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چکیده
در نظام فلسفى افالطون تربیت جایگاهى خاص دارد زیرا به کمک تربیت است که مى توان وجود را به فضایل آراست و از 
رذایل پاك کرد و در نتیجه، نفس را زیبا و شایستۀ جایگاهى الهى ساخت. از این رو، افالطون هر آنچه به تربیت آدمى مدد 
مى رساند، از جمله انواع فنون و هنرها، مورد توجه و بررسى قرار مى دهد. نزد وى، موسیقى به واسطۀ تأثیر قوى و عمیقش در 
جان مخاطب، مى تواند به عنوان ابزارى نیرومند در خدمت نظم دهى، پاالیش، و هدایت نفس به مراتب باال به کار آید. در این 
فرایند تربیتى مرد به یارى قوى ترین نیروهاى روحى، یعنى وزن و آهنگ، دگرگون مى شود و به این نتیجه دست مى یابد که در 
پرتو تربیت حقیقى مى تواند به واالترین خیر نائل شود. البته، افالطون چنین تربیتى را مقدمۀ تربیت فلسفى و مکمل آن مى داند. 
هدف مقالۀ پیش رو آن است که نشان دهد توجه افالطون به موسیقى نه به واسطۀ ویژگى هاى هنرى و زیبایى شناسانه آن 
بلکه به جهت نقشى است که مى تواند در جهت تربیت (پایدیا) آدمیان ایفا نماید. بدین منظور، دیدگاه افالطون در دو رسالۀ مهم 
و  محور تحلیل قرار گرفته است، هر چند به نظرات وى در سایر رساله ها نیز اشاره شده است. تربیتى او، یعنى 
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مقدمه 
اصطالح یونانى پایدیا1، به معنى تربیت، در اصل به 
اصطالح که  مى رفت. این  کار  کودك به  تربیت  معناى 
اولین بار در نوشته هاى آیسخولوس به چشم مى خورد، 
در دوران سوفوکل با واالترین فضایل آدمى پیوند خورد 
آرمانى تن و روح اطالق گردید و در زمان  و به کمال 
تربیت  همان  که  یافت  مسلم  و  ثابت  معنایى  افالطون 
جسم و جان آدمى بود. (یگر، 1376: 386) البته، بررسى 
نشان  است،  دست  در  یونانیان  از  که  آثارى  نخستین 
مى دهد که آدمى در مرکز تفکر آنان قرار داشته است: 
خدایان آن ها صورت آدمى داشتند؛ مسئلۀ اندام آدمى 
بود.  نقاشى  حتى  و  مجسمه سازى  مسئلۀ  مهم ترین 
موضوع شعر از هومر به بعد، تا قرن ها آدمى و سرنوشت 
به  شکل دهى  نوعى  به  نیز  دولت  وظیفۀ  حتى  بود.  او 
آدمى و زندگى او تلقى مى شد و لذا، تربیت نیز از جایگاه 
ویژه اى در اندیشۀ یونانى برخوردار بود. از این روست که 
به منظور  مى داند،  آدمى  تربیت  یونانى را  پایدیاى  یگر 
رساندنش به معنى حقیقى انسان، یعنى چنان تصورى از 
آدمیان  همه  و  داشته  عمومى  و  کلى  اعتبار  که  آدمى 
مکلف بودند از آن تبعیت کنند. (همان: 33) اما چون 
عنوان  آدمى به  کیفیت  با  همواره  یونانى  «انسان گرایى 
موجود سیاسى پیوند داشت»، در ماهیت تربیت نیز این 
افراد  از  یک  هر  بر  جامعه  بستن  «نقش  یعنى  مهم، 
یونانیان  نزد  چون  طرفى،  از  مى شد.  لحاظ  جامعه» 
«شاعران، موسیقى دانان، فیلسوفان، و سخنوران»، یعنى 
«مردان سیاسى» حامالن حقیقى پایدیا بودند، لذا پیوند 
قانون گذار و شاعر (و نیز موسیقى دان) از آن جهت بود 
اصوالً،  (همانجا)  داشتند.  تربیتى  فعالیت  دو  هر  که 
یونانیان عنوان مربى را شایستۀ هنرمندى مى دانستند 
یگانه  آن ها  زیرا  مى بخشید،  شکل  زنده  انسان  به  که 
نیروى  را  آدمى  روح  به  شکل دهى  براى  اصلى  نیروى 
این  بر  و  مى دانستند  وزن  و  آهنگ  و  صداها،  کلمات، 
عقیده بودند که این عوامل در تربیت ذهن و روح نقشى 
از نقش مسابقات ورزشى براى پدید  مؤثرتر  و  بزرگ تر 
لذا  و  بر عهده دارند،  توانایى و تحرك جسمانى  آمدن 
هنرهاى مرتبط با آن ها را نیز که عمدتاً ریشه در مراسم 

قدرتمندى  تربیتى  نیروى  داراى  داشتند،  دینى 
مى توان  یگر  گفتۀ  به  دلیل،  همین  به  و  مى دانستند. 
گفت، تاریخ تربیت یونانى در کل با تاریخ ادبیات و هنر 

این قوم پیوند نزدیک دارد. (همان: 35) 
جایگاه  بررسى  داعیه دار  حاضر  مقالۀ  که  آنجا  از 
افالطون است، نخست طرح  تربیتى  نظام  موسیقى در 
بحثى کوتاه دربارة موسیقى در زمانۀ وى راه گشا خواهد 
تربیتى  نظام  به  مختصرى  اشارة  با  آن،  از  پس  تا  بود 
رسالۀ  دو  در  موسیقى،  دربارة  وى  دیدگاه  افالطون، 
بررسى گردد و از این  تربیتى او یعنى  و 
وى  تربیتى  نظام  در  موسیقى  جایگاه  و  نقش  رهگذر 

آشکار شود. 

موسیقى در یونان باستان و زمانۀ افالطون 
در  عوامل  مهم ترین  از  یکى  باستان،  یونان  در 
واژه در  موسیکه1 بود. این  تربیت  و  اخالق  شکل گیرى 
مقابل گومناستیک (ژیمناستیک/ ورزش) به کار مى رفت. 
هدف  و  بود  جسم  ساختن  توانا  گومناستیک  هدف 
موسیکه پرورش روح. واژة «موسیکه» بر دو معناى اصلى 
الحان  فن  و  رقص،  شعر،  اول  مى کرد:  داللت  توأمان 
(موسیقى و آواز) بود که به وسیلۀ ریتم به هم متصل 
مى شدند و دوم دانش هارمونى یا نظریۀ صدا، به عنوان 
یک رشتۀ ریاضى در کنار حساب، هندسه، و نجوم که 
فنون چهارگانه را تشکیل مى دادند. خود واژة موسیکه از 
نسبت این هنرها به موساها2، یعنى الهگان شعر و هنر، 
حکایت مى کند. از زمان هومر تا دوران هاى پیشرفته تر 
بعدى موساها را موجوداتى االهى و زادة پیوند زئوس و 
در  که  مى دانستند  خاطره)  و  ذاکره  (الهۀ  موسونه  منه 
نغمه  انسان  سرنوشت  و  ایزدان،  زندگى  اشیا،  منشأ 
مبدع موسیقى  آنان آپولون بود که  مى سرودند و رهبر 
را به شکل انسانى که چنگ در دست دارد  و او  است 
هرمس  که  است  آمده  اسطوره ها  در  مى کردند.  تصویر 
چنگ (سیتارا) را ساخت و آن را به آپولون داد و نى را 
براى خودش و پسرش، پان3، که ایزد چوپانان بود نگه 
که  را  کسى  که  بود  این  بر  عقیده  همچنین،  داشت. 
نغمه  ایزدان  ستایش  در  لمس کنند  موساها  و  آپولون 
مى سازد و مى سراید. دیونوسوس نیز مبدع دیتى رامپ 
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(سرودهایى که در ستایش دیونوسوس خوانده مى شود) 
اهمیت  او  پیروان  میان  در  موسیقى  مى شود.  شناخته 

بیشترى داشت. 
همچنین، سیرن4ها آوازخوان ها و نوازندگانى بودند 
که به عنوان موساهاِى جهاِن دیگر مشهور بودند. آن ها 
تداعى  را  مرگ  ارواح،  آوازخوان  راهنماى  نقش  در 
مى کردند. (همرشتین، 1385: 2478) افالطون نیز در 
 به سیرن ها اشاره مى کند. به گفتۀ وى، نواِى 
این  از  سپهرها)  (هماهنگى  آسمانى  اجراِم  موسیقِى 
روست که در هر یک از هشت سپهر یک سیرن نشسته 

است و نُت خاصى را سر مى دهد. (همانجا)
طور  به  موسیقى  درمانى  و  تربیتى  نیروهاى  اما، 
دو  نیمه افسانه اى  چهره هاى  با  اول  وهله  در  سّنتى 
آؤلس نواز اهل فروگیا یعنى الومپوس (حدود 700ق م) 
و ثالیتاس (حدود 665ق م) پیوند خورده است. آؤلس5 
یا دوناى سازى بود که حدود هفت الى هشت قرن قبل 
از هومر به جهان یونان راه یافته بود. این ساز با آئین 
مجالس  با  کلى  طور  به  و  دیونوسوس  پرستش 
700ق م،  سال  از  داشت.  پیوند  (ارگیا)  مى گسارى 
استفاده از آن فراگیر شد و براى سایر مقاصد مذهبى، 
و  رقص،  رژه ها،  جشن ها،  جوانان،  آموزش 
این  علت تمام  رفت.  به کار  نمایشى  هم سرایایى هاى 
کاربردها، طنین نافذ آن بود که براى هرگونه اجرا در 

فضاى باز مناسب بود. (ایبرهم، 1390: 25)
آموزه هاى  در  موسیقى  درمانى  و  تربیتى  کاربرد 
فیثاغورث و پیروانش جایگاه مهمى را به خود اختصاص 
مى داد. در حدود سال 530ق م، هنگام اقامت فیثاغورث 
در ُرم، دیتورامپ هاى دیونوسوسى در آتن به شکل یک 
تراژدى  سّنت  نهایت،  در  و  درآمدند؛  آئینى  عمل 
آغاز،  در  دادند.  تشکیل  را  آیسخولوس  و  فرونیخوس 
تک خوان  یک  توسط  خالص  هم سرایانه  اجراى 
(هوپوکریتس6) تفسیر مى شد ولى بعد روایت و افسانه 
جاى خود را به اجراى عملى آن داد. آیسخولوس بازیگر 
افزودند.  اجرا  این  به  را  سومى  بازیگر  سوفوکل  و  دوم 
تراژدى هاى اولیه حاصل جمع شعر، رقص، و موسیقى 
(موسیکه) بود و ساز مورد استفاده آؤلوس بود. در این 
داشت.  قرار  کالم  سلطۀ  زیر  بى تردید  موسیقى  برهه 

اریپیدس دگرگونى هاى بزرگى در موسیقى ایجاد کرد. 
اهمیت هم سرایان بسیار کم شد و اهمیت تک خوان ها 
بیشتر. در نتیجه، وابستگى موسیقى به کالم کمتر شد. 

(رکـ : همان: 30-22)
نکتۀ دیگرى که در باب موسیقى نزد یونانیان باید 
بدان اشاره شود این است که در آغاز، شعراى یونان بر 
جادویى  قدرت  از  موسیقى دانان  که  بودند  اعتقاد  این 

تأثیرگذارى بر انسان ها و خدایان برخوردارند. 
ارفئوس  همه،  از  باالتر  و  تیموتئوس،  آریون، 
شمار  به  جادویى  موسیقى دان  نوعى  مثال هاى 
باستانى،  تمدن هاى  تمام  در  چند  هر  اما،  مى رفتند. 
موسیقى و جادو مرتبط بودند، اما یونانیانى که در باب 
نادیده  را  آن  جادویى  ابعاد  مى نوشتند،  موسیقى 
-300 (حدود  آریستوکئوس  جمله  از  مى گرفتند. 
مى گوید:  موسیقى دان  تعریف  در  که  354ق م) 
موسیقى دان کسى است که بر دانستنى هاى مربوط به 
علم موسیقى احاطه دارد. (همرشتین، 1385: 2536) 
البته، به تدریج و با ظهور فیثاغوریان موسیقى جایگاه 
عقیدة  به  مى آورد.  دست  به  خود را  فلسفى  ـ  علمى 
نظم  موسیقیایى،  هماهنگ  «شماره هاى  فیثاغورث 
جهان الهى را حفظ مى کنند. (همان: 2478) همچنین 
کشف  را  صوتى  هارمونى  ریاضى  قوانین  فیثاغوریان 
کردند و البته، نزد آن ها موسیقى عالوه بر شاخه اى از 

معرفت، هنر نیز تلقى مى شد.
و  موسیقى  ریاضیاتى  مبناى  مفاهیم  افالطون 
نام  به  فیثاغوریان و شخص  از  آن را  تربیتى  اهمیت 
 (31 :1390 برد. (ایبرهم،  به میراث  اوآ7  دامون اهل 
فیثاغوریان بودن اشیاء و جهان را نمونه اى از هارمونى، 
اتحاد و کثرات،  اعداد و  یعنى نسبت و تناسب میان 
مى دانستند. به عبارتى، نزد آن ها، موسیقى صورتى از 
لذا  و  مى شد  تلقى  وجود  معقول  نظام  دربارة  دانش 

وجهى انتولوژیک داشت. 
کتاب  دو  به ویژه  افالطون،  نوشته هاى  طریق  از 
و مى توان با نگرش یونانیان در مورد 
قدرت و اهمیت موسیقى در تربیت اخالقى و نقش آن 
در آموزش آشنا شد و نیز به رابطۀ مکملى که موسیقى 

و کالم با یکدیگر داشتند بهتر پى برد. 
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تربیت نزد افالطون 
موضوعات  از  فضیلت8  به  تشویق  و  حقیقى  تربیت 
از  بسیارى  مضمون  و  افالطون  عالقۀ  مورد  محورى 

مباحث فلسفى اوست. حتى، در رساله اى مانند  
که دالیل بقاى نفس به صورت نظرى مطرح است، باز 
هم دغدغه افالطونى فضیلت در تالش براى نشان دادن 
اینکه چگونه نحوة زندگى و منش آدمى در زندگى این 
جهانْى سرنوشت آن جهانى او را رقم مى زند، به چشم 

مى خورد. 
آنجا که نزد افالطون تالش براى کسب فضیلت  از 
باید سرلوحۀ زندگى آدمى باشد، تربیت به عنوان راهى 
مطمئن به سوى فضیلت، واجد اهمیتى بنیادین مى گردد 
و   یعنى   وى،  مهم  رسالۀ  دو  در  و 
تام پیدا مى کند. اگرچه در  موضوع  محوریت 
اصلى بحث دولت است، همان گونه که یگر توجه مى دهد، 
معناى  به  دولت  و  حکومت  از  بحث  نه  افالطون  قصد 
و  نفس  از  بزرگ  «تصویرى  دادن  نشان  بلکه  امروزى 
ساخت آن در برابر چشم خواننده است.»9 در واقع، به 
عقیدة یگر، افالطون «سازندة نفس» است و تربیت نزد 
وى همانند اهرمى است که به وسیلۀ آن مى توان دولت 
را به حرکت درآورد و وظیفۀ دولت و «واالترین فضیلت 
دولت» نیز تربیت است. (رکـ : یگر،1376: 824- 846) 
جامعه  افالطون  براى  که  مى کند  اذعان  نیز  گمپرتس 
براى تربیت اخالقى مردم زیرا نزد وى  جایگاهى است 
تربیت در رأس امور مهم است. (رکـ : همان 92ـ  1190) 
بر  را  خود  توجه  بیشتر  در   افالطون، 
به  کتاب   در  و  مى کند  متمرکز  تربیت  محتواى 
با  وى،  مى پردازد.  دولتى  تربیت  سازماندهى  موضوع 
تقسیم تربیت به تربیِت بدنى و تربیِت روحى (موسیکه و 
سّنتى  شیوه هاى  تغییر  براى  را  خود  برنامۀ  پایدیا10)، 
ارائه  خودش  نظر  مورد  شیوة  به  آن  تبدیل  و  تربیت 
مى دهد ولى هر چند بنا به گفتۀ یگر، افالطون «بر خالف 
سوفسطاییان تربیت روحى را امرى مجزا تلقى نمى کرد، 
بلکه براى نخستین بار بدین معنى توجه یافته بود که 
(یگر،  مؤثرند»  تربیت  در  نیز  رشدى  و  اقلیمى  شرایط 
1376: 877)، ولى وى به صراحت تربیت روحى را برتر 

دانسته و بر اولویت آن تصریح مى کند. 

همچنین، افالطون اهمیت شکل بخشیدن به اخالق 
در دوران کودکى را مورد توجه قرار مى دهد. همان طور 
که قبال اشاره شد، کلمۀ تربیت (پایدیا) در آغاز با کلمۀ 
با  و  به تدریج  و  بود  هم معنا  (تروفه)11  کودك  پرورش 
پایدیا  شدند؛  جدا  هم  از  دو  این  بود که  زمان  گذشت 
معناى تربیت عقلى و روحى به خود گرفت، ولى تروفه 
به معناى پرورش کودك در مرحلۀ پیش از پایدیا به کار 
چون افالطون باالترین مراحل  رفت. در رسالۀ 
تربیت را مد نظر دارد، این دو مفهوم کماکان از یکدیگر 
جدا هستند، ولى در  به یکدیگر نزدیک مى شوند 
بحث با تربیت کودك آغاز مى شود و افالطون برنامه هایى 
پیشنهاد مى کند که از طریق آن بتوان «امیال و غرایز 
کودکان «را» تحت نظمى معین درآورد» و آن ها را به 

«شهروندانى کامل» تبدیل نمود.
زمانى که افالطون امور مهم و تأثیرگذار در تربیت را 
بررسى مى کند، بحت از موسیکه و به تبع آن موسیقى را 
نیز به میان مى آورد. در اعالم مى دارد که چون 
تأثیر  آدمى  اخالق  بر  شنیدنى ها  و  دیدنى ها  تمام 
مى گذارد، لذا در مورد اشعار و آهنگ ها نیز باید با حذف 
ممنوع  و  موسیقى  از  هیجان آور  و  رخوت انگیز  عناصر 
منفى  تأثیرگذارى  مانع  آوازها،  و  سازها  برخى  کردن 
در  وظیفۀ مربیان جامعه را نظارت  و  شد  آن ها 
موسیقى  و  شعر  ازجمله  تربیتى  مهم  امور  بر  دقیق 

مى داند.

موسیقى و تربیت در جمهورى 
کتاب دوم و سوم  به موضوع تأثیر موسیکه 
که  مى دهد  نشان  افالطون  دارد.  اختصاص  تربیت  بر 
و  فضایل  ایجاد  در  مى توانند  موسیقى  و  شعر  چگونه 
رذایل تأثیرگذار باشند. نزد وى شعر با بخش غیر عقالنى 
بنیادین  علت  و  مى گوید  سخن  عواطف،  یعنى  ما، 
خطاهاى آن همین است. پاپاس دیدگاه کلى افالطون در 

مورد شعر را چنین صورت بندى مى کند:
اجزاى  با  مى کند؛ 2. شعر  تقلید  ظواهر  از  شعر   .1
در  نباید  شعر  بنابرین،   .3 دارد؛  کار  و  نفس سر  پست 

(Papas,1996: 179) .مدینه فاضله پذیرفته شود
از ماهیت  مقلد  افالطون، چون شاعر  نزد  واقع،  در 
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است،  غافل  تقلیدش  مورد  موضوعات  حقیقت  و  شى ء 
فاقد معرفت و حتى عقیدة صحیح مى باشد. همچنین، از 
آنجا که شعر با عواطف و امیال بد سر و کار دارد و خرد 
را در مقابل آن ها قرار مى دهد، عقالنیت را به خفا مى برد 
و در نتیجه، نمى تواند در مدینه پذیرفته شود مگر آنکه 
شعر، تقلیدى از رفتار بهترین مردمان باشد یا سروده هایى 

در وصف خدایان و گرامى داشت قهرمانان. 
افالطون حکم شعر را به موسیقى نیز تسّرى مى دهد، 
زیرا در فرهنگ یونانى شعر و موسیقى هیچ گاه از یکدیگر 
جدا نبودند. شعر همواره تابع موسیقى بود و نقشى مؤثر 
در تحریک هیجانات مردم ایفا مى کرد. تأکید افالطون بر 
تربیتى بسیار  نمى تواند جاى نیروى  اینکه هیچ ابزارى 
تأثیرگذار شعر و موسیقى را بگیرد نیز به این جهت بود 
مخاطبان  روان  و  روح  بر  را  آن ها  تأثیرعمیق  وى  که 

پذیرفته بود. 
از دیدگاه افالطون، سرود متشکل از سه جزء است: 
مضمون، آهنگ، و وزن. اما، از آنجا که افالطون از حیث 
مضمون بین شعر و سرود تفاوتى قائل نیست، لذا قواعد 
مضمون  مورد  در  را  اشعار  مضمون  دربارة  شده  مطرح 
به   (398  /  3  : ) مى داند.  صادق  نیز  سرودها 
عقیدة وى آهنگ، و وزن باید متناسب با مضمون باشد و 
چون اشعارى که مضمونشان حزن آور و غم انگیز است، 
مورد پسند نیست. پس آهنگ حزن آمیز نیز مورد پسند 
و  بود. آهنگ هاى «میکسولیدى» و «نولیدى»  نخواهد 
آهنگ هاى مشابه، حزن انگیزند، بنابراین باید به یک سو 
نهاده شوند زیرا براى زنان کشور که قرار است با شهامت 
به  رسد  چه  بود،  خواهد  نامناسب  آیند  بار  نیرومند  و 
مردان. از طرفى، چون مستى و سستى و تن پرورى براى 
پاسداران مدینه بسیار ناشایست است، پس آهنگ هاى 
مثل  مى شود،  خوانده  مستان  مجلس  در  که  رخوت آور 
آهنگ هاى «ایونى» و «لیدیایى»، که افراد را به نرم خویى 
و کاهلى مى کشاند نیز براى مردان جنگى شایسته نبوده 

و باید کنار گذاشته شود. (همانجا)
به نظر مى رسد افالطون بر آن نیست که به لحاظ 
تکنیکى وارد جزئیات موسیقى شود و بنابراین به حکمى 
کلى اکتفا مى کند و مى گوید تنها آهنگى مناسب است 
که «با آهنگ صدا و شیوة گفتار مردى دلیر تناسب دارد 

که چه در میدان جنگ و چه در هنگام ابتال به سختى ها 
از جاى درنرود و اگر روزى زخمى شود یا در خطر مرگ 
از  دست  آید  دچار  دیگرى  شوم  سرنوشت  به  یا  افتد، 
پایدارى برندارد. همچنین، آهنگى دیگر نیز باقى مى ماند 
که با حال همان مرد در دوران صلح و صفا تناسب دارد: 
یا  مى کند  نیایش  خدایان  به  مردى  چنان  که  آن گاه 
هم نوعان خود را از راه پند و اندرز به راه راست مى خواند، 
یا هنگامى که به تقاضاى دیگران گوش فرامى دهد، یا بى 
آنکه به خود غّره شود اندرز دیگران مى شنود و پیوسته 
زمام نفس را در دست دارد و پاى از دایرة اعتدال برون 
نمى نهد و به آنچه پیش آید راضى است... .» (جمهورى: 
3 / 399) بنابراین، نزد وى تنها آهنگ هاى «دورى» و 
منعکس کنندة  «یکى  زیرا  است  قبول  قابل  «فریگى» 
مبارزه و سخت کوشى و ناکامى و دلیرى» است و دیگرى 
خویشتن دارى.»  و  کامیابى  و  صفا  و  آرامى  «نمایندة 

(همانجا)
مطلب دیگرى که افالطون مطرح مى کند این است 
که آهنگ ها و سبک هاى متنوع در موسیقى پذیرفتنى 
نیست، زیرا «آهنگ هاى و سبک هاى ساده» هستند که 
که  است  ذکر  شایان  دارند.  تناسب  ساده»  «ترتیب  با 
اصوالً افالطون روش مناسب زندگى را پرهیز از تنوع و 
رعایت سادگى مى داند. کما اینکه وى با نفى استفاده از 
لذایذ  با  توأم  زندگى  متنوع،  و  رنگارنگ  خوراکى هاى 
مختلف را به آن سبک از موسیقى و آواز تشبیه مى کند 
وى  نزد  مى برد.  کار  به  را  وزن ها  و  آهنگ ها  همه  که 
و  مى آورد  بار  خردمند  را  روح  موسیقى  در  «سادگى 
سادگى در خوراك تن را سالم مى کند. ( 3 / 
موسیقى  در  تنوع  و  کثرت  که  حالى  در   (404
واضح  پُر  بیمارى.  خوراك،  در  و  است  لگام گسیختگى 
و  اعتدال  بر  تربیت  امر  در  افالطون  چون  که  است 
هماهنگى تأکید دارد، لذا هر عملى را که موجب زایل 
با  و  مى کند  نکوهش  شود  نفس  از  صفات  این  شدن 
همین نگاه است که افراط و تفریط در گوش دادن به 
نیز موجب سست  آهنگ هاى حزن آور یا نشاط انگیز را 
شدن در اراده و فروغلتیدن در ضعف و ناتوانى دانسته و 
از   (411  /  3  :  : (رکـ  مى کند.  مذمت  را  آن 
باعث  ساده»  «موسیقى  وى،  عقیدة  به  چون  طرفى، 
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انضباط،  تقویت  نیز  و  جنگ جویانه  خصلت هاى  تقویت 
هماهنگى، و تناسب مى شود، بنابراین اگر هنرمندى وارد 
شهر شود که در همه سبک ها و آهنگ ها استاد باشد، 
ضمن احترام و تکریم وى، باید او را به شهر دیگرى روانه 

کرد.
میان  به  ساز  از  سخن  آهنگ،  از  بحث  دنبال  به 
سازهاى  باید  که  است  عقیده  این  بر  افالطون  مى آید. 
گوناگون را کنار گذاشت و تنها سازهایى را نگه داشت 
که براى نواختن آهنگ هاى ساده به کار مى روند و لذا از 
آهنگ  نواختن  براى  گیتارا31 (ستیار)  و  لیر12  وى  نظر 
کفایت مى کنند. پکتیس و تریگتن (چنگ سه گوش) که 
سیم هاى زیادى دارند و مى توانند آهنگ هاى زیاد تولید 
لذا مطلوب نیستند.  و  از آؤلس بوده  تقلیدهایى  کنند، 
البته، افالطون استفاده از سورنیکس (نى) را براى شبانان 

بال اشکال مى داند. 
چگونگى  به  افالطون  پرداختن  مى رسد  نظر  به   
اجراى موسیقى و ساز مورد استفاده، به این خاطر است 
که از نظر وى عالوه بر محتوا، نحوة بیان شعر در موسیقى 
نیز در امر تربیت دخیل است. و اما، از آنجا که وزن و 
نظم و حرکت از آهنگ جدایى ناپذیرند، لذا افالطون در 
صدد روشن ساختن این مطلب برمى آید که کدام نوع از 
وزن ها با بردگى و ذلت تناسب دارد و کدام با غرور؛ کدام 
با دیوانگى و کدام با صفات و خصائل مخالف آن، تا از این 
در  است  شایسته  وزن ها  کدام  که  گردد  معلوم  طریق 

مدینه حفظ شود. 
از نظر افالطون، وزن معتدْل رفتار معتدل را به دنبال 
دارد و وزن آشفته رفتارى بیرون از اعتدال را در پى دارد؛ 
تابع  مضمون  و  مضمون اند  تابع  وزن  و  آهنگ  چون  و 
مضمون  که  مى شود  معلوم  پس  گوینده،  روحى  حالت 
خوب، آهنگ زیبا و وزن درست، ناشى از سادگى روح اند. 
البته، منظور از سادگى روح ساده لوحى و ابلهى نیست 
بلکه هماهنگى راستین است که جوانان باید در کسب 
آن بکوشند. از دیدگاه افالطون سایر هنرها و همچنین 
فنونى مانند بافندگى، رنگرزى، معمارى، و... نیز داراى 
چنین تأثیرى در تربیت هستند، لذا وى به نظارت بر کار 
همه هنرمندان و پیشه وران حکم مى دهد و بر این عقیده 
صاحبان  که  شود  داده  اجازه  نباید  که  مى فشارد  پاى 

صفاتى  مى آورند،  پدید  که  آثارى  در  هنر،  و  حرف 
را  زشتى  و  پستى،  لگام گسیختگى،  قبیل  از  ناپسند 
از اوان کودکى در  نمایان سازند. زیرا پاسداران نباید 
میان آثار و تصاویرى که نمایندة زشتى و فرومایگى 
است بزرگ شوند و مانند گاوهایى که در چراگاه هاى 
در  محیط  فساد  از  جزئى  روز  هر  مى چرند،  زهرآلود 
باشند،  آگاه  آنکه  بى  رفته  رفته  و  یابد  راه  درونشان 
فراگیرد»  را  وجودشان  سراپاى  مهلکى  بیمارى 
: 3 / 401)، بلکه باید در هوایى سالم، یعنى  )
فرهنگى پاك، تنفس کنند که شرافت و کمال روحى 
در درونشان رشد کند و به بار نشیند. بنابراین، افالطون 
در کشور گرد  هنرمندانى را باید  مى گیرد که  نتیجه 
آورد که روحى اصیل و شریف داشته باشند و بتوانند 
اصالت و زیبایى را در آثار خود نمایان کنند زیرا «تنها 
در این صورت جوانان در محیطى سالم بارخواهند آمد 
و هر چه ببینند و بشنوند به حالشان سودمند خواهد 
بود و چون نسیمى از چمنزار سالمت و صفا، براى آنان 
شادابى و نشاط خواهد آورد و از این طریق بى آنکه 
انس  هماهنگى  و  زیبایى  با  کودکى  از  باشند  آگاه 
پرورش  افالطون  اینجا  در  (همانجا)  گرفت.»  خواهند 
نفس را به یارى شعر و موسیقى مهم ترین جزء تربیت 
مى شمارد «زیرا وزن و آهنگ آسان تر و سریع تر از هر 
جهت  بدین  و  مى یابد  راه  آدمى  روح  اعماق  در  چیزى 
و  زیبایى  از  یابد  پرورش  شایسته  نحوة  به  که  روحى 
نیک سیرت  و  شریف  و  مى گردد  بهره مند  هماهنگى 
مى شود، حال آنکه اگر در معرض تربیت نادرست قرار 
گیرد فرومایه و ناهنجار به بار مى آید.» (همان: 3 / 402) 
نتیجه تربیت صحیح به یارى موسیقى، زیبا و هماهنگ 
شدن نفس است و نفس زیبا و هماهنگ طبعاً از زشتى 
بیزار و مشتاق زیبایى است و از آن لذت مى برد و چون 
خرد در وجودش راه یابد درمى یابد که «علت اشتیاقش 
به زیبایى، پیوندى است که میان زیبایى و روح تربیت 

یافته او وجود دارد.» (همانجا)
موسیقى را دارى  بدین ترتیب، افالطون در 
«نقشى بسیار بزرگ» در تربیت دانسته و نیازمند توجهى 

ویژه مى شمارد. 



29

................................................................................................... نسبت میان موسیقی و تربیت در نظام فلسفی افالطون ............................................

موسیقى و تربیت در قوانین 
هفتم   و  دوم  کتاب  در  موسیکه  بحث  طرح 
کماکان به واسطۀ نقش تربیتى آن ها و تأثیرى است که 
این هنرها مى توانند در رشد فضایل مخاطب ایفا کنند. 
کتاب   در  افالطون  دغدغۀ  ساندرز،  گفتۀ  به  بنا 
پژوهش درباره ماهیت فضیلت است و لذا جزئیات دقیقى 
را جهت پژوهش فضایل مطرح مى کند. وى که  را 
«بلندپروازانه ترین نوشتۀ افالطون» مى داند، مى گوید که 
وى  عقیدة  به  که  فضیلت،  به  افالطون  دائمى  اشتیاق 
به  این کتاب  افالطون است»، در  «معناى فلسفه براى 
 (Companion, 1992: 484).است مشاهده  قابل  وضوح 
تیلور نیز کتاب هفتم  را دربردارندة مهم ترین و 
جامع ترین برنامۀ افالطون براى یک تربیت کلى مى داند 
و ورزش و موسیقى را نام هایى مى داند که براى آموزش 
بدن و ذهن انتخاب شده اند که هر یک به شاخه هایى نیز 

(Taylor, 1926: 482-485) .تقسیم مى شوند
افالطون، در  هنگام تعریف تربیت مى گوید: 
هماهنگى لذت و درد با خرْد فضیلت است و از فضیلت 
جزئى که مربوط به عادت پسندیده در مورد لذت و درد 
است و سبب مى شود که آدمى از دوران کودکى تا پایان 
از  و  داشتن است بگراید  آنچه شایستۀ دوست  به  عمر 
آنچه شایستۀ تنفر است بگریزد، تربیت نام دارد. (رکـ : 
، 2 / 653) لذا، مى توان گفت که «شکل بخشیدن 
به سیرت» اهتمام جدى افالطون در  است و به 
دلیل چنین اهتمامى است که وى تربیت را از کودکى 
نیازى مبرم مى داند. موسیقى نیز به واسطۀ تأثیرى که 
«لذت  با  کودکى  سنین  از  جوانان  گرفتن  خوى  در 
شایسته و صحیح» دارد اهمیت داشته و موضوع بحث 
قرار مى گیرد. البته، افالطون در رسالۀ نیز، 
چهارگانه14  دروس  از  یکى  عنوان  به  را  موسیقى  که 
معرفى  موسیقى)  و  نجوم،  هندسه،  حساب،  (شامل 
مى کند، تأثیر آن را بر تربیت کودکان خاطرنشان مى کند 
و  وزن ها  با  آشنایى  راه  از  کودکان  که  است  معتقد  و 
و  نظم  و  وقار16  خوش خلقى15،  مى توانند  آهنگ ها 
هماهنگى را بیاموزند. به گفتۀ وى: «آموزگاران موسیقى 
و همواه  نمى مانند  غافل  کودکان  و رفتار  اخالق  نیز از 
مراقب اند تا آنان از راه پاکدامنى منحرف نگردند و همین 

که کودکان نواختن چنگ را فراگرفتند سرودهایى را که 
از شاعران بزرگ به ما رسیده است به آنان مى آموزند و 
بدین سان مى کوشند به یارى وزن ها و آهنگ هاى زیبا 
روح کودکان را حساس و ظریف به بار آورند تا خشونت 
در دل آنان راه نیابد بلکه به اندازه نگاهدارى و هماهنگى 
در گفتار و کردار خو گیرند، زیرا آدمى در همۀ اصول 

(326 : نیازمند نظم و هماهنگى است.» (
و اما، از آن جا که از نظر افالطون نظام تربیتى یونان، 
که شعر و موسیقى از ارکان مهم آن بود، وظیفۀ تربیتى 
خود را از دست داده بود و به تحولى اساسى نیاز داشت، 
به  را  دولتى  تربیت  سازمان دهى  کتاب  در  وى 
وجود  و  مى نماید  مطرح  اجتناب ناپذیر  ضرورتى  عنوان 
افرادى را که عهده دار وظیفۀ نظارت، بررسى، و اصالح 
مبرم  نیازى  مى شوند،  مدینه  وارد  که  باشند  هنرهایى 
مى شمارد. به گفتۀ وى: در کشورى که «قوانین خوبى» 
دارد شاعران و هنرمندان نباید آزاد باشند که «هر چه 
فرزندان  به  و  بریزند  آهنگ  و  وزن  قالب  در  خواستند 
آوازهاى  و  رقص ها  راه  از  را  جوانان  و  بیاموزند  مردم 
دسته جمعى به سوى قابلیت یا فساد، هر کدام پیش آید، 
سوق دهند. (قوانین: 2 / 656) به عقیدة وى «اگر تربیت 
جوانان جّدى گرفته شود به آسانى مى توان قوانینى براى 
این امور وضع کرد و سرودها و آهنگ هایى را که درست 
و  ساخت  معین  قانون،  وسیلۀ  به  طبیعت اند  موافق  و 
حفظ نمود.» (همان: 2 / 657) لذا، نیاز به وجود داورانى 
براى کنترل و نظارت بر هنر و هنرمندان ضرورى است. 
از طرفى «اگرچه تودة مردم معیار خوب و بد در موسیقى 
را لذتى مى دانند که این هنر در شنوندگان ایجاد مى کند، 
و  شریف  افراد  که  است  نغمه اى  چنان  عالى  نغمۀ  اما 
تربیت شده را شادمان کند.» و کسى صالحیت داورى در 
این امر مهم را داراست که خود از قابلیت انسانى هر چه 
بیشترى برخوردار باشد. چنین فردى عالوه بر روشن بینى 
و اطالع از موضوع داورى به شجاعت نیز نیاز دارد، زیرا 
سلیقۀ  از  آنکه  بدون  و  مردم  تودة  از  ترس  بدون  باید 
تماشاچیان پیروى کند، حقیقت را بگوید. «داور هنر باید 
آموزگار تماشاچیان باشد و نه شاگرد ایشان.» در مورد 
معیار داورى نیز افالطون بر این عقیده است که معیار 
داورى در هنرهاى تقلیدى، نه لذتى است که از آن به 
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دست مى آید و نه تصور نادرستى است که به ما مى دهد، 
بلکه معیار باید برابرى اثر هنرى از حیث اندازه و دیگر 
دربارة   (667  /  2 (همان:  باشد.  سرمشق  با  خصائص 
«ایده  سرمشق الزم به ذکر است که در رسالۀ 
خیر» سرمشق است ولى در  تربیت با خدا مرتبط 
که  است  قوانینى  از  پیروى  تربیت  واقع،  در  و  مى شود 
تحت رهبرى خرد به عنوان عطیه اى از جانب خدا و یا 
کسانى که خدا را مى شناسند وضع شده است. (همان: 1 
/ 644 ـ 645) به عبارتى، مى توان گفت خدا در قوانین 
داراى همان مقامى است که ایده خیر به عنوان عالى ترین 

سرمشق ها در  دارد. 
شاهد مثال افالطون در مورد معیار داورى، موسیقى 
است که هنرى تقلیدى71 به شمار مى آید. به گفتۀ وى: 
«اگر کسى ادعا کند که معیار داورى در موسیقى لذتى 
است که از آن به دست مى آید، به گفتۀ او اعتنا نخواهیم 
کرد. هنرى که هدفش ایجاد لذت است درخور آن نیست 
که جّدى گرفته شود و در راه آن کوششى جّدى به عمل 
آید. کوشش فقط در راه هنرى سزاوار است که هدفش 
مجسم ساختن تصویرى از زیبایى باشد»، بنابراین داور 
شعر در موسیقى اگر که بخواهد هنگام داورى به خطا 
نرود «باید اوالً بداند که آن قطعه چه چیزى را مى خواهد 
مجسم کند و در ثانى آن چیزى را که آن قطعه مى خواهد 
مجسم کند بشناسد. کسى که از این دو بى خبر باشد و 
نداند که آن قطعه شعر یا موسیقى تصویر چه چیزى را 
یا  شاعر  آیا  اینکه  تشخیص  از  بنماید،  مى خواهد 
موسیقى دان توانسته است اثر درستى را به وجود آورد یا 
چنین  طرح   (668 /  2 بود.» (همان:  ناتوان خواهد  نه 
معیارهاى دقیقى براى داورى هنرى از سوى افالطون، 
دارد  تربیت  در  موضوع  اهمیت  از  نشان  آنکه  بر  عالوه 
مى تواند به مثابه اولین نقادى اثر هنرى نیز به شمار آید. 
نزد افالطون شناخت خصیصه هاى وزن ها و آهنگ ها 
افراد  مقدور است و طبیعتاً  صحیح  تربیت  پرتو  در  نیز 
واجد چنین تربیتى باید سرود بخوانند زیرا آن ها قادرند 
«سرودهاى شایسته را از سرودهاى ناشایسته تمیز دهند 
و هنگام سرود خواندن تنها بدان راضى نباشند که این 
کار براى خود آنان لذتى آنى و بى ضرر در برداشته باشد 
بلکه در عین حال رهبرانى شایسته براى جوانان باشند و 

برانگیزند.»  آنان  در  را  و خوى شریف  به خلق  اشتیاق 
که  مى دهد  تذکر  افالطون  البته،   (670  /  2 (همان: 
تشخیص  قدرت  نیست  الزم  نغمه پردازان  و  شاعران 
زیبایى را داشته باشند، بلکه شناختن وزن و آهنگ براى 
تشخیص  نمى توانند  هرگز  آن ها  زیرا  است.  کافى  آنان 
دهند که براى آدمیان چه نیک است و چه بد و بنابراین، 
حق ندارند اشعار خود را قبل از ارائه به داورانى که بدین 
منظور تعیین شده اند و جلب موافقت آن ها، در دسترس 
ولى   ،  (801  /  2 (همان:  دهند  قرار  عادى  مردم 
سرودخوانان باید هر سه شرط ضرورى شناختن وزن، 
آهنگ، و زیبایى را دارا باشند زیرا در غیر این صورت 
به  سحرآمیز  نغمه هاى  با  را  جوانان  بود  نخواهند  قادر 
 /  2 (همان:  شوند.  رهنمون  انسانى  قابلیت هاى  سوى 

(671
 تأکید افالطون بر عنصر سرود به این دلیل است که 
نزد وى کالم عنصر اساسى در موسیقى است و موسیقى 
بى کالم نشانگر بى فرهنگى است. به تصریح وى «ساز بى 
آواز و آواز بى ساز جز هوسبازى چیزى نیست و هیچ گونه 

پیوندى با خدایان دانش ندارد.» (همان: 2 / 670)
، هنگام بحث از پذیرش و یا  در کتاب هفتم 
عدم پذیرش موسیقى در آرمان شهر، افالطون بار دیگر 
وجود هیئتى را براى نظارت مورد تأکید قرار مى دهد و 
با تأیید این مطلب که از روزگاران کهن قطعات موسیقایى 
بسیار زیبایى باقى مانده است مى گوید: الزم است هیئتى 
کنار  را  نامناسب  قطعات  آن ها،  بررسى  با  فن  اهل  از 
و  موسیقى دانان  یارى  به  را  ناقص  قطعات  و  بگذارد 
شاعران توانا تغییر داده و تکمیل کنند. این هیئت نباید 
اجازه دهند که شاعران و موسیقى دانان هوس ها و امیال 
خود را در این کار دخالت دهند، بلکه باید قطعات مورد 
نظر را «مطابق خواسته قانون گذار تنظیم کنند.» (7 / 
802) از جمله معیارهایى که براى اصالح قطعات ارائه 
مى شود این است که سرودها و قطعات موسیقى نباید 
«تهییج کنندة هوس ها و احساسات» باشد زیرا «نغمه هاى 
هوس انگیز»، هواداران خود را به سوى بدى و فرومایگى 
مردان را  در حالى که «نغمه هاى آرام»  سوق مى دهد، 
این  بر  افالطون  همچنین،  مى سازد.  شریف»  و  «نیک 
عقیده است که «آهنگ هاى حزن انگیز» باید به «روزهاى 
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شوم» منحصر شوند و «روزهاى پاك» از آن آالیش ها 
دور نگه داشته شود. 

خوانندگان  لباس  نوع  افالطون  اینکه  جالب 
مى گوید  و  مى کند  معلوم  نیز  را  حزن انگیز  آهنگ هاى 
براى آن ها «جامه هاى بلند عزادارى» مناسب تر است از 
 (800  /  7 (همان:  زینت».  آالت  و  گل  «حلقه هاى 
در  که  عباراتى  و  کلمات  که  مى دارد  اعالم  همچنین، 
سرود ها به کار مى روند باید «حاوى پیش بینى هاى خوبى 

براى آینده باشد.» (همان: 7 / 801) 
و اما، از آن جا که نزد افالطون، اصل تربیت روحى و 
نیز  موسیقى  آموزگاران  براى  است،  معنوى 
اینکه  جمله  از  مى کند،  وضع  ویژه  دستورالعمل هاى 
شصت  مردان  که  دیونوسوسى  سرودهاى  «خوانندگان 
ساله اند باید ذوق خاصى براى درك وزن ها و آهنگ هاى 
گوناگون داشته باشند تا بتوانند تشخیص دهند که کدام 
قطعۀ موسیقى مجسم کنندة روحیۀ اصیل و شریف است 
درستى حقیقى و  از  نغمه  آن؛ کدام  بر خالف  و کدام 
باطنى بهره مند است و کدام چنین نیست.» (همان: 7 / 
سرودهاى  به  توانست  خواهند  صورت  این  در   (812
دسته اول «جنبۀ رسمى بدهند و سرودهاى دستۀ دوم 
را از کشور برانند. زیرا به زعم وى، سرودهاى دستۀ اول 
در  انسانى  فضیلت  کسب  اشتیاق  که  مى شود  موجب 
همه  در  که  کند  «وادارشان  و  شود  برانگیخته  جوانان 
زندگى آن گونه روحیات اصیل و شریف را سرمشق خود 

سازند.» (همان: 7 / 812) 

موسیقى در سایر رساله هاى افالطون 
در  هر چند دیدگاه افالطون دربارة موسیقى عمدتاً 
رساله هاى  و  مطرح شده است، لکن وى 
در برخى دیگر از رساله هاى خود نیز، به اشکال مختلف، 

اشاراتى به موسیقى داشته است. 
موجب  موسیقى  از  نوع خاصى   ، در رسالۀ 
از  بحث  هنگام  افالطون  مى شود.  شمرده  حقیقى  لذت 
لذت هاى آمیخته (لذت هایى که آمیخته با احساس لذت 
و احساس درد توأمان هستند مانند لذت ناشى از تراژدى 
و کمدى)، و لذت هاى ناب، لذت ناشى از رنگ ها و اشکال 
زیبا و نیز بوها و آوازها را لذات حقیقى دانسته و مى گوید 

که هر چند دورى از این لذات سبب درد نمى گردد ولى 
به دست آوردن آن ها آرامى و خرسندى و لذتى ناب و 
خالى از درد به ما مى بخشد. به گفتۀ وى «آوازهاى نرم 
زیبا  خود  خودى  به  دارند،  صاف  آهنگى  که  روشن  و 
هستند. نه در مقام مقایسه با آوازهاى دیگر و لذتى که 
است.»  همراه  طبیعتشان  با  مى آورند  فراهم  ما  براى 

 (51 : )
، افالطون آواهاى طبیعى مثل آواز  در رسالۀ 
 (85 : پرندگان را متعلق به قلمرو آپولون مى داند (
و در  آوازهاى خوشى که در طبیعت به گوش 
آدمیان معرفى  هنر به  و  دانش  هدیۀ خدایان  مى رسد، 

 (259 : مى شود. (
بیشتر  موسیقى  از  افالطون  تبیین   ، در
صبغۀ فیثاغورى دارد. بر اساس تبیین وى، نفس عالم 
: 35) و حرکت هاى  مثل گیتارا کوك شده است (
نفس درست مطابق با حرکت هاى موسیقى است: داراى 
تنظیم و تابع هارمونى. به عقیدة افالطون «قدرت صدا 
در موسیقى به ما بخشیده شده است تا به همراه نیروى 
که  هارمونى  سازد.  آشنا  هماهنگى  با  را  ما  شنوایى، 
حرکاتش با حرکات َدَورانى روح ما خویشى دارد در نظر 
تنها  است  نزدیک  هنر  خدایان  با  که  خردمندى  مرد 
امروز  چنانکه  خرد،  از  دور  خوشى هاى  براى  وسیله اى 
پنداشته مى شود، نیست. بلکه خدایان هنر آن را به ما 
و  تزلزل  دچار  که  را  ما  روح  حرکت  تا  بخشیده اند 
سرگردانى شده است، سامان دهد و به روح ما یارى کند 
تا دوباره با خود هماهنگ گردد. همچنین است وزن که 
به همان منظور از طرف خدایان به ما داده شده است. 
یعنى چون درون ما فاقد نظم و اندازه و درون بسیارى از 
مردم عارى از لطف و ظرافت است، خدایان وزن را به ما 
عطا کرده اند تا دارویى براى عالج این درد باشد. (همان: 

(47
اشاره  نیز  قبًال  که  طور  همان  نیز،  در 
قرار  چهارگانه  فنون  و  تعالیم  جزء  هارمونى  علم  شد، 
روح  پاالیش  و  تربیت  براى  مقدمه اى  و  است  گرفته 
با  هارمونى  مهمانى،  در  و   (326  : ) مى شود 
اتحاد عشق گره مى خورد. در این رساله، افالطون هنگام 
اتحاد دو  ارس آسمانى،  زمینى و  ارس  از  سخن گفتن 
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در  وى  عقیدة  به  مى داند.  ممکن  موسیقى  در  را  ارس 
ترکیب وزن و آهنگ، شناختن عشق دشوار نیست و در 
نزد افالطون،  ارس وجود ندارد. در واقع،  اینجا دو نوع 
هنر موسیقى ایجادکنندة هماهنگى میان عناصر متضاد 
است. هستى یگانه نیز با آنکه متضاد هایى در آن نهفته 
است، در خود داراى نوعى هماهنگى موسیقایى است. 
 9 18 : مانند هماهنگى موجود در کمان چنگ. (

ـ 186) 

نتیجه گیرى 
مهم ترین  از  یکى  (پایدیا)  تربیت  که  جا  آن  از 
اصلى  دغدغه هاى  جمله  از  و  افالطون  تفکر  محورهاى 
اوست، لذا هر آنچه که بتواند در خدمت تربیت قرار گیرد 
امور  این  از جمله  دارد.  قرار  وى  اهتمام  و  توجه  مورد 
فرهنگ  در  دیرباز،  از  شعر  کنار  در  که  است  موسیقى 
مى آمدند.  شمار  به  تربیت  در  مهمى  عناصر  یونانى، 
افالطون بخش هایى از دو کتاب مهم تربیتى خود یعنى 
 و  را به موضوع موسیقى و نقش تربیتى 
آن اختصاص مى دهد. شاید بتوان گفت وقوف افالطون 
به  شعر)  نیز  (و  موسیقى  که  تاریخى  واقعیت  این  به 
گونه اى شگفت انگیز در روح و روان آدمیان تأثیر گذاشته 
و جهت زندگى آن ها را دگرگون مى کند، موجب شده 
بیشترى  حساسیت  با  هنرها  این  به  نسبت  که  باشد 
نظارت،  براى  محکمى  و  و مقررات دقیق  برخورد کند 
اصالح و تکمیل آن ها وضع نماید. البته، تربیت حقیقى 
تربیت  وى  ولکن  است،  فلسفى  تربیت  افالطون  نزد 
موسیقیایى را مقدمۀ تربیت فلسفى مى شمارد. فرایندى 
که به عقیدة وى طى آن فرد به یارى قوى ترین نیروهاى 
روحى، یعنى شعر و آهنگ و وزن، دگرگون شده و آگاه 
مى شود که واالترین اصل یعنى شناسایى خیر (نیک) را 
این  آورد.  فراچنگ  حقیقى  تربیت  پرتو  در  مى توان 
فرایند  به  را  آن  افالطون  که  است  طوالنى  فرایندى 
خواندن و نوشتن تشبیه مى کند. به گفتۀ وى، همان گونه 
که زمانى مى توان گفت خواندن و نوشتن آموخته ایم که 
بتوانیم حرف را به عنوان بسیط ترین عناصر نوشتار در 
کلمات بازشناسیم، هنگامى از تربیت حقیقى برخوردار 
خواهیم شد که بتوانیم اشکال شجاعت، خویشتن دارى، 

آزادمنشى و سایر فضیلت ها را در هر جا که خود آن ها 
هستند و یا تصاویرى از آن ها منعکس است، بازشناسیم 
آن ها چنان که باید ارج نهیم. ( : 402)  و به 
از  موسیقى  افالطون،  نزد  که  گفت  مى توان  بنابراین، 
جهت نقشى که در هدایت نفس به مراتب باال، از طریق 
زیبا ساختن آن ایفا مى کند، حائز اهمیت است و از این 
روست که جنبه هاى تکنیکى، هنرى، و زیباشناسانه آن 
نمى شود.  توجهى  بدان ها  و  مى گیرد  قرار  غفلت  مورد 
نباید فراموش کرد که نزد افالطون صرف «زیبا بودن» و 
«هنرى  امروزى  تعبیر  به  یا  و  بودن»  «لذت بخش  یا 
بودن» موسیقى (و سایر هنرها)، براى تأیید آن ها کافى 
نیست. ارزش گذارى هنرها بر اساس نقشى که در تهذیب 
اخالق ایفا مى کنند و زمینه  اى که براى تربیت واقعى، 
تربیت فلسفى است، فراهم مى نمایند، انجام  که همان 
مى توان  که  افالطون  محورى  اندیشۀ  این  مى پذیرد. 
«تمایل طبیعى آدمى به زیبایى» را با «میل او به نیکى 
و خیر» در هم آمیخت و از این طریق راه برخوردارى از 
به  نگاهش  نوع  او گشود، در  به روى  را  فضایل  تمامى 

موسیقى (و نیز سایر هنرها) نمایان است.
در مجموع مى توان گفت که افالطون موسیکه را به 
به  و  مى کند  عملى  عقل  قلمرو  وارد  الحان  فن  عنوان 
عنوان یک برنامه اخالقى ـ سیاسى، در خدمت پرورش 
روح قرار مى دهد. همچنان که وى اندیشۀ فیثاغورى در 
باب موسیقى را در فلسفۀ خود ادغام کرده و علم هارمونى 
را به عنوان یکى از فنون چهارگانه، مقدمۀ دیالکتیک و 
یارى دهندة نفس در حرکت از قلمرو صیرورت به قلمرو 

وجود قرار مى دهد. 
الزم به ذکر است که افالطون در مورد نقش هنرهایى 
اشاراتى کوتاه  نقاشى، و... در تربیت به  مانند معمارى، 
از  دسته  این  آیا  که  نمى دارد  معلوم  و  مى کند  بسنده 
موسیقى  و  شعر  همانند  تربیتى  اثرات  داراى  هنرها 
هستند یا نه؟ ولى آنچه کتمان ناپذیر مى نماید این است 
که این دسته از هنرها نیز فى نفسه ارزشمند نیستند، 
بلکه تا آنجا که بتوانند بسترى براى نیل به غایات اخالقى 
و تربیتى افالطون فراهم کنند واجد ارزش و اهمیت و در 

نهایت پذیرفتنى هستند. 
نکته آخر اینکه افالطون در کنار موسیقى و فلسفه، 
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عنوان  به  نیز  ورزش  از  نفس،  تربیتى  عوامل  عنوان  به 
زمامدار  وى،  نزد  مى گوید.  سخن  جسم  تربیتى  عامل 
واقعى کسى است که بتواند «تربیت روحى را با تربیت 
بدنى چنان هماهنگ کند که در پرتو آن ها هماهنگى 
: 3 / 402) از  کامل در روح حکم فرما شود.» (
دیدگاه افالطون، چنین شخصى که در وجودش خصایص 
و ملکات زیبا با تنى زیبا توأم شده است، سزاوار عشق 

مى باشد. 
افالطون  نزد  واقعى  موسیقى  بتوان گفت که  شاید 
هماهنگى درونى است و موسیقى مجازى تنها طریقى 
براى نیل به آن تلقى مى شود. شاهد مثال گفتار افالطون 
است در مورد زمامدار شایسته، یعنى کسى که هماهنگى 
هنر  در  «او  است:  ساخته  محقق  خویش  نفس  در  را 
موسیقى به مراتب استادتر از کسى است که در هماهنگ 
 /  3  : ) دارد.»  مهارت  ساز  سیم هاى  ساختن 
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پى نوشت 

1. mousike
2. mouses 
3. pan
4. seren
5. aulos 
6. hypocrites
7. Damo of oa 
8. فضیلت در مقابل واژة یونانى آرته (aret) به کار مى رود. هر 
چند آرته داراى معنایى وسیع تر از آن چیزى است که از واژة 
در  مى شود.  مراد  فارسى  فضیلت  و  انگلیسى   virtue
حال  بیان   (agathon) آگاتون  و  آرته  هومرى  حماسه هاى 
برایشان قواعد رفتارهاى معینى در  بود که  مردمانى شریف 
زندگى شخصى و اجتماعى وجود داشت که مردم عادى فاقد 
آن بودند. و نیز به معناى «بهترین وضعیت یک چیز» نیز به 

کار مى رفت. 
دربارة   ، کتاب  مقدمۀ  در  روسو،  ژاك  ژان   .9

روى  از  که  کسانى  عقیدة  خالف  بر  اثر  این  که  مى گوید 
نظامى  شرح  مى کنند،  داورى  آن  محتواى  دربارة  عنوانش 

تاکنون  که  است  نوشته اى  زیباترین  بلکه  نیست،  سیاسى 
دربارة تربیت تصنیف شده است. (یگر،1376: 854) 

10. musike paiedied
11. trofe
بود.  گرفته  فنیقیان  و  مصریان  از  را  «لیر»  یونانى  جهان   12
قدیمى ترین شکل لیر یونانى که روى گلدان هاى قرن هشتم 
متعلق به مقبره هاى نزدیک دیبولن (دروازه هاى ستونى) آتن 
نقش شده، سازى ته گرد و کوچک است که فقط چهار سیم 
موازى دارد و به آن لیرخلوس (chelys) هم مى گفتند. چون 
جعبۀ طنینى آن از الك پشت یا چوبى که به آن شکل تراش 
مختصر موسیقى  : تاریخ  (رکـ  مى شود.  ساخته  بود،  خورده 

آکسفورد:24)
با هفت  بود  از فورمنیکس به وجود آمد که سازى  13. گیتارا 
یک  روى  از  آن  سیم هاى  و  داشت  بلندى  بازوهاى  و  سیم 
خرك رد شده بود و به جعبۀ طنینى مستطیل شکلى وصل 
مى شد. این ساز با انگشت یا مضراب نواخته مى شد و، اساساً، 

سازى مردانه به شمار مى رفت. (رکـ : همان، 21 ـ 23)
14. quadrivium  

  euharmostia 15. ائوهارموسیتا
  eurythmid 16. ائوروثمیا

17. لفظ میمسیس (mimesis) که به معناى تقلید، محاکاة، 
نسخه بردارى و... به کار مى رود، به احتمال فراوان از مناسک 
از  آدابى  معرف  اصل  در  و  است  گرفته  نشئت  دیونوسوس 
که  بوده  رقص  و  شعر،  موسیقى،  شامل  که  موسیکه  جمله 
شخص کاهن به جاى مى آورده است. این لفظ در سرودهاى 
به موسیقى  پنیدار  مخصوص معبد دلفى و همین طور آثار 
بر  چون  لذا،  و  بود  درونى  واقعیت  تجلى  که  مى شد  اطالق 
هنرهاى  در  نمى کرد،  داللت  بیرونى  واقعیت  شبیه سازى 
که  بود  بعد  به  ق م  پنجم  از قرن  نمى رفت.  کار  به  تجسمى 
به تدریج به معناى شبیه سازى دنیاى بیرون نیز به کار رفت و 
نامیدن   mimesis در  سقراط  که  شد  دگرگون  قدرى  به 
قبیل  از  آن  به  نزدیک  الفاظى  از  و  داشت  تردید  نقاشى 
اما،  مى کرد.  استفاده   apo-mimesis یا  و   ek-mimesis
دموکریت و افالطون چنین وسواسى نداشتند و این لفظ را در 

مورد تقلید از طبیعت به کار مى بردند. (رکـ . 
(2319 ،
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