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Abstract 
Jean-Jacques Rousseau, in some of his works like the Discourse on the Arts 

and Sciences (the First Discourse) and The Letter to d'Alembert on the 

Theatre, presented a critique of art, specifically theater, which was in 

contrast to the spirit of his time. His critique was essentially based on the 

Platonic criticism of art which was presented in the Republic. After 

justifying the fact that Rousseau's critique could be considered as a 

recreation of Plato’s critique of art in the eighteenth century, this article 

aimed to demonstrate that this critique, besides its significance in itself, 

could be essential to fulfill a novel interpretation of Plato’s critique. 

Rousseau, by applying Plato's fundamental ideas in his critique of 

contemporary art, separated Platonic criticism of art from Plato's unique 

metaphysical framework. Furthermore, by revealing the eternal core of 

Plato’s critique, he made it more acceptable and understandable. According 

to this interpretation, the tripartite distinction between idea, reality and 

imitation is reducible to a twofold distinction between reality and image. In 

this view the main point of critique is that art, by intervening between man 

and reality, prevents the genuine perception of things, which in turn leads to 

the loss of the authenticity of emotions. As a result, it would disrupt the 

ethical balance. 
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 رینی روسو از نقد افالطونی هنر اهمیت بازآف
 *زاده برزی علیرضا اسمعیل

 یۀ هنر از دانشگاه عالمه طباطبائی فلسفآموختۀ دکتردانش

 (19تا  1)از ص 

 29/3/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 20/7/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی
 

 چکیده 
  ، تئاتر  دربارۀ  نامه به داالمبرو    هنرها و علوم  ۀدربارگفتار  سو در تعدادی از آثار خود همچون  ژاک روژان 

به  هااز هنر  انتقادی  ،خود  زمانۀو روح    غالب  خالف جريانبر اساس   ارائه کرد که  تئاتر  هنر  ويژهو    ،در 

ساختن اين نکته که نقد  پس از موجه  حاضر  مقالۀ  بود.  جمهوری  ۀهنر در رسال   نقد افالطونیمبتنی بر  

کوشد تا نشان  توان همچون بازآفرينی نقد افالطونی هنر در قرن هیجدهم به شمار آورد، میروسو را می

اهمیت فی بر  اهمیت  نفسه، میدهد نقد روسو عالوه  از نقد    یدر دستیابی به تفسیر  ایويژه تواند  تازه 

کار  هنر  افالطونی با  روسو  باشد.  ايدهداشته  هنر  بست  نقد  در  افالطون  اساسی  نقد    زمانۀهای  خود، 

آن،    ۀجاودان  هستۀافالطونی هنر را از چارچوب متافیزيک خاص افالطون جدا کرده و با آشکار ساختن  

گانۀ  در تفسیر روسويی از ديدگاه افالطون، تمايز سه   تری به آن بخشیده است.فهم عامامکان پذيرش و  

اين نکته    شود و محل اصلی نقد نیزبه تمايز دوگانۀ واقعیت و تصوير فروکاسته می  ايده، واقعیت و تقلید

بار عاطفی بیگانه است با حائل   هنری،  تقلید  خاص  طوربه  ، يااست که هنر   ساختن تصويری که دارای 

واقعیت از  ،میان مخاطب و  اصیل چیزها میبینموجب  ادراک  امررفتن  اين  و    خود موجب   ۀنوببه   شود 

 دل اخالقی خواهد شد. تعاخوردن  برهمدر نتیجه    رفتن اصالت عواطف ودست از
 

 . ، عاطفه، اصالتبازآفرينی  وسو، افالطون،ر   هنر،: یکلیدی هاواژه
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 . مقدمه 1

از هر  ژان به خاطر  ژاک روسو بیش  اخالق و    بارۀدر  هايش ديدگاهسیاسی و    فلسفۀچیز 

است.   معاصراتربیت شناخته شده  بر  او  و  تأثیر  از همین جهات    آيندگانشن  اغلب  نیز 

می حیث  اين  از  است.  دربارۀبوده  او  تفکر  که  گفت  نسبتاً  ،هنر  توان  از    وجهی  مغفول 

شناسی فرانسوی در قرن  زيبا»   عنوانبا    المعارف استنفورد ةدائر  مقالۀ در    اوست.  انديشۀ

سطر  «مهیجده دو  تنها  زيادی    دربارۀ،  چیز  »روسو  است:  آمده  و    دربارۀروسو  ذوق 

و قطعاتی    ، طور کلیفسادآمیز هنرها به  تأثیر   دربارۀ زيبايی ننوشت، جز سخنانی گزنده  

جهتشايد    .(Tsien & Morizot, 2019: 4)  موسیقی«  دربارۀ چند   انديشۀ  تفاوت  گیری 

با   معاصرشروسو  داليل    ،متفکران  از  او  تأثیريکی  تفکر  از  وجه  اين  کمتر  بوده  گذاری 

پیدايش  های زيبا و  هنرگیری مفهوم امروزی  شکل   قرن هیجدهم که قرنروسو در  باشد.  

انتقاد به هنر بود که نخستینشناسی بودزيبا افالطون آن را مطرح    بار، احیاگر نوعی از 

بود. زمانه  کرده  در  افالطونی  شورش  نخستیناين  برای  که  داد  روی  دست  ای  به  و  بار 

روسو زيبا تحت عنوان محصوالت    ،دوستان  داالمبر، هنرهای  و  تخیل،    قوۀيعنی ديدرو 

 . (Shiner, 2001: 83) جايگاهی مستقل در نظام معرفت بشری يافته بود

توان  کوشیم در اين مقاله نشان دهیم، میطور که میروسو را آن«  ۀاما »سخنان گزند

بازگويی    ار روسو صرفاًک  هنر به شمار آورد. بارۀ  همچون منبعی غنی از تفکر انتقادی در

بازآفرينی نه به اين معنا که چیزی بر آن   ؛بلکه بازآفرينی آن بود  ،انتقاد افالطونی نبود

به بلکه  از آن کاست،  انتقاد را که    جوهرۀاين معنا که ذات و    افزود يا چیزی  ابدی آن 

از  می اوافالط  زمانۀتوانست جدا  متافیزيک خاص  از  و جدا  باشد  ون  داشته  بقا  و    ، دوام 

ای  توان اين بازآفرينی را همچون تفسیری عمیق و ريشهمی   ، رواز اين  ؛ کشف و بیان کرد

ما در اينجا از همین جنبه به کار    آورد. به شمار    هنری  تقلید   بارۀ درافالطون    انديشۀ از  

عنوان خوانشی تازه از نقد افالطونی  يعنی نقد روسو از هنر را به  ؛روسو خواهیم پرداخت

 کند. مالحظه خواهیم کرد که ابعادی بنیادين از آن نقد را آشکار می 

از نقد افالطونی هنر    تازه   ه اهمیت اين بازآفرينی را در مقام تفسیری پیش از آنکاما  

در پیوند    ، بر هنررا  چرا نقد روسو    که اساساً   کنیم، الزم است ابتدا توضیح دهیممالحظه  

 کنیم. میقلمداد   دانیم و چرا اين پیوند را نوعی بازآفرينیمی با نقد افالطونی
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 هنر  ی افالطون نقد روسو و .2

از مقاالت    داالمبر ژنو    المعارف ةدائردر يکی  به معرفی شهر  اختصاص    )زادگاه روسو(که 

به   اين شهر  داشت،  بودندمردم  را در شهر خود منع کرده  تئاتر  تا آن زمان وجود    ،که 

که کرد  بهره  توصیه  تئاتر  وجود  مواهب  از  و  بردارند  میان  از  را  منع  از  اين  شوند.  مند 

کند و  ن را صاحب ذوق میاين بود که »شهروندا  ،مواهبی که او برای تئاتر برشمرد  جمله

احساس می لطافت  و  آنان ظرافت طبع   و   ؛(quoted in: Rousseau, 1960: 4)  بخشد«به 

اگر چنین شود، مردمان ژنو عالوه بر حزم و تدبیر اسپارتی، صاحب آداب و    نويد داد که

روسو را برآشفت و او را بر آن داشت که    ،اين توصیه  .(Ibid)  مدنیت آتنی نیز خواهند شد 

ناپذير تئاتر بر فرهنگ و اخالق را  های جبرانای خطاب به داالمبر، آسیببا نگارش رساله

دهد که چنین قصدی در اساس با نام افالطون پیوند  هی میشرح دهد. تاريخ فلسفه گوا

است گرفت  ؛خورده  افالطون  از  روسو  آنچه  بود.  ،اما  کلی  قصد  همین  از  بیشتر    بسیار 

رود و هرآنچه در محاورات او  ابتدا سراغ افالطون می  نامه به داالمبرروسو برای نگارش  

می مناسب  خود  منظور  جمع  برای  هم  کنار  در  می   وبیند  ساختاری  ترجمه  و  کند 

میمقاله آن  به  ح وار  عنوان  دهد.  با  است  متنی  کوشش  اين  تئاتری  دربارۀاصل  .  تقلید 

 نويسد: گفتار کوتاه اين متن میروسو در پیش
نوشت پراکنده   ۀاين  قطعات  از  گلچینی  صرفاً  آنکوتاه  در  افالطون  که  است  به ای  ها 

جز اينکه اين   ،ری پرداخته است. من نقش چندانی در اين متن ندارم موضوع تقلید تئات

ها را در قالب يک گفتار پیوسته به  گو، آنوام و به جای قالب گفتقطعات را گرد آورده 

اين کار شد   ام.هم متصل کرده نامه به داالمبر در  ]قصد نگارش[    ،آنچه موجب انجام 
تئاتر که    باب  آنجا  از  اما  به بود؛  را  متن  اين  رضايتنتوانستم  درنحو  نامه    بخشی  آن 

کلی از انتشارش  به   بگنجانم، آن را کنار گذاشتم تا در جای ديگری استفاده شود يا اصالً

 .(Rousseau, 1998: 337)  صرف نظر کنم

اين متن را در سال   انتشار    1764روسو  از  بعد  به داالمبريعنی شش سال  به  نامه   ،

دو   می   ۀ رسالهمراه  منتشر  گفتبر  کند. ديگر  متن    ۀ حسب  اين  روسو،    عنوانبهخود 

نگارش   برای  داالمبرتمهیدی  به  بنابراين  نامه  و  است  آمده  که  ،فراهم  است  نقد    واضح 

اصلی تئاتر،  و  شعر  در  افالطونی  روسو  انتقادات  الهام  منبع  رسالهترين  است.  آن    بوده 

داالمبر   نامه   متن  در   روسو اساس    و   بنیاد  اما   ؛ دهدنمی  افالطون  به  انی چند  ارجاع  به 

راستدالل خود  افالطونی  های  قطعات  همان  از  صو  گیرد.می ا  هر  هماندر  که  رت،  طور 

متذکر شده با  اندبرخی  روسو  فکری  پیوندهای  اگرچه  قابل  ،  او  آثار  افالطون در سراسر 
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کسیمشاهده   اگر  اما  پیوند  است،  اين  باشد،    دربارۀ  داشته  ترديدی  عمیق  و  آگاهانه 

 ,Lay Williams)  اجازه نخواهد داد که ترديد او ادامه يابد  تقلید تئاتری  دربارۀمواجهه با  

2007: 155) . 
 

 بازآفرینی نقد افالطونی .3

»بازآفرينی«   را  پیوند  اين  معنا  چه  به  است،  آشکار  افالطون  با  روسو  پیوند  اگر  اکنون 

برای  می پرسشنامیم؟  اين  به  هر  می  ،پاسخ  از  پیش  متن    چیزتوانیم  همان  به 

در حقیقت چیزی فراتر از يک ترجمه و    ،تقلید تئاتری دربارۀ  1شده رجوع کنیم.گردآوری

  ، دهدرا به قالب گفتار پیوسته تغییر نمیگو  وروسو فقط قالب گفت  گردآوری صرف است.

هايی  کند. او پاورقیکاری ايجاد می بلکه در موارد متعددی در خود متن هم تغییرات آش

می متن  آمدهبه  افالطون  متن  در  آنچه  از  بیش  را  موارد  برخی  تفصیل    است   افزايد، 

های  جايیبرد و در بسیاری از موارد تغییرات و جابهها دست میدهد، در برخی مثالمی

د  ندانای میاين تغییرات را نشانه  برخی  کند.میدر متن ايجاد    ، اما قابل تشخیص،ظريف

اينک اينجا مقلد  از  در  بلکه مقلد شیو  های ديدگاهه روسو  نیست،  در    ۀافالطون  افالطون 

نظر همان  يشخو  های بیان  يعنی  افالطون    طور است؛  کس    فلسفۀ که  زبان  از  را  خود 

 ,Jensen)  کند های خود را از زبان افالطون بیان می کرد، روسو هم ديدگاهديگری بیان می

تالش روسو  برای اصالح و تعديل    ۀمنزلنیز اين تغییرات را به  برخی ديگر  .( 185 :1995

باشدبهدانند؛  می   افالطون  انديشۀ هماهنگ  مدرن  جهان  با  که   & Dugan→)   نحوی 

Strong, 2001: 336 )  .خواند،  گردآوری قطعات افالطون می صرفاً  اگر متنی که روسو آن را

و آثار ديگر نیز به    نامه به داالمبر  دربارۀپس  تا اين حد از تازگی و ابداع برخوردار است،  

 طريق اولی بايد انتظار چنین اصالت و ابداعی را داشت.

دارد    توان گفتمی  ،بنابراين وجود  روسواينک  دربارۀتوافقی  کار  نقد    تنها  ه  بازگويی 

يک    چیست؟ماهیت اين تازگی    اما  ؛، بلکه چیزی تازه در آن وجود داردافالطونی نیست

اين است آماجی ظاهری در کار می  ديدگاه  همچون  را صرفاً  تئاتر  تا در  آورکه روسو  د 

روسو در نزاع   ورود اين ديدگاه پوشش آن، در واقع مرجعیت نهاد روحانیت را نقد کند. از 

فراباستا و  مدرن  نزاع  برای  پوششی  واقع  در  و شعر  فلسفه  يونانی  و  و  نی  فلسفه  نسوی 

ديگر  .(Jensen, 1995: 186)  است  کشیشان است  ديدگاه  به    اين  برای رسیدن  روسو  که 

ای تهاجمی به  به شیوهگاهی    ،اجتماع مدرن  عالم و  مقصود خود در برآوردن استلزامات

نوشتهتغ تعديل  و  می  هایییر  دست  ديدگاه،  زند.افالطون  اين  گذاشتن  کنار   صاحبان 
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ديگریبخشیسه  ۀآموز موارد  و  روح  نمونه  دست  ايناز    بودن  فاصلهرا  از  گرفتن  هايی 

افالطون ذکر می  از  نوع   .(Dugan & Strong, 2001: 342) کنند روسو  و  رويکرد  به  بسته 

کار   در  که  میاستخوانشی  وجود  ،  امکان  درديدگاهتوان  هم  را  ديگری  اين    بارۀ های 

که تازگی کار    خواهیم نشان دهیم اين استآنچه ما در اينجا می  اما؛  موضوع متصور شد

بر اساسيادشده  هایديدگاهخالف  روسو،  از جهت تغییر مبانی  نه  برای  ،  ی فکر افالطون 

با    سازی هماهنگ  ايده  زمانۀآن  بیان  حیث  از  نه  و  است  متجديد  و  تازه  در  ای  فاوت 

از افالطون    بنیادين است. روسو صرفاً  یپوشش گفتار افالطونی. اين تازگی، تازگی تفسیر

کند و نشان  در متن ديدگاه افالطون کشف می  ای تازه  چیزهایبلکه    ،کنداستفاده نمی

افالطونیِ  دهدمی نقد  از  رايج  فهم  در  ماندهکه  مغفول  هنر  آنچه  اند  های  ديدگاه  تغییر. 

تا آنچه    سطحی استدر واقع تالش روسو برای کنارزدن اموری    ،رسدافالطون به نظر می

عمق است  در  کند  ، پنهان  آشکار  را  اين حیثا  ؛خود  بی  ، ز  روسو  کاری  کار  به  شباهت 

را    آن  که   ؛کاری است  داده  انجام  معاصر،  فیلسوف  ،(Alain Badiou)  بديو  آلن  که   ستنی

  تنِکِ  که  طورآن  .خواندمی  افالطون  جمهوری  کتاب  ی(Hypertranslation)  »فراترجمه«

 گويد: می راينهارد
سازی ادبی افالطون به  نه نوعی گزينش و پااليش فلسفی است و نه مدرن  [کار بديو]

تاريخی را از بین ببرد و يک متن قديمی را به چیزی آشناتر    ۀنحوی که بخواهد فاصل

کند فرا.  [....]  بدل  را    ۀترجمبرعکس،  افالطون  متن  همان  می  وااليشبديو،  در  دهد، 

«. چیزيعنی »ارتقای يک ابژه به جايگاه يک    ؛بردمعنايی از وااليش که لکان به کار می

دقیقاً وااليش  از  معنا  اين  با    و  بیرون   زدايیآشنايیبرابر  يعنی  است؛  متن  کشیدن  از 

 . (Reinhard, 2012: xii) غرابت و بیگانگی آن

کوشیم تا  ايم و در ادامه مینامیده  بازآفرينیاينجا آن را  است که در    اين همان عملی

بلکه در آثار مختلف روسو    ، تقلید تئاتری  دربارۀ فقط در  نشان دهیم اين بازآفرينی، که نه

بنیادين را    جوهرۀافکند و کدام  قابل پیگیری است، چه پرتوی بر نقد افالطونی هنر می

 دهد. در آن نشان می
 

 آن تفسیر ۀمثاببه دیدگاه افالطون بازآفرینی  .4

که می افالطونی  نقد  بازآفرينی  در  به  روسو  افالطون  متون  از  ويژه  را خوانشی  آن  توان 

کند که همچون الزامی درونی و  جو میو، گويی آن بینش بنیادينی را جستشمار آورد

برانگیخته است. مسلماً افالطون در بیان آن    تقلیدی   قلبی، افالطون را به نقد و منع هنر

است داشته  را  خود  مخصوص  راهبردهای  عمیق،  و  اصیل  ترتیب    ؛ بینش  و  نظم 
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تر از همه، ممکن است آن بینش را در بافت  گرفته و مهممخصوصی را برای بیان به کار  

  ،نحو مخصوصی گنجانده باشد. خوانشی بنیادينبههای فلسفی خود  ساير آموزه  ۀپیچید

هم به  ملتزم  و  متعهد  روسو،  خوانش  نیست  ۀهمچون  جزئیات  نوع  چنان  ، اين  که  بلکه 

د  بیاب  را  و عامّی   سی اسابینش    آن  کوشد تا در عمق اين راهبردهای شخصی،می   ، گفتیم

از زمینه يا  تأثیرتواند نیروی  که می فارغ  اين    خاص حفظ کند.  ای هزمانگذار خود را  بر 

 اساسی است.  ۀ جنب دو، واجد  هنر دربارۀخوانش روسو از نقد افالطون  ،اساس
 

 واقعیت و تصویر   ۀ دوگان  .4-1

به    در پرداختن به هنر   افالطون  بايکی از مواردی که ممکن است تفاوت اساسی روسو  

که    را  ای اين است که روسو در تعريف ماهیت تقلید، آن الگوی اساسی و اولیه  شمار آيد،

تا    اين  ؛گیردلزوماً با »ايده« در معنای خاص افالطونی آن يکی نمی  ،موضوع تقلید است

را می  حدی افالطون  ادعای  اين  روسو  »اگرچه  است که  تقلید  تعبیر درستی  که  پذيرد 

را خداوند    اصلی   صورت  اين  که   عقیده   اين   حذف   با   اما  ؛[...]   است   اصلی  الگوی   يک  نیازمند 

می زمینی  را  موضوع  کل  بالفاصله  است،   . ( Dugan & Strong, 2001: 337) کند«آفريده 

مشهور   تمثیل  در  مرتب»تختافالطون  سه  در  ۀ «،  را  متفاوت  هم    بارۀ وجودی  از  تخت 

  (ὄντως κλίνης) ی تخت حقیقیخدا، نجار و نقاش هستند؛ اول   ۀ کند که ساختمتمايز می 

تخت يک  دومی  تخت  (κλίνης ὴμ) است،  تقلید  سومی    2است؛  (Plato, 1934: 597d) و 

و    گیرد پس از ايده قرار می  دوم   ۀ بودن در مرتبشیئ محسوس از حیث حقیقی  ،بنابراين

کند که  مطلب را طوری بیان می   تقلید تئاتری  دربارۀاما روسو در    .سوم  ۀنقاشی در مرتب

که   ندارد  چندانی  فرق  صرفاً   ايدهگويی  چیزی    را  يا  بدانیم  هنرمند  ذهن  در  مفهومی 

 شود:آغاز می در تعريف ماهیت تقلید به اين شکل   الهی. بیان روسو
کنیم تقلید  چیزی  از  اينکه  باشیم  ايدۀبايد    ،برای  داشته  را  انتزاعی،  آن  ايده،  اين  ؛ 

منحصر در  به مطلق،  است  ممکن  که  است  آن  از  مصاديقی  تعداد  از  مستقل  و  فرد 

را معماری  طبیعت وجود داشته باشند. اين ايده همیشه مقدم بر تحقق خود است؛ زي

می قصر  يک  ايده که  قصر،  اين  ساخت  شروع  از  پیش  داردسازد،  قصر  يک  از   ای 

(Rousseau, 1998: 337-8) . 

تمثیل تخت، که در بیان او به تمثیل »قصر« بدل شده است،    او سپس در بازآفرينی

 نويسد:می
اصلی است که در فهم  ايدۀنخست، الگو يا  :بینممتمايز در اينجا می من سه قصر کامالً

هاست  آن  أهای ممکن ديگر در خالقی که مبدمعمار، در طبیعت و يا حتی همراه با ايده
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مرتب در  است؛  نهايتاً  قصرِ  ،دوم   ۀموجود  و  الگوست؛  آن  تصوير  که  است  قصر    ،معمار 

 . (Ibid: 338) نقاش است که تصوير قصر معمار است

هرچنان اين  از  پیداست،که  قطعه  نمی  دو  احساس  ضرورتی  ايده  کندروسو  را    که 

  ه آن را در معنايی کامالًر اينکبیند دانسانی قرار دهد و مشکلی نمیقلمروی فرا  در   حتماً 

است    انتزاعی و يگانهقدر اصل،  همان  برای روسو ايده  بگیرد.  يکی  با مفهوم ذهنی   مدرن،

يک عالم    بودنمقدم  ه بر شیئ محسوس لزوماًبودن ايدمقدم  قصر در ذهن معمار.  ايدۀکه  

 ست.بودن طرح بر اجرابلکه مقدم ،معقول ثابت بر عالم متغیر محسوس نیست

اين رقیق توجه است که  ايده، در همان  جالب  اتفاق میشدن معنای  افتد که  متنی 

ترجم و  گردآوری  است  بوده  به    ۀقرار  اگر  باشد.  افالطون  داالمبرقطعات  به  توجه    نامه 

تری را خواهیم ديد. با وجود اينکه اين متن به اذعان روسو با توجه به  کنیم، تغییر بزرگ

کلی  به  ، تقلید  الگوی اصلی   عنوان به  نی نوشته شده است، اما مضمون ايده، قطعات افالطو

استدال  است.  در آن غايب از  آکنده  اين متن  نحوی که  به  ؛ های افالطونی استلسراسر 

اما هیچ    ، توان آن را گسترش و تفصیل همان قطعات افالطونی مربوط به هنر دانستمی

سه طبقه  دربارۀچیز   نمی  ۀ گانبندی  آن  در  از  وجود  ذکری  هیچ  يافت؛  واحد،    ايدۀتوان 

 مقدم بر مصداق در آن نیست. ثابت، مطلق و

هنر به نحو افالطونی    دربارۀتوان  است؟ چگونه میچگونه چنین چیزی ممکن شده  

رکنی اساسی در نقد افالطونی هنر فهمیده    عنوانبه)که اغلب    که مضمون ايدهبدون اين  ،انديشید

است( باشد؟  شده  داشته  انديشه  اين  در  می  نقشی  روسو  که  حقیقت  کندکاری  در   ،

استازمیان آن  مصداق  و  ايده  میان  تمايز  صرفاً  ،بنابراين  ؛برداشتن  او  رابط  توجه    ۀبه 

يک  فقط    بلکه   ،گانهنه سه  يعنی برای او  ؛ شودمصداق عینی ايده و اثر هنری معطوف می

تقلید    ،ه تعبیر ديگريا ب  ؛شودو الگويی که از آن تقلید می  دوگانه وجود دارد: اثر تقلیدی 

-نويسد که »تقلید تئاتری، گريهمی  مبرنامه به داالدر    روسووقتی    ،برای مثال  ؛و واقعیت

، ماهیت تقلید را صرفاً در  (Rousseau, 1960: 25) آورتر از حضور چیزِ مورد تقلید است« 

مقول با  آن  ۀنسبت  از  که  »آنچه  می  کلی  میتقلید  مالحظه  نسبت  شود«  در  نه  و  کند 

تئاتر  گويد: »هر چیزی که در  یهمچنین وقتی که م   محسوس.تر با ايده و شیئ  پیچیده

، (Ibid) گیرد«بلکه از ما بیشتر فاصله می  ،شودتر نمیبه ما نزديک   ،آيدبه نمايش درمی

ايده    خود چیز و تقلید تئاتری آن در کار هستند.  ۀتنها دو مقول طبیعتاً وقتی مضمون 

می گذاشته  ه  شود، کنار  چیز«  »خودِ  شاملاين  و  زمینی  واقعیات  جنس  از    میشه 

کند که  يید نقل میأروسو سخن ارسطو را با ت  اعمال و اشیاء خواهد بود.  ها وشخصیت
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 های برتر است«تقلیدی از انسان  ، تر از ما و تراژدیهايی پستتقلید از انسان  ، »کمدی

(Ibid: 27)  گیرد بر اين حقیقت که تئاتر هرگز نسبت حقیقی چیزها و اين را گواهی می  

نمی ارائه  در    ؛(Ibid) دهدرا  حقیقی  نسبت  ايده  ، جااينپس  بین  نیستنسبت  بلکه    ؛ها 

انسا يا چیزهای ديگری در همین سطح ننسبت میان  به    در هیچ کجای   است.  ها  نامه 
 پیدا کرد.  «تقلید « و »شیئ محسوس«، »ايده» ۀ گانی از سهتوان ردّ نمی داالمبر

ايده کنارگذاشتن  اين  آيا  دوگان  اما  به  توجه صرف  از    واقعیت  ۀو  را  روسو  تقلید،  و 

می  خارج  هنر  نقد  افالطونی  میمسیر  تصور  میکند؟  نکته  کنم  اين  که  داد  نشان  توان 

  ای از نقد افالطونی است. تازه  ۀبلکه تفسیر موشکافان  ،وجه تمايز روسو از افالطون نیست

را رقیق و    نحو محسوسی معنای ايده، به  که گفتیم چنان  ،تقلید تئاتری  دربارۀروسو در  

می  نزديک  ذهنی«  »تصور  امروزی  معنای  به  را  آيا  آن  برکند.  کاری  وعداين    ۀخالف 

اين متن نقشی جز گردآوری قطعات پراکنده    نخواهد داشت؟  اوست که گفته است در 

  فهم روسو از نقد افالطونی هنر  رسد که بر اساس به نظر می  ؛ چنین نیستتوان گفت  می

افالطونی،و   متون  از  او  ايده مضمو  خوانش  افالطونی    ن  نقد  در  اساسی  ضرورتی  واجد 

اين فهم خود را در    .نبوده است رقیق  تقلید تئاتری   دربارۀ او  ايده و در  با  کردن معنای 

داالمبر به  نمی)  نامه  افالطون  خاص  عبارات  حفظ  به  نیازی  آن  در  آن   است(ديده  که  حذف  با 

چگونه    که  ديد  به سراغ متن افالطونی رفت و  پس حال بايد   3؛مضمون نشان داده است

 را توجیه کرد.  از آن توان چنین فهمی می

نکته استفاداولین  توجه کرد،  آن  به  بايد  برخی    ۀای که  از  افالطون  و معنادار  دقیق 

است. تخت،   کلمات  تمثیل  گفتیمچنان  در  نوع  که  سه  دار ،  وجود  متفاوت  که  تخت  د 

يک از اين  خواهد از نسبت هرفالطون وقتی میند. ا امحصول عمل خداوند، نجار و نقاش

او پس از    کند.از سه فعل متفاوت استفاده می  سخن بگويد،  انعامالن با محصول عملش 

مرتباين هر  ۀکه  تختوجودی  از  سهيک  معین  های  را  آنمیگانه  و  حیث  کند  از  را  ها 

متمايز    ،بودنحقیقی يکديگر  مشخصاً سازدمیاز  میب  ،  پرسش  اين  حال،  ه  که  پردازد 

نامید.هر بايد  به چه عنوانی  را  اين عامالن  از  به  يک  را   آفريننده  طور خاص او خداوند 

(φυτουργός)را نجار  نقاش    (δημιουργός) صانع  ،  با    ؛خواندمی  (μιμητής)  مقلد  راو  اما 

شوند، فعل چهارمی  يک از اين سه عامل با فعلی مخصوص خودشان شناخته میه هراينک

اما    ؛کند، که هم بر خداوند و هم بر نجار صدق می(ποιέω)  ساختن  يعنی فعل  ؛هم هست

کرد توان  نمی  «وجه  هیچ  به» منتسب  نقاش  به  را  تخت    .( Plato, 1934: 597d) آن  خدا 
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اما در    ؛سازدهای ممکن بسیار را میسازد و نقاش يک تخت از میان تختحقیقی را می

  ، سازدتخت نمی  که نقاش اصالً  حالی  در  ،روندهردو سازندگان تخت به شمار می  ،هر حال

در اينجا خدا و نجار در برابر نقاش در يک    ،کند. به اين ترتیببلکه فقط از آن تقلید می

قرار  سهگرفته  دسته  و  دوگاناند  يک  به  مراتب  است؛    ۀگانگی  شده  فروکاسته  اساسی 

ساخته  ۀدوگان تقلیدی.  شدهامر  امر  ادام  و  که  ۀدر  است  قسمت  عنوان  افالطون    همین 

برازند را  می  ۀمقلد  قلمداد  او    ؛کندنقاش  که  دلیل  اين  آنبه  صنعت  تقلید    از  ديگران 

در    مشخصاً   ند که مقصود از »آن ديگران« در اينجا خدا و نجار  ؛ و(Ibid: 598a) کندمی

 ها به شمار رفته است.اند و نقاش مقلد آنيک دسته با هم قرار گرفته

می  مورد نشان  که  سهديگری  تمايز  فروکاستن  امکان  در  دهد  دوگانه  تقابل  به  گانه 

متن   دارد،  جمهوریخود  افالطون   وجود  که  است  تقلید   ۀدوگان  آنجايی  مورد    امر 

(μιμηθησόμενον) تصوير  و  (εἴδωλον)  می مطرح  و  را  هو  دربارۀکند  مثل   مر شاعری 

اوست،   گويد می تقلید  مورد  آنچه  از  اگر  واقعی   که  خود    داشت،  دانشی  صرف  وقت  را 

  ، هادر اينجا منظور از امور مورد تقلید، نه ايده  .( Ibid: 599a-b) کردآوردن تصوير نمیپديد

دوم حقیقت هستند؛ اموری مثل فرماندهی نظامی و کشورداری    ۀبلکه چیزهايی از مرتب

کند،  نقد اين است که چون شاعر فقط تصويری از واقعیات را ايجاد میاين  اساس    ....  و  

آن  ضرورتاً از  دانشی  هستندهیچ  هم  زمینی  اموری  که  اين    ندارد.  ،ها  مبنای  واقع  در 

پیش  ،سازیدوگانه دقیقاً حتی  و  اين  از  ادام  تر  مطرح شد  تمثیل  ۀدر  استتخت  در    .ه 

ايده  جاآن از  نه  نقاش  نکته که  اين  بیان  از  تقلید    ، افالطون پس  از شیئ محسوس  بلکه 

نمیمی بسنده  مقدار  اين  به  درکند،  و  میان    ۀ بارکند  نیز  محسوس  شیئ    اءشیاخود 

تفاوت    (οἷα φαίνεται) د«ن شوو »آنگونه که نمودار می  (οἷα ἔστιν) «ندگونه که هست»آن

با  گذاردمی را  تفاوت  اين  »حقیقت«  ر و  متفاوت  تعبیر  با  برابر   (ἀληθείας) ديگر  در 

شود که نقاش نه از حقیقت يا خود  کند و متذکر میتکرار می  (φαντάσματος)ود«  »نم

از نمود يا شبح آن تقلید می  ،گونه که هستشیء آن از (Ibid: 598a-b) کندبلکه  . پس 

معرفی می حقیقت  از  دور  را  تقلیدی  امر  افالطون  که  است  تمايز  اين  به  و  تصريح  کند 

  ايجاد را  چیز  همهاست  کند، قادر  گويد که آن به سبب اينکه تنها به تصوير قناعت میمی

نوعی ضرورت  در اينجا خود افالطون به  توان گفت می  ،به اين ترتیب  .(Ibid: 598b) کند

مضمو به  دوگانتوسل  و  است  برداشته  میان  از  را  ايده  شیئ    ۀن  »حقیقتِ  و  »تصوير« 

 ای کافی برای نقد هنر به دست داده است.مايهبن عنوانبهمحسوس« را 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Da&la=greek&can=oi%28%3Da0&prior=a)=ra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fstin&la=greek&can=e%29%2Fstin0&prior=oi(=a
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رسال  در  ،بنابراين می  جمهوری  ۀ متن  که  دارند  وجود  برای مواردی  جوازی  توانند 

طور کلی در مقابل  يند؛ ترکیبی که بهآادغام ساحت ايده و ساحت امور واقعی به شمار  

 4.واقعیات« نامیدرا ساحت »توان آن و می گیردعالم هنر قرار می

ها را در نقد هنر تقلیل  ايده  ۀديدگاه افالطون، نقش نظري  پس اگر روسو در بازآفرينی

لزوماً  اين  است،  گذاشته  کنار  يا  ديدگاه  داده  اختالف  معنای  افالطون  به  و  روسو  های 

نظر  بلکه می  ،نیست در  افالطونی  متن  از  روسو  توجیه  قابل  تفسیر  را همچون  آن  توان 

آن، اساس  بر  که  جايگاهیبه  ،هاايده  ۀنظري   گرفت  پرتکرارش،  و  رنگ  پر  حضور    رغم 

 .نقد هنر توسط افالطون ندارداصلی  هستۀدر   ناشدنیحذف

اي بايد نشان داد که آسیبناما در  از نظر افالطون چگونه  زاصورت  رغم  به بودن هنر 

نظري نقش  میايده  ۀحذف  شودها  تبیین  را    ؟تواند  آن  که  است  هنر  از  جنبه  کدام 

زيان و  میخطرناک  ايدهبار  حقیقت  از  آن  مضاعف  دوری  اگر  امر  سازد،  اين  موجب  ها 

 جو کرد.واساسی را بايد در نسبت میان هنر و اصالت جست ۀنیست؟ اين جنب
 

 عاطفه   ادراک و  اصالت. هنر و زوال  4-2

های انسان  را به ستايش ويژگی  گفتار دوم ست، روسو بخش مهمی از  که مشهور اچنان

بودند   کسانی همچون افالطون اری که داوران خیالی آن وحشی اختصاص داد؛ همان گفت

(Rousseau, 2002b: 88).  ی وحشی از نظر روسو اين است که  هاترين ويژگیيکی از مهم

اطرافش آن  ای که واقعیت  او در هر موقعیتی که باشد، احساسات و عواطفش از محدوده

تعريف می نمی  ،کندرا  ادراک مید.  ن روفراتر  را  واقعاًوحشی همان وضعیتی  در    کند که 

شیدن به وضعیتی غیر از  وحشی هرگز مشغول اندي   ،طراف او وجود دارد. به تعبیر روسوا

. خفتگی نیروی تخیل در وحشی  (Ibid: 104) شودنمی  ،بیند خود را در آن می  آنچه که

زندگی    يا به تعبیری در قلمرو طبیعت  در قلمرو نیازهای واقعی  اًشود که او صرف باعث می

»کند ويرانگری  قوۀ:  که  میتخیل  ما  میان  در  بسیار  وحشیان  کند،  های  قلب  با  هرگز 

انتظار سائقهسخن نمی نهايت آرامش، در   :Ibid) «نداهای طبیعتگويد؛ کسانی که در 

شود که عواطف وحشی  موجب می  یعت و واقعیت اطرافاين ارتباط مستقیم با طب   .( 109

محدود در  بنابراين  ۀتنها  و  باشند  داشته  جنبش  او  واقعی  ابزاری    ،نیازهای  همچون 

های ضروری برای بقای او باشند. روسو اين نوع برانگیختگی عاطفه را که محصول انگیزه

است تصورات  محصول  که  ديگری  نوع  از  است،  طبیعی  و  می  ، واقعی  »ما    کند:جدا 

رسیم، مگر در دو حالت: يکی در  توانیم به چیزی میل داشته باشیم يا از چیزی بتنمی
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های طبیعت؛ و انسان وحشی که  تصوراتی که از آن چیز داريم و يکی در اثر سائقه ۀنتیج

  ،هايی که از نوع دوم هستندای را غیر از آنذهنش از هر دانشی تهی است، هیچ عاطفه

  « اصالت عاطفه»جا آن را  در اين   ما  اين همان چیزی است که  .( Ibid: 97) کند«تجربه نمی
شخص برآمده از    ۀبه اين صورت که عاطف   ،بودن عاطفه با واقعیتيعنی مطابق  ؛نامیم می

؛  حیاتش بر حسب شرايط واقعی باشد  ۀشرايط واقعی او و در نتیجه مددکار او برای ادام

وحشی در معرض عواطفی    سو در وحشی به حد کمال وجود دارد؛اصالتی که از نظر رو

اصالت عاطفه نیز    .( Ibid: 111) ندکهای واقعی را احساس میتنها ضرورتاست و  اندک  

بنامیم؛ يعنی    «اصالت ادراک»توانیم آن را  خود محصول آن چیزی است که می  ۀنوببه

واق  بدون هیچ پرده و حائل.ادراک مستقیم  اطراف،  فهم و درک    عیت  و  با دريافت  تنها 

عاطفه داشتن  امکان  که  است  واقعیت  داردخود  وجود  آن  با  مطابق  همین ای    اصالت  . 

زيرا چنین کسی کمتر   ؛سازدوحشی را از نظر روسو ستودنی میاست که  ادراک و عاطفه

روسو    .استدمان متمدن رايج  که در میان مر   است   هايیتعادل  عدمها و  در معرض اندوه

را    هاآنناخشنودی از زندگی در مردمان متمدن گاه حتی  کند که  به اين نکته اشاره می

دست میبه  زندگی  از  تصور  کشیدن  قابل  وحشی  مورد  در  او  نظر  از  که  چیزی  رساند؛ 

آن  .(Ibid: 104) ستنی از  تنها  ناخشنودی متمدنانه  امکان وقوع دارد که عواطف اين    رو 

. گويی تصوراتی  برآمده و برخاسته از شرايط واقعی زيست او نیست  انسان متمدن لزوماً

انسان متمدن را با    ، ارتباط مستقیم و اصیلاستتخیل    قوۀکه بیش از هر چیز محصول  

و انفعاالتی منحرف و نابودگر    عواطف  واقعیت قطع کرده و اين موجب شده است که او 

 پیدا کرده باشد.

کند و خیالش او را به  وحشی به سبب اينکه تنها واقعیت را درک می  طور خالصه،به

واقعی  شرايط  از  غیر  زايیدنمی  وی  شرايطی  نیز  عواطفش  و    ۀ کشاند،  واقعیت  همین 

خواهابزار آن  با  او  درست  تعامل  برای  ديگری  تعبیر  به  بود.  خدمت  عواطف    ،د  در  او 

ند که  ، نه اينکه اين ارتباط را مختل و حالتی در او ايجاد ک د بودارتباطش با جهان خواه

واقعی وضع  با  است  وی  متناسب  هماهنگ  خود  با  وحشی  سالمت    نیست.  اوج  اين  و 

 نفسانی است.

از بحث  واقعیت  ۀعاطف   اما  با  مرتبط  و  روسو  اصیل  آثار  شخصیت   ،در  به  منحصر 

شود.  ماند. در آثار ديگر، اين نوع اصالت با خردمندی و عقل همراه میوحشی باقی نمی

داالمبردر   به  را  روسو    نامه  ابزا  عنوان بهعقل  میتنها  که  بپااليد، ری  را  عواطف    تواند 
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  ، عواطف با توجه به آنچه گفته شده است  ۀ. تصفی(Rousseau, 1960: 21) کند معرفی می

هماهنگ   یناً يق  معنای  استساختن  به  واقعی  شرايط  با  همچون  به  ؛عاطفه  که  نحوی 

باشد.  انسان  بقا و رشد  شود که  نیز گفته می  تئاتری  تقلید  دربارۀدر    ابزاری در خدمت 

ما    وقتی  کنند،  غلبه  عقل  بر  چیزهايی  عواطف  آن  ما بر  با  هستند،  که  دل    بیگانه 

اين عقل است که عواطف ما را در محدود  ؛(Rousseau, 1998: 348) سوزانیممی   ۀيعنی 

توان گفت در نگاه روسو عقل  می  ،بنابراين  ؛ داردنگاه می  ،به ما مربوط است  آنچه حقیقتاً

منحرف طبیعت  هرآدمی،    ۀنشديا  که  وضعیتی  واقعیت  با  پیوند  سر  در  به  آن  در  کس 

ب با اين وضعیت هستند  دهد که متناس شدن میبرانگیخته  ۀبرد، تنها به عواطفی اجازمی

 تعادل نفسانی او نیستند.  ۀزنندبرهم ،و بنابراين

پس اين  به  توجه  روسو  زبا  منفی  موضع  است که  دربارمینه  توان درک  هنر می  ۀرا 

اما امر بیگانه    ؛دهد پیش روی ما قرار می  را  هنر »آن چیزی که با ما بیگانه است«  کرد.

بیگانه   ۀکه با يک عاطف بلکه در حقیقت وضعیتی است  ،يک شیء يا وضعیت نیست صرفاً 

است.  شده  به  همراه  عاطف   ۀمثابهنر  همواره  واقعیت،  از  اين    را  مخصوصی  ۀتصويری  با 

با واقعیت مخدوش  کند که موجب میتصوير همراه می شود نسبت مستقیم عواطف ما 

برای   ؛(Ibid) ای ديگران قرار دهیمهخود را در انقیاد رنجشود که ما  هنر موجب می  شود.

تئاتری،  ، مثال اثر  يک  با  مواجهه  می  ما  در  خود  درون  در  را  عواطفی  که  آن  پذيريم 

با    که اگر خودمان مستقیماً  حالی  در  ، کنندهای اثر به ما القا میاثر يا شخصیت  ۀنويسند

میوضعیتی   استدر    که شديم  مواجه  شده  ترسیم  عاطف تئاتر  بود  ممکن  متفاوتی    ۀ ، 

نکت اين  باشیم.  در    ۀداشته  روسو  را  داالمبرمهم  به  استبه  نامه  کرده  اظهار    ؛ صراحت 

آورتر از حضور  گويد »تقلید تئاتری، گريهمی  ،نقل کرديمتر  که پیش  طورهمان  ،وقتی او

مورد تقلید است« به همین تفاوت(Rousseau, 1960: 25)  چیزِ  او  کند.  اشاره می  ،  مثال 

می  آمده  ۀنامنمايش  دربارۀ نیز  دررا  موضوع  همین  از  بیانی  همچون  گرفت:    توان  نظر 

را شنیده باشد، پیش از ديدن نمايش بیشتر  آ  کس جنايات مدهکنم که هر»من فکر می

از آن«از آن اين ترتیب  .( Ibid: 23) ها تنفر دارد تا پس  انجام    نامهکاری که نمايش  ،به 

انتقال  می ما  به  را  عواطفی  داستان،  شخصیت  اعمال  با  نسبت  در  که  است  اين  دهد 

وقتی وضعیت    ،بنابراين  ؛دهد که غیر از عواطف طبیعی ما نسبت به آن اعمال هستندمی

عمل  می  از  یيا  عرضه  ما  به  هنر  برطريق  يا  شود،  عمل  آن  خود  با  ما  که  زمانی  خالف 

می مواجه  عاطفوضعیت  همراه  شويم،  آن  با  هنرمند  توسط  نیز  مخصوصی  انفعال  و  ه 
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نیستمی ما  خود  طبیعی  انفعال  که  میتأثیرو    ؛ شود  هنر  از  ما  که  موجب    ، پذيريمی 

کردهمی بروز  غیرطبیعی  انفعال  آن  نیز  واقعیت  با  مواجهه  در  آن،  از  پس  که    ،شود 

پااليش يا  طبیعی  که  شود  انفعالی  ر  ۀ يافتجايگزين  نظر  از  است.  ترين  بزرگ  ،وسوعقل 

وظايف انسانی را به عواطفی زودگذر و عقیم    ۀها اين است که »همبهترين تراژدی  تأثیر

می نمونه   (Ibid: 26) دهند«تقلیل  بهترين  از  برخی  در  نیز  کمدی  و  و  »خوبی  هايش، 

کند که عالقه و  ای عرضه میگونهگیرد و خیانت و نابکاری را بهصداقت را به مسخره می

برمی را  ما  بی(Ibid: 34) انگیزد«همدلی  مواجه.  خیانت،    ۀترديد  و  خوبی  با  مستقیم 

برمی ما  در  در  اانگیزانفعاالتی  آنچه  از  متفاوت  آنند  تئاتری  تصوير  با  ما  مواجهه  در  ها 

 شود.نگیخته میبرا

روسو   طبیعی و بیگانه، از نظر روسو عاملی برای تخريب اخالق است. اين انفعاالت غیر

کتاب  دچارمیامیل    در  اگرچه  که  بهنويسد  عواطف  و  انفعاالت  به  برای  شدن  کلی  طور 

هم که  نیست  معنا  آن  به  اين  اما  است،  طبیعی  هستند  ۀانسان  ما  در  که    ، انفعاالتی 

آنطبیعی است؛  اندک  ما  انفعاالت طبیعی  و صیانت  اند. »شمار  آزادی  برای  وسايلی  ها 

هم  ما  نفس می  ۀ هستند.  نابود  و  درآورده  انقیاد  به  را  ما  که  ريشانفعاالتی  از    ۀکنند، 

ها را  طبیعت آن  خالفبربلکه ما    ،ها را به ما نبخشیده استآيند؛ طبیعت آنديگری می

کارکرد    ۀواسطهنر بهتوان ترديد کرد که  نمی  .( Rousseau, 1979: 212) ايم«اکتساب کرده

از    خود،  اساسی يکی  روسو  نظر  »ريشهاز  کهآن  است  ديگر«  عواطف انفعاالت    های  و 

  دربارۀ : »چگونه بايد داوری کنیم  دهدرا به روح مخاطب انتقال می  غیرطبیعی يا نااصیل 

در حال و    ،رسند، اما در عین حال ای که در آن، جنايتکاران اگرچه به مجازات میتراژدی

  انگیزند؟«همدلی ما را برمی  کامالً اند که  داشتنی به نمايش درآمدههوايی چنان دوست

(Rousseau, 1960: 29).   ًنقصی در روح  دادن  نشان  ۀ بر پاي  و از آنجا که لذت کمدی اساسا

مفرحچقدر کمدی کاملهراست،    آدمی و  باشد،  تر  فاجعه  تأثیرتر  اخالقیات  بر  بارتر  آن 

ايجاد    صراحتاً   گفتار دربارۀ هنرها و علومروسو در    .(Ibid: 34) است برای  هنر را عاملی 

های  و ظرافتها  دانیشمرد که ظاهر او را با آدابنوعی دوگانگی و دورنگی در انسان می

می  که  حالی  در  ، پوشاندمتمدنانه می عواطفی سرکش  از  آکنده  را  کند که هیچ  باطنش 

ها را  نبودن عواطف و رفتارهای برآمده از آهنر اصالت و طبیعی  نسبتی با فضیلت ندارند.

می زائل  انسان  هنراز  آنکه  از  »پیش  قالب  ،کند:  را  ما  رفتار  و  به  سلوک  و  کند  ريزی 

اما طبیعی بودند و تفاوت رفتار ما    ، عواطف ما زبانی جعلی ببخشد، اخالقیات ما زمخت
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. عاطفه و رفتاری  (Rousseau, 2002a: 49) های ما بود« ای آشکار از تفاوت شخصیتنشانه

شدن او از فرديت  ريزد که موجب جدارا در قالبی میاو   ،کندسان تحمیل میکه هنر بر ان

می خود  خاص  شخصیت  معناو  يک  به  و  ديگران    ، شود  با  او  می  راتمايز  بین  برد: از 

قالب ريخته»گويی همۀ ذهن را در يک  را جر  [...]اند.  ها  نیست که  ئديگر کسی  آن  ت 

واقعاًآن که  شود«  گونه  ظاهر  برپا  ( Ibid: 50) هست  آدمی  عواطف  در  هنر  که  آشوبی   .

فراکندمی توان گوش  می،  او  از  را  اصیل درونش  ندای  به  ای  گیرد:  دادن  فضیلت،  »ای 

جان واالی  بیدانش  در    [...]غش  های  که  نیست  کافی  تو  قوانین  فراگرفتن  برای  آيا 

همین دغدغۀ روسو برای    .(Ibid: 67) سکوت عواطف به ندای وجدانمان گوش فرادهیم؟«

ديگران است که باعث شده است تا او    ۀ های برساختحفظ خويشتن و فرونرفتن در قالب

چیز  ها هیچهايی را مطرح کند که در آنعنوان جايگزينی برای تئاتر، برگزاری جشنوارهبه

نمی داده  مینشان  حضور  آنجا  در  صرفاً  مردم  بلکه  و  شود،  سرگرمی  يابند  خودشان 

 . (Rousseau, 1960: 126) شوندخودشان می

هنر    ۀ را دربار، بايد منشاء اين نقد  و مطابق با غايت اين مقاله  حال، مانند قسمت قبل 

توان نقد روسويی را همچون  در متون افالطونی نشان دهیم و توجیه کنیم که چگونه می

 خوانشی از نقد افالطونی نگريست. تفسیر و 

دوگاندسته انفعاالتِ   انفعاالتِ  ۀبندی  و  واقع  با  در  پااليش  مطابق  را  منحرف  و  نشده 

نیز می نزد افالطون عواطف و احساسات يا طبق    توان تشخیص داد. درمتون افالطونی 

حالت اول    ؛کنندفوران میهیچ تطابقی با واقعیت  بی  کنند و ياواقعیت وضعیت بروز می

واقعیت که همان عقل است، مهار عواطف را در    ۀشناسند  قوۀ  آيد که در صورتی پديد می

اينکه   تشخیص  با  عقل  باشد.  داشته  درست  دست  چیست،  مقتضای  موجود  وضعیت 

را هدايت و پااليش ردناک  آور و درنج  ایحادثه  که  هنگامی  ،برای مثال  ؛کندمی  عاطفه 

رفتار متناسب پیش می واقعیتِ   آيد،  امکان است  ، وضعیت  با  تا سر حد  آرامش  و    ؛ صبر 

که است  اين  واقعیت  نمی  زيرا  اين»ما  شردانیم  يا  هستند  خیر  ما  برای  واقع  در  و    ؛ها 

ندارند  آينده  برای  سودی  اندوه  و  هیچ  ؛آشفتگی  دغدغو  ارزش  فانی  حیات  در    ۀچیز 

ندارد اندوه نمی  و  ؛فراوان  به    گذارد زاری و  نیاز داريم  به آن  آنچه که در چنین مواقعی 

بیايد« ما  ياری  به  قرار  .  (Plato, 1934: 604b-c) سرعت  مصیبتی  برابر  در  خود  اگر  ما 

و اين    (Ibid: 605d) بگیريم، بردباری و آرامش را رفتاری مردانه يا مقتضی خواهیم شمرد

سازگارتر و برای بقا و    ،تیمروست که اين رفتار را با واقعیت وضعی که در آن هساز آن
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بودنش  اگرچه عاطفه به صرف عاطفه  ،بنابراين  ؛دهیمرشد خود سودمندتر تشخیص می

همه میدر  پديد  موجود    ،آيدکس  واقعیت  با  را  عاطفه  که  دارد  را  قدرت  اين  عقل  اما 

بگیريم،   واقعیت  با  عاطفه  مطابقت  معنی  به  را  عاطفه  اصالت  اگر  و  سازد،  هماهنگ 

اصالت میگف   توانمی به عاطفه  يا    ؛بخشدت که عقل  ادراک درست  زيرا عقل است که 

اصیل يا مطابق با واقعیت    ۀ عاطف   ۀمقدم  ، کند و ادراک درستاصیل واقعیت را فراهم می

اين  است. کهاز  افالطون  روست  نظر  بزرگ  ،از  مصیبتتحمل  برایترين    ، خردمند  ها 

 . (Ibid: 603e) تر از ديگران استآسان

نقش هنر در از بین بردن اصالت عواطف نیز بیان روسو را همچون تفسیری از    دربارۀ

ای میان  . افالطون عباراتی دارد که شعر را همچون واسطهشمردتوان ون میديدگاه افالط

تصويری که حالت نفسانی خاصی را با وضعیتی  همچون  کند؛  انسان و واقعیت معرفی می

مخاطب را نسبت به آن وضعیت از حالت اصیل و    ۀگونه، عاطف کند و اينخاص همراه می

درآورده اثر ديگری    ۀعاطف   ،طبیعی  درون  شخصیت  يا  میرا    ()هنرمند  انتقال  او    دهد. به 

حسی يا  ترين اتهام شعر را بیان کند، به ايجاد همبزرگخواهد  می  که  افالطون هنگامی

از  (συμπάσχω) انفعالیهم و  اثر  شخصیت  و  مخاطب  »خود«  دستمیان  حالت  رفتن 

می اشاره  ما  »  کند:مخاطب  بهترينِ  از  هنگامیحتی  ديگر  يکی  يا  هومر  به  که 

میتراژدی گوش  آنپردازان  میسپاريم،  را  اندوهگین  پهلوانی  حکايت  که  که  گاه  گويد 

دراز میمرثیه مويه میای  يا  بر سینه میخواند  و  لذت میکند  ما  را  کوبد،  و خود  بريم 

شاعر    ،بنابراين  ؛(Ibid: 605d) « کنیمآن را دنبال می  انفعالی و با هم  (ἐνδίδωμι) نهیموامی

صیبت ساخته است و در اين تصوير، انفعال خاصی را با آن مصیبت همراه  تصويری از م

کرده که در شخصیت اثر به نمايش درآمده است. آنچه پیوند اين انفعال و وضعیت خاص  

  ،بنابراين؛  بخشدلذتی است که اثر هنری می  ،کندرا در نزد مخاطب ايجاد و محکم می

اثر زيباتر و لذت باشد، همبخشهرچقدر  برابر آن  تر  اثر در  انفعالی مخاطب و شخصیت 

اين پیوندی که شاعر میان وضعیت خاص و انفعال    ۀشود. نتیجوضعیت خاص بیشتر می

وقتی مخاطب در واقعیت نیز با آن    ،اين است که پس از اين ديگر  ،کندخاص ايجاد می

پرده و شبحی    ۀبلکه با واسط  ،و اصالتاً  ا نه مستقیماً شود، آن روضعیت خاص مواجه می

نقشی از    ،ها و عباراتواژه  : »شاعر با رنگِ بیندمی  است،  که شاعر در ذهن او ايجاد کرده 

می فنی  آنانهر  و  می  سازد  کلمات  طريق  از  تنها  را  چیزها  نیکو  که  را  او  گفتار  بینند، 

که شاعر با آن    را   همان انفعالی   ناچاربهمخاطب    حالت، . در اين  (Ibid: 601a) پندارند«می
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اين است    ، کنددر واقع کاری که هنر می  پذيرد.وضعیت همراه کرده است، در خود می

دارد؛ يعنی ما را به ستايش و پذيرش  را به ستايش آن وامی  زيبای زشتی، ما   ۀ که با ارائ

وامی میرفتاری  آن  مرتکب  خود  اگر  که  مايدارد  بود  ۀشديم،  ما   :Ibid)  سرافکندگی 

605e). انگیز شرم و ستايش و تناقضی که در ستايش زشتی هست،  جايی شگفتاين جابه

  ، خود واقعیت نیزبلکه پس از آن  ،ماند تنها محدود به حضور در برابر اثر هنری باقی نمی

جهان   ، ما پس از اين  ؛گیردشاعر مورد مواجهه قرار می ۀبرساخت انفعاالتِ  ۀ برای ما از زاوي

  آنچه در ديگران  بینیم و در نتیجهشاعر می  لکه از طريق کلمات يش، بخو  را نه از چشم

يابند که آنچه در ديگران  : »معدود کسانی درمیپرورانیمبوده است را در درون خود می

رابرت  بر اين اساس    .( Ibid: 606b)  گذارد«بر خود ما اثر می  بريم، ضرورتاًاز آن لذت می

به است  استکر  ساخته  خاطرنشان  بزرگدرستی  افالطون  برای  در که  شعر  خطر  ترين 

که »شعر، خوانندگان و شنوندگان خود را به    يعنی اين واقعیتآن است؛    ۀجنبۀ بیانگران

 . (Stecker, 1992: 50) سازد«کند، مبتال میعواطفی که بیان می
 

 . نتیجه5

کند و اين  از هنر بر نقد افالطونی مبتنی میرا  ، نقد خود  ا و آشکار  يشروسو به اذعان خو

او   به داالمبر در  در حالی است که  او درکه مهم  نامه  انتقادی  هنر است،    بارۀ ترين متن 

به چیزی همچون نظريهیچ اشاره   در مراتب  را  کند و جايگاه سوم هنرها نمیايده  ۀای 

خالف ادعای خود او به معنی  برکند. آيا اين  ذکر نمی  دلیلی علیه هنر  عنوان بهحقیقت  

دادفاصله نشان  اينجا  در  است؟  افالطون  از  باعث  گرفتن  آنچه  نیست.  چنین  که  يم 

متفاوتی  می تفسیر  باشد،  هنر  افالطونی  نقد  از  ما  رايج  فهم  از  متفاوت  روسو  آراء  شود 

ی که در بازآفرينی او از  ؛ تفسیراست که روسو از نقد افالطونی هنر در ذهن داشته است

 متجلی شده است. اين نقد

نشان    ،در بازآفرينی خود از نقد افالطونی هنر  اواست که    ينکار روسو ا  يژۀو  اهمیت

ها جايگاهی بنیادی  ايده  ۀکه نظري  (کندی را فراهم م  یرنوع تفس  ينکم امکان ا  دست  يا)  دهدمی

حذ مهم  ناپذيرفو  و  ندارد  هنر  افالطونی  نقد  جنبدر  نکت  ،هنر  اربزيان  ۀترين  اين  ه  به 

و اصیل مخاطب با واقعیت،    مستقیم   ۀ بردن رابطمیانمربوط است که تصوير هنری با از

می ايجاد  او  درون  در  را  شخص  طبیعی  انفعاالت  از  غیر  انفعاالتی  و  اين  عواطف  کند. 

سبب همین بیگانگی و    واقعی شخص ندارند، به  که مطابقتی با وضعیت  انفعاالت بیگانه

 ترين زيان هنر است.شوند و اين بزرگثباتی اخالقی را موجب میعدم تعادل و بی تضاد،
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توان  طور که در پیشنهاد او برای جايگزينی تئاتر با جشنواره می، همانروسوبنابراين  

کس خودش  شته شود تا هربردااز وساطت و بازنمايی از میان سطحی خواهد هر یم ديد، 

و  داشته    باشد  را  خود  طبیعی  پااليش    انفعاالتی  ؛باشدانفعاالت  عقل  است که  و    داده 

او    همین است.  ترين مقصود افالطون نیز از نقد هنرعالی  .مطابق با وضع واقعی او هستند

  نامیم؛ بیند که ما امروز آن را جنبۀ بیانگرانۀ شعر میخطر بزرگ شعر را در آن وجهی می

  در   هنرتواند وجود داشته باشد. بازنمايانه می ۀجنب ۀ بیانگرانه تنها بر پاي ۀو البته اين جنب

ارائه  پرجاذبه  تصويری    تقلید،  مقام واقعیت  بهمیاز  که  آنکند  انفعاالتی  وسیلۀ   ،

 کند.النی و مهلک را بر ادراک ما از واقعیت تحمیل میق غیرع

ای بازآفرينی تفسیرگرانه  همچون  تواندمی  حال  عین  در  هنر  ۀباردر  روسو  ديدگاه  بنابراين،

ترين بیان آن اين است: هنر خود  از ديدگاه افالطون به شمار آيد؛ ديدگاهی که خالصه

 .شود که ما هم خودمان نباشیمنهايتا موجب می پوشاند وچیزها را می
 

 نوشت ی پ
  آشکارترين   مسلماً  اما  یم، هست  افالطون   ديدگاه  بازآفرينی  شاهد  آن  در   که   نیست  متنی   تنها  اين  قطعاً  .1

 . دارد  خود  در  را  بازآفرينی  نمود

رسال  .2 به  دوزبان  جمهوری  ۀارجاعات  متن  از  ترجم-انگلیسی  ۀافالطون  با  شوری  ۀيونانی   Paul)  پل 

Shorey)     و شمارنقل می به   ۀشوند  نیز  و مشخصصفحات  بیشتر  اساس  منظور دقت  بر  پاراگراف  بودن 

 اند. استفانوس ذکر شده   ۀنسخ

تقلید    دربارۀبخشی  نحو رضايتخودش نتوانسته است به   ۀشايد بتوان گفت علت اينکه روسو به گفت  .3
اين است که کثرت کاربرد مضمون ايده در عبارات افالطون، امکان   ، بگنجاند نامه به داالمبررا در  تئاتری

دشوار کرده و موجب شده است تا اين دو متن،    ،حذف آن را از متنی که گردآوری عبارات افالطون بوده

  ، برندث الفاظ و عباراتی که به کار میلحاظ مضمون و محتوا دارند، از حیرغم پیوستگی بنیادينی که بهبه

به  با هم جمع شوند. فکر مینحو رضايتنتوانند  تبیبخشی  اين  باشد که یکنم  از آن چیزی  معقولی  ن 

و در عین حال ناتوانی    تقلید تئاتری  دربارۀبر    نامه به داالمبرممکن است تضادی به نظر برسد: ابتنای  

 روسو در تبديل آن دو به يک متن.

اوائل کتاب دهم مطرح می. د4 نیز که در  آينه  و  شودر تمثیل  عالم محسوس مثل خورشید  امور  از   ،

آن تصوير  مقابل  در  گیاهان،  و  حیوانات  و  بهزمین  آينه،  در  واقعیات  ها  حقايق    (ὄντα)عنوان  و 

(ἀλήθεια)   شودياد می . 
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