ن
الهه جها ی

-1منشاء هنر و زیبایی
شناسی در نگاه فیلسوفان
یونان قدیم
مطالعه دقیق این موضوع خود امری گسترده تر و
پیچیده تر از بحث کاربردی زیبایی شناسی معماری
است .در اینجا به اختصار به مقایسه آراء سه
اندیشمند بزرگ یونانی و یافتن تاکید هر یک در تعریف
زیبایی می پردازیم.



همانگونه که ویل دورانت نشان داده آغاز بحث مدون از
زیبایی را در یونان باستان باید در فیلسوف اعداد و هندسه،
فیثاغورث دید .در بحث های او ماده ،زیبایی مربوط به
عالم ملکوت و افالک است و صورت آن از تناسبات و
قواعد ریاضی منظم پیروی می کند.



بنابر نظریه ُ
م ُثل افالطون ،حقیقت و ذات همه پدیده ها
در عالم ُ
م ُثل قرار دارد .عالمی که در آن تغییر و تبدل راه
ندارد و همه چیز رو گرفتنی از آن است .بنا بر بینش اسطوره
ای ،انسان جوامع باستان ،برای تمام اعمال خود سرمشق
هایی دارد تا آنجا که افسانه ها به او می گویند که هر چیزی
که وی انجام می دهد و یا قصد انجام آن را دارد در آغاز زمان
و در زمان ازل انجام شده است و به همین دلیل است که
انسان جوامع باستان به آیین هایی که او را به زمان آغازین
وصل می کنند و قدرت تقلید و آفرینش را در او پدید می
آورند ،اهمیت می دهد.





در نزد افالطون این کمال آغازین را باید در نظریه ُم ُثل جست .شاید
بتوان عالم مثل افالطونی و عالم اقدس الصور ) (archetypesیونگ
را همان آغازین اسطوره ها دانست .زیرا هر سه این نظریات در پی
یافتن امری هستند که زمانی و تاریخی نمی باشد .اما افالطون در
نظریه مثل بر حقایق مستقر در عالم مثل تاکید می کند نه
سرگذشت های ماورائی و خدایی.
در اساطیر آن چه مهم است جستچو برای اصل پیدایش
است .در فلسفه اصل اول یا علت اول همین نقش را دارد .اما گاه
به جای افسانه ی پیدایی عالم وجود ،مساله وجودشناسی برتری
می یابد( .سلیمانی )1379 ،50 ،در مقابل ارسطو هنر را نتیجه
خرد انسان دانسته است ،یعنی آن را به برداشت عقالنی از
جهان و واقعیت مرتبط کرده و به همین دلیل نیز از نظر او باید تقلید
هنری را در بازآفرینی و بازسازی بخردانه جای داد.





در هر یک از تعاریف سه حکیم از «هماهنگی جزء و کل»،
تاکید بر یکی از اجزاء این تعریف است .پایگاه بحث زیبایی
شناسی افالطون بیشتر هستی شناسی و پایگاه
سخن ارسطو بیشتر معرفت شناسی است.
بحث همه فیلسوفان اسالمی ،هستی شناسی ،آن
هم به عمیق ترین شکل آن یعنی معبود شناسی
است و انسان شناسی و معرفت شناسی به سان ساقه
ای به آن ریشه اند و میوه های متعدد از جمله زیبایی
شناسی را ایجاد می کنند.







* به تعداد پؤوهشگران هنر ،نظریات زیبایی شناسی وجود
دارد!!
عنوان استتیک به معنای شناخت حسی زیبایی که برای دانش
نوین زیبایی پژوهی نهاده اند ،بسیار روشنگر است .به عقیده
ویل دورانت ،باومگارتن در آغاز نام ترس آور استتیک را با
عذرخواهی و خجالت و شرمساری در میان مباحث فلسفی آورد.
امروزه به تعداد پژوهشگران هنر ،نظریات زیبایی شناسی
ایجاد شده است .هدف این علم این نیست که به هنرمند در
آفرینش هنری یاری دهد بلکه تنها به او قدرت تحلیل و ارزیابی می
دهد .تولستوی در یک دسته بندی کلی میان تمام تعاریف
استتیکی زیبایی آنها را به دو دسته اصلی تقسیم کرده که یکی
بر پایه هستی شناسی و دیگری بر پایه معرفت شناسی
شکل گرفته اند .او اولی را کالسیک و سنتی و دومی را امروزی و
متجدد معرفی می کند.





زیبایی ،چیزی است که فی نفسه وجود دارد و یکی از
تجلیات «کامل مطلق» یعنی روح و اراده خداوند است .و دیگر
آن که ،زیبایی لذتی است ویژه که ما آن را دریافته ایم
و واجد هیچگونه انتفاع شخصی نیست.
قسمت اعظم مردم تحصیل کرده زمان ما ،پای بند همین
«استنباط اول» تعریف عینی و عرفانی زیبایی اند« .استنباط
دوم» از زیبایی ،لذت مخصوص که از زیبایی می بریم و
هدفش هیچگونه سود شخصی نیست ،در میان زیبایی
شناسان انگلیسی شیوع فراوان دارد و مورد قبول بخش دیگر
افراد جامعه ما بویژه جوانان است



هگل در انتقاد از واژه ) (Aestheticsاظهار می دارد که
محصور کردن زیبایی در دایره ادراکات حسی کاری
است عبث و بی حاصل ،چراکه هنرزاده روح الهی
انسان است ،برای رسیدن به آن ادراک ،باید از مرحله
احساس ساده عبور کرده و به مرحله شهود روح
مطلغ ) (Absolute Spinitرسید




* جهان بینی وجود گرایی بر مبنای هستی شناسی
قرن بیستم جریان فلسفی اگزیستانسیالیسم به میزان
زیادی مورد توجه قرار گرفت و تفسیرهای مختلفی از آن
صورت گرفت و بسیاری از گرایش های هنری با صورت هایی
که گاه با هم متعارض بودند ،به این جریان منسوب شدند.





هایدگر می گوید "زیبایی نه امری است در عرض حقیقت و
نه همراه آن" لذا زیبایی الزمه تحقق حقیقت است.
زیبایی نه امری است که پسند بسته باشد ... ،زیبایی مربوط
به صورت است ....
حقیقت عبارت از «حقیقت وجود» است که خود را در نور
مقام می بخشد .زیبایی (حسن) در قرب این «حقیقت» فرا
روی نمی آید .به هنگامی که «حقیقت» خود را در اثر هنری
مقام می بخشد ،ظهور می یابد .این ظهور به عنوان این
وجود حقیقت ،در اثر هنری و به عنوان اثر هنری عبارت از
زیبایی (حسن) است .امر زیبایی از صورت ناشی می گردد،
اما این آن صورتی است که روزگاری برخاسته از «وجود»
چونان «موجودیت موجود» بوده و خود را در «نور حضور» قرار
بخشیده است.

فیلسوفان اصلی

کانت

نیچه-هگلی های راست

هایدگر-هگلی های راست
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پژوهش های انجام شده برروی زیبایی شناسی شرقی
هم راست است و زیربنای بیشتر آنها نظریه هندی راسا
است
"در نظریه هنر هندی مهمترین اصالح راسا است که گاهی
به زیبایی برین برگردانده شده
ولی معنای لفظی آن «محلول تعفین» (ممزوج شده) یا
عصاره و افشره است ،و عموماً در سیاق کنونی به «طعم»
ترجمه می شود .از تجربه زیبایی شناختی به چشیدن طعم
یا فقط «ذوق» تعبیر می کنند؛ صاحب ذوق را راسیکه و اثر
هنری را راساوت (آکنده از ذوق) می خوانند.





ترجمه تحت اللفظی زیبایی شناسی راسا :طعم
(راسا) را کسانی می چشند که معرفتی فطری به ارزش
های مطلق دارند.
ترجمه روان زیبایی شناسی راسا :تجربه زیباشناختی
ناب از آن کسانی است که در آنان ،معرفت زیبایی برین،
امری فطری است .این (معرفت) به طور شهودی در وجدی
عقالنی ،بدون همراهی صورت های ذهنی ،در باالترین مرتبه
هستی هشیار و خودآگاه می شود.



در کنار نظریه راسا در فرهنگ چینی و ژاپنی می توان به
نظریه شناسی «قوانین ششگانه شیاهو» هم اشاره کرد.
قوانین ششگانه شیاهو در خصوص نقاشی ،نخستین بار در
سده پنجم انتشار یافت .شاید غلط نباشد اگر جایگاه این
قوانینی در چین و هند و ژاپن را مانند جایگاه ویتروویوس در
یونان و رم بدانیم .روایتی از این قوانین را به صورت مختصر زیر
می توان ارائه کرد:











به جریان افتادن یا شوریدن روح در هم آوایی یا هم نوایی با
حرکت حیات
به نمایش درآوردن استخوان بندی (شاکله جوهری) به
وسیله قلم مو
پدید آوردن صورت مطابق با خود شیء.
کاربرد یا توزیع رنگ ،مطابق با «نوع» (صورت مثالی).
ترکیب بندی درست ،یا «طراحی متناسب با جایگاه هر
چیزی».
شیوه سنتی «ترسیم بر مبنای الگو یا روش مأثور».





تجربه زیباشناسانه وجدی است که کنه آن تعریف ناپذیر
است؛ ولی تا جایی که می توان آن را تعریف کرد ،گشایش و
لذت قوه عاقله است.
اینکه اثر هنری همچون محرکی برای گشایش و برای
رهایی روح از همه بازدارنده های بصیرت عمل می کند ،فقط
در مقام چیزی که برای نیل به غایات خاص به خدمت گرفته
شود.





از منظر اسالم ،زیبایی ذاتاً تجلی حقیقت کلی و
جهانی است .به همین دلیل نباید تعجب کرد که علم جدید
در بررسی هنر اسالمی اغلب به قضاوتی منفی بسنده می
کند.
به عقیده شوان اشکال اصلی مربوط به معرفت شناسی
نسبی و وابسته به ذوق فردی در فرهنگ معاصر است .ذوق
مسلما بر حق است ،اما فقط تا همان حد که ویژگی های
فردی بر حق هستند.







تیتوس بورکهارت در مقاله "ارزش جاویدان هنر اسالمی"
خلقت انسان به صورت الهی را به شباهت کیفی
میان خدا و انسان تفسیر می کند ،زیرا انسان دارای
قوایی است که مظاهر هفت صفت شخصی خداوند
است؛ یعنی حیات و علم و اراده و قدرت سمع و بصر و
کالم.
* فقط در جهان متجدد است که زشتی ،هنجار تفسیر
می شود.
نسبیت ،ناشی از نگاه غیر ذاتی و تجمل گرایانه به زیبایی
است و چنین دیدگاهی در مقابل خود ،زشتی را هم امری
غیر انسانی نمی داند و گاه به زشتی در هنر اصالت می
دهد .به گفته شوان« :فقط در جهان متجدد است که
زشتی ،چیزی شبیه به یک هنجار یا اصل شده است،
فقط در اینجاست که زیبایی به صورت یک ویژگی ظاهر می
شود ،خلط همیشگی زشتی با سادگی ،در همه سطوح ،از
همین جا نشأت می گیرد.




همه زیبایی ها و ستایش ها از آن خداوند است
یک شیء کامل یا زیباست تا حدی که یک صفت الهی را
متجلی می سازد .پس ما نمی توانیم کمال شیء را دریابیم،
مگر اینکه بدانیم چگونه آن شیء می تواند آئینه صفت
خداوند باشد.



* هنر ،زمانی فضیلت معنوی است که هنرمند تهذیب
نفس داشته باشد .به شرط آنکه قابلیت های انفسی الزم
در وجود انسان فراهم باشد ،زیبایی می تواند مسیر برتری
برای معرفت های برین باشد و این معارف را با سرعت و
عمق بیشتری منتقل کند.











زیبایی بازتابی از برکت الهی است و از آنجا که خدا حقیقت
مطلق است ،بازتاب برکتش ،آمیزه ای از بهجت و حقیقت
خواهد بود که در همه زیبایی ها یافت می شود.
* زیبایی منعکس کننده بهجت و حقیقت است.
این نکته به این معناست که زیبایی الزمه حقیقت و حقیقت
الزمه زیبایی است و این دو از هم انفکاک ناپذیرند.
* زیبایی از طریق نظم و قاعده و رمز و رازنشان
دهنده کمال است.
شوان ارکان هر باطن گری را استوار بر چهار رکن می داند؛
وجوه نظری ،ارادی و علمی ،اخالقی و زیبایی .زیبایی
در منعکس ساختن مطلق ،نحوه ای از نظم را محقق می
کند و در منعکس ساختن نامتناهی ،نحوه ای از راز را.





* زیبایی زمینی ما را به بت و زیبایی معنوی ما را به
جمال الهی می رساند.
دو بعد کمالی زیبایی ،که دو ساختار متفاوت در آن ایجاد می
کند ،سبب دو رویکرد متفاوت تنزیه و تشبیه هم می شود.
وجه تشبیهی ،نظمی مطلق و کامل را نمایش می دهد و
وجه تنزیهی حالتی رازآمیز و نمادین را.



جدول شماره  :8-3مقایسه برخی ویژگی های دوگانه معین
و نامعین زیبایی (از دید شوان)

ابعاد دوگانه زیبایی

بعد مطلق و معین

زیبایی
بعد بی کرانه و

نامعین زیبایی

نحوه ظهور

ظهور با نظم و قاعده

ظهور با رمز و راز

مقایسه با زیبایی
مطلق

رابطه با حقیقت

میزان ظهوری
محتوی در صورت

با دید تشبیهی هر

زیبایی ،مانع درک

بیش از آنکه می دهد

چیزی زیباست

حقیقت

هست

با دید تنزیهی هیچ

چیزی زیبا نیست

زیبایی ،نشانه حقیقت

بیش از آنکه هست

می دهد




* توصیف زیبایی در آیات قرآنی
 )1در قرآن سرچشمه زیبایی ها خداوند و وصفات
اوست و زیبا ترین زیبایی صادر شده از او ،انسان است .پس
از انسان ،سراسر طبیعت نشانه هائی زیبا از زیبای مطلق
هستند .به زبان قرآن راز زیبا شدن حقیقی ،رنگ خدا گرفتن
است.








 )2در توصیف قرآن زیبایی در خور هر موجود باید با
ذات آن متناسب باشد به همین جهت زیبایی در
طبیعت از زیبایی انسان جدا شده و بسیاری از جلوه های
طبیعت زیبایی زمینی دانسته شده است.
(انا جعلنا علی االرض زینۀ لها – /7کهف)
ما آنچه را که روی زمین است از زیبایی های زمین قرار داده
ایم.










 )3قرآن هرگز هیچ چیز را در عالم به تنهایی فقط برای
زیبایی معرفی نکرده است بلکه پیش و بیش از آن سخن
از سودمندی ها و بهره مندی های فراوان دیگر آن دارد.
همین مسئله را در چند آیه بعد در مورد فراورده های دریایی
هم یادآوری می شود .نکته مهم در حالت سامانه ای اهداف
است که تامین زیبایی هم یکی از اهداف چندگانه آن است.
(الَمۀ مؤمنۀ خی ٌر من مشرکۀ و لوا عجبتکم/221 -بقره)
یک کنیز با ایمان بهتر از زن مشرکه است ،هرچند زیبایی او
شما را به شگفت آورد.
این آیه در مورد ازدواج است که زیبایی ظاهری بدون توجه به
سایر مولفه های سامانه زیبایی ،خطرناک است و باید در
چنین مواردی با معیار قراردادن باطن از ظاهر پرهیز نمود.

