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مقدمه
توازن و تناسب به گاه یوناني حكمت در زیبایي
تعریفميشدوگاهبهکماليمستوردرجوهرشيء.
نه را درشيء زببایي که بود کساني ازجمله فلوطین
ناشيازتناسبیاعواملياینچنینکهمحصولحضور
خیریاکمالدرشيءدانست.اینروایتاززیبایي،بیش
ازتعاریفدیگرموردتوجهوقبولحكمايمسلمانقرار
اموري در که معقول، زیبایي که آنگاه بهویژه گرفت.
معرفتي،معنایيومعنويموردتوجهاست،مدنظرباشد.
همچنینلذتکهدرنزدحكماموافقتباطبعاست
ونقطهمقابلآنالم،منافرتباطبع،ازکیفیاتنفسانی
اولیههستندوالجرمبینیازازتعریف.لیکبااینوجود
ارائه دو این از تعریفی کردهاند سعی حكما از برخی
را لذت التعریفات در جرجانی مثال بهعنوان دهند.
چنینتعریفمیکند:»اللذهادراکاالمالئممنحیث
انهالمالئمکطعمالحالوهعندحاسهالذوقوالنورعند
البصروحضورالمرجوعندالقوهالوهمیهواالمورالماضیه
)جرجانی،۲010 » بتذکرها تتلذ الحافظه القوه عند
:1۶0(یعنیلذتادراکمالیماست،ازآنجهتکه
مالیماست.مانندشیرینینزدحسچشاییونوربرای
وخاطراتگذشتهایکه نزدخیال امیدواری و چشم
حافظهازیادآنهاشادمانمیشود.دراینمیانصرف
در مگر نمیکند نفس در لذت ایجاد مالیم، ادراک
ُمدِرکمیلیموجودباشد.تعریفابنسینادراالشاراتو
التنبیهات)کهبنابهشرحآنتوسطخواجهنصیر،موثر
برادراکاوازلذتبوده(روشنگراست:»إناللذةهي
إدراکونیللوصولماهوعندالمدرککمالوخیرمن
حیثهوکذلک،واأللمهوإدراکونیللوصولماهو
عندالمدرکآفةوشر«)ابنسینا،1۳7:1۳7۵(یعنی
لذتعبارتاستازادراکونیلبهدستیابیبهآنچه
خیر و کمال ازجهت است، خیر و کمال ُمدرک نزد
بودنآن،والمنیزادراکوونیلبهدستیابیبهآنچه
از منظور تعریف این در است. شر و آفت ُمدرک نزد
ادراک،علماستومقصودازنیل،انفعالوحالتپذیری
نفس.واینبدانمعناستکهصرفادراک،تولیدلذت

نمیکندبلضروریاستباانفعالنفسهمراهباشد.
»خالصهاینكهلذتازکیفیاتنفسانیاولیهاست

کهفقطنسبت-به-شرایط-و-علل-آن،-می-توان-
آن-را-تعریف-کرد.-مثل-اینکه-بگوییم:-لذت-
ازفعلموافقطبیعِتموجودزندهاست. ناشی-
لذتیاجسمانیاستویانفسانی.لذتجسمانی
محسوس یک به متعلق جسمانی احساسات از
معینبهوجودمیآید.لذتنفسانیازادراککمال
بهوجودمیآید.اگرشخصصاحبادراکمعتقد
باشدکهاتصافبهعلمکمالاستالجرمازدست
یافتنبهعلملذتمیبرد.بهتراستلذتناشیاز
یا راسروروشادمانیوخوشحالی ادراککمال
تمام حاالت این زیرا بنامند. سعادت و بهجت
معینی حس به و فرامیگیرد را نفس جوانب

اختصاصندارد«)صلیبا،۵۵۳:1۳۶۶(.

پیشینة پبوهش
اینمقالهباروشتحلیلی-تفسیریودرچارچوب
نظریتحلیلمحتوانسبتکلیديوبنیاديمیانلذت
وزیبایی،کهازجملهبنیاديترینمباحثفلسفههنرو
زیبایيشناسياسترادرآرايخواجهنصیرالدینطوسي
موردبحثوپژوهشقرارميدهد.گفتنیاستدرباب
اینموضوعتابهحالدرایرانتحقیقوپژوهشمستقلی
بهجراتمیتوانگفتهیچمحققی و نگرفته صورت
خواجهنصیررابهعنوانیکزیباییشناسموردتوجه
قرارندادهاستمگریکمقالهباعنوان»تبیینمبانی
زیباشناسانهاندیشههایخواجهنصیروروسودرتربیت
در دیگران و صفایی نهضت نوشتة کودکان« هنری
نشریهپژوهشنامهتربیتیونیزمقالهایکهنگارندهدر
اندیشه در محاکات »نظریه عنوان با پیش سالهای
خواجهنصیرالدینطوسی«نگاشتهودرکتابحكمت،

هنروزیباییبهچاپرسید.

الف:  واره نییر و نیمت میان لعت و  یمایی
خواجهنصیرالدینطوسی)۵۹7-۶7۲ه.ق.(حكیم،
قرن در شیعه بزرگ متكلم و سیاستمدار ریاضیدان،
هفتمهجریاست.نقشاودرتكاملاندیشهشیعیو
مغول تاراج و دستبرد از ایران فرهنگی میراث حفظ
فلسفه، قلمرواخالق،منطق، اودر آثار بیبدیلاست.
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کالم،ریاضیاتونجومازدرخشانترینآثارعلمیایرانی
همچون رسائلی و آثار میشوند. محسوب اسالمی ـ
شرح اساساالقتباس، اوصافاالشراف، ناصری، اخالق
االشارات،تجریداالعتقاد،جامعالحساب،زیجایلخانیو
تذکرةفیعلمالهیئةدرعلمنجوم،ازآثارمهمومشهور
ساختن او فنی و علمی شاهكارهای از هستند. او
رصدخانهمراغهباهمراهیقطبالدینشیرازیودرکنار
آنبنیادگذاریکتابخانهمراغهبابیشاز400هزارجلد
کتاباست.ویرااحیاگرفلسفهومبتكرروشفلسفی

درکالمشیعهدانستهاند.
این نظری مبنای آن مباحث که اساساالقتباس
مقالهاستیكیازمهمترینآثارخواجهنصیردرعلم
منطقبودهوپسازشفایابنسینامهمتریناثردرعلم
منطقمحسوبمیشود.خواجهدرمقدمهخودبراین
اثر،منطقرابنیادعلومخواندهوازهمینرواثرخویش
رااساساالقتباسمینامد:»وچوناینعلمبهنسبتبا
بنیاد و قاعده بهمثابة اقسامحكمت دیگرعلومخاصه
کرد« موسوم اساساالقتباس بر را مجموع این است،

)طوسی،۳:1۳۵۵(.
زیباشناسانه نگره تبیین مقاله این در ما سخن
خواجهبهویژهنسبتلذتوزیباییالبتهازمنظراخالقی

است.
بزرگشیعی،شيء وحكیم متكلم این ازدیدگاه
زیباوجمیل،شیئمختاِرمحمودولذیذاستبنابراین
ازدیدگاهاوهمچونتماميزیبایيشناسان،میانزیبایي
ولذتنسبتيذاتيوجودداردلكنخواجهنصیرالدین،
شییجمیلراازاینرومختار،محمودولذیذميداند
کهدرمتنآنخیریتيوجودداردونهعواملیدیگر.
خواجهدرمقدماتچنینبحثیابتدانسبتمیانخیرو
لذتراتبیینمیکند.ایننسبتالبتهبحثیدامنهدار
نامداریچون از بهویژهپس درمیانحكماوفالسفه
ارسطوست.ازدیدگاهخواجهافضلخیرات،خیرياست
کهعامومدوامبودهونافعدروصولبهامِرمطلوبلذاته
باشد.مثاًلخیريکهدراکثروجوهخیرباشدبهتراست
همچنین دارد. خیریت از کمتري وجوه که خیري تا
عظیمتر نفعش است حقتعالي بر معرفت که حكمت
استازعبادتکهنفعشصرفاًاستحقاقثواباست.نیز

خیرفاضلبهترازخیرمفضولاستمانندکفایتکهاز
از وخیرمستقرهمچونصحتکه است بهتر جمال

خیرنامستقرهمچونلذتبهتراست)همان:۵۵۳(.
عدالت، و حكمت را نطقي قوت تهذیب خواجه
تهذیبقوتغضبيراشجاعتوتهذیبقوتشهويرا
عفتميخواند.ویقولمشهورحكمادرحصرفضیلت
بهحكمت،شجاعت،عفتوعدالت)همانفضائلاربعه
)که اموريچونسخاوت و ندانسته دقیق را مشهور(
تواضع، مروت، نیز و مال( بذل به است جمیل فعل
تازهرویي،بزرگهمتي،حلمواصالترأيرانیزازجمله
اینها تمامي گرچه برميشمارد. فضیلت قریب انواع
ميتواندمجتمعدرهمانفضایلچهارگانهباشدوالبته
بسیاريفضایلدیگرکهذیلفضایلفوققرارميگیرند
همچونحیاکهذیلعفتقرارميگیردیاایثارکهتحت

سخاوتقرارمیگیرد.
خواجهمخالفتهویراهمچونفضایلمستوجب
مدحميداندزیرااتباعهوی،منافيفضیلتاستوعناد
باآنمستدعيظهورفضیلت.خواجهبرايهرفضیلتي
مقتضیاتمدحراروشنساختهومقتضیاتذمآنهارا
اضدادشانخواندهاست.اینبحثخودمبنايتقسیم
)مخالف منافرات وجه، دو به فضایل معرفت منفعت
طبع(ودیگراوصافیکهمقتضيتصدیقاست،ميباشد:
ذم مقتضیات ـ شود معلوم مدح مقتضیات چون »و
اضدادآنبودـومنفعتمعرفتفضایلدراینصناعت
بدووجهبودـیكیدرمنافراتـودیگردرباباوصافی

کهمقتضیتصدیققائلبود«)همان،۵۵4(.
خواجهدرفصلچهارماساساالقتباسودرباب»در
اعدادانواعمتعلقبهمشاجرات«ضمنتعریفشكایتو
مورد بهبحثدر آن متفاوت و نیزمقتضیاتمختلف
ماهیتفعلجابرانوظالمانپرداختهوانجامایناعمال
ازسويآنانرابهدلیلوجودنفعیالذتيميداندکهدر
اینگونهاعمالوجوددارد.ازاینروکهخواجهنفعرادر
لذت مورد در بحث به داده شرح پیشین بخشهاي
پرداختهوآنرارسیدناثريازحسيظاهريیاباطني
بهنفسدانستهکهباطبیعتنفسموافقوهماهنگ
باشد.اینتوافقوهماهنگيسببلذتوضدآنسبب
دردوتألمميشود:»لذتحرکتنفساستبرسبیل
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توجهبههیأتيخاصبهسبباثريکهازحسظاهریا
باطنناگاهبهاورسدازحولامريکهبهنسبتباآن
حسطبیعيبودوآنمحرکلذیذبودوضدشمولمو
تحریکیابهطبیعتکندیابهحسبعادت«)همان،
ص۵۵۵(.ازدیدگاهخواجهآنچهسببتحریکنفسو
ازرویعادت یا لذتميشودطبیعی احساس الجرم
است.بهعبارتدیگرممكناستبرحسبعادترخ
لذیذ خلقي و عادي و طبیعي امور »پس دهد:
بود«)همان(.ازدیدگاهخواجهآنچهطبیعتاًسببایجاد
خواب، همچون است اموري ميشود نفس در لذت
استراحتوآسایشکهدرمقابلاینامورجديبودنو
تألم سبب بودن غیرطبیعی بهسبب کار، بر مداومت
است.گاهنیزممكناستایجادلذتنهبهصورتطبیعي
کهمتأثرازیکرأيیااندیشهباشدکهآنرالذتعقلي
ایندرنقطةمقابلطبیعيقرار یانطقيميخوانندو
دارد.مثاًلشنودنانجامکاريخیریارؤیتفعليزیبا
سببلذتعقليميشود.ازدیدگاهخواجهتخیلانساني
درلذتتابعحساستکهبهصورتتذکریاتأملرخ
ميدهد.حس،لذتنفسيرادرامرحاضرادراکميکند
ولذتامرگذشتهرابهتذکرولذتامريکهبایدمنتظر
آنبودرابهتأمل.منظورخواجهآناستکهایجادحس
لذتدرنفس،صرفاًبهرؤیتمستقیموبالواسطهحسي
باامورلذیذختمنميشودبلكهانسانقادراستباتذکر
آنچهدرقبلصورتگرفتهوآنچهدرآیندهميتواندرخ
دهددرنفسخویشاحساسلذتکند.برخيلذاتاز
و فكاهیات مباشرت، چون هستند شهوي قوت، نظر
مضاحكه،برخيازنظرغضبقويهستندهمچونغلبه
وصید)خواجهمسائلیچونشطرنج،نردوگويزدنرا
ازاینقبیلمیداند(.همچنینبرخياموربهواسطةغلبة
لذت تلبیس. و ظلم بهواسطة برخي و لذیذند عدل
کرامتنیزهستکهازجملهلذاتنطقياست.همچنین
خواجهازجملهعواملایجادلذتراقوةخیالميداندکه
عاملظهور آیندهميتواند و تأملگذشته و تذکر در

لذتدرنفسشود.
ازدیدگاهطوسیوهمنیزازجملهعوامللذتاست،
زیراخالصیازخوفکهبهدلیلتأثیروهمایجادميشود
سببظهورلذتدرنفسميشود.همچنینفعلزیباو

تحمل چون جمیلي انفعال و سخاوت چون جمیلي
ازجملهلذاتنطقيوعقليهستند.

نزدیکترین که میکند بابي فتح سپس خواجه
نسبتبازبیایيشناسيهنريدارد.ويحَیللطیف)که
بنابهفرهنگآنزمانوبااستنادبهعلمالحیل،بایدآنها
و )جودت تناسب نیكویي دانست( ظریفه صناعات را
ازجملهعوامل را زیبا ومحاکاتصور ترکیب( زیبایی
اصليایجادلذتدرنفسبرميشمردوبهویژهمحاکات
قدرت بهواسطة را قبیح و یاحسن وزشت زیبا صور
توهمدرآنهاميداند.همچنینخواجهتجدیداحوالاز
جهتوقوفبرامریشگفتوغریبونیزتكرارآندر
نفسازجهتسهولتادراکراعوامليدرزیبایيشناسي
حَیلوصنایعبرميشمارد:»وادراکمألوفومعتادهم

بهاینسببلذیذبود«)همان،۵۵۶(.

 یمایی شنایی البی ا  منظر  واره
خواجهپسازتفصیلبحثفوقودربابیباعنوان
»فنسوم:درتوابعوآنچهبدانماند«بهبحثدرباب
خطابت تزئینات و تحسینات یا ادبی زیباییشناسی
پرداختهوآنرادرسهصنفمتمایزنمودهارائهمیدهد:
آنچهمتعلقبهلفظاست،آنچهمتعلقبهترتیباستو
آنچهاصطالحاًاآلخذبالوجوهمیخوانندیعنیاستفادهاز
امورخارجیبرایتوصیفشییکهدونوعداردنوعیبه
هیاتلفظبازمیگرددمانندبلندیوپستیونرمیادای
ادا آنچه تا بازمیگردد لفظ گوینده به نوعی و لفظ
بنابراین خویش. ثنای و مدح در افتد مقبول میکند
خواجهزینتوزیبایيرادراینسهوجهموردتأملقرار
ميدهد.ازدیدگاهاوزیباییدرلفظازیکسوزیباییدر
بیاناستبارعایتاخالقوعفتدرکالمهمچونبیان
»اورهعفتنسپرد«بهجای»اوزناکرد«وازدیگرسو
استعارهوتشبیه:»چنانکاگرخواهندگفتخیانتیکرد
ـگوینددستکشیدهنداشتـویاخواهندگفتزنا
وزینتسخنبهتغییر گویندطریقعفتنسپردـ کردـ
لفظبودـوآناستعارتوتشبیهبودـواستعارتبه
پادشاه را دل چنانک ـ مثل به معنی از باشد عدول
چنانکسیاهراکافورخوانند«)همان، خوانندیابهضدـ

ص۵7۶(.
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باید لفظ است معتقد لفظخواجه زیبایی باب در
معتدلباشد،یعنینهرکیکباشدونهدرمتانت،به
عبارتیدررکاکتهمچون به باشد. افراطظاهرشده
دارای نیز متانت در و نباشد رکیک عوام برخی زبان
تكلفنباشدکهازدرکهمگانخارجشود.فصاحتنیز
ازجملهعواملیاصلیزیباییقولاستیعنیلفظدالبر
تماممعنیباشدبیاضافتونقصانونیزحشووزوائد.
و برکذب باشدیعنیمشتمل بایدصحیح نیزقول و
مبالغتنباشد.طوسیعواملدیگرزیباییقولولفظرا
معنا، روان بیان در الزم انفصاالت و اتصاالت داشتن
خالیبودناززوائدیکهنظامسخنراگسستهمیدارد
ونیزرعایتتقدیموتأخیربهاقتضایمعنادرکالم،نیز
در سخن که معنا بدین مطالب بیان در نظم رعایت
ارائه بعدی کالم نشده تمام کالمی تا و نیاید سخن
احتمال و مغالطه و ابهام از پرهیز همچنین نگردد.
ضدینونیزضرورتاعتدالدرایجازوتطویلوپرهیز
اشتقاقات و کلمات بیان عدم نیز و بیفائده تكرار از

غریبونامانوس.
کالمبعدیخواجهدرتعریفشعر،نسبتلطیفتری
ازلذتوتخیلارائهمیدهد.خواجهکالمخوددراین
بابراباتعریفکالممخیلآغازمیکند.یعنیکالمی
کهدرنفسانفعالایجادمیکندچهاینانفعالبهقبض
باشد تصدیق حاوی کالم این چه بسط، به چه باشد
خواجه تخییل. چه تصدیقیه( قضایای در امور )ربط
تخییلراعاملیمیداندکهدرنفس،تولیدلذتمیکند
وتصدیقنیزکهچونتخییلنوعیانفعالنفسانیاست
تولیدقبول.حالاگربخواهیمتخییلرادرلفظوقول
ظهوربخشیمچهاروجهدراختیارماست:ایقاعیاوزن،
آنچهمسموعازلفظاست،آنچهمفهومازلفظاستونیز
ازهردو.خواجهبهنسبتذاتیتخیلولذتواقفاست
زیرابالصراحهحكممینمایدتصدیقبانیوبرانگیزنده
لذتدرنفسنیستاماتخییلهستفلذاهرچهتخییل
افزونترباشدلذتوحظنفسباالترخواهدبود:»هر
مخّیلتر« لذیذتر و مستبدعتر و غریبتر چه

)همان:۵۹0(.
نیز را استعاره وجه لفظ، زیبایی بیان در خواجه
ارائه مختلفي نمونههاي طریق این در و دارد مدنظر

ميدهد.غضبرالجوجگفتن،شفقرابهخونتشبیه
از بهتراست البته راگلگونگفتن)که کردنوسرخ
قرمزي(زیرالفظگلگونلطافتُگلراتخیلميکندیا
بهعبارتیاقتضایتخیلگلرا.هچنیناستررابچهاسب

نامیدنبهتراستازبچهخر.
استعمال که است این خواجه تأکیدات جمله از
زینتهاياستعاريبرايهرصنف،شاملشرایطخاص
خویشاستودرصنوفدیگربهکاربردنآنهانهتنها
الجرم و هست نیز قبیح که نیست زینت مستوجب
»استعمالیكيبهجايدیگرينشاید«.همچنیناگربه
دنبالبیاناستعاريشیيهستیمبایدازشبیهترینچیز
بدانبهرهگیریمونهازاستعارهايدیگر)زیرامستعاراز
چشم استعاره، در را فرزند مثاًل بود(. قبیح مستعار
مينامندوچشمرانرگس.حالاگرکسيدرخطابتو
درمقاماستعارهفرزندرانرگسبنامد،چوننرگسرااز
چشم)کهخوداستعارهاست(گرفته،کاريقبیحانجام
یعنی تعارف استعاره، شرایط ازجمله نیز است. داده
شناختهبودناست.مثاًلفرزندراجگرگوشهخواندندر
عرفمشهورومتعارفبودامابهعضويدیگرنامیدنو

استعارهنمودن،قبیحاست.
همچنینخواجهیكيازعواملاصليزینتدرکالم
راوزنميداندبهویژهوزنخطابيونهوزنحقیقيکه
درشعرمورداستفادهاست،واینخوددارايپنجمرتبه
است.همچونتساويمصراعهادرطولوقصر،تساوي
عددالفاظمفرد،تساويالفاظمتشابهوحروفمتعادل،
تعادلمقاطعمحدودومقصورونیزتشابهدرخواتیمیا

پایانسخن.
خواجه هشتم مقالت پایاني فصول در هرحال به
تماميموارديکهميتواندسببزیبایيشعرشود)و
الجرملذتناشيازآن(رااظهارودرفصلنهمکهدر
لذت و وجمال بهُحسن رویكرديمجدد است، شعر
داردکهبهویژهبااستنادبهبحثخواجهدربابمحاکات
درفلسفةهنر،جایگاهویژهايداردالبته،نكتهمهمیکه
دراینجابایدمتذکرشویمانستکهخواجهدربیانشعر
آنرا و شعر »در کرده: استفاده بیطوریقا اصطالح از
بیطوریقاخوانندو....«درحالیکهمیدانیمیونانیانشعر
راپوئیتیكامیگفتند)وعربیآنبوطیقا(ونهریطوریقا.
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ریطوریقافنخطابهاستنهشعر.

شبر،  یمایی و لعت 
تعریف تحلیل ضمن نهم مقالة ابتداي در خواجه
شعرکهدرعرفمنطقيکالممخیلخواندهميشودو
درعرفمتأخرانکالمموزونمقفی،بهبررسيوبحث
چنین را خود رأي و پرداخته هرکدام رأي باب در
ميآورد:»چوناینمعانيمقررشدگوییممخیلکالمي
بودکهاقتضايانفعاليکنددرنفسبهبسطیاقبضیا
غیرآنبيارادتورؤیت،خواهآنکالممقتضيتصدیقي
باشدوخواهنباشد.چهاقتضايتصدیقغیرازاقتضاي
تخییل)تخیل(بُود«)همان،ص۵۸7(.ازدیدگاهخواجه
زیرا است. متفاوت تخییل اقتضاي با تصدیق اقتضاي
اقتضای کاماًل وجهي در یکسخن بیان است ممكن
اعتقاد به بنا اما تخییل. صرفاً گاهي و کند تصدیق
خواجه،مردمبهتخییلبیشترازتصدیقگرایشداشته
ونسبتبهآنمطیعترند.زیراهستندمردمانيکهچون
به اماچون شوند متنفر بشنوند مقتضيصدق سخن
اقتضايتخییلهمانرابشنوندازآن،لذِتبسیاربرند:
تخییل مقتضی بتحریفی لذیذ، غیر صادق که »باشد
این بر تأکید ضمن خواجه )همان:۵۸۸( شود« لذیذ
محاکات امر در نفس تعجب و حیرت را علت نكته،
ميداند.بدینعبارتکه»تعجبنفسازمحاکاتبیشتر
ازآنبودکهازصدق،چهمحاکاتلذیذبود«.دراینجا
خواجهدربیانواژةمیمزیسیونانيهمازوجهتخییل
استفادهميکندهممحاکات.فلذااوالًاوهمبهرأيو
را اولینبارمیمزیس براي ابوبشربنمتيکه ترجمة
محاکاتترجمهنموداعتمادداردوهمبهرأيفارابيکه
میمزیسراتخییلترجمهنمودهوایناصطالحرانسبت
فارابي دیدگاه از زیرا بود. شمرده دقیقتر محاکات به
همان ميشود ادبي و هنري آثار ظهور سبب آنچه
را معنا این خواجه کالم فحواي و متن است. تخییل
کاملنشانميدهد:»تصدیققبولحقاستبهحسب
اعتبارمطابقتآنباخارجدرحاليکهدرتخییلانفعال
قول نفس از تعجب و التذاذ جهت از است نفس
حال، حسب به اول پس دیگر. امري بيمالحظت
از بعد و قول بهحسبحال دوم و است. معقولعلیه

تقویم«.)همان:۵۸۸(
است، تخییل مقتضي که اموري بیان در خواجه
کردیم بیان که فوق چهارگونه عوامل همان یعنی
مثالهاییازشاعرانبزرگمیآورد.دربابمثالمخیل
حكیم از زیبایی شعر متانت، و فصاحت حسب به

ابوالقاسمفردوسیمیآورد:
آفتــاب بلنــد  برآيــد  فــردا  چــو 
افراســياب و  ميــدان  و  گــرز  و  مــن 
ونیزمثالمعنيمخیلبهحسبغرابتنظم:

ــت  ــه جف ــي اســت اينك ــوم جهان ــر چــه ش نگ
ازجفــت خوشــی نيايــد تــا پــاره ز جــان نبرنــد 

به قادر ازدیدگاهخواجههیچصناعتيچونشعر
به نفع )خطابت نیست نفس تعجب و التذاذ ایجاد
نیز متأخران اشعار و تخییل( به شعر و کند تصدیق
بیشتربهدنبالچنیناغراضيدرشعرهستندبرخالف
متقدمانکهبهدنبالاغراضمدنيبودهاند.برایناساس
خواجهخودبهتعریفيازشعرميپردازدکهنقشتخییل

ولذتدرآنبسیاربرجستهاست:
انفعالي اقولمخیلکه از مؤلف بود »شعرکالمي
مطلوببهحسبغرضيازاغراضمدنيیاغیرآن،تابع
یا بود مشهور مظنون تصدیقات چون و باشد تخییل
نزدیکبهشهرت،حصرآنممكنباشدوبهحسبآن
آنكه سبب به تخییالت اما و غیرمتعذر انواع اعداد
غیرمشهوربودمحصورنتواندبودچههرچهغریبترو

مستبدعترولذیذتر،مخیلتر«)همان:۵۹0(.
یا تخیلي صفت هرچه خواجه دیدگاه از بنابراین
است.پس لذیذتر باشدآنشعر فراتر تخییليشعري
نسبتذاتيمیانتخیلولذتوجوددارد.علترانیز
خواجهبازميگوید.نفسچونازامريبهصورتمغافصه
را آنچه تا ميبرد بیشتري لذت شود آگاه )ناگهاني(
انتظاردارد،یابهتدریجبهويميرسد.بههمیندلیل
در فكاهیات یا نیزمضحكیات و نادر مسائل که است
نخستینباريکهمورداستماعقرارميگیردلذیذترباشد
والبتهبهتكرارسببنفرتميشود.زیباییونیكویي
اشعارتخییليچناندرنفوسمخاطبانتأثیرگذارونافع
استکهبهتعبیرخواجهشعرارادرسلکانبیاآوردهاند:
»وازجهتقدرتبعضیقدماءشعرابرتصرفتامدر
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نفوسعوامـایشانشعراراباانبیاءدرسلکمشابهت
میآوردهاند«کمااینكهبهنقلصریحاو»دراینروزگار
مؤثرتر منافع بعضی در خطب از نیک اشعار ـ نیز

است«)همان۵۹0(
متداولترین که تناسب رعایت خواجه دیدگاه از
تعریفزیبایيدرتمدناسالمياستدربعضياشعار
به را جانداران آن، ایقاعات که است کمال به چنان
حرکتواهترازدرميآورد.واینبهدلیلنسبتوسیع
عامل مهمترین زیبایي بهعبارتي است. لذت و زیبایي
ایجادلذتدرنفسمخاطباستواینزیبایيتناسب
واعتدالاست.ورودخواجهبهبحثطراغوذیایاهمان
تراژديکهاوآنراوزنيبهغایتلذیذميداندصریحترین
کالمخواجهدرنسبتمیانزیبایيولذتاست.جالب
اینكهخواجهبدیندلیلکهدراینروزگار)قرنهفتم
هجری(تراژدي،کمديودیگرانواعشعرکهنفسرابه
برميانگیزد، فرح و طرب نیز و معاد ذکر یا جنگ
مهجورندشرحآنهارابیشازاینبيفایدهميداند:»و
آنراوزنیبهغایتلذیذبودهـونوعیدیگرمشتملبر
ونوعیمشتملبرامور ذکرشرورورذایلوهجوکسیـ
حربـوجدالوتهییجوغضبوضجرتـونوعی
ـو نفوسشریره تهویل و امورمعاد بر دیگرمشتمل
نوعیدیگرمقتضیطربوفرحـونوعیدیگرمشتمل
برسیاساتونوامیسواخبارملوکـوهمچنینانواع
به مؤدی مرتب خاص اجزائی را نوعی هر و ـ دیگر
ـ نوعی هر مناسب تخیالت و اوزان چون و مقصود-
مقارنآناستعمالمیکردهاندآنراتأثیربیشتربوده
سیاقت آن روزگار این در چون ـ جمله بر و ـ است
صورت زیادت فائده انواع آن شرح از ـ است مهجور

نبندد«)همان:۵۹1(.

مةاکات و تخییپ نبل  واره نییر
امااهمیتمحاکاتوتخییلسببميشودخواجه
فصلدوممقالتنهمرابه»درتحقیقتخییلومحاکات
وبیانوجوهاستعمالآن«اختصاصدهد.ازدیدگاهاو
هو هو، آنكه بهشرط بود مثلچیزي ایراد »محاکات
نباشدمانندحیوانمصورطبیعيرا،وخیالبهحقیقت
محاکاتنفساستاعیانمحسوساتراولیكنمحاکاتي

طبیعي«)همانجا:۵۹1(.بنابراینمحاکاتتقلیدشيء
اعیان از است نفس طبیعي تقلید خیال و است

محسوسات.
ورودبحثمابهمحاکاتنیزاظهاردالیلیافزونتر
درتبییننسبتمیانزیباییولذتازدیدگاهخواجه
آراي )همچون خواجه تعبیر به محاکات بنیاد است.
ارسطودرنخستینبخشبوطیقا(طبعوطبیعتموجود
زندهاستونیزعادت،صناعتوهمچنینتعلیموتعلم.
درطبعهمچونطوطيکهمحاکاتقولانسانميکند
ودرعادت،محاکاتآنچهدرجانونفسکسانياست
کهقادربرمحاکاتاندودرصناعتهمچونکارمصوران
محاکات نوعي خواجه دیدگاه از نیز تعلیم شاعران. و
در است موجود امري تصویر تصویرکردن، زیرا است

نفس.
منظر از لذت. و محاکات میان نسبت بحث اما و
خواجهمحاکاتبرانگیزانندهحسلذتاستزیراچیزي
رادرجانانسانبرميانگیزدکهازنظرتخییلينیزامري
غریبوشگفتاست.بهعبارتيمحاکاتازاینرولذیذ
میباشدکهبرانگیزانندهاینوهمدرانساناستکهدر
ایجادیکشیییاجانبخشیدنبدانقدرتداردونیز
که دارد وجود تخیل نوعي محاکات در که معنا این
سببانگیزشامرشگفتدرانسانميشود.وامرشگفت
بهاینسببمحاکاتصور البتهلذتبرانگیزاست:»و

قبیحومستكره،هملذیذبود«)همان(.
خواجهچونپیشینیانمعتقداستشعربهسهچیز
محاکاتميکند:بهلحنونغمه،بهوزن،ونیزبهنفس
کالممخیل.هرکدامازاینهاقادرندنفسرابهانفعالي
وطیش عیش ایجاد برخيوزنها مثاًل وادارند. سخت

ميکنندوبرخيایجادوقار.
اساساالقتباس،بنیادمباحثخوددربسطمباحث
زیباییشناسیراادبیاتوبویژهشعرقراردادهاستاما
اینبدانمعنانیستکهازهنربویژهنقاشیکاماًلچشم
پوشیدهباشد.ذکرناممانیکهمیدانیمیكیازبزرگترین
ادعا این مؤید است، ساسانی دورة در ایرانی نقاشان
است.خواجهضمنبحثدربابهدفمحاکات،مطابقت
ایدهباتصویررادرسهصورتموردتحلیلوتأملقرار
میدهداینمطابقتازدیدگاهاوگاهمجرداستیعنی
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منظور میکند. نقش را محسوس صورت عین نقاش
خواجهازتجرد،عدمدخالتتخیلدرصورتپردازی
هنریاستونهانتزاعصورتازمادهوگاهمطابقت،
مقارنتحسیناستیعنينقاشدرانتخابصوریکه
قصدنقشآنهاراداردصورتهایپاکهمچونفرشتگان
رابرمیگزیندوگاهمقارنتقبیحاستکهدقیقاًنقطة
مقابلصورپاکاست.همچونانتخابصورتدیوانو
ددانبرایصورتگریونقاشی:»ومطابقتمجردمانند
محاکاتنقاشبودصورتیمحسوسرا،وبتحسینمانند
محاکاتاوصورتفرشتهراوبتقبیحمانندمحاکاتاو
بوددیوراوباشدکهمحاکيغیرحیوانرادرصورت
حیوانيآردیابرمحاکاتغرایبازاوقادرشود.چنانكه
اصحابمانيصورترحمتوغضبرابرنیكوترینو

زشتترینصورتينقشکنند«)همان:۵۹۳(.
ازدیدگاهخواجهمحاکاتشعريبهتحسینوتقبیح
لذیذتراستازمدحوهجو.زیرانفوسانسانيدرنسبت
تا مایلترند تحسیني محاکات به لذت و هنر میان

محاکاتتقبیحی.
نكتهدیگراینكهخواجهعلتوجوديشعررادوامر
تألیف میداند:یكيلذتمحاکات،ودیگريشعفبه
امورهماهنگکهدرجوهرنفسموجوداستازطریق
ارتقایشعردراوجُحسنونظام.»وعلتوجودشعردو
چیزاستایثارلذتمحاکاتـوشعفبهتألیفمتفق
کهدرجوهرنفسمرکوزاستـوبعدازآنبهتهذیب
صناعتـآنرابهتدریجازمرتبهنازلبهمرتبهایکهاز
آنبلندترنباشد-درحسنونظاممیرسانند«)همان:

.)۵۹1

نتیجه گیری
نصیرالدین خواجه دیدگاه از آنكه نهایی نتیجة
ازجملهخصایصنفس طوسیهمچونحكمایدیگر،
انفعالاستوعواملانگیزشاینانفعالتصدیقاستو
تخییل.تصدیققبولنفساستازاسنادامریبهامر
دیگر،همچوننسبتسردیبههوادرقضیه»هواسرد
است«کهخوددربردارندهانفعالنفساستدرقبولو

پذیرشیکامرواقع،بهویژهدرتطابقاینگزارهباامر
تخییل خواجه منظر از اما هوا. سردی یعنی خارجی
از زیرا دارد. نفس در ژرفتری تأثیر و بیشتر قدرت
تخییللذتحاصلمیشودولذتمیلوتالئمنفس

استباامرمطلوبوخواهشدل.
نظریة هنر نظریه بنیادیترین میدانیم سو آن از
نظام در این بنابر است محاکات همان یا میمسیس
از نیز لذت و محاکات میان نسبت خواجه، حكمی
را محاکات خواجه میرود. بشمار کلیدی مباحث
رادرجان زیراچیزي لذتمیداند برانگیزانندهحس
و غریب امري تخییلي نظر از که برميانگیزد انسان
که محاکات میان صورت بدین خواجه است. شگفت
جانمایهخلقآثارهنریوادبیاست)بهویژهبربنیاد
رایارسطوومیدانیمکهدرشناختوتعیینجایگاه
جبهه به او مشایی، و اشراقی گاه اردو دو در خواجه
مشاییتمایلوتعلقبیشتریداردباالخصبااستنادبه
شرحبلندشبراشاراتابنسینا(بازیباییکهدرفلسفه
عقلینوعیتالزمذاتیباهنرداردونیزلذتکهحصول
ازدیدگاه ایجادمیکند. ارتباط است زیباییدرنفس
خواجهچنانكهدرمتنبیانکردیممحاکاتازاینرو
لذیذولذتآورمیباشدکهبرانگیزانندهنوعیوهمدر
انساناستکه:درایجادیکشیییاجانبخشیدنبدان
قدرتداردونیزاینمعناکهدرمحاکاتنوعيتخییل
انسان در شگفت امر انگیزش سبب که دارد وجود
ميشود.وامرشگفتالبتهلذتبرانگیزاست.نكتهبسیار
جالبتوجهاینکهخواجهدربیاناینمعنایاخیربه
جایتأکیدبرصورادبیبرصورمنقوشتأکیدمیکندو
بیانمیکندمحاکاتصورقبیحومستنكرههملذیذ

بَود.
خالصهاینکهازمنظرخواجهزیباییباعثوموجد
لذتاستبهویژهاگرتخیلتمامیعواملوادلهظهور
زیباییرادرامرمخیلاعمازشعروتصویربهکارگیرد.
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