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چکیده
دستیابی به چیستی هنر ،نیازمند بررسی نظریههای شکل گرفته ،پیرامون تاریخ هنر است .تقلید ،محاکات یا میمسیس،
یکی از مهمترین اصطالحات بنیادی و کلیدی در فلسفه هنر میباشد .با بررسی تطبیقی مبانی فکری متفکران یونانی،
افالطون و ارسطو و فالسفه ایرانی-اسالمی ،فارابی و ابنسینا .در پی آن هستیم ،نقش فالسفه و میزان تأثیر این نظریه بر
ماهیت هنر را دریابیم .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و منابع ،کتابخانهای و اسنادی است .نتیجهگیری
میشود تقلید صرف از محسوسات ،عاری از هنر میباشد و تقلید بهگونهای که همراه با تشبیه ،تمثیل ،استعاره و تخیل
فعال و نوعی فرایند خلق جدید باشد موجب ،خوشایندی و لذت در انسان میشود و هنری به دست میدهد ماندگار و
متعالی که در بررسی تطبیقی آراء متفکران غربی و ایرانی اسالمی به اثبات رسید.

واژگان کلیدی :فالسفه غرب ،فالسفه ایرانی اسالمی ،تقلید ،میمسیس
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 -1مقدمه
مباحث پیرامون نظریه تقلید غالباً ،مبنی بر دستگاه فکری و برداشتهای درونی فالسفه یونانی و ایرانی اسالمی از مقوله هنر و
تقلید از طبیعت میباشد .با وجود تشابههای بسیاری که میان نگرش افالطون و ارسطو با فارابی و ابنسینا یافتهایم .در جهت دهی
به مفهوم هنر در این روند به تفاوت های اساسی بر میخوریم که نتیجه را دستخوش تغییر می کند .در میمسیس یونانی واز منظر
افالطون ،هنر بیشتر جنبه تقلید صرف از طبیعت داشته است .افالطون تمامی هنرها را در حکم تقلید و نسخه برداری از عالم
محسوسات می داند؛ که یک نمونه عالی و مثالی آن در عالم مُثُل موجودیت دارد؛ اما آموزه ی ارسطو درباره میمسیس به مفهوم
فعالیتی است که امری ژرف تر از نسخه برداری طبیعت است و هنر طبیعت را به کمال می رساند .ارسطو دخل و تصرف ،فعالیت
ذهن هنرمند ،کارکرد های فردی ،درونی و ژرف هنر را دراین امر دخیل میداند .فارابی معلم ثانی همانند ارسطو به تقلید محض
اعتقادی ندارد و محاکات در هنر را امری تأثیر گذار در نفس آدمی می داند که با مفهوم تخیل فعال هنرمند در می آمیزد .شیخ
الرییس ابنسینا با بسط مفهوم تخیل ،محکات را مایه شگفتی ،لذت و همچنین امری غریزی میداند که وجه تمایز او از انسان
است؛ بنابراین هدف این است که با مطالعه ی چگونگی شکل گیری این نظریه ،توسط فالسفه قبل و بعد از قرون وسطی دریونان
باستان و نقش اساسی فالسفه ایرانی اسالمی در تکامل آن به چرایی و چگونگی این مسأله پرداخت که اصل چیستی هنر تحت
تاثیر نظریه تقلید چه زمان به قداست و ماهیت اصلی خود نزدیک شده و چه زمان در بستر این تغییرات از آن ماهیت اصلی فاصله
گرفته است؟
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 -2پیشینه پژوهش
در راستای نظریه تقلید و محاکات ،بلخاری بخی ( )4930در مقاله ای تحت عنوان «نظریه هنر در فلسفه و حکمت اسالمی
(لفظ و مفهوم میمسیس در ترجمه های متفکران مسلمان)» ضمن برشمردن چهار نظریه ذات گرا و مشهوری که در باب تبیین
ماهیت هنر در تاریخ فلسفه هنر مطرح است؛ به نظریه میمسیس که مشهورترین و قدیمی ترین نظریه در تبیین ماهیت هنراست
پرداخته .او پس از تبیین مبنای نفی هنر از سوی افالطون به جایگاه این نظریه نزد ارسطو به ویژه در بوطیقا یا فن الشعر پرداخته
است .دکتر سیدمهدی زرقانی( )4938در مقاله «تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی-اسالمی» به بررسی مفهوم محاکات،
از طریق بررسی پدیدار شناسانه در نوشتار فلسفی حوزه اسالمی پرداخته است و به ترتیب به رساله های شعری فارابی ،ابنسینا،
بغدادی ،ابن رشد ،خواجه نصیر طوسی و حازم قرطاجنی پرداخته است .محور اصلی بحث در این مقاله محاکات شعری و قلمرو
معنوی محاکات در شعر است .دکتر محمدطاهری ( )4900در مقاله «نگاهی به سیر آراء و عقاید درباره نظریه محاکات» به طور
اجمالی به مفهوم محکات در یونان باستان ،قرون وسطی ،رنسانس و عصر جدید پرداخته و این مفهوم را از منظر آرا فارابی،
ابنسینا ،ابن رشد ،خواجه نصیر بررسی کرده است .علی اصغر قره باغی( )4904در مقاله «اندیشه تقلید و محاکات» ضمن بررسی
دستگاه فکری افالطون و ارسطو در باب تقلید ،مفهوم تقلید و محاکات در یونان باستان را بررسی کرده است .علی منانی و پیراوی
ونک ( )4936با ارائه شرحی از «خاستگاه اصطالح میمسیس و تامل در مشتقات آن» در برخی از متون یونانی ،به منظور اینکه
سرچشمه ی دو رویکرد متفاوت افالطون و ارسطو را در قبال هنر نشان دهند ،تصویری نسبتا جامع از این مفهوم به ویژه در آراء و
آثار پیشاافالطونی ترسیم کرده اند .نتایج بررسی های این پژوهش نشان داده که واژه های برساخته از ریشه ی «میم» و وجه
اشتراک معنایی همه ی مشتقات این ریشه ،همانا ایده ی «مطابقت» یا «برابری» است .به سخنی ،کردار ،یا افعال و اجراهایی که
این واژه ها بر آنها داللت می کنند ،برابر یا معادلی در جهان عینی را به عنوان الگوی تقلید اختیار کرده است .شاهنده ( )4934در
مقاله «نقش محوری مفهوم «میمسیس» در نظریه زیباشناختی آدورنو» به طور موردی نظریه زیبایی شناسی آدورنو را بررسی کرده
است آدورنو با واژگون ساختن معنا و کاربرد سنتی این اصطالح ،سعی کرده تا نیروی پویای میمسیس را ،در عرصه هنر و به تبع آن
در ابعاد مختلف زندگی ،دوباره به جنبش درآورد تا از این طریق بتواند به نقد ساختارهای سلطه و سرکوب در عقالنیت مدرن و
روشنگر بپردازد .بابک احمدی ( )4908در کتاب حقیقت و زیبایی(درس های فلسفه هنر) درفصل دو ،تحت عنوان دشواری های
تعریف زیبایی ،به طور مختصر به مبحث تقلید در کتاب ارسطو پرداخته است .علی رامین ( )4936در کتاب نظریه های فلسفی و
جامعه شناختی در هنر در بخش دوم تحت عنوان فلسفه هنر ،به زیبایی شناسی افالطون کتاب های دوم و سوم و دهم جمهوری
افالطون و ارسطو و فنشعر ارسطو و مفهوم تقلید در زیبایی شناسی ارسطو پرداخته است .سیروس شمیسا ( )4900در کتاب نقدادبی،
محاکات و تقلید را مبنای اصلی یک نوع نقد دانسته است تحت عنوان نقد محاکاتی .در این تحقیق ها ،نظریه تقلید به طور جداگانه
از منظر هر فیلسوف بررسی شده است و تاکنون تحقیقی به این شکل که به بررسی تقلید از منظر متفکران یونانی و تأثیر آن در
هنر در مقابل آراء فالسفه ایرانی –اسالمی بپردازد صورت نگرفته است؛ که در تحقیق پیش رو این مباحث بررسی میشود.

 -3میمسیس

جدول  -1تحوالت نظریه تقلید از قرون وسطی تا قرن بیستم
تقلید در قرون وسطی
تقلید در قرون وسطی
تقلید در قرن هجدهم
رنسانس
تقلید در قرن هجدهم
نوزدهم
تقلید در قرن بیستم

هنر طبیعت را تقلید میکند -وجود شمایل شکنان و مخالفت با تقلید – تقلید به جهان نامرئی از طرق نمادها
اختصاص می یابد نه تقلید واقعیت.
تقلید از طبیعت بهترین راه بیان و رسیدن به مفهوم زیبایی نفوذ نظریه تقلید در ایتالیا و آلمان در دوره باروک
بر مبتکرانه بودن و مالک هایی مثل هنری و تخیلی و نیکو بودن تأکید شد در تقلید از طبیعت گزینش صورت
گرفت – روی آوردن به تقلید آزادانه و از طریق انتخاب
بازگشت به تقلید از طبیعت به سبک یونان باستان موضوع تقلید صرفاً طبیعت نبود .مهم ترین اصل هنر ،تقلید
(در میانه قرن های  45تا )40
قرن نوزدهم بیشترین تأکید بر وفاداری به طبیعت تقلید معنایی تحقیرآمیز به خود گرفت و به چیزهای تقلبی و
غیرقابل اعتماد اطالق می شد
تقلید به طور کلی کنار گذاشته شد و مبنا بر این شد که آنچه متعلق به هنر است همان چیزی است که طبیعت
را به هیچ وجه تقلید نمی کند
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یونانیان هنر را میمسیس 4می نامیدند؛ که به معنای حکایت کردن از چیزی و به طور عامیانه به معنای ،تقلید است کهنترین
کاربرد واژۀ میمسیس در متون یونانی به قرن پنجم ق.م ،اندکی پیش از افالطون ،بازمیگردد .0واژۀ میمسیس ،حتی پیش از
افالطون نیز در مفهوم «نسخهبرداری از ظاهر» به کار میرفته است 9.بعضی از متفکران ریشه میمسیس را در آیین جست و جو می
کنند 1.در مورد ریشه کلمه میمسیس نظرات متفاوتی وجود دارد اما وجه اشتراک تمام این نظرات غالباً در این است که ریشه این
واژه نوعی بار دراماتیک دارد دراما یونانی باز می گردد .اصل «مطابقت» یا «برابری» در همه آنها تکرار شده .در سخنی (شعر)
کردار یا اعمالی و اجراهایی(نمایش و تئاتر) که این واژه بر آنها داللت می کند .میمسیس به معنای یک نوع انتقال مفهوم از طریق
همین تقلید است؛ که با محاکات از رفتار و حرکات و آوا ها در آواز و موسیقی و رقص و نقاشی اتفاق می افتد .این اتفاق در هنر
های تجسمی هم صادق است .تا نیمه اول قرن پنجم میمسیس در اختیار درامای یونانی و هنر دراماتیک بود اما بعد از آن از حوزه
آیینی خارج شد و وارد بحث فلسه شد .بعد از آن تقلید به بازآفرینی جهان خارج درآمد .دامنه ی تغییر این معنا چنان وسیع بود که
سقراط در نامیدن نقاشی تحت عنوان «تقلید» تردید داشت و برای آن از «واژه هایی نزدیک به میمسیس» 5استفاده کرد .برای پیدا
کردن معادل فارسی برای واژه میمسیس شاید بهترین گزینه «اجرا» یا اجرای نقش باشد که نزدیک به همان درامای یونان باستان
است (اجرای ذهنی) ودر همه این ها میمسیس ،همان نقش «انتقال معنی» را به خوبی حفظ می کند؛ اما اختالف نظری که همیشه
بر سر میمسیس وجود دارد ،در چگونگی انتقال این معنی توسط آن است .برخی از آن به عنوان «بازنمایی» 7یاد می کنند.
بازنمایاندن چیزی که از پیش وجود دارد برای بار دوم .در واقع میمسیس چهره های مختلف زیادی ونمی توان به راحتی مفهومی
قطعی برای آن یافت .ژاک دریدا هم زمانی که می خواست از «مُردد»هایش 6نام ببرد از میمسیس سخن می گفت.

 -4نظریه پیشاافالطونی تقلید
پیش از افالطون اولین کسی که در باب هنر سخن گفت ،فیثاغورث بود ( 573-588ق.م) .نظریه مخصوص او در باب هنر
درباره موسیقی است سپس همان نظر را به بقیه هنرها تعمیم داد .او هنر موسیقی را ناشی از بازنمایی و تقلید از حرکت و اجرام
0- mimesis

 -0دموکریتوس در قطعه ( )DK154آورده انسان ها قابلیت های یدی مثل بافندگی و خانه سازی و آواز را به مدد «میمسیس» حیوانات کسب
می کنند )Diels,1922:90( .و هرودوت در کتاب «تواریخ» در قطعۀ  9396از واژه میمسیس در شباهت بصری استفاده کرده او از تمثالی از
هفائستوس سخن می گوید که «میمسیس» یک «پیگمی» (مردمان کوتاهقد) است.
 -9کیولز هشت نمونه در متون پیشاافالطونی آورده که در آنها همخانوادههای میمسیس دربارۀ ابژههای ایستا به کار رفتهاند (Keuls,1978:9-
.)10
 -1از منظر کلر ،میمسیس در ابتدا حالت دراماتیک داشته و یونانیان به آن «دراما» می گفتند .دراما ترکیبی از رقص وموسیقی و شعر است که
رقص در میان آنها از مابقی مهم تر است او معنی میمسیس را به «اجرای نقش»« ،نقش کسی را بازیکردن» و «ایفای نقش» نسبت میدهد.
ریشه میمسیس در اعمال آیینی و راز آلود دیونوسوسی وجود داشته .نخستین معنای «میمسیس» توسط کاهنان برای اعمال آیینی چون حرکات
موزون ،موسیقی و آواز خوانی به کار برده شده .میمسیس از ریشه «میم» به معنی ادا در آوردن و تقلید در اصطالح پانتومیم که نمایش الل
بازی است هم دیده شده است)Halliwel,2002:20( .

5- ek-mimesis apo-mimesis
6- Representation
7- undecidable

03

آسمانی می دانست که با نظم موجود در ریاضی همانطور که در افالک وجود دارد ،در ارتباط است .دموکریت ( 178-968ق.م)
کسی بود که بعد از فیثاغورث برای اولین بار از واژه میمسیس در تقلید از طبیعت استفاده کرد .او کار بشر را محاکات طبیعت می
دانست و معتقد بود انسان ها در همه چیز از حیوانات محاکات می کنند در نساجی از عنکبوت ،در خانه سازی از پرستو و در آواز
خوانی از هزار دستان .)Tatarkiewicz, 1973: 226( .مفهومی که افالطون وارسطو از تقلید ارائه دادند ،در ابتدا توسط سقراط
ابداع شد .سقراط تقلید را بازنمایی ظاهر اشیا می دانست و این تلقی را به نقاشی و مجسمه سازی تعمیم می داد؛ و در شرح مهارت
های تقلید گرایانه روکسیس ،نقاش یونانی می گفت« :خوشه انگور را چنان ماهرانه نقاشی میکرد که پرندگان برای خوردن آن دور
تابلو جمع می شدند».

 -5افالطون
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مفوم میمسیس را افالطون از نظریه ی موسیقی قرن پنجم ق.م که احتماالً از دامون بوده ،برداشت کرده است افالطون برای
نخستین بار از تقلید در کتاب دهم جمهوری خود سخن گفت هم چنین در دفتر دوم وسوم و بیشتر دهم برای شرح فلسفه هنر به
کرات از این واژه استفاده کرده و همه انواع هنر را بر مبنای تقلید شمرده است ).(Plato and Robin,1994: 595
در دفتر دهم در جریان یکی از مباحثات ،افالطون در مبحث تقلید از یک تخت مثال آورده است او می گوید :چهار نوع تخت
وجود دارد ایده یا مثال تخت ،تخت ذهنی ،تخت محسوس و تصویر تخت .مثال تخت در عالم مُثل 4جای دارد که کلی ،معقول،
ثابت و جاویدان است( .افالطون  .)536 :4956مرتبه بعد(دوم) مفهوم ذهنی تخت است یعنی تختی که نجار مفهومی از آن در ذهن
خود دارد ودر ساخت تخت از آن الگو می گیرد او در این مرحله دارای معرفت استداللی است .مرتبه سوم تخت محسوس و مادی
است یعنی تختی که نجار آن را از چوب ساخته است این تخت برعکس تخت مثالی ،شیئی است ،محسوس ،مادی ،جزئی و فانی.
مرتبه آخر یا چهارم تصویر یا سایه ی تخت است یعنی تصویری که نقاش آن را بر بوم می کشد به این ترتیب نقاش سه مرتبه از
حقیقت دوراست زیرا او از تخت جزئی تقلید می کند ( .)Grube, 1958:189آن هم نه تمام تخت .بلکه فقط یک جنبه از آن را
مثال از روبه رو؛ که این تقلید نیازی به معرفت ندارد .افالطون صریحاً می گوید« :هنرمند خوب اگر قرار است زیبایی بیافریند ،باید
نسبت به آنچه میافریند معرفت داشته باشد ».و بر همین اساس بیان می دارد که هنر نمی تواند ذات و حقیقت اصلی اشیا را نشان
بدهد چرا که از به تصویر کشیدن آن نمونه مثالی عاجز است و تنها می تواند ظاهر اشیا را مجسم کند( .افالطون 4959،ص -585
 )586البته او این حکم را منحصر به نقاشی نمی داند و با اشاره به آثار هومر چون این گفتار در عمل کاربردی ندارد آن را مردود
اعالم میکند (همان ،ص  )583وی بر این باور است شاعران چه در مورد قابلیت انسانی چه از مواردی دیگر سخن بگویند ،قادر به
بیان حقیقت نیستند و فقط شبح و سایه ای از اشیا به ما می نمایانند .افالطون می گوید در مورد هر چیزی سه فن وجود دارد :یکی
به کار بردن آن چیز است و موضوع فن دوم ساختن آن چیز است و فن سوم تقلید کردن از آن( .همان )549 :افالطون شاعرانی که
از صحنه های نمایش تقلید می کردند و نمایشنامه نویس یا شاعر حماسی را مقلد محض می داند و می گوید در فن تقلید
هیچگونه دانشی درباره موضوع تقلید وجود ندارد .از نظر او تراژدی و کمدی اشکال محض تقلید اند( .عبادیان )48 :4901،و چون
آن ها ،خود از حقیقت دور اند با آن جز روح ما ارتباط میابند که از تفکر و خرد دورتر از اجزای دیگر است .هدف این ارتباط نه خوب
است نه پیوندی با حقیقت دارد .پس افالطون فن تقلید که خود پست فرومایه است را با جز پست روح ما پیوند می دهد .او شاعر ِ
مقلد را با نقاش برابر می داند زیرا او نیز از تجسم حقیقت نا توان است (افالطون )508 :4959،کسی که همه عمر را به فراگرفتن
«دانش های خدایی» بگذراند و به هنرهای تقلیدی و دانش های غیر حقیقی بی اعتنا بماند به مفهوم «قابلیت» 0که هسته اصلی
فلسفه افالطون است دست یافته (همان .)48،افالطون بر اساس نظریه ی مُثل ،تخنه 9ها را به دو گروه تقسیم می کند:
(رامین 4936،ص )096

 -1واژه ُمثُل- ،واژه مُثُل ،جمع «مثال» و برگرفته از کلمۀ ایده است .افالطون لفظ ایده و مُثُل را به معنای صور موجودات حقیقی و هستیهای
راستینی به کار برده است که موجودات عالم محسوسات ،نمودها ،سایهها و انعکاسی از آن ها هستند .هر یک از موجودات جهان در نظر
افالطون ،یک وجود مجرد عقالنی دارند که نمونه عالی این وجود مجرد همان «ایده» است( .رحمانی)070 :4903 :
 -0قابلیت همان سالمت روح است که نتیجه هماهنگی کامل ایده ،می باشد .نمونه ایده آل هر شی در باالترین و عالی ترین رتبه ممکن قرار
می گیرد بعد از آن اشیا محسوس و سپس سایه ها یا تصاویری که از آنها داریم در مرتبه نازل تری قرار می گیرد (بورمان)73 :4906 ،
 Techne -9ریشه یونانی هنر در آثار به جا مانده یونان باستان به معنای معنی فن ،صنعت .در انگلیسی و فرانسه به معنای «تکنیک» و در
عربی «فن» به عربی« .هنر» به فارسی؛ به معنی جدید( .رک :ریتر ،یوآخیم؛ گروندر ،کارلفرید و دیگران( )4903ص )00-63
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جدول -2تقسیم بندی مهارت های افالطون بر اساس نظریه مُثُل
اشیایی را می سازند یا کاری را انجام می دهند که با نمونه مثالی آن
مهارت های تولیدی
 Productive craftsmanshipsیک گام فاصله دارد(مانند نجاری ،خیاطی ،پزشکی ،قضاوت و)...
اشیایی را می سازند یا اعمالی را پدید می آورند که از مهارت هاتولیدی
مهارت های تقلیدی
 Imitative craftsmanshipsتقلید می کنند و نسخه ای از نسخه نوع اول اند( .مانند ،هنر شعر ،شعر
نمایشی و حماسی ،ژانرهای تراژدی و کمدی)

تخنه

افالطون درمحاکات شعر دو گونۀ سبکی معرفی می کند(رامین )011-091 :4936،گونه های سبکی او در شعر را در زیر به
صورت جدول آورده ایم:
جدول  -3تقسیم بندی گونه های سبکی افالطون در شعر ،از وجه محاکاتی
ترکیب روایت محض
محاکات همراه با دخل و
روایت محض و مستقیم
گونه های سبکی افالطون
همراه با محاکات
تصرف
بدون محاکات
در شعر
تراژدی
*
کمدی
حماسه های هومر

*
*

 -6ارسطو
ارسطو صفت بارز آفرینش هنری را در فعالیتی از جانب شاعر وهنرمند می دید که به حکم مناسبتی که اثر هنری با مصالح
خود دارد ،برای آن حکم محاکات و تقلید قائل شده است (عبادیان )48 :4963،در حالیکه افالطون بیشتر نقش اجتماعی و اخالقی
هنر در جامعه را مد نظر قرار می داد و بر این اساس بر هنرمندان و شاعران سخت می گرفت .ارسطو به کارکردهای فردی ،درونی
و ژرف هنر فکر می کرد و آن ها را با واژه «کاتارسیس» 4پیوند می داد .در آغاز کتاب «پوئتیک» ارسطو گفته است که تمامی
هنرها در حکم تقلید اند ،اما توضیح دیگری در این مورد نداده است .در فصل دوم آورده است« :کسانی که تقلید و محاکات می
کنند کارشان توصیف افعال اشخاص است(».ارسطو )01 :4950،البته که مقصودش تقلید در گستره ی هنرهای نمایشی است
ارسطو شرح می دهد که می توان کردار افراد را یا بهتر از آنچه به راستی هست شرح داد و یابدتر از آن .ارسطو درباره تئاتر هم می
گوید در هنر نمایشی هم اعمال و کردار و رفتارات دقیقا به همان شکل که وجود دارد ،روی صحنه نمی آید .بلکه در آنها تغییراتی
ایجاد میشود ،هنرمند با قصد و هدفی به آن ها جهت می دهد و همین تفاوت ها تراژدی را از کمدی جدا میکند زیرا در یکی مردم
از آنچه در حقیقت هستند پست تر تصویر می شوند ودر دیگری بهتر و باالتر( .همان ص  )07در فصل ششم پوئتیک می خوانیم
که تراژدی ،شفقت و هراس را بر می انگیزاند تا سبب پاالیش و تطهیر نفس انسان از این «عواطف و انفعاالت گردد»(همان-97،
 )96پیداست که گوینده ی چنین نظری آنجا هم که حکم به کارایی و ناکارایی اثر هنری بدهد ،باز فرمان اخراج هنرمندان از کشور
را صادر نمی کند .از اینجا میتوان نتیجه گرفت که ارسطو در این بحث که افالطون هنررا سبب بیداری جز پست روح می دانست
مخالف است .ارسطو بر خالف افالطون الزمه ی تقلید را ،تقلید از امر واقعی نمی دانست بلکه دخل و تصرف فعالیت ذهن را در آن
دخیل می دانست اودر فصل چهارم پوئتیک خود ،تقلید را یکی از دو علل پیدایش شعر وهنر نمایشی می داند و غریزه ای که در
آدمی سبب تقلید خو به خودی میشود را مفید و سبب آگاهی دانسته است .ارسطو می گوید «در تقلید از اموری که به طور واقعی
وجود ندارد اگر شاعر چیزی را تصویر کند که میخواهد در حقیقت آن چیز به آن شکل وجود داشته باشد ،اما در حال حاضر وجود
ندارد ایرادی بر آن شاعر وارد نیست»(همان )444،اما در هر حال ارسطو بر خالف افالطون که ایده آرمانی را در خارج از عالم
محسوسات جست و جو میکرد می گوید ،زیبایی آرمانی در همین زندگی زمینی یافت میشود از همین روست که تقلید را امری
بیهوده نمی داند چرا که در جست وجوی آرمان زمینی است .او می خواهد نشان دهد که هنر را هم باید در همین زندگی زمینی پیدا
کرد و اگر به دنبال عنصر آرمانی و فراطبیعی باشیم این عنصر فراطبیعی از همین دیدگاه ما نسبت به امر زمینی حاصل میشود.
(احمدی )77 :4908 ،ارسطو در شرح لفظ تخنه به ساحت سوم از سه ساحت حیات وجود انسانی یعنی «ساحت ابداع» رجوع می

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

اشعار مستانه سرایانه

*

 -4به معنی پاالیش یا تطهیر ،کاتارسیس نزد ارسطو به این معنا بود که هنر ،روح وجهان آدمی را می پاالید ،از بدی ها پاک میکند و اسباب
تزکیه نفس را را فراهم می آورد( .احمدی)71 :4908،
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سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

کند و «تخیل ابداعی» نیز با محاکات همراه است ارسطو نیز مفهموم میمسیس را از حوزه موسیقی 4گرفته است .میمسیس که در
آغاز با رقص و موسیقی توأم بود بعدها در مفهوم هنر گسترش پیدا کرد (عبادیان )44-48 :4963،آموزه ارسطو درباره میمسیس به
مفهوم فعالیتی آمده است که حاصلش امری ژرف تر از واقعیت است« .پس باید هنر صورتگران تواناراسرمشق قرار داد ،زیرا که
ایشان طرح دقیق چهره اشخاص را چنان بر صفحه می آورند که با وجود همانندی و شباهت با اصل ،زیباتر از آن است»
(ارسطو )441 :4996،وی بر این باور است که شاعر باید« :مانند چهره سازان استاد ،تصویری شبیه اصل بسازد و در عین حال به آن
زیبایی ببخشد(».ارسطو 4913،بند  )4151او دراین باره سخنی از سوفوکلس می آورد« :من آدمیان را چنان که باید باشند نشان می
دهم( ».گمپرتس )4750 :4965،ارسطو این اصل را در مورد هنرهای دیگر مثل تراژدی و حماسه و کمدی هم قبول داشت و معتقد
بود شاعر با اینکه کردار و رفتار بشر را از نو می آفریند اما کار او با یک مورخ و تاریخ دان متفاوت است چرا که شاعر در کار خود
همان شرح ماوقع را نمی آورد بلکه دست به ابداعی جدید می زند و روایت خود را بهگونهای متفاوت عرضه می کند (ارسطو :4996
 )09اما نظر ارسطو در باب ماهیت ادبیات هم همان نظر افالطون بود یعنی همانطور که گفته شد او علت مادی شعر را محاکات می
دانست ،منتهی مثل افالطون این کپی برداری را عبث وبیهوده نمی دانست .ارسطو استدالل می کند دامنه تخیل و تصرف هنرمند
به قدری گسترده است که او می تواند در ذهن و به کمک قدرت تخیل خود موجودی جدید خلق کند که تا به حال وجود نداشته
است؛ مانند دندان غول یا مرغ آمین یا شب جاودانی یا احساسات و امپرسیون هایی را انتزاع کند که تجربه خاص هنرمند است
(شمیسا  )70 :4900ارسطو معتقد به وجود غریزه تقلید در آدمی است .ارسطو می گوید تقلید از جمله استعداد های طبیعی و عنصر
سازنده ماهیت انسانی ،انگیزه فعالیت و علت رضایت و خرسندی انسان است .بسیاری چیزها را از راه تقلید می آموزیم و می سازیم
و به همین دلیل است که ارسطو معتقد است ما از هنر لذت می بریم .شاید بهترین سخنی که بتوان درباره تقلید از منظر ارسطو
گفت این است که همچون فرایند ی طبیعی ،فراورده هایی را با ساختارهایی درک شدنی ،برای رسیدن به غایتی معین ،می آفرینند.
(همان  )059ارسطو می گوید :حماسه و تراژدی ،کمدی و مستانه سرایی و بخش عمده ای از موسیقی نی و چنگ همه در وجه
کلی ،انواع میمسیس (تقلید/محاکات/بازنمایی) اند؛ اما از سه لحاظ از یکدیگر متفاوت اند :رسانه یا واسطه هنری -موضوع بازنمایی
 شیوه بازنماییجدول  -4مقایسه تطبیقی نظریه تقلید از منظر افالطون و ارسطو(وجه اشتراک)
وجه اشتراک
افالطون و ارسطو
هر دو مفهوم میمسیس را از نظریه موسیقی قرن  5اخذ کردند
همه انواع هنر را بر مبنای تقلید شمرده اند
در این عقیده که هنر دارای ماهیت تقلیدی است متفق القول اند
جدول  -5مقایسه تطبیقی نظریه تقلید از منظر افالطون و ارسطو(وجه افتراق)
وجه افتراق
افالطون

ارسطو

هنر نمی تواند ذات و حقیقت اشیا را نشان دهد

هنر قابلیت دسترسی به حقیقت را دارد

تقلید در رسیدن به حقیقت ناتوان است

تقلید در هنر باعث پیدایش هنر میشود

تقلید در معنای بازنمایی محض

تقلید به معنای بازنمایی محض نیست

هنر تولیدی است مبتنی بر تقلید

هنر تولیدی است مبتنی ببر خالقیت ،دانش و آگاهی

در تقلید روی سخن با جز پست و زبون روح است

هنر سبب پاالیش (کاتارسیس) و تطهیر نفس است

نقش اجتماعی و اخالقی هنر در جامعه حائز اهمیت است

کارکردهای درونی ،فردی و ژرف هنر مد نظر است

الزمه تقلید ،تقلید از امر واقع است

تصرف ،خالقیت و فعالیت ذهن در تقلید دخیل است

 -4واژه میمسیس اولین بار در ستایش وتجلیل آپولون درسرودی ازهومر به کاربرده شده ،در آنجا میمسیس درمعنای رقص و آواز دسته جمعی
دلیاد ها به کار رفته است.
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 -7محاکات از دید فالسفه اسالمی
ابوبشرمتی ( 903ه.ق) مترجم آثار یونانیان مخصوصاً ارسطو ،از سریانی به عربی بود .او در ترجمه بوطیقای ارسطو ،میمسیس را
به واژه «محاکات» 4بر گرداند .محاکات از نظر فیلسوفان اسالمی برگفته از اندیشه افالطون و ارسطو است اما با آن مطابقت کامل
ندارد شاید بهتر باشد که بگوییم میمسیس یونانی با محاکات اسالمی تفاوت دارد با اینکه هردو بر اصل تقلید اطالق میشود.
ابنسینا تعلیم و تعلّم راهم قسمتی از محاکات میداند (ابنسینا :4979 ،ص  )459خواجه طوسی هم محاکات را امری در درون نفس
و هم تعلم میدانست( 0طوسی :4967 ،ص )534
جدول -6تقسیم بندی انواع محاکات از منظرخواجه نصیر الدین طوسی
قلمرو معنوی
محاکات

رفتارهای غریزی و غیر آگاهانه حیوانات

محاکات طبعی

رفتارهای آگاهانه و از روی عادت آدمیان

محاکات عادتی

کنش های از روی صناعت هنرمندان

محاکات صناعتی

جدول  -7مقایسه تطبیقی محاکات اسالمی با میمسیس یونانی
میمسیس یونانی
محاکات اسالمی
بیشترین تجلی تقلید در فن خطابه ،شعر و سخن وری بیشترین تجلی تقلید ،در درام و نمایش
محاکات فاقد بعد اکتسابی است
محاکات همراه با تعلیم و تعلم (ابنسینا)
بعد فطری ،همان مفهوم الهام ارسطو است
دارای دو بعد فطری و اکتسابی
علمی حصولی (خواجه نصیر)
وجه تمایز هنرها در تقلید به وسیله ابزار ،موضوع یا
وجه تمایز هنر ها در محاکات به وسیله کردار و گفتار
شیوه تقلید است (ارسطو)
است (فارابی)

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

در جهان اسالم ،بیشتر از همه تعالیم بوطیقای ارسطو مورد استفاده قرار گرفت در دوران عباسیان با شکل گیری نهضت ترجمه
(سده  0هجری) با ترجمه آثار یونانی به زبان عربی در دوره مأمون ،خلیفه عباسی بحث میمسیس یونانی با عنوان محاکات وارد
فلسفه اسالمی شد .ابوبشر متی ( 901-051ه) نخستین کسی است که به عنوان فیلسوف و مترجم اسالمی برای اصطالح
میمسیس در آثار خود واژه محاکات را به کار برد (زرین کوب )454 :4900،مدت ها قبل تر فالسفه اسالمی محاکات را به مفهوم
بازنمایی به کار می برند نه به معنای تقلید منفعل .فرایند اسالمی شدن میمسیس یونانی وجوه متفاوتی به آن افزود که و ابعادی
برایش ایجاد کرد که در نوشتارهای ارسطو و شارحان قدیمی آثارش دیده نمی شود .این اصطالح در نصوص فلسفی با هنرها،
صورتهای بالغی ،کارکردهای ذهن و گفتمان فلسفی پیوند خورده و مفهومش برآمده از دل همۀ این دانش هاست فن شعر جایگاه
اصلیای است که فیلسوفان مسلمان نظریه محاکات را در آن بررسی کرده اند.

 -4محاکات از ریشه حکی است ،یعنی حکایت کردن از امری آن را بازنمودن به نحوی که ذهن متوجه اصل شود مثل ومانند چیزی را آوردن؛
یعنی علمی که با تقلید حاصل می شود (علم حصولی) صور ذهنی ما حاکی هستند یعنی کسی که حکایت میکند ،محکی ،یعنی چیزی که
محاکات از روی آنها اتفاق می افتد.
 -0سبب محاکات یا طبع بود ،چنان که در بعضی حیوانات که محاکات اوازی کنند مانند طوطی یا محاکات شمایلی مانند میمون و یا بر حسب
عادت بود یا صناعتت بود که شعر و تصویر کردن و انواع ان را از این دست میداند( .طوسی  534 :4955ارسطو 97 :4376،و قنائی  96 :4376و
ابن سینا  96/1 :4185و قرطاجنی  446 :4377و ابن رشد )71 :4307
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 -8محاکات در هنرها
برای درک کلیت موضوع وجوه تمایز در انواع محاکات به نمودار زیر توجه کنید

وجوه
تمایز
انواع
محاکات

جدول  -8وجه تمایز انواع محاکات از منظر اسالمی
 -4آموزشی (در تعلیم و تعلم)
 -0طبعی(به وسیله غریزه در حیوانات)
 -9عادتی (به وسیله عموم مردم در انواع هنر)
-4در اصوات تألیفی (به کمک لحن)
-0در رقص (به کمک ایقاع و ایقاع بدون لحن)
-9در آالت موسیقی (به کمک لحن ،وزن ،ایقاع و با احتمال حذف ایقاع)
-1صناعتی
به کمک لحن ،وزن ،کالم با به واسطه معنا ،سبک ،لفظ ،نظم،
هنر)
(در انواع
-4در شعر
وزن (از منظر قرطاجنی)
احتمال حذف لحن
-1در کالم
به کمک کالم خیال انگیز به کمک کالم خیال انگیز فاقد
-0در نثر
لحن
همراه با لحن

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

وجه مشترک همۀ هنرها در اشتمالشان بر محاکات «صناعتی» است (ابنسینا 90/1 :4185،وابن رشد  56/0 :4307و طوسی
 )0-534 :4955در تقسیم بندی زیر که قلمرو معنوی محاکات را تا آن سوی رفتار انسانی بسط می دهد وجه اشتراک فالسفه در
هدف از محاکات آمده است.

افالطون
ارسطو
فارابی
بوعلی
خواجه نصیر

جدول  -9وجه اشتراک فالسفه در جهت انواع محاکات
محاکات تحسینی محاکات تقبیحی مطابقه یا تشبیه صرف محاکات صناعتی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

محاکات در حیوانات
*
*
*
0

مفاهیم بوطیقایی با گذر از دل منابع اسالمی دچار دگرگونی و تحول شده که ما از این تحول به «دگردیسی بوطیقا» 4تعبیر
میکنیم .در ترجمه فی الشعر قنائی همه جا محاکات و تشبیه به صورت مترادف به کار رفته اند .تمام مثال هایی که فارابی ،ابنسینا،
خواجه نصیر و ابن رشد ،برای محاکات آورده اند ،از خانواده تشبیه است .به عالوه که نوع سوم تقسیم بندی محاکات بوعلی،
«تشبیه صرف» است .در منابع فلسفی ،محاکات همیشه مترادف با تشبیه نیست ،بلکه گاه به مفهوم کلّی تر تخییل به کار رفته
است؛ ابن سینا محاکیات را کنار تخییالت یا تخییل نشاندهاست (ابن سینا )05/1 :4185،یا فعل «یخیّل» را با «یحاکی» به صورت
معطوف به کار می برد ابنسینا می گوید« :مخیّالت مقدماتی هستند که نه به قصد محقق کردن تصدیق ،بلکه در جهت خیال
انگیز کردن کالم و بر سبیل محاکات به کار میروند(».ابنسینا )71 :4309،به طور کلی مفهوم محاکات/تشبیه در نظر فارابی برابر
است با مفهوم محاکات  /تخییل در نظر ابنسینا.

 -9آراء فارابی
فارابی محاکات را این گونه تعریف میکند« :محاکات به گفتار آن است که گفتار شخص ،اموری را گرد آورد که آنچه را که
شعر درباره آن است ،محاکات کنند» .فارابی دوباره همین معنا را ذکر میکند« :گفتار را دالّ بر اموری قرار دهد که آن شیء را
محاکات میکنند».
«محاکات گردآوری و نظم دادن به صوری است خیالی با هدف محاکات کردن از آنچه شعر برای آن نظم یافته است»0
او در شرح گفتارهای شعری می گوید گفتار شعری از کلمه ها و وزن هایی حاصل میشود که در بازنمایی امری ،آن را یا بهتر
از آنچه هست نشان می دهد یا بدتر و به سبب همین ویژگی در شنونده حالتی خاص ایجاد میکند مثل حالت شعف ،غم ،شادمانی.
 -4مفهوم این اصطالح در منابع حوزۀ اسالمی در ارتباط با شعر تعلیمی القایی ،شعرهای روایی و تغزّلی بازتعریف شد .مبنای تقسیم بندی ها در
حوزۀ اسالمی تحت تأثیر مطالعات بالغی جمال شناسانۀ تدوین کنندگان بوطیقا ،قرار گرفت ،حال آنکه وجه غالب رویکرد یونانیان این گونه
نیست .قرطاجنی در مبحث محاکات ،ضمن تلفیق بوطیقای یونانی با بالغت اسالمی ،اولی را سایه نشین دومی کرد.
 -0التخییل ههنا مثل العلم فی البرهان و الظن فی الجدل و االقناع فی الخطابۀ
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جدول  -11تقسیم بندی فارابی ،توانایی قوه تخیل در محاکات
حفظ صور محسوسات
تجزیه و ترکیب صور محسوسات
قوه تخیل
تصویر سازی و محاکات به وسیله صور حسی

محاکات
فارابی

جدول  -11تقسیم بندی انواع محاکات از منظر فارابی
 -4محاکات مستقیم از اصوات (مانند تقلید از طبیعت)
محاکات قولی(نتیجه بیان
یک مطلب)
 -0ترکیب خاص از کلمات به عالوه احساسات (مانند شاعری)
 -4بازنمایی یک شکل اصلی (مانند ساختن تندیس که بازنمایی پیکر انسان است)
محاکات عملی (حاصل انجام
یک عمل)
 -0عمل کردن شبیه به ضخص دیگر (مانند تقلید در نمایش)

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

این همان نظریه ارسطو بود که درباره تراژدی بیان می داشت (ارسطو4950،؛ )07درشعر برای توصیف زیبایی و زشتی و
شکوهمندی یا خواری به کار گیری این امر مهم است (فارابی )75 :4904،فارابی می گوید هنگام شنیدن شعری غم انگیز چنان
تخیلی در ما ایجاد میشود که گویی همان لحظه به طور واقعی به آن چیز غم انگیز نگاه کرده ایم یا آن امر ناراحت کننده برای ما
اتفاق افتاده است و بر نفس ما تاثیر می گذارد در نتیجه نفس ما از آن می رمد و و دوری میکند حال آن که آن چیز حقیقتاً
وجودندارد .وی در مورد استعمال سخنان شعری ،به تخیل معتقد است و می گوید آن که به استعمال سخنان شعری می پردازد
بدون آن که خود شعری بودن آن ها را دریابد ،در مورد اعتقادهای خود بر اساس تخیل عمل کرده است(همان )60،فارابی ،در
موسیقی الکبیر خود ،قائده ای را ذکر می کند که میتوان آن را مقدمه ورود به دایره گفتمان بوطیقایی-اسالمی دانست .او
موضوعات کالم شاعرانه را شامل جمیع ممکن الوجود هایی می داندکه در جهان انسان جای میگیرد( .فارابی  )4409 :4376پس
الزم است موضوع محاکات شعری در حدود موجود یا ممکن الوجودها باشد تا به اقناع شعری نزدیکتر شود(ابنسینا)55/1 :4185،
ابنسینا در شفا می گوید« :محاکات به وسیلۀ چیزی که ممکن نیست یا تحریف در موجود ،به گونه ای که از حیثیت وجودی اش
خارج شود ،از خطاهای شش گانۀ شاعران است(».همان « )60شعر باید حالتها و کردارهای ارادی را محاکات کند ».ایدۀ مذکور با
عبور از ذهن و زبان فارابی جایگاه خودش را به عنوان یکی از مبانی بوطیقا تثبیت کرد .افعال ارادی موضوعات خاص کالم شاعرانه
هستند (فارابی  )4409 :4376فارابی به طورضمنی چهار هدف کارکردی برای محاکات تعریف می کند« :برخی سخنان شاعرانه
حسنی را در مورد پدیده ای به تخیل در می آورند و برخی قبحی را ...هدف از کالم خیال انگیز محاکاتی این است که مخاطب را
به انجام امور مطلوبی یا پرهیز از امر نکوهیده ای ترغیب نماید( ».فارابی .)580/9/4180:4 :به طور خالصه ویژگی اصلی محاکات
در نظر فالسفه اسالمی چنین چیزی خواهد بود« :شعر باید کردارها و حالتهای ارادی را ،که نمایندۀ باورها و اخالق هستند ،با
استفاده از پدیدارهای موجود یا ممکن الوجود و با زبانی اثرگذار و خیال انگیز محاکات کند؛ محاکاتی که مبتنی بر تقبیح امور ناپسند
و تحسین امور پسندیده باشد و بتواند به رفتارها ،حالت ها و باورهای مخاطبان جهت اخالقی بدهد ».همه مراتب محاکات فارابی ،از
فعالیت های قوای خیالی مأخوذ است .فارابی قوه تخیل را برخوردار از سه گونه توانایی می داند(فارابی)481-489-35-01 :0889 ،

 -11ابنسینا
ابنسینا در بررسی محاکات ،شعر یونانی و شعر عربی را مورد تطبیق ومقارنه قرار داده است:
جدول  -12تطبیق محاکات در شعر یونانی با شعر عربی از منظر ابنسینا
محاکات در شعر عرب
محاکات در شعر یونانی
محاکات احوال و افعال

محاکات ذوات

محاکات با هدف تحسین و تقبیح

محاکات برای به شگفتی درآوردن و لذت

به محاکات حیوانات نمی پردازد

پرداختن به محاکات حیوانات

عالوه بر محاکات یونانی و عربی استشهاد او به پارهای از نمونههای آشنا در فرهنگ ایرانی ،به خوبی آشکار است ،از جمله نام
بردن از کلیله و دمنه ضمن بحث در بارۀ جایگاه وزن و از تصویرگری مانی در بحث از محاکات یاد می کند( .ابنسینا-95 :4907،
)Leiden,1979.p273-272( )51
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 -1-11بحث تخیل در محاکات ابنسینا
در بحث محاکات قوه متخیله جایگاهی متفاوت ،در نزد شیخ الرییس دارد .ابنسینا می گوید قوه متخیله حتی در خواب هم در
حال محاکات است همچنین در مورد حالت های مزاجی بدن ،قوه متخیله میتواند با ساختن تصاویر ذهنی حالت های بدن را
محاکات کند 4ابنسینا اجتماعات بشر را از نظر عقلی مانند کودکی میداند که با محاکات تعلیم میبیند و می آموزد محاکات بر
احساسات و اذهان مردم به شدت تاثیر میگذارد وجه ذاتی محاکات از دیدگاه ابنسینا ،تخیل است؛ که با شعر هم در ارتباط است.
(ابنسینا )470 ،4907،کالم خیال انگیز و مخیل را کالمی داند که در نفس آدمی تاثیر گذار است طوری که نفس گاهی کالم
مخیل را بدون تأمل می پذیرد و فرقی ندارد که کالم مخیل صادق باشد یا کاذب در هر دو صورت سبب تحریک نفس میشود.
(ابنسینا)05-01 :4979،

 -2-11مباحثات محکات در فن شعر ابنسینا

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

بوعلی در مباحث شعر شفا محاکات را به این ترتیب تعریف کرده است« :و المحاکات هی ایراد مثل الشیءو لیس هو
هو»(ابنسینا 4100 ،ه .)90،در توضیح این سخن باید گفت که پیش فرض تئوری محاکات ،تمایز دادن یک ابژه (شیء) به مثابه
فرم نمایش داده شده از ابژه اصلی است .فرم نمایش داده شده مرتبط با ابژه اصلی است و آن را بازمی نمایاند .مثالی که ابنسینا در
این باره مطرح کرده است اثری نقاشی از یک حیوان طبیعی است وقتی به آن نقاشی نگاه می کنیم در واقع دو چیز مورد توجه قرار
می گیرد .یکی نقاشی و دیگری آن چیزی که این نقاشی ،محاکاتی از آن است .نقاشی یک چیز است و آن چه این نقاشی محاکاتی
از آن است یک چیز دیگر .ابنسینا امر مورد محاکات را براساس آن که توسط چه کسانی مطرح میشود متفاوت می داند مانند
همان مقایسه ای که او میان هنر شاعری یونان و اعراب انجام داده است .بر خالف افالطون که قائل به تقلید محض بود ابنسینا
می گوید محاکات باید سخن آوردن از مثل باشد چراکه سخن از آوردن از مثل ،مثل معنایی گسترده دارد .به ویژه تأکید بر نبود
یکسانی و وحدت بین مثل و مُمَثَّل با قید «و لیس هو هو» بر این تمایز میافزاید .ابنسینا به این نکته نیز آگاه است که بین صورت
محاکات گرو شیء محاکاتشده ،تمایز وجودی برقرار است .اگر این تمایز نباشد ،اساساً محاکاتی صورت نمیگیرد .پس این تمایز
نیز فهم ما در این که محاکات لزوماً تقلید نباشد ،یاری میرساند .هرچند نمیتوان انکار کرد که وی گاه محاکات را به تقلید هم
معنا کرده است( .ابنسینا )05 :4979،محاکات شعری برای بر انگیختن خیال بر سه اساس استوار است (ابنسینا)94 :4979،

به وسیله آهنگ
به وسیله لفظ
به وسیله وزن

جدول -13تقسیم بندی محاکات شعری ابنسینا
آهنگ در شعر در نفس تأثیر می گذارد
لفظ درشعر محاکات کننده و مخیل است
وزن شعری در نفس تأثیر گذار است بعضی از آن ها برانگیزاننده اضطراب اند یا آرامش

از آنچه درباره شعر و محاکات و تخیل در شعر گفته شد بر می آید که رساله فن الشعر ابنسینا صرفاً ترجمه ای از بوطیقای
ارسطو نیست.

 -11محکات در نقاشی
ابن سینا محکات در نقاشی را به معنی تقلید کردن از روی یک شی نمی دانست او معتقد بود محاکات در نقاشی ممکن است
بدتر یا بهتر از آن شکل باشد؛ و این نکته به همان تعریف ابنسینا از محاکات بر می گردد که می گفت «محاکات آوردن چیزی
مثل چیزدیگری است ،اماخودآن چیزنیست»(ابنسینا )90 :4907،در علم منطق به به دو چیز «مثل هم» می گویند که در حقیقتی
واحد اشتراک داشته باشد و اشتراک آنها در آن حقیقت لحاظ شده باشد( .مظفری )13 :4900؛ بنابراین در نقاشی همین که آن وجه
اشتراک بین مدل و تصویر لحاظ شده باشد کفایت میکند .او بر آن است که نفس انسان به مدد این قوه می تواند در صور ذخیره
شده درقوۀخیال دخل وتصرف کند ،به این نحو که صورتی را تجزیه یا صورتی راباصورت دیگری ترکیب کندودرنتیجه صورت
جدیدی بیافریند .ابن سینا برای توصیف قوۀ متخیله در دانشنامۀ عالئی ازهمین تصویرسازی ذهنی سخن میگوید 0».نقاش می
تواند امر ممتنع الوجود را که در حال حاضر وجود ندارد موضوع کار خود قرار دهد( .ابنسینا .)64 :4907،ابنسینا بین شعر و نقاشب
 -4شیخ الرئیس تأکید دارد که مردم تحت تأثیرتخیل قرار دارند« :الناس اطوع للتخیل منهم للتصدیق»(ابن سینا ،4100،ج  )1،01و در برهان
شفا میگوید« :اکثر عوام الناس اطوع للتخیلمنهم للتصدیق»(همان ،ج  ،9ص )79
 -0قوت متخیله آن است که صورت های مصوره را به یکدیگر پیوند بزند و هر یک را از هم جدا کند ،چنان که صورت کنند دو مردم و یا نیم
پیل را اند خیال .واین قوت همیشه کارکند به ترکیب وتفصیل وبه آوردن مانندۀ چیزى وضد چیزى که هرگه که اندر چیزى نگرى،

وى خیالى دیگر آرد واین طبع وى است( .ابن سینا)36 :4909،
86

پیوند عمیقی برقرار می کرد با توجه به تعریفی که او از شعر داشت ،4مهمترین خصوصیت شعر را در استفاده از تخیل می دانست .در
نقاشی نیز هنر مند با به تصویر کشیدن آنچه در خیال خود می پرورد ،مخاطب را به تخیل دعوت میکند .شاعر هم با کالم شعری
خود بر متخیله ما اثر می گذارد .او از این جهت که هر دو آنها محاکات میکنند کار شاعر را شبیه کار نقاش می داند( .یوسف
ثانی )493 :4937،ابنسینا ،بر آن است که کارشاعر باید چونان کنش نقاش باشد .نقاش هر پدیده ای حتی تنبلی وخشم را بر اساس
اقتضائات خاص خود ش به تصویر میکشد .نیزشاعربایدخلق وخو هارامحاکات کند ،چنانکه هومر به خوی های نیک اخیلوس
میپرداخت .شایسته است چنین کاری باحفظ طبیعت شعری واحساس شاعرانه انجام گیرد .گاهی محاکات کننده ها ازروش بایسته،
درست ،وپسندیده درمحاکات دور میافتند(زرقانی )484 :4939

 -12مفهوم لذت در محاکات

 -13نتیجهگیری
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ابنسینا مانند ارسطو محاکات را سبب ایجاد لذت می دانست و محاکات صور منقوش را «لذیذ» (ابن سینا  )4185:0و «مفرح»
(ابن سینا  )4907:10توصیف می کند .این لذت از محکات تنها منحصر به بزرگساالن نیست بلکه انسان ها از دوره کودکی چنین
لذتی را احساس میکنند(همان )96 :ابن سینا لذت ناشی از محاکات را وجه تمایز انسان ها و حیوانات میداند (ابن سینا  )4931:04او
چون نقاشی را از نوع محاکات می دانست و محاکات را باعث لذت .پس نقاشی هم بر این اساس عملی کاری لذت بخش تلقی
میشد .اومیل به محاکات رادرانسان غریزی میداند (ابن سینا  4185ق)0:
شیخ الرییس در همه مواضع خود هنگام سخن گفتن از محاکات «تعجیب و تخییل» را به کار برده .او آخرین بخش از کتاب
شفا (بخش ریاضیات) در «جوامع علم الموسیقی» که مهم ترین نوشته موجود وی پیرامون موسیقی به است ،لذت ناشی از موسیقی
و نیز لذت حاصل ازمحاکات را تحلیل کرده است(ابنسینا )1-0 :4185،در منظر او ،صدق منطقی جایگاهی در محاکات ندارد عقیده
ای که بعدها در هنر مدرن به کار گرفته شد مانند آثار فرمالیسم ها ،نقاشان امپرسیونیت و کوبیست و آبستره که آثاری مطابق
واقعیت خلق نمی کردند( .ابنسینا )64 :4907 :او در مورد نقاشی موسیقی وشعر بر این عقیده است که این هنرها تاثیر باالیی بر
نفس انسان داردند و بهگونهای مردم راسحرمیکنند وحال آنان رادگرگون میکنند ،به گونه ای که ازتأثیرآنهاراه فراری نیست .البته
این تأثیر سحر گونه رامانند افالطون ،قبیح و ناپسند نمیداند( .ابنسینا )083 :4359 ،بنابراین از آن چه گفته شد در می یابیم
ابنسینا نقاشی را برخالف افالطون ،تقلید و محاکات محض نمی داند و نظر او درباره بازنمایی ابداعی متأثر از ارسطو است ،هنرمند
می تواند با قوه متخیله خود در محاکات دخل و تصرف کند و آثاری خلق کند که هیچ الگو مثالی در عالم مادی ندارد .او عالوه بر
صورت ظاهری به محاکات از حاالت درونی و معنوی افراد هم معتقد است .او این خیال انگیزی و تصرف را هم در شعر و هم در
نقاشی مشترک میداند.

افالطون تقلید صرف از طبیعت را در دستیابی به حقیقت ناتوان می دانست .برای یونانیان آن زمان ،تصور این که انسان بتواند
واقعیت تازه ای را بیافریند ممکن نبود ،فرآورده های انسانی باید همیشه به چیزی ارجاع می کردند .بحث ما بر سر همین مسئله
جهان محسوسات و در تقابل با آن ،مفهوم «تخیل فعال» است که توسط اندیشمندان ایرانی اسالمی مطرح شد .فارابی مفهوم عقل
سلیم ارسطو را کنار گذاشت ومفهوم تخیل را به جای آن نهاد .او پیوسته محاکات را با تشبیه همراه می کرد شیخ الرییس،
محاکیات را کنار تخیل یا تخیلیات نشاند و دامنه محاکات را چنان گسترش داد که نه تنها تشبیه بلکه دیگر تمهیدات آن(استعاره،
مجاز ،تمثیل و )...هم درون آن جای گرفت .به بیان دیگر محاکات اسالمی با هم نشین کردن تشبیه و تخیل با ایجاد انفعاالت و
لذت و شگفتی در انسان دیگر در دست یافتن به حقیقت ناتوان نبود تصویری که با تخیل فعال خلق میشود با تصویری که محاکات
میشود تفاوت دارد؛ خصلت محاکاتی کالم مربوط به محتوای محض نیست بلکه برآیند آمیختگی کالم با صورتهای خیالی است.
می توان یک گام هم جلوتر رفت و گفت محاکات ،مسأله ای نه صرفاً فرمی و نه صرفاً محتوایی ،بلکه برآیند آمیختگی فرم و
محتواست .حال می توان با توجه به بحث تخیل فعال در تقابل با تقلید صرف ،فضایی را که ممکن است هنر متعالی نامیده شود
بهتر ترسیم کنیم .اثر هنری که به نسخه برداری از طبیعت و انچه حاصل محسوسات است می پردازد در اولیه ترین سطح شناخت
باقی میماند .اگر محاکات در هنر تقلید صرف از آفریده ای از پیش موجود باشد ،هنری دورانی و تاریخ مصرف دار به دست می دهد
اما اگر محاکات ،تقلید فرایند آفرینش و به نوعی آفرینش جدید باشد هنری ماندگار و متعالی به دست میدهد .هنر متعالی ،تقلید
جهان نیست ،بنابراین زیباست ،زیرا همیشه رمزهایی برای حیرت زدگی ما در گوشه و کنارش پنهان دارد جدا از این که هنوز
مردمانی هستند که تقلید کامل در هنر را می پسندند و در مقابل اثری از کانستبل و یا منظره ی رئالی از کوربه ،حیرت می کنند.
 -4شعرکالمی است مخیل ،مؤلف ازاقوالی موزون ،متساوی ،ومقفی» (ابن سینا )09 :4907
96

نمی توان از این نظر افالطون چشم پوشی کرد که هنر دست دوم و تقلیدی چندین مرتبه از حقیقت دور است .همچنین نمی توان
یکسره حکم به تقلیدی بودن جوهره ی تمام هنر داد ،چراکه تمایل فطری و جهانی انسان برای خلق کردن ،آفرینش و کسب لذت،
دخل و تصرف در تخیل و بهره گیری از نیروی الهام درتقلید ناشی از همین امر است.

منابع
.4
.0
.9
.1
.5
.7
.6
.0

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی ،)83 :دی  ،0011جلد دو

.3
.48
.44
.40
.49
.41
.45
.47
.46
.40
.43
.08
.04
.00
.09
.01
.05
.07
.06
.00
.03
.98
.94
.90

83

ابن رشد( )4307تلخیص کتاب الشّعر ،تحقیق ریچارد بترورث و احمدعبدالمجید هریدی ،قاهره :الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتّاب
ابنسینا (« )4907فی الشعر» ،الشفاء ،منطق ،به کوشش عبدالرحمان بدوی ،ج  ،4قاهره
ابنسینا ( )4100الشفاء ،تحقیق ابراهیم مذکور ،ج  9و  ،1قم ،ذوی القربی
ابنسینا )4979( ،الشفاء ،االهیّات ،تهران ،ناصر خسرو
ابنسینا ( 4185ه) الشفاء ،الریاضیات ،تحقیق زکریایوسف ،قم ،کتابخانهایه اهلل العظمی المرعشی
ابن سینا ( )4909حسین بن عبداهلل ،طبیعیات دانشنامۀ عالئی ،تصحیح محمد مشکوه ،همدان :دانشگاه بوعلی سینا
ابن سینا( )4907حسین بن عبداهلل ،الشعرمن کتاب الشفاء ،قاهره :الدار المصریۀ للتألیف والترجم
ابن سینا( )4979حسین بن عبداهلل ،المبدأوالمعاد ،به اهتمام عبداهللنورانی ،تهران :مؤسسۀمطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل
باهمکاری دانشگاه تهران
ابن سینا( 4185ق) حسین بن عبداهلل ،موسیقی من کتاب الشفاء ،تحقیق زکریا یوسف ،تصدیر ومراجعه احمد فؤاد االهوانی
ومحموداحمدالحفنی ،قم :نشروزارۀ التربیۀ والتعلیم
ابن سینا ( )4931حسین بن عبداهلل ،جوامع علم موسیقی ،برگردان و شرح سیدعبداهلل انوار ،همدان :بنیادعلمی وفرهنگی
بوعلی سینا
ابنسینا ( )4185شفا ،تحقیق و مقدمۀ عبدالرحمن بدوی ،جلد چهارم -بخش نهم ،قاهره :الدارالمصریۀ للتّألیف و الترّجمۀ
ابنسینا( )4359رسائل ابنسینا ،زیر نظر حلمی ضیا اولکن ،آنکارا(بی نا)
احمدی ،بابک ( )4908حقیقت و زیبایی(درس های فلسفه هنر) ،تهران ،نشر مرکز
ارسطو ( )4913فن شعر ،ترجمه عبدالحسین زری نکوب ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی
ارسطو( )4376ارسطوطالیس فی الشّعر .تحقیق و ترجمه محمد عیاد شکری .قاهره :دارالکاتب -للعربی للطّباعۀ و النّشر
ارسطو( )4950فن شعر ،برگردان عبدالحسین زرین کوب ،تهرانافالطون ( )4959جمهوری ،ترجمه محمدحسن لطفی ،چاپ اول ،تهران ،خوشه
افالطون ( )4956دوره کامل آثار جمهوری ،مترجم حسن لطفی ،جلد چهارم ،تهران ،خوارزمی
بورمان ،کارل )4906( .افالطون .ترجمۀ محمدحسن لطفی .تهران ،طرح نو
تئودور گمپرتس ( )4965متفکران یونانی ،محمد حسن لطفی ،ج  ،9تهران :خوارزمی
رامین ،علی ( )4936نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر ،تهران ،نشر نی
رحمانی ،غالمرضا ( )4903فلسفۀ افالطون .قم :مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم
ریتر ،یوآخیم؛ گروندر ،کارلفرید و دیگران )4903( .فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ترجمه محمدرضا حسینی ،بهشتی و
همکاران( .ج  4فلسفه هنر) تهران ،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران وموسسه فرهنگی -پژوهشی نو ارغنون
زرین کوب ،عبدالحسین ( )4900نقد ادبی ،تهران ،امیرکبیر
زرقانی ،مهدی ،حسن زاده نیری ،محمد حسن( )4939رساله های شعری فیلسوفان مسلمان :فارابی ،ابن سینا ،بغدادی ،ابن
رشد وخواجه نصیر ،تهران :سخن
شمیسا ،سیروس ( )4900نقدادبی –تهران ،نشر میترا
طوسی ،محمد بن محمد حسن( )4955اساس االقتباس ،تصحیح مدرس رضوی ،چاپ دوم تهران ،دانشگاه تهران
طوسی( ،)4967االساس االقتباس ،تصحیح مدرس رضوی ،چاپ پنجم ،تهران ،دانشگاه تهران
فارابی ،ابونصر محمدبن محمد( 0889م) آراء اهل المدینه الفاضله و مضادات ها ،مقدمه و تعلیقات علی بوملحم ،بیروت ،دار و
مکتبه الهالل
فارابی ،محمد بن محمد ( )4904احصاالعلوم(فارسی) ترجمه حسین خدیوجم ،تهران ،شرکت انتشارات علمی فرهنگی
فارابی ،ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان ( )4180المنطقیات للفارابی الّنصوص المنتطقیه ،مقدمه و تحقیق محمد دانش
پژوه زیر نظر سید محمود مرعشی ،جلد اول ،چاپ اول ،قم :دفترمرعشی نجفی
فارابی( )4376الموسیقی الکبیر ،تحقیق غطاس عبد الملک خشبه .قاهره :دارالکاتب العربی للطباعه و النشر.
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A Comparative Study of the Theory of Imitation on Art from the
Perspective of Western Philosophy and Iranian-Islamic
Philosophers

Achieving the art Essence requires examining theories formed around the history of the art.
Imitation. "Mohaakaat" (mimesis) is one of the most important fundamental and key terms in the
philosophy of art. By comparatively examining the intellectual foundations of the Greek
thinkers, Plato and Aristotle and the Iranian-Islamic philosophers, Farabi and Avicent, we seek
to understand the role of philosophers and the extent to which this theory influenced the nature
of art. The research method in this research is descriptive-analytical and its sources are library
and documentary. It is concluded that mere imitation of the sensibles is devoid of art and that
imitation, combined with simile, allegory, metaphor, active imagination and a new process of
creation, causes pleasure and enjoyment in human and and give and enduring and transcendent
art that is proved in a comparative study of the views of Western and Iranian Islamic thinkers.
Keywords: Imitation - Mohaakaat - Mimesis - Plato - Aristotle - Farabi - Avicent
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