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Abstract
One of the most essential and controversial terms in Art Theory is Mimesis. According to
their philosophical views, Plato and Aristotle - who are among the first art theoreticians- each
had his own interpretation of Mimesis; And this difference of views is one of the most
important elements in evaluating of artworks in the aesthetic history. In this paper we tried to
give an almost comprehensive understanding of the concept of Mimesis with contemplation in
origins of this word and in its cognates in Greek language (mimos, mimema, mimeistai).
Along that, we studied Greek texts that these words were used in them and thereby we tried to
determine why these two philosophers - Plato and Aristotle – had adopted two different
attitudes towards the concept of Mimesis. The outcomes of our analyses showed that mimrooted terms in pre-platonic texts signified on transference of meaning through "enactment".
Their origin was ritual and their primary object was human or animal behaviors. Moreover,
primary medium of this concept was dance and then it has been generalized to other types of
art. What was common in all these words was the idea of correspondence or equality; In other
words, these works or acts had chosen a hypothetical equivalent in real world as a role model.
Yet this correspondence was not a pure copy but rather in some cases, this hypothetical
pattern even had no concrete existence.
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چکیده
میمسیس از کلیدیترین و بحثبرانگیزترین واژهها در حوزۀ هنر است .افالطون و ارسطو که در زمرۀ نخستین نظریهه
پردازان هنرند ،هریک براساسِ جهانبینی و دغدغۀ فلسفی خویش تعبیهری خهاا از میمسهیس را برگزیدنهد و ایهن
اختالف نگاه ،یکی از عوامل مهم در تعیین جایگاه ارزشی هنر در طول تاریخ زیباییشناسی شد .این مقاله مهیکوشهد
ابتدا با ارائۀ شرحی از خاستگاه اصطالح میمسیس و تأمل در مشتقات آن در برخی از متون یونانی ،تصهویری نسـتتا
جامع از این مفهوم به ویژه در آرا و آثار پیشاافالطونی ترسیم کند تا شاید سرچشمۀ دو رویکهرد متفهاوت افالطهون و
ارسطو را در قبال هنر نشان دهد .نتایج بررسیهای پژوهش حاضر نشان میدهد واژههای برسهاخته از ریشهۀ «میمهه»
در متون پیش از افالطون داللت بر «اجرای نقش» داشتهانهد .خاسهتگاه اصهلی چنهین معنهایی را از حرکهات و رفتهار
انسانی یا حیوانی استنتاج کردهاند؛ در این میان ،مراد از حرکات ،بهویژه رقص بود و سپس این معنها بهه گسهترهههای
دیگر هنر تسری یافت .وجه اشتراک معنایی همۀ مشتقات این ریشه ،همانها ایهدۀ «مطابقهت» یها «برابهری» اسهت .بهه
سخنی ،کردار یا افعال و اجراهایی که این واژهها بر آنها داللت میکنند ،برابر یا معادلی در جههان عینهی را بههعنهوانِ
الگوی تقلید اختیار کردهاند؛ اما چنین مطابقتی تنها نسخهبرداری محض نیسهت و گهاه الگهوی مفهروج موجهودیتی
عینی ندارد.
واژگان کلیدی :هنر ،واژههای برساخته از ریشۀ «میمه» ،میمسیس ،تقلید ،اجرا
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مقدمه

دهخدا ،در تعریف «بهازنمودن» آمهده اسهت« :دوبهاره

شاید بهجرئت بتوان گفت واژۀ میمسهیس یونهانی

نشاندادن؛ بیانکردن؛ توضی کردن ،تبیین ،شهرحدادن؛

یا واژگانی که بهنحوی با این مفهوم گره خوردهاند ،از

نشاندادن و ارائهکردن؛ وانمودکردن» .با استناد به ایهن

مصههطل تههرین و رایههجتههرین واژهههها در مباحههث

تعاریف ،برخالفِ کاستی ها و نقدها ،چنین مهینمایهد

زیبایی شناسی و هنر به شمار می رونهد .از افالطهون و

که مفهوم «بازنمایی» نسبت به «تقلید» بهه آنچهه مها از

ارسطو تا آدورنو و دریدا ،از فلوطین و متفکران قرون

میمسیس فهم خواهیم کرد ،نزدیک تهر اسهت؛ گرچهه

میانه تا زیباییشناسان معاصر ،جملگی از این اصطالحْ

این تعریف همۀ زوایهای میمسهیس یونهانی را در بهر

فراوان بهره بردهاند؛ بنابراین از آن رو که نگاه یونهانی

نمی گیرد .از سوی دیگر ،کهنترین معادلی که در زبان

بر سراسر تهاریخ زیبهاییشناسهی اروپها سهایه افکنهده

فارسی برای واژۀ میمسیس به کهار رفتهه« ،محاکهات»

است ،می توان بههدرسهتی چنهین پنداشهت کهه بهرای

است که در مباحث مربوط بهه فلسهفۀ اسهالمی بها آن

شناخت بهتر تاریخ زیباییشناسی ،ناگزیر باید به درک

روبه رو می شویم .لغتنامۀ دهخدا این اصطالح را این

مفهوم میمسیس همت گماشت.

گونه تعریف کرده است« :حکایتکردن ،حکایتکردنِ

کاربرد این واژه در متون یونانی به دوران پهیش از

قول و فعل کسی بی زیادت و نقصان ،عین گفتۀ کسی

افالطون بازمی گردد؛ اما این افالطون و سپس ارسهطو

را نقلکردن ،بهازگوکردن؛ مشهابهشهدن ،مشهابهبهودن؛

بودند که نخستینبار این اصطالح را بهنحوی گسترده

شباهت» .گذشته از این ،برگردانههای دیگهری نیهز از

و تخصصی در مباحث خویش دربهاِِ هنهر بهه کهار

این واژه در زبان فارسهی رایهج اسهت :کپهی ،نسهخه

بردهاند .از مهمترین موارد استفادۀ این دو فیلسهوف از

برداری ،شهبیهسهازی ،بازتولیهد ،همانندسهازی ،اجهرا،

واژۀ «میمسیس» ،آنجهایی اسهت کهه بههدنبهالِ تبیهین

وانمود و نقش بازیکردن .پیداست ههی یهک از ایهن

فعالیت هنرمند به هنگام آفرینش اثر هنری هستند.

واژگان ،معادلی دقیق و مناسب برای میمسیس نیستند

در بدو امر باید توضهی داد در زبهان فارسهی ،بهه

و همۀ جوانب معنایی آن را بهدرستی منتقل نکردهانهد

جههای ایههن واژه از دو معههادل «تقلیههد» و «بازنمههایی»

و فقط بر بخشی از آن تمرکز دارنهد .در ادامهه نشهان

استفاده می شود که اولی ترجمۀ  Imitationو دیگهری

داده خواهد شد که واژۀ یونانی میمسیس همهۀ معهانی

 Represantationاست؛ حال آنکه در لغتنامۀ دهخدا

واژه های باال و البته چیزی بیشتر را یهکجها در خهود

در تعریف مدخل «تقلید» آمده است« :قالده در گهردن

دارد .همانگونه کهه ههالیول ،محقهق دورۀ کالسهیک،

کسی انداختن؛ بدون نظر و تأمل پیرویکردن؛ متابعت

متذکر میشهود «واژۀ میمسهیس یونهانی در خهود بهار

و اقتدا و پیروی کسی بیدریافهت حقیقهت و از روی

معرفت شهناختی ،روانشهناختی ،اخالقهی و فرهنگهی

کار دیگران کاریکردن؛ بازی و تمثیل مضحک کسهی

دارد» ( )Halliwel, 2002: 13و بههر سههر راه درک

یا کاری» .خواهیم دید که این نگاه به میمسهیس و بهه

مفهوم این واژه ،مانعی بزرگ تر از ترجمۀ نادقیق آن و

دنبالِ آن ،این نگاه به هنر ،فقط شاخۀ افالطهونی آن را

معادلسازی یکی از موارد باال بهجای آن نیست .ایهن

در بر میگیرد .میمسیس وجوه دیگهری ههم دارد کهه

مشکل فقط به زبهان فارسهی محهدود نیسهت و زبهان

مفهومِ باال پاسخگوی آن نیست .همچنین در لغتنامهۀ

انگلیسی نیز گرفتار همهین مسههله اسهت .رایهجتهرین
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معههادلهههای میمسههیس در زبههان انگلیسههی ،یعنههی

محسههوِ مههیشههود« .میممهها  »μιμεμαو «میمسههیس

 Imitationو  Representationفقط بخشی از مفههوم

 »μιμεσιςکه این دو نیز همانند میموس ،اسم به شمار

میمسههیس را منتقههل مههیکننههد ( )Keuls, 1978: 2و

میآیند .در ادامه این واژهها بررسی خواهند شد.

استفاده از آنها تأثیرات مخهرِ برگشهتناپهذیری بهر
جای گذاشته است .از آن رو که هی واژهای در زبهان
فارسی بهار معنهایی واژۀ میمسهیس را نمهیتوانهد بهه
درستی انتقهال دههد ،در ایهن مقالهه بههجهای معهادل
فارسههی ،از خههود ایههن واژه یعنههی میمسههیس اسههتفاده
خواهد شد.
همانگونه که گفته شد افالطون نخستین کسی بود
که واژۀ میمسیس را وارد مباحث مربوط به هنر کهرد.
البته اولین نشانههای کهاربرد ایهن واژه و مشهتقات آن
بههه پههیش از افالطههون بههازمیگههردد .ایههن مقالههه ابتههدا
واژههای همخانوادۀ میمسیس را شناسهایی مهیکنهد و
سپس به بررسی انحای ظههور مشهتقات آن در متهون
پیشاافالطونی میپردازد تا از رهگهذر آن بهه شهناخت
بهتری از مدلولهای ایهن واژههها در آن دوران دسهت
یابد .با استناد به ایهن داده هها ،در انتههای ایهن مقالهه،
دستهبندی مفاهیم گوناگونی که واژۀ میمسیس آنهان را
پوشش می دهد ،ارائه شده است؛ یعنی آن مفاهیمی که
مراد افالطون و ارسطو از واژۀ میمسیس بوده است.

میموس :μιμος
1

نخستینبهار ،هرمهان رایهش آلمهانی بهود کهه بهه
تحقیقات مفصلی دربارۀ «میموس» مبهادرت ورزیهد و
نتیجۀ آن را در کتاِ حجیمی بهنامِ میموس 2در سهال
 1399منتشر کرد .رایش بر این نظر بهود کهه میمهوس
در یونان باستان نهام ژانهری نمایشهی بهوده ( Reich,

 )1903: 4با خاستگاه «دوریک» ،مشخصاً سیسیلی ،که
بههه نمههایش زنههدگی طبقههات سههط پههایین جامعههه
میپرداخته است ( .)ibid, 25میموس عالوه بر اینکهه
نام این ژانهر بهوده ،بهه بهازیگرانی کهه در آن نمهایش
مشغول نقشآفرینی بودهاند نیز اطالم میشده است.
یوزف هوروویتز 9شرمشناس آلمانی نیز با اسهتناد
به تحقیقات رایش بهر ایهن بهاور اسهت کهه در ابتهدا
شکارچیان ،دامداران و کشاورزان قبیله از رقهصههای
میمیک بهعنوانِ ابزاری جهادویی و آیینهی در خهدمت
به ارواح و شیاطین حاکم بر رویش گیاههان و زایهش
حیوانات بهره می بردند تها آنهان محصهول و بهاروری
بیشتری به ایشان عطا کنند .اجرای ایهن رقهصهها بهه

واژههای برساخته از ریشـ «میمــ  »μιμ-در متـون

گونهای بود که شرکتکنندگان ماسکهای حیوانی بهر

پیشاافالطونی:

چهره خود می زدند و بههعنهوانِ نشهانهای از بهاروری

با بررسی متون یونانی قهرن پهنجم م.م و پهیش از

پایانناپذیر طبیعت ،فالوس بر تن می کردند .سپس بهه

آن ،با سه واژۀ همخانوادۀ میمسیس روبهرو میشهویم

هنگامِ اجهرای مراسهم آیینهی ،عمهل بارورسهازی بهه

که از میمسهیس رواج بیشهتری دارنهد و متقهدمترنهد.

صورتِ واقعی انجام میگرفت .رقصی که این مراسهم

برای سهولت ،زینپس به آنهها واژهههای برسهاخته از

آیینی را همراهی میکرد انسانها را به حالهت خلسهه

ریشۀ «میمه  »-μιμگفته میشود:

فرومیبرد؛ چنانکه گویی آنها خود نیهروی خهدایی را

«میموس  »μιμοςکه از نظر دسهتور زبهان یونهانی،
اسم اسهت و آن را ریشهۀ سهه واژۀ دیگهر مهیداننهد.
«میمیسههتای  ،»μιμεισθαιکههه از نظههر دسههتوری فعههل

1

. Hermann Reich
. der Mimos
3
. Josef Horoviz
2
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به تصرف خویش درآوردهاند؛ اما بهزودی این اعمهال

«هنرپیشههای میمیک» اطالم مهیشهده اسهت ( ibid,

پیونههد ابتههدایی خههود بهها آیههین و جههادو را گسسههته و

)14؛ ولی حضور واژۀ میموس در دو قطعهۀ دیگهر -

همنشههین نمههایشهههای کمههدی و بورلسههک زنههدگی

آیسخولوس و اوریپیدس -کامالً بحثبرانگیهز اسهت.

روزمرۀ اقشار پایین جامعه میشوند؛ با این تفاوت کهه

برای نمونه بهه بررسهی قطعهۀ آیسهخولوس پرداختهه

نشانههای ظهاهری آن اعمهال آیینهی (مثهل فهالوس و

میشود:

شکم بزرگ) را کنار نمینهند (.)Horoviz, 1905: 4-5

گفتنی است واژۀ «میموس» در متون ادبی پهیش از

«از جایی که دیده نمیشود ،میموسهای موحشهی
با صدای گاو میغرند» (آیسخولوس.)Nauck Fr. 57 ،

افالطون ،در بین واژه های برسهاخته از ریشهۀ «میمهه»

اولین حضهور واژۀ میمهوس در متهون یونهانی بهه

کمترین کاربرد را داشته است .شاید به ایهن دلیهل کهه

قطعهای بازمی گردد که اسهترابو از تهراژدی «ادونیهانز»

خاستگاه آن خارج از یونان (سیسهیل) بهوده و واژهای

آیسخولوس نقل کرده است .1آیسخولوس در این متن

بیگانه برای یونانیان به شمار میرفته یا شهاید از آنجها

به توصیف مراسم ورود «دیونیسوس» به «تراس» مهی

کههه بههین طبقههات پههایین جامعههه رواج داشههته ،واژهای

پردازد .این ورود همراه با گونهای موسهیقی «ارگهی»

2

عامیانه محسوِ شده و از این رو راه خود را به متون

است که آیسخولوس بهدقت آن را شرح میدهد.

ادبهی نگشهوده اسهت ( .)Else, 1958: 76اگهر سهایر

بعههد از توصههیف صههدای یههکنواخههت فلههوت،1

واژههای برساخته از ریشۀ «میمه» که از میموس مشتق

ضههربههههای سههنج 2و ارتعاشههات سههازهای زهههی ،از

شدهانهد (میممها و میمیسهتای) کهاربرد گسهتردهتهری

میموس سخن میرود« :از جایی که دیهده نمهیشهود،

یافته اند ،بدان علهت بهوده کهه بهار معنهایی عامیانهه و

«میموس»های موحشی با صدای گهاو مهیغرنهد و از

تحقیرآمیز واژۀ میموس بهه آنهها منتقهل نشهده اسهت

طبلی تصویری از تنهدر ،گهویی از زیهرِ زمهین زاییهده

()Keuls, 1978: 15

می شود در فضایی سهمگین از دهشهت» از آنجها کهه

هرمهههان کرلِهههر ( )Hermann Kollerدر کتهههاِ

این قطعه به مراسم آیینی دیونیزوسهی مربهوط اسهت،

میمسیس در باستان :تقلید ،بازنمایی ،بیانگری ()1391

کلر به این نتیجه میرسد که «میموس» نامی بهوده کهه

در مطالعات خود درزمینۀ ریشهشناسی و معناشناسهی

بههه «بههازیگران در یههک نمههایش آیینههی دیونیسوسههی»

واژۀ میمسههیس بهها ریشههۀ آن یعنههی «میمههوس» آغههاز

مههیدادهانههد ( .)Else, 1958: 74بههدین ترتیههب کلههر

می کند .همان گونه که گفتهه شهد ،میمهوس در متهون

«میموس» را با دو چیز پیوند میزند :با بازیگر درام (و

ادبی باستان حضهور محهدودی دارد .تنهها دو بهار در

بهخصوا رقص) و با آیین.

مکتوبات قبل از افالطون («آیسخولوس ،قطعۀ »57 N

جی .اف .الزه 9پژوهشگر آمریکایی دوره کالسیک

و «اوریپیدس )»Rhes. 256 ،و یهک بهار نیهز در دورۀ

یونان ،انتقهاداتی بهه کهار کلهر وارد مهیدانهد .وی بها

بین افالطهون و ارسهطو (دموسهتنس)Olynth. 2.19 ،

کنکاش در همان قطعۀ «ادونی» آیسهخولوس بهه ایهن

دیههده مههیشههود .در قطعههۀ دموسههتنس ،آشههکارا واژۀ

نتیجههه مههیرسههد کههه واژۀ «میمههوس» در آن قطعههه

میموس دربارۀ «هنرپیشۀ کمدی» به کار رفته و از ایهن
رو کلر بر این باور است که این واژه در بهدو امهر بهه

1

bombykes
kotylai
3
G. F. Else
2

واژههای برساخته از ریشهی «میمه » μιμ-در متون پیشاافالطونی92/

نمی تواند به بازیگران آن نمایش آیینهی مربهوط بهوده

«بازیگرانی با صهدای مهوحش گهاو از جهایی بیهرون

باشد؛ زیرا اصالً صحبتی از بازیگران در میهان نیسهت.

صحنه میغرند» .هالیول تأکیهد مهی کنهد کهه احتمهاالً

آیسخولوس در ابتدای جمله بر ایهن تأکیهد کهرده کهه

وجههود بههازیگرانی خههارج از صههحنه بههرای تخههیالت

صدا از خارج از صحنه میآیهد« .از جهایی کهه دیهده

دراماتیک آیسهخولوس جاببهۀ خاصهی داشهته اسهت.

نمیشود» .بهباورِ الزه ،آیسخولوس این واژه را دربهارۀ

بازیگران میمه می توانستند با هر وسیلۀ موسهیقایی بهه

نوعی ابزار موسیقایی خاا بهنامِ «ماغکش »1بهه کهار

اجرای بازی خود بپردازند .واض اسهت کهه ههالیول،

برده که با دمیدن در آن صهدای گهاو ایجهاد مهیشهده

نظر الزه را مبتنی بر اینکه میموس به ماغکشها اشهاره

است .از این ابزار در سایر متون یونانی نیز سخن رفته

دارد تأیید مهی کنهد و در عهین حهال احتمهال وجهود

است .الزه بر این اعتقاد است که در این قطعه صحبت

ارتباط بهین «میمهوس» و بهازیگران دراماتیهک را نیهز

از ماغکشههایی اسهت کهه صهدای آنهها از خهارج از

نمیبندد .وی درنهایت چنین نتیجه میگیرد که «آنچهه

صحنه شنیده میشود و «میموس» نهتنها بر کسانی کهه

بهصورت دقیق می توان از این قطعه فهمیهد آن اسهت

در ماغکش می دمند ،بلکه دقیقاً بر عمل «تقلید» از ماغ

که بخشی از قدرت و نیروی واژۀ میموس از پیوند آن

کشیدن گاو داللت دارد« .تمامی نکته در این است که

با اجراهای موسیقایی خاا میآید و این میتواند در

صدایی تولید میشود که شبیه ماغ گاو اسهت؛ ولهی از

خود حائز اهمیت باشد» (.)Halliwel, 2002: 17-18

گاو درنمیآید» ( .)ibid, 75درواقع الزه بهر ایهن بهاور
است که واژۀ میموس ،از همان ابتدا به مفهوم «تقلیهد»
به کار می رفتهه؛ همهان معنهایی کهه افالطهون دربهارۀ
«میمسیس» بسیار از آن بهره خواهد برد؛ تأکید الزه بهر
این است که در قرن پنجم« ،میموس» بیشتر بر اجرای
مطابق با یک الگو داللت داشته است و نه آنگونه کهه
کلر مدعی است بر اجراکننده (بازیگر).
اما هالیول نیز دربارۀ واژۀ میمهوس بههکاررفتهه در
تههراژدی «ادونیههانز» آیسههخولوس ،پههس از بررسههی
نظریات کلر و الزه ،چنین پیشنهاد میکند که در اینجها
ما گزینۀ دیگری هم پیش رو داریم کهه الهزه آن را در
نظر نگرفته است :اینکه ممکن اسهت آیسهخولوس در
ایههن قطعههه از اسههتعاره بهههره بههرده باشههد .شههاید
آیسخولوس به صدای ماغکهشهها بههمثابهۀ بهازیگران
صحنۀ نمایش شخصیت داده است .سهپس بهر همهین
اسههاس قطعههۀ فههوم را ایههنگونههه شههرح مههیدهههد:
bull-roarer

1

میمیستای :μιμεισθαι
از دیگهههر مشهههتقات ریشهههۀ «میمهههه» در متهههون
پیشاافالطونی ،فعل «میمیسهتای» اسهت .در میهان ایهن
واژهها میمیستای از بیشترین بسامد برخهوردار اسهت.
یکی از مهمترین نمونه ههای آن «سهرودهای ههومری
برای آپولوی دلوسی »162-161 ،است کهه تهاریخ آن
احتماالً به  699پیش از میالد بازمیگردد:
«آنها میتوانند زبانهای تمامی مهردان را و آهنه
گفتارشان را «میمیستای» کنند»
در این قطعه آمده است که گهروه همسهرایانی از
دوشههیزگان دلوسههی شههنوندگان خههود را بهها اجههرای
سرودهایی در ستایش آپولو و سایر خهدایان مسهحور
می کنند .واژۀ میمیسهتای در توصهیف چگهونگی آواز
دوشیزگان به کار رفته است :آنها «میتوانند زبانههای
تمهامی مهردان را و آهنه

گفتارشهان را «میمیسهتای»

کنند :هرکس [از مردان] میگوید که این خود اوسهت
که آواز می خواند ،آواز شیرین آنها [دوشهیزگان] ایهن
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چنین نزدیهک بهه حقیقهت اسهت» ( Hesiod, 1982:

سبک ها و تأثیر بازنمودی سروکار داریم که بهسهختی

 .)335-337الزه در توضی نظریات کلهر دربهارۀ ایهن

میتواند با تعبیر سادهانگارانۀ «تقلید» به دست آید.

قطعه چنین آورده است« :کلر از این قطعه برای تأکیهد

کیولز در توضی قطعۀ باال بر این تصور است کهه

بر ارتباط باتی «میمسیس» با رقص بهره مهیبهرد و از

احتمههاالً ایههن قطعههه ،توصههیف مراسههمی اسههت در

رقصیدن نیز منظور او رقص مذهبی یا آیینی ،بازنمایی

بزرگ داشت قهرمانان ملی اقوام مختلف و دوشهیزگان

داستانی مقدس است که بهطور معمول ،گهروه انجهام

این مراسم ،آوازهای خود را با لهجۀ خاا ههر قهوم،

می دهد و با قاطعیت می گوید که معنای «تقلیهدکردن»

همههراه بهها موسههیقی مخصههوا همههان قههوم اجههرا

آشکارا محال است» (.)Else, 1958: 76

مهیکهردهانهد ()Keuls, 1978: 19؛ یعنهی دوشهیزگان

اما الزه کامالً با کلر مخالف اسهت .بههگمهانِ او بها

مراسم آیینی مخصوا ههر قهوم را بهه درسهتی و بهه

توجه به آنچه در انتههای قسهمت دوم عبهارت آمهده،

همان گونه بازی میکردند که بازیگران آیینی آن قهوم؛

«هرکس میگوید این خود اوست که آواز میخوانهد»،

پس دوشیزگان در نقش بازیگران آیینی هر قوم ظهاهر

گریزی از معنای «تقلید» نداریم« :این درست است که

شدهاند .روشن است که کیهولز مهیخواههد اینجها بهه

«تقلید» بهواسطۀ رقص و آواز صورت میگیهرد؛ ولهی

معنای «اجرای نقش» و «نقش دیگری را بهازیکهردن»

این تقلیهدی اسهت از ویژگهی ههای خهاا گفتهار و

نزدیک شود .در ادامه خواهیم دید که کیولز بهپیهروی

حرکههات هههر مههرد» ( .)ibid,76افههزون بههر ایههن ،الههزه

از کلهههر ،معنهههای ابتهههدایی و اولیهههۀ «میمسهههیس» را

برخالف کلر ،مراسم بکرشده در این قطعه را مراسمی

«اجراکردن» می داند و سهپس سهایر معهانی را بها ایهن

سرگرمکننده میداند که هی ربطهی بهه مراسهم آیینهی

مفهوم ابتدایی توجیه میکند.

ندارد.

مورد دیگر از کاربرد «میمیستای» در قطعات پیندار

هالیول ،برخالف الزه ،معتقد است که در شرح این

است .وی سه بار از این واژه استفاده کرده است و هر

قطعههه نبایههد تأکیههد را بههر تقلیههد محههض گذاشههت و

بار نیز در بافتی موسیقایی .بهخصوا در یکی از آنها

مسحورشدگی مخاطبان را صهرفاً در حقهه و اسهتعداد

که از این فعل بهمنظهور اجهرای رقهصههای حیهوانی

تقلید صدا دانسهت؛ بلکهه اینجها بها گونههای اجهرای

سود برده است.

هنری ،تسلط بر سبکهای مختلف زبهانههای شهعری
روبه روییم که احتماالً گویش ههای مختلهف را شهامل

«اسههب پالسههگیان یهها مههاده سهه

آموکالیههان را

«میمیستای» کن» (.)Pindar fr. 107a Maehler
1

2

میشده و با اجهرای رقهص و موسهیقی همهراه بهوده

در این قطعه «پالسگیان » و «آموکالیهان » نهام دو

است« .بنابراین میمسیس در اینجها گونههای بازنمهایی

منطقه است و به رقصنده آمهوزش داده مهیشهود کهه

آواهای انسانی و موسیقایی است و نهه شهبیهسهازی و

گام هایش را با حرکهات حیوانهات مختلهف مطابقهت

تقلیههد [صههرف]» ( .)Halliwel, 2002: 18-19تأکیههد

دهد ( .)Halliwel, 2002: 19کلهر از ایهن قطعهه نیهز

هالیول بر این است که در همین نمونههای ابتهدایی و

برای تأکید بر ارتباط میمسیس بها «نمهایش مبتنهی بهر

گذرای واژگان برساخته از ریشۀ «میمه» در ارتبهاط بها

رقص همراه با آواز و موسهیقی» بههره مهی بهرد .الهزه

فرمهای هنری ،با گونهای درههمتنیهدگی و پیچیهدگی

1

Pelasgian
2
Amyclaeann

واژههای برساخته از ریشهی «میمه » μιμ-در متون پیشاافالطونی92/

برخالفِ تأیید کلر بر وجود واسهطی بههنهامِ رقهص و

میمما :μιμεμα

موسیقی ،بهاز ههم تأکیهد مهی کنهد کهه در اینجها نیهز

دربهارۀ سهومین واژه ،یعنهی «میممها» ،کهه از نظهر

«میمیستای» بر «تقلید» از حیوانات داللت دارد ( Else,

دسههتوری اسههم اسههت ،بهها تغییههر جدیههدی روبهههرو

 .)1958: 77هالیول نیز نتیجه میگیرد که بههیقهین تها

می شویم ،یعنی استفاده از آن در هنرهای بصری .ایهن

زمههان آیسههخولوس واژههههای گههروه «میمههه» دربههارۀ

واژه در دو قطعه از آیسخولوس دیهده مهیشهود و در

هنرهایی به کار میرفتهاند که یونانیان به آنهها بها واژۀ

هههر دو مههورد داللههت بههر «شههباهت بصههری» دارد:

«موزیکه »1اشاره داشته اند و مشتمل بودنهد بهر شهعر،

«نسخه ای ساخته شده تا شبیه به چیزی دیگهر باشهد»

موسیقی و رقص ( .)Halliwel, 2002: 19توجه داشته

(.)Else, 1958: 78

باشید که کلر و کیولز به جهای واژۀ «موزیکهه» از واژۀ
«دراما» استفاده کردهاند.

«این تصویر میتوانست بسیار شبیه من باشد؛ ایهن
«میممای» دایدالوس»

نمونۀ دیگر استفاده از میمیسهتای بهازمیگهردد بهه
«تهوگنیس» (قطعۀ :)929

در یکههی از ایههن قطعههات ،یعنههی قطعههۀ تهههوروی

2

(تماشاگران یا سفیران) ،گروه همسهرایانی از سهاتیرها

«ولی هی ناآموختهای نتوانهد کهه مهرا میمیسهتای
کند»

به ستایش تمثالهایی -شاید هم ماسکهایی ( Keuls,

 -)1978: 20میپردازند که بهرای پیشهکش بهه معبهد

در ایههن قطعههه بهها مفهههوم «میمسههیس» در حههوزۀ

پوزئیدون می برند .نکته در این است که هریک از آنها

جدیدی روبه رو می شویم .اینجا صحبت از میمسهیس

تمثال خودش را در دست دارد و سهتایش آنهها از آن

از منش و شخصیت است« :بسیاری ایهراد و خطها در

روست که هر تمثال به صاحبش شباهت بسهیار دارد.

من می یابند ،به همان میزان مردمان بد که نیهک ،ولهی

بخش موردنظر ما که واژۀ میمما در آن بهه کهار رفتهه،

هی ناآموختهای نتواند که مرا میمیستای کنهد» .پهیش

آنجاست که ساتیرها تمثهال خهود را بها سهاختهههای

از این میمسیس به حوزههای فیزیکهی و مهادی تعلهق

دایدالوس ،مجسمهسهاز افسهانهای ،مقایسهه مهیکننهد:

داشهت .مههثالً در قطعهۀ آیسههخولوس و مهاغکههشههها،

«این تصویر می توانست بسیار شهبیه مهن باشهد؛ ایهن

میمسیس در حوزۀ آوایهی و در دوشهیزگان دلیهان در

«میممای» دایدالوس .تمام آنچه کم دارد صهدا اسهت»

حوزۀ کالمی/آوایی به کار رفتهه بهود؛ ولهی اینجها بهه

( .)Else, 1958: 78درواقع سهاتیرها حیهرت خهود از

حوزۀ رفتار و منش تعمیم یافته است .الهزه و ههالیول

این تمثالها را با مقایسۀ آنها بها هنهر دایهدالوس بیهان

هر دو این قطعه را شاهدی بر این ادعها آوردهانهد کهه

میکنند؛ مجسمه سازی که مجسمه هایش روح دارند و

میمسیس از حوزۀ مادی به حوزۀ رفتاری بسهط یافتهه

حرکت میکردند.

است؛ اما از آنجا که در تاریخ این قطعه تردید هسهت

الزه معتقد است که «میمما»ی بههکاررفتهه در ایهن

و امکان دارد به پیش از افالطون تعلق نداشهته باشهد،

قطعه به ابژهای اشاره دارد که براساسِ شباهت بصهری

چندان بر آن تأکید نمیکنند.

ساخته شده و داللت بر «رونوشت دقیهق از طبیعهت»
( )ibid: 78دارد .یعنهی تمثهالهها رونوشهت دقیهق از
mousike

1

Theoroi
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چهرۀ ساتیرها بودهاند؛ اما کیولز کهامالً بهرخالف ایهن

او از «اجرای نقش» نیل به مفهوم کلیتر «انتقال معنها»

نظر« ،میمما» را نه در ارجاع به چهرۀ ساتیرها بلکه بهه

است.

«مجسمههای زنده» افسانهای دایدالوس میدانهد .البتهه

در ادامۀ قطعه یکی از ساتیرها میگویهد کهه «اگهر

نه به این معنا که تمثال ساتیرها «رونوشهت دقیهق» از

مادرم آن تصویر را می دید تصور مهیکهرد کهه واقعهاً

مجسمهها بودهاند (که میدانیم چهرۀ ساتیرها را بازمی

خود من هستم تا این اندازه شبیه به من است» .اینجها

تابانده اند) بلکه در اینجا بهصورت استعاری ،بههمثابهۀ

بهها وجههه دیگههری از میمسههیس روبهههرو مههیشههویم:

«بازتجسم» 1مجسمهههای دایهدالوس بهودهانهد؛ یعنهی

اشتباه گرفتن «امهر میمتیهک» بهه جهای «امهر حقیقهی»،

بهههانههدازۀ مجسههمههههای دایههدالوس زنههده بههه نظههر

«فریبدادن» و «دروغ را بهجای حقیقهت جلهوهدادن»؛

میرسیدند و دارای روح بودنهد (.)Keuls, 1978: 20

یعنی امر میمتیک بهقدری به اصل شبیه است که ایجاد

درواقههع تمثههال سههاتیرها بههه مجسههمههههای افسههانهای

تههوهم مههیکنههد .مسهههلهای کههه از چشههم هههالیول دور

دایدالوس تجسم دوباره میبخشیدند .اینجها بهه یکهی

نمههیمانههد :در «میمسههیس» گونهههای معنههای ضههمنی

دیگر از واژگان محبوِ کیولز میرسهیم« :بازتجسهم».

«فریب» و «دروغ هایی شبیه به حقیقت» نهفتهه اسهت.

همان گونهه کهه پهیشتهر گفتهیم کیهولز معنهای اولیهۀ

مضمونی که افالطون نیز در بحث خود از میمسهیس،

میمسیس را «اجرای نقهش» مهی دانهد و سهپس سهایر

نیروی تازهای به آن میبخشد (.)Halliwel, 2002:20

معانی را از رهگذر این مفهوم ابتدایی توجیه میکنهد.

نکتههۀ دیگههر اینکههه در هههر دو قطعههۀ «تهههوروی»

برای نمونه در این قطعه و بعضی از قطعات دیگر ،بهه

آیسخولوس و «سرودهای هومری» با حیرتزدگهی و

مفهوم «تجسم دوباره بخشیدن» یا «بازتجسم» میرسد:

مسحورشدگی در برابر اثر میمتیک روبه رو میشهویم.

«اگر معنای ابتدایی میمسیس ”اجهرای نقهش“ بهوده و

دوشههیزگان دلیههان حضههار را مسههحور خههود کههرده و

اجرای نقش متضهمن یکهیشهدن بهازیگر بها پرسهونا

ساتیرها در برخورد با تصویر خود در حیرتاند .حتی

(شخصیت) باشد ،آنگاه مفهوم «بازتجسم» تنهها بسهطِ

در قطعۀ ادونی که ورود دیونیزوس به تراس را همراه

استعاریِ جزئی از معنای اولیهه خواههد بهود» ( ibid:

با موسیقی ارگی توصیف می کند ،شهاهد ایهن جهذِ

)17؛ یعنی بازیگر میکوشهد بها «اجهرای نقهش» یهک

شدگی هستیم .گهویی مخاطهب غهرم در اثهر هنهری

شخصیت ،به آن شخصیت دگربهار «تجسهم» بخشهد.

می شود .حتی چنین مینماید که ایهن جهذِ عهاطفی

اینجا هم تمثال سهاتیرها بهه مجسهمه ههای افسهانه ای

اثر شدن از توانایی اثر در رسهیدن بهه شهباهتی عینهی

دایدالوس تجسم دوباره بخشیده انهد؛ یعنهی در نقهش

اهمیت بیشتری مییابد .از این زاویه میمسیس هنهری،

مجسمه های دایدالوس ظاهر شدهاند .پس کیولز نهتنها

جهانی را بازمینمایاند که حضار در ارتباط بها آن ،در

با «رونوشت دقیق از طبیعت» ( )Else, 1958: 78که با

جایگاه شاهدی مجذوِ قرار می گیرنهد .ایهن تصهور

«بازتولید ظواهر بصهری خهاا» ()Keuls, 1978: 20

خواه ناخواه ما را با مسهلۀ جدیدی روبهرو مهیسهازد:

نیز مخالف است و از این قطعهه بهاز ههم بهه مفههوم

ارتباط بهین جههان بیهرون و جههان درون اثهر هنهری

«اجرای نقش» میرسد که در ادامه خواهیم دیهد مهراد

(.)Halliwel, 2002: 22

Reembodiment

1

واژههای برساخته از ریشهی «میمه » μιμ-در متون پیشاافالطونی93/

این نیهز ناگفتهه نمانهد کهه در اینجها بها پیشهرفتی

در قطعۀ  9392از واژۀ میمسیس دربارۀ شباهت بصری

محسوس روبهرو می شویم .تا پیش از این در بررسهی

بهره میبرد که در ادامه به این قطعه خواهیم پرداخت.

واژه های برساخته از ریشۀ «میمه» ،بها عهاملی انسهانی

گفتهههیم کهههه کیهههولز هشهههت نمونهههه در متهههون

روبه رو بودیم که انسان یا حیوان دیگری را در واسهط

پیشاافالطونی مییابهد کهه در آنهها ههمخهانواده ههای

رقههص ،موسههیقی ،کههالم و احتمههاالً رفتههار بازسههازی

میمسیس دربارۀ ابژه های ایستا به کار رفتهاند و از این

می کرد؛ ولی اینجا با «تصویر» روبه روییم ،یعنی عاملی

رو شاید این تصور ایجهاد شهود کهه واژۀ میمسهیس،

غیرجاندار که ظاهر ابهژهای دیگهر را بهه خهود گرفتهه

حتی پیش از افالطون نیز در مفهوم «نسخه بهرداری از

است .این نکتهای است کهه الهزه مهدنظر قهرار داده و

ظاهر» به کار می رفتهه اسهت .کیهولز بها بررسهی ایهن

می گوید« :از بازتولید جاندار و متحرک به بازتولید بی

هشت مورد این فرضیه را کامالً رد میکند« :مهن مهی

جان و غیرمتحرک ویژگیههای ظهاهری رسهیدهایهم».

کوشم تها نشهان دههم ...ایهن هشهت قطعهه یها بسهط

البته الزه ادعا میکند که این بسطی ثانویه است و ایهن

استعاری مفههوم «اجهرای نقهش»انهد یها نهه ،بهه بیهان

واژهها از ابتدا در این باره به کار نمیرفتهانهد ( Else,

تصویری یک مفهوم در فرمهی نمهادین اشهاره دارنهد»

 .)1958: 78کیولز در متون پیشاافالطونی  8مورد بکر

( .)ibid:19البته ایرادی کهه مهی تهوان بهه کیهولز وارد

می کند که واژگان برساخته از ریشهۀ «میمهه» (خاصهه

دانست این است که چرا بین «اجرای نقش» و «انتقهال

میمما) دربارۀ ابژه ههای ایسهتا و غیرمتحهرک بهه کهار

معنا» تفکیک قائل شده است .هر اجرای نقشهی حتمهاً

رفتهاند .وی با بررسی هر هشت مورد بهه ایهن نتیجهه

به انتقال مفههوم مهیانجامهد .پهس اگهر معنهای اولیهۀ

میرسد کهه در ههی یهک از آنهها مهراد نهه «بازتولیهد

میمسیس را «اجرای نقهش» بهدانیم ،خهواه نهاخواه بهه

ویژگیهای ظاهری» بلکه «انتقال معنا ازطریهق واسهط

انتقال معنا هم می رسیم .غیر از قطعۀ ساتیرها که پیش

بصری» بوده است ( .)Keuls, 1978: 21-22در قطعهۀ

از این بررسی کردیم ،در ادامه برای نمونه یکی دیگهر

«تهوروی» ،استفاده از واژۀ «میمما» بهمعنای «زنده بودن

از این هشت قطعه را نیز مرور میکنیم:
تههواریخ هههرودوت ،قطعههۀ  :9392در ایههن قطعههه

و دارای روح بودن» است.

هرودوت از تمثالی از هفائستوس سخن میگویهد کهه

• میمسیس μιμεσις

کهنترین کاربرد واژۀ میمسهیس در متهون یونهانی
به قرن پهنجم م.م ،انهدکی پهیش از افالطهون ،بهازمی
گردد .در قطعۀ  ، 154 DKدموکریتوس اشاره میکنهد
کههه انسههان قابلیههتهههای یههدی (مثههل بافنههدگی و
خانهسازی) و قابلیتهای بسیار پیچیهدهتهری از قبیهل
آواز را بهمددِ «میمسهیس» حیوانهات کسهب مهیکنهد
( .)Diels, 1922: 90هرودوت نیز در کتاِ «تواریخ»1

«میمسیس» یک «پیگمی» (مردمهان کوتهاه قهد) اسهت.
بهباورِ کیولز اگر این تمثال «تقلید» یک پیگمی میبود،
آنگاه باید شبیه یهک پیگمهی نیهز مهی بهود و در ایهن
صههورت نبایههد هههرودوت بههههنگههامِ مشههاهدۀ آن
هفائسههتوس را بههازمیشههناخت .در عههوج آن تمثههال
آشکارا هفائستوس را بهمثابۀ یک پیگمی بهازمینمایهد
یا به عبارت دیگر ،هفائستوس در «نقش» یک پیگمهی
ظاهر میشود ( .)ibid: 21بنابراین همانطور که کیولز
نشان میدهد ،درست است که واسهط «میمسهیس» در

Histories
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اینجا واسطی تصویری و ایستا است ،ولهی مفههوم آن

بهمثابۀ ”آفرینش هنری“ دانست؟» که پاسخ به آن خود

نه بر «نسخه برداری از ظاهر» بلکه بر «اجهرای نقهش»

بحث دیگری است و فرصت دیگری را طلب میکند.

داللت دارد.
بررسی متون را با متنهی از متافیزیهک (قطعهه 382

جمعبندی

ِ) ارسطو خاتمه میدهیم .بکر ایهن نکتهه ضهروری

تهها اینجهها اشههاره بههه همههین چنههد نمونههه از متههون

است که با آنکه این متن پهس از افالطهون بهه رشهتۀ

پیشاافالطونی که واژگان برساخته از ریشۀ «میمهه» در

تحریر درآمده است؛ اما واژۀ میمسیس را در نقلِقولی

آنها به کار رفته ،می تواند مها را بهه برداشهتی کلهی از

از فیثاغوریان که فیلسوفان پیشاسقراطی محسوِ مهی

مفهوم «میمسیس» در قرن پنجم پیش از میالد برساند؛

شوند ،به کار برده و چنین مینماید که ایشان در تبیین

بنابراین برای پرهیز از طوالنی شهدن کهالم از بررسهی

نظریات خود از همین واژه سود میجستهانهد؛ از ایهن

سایر متون صرفِنظر میشود و نظرات محققهان فهوم

روست که در بررسهی خهود از ایهن مهتن نیهز یهاری

دستهبندی میشود:

جستیم .در این متن میمسیس در حوزۀ کامالً متفاوتی
نسبت به آنچه تاکنون دیدیم به کار رفته است:
«فیثاغوریان گفته بودند که اشیا بهسببِ «میمسیس»
اعداد وجود دارند».

همانگونه که گفته شد ،کلر منشأ «میمسیس» را در
آیین میداند .حاصل کنکاش او در متون این است که
«میمسیس» در بدو امر بهار معنهایی دراماتیهک داشهته
است (توجه داشته باشید کهه درام بههمعنهای عمهل و

در این قطعه ،ارسطو به شرح نظر افالطون درباِِ

کنش در مقابل استاتیک بهمعنای ایستا و ساکن است).

آفرینش هستی و عالم مثل (ایده ها) همهت گمهارده و

یونانیان باستان ،میمسیس را دربارۀ «دراما» (آن هم در

در این میان نظر فیثاغوریان را نیز مطرح میکند« :زیرا

شههکل یونههانیاش ،یعنههی ترکیبههی از شههعر ،رقههص و

فیثاغوریان گفته بودند که اشیا بهسببِ «تقلید» از اعداد

موسیقی) به کار بردهاند که به گمانِ کلر در ایهن میهان

وجود دارنهد .افالطهون ایهن اصهطالح را تغییهر داد و

رقص از همه مهمتر بوده است .کلهر میمسهیس را بهه

گفت وجود محسوسات حاصل «بهرهوری» آنهاسهت»

معنای «اجرای نقش« ،»1نقش کسی را بازیکهردن »2و

(ارسطو .)11 :1939 ،از آنجها کهه اعهداد موجودیهت

«ایفای نقش »9میدانهد ( .)Keuls, 1978: 9-10بهدین

عینی ندارند و به حوزۀ مفاهیم انتزاعهی تعلهق دارنهد،

ترتیب سرچشمه و منشأ مفهوم میمسیس را به «دراما»

هالیول در استناد به این قطعه چنین استدالل مهیکنهد

و از آنجا که سرچشمهههای درامها ،خهود بهه «آیهین»

که میمسیس از حوزۀ جهان مادی خارج و بهه حهوزۀ

می رسد ،سرچشمۀ «میمسیس» را به آیین نسهبت مهی

غیرمادی اعداد وارد میشهود (.)Halliwel, 2002: 15

دهد.

نکتۀ دیگری کهه در ایهن قیهاس نهفتهه اسهت قرابهت

الزه نیز در پژوهش خود بهر واژگهان برسهاخته از

«میمسیس» و «آفرینش» است .فیثاغوریهان «آفهرینش»

ریشۀ «میمه» به این نتیجه می رسد که نمهیتهوان نظهر

هستی را به مثابۀ «میمسیس» اعداد دانسهتهانهد .اکنهون

کلههر را در ایههن بههاره کههه سرچشههمۀ «میمسههیس» بههه

این پرسش مطرح میشود« :آیا می توان ”میمسیس“ را
1

enactment
impersonation
3
performance
2
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«رقصهای آیینی» میرسد تأیید کرد؛ بلکهه میمسهیس

کیولز نیز در تأمالت خود بر موارد حضور واژگان

از همان ابتدا در نسبت با عمل «تقلیهد» و «بازنمهایی»

برساخته از ریشۀ «میمه» ،نظر کلر را تأییهد مهیکنهد و

در حوزۀ دراما به کار میرفته است« :آنچهه تها حهدی

مفهوم «اجرای نقش» را مهم میداند؛ ولی متهذکر مهی

با اطمینان میتوان گفت این است که حوزۀ ابتهدایی و

شود که این «اجرای نقش» از یک سو نه با محوریهت

اصلی میمسیس -یا بلکه «میمهوس» یها «میمیسهتای»-

رقههص ،بلکههه در بیشههتر قطعههات بهههمههددِ اشههارات و

تقلید از موجودات زنده یا متحرک حیوانی و انسهانی،

حرکات سر و دست و صهورت میسهر مهیشهود کهه

بهمددِ بدن یا آوا (نهه فقهط آواز) اسهت و نهه توسهط

می تواند موزون باشد یا نباشد و از سوی دیگر مراد از

محصوالت ساختگی همچون مجسمههها یها تصهاویر.

اجرای نقش «انتقال معنا» است (.)Keuls, 1978: 10

بهبیانِ دیگر این واژههها اصهالتاً ،داللهت بهر بازنمهایی

به تلقیِ کیولز ،از آنجا که «دراما» در یونانی بهمعنیِ

دراماتیک یا شبه دراماتیک داشته اند و تعمهیم آنهها بهه

«کنش» و «عمل» است و میمسیس نیز دربارۀ دراما بهه

فرم های غیردراماتیک نقاشهی و مجسهمهسهازی بایهد

کار میرفته ،پس ابژۀ آن «کنش انسهانی» بهوده و ایهن

بسطی ثانویه بوده باشد» ( .)Else, 1958: 78همانطور

کنش به صورتِ نمهادین حامهل معنهایی بهوده اسهت.

که مشهود است الزه نیز با کلر در اینکه «میمسیس» در

کیولز بر کلر خورده میگیرد که وی بهجای تمرکز بهر

ابتدا دارای بار دراماتیک بوده هم عقیده است؛ ولی در

ابژۀ میمسیس (یعنی کهنش انسهانی) ،بهر واسهطی کهه

اینکه همواره واسط آن رقص و موسیقی بوده ،تردیهد

میمسیس بهمهددِ آن محقهق مهیشهود (یعنهی رقهص)

دارد .البته او تأیید میکند که حضور واژگان برسهاخته

تمرکز کرده است.

از ریشۀ «میمه» «اغلب ،نه همواره ،در واسط موسهیقی

کیههولز بههر ایههن اعتقههاد اسههت کههه حتههی در آن

یا رقص» ( )ibid: 87بودهاند و بعد تعمیم یافتههانهد و

نمونههایی از میمسیس و مشتقات آن که دربارۀ اشیای

وارد حوزۀ تصویر نیز شدهاند.

ایستا به کار رفتهاند ،بهاز ههم مفههوم «اجهرای نقهش»

هالیول نیز نتیجه میگیرد که «تا اینجا مهیتهوان بها

به صورت اساسی و بنیادین دیده میشود :ابژهای جای

اطمینان گفت که واژهشناسی میمسهیس تها نیمهۀ اول

ابژۀ دیگر را می گیهرد یها بهر معنهایی نمهادین داللهت

قرن پنجم م.م مهی توانهد ههم بهه هنرههای مهوزیکی

می کند .اما نکتۀ شایانِ توجه آن است که نمونهای نمی

(رقص ،موسیقی و شعر) و ههم بهه هنرههای بصهری

توان یافت که ایهن واژههها در معنهای نسهخهبهرداری

اعمال شود و این خود گواهی است بر اینکه چرا همۀ

عینی و محض از ظاهر یک الگوی ساکن و ایسهتا بهه

این هنرها را هنرهای میمتیک نامیدهانهد» ( Halliwel,

کار رفته باشند .کیولز بین میمسیس در معنای «اجرای

 )2002: 22و بههه همههین دلیههل اسههت کههه در دوران

نقههش دراماتیههک» و میمسههیس در معنههای «بازتولیههد

کالسیک ،با متونی روبهرو میشهویم کهه هنهری مثهل

عکاسانه» تفهاوت قائهل مهی شهود :در «اجهرای نقهش

نقاشی را که در حوزۀ تصهویر اسهت بها شهعر کهه در

دراماتیک» با حهوزهای پویها و متحهرک روبهه رویهیم.

حوزۀ کالم است مقایسه کردهاند .سیمونیدس شهعر را

بازیگر تهاتر میکوشد نقش شخصیتی خیالی یا واقعی

«نقاشی همراه با صدا» میداند (.)ibid: 118

را بازی کند .یعنی از رفتار و اعمال و گفتار وی تقلید
کند .حتی سعی میکند ظاهر او را نیز به خهود بگیهرد
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(در دوران باستان با گذاشتن ماسک و امروزه با چهره

 .1تولیدات آوایی و موسیقایی دارای سهاختارهای

پردازی و گریم این شبیهسازی بهازیگر بهه شخصهیت

معنایی یا عاطفی مبتنی بهر صهوت (تهراژدی ادونیهانز

نمههایش بههرآورده مههیشههود) .درواقههع مهها اینجهها بهها

آیسخولوس :ایجاد صدای گاو بهمددِ ماغکش)؛

همانندسازی بازیگر و شخصیت نمایش روبهه رویهیم.
ماسک به بازیگر این اجازه را میدهد کهه بههصهورتِ
موقهت بها شخصههیت یکهی شهود .او هههی گهاه خههود
شخصیت نمیشود؛ بلکه نقش او را به خود میبندد.

 .9مطابقههت متههافیزیکی (ماننههد آنچههه در بههاور
فیثاغوریان بود) (.)Halliwel, 2002: 15
بهطورِ کلی ،میتوان آنچه بین غالهب پژوهشهگران
فوم دربارۀ واژگان برساخته از ریشۀ « میمه» در متون

اما حوزه و دامنهۀ تقلیهد ،در هنهری مثهل نقاشهی،

پیشاافالطونی ،مشترک است را بدینگونه جمهع کهرد:

حوزهای ایستا و ساکن اسهت .تفهاوت اینجاسهت کهه

خاستگاه مفهومی این واژگان ،همانند خاستگاه تمامی

تقلید نقاشی می تواند «بازتولیدی عکاسانه» ایجاد کند.

درامای یونانی ،آیین بوده است .وجه اشتراک معنهایی

یعنی «کپیکردن دقیق ظاهر تا آنجا که ابزار میمسهیس

آنها ،همانا ایدۀ «مطابقت» یا «برابری» است .بهسهخنی،

اجازه میدهد» ( .)ibid: 12این همان معنایی است که

کردار یا افعال و اجراههایی کهه ایهن واژههها بهر آنهها

افالطهون از واژۀ میمسههیس در بخههشهههایی از کتههاِ

داللت می کنند ،برابهر یها معهادلی در جههان عینهی را

جمهوری (و خاصه در تمثیل آینه) دریافت مهیکنهد؛

به عنوان الگوی تقلید اختیار کهردهانهد .معنهای اصهلی

اما کیولز نشان میدهد که از هی یک از موارد حضهور

نهفتههه در میمسههیس «انتقههال معنهها» از طریههق رفتههار و

واژهههههای برسهههاخته از ریشهههۀ «میمهههه» در متهههون

حرکات بوده که ابتدا در رقهص و سهپس موسهیقی و

پیشههاافالطونی ،چنههین معنههایی حاصههل نمههیشههود و

آواز ،بهترین واسط خود را یافته است .همچنهین ایهن

افالطون خود برای نخسهتینبهار ایهن برداشهت را بهر

مفهوم ،یعنی «انتقال معنا» ،برای حوزۀ ایستای هنرهای

«میمسیس» سهوار کهرده و بعهد بههدنبهالِ آن گونههای

بصری نیز صادم است.

داللههت تحقیرآمیههز نیههز بهها آن همههراه سههاخته اسههت:
بازتولیدی که نسخهای نازل از اصل است.

شاید بهترین معادل فارسی بهرای واژۀ میمسهیس،
«اجرا» به خصوا با تأکید بهر «اجهرای نقهش» باشهد.

هالیول موارد کهاربرد واژگهان برسهاخته از ریشهۀ

بدین سان هم بها خاسهتگاه ابتهدایی میمسهیس ،یعنهی

«میمه» ،در متون پیش از افالطهون را بههصهورتِ زیهر

درامای یونان نزدیکی بسهیار دارد ،ههم مهیتوانهد بهه

دستهبندی میکند:

حوزه های غیرمهادی و انتزاعهی وارد شهود («اجهرای»

 .1شباهت تصویری شامل آثهار هنهری فیگوراتیهو

ایدههای بهنی) ،هم حوزههای ایستا (اجرای نقاشهی).

(تمثالهای ساتیرها در «تهوروی» آیسخولوس)؛

همچنین واژهههای «اجهرا» (یها «اجهرای نقهش») ،بهار

 .2تقلید از رفتار و منش (در تهوگنیس)؛

مفهومی «انتقهال معنها»ی موجهود در میمسهیس را در

 .9نقههش بههازیکههردن ،شههامل اجههرای نقههشهههای

خود مستتر دارد؛ زیرا حتی با بسط میمسیس به حوزۀ

دراماتیک (سرودههای هومری برای آپولوی دلوسی)؛

ایستا ،باز هم مفهوم «اجرای نقش» معنهای خهود را از
دست نمیدهد :نقاش در «اجرای» نقاشی خود ،نشهانۀ

واژههای برساخته از ریشهی «میمه » μιμ-در متون پیشاافالطونی09/

گرافیکی را چنان مینماید که گویی ابهژهای از جههان

شود که نباید از ابتدا براساسِ معیارهای جهان واقعهی

واقعی است.

داوری و ارزیابی شود .این نگهاه را نیهز مهیتهوان بهه
ارسطو نسبت داد .نکتۀ شایانِتوجه آنکه ایهن واژگهان

نتیجهگیری

برای هریک از پژوهشگران فهوم ،ادلهۀ کهافی جههت

در بررسی نظریات پژوهشهگران مختلهف دربهارۀ

توجیه نظرشان را فراهم میآورد .از همین روست کهه

واژگان برسهاخته از ریشهۀ «میمهه» (میمهوس ،میممها،

دریدا ،آن هنگام که از «مردد»هایش 1سخن می گویهد،

میمیستای و میمسیس) در متون پیشاافالطونی گاهی با

از میمسیس نیز نام می برد .درواقع میمسیس چههرهای

مواردی روبههرو مهیشهویم کهه نظهرات یکهی کهامالً

دوگانه دارد و همین دوگانگی است که محققان امروز

مخالف دیگری است و این خود نکتهۀ مهمهی اسهت.

را به نظراتی کامالً متفاوت با یکدیگر میرساند و نیهز

اتفامِ نظر این پژوهشهگران بهر آن اسهت کهه در همهۀ

همین دوگانگی است که از همان ابتهدا ،یعنهی دوران

نمونه های این واژگان ،ایدۀ مطابقت یها برابهری دیهده

یونان باستان ،دو مسیر متفاوت بهرای زیبهاییشناسهی

میشود .مطابقت بین آثهار ،اعمهال یها اجراههایی کهه

رقم میزند :مسیری که از نگاه افالطون آغاز میشهود

معادلی فرضی در جهان واقعی بهعنهوان الگهو دارنهد.

و آن دیگری که از ارسهطو .ههر دو فیلسهوف از واژۀ

این واژگان در بدو امهر ،حهوزهههای جنبشهی و پویها

میمسههیس بههرای تبیههین نظههرات خههود در هنههر سههود

(دراماتیک) را شهامل شهده و الگهوی آنهها اعمهال و

جسته اند؛ ولی هریک از آنها روی بهه سهوی یکهی از

حرکات و رفتار و یها حتهی آوا و صهدا بهوده اسهت.

چهره های آن داشهته انهد .بهه همهین دلیهل اسهت کهه

سپس ایهن حهوزه ،بسهط یافتهه و حهوزهههای ایسهتا

نمی توان میمسیس را برخالف تصور رایج ،به مفههوم

(استاتیک) ،یعنی هنرهای بصری را نیز در بر میگیرد.

سادۀ «ارتباط هنر با جهان» تقلیل داد.

وجه اختالف این پژوهشگران در چگونگی تحقق این

.

کنش است .برخی کنشهی کهه واژگهان مزبهور بهر آن
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