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فارابی در طراحی مدینه فاضله جایگاه ویژهای را به هنرمندان اختصاص داده
است .هنرمند پس از طبقه حکام و فرمانروایان الهی و در کنار خطیبان و پیشوایان
مذهبی جای گرفته اس��ت .برای تبیین این جایگاه میتوان چنین استدالل نمود
ک��ه -1 :از نظر فارابی عامه مردم ق��درت ذهنی کافی برای درک حقایق عقلی
ندارند یا از انس و آشنایی کافی با امور عقلی و سعادتهای عقالنی برخوردار
نیستند -2 .در عین حال باالترین سعادت و خوشبختی ،سعادت حسی و خیالی
و وهمی نیست .بلکه خوشبختی عقلی است که عالیتر از آن سعادتی متصور
نیس��ت -3 .راه رساندن مردم به س��عادت نهایی یا خوشبختی عقلی این است
که تصویری از حقایق و س��عادتهای عقلی در قوای خیالی مردم ایجاد شود.
بههمین علت انبیا و جانشینان ایشان که حاکمان مدینه فاضلهاند و همه حقایق
عقلی را با قوه ناطقه خویش و با براهین یقینی دریافتهاند ،آنها را با ش��یوههای
تخییل��ی و اقناعی به اذهان جمهور انتقال میدهند .هنرمند مدینه فاضله نیز در
کنار خطبا که حقایق عقلی را با روشهای اقناعی انتش��ار میدهند ،س��عی در
ترویج سعادت معقول و معارف وحیانی با شیوههای تصویرسازی یا تخییل و
محاکات دارد .هنرمند همچنین قادر اس��ت بین جوامع و فرهنگهای گوناگون
ارتباط برقرار کند .زیرا میتواند حقیقت ثابت و یگانهای را با تصاویر و محاکیات
و تشبیهات مختلف معرفی کند و سعادت وحیانی را با زبان اقوام و فرهنگهای
گوناگون تجسم نماید.
واژگان کلیدی:
هنر ،کارکرد فرهنگی ،کارکرد بینفرهنگی ،تخییل ،تصویرسازی ،مدینه فاضله.
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هن��ر در جامعه آرمانی فارابی کارکرد وی��ژهای دارد .وی بهعنوان مدینه فاضله جامعهای را
طراحی کرده که ش��امل پنج گروه اصلی اس��ت :گروه نخست که ریاست جامعه را بر عهده دارد
دربردارنده انبیاء الهی و جانشینان ایشان است .گروه بعدی که پس از حکومت انبیاء الهی قرار
دارند شامل خطبا ،بلغا ،شعرا ،آوازخوانان ،نویسندگان و امثال آنها هستند و تحت عنوان حامالن
دین و صاحبان زبان ،همگی طبقه دوم مدینه فاضله فارابی را تشکیل میدهند .سه گروه دیگر،
س��ایر اقش��ار جامعه همچون مهندسان و پزش��کان ،مجاهدان و رزمندگان ،تجار و بازرگانان را
تش��کیل میدهند (فارابی .)55 :1382 ،مس��ئله پژوهش حاضر این است که شعرا ،آوازخوانان
و امثال ایش��ان که آنها را بهاختصار هنرمندان خواهیم نامید ،چه نقش��ی در س��اختار فرهنگی
مدین��ه فاضل��ه ایفا میکنند که در طبقه دوم مدینه و بدون هیچ فاصلهای تحت حکومت نبوی
قرار دارند و همه اقشار دیگر جامعه اعم از مهندسان ،پزشکان ،رزمندگان ،بازرگانان پائینتر از
هنرمندان جای گرفتهاند؟ هنرمند با چه تبیینی در کنار خطبای دینی و مبلغان مذهبی جای
گرفته است؟ هنر چه کارکردی در فرهنگ جامعه ایفا میکند؟
از آنجا که نظام فکری فارابی دارای برنامههای جهانی است و به مدینهها و امتهای فاضله
مرتبط با یکدیگر توجه دارد ،عالوه بر نقش هنر در فرهنگ یک جامعه ،میتوان از کارکرد هنر
در روابط بین فرهنگها و جوامع گوناگون هم پرس��ش نمود :آیا هنر میتواند فاصلههای میان
جوام��ع و فرهنگه��ای متنوع را بهنحوی پر کرده و چتر اتحاد و ارتباطی بر اختالفات فرهنگی
بگستراند؟ برای این مسئله نیز میتوان از اندیشههای فارابی پاسخی اخذ نمود که در این مقاله
بهآن خواهیم پرداخت.
تبیین نقش فرهنگی هنر متوقف بر بیان ساختار مدینه فاضله و ارتباط بخشهای آن بهویژه
حکومت ،هنرمندان و مردم است .آنگاه ضرورت دارد که چیستی و ماهیت هنر را بیان کنیم تا
کارکرد فرهنگی هنر قابل تبیین باشد.
ساختار مدینه فاضله

مدينه فاضله به مدینهای اطالق میشود که هدف از زندگی در آن ،همکاری و همراهی در
راه رس��يدن به س��عادت حقيقی است .امتی که مجموعه مدینههای آن در راه سعادت همکاری
میکنند امت فاضله ناميده میشود و بههمين ترتيب ،امتهای فاضله میتوانند معموره فاضله
را تحقق بخش��ند .معموره به کلیه مناطق مس��کونی روی زمین گفته میشود (فارابی:2003 ،
 .)112-113پس معموره فاضله هنگامی تحقق مییابد که همه جوامع بشری در تعاملی سازنده
با هم بهسوی سعادت حقیقی حرکت کنند.
همانطور که اشاره شد مدینه فاضله فارابی مشتمل بر پنج بخش است .در باالترین جایگاه
رئی��س اول مدین��ه فاضله و حکما و مقامات تصمیمگیرنده در امور مهم قرار دارند .جایگاه دوم
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متعلق به حامالن دین و صاحبان سخن است .فارابی خطبا و بلغا و شعرا و آوازخوانان و نویسندگان
را در این جایگاه ذکر نموده و عبارت «من یجری مجراهم و کان فی عدادهم» را بر آنها افزوده
است .یعنی این گروهها و کسانی که در ردیف آنها قرار دارند و مانند ایشان هستند .مراتب بعدی
مدینه فاضله بهترتیب متعلق به مهندسان و پزشکان و ستارهشناسان و امثال ایشان ،مجاهدان
و نگهبانان کش��ور و امثال آنها ،پیش��هوران و کشاورزان و دامداران و همانند آنهاست .این اقشار
ال موضوع بحث ما نیستند و تنها به برتری هنرمند بر آنها تمرکز داریم.
مستق ً
فارابی پیوند عمیقی میان دین و حکومت قائل اس��ت .او رياس��ت مدينه فاضله را بر دو نوع
اولی و ثانوی تقسیم کرده است .او ریاست ثانوی را رياست ثانيه ،رياست تابعه و پادشاهی سنّی
(منس��وب به س��نت) ناميده اس��ت (فارابی .)56 :1991 ،رئيس اول کسی جز پيامبر نيست که
س��لطنت او مقرون به وحی الهی اس��ت و همه انديش��هها و برنامههايی که در ملت فاضله اجرا
میکند ،به يکی از دو طريق ،برگرفته از وحی الهی است :يا همه امور به شکل معين و مشخص
بر او وحی میش��ود و يا او توس��ط قوهای مأخوذ از وحی ،امور را تدبير و تقدير میکند و با اين
قوه ،ش��رايط موردنياز برای تنظيم آرا و افعال فاضله بر او آش��کار میش��ود .ممکن است برخی
تدبيرها از راه نخست و برخی ديگر ،از راه دوم حاصل شود (فارابی .)44 :1991 ،فارابی تأکيد
میکند رئيس اول در هيچ امری احتياج به رياس��ت و هدايت هيچ انس��ان ديگری ندارد و همه
علوم و معارف بهنحو بالفعل برای او محقق است .زيرا به او وحی میشود و ميان او و عقل فعال
واسطهای نيست و امت فاضله امتی است که چنين کسی بر او رياست میکند (فارابی:1376 ،
 .)203در ب��اب بيس��ت و هفتم آراء اهل مدينه فاضله که به بي��ان ويژگیهای طبيعی و ارادی
رئيس اول اختصاص دارد نیز به دريافت وحی از عقل فعال توجه و تأکيد ش��ده اس��ت (فارابی،
.)116-121 :2003
رياس��ت تابعه یا ثانيه یا سُ ��نّی ،رياست هر کسی به جز رئيس اول است که البته بر اساس
ش��رايع و قوانين الهی و س��نت و سيره رؤسای اول پيشين حکومت را سامان میدهد (فارابی،
56 :1991؛ فاراب��ی 125 :2003 ،و فاراب��ی .)204 :1376 ،فارابی از عهدهداران رياس��ت ثانيه
با عناوين ائمه ابرار ،ائمه هدی ،ملوک افاضل ،رؤس��ای ابرار ،ائمه حق و امام ياد کرده اس��ت
(فارابي 45-46 :1991 ،و 50؛ فارابي 73 :1384 ،و  .)79البته تعبير امام برای رئيس اول هم
بهکار رفته اس��ت (فارابي .)122 :2003 ،رئيس ثانی بايد از ش��ش خصلت برخوردار باشد :يک
حکيم باشد؛ دو عالم و حافظ شرايع و سنن و روشهايی باشد که رؤسای اول ،مدينه را توسط
آنها اداره میکردند و همه افعال خود را بهدقت بر آنها منطبق نمايد؛ سه نسبت به مسائلی که
ش��ريعتی از گذش��تگان درباره آنها باقی نمانده است ،قدرت استنباط داشته و در اين استنباط
ال پيرو رهبران نخس��تين باش��د؛ چهار بتواند نس��بت به مس��ائلی که در طول زمان حادث
کام ً
میش��ود و اساس��اً در دوران پيشوايان اول مورد ابتال نبوده اس��ت ،احکامی به مصلحت مدينه
استنباط کند؛ پنج قادر باشد با زبان و سخن نافذ ،مردم را بهسوی شرايع پيشين و نيز بهسوی
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آنچه بر اس��اس آن ش��رايع استخراج و استنباط کرده هدايت کند؛ شش از توانايی جسمانی بر
جنگآوری و فنون رزمی بر خوردار باش��د .آنگاه که همه اين ش��رايط در يک تن جمع نشود،
ولی دو نفر در مدينه باش��ند که يکی حکيم و ديگری واجد پنج خصلت ديگر باش��د ،اين دو
رؤس��ای مدينه خواهند بود و نيز اگر هر یک از اوصاف ش��شگانه در افراد مجزا يافت ش��ود و
آن شش تن با يکديگر هماهنگ باشند ،آنها رؤسای جامعهاند و به ايشان رؤسای افاضل گفته
میشود (فارابي.)124-126 :2003 ،
رياس��ت مدينه فاضله در فصول منتزعه با تفصيل بيشتر مطرح و به چهارگونه تقسيم شده
است :يک رئيس اول؛ دو رؤسای اخيار و افاضل؛ سه ملک يا پادشاه سنّت؛ چهار رؤسای سنّت
(فارابي .)55-56 :1382 ،اين اقس��ام به همان دو قس��م پيش گفته باز میگردند .رئيس اول،
پادشاه حقيقی هم ناميده شده است .هر چند در اينجا لفظ پيامبر برای رئيس اول بهکار نرفته
اس��ت ،لکن از ويژگیهايی که برای او ذکر ش��ده میتوان دريافت که او کسی جز پيامبر نيست.
اي��ن ويژگیه��ا عبارتاند از :حکمت ،تعقل تام ،توانمندی بر اقناع و تخیيل ،س�لامت و قدرت
جسمی و عدم ضعف و موانع بدنی نسبت به جهاد .اگرچه برخی از اين اوصاف با شرايط رئيس
دوم کتاب المله يکس��ان اس��ت ،اما از آنجا که س��خنی از استنباط احکام و تبعیت از شريعت يا
شرايع قبلی نرفته میتوان فهميد که رئيس اول و پادشاه حقيقی مذکور در فصول منتزعه همان
پيامبر صاحب ش��ریعت اس��ت .تعقل تام و اقناع و تخييل تام نيز در س��اير آثار فارابی بهعنوان
اوصاف پيامبر مورد بررسی قرار گرفته است (فارابي 110 :2003 ،و .1)121
رؤسای اخيار و افاضل يعنی گروهی که در مجموع دارای شرايط پادشاه حقيقیاند و چنین
ریاس��تی زمانی ضرورت دارد که همه ش��رايط رياس��ت اولی در يک نفر يافت نمیشود و دو يا
چند تن همراه با هم کار پادش��اهی را بهعهده میگيرند .بهنظر میرس��د رياست گروهیِ فصول
منتزعه غير از رياس��ت گروهی مطرح ش��ده در آرای اهل مدينه فاضله اس��ت .زيرا س��خن آراء
ناظر به رياس��ت غير انبياء اس��ت .اما در این موضع هنوز نوبت به رياس��ت غير انبياء يعنی فقها
و مجتهدان نرس��يده و س��خن پيرامون پيامبران است .شايد بتوان به حضرت موسی و برادرش
هارون مثال زد که موس��ی از خداوند تقاضا کرد برادرش را با وی همراه س��ازد .زيرا در فصاحت
لسان و جودت اقناع به ياری او نياز داشت (سوره قصص ،آيات .)34-35
قس��م س��وم يعنی ریاست سنّی معطوف به رياست فردی اس��ت که به شرايع و سننی که
پيشوايان گذشته آورده و تمدنها را بدان رهبری کردهاند ،آگاهی دارد ،قدرت تشخيص مواضع
و موارد کاربرد آن س��نن را بر اس��اس اهداف رؤسای اول داراست ،از توان استنباط آنچه که در
ال مطابق با همان سنن
س��نن قبلی بهآنها تصريح نش��ده برخوردار است و اين اس��تنباط را کام ً
و ش��رايع انجام میدهد .پادش��اه س��نت همچنين در زمينه مسائل جديد که توسعه و پيشرفت
جامعه بهآنها وابس��ته اس��ت و بهتدريج تحقق میيابد و اساساً در سيره و سنت گذشتگان وجود
 .1همچنين برای تفصيل بحث پيرامون تعقل و تخييل و اقناع نک( :مفتونی.)5-23 :1386 ،

هنر بهمثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

نداش��ته اس��ت ،صاحب قدرت تفکر و تعقل اس��ت .قدرت اقناع و تخييل و توان جسمی بر امور
جهادی نيز از ديگر شرايط رياست سنّی است .نوع چهارم يعنی رؤسای سنّی ناظر به وضعيتی
است که شرايط ياد شده در يک فرد يافت نمیشود و در میان یک گروه پراکنده است (فارابی،
 .)55-56 :1386اين ويژگیها همان است که در کتاب المله برای رياست ثانيه ،تابعه يا سنيه
مطرح شده است.
از آنچه گذش��ت روش��ن میش��ود که در مدینه فاضله هیچ مغایرتی میان حکومت سیاسی
و رهب��ری دین��ی وجود ندارد .به این ترتیب تفس��ير برخی معاصران از رئيس اول مدينه فاضله
فارابی که همه افعال و رفتار و صفاتش را دنيوی قلمداد نمودهاند (ضيائی )48 :1380 ،خالی از
دقت اس��ت .درآثار فارابی رئيس اول و پيامبر و فيلس��وف حقيقی تعابيری از مصداق واحدند .او
خ��اص مطل��ق و اخص خواص را در مقابل جمهور و عامه مردم ،تنها بر رئيس اول مدينه فاضله
قابل اطالق میداند (فارابی )64-66 :1380 ،و از ديگر س��و خاص مطلق را کس��ی جز فيلسوف
مطلق نمیداند (فارابی .)133-134 :1986 ،درعين حال تصريح دارد که فيلسوف مطلق همان
رئيس اول اس��ت (فارابی )68 :1384 ،و رئيس اول کس��ی جز پيامبر نيس��ت (فارابی:1991 ،
 44و  64و فارابی .)142 :2003 ،وجه اينکه فيلس��وف حقيقی جز پيامبر نيس��ت آن اس��ت که
تمامی معقوالت توسط عقل فعال بر عقل هيوالنی پيامبر افاضه میشود و از آنجا به قوه خيالی
او س��رازير میگردد (فارابی )121 :2003 ،و پيامبر همه حقايق عالم را هم بهنحو معقول و هم
به شکل متخيل درمیيابد .1به اين ترتيب معلوم میشود باور کسانی که ارتباط نبی را با عقل
فعال صرفاً بهواسطه متخيله میدانند و او را در مقابل فيلسوف قرار میدهند و ارتباط فيلسوف
و عقل فعال را توسط عقل تبيين میکنند (بوملحم )18-19 :2003 ،نیز قابل مناقشه است.
رابطه حکومت و جامعه

حاکم یا پادش��اه مدینه فاضله كسي اس��ت كه هدفش از سياستمداري و مملكتداري ،به
نيكبختي رساندن خود و ساير اهل مدينه است (فارابی )34 :1382 ،و وظيفه رئيس مدينه فاضله
و هر كس��ي كه مس��ئوليتي را در مدينه فاضله بر عهده ميگيرد ،ايجاد فضائل نظري ،اخالقي و
عملي در امتها و شهرهاست (فارابی .)55 :1384 ،ميان حاكمان و مردم هيچ گسستي متصور
نيست و پادشاه يكي از اهل مدينه است كه در كنار ايشان به سعادت ميرسد .فارابي در جاي
ديگر نيز تصريح دارد كه ملوك جمهور و رؤساي جمهور ،خود از جمهورند (فارابی.)149 :1986 ،
بنابراين حكومت و سياس��تمداران ،بخش��ي از جامعهاند و برنامههاي حكومتي تماماً در جهت
سعادت جامعه است و حاكمان و مردم در اين برنامهها و در اين سرنوشت يكسان تلقي ميشوند.
اما حاكمان چگونه مردم را بهس��وي س��عادت س��وق ميدهند؟ فارابي بر اين باور است كه
 .1برای تفصيل مطلب نک :مفتونی138-140 :1385 ،؛ فارابی5-24 :1387،؛ درباره رابطه نبی و فیلس��وف
نک :داوری 121-122 :1382 ،و فارابي.83 :1377 ،
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پادشاهان و ملوك خودشان بايد به امور نظري كه شناخت آنها با براهين يقيني حاصل ميشود،
آشنا و مانوس باشند .پادشاه در عين حال كه خود به فهم ذات امور نائل شده و باورش نسبت
به امور مبتني بر براهين يقيني اس��ت ،اما در هر يك از اين امور ،تمامي راههاي اقناعي ممكن
را جستجو ميكند و در اين جستجو ،بر مثالهاي امور تكيه ميكند ،مثالهايي كه امور نظري
را نزد همه امتها و ش��هرها بهطور مش��ترك به بند خيال بكشند و مردم از طرق اقناعي آنها را
تصدي��ق نمايند (فارابی .)58 :1384 ،روشه��اي اقناعي و تخيلي كه براي تعليم علوم عقلي و
براهين يقيني بهكار گرفته ميش��ود ،براي آن اس��ت كه آموزش اهل شهرها و كشورها سهولت
يابد .در واقع سطح توقع از مردم متناسب با توان و تالش ذهنی ایشان ،پایینتر از توقعی است
که از یک فیلسوف و حکیم میرود.
فارابي در اينجا تأكيد دارد كه راه درست مواجهه با عامه مردم اين است كه تعاليم نظري را
با شیوه تخييل و اقناع فرا گيرند .عبارت وی چنین است « :اگر چه سرآغاز دانشها ،علمي است
كه موجودات را بهطور معقول و با براهين يقيني ارائه مينمايد ،اما براي آموزش جمهو ِر امتها و
اهل شهرها علومي ديگر كارآيي دارد .علومي كه همين معلومات يقيني را عيناً اخذ كرده و روش
اقناع را پيش گرفته يا آنها را تخيل مينمايند تا تعليم مردم تسهيل شود( ».فارابی.)64 :1384 ،
به همين دليل يكي از شرايط رئيس مدينه برخورداري از نيروي تخيل قوي و قدرت اقناع
است .وي با تخيل نيكو ،امور مفارق ،حتي ذات مبدأ اول موجودات و ذوات مبادي ثانوي و غايت
نهايي و جز آن را كه خود با تعقل و برهان يقيني به معرفت آنها نائل ش��ده ،توس��ط مثالها و
محاكياتي كه از مبادي جس��ماني اخذ ش��ده و يا در مبادي مدني تحقق دارد ،محاكات ميكند
و در خيال مخاطبان ميافكند (فارابی .)70 :1384 ،در واقع حكومت ،حقايق و سعادت معقول
را از طرق اقناعي و تخييلي به مردم معرفي ميكند و آنها را در پي سعادت سوق ميدهد و به
حركت وا ميدارد.
يكي از ش��ئون و وظايف حكومت که قانونگذاري اس��ت نيز با تخييل و اقناع همراه است.
فارابي قانونگذاري را صناعتي ميداند كه افعال اجتماعیي را كه در رسيدن به سعادت سودمند
ميباش��د ،يك به يك از معقوالت نظري استنباط ميكند و بهخوبي در خيال مردم ميافكند و
ب��ا روشهاي اقناعي بهآن��ان تعليم ميدهد (فارابی .)152 :1986 ،قانونگذار اين امور را تخيل
ميكند ،ولي اين تخيل براي خود او اقناع كننده نيس��ت .او خود به علم عقلي و يقيني دس��ت
يافته است .اما امور متخيل و اقناعي را اختراع ميكند تا در اذهان عامه مردم جاي دهد (فارابی،
 75 :1384و مفتونی و قراملکی.)97-112 :1386 ،
چیستی هنر نزد فارابی

فاراب��ی در آثار خود در چن��د موضع تعاریفی از هنر بهنحو کلی و یا هنری خاص ارائه داده
اس��ت .از آنجا که تعریف به اوصاف یا اغراض ،نزد منطقدانان مس��لمان از انواع تعریف رس��می
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قلمداد میشود ،تعاریفی که فارابی در آنها به بیان خصوصیات یا اهداف پرداخته است ،در اینجا
مورد تأمل قرار میگیرد.
او شعر را با بیان ویژگیهایش چنین تعریف میکند« :گفتار شعری ،سخنانی است که حالتی
را در شنونده برمی انگیزد یا چیزی را برتر از آنچه هست نشان میدهد یا چیزی را پایینتر از واقع
مینمایاند .این خواص ،ناظر به توصیف زیبایی ،زشتی ،شکوهمندی ،خواری و مانند اینهاست.
هنگام شنیدن سخنان شعری ،چنان تخیلی در ما ایجاد میشود که درست شبیه حالتی است
الً) هنگام نگریستن به اشیای ناراحتکننده احساس میکنیم( ».فارابی)66-67 :1381 ،
که (مث ً
فارابی در این تعریف شعر ،بر دو مؤلفه انگیزش عواطف نفسانی و ایجاد تخیل قوی تأکید دارد.
وی در مواضع متعددی از موس��یقی کبیر نغمهها و الحان و ترنمها را مورد بحث قرار داده
است .او الحان را سهگونه میداند -1 :الحانی که از شنیدن آنها لذت و فرح و آسایشی در نفس
پدید میآید و تأثیر بیشتری ندارند -2 .الحانی که عالوه بر این ،تخیالت و تصوراتی را در نفس
ایجاد میکنند و اموری را محاکات مینمایند -3 .الحان الهام گرفته از عواطف و انفعاالت نفسانی
فرحبخش یا دردناک (فارابی .)19-20 :1375 ،تقسیم الحان به لذتآور ،خیالآفرین و عاطفی
کمی جلوتر تکرار میشود (فارابی .)22 :1375 ،در بررسی اهداف ترنم و موسیقی نیز سه قسم
مطرح میش��ود -1 :برخی ترنم میکنند تا آس��ایش و لذت یابند و خس��تگی و گذشت زمان را
احس��اس نکنند -2 .غرض برخی آن اس��ت که حال یا احساسی را تقویت کنند و بپرورانند و یا
آرام یا خاموش سازند -3 .برخی به یاری ترنم ،سخنان را فهمیدنیتر و خیال انگیزتر میسازند
(فارابی .)24 :1375 ،فارابی این غرض سوم را در بحث الحان بهعنوان دو هدف مستقل مطرح
کرده و چهار غرض برای الحان مطرح مینماید :الحان ،یا برای ایجاد لذت است ،یا پدیدآورنده
انفعاالت نفسانی همچون خشنودی ،مهر ،خشم ،بیم ،اندوه و امثال اینهاست ،یا صور خیالی را
مانند آنچه در صناعت شعر بیان شده در نفس ایجاد میکند و یا آدمی را بر فهم معانی سخنانی
که با نغمههای لحن همراه شده ،توانا میسازد .البته بسیاری از نغمهها در چند حالت اشتراک
دارند (فارابی.)554-555 :1375 ،
در موس��یقی کبیر به هنرهای تجس��می نیز عطف توجه ش��ده و انواع تصاویر ،تندیسها،
نقش و نگارها همچون الحان به دو قس��م کمفایده و مفید تقس��یم ش��ده اس��ت .قسم کمفایده
آن اس��ت که هدفش صرفاً ایجاد لذت باش��د و گونه مفید ،آن است که عالوه بر لذت ،تخیالت
و احساس��ات و انفعاالتی هم در نفس ایجاد کند و از این طریق ،امور دیگری را محاکات نماید
(فارابی.)559 :1375 ،
فارابی درباره هنر بهنحو کلی هم تعریفی ارائه كرده و در آغاز موس��یقی کبیر پس از تقس��یم
موسیقی به صناعت موسیقی عملی و صناعت موسیقی نظری ،صناعت را عبارت از ذوق و استعدادی
هم��راه با عنصر عقالنی میداند .این اس��تعدادها ،برخی ب��ر پایه تصور و تخیل صادق حاصل در
نفس عمل میکنند و برخی دیگر ،بر پایه تخیل کاذب حاصل در نفس (فارابی.)13 :1375 ،
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در مجموع فارابی در تعاریف هنر بر مؤلفههای ذوق ،عنصر عقالنی ،تخیل ،انفعاالت نفسانی
و ایجاد لذت تمرکز دارد .از این میان عناصر خیال و نطق در یافتن کارکرد سیاس��ی اجتماعی
هنر کارآمدی دارند .فارابی ارتباطی میان خیال و قوه ناطقه قائل اس��ت .توضیح آنکه وي س��ه
فعاليت عمده براي متخيله برميش��مرد :یک ،حفظ مدركات حس��ي پس از قطع ارتباط حسي.
دو ،پیوند یا تجزیه آنها .اين تجزيه و تركيبها بسيار متنوعاند و متخيله به دلخواه در آنها حكم
ميران��د و بينهايت تفصيل و تركيب انجام ميدهد كه نتيجه آنگاه با امور محس��وس مطابقت
دارد و گاه ندارد (فارابی 84 :2003 ،و  .)95سه ،محاكات و تصويرگري .از ميان قواي نفس ،تنها
متخيله قادر است كه از روي محسوسات و نيز از روي معقوالت تصويرگري کند .متخيله حتي
ميتوان��د از معقوالت��ي كه در نهايت كمال قرار دارند ،همچون مبدأ اول و مفارقات و موجودات
س��ماوي محاكات كند .البته تصويرگري از آنها را توس��ط عاليترين و كاملترين محسوسات از
قبيل اشياء زيبا و نيكومنظر انجام ميدهد و در مقابل ،معقوالت ناقصه را بهوسيله محسوسات
پست و ناقص و زشت محاکات میکند (فارابی .)106-107 :2003 ،پس قوه خیالیه یا متخیله
قوهای اس��ت که صور محسوس��ات را حفظ و تجزیه و ترکیب میکند و آنها را در محاکات امور
محسوس و معقول بهکار میبندد .فارابی تعابیر دیگری همچون مقایسه و مناسبت و تمثیل را
نیز برای محاکات استفاده کرده است (فارابی68 :1384 ،؛ 143 :2003؛  225 :1376و :1375
 .)43بهعنوان مثال در این بیت:
		يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو
مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
حافظ يكي از عاليترين تش��بيهات معقول بر محس��وس را آورده اس��ت .عمر آدمي چون
مزرعهاي اس��ت كه اعمال وي در آن مانند بذرها س��ر بر ميآورد و دروگر زمان ،داس بهدس��ت
بهسراغ آن محصول ميرود .مولوی نیز در این بیت:
سوي ما آيد نداها را صدا
اين جهان كوه است و فعل ما ندا		
اصل معقول عمل و عكسالعمل را به بهترين وجهي به محسوس تشبيه کرده است (مثالها
از :عالمه جعفری.)218-219 :1378 ،
فاراب��ی خی��ال و متخیله را در عمده آثارش به یک معنی بهکار برده و قوای ادراکی را تحت
س��ه قوه حس و خیال و عقل تقس��یم کرده اس��ت (فارابی148 ،58 ،51 :1371 ،؛ ،43 :2003
1
87-88 ،83-84؛  33 :1376و 71؛  32 :1938و .)10-11 :1382
خالصه س��خن اینکه فارابی قوای خیالی را قادر به تمثیل و محاکات و تصویرس��ازی امور
معقول توسط صور خیالی و حسی میداند .روشن شد که تخییل چه ضرورتی در انتقال معارف
 - 1توجه به این نکته الزم اس��ت که ابن س��ینا مفهومس��ازی دیگری از خیال ارائه داده و چهار قوه خیال،
متخیله ،واهمه و حافظه نزد او عهدهدار نقشهای خیال فارابیاند .ش��یخالرئیس در بحث فعالیتهای قوای
خیالی س��خنی از محاکات ندارد (ابنسینا404-308 :1375 ،؛  1404الف 51-53 :و 145-171؛  1331ب:
82-100؛ 344-346 :1364؛ 7-10 :1315؛  1331ال��ف33-30 :؛ 277-278 :1373؛ 102-103 :1363؛
 1404الف 23 :و تفصیل سخن را نک :مفتونی.)32-44 :1388 ،
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وحی و س��عادت معقول به جمهور دارد و نیز گفته ش��د که دین و حکومت هیچ انفصالی ندارند
و نقش پیامبر و پادشاه و جانشینان حقیقی پیامبر ،انتقال حقایق و سعادت معقول به مردم از
طریق تخییل و اقناع است .همانطور که گذشت ،از آنجا که جمهور بر اساس طبع یا عادت قادر
به ادراک عقلی س��عادت حقیقی نیس��تند باید سعادت معقول را به شیوههای تخییلی و اقناعی
به ایشان انتقال داد .اقناع در خطابه به کمال میرسد و بهعبارت دیگر خطابه به معنی جودت
و نیکی اقناع است ،همانطور که تخییل در شعر و مانند آن به کمال میرسد و به تعبیر دیگر،
ش��عر و هنرهای دیگر بر اس��اس تخییل شکل میگیرند .از مجموع این نکات ،نقش خطیبان و
هنرمندان در انتقال س��عادت معقول به جمهور تبیین میشود .این دو گروه نسبتی با حکومت
و پیشوایان دین دارند و نسبتی با مردم .سعادت معقول را اگر چه خود به یقین و ادراک عقلی
نائل نش��وند ،با اعتماد و وثوق به پیامبر و جانش��ینان او اخذ میکنند و به صور متخیل و طرق
اقناعی به اقش��ار گوناگون اجتماع انتقال میدهند .بر این اساس میتوان گفت هنرمند حقیقی
در مدینه فاضله کس��ی اس��ت که حامل معارف دینی باش��د و حقایق دینی و سعادت معقول را
در خیال مردم افکند .به این ترتیب هدف اساس��ی هنر ،از نگاه فارابی ،تخییل حقایق معقول و
سعادت معقول و محاکات نمودن از آن است.
البته فارابی به این مش��کل هم توجه دارد که میان هنر آرمانی و هنر واقعی ش��کاف بزرگی
وجود دارد .هنر از نوع لعب و هزل ،در پندار مردم ،بهجای س��عادت حقیقی مینش��یند و هدف
نهایی تلقی میش��ود و س��بب روی گرداندن از اموری میش��ود که آدمی را به سعادت حقیقی
میرساند (فارابی.)563 :1375 ،
کارکرد بینفرهنگی هنر

هنر در اندیشه فارابی عالوه بر کارکردهای فرهنگی درون یک جامعه ،از این ظرفیت برخوردار
است که میان فرهنگها ی مختلف ارتباط ایجاد نماید .به این ترتیب که ملل مختلف از حقیقت
واحد و س��عادت حقیقی تصاویر مختلفی دارند .آنچه میتواند از حقیقتی ثابت و واحد تصاویر
گوناگون ارائه دهد ،عنصر خیال و تخییل است که مقوم هنر است.
توضیح مطلب اینکه وقتی س��خن از محاکات و تخییل به میان میآید ،این مس��ئله مطرح
میش��ود که محاکی و مثال معقول واحد ،واحد اس��ت یا متعدد؟ بهعبارت دیگر ،یک حقیقت
معقول را تنها با یک تصویر محسوس میتوان محاکات نمود یا بیش از یک مثال و محاکی برای
آن یافت میش��ود؟ فارابی در عین حال که قائل به حقیقت ثابت و معقوالت تغییرناپذیر اس��ت،
محاکیات را متنوع و متکثر میداند .او به اش��یاء دیدنی مثال میزند :انس��ان گاهی خود چیزی
را میبیند ،گاهی تمثال آن را میبیند ،گاهی انعکاس آن چیز را در آب مشاهده میکند و گاه
انعکاس تمثال آن را در آب رؤیت مینماید و یا در آینه و مانند آن .دیدن خود ش��یء ،ش��بیه
تصور ذات مبادی موجودات و سعادت و جز آن توسط عقل است و دیدن شیء در آب یا دیدن
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تمثال آن ،شبیه تخیل است .زیرا دیدن تمثال شيء یا دیدن تمثالش در آینه ،دیدن محاکیات
آن چیز است (فارابی.)225 :1376 ،
فارابی در کاربرد لفظ هم دقت دارد و همواره خیاالت و محاکیات و مثاالت را بهصورت جمع
اس��تعمال مینماید .این محاکیات از حیث درجه و قدرت محاکات یکس��ان نیستند .همانگونه
که در اشیاء مرئی چنین است .بهعنوان مثال تصویر انسان در آب به خود انسان نزدیکتر است
تا تصویر عکس و تمثال انسان در آب (فارابی.)226 :1376 ،
استفاده از محاکیات ،علیرغم فراوانی آنها ،از دو طرف با محدودیت مواجه است .از یک طرف
باید در تناسب با حقیقت معقول و از طرف دیگر باید در خور ذهن مخاطبان و متناسب و آشنا
و مأنوس با خیال ایشان باشد .هر کدام از این جهات مخدوش شود ،تصویر امر معقول به ذهن
مخاطب انتقال نخواهد یافت .فارابی به هر دو جهت توجه نش��ان داده اس��ت .درباره جهت اول
میگوید :قوه متخیله از قوه ناطقه حکایت میکند به این ترتیب که از معقوالت حاصله در آن،
بهواسطه چیزهایی که در شأن آن معقوالت باشد و تمثیل کننده و محاکی آن معقوالت باشد
محاکات میکند .قوه متخیله از معقوالتی که در نهایت کمال قرار دارند مانند سبب اول و اشیاء
بری از ماده و سماویات ،بهواسطه برترین محسوسات و کاملترین محسوسات محاکات میکند ،از
قبیل اشیاء نیکومنظر؛ همانگونه که محاکات از معقوالت ناقصه را بهوسیله پستترین محسوسات
و ناقصترین آنها انجام میدهد ،همچون اشیاء زشتمنظر (فارابی.)196-197 :2003 ،
او مالحظات مربوط به مخاطبان را نیز چنین بیان کرده اس��ت :محاکیات حقایق نس��بت به
ه��م برتریهای��ی دارند و از جهت انتقال حقایق به اذهان ،برخی اس��توارتر و تمامترند و برخی
ناقصتر؛ برخی به حقیقت نزدیکترند و برخی دورتر؛ در برخی از آنها مواضع عناد بیشتر است
و در برخی کمتر؛ و ممتنع نیست که خیاالت و محاکیات مختلف باشند و در عین حال متناسب
باش��ند ،به این ترتیب که اموری از مبادی نخس��تین محاکات کند و اموری از آن امور حکایت
نماید و امور س��ومی از امور دوم و یا امور مختلف در عرض هم مبادی موجودات و س��عادت و
مراتب آن را محاکات کند (فارابی.)226 :1376 ،
تنوع و تکثر ملل و ش��رایع نیز بر اس��اس تنوع محاکیات تبیینپذیر اس��ت .حقیقت مطلق
یکی بیش نیست و هر گاه معقوالت و سعادت معقول بهوسیله برهان شناخته شوند جایی برای
اختالف و عناد باقی نخواهد ماند .لکن از آنجا که مردم بهواسطه محاکیات قادر به فهم معقوالت
میش��وند ،تکثر حادث میگردد :کس��انی که بهواسطه مثاالت و محاکیات ،امور را میشناسند،
برخی بهواس��طه محاکیاتی که نزدیک بهآن امور اس��ت و برخی بهواس��طه محاکیاتی که کمی
دورتر است و ع دهای بهواسطه محاکیاتی که خیلی دورتر است و گروهی بهواسطه محاکیاتی که
بینهایت دور است ،آنها را میشناسند و این امور و حقایق برای هر امتی و مردم هر مدینهای،
بهواس��طه محاکیات و مثاالتی که نزد خودش��ان معمول و اعرف است ،بهطور االعرف فاالعرف
مصور و ممثل میگردد و چه بسا برخی یا بیشتر آن محاکیات ،نزد امتهای گوناگون ،مختلف
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باش��د و در نتیجه حقایق و معقوالت برای هر امت و ملتی به چیزهایی مصور ش��ود غیر از آنچه
برای ملت و امت دیگر تصویر شده است (فارابی.)255 :2003 ،
ب��ه ای��ن ترتیب امکان دارد محاکیات مجردات و مفارقات و س��عادتهای معقول ،برای هر
طایفه و امتی غیر از محاکیات آن برای طایفه یا امت دیگر باشد و بههمین علت ،گاهی ممکن
است امتهای فاضله و مدینههای فاضله دارای ملل و شرایع مختلف باشند ،در حالی که همه
آنها سعادت واحدی را طلب میکنند (فارابی 226 :1376 ،و .1)255 :2003
نتیجه

فارابی بر آن است که جمهور و عامه مردم بر اساس طبیعت خود یا بر حسب عادتهای فکری،
بهطور معمول از دریافت معقوالت ناتواناند .در عین حال ،عالیترین سعادت آن است که مردم
به حقایق عقلی و سعادتهای معقول نائل شوند و روا نیست که مردم از چنین سعادتی محروم
گردند .پس کسانی که چنین سعادتی را میشناسند باید تالش کنند که معارف و خوشبختی
و سعادت معقول را به شکلی به قوای خیالی مردم انتقال دهند و تصویری از معقوالت در اذهان
جمهور ایجاد نمایند .بنابراین انبیاء و جانشینان ایشان که حاکمان مدینه فاضلهاند و همه حقایق
عقلی را با قوه ناطقه خویش و با براهین یقینی دریافتهاند ،آنها را با شیوههای تخییلی و اقناعی
به اذهان جمهور انتقال میدهند .اما هنر مش��تمل بر مؤلفههای تخییل و نطق اس��ت و هنرمند
مدینه فاضله در کنار خطبا و پیش��وایان مذهبی که حقایق عقلی را با روشهای اقناعی انتش��ار
میدهند ،سعی در ترویج سعادت معقول و معارف وحیانی با شیوههای تخییل و محاکات دارد.
بر این اس��اس میتوان گفت هر هنرمندی هنرمند مدینه فاضله تلقی نمیش��ود .بلکه هنرمند
آرمانی هنرمندی است که حامل معارف دینی باشد و حقایق دینی و سعادت معقول را در خیال
مردم تجس��م نماید .به این ترتیب هدف اساس��ی و غایی هنر ،تخییل و تجسم حقایق معقول و
سعادت معقول و محاکات نمودن از آن است .علت آنکه هنرمند بالفاصله بعد از حاکمان نبوی
قرار دارد و در طبقه دوم هم ردیف با خطیبان مذهبی اس��ت همین نکته اس��ت که وی قادر بر
تجسمی نمودن معقوالت میباشد.
فارابی خود به این مشکل توجه نموده که میان هنر بایسته و آرمانی و هنر در مقام تحقق
و واق��ع ش��کاف بزرگی وجود دارد .معموالً هنر س��طحی و از نوع لع��ب و هزل ،در پندار مردم،
 .1تبييني كه ابنعربي براي اختالف شرايع ارائه ميدهد ،عليرغم همه تفاوتهايي كه با تبيين فارابي دارد،
مبتني بر جمع عقل و خيال اس��ت .ويليام چيتيك ،انديش��مند معاصر آمريكايي در كتاب خود به نام عوالم
خيال ابنعربي و مس��ئله اختالف اديان ديدگاه ابنعربي را چنين خالصه ميكند« :هر ش��ريعتي ،عالم خيال
منحصر بهفردي را وضع ميكند كه توس��ط خيال الهي تكوين مييابد  ...غايت اين امر س��عادت اس��ت ...
عقل در اين ميان نقشي اساسي بازي ميكند ،چرا كه فقط عقل است كه باعث ميشود كه انسان به خطاي
شرك پي ببرد  ...فقط عقل است كه باعث ميشود انسان بفهمد كه حقتعالي ،وراي هر تصور و تصويري
اس��ت .اما پافش��اري بيش از حد بر عقل باعث ميشود عقل ،سازگاري خيالي جهانبيني وحياني را از بين
ببرد» (چیتیک.)277 :1384 ،
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بهجای سعادت حقیقی مینشیند و هدف نهایی تلقی میشود و سبب دوری از اموری میگردد
که آدمی را به سعادت حقیقی ميرسانند.
اهمیت دیگر هنر نقش��ی اس��ت که در ایجاد ارتباط بین جوامع و فرهنگهای گوناگون ایفا
میكند .هنر میتواند حقیقت واحدی را با تماثیل و تصاویر متنوع معرفی نماید و سعادت وحیانی
و حقیق��ی ثاب��ت را با زبان اقوام و فرهنگهای مختلف تجس��م و ترویج کند .زیرا یک حقیقت
معق��ول را میت��وان با بیش از یک مثال و محاکی تصویر نمود .در عین حال که حقیقت ثابت و
معقوالت تغییرناپذیری وجود دارد ،محاکیات و تشبیهات متنوع و متکثرند .درک خود حقیقت
عقلی مانند آن اس��ت که انس��ان خود چیزی را ببیند .اما گاهی انس��ان عکس آن را میبیند و
گاهی نیز بازتاب آن چیز را در آب مشاهده میکند و گاه انعکاس عکس شیء را در آب مشاهده
مینماید .دیدن شیء در آب یا دیدن تمثال آن ،شبیه تخیل و تمثیل است .زیرا دیدن تمثال
شيء یا دیدن تمثالش در آب و آینه ،دیدن محاکیات آن چیز است .هنرمند میتواند متناسب
با هر فرهنگی و به زبان هر ملتی تصویر قابل درک برای آن مردم را ارائه و به این وسیله حقایق
ثابت و مشترک الهی را میان همه جوامع منتشر کند.
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