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درنگرهافالطون،ابنسیناوآکویناس 

:قرائتهاوتمایزها

یمسیس
م 

تاريخ دريافت4332/3/42:

تاريخ تأييد4331/3/43 :

ابراهيم بازرگانی *

کا

میمسیس (محاکاا) یکای از دیرینا تارین نظریا هاای هناری اسا

پیشین اش ب پیش از افالطون هم میرسد .در عین حال از جمل نظریاتی اسا
ک قرائ های گوناگونی از آن مطرح شده اس  .در این مقال  ،نظری سا تان از
فیلسوفان ک در س قلمرو متفاو) فکری اثرگااار باودهاناد ،بررسای مایشاود:
افالطون ،ابنسینا و آکویناس .افالطون در یوناان ،ابانساینا در قلمارو اساالو و
آکویناس در قرون وسطای مسیحی ،جزء مهم ترین شخصی های فلسفی بودهاند
و هر کداو از ایشان مکتبی را ب خود اختصاص داده اسا  .در ایان جساتار بار
آنیم تا قرائ

هر کداو از آنان را با تحلیال نگارش ایشاان در رویکارد تطبیقای،

بررسی کنیم و تمایز آن را با قرائ های متناظر دریابیم .ازآنجاک زیسا
آنان یکسان نیس  ،قرائ

آنان از میمسیس نیز مشابه

معرف شناسی مُثلمحور ،ابنسینا بر پای معرف
جه

فکاری

ندارد .افالطون بر پایا

ناظر بر ارسطو و آکوینااس با

دیدگاه ویژهاش درباره میمسیس قرائ های خاصی ارائ دادهاند.



واژگانکلیدی :آکویناس ،ابنسینا ،افالطون ،محاکا) ،میمسیس.
* دکتری حکمت هنرهای دینی دانشگاه ادیان و مذاهب.

*
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مقدمه 

محاکا) دیرینترین نظری هنری اس

ک تا امروز فیلسوفان آن را مورد بررسای

قرار دادهاند .گرچ محاکا) ،جای خود را ب نظری های بدیل داده اس  ،اما هنوز
جزء تعاریف معتبر هنر شمرده میشود .چ فیلسوفان را ب صور) تاریخی تقسیم
کنیم و چ ب صور) سرزمینی ،ب دلیل اهمی

هنر ،رفتار فلسفی یکسانی در قبال

آن داشت اند :توج ب هنر و دورههای متمادی نظری محاکا) ،یا ب انکاار یاا با
اثبا) .این امر نشان میدهد کمتر فیلسوفی میتواناد با ساادگی از کناار هنار و
نظری آن گاشت باشد .پس ب اقتضای این اهمی  ،از هار فیلساوفی با تناسا
سخنی در اینباره داشت ایم.
آنچ در این جستار بررسی میشود متعلق ب س قلمرو فکری اس

ک از یک

حیث ب همدیگر نزدیکند و از حیث دیگر دور .افالطون ،ابانساینا و آکوینااس،
سن

فکری یکسان و متفاوتی دارند .ابنسینا و آکوینااس ازآنرو کا در گساتره

ارسطویی فلسفیدهاند ،با افالطون بیگان اند ،اما ب دلیل امکاان ردیاابی رگا هاای
افالطونی در آثارشاان ،سان

فکاری واحادی دارناد .با ویاژه آنکا آکوینااس

تح تأثیر ابنسیناس  .باز ،ب لحاظ سرزمینی و فضای فکری-فرهنگای کا هار
کداو در آن تنفس کرده اند ،تمایزاتی با هم دارند ک قلمرو فکری آناان را از هام
متمایز میکند .بنابراین انتظار می رود نتوان نظر واحدی درباره یک موضاو را از
آراء ایشان ب دس

آورد .با این فرض ،نظار هار کاداو از سا فیلساوا دربااره

محاکا) استخراج می شود و در این فرایند ،تمایزا) ایشان ب سنج در مایآیاد.
نتیج ب دس
نشان میدهد.

آمده ،نگاه متمایز آنان ب این نظری و دیدگاهی ک ب هنر دارناد را
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شناسیمیمسیس 


واژه

از منظر تبارشناسی ،این واژه فراز و نشی های فراوانی پشا

سار نهااده اسا .

ازاینرو نمیتوان آن را واجد معنایی واحد شمرد ،بلک در هر دوره تااریخی ،با
افق معناشناختی خاصی راه گشوده اس  .ب زعم آنها کا مایمسایس را یکای از
خصل های ذهنی انسان ب شمار می آورناد ،اساتعداد و تواناایی مایمتیاک 1در
آدمیان همواره ب آنان مدد میرساند تا مشابه ها را در میان پدیدهها کشف کنند.
«زبانشناسانی چون هرمان کولر 2،جرالد الس3و گوران سوربم 4ثاب

کردهاناد

ک این کلم از ریش  mimosمشتق شده اسا  .واژههاایی چاون ،mimeisthai
 mimetes ،mimesisو  mimetikosهمگاای از همااین ریش ا مشااتق شاادهانااد.
 mimosو  mimotosب فردی اطالق می شود ک ب تقلید و تجسم دس

میزند.

 mimemaپیامد و نتیج کنش تقلیاد و محاکاا) و  mimesisبا خاود کانش و
فرایند آن دالل

دارد mimetikos .عبار) اس

از موضاوعی کا قابال تقلیاد و

محاکا) باشد» (ضیمران.)13 :4831 ،
پیشین فرهنگی ایان واژه با های وجا روشان نیسا  .با احتماال فاراوان،
میمسیس ب آیین ها و شعائر و مراسم دیونوسوسی تعلق داشت اس  .میمسایس
از رفتار راهبان و کاهنانی حکای

میکرد ک در مراسم نیایش ب نغم پرداخت و

سما می کردند .در این دوره ،واژه می مسیس صرفاً در رقص ،موسیقی ،نماایش،
ادا و اطوار ( mimeryب کار میرف

و ب هی وج درباره نقاشی یا پیکرتراشی از

آن استفاده نمیشد (همان).
Mimetic.

1.

2. Herman Koller.
3. Gerald Els.
4. Gorban Sorbom.
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نگرشافالطون 

نظری میمسیس یا تقلید در اندیش و آرای یونانیان با فیثاغورثیان آغاز شد و با افالطون
ب قال

نظری فلسفی در آمد .ارسطو نیاز گرچا تماما ًا باا اساتاد خاود هماراه نیسا ،

درتقلیدی بودن هنر با او هم رأی اس  .افالطون مفهوو میمسیس را از نظریا موسایقی
سده پنجم پیش از میالد  -احتماال از دامن  -Damonبرگرف

و آن را در کتااب دوو و

سوو محاوره جمهوری ک ب موسیقی میپردازد طرح کرد (.)399a – 400a
افالطون را درتاریخ هنر ،یک هنرستیز میخوانند و آن را ب دیدگاههای خاص
و در برخی مواقع منفیاش نسب

میدهناد .در مقابال ،کساانی چاون ارساطو و

فلوطین را سرآمدان هنر برمیشمرند .افالطون در عین شهر) ب ستیزه ،توافقااتی
هم با هنر دارد .او از یک سو شاعران را از مدین بیرون مایکناد و کودکاان را از
شنیدن داستانها باز میدارد؛ زیرا معتقد اس

اشاعار محتاوای درود دارناد و در

روان کودکان اثر منفی میگاارند و از دیگر سو در رسال ایون ب تجلیل و تکریم
بیمانند آنان میپردازد 1.همین امر سب

می شود تبیاین مفهاوو تقلیاد از نگااه او

 .1افالطون در این رساله از ارتباط شاعران با خدایان سخن میگویدد توید ا اا از ایدن
ارتباط می تواند در بس اری از مباحث کالمی ما راهگشا باشد به عق ده اا شداعران تتد تدثی ر
جذبه خدا ،شعر میسرایند شعر حایل جنونی اس

که برای آنان رخ میدهدد خددا عقدل ا

هوش را از آنان میستاند تا آنچه را که میگویند از الهام بگویند ،نده از عقدل ایدن امدر سدب
میشود سخنان آنان در موضع این اتهام قرار نگ رد که از خود سدخنی مدیگویندد ایدن جذبده
منتصر به شاعران ن س

حلقههای چندگانهای اجود دارد که شداعر در مرکدآ آن ا راایدان ا

شنوندگان ن آ در مرات

بعدی حلقه قرار دارند «بدینسان زنج ری دراز بهاجود میآید کده از

خدای شعر ا هنر آایخته اس

ا خدا که مغناط س ایلی اسد

بده اسد له ایدن زنج در را

آدم ان را به هر سو بخواهد میبرد» ( )Ion, 535, 6- 536ن آ بنگرید به)ogen,2001, 168( :
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دچار اضطراب شده ،ب آسانی از مجمو آثار او تلقی و برداش

واحدی ب دس

نیاید .پس ناسازگاری با شاعران و در معنای عاو با هنرمندان ،وصافی اسا
افالطون بدان مشهور اس .

کا

1

در نگاه ابتدایی ،شاید همین تلقی صواب ب نظر آید ،زیرا قطعا) متعدد کاالو
او ،حاکی از آنند ک او هنرمندان را مقلدان و در نتیج درودپردازان خوانده اس .
درحالیک میتوان با قرائتی دیگار دریافا

کا در کتااب جمهاوری کا بیشاتر

گفتگوهای ناقدان افالطون مبتنی بر آن صور) گرفت اس  ،ن تقلید مردود اس
و ن شعر .هر دو در اصل و بن مقبولند .نامقبول ،وج خاصی از آن دو اسا  .او
در این کتاب ،ن تنها شعر را کنار نمینهد ،بلک معتقد اس

باید از آن در تربیا

جوانان بهره گرف  .محتوای گفتگو در جمهوری بر سر بایدها و نبایدهاس

ون

هس ها و نیس ها .او تالش میکند شعری را بازآفرینی کند ک در یاک جامعا
فیلسوامحور وجود دارد .بنابراین ،تلقی افالطون با عناوان مخاالف شااعران و
هنرمندان ،مقرون ب صواب نیس  .هدا در این بخش آن اس

ک دیادگاههاای

افالطون را در کتاب جمهوری بار دیگر بکاویم و روشن کنیم ک او دقیقاً باا چا
چیزی مخالف

میکند.

اگر شعر را ب دو ساح

فرو و محتوا تحلیل کنایم ،افالطاون دو نقاد ،یکای

محتوایی و دیگری فرمی ب شعر دارد:
.1نقدمحتوایی 

این نقد ب اشعاری اس

ک درباره خدایان درودپاردازی مایکنناد .افالطاون

مثال هایی را از اشعار هومر و هزیود میآورد ک خادایان را در صاور غیرواقعای

 .1از جمله بنگرید به)Halliwell, 2002, 37( :
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نشان داده ،ب آنان نسب های ناروا مایدهناد ( ، 377, dدرحاالیکا شاعر بایاد
خدایان را چنانک هستند بنمایاند:
ما حق نداریم به جوانان چنین وانمود کنیم کهه بهدینین جنایارهاران و حاه
کسان که در مقام اناقام ،پدر خود را با انواع شرنجه از پای درآورده است ،کار
وحشاناک منیرب نشده ،بلره کههنیهنین و بهگر یهنین خهدایان سنمشهق او
بودهاند (.)378. b

از دیدگاه او خدایان عامل خیرند و شارور هما از ناحیا مخلوقاا) صاادر
میشود .افالطون حتی نسب

ب اشعار متعلق ب جهان آخر) نیاز واکانش نشاان

میدهد و بر شاعران واج

میداند جهاان واپساین را دهشا زا جلاوه ندهناد.

ازاینرو ورود اشعاری چون« :اگر در خدم
ک بر هم مردگان سلطن

آن اس

دهقان تنگدستی ب سر برو بهتار از

کنم» ،را ب مدین ممنو میداند.

اما آیا واقعاً این اشعار درود و خالا واقعند؟ افالطاون نظار منفای دارد .با
عقیده او نسب هایی ک در اشعار ب خدایان داده میشود میتواند دوگون باشاد:
 .1نسب های خالا واقع .2 ،نسب های استعاری .آنچ در اشعار هومر و هزیود
دیده میشود ،خالا واقع نیستند ،بلک اساتعاریند .او تصاری مایکناد اینگونا
اشعار هنروران اند و مردمان از شنیدن آنها لا) مایبرناد 1.نیاز اینهاا مایتوانناد
خیالانگیز 2باشند و هرچ در این وصف بیشتر متجلی گردند ،اثرشان بر مخاط
 1ما نمیگوی م این اشعار عاری از هنرند ا مردمان از آنها لذت نمیبرندد ()Republic, 378, b

بر این اساس میتوان «لذت» را یکی از شاخصهها ا مم آات ایر هنری دانس

ا در تعریا آن

بهکار برد
 2خ الانگ آی ،ایژگی دام هنری بودن ایر اس
موج

لذت بردن از ایر هنری نمیشود

تا یک ایر خ دال مدا را بده بدازی نگ درد
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می شود تا اشعار صاور) اساتعاری با

او را برانگیزانند؛ چ  ،کودکان و نوجواناان با دلیال آنکا

هنوز قدر) تشخیص ندارند ،نمیتوانند از هزارتوی پیچیده استعارا) ،بگارند و
حقیق

را دریابند .کودکانِ نابالغ از حیث عقل ب ظاهر اشعار بسانده مایکنناد و

خدایان را آنگون میپندارند ک در ظاهر اشعار پیداس

(. 378. d

او در این بند میپایرد ک داستانهای هومر و هزیود ،معنای عمیقی دارند ،اما
برای داستانسرایی ب نحوی ک برای کودکان و نوجوانان مفید باشد ،ژرفنا داشتن
وصف مطلوبی نیس  ،بلک باید از پیچیدگیهاایی کا شانوندگان را از حقیقا
دور میکند نیز تصفی شده باشند .پس تا اینجا روشن شد نقد محتوایی ب داستان
و درود دانستن آنها ب جه

استعاری بودنشان اس  .در حقیق

نقاد محتاوایی،

ب نقد فرمی بازمیگردد.
.2نقدفرمی 

نقد فرمی بر محور تقلید شکل مایگیارد و مایتواناد از طریاق تنقیا مناا
(مالکگیری پالوده هم هنرها را در برگیرد .در این مرحل نخس
سپس کیفی

باید تقلیاد و

آن را در دیدگاه افالطون بکاویم .بر مبنای کتاب جمهوری ،تقلید با

دو لحاظ سنجیده میشود:
الف سنجش ب لحاظ متعلق
سنجش ب لحاظ اخالق
با لحاظ نخس  ،شعر:
 .1گاه از حقایق فیزیکی تقلید میکند ،مانند آنکا شااعر از شخصای

معاین

میمسیس :قرائتها و تمایزها در نگره افالطون ،ابنسینا و آکویناس

14
خارجی یا نقاش از تخ

بیرونی ،تصویر بسازد.

1

 .2گاه از حقایق متافیزیکی تقلید می کند ،مانند آنک شاعر از خادایان روایا
کند.

2

با لحاظ دوو ،شاعر:
 .1نیکسیر)
یا
 .2فرومای
شاعران فرومای از هر چیزی تقلید میکنند و ب ادعای افالطون حتی میتوانند
صدای حیوانا) را نیز تقلید کنند ،اماا شااعران نیاکسایر) اوالً از تقلیاد اباائی
ندارند و ثانیاً تنها درباره انسانهای شریف و آزاده شعر میسرایند.

3

اکنون ک اقساو تقلید روشن شد با تحلیل نظر افالطون درمییابیم ک از اقساو
چهارگان فوق ،افالطون دو قسم را از مدین میراند:
 1تقلید از حقایق فیزیکی ،ب دلیل آنک مخاطبان را دچاار تاوهم مایکناد و
شهروندان را از حقیق

دور می سازد ،مگر آنکا از انساانهاای آزاده و شاریف

 1مبتنددی بددر آنکدده افالطددون ایددده تخدد

را مرددال زده ،آن را بررسددی مددیکنددد

( )Republic, 597- 598دق قاً در ذیل هم ن گفتار اس
زیرا آنان پادشاهی را تصویر میکنند که سه مرحله از حق ق

که برخی شاعران را مقلد میخواند،
دار اس

 2افالطون در جمهوری ( )607, eمیآارد« :ما فقط اشعاری را به جامعه خود راه خواه م
داد که مضمونشان ستایش خدایان ا تتس ن مردان شدریا باشدد» در ایدن بندد ،شداعران بده
بازنمایی امر متاف آیکی که همانا خدایان باشند ،میپردازند
 .3گرچه افالطون خود ،این تقس مبندی را راشن ب ان نکرده اس  ،اما در فتوای کالم اا
این تقس مبندی اجود دارد به افالطون ( )Republic, 397, e-cرجوع شود
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تقلید شود.
 2رضای

ب هر نو تقلید؛ دنائ
میدهند ،سب

هر تقلیدی رضای

و پستی وجود شاعران فرومای ای کا با

میشود از مدین اخراج شوند.

با این تحلیل ،افالطون تقلید در حقیق

را ب دو گون تقسیم میکند :خوب و

بد .تقلید بد را از مدین بیرون میکند و ب تقلیاد خاوب مجاوز ورود مایدهاد.
آن اسا .

بنابراین تقلید در بن و اساس ،کنش منفی نیسا  ،بلکا تاابع کیفیا

شاعرانی ک درباره خدایان داستان میسرایند و همچنین هنرمنادانی کا فرومایا
نیستند و تنها از انسانهای آزاده و شریف تقلید میکنند شعرهایشان نشر مییابد؛
زیرا اشعار آنان اس
ک ب دلیل دنائ

ک در تربی

فرزندان شهر کارگر میافتد .در مقابل شاعرانی

طبع از هر کس و هر چیزی تقلید مایکنناد ،در برابار واکانش

منفی افالطون قرار میگیرند.
عمده تحلیل های ارائ شده دربااره انکاار تقلیاد از جانا
مبناس
آنروس

افالطاون بار ایان

ک او در این نقد رویکردی معرفا شناساان دارد و علا

نفای هنار از

ک هنر س مرتب از حقیقا

دور اسا  .ساپس ایان پرساش را پایش

می آورند ک در این صور) چرا تخ

نجار طرد نمیشود باا آنکا آن نیاز یاک

مرحل از حقیق

دور اس  1.پاسخ آن اس

ک در نگاه افالطون نفی هنر تقلیدی

 1از جمله بنگرید به ب نایمطلق11 :1311 ،؛ بهشتی 102 :1311 ،در نگر آنان ،پ شفدر
معرف شناسانه آشکار اس

بر پایه هم ن نگر اس

که در بررسی افالطون بر مرال تخ

از همه موارد تک ه میکنند درحالیکه مرال یاد شده ،تنها یک راه به سم

بش

نگر افالطون اس

ن آ بنگرید به :کاپلستون 269 :1311 ،هنگامیکه اا یورت را نمونه اعلی معرفی میکند ا
شیء طب عی را م مآیس آن ا در مرتبه پدای نتدر یدورت نقاشدی شدده را تقل ددی تقل دد ،در
مخاط

را به این سم

هدای

میکند که افالطون نقد معرف شناختی به هنر دارد
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با رویکردی کامالً هستیشناساان و نا معرفا شناساان صاور) گرفتا اسا .
توضی آنک در نگاه هستیشناسان  ،تخ
خواند .حقیق ِ تخ

نقاشی شده را نمیتوان حقیقیتاً تخا

بودن تنها از آنِ دو چیز اس  :تختی ک خدا ساخت اس

تختی ک نجار ساخت اس  .این دو مصنو  ،واقعاً تخ
هی بهره ای از تخ

نقاش کشیده اس

و

هستند ،اما تختای را کا

بودن ندارد ،بلک تنهاا شامایلی از آن را

دارد .افالطون دقیقاً ب همین نکت تأکید میکند آنگاه ک میآورد:
گفام :پس چیهگی کهه او مه سهازد دارای سسها حقیقه نیسهت .ازایهنرو
نم یوان گفت چیگی حقیق م سازد .بلره باید گفت چیگی م سهازد کهه بهه آن
چیگ حقیق شبیه است نه خود آن .بنابناین اگن کس بگوید حاصل کار درودگهن
یا پیشهوری دیگن چیگ حقیق و کامل است این گفاه مطابق حقیقت نخواسد بود؟
گفت :الباه مطابق حقیقت نخواسد بود .خصوصاً در نظن کسان که با اینگونه
مسائل فلسف سنوکار دارند.
گفام :پس شگفت آور نیست اگن بگوییم چنان مصنوع  ،در مقام مقایسهه بها
حقیقت ،چیگی است مبهم و یاریک (.)597, e-b

بنابراین هنگامیک نقاش تخ

را نقاشی میکند یاا شااعر از ارابا ران تقلیاد

می کند ،امری واقعی و حقیقی رخ نمی دهد .ن تصویر نقاش ،تخ
و ن تقلید از اراب ران واقعی
صرا اس  .مخاط

دارد .آنچ در اینگون تقلید ب دس

واقعی اسا
میآید ،تاوهم

این اثر هنری میپندارد تختی را مینگرد ،اما این تصاور از

حد پندار تجاوز نمیکند.
افالطون در کتاب سوفیس  ،هنرمند مقلد را باا سوفیسا
میدهد ( . 234, cوج تشاب سوفیس

همتاراز هام قارار

و هنرمند مقلد در این اسا

کا هار دو

چیزی را عرض می کنند ک جز توهم نیس  .هنرمند مقلد هم چیز را بایاساتثنا

سال دهم ،زمستان  ،7931شماره مسلسل 93

17

می سازد :جانوران ،زمین ،آسمان و خدایان ،اما هم آنها از واقعی

بیبهرهاند .این

آثار چنان مینمایند ک گویا واقعیاند ،اما ،اشیاء حقیقی هستند ،نا تصاویرشاان.
مینماید ،اما های بهارهای

سوفیس

نیز از کلما) فهمی ارائ میکند ک حقیق

از حقیق

ندارد .آنان ب شنوندگان خود چنین می نمایناد کا گاویی حقیقا

می گویند و ب هم چیز از هم کس داناتراند ،اما واقعی
شنوندگان را دچار پندارِ حقیق

را

خالا این اس  .آناان

میکنند .افالطون حتای هنگاامیکا هنار را با

شبی سازی و ظاهرسازی تقسیم میکند ( Sophist, 235, b-dو هنار ظاهرساازی
را هنری می داند ک ب نمود توج دارد و ن ب بود ،از توهمی بودن آن هنر سخن
میگوید؛ زیرا آنچ واقعی اس

طول ،عارض و عماق دارد و برابار باا سرمشاق

اس  ،اما امر غیرواقعی و توهمی صرفاً نمایاننده آن اوصاا اس

و ن اینک آنها

دارا باشد .ژرفانمایی( 1پرسپکتیو جز ایجاد توهم عماق و بُعاد نیسا  ،بناابراین
هی واقعی

و حقیقتی ندارد ،اما چنان مینمایاند ک گویی حقیقی اس  .بنابراین

نگاه افالطون هستیشناسان اس  ،ن معرف شناسان .
گزارش و تحلیلهایی ک گاش  ،نشان میدهند:
 1افالطون شعر را برای تربی کودکان و نوجوانان امری الزو میشمارد ،اماا
اشعاری در تربی کارآمد هستند ک استعاری نباشند.
 2تقلید از جهان طبیع ب جه آنک صارا تاوهم اسا و ایجااد تاوهم
میکند ،مردود اس  ،اما خود تقلید فی حد نفس مردود نیس .
 3اگر هنرمندی بتواناد واقاع را آنگونا کا هسا بازنماایی کناد ،هنار او
پایرفتنی اس .
 1در اینجددا قابددل ذکددر اس د
()Levinson, 2005,193

کدده افالطددون بددا پرس د کت و خطددی آشددنایی داشددته اس د
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نگرشابنسینا 


هنگامیک آراء ابنسینا را میکاویم گویی درباره نظر ارسطو تفحص میکنیم .البت
نمیتوان گف

هرچ در آثار ابنسینا وجود دارد ،همان نظر ارساطو اسا  ،زیارا

موارد فراوانی را میتوان گزارش کرد ک ابنسینا راه دیگری پیموده اس  .با ایان
حال شاکل فلسف سینوی همان اس

ک ارسطو بنیان نهاده اس  .شفای ابنساینا

شرح و بسط آراء معلم اول اس  .با این وصف ،جای جای آن نشان دهنده دخل
و تصراهایی اس

ک ابنساینا بار اسااس ماااق مشارقی خاود و باا الهااو از

فیلسوفان پیشین انجاو داده اس  .با این مقدم مشخص میشود نگاه ابنساینا با
هنر و در معنای خاص ،شعر ،بر مشرب ارسطویی اس

و قهاراً ابانساینا مانناد

ارسطو نیز هنر را انکار نمیکند .ابن سینا و پیش از او فارابی با همین دیدگاه ،فان
شعر ارسطو را گزارش کردهاند.
«فن شعر» از جمل فصلهاای کتااب شفاسا

کا دیادگاه ابانساینا دربااره

میمسیس از طریق آن قابل دس یابی اس  .فیلسوفان مسلمان کتاب یاد شاده را
جزء بخشهای منطق میدانستند و در پایان صناعا) خمس کا وظیفا بررسای
مواد استدالل ها را بر عهده داش  ،با بحاث در بااره آن مایپرداختناد .فاارابی،
ابنسینا و ابنرشد مهمترین دانشوران در گازارش فان شاعر با شامار مایآیناد.
گزارش فارابی مختصر و کوتاه اس  ،اما ابنسینا و ابنرشد کتابهای جداگان و
مفصل ب آن اختصاص دادهاند.
وقتی واژه می مسیس از طریق مترجمان ب قلمرو اندیش مسلمانان راه یافا ،
ب «محاکا)» ترجم شد 1.این ترجم  ،بر بنیاد معرف شناسی استوار بود و نااظر

 1بنگرید به :ارسطوطال س فی الشعر ،21 ،1691 ،ترجمه حن ن بن استق
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بر تناظر یکب یک تقلید ترجم شاده باود .اماا فاارابی آن را با «تخیال» تغییار
داد( .)245 /4 :4143تخیل معنای دیگری داشا  ،زیارا هنار را ،تنااظر محا

و

هنرمند را کپیبرداری صرا برنمیشمرد ،بلک درواقع ب دخل و تصرا هنرمناد
باور داش  .هنرمند میتوانس

واقع را بهتر یا بدتر از آنچ هس  ،نشان دهاد و

در این امر از واقع فاصل بگیرد (همان .)198 :ب عاالوه ،واژه «تخیال» باا رویکارد
منطقی در مقابل «تصدیق» قرار می گرف  .تصدیق اذعان نفس با مطابقا

یاک

خبر با واقع شمرده میشد ،اما تخیل ،تصدیق نبود ،زیرا هنگامیکا مخاطا

اثار

هنری در برابر آن قرار میگیارد ،خیاالانگیازی اثار ،ساب

تخیال او و درنتیجا

پایرش اثر میشود ،اما منطقاً این پایرش را یک باور صادق نمیدانند .بسیاری از
انسانها تح تأثیر هنر باورهایی مییابند ،اما وقتای آن را در سانج منطاق قارار
میدهند ،آنها را کاذب مییابند .با این توضی «تخیل» جای «میمسیس» نشسا ،
گرچ واژه «محاکا)» نیز ب اندازه فراوان کاربرد داش .
چیستیمحاکات 

ابنسینا محاکا) را در جمل ای کوتاه معنا میکند و توضی آن را بیشاتر در بیاان

مثال قال ریزی میکند .ب گفت وی ،محاکا) ارائ کردن همانندی از شیء اس ،
با رعای

تباین و دوگانگی میان آن دو:
و المحاکاۀ س ایناد مثل الش ء و لیس سو سو (.)23 :4141

او ما را ب این نکت آگاهی می دهد ک در محاکا) میان صور) و محاکی آن،
بینون
اس

وجود دارد و در عین حال تأکید میکند« :این ،آن نیس » .تأکید او ممکن
بدین معنا باشد ک مخاط

کاامالً از ایان بینونا  ،آگااه اسا

و در عاین

آگاهی ،ب خاطر شباهتی ک میان مشب و مشب با وجاود دارد ،از محاکاا) لاا)
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می برد .همانند کردن محاکا) ب نقاشی توسط ابن سینا ،بر چنین احتمالی داللا
دارد (همان 1.)25 :از سوی دیگر این احتمال نیز دور از عقل نیس

کا مخاطا ِ

محاکا) از این راز ناآگاه باشد؛ زیرا ابنسینا تنها ب این مقدار اکتفا میکند ک «و
لیس هو هو» .این مفهوو اعم از آن اس
محاکی آگاه اس

ک آیا مخاطا

یا ناآگاه .حتی ممکن اس

داشت باشد ک نباید مخاط

با جادایی صاور) و

تعریف ،کمای فراتار رود و انتظاار

ب تباین میان شیء و صور) محاکاا) شاده ،آگااه

باشد تا محاکا) در خیال او تأثیر گاارد و او را با خاود هماراه گرداناد .در هار
صور) ،محاکا) از جنس تمثیل و تشبی اس

و همین مقدار کافی اس

تاا ماا

ب این نتیج برسیم ک تقلید از خارج ،بنیاد و اساس محاکا) ب شمار میآید.
او در آنجا نیز ک تولید شعر را نتیج تاریخی محاکا) میداند« ،تقلید» را بُان
و جوهر آن معرفی میکند .ب باور او «تقلید» از هماان دوران کاودکی در انساان
(همان )83 :و او را از سایر حیوانا) ممتاز میکند (همان) .البت نا با ایان

هس

معنا ک تنها انسان قوه و قدر) تقلید را دارد ،بلک انسان تنها حیوانی اسا
این قوه را در باالترین حد داراس

کا

و دیگر حیوانا) یا تهی از آنند یا با انادازه

اندکی می توانند تقلیدگری کنند .او طوطی و میمون را جزء حیواناتی میداند کا
چون انسان ب محاکا) میپردازند (همان).
البت تقلیدِ صرا مراد نیس  ،بلک تقلیادی در نظار اسا

کا بتواناد ساب

شود .ایان را مایشاود از بخاشهاای دیگار ساخنان او

تعج

و لا) مخاط

ب دس

آورد .وی پس از آنک رابط میان تصدیق و تخیل را میسانجد ،با ایان

نکت مهم اشاره می کند ک تصدیق اذعان نفس و سب
 1یج

ان یکون کالمصور فانه یصور کل شیء بتس

پایرش سخن اسا  ،اماا
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و لااا) او ماایشااود (همااان 1.)51 :یعناای اگاار محاکااا)

تعج ا

خیال انگیزی می کند ،بدون ایجاد تعج

و لا) در مخاطا

با نتیجا نرسایده

اس  .همچنین میآورد« :للمحاکاۀ شیء من التعجیب» (همان)؛ گاویی مخاطا

در

برابر اثر هنری دچار گون ای حیر) میشود ک در خود شیء خاارجی دچاار آن
نماایشااد .بنااابراین دومااین مفهااومی ک ا معنااای محاکااا) را روشاان ماایکن اد
ک در کنار «التااذ» ب عنوان سومین مفهاوو و یکای از لاوازو

تعج انگیزی اس

تعج  ،معنای محاکا) را کامالً تحصل میبخشند .اکناون مایتاوان محاکاا) را
چنین معنا کرد:
محاکات ارائه کندن سمانندی از ش ء است ،بها رعایهت یبهاین و دوگهانگ
میان آن دو ،به گونهای که سبب یعجب و در پ آن الاذاذ مخاطب شود.
هنرازنگاهابنسینا 

ابنسینا مدعی اس
محاکاتند ،سب

صور)های نقش شده از حیواناا) کا نمونا هاای روشان

خوشای و شاادی مخاطا

مایشاوند ،اماا آیاا علا

صور)های نقش شدهاند؟ ب عبار) دیگر او میپرسد :آیا اثر هنری ساب
مخاط

اس

یا سب

حقیقای،
لاا)

لا) را باید در جای دیگر جس ؟ او خود ،چناین پاساخ

میدهد:
دلیل شادی مندم از محاکات آن است که با یصور صورتسای نقش شهده از
حیوانات زشت شاد م گندند ،اگنچه با دیدن خودشان از آن حیوانات م گنیگند.
پس آنچه که سبب خوشهایندی اسهت خهود صهورت یها نقهش آن نیسهت ،بلرهه
محاکاتِ آن است از غینش ،آنگاه که با ایقان سمناه شود (سمان.)23 :
 1التخ ل اذعان للتعج

ا االلتذاذ
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او دو عامل را سب

اصلی خوشایندی و رضای

از اثار هناری مایداناد .دو

عاملی ک یکی ب دیگری وابست اس  .عامل اول محاکا)ِ صور) اصلی و ارائا
تصویری از آن ب مخاط

اس

و عامل دوو اتقان ،ب معنای تطابق دقیق و تناظر

یک ب یک اجزای صور) نقاشی شده با شایء واقعای .او عامال نخسا

را با

عامل دوو وابست میسازد و ب همین دلیل با تعبیر «إذا کانت اتقنت» آن را ب اتقان
مقید میکند .هر دو عامل ،ویژگیهایی ذهنی هستند ک بخشی از یاک پروسا را
ب خود اختصاص دادهاند« .اثر هنری» مجموع ای اس

ب هم پیوست از رخدادها

ک آن را ب «اثر هنری» مبدل ساخت  ،شایست تقدیر گردانیدهاند .در اینجا مفروض
ک مخاطا

ابنسینا از تقدیر و ارزشگااری ،لاتی اس

از دیادن اثار در خاود

احساس می کند .پس این پروس  ،یک پای در ذهن دارد و یک پای در خارج کا
در مجمو با طی مراحل پنجگان زیر انجاو میگیرد:
 .1آفرینش اثر توسط هنرمند؛
 .2رؤی

مخاط ؛

 .3تطبیق و تناظر یک ب یک اثر با سوژه؛
 .4تصدیق ب وجود تناظر؛
 .1ایجاد لا).
ب طور خالص  ،محاکا) درونمای ای اس

ک ابنسینا ذا) ،عوامل و نتایج آن

را برشمرد .بر اساس تحلیال او تقلیاد ،بانمایا محاکاا) اسا
تشکیل می دهد .چنانچ شرایط محاکا) رعای
اتقان و تناظر الزو را داشت باشد ،مخاط

و جاوهر آن را

شود و صاور) حکایا

ب اعجاب و لا) دس

شاده،

مییابد .اساساً

ویژگی هنر ،لا)آفرینی از طریق خیالانگیزی اس  .هنر فرآیندی اس

کا باین
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شکل میگیرد و در نهای

ب هدا ذاتی و عرضای

اس

ک ابنسینا آن را انگیزش

آن راه میبرد .هدا ذاتی آن ایجاد لا) و تعج
مخاط

میداند .همچنین از طریق هنر میتوان مخاطبان را تح تأثیر قارار داد و

در تربی

نسل بشر کوشید .در این صور) ،هدا عرضی هنر تأمین خواهد شد.

نگرشآکویناس 
پیشینه 

پیش از آنک ب بررسی نظری توماس آکوینااس بپاردازیم بایاد بادانیم در قارون
وسطی بر اساس بنیانی ک آگوستین و دیونوسوس آریوپاگی استوار کرده بودناد،
هنر تقلید انگاشت میشد ،با این تفاو) ک اگر هنر تقلید میکند ،مناس

بر

اس

جهان نامرئی و معقول نظر کند و ن جهان محسوس .با تقلیاد از جهاان معقاول،
زیبایی سرمدی جستجو میشود و معقول در کالبد محسوس جای مایگیارد .اماا
این ،تمامی اندیش هایی نبود ک در آن دوران جریان داشا  .در نظاری بدبینانا ،
متفکرانی چون ترتولیان بر آن بودند ک هنر بر مبنای تقلیادی باودن و بازنماایی

جهان واقع ،امری نارواس ؛ زیرا «تنها بازنماییهای روحانی و معنوی اسا
اهمی

کا

دارد» (تاتارکیویچ .)888 :4833 ،در نتیج «نقاشانی ک وافاداران واقعی

تقلید [می کنند] ب نحو تمساخرآمیزی متصاف با صاف

را

«تقلیاد میماونوار از

حقیق » [میشوند]» (همان) پس نظری میمسیس یاا ( imitationنادرتاً با کاار
گرفت شد .در این میان توماس آکویناس بزرگتارین فیلساوا ارساطویی قارون
وسطی بود ک ب پیروی از این نظر کالسیک پرداخ

معتقد شد« :هنر طبیع

و بای های قیاد و شار

را تقلید میکند» (همان) .او از هنری سخن میگفا

در شیوه کار خود مقلد طبیع

اس .

کا
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گامبریج در وصف قرن دوازدهم مینویسد« :هنرمنادان هنگاامی کا یکساره
خود را از تکلیف بازنمایی اشیاء طبیع

ب گون ای ک ب چشم میآیناد ،خاالص

کردند چ امکانا) عظیمی در برابرشان گشاوده شاد» (گاابرریج  .)434 :4832در
این عبار) ،هنرمند بازنمایی گر پدیدار اس  .هنگامی ک ب ساختمانهای پشا
سر هم ایستاده نگاه میکنیم ،آنک دورتر اس

کوچکتر از آن ساختمانی ب نظار

می آید ک در نزدیکی ما قرار دارد .یا دهان کاس ای کا روی میاز اسا  ،بیضای
شکل ب نظر می آید ،اما ن آن ساختمان دوردس  ،کوچک اس

و ن دهان کاس

بیضی اس  .در پندار ما اینگون ظاهر میشود .هنرمندان دوره آکویناس بازنماایی
پندارین را رها کرده بودند .برای آنان کنار هم چیدن چناد عنصار مقادس دینای
کفای

می کرد تا بتوانند عید بشار) را در ذهن مؤمنانی ک با کلیساا مایآیناد،

بازآفرینی کنند .از این مقدم میتوان نتیج گرف
طبیع

اهمی

برای توماس باازآفرینی خاود

دارد و ن آنچ ب پندار میآید و سب

توهم میشود (همان).

چیستیبازنماییدرآراءبرخیگزارشگرانتومایی 


توماس نظر مستقیمی درباره هنر ندارد .آنچ از او نقل میشود ،پارههای ب دسا
آمده از اوس

ک در مجمو آثارش پراکندهاند .از جمل بخشهای الهیاتی آثار او

ردپااایی از نظری ا تقلیااد (بازنمااایی را نمااایش ماایدهنااد .باارای مثااال کلم ا
) (repraesentareبیانگر بازنمایی اس  .ب زعم او ،معلول بازنمایاننده عل
اس  .بدینمعنا ک اگر معلول تحلیل شاود ،نیااز با علا
اس  .از این جنب  ،عل

خاود

در ذا) آن خوابیاده

توسط معلاول ،بازنماایی مایشاود .الادرز در ایانبااره

میگوید:
معن کلمه ( )repraesentareدر اینجا عبارت است از :نشان دادن حضور
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خداوند در مخلوقایش و بیان این نراه که خدا به طور فعال در آنها عمل م کند،
به نحوی که وقا معلولسا [یا مخلوقات] را لمس م کنیم در عهین حهال علیهت
خدا [و فعل آفنینشگن او] را سم درک م کنیم ( الدرز .)25 ،4832

گریگوری.ا .دوالن ک ایاده را در نظریا الهیااتی تومااس دنباال مایکناد،
ب نحوی نظری تقلیاد توماایی را هام انعکااس داده اسا  .با عقیاده دوالن ،در
بازنمایی دو عنصر ضرور) دارند :اراده و قصد .بر طبق این تفسایر ،بارای آنکا
یک اثر هنری ساخت شود ،س امر باید مورد توج قرار گیرد:
 .1علم هنرمند و دانش او ک تعیین کننده هدا او هستند.
 .2اراده هنرمند از آن جه
 .3اراده از آن جه

ک هدفی خاص را معین میکند.

ک در طول ایجاد اثر هنری ،بر عمل هنرمناد تسالط دارد

(.)Doolan, 2008, 5
با لحاظ این س امر ،اگر در اثر تصادا و ب نحو اتفاقی شکلی حاصل آید کا
ب چیز دیگری شباه

داشت باشد ،نمیتوان گف

تقلید صور) پایرفتا اسا .

برای مثال یک ابر می تواند ب شکل یک قطار باشد یا ب یک الک پشا

همانناد

شود ،اما آن را اثر هنری قلمداد نمیکنند ،زیرا قصد و اراده در اینجا وجود ندارد.
نکت دیگری ک باید درباره تقلید توماایی از منظار دوالن در نظار داشا
اس

ک هنرمند ،مقلد طبیع

آن

نیسا  ،بلکا او آنچا را در ذهان دارد بازنماایی

میکند .در حقیق  ،هنر مبتنی بر علم اس  .آکویناس هنر را بر همین اساس بنیان

مااینهااد ،آنگاااه کا ماایگویااد« :تنهااا اصاال فعالیا
(2005, 262

هنااری ،شااناخ

 .)Tatarkiiewicz,بر این اساس فعل هنری قائم ب شناخ

اسا »

1

و معرفتی

1. The principle of artistic activity is cognition.
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اس

ک در ذهن هنرمند وجود دارد .ب تعبیر دیگر پایش از آنکا اثاری آفریاده

شود ،صوَری در ذهن هنرمند خلق می شود .این صور ک دوالن از آنها با ناو ایده
یا سرمشق 1ناو میبرد ،مبدأ و منشأ آثار هنری تلقی میشوند .اینها هستند ک تنزل
وجود یافت  ،ب امری مادی تبدیل میشوند ک ما از آن تح

عنوان اثر هنری نااو

میبریم .البت  ،همانگون ک گاش  ،گفتار دوالن در اینجا مربو ب الهیا) اسا
و او ایده و سرمشق را از منظر آکویناس بررسی میکند و ن نظری هنری را؛ اماا
آنچ از کالو او استنبا مای شاود بازنماایی اثار هناری از ذهان هنرمناد اسا
(2008, 13

 .)Doolan,دوالن نقش بازنمایی اثر هنری از سرمشق را نیاز اینگونا

میآورد.)Ibid, 23( :
سرمشق ذهنی
(ایدهای ک در ذهن هرمند
وجود دارد

سرمشق بیرونی
(مدل هنرمند

سرمشق طبیعی

(شکل طبیعی

همانگون ک مالحظ میشود ،ایده و سرمشق اصلی ،متعلق ب ذهان هنرمناد
اس

و اثر هنری امری اس

متعلق ب بیرون از ذهان و در مرتبا دوو؛ سرمشاق

طبیعی یا همان وجودا) فیزیکی پایینتر از هم قرار دارند .باا ایان وجاود ،اثار
1. Exemplar.
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هنری ،معقولی را لباس محسوس میپوشاند و بازنمایی میکند و ارتبا مساتقیم
با محسوسا) (طبیع

ندارد.

چیستیبازنماییازنظرآکویناس(نظریهمختار) 

هنگامیک ب خود کالو آکویناس مینگاریم تلقای دیگاری از بازنماایی را در
کالو او مییابیم .او چهار مقدم را برای درک رابط هنر و طبیع
 .1طبیع

آن در حرک

هدا دارد و ب سم

 .2ذهن هم هدا دارد و ب سم
 .3هنر مبتنی بر شناخ
 .4هنر ب عنوان فعالی

اس

اس .

آن ،از طریق مفاهیم حرک

میکند.

و اساساً یک کار علمی اس .

شناختی-ذهنی ب سوی هدفش حرک

در نتیج  :هنر ،مقلد طبیع

آورده اس :

اس

میکند.

(.)Tatarkiiewicz, 2005, 262

در این تحلیل ،تقلیاد هناری ،بادینمعناا نیسا

کا طبیعا

در اثار هناری

بازنمایانده میشود ،زیرا اصالً از این حیث ب هنار نگریسات نشاده اسا  ،بلکا
تقلید از طبیع

یعنی آنک میان فعل هنری ب عنوان یاک فرآیناد و فعال طبیعا

ب عنوان فرآیندی دیگر ،تشابهی در عمل برقرار اس  .از طریق این تشاب اس
می گوییم هنر از طبیع

تقلید میکند .ب عبار) دیگر ،تقلید هنر از طبیع

ک
یعنای

اینک آفرینش هنری ،همان حاالتی رخ میدهاد کا در جریاان آفارینش طبیعای
برقرار اس  .هم قصد طبیع
یکدیگر شباه
طبیع

آفریدن اسا

هام قصاد هنار و در ایان جنبا باا

دارند .باز تأکید بر ایان نکتا الزو اسا

کا هنار بازنمایانناده

نیس  .تنها رابط هنر (ب مثابا یاک مقلاد و طبیعا

مستقل غایتمندی آنهاس  .هر دو ب سم
اس  ،حرک

میکنند .پس هنر و طبیع

(با مثابا اماری

غایااتی کا برایشاان طراحای شاده
تشاب دارند و اگر هنر از طبیع

تقلیاد
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میکند 1بدین معناس

ک « :هنر شبی طبیع

اس ».

نتیجهگیری 


گرچ هر س فیلسوا ،میمسیس را ب مثاب یک نظری  ،پایرفت اند ،تلقی یکسانی
از آن ندارند .بنای هستیشناسان ای ک افالطون میمسیس را بر آن اساتوار کارده
اس

و با آن ب نقد یا تأیید میمسیس میپاردازد ،متفااو) از بااوری اسا

ابن سینا و آکویناس با آن ب بررسی هنر پرداخت اند .افالطون نظری معرف
را بر مُثُل ( Idosاستوار می کند .بنابراین اثر هنری در بهترین حال

کا
خاود

باید مطابق با

آنها باشد .اگر هنرمند بتواند از سرمشق الگو بگیرد ،هنر او پایرفتنی میشود .پس
ب گون ای میتوان اثر هنری را «تشبی محساوس با معقاول» دانسا  .در ضامن
افالطون نگاه اخالقی نیز ب هنر دارد و آن را در جه

تربی

با کاار مایبنادد.

بنابراین الزو میشود میمسیس در راستای اهداا اخالقی او قرار گیرند .اشعار و
هنرهایی ک خالا اخالق مدین ساخت میشوند ،جایی در شهر ندارند .اما نگااه
ابن سینا و آکویناس ب این موضو  ،صارفاً فلسافی اسا  ،نا اخالقای .هرچناد
ابنسینا نیز بُعد تربیتی برای هنار قائال اسا  ،از تقییاد و با بناد کشایدن هنار
میپرهیزد .او وجود هنر را ازآنرو ک تخیل میکند و تخیل مایتواناد در عماوو
مردو ب جه

خیال انگیزی تأثیر بگاارد ،در مدین الزو میشمارد .افزون ب اینک

ابنسینا ،اندیشمندی ارسطویی اس  .بنابراین در نگاه معرفتی و هستیشناختیاش
اگر هنر بخواهد تقلید کند ،الجرو نگاه ب طبیع
را ب طبیع

خواهد داش  .پس هرچ خود

شبی تر سازد ،ب صواب نزدیکتر مایشاود .از ساوی دیگار تقریار

آکویناس از تقلید را نیز دیدیم ک ب چا میازان باا تقریار افالطاونی و ساینوی،
1. Arsimitaturnaturam.
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تفاو) دارد .از نظر آکویناس ،همانندی در غای  ،سب
طبیع

29
تشاب فعل هنرمند و فعل

اس  .بنابراین لزومی ندارد ک هنرمند ناظر ب طبیع

باشد ،بلک باید در

فعل خود غایمتند باشد و ایجاد اثار کناد .در ایان تلقای ،آنچا غاایتی را دنباال
نمیکند ،از دایره هنر بیرون اس .
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منابع 

 ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ( 4141هـ) .المنطق ،الشعر ،تحقیق :عبدالرحمن بدوی ،قم :مکتبة آیـة
اهلل مرعشی نجفی.
 ارسطو ( .)4991ارسطوطالیس فی الشعر ،نقل ابی بشر متی بن یونس القناعی من السـریانی إلـی
العربی ،ترجمه و تحقیق :دکتر شکری محمد عیاد ،قاهره :دارالکتاب العربی للطباعة و النشر.
 افالطون (4631ش) .دوره کامل آثار افالطون ،ترجمه محمـد حسـن لطفـی،

 2و  ،.6تهـران:

چاپخانه گلشن ،چ .2
 الدرز ،لئو ( .)4633الهیات فلسفی توماس آکویناس ،ترجمه شهابالدین عباسی ،تهران :سـازمان
چاپ و انتشارات.
 پنجتنی ،منیره ( .)4633زیبایی و فلسفه هنر در گفتگو :افالطون (گفتوگو با :سعید بینایمطلـق،
محمدرضا بهشتی ،رضا داوری اردکـانی ،محمـد ضـیمران ،شـمسالملـو مطـطفوی) ،تهـران:
فرهنگستان هنر ،چ .4
 تاتارکیویچ« ،تاریخ زیبـاییشناسـی :زیبـاییشناسـی تومـاس آکـوینی» ،ترجمـه مینـا نبیئـی،
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