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چكيده

نسبت ميان لذت و زيبايي ازجمله پايدارترین نِسب فلسفي در مباحث مربوط به فلسفه هنر و زيباييشناسي در تاريخ فلسفه
است .آراي تاريخي فالسفه از افالطون و ارسطو تا كانت ،كروچه و هيدگر ،مبنای متقن اين ادعاست.
متفكران مسلمان گرچه متأثر از نهضت ترجمة برخي از مباني را از حكمت يوناني اخذ كردند لكن با انديشه خالق و ذهن
نقاد و در عين حال متأثر از تعاليم اسالمي ،روح جديدي بدان دميدند كما اينكه خواجه نصير در مقالت هشتم اساساالقتباس
گرچه عنوان اين مقالت را خطابه و ريطوريقا نهاد اما مستند خود در تبليغ و وعظ و خطابه را آيه شريفه قرآن قرار داد« :پس
لى سبِيلِ َربِّ َ
ك
خطابت را باين سبب بر جدل بوجهى تقدم باشد و اشارت نص تنزيل آنجا كه فرموده است عز من قائل ،ا ْد ُع إ ِ َ
بِال ْ ِح ْك َم ِة َو ال ْ َم ْو ِع َظ ِة ال ْ َح َسنَ ِة َو جادِل ْ ُه ْم بِالَّتِي ِه َي أَ ْح َس ُن موافق اين ترتيب است» .
و اما در ارتباط با مباحث مربوط به لذت و زيبايي ،خواجه نصير در مقالت فوقالذكر به بحث در مورد لذت و تحليل آن
در ارتباط با زيبايي و ُحسن پرداخت بهويژه كه در آيه مورد اشاره ،حسنه صفت موعظه و احسن ،صفت مجادله است .اين معنا
در كنار بحث محققانه خواجه درباره محاكات و تخييل (كه ترجمه  Mimesisبه عنوان بنياديترين نظريه فلسفه هنر است) در
مقالت نهم اساساالقتباس ،آراي او را ازجمله فصول مورد توجه و ژرف مباحث زيباييشناسي در تمدن اسالمي قرار داده است.
خواجه با تعريف دقيق لذت  شرحي نسبت ًا تفصيلي در باب لذت و الزامات ،شرايط و عوامل مؤثر در ايجاد آن (همچون قوه
حسن و قبيح) ارائه ميدهد .بنابراين نهتنها در مقالت هشتم كه
تخيل و توهم و نيز حيل لطيف ،جودت ترتيب و محاكات صور َ
در مقالت نهم نيز در شرح دقيق مفاهيمي چون تخييل و محاكات به نقش لذت در ايجاد حس زيبايي و نيز ادراك زيباييشناختي
انسان اشاره دارد .خواجه با تأكيد بر اينكه گرايش وسيع مردمان به محاكات و تخيل (بهجاي تصديق) لذت ذاتي محاكات است،
نقش شعر را در ايجاد حس و ادراك زيباشناسانه انسان مورد توجه قرار ميدهد دقيق ًا از آن رو كه سبب التذاذ و تعجب نفس
ميشود.

کلیدواژهها :خواجه نصيرالدين طوسي ،لذت ،زيبايي ،زيباييشناسي ،محاكات ،تخييل
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مقدمه
زيبايي در حكمت يوناني گاه به تناسب و توازن
تعريف ميشد و گاه به كمالي مستور در جوهر شيء.
فلوطين ازجمله كساني بود كه زببايي در شيء را نه
ناشي از تناسب يا عواملي اين چنين كه محصول حضور
خير یا کمال در شيء دانست .اين روايت از زيبايي ،بيش
از تعاريف ديگر موردتوجه و قبول حكماي مسلمان قرار
گرفت .ب هويژه آنگاه كه زیبايي معقول ،كه در اموري
معرفتي ،معنايي و معنوي مورد توجه است ،مدنظر باشد.
همچنین لذت که در نزد حکما موافقت با طبع است
و نقطهمقابل آن الم ،منافرت با طبع ،از كيفيات نفسانى 
اوليه هستند و الجرم بینیاز از تعریف .لیک با این وجود
برخی از حکما سعی کردهاند تعریفی از این دو ارائه
دهند .بهعنوان مثال جرجانی در التعریفات لذت را
چنین تعریف میکند« :اللذه ادراک االمالئم من حیث
انه المالئم کطعم الحالوه عند حاسه الذوق و النور عند
البصر و حضور المرجو عند القوه الوهمیه واالمور الماضیه
عند القوه الحافظه تتلذ بتذکرها » (جرجانی2010،
 )160:یعنی  لذت ادراك ماليم است ،از آن جهت كه
ماليم است .مانند شيرينى نزد حس چشایى و نور براى 
چشم و اميدوارى نزد خيال و خاطرات گذشتهاى كه
حافظه از ياد آنها شادمان مىشود .در این میان صرف
ادراك  ماليم ،ايجاد لذت در نفس نمىكند مگر در
ُمد ِرک میلی موجود باشد .تعریف ابنسینا در االشارات و
التنبیهات (که بنا به شرح آن توسط خواجه نصیر ،موثر
بر ادراک او از لذت بوده) روشنگر است « :إن اللذة هي
إدراك و نيل لوصول ما هو عند المدرك كمال و خير من
حيث هو كذلك ،و األلم هو إدراك و نيل لوصول ما هو
عند المدرك آفة و شر» (ابن سینا )137 :1375 ،یعنی
لذت عبارت است از ادراك و نيل به دستيابى به آنچه
نزد ُمدرك كمال و خير است ،از جهت كمال و خير
بودن آن ،و الم نیز ادراک و و نيل به دستيابى به آنچه
نزد ُمدرك  آفت و شر است .در این تعریف منظور از
ادراک ،علم است و مقصود از نيل ،انفعال و حالتپذيرى 
نفس .و این بدان معناست که صرف ادراک ،تولید لذت
نمیکند بل ضروری است با انفعال نفس همراه باشد.
«خالصه اینکه لذت از كيفيات نفسانى اوليه است

كه فقط نسبت به شرايط و علل آن ،مىتوان
آن را تعريف كرد .مثل اينكه بگوييم :لذت
ِ
طبيعت موجود زنده است.
ناشى از فعل موافق

لذت يا جسمانى است و يا نفسانى .لذت جسمانى 
از احساسات جسمانى  متعلق به يك  محسوس
معين به وجود مىآيد .لذت نفسانى از ادراك كمال
به وجود مىآيد .اگر شخص صاحب ادراك معتقد
باشد كه اتصاف به علم كمال است الجرم از دست
يافتن به علم لذت مىبرد .بهتر است لذت ناشى از
ادراك كمال را سرور و شادمانى و خوشحالى يا
بهجت و سعادت بنامند .زيرا اين حاالت تمام
جوانب نفس را فرامىگيرد و به حس معينى 
اختصاص ندارد» (صلیبا.)553  :1366 ،

پیشینة پزوهش
اين مقاله  با روش تحلیلی  -تفسیری و در چارچوب
نظری تحلیل محتوا  نسبت كليدي و بنيادي ميان لذت
و زيبايی ،كه ازجمله بنياديترين مباحث فلسفه هنر و
زيباييشناسي است را در آراي خواجه نصيرالدين طوسي
مورد بحث و پژوهش قرار ميدهد .گفتنی است در باب
این موضوع تا به حال در ایران تحقیق و پژوهش مستقلی
صورت نگرفته و به جرات میتوان گفت هیچ محققی
خواجه نصیر را بهعنوان یک زیباییشناس مورد توجه
قرار نداده است مگر یک مقاله با عنوان «تبیین مبانی
زیباشناسانه اندیشههای خواجه نصیر و روسو در تربیت
هنری کودکان» نوشتة نهضت صفایی و دیگران در
نشریه پژوهشنامه تربیتی و نیز مقالهای که نگارنده در
سالهای پیش با عنوان «نظریه محاکات در اندیشه
خواجه نصیرالدین طوسی» نگاشته و در کتاب حکمت،
هنر و زیبایی به چاپ رسید.
الف :خواجه نصیر و نسبت میان لذت و زیبایی
خواجه نصیرالدین طوسی (۶۷۲-۵۹۷ه.ق ).حکیم،
ریاضیدان ،سیاستمدار و متکلم بزرگ شیعه در قرن
هفتم هجری است .نقش او در تکامل اندیشه شیعی و
حفظ میراث فرهنگی ایران از دستبرد و تاراج مغول
بیبدیل است .آثار او در قلمرو اخالق ،منطق ،فلسفه،
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کالم ،ریاضیات و نجوم از درخشانترین آثار علمی ایرانی
ـ اسالمی محسوب میشوند .آثار و رسائلی همچون
اخالق ناصری ،اوصافاالشراف ،اساساالقتباس ،شرح
االشارات ،تجرید االعتقاد ،جامع الحساب ،زیج ایلخانی و
تذکرة فی علم الهیئة در علم نجوم ،از آثار مهم و مشهور
او هستند .از شاهکارهای علمی و فنی او ساختن
رصدخانه مراغه با همراهی قطبالدین شیرازی و در کنار
آن بنیادگذاری کتابخانه مراغه با بیش از  ۴۰۰هزار جلد
کتاب است .وی را احیاگر فلسفه و مبتکر روش فلسفی
در کالم شیعه دانستهاند.
اساساالقتباس که مباحث آن مبنای نظری این
مقاله است یکی از مهمترین آثار خواجه نصیر در علم
منطق بوده و پس از شفای ابنسینا مهمترین اثر در علم
منطق محسوب میشود .خواجه در مقدمه خود بر این
اثر ،منطق را بنیاد علوم خوانده و از همین رو اثر خویش
را اساساالقتباس مینامد« :و چون این علم به نسبت با
دیگر علوم خاصه اقسام حکمت بهمثابة قاعده و بنیاد
است ،این مجموع را بر اساساالقتباس موسوم کرد»
(طوسی.)۳ :1355،
سخن ما در این مقاله تبیین نگره زیباشناسانه
خواجه بهویژه نسبت لذت و زیبایی البته از منظر اخالقی
است.
از دیدگاه این متکلم و حکیم بزرگ شیعی ،شيء
زیبا و جميل ،شیئ مختا ِر محمود و لذيذ است بنابراين
از ديدگاه او همچون تمامي زيباييشناسان ،ميان زيبايي
و لذت نسبتي ذاتي وجود دارد لكن خواجه نصيرالدين،
شیی جمیل را از این رو مختار ،محمود و لذيذ ميداند
که در متن آن خيريتي وجود دارد و نه عواملی دیگر.
خواجه در مقدمات چنین بحثی ابتدا نسبت میان خير و
لذت را تبيين میکند .این نسبت البته بحثی دامنهدار
در میان حکما و فالسفه بهویژه پس از نامداری چون
ارسطوست .از ديدگاه خواجه افضل خيرات ،خيري است
كه عام و مدوام بوده و نافع در وصول به ام ِر مطلوب لذاته
باشد .مث ً
ال خيري كه در اكثر وجوه خير باشد بهتر است
تا خيري كه وجوه كمتري از خيريت دارد .همچنين
حكمت كه معرفت بر حقتعالي است نفعش عظيمتر
است از عبادت كه نفعش صرفاً استحقاق ثواب است .نیز

خير فاضل بهتر از خير مفضول است مانند كفایت كه از
جمال بهتر است و خير مستقر همچون صحت كه از
خير نامستقر همچون لذت بهتر است (همان.)553 :
خواجه تهذيب قوت نطقي را حكمت و عدالت،
تهذیب قوت غضبي را شجاعت و تهذيب قوت شهوي را
عفت ميخواند .وی قول مشهور حكما در حصر فضیلت
به حکمت ،شجاعت ،عفت و عدالت (همان فضائل اربعه
مشهور) را دقيق ندانسته و اموري چون سخاوت (كه
فعل جميل است به بذل مال) و نيز مروت ،تواضع،
تازهرويي ،بزرگهمتي ،حلم واصالت رأي را نيز ازجمله
انواع قريب فضيلت برميشمارد .گرچه تمامي اينها
ميتواند مجتمع در همان فضايل چهارگانه باشد و البته
بسياري فضايل ديگر كه ذيل فضايل فوق قرار ميگيرند
همچون حيا كه ذيل عفت قرار ميگيرد يا ايثار كه تحت
سخاوت قرار میگیرد.
خواجه مخالفت هوی را همچون فضايل مستوجب
مدح ميداند زيرا اتباع هوی ،منافي فضيلت است و عناد
با آن مستدعي ظهور فضيلت .خواجه براي هر فضيلتي
مقتضيات مدح را روشن ساخته و مقتضيات ذم آنها را
اضدادشان خوانده است .اين بحث خود مبناي تقسيم
منفعت معرفت فضايل به دو وجه ،منافرات (مخالف
طبع) و ديگر اوصافی که مقتضي تصديق است ،ميباشد:
«و چون مقتضيات مدح معلوم شود ـ مقتضيات ذم
اضداد آن بود ـ و منفعت معرفت فضايل در اين صناعت
بدو وجه بود ـ يكى در منافرات ـ و ديگر در باب اوصافى 
كه مقتضى تصديق قائل بود» (همان.)554 ،
خواجه در فصل چهارم اساساالقتباس و در باب «در
اعداد انواع متعلق به مشاجرات» ضمن تعريف شكايت و
نيز مقتضيات مختلف و متفاوت آن به بحث در مورد
ماهيت فعل جابران و ظالمان پرداخته و انجام اين اعمال
از سوي آنان را به دليل وجود نفع يا لذتي ميداند كه در
اينگونه اعمال وجود دارد .از اين رو كه خواجه نفع را در
بخشهاي پيشين شرح داده به بحث در مورد لذت
پرداخته و آن را رسيدن اثري از حسي ظاهري يا باطني
به نفس دانسته كه با طبيعت نفس موافق و هماهنگ
باشد .اين توافق و هماهنگي سبب لذت و ضد آن سبب
درد و تألم ميشود« :لذت حركت نفس است بر سبيل
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توجه به هيأتي خاص به سبب اثري كه از حس ظاهر يا
باطن ناگاه به او رسد از حول امري كه به نسبت با آن
حس طبيعي بود و آن محرك لذيذ بود و ضدش مولم و
تحريك يا به طبيعت كند يا به حسب عادت» (همان،
ص  .)555از دیدگاه خواجه آنچه سبب تحريك نفس و
الجرم احساس لذت ميشود طبیعی یا از روی عادت
است .به عبارت دیگر ممکن است بر حسب عادت رخ
دهد« :پس امور طبيعي و عادي و خلقي لذيذ
بود»(همان) .از ديدگاه خواجه آنچه طبيعتاً سبب ايجاد
لذت در نفس ميشود اموري است همچون خواب،
استراحت و آسايش كه در مقابل اين امور جديبودن و
مداومت بر كار ،به سبب غیرطبیعی بودن سبب تألم
است .گاه نیز ممكن است ايجاد لذت نه بهصورت طبيعي
كه متأثر از يك رأي يا انديشه باشد كه آن را لذت عقلي
يا نطقي ميخوانند و اين در نقطة مقابل طبيعي قرار
دارد .مث ً
ال شنودن انجام كاري خير يا رؤيت فعلي زيبا
سبب لذت عقلي ميشود .از ديدگاه خواجه تخيل انساني
در لذت تابع حس است كه بهصورت تذكر يا تأمل رخ
ميدهد .حس ،لذت نفسي را در امر حاضر ادراك ميكند
و لذت امر گذشته را به تذكر و لذت امري كه بايد منتظر
آن بود را به تأمل .منظور خواجه آن است كه ايجاد حس
لذت در نفس ،صرفاً به رؤيت مستقيم و بالواسطه حسي
با امور لذيذ ختم نميشود بلكه انسان قادر است با تذكر
آنچه در قبل صورت گرفته و آنچه در آينده ميتواند رخ
دهد در نفس خويش احساس لذت كند .برخي لذات از
نظر قوت ،شهوي هستند چون مباشرت ،فکاهیات و
مضاحكه ،برخي از نظر غضب قوي هستند همچون غلبه
و صيد (خواجه مسائلی چون شطرنج ،نرد و گوي زدن را
از این قبیل میداند) .همچنين برخي امور بهواسطة غلبة
عدل لذيذند و برخي بهواسطة ظلم و تلبيس .لذت
كرامت نيز هست كه ازجمله لذات نطقي است .همچنين
خواجه ازجمله عوامل ايجاد لذت را قوة خيال ميداند كه
در تذكر و تأمل گذشته و آينده ميتواند عامل ظهور
لذت در نفس شود.
از دیدگاه طوسی وهم نیز ازجمله عوامل لذت است،
زيرا خالصی از خوف كه به دليل تأثير وهم ايجاد ميشود
سبب ظهور لذت در نفس ميشود .همچنين فعل زيبا و

جميلي چون سخاوت و انفعال جميلي چون تحمل
ازجمله لذات نطقي و عقلي هستند.
خواجه سپس فتح بابي میکند که نزديكترين
حيل لطيف (كه
نسبت با زبياييشناسي هنري دارد .وي َ
بنا به فرهنگ آن زمان و با استناد به علمالحيل ،بايد آنها
را صناعات ظريفه دانست) نيكويي تناسب (جودت و
زیبایی ترکیب) و محاكات صور زيبا را ازجمله عوامل
اصلي ايجاد لذت در نفس برميشمرد و بهويژه محاكات
صور زیبا و زشت یا حسن و قبیح را بهواسطة قدرت
توهم در آنها ميداند .همچنين خواجه تجديد احوال از
جهت وقوف بر امری شگفت و غریب و نیز تكرار آن در
نفس از جهت سهولت ادراك را عواملي در زيباييشناسي
حيل و صنايع برميشمارد« :و ادراك مألوف و معتاد هم
َ
به اين سبب لذيذ بود» (همان.)556 ،

زیباییشناسی ادبی از منظر خواجه
خواجه پس از تفصیل بحث فوق و در بابی با عنوان
«فن سوم :در توابع و آنچه بدان ماند» به بحث در باب
زیباییشناسی ادبی یا تحسينات و تزئينات خطابت
پرداخته و آن را در سه صنف متمايز نموده ارائه میدهد:
آنچه متعلق به لفظ است ،آنچه متعلق به ترتيب است و
آنچه اصطالحاً اآلخذ بالوجوه میخوانندیعنی استفاده از
امور خارجی برای توصیف شیی که دو نوع دارد نوعی به
هیات لفظ بازمیگردد مانند بلندی و پستی و نرمی ادای
لفظ و نوعی به گوینده لفظ باز می گردد تا آنچه ادا
میکند مقبول افتد در مدح و ثنای خویش .بنابراين
خواجه زينت و زيبايي را در اين سه وجه مورد تأمل قرار
ميدهد .از دیدگاه او زیبایی در لفظ از یکسو زیبایی در
بیان است با رعایت اخالق و عفت در کالم همچون بیان
«او ره عفت نسپرد» به جای «او زنا کرد» و از دیگر سو
استعاره و تشبيه« :چنانك اگر خواهند گفت خيانتى كرد
ـ گويند دست كشيده نداشت ـ و يا خواهند گفت زنا
كرد ـ گويند طريق عفت نسپرد ـ و زينت سخن به تغيير
لفظ بود ـ و آن استعارت و تشبيه بود ـ و استعارت به
عدول باشد از معنى  به مثل ـ چنانك  دل را پادشاه
خوانند يا به ضد ـ چنانك سياه را كافور خوانند» (همان،
ص .)576
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در باب زیبایی لفظ خواجه معتقد است لفظ باید
معتدل باشد ،یعنی نه رکیک باشد و نه در متانت ،به
افراط ظاهر شده باشد .به عبارتی در رکاکت همچون
زبان برخی عوام رکیک نباشد و در متانت نیز دارای
تکلف نباشد که از درک همگان خارج شود .فصاحت نیز
ازجمله عواملی اصلی زیبایی قول است یعنی لفظ دال بر
تمام معنی باشد بیاضافت و نقصان و نیز حشو و زوائد.
و نیز قول باید صحیح باشد یعنی مشتمل بر کذب و
مبالغت نباشد .طوسی عوامل دیگر زیبایی قول و لفظ را
داشتن اتصاالت و انفصاالت الزم در بیان روان معنا،
خالی بودن از زوائدی که نظام سخن را گسسته میدارد
و نیز رعایت تقدیم و تأخیر به اقتضای معنا در کالم ،نیز
رعایت نظم در بیان مطالب بدین معنا که سخن در
سخن نیاید و تا کالمی تمام نشده کالم بعدی ارائه
نگردد .همچنین پرهیز از ابهام و مغالطه و احتمال
ضدین و نیز ضرورت اعتدال در ایجاز و تطویل و پرهیز
از تکرار بیفائده و نیز عدم بیان کلمات و اشتقاقات
غریب و نامانوس.
کالم بعدی خواجه در تعریف شعر ،نسبت لطیفتری
از لذت و تخیل ارائه میدهد .خواجه کالم خود در این
باب را با تعریف کالم مخیل آغاز میکند .یعنی کالمی
که در نفس انفعال ایجاد میکند چه این انفعال به قبض
باشد چه به بسط ،چه این کالم حاوی تصدیق باشد
(ربط امور در قضایای تصدیقیه) چه تخییل .خواجه
تخییل را عاملی میداند که در نفس ،تولید لذت میکند
و تصدیق نیز که چون تخییل نوعی انفعال نفسانی است
تولید قبول .حال اگر بخواهیم تخییل را در لفظ و قول
ظهور بخشیم چهار وجه در اختیار ماست :ایقاع یا وزن،
آنچه مسموع از لفظ است ،آنچه مفهوم از لفظ است و نیز
از هر دو .خواجه به نسبت ذاتی تخیل و لذت واقف است
زیرا بالصراحه حکم مینماید تصدیق بانی و برانگیزنده
لذت در نفس نیست اما تخییل هست فلذا هرچه تخییل
افزونتر باشد لذت و حظ نفس باالتر خواهد بود« :هر
مخیلتر»
چه غریبتر و مستبدعتر و لذیذتر
ّ
(همان.)590:
خواجه در بیان زیبایی لفظ ،وجه استعاره را نیز
مدنظر دارد و در این طریق نمونههاي مختلفي ارائه

ميدهد .غضب را لجوج گفتن ،شفق را به خون تشبیه
کردن و سرخ را گلگون گفتن (که البته بهتر است از
قرمزي) زيرا لفظ گلگون لطافت ُگل را تخیل ميكند یا
بهعبارتی اقتضای تخیل گل را .هچنين استر را بچه اسب
ناميدن بهتر است از بچهخر.
از جمله تأكيدات خواجه اين است كه استعمال
زينتهاي استعاري براي هر صنف ،شامل شرايط خاص
خویش است و در صنوف ديگر بهكار بردن آنها نهتنها
مستوجب زينت نیست که قبيح نيز هست و الجرم
«استعمال يكي بهجاي ديگري نشايد» .همچنين اگر به
ي هستیم بايد از شبيهترين چيز
دنبال بيان استعاري شی 
بدان بهره گيریم و نه از استعارهاي ديگر (زيرا مستعار از
مستعار قبيح بود) .مث ً
ال فرزند را در استعاره ،چشم
مينامند و چشم را نرگس .حال اگر كسي در خطابت و
در مقام استعارهفرزند را نرگس بنامد ،چون نرگس را از
چشم (كه خود استعاره است) گرفته ،كاري قبيح انجام
داده است .نيز ازجمله شرايط استعاره ،تعارف یعنی
شناخته بودن است .مث ً
ال فرزند را جگرگوشه خواندن در
عرف مشهور و متعارف بود اما به عضوي ديگر ناميدن و
استعاره نمودن ،قبيح است.
همچنين خواجه يكي از عوامل اصلي زينت در كالم
را وزن ميداند به ویژه وزن خطابي و نه وزن حقيقي كه
در شعر مورد استفاده است ،و این خود داراي پنج مرتبه
است .همچون تساوي مصراعها در طول و قصر ،تساوي
عدد الفاظ مفرد ،تساوي الفاظ متشابه و حروف متعادل،
تعادل مقاطع محدود و مقصور و نيز تشابه در خواتيم يا
پايان سخن.
به هرحال در فصول پاياني مقالت هشتم خواجه
تمامي مواردي كه ميتواند سبب زيبايي شعر شود (و
الجرم لذت ناشي از آن) را اظهار و در فصل نهم كه در
شعر است ،رويكردي مجدد به ُحسن و جمال و لذت
دارد كه بهويژه با استناد به بحث خواجه در باب محاكات
در فلسف ة هنر ،جايگاه وي ژهاي دارد البته ،نکته مهمی که
در اینجا باید متذکر شویم انست که خواجه در بیان شعر
از اصطالح بیطوریقا استفاده کرده« :در شعر و آنرا
بیطوریقا خوانندو  »....در حالیکه میدانیم یونانیان شعر
را پوئیتیکا میگفتند (و عربی آن بوطیقا) و نه ریطوریقا.
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ریطوریقا فن خطابه است نه شعر.
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شعر ،زیبایی و لذت
خواجه در ابتداي مقالة نهم ضمن تحليل تعريف
شعر كه در عرف منطقي كالم مخيل خوانده ميشود و
در عرف متأخران كالم موزون مقفی ،به بررسي و بحث
در باب رأي هركدام پرداخته و رأي خود را چنين
ميآورد« :چون اين معاني مقرر شد گوييم مخيل كالمي
بود كه اقتضاي انفعالي كند در نفس به بسط يا قبض يا
يارادت و رؤيت ،خواه آن كالم مقتضي تصديقي
غير آن ب 
باشد و خواه نباشد .چه اقتضاي تصديق غير از اقتضاي
تخييل (تخيل) بُود» (همان ،ص  .)587از ديدگاه خواجه
اقتضاي تصديق با اقتضاي تخیيل متفاوت است .زيرا
ممكن است بيان يك سخن در وجهي كام ً
ال اقتضای
تصديق كند و گاهي صرفاً تخييل .اما بنا به اعتقاد
خواجه ،مردم به تخييل بيشتر از تصديق گرايش داشته
و نسبت به آن مطيعترند .زيرا هستند مردماني كه چون
سخن مقتضي صدق بشنوند متنفر شوند اما چون به
اقتضاي تخييل همان را بشنوند از آن ،لذتِ بسيار برند:
«باشد که صادق غیر لذیذ ،بتحریفی مقتضی تخییل
لذیذ شود» (همان )588:خواجه ضمن تأكيد بر اين
نكته ،علت را حيرت و تعجب نفس در امر محاكات
ميداند .بدين عبارت كه «تعجب نفس از محاكات بيشتر
از آن بود كه از صدق ،چه محاكات لذيذ بود» .در اينجا
خواجه در بيان واژة ميمزيس يوناني هم از وجه تخييل
استفاده ميكند هم محاكات .فلذا اوالً او هم به رأي و
ترجمة ابو بشر بن متي كه براي اولينبار ميمزيس را
محاكات ترجمه نمود اعتماد دارد و هم به رأي فارابي كه
ميمزيس را تخييل ترجمه نموده و اين اصطالح را نسبت
به محاكات دقيقتر شمرده بود .زيرا از ديدگاه فارابي
آنچه سبب ظهور آثار هنري و ادبي ميشود همان
تخييل است .متن و فحواي كالم خواجه اين معنا را
كامل نشان ميدهد« :تصديق قبول حق است به حسب
اعتبار مطابقت آن با خارج درحاليكه در تخييل انفعال
نفس است از جهت التذاذ و تعجب از نفس قول
بيمالحظت امري ديگر .پس اول به حسب حال،
معقولعليه است .و دوم به حسب حال قول و بعد از

تقويم»(.همان)588  :
خواجه در بيان اموري كه مقتضي تخييل است،
یعنی همان عوامل چهارگونه فوق که بیان کردیم
مثالهایی از شاعران بزرگ میآورد .در باب مثال مخیل
به حسب فصاحت و متانت ،شعر زیبایی از حکیم
ابوالقاسم فردوسی میآورد:
چــو فــردا برآيــد بلنــد آفتــاب
مــن و گــرز و ميــدان و افراســياب
و نيز مثال معني مخيل به حسب غرابت نظم:
نگــر چــه شــوم جهانــي اســت اينكــه جفــت
ازجفــت خوشــی نيايــد تــا پــاره ز جــان نبرنــد
از ديدگاه خواجه هيچ صناعتي چون شعر قادر به
ايجاد التذاذ و تعجب نفس نيست (خطابت نفع به
تصديق كند و شعر به تخييل) و اشعار متأخران نيز
بيشتر به دنبال چنين اغراضي در شعر هستند برخالف
متقدمان كه به دنبال اغراض مدني بودهاند .بر اين اساس
خواجه خود به تعريفي از شعر ميپردازد كه نقش تخييل
و لذت در آن بسيار برجسته است:
«شعر كالمي بود مؤلف از اقول مخيل كه انفعالي
مطلوب به حسب غرضي از اغراض مدني يا غير آن ،تابع
تخييل باشد و چون تصديقات مظنون مشهور بود يا
نزديك به شهرت ،حصر آن ممكن باشد و به حسب آن
اعداد انواع غيرمتعذر و اما تخييالت به سبب آنكه
غيرمشهور بود محصور نتواند بود چه هرچه غريبتر و
مستبدعتر و لذيذتر ،مخيلتر» (همان.)590 :
بنابراين از ديدگاه خواجه هرچه صفت تخيلي يا
تخييلي شعري فراتر باشد آن شعر لذيذتر است .پس
نسبت ذاتي ميان تخيل و لذت وجود دارد .علت را نيز
خواجه بازميگويد .نفس چون از امري بهصورت مغافصه
(ناگهاني) آگاه شود لذت بيشتري ميبرد تا آنچه را
انتظار دارد ،يا بهتدريج به وي ميرسد .به همين دليل
است كه مسائل نادر و نيز مضحكيات يا فكاهيات در
نخستينباري كه مورد استماع قرار ميگيرد لذيذتر باشد
و البته به تكرار سبب نفرت ميشود .زيبايی و نيكويي
اشعار تخييلي چنان در نفوس مخاطبان تأثيرگذار و نافع
است كه به تعبير خواجه شعرا را در سلك انبيا آوردهاند:
«و از جهت قدرت بعضى قدماء شعرا بر تصرف تام در
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نفوس عوام ـ ايشان شعرا را با انبياء در سلك مشابهت
مىآوردهاند» كما اينكه به نقل صريح او «در اين روزگار
نيز ـ اشعار نيك  از خطب در بعضى  منافع مؤثرتر
است»(همان )590
از ديدگاه خواجه رعايت تناسب كه متداولترين
تعريف زيبايي در تمدن اسالمي است در بعضي اشعار
چنان به كمال است كه ايقاعات آن ،جانداران را به
حركت و اهتراز درميآورد .و اين به دليل نسبت وسيع
زيبايي و لذت است .بهعبارتي زيبايي مهمترين عامل
ايجاد لذت در نفس مخاطب است و اين زيبايي تناسب
و اعتدال است .ورود خواجه به بحث طراغوذیا يا همان
تراژدي که او آن را وزني به غايت لذيذ ميداند صريحترين
كالم خواجه در نسبت ميان زيبايي و لذت است .جالب
اینکه خواجه بدین دليلكه در اين روزگار (قرن هفتم
هجری) تراژدي ،كمدي و ديگر انواع شعر كه نفس را به
جنگ يا ذکر معاد و نیز طرب و فرح برميانگيزد،
مهجورند شرح آنها را بيش از اين بيفايده ميداند« :و
آن را وزنى به غايت لذيذ بوده ـ و نوعى ديگر مشتمل بر
ذكر شرور و رذايل و هجو كسى ـ و نوعى مشتمل بر امور
حرب ـ و جدال و تهييج و غضب و ضجرت ـ و نوعى 
ديگر مشتمل بر امور معاد و تهويل نفوس شريره ـ و
نوعى ديگر مقتضى طرب و فرح ـ و نوعى ديگر مشتمل
بر سياسات و نواميس و اخبار ملوك ـ و همچنين انواع
ديگر ـ و هر نوعى  را اجزائى  خاص مرتب مؤدى  به
مقصود -و چون اوزان و تخيالت مناسب هر نوعى  ـ
مقارن آن استعمال مىكردهاند آن را تأثير بيشتر بوده
است ـ و بر جمله ـ چون در اين روزگار آن سياقت
مهجور است ـ از شرح آن انواع فائده زيادت صورت
نبندد» (همان.)591 :

محاکات و تخییل نزد خواجه نصیر
اما اهميت محاكات و تخييل سبب ميشود خواجه
فصل دوم مقالت نهم را به «در تحقيق تخييل و محاكات
و بيان وجوه استعمال آن» اختصاص دهد .از ديدگاه او
«محاكات ايراد مثل چيزي بود به شرط آنكه هو ،هو
نباشد مانند حيوان مصور طبيعي را ،و خيال به حقيقت
محاكات نفس است اعيان محسوسات را وليكن محاكاتي

طبيعي» (همانجا .)591 :بنابراين محاكات تقليد شيء
است و خيال تقليد طبيعي نفس است از اعيان
محسوسات.
ورود بحث ما به محاکات نیز اظهار دالیلی افزونتر
در تبیین نسبت میان زیبایی و لذت از دیدگاه خواجه
است .بنياد محاكات به تعبير خواجه (همچون آراي
ارسطو در نخستین بخش بوطیقا) طبع و طبیعت موجود
زنده است و نیز عادت ،صناعت و همچنین تعليم و تعلم.
در طبع همچون طوطي كه محاكات قول انسان ميكند
و در عادت ،محاکات آنچه در جان و نفس كساني است
كه قادر بر محاكاتاند و درصناعت همچون كار مصوران
و شاعران .تعليم نیز از ديدگاه خواجه نوعي محاكات
است زيرا تصويركردن ،تصویر امري موجود است در
نفس.
و اما بحث نسبت میان محاکات و لذت .از منظر
خواجه محاكات برانگیزاننده حس لذت است زيرا چيزي
را در جان انسان برميانگيزد که از نظر تخييلي نيز امري
غريب و شگفت است .به عبارتي محاکات از این رو لذیذ
میباشد كه برانگیزاننده این وهم در انسان است كه در
ایجاد یک شیی یا جانبخشيدن بدان قدرت دارد و نیز
این معنا که در محاکات نوعي تخيل وجود دارد كه
سبب انگيزش امر شگفت در انسان ميشود .و امر شگفت
البته لذتبرانگیز است« :و به اين سبب محاكات صور
قبيح و مستکره ،هم لذيذ بود» (همان).
خواجه چون پيشينيان معتقد است شعر به سه چیز
محاكات ميكند :به لحن و نغمه ،به وزن ،و نیز به نفس
کالم مخيل .هركدام از اينها قادرند نفس را به انفعالي
سخت وادارند .مث ً
ال برخيوزنها ايجاد عيش و طیش
ميكنند و برخي ايجاد وقار.
اساساالقتباس ،بنیاد مباحث خود در بسط مباحث
زیباییشناسی را ادبیات و بویژه شعر قرار داده است اما
این بدان معنا نیست که از هنر بویژه نقاشی کام ً
ال چشم
پوشیده باشد .ذکر نام مانی که میدانیم یکی از بزرگترین
نقاشان ایرانی در دورة ساسانی است ،مؤید این ادعا
است .خواجه ضمن بحث در باب هدف محاكات ،مطابقت
ایده با تصویر را در سه صورت مورد تحلیل و تأمل قرار
میدهد این مطابقت از دیدگاه او گاه مجرد است یعنی
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نقاش عین صورت محسوس را نقش میکند .منظور
خواجه از تجرد ،عدم دخالت تخیل در صورت پردازی
هنری است و نه انتزاع صورت از ماده  و گاه مطابقت،
مقارن تحسين است يعني نقاش در انتخاب صوری که
قصد نقش آنها را دارد صورتهای پاک همچون فرشتگان
را برمیگزیند و گاه مقارن تقبیح است که دقیقاً نقطة
مقابل صور پاک است .همچون انتخاب صورت دیوان و
ددان برای صورتگری و نقاشی« :و مطابقت مجرد مانند
محاکات نقاش بود صورتی محسوس را ،و بتحسین مانند
محاکات او صورت فرشته را و بتقبیح مانند محاکات او
بود دیو را و باشد كه محاكي غير حيوان را در صورت
حيواني آرد يا بر محاكات غرايب از او قادر شود .چنانكه
اصحاب ماني صورت رحمت و غضب را بر نيكوترين و
زشتترين صورتي نقش كنند» (همان.)593 :
از ديدگاه خواجه محاكات شعري به تحسين و تقبيح
لذیذتر است از مدح و هجو .زيرا نفوس انساني در نسبت
ميان هنر و لذت به محاكات تحسيني مايلترند تا
محاکات تقبیحی.
نکته دیگر اینکه خواجه علت وجودي شعر را دو امر
میداند :يكي لذت محاكات ،و ديگري شعف به تأليف
امور هماهنگ که در جوهر نفس موجود است از طریق
ارتقای شعر در اوج ُحسن و نظام« .و علت وجود شعر دو
چيز است ايثار لذت محاكات ـ و شعف به تأليف متفق
كه در جوهر نفس مركوز است ـ و بعد از آن به تهذيب
صناعت ـ آن را بهتدريج از مرتبه نازل به مرتبهاى كه از
آن بلندتر نباشد -در حسن و نظام مىرسانند» (همان:
.)591

نتیجهگیری
نتیجة نهایی آنکه از دیدگاه خواجه نصیرالدین
طوسی همچون حکمای دیگر ،ازجمله خصایص نفس
انفعال است و عوامل انگیزش این انفعال تصدیق است و
تخییل .تصدیق قبول نفس است از اسناد امری به امر
دیگر ،همچون نسبت سردی به هوا در قضیه «هوا سرد
است» که خود دربردارنده  انفعال نفس است در قبول و

پذیرش یک امر واقع ،بهویژه در تطابق این گزاره با امر
خارجی یعنی سردی هوا .اما از منظر خواجه تخییل
قدرت بیشتر و تأثیر ژرفتری در نفس دارد .زیرا از
تخییل لذت حاصل میشود و لذت میل و تالئم نفس
است با امر مطلوب و خواهش دل.
از آن سو میدانیم بنیادیترین نظریه هنر نظریة
میمسیس یا همان محاکات است بنابر این در نظام
حکمی خواجه ،نسبت میان محاکات و لذت نیز از
مباحث کلیدی بشمار میرود .خواجه محاكات را
برانگیزاننده حس لذت میداند زيرا چيزي را در جان
انسان برميانگيزد که از نظر تخييلي امري غريب و
شگفت است .خواجه بدین صورت میان محاکات که
جانمایه خلق آثار هنری و ادبی است (به ویژه بر بنیاد
رای ارسطو و میدانیم که در شناخت و تعیین جایگاه
خواجه در دو اردو گاه اشراقی و مشایی ،او به جبهه
مشایی تمایل و تعلق بیشتری دارد باالخص با استناد به
شرح بلندش بر اشارات ابن سینا) با زیبایی که در فلسفه
عقلی نوعی تالزم ذاتی با هنر دارد و نیز لذت که حصول
زیبایی در نفس است ارتباط ایجاد میکند .از دیدگاه
خواجه چنانکه در متن بیان کردیم محاکات از این رو
لذیذ و لذتآور میباشد كه برانگیزاننده نوعی وهم در
انسان است كه :در ایجاد یک شیی یا جانبخشيدن بدان
قدرت دارد و نیز این معنا که در محاکات نوعي تخيیل
وجود دارد كه سبب انگيزش امر شگفت در انسان
ميشود .و امر شگفت البته لذتبرانگیز است .نکته بسیار
جالب توجه این که خواجه در بیان این معنای اخیر به
جای تأکید بر صورادبی بر صور منقوش تأکید میکند و
بیان میکند محاکات صور قبیح و مستنکره هم لذیذ
ب َود.
خالصه این که از منظر خواجه زیبایی باعث و موجد
لذت است بهویژه اگر تخیل تمامی عوامل و ادله ظهور
زیبایی را در امر مخیل اعم از شعر و تصویر بهکار گیرد.
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