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هنرنزدافالطونمسأله
 شهودمثالخیرباتأكیدبر

   ستانیانمریم سلطانی کوه                                                           

 چكیده

افالطوونی     هشناسی در مابعدالطبيع ی و هستیشناس ارتباط وثيق ميان معرفت
یك کموا    فلسفهاوالً افالطون  در تفكر سازد.  خود را در هنر نيز آشكار می

عرفت نظوري بوه   ؛ ثانياً راه نشان دادن این ماست حد طاقت بشري نظري در
هم براي حكيم و هم براي آحاد جامعوه   است کهین اخالق  سياست و هنر ا
د مثوا  خيور و ایون      غایت حكمت را شووو افالطونیك کما  عملی باشد. 

 زيو چ ره رو   از اینشوود را شرط انجام هر کار شخصی یا اجتماعی دانست
به اعتقاد افالطوون  هروونوه    .است ريتحقق مثا  خ تیاز جمله هنر  تابع غا

اعتنوا باشود  فاقود ارزس اسوت؛ زیورا خيوري در آن       هنري که به حقيقت بی
د  بوه هموان نسوبت    تور باشو   نيست و هر اندازه هنوري بوه حقيقوت نزدیوك    

ت ذکر نشوده  چند در آثار افالطون چنين مطلبی به صراحهر ارزشمند است.
هنرمندي که به مقام شوود مثوا  خيور رسويده    نفسِ  توان وفت است؛ اما می

صفاتی نظيور خلاواق  مبودب  بودیع و      مظور و جلوه  با خلق اثر هنري است 
  .دیابباهت میبا فعل هنري خود به مبدأ عالم ششود و مصوّر می

 افالطون  هنر  مثا  خير  معرفت  شوود  آفرینندوی. كلیدي:واژگان
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 طرح مسأله. 1
 

نيز  عقل  ست  راه رسيدن به معرفت و شناخت جوان از طریق عقل ادر تفكر افالطونی
را از محسوس به معقو  یابی  راه توانبه ادراکات حسی   احاطه و اشراف خود  واسطه هب

معرفت انسان  نسبت به جووان و هسوتی  در حود تووان     سير صعودي  ر این و دداشته 
خود چيزها را باید به صورت   افالطون باور به. (Timaeus:27d)وردد بشري  کامل می

معرفت همان توجه به حقيقت یا آموختن امور از راه  ؛(Cratylus:438e)بشناسيممستقيم 
نيز او تالزم و پيوند تنگاتنگی ميان  .  (Ibid:439c-d,440b)تصویرحقيقت است نه از راه 

و تصریح متعلَّق معرفت را مثل دانسته ؛ (Ibid:439e-440a-b)معرفت با ثبات قائل است 
  «آنچوه هسوت  »ی اسوت کوه آنووا را بوا م وور      چيزهای  نماید  منظور من از مثل  همه می

 .(Phaedo:75c-d)ایم  سازیم و معرفت بدانوا را پيش از تولد کسب کرده مشخص می
آینود؛  حواس و بوا نفوس بوه ادرار درموی     وسيلهامور محسوس به  افالطون زعمبه 
يم که وویما می» توان شناخت نه از طریق حس: ی که مثل را تنوا به یاري عقل میدرحال

ی و خوود خيور   و خوود زیبوای  رِ خوب وجود دارنود...  چيزهاي کثيرِ زیبا و چيزهاي کثي
 ؛ندهسوت  نه معقو   در حالی که مثل معقو کثيرِ زیبا مرئی هستند  ءاشيا]وجود دارند[...   

محسوس از مثا   ءو بر قصور و فروماندن اشياا .(Republic,VI:507b)« اما مرئی نيستند
« خوود تسواوي  »کنند بوه   محسوس تالس می مساويِ ءمثالً اشيا  کند خودشان تأکيد می

  بوه اعتقواد افالطوون   همچنوين   .(Phaedo:74e-75b)مانند  برسند؛ اما از این امر فرو می
یوابيم کوه    کنيم  بدین نكته هم تفطن می مساوي را به ادرار حسی درر می ءوقتی اشيا

آنوا اشتياق دارند به خود تساوي شبيه شووند؛ اموا در عوين حوا  از آن فروتور هسوتند       
(Ibid:75b).  هاي دیگري چوون   هاي مثل است و نمونه یكی از نمونه« خود تساوي»البته

داري نيوز در آثوار      خود عدالت و خود دینخير  خود زیبائیتر  خود  تر  کوچك بزرگ
به زعم افالطون  مثا  خير در رأس مثل قرار .  (Phaedo:75c-d)افالطون مشوود است 

دارد و هرکس بخواهد کار شخصی یا اجتماعی انجام دهد  باید به شناخت آن نائل آید 
(Republic,VII:517b-c)  . 

پژوهش حاضر این است: افالطون از سویی شناخت مثا    براساس این تمويد  مسأله
خير را شرط انجام هر کار شخصی و اجتماعی دانسته است  بوالتبع هنرمنود نيوز بوراي     

هنري  باید به شناخت مثا  خير نائل شود  از سوي دیگور  او بور قصوور و     يتوليد اثر
کند  این در حالی است که هنرمنود   ز مثا  خودشان تأکيد میمحسوس ا ءفروماندن اشيا
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توان در آثار افالطون این رابطوه را   برد  حا  چگونه می سر می  نيز در عالم محسوس به
بوه   اجمواالً  نخسوت   تفسير کرد؟ براي پاسخ به این پرسش  -شوود مثا  خير و هنر -

  شود. پرداخته می شوود مثا  خيرچگونگی 
 

ثالخیرشهودم.2
 سخن  شناختی و هستی یشناخت  معرفتو مسائل با مضامين اکثر محاورات افالطونی در 
آن دانسته  )زیبایی(  بحث محوري بوده و حصو  معرفت  منوط به مشاهده خير مثا از 

کوه بوه متعلقوات      يم: آنهسوت  با این عبارات مواجه جمووريشده است. براي مثا   در 
دهد  مثا  خير است که علت معرفت ناسنده نيروي شناخت میمعرفت  حقيقت و به ش

ی از هسووتی نيووز بوواالتر اسووت ت؛ مثووا  خيوور از حيووث رتبووه و توانووایو حقيقووت اسوو
(RepublicVI:509b).    هوواي خورشوويد  خوور و غوووار در:     )نووك: تمثيووول در ایوون محوواوره

RepublicVI:506-511;RepublicVII:514-517) خيا ( و ا ایكازی  آغاز شناخت از مرتبه(
ی(  در یك رونود طوولی و اسوتكمالی اسوت؛ ميوان      ختم آن به معرفت  مثا  خير )زیبای

ها( اتصا  طولی برقرار اسوت  اتصوالی کوه بور      مراحل شناخت با مراتب وجود )متعلَّق
خس از وجود  ا  ه است. به عبارت دیگر  هر مرتبهمبناي اصل یا شبيه بودن  بنا نواده شد

مراتب  نوایتاً به مثل و خود مثل هوم بوه     اشرف است تا آنكه سلسله  بهسایه یا شبيه مرت
توانود   یا سایه است  موی وجودي که شبيه   پذیرند و توجه به هر مرتبه م میمثا  خير خت

 اصل و مبدأ که اشرف است  رهنمون وردد.  به مرتبه
چيزي اسوت   در عالمی که متعلَّقِ معرفت است مثا  خير آخرین: »به باور افالطون 

آید. ولی ]وقتی که[ آدمی یوك بوار آن   شود و آن فقر با سختی به دست میکه دیده می
باشود؛   را دید باید نتيجه بگيرد که آن در هر چيزي علت آنچه راستين و زیبا است  موی 

آورد و در قلمرو معقو  مثا  خير در عالم مشوود هم نور و هم منبع نور را به وجود می
طور نماید به طوري که هر کس قرار است بهمعرفت را تدارر و تدبير مینيز حقيقت و 

  .(Ibid: 517b-c)« شخصی یا اجتماعی کار خردمندانه انجام دهد  باید آن را ببيند
ل عالم باال بسيار به تماشاي ]زیبایی[ نایکسی که در »...خوانيم:  می فایدروسنيز در  

ی را خووب  ه خودایی ببينود کوه خوود زیبوای     ؛ زمانی که صورت یا هيأت شوب شده باشد
به همان رعب که به هنگام  شبيه افتد و رعبیبرورفته است  نخست لرزه بر اندامش می

« شووود...بوور وجووودس راه یافتووه بووود  بوور او چيووره مووی   « خووود زیبووایی » مشوواهده
(Phaedrus:249b-c).  
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دان حود در  توا بو  »...است: زموانی کوه سوالك راه عشوق      چنين مومانیدر  واسخن 
زیبا را در نظم درست و بوه نحوو صوحيحی     ءموضوعات عشق ارشاد یافت؛ یعنی اشيا
رسد: ناوووان بوه چيوزي کوه در طبيعوت و ذات      مشاهده کرد اکنون به غایت عشق می

دليول   ؛ سوقراط  ایون زیبوایی   افكنود انگيزي زیباست یك نظر میطور شگفتخویش به
و فقور   (Symposium: 210 e)« ن وي اسوت هاي نخسوتي ها و مشقت رنج ]تحمل[ همه

منود ووردد  زنودوی او ارزس    بووره « الوی نفسهفی زیبایی» زمانی که آدمی از دیدار این
ی حقيقوی را بنگورد   کسوی کوه آن زیبوای   »دیوتيموا:   .(Ibid: 211e-212a)یابد حقيقی می

(Looks)ر خواهود بوود   تواند دیده شود  آنگاه قادی میکه خود زیبای یعنی تنوا طریقی ؛
فضایل حقيقی و نه تصاویر آنوا را ایجاد کند؛ زیرا او با تصاویر فضایل تماسوی نودارد؛   

 و ... پاداس کسی که فضوایل راسوتين را بوه    تماس است حقيقی در با خود زیباییبلكه 
  .(Ibid: 212a)« یابدوجود آورد این است که زندوی جاودان می

رؤیوت    -جموووري و موموانی  حواوراتی ماننود   طبوق م  -با توجه به بيانات مذکور
ی یا مثا  خير مطرح شوده اسوت کوه در او     یا نظري کوتاه بر خود مثا ِ زیبایناووانی 

نماید. اور مثا  خير فوق مثل است آن هم به اعتبار قدرت و  حرکت فكري عقل رخ می
 در این صورت با اموري فووق وجوود سور وکوار داریوم.        (RepublicVI:509b)عظمت 

اي جز توسل به مفواهيم یوا تصوورات     همچنين اور عقل بشري براي درر و فوم چاره
اموري   فوق همه« وجود»ون بر آن است که و اور افالط (Phaedrus:249b-c)کلی ندارد 

ی  بوه فووم آنووا دسترسوی دارد     تور عقول  بوه تنووای     و بوه تعبيور دقيوق   است که نفوس  
(Teaetetus:185a-186a) به اعتباري تنوا چيزي است کوه قودرت    در این صورت عقل

پذیرند؛ اما در عين  فوم و درر حقایق را دارد؛ حقایقی که سرانجام به مثا  خير ختم می
توانود   حا  فوق وجود بودن یا فوق مثا  بودن مثا  خير حاکی از آن است که عقل موی 

کلوی  تصور اي برسد که دیگر مثا  خير را نه در قالب فوم و درر وجودي و  به مرحله
 ءی و رؤیت دست یابد  به عبوارت دیگور بوا خوود شوی     دریابد  بلكه به نوعی رویاروی

افوزون بور ایون  نظور بوه       (.15 -23: 1393)نك: سلطانی کوهانستانی  صدرمجلس مواجه شود 
تووان وفوت     درجات وجودات در تمثيل خر و قرارويري آنوا در طو  مثا  خيور  موی  

ز است. حا  اور عليت وجودي و معرفتی مثا  خير را مثا  خير غایت قصواي همه چي
چيز و از جمله  توانيم بدین نتيجه برسيم که همه جا لحاظ کنيم  می با عليت غائی او یك

طور که برخی  ی خود نيازمند مثا  خير است. با چنين نگرشی و همانهنر در تبيين نوای
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افالطونی با اصالت امور اخالقی و توان وفت  هنر  معتقد هستند  می (104: 1388)واتسون  
پی تقليد غایت حقيقت  یعنی  پيوند خورده است؛ هنر افالطون در جمووريمتافيزیكی 

 منودي آن اثور از خيور و زیبوایی     بورهمثا  خير است و ارزس یك اثر هنري نيز مدیون 
 است. 

درخصوصهنرافالطونموضع.3
سوطحی و بوا اسوتناد بوه      یبوا برداشوت   برخی از نویسندوان و مفسّران افالطوون هرچند 
-See:Wood,1925:154) شناسوند او را به عنوان فيلسوفی مخالف با هنر موی   جمووري

وثيوق ميوان    پيونودي وجوود  حاکی از اعتقواد او بوه   از یك سو  اما آثار افالطون  ؛(160
ي معيوار  او درپوی بوه تعبيوري دیگور    ؛ شناسوی در هنور اسوت    شناسی و هسوتی  معرفت
بوه  هنور.  براي اصالت یك اثر هنري اسوت  نوه نفوی     شناختی  و هستیاختی شن معرفت

طوور   دانی تقليد به آیا شما می»د: ووی می جمووري C 595افالطون در فقره عنوان مثا   
کننود   توالس موی   ءفومم چه نوب از تقليدهاي شوی  طور کلی نمی کلی چيست؟... من به

ه بتوانود خووب تقليود کنود  بایود حقيقوت را         هنرمند براي اینكوبه باور ا  نيز«. باشند
  به حقایق هنرمندان عصر خویشاو براي نشان دادن هنر تقليد و عدم معرفت بشناسد. 

برده است نجّار و نقااس به نام سازنده نام  1الوی با استفاده از مثا  تخت و ميز از سازنده
(Republic,X:596b-597).   کنود و نجّوار    ایجواد موی   به باور او نقااس  تصویر تخوت را

 وونوه سوازنده  سازد. بنابراین سه نوب تخت داریوم و سوه  تخت مشخص و معينی را می
مادي و تختی که در تصویر وجوود   هاي تختتخت؛ تختی که در واقع هست  تخت یا 

دو تخت دیگر نجّار  تخت واقعی )مثا  تخت( صانع الوی است و سازنده دارد. سازنده
 (Demiurge)د. افالطون خداوند را که تخوت واقعوی را آفریود  سوازنده     هستن و نقااس

ور نجّار را پيشه؛ (Ibid:597d)مد؛ چون او تخت و چيزهاي دیگر را در اصل آفرید نامی
افالطوون در هموين محواوره  در کنوار     . (Ibid:597d-e)نامود  تخت و نقااس را مقلاد می

کند که نه تنوا قادر است ميزهوا   صحبت می الوی  از هنرمندي عجيب و باهوس  سازنده
اندن آن به اطراف  ها را بسازد؛ بلكه قادر است با در دست ورفتن آینه و چرخ و صندلی

روید  جانوران  خوود زموين     الوی  همه چيز از جمله هر آنچه از زمين می  مانند سازنده
را بسوازد  بوا ایون    ها هستند و حتوی خوودس    آنچه در آسمان  ها  خدایان و همه آسمان

تفاوت که مصنوب الوی حقيقی و اصل است  برخالف مصنوعاتی که شوخص آینوه بوه    
دست ساخته است؛ زیرا مصنوعات فرد اخيور  نموودي از حقيقوت اسوت و نوه خوود       
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به زعم  .(Ibid:596)تواند خود مثا  را بسازد  کند  هنرمند نمی تأکيد میافالطون  .حقيقت
  فاقد ارزس است؛ زیرا خيري در آن نيسوت و  ه حقيقتاعتنا ببی افالطون  هروونه هنر

 تر باشد  به همان نسبت ارزشمند است.  به هر اندازه که هنري به حقيقت نزدیك
 « هنور »اصوطالح  براي هنر    بيان منسجمی درباره  بدون ارائهافالطون از سوي دیگر  

استفاده کورده   ) (μιμησις و ميمسيس)  (ποιησιςپوئسيس   (τεχνη)تخنه  هاي واژه از
 است: 

رود. افالطوون در  کوار موی  تخنوه در دو معنواي فون و دانوش بوه      اصوطالح در الف. هنر 
تخنه در معناي فن استفاده کرده است. مثالً برخوی از شواعران را    از واژه (245a)  فایدروس
موموانی  ندارنود. در  اي دانند و از الوام خدایان بووره شاعري می داند که فقر تخنهافرادي می
(223c-d) روي تخنوه کمودي   کوه از   وویود  آن کوار ورفتوه و موی   تخنه را در معناي دانش به

یوك معرفوت    پرداز نيز هست؛ زیرا دانوش اموري کلوی اسوت و دارنوده      پرداز است  تراژدي
پوئسويس بوه معنواي توليود و ایجواد       در اصوطالح واجد تمامی آن معرفت اسوت؛ ب. هنور   

-Sophist:265a) شووود   اسووتعما  مووی الوووی و چووه توليوود بشووري    کووردن چووه توليوود  

c;Symposium:205c) هنوور در معنوواي ميمسوويس کووه در فارسووی معوواد  تقليوود اسووت.  ؛ . 
اموا نوه توليود اصول یوك شویء؛ بلكوه         ؛(Sophist:265a)ميمسيس نيز نوعی از توليد است 
   (.13 -15: 1383بيناي مطلق   )ایضاً نك: (Sophist:266b-c)توليد شبيه یا تصویري از آن شیء 

تواند آدمی میحاکی از آن است که  (Sophist:265a-b) سوفسطائیافالطون در بيان 
  یعنوی چيوزي شوبيه بوه واقعيوت      غيرحقيقوی توليد کند و هوم چيوزي    حقيقیهم چيز 

(Ibid:266d-e) .ليد آن انجام شود؛ مثالً تق واسطهابزار یا بی واسطهتواند بهسازي میشبيه
اما  ؛(Ibid:267a)داند ابزار است که افالطون آن را هنر تقليدي می واسطهرفتار کسی بی

برخی از مقلاودان  »دانشی؛ زیرا تقليد نيز یا همراه با دانش است و یا از روي جول و بی
توان بين آن دو فرق دیگري دانند  آیا میکنند و بعضی نمیدانند از چه چيز تقليد میمی

افالطون در همين محواوره دو  . (Ibid:267b)«ق ميان دانستن و ندانستن قائل شد؟جز فر
مخلوقوات   و همه (Ibid:256e) پذیرد یكی هنر الوی و دیگري هنر بشرينوب هنر را می

  .(Ibid:266b)داند طبيعی را هنر خداوند می
دایان از وفتگووي دميوورژ بوا خو    نيوز   (Timaeus:41) تيمائوس افالطون در محاوره
ت خوود   بنابراین  این شما هستيد که به اقتضواي سرشو  »ووید: جوان سخن وفته و می
آفرینش جانداران متمایل سازید... تقليد کنيد از قدرتی که مون    باید خودتان را به وظيفه
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دميوورژ بوا    (29a)در همين محواوره   (Ibid:41c)« کار بردم در هنگام ایجاد خود شما به
 (531a)جموووري  در  پردازد.مشق ورفتن از آنوا به آفرینش جوان مینگاه به مثل و سر

هدف موسيقی شناختن زیبا و نيك است که بدون آن  شناخت مثا  خير ميسّر نخواهود  
اثر علوم مقودماتی و از جملوه موسويقی در روح  بوه       (532b-c)شد. در همين محاوره 

طوون توأثير موسويقی را بوا توضويح      افال برداشتن زنجير از پاي زندانی غار است. منزله
اي دیگور نشوان داده و   چگونگی ترکيب اصوات تند و آرام و زیر و بم به وونوه  درباره
 ووید: می

نووا   ترین حرکوت را بوا انجوام تنودترین حرکوت بواهم هوم        ها آغاز آرام این حرکت
ز زیور و بوم   کوه ا  کننود موی  ایجاد اي نه[ احساس یگا  اي که آنوا ]در ما وونه سازند به می

ترکيب یافته است. در نتيجه براي نادانان احساسی خوشایند و براي خردمند که کوشش 
خوشوی معقوو  بوه هموراه      -در حرکات فانی از هماهنگی الووی تقليود کنود    -کند  می
 . (Timaeus:80b)« آورند می
در اینجا  آميزند.میيد از هارمونی الوی با یكدیگر دربنابراین آواهاي زیر و بم با تقل»

 (.23: 1383)بينواي مطلوق   « واسطه با آن پيونود دارد شود و بیتقليد از اصل الوی انجام می
 بووه اعتقوواد ووواتري  هوودف افالطووون در اینجووا ایوون اسووت کووه بووا ایوون بيانووات       
یعنی تشبّه آدمی به امور الوی را به طریقوی دیگور بيوان     ؛(500c)جمووري همان بحث  

 .(Guthrie,V.V,1978:246) دارد
برطبق فقراتی از نوب مذکور: الف. در نگاه افالطون  آدميان قوادر بوه آفریننودوی و     

توانود  کننود  پوس تقليود حتوی موی     تقليد از اصل الوی هستند؛ ب. خدایان نيز تقليد می
تورین مقلاودان  دميوورژ اسوت کوه بوتورین        یكوی از بوزرگ  اي الوی نيز باشود؛  .  شيوه

ترین مؤلفه در تقليد است؛ تقليد اور از روي جوول   فت  موممعر تصویروري را دارد؛ د.
دانشی باشد  معناي مذموم داشته و تقليدي که از روي دانش باشد در نظر افالطون و بی

آرمانی افالطونی تحقق نخواهود   نه تنوا پسندیده و مطلوب است  بلكه بدون آن جامعه
 پرداخته شده است. -عرفتهنر و م -پذیرفت. در ادامه به چگونگی این ارتباط

.هنرومعرفت1-3
افالطون  اوالً فلسفه یك کما  نظري در حد طاقت بشوري اسوت؛ ثانيواً راه نشوان     در تفكر 

که هم براي حكيم و هم بوراي  است  آندادن این معرفت نظري به اخالق  سياست و هنر 
باب هنر  حاکی  آراي افالطون درطور که بيان شد   همانجامعه یك کما  عملی باشد. 
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شناختی براي هنر است؛ زیرا از یك سو  آثار افالطون شناختی و معرفت هستیاز مبنایی 
ی اسوت؛ از سووي دیگور  از نگواه افالطوون      دو سویه بين هنور و زیبوای   حاکی از رابطه

ی و خير قرار ورفته است  یعنی آن مثا  زیبای موضوب اصلی فلسفه مثل است که بر قلاه
  وجود و شناخت آن مبناي هر شناخت و معرفتی است.حقيقتی که 

تصوویر     قليد است  تقليد در معناي ارائهاز نگاه افالطون  هنر نوعی دانش توليد و ت
تواند تصویري مطابق با واقع را عرضه نمایود یوا تصوویر غيرمطوابق. بوه اعتقواد        که می

ملوه یوك نجّوار را؛ ولوو     را به تصویر بكشد از ج همه چيزتواند افالطون یك نقااس می
اوور  »او ندانود و   حرفوه  او نداشته باشد و هيچ چيزي درباره اینكه هيچ شناختی درباره

توانود از  دور نقاشی کند  موی  شخصی نقااس ماهري باشد که بتواند نجّاري را از فاصله
اً اس کودکان و مردم نادان را با این تفكر فریب دهد کوه آن نقاشوی  حقيقتو   طریق حرفه

حالی است که نقااس دو مرتبوه از طبيعوت دور    این در .(Ibid:598b-c)« یك نجّار است
ند  هسوت  پرداز نيز همانند نقااس مقلاود  سوم واقع است(؛ شاعر و تراژدي است )در مرتبه

تقليد از حقيقت بسيار دور » :(Ibid:597e)بنابراین آنوا نيز دو مرتبه از حقيقت به دورند 
تنوا با یك بخش کوچكی از هر چيز سرو کوار دارد؛ یعنوی بخشوی کوه     است؛ زیرا آن 

 . (Ibid:598b)« خودس فقر یك تصویر است
با  وثيق یتقليد  ارتباطنزد افالطون  توان وفت   با توجه به فقراتی از نوب مذکور می

 ءاهول تقليود بوا حقيقوت اشويا     هستی و حقيقت دارد؛ این در حالی است که به باور او 
تواند منتقل سازد  معرفت او بالقوه می ارند و هيچ شاعري به حقيقتی که سرودهکاري ند

آن اموري که مدعی تعليم آنوا هسوتند   ندارد. وادامر معتقد است  شاعران نه تنوا درباره
  .(Gadamer,1900:42)شعر نيز معرفت ندارند  علم ندارند؛ بلكه حتی درباره

شوعر   ن روزوار افالطون دقيقاً به این دليول دربواره  نيز به اعتقاد برخی دیگر  شاعرا
التعليم  فاقد معرفت هستند. شوعر در نظور افالطوون     امور الزم معرفتی ندارند که درباره

ی برخووردار  رزد؛ زیرا از توانوائی بسويار بواالی   اجتناب و خود تواند از نقش تعليمینمی
ور چنوين نكنود در آن صوورت در    اي درست پيش برود و است؛ بنابراین باید به شيوها

بوترین حالت باید اصالح شود و در بدترین حالت از بيخ و بن برداشته شود و چيوزي  
شاعران در  (.Gadamer,1900:72؛ 605-612: 1392)تيلور  تر در جاي آن قرار ويرد مطمئن

فرهنووي یونووانی معاصوور افالطووون بيشووتر نقووش معلاووم را بووراي جوانووان داشووتند      
(Gadamer,1900:44) از طریوق  » هاي اخالقوی در جواموع بودنود کوه    و به عنوان نمونه
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ورفتنود  موی « آنكه آشكار شوند در پشت خودهاي عقالنوی موا پنواه   موسيقی و تقليد بی
  (.604: 1392)تيلور 

آن است که هودف او از نقود شواعران در     نشان دهنده  شاعران افالطون دربارهسخنان 
شان بوراي ایفواي نقوش تعلويم و      نادانی آنوا و عدم صالحيتپرده برداشتن از حقيقت 

دهنود از جملوه اموور غيور     تربيت است؛ زیرا شاعران صفاتی را به خدایان نسوبت موی  
با وجوود اینكوه خودایان بوه نظور      »اخالقی و ظالمانه که دور از شأن آنواست؛ همچنين 

م آنووا  باید بگوویي بدخواهی در آنوا نيست  افالطون خوب هستند و اثري از حسادت و
  فاقود آن  فایودروس و  ایوون واجد حكمتی هستند که خود شاعران  برا ساس تعليمات 

تور  نيرات شعر را با جزء یا اجزاي پوایي خواهد تأثافالطون فقر می (.601)همان: « ندهست
بنوابراین   (. 605)هموان:  نفس مرتبر ساخته و نشان دهد که آنوا براي عقول بود هسوتند    

ر با تلقی شعرا از خدایان  مخالف است  به تبع آن با مظاهر و آثار اجتماعی  افالطون او
اخالقی  دینی  تشریفاتی  نمایشی و توليدي آن هم مخالفت خواهد ورزید. او با طورح  

براي هنرمند در خلق اثر هنري  نشان داد که هنر باید یك کما  عملوی  « معرفت»معيار 
مندي از آن بوره بوره دارد و به اندازه س از مثا  زیباییزیبایی محسوباشد. به اعتقاد او  

است که هر چه شناخت فورد از   ی است و مسلامآن زیبای منعكس کنندهراستين   زیبایی
تور  ی نزدیوك ازه در تقليد و تشوبّه بوه آن زیبوای   همان اندتر باشد  بهی حقيقی جامعزیبای

ی زیبوای  زیبا باعوث تقویوت انطبواق بوا    رشد کردن در ميان اشياي بنابراین »خواهد بود. 
اي بوه  اشواره  شوندآنكه به تفصيل بيان این سخنان بی حقيقی حكمت خواهد شد. همه

 (.620: )همان« ی دارندزیبای نوعی نظریه
 249و فقره  مومانی 212تا  210توان به فقراتبه عنوان شاهدي براي این مدعا می 

انوواب دیووانگی الووی را     (244a-245c) روسفایود اشواره کورد. افالطوون در     فایدروس
ی است؛ دوم نوعی دیوانگی است که در اثر دعا و برشمرده که نوب او  آن هنر پيشگوی
ها )خدایان هنر و شود؛ سوم دیوانگی موزاي از بال میتطوير  باعث نجات افراد خانواده

توانود  اعري نموی دانش( است که اور آن الوام نباشد  هيچ شاعري تنوا با یاري فون شو  
شاعر خوبی بشود و باألخره نوعی دیوانگی الوی کوه برتور از هموه اسوت و آن جنوون      

ی حقيقی در خاطر شخص دیوانگی است که علت یادآوري زیبایعاشقی است؛ زیرا این 
بودان   فایودروس اي که افالطون در  نتيجه»به اعتقاد برخی   .(Phaedrus:249d)شود می

م با مفووم ضمنی  ایون اسوت کوه هنرمنود از شوود الووهی       دست یافته است؛ دست ک
خداوند  آالیش بين او و سرمست شده و نظام فلسفی او ووشه عزلت وزیده و ارتباط بی
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ارتباط هنرمند و مثوا    -به مسأله ادامهدر (. 106: 1388)واتسون  « جایگزین آن شده است
 شود. پرداخته می -خير

.هنروشهودمثالخیر2-3
افالطون  در هنر نيز خود را آشوكار    خير در مابعدالطبيعهوجودي و معرفتی مثا  عليت 

حتوی   ست.معنااي که بدون وجود و شناخت آن حقيقت واحد  هنر بی وونه سازد  به می
ی  شناخت آن و تشبّه به او است که این تشبّه خوود  هدف فيلسوف نيز جستجوي زیبای

شور افالطون هر چيزي از جمله هنور   در آرمان»  نيز نوعی تقليد است. به عبارت دیگر
ایجاد کار هنري نيوز   یعنی الزمه؛ (Zeller,1980:143)« تابع غایت تحقق مثا  خير است

بور ایون اسواس     .(Republic,III:401c)ی و شناخت حقيقت خواهد بوود  دانش به زیبای
اعتنا باشد  جز آن هنري که در خدمت این افالطون  هروونه هنري را که به حقيقت بی

شمارد. سعی او بر این است تا نگاه اساطيري به هنر غایت به کار ورفته شود  مطرود می
پيراسته شود  ارتباط آن با حقيقت حفظ شده و الوی بشود تا بدین وسيله سراسور خيور   

تووان   اموا موی   هر چند در آثار افالطون چنين مطلبی به صراحت ذکر نشده است؛وردد. 
مظوور    با خلق اثر هنري هنرمندي که به مقام شوود مثا  خير رسيده است نفسِ وفت  
با فعل هنري خود بوه مبودأ   شود و صفاتی نظير خلااق  مبدب  بدیع و مصوّر می و جلوه

؛ زیرا اور معرفت به معناي شوود  یعنی نووعی تمواس و برخوورد    دیابعالم شباهت می
 جموووري یق باشود؛ و اوور کمتورین آفریننودوی مطوابق کتواب دهوم        واسطه با حقا بی

 صورت نيل به مقام معرفت  نه تنوا در وادي اموور  آفرینندوی به کمك آینه باشد در این
هنرها هم بوترین حالت آفرینندوی و ابداب در ساحت   ارزشی و اخالقی  بلكه در زمينه
 است: مبتنی بر مقدمات ذیلبشري خواهد بود. این مطالب 

حاکی از آن اسوت کوه بوه     ((Meno:97a-c;Teaetetus:200d-201c. آثار افالطون 1
واسطه و شوودي است؛ معرفت باید مستقيم و بدون واسطه زعم او  معرفت  آواهی بی

باشد  خود داننده متعلَّق آن معرفت را دیده باشود  نوه اینكوه فقور بور او ووزارس داده       
يم واجود معرفوت   وووی  واسطه دیده است  موی  ه را بینچباشند؛ زیرا زمانی که شخص آ

کند  این انتقا  در قالب قضوایا   شوودي است؛ اما هنگامی که آن را به دیگران منتقل می
واسطه نيست. همچنين  افالطون بوا طورح معيوار معرفوت      و استدال  است که دیگر بی

ی بوه انحواء   ا  وووی دهد که به اعتباري  هنرهو  میبراي هنرمند در خلق اثر هنري  نشان 
ایون اسواس معرفوت بوه      علم به حقيقت و غيرحقيقت هستند. بر  نندهمختلف  بازوو ک
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؛ زیرا بدون معرفت  هنر نه در سطح فردي و نه در سطح استاساسی هنر   عنوان مؤلفه
جمعی  مجالی براي تحقق نخواهد داشت. بنابراین معرفوت  شورط الزم بوراي هنرمنود     

هنرمند با خلق آن اثر هنري به مبدأ عوالم تشوبّه    به قو  افالطون خواهد بود؛ هنري که 
   .(Timaeus:40-41;80b)یابد  می

نيوز علوت معرفوت و    کوه   (RepublicVI:506-511)مبدأ عالم  مثوا  خيور اسوت     .2
 ؛(Epinomis:986c-d)هاسوت  یدانوای  ی به آن  باالتریندانای؛ (Ibid:509b)حقيقت است 

 ت آن نائل نشویم  هرچند به همههاست و تا زمانی که به شناخ ترین دانشموضوب عالی
تنوا کسی  ؛(Republic,VI:505a) ها علم یابيم  هيچ دانشی براي ما سودمند نيست دانش

تواند آن را سرمشق قرارداده و به پيوروي از آن  که به دیدار خود آن نائل شده است  می
و هر کوس قورار    (Republic,VII:540a)اس را سامان بخشد زندوی خود و افراد جامعه

طوور شخصوی یوا اجتمواعی کوار خردمندانوه انجوام دهود  بایود آن را ببينود           است بوه 
(Ibid:517b-c).  

ميووان معرفووت و ثبووات قائوول اسووت     الینفووك. افالطووون از سووویی  پيونوودي  3
(Republic,V:478a-b) .  هسوتند بوه طووري کوه بوراي       ءبه زعم او  م ثُل  حقيقوت اشويا

 اسوت تن هرچيز باید مثا  هر یك را شوناخت  بنوابراین موضووب معرفوت  مثول      شناخ
(Ibid:476b)  به عبارت دیگر  او راه نيل به معرفت را توجه به حقيقت امور دانسته است

ی بوراي افالطوون معرفوت وووی      توان وفتمی .(Cratylus:439-440)نه اسم یا تصویر 
یوك بوه حقيقوت؛ زیورا شورط معرفوت       تصویر مطابق با حقيقت است  نوه تصوویر نزد  

شرطی که در ورو ثبات فاعل شناسا و متعلَّوق   ؛(Republic,V:577e)خطاناپذیري است 
. هروونه تغيير در یكی از فاعل یا متعلَّوق شناسوا بوه معنوی تغييور      شود میشناسا تأمين 
آن عدم مطابقوت و نفوی صودق اسوت.       فكر و قو  با واقع است و نتيجه مطابقت ميان

ین ترتيب با خطاپذیري روبرو خواهيم بود و این امر به معناي نفی معرفت است  آن بد
ق توسر عقل به مدد اشراق مثا  هم زمانی که معرفت به معناي شوود باشد: شوود حقای

  2.خير
نگاه کند »اي براي ساختن چيزي  از سوي دیگر  افالطون معتقد است  هرواه سازنده

 ر است و چيزي از آن نوب تغييرناپذیر را الگووي خوود قورار   به آنچه همواره بدون تغيي
و هرآنچه او چنين ]ساخته است[  مصنوعات وي  صورت  شكل و مشخصه دهد  در این

متعلَّوقِ تقليود      این سخن افالطون درباره. (Timaeus:28a-b)« ضرورتاً کامل و زیباست
ت. او در این محاوره اس (Republic,X:596b-597) جمووريهمان بسر سخنان او در 
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توانود بوه   تواند ذومراتب باشد؛ یعنی موی تقليد را مقام تصویرسازي دانسته است که می
 حقيقت نزدیك و یا از آن دور باشد. 

بات فاعل قبل  خطاناپذیر بودن معرفت شرطی است که در ورو ث  . براساس مقدمه4
عول شناسوا( خوود  یكوی از     حالی است که آدمی )فا ست؛ این درشناسا و متعلَّق شناسا

جووان    محسوس است؛ جووان محسوسوی کوه سوایه    محسوسات و دربند ماده و جوان 
ماند. بنابراین باید چيزي وراي بدن  میهمواره از رسيدن به اصل خود فرو معقو  بوده و

جموووري   محسوس و متغير وجود داشته باشد. افالطون هميشوه در محواوراتی چوون    
الووی    و... بر وجود نفوس  خاصوه پواره   تتوس  س  فایدروس  ثئايمنون  فایدون  تيمائو

عقل  تصریح و تأکيد دارد. به زعم او  نفس بشري به اعتبار آنكوه از سونخ موجوودات    
دچار تغيير و صيرورت دنيوي نيست؛   (Republic,VI:490b)الوی و خویشان مثل است 

سوت داده اسوت و بوراي    اما با هبوطش در جوان محسوس  پاکی و صفاي خود را از د
براین  .(Phaedo:66-65)رسيدن به معرفت الزم است دوباره به آن پاکی اوليه دست یابد 

کردن مراحل  اساس  نزد افالطون  در سير عقالنی از محسوس به معقو   عالوه بر طی
ایون دو از یكودیگر غيرقابول    نفس و صفاي باطن نيز الزم اسوت و   تعاليم علوم  تزکيه

نفس  در پرتو فراغت  تزکيه و توذیب و تخلاق به  .(Protagoras:358b)ند هست تفكيك
شود و این امر  تشبّه به الوهيت در انسان فضایل  از رذائل اخالقی و آفات بدنی دور می

تشبّوی که همان خواست صانع جوان است؛ زیورا او    (Teatetus:176)کند  را بيشتر می
 «ا همووه چيووز درحوود امكووان شووبيه خووود او شووود خواسووت توو و بووود... (good)خيوور »

(Timaeus:29e). 
. از نگاه افالطون  فيلسوف  تنوا کسی است کوه سور از حجواب مواده و طبيعوت      5

بيرون آورده  از دام موانع مادي و هواهاي نفسانی بيرون آمده است و با تخلاق به حقایق 
ر و تو  عقول او تيوزبين  نفس یا  برین چون عفت  عدالت  شجاعت  حكمت و خير  دیده

خلوصووش چشووم بووه حقووایق دوختووه اسووت        توور وردیووده و بووه انوودازه     آووواه
(Phaedrus:247;RepublicVI:486a) .ت که عاشق شناختن آن هستی فيلسوف کسی اس

و کسوی کوه    (Republic,VI:485) خوس کون و فساد نيست  ابدي است که دست یگانه
ا بياموزد و نه به آسانی آن را فراموس کند  تواند به سختی آن رعاشق چيزي باشد نه می

شود و ی میسوي مثل هر یك از موجودات راهنمایبنابراین طبيعت فلسفی به راحتی به 
 .  (Ibid:486c)کند آنچه را که آموخته است  فراموس نمی
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هواي اخالقوی و    مثل  نه تنوا ارزس نظریهتوان وفت  برطبق فقراتی از نوب اخير  می
 آنواسوت. افالطوون در قووانين     هموه  ويرنوده کنود؛ بلكوه دربور   حدود نموی مهنري را 

(Laws,X:904c) تأثير معاشرت با فضيلت الوی ایون اسوت کوه خوود     »دهد که نشان می
و این تكرار همان مطلب  (570: 1392)تيلوور  « وردداي فاضل میآدمی به صورت برجسته

ی بوروز دوسوتی بوا    نيل به مثوا  زیبوای    است که نتيجه فایدروس و مومانی افالطون در
سعادت کامل را نصيب کسی  تيمائوسدر  خداوند و سرازیر شدن فضایل از فرد است.

ش را از خوی کند تا درونمیداند که همواره در راه تحصيل معرفت است و کوشش می
  ی پرکند و بر پروراندن جزء الوی روح  یعنی همان عقل و تشبّه به الوهيوت افكار خدای

  .(Timaeus:90)ومارد همّت 
با سخن   (Republic,X:596b-597 )جمووري در کتاب دهم . افالطون از یك سو 6

تقليود   وفتن از سه صانع  درجات تقليد را به ميزان دوري و نزدیكی آنوا به مثا  آن امرِ
از  .داند شده بروردانده و اهميت یك اثر هنري را فرب در نزدیكی آن هنر به حقيقت می

واسوطه بوا خوود متعلَّوق دانسوته           سوي دیگر  معرفت را شوودي  یعنی نوعی تماس بی
اوور کمتورین   مقودمات موذکور و اینكوه    است؛ حا  براین اساس و نيوز بوا توجوه بوه     

آفرینندوی به کمك آینوه باشود  در     (Ibid:596)جمووري آفرینندوی مطابق کتاب دهم 
ارزشی و اخالقوی   م معرفت  نه تنوا در وادي امور نيل به مقا توان وفت  صورت می این

د بود؛ هنرها هم بوترین حالت آفرینندوی و ابداب در ساحت بشري خواه  بلكه در زمينه
ووردد کوه    اي موی  همچون آینوه  به الوهيت خلوص و تشبّوش   زیرا قلب آدمی به اندازه
ن صفاتی که مبدأ جوان وما کند( و بی شود )حقایق را شوود می حقایق در آن متجلای می

از جملوه صوفات   شوود؛   داراست  آدمی نيز با تشبّه جستن به او  واجد آن صوفات موی  
سوازد.   خلااق  مبدب  بدیع و مصوّر بودن که در هنر به بوترین شكل خود را آشوكار موی  

ناسووتی اعطوا     ا در حووزه افالطون بوه هنور  کموا  اسوتقال  ر    »توان وفت   بنابراین می
یرا معتقد به تفوق اخالق یا دانش است. این بدان دليل بوده که ]از نظور وي  کند؛ ز نمی

هنر[ ... چيزي نبود که بتوان به سادوی جذب یا با آن ارتباط برقرار نموود؛ مگور اینكوه    
 (. 106: 1388)واتسون  « اي را در ذهن و روحش پرورانده باشد ويرنده جوّ اخالقی حسنه

 ده است چون به جاي تقليد از اشياءشوود حقایق رسيتوان وفت کسی که به  نيز می
کنود  در ایون صوورت آن تقليود بيشوترین       محسوس  از جوان معقو  تصویرسازي موی 

جووان حقيقوت    تصوویري از ها   شباهت را به اصل خواهد داشت؛ زیرا اور جوان سایه
تووان   د  موی پرداز است و هنرمند  مقلادي است که با نگاه به نمونه به خلق اثر هنري می
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وفت  انسان متشبه به خداوند )علت فاعلی و غایی جوان( مظور صفاتی مانند خلاواق و  
شود. به عبارت دیگر  کسی که به مقام تشبّه بوه الوهيوت رسويده باشود  از آن      صانع می

توانود صورفاً    الوی شده است  نموی   عقل و خویشاوند عالم مثل و پارهحيث که سراسر 
باشد. بدین جوت کار هنري او در مقامی بواالتر  در مقام دوم و سوم  مقلادي قرار ورفته
ند و حا  آنكه هست  ويرد؛ زیرا آن دو مقلاد با عالم محسوس در ارتباط از این دو قرار می

روح ؛ (RepublicVI:486a)روح فيلسوف هموواره بوه دنبوا  ادرار اموور الووی اسوت       
توانود  آرامش است و به همين دليول موی   فيلسوف از تالطمات ناشی از تعلق به دنيا در

و در زموان  فقر به تفكر درست؛ یعنی تفكري الوی که متعلق عقيده نيسوت بروردازد...   »
« یابود ی موی هاي انسانی رهوای بدي شود و از همهمرگ به جوان پار و خدایی وارد می

(Phaedo:84a-b)اه از ر  امكوان  حود کوه دائمواً توا     روح فيلسوف اسوت همچنين این  ؛
شووده اسووت   احاطووهمحصووور شوودن در زنوودوی الوووی  بووا واقعيووات     یووادآوري و

(Phaedrus:249c) رود به کما  راستين دسوت  و چون پيوسته در طریق کما  پيش می
-ی سرورم ساخته  به امور دنيوي بیهمواره خود را با امور خدایخواهد یافت و چون 

ی رند؛ اما این دیوانگی از نوب خدایپندایشود و لذا مردمان غافل  او را دیوانه ماعتنا می
ت ایون دیووانگی اسوت کوه دیودنِ      است و برتر از هور دیووانگی اسوت؛ زیورا در حالو     

با  و پر »و  (Ibid:249)آورد خاطر شخص می هی حقيقی را بهاي این جوان؛ زیبای زیبایی
ما همواره چشم بور  تواند به باال برود؛ االبته او هنوز نمی؛ کنند یروحِ او شروب به رشد م
 است. (Guthrie,1975,V.IV:404) «عالم باال دوخته است
بيشترین شباهت را به   ناشی از شوود حقایق توان وفت  اثر هنريِ براین اساس  می

نظر افالطوون کسوی اسوت کوه     بوترین هنرمند از  حقيقت و اصل خود خواهد داشت و
کند نوه از   برداري می شوودي نسخهنگرد و از آن معرفت  حقيقت معقو  را با شوود می

کيفيات خوب و بد چيزي داشوته   تواند معرفتی دربارهکسی نمی»ا اشياي محسوس؛ زیر
رو تنوا کسانی کوه بوه آن شووود    باشد  مگر اینكه آن را حقيقتاً تجربه کرده باشد؛ از این

ر معنواي  فيلسووف د  .(Reeve,2006:193) « ندهسوت  اند  حداقل فيلسوفان پادشواه رسيده
توانود بوه    است  چنين کسی می  افالطونی  یعنی کسی که در زندوی الوی محصور شده

 کند و مَظور صفات او شود.  الوهيت تشبّه یافته  کار الوی 

  (Phaderus:277b-c)از نگاه افالطون واه تقليد و تصویر لسانی است  زمانی کتابی 

انسانی و در باالترین مرتبوه تقليود در    ايواه تجسيم و زمانی تصویر اشياست  در مرتبه
 (600e)جموووري  دهد. افالطون در محواوراتی ماننود   ساحت خدایان خود را نشان می
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از الووام   (682a)قووانين  کند که شاعران هروز به حقيقت معرفت ندارند؛ اما در بيان می
 کنود. در هوا و سوخن آنووا از روي حقيقوت صوحبت موی      ورفتن شاعران به یاري مووز 

جنون را  جنون عاشقی دانسته است که قبل از آن الوام  آخرین مرتبه (245a) فایدروس
واسوطه حقيقوت را از   شاعران کسانی هستند که بوی  (209) مومانیبه شاعران است؛ در 

 ی در نفس است؛ آفرینشی که ثموره کنند و کار آنوا آفرینش زیبایطریق الوام دریافت می
در هنر توان وفت  بر طبق چنين فقراتی می بنابراین  .شودآن وجود فضایل در نفس می

نوعی اتصا  آدميان با عالم برین مطرح است. هنرهواي زیبوا بوا اموور     از نگاه افالطون  
یی از طریق عقل  یعنی همان محسوس سر وکار دارند؛ این در حالی است که مثا  زیبا

د از ایون زیبوایی معقوو  و    تقليو   الوی نفس قابل شناخت اسوت و هودف هنرمنود     پاره
کوشد توا از جووان موادي فراتور رود و     می»واقع  هنر افالطون  شباهت با آن است. در

شود تا چيزي از ساحت واالتور وجوود را بوه یواد     خود بر آن می تصاویر ساده وسيله به
)وردونيووس بوه روایوت بينواي      «زنود ها سوسو میآورد  آن ساحتی از وجود که ميان پدیده

 (. 37: 1383طلق  م
توان وفت کل زندوی از نظر او تقليود و هنور اسوت؛    با توجه به بيانات افالطون می

آرمانی  فضایل اخالقی و توالس   شور به آن مدینهزیرا طرح مباحثی از قبيل تشبّه دولت
و تشبّه به الوهيت  حاکی از آن است که در یك معنا  فضایلفرد براي شناخت و کسب 

ز این زاویه نوعی هنر است. روح را شبيه خدایان کردن  نوعی تقليد است؛ کل زندوی ا
تحقق و تقراب اخالقی و عملی تقليدي است که بسيار نزدیك به حقيقت است و نه دو 

اي از مرتبه دور از آن. بنابراین فيلسوف یا همان حكيم نيز هنرمند است او در آن مرتبوه 
وف پيدا کند و به امور الوی تشبّه یابد. نجّار هوم  خواهد به حقایق وقتقليد است که می

کند. تراژدي نویس  شاعر و افرادي از هنرمند است؛ اما در سطحی فروتر؛ زیرا تقليد می
رد؛ تصوویري  تصوویروري را دا  ند؛ اما حكيم باالترین مرتبوه هست این قبيل نيز تصویرور
و اموور معرفوت دارد  او بوه     ءيان؛ زیرا او به اصل و ذات اشامكمطابق با واقع در حد ا

شناسود؛ بوه   رو مظاهر و اشكا  آن را میاز این ؛شوود آن حقيقت یگانه نائل شده است
پرداز فضوایل حقيقوی را   همين دليل است که او باید به شاعر و تراژدي نویس و کمدي

 از امور غير واقع و کاذب برحذر دارد. آنوا را نشان دهد و 
توانود  نویسد  میکسی که از روي هنر  یعنی دانش  کمدي می مومانیوفته شد  در 
در اینجوا بوه معنواي هنور فلسوفه      « از روي هنر»»توان وفت که می .تراژدي نيز بنویسد

(.  33: 1383)بينوائی مطلوق    « است... در نتيجه هنر یا ميمسيس واقعی بر دانش استوار است
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موجود در یونان باستان و ظوور بعود  توان وفت هدف افالطون پاالیش هنر بنابراین می
اثر هنري باید روح را آماده کند تا به سمت قوانين سووق  »متعالی آن است؛ نه نفی هنر. 

توانيم بر اساس تجربيوات درونوی  قووانين    داده شود یا اینكه نشان بدهد که چگونه می
  .(Gadamer,1900:72)« اي را در جامعه پياده کنيمعادالنه

ن از طریوق فيلسووف بوه مثوا      اكو در حد ام جامعه را تابر آن است  سعی افالطون
این تقليود در   خودس  به مثا  عدالت  شجاعت و خير مطلق شبيه ورداند؛ زیرا پشتوانه

فاقد حكيم  معرفت به آن حقایق  تخلاق به آنوا و تشبّه به خداوند است؛ ولی هنرمندان  
بوه  است کوه  حكيم ي  برعوده این فلذا؛ واجد آن استکه حكيم هستند  آن نوب معرفتی
د. تقليد در نگاه افالطون ها را به خدایان نسبت ده فقر امور خير و خوبی  شاعر بگوید

ودي دهد دميورژ موجو نشان می (29-28) تيمائوستواند الوی و بشري باشد  مثالً در می
ما در عالم دنيا واسطه و شوودي است؛ ابه حقایق بی الوی است که دریافت و التفات او

يم کوه فقور فيلسووف    هسوت  و در تقليد بشري بوا نووعی تصوویروري و تقليود مواجوه     
و نوه  اي از حقيقت ترین هنرمند است. افرادي مانند سوفيست چون ظاهر فریبنده صادق

در طبقوه    (Phaedrus:248e)فایودروس  اساس محاوره برآورد  می شبيه آن را به وجود
 هشتم قرار دارد. 

سوالمت روح   داند که تأمين کنندهسياست را هنري می (464b)وروياسطون در افال
هنر سرداري سوراه و دیگور هنرهوا را در خودمت هنور       (291c-d) اوتودموساست؛ در 
آورد؛ زیرا سياست تنوا هنري است کوه راه و روس بوه کوار بوردن آنووا را      سياست می

 داند. فلسفه را نوعی هنر می ائیسوفسطسازد؛ در داند و همه چيز را سودمند می می
اینوا همان بحث تشبّه آدمی به خداوند است که افالطوون   توان وفت هدف همهمی

دارد؛ زیرا او در محاوراتی از جمله ش به طرق مختلف آنوا را بيان میخوی در محاورات
 رسويده اسوت و  داند که به شوود حقایق فيلسوف را تنوا کسی می  (500b-c) جمووري

کند و حاکميت جامعه بر آن عالم را سرمشق خود قرار داده و به تقليد از آن زندوی می
اوست  حاکميتی که نقش تعليم و تربيتی داشته و هدف از آن وصو  آدميوان بوه    عوده

پوذیر اسوت.   ی که براي آدموی امكوان  ه الوهيت و شوود حقایق است تا جایمقام تشبّه ب
افالطون هنر فلسفه است که باالترین هودف؛ یعنوی تشوبّه بوه     بنابراین باالترین هنر نزد 

هنور و شواعري را در خودمت    »کند. سعی افالطون بر آن است توا  الوهيت را دنبا  می
 .(Zeller,1980:143)« آوردغایات اخالقی و دینی 
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بر زوالی که بر معيارهاي ادبيوات و موسويقی در آتون عوار       قوانينافالطون در » 
خورد و آن را معلوو  بويش از حود مطالبوات شونوندوان قلموداد       می شده است تأسف

کنند به هيچ وجه معيار مناسوبی بوراي برتوري در    کند. اما آنچه مردم نادان مطالبه می می
کند. اور قرار باشد هاي ما نفوذ میهيچ یك از انواب هنر نخواهد بود. هنر عميقاً در نفس

هاي منظمی داشته باشند  هنر بایستی در د آن نفسمنظمی زندوی کنيم که افرا در جامعه
 (.614: 1392)تيلور « بوترین عنصر در وجود ما قرار بگيرد قبضه

نتیجه.4
هنر افالطون  برخالف هنرهاي زیبا که با امور محسوس سر وکار دارند  هدف هنرمنود  

ان مادي فراتر رود کوشد تا از جوداند و می را تقليد از زیبایی معقو  و شباهت با آن می
شود تا چيزي از ساحت واالتر وجود را بوه یواد   خود بر آن می  تصاویر ساده وسيلهو به

زند. بنوابراین  هنور افالطوونی بوا     ها سوسو میآورد  آن ساحتی از وجود که ميان پدیده
شناسانه دارد کوه ایون    شناسانه و معرفت حقيقت بيگانه نيست و هنر نزد او مبناي هستی

مبنا همان مثا  خير است. از نگاه افالطون  هنرمند واقعی کسوی اسوت کوه بوه شووود      
ت؛ زیرا به اعتقاد افالطون  دانایی حقایق و در رأس آنوا به شوود مثا  خير نائل شده اس

انی هاست و تا زم ترین دانشمثا  خير موضوب عالی هاست؛یبه مثا  خير  باالترین دانای
ها علم یابيم  هيچ دانشی بوراي موا    دانش نشویم  هرچند به همهکه به شناخت آن نایل 

تواند آن را سرمشوق  تنوا کسی که به دیدار خود آن نائل شده است  می؛ سودمند نيست
اس را سامان بخشود؛ زیورا کسوی    قرارداده و به پيروي از آن زندوی خود و افراد جامعه

داشته باشد  مگر اینكه آن را حقيقتاً  کيفيات خوب و بد چيزي  هرتواند معرفتی دربانمی
حوداقل فيلسووفان   انود   رو تنوا کسانی که به آن شووود رسويده  تجربه کرده باشد؛ از این

تصوویروري را دارد؛ تصوویري مطوابق بوا      ند. بنابراین  حكيم باالترین مرتبههست پادشاه
  او بوه شووود آن   دو امور معرفت دار ءواقع در حد ممكن؛ زیرا او به اصل و ذات اشيا

شناسد؛ به همين دليول  رو مظاهر و اشكا  آن را میل شده است از اینحقيقت یگانه نای
پرداز و سایر هنرمندان  فضایل حقيقوی  است که او باید به شاعر  تراژدي نویس  کمدي

ی افالطون بر آن است را نشان دهد و از امور غير واقع و کاذب آنوا را برحذر دارد. سع
هنر نيز  جامعه را توا حود ممكون  از طریوق معرفوت فيلسووف  بوه مثوا            عرصه تا در

این تقليود در   خودس  به مثا  عدالت  شجاعت و خير مطلق شبيه ورداند؛ زیرا پشتوانه
 حكيم  معرفت به آن حقایق  تخلاق به آنوا و تشبّه به خداوند است.
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