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مقدمه
تاريخ دارای فراز و نشيب های  ايرانی در طول  هنر 
فراوان بوده است و همين امر سبب تعبيرهای مختلفی 
از آن شده است. با وجود اين، گويی می توان رايحه ای از 
استمرار آن را در طول دوران مختلف استشمام كرد به 
عبارت ديگر هنر ايرانی اگرچه در طول تاريخ با تحوالت 
گوناگونی مواجه شده است اما می توان نوعی تداوم را در 
آن تشخيص داد، چيزی كه همواره سبب جذب نگاه های 

افرادی شده است كه از بيرون به آن نگريسته اند.
اگر چنين استمراری در هنر ايرانی چه به لحاظ فرم 
و چه به لحاظ محتوا را بپذيريم در آن هنگام توجه ما به 
انديشه  و فرهنگی جلب می شود كه حامل چنين هنری 
بوده است. به بيان ديگر با درک و دريافتی از هنر به طور 
خاص و از جهان و انسان به طور عام مواجه می شويم كه 
سبب شده چنين هنری پای به عرصه  ديدگان جهانيان 

بگذارد.
البته چنين برداشتی به معنای اين نيست كه هنر 
ايرانی در طول تاريخ همواره ثابت و ايستا بوده است يا 
پذيرش  است.  پرداخته  خاصی  موضوعات  به  همواره 
تداوم فرهنگی به طور عام و هنر به طور خاص به اين 
معناست كه فرهنگ و هنر ايرانی هرگز رابطه خود را با 
سرمنشأ خويش از دست نداده است. اين در حالی است 
كه در دورانی با دورافتادگی از بُن فرهنگ ايرانی بيشتر 
به آن را  بازگشت  مواجه می شويم و در دوران ديگری 
روشن تر می يابيم. اما همواره اين تداوم را به نحو نامرئی 

حس می كنيم.
اصل  و  ريشه  به  رجوع  روش شناسی  لحاظ  به  اما 
پديده ها از جمله روش هايی است كه سبب درک بهتر 
آن ها می گردد و در طول تاريخ چنين روشی برای درک 
گرفته  كار  به  همواره  مختلف  رشته های  موضوع  بهتر 
 شده است. به عنوان مثال دانشمندان اسالمی در بحثی 
كه  می پرداختند  اموری  به  ثمانيه  رئوس  عنوان  تحت 
پيش از شروع علم بايد آموخته گردد. يكی از اين موارد 
هشتگانه »مولف علم« و ديگری » نام علم« بود، كه در 
آن اندكی از تاريخ و نحوه شكل گيری موضوع علم مورد 
سبب  بودند  معتقد  كه  امری  می كردند،  بيان  را  نظر 
می شود متعلم درک بهتری از موضوع آن علم به دست 

آورد. )شيرازی، 1385: 252(
اما چنين روشی به عنوان يک استراتژی پژوهشی از 
سوی پديدارشناسان به كار گرفته شد. از جمله اين افراد 
مسئلة  كه  هايدگر  برد.  نام  هايدگر  مارتين  از  می توان 
اصلی فلسفه را »وجود« می دانست در كتاب هستی و 
زمان سه سنخ پوشيدگی پديدارها را ذكر می كند. از نظر 
وی مستوری يا به نحو »پنهان ماندن« است يا به نحو 
»دفن شدگی« و يا به صورت »كژنمايی«؛ كه از ديدگاه 
وی كژنمايی از بقيه انواع مستوری خطرناک تر و رهزن تر 

است. )هايدگر، 1389: 137(
يكی از روش هايی كه وی در طول كارهای فلسفی 
خود برای كنار نهادن اين پوشيدگی ها استفاده می كرد 
توجه به خود چيزها بود )چنانكه هوسرل آن را وظيفه 
اصلی فيلسوف دانسته بود( و برای اين منظور به بازخوانی 
متون و واژه ها می پرداخت. از نظر وی بُن و پايه در خود 
آشكار است و توجه به آن می تواند مستوری را به كنار 
زند. از همين جنبه است كه اتيمولوژی و زبانشناسی در 

كارهای وی ظهوری مجدد می يابند.
با توجه به آنچه گفته شد پرواضح است كه فهم هنر 
ايرانی بدون توجه به مبانی فرهنگی آن امكانپذير نيست 
بنابراين در تحليل و واكاوی معنای پديده های هنری اين 
فرهنگ همواره بايد اين اساس و مبنا مورد توجه قرار 
بگيرد. به همين سبب در اين پژوهش سعی می كنيم به 
رابطه ميان هنر و اخالق در يكی از رساله های بازمانده 

فرهنگ ايرانی توجه كنيم.

آثار فرهنگ ایرانی
برای اينكه به آثار ايرانی كه از فرهنگ ايرانی گزارش 
می دهند نخست بايد با تقسيم بندی كلی آشنا شويم  كه 
از سوی زبان شناسان درباره اين زبان صورت می گيرد. 
زبان شناسان درباره رده زبان های ايرانی كه خود بخشی 
از زبان های هند و اروپايی است، اين رده از زبان ها را پس 
قرار  بررسی  آريايی مورد  اوليه  زبان  از  اوليه  اشتقاق  از 
زبان های  رده  مرسوم،  تقسيم بندی  يک  در  می دهند. 
ايرانی را به سه دوره زمانی باستان، ميانه و نو تقسيم 

می كنند.)ارانسكی، 1379: 44(
و  باستان  پارسی  زبان های  تقسيم بندی،  اين  طبق 



65

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� را طا بگ ب ایط  یر رسالا محمرت یری ب مدا  ا قم  ا ی نمان افطبرم

مانوی،  پهلوی،  زبان های  و  باستان  دورة  در  اوستايی 
سغدی، خوارزمی و... در رده زبان های ميانه و زبان های 
قرار  نو  ردة  در  ميانی  دوره  از  شده  مشتق  امروزی 
می گيرند. )ارانسكی، 1379: 44( يكی از دوره هايی كه 
به زبان های ديگر  به نسبت زيادتری نسبت  آثار  از آن 
باقی مانده، زبان پهلوی است، كه زبان رسمی پادشاهی 

ساسانی بوده است.
زبان پهلوی از آن جهت كه در دورة ساسانی زبان 
رسمی بوده و سپس در تّطور خود به زبان پارسی دری 
تبديل شده است، حايز اهميت فراوان است. عالوه بر اين 
به  عباسی  دوران خلفای  در  كتاب هايی كه  از  بسياری 
عربی ترجمه شد، از اين زبان ترجمه شد. اما مهمترين 
اهميت زبان پهلوی در بحث ما اين است كه اين زبان 
حامل انديشه و فرهنگ ايرانی است كه در دوره پارسی 

نو در ايران رواج پيدا می كند.
در  كه  فرهنگی  مبانی  و  رسوم  و  آداب  از  بسياری 
دوره های بعدی در ايران وجود دارد و منشأ ايرانی دارد 
در آثار پهلوی موجود است و پژوهشگری كه به بررسی 
مبانی  از  بسياری  منشأ  می تواند  می پردازد  آثار  اين 
فرهنگی در دوره های بعدی را در اين آثار بيابد. آداب و 
رسوم و فرهنگی كه در بسياری موارد برای افرادی كه 

آن ها را استفاده می كنند شايد روشن نباشد.
در  را  متنوعی  ردة  پهلوی،  زبان  از  مانده  باقی  آثار 
سكه  كتاب ها،  نوشته ها،  سنگ  شامل  و  برمی گيرد 
نوشته ها و كتيبه ها می گردد. مهمترين اين آثار كه در 
بی گمان  داشته،  اهميت  ساسانی  از  پس  دوره های 
كتاب ها می باشد. كتاب های بازمانده از اين زبان نيز آثار 
متنوعی را در برمی گيرند از كتاب های علمی گرفته تا 
كتاب ها،  اين  از  مهم  نوع  يک  اما  ادبی.  كتاب های 
نامگذاری  »اندرزنامه«  عنوان  با  كه  است  كتاب هايی 
ايرانی  فرهنگ  ويژگی های  از  يكی  همواره  و  می شوند 

برشمرده شده است.
بنابراين اگر بخواهيم منابع فرهنگ ايرانی را از حيث 
تأثير در دورة  پس از ورود اسالم تا امروز بررسی كنيم، 
تشكيل  را  بخش  مهمترين  »اندرزنامه«ها  بی شک 
نحوی  به  منابع  اين   )180  :1389 )تفضلی،  می دهند. 
گسترده در كتاب های اخالق و ادب عربی و فارسی تأثير 

اين  در  ترجمه  صورت  به  آن ها  از  بسياری  و  گذاردند 
كتاب ها منعكس گرديدند. )تفضلی، 1389: 180(

با  پژوهش سعی می كنيم، نخست  اين  در  بنابراين 
تكيه بر اين منابع به دركی كه ايرانيان از هنر داشتند، 
توجه كنيم و سپس بر اساس اين درک به رابطه ميان 
كتاب  بپردازيم.  خرد  مينوی  كتاب  در  اخالق  و  هنر 
مينوی خرد از اين نظر مهم است كه پاسخ دهنده به 
»مينوی  آن  در  »دانا«  سوی  از  شده  مطرح  سئواالت 
قالب  اين  ايرانی است كه در  انديشة  يعنی روح  خرد« 
سخن می گويد. اين كتاب از يک ديباچه و شصت و دو 
كتاب  اين  كه  آنجا  از  اما  است.  گرديده  تشكيل  فصل 
بر اساس سنت شفاهی  بيشتر كتاب های پهلوی  مانند 
است. نگرديده  ذكر  آن  گردآورندة  گرديده،  تدوين 
)تفضلی، 1389: 196( درباره تأثير و اهميت اين كتاب 
نكات  مضمون  لحاظ  به  می توان  نو  پارسی  دوره  در 
نيازمند پژوهشی مستقل  را ذكر كرد كه خود  فراوانی 
است اما در اينجا می توان به ترجمه هايی از آن به زبان 

پارسی نو اشاره كرد. 
وجود ترجمه هايی از اين متن به زبان پارسی خود 
حاكی از اهميت فراوان اين متن می باشد، چرا كه تنها 
تعدادی اندک از ترجمه های پارسی متون پهلوی باقی 
تعلق  مينوی خرد  متن  به  آن ها  از  بهره  كه سه  مانده 
گرفته است. از مينوی خرد سه ترجمه به زبان پارسی 
نظم  به  متن  اين  ترجمه  آن ها  نخستين  است،  موجود 
می باشد كه توسط مرزبان راوی، دستور كرمانی صورت 
به لحاظ زمانی به سال 980 يزدگردی تعلق  گرفته و 
دارد. )آموزگار، 1387: 108( ترجمه منظوم ديگری از 
اين اثر نيز وجود دارد كه متعلق به داراب سنجانه، پسر 
هرمز است و در سال 1046 يزدگردی سروده شده است 
)آموزگار، 1387: 113( همچنين ترجمه منثوری از اين 
متن را به صورت قطعاتی در »روايات داراب هرمزديار« 

می توان يافت. )آموزگار، 1387: 117(

هنر در فرهنگ ایرانی
معموالً برای پژوهش درباب هنر در فرهنگ ايرانی، 
بسياری از پژوهشگران با ريشه يابی معنای اين واژه سعی 
می كنند به نتايج مورد نظر خود دست يابند. چنانكه اين 
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 hu-nara اوستا  در  »هنر«   واژه  می گويند  پژوهشگران 
بوده كه از دو جزء »هو« hu به معنی خوب، نيک و نيكی 
و »نر« nar به معنی مرد، دلير و پهلوان، تشكيل شده 

است. )پورداود، 1381: 77(
واژه »هنر« در فرهنگ مكنزی به معنای »فضيلت«، 
 MacKenzie, 1986,( .توانايی« و »مهارت« آمده است«
معانی  به  واژه  اين  برای  نيز  نيبرگ  فرهنگ  در  و   )44

برمی خوريم.  »توانايی«  و  »مردانگی«  »مهارت«، 
رساله  از  خود  ترجمة  در  وست   )Nyberg,1974,102(

و  »ويژگی«  معنای  به  را  هنر  وزار1«  »شكندگمانيک 
در  و   )West, 1885: 119( می گيرد  كار  به  »توانايی« 
پژوهش  اين  موضوع  كه  خرد  مينوی  رساله  ترجمه 
به  مختلف  مواضع  در  را  واژه  اين  می شود،  محسوب 
 West, 1885:( .معنای مهارت و توانايی ترجمه می كند

.)74 ,37

نكتة جالب در مورد واژة »هنر« آن است كه تنها در 
آن  استفاده  از  مواردی  و  نمی رود  كار  به  انسان  مورد 
دربارة حيوانات را می توان در نوشته های پهلوی يافت. 
مرد«  فرخ  خرد  و  »خيم  متن  به  می توان  نمونه  برای 
اشاره كرد. اين متن به برشمردن ويژگی های انسان فرخ 
و در مقابل آن انسان های ناموفق  می پردازد. در بند 8 
انسان  آن  در  كه  دارد  وجود  عبارتی  تشبيه  متن  اين 
متكبر و خودبين به گوری در دشت تشبيه شده است كه 
با دام آشنايی ندارد و خطر شير را نيز تجربه نكرده است 
و در عين حال به قدرت و توانايی خود شاد است. در 

ادامه اين متن در بند 10 چنين آمده است:
 u-š hunar pas paydāg ka šagr frōd āyēd az kōf
 ud dar, gōr ka wēnēd šagr Ī wēšag ēwāz ham bun
ānōh nē pattāyēd

كه  می شود  پيدا  زمانی  گور(  آن   =( او  هنر  پس 
هرگاه شير از كوه و در، فرود آيد، آن گور چون آن 
شير بيشه را بيند، در اندک)زمان آنجا را ترک كند و( 

در آنجا نماند.)عريان، 1391: 162(
از آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت واژة »هنر« 
در متون پهلوی با معانی گوناگون به كار رفته است و 
چنين نبوده كه همواره با معانی اخالقی همراه بوده 
باشد و بر نوعی فضيلت و ويژگی معنوی داللت كند. 

چشم  به  همراهی  اين  موارد  از  بسياری  در  چند  هر 
می خورد.

يونانی  واژة  با  را  »هنر«  نيست  بيراه  پر  اينجا  در 
)αρετη( مقايسه كينم كه با Art انگليسی نيز هم ريشه 

برای  نخست  واژه،  اين  كه  است  ذكر  به  الزم  است. 
كار  به  باستان  يونان  در  انسان  فيزيكی  ويژگی های 
می رفته و به معنای قدرت و جنگاوری استفاده می شده 
از آنجا كه نخستين پايه گذران  است. يگر معتقد است 
بوده اند  پهلوانان  و  باستان جنگاوران  يونان  در  فرهنگ 
اين واژه كه نخست برای ويژگی خاص اين گروه به كار 
می رفته، معنای فضيلت و برتری يافته است و در حالی 
باراخالقی  يونانی  فرهنگ  نخست  دوره های  در  كه 
چندانی نداشته در سير تطور معنايی خود به فضيلت های 
پايه گذاری  وی،  ديدگاه  از  است.  گشته  تعبير  اخالقی 
و  قدرت  از  يكديگرند  همبسته  كه  فرهنگ  و  اخالق 
جنگاوری ريشه گرفته است و اين امر را می توان در هم 
ريشه بودن )αρετη( و (αριστος( كه به معنای فرمانروايی 
حاكم  طبقه  برای  اصطالحی  جمع  صورت  به  و  است 

است، مشاهده كرد. )يگر، 1376: 43(
از اين منظر تشكيل جامعة طبقاتی در يونان منجر 
به تبديل ويژگی ها و خصلت های طبقة حاكم به عنوان 
»برتر« و ارزشمند می شود و از آنجا كه نخستين گروه و 
طبقة حاكم در آن جامعه جنگاوران و زورمندان هستند، 
ويژگی های و خصايص آن ها به عنوان ارزش شكل دهندة 
فرهنگ جامعه می گردد. بنابراين از سر تصادف نيست 
فرهنگ  شكل گيری  دوره های  در  اخالقی  واژگان  كه 
يونانی چندان مفهوم اخالقی به معنايی كه در دوره های 
دليل  همين  به  باز  و  باشند.  نداشته  می يابند  متأخرتر 
است كه ادبيات يونانی كه جزء اصلی فرهنگ اين قوم را 

تشكيل می دهد با حماسه و جنگاوری آغاز می گردد.
در مورد واژة »هنر« بايد به نكته ای مهم توجه كرد 
و آن اينكه در زبان پهلوی اين واژه تنها واژه ای نيست كه 
برای كارهای زيباشناسانه استفاده شده باشد، بلكه واژة 
نيز   )kirrōgih) )Mackenzie, 1986: 51( »كيروكيه« 
برای كارهای دستی، ظريف و زيبا به كار رفته است. پر 
بار  واژه »هنر« حامل  واژه همانند  اين  واضح است كه 
روشن  ريشه شناسی  لحاظ  به  بنابراين  نيست.  اخالقی 
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نيست كه گذشتگان ما، برای كارهايی كه امروزه هنری 
تلقی می كنيم، دقيقاً چه تعبيری و با چه مفهومی )به 
لحاظ ارزش اخالقی و معنوی( به كار می برده اند. الجرم 
سؤال مهمی در اينجا دربارة همين همراهی هنر و اخالق 
ايرانی  فرهنگ  در  اخالق  و  هنر  آيا  می گردد.  مطرح 
اين  به  پاسخ  برای  بوده اند؟  همراه  يكديگر  با  همواره 
پرسش می توان روش های متفاوتی را در نظر گرفت و از 
منظرهای مختلف به آن نگريست. يكی از اين روش ها 
نگاه به متون بازمانده از دوران كهن است. اما از آنجا كه 
از متون بازمانده پهلوی متن ويژه  ای در اين رابطه سراغ 
نداريم در ادامه به بررسی متن مينوی خرد می پردازيم 

كه در باال به اهميت آن اشاره كرديم. 

متن مینوي خرد
در متن مينوی خرد، مانند ديگر متون باقی مانده از 
زبان پهلوی با بحث های كاماًل مرتبطی كه در آن ها به 
مواجه  باشد،  شده  پرداخته  اخالق  و  هنر  ميان  رابطه 
نيستيم. و بيش از آنكه اين متن، متنی دربارة هنر باشد، 
متنی اندرزنامه ای و اخالقی است. بنابراين مجبوريم از 
همان قسمت های موجز استفاده كرده و به پاسخی برای 

پرسش فوق دست يابيم.
اين متن به صورت پرسش و پاسخی ميان »دانا« و 
»مينوی خرد« است، و چنانكه آداب پرسش و پرسشگری 
ايجاب می كند، پرسش گر و پاسخ دهنده اصول و مبانی 
را  خود  گفتگوی  آن  مبنای  بر  و  می گيرند  مفروض  را 
پيش می برند. بنابراين در تجزيه و تحليل اين پرسش ها 

نيازمند توجه به اين مبانی نيز هستيم.
از ويژگی های اساسی  با يكی  در متن مينوی خرد 
همان  كه  می شويم  آشنا  دوران  اين  در  ايرانی  انديشة 
ثنويت حاكم بر جهان است. بر اين اساس عالم به دو 
جبهه متخاصم كه همواره در حال جنگ هستند، تقسيم 
شده است. در رأس نيروهای خوب اهورمزدا و در رأس 
نيروهای بد، اهريمن قرار دارند و هر چيز خوبی آفريده 
اهورامزدا و هر چيز بدی ساختة اهريمن است. در اين 
همة  در  ايرانی  فرهنگ  بنيادی  انديشة  اين  رساله، 
از  برخی  می يابد.  بسط  نحو شگفت انگيزی  به  عرصه ها 
بوجود  اهريمن  را  ديگر  برخی  و  اهورامزدا  را  جانوران 

آورده تا آفرينش اهورايی را بيااليد، موجوداتی مانند مار، 
مور، و به طور كلی »خرفستران2« يعنی آن موجوداتی 
كه بر روی زمين می خزند. در متن مينوی خرد چنين 
سياره های  و  آفريده  اهورامزدا  را  ستارگان  كه  آمده 
تحت  موجودات  برای  را  بدی  كه  اهريمن  را  هفت گانه 

خود رقم زنند.
آفريدگار اورمزد همة نيكی اين آفريدگان را به عهدة 
مهر و ماه و آن دوازده برج كه در دين دوازده سپهبد 
ناميده شده اند سپرد.}...{ پس اهريمن آن هفت سياره 
را كه هفت سپهبد اهريمن ناميده اند، برای بر هم زدن و 
ربودن آن نيكی از مخلوقات اورمزد و برای مخالفت با 
مهر و ماه و آن دوازده برج آفريد. )تفضلی، 1385: 34(

اين ديدگاه، ديدگاهی كلی است كه گسترة آن كليه 
حيات فرهنگی را در بر می گيرد، بر اين اساس حتی در 
هنگام نوشتن نيز بايد برای هر يک از پديده های اهورايی 
و اهريمنی واژگانی متفاوت به كار برد. اگرچه در انديشة 
فوق الذكر  جنبه های  ميان  تفكيک  و  ثنويت  بر  ايرانی 
و  اين تجلی  تأكيد می گردد ولی در متن مينوی خرد 
ظهور پر قدرت تر آشكار می گردد )بويس، 1391: 167(

اما اين مبنا، عالوه بر اينكه پديده های مادی را در بر 
می گردد،  شامل  را  نيز  مينويی  پديده های  می گيرد 
نخست خود اورمزد و اهريمن هستند كه مادی نيستند، 
دو ديگر امشاسپندان3 و ايزدان كه از سوی اورمزد هستی 
توسط  كه  دروجان  و  ديوان  آن ها  مقابل  در  و  يافته اند 
اهريمن خلق گرديدند. بنابراين چنانكه می بينيم دايره 
ثنويت تنها پديده های كيهانی و مادی را دربرنمی گيرد، 
»مينوگان«  كه  می شود  شامل  نيز  را  آن  ورای  بلكه 

هستند.
اما يكی از مهمترين موجودات مينويی كه در متون 
پهلوی از آن ها نام برده شده است، فروهران هستند. در 
واژه  دارد.  وجود  بيشتری  ابهام  موجودات،  اين  مورد 
 Fravarti و در پارسی باستان Fravaši فروهر در اوستا
بوده است. اين موجودات مينويی از ابتدا در عالم مينو 
وجود داشته اند و نسبت آن ها نيز به لحاظ آفرينش با 
اهورامزدا چندان روشن نيست. به عبارت ديگر از برخی 
نيز  اهورامزدا  خود  كه  كرد  برداشت  می توان  عبارات 

دارای فروهر است. )معين، 1387: 523(
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فروهر، اصل و بُن آسمانی هر چيزی است كه در اين 
جهان وجود دارد، بنابراين انسان، حيوان، گياه و حتی 
را  مصنوعات  اما  هستند  فروهر  دارای  نيز  جمادات 

نمی توان دارای فروهر دانست. )فره وشی، 1390: 9(
بنابر اوستا، انسان از پنج جزء مينويی تشكيل شده 
)بهار، 1391:  فروشی.  و  اورون  بئوذه،  دئنا،  اهو،  است: 
در  می توان  را  تفاوت  اندكی  با  مشابه  تقسيمی  و   )75
و  ادونک  روان،  جان،  تن،  كرد:  مشاهده  نيز  بندهشن 
فرور)فره وشی، 1390: 6( اما فروهران انسانی آن بخشی 
مينويی از وجود انسان هستند كه پيش از هستی يافتن 
هستی  يافتن  پايان  با  و  داشته اند  وجود  انسان  مادی 
خويش  مينويی  جايگاه  به  انسان  مرگ  و  مادی 
به شخص  متعلق  اگر  روان  ميان  اين  در  بازمی گردند. 
نيكوكاری باشد با فروهر همراه می گردد و به عالم مينو 
داشته،  تعلق  ناپاک  شخص  به  اگر  و  می شود  رهسپار 
چندی را در دوزخ به سر می برد تا پاک شده و پس از 

آن به فروهر می پيوندد. )فره وشی، 1390: 6(
انسان  انسانی، هدايت  بين وظيفه فروهران  اين  در 
اين  در  اهورايی  نيروهای  از  يكی  انسان  كه  چرا  است 
جهان است كه نيروهای اهريمنی سعی در آلوده ساختن 
نقصان  را  اهورامزد  آفرينش  وسيله  بدين  تا  دارند  آن 
به  اهورامزدا  كه  است  آمده  پهلوی  متون  در  برسانند. 
فروهران گفت كه در همان عالم مينو بمانند تا از شر 
پيكر  تا  خواستند  اجازه  آنان  اما  نبينند،  آزار  اهريمن 
كنند.  مبارزه  اهريمنی  نيروهای  با  و  بيپوشند  مادی 

)فره وشی، 1390: 28(
از اينجا فلسفه خلقت انسان روشن می گردد و از آن 
اساس  اين  بر  بكند.  بايد  چه  وی  كه  می آيد  دست  به 
انسان با وديعة الهی به عالم آمده تا وظيفه ای را به انجام 
رساند و در اين بين با مشكالتی نيز روبه رو است، اين 
اخالقی  جهانی  انديشه ای  در  را  جهان  بنيادين،  باور 
می كند، جهانی كه سرشار از ديوان و فرشتگان است و 
شق سومی در ميان نيست. بنابراين در اين جهان متراكم 
يا در جهت  اهريمنی، هر كاری  اهورايی و  نيروهای  از 
افزايش نيروی نخست است و يا در جهت كاستن آن و 
باوری  تقدير  كه  آنجا  از  اما  دوم.  نيروی  به  خدمت 
مضمونی رايج در انديشة ايرانی است، جهان در پايان با 

پيروزی نهايی نيكی و نيروهای اهورايی به پايان می رسد. 
چنين باور و انديشه ای در جای جای متن مينوی خرد 

به چشم می خورد.
آفريدگان  می تواند  گاهی  بخواهد  چون  »اورمزد 
می تواند  گاهی  بخواهد  چون  نيز  اهرمن  و  را،  اهرمن 
آفريدگان اورمزد را بگرداند ولی چنان می تواند بگرداند 
كه سرانجام اورمزد را زيان نرسد.« )تفضلی، 1385: 32(
سرنوشت  در  تنها  نه  جبرباوری،  اين  آن  بر  عالوه 
چشم  به  برآيند  لحاظ  به  عالم  نيروهای  كل  نهايی 
می خورد بلكه در مورد هر يک از موجودات منفرد نيز 
قابل شناسايی است به گونه ای كه در چند جای مختلف 

متن مينوی خرد به آن اشاره می گردد.
و  چيز  كوشش  با  كه  خرد  مينوی  از  دانا  پرسيد 
خواستة گيتی را می توان بدست آورد يا نه؟ مينوی خرد 
پاسخ داد كه با كوشش آن نيكی را كه مقدر نشده است، 
با  است  مقدر شده  آنچه  ولی  آورد،  به دست  نمی توان 

كوشش زودتر می رسد. )تفضلی، 1385: 42(
بنابراين از اين جنبه می توان دريافت كه در مينوی 
خرد دركی »گميزشنانه4« از جهان مادی در كار است، 
جهانی كه ماده و مينو در آن به هم آميخته اند و هر يک 
از موجودات در آن وظيفه ای بر عهده دارد. در اين ميان 
انسان يكی از مهمترين نيروهای اهورمزدا است كه بايد 

در طول زندگی خود همواره راه راست را برگزيند.
در اين جهان، همه چيز رنگ و بوی اخالقی به خود 
می گيرد و پر واضح است كه همة فعاليت های انسانی نيز 
از چنين داوری برخوردار می گردند. چنين جهانی دارای 
مراتب كاماًل مشخص شده ای است و در آن وظيفة هر 
فرد مشخص گرديده است. هر فرد بايد در منصب خود 
كاری را كه بر عهدة وی گذاشته شده به بهترين شكل 

انجام دهد.
بر اين اساس جامعة انسانی نيز بايد شكل مشخصی 
به خود  گيرد و از نظام و مراتبی خاص برخوردار گردد، 
نظامی كه منعكس كنندة آرايش نيروهای اهورايی در 
مقابله هر چه بهتر با نيروهای اهريمنی است. در قسمت 
برای  را  سه گانه ای  طبقه بندی  می توان  اوستا  جديدتر 
جامعه دريافت كه در آن  روحانيان )آثرون( جنگاوران 
)رثه ايشتر( و كشاورزان )واستريوفشوينت( 5 مراتب آن 
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نظام را تشكيل می دهند، اما عبارتی در يسنای 19 وجود 
)هويتی(  عنوان صنعتگر  با  به طبقه چهارمی  كه  دارد 

اشاره می كند. )كريستنسن، 1384: 69( 
دورة  در  كه  است  امری  طبقه بندی چهارگانه،  اين 
ساسانی رايج است و از همين جاست كه در متن های 
مشاهده  نيز  خرد  مينوی  جمله  از  دوره  اين  مختلف 
می گردد. در دو فقره از اين متن می توان چنين ترتيبی 
را مشاهده كرد. اشاره نخست در فقره 30 و 31 آمده 
است كه شباهت شگفتی با تقسيم بندی اوستا دارد چه 
آنكه در اينجا نيز سه طبقة نخست در كنار هم و در يک 
پرسش ذكر شده اند، اما طبقه چهارم جداگانه ذكر شده 
و مورد پرسش قرار گرفته است. )تفضلی، 1385: 48-9( 
فقره دوم بر خالف فقرة نخست كه به وظايف اين طبقات 
می پرداخت، در مورد معايب هر يک از افراد اين طبقات 
پرسش می كند و بر خالف فقره نخست، هر چهار طبقه 
)تفضلی،  گرفته اند.  قرار  پرسش  مورد  يكديگر  كنار  در 

)67 :1385
چنانكه مشاهده می شود در اين طبقه بندی از افراد 
اشارة  و  نمی يابند  ويژه ای  جايگاه  هنرمندان  جامعه، 
خاصی به آن ها نمی گردد. بنابراين اگر بخواهيم بر اساس 
بايد  بگيريم،  برای آن ها در نظر  اين ديدگاه، جايگاهی 
آن ها را در ردة هوتوخشان )صنعتگران( قرار دهيم در 
گفتيم  چنانكه  را  امروزی  معنی  به  هنر  صورت  اين 
كرديم  اشاره  بدان  باال  در  كه  »كيروكيه«  با  می توان 

يكسان بدانيم.
چنانكه گفته شد، ثنويت گرايی فوق العاده ای كه در 
اين متن به چشم می خورد سبب می شود، همه چيز از 
ترازوی  اساس  بر  و  گيرد  قرار  نگرش  مورد  زاويه  اين 
می شود  سبب  كه  نظری  وحدت  گردد.  وزن  يكسانی 
نباشند  برخوردار  معنايی  استقالل  از  مختلف  مفاهيم 
بلكه همواره بر اساس مفاهيم ديگر مورد نقد و سنجش 
قرار گيرند. پر واضح است كه مفهوم »هنر« هم نمی تواند 
در اين انديشه مستقاًل داوری گردد، بلكه همراهی آن با 
ارزشمند  را  آن  است كه  اخالقی  ويژگی های  و  موازين 
می گرداند. بر اين اساس »هنر« نه كار و فعاليتی ويژه 
است و نه هنرمند انسانی متمايز از بقيه پيشه وران. اين 
وابستگی مفاهيم اخالقی را در برخی از فقرات مينوی 

خرد به خوبی می توان مشاهده كرد. 
يا  است  بهتر  رادی  كه  خرد  مينوی  از  دانا  پرسيد 
راستی يا سپاسداری يا خرد يا كامل انديشی يا خرسندی؟ 
مينوی خرد پاسخ داد كه برای روان رادی و برای همة 
جهان راستی و نسبت به ايزدان سپاسداری و در تن مرد 
خرد و در همة كارها كامل انديشی و برای آسايش تن و 
است.  بهتر  خرسندی  ديوان  و  اهرمن  زدن  و  روان 

)تفضلی، 1385: 28(
همانگونه كه ديديم هر يک از بخش های عالم انسانی 
بر اساس وظيفة محول شده به آن ها كه از ابتدا در عالم 
مينو مشخص شده است، بايد دارای ويژگی ای باشند كه 
در انجام آن وظيفه آن ها را يار و ياور باشد. اما به نحو عام 
نيز چون انسان ها از نظر جنبه های انسانی مورد نظر قرار 
گيرند بايد ويژگی های  خاصی را در خود داشته باشند، 
برخوردار  الزم  توانايی  از  خويش  نهايی  وظيفة  در  تا 

باشند.
از همين منظر است كه پس از بيان اين ِويژگی های 
عام، در متن مينوی خرد ويژگی های خوب و بد اقسام 
می گيرد.  قرار  بررسی  مورد  انسانی  افراد  از  مختلف 
ديدگاهی  خرد  مينوی  گرفت،  نتيجه  می توان  بنابراين 
يكپارچه دربارة جهان )به معنای عام كه هم مينو و هم 
گيتی را دربر می گيرد(، انسان و جامعة انسانی بدست 
نقطة  عنوان  به  غايت   نوعی  بر  كه  ديدگاهی  می دهد. 
اصلی تغييرات آفرينش شكل گرفته است. همين غايت 
نيروهای  و  جهان  شكل گيری  سبب  اينكه  بر  عالوه 
متخاصم در آن گرديده است، جامعة انسانی، اهداف و 
غايات آن را شكل می دهد. اين شكل دهی عالوه بر اين 
فعاليت ها، واژگان و به طور كلی همة وجوه حيات انسانی 
را در بر می گيرد. بنابراين هنر در چنين فرهنگی هرگز 
مستقاًل مورد ارزيابی قرار نمی گيرد، بلكه از جهت نيرويی 
غايت  به  انسانی  و جامعة  انسان  رساندن  در مسير  كه 

پيش گفته دارد مطمح نظر قرار می گيرد.
از آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت هنر به عنوان 
قرار  بررسی  مورد  رساله  اين  در  مستقل  موضوعی 
باال  در  كه  كلی  ديدگاه  ذيل  در  آن  از  بلكه  نمی گيرد. 
گفته شد سخن می رود. اين مطلب را می توان از عبارتی 
كليدی در مينوی خرد دريافت. تنها فقره ای كه در اين 
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رساله به طور ويژه از هنر آن هم نه به مثابه »كيروكيه« 
كه به معنای مهارت سخن رفته است:

پرسيد دانا از مينوی خرد كه خرد بهتر است يا هنر 
يا نيكی؟ مينوی خرد پاسخ داد كه خردی كه با آن نيكی 
نيست آن را خرد نبايد شمرد، و هنری كه خرد با آن 

نيست، آن را هنر نبايد شمرد. )تفضلی، 1385: 33(
شناخت  در  فقرات  مهم ترين  از  يكی  عبارت  اين 
عبارت  اين  از  چنانكه  است.  ايرانيان  فرهنگی  انديشة 
كه  نيستند  مفاهيمی  اخالق  و  دانش  هنر،  برمی آيد، 
مصاديق متفاوتی داشته باشند. به بيان ديگر مصاديقی 
كه در ذيل هر كدام از اين مفاهيم قرار می گيرد در ذيل 
ديگری نيز وارد می شود. برای تقريب به ذهن می توان 
اين سه مفهوم را سه دايره متفاوت در نظر گرفت كه 
محيط و مركز آن ها بر روی هم قرار گرفته است و پر 
واضح است كه در اين حالت از ديد بيننده تنها يک دايره 
به چشم می آيد. از سوی ديگر نه تنها دايره مصاديق اين 
از  مستقل  مفهوم  سه  آن ها  بلكه  است  يكی  مفاهيم 
مورد  جداگانه  را  آن ها  بتوان  كه  نيستند  نيز  يكديگر 
است  ممكن  كه  است  حالی  در  اين  داد.  قرار  ارزيابی 
دارای  اتفاق  روی  از  صرفاً  كه  باشيم  داشته  مفاهيمی 

مصاديق يكسان باشند.
از آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت فرهنگ ايران 
نوعی  از  می يابد،  ظهور  خرد  مينوی  رسالة  در  چنانكه 
به  تفريق و جداشدن  اجازه  برخوردار است كه  وحدت 
اجزاء اين فرهنگ را نمی دهد و مانند مومی می ماند كه 
هر قسمت از آن را كه برداريم قسمت های ديگر نيز با آن 
عين  در  كه  است  حالی  در  اين  درمی آيند.  جنبش  به 
و  جلوه گاه  آن ها  از  يک  هر  يكديگر  با  اجزاء  همراهی 

مظهر كل اين فرهنگ به شمار می آيند.
به  می توان  شد،  پيموده  اينجا  تا  كه  مسيری  با 
مقايسه ای در خور توجه ميان مطالب رساله مينوی خرد 
و انديشة افالطون نايل آمد چه آنكه مشابهت های جالب 
توجهی به نظر می آيد ميان آن ها وجود داشته باشد. و 
ناشی از اتفاق نيست بلكه ناشی از  اين تشابهات صرفاً 
تبادل فرهنگی ميان اين دو فرهنگ باستانی است. اما 
قبل از آن بايد به اختصار به راه های اين تبادل فرهنگی 

به طور مختصر اشاره كنيم. 

روابط فرهنگی میان ایران و یونان
ايران و يونان، دو تمدن كهن در طول تاريخ همواره 
با يكديگر در ارتباط بوده اند. به رغم برخوردهاي نظامي 
كه گاه ميان آن ها در مي گرفته است، تاريخ گوياي داد و 
ارتباط  اين  است.  بوده  نيز  آن ها  فرهنگي  ستدهاي 
آغاز  ايران  در  پارسيان  تاريخ  سپيده دم  از  فرهنگی 
می گردد؛ با ظهور سلسلة هخامنشی نخستين امپراتوری 
دنيای  غرب  و  شرق  و  می گيرد  شكل  ايران  در  بزرگ 
فرهنگی آن زمان از يونان تا هند به انقياد  اين سلسلة 
ايرانی گردن می نهد. با بر تخت نشستن دومين پادشاه 
اين  ميان  برخورد  اول،  داريوش  يعنی  هخامنشی 
با لشكركشی خشايارشاه به  اتفاق می افتد و  فرهنگ ها 
آتن اين ارتباط  به مقابله و جنگ تبديل می گردد. پس 
از اين دوران همواره ميان ايران و فرهنگ يونانی ارتباط 
وجود داشته؛ از تأثير هنر يونانی كه در تخت جمشيد 
تا   )137  :1390 )دياكونوف،  است  مشاهده  قابل  
حكومت  يونانی  كلونی های  در  كه  ايرانی  ساتراپ های 

می كنند.
به  ديگر  بار  ارتباط  اين  ايران  به  اسكندر  حملة  با 
رويارويی منجر می شود و در همين دوران با سقوط يونان 
تقابل ميان اين دو كشور برای هميشه از ميان می رود. اما 
ارتباط فرهنگی همچنان در دوران پارت ها استمرار می يابد 
و هرچند كه حكومت های ملی تشكيل می شوند به مدت 
دوران  اين  هنر  در  به خصوص  را  هلنی  تأثير  قرن  چند 
اما   )262  :1390 )دياكونوف،  كرد.  مشاهده  می توان 
ارتباط فرهنگی مستقيم در  تاريخی در  مهمترين حادثه 
دوران ساسانيان پديد می آيد چه آنكه در زمان پادشاهی 
خسرو اول در ايران، يوستی نيانوس امپراتور رم، حكم به 
برای  اول  خسرو  و  می دهد  آتن  مدرسه  شدن  تعطيل 
شيوة  به  را  جندی شاپور  مدرسة  مدرسه،  اين  مدرسان 
ياد  به  بايد  حال  عين  در  می كند.  بنا  اسكندريه  مدرسة 
داشته باشيم كه تدريس در اين مدرسه به زبان سريانی 
بوده است. اهميت اين مدرسه و نقش واسطة آن در انتقال 
انديشة يونانی حتی در دوره های بعد به اندازه ای بوده است 
كه پژوهشگری مانند فتحی عثمان معتقد است كه فرهنگ 
يونانی فقط از طريق اين مدرسه به جهان اسالم راه يافته 

است. )جميلی، 1385: 122(



71

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� را طا بگ ب ایط  یر رسالا محمرت یری ب مدا  ا قم  ا ی نمان افطبرم

رسالة مینوي خرد و اندیشه هاي افالطون
ميان  هماهنگی  به  مقدمه،  اين  بيان  از  پس 
انديشه های مطرح شده در رسالة مينوی خرد و انديشة 
افالطون باز می گرديم. اين تشابه و هماهنگی را در سه 
بخش می توان مورد بررسی قرار داد، نخست در بخش 
»هستی شناسی« دو ديگر در بخش »اخالق« و سه ديگر 
در بخش »هنر« ؛ نكته جالب توجه آنكه ارتباط ميان 
اين سه بخش بر اين اساس است كه بخش نخست يعنی 
قرار  ديگر  بخش  دو  برای  پايه  و  بُن  »هستی شناسی« 
می گيرد و به آن ها شكل و قوام می دهد. و اين مطلب 
نيز  مينوی خرد  رسالة  در  كرديم  بيان  باال  در  چنانكه 
اين  روی  اين  از  است.  گرفته  قرار  جدی  توجه  مورد 
تشابهات را می توان در هر سه بخش نشان داد و بنابراين 
سعی می كنيم درباره هر قسمت به طور جداگانه مطالب 

را بيان كنيم.
 شايد بيراه نباشد اگر ادعا كنيم مهمترين جنبه در 
»هستی شناسی« افالطون تفكيک ميان جهان محسوس 
و جهان »ايده«ها است. افالطون در رسايل مختلف خود 
می كوشد به اين انديشة بنيادی نزديک شود. روشن ترين 
اين زمينه را می توان در كتاب هايی مانند  نظر وی در 
جمهوری6 ، پارمنيدس7، فيدون8 و سوفسطائی9 يافت. بر 
پايه اين هستی شناسی، جهان محسوس كه ما با حواس 
خود آن را درک می كنيم واقعی نيست بلكه روگرفتی از 
پديده های ديگری است و قائم به آن هاست؛ اين جهان 
ديگر را كه حقيقت موجودات در اين جهان در آنجا قرار 

دارد، افالطون جهان »ايده«ها می نامد.
اختالفی كه در اينجا ميان هستی شناسی افالطون و 
به  خرد  مينوی  رسالة  در  شده  مطرح  هستی شناسی 
چشم می خورد، تفاوت در اصل و بنياد پديده هاست؛ بر 
مورد  خرد  مينوی  رسالة  در  كه  ايرانی  انديشة  اساس 
نيستند  فروهر  دارای  مصنوعات  گرفته  قرار  پذيرش 
افالطون  ديدگاه  از  كه  در حالی  )فره وشی، 1390: 9( 
چنين نيست؛ وی در كتاب جمهوری از ايدة »تختخواب« 
برای نجاری  به ميان می آورد كه اصل و اساس  سخن 
است كه تختخوابی مادی را می سازد. )افالطون، 1388: 
557( اختالفات ديگری نيز در اين ميان وجود دارد كه 
بحث بيشتر پيرامون آن ها خارج از دامنة اين پژوهش 

است.

با  تنگاتنگی  ارتباط  در  كه  افالطون  »اخالق«  اما 
»هنر« قرار دارد برای هدف ما بيشتر قابل توجه است، از 
اين منظر افالطون دارای رساله های گوناگونی است. وی 
در برخی از اين رسايل به يكی از فضايل اخالقی پرداخته 
و سعی در روشن كردن حقيقت آن فضيلت كرده است. 
اين رساله ها معموالً بدون آنكه دقيقاً روشن كنند فضيلت 
مورد بررسی چه مفهومی دارد به پايان می رسند و به 
همين دليل متخصصان آن ها را ناقص می پندارند و با در 
به  را  آن ها  رساله ها،  اين  گفتگويی  سبک  گرفتن  نظر 
دوران جوانی افالطون نسبت می دهند و چندان در خور 

اهميت نمی يابند.
كار  به  رساله هايی  چنين  در  كه  ويژگی  همين  اما 
كه  چرا  است  اهميت  حائز  ما  برای  است  شده  گرفته 
نظر  به  كه  است  افالطون  تفكر  از  ويژگی  نشان دهندة 
می رسد در رسالة مينوی خرد نيز به كار رفته است. اما 
چه ويژگی می تواند در اين رساله های ناتمام وجود داشته 
به  الخس10  رسالة  در  افالطون  مثال  عنوان  به  باشد. 
»شجاعت« می پردازد و مفهوم آن را مورد پرسش قرار 
می دهد. وی با سبک ديالكتيكی خويش در اين رساله به 
چيزهايی  چه  شجاعت  كه  می گويد  ما  به  سلبی  نحو 
نيست و از اينجا ما را به سمتی می برد كه به ما بگويد 
چه چيز موجب وحدت شجاعت با فضايل ديگر است و 

به عبارت ديگر همان ايدة اصلی. )يگر، 1376: 726(
رساله های  ديگر  در  می توان  را  روش  همين  شبيه 
كوچک افالطون مشاهده كرد. به نظر می رسد مهمترين 
مضمون اين رساله ها اين است كه »فضيلت اخالقی«، 
»ايده«ای واحد است كه فضايل موجود هر يک روگرفتی 
از آن به شمار می روند. بنابراين از ديدگاه وی، »فضيلت 
اخالقی« از تكه های منفردی تشكيل نشده كه ارتباطی 
ميان آن ها نباشد، بلكه  اين »ايدة« خير است كه برای 
هر قوه به شكلی ظاهر می گردد و به آن لباس درمی آيد. 
برای قوة غضب به شكل شجاعت، برای قوة شهوت، عفت 
و برای قوة عاقله »حكمت« است. اين مضمونی بود كه 
نشان داديم در مينوی خرد نيز مورد توجه و تأكيد قرار 

گرفته است.
از سوی ديگر افالطون بر اساس مبانی هستی شناسانة 
خويش طرحی اساسی را برای جامعه ای آرمانی در نظر 
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طبقه بندی  اساس  وی  نظر  مورد  جامعة  در  می گيرد. 
جامعه بر مبنای تقسيم كار اجتماعی مورد پذيرش قرار 
می گيرد و بر اين پايه وی سه طبقة كلی را در اين طرح 
اساس جايگاه  بر  اين سه طبقة كلی  نظر می گيرد.  در 
خود در اين جامعه چنين هستند: پاسداران )زمامداران(، 
 )202  :1388 )افالطون،  پيشه وران.  و  جنگاوران 
جنگاوران از نظر ويژگی های كلی با طبقة ذكر شده در 
مينوی خرد تفاوتی ندارند، طبقة پيشه وران نيز تجميعی 
از طبقات سوم و چهارم در رسالة مينوی خرد هستند و 
تفاوت  تنها  می گيرد.  بر  در  نيز  را  كشاورزان  بنابراين 
اصلی ميان اين دو رساله در مورد طبقة نخست است. در 
رسالة جمهوری افالطون، اين طبقه را گروهی از افراد با 
دارای  كه  می دهند  تشكيل  جنگاوران  گروه  استعداد 
ويژگی های برتری هستند و آموزش های ويژه ای ديده اند. 
در حالی كه در »مينوی خرد« اين طبقه به روحانيون 
به  طبقه  دو  اين  ديگر  جنبة  از  اما  داشت.  اختصاص 
يكديگر شباهت دارند و اين نوع آموزش و هدفی است 
كه در كار آن ها وجود دارد. هر دوی اين طبقات در پی 
شناختن حقيقت بر اساس الگويی فراتر از جهان مادی و 
ايده  يكی  در  می باشند  جامعه  كارهای  در  آن  استقرار 
يافته اند.  هستی  وی  واسطة  به  كه  ايده هايی  و  خير 
)بورمان، 1389: 74( و در ديگری اهورامزدا و مينوگانی 

كه در ارتباط با وی هستند. 
اما در مورد هنرمندان چنانكه در رسالة مينوی خرد 
نيز ديديم طبقة مشخصی به آن ها اختصاص نمی يابد، 
در طرح افالطون برای مدينة فاضله نيز، جايگاه ويژه ای 
تعبير  دو  با  اينجا  در  اما  نمی يابد.  اختصاص  آن ها  به 
از هنر )در كتاب های سوم و دهم جمهوری(  افالطون 
مواجه هستيم در صورتی كه در رسالة مينوی خرد تنها 
از يک تفسير صحبت به ميان آمد كه به ديدگاه افالطون 
در كتاب سوم جمهور نزديک است. بر خالف فرهنگ 
ايرانی كه مبانی هستی شناختی قوی آن هرگز اجازه نداد 
هنر و هنرمندان، جايگاهی در حد پيامبران پيدا كنند؛ 
به  شاعران(  خصوص  )به  هنرمندان  باستان،  يونان  در 
 Gaut and McIver,( يافتند.  دست  جايگاهی  چنين 
هستی شناختی  مبانی  كه  است  واضح  پر   )2005: 12

به كار می گيرد )و چنانكه  را  افالطون آن  جديدی كه 

مبانی  با  توجهی  قابل  شباهت های  داديم،  نشان 
نمی دهد  اجازه  دارد(  ايرانی  انديشة  هستی شناختی 
هنرمندان از جايگاه گذشتة خويش همچنان برخوردار 
زير  به  وااليی  مرتبه   چنان  از  را  آن ها  ناگريز  و  باشند 

)Ibid( .می كشد
بنابراين برخورد قاطع و مستحكم افالطون در كتاب 
دهم جمهوری با شاعران ناشی از ويژگی خاص اين افراد 
در جامعه يونانی آن زمان است. با توجه به همين مطلب 
است كه وضعيت هنر و هنرمند در كتاب سوم جمهوری 
شباهت قابل توجهی به رسالة مينوی خرد می يابد. در 
كتاب سوم جمهوری با هنرمندان مانند ساير پيشه وران 

رفتار می شود.
در اينجا بايد به شباهت جالب توجه فرهنگ ايرانی 
و يونانی اشاره كنيم و آن همان اهميت موسيقی و شعر 
در اين دو تمدن است. هر دو فرهنگ بيش از هر چيز 
جستجو  حوزه  دو  اين  در  را  تربيتی  مبانی  و  اخالق 
می كردند در حالی كه هنرمندان آثار تجسمی همواره در 
حد پيشه وران تلقی می شدند و برای آثار تجسمی نقشی 
در تربيت فرهنگی قايل نبودند. مثاًل افالطون نقاشی را 
در رديف بافندگی و رنگرزی ذكر می كند. )يگر، 1376: 

)877
افالطون در كتاب سوم جمهوری،  اما ديدگاه كلی 
رسالة  در  شده  مطرح  مبنای  به  توجهی  قابل  شباهت 
بر اساس  افالطون  اينجا  مينوی خرد دارد، چرا كه در 
مواجه  »هنرمند«  و  »هنر«  با  خود  نظر  مورد  هدف 
می شود و از نقش محرک آن ها در آموزش و پرورش به 
سود نظريه خويش استفاده می كند. بر اين اساس مالک 
و معيار »هنر« نه در خود آن و نه در لذتی است كه از 
در  می تواند  كه  است  بلكه كمكی  می گردد  آن حاصل 
باشد و پر واضح  افراد جامعه داشته  آموزش و پرورش 
است كه اين به معنای آن است كه درباره هنر نه مستقاًل 

بلكه بر اساس مبانی اخالق داوری كنيم.
بنابراين با دو تلقی متفاوت افالطون از هنر و هنرمند 
جمهوری  سوم  كتاب  در  سو  يک  از  هستيم.  مواجه 
زياد  و  با كم  و  استقبال می كند  از هنرمندان  افالطون 
فضای  برای  را  حضورشان  آنان،  آثار  و  نقش  كردن 
فرهنگی و تربيتی جامعه مناسب تشخيص می دهد و از 
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مدينه  از  را  آنان  جمهوری  دهم  كتاب  در  ديگر  سوی 
فاضله بيرون می كند. اگر صرفاً به ديدگاه مطرح شده در 
كتاب سوم جمهوری اكتفا كنيم، می توانيم از انطباق آن 
با انديشة ايرانی كه در رسالة مينوی خرد مطرح شده 
آن  می رسد  نظر  به  درست تر  آنچه  ولی  بگوييم  سخن 
است كه ديدگاه افالطون در كتاب دهم را نهايی بدانيم 
چه آنكه در كتاب سوم هنوز مقصد كاماًل روشن نيست 
سعی  همچنان  آنجا  در  افالطون  شايد  آنكه  دوديگر  و 

می كرده، جايگاهی برای اين افراد پيدا كند.
با در نظر گرفتن ديدگاه مطرح شده در كتاب دهم 
جمهوری و مقايسه آن با انديشه  ايرانی مطرح در رسالة 
مينوی خرد، می توان به نتيجة مهمی دست يافت و آن 
آن  بالندگی  و  پرورش  برای  نظريه  يک  زمينة  اهميت 
و  افالطون  نظريات  داديم  نشان  چنانكه  می باشد. 
انديشه های ايرانی مطرح در رساله مينوی خرد از تشابه 
و تطابق بسيار زيادی برخوردارند، اما زمينه فرهنگی و 
داوری  در  افالطون  می شود  سبب  متفاوت  اجتماعی 
نهايی خود درباره هنرمند به طور عام و شاعر به طور 
سبب  به  يونانی  فرهنگ  كه  چرا  كند.  بازنگری  خاص 
انباشتن مقدار عظيم نيروی فرهنگی در بخش هنر، به 
سويی حركت كرده كه برای آن ارزش استقاللی قايل 
افالطون آن را بس  اين خطری است كه  شده است و 
عظيم تشخيص می دهد و سعی می كند راه های ورود آن 
را مسدود نمايد. به عبارت ديگر، اگرچه در ابتدا افالطون 
سعی می كند ميان ايده نيک و زيبا تفاوت قايل شود و 
به  نهايتاً  ولی  نمايد  جدا  مفهومی  جنبه  از  را  آن ها 
از خير  مستقل  و  می دهد  رای  ايده  دو  اين  اين همانی 
اخالقی، زيبايی  را به رسميت نمی شناسد. اين پديده اگر 
چشم  به  خرد  مينوی  رسالة  و  ايرانی  انديشة  در  چه 
می خورد ولی بر خالف ديدگاه افالطون، در اينجا می توان 
به  گرفت.  نظر  در  هنر  برای  مشروط  استقالل  نوعی 
عبارت ديگر در رسالة مينوی خرد اين همانی كامل دو 
مفهوم زيبا و نيک به چشم نمی خورد بلكه نوعی وجود 
امر زيبا در نظر گرفته می شود كه روشنی  برای  تبعی 

خود را از نيكی كسب می كند.

نتیجه گیری
از آنجا كه در طول تاريخ همواره مبانی هنر ايرانی از 
نوعی استمرار برخوردار بوده است، بنابراين بررسی اين 
مبانی می تواند سبب درک و دريافت بهتر آثاری گردد 
كه اين تمدن در طول حيات خويش عرضه كرده است.

و  پژوهش  مبانی،  اين  با  آشنايی  راه های  از  يكی 
بررسی در مبانی فرهنگی است در دوران شكل گيری اين 
منظور  اين  برای  است.  اسالم  از  پيش  دوران  در  هنر 
راه های گوناگونی وجود دارد كه از ميان آن ها پژوهش 
مينوی  اندرزنامه ها،  اين  ميان  در  است.  اندرزنامه ها  در 
جمله  آن  از  كه  است  خاصی  ارزش های  واجد  خرد، 
می توان تأثير در رسايل اخالقی  دوران پس از اسالم و 

همچنين ترجمه شدن آن به نثر و شعر را بر شمرد.
در رسالة مينوی خرد »هنر« و »هنرمند« مستقاًل 
آن جهت  از  نه  اين  و  نمی گيرند  قرار  پژوهش  موضوع 
است كه اين امور ارزش و اهميت قابل توجهی ندارند 
مبانی  قدرت  از  ناشی  استقاللی  نگاه  عدم  اين  بلكه 
هستی شناسی است كه در اين رساله مطرح شده است و 
نوعی ديدگاه اخالقی را به مثابه پايه و بنياد برای »هنر« 
می پذيرد و از آن منظر هنر و هنرمند را ارزيابی می كند.

خرد  مينوی  رسالة  در  شده  مطرح  هستی شناسی 
سبب شكل گيری انديشة اخالقی می گردد كه در همة 
و  می يابد  رسوخ  اجتماعی  و  فردی  حيات  جنبه های 
همچون نيروی قدرتمند همواره ذهن انسان ايرانی را به 
خود مشغول می كند. اين نيروی قدرتمند اخالقی سبب 
می شود، هنر ايرانی همواره با معيارها و موازين اخالقی 
همراه باشد. اين ويژگی را می توان يكی از شاخصه های 

اصلی هنر ايرانی در همه اعصار دانست.
در كتاب جمهور افالطون با نگاهی مشابه به »هنر« 
و »هنرمند« مواجه می شويم، در اينجا نيز هستی شناسی 
ويژه ای شكل می گيرد كه در بسياری از بخش ها با رساله 
مينوی خرد قابل تطبيق است و همين هستی شناسی 

مبنای نظريه تربيتی افالطون قرار می گيرد.
)در  فرازين  جهان  اساس،  و  اصل  نظر،  دو  هر  در 
افالطون جهان ايده ها و در مينوی خرد جهان مينويی( 
دانسته می شود. و جهان مادی در نسبت با آن ارزش و 
معنا پيدا می كند. در هر دو ديدگاه غايتی برای جهان و 
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انسان در نظر گرفته می شود و برای سير به سوی آن 
غايت و جايگاه، اسباب و وسايل پيش بينی، و جهان و 

انسان شكل داده می شود.
اين تلقی از عالم و آدمی سبب می شود كه جامعة 
انسانی، شكلی ويژه پيدا كند كه جهت تحقق بخشيدن 
بدان غايت بيشترين توان را داشته باشد. بنابراين طبقات 
برآوردن  اساس  بر  كدام  هر  و  گرفته  شكل  جامعه  در 
بخشی از احتياجات جامعه در اين سير به سوی غايت 

قصوی به فعاليت می پردازند.
با اين تعابير پر واضح است كه فن و هنر نيز رنگی 
مينويی به خود می گيرد و بر اساس نقش خود در هموار 
ساختن مسير دست يابی به غايت مذكور، مورد بررسی و 
سنجش قرار می گيرند. بنابراين هنری كه به اين سمت 
و سو متمايل نباشد، اساساً هنر نيست بلكه طريقی است 
كه اهرمن از آن استفاده می كند تا در پيمايش اين سير 
اين جنبه دوم، همان وجهی است كه  خلل وارد كند. 
افالطون سعی می كند آن را در فرهنگ يونانی شناسايی 

كند و از بين ببرد.
افالطون بر مبنای نظرية تربيتی خود، هنر را موضوع 
اساس  بر  را  آن  ارزش  و  نمی آورد  حساب  به  مستقلی 
جامعه  افراد  تربيت  به  در شكل دهی  آن  محرک  نقش 
اين  مطابق  هنر  بنابراين،  می دهد.  قرار  سنجش  مورد 
ديدگاه ارزشمند و در تربيت افراد جامعه موثر است. اين 
نظر در كتاب سوم جمهوری پرورده می گردد. در اينجا 
مثبتی  ديدگاه  با  زمان خود  فرهنگ  به  هنوز  افالطون 

نگاه می كند.
يكی از نقاط افتراق نظرية افالطون با ديدگاهی كه 
در رساله مينوی خرد مطرح می شود، نگاه منفی افالطون 
و  عام  طور  به  هنرمندان  به  جمهوری  دهم  كتاب  در 
شاعران به طور خاص است. اين جنبة منفی نظر افالطون 
ناشی از قدرت اين هنرمندان در جامعة آن روز يونان 
است كه تا مقام پيامبری ارتقاء يافته اند و مدعی دريافت 
مستقيم حقيقت هستند در حالی كه جامعه ايرانی كه از 
هرگز  است  گرفته  شكل  دينی  مبانی  اساس  بر  ابتدا 
چنين مقامی را به هنرمندان خود اعطاء نكرده است كه 

در صدد بازپسگيری آن برآيد.
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 Mackenzie,( به معنای كشاورز wāstaryōš .می رفته است
88 :1986( و برای اشاره به طبقه كشاورزان در متون پهلوی 
استفاده می شده است. artēštār پهلوی به معنای سلحشور و 
جنگجو آمده است )Mackenzie, 1986: 11( و در حالت 
جمع برای اشاره به طبقه جنگجويان در متون پهلوی به كار 
به- )هنرمند- صنعتگر- معنی- به- -Hutuxš است.  رفته 
معنای-عام-کلمه(-است-)Mackenzie, 1986: 45( که-
در-حالت-جمع-به-معنی-کارگران-برای-اشاره-به-این-

طبقه-به-کار-رفته-است.
 Republic .6 )جمهور( دوگانه انگاری در اين كتاب مورد تأكيد 

قرار می گيرد. )كاپلستون، 1385، 169(
برخی  به  افالطون  اثر  اين  در  )پارمنيدس(   Parmenides  .7
)كاپلستون:  می گويد.  پاسخ  ايده ها  نظريه  پيرامون  انتقادات 

)169 :1385
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و  ايده ها  نظريه  به  اثر  اين  در  افالطون  )فيدون(   Phaedo  .8
فناناپذيری می پردازد. .)كاپلستون، 1385: 169(

Sophistes .9 )سوفسطائی( افالطون در اين اثر نير به نظريه 
ايده ها پرداخته است. )كاپلستون، 1385: 169(

به  آن  در  كه  است  افالطون  رسايل  از  يكی  نام  الخس:   .10
بررسی مفهوم »شجاعت« می پردازد. اين رساله به نام يكی از 
سرداران يونان كه الخس نام دارد چنين ناميده شده است. 
 )Delium( احتماالً زمان تنظيم اين رساله بين جنگ دليوم
مانتينيا  در  جنگی  در  الخس  مرگ  زمان  و  ق.م   424 در 

)Plato, 1996: 49( .در 418 ق.م می باشد )Mantinaea(
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