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  دشمنان جمهوري
  افالطوني شهر بررسي علل اصلي اخراج شاعران از آرمان

  *برزي ةزاد اسمعيلعليرضا 

  چكيده
شعر  ةدربار جمهوري ةرسالافالطون در  ي است كهبررسي ديدگاههدف اين مقاله 

تا با خوانشي جزء به جزء از متن رساله  ش بر آن استكوش .است داشته و شاعران
و  افالطون ةانديشدست از  يكبرخي مفسران تفسيري  ةانديش گيري از و نيز با بهره
  .دست دهيم  هب مجالدر اين  سازگار با آن

كه باتوجه به مضمون ده كتاب ايـن رسـاله سـنتي    ن امطابق سنت اغلب مفسر
  .ايم كرده متمركزو دهم  ،ي دوم، سومها خوانش خود را بر كتاب ،ستادرست 
  .مردم ةتود، تقليد، شعر، شاعران، يجمهور ةرسالافالطون،  :ها هواژكليد

  
  مقدمه. 1

مـا  «: نويسد مي ،فيلسوف مشهور روزگار ما ،)Alain Badiou, 1937( طور كه آلن بديو همان
روزگـارش   يهنرهـا  ةكـه خـود در همـ    ،فلسـفه  بانيكه  يمرو شو بايد با اين واقعيت روبه

را اذن حضـور   يهنـي م يو آوازهـا  ينظام يقيموس فقط يجمهور ةدست بود، در رسال يرهچ
 را آن توان نمياما هرگز  ،است ناپذير انكار يتيواقع ينا). Badiou, 2005: 1( »داد] ينهدر مد[

ـ  نظر گرفتدر ساده واقعيتي  اه همـواره محمـل  ديـدگ  يـن ا. پـذيرفت  سـطحي  ييلـ دال او ب
. طرح شده استمآن  موردي بسياري در ها تفاسيري بسيار متنوع و گاه متضاد بوده و پرسش

ـ  آيا توان به اين پرسش اشاره كرد كه مي جمله از فريبنـده و   ذاتـاً  شـعر  يـن توجيـه كـه   ا اب
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شـامل   صـرفاً  ايـن منـع   گيرد يـا  مي دامن ذات شعر را» منع افالطوني« ،كننده است منحرف
 پرسشي ؟ اينشود مي كاربرد خاص آن توسط شاعران و محتواهاي توليدشده توسط ايشان

. و همه بر سر آن پاسخ توافـق داشـته باشـند    نيست كه پاسخي قطعي به آن داده شده باشد
شـعر   كـه  قـرار اسـت   ينخواهد بود از ا يزخوانش ما نگر  كه هدايتاين پرسش ديگر  بيان

؟ و پرسشي وابسته به قبلي و به همان يا شاعر افالطون است ئاليدا يجمهور يدشمن اصل
  ؟تواند در كار باشد مي سومي نيز ةگزين آيا :اندازه مهم

هاي  كه بحثجمهوري  ةاز رسال و دهم ،هاي دوم، سوم كتاب ةمرور دقيق و نكته به نكت
برخـي   ، در كنار نظرداشتن بـه است ها مطرح شده و به طور خاص شعر در آنپيرامون هنر 

شروح و تفاسير معتبر، در پرهيز از درافتادن بـه دامـن نگـاهي     رساالت ديگر افالطون و نيز
رو روش مـا   از ايـن . تواند بسيار سودمند باشد بر برخي عبارات خاص مي مبتنيسويه و  يك

  .در تحقيق حاضر چنين خواهد بود
  

  ي دوم و سوماه بكتا. 2
باب سودمندي  سقراط در نظر و بيان جمهوريپس از طرح پرسش از عدالت در كتاب اول 

 يجآثـار و نتـا   ةخواهند كه نه دربار يبحث از سقراط م يفانم حرابتداي كتاب دو عدالت، در
 عدل و ظلم مورد بحث عدل. گو كندو گفت» خود ظلم«و » خود عدل« يستيچ ةبلكه دربار
   به كند كه ياما سقراط استدالل م؛ فرد يكدرون روح  ييها يژگيو يعني ،است يو ظلم فرد

 يشـهر بررسـ   يكدر درون  نخستها  يژگيو يناگر ا فرد، با مقايسه در شهر بزرگي علت
 يـز فـرد ن  يـك ها را بر روح  توان آن يگاه م داد و آن يصتوان تشخ يتر م را ساده ها آن ندشو
 يـم، شـهر را درنظـر آور   يـدايش پ ياگر چگونگ«فرض كه  ينسقراط با افزودن ا. داد يقتطب

/ 2 :1380افالطـون،  ( »توانست به چگونگي پيدايش عدل و ظلم در آن پـي ببـريم   يمخواه
  .دپرداز مي ريزي يك شهر خيالي طرح به، )867

 از نظـر  .دكن يم يشهر را بررس يك ةجزء به جزء عوامل برسازندبحث  ةادامسقراط در 
. آيند نميها بر آن رفع ةعهدتنهايي از  كه به و اينعلت پيدايش شهر نيازهاي آدميان است  ،او

و اقدام به رفع اين نيازهـا خـود    ستا خوراك و پوشاك و مسكن به نيازها  آن ينتر ابتدايي
. ندهست گوناگون مشاغل مورد نياز ورد كه همان ابزارها و وسايلآ مي نيازهاي ديگري پديد

آيا بهتر است هركس  .ساز دارد شود كه پاسخي سرنوشت مي پرسش مهمي مطرح ،جا در اين
طور خاص و در تمام وقت خود به يك پيشه بپردازد و مايحتاج همگـان را در آن زمينـه    به
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مايحتاجش را خـودش فـراهم    ةهمكه هركس وقت خود را تقسيم كند و  اينفراهم كند يا 
اسـت   تـر  و آسان سقراط در آستين دارد اين است كه قسم اول بهتر خود سازد؟ پاسخي كه

كه هركس كه تمام وقتش را به يك كار اختصاص دهد در آن كـار   ايننخست  ،علتبه دو 
كه  اينيقين بهتر خواهد بود و ديگر  دست خواهد آورد و محصول كارش به همهارت كافي ب

 »شـده اسـت  ركس بـراي كـاري سـاخته    مردم از حيث ذوق و استعداد برابر نيسـتند و هـ  «
اش  پيشـه  يگانـه هر افالطون هر نيازي يك متخصـص دارد كـه   در ش ينبنابرا). 869  :همان(

  .تر كمو نه  تر بيشبرآوردن همان يك نياز است، نه 
و بـه   شود يم تر بيشها  يشهمرد، تعداد پش تدريج كه سقراط نيازهاي ضروري را برمي به

 يـان، اتشكل از كشاورزان، بنّم يا جا كه جامعه تا آن. يابد مي يشافزا يزشهر ن يتتبع آن جمع
گونـه   زندگي اين مردمان بـدين . آيد پديد ميو مزدوران  ،اراند گران، بازرگانان، دكان صنعت

و روي بسـتري  ...  شان از آرد جو و گندم است خوراك...  كنند و مي كار ...«خواهد بود كه 
در  ،سـپس . خوانند مي و سرودهايي در ستايش خدايان...  نشينند مي از شاخ و برگ درختان

  ).873 ،872 :همان( »... خوابند مي ديگر يكآغوش 
 تـر  بـيش گشـايد كـه ايـن جامعـه      مـي  يكي از حريفان بحث لب به اعتراض ،جا ايندر 

اي  جامعـه  ةدربـار ست كه بحث بـا تحقيـق   ا آن او خواستار. ست تا آدميانها سزاوار خوك
د گويـ  مـي  صراحت به ،دهد مي او تن ةخواستسقراط گرچه به . گر و پرتجمل ادامه يابد توان
؛ اسـت  كـه او ترسـيم كـرده   ) 873: همان( »ستا درست و سالم همان ةجامع«او  ةعقيدبه 

 اسـت  »خواران بازگشته بـه طبيعـت   اجتماعي از گياه«كه به تعبير يكي از محققان  اي هجامع
)Aune, 1998: 1.(  

سـتايش  در  ييسرودها« فقط بودن دارداز هنر ييدرست و سالم بو ةجامع يندر اچه  آن
كنـد   مي گيرد و شروع به رفع نيازهايي مي بحث را پي ةاداماما وقتي سقراط  ،است» خدايان
... «: شـود  مـي  سرازيراهل هنر به شهر  يلناگهان س به اند يضرور  يرغ و تجملي او نظركه به 

ي ديگـر بـه تقليـد    ا ه پردازنـد و پـار   مـي  ي زيبـا ها تقليد اشكال و رنگاي به  مقلدان كه پاره
گـران و رقاصـان و مـديران     چنين شاعران و راويان و نمايش همصداها و ساختن موسيقي، 

آميـزي بـراي    پيام محبـت  طرز بياناين  ،ديدتر بي). 874/ 2: 1380افالطون، ( »... تماشاخانه
 .نداردهنرمندان 
كـه مـردم در برابـر     هنگامي .جنگ را يافته است أمنشكند  مي سقراط ادعاجاست كه  اين

به ضروريات  فقطكه  ،سالم خويش ةجامعآيند و از حدود  ميپاي در  ازاندوزي  شهوت مال
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 تـر  بـيش يابـد و نيازمنـد زمـين     مي جمعيتشان افزايش ناگزيركنند  مي تجاوز ،اكتفا كرده بود
شدن آتش  دوختن به زمين همسايه و افروخته همان و چشم تر بيشخواست زمين . شوند مي

ديگـر   اي ديگر از افراد يا درواقع پيشه اي براي جامعه طبقه بايد ،علت  ينهم به. جنگ همان
كـه در دموكراسـي مشـاركتي آتـن آن      درحالي. است پاسداري ةپيش و آن نيز درنظر گرفت

ـ  يـل بر اسـاس دال  ،)Aune, 1998: 2(شد  يم تش مردمي بهره گرفتهروزگار از ار گفتـه   يشپ
اعـالم   يمخالفت خود را با طـرح ارتـش مردمـ    صراحت به، سقراط يگ يشهپ اصل تك يبرا
 مشـغول  خود پيشةبه  صرفاً يدافراد با يگرچون د هم يزپاسداران ن ينكه ا يدگو يكند و م يم

  .ر وارد نشونديگد يباشند و در كارها
رخ  رفتـه  رفتـه  مشـكالت و  اسـت  دهيسـر رسـ   دغدغه به يآزادانه و ب يپردازايؤزمان ر

 مورد كيحداقل در  يگ شهيپ اصل تك يبراسو سقراط حاضر نشده است  كياز ند؛ينما يم
 يديـ تأك ،بر آن اصـل  ،مورد خاص نيكار در ا تياهم علت  به يحت بلكه ،دشو قائل استثنا

زند افكـار  فر نيا به رفته،گ شكل تازه طبقة نيحاال كه به ا گر،يد يسو و از است كرده ژهيو
ـ  ست؟يچ وحشت نيعلت ا. شود يم زيكند جانش از وحشت لبر ينگاه م ش،يخو تـر   شيپ

 ياسـتعدادها  انيـ اظهـار داشـته اسـت كـه آدم     يگـ  شهيپ اصل تك ليدال يبررس درسقراط 
 يپـس بـرا  . ننـد يرا برگز شيهركدام شغل درخور خـو  ديبا ليدل  نيمه گوناگون دارند و به

و  رومنـد ينـد از تـن ن  ا الزم است كه عبـارت  يخاص يعيطب ياستعدادها زين يشغل پاسدار
و  رومنـد ين كـه طبعـاً   ،را ياگـر كسـان   ؛سـت ا نيهمـ  زيوحشت سقراط ن علت. جان شجاع

و آنـان را   ميبگمـار  يو جنگـاور  يگـر  يمخصوص سـپاه  يها نيوقت به تمر تمام ند،ريدل
قدرت و  يبه اتكا ،شانيد كه اكن تضمينتواند  يم يزيچه چ م،يساز شيپاسداران شهر خو

 ةرا ندرنـد و آنـان را بـرد    شيوطنـان خـو   چون گرگ و كفتـار هـم   شهامت و مقامشان، هم
 يدر روح كسان .درخشد يدر ذهن سقراط م يبرق ،يسرگردان يپس از لخت. نسازند شيخو

 يخصـلت سـوم  ت و شجاع يرومنديبر ن عالوه انتخاب شوند يپاسدار يكه قرار است برا
 هلسـوفان يخصـلت ف  و آن ندنـد م از آن بهـره  زيـ ن لياص يها كه سگ يخصلت .باشد ديبا يزن
)quality of a philosopher( است.  

سـقراط  اگـر در نظـر   . دارد بسيار يتجا اهم يندر ا يلسوفانهخصلت ف يقدق يفهم معنا
بـودن   مراد او از ايـن خصـلت فيلسـوف    اين خصلت فيلسوفانه را دارند، پس قطعاً ها سگ
خصلت فيلسوفانه كسـي اسـت كـه بـا      ةدارند ،جا در اين .كلمه نيست ةشد شناختهمعناي  به

پـس  . نظرش بيگانه بنمايد دشـمن اسـت   هرچيز و هركس كه بشناسد مهربان و با هرچه به
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ر نتـرس بـا   بر داشتن تن مستعد و س كودكاني را بايد براي شغل پاسداري برگزيد كه عالوه
  .و از بيگانگان بيزار اند  آشنايان مهربان

چگونـه بايـد    نـد ا خصالبايد ببينيم كساني را كه داراي آن «بعد از فراغت از اين بحث، 
توجه به اين ). 879/ 2: 1380افالطون، ( »را بايد به آنان آموخت ها   تربيت كرد و كدام دانش

تربيت كودكـاني اسـت كـه قـرار اسـت       ةدرباربحث فقط  ةادامنكته بسيار اهميت دارد كه 
اما اگر گفته شود كه  ،آيد نميميان  بهتربيت ديگر كودكان هيچ سخني  ةدربارپاسدار شوند و 

د، پاسـخ  نتربيت شـو نحو همين به ديگر كودكان نيز مانعي براي اين فرض وجود ندارد كه 
تعدادهاي خـاص او و بـا   اين است كه تربيت هر كودكي از نظر افالطون بايد بر اساس اسـ 

 گـري در او مشـاهده   كودكي كه استعداد آهـن  ،بنابراين. او صورت گيرد ةآيندنظر به شغل 
آن . گران داشته باشد، نـه تربيتـي مخصـوص پاسـداران     شود بايد تربيتي مخصوص آهن مي

 براي اين پيشـه شوند و  مي كودكاني كه سه استعداد يادشده را دارند براي پاسداري انتخاب
  .هاست آن تربيت آنان همان پرورش استعدادهاي طبيعي بخش مهمي از .ندشو مي تربيت

يعنـي شـجاعت و    ،از سه اسـتعداد يادشـده، يـك مـورد مربـوط بـه بـدن و دو مـورد        
تربيت را بايد با تربيـت  كه است  بر اين باورسقراط . اند مربوطبه روح  ،داري دانش دوست

 جمهـوري جاسـت كـه افالطـون در     ايناز . گفتن داستانروح آغاز كرد و تربيت روح را با 
چراكـه منظـور از    ؛شود مي شعر دربارةطور خاص بحث  هنر و به دربارةوارد بحث  ممستقي

  .شوند مي جا همان ماجراهايي است كه در اشعار روايت داستان در اين
خواهـد   از آنـان  در آينده كه جامعهبار بيايد كه روح كودكان مطابق با انتظاري  اين براي
. بايـد رعايـت شـوند    هـا  كنـد كـه در داسـتان    مـي  سقراط اصول چندي را پيشـنهاد  داشت،
 وطنـان خـود بـه بـدي رفتـار      هـم ها پهلوانان يا خدايان با خويشان و  آن يي كه درها داستان

كـس بـا    كه تـاكنون هـيچ  «بايد اين اعتقاد در كودكان ايجاد شود . كنند بايد ممنوع شوند مي
 »داري اسـت  گونـه دشـمني خـالف ديـن     اينوطنان خود دشمني نورزيده و  همن و خويشا

، اند وجود داشته چنين رفتارهايي شوندمرتكب كساني كه  هموارهجا كه  آن از). 881: همان(
 سـودمند  يبه بيان سـقراط دروغـ  و  شود دروغ مي باره گفته چه به كودكان در اين آن درواقع

يعنـي  . خواهـد شـد  » خصلت فيلسـوفانه «رعايت اين اصل باعث پرورش و تقويت . تاس
اصل . استعداد طبيعي مهرباني با آشنايان و دشمني با بيگانگان در آنان پرورش خواهد يافت

 كه به كسي ،راهر بدي  أمنشست كه خدايان بايد فقط علت نيكي دانسته شوند و ا اينديگر 
بسـنده   ايـن گرچه سقراط در ايـن مـورد بـه گفـتن     . جست شدر رفتار خودبايد  ،رسد مي
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كـه   توان حدس زد  مي آورند، اما علت آن را خالف اين اصل زيان بر يها كه داستان كند  مي
كارهـاي نيـك بـاقي     دادن درصورتي كه اعتماد به خدايان از بين برود اميـدي بـراي انجـام   

خـدايان تغييـر شـكل    كـه   ايـن نـد از  ا خدايان نيز عبـارت  ةدرباراصول ديگر . نخواهد ماند
شـود   مي در مقابل عوامل بيروني دچار تغيير تر كمباشد  تر زيرا هرچيزي كه كامل ؛دهند نمي

علت مهمـي كـه بـراي    . ترسند  نميزيرا از چيزي  ؛گويند نميكه خدايان دروغ  اين عاقبتو 
بايد خـداترس   كودكان تاحدي كه ممكن است«ست كه ا اينشود  مي وضع اين اصول ذكر

كتـاب  ). 889: همان( »بار بيايند و تا حدي كه براي آدمي ممكن است همانند خدايان باشند
  .رسد مي جا به پايان دوم در همين

چنان به بيان اصولي كه بايد در مضامين اشـعار رعايـت   مهدر آغاز كتاب سوم سقراط 
ت شـود بايـد از دهشـتناك    كه شجاعت پاسداران آينده تقوي اينبراي  ؛دهد مي شوند ادامه

نبايـد پهلوانـان و خـدايان را درحـالي      همچنـين . دادن جهان پس از مرگ پرهيز كرد جلوه
اين قاعـده  دليل . اند اختيار شده اند و يا از خنده بي نشان داد كه بيش از حد غمگين و ناالن

باشد در مقابل عوامـل بيرونـي    تر هرچيزي كه كامل كه ايم در كتاب دوم خوانده تر را پيش
داري پاسداران  بايد براي تقويت خويشتن ،ها بر اين عالوه). 885: همان( دكن مي تغيير تر كم

در . شـود نيـز پرهيـز كـرد     مي ها اعمال خالف عفت انجام آن يي كه درها از روايت داستان
صـورت   ةدربار سراغ بحث شود و سقراط به مي تكميل ها بحث از مضمون داستان ،جا اين

  .رود مي روايت اشعار
، )simple(ه سـاد  كنـد؛  مي روايت اشعار را از هم متمايز ةشيوسقراط سه نوع  ،در ادامه

شـاعر از زبـان خـودش     ،روايـت سـاده   ةشيو در. و تلفيقي از اين دو ،)mimetic( تقليدي
 ،روايت تقليـدي  ةشيو در اما ،كند مي را روايت ها گوهاي ميان شخصيتو ماجراها و گفت

. كنـد  مـي  پنهـان  انـد  و چيزهاي ديگري كه در نمـايش  ها شاعر خودش را پشت شخصيت
عبـارت   سازي يـا بـه   جا شخصيت اينكه معناي تقليد در  بر اين نظرندمفسران  ةهم تقريباً

. )Janaway, 2001: 3( اسـت ) dramatic characterization( سازي نمايشـي  بهتر شخصيت
  .آيد مي دست ديگر به يكاز تلفيق اين دو شيوه با  سوم ةشيو ست كهپيدا

را دو دليـل مهـم   . نبايد اجازه داد پاسداران به تقليد بپردازنـد  كه گويد مي سقراطسپس 
 گـي هـركس در شـهر    هپيشـ  بر اساس اصل مهـم تـك   ،نخست .كند ذكر ميبراي اين قانون 

داشته باشد و درصورتي كه كسـي بخواهـد در فـن     تخصص بايست در يك فن خاص مي
 يـد كه تقل ينا ،مدليل دو .خود بازخواهد ماند ةوظيف ايفاياز  قطعاً ،تقليد نيز مهارت پيدا كند
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كنـد آن نـوع    يـد تقل يخاص يمستمر از رفتارهابه طور  يشود و اگر كس يم به عادت منجر
ان كـه  پس اگر پاسدار). 903/ 2: 1380افالطون، ( »شود مي رفته طبيعت ثانوي او رفته«رفتار 

افراد نيك و شجاعي باشند از رفتارهاي زبونانـه و زشـت تقليـد كننـد،      بايد يفهوظ حكمبه 
  .ديرسها آسيب خواهد  آن به شخصيت حتماً

چـه در كتـاب سـوم     آن ،نخسـت . نظر دور داشـت  بسيار مهم را نبايد از ةنكتدو جا  اين
گـذارد و نـه    مي ي است كه تقليد روي شخص مقلدتأثيرشود ناظر به  مي تقليد گفته ةدربار
كارها را  ةهماگر كسي به شهر ما بيايد كه استعداد «: گويد مي جا كه سقراط آن .مخاطبان در

به او خواهيم گفـت كـه   ...  داشته باشد و بتواند به هر شكلي درآيد و هرچيزي را تقليد كند
 بـه  ،شـخص مقلـد را   سقراط. )906: همان( »ني مانند او نيستدر شهر ما جايي براي مردما

از شـهر بيـرون    ،يش براي مردم داشـته باشـد  ها ضرري كه ممكن است ديدن نمايش علت 
درسـتي در   را بـه  اي هتواند هيچ وظيفـ  نميبلكه مسئله اين است كه چنين شخصي  ،كند نمي

سـقراط   جـا اصـالً   اين ،درواقع. جايي در شهر نخواهد داشت ،رو ايناز  .عهده بگيرد شهر به
كه تقليد ممكن است چه منفعت يا ضرري بـراي تماشـاگران آن داشـته باشـد      اينبه   راجع
دوم  ةنكتـ . اين مطلبي است كه در كتاب دهم به آن پرداختـه شـده اسـت   . دگوي ي نميچيز
 هـركس اجـازه دارد از رفتارهـايي    .كنـد  نميكل طرد  دربه اين معنا  را تقليد سقراط كه اين

 پاسـداران  ةدربـار كـه   چنـان  ،ندارنـد منافـاتي  تخصصي او در شـهر   ةوظيفكه با  تقليد كند
سرمشقشان بايد صفات و ملكاتي باشـد كـه بـراي     ،اگر هم بخواهند تقليد كنند«: نويسد مي

ار و د شجاع و خويشتن آنان ضروري است، يعني بايد از كودكي به تقليد مردان ةوظيفانجام 
  ).903: همان( »خداترس و آزاد خوگيرند

 وزن شعر و موسيقي مطرح ةدربار قواعديو  كند را تمام ميسقراط اين بحث  ،ادامه رد
چيز بايد  كه همهاست   ت اينانساين موارد د ةهمين اصل تر بنيادي توان ميرا چه  آن .كند مي
 مجـاز  يهـا  مناسـب و آهنـگ   يشـعر  هـاي  وزن. كندميل  نداشتن سمت سادگي و كثرت به

دود باشد كه بيش از چند آهنگ معـ  اي هي سازها نبايد به اندازها اند و حتي تعداد سيم اندك
كه  يا هروند با آن قاعد يناترديد،  بي. يستن يتيمطلب كم اهم ينا. ها نواخت آن را بتوان با

 يكنـ  يمـ  يقتصد«: جا كه گفت آن ؛يستن ارتباط يب كند يم يانسقراط در اواخر كتاب دوم ب
و  )885: همـان ( »يابد يم ييرتر تغ كم يعلل خارج يرتأث  تحتتر باشد،  كه كامل يزيكه هرچ
پاسـداران  «كـه   يـن اار برد و بـا اعـالم   ك به يانبودن خدايرقاعده را در اثبات نامتغ ينسپس ا
را آن قاعـده   )889: همان( »باشند يانكه ممكن است همانند خدا يتا حد...  يدما با ةجامع
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 يـد تأكهمـواره بـر آن    است كه افالطون يمطلب يتثبات در شخص. تسري داد يزن يانآدم بر
 يمطلـب بـرا   يـن ا. شـمارد  يم ينراست يلتبا فض ييها انسان ياساس يژگيكند و آن را و يم

  .است يمرتبط و درخور ياربسمقدمة  ورود به بحث از هنر در كتاب دهم
  

  كتاب دهم. 3
نگـرد،   يمـ  شده يط يرسقراط به مس يكتاب رساله است، وقت ينكه آخر ،در آغاز كتاب دهم

ـ    يشهر آرمان يكه برا ياريبس يو كل يئقواعد جز ةهم ياندر م از  يشوضع كـرده اسـت، ب
 نظر او به .بيند مي تر بيشستايش و بررسي  ةشايستمه قانون مربوط به منع اشعار تقليدي را ه

ديگـر تميـز    ي قبلـي از يـك  ها كه اجزا و انواع روح را در كتاب آن اهميت اين قانون بعد از
بهتر آن  ،در پرتو اين مسائل جديد ،توان دوباره مي اكنونروشن شده است و  تر بيشاند  داده

ـ  يتكه اهم ستا يا نكتهاين . موضوع را درك كرد  بـا  مقايسـه  در ،كتـاب دهـم را   تـر  يشب
مقـدمات نظـري تكميـل     ةهمـ چراكه در اين موضع  ؛دهد مي نشان ،و سوم ي دومها كتاب
  .تواند صورت بگيرد مي موضوع بارةي درتر اند و بحث تئوريك شده

 از دارد تـر   گسـترده  در اين كتاب معنـايي كـامالً  » تقليد«قريب به اتفاق مفسران،  باوربه 
واقعي شبيه بـه يـك     و غير يمصنوع يزيساختن چ يعنام  چه در كتاب سوم داشت و به آن

  .خواهد شد تر   اين معنا در ادامه روشن. امر واقعي است
 براي توضيح معنـاي تقليـد   ،كند مي كردن عليه شعر كه سقراط شروع به استدالل هنگامي

 ،براي چيزهاي كثير يك ايده وجود دارد كه آن را خدا ساخته است. وردآ ميرا » تخت«مثال 
نـد كـه   ا ي محسوسها  تخت تر پايين ةمرتبدر  .در كار خواهد بودواحد تخت  ةايدپس يك 

توجه به اين نكته اهميت . كشد مي ست كه نقاشهتختي  نهايتدر وسازد  ها را مي آن نجار
 بـر  .دانـد  مي فراواني دارد كه سقراط در اين ميان فقط نقاش را مقلد و نقاشي را اثر تقليدي

 ،درواقع. نيست 1»تقليد از تقليد«ز نظر سقراط نقاشي گفته شده است، ا چه عمدتاً آن خالف
 گـر  خـدا و صـنعت  . دهـد  نمـي تخت نسبت مقلـدبودن   ةسازندگر  وجه به صنعت هيچ او به
را كه  يزيچ ةسازند«. توان چنين ناميد نمياما نقاش را  ،تخت ناميده شوند ةسازندتوانند  مي

  .گر را صنعت و نه) 1170 :همان( »يمنام يدور است مقلد م يقتسه مرتبه از حق
نقـاش  . كنـد  مي گيري دقيق پيبه طور در ادامه، سقراط مطلب را در باب ماهيت نقاشي 

كنـد   مـي  چـه او از آن تقليـد   آن بلكه ،تخت ةايدنه  كند؟ مسلماً مي چه چيزي تقليداز  دقيقاً
تخت محسوس  ست؟ مسلماًيچ دقيقاًد شك مي تصويربه چه او  آن اما ،تخت محسوس است
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 در يرامـا خـود تصـو    ،اسـت تخت محسوس مـدل آن   ،يدآ يم ينقاش ةپردنيست كه روي 
تخت بـه آن   يعنينامد؛  يتخت م» نمود«كه سقراط آن را  يزيچ .قرار دارد تر يينپا يا همرتب

تفاوت اين نمود با خود تخت  2.هست كه واقعاً  يد نه به آن صورتيآ يم يدهكه به د  يصورت
آن در هرجـا كـه    ةاندازخود تخت محسوس طوري است كه . ر و ثبات استيتغي در ميزان

 امالًاما نمود تخت ك ،كند تغييري نمي ،اشدنزديك ب به او دور و چهبيننده  از چهد، يعني باش
 ينحـو  هآن هربار ب يتنها صورت ظاهر« يمنگاه كن آن به تفاوتم ياياگر از زوا .است يرمتغ
يكـي از  . )همـان ( »دهـد  يآن رو يـت در ذات و ماه ييريكه تغ آن يب ،شود يم يدارپد يگرد

ماهيـت تصـوير    ةدربـار  ،سـاختن نظـر افالطـون    را براي روشن اي همحققان نمودار آموزند
  :شده، به اين صورت پيشنهاد كرده است نقاشي
  2سوم  ةمرتب  1سوم ةمرتب دومةمرتب يقتاول حق ةمرتب
  تخت ينقاش  نمود تخت تخت محسوس تخت يدةا

)Moss, 2007: 10(  
است، در متن كتاب دهم گرچـه نمـود    درستي نشان داده شده اين نمودار به دركه  چنان

 لحاظ جايگاه انتولوژيك هيچ تمـايزي ميـان   به ،آن تفكيك شده ةشد تخت از تصوير نقاشي
يـك انـدازه   به از حقيقت  باشند كهاي  در مرتبه بايد نشده است و بنابراين هردو لحاظها  آن

افالطون در متـون   است كه برخي كلمات راه كردالكساندر نيهاماس خاطرنشان . دور است
كـار   بـه ها  آن ةشد به تصاوير نقاشي خود گاهي براي اشاره به نمود اشيا و گاهي براي اشاره

متعلـق تقليـد و محصـول    «دهد كه افالطون  مي پوشاني از نظر او نشان اين هم ٣.برده است
رسد افالطون بر  مي نظر به. اگرچه نه در عدد بلكه در نوع ،دانسته است مي را يك چيزتقليد 

 »دهـد  مي دارد و آن را به نقاشي انتقال را برمي ءپديداري شي ةروياين باور است كه نقاش، 
)Nehamas, 1982: 263.( 

پس روشن شد كه تقليد « .دارد يگيرد اهميت فراوان مي كه سقراط از اين بحث اي هنتيج
زيرا او  ؛چيز بسازد همهتواند  مي علت است كه مقلد  همين بههمواره از حقيقت دور است و 

). 1171/ 2: 1380افالطـون،  ( »نه چيزي حقيقي ،كند مي مجسم را در هر مورد فقط نمودي
از آن  زيـرا  ؛داشته باشد معرفت حقيقت متعلق تقليد بهنيازي نيست كه مقلد  اصالً ،بنابراين

مطلـب   يـن بـه اثبـات ا   يزن يگريسقراط از راه د. خواهد كردمنعكس نمودي ظاهري  فقط
 ؛سـه متخصـص وجـود دارد    يـز هرچ بـراي  .كنـد  تثبيـت  يكـاف  ةانداز پردازد تا آن را به يم
 يـار مع يگانه«جا كه  از آن. كشد يآن را م يركه تصو يو مقلد ،آن ةسازند يز،آن چ ةاربرندك به
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 »براي آن ساخته شده اسـت ...  هدفي است كه آن چيز...  ر چيزه يو درست يباييو ز يكين
دانـد كـه آن    مي برد بهتر از هركس ديگر مي كار بهكس كه چيزي را  پس آن ،)1175: همان(

سازد  مي كه چيزي را ياما كس دارد، معرفتبه آن امر  يشخص ينچن. بد ياخوب است چيز 
معرفتـي   ،امر مورد نظـر  بهداند،  نميكاركرد آن را  برد و اصالً نميكار  بهچون خودش آن را 

كند  مي خواهيآن نظر ةبرندكار بهجا كه او همواره در مسير ساختن آن چيز از  آن اما از ،ندارد
درستي در باب آن امر  ةعقيدتوان گفت  مي سازد، بنابراين مي گويد مي چه او آن و آن را طبق

كـار دارد و قـرار نيسـت      و  سـر جا كه فقط با نمـود   آن از ،يعني مقلد ،نفر سوم. كند مي پيدا
امـر مـورد تقليـد    به  تنها خودش معرفتي نهمحصول كارش هيچ كاركرد واقعي داشته باشد، 

 ةعقيـد حتـي   درنهايـت بينـد و   مي نياز بيديگران نيز با بلكه حتي خود را از مشاوره  ،ندارد
نمـود   اسـت  تصـوير كشـيده   چه او به آن ممكن است ،بنابراين. درستي نيز پيدا نخواهد كرد

  .در پس آن نخواهد بود يدانش و معرفت يچاما ه ،جذابي داشته باشد
د شـ ك مي تصوير بهاموري كه  به سقراط از دو راه به اثبات اين نكته رسيد كه نقاش مقلد

چـون نقاشـان    هـم ها نيز  آن .است  نقاشان بلكه شاعراننه اما منظور اصلي او  ،نداردمعرفتي 
 و هنرها ها نقشي از ظواهر فن ها و جمله ها شاعر با كلمه«. روند شمار مي بهدانش  بيمقلداني 

 »ورد شـبحي بـيش نيسـت   آ مـي  وجـود  چه بـه  آن ها را بشناسد و آن كه خود آن بي ،سازد مي
كـه شـاعران چـون از     ايـن در بـاب   ،مـردم دارنـد   ةتودتفكري كه  ،بنابراين). 1174: همان(

  .اساس و نادرست است بيتفكري  ،پس الجرم دانشي عظيم دارند گويند مي چيز سخن همه
مند  عام از هيچ دانشي بهره ةعقيدخالف  جا ثابت كرده است كه شاعران بر اينسقراط تا 

 تـأثير  مخاطبـان  دردانش  يب يرتصاو ينا. يستطرد آنان از شهر ناما اين هنوز علت  ،نيستند
سـقراط بـه    ،بحـث  ةادامـ در . علت اصلي طرد ايشان اسـت  تأثيرن ايند كه گذار مي مضري

  .پردازد يم يرتأث ينا يلتحل
در  ياز مبـاحث  و ي پيشـين هـا  ست كه در كتابابر نتايجي  جا به بعد، بحث مبتني ايناز 
در مـوارد  ست كه ا متفاوتي ياجزاروح داراي  .دست آمده است هآن ب ينفس و اجزا مورد
در مـورد امـور    مـثالً . ي متفاوتي ارائـه دهنـد  ها ها ممكن است داوري آن هريك ازسان  يك

دهد  مي تن به حكومت حواس ،جزء پست روح ،بصري، اگر شيئي درون آب فرورفته باشد
كه همان جـزء عقالنـي    ،اما جزء برتر ،شكسته است مذكور واقعاً ءشيكند كه  مي و داوري

. مانـد  مـي  سپارد و از اشتباه مصـون  مي گيري اندازه ةسنجحواس را به محصول عمل  ،است
توانـد   مـي فني پست است فقط در منظر جـزء پسـت    حقيقت در مقايسه باحال نقاشي كه 
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و نه زيبايي حقيقي كـه همـان كـاركرد     ،به زيبايي نمودي زيرا ؛ني براي خود كسب كندأش
فايده و دور از حقيقـت خواهـد    امري بي كند، اما داوري عقل آن را مي قناعت ،خوب است

 يكه شعر مانند نقاشـي هنـر   اينبه  باتوجهحال . شمرد و ارزشي براي آن قائل نخواهد شد
توانـد تبيـين    مي بخشد، اين وضع براي آن چگونه مي ما اثر بربصري نيست و از راه گوش 

يـز بـه ايـن موضـوع     ن تر پيش. سازد مي اين مطلب را روشن اي هشود؟ سقراط با بيان مقدم
 و كثرت احوال كند مي يريتغ تر كممند راستين تا حد امكان  اشاره شده بود كه انسان فضيلت

برابر  دهد كه به هنگام سختي تا حد امكان آرام بمانيم و در مي فرمان«قانون خرد  .دپذير مي
روزي،  سيه ةمايكه آن درد سبب سعادت است يا  اينزيرا تشخيص  ؛درد و رنج شكيبا باشيم

يك از امور بشري چندان ارج ندارد كه آدمي به خاطر آن  هيچ ،گذشته از اين...  آسان نيست
اگر كسي بخواهد تصوير صـحيحي   ،بنابراين). 1179: همان( »اختيار خود را از دست بدهد

كه بر سر پيكر  كسي :ددادست خواهد  هگونه ب ايناز يك فرد بافضيلت ارائه دهد، تصويري 
هنگـام   بـه كنـد؛ كسـي كـه     ايستد و شيون نمي مي خود با وقار و متانت ةرفت دست  زان ازعزي

هنگام شكست  بهپيروزي در جنگ و فرار دشمن خندان و سرمست و شاد نيست؛ كسي كه 
يـك حـال    دردهد و خالصه كسي كـه هميشـه    نميكند و زمين و زمان را دشنام  مويه نمي

شاعري بخواهد در شعري حماسي يا در يك نمايش تراژدي حال تصور كنيد . شود مي ديده
 از ،نخسـت  .دو دشواري بر سـر راه خواهـد بـود   . احوال چنين كسي را به مردم نشان دهد

جـز  چيـزي  جا كه فضيلت راستين نمودي خاص ندارد و حالت بيروني فـرد بافضـيلت    آن
حتـي   ،دوم .نمايـد  مي تصويركشيدن فضيلت او محال پس به ،آور نيست نواختي كسالت يك

گمـان مـردم چنـين نمايشـي را      گونـه بشـود، بـي    ايـن اگر شاعري موفق به خلق تصويري 
مـردم كـه در    ةتود« كه ستا آن علت اين امر. برند نميخوانند و لذتي از آن  مي آور كسالت

زيرا اين تقليـد نمـودار    ؛ناتوانند] جزء خردمند و آرام[آيند از درك آن  مي گرد ها تماشاخانه
در همـين   دقيقـاً ). 1180: همـان ( »اند مردم با آن بيگانه ةتودحالت روحي خاصي است كه 

دن حقيقـت  كشـي تصوير بـه او نيـز از   .شـود  مي شاعر با نقاش روشن وجه تشابهجاست كه 
دن حقيقت محسوسات ناتوان بود و كشيتصوير بهسان كه نقاش از  بدان ،فضايل ناتوان است

مردمان  كهچه شبحي از فضيلت است قناعت خواهد كرد  آن نكشيدتصوير بهاز  علت اين به
كه خشـمگين يـا سرمسـت و يـا     د شك مي تصوير بهقهرمانان و خداياني را  .را خشنود سازد

چه خاصيت فضيلت راسـتين اسـت،    آن خالف بر ،عبارت ديگر به. اند كنان مويكنان و  مويه
  .برند مي سر بهنهايت متغيرند كه هر ساعت در حالتي ديگر  ي بيقهرمانان اشعار موجودات
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با وجـود   كه است  اين توان به آن پاسخ گفت مي پرسش بسيار مهمي كه در اين موضع
ميـان   بـه افالطـون هرگـز سـخن از اخـراج نقاشـان       چرا ميان نقاشي و شعر تشابههمه  اين
ست ا اينكنند  مي كاري كه نقاشانكه كننده باشد  قانعتواند  مي پاسخي احتماالًن اي .دآور نمي

متعلق جا كه  از آناما  ،هندد يشان ارائهها واقعي از امور محسوس را در نقاشي  غيركه نمودي 
، هرگز اين امور محسوسي هستند كه در دسترس استفاده و كاربرد مردمان هستند اين تقليد

امـور   مثابـة  ها را به رها كنند و نقاشيمردم امور محسوس را خطر وجود نخواهد داشت كه 
ـ  بـه شعر وضع  ةدربار. دست كنند  به  دستحقيقي  فضـيلت   .متفـاوت اسـت   كـامالً  اي هگون

 فضيلت. راستين امر پيش چشم و دم دستي نيست كه تشخيص بدلش از اصلش آسان باشد
چطـور خواهـد    ،نـدارد فضيلت  كسي در روح خود اگرگير شود و  در روح مردم جاي بايد

ش ا علت ناداني  بهچنين كسي  ؟تصوير شاعران از فضيلت را درك كند نبودن يلتوانست اص
 ،ستا اين عيب بزرگي. سوء اشعار شاعران قرار خواهد گرفت تأثير  تحتفضيلت  در مورد

  .نيستهنوز اين » ين عيبتر بزرگ«اما از نظر افالطون 
ـ  مي لهئين ضرر شعر تقليدي را اين مستر اصلي ،گوو در بخش پاياني گفت ،سقراط د دان

. رساند مي دار خرد نيز آسيب خرد مردم بلكه به مردمان شريف و دوست بي ةتودتنها به  نهكه 
. دهـد  يبه مخاطب خـود مـ   يدياست كه شعر تقل يتوجه به لذتاصلي در اين تحليل  ةنكت

آن با فضايل راسـتين   نداشتن بودن تصوير شاعران و تطابق حتي مردم خردمندي كه از بدلي
 ،، ممكن است تصور كنند كه اگر با داشتن اين آگاهي به سراغ اشعار تقليدي برونـد اند هآگا
مند  هاست بهره آن يي كه درها از آسيب اخالقي اشعار از لذت بودن امان  درتوانند در عين  مي

ندارد كه كسي چيزي را  امكان ،طبق نظر او. اين از نظر سقراط اشتباه خطرناكي است .شوند
ديگر رفتار  اي هگون به اما در هنگام عمل كامالً ،تحسين كند و از ديدن و شنيدنش لذت ببرد

اگر خـود   ددان مي و مخالف با روح مردانگي فردي كه خردش ناله و شيون را كار زنان. كند
كنند و او نيز  مي ها مردان و پهلوانان شيون و زاري آن را در معرض اشعاري قرار دهد كه در

كـه وضـعي    در هنگـامي  ،يي لذت ببرد، نخواهـد توانسـت  ها از ديدن و شنيدن چنين صحنه
سقراط اين ادعـا را بـر اسـاس    . از فرمان خرد پيروي كند ،يدآ مي مشابه براي خودش پيش

جزء پسـت و جـزء واالي نفـس نيـز هماننـد       ،طبق نظر او .كند مي اجزاء نفس تبيين ةنظري
ي مناسـب خـود را   هـا  كار گرفته شـوند و خـوراك   به تر بيشصورتي كه  بدن در يها اندام

  :دريافت كنند امكان رشد و تقويت دارند
ي عمومي ها داني در تماشاخانه نميخود ن أشآوري را كه درخور  خندهاگر تو كارها و سخنان 
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كـه همـواره از    ،روح خـود را ...  لذت ببـري،  ها  آن يا مجالس خصوصي ببيني و بشنوي و از
گونـه   سـر نمـودار گـردي، هنگـام تماشـاي آن      تا مبادا در نظر مردم سـبك  اي همزاح بازداشت

رسـد كـه    مـي  كه خود بداني كار به جايي آن گذاري و در نتيجه بي مي به حال خود ها نمايش
. كني مي بازان تقليد كمديافتد و در كردار و گفتار از  مي روح ةفرومايعنانت به دست جزء 

يعنـي بـه جـاي    . اشعار تقليدي در شهوت و خشم و لذت و درد نيز همان اثر را دارنـد ... 
  4.)1182: همان( كنند مي پرورند و آبياري مي ها را ناتوان سازند و خشك كنند، آن كه اين

شناسي مربوط بـه تلويزيـون و    و تحقيقات روان ها بحثامروزه  ،جاناويبر اساس گفتة 
از ديدن تصوير كـاري يـا    يشخصاگر كه  يعني اين .كنند تأييد ميافالطون را  نظراين سينما 

همان كار در زنـدگي واقعـي    كردن عمليتمايل به در وي چيزي در يك نمايش لذت ببرد، 
 ).Janaway, 2001: 7( يابد ميشدت 

اشعاري را بايد به شـهر راه داد كـه مضمونشـان     فقطكند كه  مي سقراط اعالم ،در ادامه
ستايش خدايان و پهلوانان باشد و اين همان بخشي از شعر است كه در كتـاب دوم نيـز در   

  .بود فته شدهكه سقراط ترسيم كرده پذير اي هساده و سالم اولي ةجامع
 مربوط به شعر است سخني است كه سـقراط  اًماي كه در كتاب دهم مستقي آخرين نكته

گويد و شرطي كه براي پـذيرش مجـدد    مي ضديت شعر و فلسفه از روزگاران قديم ةدربار
اي  دهيم در دفاع از شعر خطابه مي به هواداران شعر اجازه« :كند مي مطرح يجمهورشعر در 

بلكـه   ،اي براي ايجاد لذت نيست به نثر ايراد كنند و ما را متقاعد سازند كه شعر فقط وسيله
 صـورت  ايـن و در غير ). 1184/ 2 :1380افالطون، ( »براي فرد و نظام جامعه سودمند است

  .عطاي شعر را به لقايش بخشيد بايد گريزد، مي شبار چون عاشقي كه از عشق زيان هم
گيرد كه خود افالطون آرزوي لغـو ممنوعيـت    مي آخر نتيجه ةنكتاستفان هاليول از اين 

ست كه روزي لذت رواني شعر بتواند با منفعت اخالقـي هماهنـگ   ا ارشعر را دارد و اميدو
اي  بر اساس ساختار دراماتيك خود رسائل افالطون و نيز با اشاره به اسـطوره  ،هاليول. شود

هـاي افالطـون خـود     مدعي اسـت كـه نوشـته    ،يابد مي با آن پايان جمهوريكه كتاب دهم 
ـ  استكوششي   همـاهنگي لـذت و منفعـت اخالقـي    يـابي بـه همـين هـدف      دسـت  رايب

)Halliwell, 2009: 473.( 
گيري كنيم كه اين شرطي  البته ممكن است بتوانيم در مقابل نظر هاليول با اين بيان موضع

 گذارد، درواقع نه بيان يك آرزو بلكه حرفـي  مي يجمهوركه سقراط براي پذيرش شعر در 
 بعيـد  كه چنين طنـزي از سـقراط اصـالً   دانيم  مي وشود  مي است كه از سر طنز و طعنه زده
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از آن به آوردن  تر كه هاليول به ساختار دراماتيك خود رساالت و مهم اي هاشار ازاما  ،نيست
 .كرد پوشي چشم توان نميسادگي  كند به مي جمهورييك اسطوره در انتهاي متن كتاب دهم 

ي زيادي كه افالطون در سراسر ها استفاده. دنده مي جلوهپذيرفتني نظر او را منطقي و  ها اين
مؤيد اين نظـر اسـت كـه از     5،كند مي رساالت خود از برخي قطعات اشعار شاعران مشهور

دانشي محتواهاي  بي علت  اند كه به بلكه اين شاعران ،پليد نيست نظر افالطون خود شعر ذاتاً
  .دان كرده گيناو اين عسل را زهر اند را در قالبي چنين جذاب عرضه كرده يمضر

ها چه كساني هستند؟ اين آخرين بحثـي   آن آيند و مبدعان اصلي مي اين محتواها از كجا
  .تپرداخ يمخواه آن بهاست كه در اين مقاله 

وران و شاعران همواره  و سخن ها ناپذير سقراط و افالطون با سوفيست آشتيتضاد  ةدربار
ريشه در چه امـري داشـته باشـد؟    تواند  ميچنين مخالفتي . ايم ايم و خوانده چيزهايي شنيده

 .رونـد  شمار مي بهاخير مربيان بدي براي جامعه  ةدستست كه ا اينپاسخ ساده و نيمه اشتباه 
 دهنـد و موجـب فسـاد آنـان     مـي  كنند و به خـورد جوانـان   مي افكار مضري را توليد ها آن
از نظـر   كه ايناما  ،شكي نيستكه اينان از نظر افالطون مربيان بدي هستند  ايندر . شوند مي

. اشتباه اسـت  قطعاًند هستآور و مفسد  زياني ها انديشه ةايشان توليدكنند سقراط و افالطون
ايـن   تر تعبير دقيق  كند و اين مربيان بد يا به مي رشد افراد ديگريدر اصل نزد  ها اين انديشه

گيـري   اجازه بدهيد براي پي. دهند مي را از آنان گرفته و به خورد مردم ها نماها انديشه مربي
  .محدود نكنيم جمهوريكه اين دشمنان راستين چه كساني هستند خود را به  اين

شنويم كه سه تن از جانب سـه گـروه بـر او     مي از زبان خود سقراط آپولوژي ةرسالدر 
انتقـام  ملتوس به هواداري از شاعران برخاسته، آنوتـوس بـه جسـتن    « ؛اند دعوي كرده ةاقام
 »وران قيـام نمـوده اسـت    وران و مردان سياسي كمر بسته و لوكون بـه دفـاع از سـخن    پيشه

. اسـت آنوتـوس اسـت    تـر  كه در اين ميان آتشش از همه تنـد  آن ).26/ 1: 1380افالطون، (
آنوتـوس و   دادخواهانش سخني بگويد از آنان با عنوان ةخواهد دربار مي سقراط كه هنگامي

كند و نيز همين آنوتوس است كه پيش از آغاز محاكمه به آتنيان گفتـه   مي يادهواخواهانش 
ايـد بايـد    بايست سقراط را به دادگاه خوانده و محاكمه كنيد يا اكنون كه كرده نمييا «: است

فرزنـدان شـما بـيش از پـيش سـر در پـي او        ،به كشتنش بدهيد، چه اگر آزادش كنيدي أر
آنوتـوس نـه شـاعر اسـت نـه      ). 33 ،32: همـان ( »د شـد فاسد خواهن خواهند نهاد و كامالً

، آنوتوس باز هـم حضـور دارد و بـاز از    منون ةرسالدر . وران سخن ةزمرسوفيست و نه از 
سـقراط   از نـه  بار ايناما  ،كنند شكايت دارد مي فاسدشدن جوانان و كساني كه آنان را فاسد
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كند  مي انتقاد ها شدت از سوفيست بهدر اين رساله آنوتوس  شاكي است؛ ها سوفيستاز بلكه 
آنوتـوس مـدافع   . خوانـد  يدهند ابله مـ  يها را به شهر راه م يستكه سوفيي ها و حتي دولت

در امـر   ،مبهم كه نامش مـردم اسـت   ةتود يناز ا هريك ،را هريك از آنانمردم آتن است و 
مـردم بـر حـذر     خواند و سقراط را از بدگويي در بـاب  مي ها سوفيستتر از  يستهشا يتترب
ي سـخيف از ميـان آنـان    هـا  از همان كساني اسـت كـه انديشـه    اي هنمونآنوتوس . دارد يم

مـردم   ةتـود  ةنماينـد  افالطون هاي هو هم در رسال 6هم در دادگاه سقراط آري او. خيزد برمي
سـيماي دشـمنان راسـتين    روشـني در   بـه تا  خوانيم ميرا  جمهورياز  اي هقطع ينكا .است

 كنـد و بازتـاب   مي نزد ايشان رشد ي فاسدها   انديشهاساساً آنان كه  سيماي ؛بنگريمحقيقت 
 هـا  وران و تعليمات سياسي سوفيست ي سخنها را در اشعار شاعران و خطابهها  اين انديشه

  :گويد مي سقراط خطاب به آدئيمانتوس .توان يافت مي
ه جوانان بر اثر تعاليم سوفسـطاييان  مردم بر اين عقيده باشي ك ةعامكنم تو مانند  گمان نمي
تواننـد سـبب فسـاد جوانـان      مـي  آيند يا قبول كني كه يك يا چند سوفسطايي مي فاسد بار
انـد و جوانـان و    كنند خود سوفسطاييان واقعي مي جا تبليغ همهآنان كه اين عقيده را . باشند

بـه هـر راهـي كـه خـود       آورنـد و آنـان را   مي پيران و مردان و زنان را مطابق ميل خود بار
  .دهند مي بخواهند سوق

  كنند؟ مي كي و چگونه چنين: پرسيد
و با غوغا و هياهو، ...  آيند مي جا گرد يكصورت گروهي انبوه در   بههروقت كه : گفتم

كنـي   مـي  گمـان ...  كننـد  مي ستايند يا نكوهش مي گفتار يا كردار اين و آن را به حد افراط
كند؟ پيداست كه تربيتي كه تا آن  مي جمعي نشسته چه حالي پيداجواني كه در ميان چنين 

و آن جوان از خوب و بد ...  تواند كرد مقاومت نمي وفانط ينروز به او داده شده در برابر ا
 مردم دارنـد، همـان راه را پـيش    ةهمآورد كه  مي دست هو زشت و زيبا همان مفهومي را ب

  ).1026/ 2: همان( شود مي رنگ مردم همروند و درنتيجه  مي هگيرد كه هم مي
موجب فساد و  است كه مردم ةهمين تود و اعتقادات باطل ها آري درواقع اميال و هوس

اي هسـتند بـراي همـين     آينـه  فقـط  هـا  شـاعران و خطيبـان و سوفيسـت   . شود ميگمراهي 
كننـد   مي دقت تمايالت و اعتقادات ايشان را بررسي هآمد مردم ب آنان براي خوش 7.اعتقادات

ي كـه در  مردم بر طبق تمثيلـ  ةتود. كنند مي را در شعر و سخن خود مطرح ها و سپس همين
از  تر چون كودكاني هستند كه آشپز در نظر ايشان بسي هنرمند همآمده است  گرگياس رسالة

انبارد و هرگز  مي خواهب ي لذيذ و دلها زيرا اوست كه شكمشان را از خوردني ؛پزشك است
  .كند تيغ و داغ رنجه نمي اببدنشان را 
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اگـر شـاعران از   . ين دشمنان جمهوري آرماني افالطون هستند نه شـاعران تر بزرگاينان 
ي بعـد منتقـل   هـا  ي توده را به نسلها ارزش مبادا ست كها آن علت  هشوند ب مي شهر اخراج

كـه  مـردم   ةتودپيش از آنان همين  ؛چشند مي شاعران نيستند كه طعم تبعيد رافقط اما  .كنند
كه در كتاب هفتم سقراط جزئيات  هنگامي. اند فاقد تربيت صحيح هستند از شهر اخراج شده

پرسـد   مـي  كنـد، گالوكـن از او   مـي  عادالنه تكميـل  ةجامعطرح خود را براي ساختن يك 
راه عملي خواهند  اند، اين طرح را از چه فيلسوفان راستيني كه بنا به فرض به قدرت رسيده

  :دهد مي ساخت و او پاسخ
فرستند و كودكان را  مي ساكنان شهر را كه بيش از ده سال دارند به روستاها ةهم: از اين راه

چه امروز مرسوم است، يعني مطابق آداب و  آن دارند و به روشي به عكس مي در شهر نگاه
ي را كه وصف ا هتوانند جامع مي آساني زودي و بهاز اين راه . كنند مي تربيت ،... قوانين خود

بخـت باشـد و    اي كه هم خود نيك جامعه. كرديم و قوانينش را تشريح نموديم پديد آورند
  ).1091: همان( ادت برساندكنند به سع مي هم مردماني را كه در آن زندگي

  
  گيري نتيجه. 4

در بـاب شـعر، زدودن    هاي دوم و سوم ديديم كه اهتمام نخست افالطـون  در بررسي كتاب
از ايـن جهـت   . زننـد  ي است كه به سـالمت روح شـهروندان آسـيب مـي    محتواهاي مضر

شود و حتي خود  هرگز ازسوي افالطون رد نمي ،توان گفت كه امكان سرودن شعر مفيد مي
شـاهد   ،گويـد  اديسـيوس مـي   ةچه هومر دربار مانند آن ،هايي از اين دست اشعار را او نمونه

معنـاي   بـه لحـاظ صـورت، افالطـون تقليـد بـه       ،اما در بحث تفكيك انـواع شـعر   ،آورد مي
دادن را آن هم درصورتي كه از آدميان و امور پست باشـد مـردود    سازي و نمايش شخصيت

چراكه انواع ديگري از روايت نيز وجود دارنـد   ؛د و اين هرگز منافي ذات شعر نيستدان مي
اما در كتاب دهم گرچه ذات تقليد شعري در معناي . دچنين الگوهايي مثبت براي تقلي و هم

 ديـ ترديـابي آن بـه حقيقـت ابـراز      امكان دست در موردگيرد و  عام آن مورد بحث قرار مي
چـون   ،سو مخاطبان شعر كياز. شود ياز جانب محتوا قلمداد م ياما باز خطر اصل ،شود يم

لي كـه  درحـا  ،پندارنـد  يشاعران را صاحب دانش مـ  ،ندارند يقيحق ليفضا در مورد يدانش
ازسـوي   .دهنـد  هاي همين مخاطبان را به خورد آنـان نمـي   شاعران چيزي جز هوا و هوس

توانند از محتواي مضر اشـعار در   نمي دانش دارندحتي كساني كه به حقيقت فضايل  ،ديگر
تواند هر محتوايي را در  آن مي ةواسط ههمراه خود دارد كه ب زيرا شعر لذتي را به ؛امان بمانند
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 ةچـه در قسـمت پايـاني مقالـه گفتـيم، ايـن تـود        بنابر آن. گير كند روح مخاطب خود جاي
كـه   افالطـون پـيش از آن   ،رو از ايـن . ايـن محتواهـا هسـتند    ةكه سازنده و پرورنـد  اند مردم

 ةحكـم تبعيـد تـود    ،از شهر اخـراج كنـد  هستند  ها اين انديشهكنندة  منعكسشاعراني را كه 
ها و آشـنا   دارد و آنان را مطابق با ايده ه ميكودكان را در شهر نگ فقطاو . مردم را داده است

شايد در ميان اين مردمان جديد ضرورتي براي حضور شاعران . پرورد با حقيقت فضايل مي
ور منـع حضـ   علـل توان گفـت كـه    مي ،قبلي وضعيترفتن  بين  ازاما با  ،نتوان درنظر گرفت

يافتـه را در   اگر شاعري بخواهد عقايد ايـن مـردم تربيـت   . ميان خواهند رفت  ازشاعران نيز 
شـاعر در  . چيزي جز حقيقت و درستي بر زبان نخواهـد رانـد   حتماً ،كندبازگو اشعار خود 
كـه خـوراك مطلـوب     كسـاني  ؛پزد مي غذاچون آشپزي است كه براي پزشكان  اين شهر هم
  .كنند جز آن را طلب نميو شناسند  خويش را مي
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