 هان افسانهيد ايل مزبور ما بايبه دال... مان گردد؟يش پشيخو يبدکار است از

  )١٧(.مستعد سازد جرائم ارتکاب يتا مبادا جوانان ما را برا ميرا ممنوع کن

همچنان ناظر به مخاطب شعر است  هان حرفها و دغدغهيد تمام اينيبيم چنانکه
باشد، اما در برخورد  يباشد و آبشخور هرگونه تفکر ذات شعر هرچه ؛ذات شعر هن

 ييکه هنوز به قدرت و توانا يمخاطب ؛ميشود جاديشکل اماست که  يبا مخاطب آتن
وز در راه نده است و هينرس مرزها گرياز د يمعرفت يک مرزهايتفک يبرا الزم
هر شن شهروند ين مخاطب، اينکه ايماند جز اينم يي آموز است، پس چارهنو فلسفه
آرمان افالطون  ازاينروشخص دور بماند، م يهايژگيبا آن و ي، از سنّت شعرياليخ
روست که نياست و ازين يزيکه از آن گر يدبرخور ؛کال دارديراد ياز به برخوردين
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  .نوپا ياسيجامعه س است در خدمت يامر ت مدنظر افالطونيم و تربيتعل
 ن آرمانشهريمدنظر ا تعهد به اخالق يا و از جهتياتوپ س و استقراريلت پوياهم
 جان برخود ين آن را تا پاياز قوان يريپذسقراط فرمان ياست که حت يحد تا

نه فرار از زندان را يزم دوستانشافتد و يسقراط به زندان م يوقت. رديگيفرض م
ن يخالف قوان ميشودو حاضر ن ميدهد رد و تن به مرگيپذي، سقراط نمميكنند فراهم
نگرفته است، اما سقراط جام شوکران را  شکل يهنوز آرمانشهر. ديعمل نماس يپول
 .ن آرمان اوستين آن مهمتريقوان تعهد به وجاد شهر يکشد تا به ما بفهماند ايسر م
گر يوارد نشود، د ياسيبه نظام س يي نه برود تا خدشهيمد ازش شد با مرگ حاضر او

اخالق  مسئله، مسئلهاساساً  ازاينرو. ستيزتر از جان نيخود دارد که عز يشعر جا
ه يشهروند بر پا نگونه که اخالقيبد يريسم. سقراط يشگيهم ةهمان دغدغ ؛است
 يو شعر بر مبنا يشعر ةبراساس رسانت يم و تربيت اوست و تعليم و تربيتعل

دن به آن ير در جهت رسين مسيا و اصالحد ، پس نقييسطافسو ميو تعال اسطوره
  :سدينويمدر اين خصوص گادامر . است يآرمان ضرور

ن درک شعر يو همچنتباه هنر معاصر  نقد افالطون اشکالِ يموضوع واقع
ن کرده بود يمع و فيتعرک، که ذوق معاصر در هنر آن را يتر و کالسيميقد
 ةيمعاصر است که خود برپا يست، بلکه اخالق و آموزش اخالقين
به  يسبب وابستگنا کرده است و بتر بيميقد اخالق يشعر يهايبند بيترک

 يآن اشکال اخالق يات دلبخواهفيحربر تاکهن، خود را در بر ياشکال اخالق
  )١٨(.خلق کرده است ييطاسفابد که روح سوييم دفاع يب

 ميتوان که مورد نظر سقراط است، ييو آرمان اخالق اخالق مسئلهن يل هميدر ذ
ن يهم در اطراف ،جمهور محاورهبحث عدالت را مطرح نمود که تمام مطالب در 

 يافالطون ةنيمد يکه برا يلت اخالقيک فضي بعنوانعدالت . چرخديم موضوع
 شکلِ نيکه ا ارائه شده است، يگريبه شکل د ياست، در سنّت شعر يفرض اساس

 ينکه برايست جز اين يي رساند، پس چارهيمقصود نمافالطون را به سرمنزل  ،ارائه
  .نار گذاشته شودل کير فضايدن به عدل و سايرس

 ين زندگيانسان انتخاب ب ين است که برايقت امر ايحق گالوکن يگفتم ا
 ممرد بزرگتر از آنکه يحت ،است يبزرگک کشمکش يبد  يخوب و زندگ

 يا حتيست که انسان بخاطر جاه و ثروت و مقام و ي، پس روا نميكنند تصور
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  )١٩(.ل بازمانندير فضايبه عدل و سااتصاف بخاطر شعر از 

ل يبا فضا هشد به سامان يي جامعه يعنيواالتر  يدن به هدفيجهت رسرو بنيا از
ل ين دليم موقتاً به اييوگينکه ميا. گذاشتشعر را موقتاً کنار  يد حتي، بايقيحق ياخالق

 يعني(د ين آرزو را دارد که پس از آنکه شهروند شهر جديخود ا است که افالطون
 يم فلسفيز مفاهييتم ييد که توانايرس يگاه مناسبيدر مدرسه فلسفه به جا )مخاطب شعر

  .گرددبازان مردم يمن به يرين جان شيداشت، مجدداً ارا  يي اسطورهم ياز مفاه
 ينوعکنش عدالت، پاداش و جزا و جنگ بونان سه ياما در دولت مستقر 

گرفته و از قرار  ياخالق ميمفاهل يبودند که در ذدر باب عدالت  هامؤلفه نيمهمتر
د کنار يت بان سنّيا ازاينروو  اشتندند يهمخوان آتن در يجار يشعر با سنّت ييسو

ونان درست يز شعر ين کنشِ جنگ در خصوصها مؤلفه نين ايدر ب. شديمگذاشته 
ز ييتم يکار جنگاور از جهت .ميكند که افالطون در سر دارد عمل يبرخالف خواست

 ؛است يقيحق از دارد معرفتياو بدان ن  آنچه ازاينروت است، سو دو دشمن انيم
ر د تصوييايحال ب. کند د اقداميبا يه چه کسيعل کجا و بر و يک نکهيمعرفت به ا

ت يم و تربيبرداشت آنان و تعل يجنگاوران و کنش آنها بر مبنا يريمگيم، تصميکن
فه است که امکان سفل اهد داد؟ورخ خ يه اتفاقچ ،موجود باشد يشعر آنان از سنّت

 ياپردازيؤگر زمان ريد نه شعر، ميكند ت را فراهمسن دشمن و دويز بيين تميا
که يدر روح کسان ازاينرواست،  يقينش حقيب از بهينجا نيسر آمده و ادغدغه ب يب

از است و ين يگريد يژگي، شجاعت، ويبدن قرار است پاسدار باشند عالوه بر قدرت
به . شاعرانه نشيمعرفت، نه ب يعنيص، يقدرت تشخ يعني، لسوفانه استينش فيآن ب

که  ميكندصحبت  يت کودکانيدر باب ترب افالطون نجايژه در ايشکل وب اين ترتيب
  .نده پاسدار شونديقرار است در آ

س يلل پويد تشکميتوان افالطون فقط فلسفه است که ياسيگاه سديدنرو در يااز
  :ميگويد ن خصوصيگادامر در ا. بدهد

 جهيکه در نت يميتصم ؛آگاهانه است يمين تصميافالطون کامالً مب موضع
و  ياسيعالقمند شدن به سقراط و فلسفه و در مخالفت با کل فرهنگ س

ن اعتقاد گرفته شده است که فقط فلسفه يازمان خود و براساس  يفکر
 وجود دارد که چرا يل موجه و خوبيدل. حفظ دولت را داراست ييتوانا

ش يخو يجمهورشاخص کتاب  ةدو قطع شاعران را درافالطون نقد خود از 
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  )٢٠(.ميدهدرا بسط و گسترش  و آشکارا آن ميكند ارائه

ده شود و از يه فلسفه نظم بخشير پاد بياد بايافالطون دولت نوبنپس در نظر 
طبق آن ن نکته است که ين هميمب هم ١شاه ـلسوف يف ياسيه سيکه نظر روستنيهم

جه گرفت ينت ميتوان نرويااز. ديبرآ مملکت امور د از پسِ ادارهميتوانفقط فلسفه 
با آن  ياو به سنّت شعر که ميكندجاب ياافالطون  خاص ياسينظام س يهامؤلفه
  .کندات پشت يخصوص

د، ين دولت جدير افالطون در اظمورد ن يايدين است که پايا ياما سؤال بعد
 نفالطود ايد فهميبا ديگر،عبارت است؟ ب ييهايژگيبعد از حذف شاعران واجد چه و

نکه منبع ين نکته ايخواهد بسازد؟ اوليم را يزيرا نابود کرده و چه چ يزيچه چ
و برخورد است، پرسش از چه؟ پرسش  يد پرسشگريجد يايدين پايا ياتيح

، يموجود در نظام شعر يهاان، پرسش از اسطورهيسطائفن سويشيم پيبا تعال يانتقاد
مه مزز امدر گوش  يکه از کودک يل اخالقيک، از فضاياز روح حاکم بر شعر کالس

دنبال پرورش انسان ببلکه  ،ستيا اقتدارگرا نيدين پاين معنا ايبه ا ؛است شده
جاد شده يا يدر نهادش پرسشگر وافته يلسوفانه يکه خصلت ف ياست، انسان ياسيس

است که حداقل در قدم اول براساس لوگوس  يافالطون، نظام يايديپا. است
  .ر گادامريتعبب .ميشود يزير هيپا

و  ييايقيبر سنت توان موس يت مبتنيم و تربيا، تعليدياز نظر افالطون پا
ت در جوانان با استفاده از ياق و معنويختن اشتيست، برانگيکودک ن يجسمان

ست، پرورش يوره و شعر برگرفته شده باشد هم نطکه از اس يي قهرمان نمونه
 که اسطوره و شعر يانسان يزندگباسود بردن از تأمل بر  يو عمل ياسيفرد س
دن به ياز شکل بخشا عبارت است يديفزونتر، پا. ستيآنند هم ن اگريمه

مت يان آنچه در او شدت و ماليم ي، هماهنگيو روح آدم يدرون يهماهنگ
  )٢١(.است يو آنچه فلسف يان آنچه اراديم يدارد، هماهنگ

 يدادن عناصر متخاصم درون يآشت ،دينه جديدر مد ياسيانسان سالزمه  ،يعبارتب
. يبوده و هم استبداد يفلسفهم از قبل  شهيهمانسان  ،از نظر افالطون. خود اوست

فه آن هماهنگ ساختن يست، بلکه وظيمستبدانه ن حذف عنصرا يديفه پاين وظيبنابر
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د يجد يايديدر کنش جنگاوران، هدف پا ،نمونه بعنوان. است يآن با عنصر فلسف
اوست با  يآنچه درون که ن معنايبه ا ،د عاقالنه مستبد باشدين است که جنگجو بايا

 ميتوان ازاينرو. گرددجاد يا يهگلسنتز ک ي و است هماهنگ شود يفلسف آنچه
قابل تصور،  يمعناست که در هر شهر آرمانن بدانيجه گرفت از نظر افالطون اينت

بازتاب د يجد يايدين پايا شعر در اام. است دولت  يايديبر پا يز مبتنيهمه چ
 يدروغ ينوعب ،ايل اتوپياول تشک يهاحداقل در قدمست، بلکه ين يانسان يزندگ
شعر  ،گريد ياز سو. باشد آکار يتيکه از نظر ترب و هدفش آن استاست  عامدانه
، ميكندن نيتلقجه را به مخاطب يمعنا که نتنيبد ؛است يفلسفواقعاً  يد شعريجد

که  ميشود جا متذکرافالطون همه ازاينرو .ميدهد قرار تفلسف ريسمبلکه او را در 
اشارت  بعنوانستند و فقط يش نيب يرا اشارتيز ،هستند يشعر واقع ينوع آثار او
  .است يو سار يافالطون جار يالوگهايوضوح در دکه ب يامر ؛اندده شدهيآفر

        ييييييييباباباباييييمفهوم زمفهوم زمفهوم زمفهوم ز    ييييککککييييززززيييينه متافنه متافنه متافنه متافييييزمزمزمزم

ن نقد يب يارتباط و نسبت ميتوان ايم که آيکنين سؤال آغاز مين بخش را با ايا
 کها چنانيآر؟ يخا ينمود  ک او برقراريزيمتاف يها و آموزه يافالطون از شعر و شاعر

ش ياسينظر مباحث سمافالطون را صرفاً از بخصوص  مسئلهن يد در ايگفته شد با
 ئلهسمن يبا ا يز ارتباطاتياو ن يشناسيو هست يشناسا معرفتيمدنظر قرار داد 

ده يفاين سرنخها بيدنبال اگشتن بدند همچون گادامر اساساً معتق يدارند؟ برخ
  :ميگويد وي. است

فرض کند شياز پ ي، اگر کسميشودرسانده ن ياري مسئلهن يفهم ابه ن يهمچن
رد که نقد او از يجه بگيپس نتسمثُل است و  ةآموز نِيسيزيتافم ،که افالطون
. گرددياو منتج م ياساس يشناختياز اصول هست يطور منطقشاعران ب

  )٢٢(.ستياو ن ينظام فکرجه ينتشاعران  ةبرعکس، نظر افالطون دربار

م آگاهانه است که اساساً فقط ين تصميا يموضع افالطون بر مبنا او نظردر 
بحث کامالً در  ازاينروو  ک دولت را دارديبرقرارساختن  يياست که توانافلسفه 
افالطون در برابر  م که موضعيرياگر بپذ ياما حت. زندياست افالطون چرخ ميحوزه س
ن مسائل يب يدگيتنک درهميهر صورت انتخاب آگاهانه است، درن يجه ايشعر نت
افت و درک است و يقابل در افالطون ياسيفه سفلس و يشناسييبايک، زيزيمتاف
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ست و ير نيتأثيب ييبايز از مفهوم وي يدر تلق او در باب شناخت نظر ازاينرو
 ؛افالطون مشاهده نمود ياسيش در آرمان سيوبکم ميتوانرا  ين تلقيا يها شهير

مختلف  ياهن ارتباطات در حوزهيدر آثارش به اه خود افالطون نکيابخصوص 
  .ردين خصوص انجام گيدر ا ييهاينرو الزم است بررسيااست و از معترف
فراتر از آن  از نظر افالطون ييبايمفهوم ز اين زمينه آن است كهته اول در نک
معتقد  افتيضمحاوره افالطون در  .ميفهميم ييابيامروزه از زما است که  يزيچ

 ةد، آن نظارزاريبخاطر آن ب يوجود داشته باشد که زندگ يزيگانه چياست اگر 
تنها ، لين قبياز ا ييو هنرها ي، شعر، نقاشيقيد دانست موسياما با. است ييبايز

با نه يزة مقصود افالطون از واژ. در نظر او هستند ييبايع زيوس ةاز محدود يبخش
 يبلکه ارزشها ،ميناميم »يشناس ييبايز«شد که آنها را امروزه يم ييفقط شامل ارزشها

ار يبس ييباياز مفهوم ز او يتلق ازاينرو )٢٣(.رديگيز دربرميرا ن يو معرفت ياخالق
معموالً به  ييبايامروزه مفهوم ز. در نظر ماست است که يزيچ تر از آنمبسوط
ع و ين مفهوم وسي، اما در دوران باستان اميشود محدود يشناختييبايز يارزشها

عام  يدر معنا ييبايز کي نمود کهادعا  يمبنديتقس کيدر  ميتوان پس. گسترده بود
ر است و يو خ يخوب نيع ،است قتيکه همان حق  ييبايز يعني ؛کلمه وجود دارد
 زين همکل خاص يمعنابگر، يد ييبايزو  است يو معرفت ياخالق يشامل ارزشها

 خاص ييباين زيا و از جنس هنر  ييبايز يعني ؛است يشناختييبايزييبايهمان ز
ست که بايزو امرِ واالامرِن يبز يتما ادآوريز ين تمايا. رديگيم قرارعام  ييبايآن ز ليذ

 قتينام حقافالطون باگر  ازاينرو )24(.ميشود کانت مطرح در فلسفه در قرن هجدهم
نه  است يشناختييبايز ييباينجا هنر همان زير اد ؛ميكند هنر را محکوم يخوب و
 يکه زندگ  ييبايز ؛با هستندينفسه زيف يقت و خوبيحق خود وگرنه يقيحق ييبايز

 ييبايشتر از زيرا ب يخوبقت و يحق ييباياو ز به اين ترتيب .ارزديم آنها بخاطر
  .ديستايم يشناختييبايز

 ک افالطونيزيبحث را به متاف ييبايمفهوم ز يکيزيمتاف ةنين زمينجاست که ايا
همان است  يشناختييبايز ييبايز. سازديرا آشکار م آنها يهايدگيکشاند و درهم تنيم

رد و يگيم ن خط قراريريز قسمتدر  مطرح شده و آن ١افالطون ل خطيکه در تمث
 .عام کلمه يدر معنا ييبايقت و زياست از حق يديتقل ست و اساساًيمعرفت ن متعلّق
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که  يامر ؛ييبايمثالِ ز قاست از سرمش يمبهم و رونوشت مشق ييبايزن يا ،يعبارتب
باب که عالم هنر در  نيدر ا. مينشيندآن  ةرا درک کرده و به نظار لسوف آنيفقط ف
 يگروه .دارد نظر وجودن شارحان اختالفيدارد، ب يگاهيقاً چه جايدق خط ليتمث

ل ين بخش تمثينترييد است و در پايتقل ديا تقليد دست دوم يک تقلي ،معتقدند هنر
م يناديم. شديانديم گريد يي گونهب ١راس ديويد همچون يخط قرار دارد، اما شخص

که  هشرح داد نگونهيا ،نامديم ٢)ايکازيا(ال يکه خخط را  ن بخشينترييکه افالطون پا
هر و اف در آب و در اجسام سخت و شفّ انعکاسات ،هاهيو سا ريتصاو«شامل 
که  ميكند ينگونه نمادپردازيا خط راباالتر  بخش و )25(است »ن نوعياز ا يزيچ

که  ميشود )26(»اء مصنوعيعت و اشيجهان طب يما و تمام رامونيپ توانايح«شامل 
س معتقد است فهم ار .الير بخش خيده هستند و مطابق تصاوينها متعلق بخش عقيا

ن خطا خواهد بود که يست و ايسر نيم يبه آسان» از آن نوع يزيهر چ«عبارت 
ز يونان تمايچرا که در عرف  ؛است يم مقصود افالطون شامل محصوالت هنرييبگو
يبرا .وجود ندارد يگر مصنوعات بشريو د ين محصوالت هنريب يو روشن يجد 
ده است نه ين شامل بخش عقيو بنابرمصنوع  شيءک يمه ک مجسي يونانيک ي
خط مرتبط  نيريک از دو بخش زيبه کدام يشناختييباينکه عالم هنر و زيا )٢٧(.اليخ

 يديچه تقل ييباين زين است که ايندارد، مهم فقط ا يتينجا چندان اهميدر ا ،است
تيو چه تقل ثُل باشددست اول از م قت دور يو حق يواقع ييبايد، به هر حال اززيقلد

 ياز ابعاد واقع ميكند رسم يانسان يکه شاعر از هست ين طرحياست و بنابرافتاده 
ن يست و اين يآن شک ييبايبا باشد، در زيز دور است، هر چند يسرشت انسان

ست، ين يواقع ييبايرفت که زيد پذياحترام است، اما با و قابل يستودن يامر ييبايز
در هر حال در  ،کار نقاش باشد چه حاصلباست، اما هريز ينقاشهمانطور که 
ک شاعر بود و عاشق هنر، يافالطون خود . بکارانه استيفر ييبايقت زينسبت با حق
ا ي ييبايقت زيا همان حقيبود متعهد و معتقد به امر واال  يلسوفيگر فيد يياما از سو
شوند که اشعار خود را يم رفتهياو پذ نهيدر مد ينروست که تنها شاعرانيااز ؛مثُل
رف در صقت يحق عادلمدارند يرا که عرضه م يزيچ نکنند و آن يتلق ييغا يامر

در  ييبايرا ز د آنين شعر نبايمخاطبان ا بعنوانمردم ، گريد يرند و از سوينظر نگ
عام بپندارند که اگر  ييبايو معادل ز سع کلمه در نظر گرفتهوبسوط و مم يمعنا
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 يکه گام فلسفيداشت تا زماندور نگاه  د از آن شعرين مخاطب را باينطور شد ايا
  .شعر را بفهمد يگاه واقعيابد و جايز بييش را برداشته و قدرت تميخو يزندگ

        ا کشفا کشفا کشفا کشفييييخلق خلق خلق خلق / / / / شعر، کدام شاعرشعر، کدام شاعرشعر، کدام شاعرشعر، کدام شاعر    ممممکداکداکداکدا

هرحال وارد ه ب در فلسفه افالطون ييبايمفهوم زبحث نجا مشخص شد که يتا ا
 يتلقا مثُل يقت يهمان حق نيع نيراست ييبايو ز ميشود يکيزيمتاف قلمروک ي
 رد، حاليگيم عام قرار ييبايزن يا ليا عالم هنر ذي شناسانهييبايز ييبايکه ز گرددمي

 بمثابهن هنر يو آن تفاوت ب نمود يهم بررس يگرين موضوع را از وجه ديا ميتوان
دگر معتقد است هنر يها آنطور که کهنيا. نش استيجعل و آفر بةمثاو هنر ب کشف
ه معتقد چيا آنچنانکه نيرد يقرار بگ قتيدر مقام کشف حق دميتوان است که يزيچ

را  که فوکو آن ييباز ؛است يانسان يا بازيک کنش و دستاورد يقت ياست خود حق
  .خوانديم »هاتيممنوع يباز«

عام و خاص در فلسفه افالطون  ييباياز دو مفهوم ز ميتوان ان شد،يطبق آنچه ب
ن همان يل که امثُ يگرنظاره ييبايهمان زا ي يوبقت و خيحق ييبايز ؛کرد حبتص
انه از شناسييبايز ييبايز يگريد کشف شود و دياست که وجود دارد و با يقتيحق

 .اتد و محاکيتقل يبر مبنا ينشيم آفره آن ،ميكند جنس هنر که هنرمند آن را خلق
که کارش  يکسو و از هنريد در هنر کشف شود از يکه با يقتياز حق ميتوان ازاينرو

  .حبت کردصاز سوي ديگر نش است يخلق و آفر
 يستياز ن يزيرا هر کار که سبب شود چيدارد، ز يدن انواع گوناگونيکه آفر يدانيم

 ةدن دارند و هميت آفريهنرها خاص ةرو همنيادن است ازيآفر ،ديآ يبه هست
 ةهم يدانيم همه چنانکهنيبا ا: گفت. درست است: گفتم. اندنندهيهنرمندان آفر

ان يان از ميونانيما . دارند يگوناگون يشوند، بلکه نامهايده نميننده ناميمندان آفرهنر
 هنرها را بر آن ةهم يم و نام کليکنيم را جدا يقيموس و هنرها تنها شعر ةهم
  )٢٨(.نندهيم و استادان آن را آفريناميم دنيآفر را م و تنها آنيدهيم

که  يو شاعر)شناسانهييبايز ييبايز(است نش و جعل يکه آفر يل آن شعراح
ند هم يآفريم هو آنچ را کشف نکرده )سع کلمهمو يدر معنا ييبايز(ن يراست قتيحق
هم  معرفت منبع بعنوانجامعه  يق، اگر شعر او براينه حقا ظواهراست از  يديتقل
پس افالطون . تحقق نخواهد شدماو  يايگر آرمان افالطون و اتوپيشود، د يتلق
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اول  ةدر درج لسوفيک فيقامت رد که در يپذيم را در آرمانشهر خود يشاعر
ک هنرمندبه ارائه يرا درک کرده باشد و بعد در قامت  ياعل ييبايناب و ز قتيحق

رد نه يپذيم خود او شاعر کاشف را در آرمانشهر ،عبارت بهتربپردازد و ب ياثر هنر
خالق مثل هومر هم  يهنرمند يبرا ،گريهنرمند خالق و جاعل را، اما از طرف د

و تنها اگر  ديستايم تنش اوسيکه حاصل آفر يبه هر حال هنر احترام قائل است و
 ده شده را داشتند ويقت آفريو حق يقت مثالين حقيک بيمخاطبان توان تفک

ن هنرمند و يص دهند، ايرا تشخ يظاهر ييبايو ز يواقع ييباين زيستند مرز بميتوان
از هم دکتاب  يدر ابتداافالطون . نه بمانديست همچنان در مدميتوان او يبايهنر ز
  :سدينويم جمهور محاوره

مختلف  ياست، اکنون که ما قوا يديممنوع نمودن اشعار تقل مگفتم منظور
م که يش معلوم کرده باشيش از پيکنم بيم م گمانيز دادييرا تم ينفس انسان

ن يب :ست؟ گفتميمقصود چ :گفت. دانست د مطلقاً ممنوعياشعار را با نگونهيا
نظر ب يگر رسوا نکن وليد يمقلدهاو  يتراژد نيلفؤممرا نزد خودمان بماند و 

ت يمگر آنکه شنونده از ماه ميكند فکر شنونده را فاسد ،نگونه آثاريمن ا
 :گفت. فساد مصون خواهد بودنصورت از آن يآنها آگاه باشد که در ا يقتيحق

 يکه از کودک يهر چند آن محبت و احترام :ست؟ گفتميچ ن اظهار تويعلت ا
از اظهار  ، با اين حالميكند يدار به خاموشاام مرا ونسبت به هومر داشته

   )٢٩(.رميده خود ناگزيعق

ز ييعالم و نبود قدرت تم يقيت حقيدرک مخاطبان از ماه عدم همچنان ازاينرو
که  يوقت. است که از طرف افالطون مورد توجه است ييشکل اساسمدر آنها، 

دهند از شهر اخراج کرد، يم لين مخاطبان که عموم مردم شهر را تشکيا ميتوانن
در  ييابتدا يهاکه قدم يقرار داد تا بعدها نسل نهيدر قرنط ينوعد آنها را بير بايناگز

  .ت غالب جامعه شوندياکثر ،اندفلسفه را برداشته
 لمث يلسوفيشده و فعالً فقط ف در مثُل محقق ييباين زيآنکه برتر جهتبنرو يااز

در حال ، انددهيرا درک کرده و شاعران هنوز به درک آن نرس سقراط است که مثُل
 ميكند آن وضع يکه فلسفه برا ينيد در خدمت فلسفه باشد و با قوانيحاضر شعر با
ن کند و يشاعر مع يرا برا ثغور شعر د حدود ويلسوف آرمانشهر بايحرکت کند و ف

 ؛رديقت قرار گين و حقيراست ييبايزد در خدمت يو هنر هم با شناسانه ييبايز ييبايز
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دن به يرا در جهت رس ده است و آنيازيلسوف به آن دست يکه فقط ف يقتيحق
 يقتياما حق ميرسد، نظرب مآبانه کتاتوريهر چند د دگاهين ديا. رديگيم کارب يآرمان

  .از آن نبود يزيگراست که در آن روزگار و با آن آرمان
، نيک قلمرو بري يسورا ب ييبايش زينجاست که افالطون در فلسفه خوينکته ا
 بعنواناز آن  غروب بتانچه در کتاب يآنچه ن ؛سوق داد يرتجربيو غ يمتعال
هنر و قت و هنر باژگونه شد، ينکه نسبت حقيا .ميكند ادي» ک اشتباهيسرگذشت «
قت يکه همان کشف حق گشتمطرح  يو متعال يالهوت يدر مقام کشف عالم ييبايز

 ينشيو آفر يقت در هنر همان دستاورد انسانيه حقچين که در نگاهياست، در صورت
در فلسفه افالطون باعث شد  ييباياز ز ين تلقيا. ازدييم است که هنرمند به آن دست

 ييبايز آل، دهيا ييباينکه با دفاع از زيشود و آن اف يد تعريجد اريک معيدر نگاه او 
و  يبه دور يواقع يزهايچ ييبايار زينکه معيگر اير شد و ديمقدار و تحقيب يواقع
جنس  ن شد که شعر آن هم ازيجه اينت )٣٠(.داشت يبستگ ييبايثُل زاز م يکينزد

 ييبايز اما در برابر صرف ،آن شد ييبايمنکر ز ميتوانباست و نيموجودش همچنان ز
همچنان  ازاينروبرخوردار است،  ينترييپا گاهياز جا ،است يقت و خوبيکه همان حق
فلسفه و هنر به آن معنا برقرار  نيب يفلسفه افالطون هم نزاع يکيزيدر وجه متاف

ق يقت و مثُل از طريا شناخت حقيک يتکلاين معنا که اگر فلسفه همان ديبه ا ؛ستين
 ينترييگاه پايدر جا يهنر ييبايو ز يظاهر ييباي، زييبايباشد، در برابر مثال زعقل 

را کشف  است که خود آن يقتين نشانه از تعهد افالطون به آن حقيقرار دارد و ا
گر هين موضوع توجيو ا ميشوددر هنر ن ييبايوجه منکر ز چينموده است، اما او به ه

  .است همان برخورد محترمانه با شاعران
ن يداند، اما به ايم بايرا هم ز ينشيشعر آفر ،نجا مشخص شد که افالطونيتا ا
نه را ندارد و اگر قرار يقت را درک نکرده اجازه ورود به مديحق که يل که شاعريدل

 ميشودن نجا ختمياما داستان به هم. ت کنديارا رع يد ضوابطيد باياينه بيباشد به مد
در  ١چيويتاتارک .رديپذيم يتيچ محدودياز شاعران را بدون ه يگريو افالطون نوع د

  :سدينويم خود يشناسييبايخ زيتارکتاب 
 يسندگانيرا نويستند، زيبر الهام ن يمشاهده کرد که تمام اشعار مبتن افالطون

شعر . است يو تکرار يدوجود دارند که آثارشان وابسته به امور روزمره، عا
                                                           

1. Tatarkiewicz   )م.١٩٨٠ -١٨٨٦( شناسيتاريخ فلسفه و زيبايي ةلهستاني فعال در حوزفيلسوف 
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ز وجود دارد ين» يفنّ«ن شعر ياست و همچن ياز جنون شعر يناش» زيآمجنون«
 يکسانيشعر ارزش  نوع ون ديا. ميشود واسطه مهارت در نوشتن خلقکه ب
 لمث يت انسان و نوع دوم را هنرين فعاليتريافالطون نوع اول را متعال :ندارند
 يان شاعرانيم افتيض ةمحاورن منوال در يو به هم ...دانست يگريد يهنرها
که  يشاعران و» انسانها هستندو ان ين خدايواسطه ب«و » ييخدا ييانسانها«که 
 .گذارديم هستند، فرق ساده »يکارگران«دانند و صرفاً يم را ينيرفه معحهنرو 

و نه  ميدهد صيان شاعران تشخيصنعتگر را در م ـشاعر  تين ثنويافالطون ا
 شتر ازيب يزيچ سازاننظر او نقاشان و مجسمهرا بيز ؛ان هنرمندانيدر م

   )٣١(.صنعتگر و استادکار نبودند

د، يآيم انيدر نظر افالطون صحبت به م گفت هرگاه از شعر و شاعر ميتوان پس
کارگران  ةکه صنعتگراست و در زمر يکدام شعر و کدام شاعر؟ شاعر ديد پرسيبا
که شعر او از  يا شاعرين است يبا و قابل تحسيمهارتش ز قرار دارد و البته يدي

آمده و خود  لين نايقت راستيبه کشف حقو  راب شده استيس يمتعال ةسرچشم
لسوف يف قتاً شاعريقرار دارد و حق ن مراتبين شاعر در باالتريشعر ا ؟است لسوفيف

  .شاعر بودند افالطون و نيزهمانطور که سقراط ؛ است

        ييييررررييييگگگگ    جهجهجهجهيييينتنتنتنت

ن را که بر يقت راستياست که حق يدر نظر افالطون، هنر هرفته شديپذ هنر
 يزيونان باستان هنرمندان چيدوره از  اما در آن .ميكند ييبازنما ،هنرمند کشف شده

ش خودنش هم يو آفرن جعل يهمکردند نه کشف، اما يم جعل يعني ،دنديآفريم را
قت بدل شده، آنجا که يحق هم به ضد يقت دور شده و گاهيز حقو ا بود يديتقل

ا هر يساز، شاعر که نقاش، مجسمه يوقت. رديگيقرار م ييسطام سوفير تعاليتأث تحت
البته که  ١سيممسات و محاک نيا، ميكند ديخاص تقل بژهک اياز  يگريهنرمند د

 ازاينرو .نديآفريم از آن را يريبلکه صرفاً تصو ميكندمعادل آن ابژه خلق ن يزيچ
نه خود ، ميكند ت را خلقياز واقع يرينکه هنرمند تصوياول ا« :دو جنبه دارد ديتقل
که  يديتقل ين هنرهايا به اين ترتيب .است يرواقعير غين تصوياً ايت را و ثانيواقع

قت يحق بعنوانونان ي از آن جهت که در عرف جامعه ميكنند الير و خيخلق تصو

                                                           

1. Mimesis 
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. با باشدي، زيديتقل ن خلقيهر چند ا ؛نه ندارنديبه مد يشوند راهيم ن شمردهيراست
م و قبول يبدان» يسودمند«هنر در نظر افالطون را  ن کارکردياگر مهمتر ،ياز جهت
 يمنظور کارکرد و سود اخالقنجا يدر ا گراست و البتهم که نگاه او به هنر کارکرديکن

ن يار قوانيلسوف تمام عيک فينند هما يستين امر بايبه ا يابيدست ي، هنرمند برااست
باشد که کشف  يقتيحق ييبازنما ميگويد حاکم بر جهان را بشناسد، تا آنچه يابد
فالطون بر انقد . است فلسفه افالطون که ارائه آن اقتضا و آرمان يقتيحق است؛ کرده
وجودش در برخورد با م اشکال درکرد هنر يم ن نداشت که او فکريجز ا يليدل ،هنر

ام نظر هنر موجود مقدر . آن آرمان سودمند باشد يد در راستاميتوانن يونانيمخاطبان 
خاص  ن هنر در برخورد با مخاطبانيعمل ا مقاماما در  ،با، واال و شکوهمند استيز

لذت  نطوريهم .ندارد يدن به جامعه آرمانيتحقق بخش يکارکرد الزم را برا ،خود
شناسانه ييبايز ييبايذّت زلد صرفاً يال، تنوع و تقلي، خينوآور يبر مبنا دجوهنر مو

  .قت ناب و امر واالياست و نه لذت درک حق

  :نوشتها پي
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