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چکیده
در تمام آثارش به ویژه در رسالة  یا تراژدی نویسان بوده، و افالطون تقریباً  باستان بر اساس اشعار هومر  تربیت یونانیان 
»جمهوری«، كه كاملترین و بهترین اثر اوست، به دشمنی با شعر و تراژدی، و تربیت حاصل از آن می پردازد؛ و در سه كتاِب، 
دوم، سوم، و دهم از كتاب های دهگانة جمهوری، بیشتر از نوشته های دیگرش به شعر و تراژدی تاخته، با ذكر دالیلی، شاعران 

و تراژدی نویسان را از دولتشهر آرمانی اش بیرون می كند.
 نخستین دلیلی كه افالطون برای حکم خود بیان می كند، دروغ بودن داستان ها، یا نگفتن تمام حقیقت در داستان هاست. او 
سپس به موضوع تقلید پرداخته، با طرِح عالم ایده، و تمثیل غار، مقّلدان را كسانی می داند كه با تقلید از تصویری، كه خود تقلیدی 
از حقیقت است، سه مرحله از حقیقت دور افتاده اند. این مقلدان هم در حیطة هنرهای تصویری وجود دارند، كه نقاشان هستند 
و هم در شعر، كه تراژدی نویسان می باشند. پس افالطون با تقسیم روح انسان ها به جزء شریف و جزء پست، تراژدی نویسان را 

به خاطر به هیجان درآوردن جزء پست روح آدمیان متهم می كند. 
افالطون كه به دنبال شیوة تربیت جدیدی بر اساس فلسفه برای آرمانشهر خود است، هرچند كه در جمهوری به آن آثار 
اشاره نمی كند اما رسالة قوانین، كه حاصل دوران كهولت و پختگی اوست، به وضوح نوشته های خود را سرمشق مناسبی برای 

تربیت فلسفی درآرمانشهر معرفی می نماید. 
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مقدمه 
 موضوع تربيت در آثار افالطون جايگاه رفيعی دارد كه 
سرآغاز آن را می توان در رو در رويی او با تربيت يونان 
شاعران  با  مقابله اش  بخصوص  ازخود،  پيش  باستاِن 
به  افالطون  نقد  دانست.  تراژدی نويسان  و  به ويژه هومر 
هومر، از اين نظر اهميت دارد كه دريونان باستان، ترييت 
جامعه و جوانان بر عهده ی شاعران و تراژدی نويسان 
است، و تراژدی به عنوان تأثيرگذارترين نوع شعر، بيشتر 
از هر نوع شعر ديگر مورد حملة افالطون قرار می گيرد. 
نقد و اعتراض افالطون به شعر و تراژدی تقريباً در تمام 
آثارش ديده می شود؛ اما نظريات وی در مورد هنر، شعر 
رساله اش،  تأثيرگذارترين  و  مهمترين  در  تراژدی  و 
ديگر  از  يافته تر  شكل  و  دقيق تر  بيشتر،  )جمهوری( 
رسالة  در  افالطون  است.  شده  بيان  محاوره اش 
تربيتی  شيوه های  نمودن  روشن  ضمن  »جمهوری«، 
پيش از خود، برآن است تا چرخشی در اهداف تربيت 
جامعة يونان باستان نسبت به شهر آرمانی اش ارائه بدهد. 
او دراين مسير آسيب های ناشی از تربيت مبتنی بر شعر 
را برمی شمارد، در نهايت روشن می سازد كه تنها مسير 
درست و معقول برای رسيدن به حقيقت، تربيت فلسفی 

است
  فارغ از آنچه آثار و نظريات مختلف دربارۀ شعر و 
تراژدی از ديدگاه افالطون چه گفته اند، برای فهِم تراژدی 
افالطون  اثر  به خود  مقاله(،  اين  )در  افالطون  از منظر 
مراجعه شده.، تمام رساله دقيقاً قرائت و بررسی گرديده، 
به صورت  آن  از  تراژدی  و  شعر  دربارۀ  قول هايی  نقل 
»مجموعة  شمارۀ  ذكر  با  مستقيم  غير  يا  مستقيم 
استفانوس« * ارائه گرديده است؛ سپس نظرات و افكار 
افالطــون  نظر  فهم  در  می توانست  كه  انديشمندانی 
كمک كنند، انتخاب و پس از مقابلــه با خود نوشته های 

افالطون، آورده شده اند.  

ـ از تراژدی نويسی تا فلسفه انديشی 
  افالطون از مردم آتن بود و درآن روزگاِر يونان و 
آتن، افتخاری باالتر از تراژدی نويس بودن، وجود نداشت. 
پس گفته اند كه افالطون جوان هم تراژدی هايی نوشته 
بود اما پس از آن كه كارهايش را به سقراط نشان داد و 

افالطون  كرد،  بازخواست  شعر  مورد  در  را  او  سقراط 
آن  از  و  )يِِگر،1376: ج2: 625(  را سوزاند.  شعرهايش 

زمان به بعد سراغ شعر نرفت. 
هرچند كه ممكن است اصاًل چنين رويدادی هيچ گاه 
تا  بود  الزم  اما  باشد،  نيفتاده  اتفاق  افالطون  درزندگی 
آرزوهای  زيرا چيزی جز  اختراع شود،  رويدادی  چنين 
ماهرانة  بازنمـــايی  نمی تواند علت  ادبی سركوب شده 
شخصيت ها در محاورات افالطونی باشد. )كينی، 1390: 
قصه حقيقتاً  اين  اگر  پاپاس، 13۸9: 27( حتی  و   37
يقين گفت كه چون  به طور  نمی توان  باشد،  داده  روی 
به  شد،  نخواهد  بزرگی  تراژدی نويس  فهميد  افالطون 
نوشتن محاورات و رساالت افالطونی اش روی آورد؛ بلكه 
وی  كه  باشد  احتمال  اين  از  ناشی  می تواند  امر  اين 
دريافته بود كه ديگر آرزو و ميلی برای شاعر شدن ندارد؛ 
زيرا كه رو به رو شدن با سقراط به عنوان منبع الهامی 
ارزشی  ديگر  شدن  شاعر  كه  داد  نشان  او  به  فلسفی، 
سقراط ،  مرگ  از  پس   )Gadamer,1980 :40 ندارد.) 
افالطون بر آن شد تا ياد استاد خود را زنده نگاه دارد، 
گفتگوی  هنرمندانة  تقليد  طريق  از  كه  شد  متوجه 
سقراطی می تواند نبوغ نمايشنامه پردازی خويش را در 
محاورات  نگارش  در  او  ولی  دهد.  قرار  فلسفه  خدمت 
خود، فقط در شكل گفتگو از سقراط پيروی نكرده، بلكه 
انديشه های سقراط  از  افالطون هم  محتوای مكالمات 
ريشه می گيرد. ارسطو كه معتقد است بخش زيادی از 
عقايد  می دهد  نسبت  سقراط  به  افالطون  كه  نظرياتی 
خود افالطون هستند. مكالمات افالطونی را شيوۀ  تازۀ 
هنری ميان شعر و نثر می داند. اين سخن در درجة اول 
نمايشنامه ای  كه  می كند  صدق  مكالمه  شكل  دربارۀ 
در  افالطون  آزادی ای كه  به  توجه  با  ولی  است؛  منثور 
ارسطو،  است،  داده  خرج  به  تاريخی  سقراط  توصيف 
محتوای گفتگوهای افالطونی را نيز، آميزه ای از شعر و 
)يِِگر،  است.  كرده  تلقی  حقيقت،  و  خيال  يعنی  نثر، 
1376: ج2: 626- 625( افالطون كه نمايشنامه نويسی 
مادرزاد بود، با انتخاب اين گونه روايت نمايشی برای بيان 
مفاهيم فلسفی، خودش را در مواجهة تراژدی نويسان آن 
از  سقراطی  محاورات  همين  با  و  قرارداد  يونان  زمان 
محاورات ابتدايی، تا آخرين محاورات، به مقابله با يک 



29

د دفژاقا ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مردلزن زا اسالس  شلهقانر

روش تربيتی بسيار مهم در فرهنگ و تربيت يونان آن 
روزگار پرداخت، كه همانا شعر و گونة مهمتر شعر، يعنی 

تراژدی بود.

ـ تراژدی در محاورة »جمهوری«
  آثارشاعران و تراژدی نويسان آتن قرن پنجم پيش 
از ميالد، بيان كنندۀ مسائل اخالقی آن دوره بودند، و 
دليل  همين  به  بود،  يونانی  تربيت  اصلی  حامل  شعر 
هنگامی كه فلسفه به وظيفة تربيتی خود آگاهی يافت، 
و خود را مستحق جای گرفتن در مقام نخست وسيلة 
تربيت اعالم كرد، نبرد ميان فلسفه و شعر آغاز گرديد. 
از  بيشتر  دشمنی  اين   )1039  ،2 ج   :1376 )همان: 
افالطون  محاورات  در  ديگری،  فيلسوف  هر  نوشته های 
ديده شد، و عجيب آن كه، آثار اين فيلسوِف دشمن شعر 
و تراژدی، شاعرانه ترين نوشته هايی است كه از فيلسوفان 
تمام ادوار زندگی و تفكر نوع بشر به جای مانده است. در 
ميان آثار افالطون، رسالة »جمهوری«، محاوره ای است 
كه برای نخستيــن بار تمام تفكرات افالطون همچون 
كلّی كامل در آن ظاهر می شود. اين محاوره كه امروزه 
شايد بيش از هر اثر فلسفی ديگر خوانده شده، نخستين 
يا قديمی ترين طرح به جای مانده از يک شهر آرمانی 
نظام مند تاريخ است، كه در بردارندۀ نخستين نظريات 
در مورد روانشناسی، منشأ حكومت،  اصالح آموزشی و 
 )30-34   :13۸9 پاپاس،  است.)  شناسی  زيبايی 
كه  است  مركزی  و  افالطــون،  اصلی  اثر  »جمهوری« 
همة رشته های آثار قبل او در آن به هم می پيوندند، و در 
اين كه خود افالطون آن را به صورت اثری كامل منتشر 
ساخته است، هيچ ترديدی نيست. اين رساله به ده كتاب 
تقسيم شده است، كه با توجه به ساختمان خوِد محاورۀ 
جمهوری، و بر اساس كتاب ها به بررسی نظرات افالطون 

دربارۀ تراژدی و شعر پرداخته می شود.

ـ »كتاب اول« محاورة »جمهوری« 
مقدمة  منزلة  به  »جمهوری«  كتاب  نخستين 
جمهوری است، اما خودش به تنهايی اثری است كه تا 
به  بيشتر  و  است،  متفاوت  از»جمهوری«  اندازه ای 
در  دارد.  افالطون شباهت  مكالمات سقراطی  نخستين 

نخستين كتاب اين رساله، سقراط، ضمن تعريف عدالت، 
از زبان ِ»سيمونيدس« شاعر يونانی غزلسرای قرن ششم 
و پنجم ق. م، اولين بار به شعر اشاره می كند و می گويد 
می گويند.  سخن  كنايه  و  استعاره  با  شاعران  كه 
)جمهوری،332( اين اشارۀ كوتاه، به كنايه و َمجاز بودن 
شعر، تذكر بسيار مهمی به نظر می رسد كه قرار است از 

كتاب دوم پی گيری شود.

ـ »كتاب دوِم« محاورة »جمهوری« 
  كتاب دوم جمهوری، سرآغاز بحث جدی افالطون 
دربارۀ هنر، موسيقی، شعر و تراژدی است. او می گويد: 
كاهنان دريوزه گر، و غيبگـويانی كه به خاطركسب پول به 
مطيع  را  خدايان  می شوند   مدعی  رفته،  توانگران  خانة 
خود ساختــه، می توانند گناهان آنان، پدران و اجدادشان 
را بشويند، و دشمن آنها را به خاک سياه بنشانند، برای 
اثبات ادعای خود به اشعار شاعران به ويژه هومر استناد 
سقراط،  زبان  از  افالطون   )364 )همان:  می كنند. 
كه:»  می آورد  شاعران  چنين  اين  تفكرات  درحاصل 
قربانی  و  هديه  دعا،  نذر،  وسيلة  به  می گويند  شاعران 
می توان دل خدايان را به دسـت آورد و ارادۀ آنان رابه 
نفع خود تغيير داد؛ يا خواست كه ازخطاهای ما چشم 
بپوشند و در صدد مجازات ما برنيايند.« )همان: 366( با 
اين دو نمونه، افالطون اوضاع تربيتی يونان عهد خودش، 
انديشه های شاعران و انتظارات مردم از شاعران را بيان 
می دارد، و طبق آنچه مطرح شد كم كم آمادۀ مقابله با 

اين شيوۀ تفكر و تربيت يونانی می گردد. 
شدن  ساخته  چگونگی  بيان  به  افالطون  ادامه  در 
شهری می پردازد كه پيشنهاد ساخته شدنش را می دهد، 
زيرا او به اين باور رسيده است كه شيوه های حكومتی 
و  فرد  تربيت  راستای  در  را  او  مفاهيم  نمی تواند  رايج، 
جامعه و صد البته در دست يافتن به حقيقت برآورده 
می دهد. سپس  را  آرمانی اش  شهر  ايدۀ  بنابراين  سازد. 
دربارۀ چگونگی اداره و ضروريات آرمانشهرش می گويد: 
شهری كه ساخته خواهد شد، را به جز آنها كه ضروريات 
زندگی را تأمين می كنند، بايد ازكسانی پُركرد كه ُمقلِّد 
تقليد  يا  زيبا،  رنگ های  و  اشكال  تقليد  به  و  هستند، 
صداها و ساختن موسيقی می پردازند. همچنين شاعران،  
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راويان، نمايشگران، رقاصان و ... صنعتگرانی برای ساختن 
شهرحضور  اين  در  اسـت  الزم  گوناگون،  تجمل  اشياء 
داشته باشند. )هما: 373( نكتة جالبی كه در اين مرحله 
وجود دارد، در كنار كسانی كه بايد در شهر حضور داشته 
اجازه دادن  تأمين كنند،  را  تا ضروريات زندگی  باشند 
همه  است.  شهر  در  حضور  برای  مقلدين  به  افالطون 
می دانند كه در نهايت افالطون اجازۀ حضور در مدينه اش 
را به شعرا نمی دهد اما در اينجا خودش مجوز آنان، حتی 
او  می كند.  صادر  را  تراژدی  و  نمايش  كنندگان  اجرا 
می داند فرهنگ يونانی كه در جان و روح وی نيز رسوخ 
كرده، بر اين باور است كه يكی از اركان مهم تربيت روح 
يونانی، روايت داستان و شعر است. او اين داستان ها و 
از  استفاده  به چگونگی  نسبت  تقسيم كرده،  را  روايات 
از  داستـان  و  سرگذشت  روايت  می گذارد:  شرط  آن ها 
وسايل تربيت روح است اما دو نوع داستان وجود دارد، 
راسـت و دروغ. هرچند قصه ها به طور كلی داستان های 
اما  است،  نهفته  آن ها  دروغين هستند حقايقی هم در 
كسی  هر  از  را  قصه ای  هر  كودكـان  داد  اجازه  نبايد 
بشنوند. )همان: 377- 376 ( و هشدار می دهد كه: بايد 
مراقب شاعران قصـه پرداز بود. قصه های خوب را انتخاب 
سـاختن  آشنا  با  و  كنارگذاشت  را  بد  افسانه های  و 
دايـــه ها و مادران با قصه های خوب، از آنان خواست كه 
آن قصه ها را به كودكان بگويند. بنابراين بايد نقل بيشتر 
هسيودوس،  چون:   )377 )همان:  شود.  متوقف  قصه ها 
دروغ  داستان های  ديرباز  از  ديگر،  شاعران  و  هومر 
ساخته اند و به مردم گفته اند كه هنوز هم گفته می شوند. 
كه  است  اين  آنان  نقل  عيب  بزرگترين  و  نخستين 
مانند  و  نيستند،  زيبا هم  الاقل  كه  بافته اند،  دروغ هاِی 
پهلوانان  و  خدايان  از  تصويرهايی  كار،  تازه  نقاشان 
مثل  ندارند.  اصل  به  شباهتی  هيچ  كه  می سازند 
هسيودوس كه سرگذشت اورانوس و انتقام كرونوس از او 
را نتوانسته  به صورت شايسته جعل كند. )همان 37۸- 
377 ( در اينجا افالطون به صورت منتقد شيوۀ روايات 
شاعران نيز عمل می كند و به جز محتوای آثار شاعران از 
انتقاد می كند كه حتی در بيان  شيوۀ نگارش آنان نيز 
آنچه می خواهند بگويند نيز نتوانسته اند به طور شايسته 
عمل كنند. اما وی دوباره بر سر موضع اصلی اش رفته، 

حمله  مورد  را  تراژدی نويسان  و  شاعران  شعر  محتوای 
بيان آن داستان ها، كه شنيدنش  برای  و  قرار می دهد. 
شرط  نيست  مناسب  كودكان  به خصوص  و  همه  برای 
خود  فرزند  از  كرونوس  كه  جفاهايی  دربارۀ  می گذارد: 
ديده، حتـــی اگر راست باشـد، نبايد به كودكانی كه 
عاری از عقل و تميزند، نقل كرد؛ بلكه بهتـر است دربارۀ 
آنها سكوت كرد. اگر هم ضروری است تا گفته شود بايد 
در ميان جمعی كوچک، مانند رازی، بر زبان آورده شود. 
در  اكنون  كه  تراژدی هايی  به  نگاهی  با   )37۸ )همان: 
دست است، می توان ديد كه از اساسی ترين طرح های 
يک  اعضای  ميان  خونريزی  و  تراژدی، جنگ  داستانی 
خانواده يا دوستان و پهلوانان يونانی است. ايلياد هومر بر 
رودررويی  و  اختالف  با  كه  است  استوار  طرح  همين 
آشيل، پهلوان يونانی، با آگاممنون فرمانده سپاه يونان در 
جمله به تروا آغاز می شود. يا سه گانة اورستس اثر اِشيل 
نيز بر همين مبنا، و رويارويی كلوتايمنسترا با همسرش 
از  آنتيگونه و تعدادی ديگر  آگاممنون، شكل گرفته، و 
باستان همين گونه اند.  يونان  از  مانده  باقی  تراژدی های 
قطعاً  و  ديده  را  آنها  از  اجراهايی  احتماالً  كه  افالطون 
تأثيرشان را در بيننده و خواننده حس كرده است، به 
كنار  را  تراژدی  نگارش  كه خودش حتی  دليلی  همان 
گذاشته است، می خواهد تا مخاطب شعر و تراژدی را از 
ديدن و شنيدن اين آثار برحذر دارد، پس دليل می آورد: 
راست  دارند  جنـگ  هم  با  خدايان  می گوينــد  اين كه 
و  هم،  با  خدايان  نزاع  دربارۀ  كه  افسانه هايی  نيست. 
به  نبايد  هرگز  خويشاوندانشان  و  نزديكان  با  پهلوانان 
كودكان گفته شود بلكه بايد اين اعتقاد در آنان ايجاد 
شود كه تاكنون هيچ كس با خويشان و هموطنان خود 
دينداری  برخالف  دشمنی  نوع  اين  و  نكرده،  دشمنی 
است، و شاعران را نيز بايد مجبور كرد داستان هـايی با 
اين مضامين بيافرينند... داستان جنگ های خدايان را كه 
هومر نقل كرده، حتی اگر معنای تمثيلی داشته باشند 
بايد در جامعه متروک شوند. زيـرا كودكان و جوانان قادر 
به درک معانی آنها، و تشخيص استعاره بودن، يا نبودن، 
آنها را ندارند. )همان: 37۸( او می داند كه بيشتر مردم، 
اصول ساختن، و شناختن داستان را نمی شناسند، پس 
است  قرار  كه  می گذارد  كسی  دوش  بر  را  وظيفه  اين 
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جامعه را پی ريزی كند. افالطون معتقد است بنيانگذار 
جامعه مؤظف نيست كه خودش بتواند داستان بگويد، يا 
تراژدی بسرايد، بلكه بايد بتواند اصولی را كه در ساختن 
داستان به كار برده می شود را بشناسد. يكی از مهمترين 
و شايد مهمترين اصلی كه بايد رعايت شود اين است كه: 
خدا نيک است، و پيشـامدهای نيک از او نشأت می گيرد، 
»در  پس  دارند.  خدا  جز  مسببی  بد،  پيشـامدهای  اما 
داستان، خواه حماسی، و خواه تراژدی خدا بايد چنان كه 
هست نمايانده شود.« )همان: 379( پس اين اصل، قبل 
از هر چيز مّد نظر روش تربيتی افالطون قرار می گيرد. 
آنها  به  ناروا  نسبت های  و  خدايان  به  اهانت  از  كه  او 
می گويد،  وقتی  هومر  كه:  می دهد  ادامه  است  ناراحت 
نيک و بد رازئوس به آدميان می دهد. يا از جنگ خدايان 
صحبت می كند راست نيست. وقتی آيسخولوس )اِشيل( 
هم می گويد كه خدا هر وقت بخواهد كسی را بی خانمان 
كند، نخست او را در گرداب گناه غوطه ور می كند. هرگز 
را  خدا  نبايد  شــاعران  برسد...  جوانان  گوش  به  نبايد 
مسبب آن رنج ها و بدبختی ها قلمدادكنند، مگر آن كه 
اين  و  فرستاد،  آنها  برای  عادالنه  كيفری  خدا  بگويند 
كيفــر برای آنها سودمند بوده است. )همان:3۸0- 379 
( در اينجاست كه افالطون برافروخته از دروغ هايی كه به 
خدايان نسبت می دهند اولين قانون خودش نسبت به 
شعر و تراژدی را مطرح می كند كه: نخستين قانونی كه 
شاعران بايد از آن پيروی كنند اين است: خدا علت همه 
چيز نيست، بلكه تنها علت نيكی است. )همان: 3۸0( او 
در توجيه قانونش برمی آيد و ادامه می دهد: خدا دلقک يا 
جادوگر نيست كه برای ارتكاب كارهای زيان آور و زشت، 
از  اعم  كاملی،  موجود  هر  درآيد.  شكلی  به  لحظه  هر 
اصلی  باشد صورت  يا صنعت  از طبيعت،  ناشی  اين كه 
خود را در برابر تأثير عوامل خارجی بهتر حفظ می كند، 
و چون خدا از هرحيث در نهايت كمال، و در بلندترين 
پاية زيبايی و نيكی است، محال است در خود تغييری 
بدهد، پس به همان حال كه هست می ماند. بنابرايـن بـه 
شاعران نبايد اجازه داد بگويند كه خدايان برای فريب 
اين  به اشكال گوناگون درمی آورند. زيرا  را  مردم، خود 
صحبت ها برخالف دينداری است. )همان: 3۸1- 3۸0(

  افالطون در ادامه به حقيقت اشاره كرده، می گويد 

هيچ كس مايل نيست به نفس خود دربارۀ حقيقت، دروغ 
بگويد و مهمتر آن كه با اين دروغ زندگی كند. او معتقد 
كردارش  و  گفتار  كه  است  بسيط  ذاتی  كه خدا،  است 
نه  و  می شود،  دگرگون  نه  لذا  و  است  محض  حقيقت 
ممكن است كسی را با تغيير صورت و صدا، فريب دهند 
زيرا كه خدايان ساحر يا جادوگر نيستند. )همان: 3۸2( 
بنابراين افالطون در اينجا دومين قانون خود را دربارۀ 
اشعار و داستان هايی كه دربارۀ خدايان اند مطرح می كند: 
دومين قانون دربارۀ اشعار و داستان هايی دربارۀ خدايان 
يا جادوگر نيستند، تغيير  اين است كه: خدايان ساحر 
صورت نمی دهند، و به وسيلة گفتار، يا كردارش كسی را 
نمی فريبد. سروده های هومر، آيسخولوس و شاعران ديگر 
آپولون(،  و  زئوس  )مثل  خدايان  بودن  فريبكار  دربارۀ 
مورد پذيرش نبوده، نبايد اجازه داد آنها اشعار خود را در 
تماشاخانه ها به معرض نمايش بگذارند يا آموزگاران آنها 
را به كودكان بياموزند. زيرا  پاسداران جامعه بايد خدا 
ترس به بار بيايند، و تا جايی كه ممكن است به خدايان 
افالطون معتقد است،  اما  همانند شوند. )همان: 3۸3( 
اين نوع تربيت با ترويج اشعار و تراژدی هايی كه بر جزء 
دور  حقيقت  از  را  آنها  و  می گذارد  تأثير  روح  پست 

می سازد امكان پذير نيست.

ـ »كتاب سومِ« محاورة »جمهوری«
بحث  به  دوباره  افالطون  كه  وقتی  سوم،  كتاب  در 
شعر و تراژدی بر می گردد.، گفته هايش دركتاب دوم را 
دنبال كرده، مبحث تازه ای مطرح می كند و می گويد در 
شهر،  حافظ  پاسداراِن  و  شهر،  جوانان  خداترسی  كنار 
آنان بايد دلير نيز باشند تا ازمرگ نترسند و بتوانند در 
برابر دشمن با شجاعت تمام دفاع كنند. در اينجا افالطون 
به شيوۀ يونانيان دست به دامن شعرا و تراژدی نويسان 
می شود. از تراژدی نويسان و شاعران كمک می خواهد و 
می كند:  تعيين  نيز  كار  انجام  شيوۀ  آنان  برای  البته، 
بايد  بيايند،  بار  دلير  بايد  جامعه  جوانان  »چون 
داستان هايی به آنان گفت كه آنها را تا حد امكان از ترس 
در برابر مرگ آزاد كند. پس بايد از شاعران خواست تا 
جلوه  دهشت زا  را  آن  ستوده،  را  مرگ  از  پس  جهان 
برای  هـم  و  دروغ،  هم  سخنشان  اين  چون  ندهند؛ 
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سپاهيان آيندۀ جامعه زيان آور است.« )همان: 3۸6( و 
ادامه می دهد: ابياتی كه از جهان پس از مرگ تصاوير 
هراس آوری نشان می دهند را بايد از آثار شاعران حذف 
كرد. اين آثار هر چقدر شاعرانه تر باشند، برای كودكان و 
نوجوانان  ناشايسته تر هستند، زيرا باعث می شود آنان از 
ترس مرگ، تن به بندگی بدهند... نبايد پهلوانان بزرگ 
داد.  نشان  شيون  و  گريه  درحال  را  گذشته  روزگاران 
مجسم  شيون  و  گريه  درحال  را  پهلوانان  كه  اشعاری 
می كنند را بايد ممنوع كرده، و شيون و ندبه را بايد به 
زنان ترسو و نيز به مردان بد دل واگذار كرد. از هومر و 
آخيلئوس  دربارۀ  تا  خواسـت  بايد  نيز  ديگــر  شاعران 
اشعاری نسراينــد كه وی را در حال زاری نشان می دهد. 
)همان: 3۸۸- 3۸7(  در ادامه، سقراِط افالطون می گويد 
كه شاعران نبايد خدايان و مردان بزرگ را فی المثل در 
حالی تجّسم كنند كه گويا آنان از شدت خنده از خود 
بی خود شده اند. )همان: 3۸9- 3۸۸( يا نبايد از حرص 
و شهوت و گرسنگی سخن بگويند، بلكه بايد از تسلط 
پايداری كردن در گفتار و كردار درشعرشان  برنفس و 
بگويند. )همان: 391- 390( نبايد به شاعران اجازه داد 
كه بگويند خدايان و فرزندان خدايان اسير هوس بوده اند 
هيچ  عادی  مردم  با  گذشته،  روزگار  نامی  پهلوانان  و 
تفاوتی نداشتند. )همان: 391( شاعران و داستانسرايان 
وقتی كه می گويند ستمكاران عمری در نيكبختی به سر 
می برند اما مردم عادل، تيره روز هستند. اين سخنان بر 
خالف حقيقت هستند و لذا بايد آنها را از گفتن چنين 

سخنانی بازداشت. )همان: 392( 
 اشارۀ افالطون در زمينه داستان و تراژدی ها، شايد 
تراژدی  تراژدی هايی مثل  اديسة هومر،  و  ايلياد  به جز 
»آزاكِس« »سوفوكل« باشد كه در آن، شاعر تراژدی پرداز، 
اين پهلوان يونانی را نشان می دهد كه وقتی پس از مرگ 
»آشيل«، اسلحة او، به »اوليس« سپرده می شود، زاری 
كرده، از شدت حسادت و كينه می خواهد انتقام بگيرد 
جای  به  و  می گردد،  جنون  دچار  خشم،  شدت  از  اما 
سرداران سپاه يونان، تعدادی گاو و گوسفند را به قتل 
می رساند. آزاكس كه خود را اليق دريافت اسلحة آشيل 
می  داند، وقتی به خود می آيد، از اتفاق روی داده، دچار 
دست  او  به  حقارت  احساس  آنچنان  و  می شود  شرم 

خاتمه  خودش  زندگی  به  خنجری،  با  كه  می دهد، 
می دهد. با اين نمونه كه قطعاً درآن زمان خوانده، يا اجرا 
می شده است، می توان پی برد كه افالطون بايد نگران 
باشد تا در شهری ايده آل كه در حال پی ريزی است اگر 
چنين سرداران و سپاهيانی وظيفة امنيت شهر را برعهده 

داشته باشند چه بر سر شهر ايده آلش خواهد آمد.  
و  اشعار شعرا  از محتوا و مضمون  اينجا صحبت  تا 
تراژدی نويسان يونان باستان بود كه افالطون، به دليل 
نتايجی كه از خواندن و تماشای آن ها روی می داد، با آنها 
مخالفت می ورزيد. بعد از اين در نكته ای جالب، افالطون 
به شيوۀ بيان، يا نحوۀ روايت اشعار می پردازند. او اشعار 
تقسيم بندی  را  بشنوند  بايد  جوانان  كه  روايت هايی  و 
در  اكنون  آنچه  طبق  آن،  از  پيش  كه  می كند  بديعی 
دست است، كسی به آن توجه نكرده بود: » از نظرشيوۀ 
بيان نيز، شاعـران و داستانسرايان از روزگاران گذشته، يا 
می كنند.  پيش بينی  را  آينـده  يا  گفته،  حال  زمان  از 
بنابراين در روايت داستان ها و اشعاری كه جوانان بايد 
بشنوند، يكی از سه روش روايت ساده، روايت تقليدی، و 
يا روايتـی از تلفيـق آن دو به كار می رود. )همان: 392( 
او برای فهماندن منظورش از شيوۀ بيان، آن را چنين 
تعريف می كند كه: »منظور ازشيوۀ بيان، اين است كه 
گفته های ديگران، و شرح وقايعی كه گفته ها را به هم 
مرتبط می سازند، چگونه آورده شده اند.« )همان: 393( 
حتی  و  شاعران  بيان  شيوه های  تفاوت  بيان  به  سپس 
تراژدی نويسان می پردازد. وقتی كه شاعر گفتار كسی را 
چنان می آورد كه گويی خود آن شخص سخن گفته، يا 
وقتی كه كسی می كوشد گفتار و حركاتش شبيه گفتار 
تقليد  شخص  آن  از  باشد،  ديگری  كس  حركات  و 
پنهان  داستان  قهرمان  پشـت  در  شاعر  اگر  می كنند... 
نشود، بيانش ازشيوۀ تقليد عاری، داستانش دارای روايتی 
ساده است. )همان: 393( و شيوۀ تراژدی اين است كه 
توضيحات شاعر را از ميان جمله ها بردارند، و تنها عين 
در  پس   )394 )همان:  بماند.  باقی  طرف  دو  سخنان 
انتهای اين مبحث نتيجه می گيرد كه: پس شيـوۀ بيان 
تقليد  يكی  است:  نوع  سه  از  يكی  به  شعر  يا  داستان 
محـض است كه نوِع خاِص تراژدی و كمدی است. نوع 
دوم روايت و نقل ساده است: اين سبک را در اشعاری 
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آپولون  و  ديونوسوس  وصف  در  كه  يافت  می توان 
می سرايند. نـوع سوم تلفيقی است از آن دو كه بيشتر در 
)همان:  يافت.  می توان  حماسی  داستان های  و  اشعار 
394( افالطون كه در اغلب نوشته هايش هومر را برخالف 
و  می داند،  تراژدی نويس  می پنداريم،  امروزه  ما  آنچه 
را  هومر  روايت  شيوۀ  می خواند،  تراژدی  نيز  را  آثارش 
تلفيقی از روايت تقليدی و ساده می داند )همان: 396( 
اين شيوۀ نگاه افالطون به شعر و تراژدی خيلی كم مورد 
توجه منتقدان و مفسران آثارش قرار گرفته، و معموالً 
وقتی صحبت از تقليد و شيوه های تقليد بر اساس آراء 
افالطون می شود، همة تفكرها به هنرهای تجسمی رفته، 
شيوۀ تقليد يک نقاش يا يک نجار از جهان واقعيت را 
مطرح می كنند كه آنها در تقليد هر چيزی، سه بار از 
كه  است  اين  واقعيت  اما  است.  افتاده  دور  حقيقت 
تربيت  حتی  و  يونانی  تربيت  در  تجسمی  هنرهای 
و  اين شعر  و  نداشته  زيادی  اهميت  افالطونی هيچ گاه 
روح  تربيت  برای  ارزشمندی  جايگاه  كه  بودند  تراژدی 
يونانی داشتند. همچنان كه امروزه اين نوع نگاه افالطون 
به روايت، تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته، اين نحوۀ 
نگاه به انواع روايت و حماسه و تراژدی در يونان باستان 
نيز طبيعتاً تازگی داشته است، كه بعدها ادامة آن را در 
هم  رساله  اين  در  كه  يافت  می توان  ارسطو  بوطيقای 
ارسطو به مخالفت و مقابله با نظريات استادش پرداخته، 
»بوطيقا« را در برابر مطالب افالطون، و مخالفتش دربارۀ 
تراژدی می نويسد. ارسطو با تجليل از سوفوكل و اوريپيد 
افالطون  از  پيش  عقيدۀ  به  می خواهد  گويا  اشيل،  و 
برگشته، شعر را محمل طبيعی تربيت يونانی بداند. خود 
گويا  جمهوری،  رسالة  از  قسمت  اين  در  هم  افالطون 
ِاش جدا  ترديد دارد كه بايد از تمام پشتوانه های فرهنگی 
بايدبه  »آيا  نه؟ پس سؤالی مطرح می كند كه:  يا  شود 
شاعران اجازه داد تا همة آثار خود را به شيوۀ تقليد بيان 
كنند، يا اين شيوه را بايد محدود به مواردی معين كرد؟ 
و آيا كمدی و تراژدی را می توان به شهر راه داد؟ )همان: 
394(  او در اينجا به مسأله ای كه پيش از اين مطرح 
كرده باز می گردد، كه در آن گفته بود هر كس در شهر 
اگر  فرد  هر  زيرا  باشد.  داشته  شغل  يک  می تواند  تنها 
بيشتر از يک شغل داشته باشد در هيچ كدام از آنها به 

جايی نخواهد رسيد. اينک افالطون اين شيوۀ برخود با 
ديگران را، دربارۀ تراژدی و حتی كمدی نويسان مطرح 
می سازد. او حتی دربارۀ بازيگران كمدی و تراژدی نيز 
اين چنين می انديشد: هر كس تنها در يک پيشه می تواند 
استاد شود، و اگر به چند پيشه بپردازد، در هيچ يک از 
آنها به جايی نخواهند رسيد.كسب مهـارت حتی در دو 
هنر تقليدِی تـراژدی و كمدی كه شبيه يكديگر هستند، 
از يک تن ساختــه نيست بنابراين شاعر تراژدی نويس، 
نمی تواند كمدی نويس خوبی شود و بالعكس... يک نفر 
نمی تواند هم راوی خوبی باشد، هم بازيگر خوبی. حتی 
يک نفر نمی تواند هم بازيگر تراژدی باشد و هم بازيگر 
كاری  تقليد،  مورد جز  دو  هر  در  كه  هر چند  كمدی؛ 

نمی كنند. )همان: 395- 394 (  
افالطون كه پيش از اين گفته بود هر كس بايد تنها 
فّن و پيشه ای را كه با ذوق و استعدادش تناسب دارد 
بياموزد، و با دو شغل داشتن يک نفر مخالفت كرده بود 
)همان:  پنجم  كتاب  در  بعدها   )397 و   374 )همان: 
433( دوباره به اين مطلب باز می گردد و به عنوان قانونی 
بايد  اساسی در دولتشهرش تكرار می كند كه هر كس 
تنها يک كار و يک پيشه داشته باشد كه آن كار ضرورتاً 
مطابق طبيعت و استعداد اوست؛ وی حتی عدالت را در 
اين می داند كه هركس فقط كارخود را انجام داده، و در 
كار ديگران دخالتی نداشته باشد. اين موضوع، مطلبی 
  mimesis(/است كه به دفعات در مورد تقليد )ميِمسيس
هم گفته شده اما چون بيشترين مطلب دربارۀ تقليد در 
تحقيقات  در  تجسمی  هنرهای  منظر  از  افالطون  آثار 
تكرار گرديده، از انديشه های او در شعر و تراژدی غفلت 
شبيه  تقريباً  تقليد شاعران  دربارۀ  نظر وی  است.  شده 
نظرش دربارۀ تقليد نقاشان است، و می خواهد با آنان به 
اين  در  ظريفی  نكتة  يک  اما  كند،  برخورد  نحو  همان 
مورد وجود دارد كه: شاعرخردمند می تواند از مردی آزاد 
يا  بيماری،  سبب  به  مرد  آن  كه  شرطی  به  شريف،  و 
ندهد  انجام  ناشايست  ...كاری  و  مستی  عشق،  هيجان 
تقليد نمايد. شاعر از تقليد مرد فرومايه نيز به دو دليل 
بايد دوری كند: اوالً از تقليد كسانی مثل او ناتوان است، 
و ثانياً نمی خواهد به چنـان مرد فرومايه ای شبيه گردد... 
مگر آن كه يا از آن مرد كاری نيک سربزند كه اليق تقليد 
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اضافه  سخنش  به  مزاحی  بخواهد  شاعر  يا  و  شود، 
حكم  ترتيب،  اين  به   )396 )همان:  كند.  )شوخی( 
افالطون چنين است كه دو نوع شيوۀ بيان هست: يكی 
و شيوۀ  كه خردمند هستند  می برند  كار  به  مردانی  را 
ديگر را مردانی كه از نظر تربيت و طبيعت، برخالف گروه 
نخستين، بی خردند. گروه نخست می توانند از مرد شريف 
دليل ضعف  به  شريف  مرد  آن  آن كه  مگر  كند،  تقليد 
روحی يا بيماری روحش در دام نقصانی بيفتد. به نظر 
می رسد در اينجا تضادی در ُكنه انديشة افالطون دربارۀ 
تقليد ديده می شود. وی در هنر نقاشی، تقليد را به اين 
دليل مردود می داند كه مصور ساختن هر چيز را به دليل 
نمی داند.  تقليد  اليق  حقيقت،  از  شئ  آن  افتادن  دور 
از  تقليد شاعر  اينجا،  در  اما  تخت(  و  ميز  مثال  )مانند 
مردی شريف را به اين دليل كه وی از تأثير نفسانيات 
تقليد  اليق  تر شده،  شبيه  انسان  ايدۀ  به  و  دور شده، 
و  معيار  اين كه  به  نسبت  اينجا  در  افالطون  می شمارد. 
هدفش برای تقليد چيست، و چه بهرۀ تربيتی می خواهد 
از آن ببرد، در نقاشی آن را مردود، و در شعر و تراژدی 
در مواردی، آن را تأييد می كند. آنجا كه سخن از دوری 
تصوير از حقيقت و عالم ايده مطرح می شود وی انحراف 
از آن را رد می كند، و اجازۀ تقليد به نقاش و مجسمه ساز 
را نمی دهد؛ اما وقتی دربارۀ انساِن نيک حرف می زند، به 
نظر می رسد كه ديگر آن مالک ايده و حقيقت كناری 
گذاشته می شود و معيار اصلی اش جامعه، و دولتشهری 
می گردد كه ساكنانش لزوماً بايد آدم هايی نيک و شريف 
باشند، و اين نكته كه نوع انسان نيز ايده ای در عالم ُمُثل 
دارد، كه آنها نيز از آن ايده و از حقيقت دور افتاده  است، 
فراموش می شود، و اليق تقليد تشبيه می گردد تا جامعه 

از حضورش بهره بگيرد. 
نظر  همان  هنوز  افالطون  مطلب،  اين  علی رغم 
او،  نظر  از  و  دارد  ِشاعران  كّل  بارۀ  در  را  نخستينش 
شاعری كه خردمند نبوده، و به تقليد همه چيز بپردازد، 
از  تلفيقی  روايت هومر  شيوۀ شاعری اش همانند شيوۀ 
تقليد و روايت ساده خواهد بود. )همان: 396( و هرچه 
شاعــر از نظر تربيتی در مرتبه ای پائينِ تر باشد، از تقليد 
برابر  در  می تواند  و  نبوده،  گردان  روی  چيز  هيــچ 
جمعيتی انبوه بايستد، و صدای طبيعت، آالت موسيقی 

تقليد  را  پرندگان  و  گوسفندان  سگان،  صدای  حتی  و 
نمايد. كه در اين صورت بيان او از تقليد اصوات و حركات 
تركيب يافته، گفتار جای كمتری در تقليد او می گيرد. 
)همان: 397( به نظر می رسد نوک حملة افالطون در 
اينجا شاعران تراژدی پرداز است كه از نظر وی، چون از 
زبان  و  كلمه  نقش  كم كم  می كنند،  تقليد  چيز  همه 
درآثارشان كمتر شده، عناصر نمايشی ای مثل حركت، 
عمل، موسيقی، و... صدای حيوانات بيشتر از پيش ديده 
از  كه  تعريفی  به  دوباره  اين كه  برای  افالطون  می شود. 
انواع روايت ارائه كرده برگردد، به مطلبی كه بعدها نزد 
ارسطو نيز دربارۀ تفاوت تراژدی و حماسه مهم می شود 
می پردازد كه اگر شيوۀ روايت برهمان شيوۀ نخست و 
دگرگـونی  آن  شعر  وزن  و  بيان  شيوۀ  در  باشد،  ساده 
كمی روی خواهد داد، و اگر آهنگ هم مناسب باشد، 
در  اما  بود.  يكنواخت خواهد  و  ثابت  آن  آهنگ  و  وزن 
)روايت( نوع دوم اگر راوی بخواهد گفتار خود را به شكل 
مناسبی ادا كند، بايد همة وزن ها و آهنگ ها را به كار 
)ارسطو،  آورد.  روی  ديگر  شيوۀ  به  شيوه ای  از  برده، 
كه  نتيجه می گيرد  افالطون  1369: 121و 169( پس 
همة شاعران و تمام كسانی كه مطلبی را بيان می كنند، 
يا شيوۀ اول را بـه كار می برند يا شيوه دوم را، و يا هر دو 
شيوه را با هم می آميزند. )جمهوری، 397( افالطون از 
تركيب  از  كه  روايتی  شيوۀ  كه  می گويد  سقراط  زبان 
تقليد و ساده به وجود آمده باشد بهتر از دو نوع ديگر 
شيوۀ  اين  مردم  بيشتر  و  آموزگاران  و  كودكان  بوده، 
افالطون  اينجا  اگر دقت شود در  را می پسندند.  روايت 
صدای  و...  موسيقی،  عمل،  حركت،  از  كه  را  شاعرانی 
ترجيح  و  می گيرد  ناديده  را  می كنند  تقليد  حيوانات 
تراژدی نويسان  همان  كه  ُشعرا  از  گروه  اين  می دهد 
و  روايت  و  باشند،  نداشته  جايی  مدينه اش  در  هستند 

نمايشی از آن ها شنيده و ديده نشود. 
 افالطون در ادامه به موضوع لزوم يک شغله بودن هر 
شخص گريزی دوباره می زند، و از اين طريق می خواهد 
از  را  شاعران  خواهد  می  آن  اساس  بر  كه  را  دليلی 
با توجه به مطالب  بيرون كند، مطرح سازد.  مدينه اش 
شغل  يک  تنها  بايد  دولتشهر  در  هر شخصی  كه  قبل 
داشته باشد را می توان به تمام اعضای شهر تسّری داد و 
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هيچ كس را مجاز ندانست كه بيش از يک كار و حرفه بلد 
يا  كشتی  ناخدای  نبايد  كفشدوز  كه  همچنان  باشند. 
سپاهی و قاضی نيز باشد. پس يک شاعر هم مجاز نيست 
كه تمام شيوه ها را در روايتش به كار ببرد. اما: اگركسی 
كه می تـواند همه چيز را تقليد كند، وارد شهر شود از او 
چون مردی مقدس و دلپذير تجليل خواهد شد، اما بايد 
به او گفت كه در شهر برای او جايـی نيست و قانون شهر 
به او اجازه نمی دهد در اينجا سكونت كند. پس بايد با 
احترام او را به شهری ديگر روانه كرد و برای شهِر خود، 
ناتوان تری را ترجيح  شاعران و داستانسرايان ساده تر و 
داد كه فقط به تقليد مردان آزاد و شريف، و پيروی از 
)همان:  قانع هستند.  مردان جنگی شهر  تربيت  اصول 
دارد،  وجود  اساسی  موضوع  دو  مطلب  اين  در   )39۸
نخست آن كه به نظر می رسد برخالف آنچه مشهور است 
افالطون به دليل قانونی كه برای آرمانشهرش گذاشته، 
تنها و فقط شاعران را نبايد از دولتشهرش بيرون كرده 
باشد زيرا وی معتقد است كه هر شخص بايد يک كار 
انجام داده و در همان يک كار نيز تبحر پيدا كند؛ بنابر 
اين كفشدوزی هم كه ممكن است هوس، يا اقدام كند 
كه فرضاً در كنار كفاشی اش،كشاورزی كند نيز بايد از 
زبان  از  مدام  كه  مطلبی  اين  و  رانده شود  بيرون  شهر 
شامل  بايد  می شود،  گفته  شاعران  به  نسبت  افالطون 
تمام مردم شهر گردد )هرچند در خود رساله به تصريح 
از آن صحبت نشده است.( و دوم اين كه افالطون برای 
باعث  كه  ندارد  نياز  توانا  هنرمند  شاعراِن  شهرش، 
برانگيخته شدن احساسات جوانان و سربازان شود، بلكه 
او شاعرانی بسيار معمولی را می پسندد كه حضورشان 
موجب اختالل در روح شهروند و دولتشهر نشود. جامعه 
آرامش می خواهد و شاعران و تراژدی نويسانی كه هيجان 
شهر  آرامش  مخّل  می كنند،  تزريق  جامعه  و  فرد  به 
و  توانايی  علی رغم  شاعرانی  چنين  پس  هستند. 
بزرگی شان بايد محترمانه از شهر بيرون رانده شوند. او 
كار  به  را  تدبيری  چنين  نيز  موسيقی  دربارۀ  حتی 
می بندد. از نظر افالطون: آهنگ و وزن سرود هم بايد 
متناسب با مضمون سرود باشد. سرودهايی را كه مانند 
آهنگ های ليديايی، مضمونی حزن آور دارند را بايد كنار 
زناِن  برای  آهنگ هـا  اين  مردان،  جز  به  زيرا  گذاشت، 

بيايند،  بار  شهامت  با  و  نيرومنـد  بايد  كه  هم  كشور 
كه  را  نتيجه  همان  )همان: 39۸( پس  است  نامناسب 
دربارۀ تراژدی از سخنانش می شد درک كرد، در موسيقی 
نيز همان مفاهيم ديده می شوند. جامعه نياز به آرامش 
بی  و  معرض هيجان  در  را  روح شهروندان  نبايد  دارد، 
تعادلی قرار داد، او به دنبال اعتدال است و می گويد: وزن 
متعادل رفتاری معتدل، و وزن آشفته رفتاری بيرون از 
ازحالت  تابعی  سرودها،  مضمون  می انگيزد.  بر  اعتدال 
تابع مضمون  وزن هميشه  و  آهنگ  و  گوينده،  روحـی 
هستند. )همان: 400( افالطون می داند كه يک جامعه 
شكل  موسيقيدان  و  شاعر  و  تراژدی نويس  با  تنها 
نمی گيرد، پس طبق آراء قبلی اش نسبت به ساير ساكنان 
شهرش نگريسته، ُكنه مطلب را بيان می كند: مضمون 
خوب، آهنگ زيبا، و وزن درست، ناشی ازحالت روحی 
نيک هستند. اين خصلت ها را همه جا، از جمله نقاشی، 
بافنــدگی، معماری، ساختن اسباب و لوازم... و حتی در 
ساختماِن بدِن جانوران و گياهان می توان ديد؛ زيرا كه 
زشتی، ناموزونی و ناهماهنگی، انعكاس سيرت زشت و 
هماهنگـی،  و  موزونی  و  زيبايـی  و  بوده،  ناهماهنگ 
تصاويـر ِسيرت شريف و هماهنگ اند... پرورش روحی به 
ياری شعـر و موسيقی مهمترين جزء تربيـت است، زيرا 
وزن و آهنگ آسان تر و سريع تر از هرچيز در اعمــاق 
نحو شايسته ای  به  راه می يابــد. روحی كه  روح آدمی 
تربيـت شده، نيک سيرت می شود و هر نقص و زشتی را 
در طبيعت و آثار هنری زود در می يابد. )همان: 401- 

 )400
می خواهد  هماهنگی  و  وزن  بر  تأكيد  با  افالطون 
بگويد كه تربيت آدمی را بايد با تربيت روح )موسيكه پايِديا/ 
موسيكه  يونانی  اصطالح  كرد.  آغاز   )Musike Paideia

تنها ناظر به صدا و وزن نيست بلكه بنا به تأكيد افالطون 
حتی در درجة  اول، سخن را نيز شامل می شود. ارزش 
يک سخن نه تنها از حيث اطالعی كه به ما می دهد بلكه 
ازلحاظ ارزش تربيتی اش نيز بسته به ميزان انطباق آن با 
افالطون در هر جمله ای كه  حقيقت است. همة توجه 
گفته می شود به اين است كه آيا آن جمله حقيقت است 
يا دروغ! از اين رو نكته ای را كه افالطون درباره ی آغاز 
می  متناقض  سخت  واقعيت  بااين   ، گويد  می  تربيت 
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با  نه  می شود  آغاز  دروغ  با  تربيت  می گويد  كه  نمايد، 
حقيقت. و مرادش اشاره به داستان ها و افسانه هايی است 
 )۸59  :2 ج  )يِِگر،1376:  می گويند.  كودكان  برای  كه 
افالطون معتقد است تراژدی نويسان و»پيندار« هرچند 
روايت  اما  می دانند،  آپولون  فرزند  را  »آسكلپيون«  كه 
می كنند كه او برای معالجة مرد توانگری دستمزد كالنی 
فرود  سرش  بر  صاعقه ای  شد  باعث  همين  كه  گرفت 
بيايد. اما سقراِط افالطون بر اساس مباحث خود معتقد 
و  پـس حريص  بوده،  فرزند خدا  آسكلپوس  اگر  است، 
پولدوست نبود، و اگر حريص بود، پس فرزند خدا نبود. 

)جمهوری: 40۸(
آخرين بحثی كه افالطون در كتاب سوم جمهوری 
در بارۀ شعر و تراژدی می كند، بازگشتی دوباره به سرآغاز 
بحثش در كتاب اول دارد كه آنجا كه سقراط به تعريف 
عدالت از نگاه »سيمونيدس« شاعـر  پرداخته، می گويد 
كه شاعران با استعاره و كنايه سخن می گويند )همان: 
332( پس گويا در چرخشی كه طی مباحث جدی اش 
در دو كتاب دوم و سوم پيرامون شعر و تراژدی داشته، 
كه  هنگامی  و  می گردد  باز  اول  بحث  همان  به  دوباره 
شخصيت مقابلش )گالوكن( سخنش را درک نمی كند 
سقراط همان را دوباره تكرار می كند كه: گويا خودش نيز 
سخن  ابهام(  )با  پرده  در  تراژدی نويس  شاعـران  مثل 
نوعی  به  اين طريق  از  گويا  و  )همان: 413(  می گويند 
افالطون كه  نزديک می كند.  تراژدی نويسان  به  را  خود 
درجوانی تراژدی نويس بوده، حتی اگر اين گفته را برای 
آن كه  سر  از  و  هدف  بدون  باشد،  كرده  مزاحی  اين كه 
نامفهوم بودن سخنش را برای گالوكن توضيح دهد بر 
زبان آورده است، اما در اينجا اطالعاتی كاشته، و سرنخی 
داده است تا بتوانيم با دنبال كردن آن به موضوعی مهم 
جواِن  افالطوِن  به  كه  موضوعی  كنيم.  پيدا  دست 
تراژدی نويس بی ارتباط نبوده، گويا می خواهد بگويد آن 
شور و شيوۀ روايت تراژدی كه ظاهراً از آن دست كشيده 
است هنوز در زوايای روحش سرک می كشد، كه نتيجة 
اين سرک كشيدن را در كتاب دهم محاورۀ جمهوری 

می توان به عينه ديد.
با مطالبی كه در كتاب دوم و سوم محاورۀ جمهوری 
ذكرشد و نقل قول هايی كه از افالطون به ميان آمد، به 

نظر می رسد كه اين دو كتاب طرح يک برنامة آموزشی 
كودكان  تربيت  چگونگی  بر  آن  در  كه  است  جديدی 
به ويژه از طريق شعر و تراژدی تأكيد می كند و بيشترين 
حمله اش عمدتاً به نقش شعر در تربيت پاسداران است. 
افالطون نخست از زبان سقراط، پاسداران جوان شهر را 
را  دارد كه خدايان  برحذر می  ازشنيدن داستان هايی 
عامل شّر، ايجاد رنج ناروا، تغييريابنده يا دروغگو معرفی 
می كنند. او معتقد است چنين اسطوره هايی خدايان را  
نادرست معرفی می كنند و الگوهای رفتاری غلطی را به 
نبايد  كه  می دهد  حكم  سپس  او  می آموزند.  جوانان 
داستان های مربوط به خدايان يا انسان های قهرمان، آنان 
را ضعيف يا زبون نشان دهند؛ زيرا پاسداران نبايد چنين 
از  نبايد  داستان ها  قهرمانان  باشند.  داشته  ويژگی هايی 
بر  بايد  بلكه  كنند،  زاری  و  گريه  يا  بترسند  مرگ 
نباشند.  آنها  تابع  و  كنند  غلبه  خود  پليد  گرايش های 

)پاپاس،13۸9: 107( 

ـ كتاب های »چهارم تا هفتم« محاورة »جمهوری«
در كتاب چهارم از محاورۀ جمهوری، دربارۀ شعر و 
كوتاه  بحث  چند  تنها  نمی شود.  ديده  مطلبی  تراژدی 
مربوط به مباحث هنری درمتن وجود دارد،كه با هدفی 
سياسی آورده شده اند.)جمهوری:420( او هشدار می دهد 
بود بخصوص در موسيقی دگرگونی ای  مراقب  بايد  كه 
روی ندهد چون از اين طريق تباهی به كل جامعه رخنه 

خواهد كرد. )همان: 424(
جشن های  از  انتقاد  ضمن  پنجم  كتاب  در  او 
اين  در  كه  می پردازد  فيلسوف نماهايی  به  ديونيزوسی، 
جشن ها شركت می كنند، و گوش هايشان را به گروه های 

آوازه خوان كرايه می دهند. )همان: 475(   
 افالطون در كتاب ششم معتقد است فهِم مردم از 
زيبايی محدود به پديدار و ظاهر اشياء است، لذا در فهِم 
اين  از  سوفسطائيان  پس  درمانده اند.  حقيقی  زيبايِی 
موضوع سوء استفاده كرده، سعی دارند از عالئق مردم 
)همان:  بگيرند.  بهره  مالی  درآمد  و  پول  كسب  برای 

493( كه در نتيجه هر دو گروه به گمراهی می افتند. 
»غار«  مشهور  تمثيل  هفتم،  كتاب  اصلی  موضوع 
در  مردم  آنچه  می گويد:  آن  دربارۀ  افالطون  كه  است 
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درون غار می بينند، تنها سايه ها و اشباِح گذرای»زيبا«، 
»عدالت« و »نيک« است. )همان: 520- 519( او معتقد 
پس  است،  »نيک«  خوِد  ديدار  دانش ها  باالترين  است 
تالش می كند راه های شناسايی راستين، و دانش حقيقی 
را كه موجب سفر از عالم كون و فساد به عالم حقيقی 

است را به غارنشينان نشان دهد. 

ـ »كتاب هشتمِ« محاورة »جمهوری«
افالطون برای آن كه تراژدی و تراژدی نويسان را مورد 
حمله قرار داده باشد، اينک با اشاره به سخنی از اوريپيد 
مجال خوبی يافته است كه بگويد: فرمانروای مستبدی 
كه دوستان پيشين خود را ازميان برداشت، و دوستان 
جديد و زبـونی را كه به او وفادار هستند به نگهبانی خود 
گماشت، سعادتـش در اين است كه درميان هواداران و 
دوستان تازه ای كه او را می پرستند زندگی كند، درحالی 
كه مردان اليق از او بيزار و گريزان هستند. در اين ميان 
دانـايی  به  كه  اوريپيد  خصوصاً  تراژدی پرداز،  شاعران 
يگانه اند  مستبد،  فرمانروای  ياران  ميان  در  مشهورنـد، 
)همان: 56۸( بنابر اين استبداد و شاعر تراژدی پرداز در 
بحث های  اينجا  افالطون  می گيرند.  قرار  صف  يک 
از  تنها  نه  تراژدی پرداز  كه  می كند  كامل  را  قبلی اش 
شناخت حقيقت عاجز است، در شناخت دولتمردان نيز 
را  مردم  مناسب  حكومتی  شيوۀ  و  است،  درمانده 
می گويد:  اوريپيد  كه:  می دهد  ادامه  وی  نمی شناسد. 
خردمندان،  با  همنشينی  پرتو  در  مستبد  »فرمانروايان 
همنشيناِن  است  اين  مقصودش  كه  گويا  خردمندند.« 
)همان:  هستند.  خردمند  مردمـان  مستبد  فرمانرواِی 
ودمكراسی  استبداد  با  دشمنی اش  كه  افالطون   )56۸
روشن شده، و پيشتر نيز به داليل اضمحالل آنها اشاره 
كرده، اين بار نيز تأكيد می كند در جامعه ای كه ساخته 
از  دفاع  به  كه  ديگری  شاعران  و  اوريپيد  شد،  خواهد 
برخاست  و  نشست  مستبدان  با  و  برخاسته  استبداد 
كرده اند، جايی نخواهند داشت، و مثل قبل كه گفته بود: 
هركسی كه می تواند همه چيز را تقليد كند، وارد شهر 
شود از او چون مردی مقدس و دلپذير تجليل خواهد 
شد، اما بايد به اوگفت كه در شهر برای او جايـی نيست 
و قانون شهر به او اجازه نمی دهد در اينجا سكونت كند. 

پس بايد با احترام او را به شهری ديگر روانه كرد. )همان: 
)39۸

 ـ »كتاب نهمِ« محاورة »جمهوری« 
 از نظر افالطون: سه نوع آدمی وجود دارد: دانش پژوه، 
جاه طلب و نفع ِپرست؛ و اين سه گروه هر يک نوع زندگی 
خود را برتر از ديگران می داند. منفعت طلب به دنبال 
پول، و جاه طلب به دنبال جاه و شهرت است. اما دوستدار 
كسِب  و  حقيقت  جستجوی  را  راستين  لذت  دانش، 
شناسايی می داند و بس! بنابراين، اين سه گروه از آدميان 
يكديگر  با  زندگی  كيفيت  ارزش  و  لذت  مفهوم  دربارۀ 
به  وی  اين  از  پس   )5۸1 )همان:  دارند.  نظر  اختالف 
همچنان كه  می پردازد:  انسان  روح  و  جامعه  مقايسة 
جامعه از سه طبقه تشكيل می شود، روح آدمی نيز دارای 
سه جزء است. پس لذت نيز بايد سه نوع باشد كه هر نوع 
آن با جزئی از روح سازگار باشد. )همان: 5۸( بنابراين 
قرار  روح  جزء  سه  برابر  در  را  لذت  نوع  سه  افالطون 
می دهد: لذت علم را در برابر عالی ترين جزء روح، لذت 
غلبه و افتخار را در مقابل جزء متوسط، و لذت سود را 
در برابر جزء پست روح. پس افالطون تأكيد می كند كه: 
درد  با  همواره  می طلبند  را  آن  مردم  تودۀ  كه  لذتی 
آميخته بوده، سايه و شبحی از لذت راستين است. يعنـی 
اين لذت چيزی است كه در مقام مقايسه با درد، رنگ 
لذت به خود می گيرد، و گر نه لذت واقعـی نيست. به 
هلنا  شبح  سر  بر  ترويا،  پهلوانان  استسيخوروس:  قول 
)هلن( به جان يكديگر افتاده بودند، زيرا هلنای واقعی را 
مقايسه  اين  حاصل  كه   )5۸6 )همان:  نمی شناختند 
اجزای روح، و نسبت دادن به شعر و تراژدی از طريق 
مقايسة هلن واقعی با شبح هلن، اين است كه سه نوع 
نوع  دو  و  اصيل  آن  نوع  تنها يک  كه  دارد  لذت وجود 
ديگر، موهوم می باشند. )همان: 5۸7( سپس او اين تلقی 
لذت در روح را به جامعه تسّری می دهد، و اميال شاهانة 
فيلسوفان و مردم خويشتندار را به قانون و نظم نزديكتر 
می داند زيرا بيش از هر كسی به لذائذ حقيقی نزديک 
هستند و اميال شهوانی و استبدادی را نسبت به قانون و 
نظم، دورتر از هر چيزی می داند. افالطون از اين مسير، 
مرد  كه  همچنان  دهد  نشان  تا  می كند  طی  را  راهی 
مستبد سه بار از حقيقت دور افتاده است. )همان: 5۸7( 
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زيبايی  و  از درک حقيقت  بار  نيز سه  روح  پست  جزء 
حقيقت دور افتاده است. اين تطابق ميان روح فرد و روح 
جامعه، و حتی حاكم جامعه، كم كم زمينه را برای كتاب 
آيا  نشان دهد  تا درآنجا  آماده می كند،  دهم جمهوری 
را  آرمانشهر  در  خود،  معقول  و  درست  تربيتی  روش 
بر  كه  باستان،  يونان  سنتی  تربيت  خالف  بر  می تواند 
فلسفی  تربيت  بر  مبتنی  بود،  تراژدی  و  شعر  اساس 

پی ريزی كند، يا نه؟ 
 

ـ »كتاب دهمِ« محاورة »جمهوری«  
در آغاز كتاب دهم، افالطون گويا دولتشهر آرمانی اش 
را ساخته شده باشد، قوانينی را بر آن حاكم می كند، و 
عجيب آن كه بهترين قانون شهر در مورد تراژدی وضع 
شده است: به حكم بهترين قانون كشور، اشعار تقليدی 
نبايد در كشور ما راه يابند ... بايد گفت: اشعار تقليـدی 
آن ها  حقيــقی  ماهيِت  شناختن  از  كه  كسانی  برای 
ناتوان هستنــد زهری كشنده است. )همان: 595( پس 
با قدرتی تمام ، نظرش دربارۀ هومر را از زبان سقراط به 
دوران  از  هومر  به  احترام  می دارد:  بيان  واضح  صورتی 
دربارۀ  را  نظرش  نتواند  وی  تا  بود  شده  باعث  كودكی 
هومر بگويد. اما اينک فـاش می گويد كه، هر چند هومر 
اما  است  تراژدی نويسان  پيشوای  و  آموزگار،  نخستين 
هيچ فرد انسانی برتر از حقيقت نيست. )همان: 595( 
افالطون احترامش به هومر را نيز در پای حقيقت قربانی 
می سازد و با مثال تخت، و استدالِل سه مرتبه دوری 
سازندۀ تخت، كه از آن را قباًل مطرح كرده بود )همان: 
آراء  بررسی  در  كه  می گويد  مقلّدی  از  درادامه   )597
افالطون دربارۀ هنر معموالً از آن غفلت می شود: نويسندۀ 
زيرا،  است  مقلّـــد  نيز  )تراژدی نويس(  نمايشنامه 
واقع  در  می كند،  مجسم  را  پادشاهی  كه  هنگامی 
تصـويری را در برابر ما قرار می دهدكه سه مرحله از اصل 
انجام  را  كار  همين  نيز،  ديگر  مقلّدان  كه  است،  دور 
را  تقليد  فريب  كه  كسانی   )597 )همان:  می دهند. 
و  هومر  كه  آنانی  و  هستند  ساده دل  می خورند، 
را اشخاصی می دانند كه تمام فضائل و  تراژدی نويسان 
رذايل را می شناسند جزو اين دسته اند: گروهی از مردم 
آن ها،  پيشوای  و  تراژدی نويس  شاعران  كه،  می گويند 

تمام  به  و  می شناسند  را  هنرها  و  فنون  همة   هومر، 
فضيلت و رذيلت و امور الهی وقوف دارند؛ زيرا اگر شاعِر 
خوب، موضوع گفتارخود را نشناسد نمی تواند دربارۀ آن 
ساده لوح  مردم  گروهی  آنان  اما  بسرايد.  زيبا  شعری 
هستند كه با گروهی مقلّد برخورد كرده، و درنيافته اند 
كه آثار آنان مشتی تصوير فريبنده است كه سه مرحله 
از حقيقت دور افتاده، و ايجاد آن ها بدون آشنـايی بـا 
حقيقت دشوار نيست ... اگركسی بتواند هم خود چيزی 
صرف  را  خودش  عمر  را،  آن  تصوير  هم  و  بسازد،  را 
اصل  از  برتر  را  تصوير  و  نمی كند  تصوير  ساختن 
نمی شمارد. پس وقت خود را صرف اصل می كند و آثار 
به  تا  يادگـار می گذارد،  به  از خودش  و حقيقی  بزرگ 
را  او  ديگران  باشد،  ديگران  ستايشگر  او  اين كه  جای 
ستايش كنند ... هرچند دربارۀ دانش هايی مثل پزشكی 
دربارۀ  داريم  حق  اما  نمی پرسيم  چيزی  شاعران  از 
آئين  سپاه،  سردارِی  مثل  كارها  واالترين  و  زيباترين 
هومر  گفتار  موضوع  كه  آدميان  تربيت  و  كشورداری 
است، از او سئوال كنيم كه اگر گفتارش شبحی فريبنده 
نبوده و سه مرحلـه از حقيقـت دور نيست، و در مرحلة 
كشور  كدام  به  تاكنون  كه  دهد  جواب  دارد،  قرار  دوم 
جنگی  در  را  سپاه  كدام  سرداری  يا  داده،  نيكو  نظمی 
برعهده داشته، يا چه كسانی را تربيت كرده است تا برای 
آيندگان نمونة زنـدگی هومری به يادگار گذاشته باشد؟ 
و  مطالب  اين  پايان  در  افالطون   )59۸  -600 )همان: 
استدالالت خود، می خواهد به نحوی نتيجه گيری كند 
كه در مربی بودن شعرا و تراژدی نويسان ديگر در يونان 
وقايع  بر  تكيــه  با  افالطون  كند.  شک  ايجاد  باستان، 
به  توجهش  و  سقـــراط  از  آموزه هايش  خود،  زندگی 
می خواهد  حقيقت،  از  كننده  تقليد  دوری  و  حقيقت، 
واپسين ميخ را هم بر تابوت هومر و ُشعرا بكوبد: »پس 
هومر نمی دانست مردم را چگونه بايد تربيت كرد و در 
اين باره فقـط به توصيف و تقليد قناعت می ورزيد،كه 
اگر غير از اين بود، و هومر و هزيــود توان اين را داشتند 
كه معاصرانشان را تربيت كرده، آنان را بهتر سازند، مردم 
از  دوره گرد،  خوانندگان  صورت  بـه  آنان  نمی گذاشتند 
شهری به شهر ديگر بروند، بلكه قدرشان را دانسته،آنان 
را دعوت كرده، در خانة  خود نگه می داشتند، يا به دنبال 
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بگيرند.  بهره  آنان  دانش  از  می كوشيدند  رفته،  آنان 
)همان:600( با اين كلمات گويا افالطون می خواهد به 
نيز  هومری  دوره گرد  حماسه خوانان  و  هومر  تحقير 
از  داستان هايشان  روايت  و  خواندن  برای  كه  بپردازد 
حال  در  مدام  ديگر  دياری  و  شهر  به  دياری  و  شهری 
حركت بودند و افالطون اين تغيير مكان مداوم آن ها را، 
ندانسته و اظهار  آنان مربوط  به شيوۀ روايت و زندگی 
دور  حقيقــت  از  و  دروغگو،  مقلدانی  آنان  كه  می كند 
افتاده ای هستند كه حتی مردم عــــادی هم كه روايت 
شاعرانه و تقليدی آن ها را می بينند و می شنوند، برای 
ايشان قدر و منزلتی قائل  نيستند. كسی از اين مردم كه 
خود  خانه های  به  را  آن ها  باشند،  هم  ساده لوح  شايد 
دعوت نمی كند و از ايشان پذيرايی نمی كند. افالطون از 
زبان سقراط به هومر و شاعرانی كه به گمان مردم يونان 
باستان، معلمان تربيتی ايشان هستند، تاخته، به مقايسة 
همچنان كه  می پردازد:  مقلّد  شاعران  و  مقلّد  نقاشان 
قانع اند،  شكل  و  رنگ  به  تنها  كه  كسانی  برای  نقاش، 
آن كه  بی  می سازد،  ظاهركفشدوز  صورت  از  تصويری 
كوچكترين آشنايی با فّن كفشدوزی داشته باشد؛ تمام 
استادان شعرت قليدی اعم از هومر و ديگران نيز در مورد 
فضيلت انسانی و موارد ديگر، فقط سايه ها و اشباحی را 
به ما نشان می دهند، و از درک فضيلت راستين و ديگر 
با كلمات و جمالت خود،  ناتوان هستند. شاعر  حقايق 
نقشی ازظواهر فنّ ها و هنرها می سازد، بی آن كه خود 
شبحی  می آورد  وجود  به  آنچه  پس  بشناسد.  را  آن ها 
يا  می خوانند  را  او  شعر  كه  هم  كسانی  و  نيست  بيش 
می شنوند، از روی كلمات و جمالت داوری می كنند، و 
توصيف های شاعر را كه به ياری وزن و قافيـه، مثاًل از فن 
دست  به  هنرها  ديگر  يا  هنرسرداری،  يا  كفشدوزی 
اثری  هميشه  شعر  می ستايند.  و  می پسندند  می دهد، 
و  اگر رنگ و جالی وزن  دارد، در حالی كه  سحرآميز 
از گفتار شاعران زدوده و كلمات و جمله های  را  قافيه 
ساده را باقی بگذاريم گفته های آنان به چهره ای می ماند 
كه در گذشته زيبا نبوده، بلكه فقط شادابی جوانی داشته 
به  را  نيز جايش  امروز، آن شادابی  است، در حالی كه 
افالطون   )600  -601 )همان:  است.  داده  پژمردگی 
معتقد است، كه شعر فاقد آن زيبايی اصيل و ابدی است 

نه  شاعر  افالطون،  عقيدۀ  به  است.  حقيقت  خاص  كه 
مانند  درست  پندار  نه  و  دارد  فلسفی  معنی  به  دانش 
تقليد  او  كار  يگانه  را.  فلسفه  از  بيگانه  عمل  مردان 
زيبا  و  نيک  مردم  تودۀ  چشم  به  كه  است  زندگی ای 
می نمايد؛ اثر او انعكاس معيارها و آرمان های رايج است 
ولی فاقد »هنر اندازه گيری« حقيقی است كه در پرتو آن 
از بند »نمود« و فريب بتوان جست. )همان: 602( او كه 
به بی دانشی شاعران اشاره كرده بود، می گويد: شاعری 
كه كارش تقليد اشباح و تصاوير است، حقيقـت چيزها 
)همان:  است...  قانع  آنها  نمود  به  بلكه  نمی شناسد،  را 
601 ( و در خوب و بد بودن چيزها، هيچ نمی داند. پس: 
موضوع  دربارۀ  دانشی  هيچ گونه  حاوی  اوالً  تقليد  فن 
تقليد نبوده، و مسئوليتی جّدی نيست، بلكه درحقيقت 
از صحنه های  كه  شاعرانی  ثانياً  است.  بازی  نوعی  تنها 
گوناگون تقليد كرده و آن ها را به وسيلـة نمايشنامه يا 
به  مقلّد  می سازند،  ـّم  مجس حمــاسی  شعری  با  گاه 
معنی واقعی هستند. )همان: 602( اين حكم، هم دربارۀ 
تقليـدی است كه با چشم ها سر و كار دارد )نقاشی( و 
هم آن تقليــدی كه از راه گوش و شنيدن اثر می بخشد 

و شعر نام دارد. )همان: 603(  
كه  می كند  اشاره  بحثی  به  ادامه  در  افالطون 
گمان  تئاتر  دانشجوياِن  يا حداقل،  تئاتری  پژوهشگران 
كرده  صحبت  آن  دربارۀ  كه  كسی  نخستين  می كنند 
ارسطو است. ارسطو در تعريف اشعار تقليدی در بوطيقا 
اينها  زيراكه  اند،  خوانده  درام  را  اينها   ...« می گويد: 
درحال  كه  كنند  می  تقليد  را  اشخاصی  درآثارخويش 
در  يا   )116: )ارسطو، 1369  و حركت هستند.«  عمل 
گزارشی ديگر: »... و برخی گويند ازاين جهت نمايشنامه 
درحال  آدميانی  تشبيه  كه  شده  ناميده  »دراماتا«  ها 
از  پيش  افالطون  اما   )  ۸6: )ارسطو، 13۸۸  اند.  كنش 
تقليدی  شعر  هنر  بود«  گفته  باره  دراين  شاگردش، 
سازد...)  می  مجسم  عمل  و  كار  درحال  را  مردمانی 
ارسطوست كه  اصلی  جمهوری، 603( كه همان بحث 
می گويد درام، تقليد انسان در حين عمل است. ارسطوكه 
دارد، درجهت  بر می  استادش گام  برخالف  درمسيری 
شعر  پيدايش  ی  درباره  برآمده  افالطون  پاسخگويی 
چنين می گويد: »... به نظر می رسد پيدايش هنر شعر 
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به طور كلی دو سبب داشته و هر دو سبب های طبيعی. 
زيرا تقليد از كودكی در نهاد مردمان است ) و از جانوران 
و  آفريدگانند  مقلّدترين  كه  دارند  فرق  اين  در  ديگر 
دانستنی های نخستين را از راه تقليد فرا می گيرند(، و 
دوم آن كه همگان از شبيه سازی ها لذت می برند.) ارسطو، 
13۸۸: ۸7( يا به ترجمة ديگر: »چنين به نظر می رسد 
سبب  دو  هر  است،  داشته  دوسبب  شعر  پيدايش  كه 
طبيعی. يكی تقليد است كه در آدمی غريزی است ... و 
ارسطو،   ( می برند.  لذت  تقليد  از  مردم  همة  همچنين 
1369: 117( پيداست چيزی را كه ارسطو طبيعی فرض 
در  تسليم شدن  و  از حقيقت  دوری  استادش  می كند، 
سبب  همين  به  كه  بود،  شمرده  روح  پست  جزء  برابر 
ممكن بود اشخاص خود را بدبخت يا نيكبخت احساس 
كنند. ) جمهوری: 603( افالطون در ادامه به دليل اين 
احساساتی كه در روح مخاطب تراژدی به وجود می آيد، 
می پردازد. ازمنظر او شكيبايی در برابر مصائب و رنج ها 
ناشی از جزء خردمند و شريف روح بوده، وآن جزئی كه 
مدام درد و رنج را به ياد انسان آورده، موجب ناشكيبايی 
و زاری و شيون می شود جزو نيروی پست روح انسانی 
است. تأكيد افالطون بر اين است كه جزء شريف روح 
انسان مدام سعی می كند تا در برابر آالم و دردها خود را 
نبازد، بلكه با استواری، بر يک حال بماند و تغييری نيابد، 
در  و  انسان،  اين وجه روحی  از  تقليد  لذا می گويد كه 
نهايت تقليد از انسان های نيكی كه هميشه بر يک حال 
هستند دشوار بوده، و در مقابل تقليد از نيروی روحی 
قرار  نيرو  اين  تأثير  تحت  كه  كسانی  و  انسانی،  پست 
دارند، به دليل تغييراتی كه مدام در رفتار و حركات و 

گفتارشان روی می دهد راحت تر است.« 
بهترين جـزء روح ما، از نيـروی متفكرخرد پيروی 
كرده، در برابر  درد و رنج از خود شكيبايی نشان می دهد؛ 
اما جزء ديگر ما كه زبون و بی خرد است، پيوستـه درد و 
فرياد  و  به شيون  وادار  را  ما  و  آورده،  ما  ياد  به  را  رنج 
می كند. اين جزء ناشكيبا و بی خرد را به آسانی و با انـواع 
جزء  تقليد  كه  حالی  در  كرد،  تقليد  می توان  مختلف 
خردمند كه همواره به يک حال می ماند، آسان نيست. 
اگر هم جزء خردمند را از راه تقليد مجسم سازند، تـودۀ 
آن  درک  از  می آيند  گرد  تماشاخـانه  در  كه  مردم 

خاصی  روحی  حالت  نمودار  تقليد،  اين  زيرا  ناتوان اند، 
است كه تـودۀ مردم با آن بيگانه اند. )همان: 604( پس 
بنابراين شاعر تقليدكننده، جزء آرام و خردمند روح را 
مخاطـب قرار نمی دهد و در صـدد جلب تحسيـن آن بر 
نمی آيد، بلكـه چون هدفش جلب توجه تودۀ مردم است 
را  ناشكيبا  و  تندخو  مردمان  كردار  و  گفتار  همواره   ،
ـّم آن گونه روحيات به مراتب  مجّسم می كند؛ زيرا تجس
آسان تر است. پس، شاعر مقلد را با نقاش مقلد مقايسه 
می كند كه : شاعر مقلّد مانند نقاش است، زيرا او نيز از 
پديد  كه  اثری  و  است  ناتوان  حقيقت  ساختن  مجّسم 
جزء  با  سخنش  روی  و  نيست؛  بيش  شبحی  می آورد 
پست و زبون روح ما است، نه با جزء شريف آن. از زاين رو 
اگر بخواهيم در جامعة ما نظم و قانون حكمفرما باشد، 
به شاعر مقلّد اجازۀ ورود نخواهيم داد، زيرا او ميل ها و 
كه  حالی  در  می كند  فربه  و  بيدار  را  پست  آرزوهای 
انديشه و خرد را ناتوان ساخته، می كشد؛ و از اين نظـر، 
درست چون كسی است كه زمام كشور را به ستمگران و 
فرومايگان بسپارد و نيكان و شريفان را از ميان بردارد. 
افراد جامعه نظامی  از  چنين شاعـری در روح هر يک 
نادرست برقرار می كند و با ارائه كردن اشباح و تصاوير 
دور از حقيقت، جزء بی خرد روح را خشنود می سازد؛ و 
اين همان جزء است كه ميان مفهوم بزرگ و كوچک 
و  بزرگ،  گاهی  را  واحد  چيزی  بلكه  نمی گذارد،  فرقی 
گاهی كوچک می شمارد، و در نتيجه همواره از حقيقت 
دور می ماند. )همان: 605( افالطون اعتراف می كند كه 
نيروی  كمدی(  حتی  و  تراژدی   ( تقليدی  شعر  هنر 
شگفت آوری برای تأثيرگذاری در مخاطب دارند، و البته 
در  نيز  افالطون  نگاه  از  هنرها  اين  عيب  و  اصلی  ايراد 
نگه  دور  نتيجه اش  كه  تقليدی  هنر  است.  نكته  همين 
است،  حقيقت  از  انسانی  روح  پست  جزء  شدن  داشته 
عيب اساسی ديگری نيز دارد كه می تواند به مردم شريف 
كه دوستدار نظم و خرد هستند، نيز آسيب برساند. كه 
ايشان  از  تعداد كمی  حتی در ميان همين خردمندان 

می تواند از اين آسيب مصون بماند. )همان: 605(   
»همذات پنداری« تماشاگر با قهرمان تراژدی كه از 
اينجا مورد  از نگاه ارسطو است، در  نقاط قوت تراژدی 
حملة افالطون قرار می گيرد. او با اشاره به تقسيم روح 
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حمله  اين  توضيح  به  پست  و  شريف  جزء  به  آدمی 
می پردازد: هنگامی كه اشعار هومر يا شـاعراِن تراژيک 
ديگر را گوش می دهيم كه در آن، شاعر، داستان ناكامی 
پهلوان بزرگی را كه به مصيبتی بزرگ دچار آمده، شرح 
می دهد و شكوه های غم انگيزی را از زبان او بيـان می كند 
كـه از سـرنوشت می نالد، همان هيجان و حالت روحی 
در ما ايجاد شده، از آن لـذت می بريم، و هر شاعری كه 
بتواند اين حاالت روحی را به شكـــل قوی تری در ما 
ستايشش  و  می خوانيم  شاعران  بزرگترين  كند  ايجاد 
چنان  دچار  چنانچـه  ِما  خود  كه  حالی  در  می كنيـم، 
تا  می كوشيم  پهلوان  آن  برخـالف  شويم،  مصيبتی 
رفتار  زيرا  ندهيم،  از دست  را  آرامش خود  و  شكيبايی 
زبان  از  و شيونی كه  ناله  آن  و  است  مردانه در همين 
پهلوان شنيده، و خشنود می شديم را كار زنان می دانيم. 
را  كسی  كردار  و  گفتار  ما  كه  نيست  عجيب  آيا  پس 
اگر  كـه  حالی  در  ببريم،  لذت  ازآن  و  كنيم  ستايش 
شرمنده  بزند  سر  ما  خود  از  كردار  و  گفتار  همـان 
كه  روح  پست  جزء   )606  -605 )همان:  می شويم؟ 
طبيعتاً خواهان شيون و زاری بوده، ولی ما اجازه نداديم 
در وقت سختـی و مصيبت زاری كند، و هميشه آرزو 
شنيدن  با  كند،  گريه  آزادانه  بتـواند  روزی  كه  داشت 
گفتة شاعر، به آرزوی ديرين خود می رسد. در اين زمان 
جزء شريف روح نيز، كه هنوز بهرۀ كافی از تربيـت نبرده 
با  كند؛  پايداری  زبون  جزء  برابر  در  نمی تواند  است، 
شنيدن ناله های پهلوان اندوهگين می شود، و با تحسين 
گفته های شاعر، نسبت به پهلوان ناكام همدردی نشان 
می دهد. جزء شريف در اين حال شنيدن شعر را برای 
خود سودی تلقی كرده، و آماده نيست تا به هنر شعر 
پشـت كند. فقط تنی چند در اثر استعــداد ذاتی خود، 
شنيـدن  و  ديگران  مصائب  ديدن  كه  می يابند  در 
شكوه های آنان در خوِد آدمی بی اثر نمی ماند؛ وكسی كه 
با تماشای بدبختی ديگران جزء زبون روح خود را بيدار 
كرد و پرورش داد، در هنگام سختی نيز نمی تواند به آن 
فرمان رانده، عنان جـزِء زبـوِن روح را در اختيار بگيرد. 
خود  شأن  در  كه  خنده آوری  اعمال  و  سخنان  اگر 
و  ببينيـم  عمـومی  تماشاخانه های  در  را  نمی دانيم 
بشنويم و از آن هـا لذت ببريم، روح خود را در معرض 

نمايش هـای  كه  داد  خواهيـم  قرار  آسيب هايی  همان 
حزن انگيز به روح تماشاگران می رساند. زيرا جزء فروماية 
روح كه همـواره خود را از مزاح بازداشته، تا مبادا در نظر 
مردم سبكسر به نظر برسد، هنگام تماشای نمايش هـای 
مضحک به حال خود رها شده، در نتيجه، بی آن كه خود 
اختيار  عنان  كه  می رسد  جايی  به  كار  بداند،  شخص 
شخص به دست جزء فروماية روح می افتد و در گفتار و 
كردار از كمدی سازان تقليد می كند ... اشعار تقليدی نيز، 
در شهوت و خشم و لذت و درد، همان اثر را دارند؛ و به 
جای اين كه آن احساسات را ناتوان كرده، خشک كند، 
به جای  آبيـاری می كند. همچنين  و  پرورانده  را  آن ها 
آن كه آن ها را فرمانبر انسـان كنند تا زندگی آدمی قرين 
نيكبخـتی شود، آن احساسات را بر ما حاكم می سازند، 
و ما را به سوی بدی و بدبختی می كشانند. )همان: 606( 
تراژدی،  دربارۀ  مباحث خود  افالطون در آخرين    
احتياط  با  كند،  صادر  كلی  حكم  می خواهد  كه  وقتی 
بيشتری موضوع را مطرح می كند: با كسانی كه هومر را 
می ستايند و می گويند او آموزگار و مربی يونانيان است، 
و همة مردم را به مطالعة اشعار او فرا خوانده و معتقدندكه 
جوانان،  تربيِت  و  لشكركشی  كشورداری،  در  بايد  همه 
هومر را راهنمای خود قرار دهند، بايد مهربان بود. زيرا 
آنان تـا جايی كه توانسته اند خوبی را دريابند، آدم های 
خوبی هستند. پس بايد تصديق كرد كه هومر بزرگتريِن 
شاعران و تراژدی نويسان است، اما نبايد از ياد برد كه ما 
دربارۀ  كه  داد  راه  خود  جامعة  به  بايد  را  اشعاری  تنها 
ستايش خدايان و تحسيِن مردان شريف باشد. اگر اشعار 
ديگری اعم از تـراژدی يا حماسه را به كشور راه دهيم، 
در نهايت عنان اختيار جامعه به دست لذت و درد خواهد 
مكان ها  و  زمان ها  تمام  در  كه  خرد،  و  قانون  و  افتاد 
بهتريِن فرمانروايان هستند، از جامعة ما رخت برخواهد 
توجيه جنگ  درصدد  )همان: 606- 607( پس  بست. 
خود با شعر و تراژدی بر می آيد كه گويا از همان ابتدا نه 
توسط او يا حتی فالسفة ديگر، بلكه توسط شاعران آغاز 
شده است: شعر و فلسفـه از روزگاران كهن با يكديگر در 
است كه در  دليل آن هم جمالتی  جنگ هستند كـه 
اشعاِر برخی شعرا، ضد فالسفه آمده است. با اين همه 
به  را  غنايی  و  تقليدی  اشعار  تـا  آماده اند  فيلسـوفان 
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برای  كننـد  ثابت  قبولی  قابـل  داليل  با  كه  شرطی 
جـامعه ای كامل و منـظم سودی دربردارند، با آغوش باز 
بپذيرند. ما نيروی جاذبه ای كه در شعر نهفته است را 
نتيجة  در  كه  را  حقيقتی  نداريم  حق  ولی  می ستائيم، 
آن  فدای  را  آورده ايم  بـه دست  استدالل خود  و  بحث 
نيستيم  آماده  و  است،  گناه  كاری  چنين  زيرا  سازيم. 
مسئوليت آن را بر عهده بگيريم... )همان: 607( پس به 
رعيت  بر  بخواهد  دادگاهی  در  گويا  كه  حاكمی  سان 
خويش ترحم كند، يا حتی بخواهد بر خالف ميلش خود 
كند،  تصوير  بخشنده  ديگرش  رعيت های  نظر  در  را 
افالطون  گويا  می دهد.  شاعران  به  اصالحی  پيشنهادی 
دربارۀ شعر دو گونه داوری دارد كه در نتيجه داوری اش 
بسته به اين كه ارزش شعر را به عنوان معيار عمل و رفتار 
در نظر بگيرد يا وسيلة شناخت حقيقت مطلق، تغيير 
در  جمهوری،  دهم  كتاب  در  را  دوم  »داوری  می يابد. 
را  شعر  كه  آنجا  می يابيم:  شعر  دربارۀ  بحثش  آخرين 
تصويِر تصوير می نامد. افالطون در اين بررسی شعر را از 
نقطة بلند دانش محض می نگرد؛ در حالی كه در كتاب 
ديدگاهش  پاسداران،  تربيت  در  بحث  هنگام  دوم، 
بوده،  پندار  و  عقيده  مرتبة  كه  داشت  نازل تر  مرتبه ای 
بدين  می آيد.  در  عمل  به  آن  در  روحی  تربيت  تمامی 
جهت انتقادش از شعر در اين مرتبه لحنی ماليم تر دارد، 
نگاه  را  شعر  بلكه  نمی كند  نفی  كلی  به  را  شعر  ارزش 
می دارد و بهترين وسيلة تربيت و زبان حقيقتی واالتر 
را  آن  كه  می داند  الزم  سبب  همين  به  و  می شمارد  
فلسفی  معيار  با  كه  را  عناصری  همة  و  سازد  دگرگون 
سازگار نيستند، از آن حذف كند.« )يِِگر، 1376: ج 2: 
با اين همه اگر شعر بتواند با  ۸63( پس ادامه می دهد: 
از  اجازه خواهيم داد  از خود دفاع كند،  برهان  دليل و 
تبعيد بازگردد. اين دفاع خواه با اشعارغنايی، يا حماسی 
صورت گيرد، هواداران شعر نيز، اجازه خواهند داشت در 
دفاع از شعر خطابه ای به نثـِر ساده، و قابل فهم ايرادكنند 
و ما را متقـاعد سازند كه شعر فقـط وسيلة ايجاد لذت 
نبوده، بلكه برای فرد و جامعـه نيز سودمند است، و ما 
نيز، از فوايد آن بهره خواهيم برد. )جهوری: 607( پس 
نصيحت می كند، و با تشبيه عاشق به دوستدار شعر، از 
او می خواهد سود و زيان خود را بسنجد. در يک طرف، 

پژوهشی ژرف و عميق پيرامون شعر، تراژدی و نسبتش 
با حقيقت قرار دارد )كه همين محاورۀ جمهوری است( 
به شعـری است كه  و در سمت ديگر عشقی كودكانه 
هيچ نسبتی با حقيقت ندارد: همچنان كه اگر عاشقی 
دريابد عشق برای او حاصــلی جز زيان ندارد، دست از 
آن می شويد، ما نيزكه شعر را در دل خود جای داده ايم، 
به شعر فرصت كافی می دهيم تا ثابت كند هنری شريف 
از  نشـود  موفق  اگـر  اما  دارد.  اُنس  حقيقت  با  و  است 
برائت  يافتيم  دست  بدان  پژوهش  طی  در  كه  معايبی 
جويد، ما نيز از نتيجة پژوهش خود عدول نخواهيم كرد، 
و اختيار خـود را بـه دست عشقی كودكانه و عاميـانه 
حقيقت  با  الفتــــی  شعرها  آن  چون  سپرد.  نخواهيم 
ندارند، از ايـن رو كسی كه نظم درونش را جدی می گيرد 
بايد به هنگام شنيدن شعر به هوش باشد و از اصولی كه 
غافل  آورديم،  دست  به  شعر  دربارۀ  خود  پژوهش  در 
نماند... بايد به هـوش بود كه مبادا هـوس مال و جاه و 
مقام، حتی هوِس شعر، انسان را بر آن دارد كه از عدالت، 
و فضايل روح غـافـل شود. زيرا بزرگترين پاداش عدالت، 
و واالترين جايـزۀ فضيلت برای روِح فناناپذير، بهره بردن 
از آنان برای ابد است. )همان: 607- 60۸( افالطون روح 
را فناناپذير می داند و بر آن است كه روح پس از مرگ 
جسم، زنده خواهد ماند. بنابر اين وقتی كه می خواهد به 
از عشق  كرده، دست  او گوش  نصيحت  به  كه  عاشقی 
آورده  روی  حقيقت  به  و  برداشته  شعر  به  كودكانه اش 
است، جايزه ای بدهد، اين افتخار را به جای تن او، نصيب 
روح وی می كند. بنابر اين، همان گونه كه شاعران قديم 
وصف  را  پاداش هايی  و  می ستودند  را  پهلوانان  يونان، 
می كردند كه همشهريانشان به آنان داده بودند، افالطون 
كه  می شمارد  بر  را  مزايايی  يونانيان  سنت  مطابق  نيز 
نصيب مرد عادل می شود. )همان: 612( نخست تصويری 
دولتشهر  از  عادل  مرد  كه  می دهد  نشان  افتخاراتی  از 
دريافت می كند، و آن گاه سرنوشت روح او را پس از مرگ 
به تفصيل نشان می دهد. )همان: 612 تا 614( دولتشهر 
ازطريق  را  گذشته  پهلوانان  نام  می توانست  تنها  قديم 
نوشتن نامشان به روی گورهايشان و بزرگداشت كارهای 
نمايانشان زنده نگهدارد. ولی در جمهوری، ابديت روح 
در  دولتی  پاداش های  همة  كه  می گيرد  را  آن  جای 
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مقايسه با آن سخت ناچيزاست. الهام بخش انسان عادل 
افالطونی، بر خالف پهلوانان كهن در طی قرون متمادی، 
سرافرازی در ميان هموطنان نيست، بلكه سربلندی در 

برابر خداست.
نتیجه 

برای يونانيان شعر حامل اصلی تربيت بود و بدين 
جهت، همين كه فلسفه به وظيفة تربيتی خود آگاهی 
تربيت  مقام نخست در حوزۀ  را مستحق  و خود  يافت 
اعالم كرد، نبرد فلسفه و شعر گزيرناپذير گرديد كه در 
اين ميان افالطون مهمترين چهره ای است كه به شعر و 
را  او  كه  هومر  به  آغاز  در  افالطون  می پردازد.  تراژدی 
آموزگار و پيشوای تراژدی نويسان می نامد، حمله می كند. 
سپس شديدترين حمالتش را متوجه تراژدی می سازد، 
روح  در  را  شعر  هيجان انگيز  نفوذ  شعر،  نوع  اين  زيرا 
ايراد  پس  می سازد.  آشكار  ديگر  انواع  از  بهتر  شنونده 
اصلی او به شعر و تراژدی از ديدگاه تربيتی اين است كه 
شعر با بهترين جــزء روح سر و كار ندارد، بلكه مخاطب 
و  احساسات  تحريک  اثرش  و  است  انسـانی  غرايز  آن 
جمهورِی  ترتيب،  اين  به   )602 )همان:  است.  عواطف 
افالطون، قسمت اعظم ادبيات يونان را مردود می داند و 
با برشمردن  و  تراژدی ها را حذف می كند،  تمام  تقريباً 
تأثيرات اين ادبيات بر مخاطب، ضمن تحريم آن ها در 
آرمانشهرش، سانسور آن را توجيه می كند. افالطون در 
كتاب دهم، نبرد خود با شعر و تراژدی را به مثابه بدترين 
دشمن زندگی خردمندانه پی می گيرد، و تنها اشعار و 
سرودهايی را مجاز می سازد به آرمانشهرش وارد شوندكه 
مضمونشان دينی، و ستايش خدايان و تحسين مردان 
مركزی  تربيت، هستة  و  دولت  بدين سان  باشد.  شريف 
محاورۀ افالطون می شود. به اين ترتيب تالش افالطون 
كه بر آن بود تا هدف شعر و هنر را رسيدن به حقيقت و 
زيبايی بيان كند، به بار می نشيند، كه حاصلش همين 
شيوۀ شعر فلسفی در محاورات خود اوست. اين محاورات 
كه با معيار آرمانشهرش سازگار است، در ابتدا و حتی در 
جمهوری به عنوان الگوی شعر حقيقی معرفی نمی شود، 
حاصل  كه  »قوانين«  يعنی  محاوره اش  آخرين  در  اما 
دوران پختگی كامل و سالخوردگی اوست، از زبان »مرد 
می گويد  كرده،  صحبت  جوانان  تربيت  دربارۀ  آتنی« 

هزاران كس، ادعا می كنند كه برای تربيت جوانان بايد 
آثار بی شمار شاعران اعم از حماسی و غنايی و تراژدی و 
كمدی را به خورد آنان داد تا حفظ كنند، و گروهی ديگر 
معتقدند برای آن كه جوانان گنجينه ای از دانش و تجربه 

بيندوزند، الاقل بايد آثار برگزيده را از بَر كنند.
و  نظريات  گويا  كه  او  اما   )۸11 قوانين:۸10-   (  
دشمنی اش با شعر تا حدی تعديل يافته، تمام اشعار را 
و  شعرا  آثار  از  شماری  است  معتقد  نشمرده،  مردود 
نويسندگان خوب و برخی بد هستند، و افراط در خواندن 
از  يكی  سؤال  جواب  در  پس  می داند.  زيانبار  را  آن ها 
شخصيت های حاضر در محاوره ) كلينياس( كه می پرسد 
كه سرمشق جوانان برای تربيت بايد چه باشد؟ گويا خوِد 
برای  كه  می دهد  جواب  آتنی  مرد  زبان  از  افالطون 
زيرا  بروند؛  دوری  راه  نيست  الزم  سرمشق  جستجوی 
تمام گفتگـــوهايی كه در حين محاورۀ قوانين )و شايد 
از  كه  است  شبيه  الهامی  به  داشته اند،  محاورات(  كل 
سوی خدا بوده اند. پس ادامه می دهد كه: »... به نظرم 
سروده ايم.  شعری  امروز  نيز  خود  ما  كه  می آيد  چنين 
شايد بی علت نيست كه وقتی كه همة آن سخنان را با 
يک نگاه می گذرانيم نشاط غريبی به من دست می دهد. 
زيرا درميان همة اشعار و نوشته هايی كه تاكنون خوانده 
مانند سخنان خودمان  يا شنيده ام چيزی نمی يابم كه 
برای جوانان شايسته باشد. از اين رو بهترين سرمشقی 
همين  كنم،  ارائه  قانوان  پاسداران  به  می توانم  كه 
سخن هاست.« )همان: ۸11( سخن هايی كه هدف تمام 
مرد  زبان  از  اينجا  بود،  تربيت  دربارۀ  افالطون  رساالت 
آتنی گفته و تكميل می شود. پيش از افالطون، فيلسوفان 
همواره درگير مسئلة »سرشت مادی عالم«، يا سرشت 
و  سياسی  مسائل  به  آن ها  كنار  در  و  بودند  »وجود« 
از راه محاوره،  اما نوشتن فلسفه  اخالقی می پرداختند، 
عرض اندام افالطون در مقابل فرهنگ آتنی آن دوره بود، 
كه در مورد آن مسائل، به تفكر انتزاعی پرداخته بود؛ و 
شايد، هنگامی كه در محاوراتش ادبيات دوران خود را 
نكوهش می كرد، رساالت خود را به گونه ای می نوشت كه 
جايگزين آن ادبيات كند؛ و اينک در آرمانشهـر افالطونی 
و  فلسفه،  عام  به طور  كه  جديدی  تربيتی  وسيلة  يک 
به طور خاص انديشه های افالطونی است، جای آن ها را 
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گرفته است. اين همان چرخشی بود كه افالطون اميد 
تربيت فلسفی جايگزين  و  داشت در جامعه روی دهد 
تربيت مبتنی بر شعر شود، كه تنها اين نوع از تربيت، 
شايستة آموختن به اداره كنندگان و قانون گذاران آيندۀ 

جامعه خواهد بود.

پی نوشت ها
محاورۀ  اسم  كنار  در  قولی  نقل  از  بعد  كه  شماره هايی  *ـ 
»جمهوری« ذكر شده است، شماره صفحه های مجموعة آثار 
افالطون است كه در قرن شانزدهم، در پاريس انتشار يافته، 
شماره ها  اين  است.  معروف  »استفانوس«  مجموعة  به  كه 
معموالً در بيشتر آثار افالطون آورده می شـــود و كسانی كه 
در نوشته های خود به جمله يا مطلبی از افالطــون استناد 
می كنند، پس از ذكر جمله، يا مطلب مورد نظر، شماره صفحة 
مجموعة استفانوس را نيز كه آن جمله يا مطلب در آن قرار 
دارد، می آورد تا مراجعه به نوشته های افالطون در هر زبانی 

راحت شود.
مرحوم  ترجمة  بر  پژوهش  اساِس  چون  هم،  اينجا  در   
در  را  قرار گرفته كه همين شماره ها  لطفی«  »محمدحسن 
ذكر  به  تنها  ديگر،  زبان  هر  معمول  مطابق  لذا  دارد،  خود 
شماره  قناعت شده،  استفانوس  مجموعة  شماره صفحه های 

صفحه های ترجمة فارسی ذكر نشده است. 
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