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سیناابندرآثارهنرمبانیفلسفی

 نژاد حسین هاشم

چكیده
 بهه مننهای   زیبایی سینابه نظر ابن زیبایی است. ،های اصلی هنراز مؤلفهیکی 
و  یا داشتن همه اوصها  شایسهته   كمال اخیر ،نامحسوس( )محسوس و عام
 تقارن، حُسهن تهيلی ،   نظم، ،زیبایی محسوس عناصر به نظر او است.یسته با

جمیه    ،زیبهایی  نههایی  منشهاء  اعتدال، وحدت و اتّفاق در یك شیء اسهت. 
برانگیزی  ینعجاب و تحس، اِست. لذت بخشی، ایجاد دوستی و عشقمطلق ا

 اقیانهد. زیبهایی امهری عینهی و آ ه      كمُدرِبر روی نفس از جمله آثار زیبایی 
ورت بخشهی   نه  صه  »قابه  تنریه  بهه     سهینا ابهن . هنر طبهق مبهانی   است

 شد، در الطون و ارسطو اساس هنر تلقی میمحاكات كه در نزد ا .«زیباست
سینا مننای عهامی دارد و بها محاكهات مهدر نظهر ا الطهون و ارسهطو        نزد ابن

بدأ قریب همه آثهار هنهری   خیال م، دیدگاه شیخ الرئیسمتفاوت است. طبق 
كنهد كهه    قوره خیال و متخیرله به وجه مبسوط بحث مهی  بارةردسینا . ابناست

منشهي بنیهد هنهر در نهزد شهیخ       كننهد. نقش مهمری ایفا می در آ رینش هنری،
 جویی است.  ی به محاكات، می   طری به زیباییالرئیس می  غریز

  
 بازنمایی. ،خیالمحاكات،  زیبایی، هنر، :واژگانکلیدی
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مقدمه
گیههریم كههه اولههی طبههق مکتههب محاكههات یهها     در نظههر مههی  نقاشههیکار سههه شههاه 
 یگههرودومههی بههر اسههاس مکتههب بیههان  ،شههده اسههت ترسههیم (Mimesis)بازنمههایی

(Expressionism)   گهروی و سومی بر اساس مکتهب  هرم (Formalism) ایهن آثهار   ؛
و  یابیم كه تفاوت اساسهی میا هم دارند. با اندكی تيم  درهنری تفاوت اساسی و كلی ب

را این مثهال سهاده    كلی آنها ناشی از مکتب نظری و  لسفی است كه بر آن ابتناء دارند.
هم تنمیم  مان و نمایشنامه و...سازی، رُ،  یلم، مجسمهانندتوان به سایر مصادیق هنر ممی
ههای  حهوزه  گیریم ابتناء هنر بر  لسفه هنر شبیه ابتناء برخهی از این تمثی  نتیجه می داد.

مانند ریاضی بر  لسفه ریاضی یا اقتصهاد   -های مضا  آنها نیستبر  لسفه سانیدیگر ان
شهاید بهتهرین    ت تيثیرگهذار اسهت.  یك ابتناء ضروری و به شدر بلکه -بر  لسفه اقتصاد

شهبیه   ،ز  لسفه هنرتشبیه این باشد كه بگوییم ابتناء آثار هنری بر مکتب نظری مربوطه ا
که چه تنریفی از هنر هنرمند بسته به این آن است. ییربنایك ساختمان به زابتناء روبنای 
 داخلهی اگهر بخواهنهد    شود. هنرمندانمی عآثار هنری او متفاوت و متنور یا زیبایی دارد،
بپردازند، به طهور طبینهی حهر     زیباشناختی غربی به خلق آثار هنری  مبتنی بر مکاتب

در همهه ایهن   داشت. چهون   و متفاوتی كه چشمگیر و شاخص هم باشد، نخواهند بدیع
زرگ ها شاهکارهای هنری متنددی خلق شده است و حر  آخر را هنرمنهدان به  مکتب

تقلید و اقتباس ناقص از آنهها بههره دیگهری     د. در این صورت جزانغربی پیشاپیش زده

اما اگر بشود  لسفه هنر  یلسو ان بزرگ خودمان را اسهتخرا  و اسهتنباط   1.نخواهند برد

ار منطقی به آن داده و با بیان قاب   هم برای اصحاب هنر تبیهین و تحلیه    كنیم و ساخت
كنیم، هنرمندان مبتنی بر این مبانی نظری، حر  نوی در عرصه هنر برای گفتن خواهند 

 نه هنرمندان. ،داشت و این كاری است كه بر عهده اه   لسفه است
سهینا  می همچون ابهن ای  السفه بزرگ اسالهاز طر  دیگر چنین نیست كه دیدگاه

 كه دربارةحالیمسائ  گوناگون هنر، كمتر از  برخی  یلسو ان غربی باشد، اما در  دربارة
 لسهفه هنهر     السفه مشهور غربی، صدها كتاب و مقاله نوشته شهده اسهت،    لسفه هنرِ

الی به مهجهور و متهروك     ،نامنسهجم  ت، یلسو ان اسالمی، به صورت پراكنهده، متشهتّ  
  ون است.آثارشان مد

كوشد گامی بسیار كوچك در راستای اسهتخرا ، اسهتنباط و تهدوین    این تحقیق می
های ایشهان را در یهك سهاختار منطقهی در منظهر و      سینا بردارد و دیدگاه ابن  لسفه هنر

رای تبیهین و  در این مقاله سهنی شهده به    ویژه اصحاب هنر قرار دهد. همرآی اه   کر ب
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ك نقشه راه منطقی ارائه شود تا  رزانگهان و  رهیختگهان از   سینا یتدوین  لسفه هنر ابن
 تر بردارند.تر و دقیقهای بندی را كام   لسفه گام اه 

مسائ  اصلی  سینا دربارة: دیدگاه ابنست ازا جُستار عبارت مسيله اصلی این براینبنا
 آثهار زیبهایی،   ،زیبایی، منشاء زیباییخیال، ماهیت  سینا دربارة اما دیدگاه ابن . لسفه هنر

 اند.مسائ   رعی این پژوهش
سینا  پراكنده ابنهای دیدگاه و استنباطمقاله در یا تن، كش ، استخرا ، نوآوری این 

 یك ساختار منطقی به آنها و در نهایت تبیهین و   لسفه هنر و ارائة متداول مسائ  دربارة
ه بسها بها   كهه چه   هم باشد  قاب  ،هنر  کور كه برای اصحابِ است تحلی  آنها به زبانی

 نوس نیستند.اصطالحات دشوار  لسفی مي
رود كهه ههم   كار می هبه مننای اعم ب (Aesthetic) از آنجا كه زیبایی در زیباشناسی

این پژوهش در  ،شود غیر هنری مانند زیبایی طبینی می شام  زیبایی هنری و هم زیبایی
سهینا بررسهی    ، از منظهر ابهن  ر اسهت زیبایی كه از مفاهیم محوری  لسفه هن ابتدا مفهوم

 پردازیم.ث دیگر  لسفه هنر میسپس به مباح ،شود می

تزیباییازمنظرابنسیناماهیّ.1
ریشه در تنری   ارابی از زیبایی دارد. به  ،دهدسینا برای زیبایی ارائه میتنریفی كه ابن

وُالزينةُيفُلكُُوُالبهاءُ ُالُ امجل»نهایی و وجود برتر یك موجود است نظر  ارابی زیبایی كمال 

طبق ایهن تنریه     . (43:م1995، ارابی)«هُال فضلُوُحيصلُهلُكامهلُال خريوجدُوجودُ موجودُهوُأ نُي ُ
 سینا هم ابنموجودی زیباست كه همه كما ت مورد انتظار از آن را داشته باشد. تنری  

 .(590و1379:17ابن سینا،) « بُهلعيلُماجيُهُهوُأ نُيكونُ لّكُيشٍءُوُهباُؤُجاملُ »راستاستدر همین
در این تنری ، وجوب غایی  «مایجب»یابیم كه مراد از اصطالح میبا اندكی تيم  در

هر موجودی چگونه باید باشد، تا مصداق ا ض ، اكم  و اتمر آن موجهود باشهد     است.
اسهت داشهته   « واجهب و ضهروری  »یك خانه مسکونی چه اوصا ی باید داشته باشد یا 

ا بِنا و بیتِ اكم  و اتمر و ا ض  باشد  اندازه نسبتاً بهزرگ، محکهم و مقهاوم در    باشد، ت
عالی، چشم  چیدماننمای زیبا،  ،و دیگر بالیای طبینی، محیط آرام مقاب  زلزله و طو ان

توان پرسید: انسان چه صهفاتی بایهد داشهته باشهد؛ یها      می سیاق انداز ممتاز و...به همین
 ه باشد تا مصداق اتمر و اكم  و ا ض  نوع انسان باشد  داشت ،ضروری و واجب است

وب یالندن، كریم بودن، غفور بودن، ستّارمانند علیم بو آراسته شدن به صفات الهی، 
هر انسانی كه به این صهفات آراسهته باشهد، انسهان      .غیره بودن، رحیم و رئو  بودن و

است.  طبق تنری   «ی جم»اوند در متون دینی یکی از صفات خد .كام  و ا ض  است
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اسهت در خداونهد متنهال     چه اوصا ی ضروری است و واجب توان پرسید:سینا میابن
مدبرر، ،قیروم، خالق  ،تا خداوند زیبا باشد  اگر خداوند علیم مطلق، قدیر مطلق، حیر باشد

 جمی  نبود. نبود، در واقع خداوندِ و ... جبرار ،خبیر، قهرار ،رزراق، حکیم
،ُئةيعةةُعةنُوالميكنُأ ُ» ،ُخرييّةةُحمضةة، ُعقلّيةُحمضةة، ُاملاهية  ُأ نُتكون  نُيكونُجامٌلُأ وُهباٌء،ُفوق 

ُ ُالةةنق ،ُواحةةد ُمةةنُلكُاةةةوُفالواجةة بُالوجةةودُهةةوُامجلةةالُوُالبهةةاء  لّكُواحةةٍدُمةةنُا ةةاءص
 (590: 1379)ابن سينا،«احملض

خداوند هم صادق است. سینا از زیبایی، دربارةبنابراین تنری  ابن
موجودات زیبا  تنری  زیبایی به مننای عام بود. به این مننی كه همهذكر شد،  چهآن

سینا اشاراتی ههم بهه    دری و چه وجودهای بسیط. امرا ابنچه اشیای ما، دهد را پوشش می
تبیین  ت زیبایی خاص دارد. زیبایی كه عمدتاً در وجودهای محسوس قاب  درك وماهیر

آمهده   «النجاا  » و كتهاب  «رسالة يف العشق»در دو نوشته سینا  است. این قبی  اشارات ابن
اّنُالةنس ُ» سینا در این زمینه در واقع تکام  یا تهه نظریهه ارسطوسهت    است. دیدگاه ابن

سنُالةنم ُوُالأةل ليوُوُتعأةدال،ُ ٍءُمنُح  ُلّكُيش  النطقيّةُوُاحليوانيّةُأ يضا،ُجلوارهاُللنطقيةُأ بدا،ُتعشقانص

ُمتناس با،ُوُووومثلُاملسموعاتُاملوزونةُ  .(386 :م1953 سینا: ابن)ُ«وزان،
ادراك زیبایی مقوِّم عشق اسهت و عشهق منههای     ،سیناابن که طبق  لسفهتوضیح این

لبی است كهه بهه د نهات در آثهار     درك زیبایی و لذّت ناشی از آن، مننی ندارد. این مط
 هوق بهه جهای    در عبهارت   های گوناگون مطرح شده است. در واقهع  رتسینا با عبا ابن

از این رو در عبارت  وق زیبایی  مننای مبسوط آن جایگزین شده است. مفهوم زیبایی،
هها  ( حُسن اعتدال. این ویژگهی 3( حُسن تيلی  2( حُسن نظم 1مبتنی بر سه رُكن است:

های خودشان، شدرت و ضن  پذیرند. از این رو موجودی كه ها و موضوعدر موصو 
مند است، زیباتر از بقیره است. عالوه بر سه عنصر یهاد   اوصا  بهره بیشتر از بقیره از این

شهود.  یا هت مهی   سهینا های زیبایی در آثار ابنمؤلفه شده، اشاراتی هم به سایر عناصر و
 اتفاق در مقاب  كثرت، تفاوت و اختال . همچون وحدت، قوام نظام، ییهاؤلّفهم

ُاال ّولُ،ُفهوُأ قُو» ُمنُاملعشوقص ب  ُنماماُ،لكّامُق ة  يلية،،ُأ فةوزُابلوحةد ُوُأ حسنُاعأداال،ُوُابلعكة ُأ نُماُم 

 «وُتوابعهةةاُعالعأةةدالُوُاالتسةةاقُوُمةةاُيبعةةدُعنةة،ُأ قةةةبُاعُالكةةف ُوُتوابعهةةاُعلأسةةاوتُوُت ةةت  
 .(387:همو)
ُاعأداٍلُهوُيفُكف ُتةكي بُأ وُمزاج،ُفيحدثُوحد ُيفُكفت،»  . (590 :1379، سینا ابن) «ووولك 

استوار و پایدار برخهوردار   ، ساختار نیك،اشارات، اثری كه از انسجام قویطبق این 
 مند است، زیباتر است. ت و از وحدت و اتفاق بیشتری بهرهاس

منهدی بیشهتر از    ، حسُن تيلی ، حسُن اعتهدال، بههره  سینا حُسن نظم كه ابننتیجه این
دانهد.  و امهور محسهوس مهی   زیبایی در اشیاء های فهوحدت و اتّفاق و قوام نظام را مؤلّ
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مرها   انهد. ا پرداختهه  هها   السفه پیش از او و پس از او صر اً به یکی یا برخی از این مؤلفه
 تر است.تر و جامعسینا در واقع كام  بیان ابن

ازمنظرابنسینا.آثارزیبایی2
تی در ا   زیبایی چه واكنش و انفنع  شناسا یا مُدرِك داردزیبایی چه تيثیری بر روی  ا

 آورد وجود میه نفس مُدرِك خویش ب
و  ترین خاصیت و اثهر زیبهایی را ایجهاد حهبر     سینا مهمابن دوستیوعشق؛الف(.

ُالنس ُالنطقيةُوُاحليواني،ُأ يضا،ُجلوارهاُللنطقيةةُأ بةدا،ُتعشةقانُأ» :داندمیعشق در مُدرِك خویش  نَّ

ُمتناسة با،ووومثلُاُ،سنُالنم ُوُالأاليوُوُتعأداللكُيشءُمنُحُ  سهینا:   ابهن )«ملسموعاتُاملوزونةةُوزان،

در ك،ُفهوُحمبةوٌبُوُمعشةوٌقُلّكُجامٍلُوُم مئٍةُوُخُو» (386 :م1953 ؛ 17و 1379:591،)ابهن سهینا   «رٍيُم 
1405: 369). 
 ه و تنمرق دارد:و نکته در این عبارت نیاز به توجد

امر زیبایی نی هر ه است، یناستفاده كرد «ك »منطقی  سینا از ادات که ابننکته اورل این

و  که محبتنکته دورم این چنین خاصیتی و اثری بر روی مُدرِك یا شناسنده خویش دارد.

یننهی   ،دوست داشتنی كه اثر و كاركرد زیبایی در نفس آدمی است، امری مشکّك است

این شدرت و ضهن  بهه دو عامه  بسهتگی      ت و ضن  پذیر است.دارای مراتب و شدر

، زیباتر باشد، دوستی ناشهی  قدر متنلّق ادراكشدرت زیبایی؛ هرچحدرت و  دارد: یکی به

تهر باشهد،   ر زیبها، قهوی  آن شدیدتر است. دیگری به كیفیت ادراك؛ هرچه ادراك امه  از

 بیشتر است. از آن دوستی حاص  آمده

)مُدرِك( خویش  شناسندهنا دورمین اثری كه زیبایی بر نفس سی به نظر ابن ب(لذّت؛

یجهاد لهذّت در نفهس اسههت.  اعه  شناسها بهها درك زیبهایی، احسهاس لههذّت و        دارد، ا

ُادةّدُُيقيقةا،ُوُاملةدر كُأ  ةلُوُاات ُ اا،،ُفاحلةابُالقةّو ُ» كنهد خوشایندی می وُلكّةامُعنُتدراك 

در واقهع زیبهایی ههم نهوعی مالیمهت، همهاهنگی و        (و)همه  «املدركةُاايهاُوُالأذا هاُب،ُاكف

  و لذّت هم چیزی جز ادراك  امر مالئم با نفس نیست.سازگاری با نفس است 

عجاب اسهت.  ؛ مشاهده امر زیبا به همراه احساس شگفتی و اِعجابشگفتیواِج(

مفهةامُفسةةتُ» شهود توجه كامالً منطو  امر زیبا مهی  كند.می ها تغییرحتی طرز نگاه چشم

ُالرتكي ب،ُالحمأ،ُبعنيُاملقة، ن  س  به این مسيله در كالم الههی ههم    (386:م1953،سینا)ابن «بيشٍءُح 
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س نهنُّولوُ» اشاره شده است ن ،ُوُقووو» (52/ آیه33)احزاب، «ا جعبكُح  ْ ُوُق لنُفلامُرأ ين،ُا كَب  عنُايدهينَّ طَّ

ُهلل، .(31،آیه12یوس /)«ماُهذاُبرشا،،ُاْنُهذاُتُمكٌلُكةيٌُحاش 

درآثارابنسیناهنر

و «  هن »كهار نر تهه اسهت. دو واژه     هسهینا به   ر ابهن ثها ، در آامروزی به مننای «هنر»واژه 

الهیرهات  سینا، مننای عامی دارند كه بهه همهه علهوم و  نهون از      هم در آثار ابن« صننت»
« صناعت»ود، واژه شوند. با این وجگر ته تا منطق و ریاضی اطالق می ا خصر بالمننی

یی همانند بناها) دست انسان هسینا آن را گاهی در خلق مصنوعات ببا توجه به اینکه ابن

تهرین واژه بهه   سینا نزدیهك  ه كار برده، در آثار ابنبشود( وسیله منماران ساخته میكه به

 است.  «هنر» یواژه
تر پا نند هنرهای نمایشی مث   یلم و تيسینا اكثر هنرهای رایج كنونی، ما ابن در زمان

اشهی  سازی و نقّ مهم، مانند مجسربه عرصه وجود نگذاشته بودند. چند شاخه دیگر هنر ه
این امور به اضا ه عوام  دیگر، باعث شده  و ... هم مطرود و مبغوض  قه و  قها بودند.

بود هنر در آن روزگار به صورت یك منظومه و مجموعه منسهجم و دارای هویهت، در   
  رهنگ جوامع اسالمی در نیاید.

استنتاجتعریفهنرازآثارابنسینا
س مبهانی و  اسها  توان بر. اما می  مشخصی برای هنر ارائه نداده استریتنسینا ابن
را  تنریفی برای هنر بازسازی كهرد. ایهن تنریه     ،حکیم اسالمیهای  لسفی این هآموز

 جُست. صورت مطرح كرده است، بارهبایستی در مطالب عمیقی كه در
گرایهی كهه   تترین مفهوم در مکتب صورترین و محوری زم به ذكر است كه اصلی

بهه مبهانی و    نترین مکاتب در  لسفه هنر است، صورت است. قبه  از پهرداخت  از قوی
-رسد آشنایی حهداقلی بها مکتهب صهورت    به نظر می ،سینا در این زمینههای ابندیدگاه

 گرایی ضروری است.

گراییصورت

  شود.می  نامیده  هم  گرایی مرو    ، نمودگرایی گرایی شک   هیگا  گرایی یا صورت مالیسمر 

شهد.    حمایهت  3راجر  رای  مث   ا رادی  توسط  سپس .شد  ائهار 2ب  وكلی   وسیلهه ابتدا ب
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 ،شهد  ابراز مهی   محاكات  هدر نظریر  چنانچه ،هنر  ذاتی  ویژگی   منتقد است كه  دیدگاه  این

  و انتقهال   ر بیهان هنه   ذاتهی   ویژگی  و همچنین  نیست  بیرون  و جهان  طبینت  در بازنمایی

آثار   ذاتی  ویژگی  بلکهشد.   می  بیان  اكسپرسیونیسم  در مکتب  ، چنانچه نیست  احساسات

  صورتی  كه  بشری  . هر اثر و صُنع است  هتوجر  جالب  مود یا شک ، نُ صورت  ارائه  ،هنری

.  اسهت   اثهر هنهری  كند،   خود جلب  را به  دیگران  ه، توجر و شک   صورت  دهد و آن  ارائه

 همهین   زیبا باشد. بلکهه   ای یا عدره  نظر همه  به  شده  ارائه  صورت  این  ندارد كه  ضرورتی

.خواهد بود  اثر هنری كند،  خود جلب  را به  انسانی  هتوجر  كه

«(x) اگر و تنها اگر  است  كار هنری  یك ،(x) خهاطر  ه به   اساساً و بالذّات

و   شده و چشمگیر طراحی  هتوجر  جالب  صورت  كی  دادنن و نشا  داشتن

 (.112: 1999 )كارول نوئ ، 4«باشد  وجود آمده هب
مفهوم مشهترك بهین دیهدگاه    «  ن  صورت بخشی»در ادامه خواهیم دید كه عبارت 

 گرایی درباره ماهیرت هنر است.سینا و مکتب صورتاستنباط شده از آثار ابن
 ای دربهاره ، مطالب ژر  و آموزنهده «الهیات شفا»كتاب  ویژه سینا در آثار خود بهابن

در  ص  چهارم مقاله ششم، تقریبهاً همهه كاربردههای صهورت در     صورت آورده است.
صورت در مننای خاص، به  ،طبق یکی از منانی مذكور.علوم عقلی را بیان كرده است

ه سبب صناعت در مواد شود كه باَشکال و غیر اَشکال )مانند رنگ، اندازه و...( گفته می
بخشد. در واقع مصهالح مهواد هسهتند و    شود، مانند صورتی كه منمار به بنا میایجاد می

بخشد. یا صورت مجسرمه كهه   شک ، نقشه و نما مجموعاً صورت هستند كه بنّا به بنا می
با  صورت  هرش را  بخشد. یا  رشساز به مواد اعم از  لزات و غیر  لزات میمجسرمه
همچنین نقهاش صهورت دلخهواه خهود را      كند.اد خام یننی نخ و الیا  ایجاد میدر مو

ةدثُيفُاملةوادُابلصةناعةُمةنُال دةريلُوُ ريهةا»كندروی تابلو ایجاد می  «وُيقالُصور ُخاصةُملةاُحي 
(. 282: 1405 سینا، )ابن
سهینا در جاههای   اگر این مننای صورت را مبنا قرار دهیم، )با توجه بهه اینکهه ابهن    

متندد، صورت را به همین مننا به كار برده است( و آن را به مفهوم زیبایی، اضا ه كنیم، 
 نه  صهورت زیبها    »تنری  استنباط و استنتا  شده برای هنر چنین خواهد بهود: هنهر   

 «.هنر  ن  ایجاد صورت زیباست»یا « بخشیدن است
سهینا واژه  . چهون ابهن  سینا موجره و منتبر اسهت چنین تنریفی به ابن اِسناد با واسطه

است. بلکه مننای  كار برده  را به مننی صورت بخشی انسان به مواد،  راوان به« صناعت»
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در آثار این حکیم، جز این نیست. از طر  دیگر تنری  زیبهایی ههم   « صناعت»خاص 
تهوان  در آثار ایشان چنانچه ذكر شد، روشن و شفا  است. با تركیب این دو آموزه مهی 

 وق رسید. بنابراین صناعت به مننی صورت بخشی، به مثابه جهنس خواههد   به تنری  
بود و زیبا یا صورت زیبا بخشیدن، به مثابه  ص  خواهد بود )هنر صهناعتی اسهت كهه    

 بخشد(.درآن صانع صورت زیبا به مواد می
)حهدر   ما به تنری  حقیقی»سینا كه تنری   وق با مدر نظر داشتن سخن منرو  ابن

نسبت به اكثر تناری  )اگر نگوییم نسبت به همه تنهاری   « اء دسترسی نداریمتام( اشی
 كنیم:ارائه شده برای هنر( برتری دارد كه به برخی از وجوه برتری این تنری  اشاره می

كند. صورت بخشی مننهای  تيكید می« صورت بخشی».تنری   وق بر روی مفهوم 1
و غیر هنری از آن مستثنی نیست. چون عامی است كه هیچ مصنوع بشری اعم از هنری 

بخشی است. بلکه حتهی   بخشی نیست، بلکه  قط صورت اساساً آ رینندگی انسان، هستی
ویژه در مصنوعات هنری،  توان ادعا كرد مصنوع بشری، بدون صورت محال است. به می

بخشی در شهنر كهه از اقسهام بهارز هنهر       بخشی نُمود بیشتری دارد.  ن  صورت صورت
در واقع صورت موزون و زیبا بخشهیدن بهه مفهاهیم و كلمهات اسهت. در اقسهام       است 

بخشی تركیب موزون و دلنواز ایجاد كردن در اصوات است  ها، در واقع صورتموسیقی
 طور سایر هنرها. و همین
گرایی تا حدودی مشترك است. اما  . تا اینجا تنری   وق با تنری  مکتب صورت2

شود. چون آنهها  قهط    گرایان متمایز می، از تنری  صورت«ازیب»با ضمیمه شدن مفهوم 
سهینا،   در بیهان ابهن  « مقهه »بر روی ویژگی جالب توجره بودن یا چشمگیر بودن یا همان 

سینا  قط یکی از عوارض زیبایی است  ه این ویژگی در آثار ابنككنند، در حالیتيكید می
 نه مقورم زیبایی.

توان تناری  گوناگون از آن ارائه داد. ی است كه می. زیبایی یك مفهوم باز و عامر3
تناری  خواههد بهود.    دانان و  السفه اسالمی، یك تنری  بهتر از بقیره طبق مبانی منطق

سینا  برای زیبایی را مبنا قرار دهیم، حقیقتاً یك مننای متنالی بهرای  اگر تنری  عام ابن
ایی را مبنها قهرار دههیم، هنرههای     هنر به دست خواهد آمد و اگر تنری  خاص از زیبه 

 موجود را پوشش خواهد داد. 
در مناد ت ریاضی خواههد بهود كهه ههر     (ُ(nیا ُُ((xنتیجه اینکه زیبایی مانند متغیر

توانهد تنریه  مهد نظهر خهودش را از آن داشهته باشهد و ماننهد ویژگهی           متفکری مهی 
 نخواهد بود.ای گرایی، مفهوم بسته مکتب صورت« جالب توجه»یا « گیری چشم»
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های دیگر مانند نظریه محاكهات و   وسیله مکتب . اِشکال اساسی همه تناریفی كه به5
گروی ارائه شده است؛ در عدم جامنیرت آنها نسبت به همه مصادیق هنهر یها عهدم    بیان

سینا مبنی بر ماننیرت آنها از ورود اغیار به تنری  هنر است. اگر قدر مشترك ادعای ابن
توان تنریفی ارائه كرد كه ترسی به تنری  حقیقی امور، این باشد كه نمیعدم امکان دس

تهر و  مطلقاً جامع و مانع باشد، بسنده كردن به تنریفی كه از همه تناری  دیگهر جهامع  
رسهد  تر باشد، راه منقول و كم اشکالی خواهد بود. در ایهن صهورت بهه نظهر مهی     مانع

مانع « زیبایی»ترین و به لحاظ قید  جامع «صورت بخشی»تنری   وق به خاطر تيكید بر 
 ترین خواهد بود.

سینامحاکاتدرآثارابن
،  برداری تقلید، نسخه  نظریه  از قبی   دیگر  با عناوین  گاهی  كه  بازنمایی یا محاكات  نظریه
هنهر    ه لسهف   هدر عرصه   نظریهات   ترین شود، از كهن می  شناخته  هم  ، تصویرگری اقتباس
 . است

سینا مننای عامری دارد كه به طور كام  مطابق با مننای مورد  محاكات در دیدگاه ابن
است. امرا محاكات در  5نظر ا الطون و ارسطو نیست. محاكات در نظر آنها برابر با تقلید

گری است. چنانچه تنلیم سینا و برخی از شارحین آثار او غالباً به مننای حکایتنزد ابن
 كنند.سمی از محاكات تلقّی میو تنلّم را هم ق

نُالعملُحيايكُهيعةُاملعلومُ»ووو نُبينهامُحماع ،ُفا  وُاليتُابحملاع ُفريلعملُوُاملعلومُوُاحل ُوُاحملسوس،ُفا 

تنلیم هم نوعی از محاكات بوَد. »( 153ق، الهیات :1405سینا،  )ابن« وُاحل ُحيايكُهيعةُاحملسةوس
یننی علم ( 591هه،:1367)طوسی، «همچنین تنلّمچه تصویر امری موجود است در نفس و 

هها از مصهادیق   های ذهنی اشیاء در ذهن است و این صهورت حصولی، حصول صورت
انهد و  ا مری محکی كنند. پس صوَر ذهنی حاكی هستند، مصادیق نفسعینی حکایت می

بازنمایی این صور از آن مصادیق هم حکایت است. بنهابراین مفههوم محاكهات در نهزد     
تر از مفهوم آن در نزد ا الطون و ارسطو است. با این مقدرمهه   السفه اسالمی خیلی عام
 پردازیم.به نق  تنری  محاكات می

محاكات ایراد مث  . »(32ق، المنطق:1405سینا،  )ابن« احملاع ُيهُأ يةادُمثلُاليشُوُلي ُهوُهةو»
  (.591: 1367)طوسی،« چیزی بوَد، به شرط آنکه هو هو نباشد

یننی محاكات ایجاد و خلق شبیه و مث  و مانند یك شیء است، به شرط اینکه این 
سازی واقع شده است. بهرای مثهال    ایجاد شده همان چیزی نباشد كه مُدل و مورد شبیه

تصویر نقاشی شده یك حیوان در مقایسه با خود آن حیوان یا انسانی كه نقهش دیگهری   
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آورد. یا صورت ذهنی آتش كهه محاكهاتی اسهت از    كند و اَدای او را در میرا بازی می
وجود عینی آن، امرا خودش وجود عینی نیست. چون اگر خود وجود عینی بود، ذهن را 

شود، محاكاتی است از وجود حقیقی چیزی كهه  ای كه ساخته میسوزاند. یا مجسرمهمی
 مجسرمه آن ساخته شده است.

سینااقساممحاکاتازمنظرابن
جهات مختل  مورد تقسیم واقع شده است. یك تقسیم آن به لحاظ منشي و محاكات از 

 شود: سبب است كه در این تقسیم  محاكات به سه قسم تقسیم می
(. محاكات طبنی؛ كه در این نوع محاكات منشي محاكات طبع مُدرِك اسهت. مثه    1 

هی ناخودآگاه ها گا كند یا انسانعم  طوطی كه صدا و آواز سایر موجودات را تقلید می
وو كلُكةامُحيةايكُاحليةوانُالطبيعةوُبصةور ُيفُالمةاهةُعلطبيعةوُوُ كلُ.»كننهد  از دیگران تقلید می

ق، 1405سههینا،  )ابههن «يتشةة ب،ُبعةةضُالنةةاسُيفُأ حةةواهلُبةةبعضُوُحيةةايكُبعضةةه ُبعضةةا،ُوُحيةةاكونُ ةةريم

 (.32المنطق:
سکنات استادی كه  (. محاكات از روی عادت. مانند تقلید شاگرد از نوع حركات و2

وُمةنُ كلُمةاُيتلة ُ»های ورزشهی و هنهری   دوستش دارد. یا تقلید برخی جوانان از ستاره

 )همو(.« العاد 
(. محاكات از روی خالقیرت هنری. مانند محاكاتی كه در شهنر و نقّاشهی موجهود    3
 )همو(.« مفنُ كلُماُيصدرُعنُصناعة»است 

مةنُ كلُمةاُيكةونُ»ده به دو قسم محاكات قولی و  نلهی،  تقسیم شهمچنین محاكات

(. 591: 1367)طوسهی، « محاكات به قول بوَد یا به  نه  »  )همو(« بسعلُوُمنُ كلُمايكونُبقةول

قولی مانند شنر یا محاكات هنرمندان بازیگر كه با تمرین و ممارست صدا و لحن ا راد 
ت  نلی مانند بازنمهایی بها حركهات و    توانند بازآ رینی كنند. محاكاها را میو شخصیرت

 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. 
ه هستند و گهاهی توصهی    غایت محاكات گاهی توصی  امور است به بهتر از آنچ
گونه كهه هسهتند. بهه عبهارت      آنها به بدتر از آنچه هستند و گاهی توصی  آنها به همان
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دیگر یا توصی  به تحسین )مدح( است یا توصی  به تقبیح )ذم( است یا توصهی  بهه   
 مطابقت.

اُحيةايكُولكُحماع ُفاماُأ نُيقصدُهبةاُالأسسةنيُوُامةاُأ نُيقصةدُهبةاُالأقلةينُ،ُفةانُاليشةءُا ة» 

وووُوُأ مةةةةاُال ةةةةةا ُفث وةةةةةحُيسةةةةنيُوُتقلةةةةينُوُ»  (.34) همههههان:«ليسسةةةةنُأ وُيقةةةةلن

ومنُالشعةاءُاليواننينيُمنُيقصدُالتشبي،ُللسعلُوُانُملُخييلُمنة،ُقليحةا،ُُ» (36همان:«)مطابقة

ُبلُاملطابقةُفقط  (35)همان: «وُحس نا،

رابطهمحاکاتباخیال
 است و كار قوره خیال محاكات است.  سینا خیال از جنس محاكات از نظر ابن

وُالقو ُاملأخيةّلُخاصهتاُدوامُاحلةكةُماُملُت ل بُوُحةكهتاُحماكياتُال دة ياءُبل دة باههاُوُ»

أ ضدادهاحُفتار ُياىكُاملزاجُمكنُت ل بُعلي،ُالسوداءُفتخيّةلُهلُصةوراُسةوداء،ُوُحمةاع ُ
 .(53: 1953سینا، )ابن«أ  عرُس بقتُأ وُحماع ُأ فريرُرجيت

رسد كه توجه به مننای عام محاكات در نزد  السفه اسالمی ابتدا چنین به نظر می با
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  

عدم ماننیرت یا مانع اغیار نبودن یا عدم تنزیهه  مشک  دیگری پدید خواهد آمد و آن هم 
از غیر است. چون بنا بر مننای عام محاكات، برای مثال متون تهاریخی ههم  محاكهات    

شوند. خاطرات ا راد از حوادث گوناگون هم نوعی محاكهات یها بازنمهایی آن    تلقّی می
 ها در ذهن شنونده خواهد بود و...صحنه

حکمای اسالمی از محاكات، اِشکال عدم جامنیرهت را  كه تنری  عام  پس در حالی
 آورد.كند، اشکال عدم ماننیرت و طرد اغیار را به وجود میبرطر  می

رسد با ا زدون قیدی به محاكات، بتوان این ایراد را بهر طهر  كهرد و آن    به نظر می
ا زودن قید خیالی به محاكات است. یننی محاكات در واقع دو قسهم اسهت؛ محاكهات    

كنهد و   خیالی و محاكات غیرخیالی. با توجه به اینکه خیال در هر هنری، نقش ایفها مهی  
طبق مبنای حکمای اسالمی، خیال نوعی محاكات است، هنر به مننای محاكات خیهالی  

گهری  خواهد بود. در مقاب  محاكات غیر خیالی، مانند محاكات علمهی، شهبیه حکایهت   
های تاریخی یها بازنمهایی   ه محاكات در گزارشهای عینی خود، یا شبیمفاهیم از محکی

 ها برای مخاطب درگزارش حوادث و خاطرات است.صحنه
هنهر  »یها  « هنر محاكهات خیهالی اسهت   »لکن با ا زودن این قید و رسیدن به تنری ِ 

ای دسهت نخهواهیم یا هت.    به تنری  خرسند كننده و قانع كننده« بازنمایی خیالی است
توان جوهر و ذات هنر را در محاكات جُست. شکّی نیست كه  رسد نمیچون به نظر می
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های مالزم با آثهار هنهری اسهت. امها     محاكات جزء لوازم هنر است. محاكات از ویژگی
نسبت محاكات با هنر، شبیه ویژگی ضاحك بودن، برای انسان است كه اگرچه همیشهه  

 نیست. در نوع انسان، ضاحك بودن هست، اما  ص  مقورم انسان ضاحك بودن
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 

ههای آن صهریحاً در آثهار ابهن سهینا       تری است كه مؤلّفهه به نسبت، تنری ِ بهتر و كام 
 شود.یا ت می

سینانرازنظرابنمنشأقریبه
شهوند؛ یننهی   چنانچه در  لسفه برای ا نال و حركات اختیاری انسان سه مبدأ قائ  مهی 

مبداء قریب )قوره محرّكه اعضاء و جوارح(  مبداء متوسط )قوره شوقیره( مبدأ بنید )خیهال  
گانه در گانه یا چند توان مبادی سه، برای هنر هم می(285هه، الهیات:1363)ابن سینا:یا  کر( 

سینا خیال منشي قریب هنر است. چون در هر اثهر هنهری ردر   نظر گر ت. طبق  لسفه ابن
های منتبر هنر ترین شاخه شود. شنر كه از مهمپای خیال و قوره خیال به وضوح دیده می

است، به كالم مخیر  تنری  شده است، خیال اساس داستان و نمایشنامه اسهت. تخیره    
ها دارد. حضور خیال در نقاشی شهدت و ضهن    ها و تيتر یلم حضور پررنگی در همه
دههد. در برخهی   ها، خیال اساس و تار و پود تابلوها را تشکی  میدارد. در برخی سبك

ههای هنهر، آمیختهه بها     طور سایر شهاخه  شود. و همینرنگ می ها حضور خیال كمسبك
 .سی دارداند. بنابراین خیال در پدید آمدن اثر هنری نقش اسا خیال

قوّهخیالوتخیّل
ترین مباحث بخش مربوط به نفس در  لسفه اسالمی بحث قوای ظاهری و  یکی از مهم

النفس  لسفی، دستگاه شناخت انسان، دارای پنج قهوره   باطنی انسان است. از دیدگاه علم
 اند از: ظاهری و پنج قوره باطنی است. قوای باطنی شناخت عبارت

قوره متوهرمه )واهمه یها   .4 6.قوره متخیرله3خیال )قوره مصورره(؛  . قوره2.حسر مشترك 1

دو قوه نقش اساسهی در هنهر   گانه باطنی  ؛ از میان قوای پنچ(حا ظه) ذاكره قوره .5وهم( 
ه متخیرله.   ه خیال و دیگری قوریکی قور :كنندایفا می
قوره خیال است.  در انساننیروی ثبت و حفظ صور جزئیه )قوره مصورره(؛ قوّهخیال 

شوند، در قوره خیال ثبت و ضهبط  كه از بیرون به ذهن آدمی وارد میهای جزئیره صورت
مشترك است. خیال در واقع خزانه و گنجینه حس شوند ومی
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ره خواننهد و او قهويتی اسهت    صهور ، قورتی است كه آن را مُها و از جمله قورت»
 هها كنهد كهه در حهس    ورتمُركّب در آخر تجوی  اورل دماغ كه حفظ آن ص

از آن قهورتی  مشترك باشد و اگر خواهی بدانی كه حفظ مَر قورتی را باشد جز 
، حال اعتبار كن از آب كه آب شک  قبول كند و حفظ كه در وی قبول باشد

 .(22:هه،1383،)ابن سینا «شک  نکند
، یههای ذهنه  ن خهود بها تركیهب صهورت    هر  ردی قادر است در ذهه  قوّهمتخیّله؛

، یها دریهایی از    ر آدمی با بدن اسب، یا كوه طالییهای جدید خلق كند. مانند ستصور
لهنفس  لسهفی قهوه متخیلهه نامیهده      طالی روان و مایع و...؛ این نیروی ذهن در علهم ا 

شود و به اعتبار نفهس انسهانی   میبار نفس حیوانی متخیرله نامیده شود. این قوره به اعت می
ورتی است  كه آن قورت را متخیرله گویند و مفکّره نیهز خواننهد.   و از این جمله ق» فکّره.مُ

مركّب است در تجوی  اوسط از دماغ و  نلش تركیهب و تفصهی   صهورت اسهت و     
 .(22:همانسینا،  )ابن «منانی با یکدیگر و از یك دیگر

دو عرصه عمدتاً برای خیهال )بهه مننهای متهداول در هنهر(      درآثار ابن سینا بنابراین
سهت كهه   مشترك است و به منزله بایگانی ا ست. یکی قوره خیال كه خزانه حسا مطرح

از  یزیولهوژی شهناخت و روانشناسهی شهناخت، عمهدتاً       امروزه در علوم شناختی اعم
 شود. ین بخش از دستگاه شناخت اطالق میاصطالح حا ظه به ا

ههای  ورت، صه رِّ ه است كه با تركیب صور مختله  عرصه دورم، قوره متخیرله یا متص
دار و كهوه   سازد كه چه بسا در خار  از ذهن هم نیستند. ماننهد اسهب بهال   جدیدی می

ای را در باطن و ضمیر خود درك وجود چنین قورهطالیی و... هركسی به علم حضوری 
دایش خواهیم پرداخت كه این قوره در پیه  ر بحث جنبه هنری خیال به این مهمكند. دمی

 ای دارد.یژهآثار هنری نقش اساسی و و

سینارابطههنرباخیالطبقفلسفهابن
 و قهوره متخیرلهه و    ی  خیال، قوره خیال، صورت متخیرلهه نکته اورلی كه با توجره به تنار. 1

توان آن را مطرح كرد، رابطه بین علّهت صهوری و    رایند پیدایش مصنوعات بشری، می
نری و غیر هنری. صنوعات هم اعمر از ،یدآمدن مصنوعات بشری استبحث خیال در پد
  توان در چند نکته بیان كرد:این رابطه را می

ه در امهور مهادری یننهی علّهت     باره اص  عل  چهارگانچنانچه روشن است در. 1-1
، صوری و غایی اختال ی نیست. اگر اختال ی باشهد در احکهام ایهن عله       اعلی، مادری

 است نه در اص  وجود آنها.
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خواهد میزی بسازد، ابتدا طرح و نقشه آن یك نجرار وقتی میعلّت  اعلی مث  . 1-2
نگهریم بها اسهتفاده از دو    آ ریند. اگر به آ رینش این صورت عمیق برا در ذهن خود می

هایی كه توسهط حهس مشهترك درك    : یکی قوره خیال یننی قوره خزانه صورتقوره است
ههای  آن صهورت و تصهرّ  در  اند و دیگری قوره متخیرله یا متصرِّ ه  كهه بها دَخه     شده

ه سهاختمان و بنهای جدیهدی طراحهی     یا مهندسی كه سازد. پیشین، صورت جدیدی می
د در قهوره  های خیالی موجهو تخیرله با استفاده از صورتتصرِّ ه یا مُكند، ابتدا در قوره مُ می

آن صهورت   كنهد، سهپس بهه   كند و در ذهن خویش خلق مهی  خیال طرحی نو تخیر  می
همچنین یك مهندس یا مجموعه مهندسان  .(440:همان) بخشد  عینیت میخیالی در خار

كنند. این  رایند اختن اتومبی  همین روند را طی میطراح و سازنده اتومبی  هم برای س
 در خلق همه مصنوعات بشری جاری و ساری است. 

بنابراین اگر تحقّق بخشیدن به صورت خیالی )برای مثهال در نقاشهی سهیمای     .1-3
مث  تصویر یك كوه طالیی كنار دریایی نقهره  ( یا صورت متخیرله )شخصیت حقیقیك ی

د در همه مصنوعات بشری حضور دارد.  ام( از ذاتیرات هنر و آثار هنری باشد، این  راین
در كلمهات   «صهننت »و   « هن » های آن مث  و منادل «هنر»در این صورت چنانچه واژه 

شد، به لحاظ  لسفی هم همهان  مه  نون و صنایع میر ت و شام  هكار میه قدما عام ب
یك نجرار ههم هنرمنهد اسهت.     ،تلقّی و كاربرد قدما صحیح خواهد بود. طبق این  لسفه

توان این تلقی از هنر را هنر به مننای می س طراح ساختمان هم هنرمند است.یك مهند
ن  نه  صهورت   عام نامید و هنر به مننای خاص كه شام  مصادیق منینّی اسهت، همها  

 زیبابخشی است.
که در برخی موارد علّت صوری با علّت غایی و محرِّك  اع  و با توجره به این .1-4

های  سوی  ن ، یك چیزند و اتّحاد دارند، اهمیرت خیال و صورته پدید آورنده شوق ب
ههای مهادری و گهاهی     آ رینش تمهدن، تکنولهوژی و پیشهر ت    متخیرله در ا نال انسان و

 .(282:، الهیاتق1405 سینا، )ابنبیش از پیش آشکار خواهد شد  مننوی
اثر هنهری حضهور دارد و ذاتهی آثهار هنهری اسهت، یها         صورتی كه در هر بنابراین 

صحنه طبینی یا نقاشی چهره یك  رد خهاص،  ، مانند محاكات یك تصورت خیالی اس
طهور صهورت در    لهی و همهین  های تخیرری از نقاشییا صورت متخیرله است، مانند بسیا

های هنر از این دو حال خار  نیست. بنابراین نقش خیال به دو مننای  وق سایر شاخه
 در هر اثر هنری ذاتی و ضروری است.

 وسهیله قهوای  هایی را تخی  كنهد كهه بهه   تواند صورت. انسان به مدد قوه خیال می2
 یابنهد و حقق میلی در یك بستر غیر مادری تآن صور خیا حسی قادر به آن نیست. چون
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بیرونی آن صور تواند به نحوی بازتاب ناشدنی هستند. از این رو هنر می در بستر مادری
های شهگفت انگیهز و دل انگیهزی را    ال هنرمندی كه در عالم رؤیا صحنهباشد، برای مث

تواند آنها را در قالب تابلوهای نقاشی یا در قالب اهده كرده است، بند از بیداری میمش
و نفیسی خهواهیم بهود كهه     ورد. در این صورت شاهد آثار بدیعر آثار هنری، در بیاسای

یا در مکتب  توان سینمای ماوراء را در این راستا تلقی كرد.حکایت از ماوراء دارند. می
ههای  ه از ثمهره تهداعی  ... كا هد  هنرمند این استدر اینج» شود:سوررئالیسم گفته می

، بتواند مضامین ل  در حالت خواب و بیداری و خلسهمختهای ذهنی خیالی و مکاشفه
چیلورز و ) «دست آورده بوظهوری را برای آ رینش هنری خویش های جدید و ن و شک 
 .(107: 1386 آزبورن،

سینامنشاءبعیدهنرازنظرابن
طری دوست داشتن تركیب و تيلی  و به طور طبنی و  سینا لذّت بردن از محاكات  ابن
بهه مننهای   دوسهتی را منشهي پیهدایش هنر)    ه و هماهنگ یا همان غریزه زیبهایی پارچ یك

منشهي  سهینا بهه ایهن دو عامه  در     داند. ابهن ها می محدود آن، در آن دوره( در بین انسان
كند و از آنجا كهه  نه او(، موسیقی و نقاشی تصریح میترین هنر زما)غالب پیدایش شنر
كنهد، تنمهیم   تلقّی مهی  كلیله و دمنهتخیرلی مانند  هایكن اصلی در داستانمحاكات را رُ

 ق، المنطهق 1405سهینا،  )ابن «دیدگاه او به سایر هنرهای رایج در زمانه او، موجره خواهد بود

 .(37:] ن شنر[ 
سبب پیدایش شنر در بین مردم دو چیز است یکی لذّت بردن از بازنمایی كه »

سهبب آن بها بقیهه حیوانهات  هرق       هبندند و ب كار میه از دوران كودكی آن را ب
تر از حیوانات است.دلی  ایهن كهه    بازنمایی در انسان بسیار قویكنند. چون  می

شهوند، ایهن اسهت كهه  بها       بازنمایی دچار شادی و سرور مهی  سبببهها  انسان
، احسهاس  زشهت سهیما و ناخوشهایند    تمشاهده تصاویر نقاشی شهده حیوانها  

رتا تهه و  دیدند چه بسا روی ب وانات را مید آن حیخوشایندی دارند كه اگر خو
- جستند. پس این احساس خوشهایندی و سهرور بهه    از تماشای آنها دوری می

 سهبب خهود تصهاویر نقاشهی شهده      سبب خود آن حیوانات نیست و حتی بهه 
 .(37 :سینا، همان )ابن «سبب بازنمایی استنیست، بلکه به

اسة بةُوُال حلةانُببعةا،ُقُقةدُوجةدتُال وزانُمنُوالسب بُالثاين،ُحة ّبُالنةاسُللأةل ليوُاملأّسة »

 .(38:همان)«لل حلان،ُمفالتُاليهاُالنس 
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کارکردهنرازمنظرابنسینا
هنر چه تيثیر و كاركردی بر نفس آدمی دارد  خیال و تخیر  در همه هنرهها بهه نحهوی    

 شود هنر تبدی  به زبان همگانی بهرای همهه  حضور دارد. همین حضور خیال باعث می
 گیرنهد.این محتهوا و مهواد   بشود كه قالب هنری را بهه خهدمت مهی   محتواها و مضامین 

ه در قرآن كریم برای انتقال چنانچ توانند مضامین دینی،  لسفی، سیاسی و غیره باشد. می
باره قالهب هنهری   فاده شده است. همین قصره وقتی دوهای تربیتی از قالب قصره استپیام

كنهد. سهبب گسهترش طیه  و حهوزه      مهی  ان بیشتری جلبكند، مخاطبدیگری پیدا می
گیرند صور و تصاویر تحت تيثیر قرار می وسیله ها بیشتر به مخاطبان، این است كه انسان

سینا به این كاركرد مهم هنر اشهاره   م و تصدیقاتِ منقول و  لسفی. ابنوسیله مفاهی تا به
 :كرده است
ُلأخييةلُمة  ُللأصةدي». ة ُالأصةديقات،ُاسةتنكةهاُوُووُلكنُالنّاسُأ بوع   ُوُكثةرٌيُمة  ُا  اُع 

ٌءُمنُالأعجي بُلي ُللصدق  .(24 :ق، المنطق1405)ابن سينا،«هةبُم اُوُللمحاع ُيش 
د باعهث تلطیه    نه توانبرخی از هنرهای   اخر و وا  می همچنین از نظر ابن سینا  

 روح انسان شوند. 
ُُالأةةوهامتُُاعُُوالةةومُُلالأخّيةةُُقةةو ُُلينجةةذبُة،طمعنةةامُلُُللةةنس ُُ تمةةاُرُُالةةنس ُُحُتطويةة ُالثةاين»

ُادة ياءُ عةدُُعلي،ُُ،ووووُيعنيُاملناس بةُل مةُالسسيلُُالأوهامتُُعنُُةمنرصفُُل مةُالقديسُُاملناس بة
ةنُُةاملوقعةُُالةنس ُُلقةو ُُةاملسة أددمُُتحلانُُقُ ابلسكُةُُةحُاملشسوعُ حُالعباد ُُالةممُُمةنُُبة،ُُملةاُل ّسص

 (380: 3  ،1375)ابن سینا،«توهامُُمنُُالقلولُُ موق

تیجهن
سینا برای زیبایی دو تنری  دارد؛ یکی عام و دیگری خاص. مراد از تنریه    . ابن1

عام تنریفی است كه برای همه مصادیق از حق تنالی گر ته تا اشیای زیبا، صادق باشهد  
ام زیبایی از منظر ابهن  و مراد از تنری  خاص تنری  زیبایی محسوس است. تنری  ع

، مهراد از وجهوب  « مايجب له یه هو َان يكون علئجمال كل شيء و بها» ست از:ا سینا عبارت
هایی را داشته است چه ویژگیوجوب غایی است، یننی یك موجود واجب و ضروری 

اص یننی زیبهایی محسهوس در   و اكم  آن نوع باشد  اما زیبایی خ مرباشد تا مصداق اتَ
منهدی بیشهتر از    هیننی داشتن حُسن نظم، حُسن تيلی ، حُسن اعتدال؛ بههر نا یسنظر ابن

 وحدت و اتفاق.
او را، در سینا را مالك قرار دهیم و چه تنری  خاص  چه تنری  عام زیبایی ابن .2

 سینا زیبایی امری عینی و آ اقی است. هر دو صورت به نظر ابن
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» های موجود در عالم هستی است. بایییالوجود مبدأ همه ز سینا واجب . به نظر ابن3
 .«فالواج بُالوجودُهوُامجلالُوُالباءُاحملضُوُهوُملدأ ُلكُاعأدال

سینا دوست داشتن و مرتبه شدید آن یننی عشق، از جمله عوارض و .  به نظر ابن4
در كُفهوُحمبوٌبُوُمعشوٌقُ»ك است آثار زیبایی بر روی مُدرِ   .«لّكُجامٍلُوُخرٍيُم 

شهود بهه  ادراك   یی بر روی مُدرك است كه تنری  میخشی اثر دیگر زیباب . لذّت5
 كه مالئم است. مالئم از آن جهت

ثهار زیبهایی بهر    عجاب واداشتن، از دیگهر آ سینا احساس شگفتی و به اِ. به نظر ابن6
سنُالرتكي ب،ُالحمأ،ُبعنيُامل ق،»روی مُدرِك است  ، این نکته مهورد تيییهد   «مفهامُفسةتُبيشءُح 

س نهنَُّ» الم حق است:ك  .«وُلوُا جعبكُح 
سینا زیبایی از چند طریق حسری، خیالی، وهمی، ظنّی، عقلی و شهودی  . به نظر ابن7

 قاب  شناخت و درك است.
سینا تنری  منیرنی برای هنر ندارد و اساساً هنر به مننای كنونی در روزگار او  . ابن8

و  راینهد  « صهورت »سخنان پراكنهده او در بهاره   رایج  نبود. اما با استفاده از مبانی او و 
توان تنریفی برای هنر بازسازی كرد كهه بهه تحقیهق بهتهر از همهه      خلق آثار بشری، می
 تناری  موجود باشد.

در  «صهورت »یکی از منانی  كند.نق  می «صورت»سینا منانی گوناگونی برای  . ابن9
ع بشهری بهه مصهنوعات خهود     و صهنای  نزد او شک  و شمایلی است كه سازندگان آثار

سپس متنلَّق اراده واقع كه ابتدا در قوره خیال یا قوه متخیرله پدیدآورنده است،  بخشند می
شهود. پهس وجهود صهورت در     ای پیهاده مهی   از ذهن بر روی مادرهشود و در خار  می

از طهر  دیگهر مننهای زیبهایی در      مصنوعات بشری ضروری، واجب و  بُدری اسهت. 
ن ایهن دو آمهوزه، بهه ایهن     لرئیس روشن و شفا  است. با ضهمیمه كهرد  كلمات شیخ ا
هنر  ن  صورت زیبها بخشهیدن   »یا  .«هنر صورت بخشی زیباست»رسیم كه تنری  می

سینا كامالً موجره و منتبر است. این تنریه    ناد با واسطه چنین تنریفی به ابناِس «.است
هنر باشد، اما آشکارا از همه تنهاری    تواند حدر تامسینا نمی گرچه حتی طبق مبنای ابنا

 دیگر بهتر است.
بها  ته است. اما تنری  او از محاكات سینا به تفصی  به بحث محاكات پرداخ . ابن10

تنری  ا الطون از محاكات متفاوت است. در نظهر ا الطهون محاكهات یننهی تقلیهد از      
ا كهه از  سهر یها حماسهه   كنهد ین رو نقاش كه از طبینت تقلید میها. از ا طبینت یا انسان

شوند. اما محاكات در نزد كند، مورد مذمت ا الطون واقع میجنگجویان د ور تقلید می
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يهُايةادُمثلُاليشءُوُلي ُهوُهو» شیخ الرئیس یننی: یم و از این رو شیخ الرئیس تنل« احملاعُ 
شهکاری بهین   وت آتفها  پس«. فاّنُالعملُحيايكُعنُاملعلوم» داندتنلّم را هم نوعی محاكات می

  سینا و ا الطون وجود دارد. دیدگاه ابن
كند بهه محاكهات طبنهی    یبندی، محاكات را تقسیم م الرئیس در یك تقسیم . شیخ11

ن وم » مانند كار طوطی؛ محاكات از روی عهادت و محاكهات از روی خالقیهت هنهری    
 .«ذلك)محاكاة( ما يصدر عن صناعة

ا را بازسهازی كنهد، ابتهدأ چنهین     سهین ر ابنخواهد  لسفه هن.به ذهن كسی كه می12
رای هنر ارائه توان تنریفی به تنری  عام محاكات توسط شیخ، میرسد كه با توجره ب می

مشهور تنری  ا الطون و ارسطو از هنر را نداشته باشد. امها حقیقهت    كرد كه ایرادهای
ص  ضهروری  این است كه حتی مننای عام محاكات برای هنر، عَرَض  زم است، نه و

 مث  صورت بخشی.
سینا توده مردم به  هنر بیشتر راغب و تمای  دارند تا به مطالب عقلی  . به نظر ابن13

 و  لسفی. از این رو هنر برای انتقال پیام به توده مردم وسیله مناسبی است.
، لذت بردن از محاكات و زیبایی دوسهتی و زیبهایی گرایهی    . به نظر شیخ الرئیس14

 ي هنرها هستند. طری، منش
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