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مبانیفلسفیهنردرآثارابنسینا 


حسین هاشمنژاد

چكیده 
یکی از مؤلفههای اصلی هنر ،زیبایی است .به نظر ابنسینا زیبایی بهه مننهای
عام (محسوس و نامحسوس) ،كمال اخیر یا داشتن همه اوصها شایسهته و
بایسته است .به نظر او عناصر زیبایی محسوس ،نظم ،تقارن ،حُسهن تهيلی ،
اعتدال ،وحدت و اتّفاق در یك شیء اسهت .منشهاء نههایی زیبهایی ،جمیه
مطلق است .لذت بخشی ،ایجاد دوستی و عشق ،اِعجاب و تحسینبرانگیزی
از جمله آثار زیبایی بر روی نفس مُدرِكانهد .زیبهایی امهری عینهی و آ هاقی
است .هنر طبهق مبهانی ابهنسهینا قابه تنریه بهه « نه صهورت بخشهی
زیباست» .محاكات كه در نزد ا الطون و ارسطو اساس هنر تلقی میشد ،در
نزد ابن سینا مننای عهامی دارد و بها محاكهات مه رد نظهر ا الطهون و ارسهطو
متفاوت است .طبق دیدگاه شیخ الرئیس ،خیال مبدأ قریب همه آثهار هنهری
است .ابنسینا دربارة قوره خیال و متخیرله به وجه مبسوط بحث مهیكنهد كهه
در آ رینش هنری ،نقش مهمری ایفا میكننهد .منشهي بنیهد هنهر در نهزد شهیخ
الرئیس می غریزی به محاكات ،می طری به زیباییجویی است.
واژگانکلیدی :زیبایی ،هنر ،محاكات ،خیال ،بازنمایی.
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مقدمه 
سههه شههاهکار نقاشههی در نظههر مههیگیههریم كههه اولههی طبههق مکتههب محاكههات یهها
بازنمههایی( )Mimesisترسههیم شههده اسههت ،دومههی بههر اسههاس مکتههب بیههانگههروی
( )Expressionismو سومی بر اساس مکتهب هرمگهروی ()Formalism؛ ایهن آثهار
هنری تفاوت اساسی و كلی با هم دارند .با اندكی تيم درمییابیم كه تفاوت اساسهی و
كلی آنها ناشی از مکتب نظری و لسفی است كه بر آن ابتناء دارند .این مثهال سهاده را
میتوان به سایر مصادیق هنر مانند ،یلم ،مجسمهسازی ،رُمان و نمایشنامه و ...هم تنمیم
داد .از این تمثی نتیجه می گیریم ابتناء هنر بر لسفه هنر شبیه ابتناء برخهی حهوزهههای
دیگر انسانی بر لسفههای مضا آنها نیست -مانند ریاضی بر لسفه ریاضی یا اقتصهاد
بر لسفه اقتصاد -بلکه یك ابتناء ضروری و به شدرت تيثیرگهذار اسهت .شهاید بهتهرین
تشبیه این باشد كه بگوییم ابتناء آثار هنری بر مکتب نظری مربوطه از لسفه هنر ،شهبیه
ابتناء روبنای یك ساختمان به زیربنای آن است .هنرمند بسته به اینکه چه تنریفی از هنر
یا زیبایی دارد ،آثار هنری او متفاوت و متنورع میشود .هنرمندان داخلهی اگهر بخواهنهد
مبتنی بر مکاتب زیباشناختی غربی به خلق آثار هنری بپردازند ،به طهور طبینهی حهر
بدیع و متفاوتی كه چشمگیر و شاخص هم باشد ،نخواهند داشت .چهون در همهه ایهن
مکتب ها شاهکارهای هنری متنددی خلق شده است و حر آخر را هنرمنهدان بهزرگ
غربی پیشاپیش زدهاند .در این صورت جز تقلید و اقتباس ناقص از آنهها بههره دیگهری
نخواهند برد1.اما اگر بشود لسفه هنر یلسو ان بزرگ خودمان را اسهتخرا و اسهتنباط
كنیم و ساخت ار منطقی به آن داده و با بیان قاب هم برای اصحاب هنر تبیهین و تحلیه
كنیم ،هنرمندان مبتنی بر این مبانی نظری ،حر نوی در عرصه هنر برای گفتن خواهند
داشت و این كاری است كه بر عهده اه لسفه است ،نه هنرمندان.
از طر دیگر چنین نیست كه دیدگاههای السفه بزرگ اسالمی همچون ابهنسهینا
دربارة مسائ گوناگون هنر ،كمتر از برخی یلسو ان غربی باشد ،اما در حالیكه دربارة
لسفه هنرِ السفه مشهور غربی ،صدها كتاب و مقاله نوشته شهده اسهت ،لسهفه هنهر
یلسو ان اسالمی ،به صورت پراكنهده ،متشهتّت ،نامنسهجم ،مهجهور و متهروك بهالی
آثارشان مد ون است.
این تحقیق می كوشد گامی بسیار كوچك در راستای اسهتخرا  ،اسهتنباط و تهدوین
لسفه هنر ابنسینا بردارد و دیدگاه های ایشهان را در یهك سهاختار منطقهی در منظهر و
مرآی اه کر بهویژه اصحاب هنر قرار دهد .در این مقاله سهنی شهده بهرای تبیهین و
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تدوین لسفه هنر ابنسینا ی ك نقشه راه منطقی ارائه شود تا رزانگهان و رهیختگهان از
اه لسفه گامهای بندی را كام تر و دقیقتر بردارند.
بنابراین مسيله اصلی این جُستار عبارت است از :دیدگاه ابنسینا دربارة مسائ اصلی
لسفه هنر .اما دیدگاه ابن سینا دربارة خیال ،ماهیت زیبایی ،منشاء زیبایی ،آثهار زیبهایی،
مسائ رعی این پژوهشاند.
نوآوری این مقاله در یا تن ،كش  ،استخرا  ،و استنباط دیدگاههای پراكنده ابنسینا
دربارة مسائ متداول لسفه هنر و ارائة یك ساختار منطقی به آنها و در نهایت تبیهین و
تحلی آنها به زبانی است كه برای اصحابِ هنر کور ،قاب هم باشد كهه چهه بسها بها
اصطالحات دشوار لسفی مينوس نیستند.
از آنجا كه زیبایی در زیباشناسی ( )Aestheticبه مننای اعم بهكار میرود كهه ههم
شام زیبایی هنری و هم زیبایی غیر هنری مانند زیبایی طبینی میشود ،در این پژوهش
ابتدا مفهوم زیبایی كه از مفاهیم محوری لسفه هنر اسهت ،از منظهر ابهنسهینا بررسهی
میشود ،سپس به مباحث دیگر لسفه هنر میپردازیم.

.1ماهیّتزیباییازمنظرابنسینا 
ارابی از زیبایی دارد .به

تنریفی كه ابنسینا برای زیبایی ارائه میدهد ،ریشه در تنری
نظر ارابی زیبایی كمال نهایی و وجود برتر یك موجود است «امجلالُُوُالبهاءُُوُالزينةُيفُلكُ
موجودُهوُأنُيُوجدُوجودُهُالفضلُوُحيصلُهلُكامهلُالخري»( ارابی1995،م .)43:طبق ایهن تنریه
موجودی زیباست كه همه كما ت مورد انتظار از آن را داشته باشد .تنری ابنسینا هم
در همینراستاست«جاملُُلكُّيش ٍءُوُهبا ُؤهُهوُأنُيكونُُعيلُماجي بُهل» (ابن سینا1379:17،و.)590
با اندكی تيم درمییابیم كه مراد از اصطالح «مایجب» در این تنری  ،وجوب غایی
است .هر موجودی چگونه باید باشد ،تا مصداق ا ض  ،اكم و اتمر آن موجهود باشهد
یك خانه مسکونی چه اوصا ی باید داشته باشد یا «واجهب و ضهروری» اسهت داشهته
باشد ،ت ا بِنا و بیتِ اكم و اتمر و ا ض باشد اندازه نسبتاً بهزرگ ،محکهم و مقهاوم در
مقاب زلزله و طو ان و دیگر بالیای طبینی ،محیط آرام ،نمای زیبا ،چیدمان عالی ،چشم
انداز ممتاز و...به همین سیاق می توان پرسید :انسان چه صهفاتی بایهد داشهته باشهد؛ یها
ضروری و واجب است ،داشت ه باشد تا مصداق اتمر و اكم و ا ض نوع انسان باشد
آراسته شدن به صفات الهی ،مانند علیم بودن ،كریم بودن ،غفور بودن ،ستّارالنیوب
بودن ،رحیم و رئو بودن و غیره .هر انسانی كه به این صهفات آراسهته باشهد ،انسهان
كام و ا ض است .در متون دینی یکی از صفات خداوند «جمی » است .طبق تنری
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ابنسینا میتوان پرسید :چه اوصا ی ضروری است و واجب اسهت در خداونهد متنهال
باشد تا خداوند زیبا باشد اگر خداوند علیم مطلق ،قدیر مطلق ،حیر ،قیروم ،خالق ،مدبرر،
رزراق ،حکیم ،خبیر ،قهرار ،جبرار و  ...نبود ،در واقع خداوندِ جمی نبود.
«والميكنُأُنُيكونُجام ٌلُأوُهبا ٌءُ،فوقُأنُتكونُاملاهيةُعقل ّيةُحمضة ،ةُ،خرييّةةُحمضة ،ةُ،ئةيعةةُعةنُ

لكّ ُواحةة ٍدُمةةنُا ةةا صءُالةةنق ُ،واحةةد ُمةةنُلكُاةةةوُفالواجةة بُالوجةةودُهةةوُامجلةةالُوُالبهةةاءُ
احملض»(ابن سينا)590: 1379،

بنابراین تنری ابنسینا از زیبایی ،دربارة خداوند هم صادق است .
آنچه ذكر شد ،تنری زیبایی به مننای عام بود .به این مننی كه همه موجودات زیبا
را پوشش میدهد ،چه اشیای مادری و چه وجودهای بسیط .امرا ابنسینا اشاراتی ههم بهه
ماهیر ت زیبایی خاص دارد .زیبایی كه عمدتاً در وجودهای محسوس قاب درك و تبیین
است .این قبی اشارات ابنسینا در دو نوشته «رسالة يف العشق» و كتهاب «النجاا » آمهده

است .دیدگاه ابن سینا در این زمینه در واقع تکام یا تهه نظریهه ارسطوسهت « ّانُالةنس ُ
ُتعشقانُلكُّيش ٍءُمنُحسنُالةنم ُوُالأةلليوُوُتعأةدالُ،
النطقيّةُوُاحليوان ّيةُأيض ،اُجلوارهاُللنطقيةُأبد ،ا
ص
مثلُاملسموعاتُاملوزونةُوز ،انُمتناس ب ،اُوُووو»ُ(ابنسینا1953 :م.)386 :
توضیح اینکه طبق لسفه ابنسینا ،ادراك زیبایی مقوِّم عشق اسهت و عشهق منههای
درك زیبایی و لذّت ناشی از آن ،مننی ندارد .این مطلبی است كهه بهه د نهات در آثهار
ابنسینا با عبارتهای گوناگون مطرح شده است .در واقهع در عبهارت هوق بهه جهای
مفهوم زیبایی ،مننای مبسوط آن جایگزین شده است .از این رو در عبارت وق زیبایی
مبتنی بر سه رُكن است )1:حُسن نظم  )2حُسن تيلی  )3حُسن اعتدال .این ویژگهیهها
در موصو ها و موضوع های خودشان ،شدرت و ضن پذیرند .از این رو موجودی كه
بیشتر از بقیره از این اوصا بهره مند است ،زیباتر از بقیره است .عالوه بر سه عنصر یهاد
شده ،اشاراتی هم به سایر عناصر و مؤلفههای زیبایی در آثار ابنسهینا یا هت مهیشهود.
مؤلّفههایی همچون وحدت ،قوام نظام ،اتفاق در مقاب كثرت ،تفاوت و اختال .

ُمنُاملعشوقُاال ّولُُ،فهوُأق ُومُنمامُ،اُوُأحسنُاعأدا ،الُوُابلعكة ُأنُمايليةُ،،أفةوزُابلوحةد ُ
«لكّامُقةب
ص
وُتوابعهةةاُعالعأةةدالُوُاالتسةةاقُوُمةةاُيبعةةدُعنةةُ،أقةةةبُاعُالكةةف ُوُتوابعهةةاُعلأسةةاوتُوُت ةةت »

(همو.)387:

«ووولكُاعأدالٍ ُهوُيفُكف ُتةكي بُأوُمزاجُ،فيحدثُوحد ُيفُكفت( »،ابنسینا.)590 :1379 ،

طبق این اشارات ،اثری كه از انسجام قوی ،ساختار نیك ،استوار و پایدار برخهوردار
اس ت و از وحدت و اتفاق بیشتری بهرهمند است ،زیباتر است.
نتیجه اینكه ابنسینا حُسن نظم ،حسُن تيلی  ،حسُن اعتهدال ،بههرهمنهدی بیشهتر از
وحدت و اتّفاق و قوام نظام را مؤلّفههای زیبایی در اشیاء و امهور محسهوس مهیدانهد.

مبانی لسفی هنر در آثار ابنسینا

261

السفه پیش از او و پس از او صر اً به یکی یا برخی از این مؤلفههها پرداختههانهد .امرها
بیان ابنسینا در واقع كام تر و جامعتر است.

.2آثارزیبایی ازمنظرابنسینا 
زیبایی چه تيثیری بر روی اع شناسا یا مُدرِك دارد زیبایی چه واكنش و انفنا تی در
نفس مُدرِك خویش به وجود میآورد
الف).دوستیوعشق؛ ابنسینا مهمترین خاصیت و اثهر زیبهایی را ایجهاد حهبر و

عشق در مُدرِك خویش میداند« :أ َّنُالنس ُالنطقيةُوُاحليوانيُ،أيض ،اُجلوارهاُللنطقيةةُأبةد ،اُتعشةقانُ
لكُيشءُمنُحُسنُالنم ُوُالأاليوُوُتعأدالُ،مثلُاملسموعاتُاملوزونةةُوز ،انُمتناسة ب ،اووو»(ابهنسهینا:
1953مُ « )386 :و ّ
ريُمدركُ،فهوُحمبةوبٌ ُوُمعشةوقٌُ» (ابهن سهینا 1379:591،و17؛
لكُجاملٍ ُوُم مئ ٍةُوُخ ٍ
.)369 :1405

دو نکته در این عبارت نیاز به توجه و تنمرق دارد:
نکته اورل اینکه ابنسینا از ادات منطقی «ك » استفاده كرده است ،یننی هر امر زیبایی
چنین خاصیتی و اثری بر روی مُدرِك یا شناسنده خویش دارد .نکته دورم اینکه محبت و
دوست داشتنی كه اثر و كاركرد زیبایی در نفس آدمی است ،امری مشکّك است ،یننهی
دارای مراتب و شدرت و ضن

پذیر است .این شدرت و ضهن

بهه دو عامه بسهتگی

دارد :یکی به حدرت و شدرت زیبایی؛ هرچقدر متنلّق ادراك ،زیباتر باشد ،دوستی ناشهی
از آن شدیدتر است .دیگری به كیفیت ادراك؛ هرچه ادراك امهر زیبها ،قهویتهر باشهد،
دوستی حاص آمده از آن بیشتر است.
ب)لذّت؛ به نظر ابنسینا دورمین اثری كه زیبایی بر نفس شناسنده (مُدرِك) خویش
دارد ،ا یجهاد لهذّت در نفهس اسههت .اعه شناسها بهها درك زیبهایی ،احسهاس لهذّت و

ُ،فاحلةابُالقةو ُ
خوشایندی میكنهد «وُلكّةامُعنُتدراكُادة ّدُُيقيقة ،اُوُاملةدركُأ ةلُوُاات ُ ا ،ا
ّ
املدركةُاايهاُوُالأذا هاُبُ،اكف» (همهو) در واقهع زیبهایی ههم نهوعی مالیمهت ،همهاهنگی و
سازگاری با نفس است و لذّت هم چیزی جز ادراك امر مالئم با نفس نیست.
ج)شگفتیواِعجاب؛ مشاهده امر زیبا به همراه احساس شگفتی و اِعجاب اسهت.

حتی طرز نگاه چشمها تغییر میكند .توجه كامالً منطو امر زیبا مهیشهود «مفهةامُفسةةتُ
بيش ٍءُحسنُالرتكي بُ،الحمأُ،بعنيُاملقة( »،ابنسینا1953،م )386:به این مسيله در كالم الههی ههم
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عنُايدهينُوُقلنُ
نهن» (احزاب /33،آیه« )52وووفلامُرأينُ،اكَبْنُ،وُق َّط
اشاره شده است «ولوُاجعبكُحس ُّ
َّ
ٌ
ُهذاُتُمكلُكة ٌُي»(یوس ،12/آیه .)31
ُ،ان
حاشُهلل،ماُهذاُبرش ،ا ْ
هنردرآثارابنسینا 
واژه «هنر» به مننای امروزی ،در آثهار ابهنسهینا بههكهار نر تهه اسهت .دو واژه « هن» و

«صننت» هم در آثار ابن سینا ،مننای عامی دارند كه بهه همهه علهوم و نهون از الهیرهات
بالمننی ا خصر گر ته تا منطق و ریاضی اطالق میشوند .با این وجود ،واژه «صناعت»
با توجه به اینکه ابنسینا آن را گاهی در خلق مصنوعات به دست انسان (همانند بناهایی
كه بهوسیله منماران ساخته میشود) به كار برده ،در آثار ابنسینا نزدیهكتهرین واژه بهه
واژهی «هنر» است.
در زمان ابنسینا اكثر هنرهای رایج كنونی ،مانند هنرهای نمایشی مث یلم و تيتر پا
به عرصه وجود نگذاشته بودند .چند شاخه دیگر هنر هم ،مانند مجسرمهسازی و نقّاشهی
و  ...هم مطرود و مبغوض قه و قها بودند .این امور به اضا ه عوام دیگر ،باعث شده
بود هنر در آن روزگار به صورت یك منظومه و مجموعه منسهجم و دارای هویهت ،در
رهنگ جوامع اسالمی در نیاید.

استنتاجتعریفهنرازآثارابنسینا 
ابنسینا تنری مشخصی برای هنر ارائه نداده است .اما میتوان بر اسهاس مبهانی و
آموزههای لسفی این حکیم اسالمی ،تنریفی برای هنر بازسازی كهرد .ایهن تنریه را
بایستی در مطالب عمیقی كه درباره صورت مطرح كرده است ،جُست.
زم به ذكر است كه اصلیترین و محوریترین مفهوم در مکتب صورتگرایهی كهه
از قوی ترین مکاتب در لسفه هنر است ،صورت است .قبه از پهرداختن بهه مبهانی و
دیدگاههای ابنسینا در این زمینه ،به نظر میرسد آشنایی حهداقلی بها مکتهب صهورت-
گرایی ضروری است.

گرایی 


صورت
رمالیسم یا صورتگرایی گاهی شک گرایی ،نمودگرایی و رمگرایی هم نامیده میشود.
ابتدا به وسیله كلیو ب  2ارائه شد .سپس توسط ا رادی مث راجر رای 3حمایهت شهد.
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این دیدگاه منتقد است كه ویژگی ذاتی هنر ،چنانچه در نظریره محاكات ابراز مهیشهد،
در بازنمایی طبینت و جهان بیرون نیست و همچنین ویژگی ذاتهی هنهر بیهان و انتقهال
احساسات نیست ،چنانچه در مکتب اكسپرسیونیسم بیان میشد .بلکه ویژگی ذاتی آثار
هنری ،ارائه صورت ،نُمود یا شک جالب توجره است .هر اثر و صُنع بشری كه صورتی
ارائه دهد و آن صورت و شک  ،توجره دیگران را به خود جلب كند ،اثهر هنهری اسهت.
ضرورتی ندارد كه این صورت ارائه شده به نظر همه یا عدرهای زیبا باشد .بلکهه همهین
كه توجره انسانی را به خود جلب كند ،اثر هنری خواهد بود .
«( )xیك كار هنری است  ،اگر و تنها اگر ( )xاساساً و بالذّات بهه خهاطر
داشتن و نشان دادن یك صورت جالب توجره و چشمگیر طراحی شده و
4

بهوجود آمده باشد» (كارول نوئ .)112: 1999 ،

در ادامه خواهیم دید كه عبارت « ن صورت بخشی» مفهوم مشهترك بهین دیهدگاه
استنباط شده از آثار ابنسینا و مکتب صورتگرایی درباره ماهیرت هنر است.
ابنسینا در آثار خود بهویژه كتاب «الهیات شفا» ،مطالب ژر و آموزنهدهای دربهاره
صورت آورده است .در ص چهارم مقاله ششم ،تقریبهاً همهه كاربردههای صهورت در
علوم عقلی را بیان كرده است.طبق یکی از منانی مذكور ،صورت در مننای خاص ،به
اَشکال و غیر اَشکال (مانند رنگ ،اندازه و )...گفته میشود كه به سبب صناعت در مواد
ایجاد میشود ،مانند صورتی كه منمار به بنا میبخشد .در واقع مصهالح مهواد هسهتند و
شک  ،نقشه و نما مجموعاً صورت هستند كه بنّا به بنا میبخشد .یا صورت مجسرمه كهه
مجسرمه ساز به مواد اعم از لزات و غیر لزات میبخشد .یا رشبا صورت هرش را
در مو اد خام یننی نخ و الیا ایجاد میكند .همچنین نقهاش صهورت دلخهواه خهود را
روی تابلو ایجاد میكند«وُيقالُصور ُخاصةُملةاُحيةدثُيفُاملةوادُابلصةناعةُمةنُالدةريلُوُ ريهةا»
(ابنسینا .) 282: 1405 ،
اگر این مننای صورت را مبنا قرار دهیم( ،با توجه بهه اینکهه ابهنسهینا در جاههای
متندد ،صورت را به همین مننا به كار برده است) و آن را به مفهوم زیبایی ،اضا ه كنیم،
تنری استنباط و استنتا شده برای هنر چنین خواهد بهود :هنهر « نه صهورت زیبها
بخشیدن است» یا «هنر ن ایجاد صورت زیباست».
اِسناد با واسطه چنین تنریفی به ابنسینا موجره و منتبر اسهت .چهون ابهنسهینا واژه
«صناعت» را به مننی صورت بخشی انسان به مواد ،راوان بهكار برده است .بلکه مننای
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خاص «صناعت» در آثار این حکیم ،جز این نیست .از طر دیگر تنری زیبهایی ههم
در آثار ایشان چنانچه ذكر شد ،روشن و شفا است .با تركیب این دو آموزه مهیتهوان
به تنری وق رسید .بنابراین صناعت به مننی صورت بخشی ،به مثابه جهنس خواههد
بود و زیبا یا صورت زیبا بخشیدن ،به مثابه ص خواهد بود (هنر صهناعتی اسهت كهه
درآن صانع صورت زیبا به مواد میبخشد).
تنری وق با مدر نظر داشتن سخن منرو ابنسینا كه «ما به تنری حقیقی (حهدر
تام) اشیاء دسترسی نداریم» نسبت به اكثر تناری (اگر نگوییم نسبت به همه تنهاری
ارائه شده برای هنر) برتری دارد كه به برخی از وجوه برتری این تنری اشاره میكنیم:
.1تنری وق بر روی مفهوم «صورت بخشی» تيكید میكند .صورت بخشی مننهای
عامی است كه هیچ مصنوع بشری اعم از هنری و غیر هنری از آن مستثنی نیست .چون
اساساً آ رینندگی انسان ،هستی بخشی نیست ،بلکه قط صورتبخشی است .بلکه حتهی
می توان ادعا كرد مصنوع بشری ،بدون صورت محال است .بهویژه در مصنوعات هنری،
صورت بخشی نُمود بیشتری دارد .ن صورت بخشی در شهنر كهه از اقسهام بهارز هنهر
است در واقع صورت موزون و زیبا بخشهیدن بهه مفهاهیم و كلمهات اسهت .در اقسهام
موسیقیها ،در واقع صورت بخشی تركیب موزون و دلنواز ایجاد كردن در اصوات است
و همینطور سایر هنرها.
 .2تا اینجا تنری وق با تنری مکتب صورتگرایی تا حدودی مشترك است .اما
با ضمیمه شدن مفهوم «زیبا» ،از تنری صورتگرایان متمایز می شود .چون آنهها قهط
بر روی ویژگی جالب توجره بودن یا چشمگیر بودن یا همان «مقهه» در بیهان ابهنسهینا،
تيكید میكنند ،در حالیكه این ویژگی در آثار ابنسینا قط یکی از عوارض زیبایی است
نه مقورم زیبایی.
 .3زیبایی یك مفهوم باز و عامری است كه میتوان تناری گوناگون از آن ارائه داد.
طبق مبانی منطق دانان و السفه اسالمی ،یك تنری بهتر از بقیره تناری خواههد بهود.
اگر تنری عام ابن سینا برای زیبایی را مبنا قرار دهیم ،حقیقتاً یك مننای متنالی بهرای
هنر به دست خواهد آمد و اگر تنری خاص از زیبهایی را مبنها قهرار دههیم ،هنرههای
موجود را پوشش خواهد داد.
نتیجه اینکه زیبایی مانند متغیر)ُُ)xیا )ُ)nدر مناد ت ریاضی خواههد بهود كهه ههر
متفکری مهی توانهد تنریه مهد نظهر خهودش را از آن داشهته باشهد و ماننهد ویژگهی
«چشمگیری» یا «جالب توجه» مکتب صورتگرایی ،مفهوم بستهای نخواهد بود.
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 .5اِشکال اساسی همه تناریفی كه بهوسیله مکتبهای دیگر مانند نظریه محاكهات و
بیان گروی ارائه شده است؛ در عدم جامنیرت آنها نسبت به همه مصادیق هنهر یها عهدم
ماننیرت آنها از ورود اغیار به تنری هنر است .اگر قدر مشترك ادعای ابنسینا مبنی بر
عدم امکان دسترسی به تنری حقیقی امور ،این باشد كه نمیتوان تنریفی ارائه كرد كه
مطلقاً جامع و مانع باشد ،بسنده كردن به تنریفی كه از همه تناری دیگهر جهامعتهر و
مانع تر باشد ،راه منقول و كم اشکالی خواهد بود .در ایهن صهورت بهه نظهر مهیرسهد
تنری وق به خاطر تيكید بر «صورت بخشی» جامعترین و به لحاظ قید «زیبایی» مانع
ترین خواهد بود.

محاکاتدرآثارابنسینا 

نظریه محاكات یا بازنمایی كه گاهی با عناوین دیگر از قبی نظریه تقلید ،نسخهبرداری،
اقتباس ،تصویرگری هم شناخته می شود ،از كهنترین نظریهات در عرصهه لسهفه هنهر
است.
محاكات در دیدگاه ابن سینا مننای عامری دارد كه به طور كام مطابق با مننای مورد
نظر ا الطون و ارسطو نیست .محاكات در نظر آنها برابر با تقلید 5است .امرا محاكات در

نزد ابن سینا و برخی از شارحین آثار او غالباً به مننای حکایتگری است .چنانچه تنلیم
و تنلّم را هم قسمی از محاكات تلقّی میكنند.

«ووووُاليتُابحملاع ُفريلعملُوُاملعلومُوُاحل ُوُاحملسوسُ،فانُبينهامُحماع ُ،فانُالعملُحيايكُهيعةُاملعلومُ
وُاحل ُحيايكُهيعةُاحملسةوس» (ابنسینا1405 ،ق ،الهیات « )153:تنلیم هم نوعی از محاكات بوَد.
چه تصویر امری موجود است در نفس و همچنین تنلّم»(طوسی1367 ،هه )591:،یننی علم
حصولی ،حصول صورتهای ذهنی اشیاء در ذهن است و این صهورتهها از مصهادیق
عینی حکایت میكنند .پس صوَر ذهنی حاكی هستند ،مصادیق نفسا مری محکیانهد و
بازنمایی این صور از آن مصادیق هم حکایت است .بنهابراین مفههوم محاكهات در نهزد
السفه اسالمی خیلی عام تر از مفهوم آن در نزد ا الطون و ارسطو است .با این مقدرمهه
به نق تنری محاكات میپردازیم.
«احملاع ُيهُأيةادُمثلُاليشُوُلي ُهوُهةو» (ابنسینا1405 ،ق ،المنطق« .)32:محاكات ایراد مث
چیزی بوَد ،به شرط آنکه هو هو نباشد» (طوسی.)591: 1367،
یننی محاكات ایجاد و خلق شبیه و مث و مانند یك شیء است ،به شرط اینکه این
ایجاد شده همان چیزی نباشد كه مُدل و مورد شبیه سازی واقع شده است .بهرای مثهال
تصویر نقاشی شده یك حیوان در مقایسه با خود آن حیوان یا انسانی كه نقهش دیگهری
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را بازی میكند و اَدای او را در میآورد .یا صورت ذهنی آتش كهه محاكهاتی اسهت از
وجود عینی آن ،امرا خودش وجود عینی نیست .چون اگر خود وجود عینی بود ،ذهن را
میسوزاند .یا مجسرمهای كه ساخته می شود ،محاكاتی است از وجود حقیقی چیزی كهه
مجسرمه آن ساخته شده است.

اقساممحاکاتازمنظرابنسینا 
محاكات از جهات مختل مورد تقسیم واقع شده است .یك تقسیم آن به لحاظ منشي و
سبب است كه در این تقسیم محاكات به سه قسم تقسیم میشود:
 .) 1محاكات طبنی؛ كه در این نوع محاكات منشي محاكات طبع مُدرِك اسهت .مثه
عم طوطی كه صدا و آواز سایر موجودات را تقلید میكند یا انسانها گاهی ناخودآگاه
از دیگران تقلید میكننهد «.وو كلُكةامُحيةايكُاحليةوانُالطبيعةوُبصةور ُيفُالمةاهةُعلطبيعةوُوُ كلُ
يتش ة بُ،بعةةضُالنةةاسُيفُأح ةواهلُبةةبعضُوُحيةةايكُبعضةةه ُبعض ة ،اُوُحيةةاكونُ ةةريم» (ابههنسههینا1405 ،ق،
المنطق.)32:

 .)2محاكات از روی عادت .مانند تقلید شاگرد از نوع حركات و سکنات استادی كه
دوستش دارد .یا تقلید برخی جوانان از ستارههای ورزشهی و هنهری «وُمةنُ كلُمةاُيتلة ُ
العاد » (همو).
 .) 3محاكات از روی خالقیرت هنری .مانند محاكاتی كه در شهنر و نقّاشهی موجهود
است «مفنُ كلُماُيصدرُعنُصناعة» (همو).
همچنین محاكاتتقسیم شده به دو قسم محاكات قولی و نلهی« ،مةنُ كلُمةاُيكةونُ
بسعلُوُمنُ كلُمايكونُبقةول» (همو) « محاكات به قول بوَد یا به نه » (طوسهی.)591 :1367،
قولی مانند شنر یا محاكات هنرمندان بازیگر كه با تمرین و ممارست صدا و لحن ا راد
و شخصیرتها را میتوانند بازآ رینی كنند .محاكات نلی مانند بازنمهایی بها حركهات و
سکنات اعضاء و جوارح و طی وسینی از هنرها از جمله یلم سازی و...

غایتمحاکات 
مراد از بحث غایت محاكات ،انگیزه و قصد محاكات كنندگان است و عمدتاً مراد غایت
قریب است ،نه غایت بنید.
غایت محاكات گاهی توصی امور است به بهتر از آنچه هستند و گهاهی توصهی
آنها به بدتر از آنچه هستند و گاهی توصی آنها به همانگونه كهه هسهتند .بهه عبهارت
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به تقبیح (ذم) است یا توصهی

دیگر یا توصی
مطابقت.
« ولكُحماع ُفاماُأنُيقصدُهبةاُالأسسةنيُوُامةاُأنُيقصةدُهبةاُالأقلةينُُ،فةانُاليشةءُا ةاُحيةايكُ
ليسسةةةةنُأوُيقةةةةلن»( همههههان « .)34:وووُوُأمةةةةاُال ةةةةةا ُفث وةةةةةحُيسةةةةنيُوُتقلةةةةينُوُ
مطابقة»(همانُ« )36:ومنُالشعةاءُاليواننينيُمنُيقصدُالتشبيُ،للسعلُوُانُملُخييلُمنةُ،قليحة ،اُ
وُحس ن ،اُبلُاملطابقةُفقط»(همان)35 :

بهه

رابطهمحاکاتباخیال 
از نظر ابنسینا خیال از جنس محاكات است و كار قوره خیال محاكات است.
«وُالقو ُاملأخ ّيةلُخاصهتاُدوامُاحلةكةُماُملُت ل بُوُحةكهتاُحماكياتُالدة ياءُبلدة باههاُوُ

أضدادهاحُفتار ُياىكُاملزاجُمكنُت ل بُعليُ،السوداءُفتخيّةلُهلُصةوراُسةوداءُ،وُحمةاع ُ
أ عرُس بقتُأوُحماع ُأفريرُرجيت»(ابنسینا.)53 :1953 ،

با توجه به مننای عام محاكات در نزد السفه اسالمی ابتدا چنین به نظر میرسد كه
اگر هنر را به محاكات تنری كنیم و منظورمان مننهای عهام محاكهات باشهد ،ایهراد و
نقص اساسی نظریه محاكات یننی عدم شمول و جامنیرت آن ،برطر خواهد شد .امها
مشک دیگری پدید خواهد آمد و آن هم عدم ماننیرت یا مانع اغیار نبودن یا عدم تنزیهه
از غیر است .چون بنا بر مننای عام محاكات ،برای مثال متون تهاریخی ههم محاكهات
تلقّی می شوند .خاطرات ا راد از حوادث گوناگون هم نوعی محاكهات یها بازنمهایی آن
صحنهها در ذهن شنونده خواهد بود و...
پس در حالی كه تنری عام حکمای اسالمی از محاكات ،اِشکال عدم جامنیرهت را
برطر می كند ،اشکال عدم ماننیرت و طرد اغیار را به وجود میآورد.
به نظر می رسد با ا زدون قیدی به محاكات ،بتوان این ایراد را بهر طهر كهرد و آن
ا زودن قید خیالی به محاكات است .یننی محاكات در واقع دو قسهم اسهت؛ محاكهات
خیالی و محاكات غیرخیالی .با توجه به اینکه خیال در هر هنری ،نقش ایفها مهیكنهد و
طبق مبنای حکمای اسالمی ،خیال نوعی محاكات است ،هنر به مننای محاكات خیهالی
خواهد بود .در مقاب محاكات غیر خیالی ،مانند محاكات علمهی ،شهبیه حکایهتگهری
مفاهیم از محکیهای عینی خود ،یا شبیه محاكات در گزارشهای تاریخی یها بازنمهایی
صحنه ها برای مخاطب درگزارش حوادث و خاطرات است.
لکن با ا زودن این قید و رسیدن به تنری ِ «هنر محاكهات خیهالی اسهت» یها «هنهر
بازنمایی خیالی است» به تنری خرسند كننده و قانع كنندهای دسهت نخهواهیم یا هت.
چون به نظر میرسد نمیتوان جوهر و ذات هنر را در محاكات جُست .شکّی نیست كه
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محاكات جزء لوازم هنر است .محاكات از ویژگیهای مالزم با آثهار هنهری اسهت .امها
نسبت محاكات با هنر ،شبیه ویژگی ضاحك بودن ،برای انسان است كه اگرچه همیشهه
در نوع انسان ،ضاحك بودن هست ،اما ص مقورم انسان ضاحك بودن نیست.
نتیجه اینکه تکیه بر مفهوم صورت و صورت بخشی و مقیرهد كهردن آن در هنهر ،بهه
صورت خاص یننی صور زیبا به هر مننایی كه از زیبایی در نظر داشته باشیم ،همچنان
به نسبت ،تنری ِ بهتر و كام تری است كه مؤلّفههههای آن صهریحاً در آثهار ابهن سهینا
یا ت میشود.

نرازنظرابنسینا 

منشأقریبه
چنانچه در لسفه برای ا نال و حركات اختیاری انسان سه مبدأ قائ مهیشهوند؛ یننهی
مبداء قریب (قوره محرّكه اعضاء و جوارح) مبداء متوسط (قوره شوقیره) مبدأ بنید (خیهال
یا کر) (ابن سینا1363:هه ،الهیات ،)285:برای هنر هم میتوان مبادی سهگانه یا چندگانه در
نظر گر ت .طبق لسفه ابن سینا خیال منشي قریب هنر است .چون در هر اثهر هنهری ردر
پای خیال و قوره خیال به وضوح دیده میشود .شنر كه از مهمترین شاخههای منتبر هنر
است ،به كالم مخیر تنری شده است ،خیال اساس داستان و نمایشنامه اسهت .تخیره
حضور پررنگی در همه یلمها و تيتر ها دارد .حضور خیال در نقاشی شهدت و ضهن
دارد .در برخی سبك ها ،خیال اساس و تار و پود تابلوها را تشکی میدههد .در برخهی
سبكها حضور خیال كمرنگ میشود .و همینطور سایر شهاخهههای هنهر ،آمیختهه بها
خیال اند .بنابراین خیال در پدید آمدن اثر هنری نقش اساسی دارد.

قوّهخیالوتخیّل 
یکی از مهم ترین مباحث بخش مربوط به نفس در لسفه اسالمی بحث قوای ظاهری و
باطنی انسان است .از دیدگاه علم النفس لسفی ،دستگاه شناخت انسان ،دارای پنج قهوره
ظاهری و پنج قوره باطنی است .قوای باطنی شناخت عبارتاند از:
.1حسر مشترك  .2قوره خیال (قوره مصورره)؛ .3قوره متخیرله .4 6قوره متوهرمه (واهمه یها
وهم)  .5قوره ذاكره (حا ظه)؛ از میان قوای پنچگانه باطنی دو قوه نقش اساسهی در هنهر
ایفا میكنند :یکی قوره خیال و دیگری قوره متخیرله .
قوّهخیال(قوره مصورره)؛ نیروی ثبت و حفظ صور جزئیه در انسان قوره خیال است.
صورتهای جزئیره كه از بیرون به ذهن آدمی وارد میشوند ،در قوره خیال ثبت و ضهبط
میشوند و خیال در واقع خزانه و گنجینه حس مشترك است .
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«و از جمله قورتها ،قورتی است كه آن را مُصهورره خواننهد و او قهويتی اسهت
مُركّب در آخر تجوی اورل دماغ كه حفظ آن صورتهها كنهد كهه در حهس
مشترك باشد و اگر خواهی بدانی كه حفظ مَر قورتی را باشد جز از آن قهورتی
كه در وی قبول باشد ،حال اعتبار كن از آب كه آب شک قبول كند و حفظ
شک نکند» (ابن سینا1383،هه.)22:،

قوّهمتخیّله؛ هر ردی قادر است در ذههن خهود بها تركیهب صهورتههای ذهنهی،
صورتهای جدید خلق كند .مانند سر آدمی با بدن اسب ،یا كوه طالیی ،یها دریهایی از
طالی روان و مایع و...؛ این نیروی ذهن در علهم الهنفس لسهفی قهوه متخیلهه نامیهده
میشود .این قوره به اعتبار نفس حیوانی متخیرله نامیده میشود و به اعتبار نفهس انسهانی
مُفکّره« .و از این جمله ق ورتی است كه آن قورت را متخیرله گویند و مفکّره نیهز خواننهد.
مركّب است در تجوی اوسط از دماغ و نلش تركیهب و تفصهی صهورت اسهت و
منانی با یکدیگر و از یك دیگر» (ابنسینا ،همان.)22:
بنابرایندرآثار ابن سینا دو عرصه عمدتاً برای خیهال (بهه مننهای متهداول در هنهر)
مطرح است .یکی قوره خیال كه خزانه حس مشترك است و به منزله بایگانی اسهت كهه
امروزه در علوم شناختی اعم از یزیولهوژی شهناخت و روانشناسهی شهناخت ،عمهدتاً
اصطالح حا ظه به این بخش از دستگاه شناخت اطالق میشود.
عرصه دورم ،قوره متخیرله یا متصرِّ ه است كه با تركیب صور مختله  ،صهورتههای
جدیدی می سازد كه چه بسا در خار از ذهن هم نیستند .ماننهد اسهب بهالدار و كهوه
طالیی و ...هركسی به علم حضوری وجود چنین قورهای را در باطن و ضمیر خود درك
میكند .در بحث جنبه هنری خیال به این مهم خواهیم پرداخت كه این قوره در پیهدایش
آثار هنری نقش اساسی و ویژهای دارد.

رابطههنرباخیالطبقفلسفهابنسینا 

 .1نکته اورلی كه با توجره به تناری خیال ،قوره خیال ،صورت متخیرلهه و قهوره متخیرلهه و
رایند پیدایش مصنوعات بشری ،میتوان آن را مطرح كرد ،رابطه بین علّهت صهوری و
بحث خیال در پدیدآمدن مصنوعات بشری است ،اعمر از مصنوعات هنری و غیر هنری.
این رابطه را میتوان در چند نکته بیان كرد:
 .1-1چنانچه روشن است درباره اص عل چهارگانه در امهور مهادری یننهی علّهت
اعلی ،مادری  ،صوری و غایی اختال ی نیست .اگر اختال ی باشهد در احکهام ایهن عله
است نه در اص وجود آنها.
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 .2-1علّت اعلی مث یك نجرار وقتی میخواهد میزی بسازد ،ابتدا طرح و نقشه آن
را در ذهن خود میآ ریند .اگر به آ رینش این صورت عمیق بنگهریم بها اسهتفاده از دو
قوره است :یکی قوره خیال یننی قوره خزانه صورتهایی كه توسهط حهس مشهترك درك
شدهاند و دیگری قوره متخیرله یا متصرِّ ه كهه بها دَخه و تصهرّ در آن صهورتههای
پیشین ،صورت جدیدی میسازد .یا مهندسی كهه سهاختمان و بنهای جدیهدی طراحهی
میكند ،ابتدا در قوره مُتصرِّ ه یا مُتخیرله با استفاده از صورتهای خیالی موجهود در قهوره
خیال طرحی نو تخیر میكند و در ذهن خویش خلق مهیكنهد ،سهپس بهه آن صهورت
خیالی در خار عینیت میبخشد (همان .)440:همچنین یك مهندس یا مجموعه مهندسان
طراح و سازنده اتومبی هم برای ساختن اتومبی همین روند را طی میكنند .این رایند
در خلق همه مصنوعات بشری جاری و ساری است.
 .3-1بنابراین اگر تحقّق بخشیدن به صورت خیالی (برای مثهال در نقاشهی سهیمای
یك شخصیت حقیقی) یا صورت متخیرله (مث تصویر یك كوه طالیی كنار دریایی نقهره
ام) از ذاتیرات هنر و آثار هنری باشد ،این رایند در همه مصنوعات بشری حضور دارد.
در این صورت چنانچه واژه «هنر» و منادلهای آن مث « هن» و «صهننت» در كلمهات
قدما عام به كار میر ت و شام همه نون و صنایع میشد ،به لحاظ لسفی هم همهان
تلقّی و كاربرد قدما صحیح خواهد بود .طبق این لسفه ،یك نجرار ههم هنرمنهد اسهت.
یك مهندس طراح ساختمان هم هنرمند است .میتوان این تلقی از هنر را هنر به مننای
عام نامید و هنر به مننای خاص كه شام مصادیق منینّی اسهت ،همهان نه صهورت
زیبابخشی است.
 .4-1با توجره به این که در برخی موارد علّت صوری با علّت غایی و محرِّك اع و
پدید آورنده شوق به سوی ن  ،یك چیزند و اتّحاد دارند ،اهمیرت خیال و صورتهای
متخیرله در ا نال انسان و آ رینش تمهدن ،تکنولهوژی و پیشهر تههای مهادری و گهاهی
مننوی بیش از پیش آشکار خواهد شد (ابنسینا1405 ،ق ،الهیات.)282:
بنابراین صورتی كه در هر اثر هنهری حضهور دارد و ذاتهی آثهار هنهری اسهت ،یها
صورت خیالی است ،مانند محاكات یك صحنه طبینی یا نقاشی چهره یك رد خهاص،
یا صورت متخیرله است ،مانند بسیاری از نقاشیهای تخیرلهی و همهینطهور صهورت در
سایر شاخه های هنر از این دو حال خار نیست .بنابراین نقش خیال به دو مننای وق
در هر اثر هنری ذاتی و ضروری است.
 .2انسان به مدد قوه خیال میتواند صورتهایی را تخی كنهد كهه بههوسهیله قهوای
حسی قادر به آن نیست .چون آن صور خیالی در یك بستر غیر مادری تحقق مییابنهد و
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در بستر مادری ناشدنی هستند .از این رو هنر میتواند به نحوی بازتاب بیرونی آن صور
باشد ،برای مثال هنرمندی كه در عالم رؤیا صحنههای شهگفت انگیهز و دل انگیهزی را
مشاهده كرده است ،بند از بیداری می تواند آنها را در قالب تابلوهای نقاشی یا در قالب
سایر آثار هنری ،در بیاورد .در این صورت شاهد آثار بدیع و نفیسی خهواهیم بهود كهه
حکایت از ماوراء دارند .میتوان سینمای ماوراء را در این راستا تلقی كرد .یا در مکتب
سوررئالیسم گفته میشود« :در اینجا هد هنرمند این است ...كه از ثمهره تهداعیههای
ذهنی خیالی و مکاشفههای مخت ل در حالت خواب و بیداری و خلسه ،بتواند مضامین
و شک های جدید و نوظهوری را برای آ رینش هنری خویش به دست آورد» (چیلورز و
آزبورن.)107: 1386 ،

منشاءبعیدهنرازنظرابنسینا 

ابن سینا لذّت بردن از محاكات و به طور طبنی و طری دوست داشتن تركیب و تيلی
یكپارچه و هماهنگ یا همان غریزه زیبهایی دوسهتی را منشهي پیهدایش هنر(بهه مننهای
محدود آن ،در آن دوره) در بین انسانها میداند .ابهنسهینا بهه ایهن دو عامه در منشهي
پیدایش شنر (غالبترین هنر زمانه او) ،موسیقی و نقاشی تصریح میكند و از آنجا كهه
محاكات را رُكن اصلی در داستانهای تخیرلی مانند كلیله و دمنه تلقّی مهیكنهد ،تنمهیم
دیدگاه او به سایر هنرهای رایج در زمانه او ،موجره خواهد بود» (ابنسهینا1405،ق ،المنطهق
[ ن شنر] .)37:

« سبب پیدایش شنر در بین مردم دو چیز است یکی لذّت بردن از بازنمایی كه
از دوران كودكی آن را به كار میبندند و به سهبب آن بها بقیهه حیوانهات هرق
میكنند .چون بازنمایی در انسان بسیار قویتر از حیوانات است.دلی ایهن كهه
انسانها بهسبب بازنمایی دچار شادی و سرور مهیشهوند ،ایهن اسهت كهه بها
مشاهده تصاویر نقاشی شهده حیوانهات زشهت سهیما و ناخوشهایند ،احسهاس
خوشایندی دارند كه اگر خود آن حیوانات را میدیدند چه بسا روی برتا تهه و
از تماشای آنها دوری می جستند .پس این احساس خوشهایندی و سهرور بهه -
سبب خود آن حیوانات نیست و حتی بهه سهبب خهود تصهاویر نقاشهی شهده
نیست ،بلکه بهسبب بازنمایی است» (ابنسینا ،همان.)37 :

السب بُالثاينُ،حة بُالنةاسُللأةلليوُاملأّسة ُوُالحلةانُببعة ،اُقُقةدُوجةدتُالوزانُمناسة بةُ
«و
ّ
للحلانُ،مفالتُاليهاُالنس »(همان.)38:
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کارکردهنرازمنظرابنسینا 
هنر چه تيثیر و كاركردی بر نفس آدمی دارد خیال و تخیر در همه هنرهها بهه نحهوی
حضور دارد .همین حضور خیال باعث میشود هنر تبدی به زبان همگانی بهرای همهه
محتواها و مضامین بشود كه قالب هنری را بهه خهدمت مهیگیرنهد.این محتهوا و مهواد
میتوانند مضامین دینی ،لسفی ،سیاسی و غیره باشد .چنانچه در قرآن كریم برای انتقال
پیامهای تربیتی از قالب قصره استفاده شده است .همین قصره وقتی دوباره قالهب هنهری
دیگری پیدا میكند ،مخاطبان بیشتری جلب مهیكنهد .سهبب گسهترش طیه و حهوزه
مخاطبان ،این است كه انسانها بیشتر بهوسیله صور و تصاویر تحت تيثیر قرار میگیرند
تا بهوسیله مفاهیم و تصدیقاتِ منقول و لسفی .ابنسینا به این كاركرد مهم هنر اشهاره
كرده است:
«.ووُلكنُالنّاسُأبوعُلأخييةلُمة ُللأصةدي ُوُكثةريٌ ُمة ُا اُعة ُالأصةديقاتُ،اسةتنكةهاُوُ
هةبُم اُوُللمحاع ُيش ٌءُمنُالأعجي بُلي ُللصدق»(ابن سينا1405،ق ،المنطق.)24 :
همچنین از نظر ابن سینا برخی از هنرهای اخر و وا میتواننهد باعهث تلطیه
روح انسان شوند.
اعُالأةةوهامتُُ
الثةاينحُتطوية ُُالةةنس ُُتمةةاُرُُللةةنس ُُاملُطمعنةةُ،لينجةةذبُُقةةو ُُالأخ ّيةُلُوالةةومُُ ُ
« ُ

عليُ،عةد ُادة ياءُ
،ووووُيعنيُ ُ
ُ
الأوهامتُاملناس بةُل مةُالسسيلُ
ُ
عنُ
املناس بةُُل مةُالقديسُُمنرصفُةُ ُ
ص
الةممُ
مةنُ ُ
بةُ ُ،
تحلانُاملسة أددمُةُلقةو ُُالةنس ُُاملوقعةُةُملةاُل ّسةنُُ ُ
حُالعبادُحُاملشسوعُةُابلسك ُة ُُقُ ُ
منُتوهام»(ابن سینا)380: 3 ،1375،
القلولُ ُ
موق ُُ ُ

نتیجه 
 .1ابن سینا برای زیبایی دو تنری دارد؛ یکی عام و دیگری خاص .مراد از تنریه
عام تنریفی است كه برای همه مصادیق از حق تنالی گر ته تا اشیای زیبا ،صادق باشهد
و مراد از تنری خاص تنری زیبایی محسوس است .تنری عام زیبایی از منظر ابهن
َ
سینا عبارت است از« :جمال كل شيء و بهائه هو ان يكون علی مايجب له» مهراد از وجهوب،
وجوب غایی است ،یننی یك موجود واجب و ضروری است چه ویژگیهایی را داشته
باشد تا مصداق اتَمر و اكم آن نوع باشد اما زیبایی خاص یننی زیبهایی محسهوس در
نظر ابنسینا یننی داشتن حُسن نظم ،حُسن تيلی  ،حُسن اعتدال؛ بههرهمنهدی بیشهتر از
وحدت و اتفاق.
 .2چه تنری عام زیبایی ابن سینا را مالك قرار دهیم و چه تنری خاص او را ،در
هر دو صورت به نظر ابنسینا زیبایی امری عینی و آ اقی است.
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 .3به نظر ابن سینا واجبالوجود مبدأ همه زیباییهای موجود در عالم هستی است«.
فالواج بُالوجودُهوُامجلالُوُالباءُاحملضُوُهوُملدأُلكُاعأدال».
 .4به نظر ابن سینا دوست داشتن و مرتبه شدید آن یننی عشق ،از جمله عوارض و
آثار زیبایی بر روی مُدرِك است «لكُّجاملٍ ُوُخ ٍريُمدركُفهوُحمبوبٌ ُوُمعشوقٌُ».
 .5لذّتبخشی اثر دیگر زیبایی بر روی مُدرك است كه تنری میشهود بهه ادراك
مالئم از آن جهت كه مالئم است.
 .6به نظر ابنسینا احساس شگفتی و به اِعجاب واداشتن ،از دیگهر آثهار زیبهایی بهر
روی مُدرِك است «مفهامُفسةتُبيشءُحسنُالرتكي بُ،الحمأُ،بعنيُاملق ،»،این نکته مهورد تيییهد
نهن».
كالم حق است« :وُلوُاجعبكُحس َُّ
 .7به نظر ابن سینا زیبایی از چند طریق حسری ،خیالی ،وهمی ،ظنّی ،عقلی و شهودی
قاب شناخت و درك است.
 .8ابن سینا تنری منیرنی برای هنر ندارد و اساساً هنر به مننای كنونی در روزگار او
رایج نبود .اما با استفاده از مبانی او و سخنان پراكنهده او در بهاره «صهورت» و راینهد
خلق آثار بشری ،می توان تنریفی برای هنر بازسازی كرد كهه بهه تحقیهق بهتهر از همهه
تناری موجود باشد.
 .9ابنسینا منانی گوناگونی برای «صورت» نق میكند .یکی از منانی «صهورت» در
نزد او شک و شمایلی است كه سازندگان آثار و صهنایع بشهری بهه مصهنوعات خهود
میبخشند كه ابتدا در قوره خیال یا قوه متخیرله پدیدآورنده است ،سپس متنلَّق اراده واقع
میشود و در خار از ذهن بر روی مادرهای پیهاده مهیشهود .پهس وجهود صهورت در
مصنوعات بشری ضروری ،واجب و بُدری اسهت .از طهر دیگهر مننهای زیبهایی در
كلمات شیخ الرئیس روشن و شفا است .با ضهمیمه كهردن ایهن دو آمهوزه ،بهه ایهن
تنری میرسیم كه «هنر صورت بخشی زیباست» .یا «هنر ن صورت زیبها بخشهیدن
است» .اِسناد با واسطه چنین تنریفی به ابن سینا كامالً موجره و منتبر است .این تنریه
اگرچه حتی طبق مبنای ابنسینا نمیتواند حدر تام هنر باشد ،اما آشکارا از همه تنهاری
دیگر بهتر است.
 .10ابنسینا به تفصی به بحث محاكات پرداخته است .اما تنری او از محاكات بها
تنری ا الطون از محاكات متفاوت است .در نظهر ا الطهون محاكهات یننهی تقلیهد از
طبینت یا انسانها .از این رو نقاش كه از طبینت تقلید میكنهد یها حماسههسهرا كهه از
جنگجویان د ور تقلید میكند ،مورد مذمت ا الطون واقع میشوند .اما محاكات در نزد
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شیخ الرئیس یننی« :احملاع ُيهُايةادُمثلُاليشءُوُلي ُهوُهو» از این رو شیخ الرئیس تنلیم و
فانُالعملُحيايكُعنُاملعلوم» .پس تفهاوت آشهکاری بهین
تنلّم را هم نوعی محاكات میداند « ّ
دیدگاه ابنسینا و ا الطون وجود دارد.
 .11شیخ الرئیس در یك تقسیمبندی ،محاكات را تقسیم میكند بهه محاكهات طبنهی
مانند كار طوطی؛ محاكات از روی عهادت و محاكهات از روی خالقیهت هنهری «وم ن
ذلك(محاكاة) ما يصدر عن صناعة».
.12به ذهن كسی كه میخواهد لسفه هنر ابنسهینا را بازسهازی كنهد ،ابتهدأ چنهین
میرسد كه با توجره به تنری عام محاكات توسط شیخ ،میتوان تنریفی برای هنر ارائه
كرد كه ایرادهای مشهور تنری ا الطون و ارسطو از هنر را نداشته باشد .امها حقیقهت
این است كه حتی مننای عام محاكات برای هنر ،عَرَض زم است ،نه وص ضهروری
مث صورت بخشی.
 .13به نظر ابن سینا توده مردم به هنر بیشتر راغب و تمای دارند تا به مطالب عقلی
و لسفی .از این رو هنر برای انتقال پیام به توده مردم وسیله مناسبی است.
 .14به نظر شیخ الرئیس  ،لذت بردن از محاكات و زیبایی دوسهتی و زیبهایی گرایهی
طری ،منشي هنرها هستند.

نوشتها


پی
 . 1پدیده ای كه متيسفانه در شاخه های گوناگون هنری گاهی دیده می شود و چه بسا وقتی آشکار می
شود الن اثر هنری از نمونه خارجی كپی برداری شده است ،باعث وهن هنرمند داخلی هم میشود.

)2. Clive Bell (1881-1964
)3. Roger Fry (1866-1934
4. ) X is art only if it possesses significant form) Carroll . noel. Philosophy of Art
(1999) P112.
( X is a work of art if and only if x is designed primarily in order to possess and to
exhibit significant form) .Ibid.P115
5 .Mimesis.

 .6در برخی متون لسفه اسالمی از قوه متفرقه نام برده می شود كه در منانی جزیی تصر می كند .اگر
این قوره در استخدام وهم باشد ،متخیله و اگر در استخدام عق باشد ،قوه مفکره نامیده میشود.
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