
 

 
 

 افلاطون یدگاهاز د یرارزشیو غ یهنر ارزش

 *یورکش یدرضاحم

 همدان ینایس یهنر و مدرس دانشگاه بوعل ۀفلسف یدکتر یدانشجو

 (22/4/49 :پذیرشخ ی؛ تار42/24/42افت: یخ دری)تار 

 دهیچك

 گذذاریرتأث یاراز خود بس بعد یهنر شناسییباییو بر ز یباییز ۀدر حوز یفآغازگر تأل یلسوفِف یناز آنجا که افلاطون اول

 ینحوبذه یبذا،ز یدارد. البته هرچند هنرها یاریبس یتاهم یهنر هاییباییدر خصوص ز یو یدگاهد یبوده است، بررس

طور از مطالذ  و آرایذی کذه افلذاطون بذه تذوانیکه در عصر حاضر مصطلح است، در دوران افلاطون مطرح نبوده، اما م

دو  یبذاز یهنرهذا یرامونافلاطون پ یدگاهرا کشف کرد. راجع به د یکرده است، نظر و یانب یباز یپراکنده در باب هنرها

او را  یذ ن یو برخ ندابرآمده یو یحصر یهامخالفت یهاند و در صدد توجاو را موافق هنر دانسته ینظر وجود دارد. برخ

افلذاطون پرداختذه  یدگاههنر از د یفان به بررسپژوهش فارغ از نظر موافقان و مخال یناند. در اضدّ و مخالف هنر دانسته

دانست. بلکذه افلذاطون بذه دو نذور هنذر  یباز یمخالف و نه موافق مطلق هنرها توانیرا نه م یآنکه و یجهو نت شودیم

 یذ ۀوجذه مم ترینیکه اساس کند؛یذکر م هایییژگیانوار و یناز ا یکهر  یو برا یرارزشیغ و یمعتقد است؛ هنر ارزش

 داشتن است. یمنشأ اله یعنیمطلق؛  یباییاز ز یمنددو هنر، بهره ینا

   یدیواژگان کل

 .یباز یهنرها ها،یژگیو یرارزشی،مطلق، غ یباییافلاطون، ز ی،ارزش
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 مقدمه

توان آغازگاه پرداختن به بحث فلسفی ویژه دیدگاه فیثاغورث را مییونان باستان و به فلسفۀ

فلذذاطون اولذذین فیلسذذوفی اسذذت کذذه آغذذازگر تذذألیف در حذذوزۀ از زیبذذایی برشذذمرد. امذذا ا

شناسذی بعذد از خذود تأثیرگذذار شود و در فلسفۀ هنذر و زیباییشناسی محسوب میزیبایی

نحوی کذه در عصذر حاضذر مصذطلح (. البته هنرهای زیبا، به92: 2142است )علمی سولا، 

را در خصذوص هنرهذای زیبذا، توان دیدگاه او است در دوران افلاطون مطرح نبوده، اما می

هایش ها و دغدغذهاندیشذهخلذال طور پراکنده در باب هنذر در مطال  و آرایی که بههم از 

کتذاب نظیر و متافی یک بیان کرده؛ ات ، الهییاتپیرامون سیاست مدن، تعلیم و تربیت، اخلاق

ن( در بذاب عقیذدۀ ناارنذدگاو هم از رسائلی که مستقلاً )به« فایدروس»و « جمهوری»دهم 

 وجو کرد. جست« هیپیاس»، «ایون»و « مهمانی»هنر و زیبایی نااشته است، نظیر رسالۀ 

راجع به دیدگاه افلاطون پیرامون هنر دو نظر وجود دارد. برخی او را ضد و مخذالف هنذر 

 فذن رسذالۀ )کذه ارسطو نامدارش شاگرد برخلافدلیل  همینبهکه وی  لذا معتقدند اند.دانسته

 دربذارۀ مسذتقلی کتذاب درآورد( ناذارش بذه هنذر و ادبیات شعر، در تبیین اختصاصاً را شعر

وجو جسذت آثذارش ضذمن در را در ایذن خصذوص او آرای و بایذد نذدارد هنذر و ادبیذات

تذرین شذاعر و ( و حملۀ افلاطون به شاعرانی نظیر هومر را )کذه ب ر 21: 2142)طاهری،کرد

 (.11: 2131کنند)مرادی،خالفت وی با هنر توجیه مینویسان است( در جهت مسلطان تراژدی

اند و در صذدد توجیذه دیاذر از پژوهشذاران، افلذاطون را موافذق هنذر دانسذته برخی 

 را هنذر بذا افلذاطون مخالفذتانذد؛ از جملذه آنکذه برآمده های صریح وی با هنذرمخالفت

 هدف شاعر صناعت نندهما که تفکری اند؛دانسته سوفسطایی به تفکر او واکنش ایگونهبه

 سوفسذطاییان در کذه چذرا. کنذد جلوه واقعی مخاط ، نظر به که است ایجاد تصاویری آن

 عمذو،، انظذار در امذر این و کردنداستفاده می ه یود و هومر آثار از فراوان خود هایآموزه

 ،بنذابراین از دیذدگاه دسذتۀ دو(. 22: 2142)طذاهری،  بخشذیدمی به ایشذان فراوانی اعتبار
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 بین منازعات قربانی نوعیبه شاعری صناعت بینش افلاطون، در کنیم تصور که است منطقی

 است. شده سوفسطاییان و فلاسفه

در این پژوهش فارغ از نظر موافقذان و مخالفذان، بذه بررسذی هنذر از دیذدگاه افلذاطون 

کار ر بذهشود )اگرچه واژۀ ارزشی و غیرارزشی در فلسفۀ افلذاطون پیرامذون هنذپرداخته می

تذوان از دیذدگاه او پیرامذون راحتی مینرفته است، ولی مقصود از ارزشی و غیرارزشی را به

توان افلاطون را در قلمرو هنرهای زیبذا قائذل بذه تفکیذک و هنر اقتباس کرد(. اینکه آیا می

هذای وی را بذه هنرهذای زیبذای بندی به ارزشذی و غیرارزشذی دانسذت  و مخالفتتقسیم

 و موافقت او را به هنرهای زیبای ارزشی معطوف دانست غیرارزشی 

 . چیستی هنرهای زیبا1

هایی داشته است و با تصوری کذه امذروزه از هنذر وجذود دارد هنر در یونان باستان ویژگی

بسیار متفاوت بود. در عصر حاضر وقتی از مفاهیم و اصذطلاحات مربذوب بذه هنذر سذخن 

شود، در واقذع کذاری زیباشناسذانه انجذا، گرفتذه خته میو تبیین آن پرداگویند و به نقد می

است. اما در یونان باستان و تا قبل از سدۀ هجدهم کذه بوماذارتن اصذطلاح زیباشناسذی را 

(. یونانیان باستان برای مفهذو، هنذر 4: 2119وضع کرد، چنین چی ی معنا نداشت )احمدی، 

معنای بذه (Tek)« تِذک»مشتق از ریشذۀ  بردند. این واژهکار میرا به (Techne)« تخنه»واژۀ 

معنای درودگر است. در زمان افلاطون، تخنه به به (Teknon)« تکتون»ساختن و همریشه با 

ای برای ساختن چی ی یا انجا، دادن کاری دلالت داشته اسذت ای از قواعد و شیوهمجموعه

ری و هنرهذای زییذا سازی و معما( و فقط شامل مجسمه12و  36-39: 2114)پتروپولوس، 

منذد بذود؛ هنذر شد؛ بلکه هر عملی که به ممارست نیاز داشت و قاعدهمعنای امروزی نمیبه

شذده های افلذاطون کذه هنذر تلقذی میدر نوشته های ذکرشدهشد. برخی از مهارتتلقی می

است، عبارتند از: پ شکی، سذوارکاری، شذکار، گذاوچرانی، کشذاورزی، حسذاب، هندسذه، 

زنی، نوازی، فلذوتهذای سیاسذی، موسذیقی، چنذ رانی، مهارتشذتیرانی، ارابذهسرداری، ک
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سازی، نجاری، بافندگی، شاعری، آهناری، آشپ ی و ، کشتیسازی، معمارینقاشی، مجسمه

هذا دارای ... این فهرست برای انسان امروزی بسیار متنور اسذت و تصذور اینکذه همذۀ این

اما واژۀ تخنذه  Zalta) :4122ور از ذهن است )خصوصیات مشترک شایان توجهی باشند، د

عصران افلاطون، ربط چندانی با زیبذایی نداشذت. ایذن واژه در نسذبت بذا ن د یونانیان و هم

معنای بیذرون آوردن معنذا ( بذه(poesis« پوئسذیس»طبیعت و  معنایبه (physis)« فوزیس»

 (.224: 2134یافت )سلیمانی، می

معنای امروزی را در آثار افلذاطون یافذت. نیذ  شذاید از هنر به هاییاما شاید بتوان رگه 

معنای تقلید و محاکات از دیذدگاه افلذاطون، به (mimesis)« میمسیس»که واژۀ  بتوان گفت

 صذورتبه یونانیان آرای و اندیشه در )تقلید(میمسی  نظریۀمعادل هنرهای زیباست. اگرچه 

شود )بلخذاری، می آغاز افلاطون با فلسفی نظریۀیک  صورت در، ولی فیثاغوریان با تلویحی

2114 :24). 

کار گرفذت؛ یعنذی هنذر را بذه جای پوئسذیس بذههمین دلیل افلاطون میمسیس را بذهبه

جای بیذرون آوردن حقیقذت از پذردۀ میمسیس مرتبط کرد و هنرمند را چنین وانمود که بذه

پذردازد )ضذیمران، می هذای محسذوس پذیش رویذشخیال خویش، به ترسیم و تقلید جلوه

2133 :212.) 

 او آرای اضذطراب آن و دارد وجذود مهم نکتۀ یک تقلید، باب در افلاطون آرای مورد در

 بذه دیارسذو از و یوتوپیذا از هنرمنذدان و شذاعران طرد به سو یک از که هنر است مورد در

 و تبیذین در معنذا این انجامد،می ایون رسالۀ در شاعران ویژهبه آنان مانندبی تکریم و تجلیل

 .(21: 2114دارد )بلخاری،  حضور نی  تقلید مفهو، تعریف

 بندی هنرهای زیبا. تقسیم2

کننذد. در دورۀ هلنذی تقسذیم می« هلنیستی»و « هلنی»نااران، هنر یونان را به دو دورۀ تاریخ

هلنیسذتی؛  کرد، اما در دورۀهنر در جهت رسیدن به آرمان یونانیان؛ یعنی زیبایی، حرکت می
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های اسکندر مقدونی و تغییر نظا، حکومتی یونان، هنر از کمذال و یعنی بعد از کشورگشایی

شناسانه شد )راهیل قوامی، هایی همچون خصایص روانزیبایی یونانی، دور و متوجه حالت

2116 :222.) 

، بذر کار نرفته اسذتاگرچه واژۀ ارزشی و غیرارزشی در فلسفۀ افلاطون پیرامون هنر به 

تذوان گفذت کذه رو، میاساس حضور افلاطون در دورۀ هلنذی هنذر یونذان و مطالذ  پذیش

افلاطون در حوزۀ میمسیس )یا همان هنرهای تقلیدی( که امروزه از آنها به هنرهای زیبا یاد 

کند که در که در جهت زیبایی حرکت می کنیم، به دو گونۀ هنر معتقد است؛ یکی هنریمی

شود و دیاری هنری که در جهت زیبایی حرکت یاد می« هنر ارزشی»به این پژوهش از آن 

افلذاطون مخذالف مطلذق شود. تعبیر می« هنر غیرارزشی»کند که در این تحقیق از آن به نمی

میمسیس یا همان هنرهای زیبا نیست؛ بلکه مخالفت وی معطوف بذه هنرهذای غیرارزشذی؛ 

اب جمهوری در مخالفت بذا هنذر تقلیذدی یعنی بخشی از هنرهای تقلیدی است. وی در کت

 گوید:غیرارزشی می

ماند که قوانینی کذه بذرای شذهر نار، تردیدی برایم باقی نمیگفتم: از هر جهت که می»

 خود نهادیم، بهترین قوانینند خصوصاً قانونی که دربارۀ شعر برقرار ساختیم.

 پرسید: کدا، قانون 

اشعار تقلیدی نباید در کشور مذا راه یابنذد ...  گفتم: منظور، قانونی است که به حکم آن

 (. 949: 2111گونه ]تقلیدی[ اشعار را نباید به کشور خود راه دهیم )افلاطون، آن

شود که افلاطون علاوه بذر اینکذه مخذالف تمذامی انذوار هنذری از متن فوق استفاده می

 پذیرد.نمی نیست؛ برابر مقررات، بخشی از هنرهای تقلیدی غیرارزشی را در شهر

گویذد: افلاطون همچنین در مخالفت با هنرهای تقلیدی غیرارزشی در همذین رسذاله می

پذس : گفذتم .تقلید ظاهر و نمذود: نقاشی تقلید حقیقت است یا تقلید ظاهر  گفت... گفتم »

توانذد روشن شد که تقلید همواره ازحقیقت دور است و به همین علت است که متقلذد می

 .(941 همان:) «همه چی  بسازد
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کنذد؛ آنجذا کذه افلاطون در جای دیار از رسالۀ جمهوری از هنر تقلیدی ارزشی یاد می

گوید: پاسداران جامعۀ ما}باید{ از هر پیشۀ دیاری دربارۀ وظایف پاسداران شهر سخن می

فارغ باشند و یاانه تکلیفشان حفظ و استقلال جامعه باشد و به هیچ اندیشذۀ دیاذری، جذ  

زمۀ شغل است؛ نپردازند، نباید به آنان اجازه دهیم کذاری دیاذر پذیش گیرنذد یذا از آنچه لا

چی ی تقلید کنند. اگر هم بخواهند تقلید کنند، سرمشقشان باید صفات و ملکاتی باشذد کذه 

برای انجا، وظیفۀ آنان ضروری اسذت، یعنذی بایذد از کذودکی بذه تقلیذد مذردان شذجار و 

 (.149ی گیرند )همان: خویشتندار و خداترس و آزاد خو

در این فراز از جمهوری، میمسیس یا تقلید یا همان هنرهای زیبذا )مصذطلح امذروزی(، 

نفسه امر ناپسند و غیرارزشی نیست. در نیمۀ نخست گفتۀ او ناهبانان از تقلید دو چی  یا فی

توانذد دو چیذ  را اند، چون سرشت انسذان چنذان اسذت کذه نمیدو کار برحذر داشته شده

توانذد تقلیذد از فضذایل یذا فرومذایای و خوبی تقلید کند. در نیمۀ دو، تقلید میهم مان به

 (.41: 2141پستی باشد )بینای مطلق، 

زایش »های دیاری از هنر تقلیدی ارزشی افلاطون همچنین در رسالۀ تیمائوس به نمونه

 (.11: 2111کند )افلاطون، اشاره می« اصوات تند و آرا،»و « ستارگان

 بسیار قراین شناسان، دیدگاه افلاطون نسبت به هنر را با اینکه وی طبقافلاطون از برخی

 اشذعاری سرود؛می انای دل اشعاری گوناگون هایقال  در روایاتی، بر بنا جوانی اوان در و

بذین  از خودش دست به را آنها همۀ او مر  از پس ویژههب و سقراب تعلیمات تأثیر تحت که

 که تفکری .انددانسته سوفسطایی تفکر به او واکنش ایگونهبه (214: 2112کوب، نبرد )زری

  بذذه کذذه اسذذت تصذذاویری ایجذذاد آن هذذدف شذذاعری صذذناعت هماننذذد

 افلذاطون و سذقراب برخلذاف سوفسذطاییان کذه دانست باید. کند جلوه واقعی مخاط ، نظر

 عمذو، انظذار در امر این و کردندمی استفاده وه یود هومر آثار از فراوان خود هایآموزه در 

با هنر تقلیدی ناپسند و غیرارزشی،  افلاطون مخالفت بخشید. البتهمی به ایشان فراوانی اعتبار

 مذر  فاجعذۀ از وی تشذفّی دلیل عاطفی هم داشذته اسذت کذه ایذن مخالفذت را محصذول
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 و انذدبوده لدخی آن در آریستوفانس چون شاعرانی که ایفاجعه، اندسقراب دانسته استادش

 (.41اند )همان: صحه گذاشته برآن

 . ملاک و معنای ارزشی بودن هنر1 .2

 کند:افلاطون برای تبیین معنای هنر تقلیدی ارزشی و غیرارزشی سه ملاک بیان می

 شناختی. ملاک معرفت1 .1 .2

شناختی. وی در تبیین این ملذاک در رسذالۀ جمهذوری تخذت را های معرفتنخست ملاک 

 زند که سه نور تخت داریم: ل میمثا

 .سازد که همان ایدۀ مثالی تخت باشدتختی که خدا می -

 سازد.و، تختی است که نجار بر اساس ایده یا همان مثال تخت را مید -

 کشد.شده توسط نجار به تصویر میو در آخر تختی که نقاش از تخت ساخته -

آل( است کذه آن را لااقذل بذه گفتم: سه نور تخت هست: یکی تخت اصلی مثالی )ایده

 شناسی عقیدۀ من، خدا ساخته است. یا برای آن صانعی دیار نمی

 گفت: نه، سازندۀ آن ج  خدا نیست.

 سازد.گفتم: دو، تختی است که درودگر می

 گفت: درست است.

 سازد.گفتم: تخت سو، را نقاش می

 (. 943: 2111گفت درست است )افلاطون، 

، را که تصویری بذیش نیسذت، هنذری تقلیذدی و غیرارزشذی آنااه وی این تخت سو 

کند؛ چرا که این تصویر سه مرتبه از حقیقت دور است و از ایذده معرفی و آن را مذمت می

یا همان مصنور الهی ساخته نشده است، نجار نی  دو مرتبه از حقیقت دور است و کذار وی 

نجار از ایده یا همان مصنور الهی  شود! چون کارشود، اما مذمت نمینی  تقلید محسوب می

شذود؛ چذون ساخته شده است. بنایراین کار نجار از هنرهای تقلیدی ارزشذی محسذوب می

 کنندۀ خیر و نمایندۀ خداوند است )همان(.حکایت
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؛ «ارزشذی» اند:شناختی دو گونهلحاظ معرفتبنابراین از دیدگاه افلاطون، هنرهای زیبا به

 که دور از حقیقت است.« غیرارزشی»ه و که بر حقیقت منطبق بود

  شناختیملاک هستی. 2 .1 .2

شناسی زیبایی بحذث کذرده اسذت. از جملذه در افلاطون در آثار مختلف خود دربارۀ هستی

هر چذه نیذک اسذت زیباسذت. »کند: معنا می« اندازه و تناس »رسالۀ تیمائوس زیبایی را به 

ممکن نیست. بنابراین موجود زنده نی  اگر بخواهد تناس  و اعتدال درونی  ولی زیبایی، بی

 (.13: 2111)افلاطون، « مند باشدنیک باشد، باید از تناس  و اعتدال بهره

شذود وی تناس ، نظم و هماهنای را که در تما، اج ا و ذرات جهان طبیعی مشاهده می

اصذیل ناکذافی  کند. اما آن را برای دریافذت زییذاییرا در خصوصیات انسان نی  بررسی می

رسد که افلاطون تناس  و هماهنای را از شرایط لاز، بذرای زیبذایی نظر میداند. چون بهمی

شود تا چی ی زیبا بنماید، نه اینکه خودِ زیبا باشد داند و معتقد است که تناس  سب  میمی

 )همان(.

وگو این گفتیافتن تعریف زیبایی است، در  دنبالهمچنین افلاطون در رسالۀ هیپیاس به

دهذد، امذا هایی را ارائذه میپردازد و مثالهیپیاس برای تعریف زیبایی به مسائل ظاهری می

 کنذذد و سذذپس سذذقراب حکذذیم بحذذث حکیمانذذۀ های معنذذوی را فرامذذوش میجنبذذه

پذی درهذای پیهای تعریفکند و اشذتباههای مهمی را مطرح میبرد و نکتهخود را پیش می

زیبا چی ی است یا »کند: ند و در پایان خود تعریفی از زیبایی مطرح میکهیپیاس را بیان می

، امذا آیذا «کسی است که شایستای داشته باشد که وظیفۀ خاص خود را خوب انجذا، دهذد

کننذدۀ خیذر و نیکذی اسذت  اگذر آورد  یعنی آیا زییایی ایجادوجود میزیبایی، خوبی را به

هند بود و درست بسان مؤثر و اثر، پدر و فرزنذد، چنین باشد زیبایی و خوبی هم یکی نخوا

ناپذیر خواهد بود، نویسنده و نوشته، با هم تفاوت خواهند داشت و این نتیجه ناگ یر تحمل

پرسذد: آیذا جویذد و میپس این هم تعریفی کافی نیست. سپس سقراب به لذت توسذل می

رت و لذت بنماییم  بحث توان گفت: زیبا آن است که از دیدن و شنیدن آن احساس مسمی
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دهذد کذه یابد و سقراب در ادامۀ بحث نشان میسقراب حکیم و هیپیاس سوفیست ادامه می

زیبایی، خوبی نیست، سودمندی نیست، تناس  و توازن و هماهنای نیسذت، زیبذایی حتذی 

: 2111و نذه خذود آن )افلذاطون، لذت نیست. سودمندی و ... نتیجه و معلول زیبایی اسذت 

412-112.) 

زیبا، آن است »دهد: پس زیبا چیست  افلاطون در رسالۀ مهمانی پاسخ نهایی را ارائه می

 های ذیل است:، زیبایی مطلقی که دارای ویژگی«ای از زیبایی مطلق داشته باشدکه بهره

شذود و تذر میرود و نه ب ر آید و نه از میان میوجود میموجودی سرمدی که نه به -

 تر. نه کوچک

از جمیع جهات زیباست، چنان نیست که از جهتذی زیبذا و از لحذاظی زشذت باشذد؛  -

 یعنی زییایی خالص است.

 پذیرد.هرگ  دگرگونی نمی -

 اش بنفسه و لنفسه است.زیبایی -

 .(216هاست )رسالۀ مهمانی: منشأ تما، زیبایی -

شذوند کذه ب میبنابراین هنرهایِ زیبا زمانی ارزشی هستند؛ یعنذی زمذانی زیبذا محسذو

 ای از زیبایی مطلق داشته باشد.شناختی بهرهلحاظ هستیبه

کنذد: وی در بررسذی افلاطون در رسالۀ جمهوری بذه ایذن ویژگذی صذراحتاً اشذاره می

گوید: در داستان خواه حماسذی باشذد و خذواه تراژدیذک، خذدا بایذد محتوای هنر ادبی می

( و اینکه خدا نیذک اسذت )و زیبذایی( و 144: 2111چنانکه هست، نماینده شود )افلاطون، 

 تواند سرچشمۀ بدی و مسب  بدبختی باشد )همانجا(.نمی

تعبیری بنابراین هنرمند ارزشی از دیدگاه افلاطون آن است که بتوانذد ذات زیبذایی و بذه

 کنندۀ خیر و نمایندۀ خداوند باشد.حکایت

افلاطون در توصیف آفریدن یذا د. گری باید از نور آفریدن و تولید باشالبته این حکایت

ای که عنوان یک ویژگی مهم هنر ارزشی در رسالۀ مهمانی از زبان دیوتیما )کاهنهخلاقیت به
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آور، تذا مقصذود، را مثذالی مذی»گوید: در تعریف عشق معلم سقراب بوده است( چنین می

چی ی از نیستی بذه دانی که آفریدن انوار گوناگون دارد، زیرا هر کار سب  شود دریابی؛ می

رو هنرهذا خاصذیت آفریذدن دارنذد و همذۀ هنرمنذدان هستی آید، آفذرینش اسذت. از ایذن

 اند. آفریننده

 گفتم: درست است. 

هذایی شوند. بلکه نا،دانی همۀ هنرمندان آفریننده نامیده نمیهمه چنانکه میگفت: با این

کنیم و نذا، عر و موسذیقی را جذدا مذیگوناگون دارند. ما یونانیان از میان همۀ هنرها تنها ش

« نذامیم و اسذتادان آن را آفریننذدهدهیم و تنها آن را آفریذدن میکلی همۀ هنرها را به آن می

 (.419: 2111)افلاطون، 

عشذق عبذارت »گویذد: افلاطون در جای دیاری از رسالۀ مهمانی در تعریف عشذق می

افرادی هستند کذه »گوید: ی همچنین میو«. است از اشتیاق به دارا شدن نیکی برای همیشه

گوئیم، بلکه تنها کسانی را عاشق اند، ولی به آنها عاشق نمیدنبال نیکیهای مختلف بهاز راه

گیرنذد و آن راه و مسذیر وجوی آن مقصود راهی خاص در پذیش مینامیم که در جستمی

 )همان(.« فقط تولید امر زیبا )و نه خود زیبایی( است

رود، معنذای کار مذیمعنای شذعر بذهکذه امذروزه بذه (poeste)« پوئست»قدیم در یونان 

: 2111معنای آفریننده بوده است )افلذاطون، شاعر به (poete)« پوئت»آفریدن داشته است و 

 ، حاشیه(.291

 برترین هنر ارزشی 

ایی کنذد )بیشذترین بهذره از زیبذافلاطون در رسالۀ مهمانی برترین هنر را فلسفه معرفذی می

که از قذول مذرد، « کبس»مطلق از آن فلسفه است(، هناامی که سقراب در برابر این پرسش 

که وی پیش از این )تا قبل از زنذدان( شذعری نافتذه،  کند، اینکه چه رازی استمطرح می

که در خواب به من امذر شذد »ولی از وقتی که به زندان افتاده، شاعر شده است؛ پاسخ داد: 

تدا فکر کرد، مرا به کاری که در همۀ عمر پیشۀ خذود سذاخته بذود،، امذر در هنر بکوش. اب
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ولی احتیاب کرده و بذه آنچذه مذرد، هنذر « فلسفه برترین هنرهاست»کردند؛ فلسفه چرا که 

 (.62: 2111)افلاطون، « نامد روی آورده و شعر نی  باویممی

فلسذفه را، پذرداختن بذه افلاطون در سراسر رسالۀ فایدون راه نمایاندن زیبایی مطلق در 

های ظاهری ج  به مقذدار ضذروری ها و زرق و برقروح و تهذی  نفس و دوری از هوس

 (.62داند )همان: برای زندگی و خلاصه آزادی روح از تن و قیدهای و بندهای تن می

زیبایی مطلق را از طریق تهذی  نفس و دوری  پس فلسفه، برترین هنر ارزشی است که

 دهد.های ظاهری )ج  به مقدار ضروری برای زندگی( نشان میزرق و برقها و از هوس

 )اخلاقی( ملاک کاربردی .3 .1 .2

کند این بود که هنر ارزشذی ملاک دیاری که افلاطون برای تبیین معنای هنر ارزشی بیان می

أ کاربرد اخلاقی دارد؛ چرا که از دیدگاه افلاطون، روح آدمی مرک  از دو ج ء شریف )منشذ

تعقل و خردورزی( و ج ء فرومایه )منشأ احساسات و عواطف زودگذر و حقیذر( اسذت و 

لازمۀ تعالی معنوی بشر، کنترل ج ء فرومایه و تقویت ج ء شریف خواهد بذود. بذه عقیذدۀ 

دلیل نیروی غریبی که در خود نهفته دارد، به مردمان شذریف کذه افلاطون هنر غیرارزشی به

ها در امذان رساند و تنها عذدۀ کمذی از ایذن آسذی د، آسی  میدوستدار نظم و خرد هستن

جای اینکذه قذوای شذهوانی را (. اشذعار غیرارزشذی بذه619: 2111خواهند بود )افلذاطون، 

فرمانبردار ما کنند تا زندگی ما قرین نیکبختی شذود، موجذ  طغیذان و سرکشذی ایذن قذوا 

که بر همین اساس مورد نقذد افلذاطون (. در اینجا به دو گونه از هنر )616شوند )همان: می

 شود:اند( اشاره میقرار گرفته

های زمذان بندی موسیقیالف( موسیقی: افلاطون پس از بررسی محتوای سرود، به دسته

 کند:بندی میخویش پرداخته است و آنها را در چهار گروه دسته

 های ح ین. موسیقی -

 های مجلس لهو و لع  )مستان(.موسیقی -
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 کوشی دلیران هستند.های حماسی که بیانار مبارزه و سختموسیقی -

 (.141های آرامشبخش که موج  خویشتنداری هستند )همان: موسیقی  -

ها را بذه یذک سذو پس همۀ این موسذیقی» گوید:های ح ین میافلاطون دربارۀ موسیقی

خذواهیم بذا شذهامت و نیرومنذد بذار آینذد، خواهیم نهاد، زیرا حتی برای زنان کشور که می

های مجذالس مسذتان را نیذ  شایسذتۀ )همان(. وی موسذیقی« نامناسبند تا چه رسد به مردان

ها در آرمان شذهر افلذاطون جذای ندارنذد. او داند، پس دو گروه از آهن مردان جنای نمی

 های ذیل باشند: پذیرد که دارای ویژگیهایی را میموسیقی

که با آوا و شیوۀ گفتاری مردی دلیر تناسذ  داشذته باشذد تذا در هناذا،  سیقی. آن مو2

 ها، رن  رخسار نبازد و از پایداری دست برندارد.ها و رنجخطر، جن ، برخورد با سختی

. نوعی موسیقی که در هناا، آرامش نی  متناس  حال همذان مذردان اسذت، موسذیقی 4

ویشتندار باشند و پای از دایذرۀ اعتذدال بیذرون خواهد بود که موج  شود مردان پیوسته خ

 (.492: 2113ننهند و به آنچه پیش آید، خشنود باشند )موسوی،

 ۀسخن گفتن آنذان دربذار وۀطور کلی به شیگیری افلاطون به شاعران، بهخردهب( شعر: 

 قبیذلهذایی از ایذن هان دیار، درست و نادرست، زنذدگی قهرمانذان و موضذورج خدایان،

 .شودمیمربوب 

هذایی کذه امذروز گفتذه داسذتان»... گویذد: چنین می ابها، در زبان شعر ۀدربارمثلاً وی  

در اسذاطیر  یرحمذسنادل و بی ۀاینکه هرا )همسر و خواهر زئوس که اله شود، از قبیلمی

آید( چاونه به دست پسرش در بند کشیده شد، یا هفایسذتوس را چاونذه می شماریونان به

از آسمان به زمذین انذداخت  ،خود دفار کند ۀاینکه خواست از مادر زجردید پدرش به جر،

کذار ه بذهرها اسذتعاهای خدایان که هومر نقل کرده است، چه در این داستانیا داستان جن 

زیذرا کودکذان و  ؛ی در کار نباشد، نبایذد در شذهر پذیرفتذه شذونداچه استعاره رفته باشد و

د چه چی  استعاری است و چه چی  استعاری نیست، و هر چذه توانند تمی  دهنجوانان نمی

رو، بایذد بسذیار دقذت هرگ  زدوده نخواهد شد. از ایذن ،ذهن آنان جای گیرد از کودکی در
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هایی بسیار خوب و مشوق آنهذا بذه کسذ  شنوند، افسانهچی هایی که می شود که نخستین

 (.134)همان:  «ضیلت باشدف

که هنر غیرارزشی به دگرگونی روان از حالتی به حالت دیاذر افلاطون بر این باور است 

انجامد و هدف از آن شبیه شدن هر چه بیشتر به سرمشق تقلید است، خواه این سرمشق می

دارد روست که او پاسداران آرمان شهر را از ایذن کذار بذاز مذینیک باشد، خواه بد و از این

راهبرشان صرفاً عقل باشد،  دد و زمانی که بایگذارتأثیر می مرد، بر عواطف( و 611)همان: 

و از حساسیت اخلذاقی و  کندمیشخصیت را تضعیف که این امر انای د احساساتشان برمی

 (.22: 2141، ووادیسواف) کاهداجتماعی انسان می

 کند.هنر غیرارزشی ارزش اخلاقی را تأمین نمی تربه عبارت دقیق

شذعر، شذاعر و سوفیسذت در نظذر وی یکسذان  نسبت بذه سختایری افلاطون با وجود

که شذاعر بذرای پذیرد، در حالیبه درون خود نمی نیستند: شهر آرمانی افلاطون سوفیست را

اگر شاعری در زیباشهر پذیرفته نشذود، بذا  شود.آموزش شهروندان جوان آن فراخوانده می

بتوانذد  اگر انسانی کذه .: »..شدو به شهر دیاری روانه خواهد  شودای میرفتار شایسته وی

بیایذد و بخواهذد  با مهارت تما، به هر شکلی درآید و از همه چی  تقلید کند، ن د ما به شهر

داشذتنی دوست را به نمایش درآورد، بر او، چون بر موجودی مقدس، شافت و اشعار خود

باشذد،  ست کهن اگوییم چنین مردی در شهر ما نیست، و روا همیبریم و به وی مینماز می

 کنذیمروانه می نوار پیچیدیم وی را به شهر دیاری ،و پس از آنکه بر سرش )عطر( پاشیدیم

 (.141: 2111)افلاطون، 

 . ملاک و معنای هنر غیرارزشی 3

هایی از هنرهای تقلیدی را )که در این پژوهش اکنون سؤال این است که چرا افلاطون گونه

 یرد پذغیرارزشی ناماذاری شده است( نمی
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هذای هنذر تذوان ویژگیدهذد، میهرچند افلاطون فهرستی از دلایل نپذذیرفتن ارائذه نمی

طور پراکنده در آثار افلاطون در باب مطال  و آرایی که به غیرارزشی )تقلیدی ناپسند( را از

 ها عبارتند از:ترین این ویژگیهنر وجود دارد، استخراج کرد که مهم

شناختی است؛ به این معنذا های غیرارزشی، ضعف معرفت. اولین ویژگی یا ضعف هنر2

که هنرمند غیرارزشی کارش تقلیدی از صورت و ظاهر است، نه حقیقت شیء. افلاطون در 

دانذد و نقذاش از دیذدگاه وی ماننذد فذرد رسالۀ جمهوری نقاش را هنرمنذد غیرارزشذی می

آفتذاب، سذتارگان، و تمذا، تواند نمذودی از طور که چنین فردی میدست است؛ همانبهآینه

توانذد نمذودی از های طبیعی را نه حقیقت آنها را در آینۀ خود بسازد، نقذاش نیذ  میپدیده

 (.946های طبیعی نه حقایقشان را به تصویر بکشد )همان: پدیده

 چی ها راستین و ماهیت ذات نقاشی هنر آیا»گوید: گفته میافلاطون در تأکید سخن پیش

 اسذت حقیقت تقلید نقاشی عبارت دیاربه را  آنها تظاهر صور و نمود یا دسازمی مجسم را

 حقیقت از همواره تقلید که شد پس روشن: گفتم .نمود و ظاهر تقلید: گفت ظاهر  تقلید یا

 (.941همان: )بسازد  چی  همه تواندمی متقلد که است علت همینبه و است دور

گویذد، بذه ایذن رۀ جذاودانای روح سذخن میافلاطون در رسالۀ فایدون زمانی که دربذا

کند، آنجا که افلذاطون از دو جهذان حذس و معنذا )خیذال( تر اشاره میطور صریحضعف به

داند، اما جهان معنا )خیال( را در راند و جهان حس را شایستۀ شناسایی دقیق نمیسخن می

. 2و ویژگذی اسذت: داند؛ زیذرا معرفذت واقعذی از نظذر افلذاطون دارای دخور این مقا، می

گیذرد. و بذه نیسذت و آنچذه در حذال شذدن یذا تعلق می« هست». به آنچه 4ناپذیری؛ خطا

 گیرد.صیرورت است، تعلق نمی

بنایراین چون در هنر غیرارزشی الاوبرداری از جهان محسوس )که دستخوش تغییذر و  

 (.66: 2111گیرد، ارزش معرفتی ندارد )افلاطون، تحول است( صورت می
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شناسذانه اسذت؛ . ویژگی و ضعف دیار هنرهای غیرارزشی از دیدگاه افلذاطون هستی4

وی اثر هنری غیرارزشی را برگرفته از خیال )ایده یذا همذان مثذال کذه صذنع الهذی اسذت( 

 داند.داند؛ بلکه آن را برگرفته از مصنوعات بشری مینمی

ای که رد و قبول گونهست؛ بهترین نظریۀ فلسفی افلاطون اترین و بنیادینظریۀ مُثل مهم

شذود. آن موج  ابطال و اثبات بخش معظمی از فلسفۀ افلاطون از جمله فلسفۀ هنر وی می

 باید توجه داشت که عالم مثال از دیدگاه افلاطون عالم عینی است نه ذهنی.

ترین نظرهای خذود را در ایذن بذاب در قالذ  سذه افلاطون در رسالۀ جمهوری صریح 

کند که در این پژوهش برای رعایت اختصذار بذه تبیین می« خورشید»و « غار»، «خط»تمثیل 

شود. افلاطون تمثیل غار را در کتاب هفذتم ایذن رسذاله بذرای گلذاوکن تمثیل غار اشاره می

کننذد همچذون هایی که در ایذن جهذان طبیعذت زنذدگی میدهد: انسانطور توضیح میاین

ی ناخواسته در درون غاری زیرزمینی بذه غذل و زنجیذر زندانیانی هستند که از ابتدای زندگ

توانند بیرون غار و نور خورشید را ببینند. حال تصور کنید که در اند که نمیچنان بسته شده

پشت سر این زندانیان غار )طبیعت( که روی به دیوار درونی دارند، بذر یذک بلنذدی آتذش 

ای اه مرتفع و دیوار کوتاهی مانند پذردهروشن است و بین این زندانیان و آن آتش بیرونی، ر

های حیوانذات ها و پیکرههایی که مجسمهوجود دارد؛ آنااه در سراسر این راه مرتفع، انسان

کنند نحوی که آنچه با خود حمل میگذرند، بهکنند؛ میو چی های دیار را با خود حمل می

حبوس در غار، چون رویشان به دیذوار شود. اما این زندانیان مبر بالای دیوار کوتاه ظاهر می

های اشیایی را که روی دیوار غار افتاده اسذت، های خود وسایهتوانند سایهدرونی است، می

ببینند. حال اگر این زندانیان غار، رهایی یابند و بیرون از غار بروند و به آنها گفته شود کذه 

انذد و آنهذا را بذه دروغ دیدها میهای آنهذا ربه واقعیات که پیش از این )درون غذار( سذایه

پندارنذد کذه شذوند و میعلت درخشندگی زیاد نور کذور میپنداشتند بنارید. بهواقعیت می

های بیرونی هسذتند )همذان: تر از واقعیتاند، واقعیهایی که در غار با آنها مأنوس بودهسایه
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گیرد بهره می« idea & eidos»های همین علت افلاطون برای مُثل از واژه(. به2199-2193

 (.1: 2139هستند )نجفی افرا، « واقعی»معنای که هر دو به

زنذد، بذه ضذعف افلاطون هناذامی کذه بذرای تبیذین معنذای تقلیذد، تخذت را مثذال می

 گوید که سه نور تخت داریم: کند و میشناسانۀ هنرهای غیرارزشی اشاره میهستی

 تخت باشد. سازد که همان ایدۀتختی که خدا می -

 سازد.دو، تختی است که نجار بر اساس ایده یا همان مثال تخت را می -

 کشد.شده توسط نجار به تصویر میو در آخر تختی که نقاش از تخت ساخته -

 گوید:آنااه پیرامون تخت سو، )که تصویری بیش نیست( می 

 د توان سازندۀ تخت خوانگویی  او را هم میگفتم: دربارۀ نقاش چه می»

 گفت: نه.

 گفتم: پس در مورد تخت، او چه کاره است 

 کند.سازند، تقلید میگفت: به عقیدۀ من او از چی ی که آن دو )خدا و درودگر( می

گفتم: بسیار خوب. آیا سازندۀ چی ی را کذه از حقیقذت سذه مرحلذه دور اسذت، مقلذد 

 نامی می

 (.943: 2111)افلاطون، « گفت: آری

 کند: مر ناپسندی معرفی میافلاطون تقلید را ا

یاید گفتم: پس فن تقلید، که خود پست و فرومایه است، با ج ء پست روح ما پیوند می

 (.611آید )همان: وجود میای بهو از این پیوند فرزند فرومایه

شناختی از حقیقت )مصذنور لحاظ هستیطورکه گفته شده، بهچرا که این تصویر همان 

ست. افلاطون حتی تخت دو، را هم در مقایسذۀ بذا تخذت اول مذبهم خدا( سه مرحله دورا

 داند:می

آور نیست اگر باوییم چنذان مصذنوعی )مصذنور درودگذر( در مقذا، گفتم: پس شافت

 (.943مقایسه با موجود حقیقی سرمدی، چی ی مبهم وتاریک است )همان: 
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از دانذش هنذری و بهره بودن هنرمند تقلیدی )غیرارزشذی( . ویژگی یا ضعف سو،؛ بی1

ارادۀ انسانی است. هنر مورد پذیرش افلاطون، هنری مبتنی بر دانش و ارادۀ بشری است. در 

 شود:این خصوص یه نقد افلاطون در سه رشتۀ هنری پرداخته می

ایجذاد را  غیرواقعذی یفقذط صذورت ،نقذاش هماننذد آینذهاز نااه افلاطون الف( نقاشی: 

و صذورت است  محسوس با می  تحریر ۀدر مقایس می ( )تصویر . محصول کار نقاشکندمی

مثالی آن، دو مرحله از حقیقت فاصله دارد. اثر نقاش هیچ دلالتی بذر راهیذابی او بذه دانذش 

؛ چذون نقاشذی کذه دارددلالت  غیرحقیقیبر ساخت یک صورت  صرفاً بلکه ؛حقیقی ندارد

هذارت بیشذتری دارد، دوز مکند، در خصذوص اینکذه کذدا، کفذشدوزی را نقاشی میکفش

ولی اگر بذه حقیقذت آنچذه از »ورزد. دلیل اینکه وی از روی دانش، هنر نمیناتوان است. به

گماشت تا به تقلید داشت، بیشتر به ایجاد خود چی ها همت مینمود، دانش میآن تقلید می

داشذت کذه جا گذارد، و بیشتر دوست میکوشید تا آثار زیبای چندی از خود بهاز آنها و می

 (.941)همان: « ستایش شود تا خود ستایشار باشد

انذد ولذی دانذش آن ها و فضایل سذخن گفتهب( شعر: افلاطون شعرایی را که در زمینۀ حرفه

حذال از هذومر »گیرد: اند را نی  به نقد میها را ندارند یا حقایق آن فضایل را دریافت نکردهحرفه

پرسذیم اند به ما جواب گوینذد، نمیی های دیاری که گفتهخواهیم دربارۀ چو شاعران دیار نمی

آیا کسی در میان ایشان پ شکی زبردست بوده است یا اینکه تنها از زبان پ شکان سذخن گفتذه و 

تقلید کرده است، کدا، بیماری است که شذاعری چذه در گذشذته و چذه اکنذون، بذه درمذان آن 

(. بنذابراین چنذین شذاعرانی 944)همذان: « اسذتطورکه اسکلپیوس انجا، داده پرداخته باشد، آن

 آید و نه خود دانش آن کار را دارد.کار میپردازند که نه بههمچون نقاش به بازآفرینی چی ی می

گیرد که موضذور اشذعار ج( روایتاری: در رسالۀ ایون وقتی سقراب از ایون اعتراف می

انذد بذین اشذعار دو شذاعر بذ ر  توپرسد که آیذا میهومر و ه یود یکی است؛ از ایون می

توانذد دربذارۀ گویذد کذه فقذط مییونانی؛ یعنی هومر و ه یود داوری کند  او در پاسذخ می

 اشعار هومر سخن باوید.
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 دوسذت گرامذی علذت آن اسذت کذه »گویذد: اما سب  چیست  سذقراب در پاسذخ می 

توانسذتی دربذارۀ یتوانی دربارۀ هومر از روی هنر و شناسایی سخن باویی، وگرنه متو نمی

)افلذاطون، « همۀ شاعران با همان چالاکی سخن برانی، چه هنر شعر یک هنذر بذیش نیسذت

2111 :914.) 

اینذک بذار دیاذر »کنذد: سقراب مجدداً پاسخ سؤال ایون را در جای دیاذری تکذرار می

 مانی ولی دربارۀ دیار شذاعران هذیچگویم علت اینکه تو در تفسیر سخنان هومر در نمیمی

(. 916)همذان: « گویی زادۀ دانش و هنر تو نیستدانی، اینست که آنچه دربارۀ هومر مینمی

عبارت بهتر دانش شاعری را نداشته است، تا بتواند پیرامون همۀ پس ایون هنر شاعری یا به

 اشعار سخن براند و داوری کند. 

دانذد. وی جذبۀ الهذی میافلاطون توانایی ایون در تفسیر اشعار هومر را ناشی از اراده و 

گذویی، زادۀ آنچذه دربذارۀ هذومر می»گوید: گفته از رسالۀ ایون چنین میدر ادامۀ کلا، پیش

 )همانجا(.« دانش و هنر تو نیست بلکه ناشی از اراده و جذبۀ خداست

در واقع افلاطون در این بخش بر سهم انسانی در تولید هنرهای زیبا تأکید دارد و شذاید 

که افلاطون توانمندی ناشی از اراده و جذبۀ الهی را که بدون دخالذت دانذش و  بتوان گفت

داند؛ یعنی شعرِ شاعران فاقد اراده، چون فعل انسذانی محسذوب ارادۀ انسانی باشد، هنر نمی

تعبیری ایذن دسذته از شذاعران بسذان گیذرد و بذهشود، در زمرۀ هنرهای زیبا قذرار نمینمی

 (. 21: 2132)اتیناهاوزن، های خداوند هستند وردست

عنوان شرب لاز، نه کافی( در تولید هنر از بنابراین اهمیت نقش دانش و ارادۀ انسانی )به

تر و دانشذش از آن بیشذتر دیدگاه افلاطون نی  روشن شد و هر چه سازنده بر هنرش مسلط

هی کامذل دوزی که به کار خود آگذاباشد، افلاطون ارزش بیشتری برای او قائل است. کفش

 کشد، برابر نیست.دارد، با نقاشی که نقشی را بدون علم به آن به تصویر می

داند و شرب دیاری . افلاطون دانش هنری و ارادۀ انسانی را برای تولید هنر کافی نمی2

کند که هنر نی  باید برخاسته از روح و عمق وجودی آدمی باشذد را در این زمینه مطرح می
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فرشتاان هنر الها، بایرد. پس ضعف دیار هنر غیرارزشذی آن اسذت کذه و هنرمند باید از 

برخاسته از روح و عمق وجودی آدمی نیست. توضیح آنکه افلاطون شذعر را هنذر تولیذدیِ 

از بذین »گویذد: کنذد و میعنوان فرزند روحذانی یذاد میداند و از شعر بهبخش روحانی می

فریذدن روحذی را برتذر از زاد و ولذد جسذمانی مشتاقان به تولید فقط آنهایی که تولیذد و آ

آورند. اما اینکه فرزندان و یا به تعبیر دیار تولیذد روح وجود میدانند، فرزندان روحی بهمی

چیست  افلاطون پاسخ می دهد: دانش و فضیلت انسانی که زادۀ شعرا و هنرمندان راسذتین 

کار یدن جوامذع و خانوادهذا بذهها دانشی است که برای سامان بخشاست. و والاترین دانش

 (.219تا  211)همان: « است "عدالت"و  "خویشتنداری"آید، 

شذود، شذاعران را افلاطون همچنین در رسالۀ قوانین که آخرین نوشتۀ وی محسذوب می

دانید مجذوبان خدا هستند و به یذاری شاعران چنانکه می»کند: مجذوبان خداوند معرفی می

های گیرند )در اینجا شذاعران دیاذر وردسذتخدایان دانش و هنر میالهامی که از پریان و 

گیرند و بر اساس دانش( گاه گاه حقذایق را بذه اختیار نیستند، بلکه از فرشتاان کمک میبی

 (.614: 2111)افلاطون، « آورندزبان می

از مطالبی که در تمجید و مذمت هنرهای زیبا در ضعف سو، و چهار، بیان شده اسذت. 

شود که از دیدگاه افلاطون در تولید هنرهذای زیبذای ارزشذی، دانذش ن نتیجه گرفته میچنی

 هنری با الها، خدایان پیوند دارد.

های غیرارزشی فاقذد کذاربرد اخلذاقی هسذتند کذه ایذن بحذث . به نظر افلاطون هنری9

 صورت مبسوب در تبیین ملاک کاربردی هنر ارزشی گذشت.به

 گیرینتیجه

نحوی که در عصر حاضر مصطلح است، در دوران افلاطون مطرح ای زیبا، بههرچند هنره -

طور پراکنده در باب هنرهای زیبا بیان کذرده مطال  و آرایی که افلاطون به توان ازنبوده، می

 کرد.نظر وی را کشف  است،
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تذوان معنای تقلید و محاکات از دیدگاه افلاطون را میبه (mimesis)« میمسیس»واژۀ  -

 های هنرهای زیبا دانست.ز ویژگیا

؛ کذه در جهذت زیبذایی حرکذت «ارزشی» اند:از دیدگاه افلاطون هنرهای زیبا دو گونه -

 کند. ؛ که در جهت زیبایی حرکت نمی«غیرارزشی»کند و می

 الهی داشته باشد. ای از زیبایی مطلق؛ یعنی منشأزیبایی آن است که بهره -

های زیبذا از دیذدگاه افلذاطون، الهذی بذودن آن اسذت و بارزترین ویژگی ارزشی هنر -

کننذدۀ هنرمند ارزشی از دیدگاه افلاطون آن است که بتواند ذات زیبایی و به تعبیری حکایت

 گری باید از نور آفریدن و تولید باشد.خیر و نمایندۀ خداوند باشد؛ البته این حکایت

معطوف به هنرهای غیرارزشذی؛ افلاطون مخالف مطلق هنر نیست؛ بلکه مخالفت وی  -

 یعنی بخشی از هنرهای تقلیدی است.

افلاطون توانمندی ناشی از اراده و جذبذۀ الهذی را کذه بذدون دخالذت دانذش و ارادۀ  -

داند؛ شعر شاعران فاقد دانش و اراده، چذون فعذل انسذانی محسذوب انسانی باشد، هنر نمی

 گیرد.شوند، در زمرۀ هنرهای زیبا قرار نمینمی

افلاطون ضمن تأکید بر دانش هنری؛ دانش هنری و ارادۀ انسانی را بذرای تولیذد هنذر  -

کند که هنذر نیذ  بایذد برخاسذته از داند و شرب دیاری را در این زمینه مطرح میکافی نمی

 روح و عمق وجودی آدمی باشد و هنرمند باید از فرشتاان هنر الها، بایرد.

 با الها، خدایان پیوند دارد.از دیدگاه افلاطون دانش هنری  -

هنر غیرارزشی فاقد کاربرد اخلاقی اسذت؛ چذرا کذه از دیذدگاه افلذاطون، روح آدمذی  -

مرک  از دو ج ء شریف )منشأ تعقل و خردورزی( و جذ ء فرومایذه )منشذأ احساسذات و 

عواطف زودگذر و حقیر( است؛ و لازمۀ تعالی معنوی بشر، کنترل ج ء فرومایذه و تقویذت 

 ریف خواهد بود.ج ء ش
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