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مقدمه
و ماهیت تبیین به زیبایی معناشناسی بحث در
قلمرو در بسیاری اهمیت که زیبایی، چیستی
زیباییشناسی1دارد،میپردازیمتااصولزیباییشناسی
منقحوقابلتمییزازاموردیگرباشد.درمرحلهبعدی،
ازحیثوجودشناختیبهمسألهنگریستهونحوهوجود

زیباییبحثخواهدشد.
بهطورمعمول،نظریههایگوناگوندرپاسخبهپرسش
اردوگاه دو با که میشود ارائه زیبایی وجودشناسی
طرفداران برد. نام میتوان عینیتگرایی و ذهنیتگرایی
ذهنیگراییمدعیاندآنچهزیباییرامیسازدخودشیء
نیست،بلكهنسبتآنبامخاطبشاست.زیباییعبارت
استازدرکذهنیازپدیدههایعینیکهاگرآدمیاز
چنینذهنیتیبرخوردارنباشد،زیباییهموجودندارد.در
خصوصیات هستند مدعی عینیگرایی طرفداران مقابل
مقومزیبایی،خصوصیاتخودآنشیءهستندقائالناین
زیبا را آنها که اشیاءهست از خاصیتی معتقدند نظریه
حكم است، نهفته شیء خود در زیبایی و میسازد
نه است، شیء خصوصیات بر مبتنی فقط زیباشناسی
)هاسپرس، شیء با آنها رابطه یا مخاطبان ویژگیهای

بیردزلی،31:1387(.
و عینیگرایی دیدگاه دو میان کوشیدهاند برخی
ذهنیگراییجمعکنندونظریهایارائهدادهاندکهمیتوان
آنرانظریهدوقطبیبودنزیبایینامید،بااینبیانکه
زیباییپدیدهایوابستهبهدوقطببیرونودرونشیء
است؛یعنینهصرفاًصفتیعینیاستکهمستقلازتجربه
کنندةآنباشدونهامریذهنیمحضاست،بلكهآمیزهای
ازهردواستوازمجموعپدیدهزیباییشناختیوبیننده

زیباییبهوجودمیآید)عبده،۲1-۲3:1۹۹۹(. 
در ادراک نوع آید، پیش سؤال این است ممكن
هنری، ارزش چیستی برای چیست؟ هنری ارزشهای
تا باشیم واقعیتهنریداشته از تعریفی بایستی ناگزیر
فهمدرستیازارزشهایهنریبهدستآید.برمبنای
علم خویش افعال و نفس به انسان حضوری، دریافت
پذیر استدالل و وعلمحضوریخطابردار دارد حضوری
نیست.بنابراینانساندرمرتبهاّولباحضورفعلهنریدر
نزدخویش،واقعیتپدیدههایهنریرادرکمیکندولی

قالب در را خود دریافت واقعیات، این از اخبار هنگام
علم صورت به مسند و مسندالیه یا محمول و موضوع
حصولیبیانمیکند.درنهایتارزشهاییازنوع؛ایجادو
انشاء بود، عالم به نبود از انسان که است معانی َخلق
میکند.عدمتوجهبهدونوعقلمروادراکیواقعوارزش
هنری،هرتفسیریازدیدگاهعالمهطباطباییغیرازابهام

چیزیبرایخوانندگاندرپینخواهدداشت.
زیباییچیست؟چهاصولیدریکاثرهنریمیتوان
یافتکهسببهنریشدن،میشودووجهتمایزاثرهنری
وحكمزیباشناسیازاثرغیرهنریوحكمغیرزیباشناسی
است؟»زیبایی«،اصلوویژگیخاصهراثرهنریاست
امااینكهزیباییچیست؟محلنزاعفیلسوفانهنراستتا
کنند. تبیین خویش هنری مكتب در را زیبایی اصول
حس زیباشناختی، تجربه زیباشناختی، ارزش مفاهیم
طرح هنر فلسفه در که مفاهیمی تمام و زیباشناختی
بحث زیباییشناسی نام به مدونی دانش در میشوند.
مانندخواص که اشیاء در زیبایی،خصوصیتی میشوند.
اشیاءفیزیكیوشیمیاییقابلمشاهدهواندازهگیریاند؛
زیبایی، مورد در اثرهنری پدیدة ناظران وحتی نیست
اتفاقنظرندارند.بنابراینزیباییازنوعچیزهایینیست
کهمابهطورمعمولبهمنزلةیکشیءدرموردآنفكر

میکنیم.

چیستی زیبایی و عناصر آن
ارسطو و افالطون فیثاغوریان، هنر فلسفه تاریخ در
دربارهتناسبوتقارنبهعنواناصولزیباییبحثکردهاند.
اماشواهدمكتوبیدربابدیدگاهفیثاغوریاندردسترس
از برخی در افالطون .)576 :1367 )افالطون، نیست
کتابهاورسالههایشبهبحثاززیباییپرداختهاست.در
رسالههیپیاسبزرگ،سقراطازچیستیزیباییمیپرسد؟
سقراطعقیدهداردکهزیبایینمیتواندتناسبباشد.زیرا
تناسبسببمیشودکهپدیدههازیبابهنظربرسندچون
نیز تناسب باشد، چیز آن خود نمیتواند چیزی علت
نمیتواندخودزیباییباشد.ویدرنهایتیادآورمیشود
که»آنچهکهمفیداستزیباست«.افالطوندر»فیلبس«
بهایننتیجهمیرسدکهاشیاءزیبا،جزءبهجزءوبادقتی
اندازهگیری را آنها صحیح تناسب که میشوند ساخته
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اندازه با اندازهیاوابسته ریاضیمعلوممیکندوزیبایی،
است)همو:1814-1801(.

نزد مسلمان، اندیشمندان میان در تناسب اصل
العشق«در بهطورجدیدر»رسالهفیماهیه ابنسینا
است. پرداخته انسانی زیبای چهرههای به عشق بحث
ایشانیادآوریمیکندکهنفسمجردانسانازمحسوساتی
شایستهاند، ترکیب و نیكو طبیعت و مزاج دارای که
تأثیرپذیریدارددراینرسالهبهسنتارسطووفیلسوفان
قرونوسطیاشارهمیکندواصولسهگانه»نظم،تألیف
مجرده نفس و میشمارد بر زیبایی برای را اعتدال« و
انسانهموارهبههرچیزیکهاینسهمالکراداشتهباشد

جذبهودلرباییداشتهاست)ابنسینا،17:1۹53(.
ازدیدگاهعالمه،زینتهمانآرایهایاستکهانسان
برایآراستنخویشواشیاءدیگربهکارمیبردطوریکه
دلهارابهسمتخودسوقمیدهدوحالتدلرباییدارد.
بهعبارتدیگرکلمهزینتبهمعنایهرامرزیباییاست
کهوقتیاضافهبهچیزیشود،جمالیبهاومیبخشدو
میکند جلب آن سوی به را کسی هر رغبت
)طباطبایی،514:1387(.عالمهدرجایدیگرتعریفیاز

زینتبهطورذیلآوردهاست؛
که است داشتنی دوست و زیبا چیز هر »زینت،
زیبایی آن به و میشود دیگری چیز ضمیمه
میبخشدوآنرامرغوبومحبوبقرارمیدهدو
طالبزینتبهطمعرسیدنبهآنحرکتمیکند.
ودرنتیجهازفوایدآنچیزهم،نفعخواهدبرد.«

)طباطبایی،434:1374(.
را خود مخصوص نوعی به معنای به زینت کلمه
آراستناستوچهبسامنظورازآن،وسیلهآرایشباشد
وبهاینمنظورشاستعمالکنندوآرایش،عبارتازآن
استکهچیزمرغوبیراضمیمهچیزدیگریکنندتا
مردمبهخاطرجمالیکهازاینضمیمهحاصلشده،
مجذوبآنچیزشوند)همو،۲88(.بنابراینکلمهزینت
را بهوسیلهآنچیزدیگری زیباییاستکه هرچیز
مادیات بدون زینت میسازند. زیبا و میدهند آرایش
اومحبوب نظر ایناستکهدردلبشرودر بر فرع
باشد،دلاوبهآنهاوابستگیوتعلقیافتهودرنتیجه

سكونتوآرامشدردلحاصلشود)همو،3۲۲(.

به و است »الشین« معنای مقابل در »الزین« کلمه
معنایکارهاوچیزهاییاستکهعیبونقصراازبین
ببردوالشینبهمعنایهرچیزیاستکهسببرسوایی
ونقصونفرتانسانواشخاصازاوبودهباشدواینزینت
ازمهمتریناموریاستکهاجتماعبشریبرآناعتماد
میکندوازلوازمیاستکههیچوقتازهیچجامعهای
دریک آن نبودن فرض که بهطوری نمیگردد، منفک
ازبینرفتناجزایآن انعدامو بافرض جامعه،مساوی

جامعهاست)همو،۹۹(.
هرامرزیباییکهضمیمهامورشودوسببجذابیتو
دلرباییگردد،زینت،محسوبمیشود.مقصودازامرزیبا
درتعریفزینتهمانوصفُحسنمیباشدوازاینرو،
تعریفدقیقیمیتواناززیباییبهدستداد.زینتیکه
آرایهایباشدکهشیءبهواسطهآنمزیّنگشتهودلربایی
کندودلبینندهراجذبخودکندیازینتعبارتاست
ازآرایهایکهایجادجذبهکردهوعیبونقصرادورسازد.
دراینصورتمفهومزینتبایكیازمعانی»ُحسن«یعنی
به وچه تعریف لحاظ به وحسی«چه »زیباییصوری
لحاظمصداق،مرزبسیارنزدیکومشترکیخواهدداشت.
بهعبارتدیگرارکانبهکاررفتهدرتعریفزینتیعنی
»دلربایی«و»جذبه«کهسببسكونتوآرامشبیننده
ناظرآثارهنریمیشود،یکقیدمهمدرتعریفزیبایی

میتواندباشد.
زیبایی و ُحسن به متصف هنگامیشیء نهایت؛ در
خواهدشدکهواجدتناسباجزابایكدیگروباغایتبیرون
ازذاتباشدوهنگامیزیباخواهدبودکهآرایهایدلرباو
مجذوبکنندهباآنباشد.برایناساس،یکمنظرهزیبا
چهدرطبیعتوچهبرساختهدستانهنرمندانباشد،در
حالیکهدارایُحسن،بهمعنایتناسبوهماهنگیاست،
توأمانآرایهایدرخودداردکهبینندهرامجذوبکردهو

درنهایتباعثآرامشوسكینهمیگردد.
درنهایت؛ویژگیزیباییحسیازنظرعالمهطباطبایی

رابدینصورتمیتوانبازگوکرد:
1.تناسبوهماهنگی:اینویژگیتااندازهایبههماهنگی
وهمچنین میگردد باز پدیده یک اجزای میان نسبت
منوطبهسازگاریهمهاجزاءباغایتموجوددرخارجاز

ذاتآنشیءاست.۲
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۲.تمامیت:هنگامیکهغایتیکشیءحاصلشد
ومحتاجچیزیازخارجخودنباشدتمامیتیعنیکمال

شیءمربوطهبهدستمیآید.
3.آرایهیدلربا:نوعیآراستگیشیءاستوعیبو
نقضظاهریراازآندورساختهوسببمیشودانسان
بهتناسباقتضائاتطبعوذوقخودمجذوبآنشیء

گردد.
باشد ویژگیداشته اینسه نتیجههرشیئیکه در
وصفزیباییبهآناطالقمیشودامابایدتوجهداشتکه
دوشاخصهاّولکهازمقّوماتمفهومزیباییاست؛بایدبه
طورمستقلازبینندهدراثرهنریخارجیوجودداشته
باشدوویژگیسومبهتشخیصوادراکمربوطاستکه
اینویژگیبهمسأله»بینندهاثرهنری«مربوطاست.در
اینجاستکهبحثانسانوخالقاثرهنریبهمیانمیآید.
باویژگیسوم،مقایسهوانتخابولذتبردنبینندهوناظر
اثرهنرینیزبهمیانمیآیدوهرگونهحكمزیباشناختی،
ازرهگذرکاربستاینوجوهدرکنارهمصادرخواهدشد.
بهعبارتدیگر،باتوجهبااصلسومزیبایی،میتواننتیجه
گرفتدرکوفهمانساندرَخلقآثارهنریمهماست.
درکوفهمیکهازنظرعالمه،دریافتحضوریاست.۲نه
فكری نظام در درکی نوع هر بلكه آراستگی تنها،درک
عالمهطباطباییبراساسدرکحضوریشكلمیگیردو
آندرک،بهاینصورتاستکهانساندرمرتبهاولبا
پدیدههنریاعمازطبیعیومصنوعی،برخوردمیکندو
برای هنری پدیده آن از حضوری درک مرحله، این در
از بعد مرحله در زیبایی عناصر و انسانحاصلمیشود
هنگام در که میگیرد انسانشكل برای درکحضوری
خبرازآنپدیدهزیبایی،بهصورتقضایایهنری3خبر
دادهمیشودوواقعدرکآراستگیوواقععناصرهنریدر
نگاهعالمهطباطباییبههماندرکحضوریوحضورآن
ناظر نزد در کاست و کم بدون و عینه به هنری پدیده

پدیدههنریاست.
باتوجهبهویژگیواصلسومزیبایی)آرایةدلربایی(
چارهاینیستغیرازاینكهموضوعبیننده-فاعلشناساو
دریافتکنندهزیبایی-رابهمیانآوریم.بههرتقدیر،این
انسانباشعوراستکهازدریافتصورتزیبا،احساسلّذت
میکندواینناظراثرهنریاستکهفارقازشیءبیرونی

)اُبژهیاثرهنری(بهفراخورطبعوذوقخودواکنشنشان
آن از رامطلوبطبعخودمیبیند، آن میدهدوچون
لّذتمیبرد.براینمونهبارویتتصویرچهرهزیبایانسانی
دریکاثرهنری،حاکیازهماهنگیوسازگاربودناجزای
صورتاستکهزیباییصورت،محصولدوامرخواهدبود
هرکدامازاعضاءصورت،طوریخلقشدهاندکهانتظارآن
چنین بیننده و میشود محسوب آن غایت و میرود
صورتی،مجذوبآنخواهدشد.درهمانزمانبااثرهنری
دلخراشکهباطبعوذوقانسانمالیمتندارد،روبهرو
»من زیباشناختی حكم و زده انتخاب به دست شود،

دوستدارم«رادرواکنشبهچهرهزیبا،صادرمیکند.
و بوده خارجی و عینی امر یک زیبایی مجموع، در
مستقلازانسانوجودداردولیدرکوفهمزیباییحسی،
تأثیر با و بوده ُمدِرک نفسانی کیفیات با همراه همواره
حاصل زیباشناختی، فطری نیاز و ذوق طبع، مستقیم
میشود.همیناصلزیبایی،سببدرکوفهمولّذتبرای
باتوجهبههدف اثرهنریمیشود. ناظِر فاعلشناساو
از ارزشهایهنری از بهمنظوردرکدرستی تحقیقو
ارزش و واقع منظرعالمه،ضروریاستدربارهچیستی
علمی تتبُّع هنری، ارزشهای وجودی مرتبه و هنری
صورتگیرد.بهنظرنگارنده،شناختواقعیاتهرشیءاز
نظرعالمهتوسطعلمحضوریبرایانسانحاصلمیشود
وعلمحصولینیزبهمحموالتگزارههایهنریمیپردازد

کهمحلنزاعمكاتبهنریاست.

ناظر اُبژه هنری )ُمدِرج زیبایی(
محسوس امور با مرحله اولین در هنری اثر ناظر
خارجیمواجهمیشودوانسانازطریقحواسپنجگانهبا
شیءزیبایخارجی،ارتباطبرقرارمیکندوهرنوعاتصالی
میگیرد. قرار نفس قوای از یكی تحت خارجی اُبژه با
دارد، دخالت زیبایی شناخت در انسان ادراکی دستگاه
صرفبرخوردباشیءزیبایخارجیمنجربهدرکزیبایی
نمیشودهمانطورکهبرخیازفیلسوفانتجربیمسلكی
مانندهیومقائلهستند.بلكهبعدازارتباطباخارجودرک
شمردن با و انسان نفس نزد هنری اثر واقع حضوری
شاخصهایتناسب،تمامیتوآرایهدلرباییبهصدورحكم

زیبایی-شناختیاشیاء،میپردازد.
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بدیهیاستکهنوعارتباطفكریبینانسانوشیءاز
اشیاءبهنحوهوجودوواقعیتآنشیء،بستگیدارد؛مثاًل
اگرشیئیازنوعاجساماستناچاربایدارتباطجسمانیو
و احساس و شود برقرار شیء آن و انسان بین مادی
آزمایشعملیهمانارتباطاتمادیاستکهدستگاهفكر
بااشیاءپیدامیکندواگرآنشیءوجودنفسانیداردباید
بهمشاهدهحضوریونفسانیکهیگانهوسیلهارتباطذهن
کیفیت آنشیء اگر و شود پرداخته است، آنشیء با
قوه اِعمال با عقل که است حقیقتی یعنی دارد عقالنی
و برهان- و قیاس باسبک باید است یافته را آن انتزاع
تحلیلعقالنیموردبررسیقرارگیرد)طباطبایی،1364:

.)۲۲
نفسپسازمرحلهتوجهوآگاهیوعلمحضوریبه
آنچیزیکهدرارتباطباخارجبهدستآوردهاستوبعد
ازقطعارتباطحواس،باخالقیتخودوباتوجهبهصورتی
کهازخارجگرفتهاستصورتحصولیآنراتحتعنوان
»وجودذهنیماهیت«بازآفرینیمیکندکهازآنتحت
بهدیگرسخن»علم یادمیشود. عنوان»علمحصولی«
حضوریبهاشیاءخارجی،بهواسطةقوهخیال،تبدیلبه
علمحصولیوتصویریشدهوآنگاهبهحافظه)مخزن
وهمان، )طباطبایی،83:1387 انتقالمییابد« خیال(

.)137:1388
باخارج ارتباط ادراکحسیو ادراکخیالیدرپی
با ارتباط بقای به منوط آن بقای ولی میگردد حاصل
خارجنیست،یعنیباپیدایشصورتحسیدرقوهحاسه،
صورتدیگریدرقوهخیالپدیدمیآیدوباازبینرفتن
صورتحسی،آنصورتخیالی،باقیخواهدماندوهرگاه
انسانبخواهد،دوبارهمیتواندآنشیءخارجیرانزدخود

احضارکند.
بنابراینفرقصورتحسیباخیالیاوالًصورتحسی
روشنترازصورتخیالیاستدوم:صورتحسیهمیشه
باوضعومكانخاصاحساسمیشودوسوماینكهادراک
حسیمشروطبهتماسوارتباطاندامهایحسیباخارج
استوباقطعازخارج،صورتحسینیزبرخالفصورت
ادراک طریق از زیبایی آغاز سر میرود. بین از خیالی

حسیاست.
قوای به تقسیمبندی، یک در حیوانی، ُمدرکه قوای

قوای میشود. تقسیم باطنی مدرکه و ظاهری مدرکه
شنوایی، بینایی، پنجگانه: حواس همان ظاهری مدرکه
بویایی،چشاییوالمسهاستوقوایمدرکهباطنیشامل
حسمشترک،خیال،واهمه،متصرفه،متفّكرهومتخّیلهو
حافظهاست.حواسباطنییامدِرکاندیاکمککنندهی
»حس باشند صور مدرک اگر ادراکی قوه ادراکاند.
مشترک«نامیدهمیشودواینقوهمخزنیداردکهصوررا
درآننگهداریمیکندکهآنرا»خیال«گویندواگرقوه
ادراکیمدرکمعانیجزئیباشد،ازآنبه»واهمه«تعبیر
میشودواهمهنیزمخزنیداردکهمعانیراحفظمیکند،
منبعواهمه»حافظه«نامیدهمیشودوقوهایکهدرصور
ومعانیحاصلدرنزدنفستصرفکندقوهمتصّرفهنامیده
میشودوهمینقوهمتصّرفهاگربهاستخدامواهمهدرآید،
»متخّیله«واگربهاستخدامعقلدرآید،»متفّكره«نامیده

میشود.
بردوقسماست؛مثالمتصلو یامثال عالمخیال
مثالمنفصل.کههردوعالممجردازمادهاندمثالمتصل
قائمبهنفسومثالمنفصل؛خارجازنفساست.عالمهنیز

درتعریفعالممثال،بهدومثالاشارهمیکند:
به قائم که اعظم، مثال به را مثال »عالم
نفسخویشاستومثالاصغرکهقائمبهنفس
انسانیاستونفسدرآنبههرنحوکهبخواهد
تصّرف مختلف دواعی و انگیزهها حسب بر
گاه و نیكو حقیقی صورتهای گاه و میکند
میکند، ایجاد آن از غیرحقیقی صورتهای

تقسیمکردهاند.«)طباطبایی،417:1387(.
صورتمجردیکهدرفرآیندادراکحسینزدنفس
در است. خیالی یاصورت مثالی میشود،صورت حاضر
عالممثالصورتهایجسمانیوجوددارندکهدرمعیت
مادهوبدنانساننیستندودرعینحال،موِطناینصور
که انساناند از منفصل بلكه نیست، انسان نفس در
منفصل خیال عالَم را عالم، این اسالمی اندیشمندان

مینامد.

دریافت حضوری واقعیت هنری
»شناختواقع«ازاساسیترینموضوعاتتفكربشری
َمحكی و مطابَق شناخت ارکان از یكی هست. و بوده
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قضایاست؛زیرااگر»واقعیت«عبارتاز»تطابقاندیشهبا
واقع«است.بدونتفسیریدقیق-جامعازواقع،نمیتوان
ازحقیقت،ارزشهایهنری،سخنگفت.بهعبارتدیگر؛
و مطابقت مطابِق، رکن؛ وحكایتی،سه مطابقت هر در
و مطابِق دارد. وجود ومحكی یاحاکی،حكایت مطابَق
حاکیهماناندیشههاوقضایایذهنی،مطابَقومحكی
همانواقعاستکهقضّیهازآنحكایتمیکند.مطابقت
و یاحاکی مطابَق و مطابِق بین نسبت وحكایتهمان
محكیخواهدبود.باخللدریكیازاینارکانمفاهیم
صدقوکذبوحقیقتدارایابهاماست.»واقع«و»نفس
ارکان از یكی قضایا، مطابَق و محكی عنوان به االمر«
شناختبشریبودهوجزءمباحثمعرفتشناسیاست.
تبیینو تحلیل، از رئالیستوحقیقتجوگریزی انسان
پذیرشآنندارد.باتّوجهبهتفسیریکهعالمهازنفساالمر
داشتهاندواقعیتهرچیزیرابایدمتناسبباوعاءهمان
چیزدرککردوصدقوکذببامالحظههمانمطابَق

معناخواهدداشت)طباطبایی،بیتا:84و7۹(.
ازنظرعالمه»واقع«بهدومعنایاخصواعمبهکار
لوازم و نفساالمریّه امور برای اخص معنای است. رفته
عقلیماهیاتمیباشدکهمفاهیماعتباریجزءآنهاست.و
معنایاعمبهمعنایثبوتواقعیدرمقابلثبوتاعتباری
)معقوالتثانیفلسفیومنطقی(بوده،اینمعنااعتباریو
شامل عام ثبوت میباشد. ریشهدار بلكه نیست فرضی
وجودهایخارجیوماهّیاتومفاهیمانتزاعیفلسفیو

»نفساالمر«است.
حضور خاطر به هنری مفاهیم تمام وجود علت
واقعیتی،پیشنفساست.معانیاعتباریباواقعیاتخود
درعالِممخصوصخودنزدنفسموجودندواینیکنحو
علمحضوریاست.مثاًلحقیقتموسیقی،شعر،نقاشی،
خطاطی،عدالت،راستگویی،شجاعت،تقواو...برایانسان
روشناستچوناصلاینمفاهیمبهحضورنزدنفس
استپسآنهاقابلشناختهستندوهمهفیلسوفانهنر
قبولدارندموضوعاتهنریواقعیهستندتنهابحثبر
هنری گزارههای محموالت بودن اعتباری یا واقعی سر
اعتباریات، در نگارنده نظر از است. هنری( های )ارزش
نفسباواقعیتخارجیاتصالوجودیپیداکردهوازآنجا
لذا ندارد وجود قوهای هیچ حضوری، علم قلمرو در که

استداللهایمنطقینمیتوانیافتودریافتحضوریو
رابطه است. حضوری علم به مربوط هنری، کلی اصول
محموالتاعتباریمانندهنرواخالقباموضوعاتواقعی
)سبحانی،1361: است وحكم موضوع رابطه مثل آنها،
۲3-15؛همو،165:1360و۲68(سپسنفسصورتیاز
تهیه خیال قوه یا مدرکه قوه  وسیله به را واقعیت آن
و صورتگیری خیال، قوه یا مدرکه قوه کار میکند.
عكسبرداریازواقعیاتواشیاءاست.تمامتصوراتذهنی
موجوددرحافظهانسانبهوسیلهاینقوهتهیهشدهاست.
اینقوهازطرفخود،نمیتواندتصوریتولیدکند.تنها
کاریکهمیتواندانجامدهدایناستکهپسازاتصال
از صورتی دریافت و خارجی واقعیت با نفس وجودی
واقعیتخارجیودخلوتصرفدرآنصورتخارجیو
ایجادصورتجدیدیازآنوحفظآندرحافظهاست.
بنابراین،اتصالوارتباطوجودیآنباواقعیتیازواقعیت
اتصال واقعیت، آن با نفس خود که است هنگامی ها،
وجودیپیداکند.پسمیتوانگفتشرطاصلیپیدایش
تصوراتاشیاءوواقعیتهابرایذهن،اتصالوجودیبا
نفساستوایناتصالموجبمیشود،نفسآنرابهعلم

حضوریدرنزدخود،بیابد)طباطبایی،بیتا:1۹0(.
و دریافتها تمام مأخذ و مبنا نظریه، این مطابق
آگاهیهایانساننسبتبهدنیایانفسیوآفاقیدریافت
از بعد مرتبه در هنری ارزشهای تمام است. حضوری
دریافتحقایقتوسطنفسبسیطانسانبهوجودمیآید.
فاعل و است نفس واقعیت عین اخالقی حقایق واقعیِت
ادراککنندهبدونوساطتتصویرذهنی،واقعیتحقایقرا
درکمیکند.درستمثلزمانیاستکهتصمیمبهکاری
میگیریمیالّذتوالمیبهمادستمیدهد؛دراینموارد،
هیچگونهتصوروواسطهایبیننفسواینقبیلکارها
وجودندارد.واقعیِتتصمیم،لّذتوالمرابهروشنیپیش
خوددریافتمیکنیم.بهعبارتی،دریافتانسانازحقایق

انفسیوآفاقیبهمثابهشناختعلمیوصنعتینیست.
مكان، زمان- خصوصیات از تجردش دلیل به نفس
ابعاد-امتدادوفواصل؛واقعیاترابهصورت،حضورپیش
خودمییابدبنابرایندریافتنفسازحقیقتخود،قوای
نفسانی،افعالوکارهایخودوابزارهاییکهاینکارهارا
است وجدانی و حضوری میدهد انجام آن وسیله به
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)طباطبایی،بیتا:1۹۹(.هنگامدریافتحضوری،واقعیِت
حقایقازواقعیتنفسپنهاننیستگاهیواقعیتچیزی
علمحضوری مثل داشته اتحادحقیقی نفس واقعیت با
نفسبهخودیااینكهواقعیتموردنظرفرعوجودیوی
و اخالقی هنری، حقایق حضوری دریافت مثل است.
حقوقی،کهبدونمالحظهزمان-مكانخاصنزدنفس
حاضراند.باتوجهبهایننكته،اگراحوالانفسیرامطمح
بزرگ سنتهای در دید-الاقل خواهیم دهیم، قرار نظر
عرفانی-اینحالتراعروجنفس4دانستهاند)استیس،1367:
150(.فردیکهتمامیمحتویاتتجربیذهنراتعطیلیا
طردکردهباشد،بهوحدتمحض،بهآگاهیناب)بساطت

نفس(میرسد.
انسانصورتهایگوناگونیمیگیرند؛ افعالخارجی
دوصورت به میتواند متفاوت های زمان در فعلی مثاًل
زشتوزیباباشد.اصلوجوداینفعل)واقعیتفعل(را
نفسبادریافتحضوریوشهودیدرکمیکند.نفسیکه
باحقایقیبرخوردکرده،سپسباعلمحصولیوبهشیوة
طریق این از و میپردازد حقایق اعتبارسازی به انتزاع
به نسبت که ساخته فلسفی( ثانی )معقوالت مفاهیمی
حقایقیدریافتیدردرجهدّومقراردارند.درفعالّیتبعدی
باعلمحصولیوازطریقانتباع،ارزشهایهنری،اخالقی
ومفاهیمثانیمنطقیرااعتبارخواهدکردواینمفاهیم
دردرجهسّومحقایققراردارند.نفسباانتباع،متابعت،
مقایسهوسنجشحقایقدریافتیخودبهخلقارزشهای
از میپردازد. .... و اجتماعی و حقوقی اخالقی، هنری،
دیدگاهعالمهطباطبایی،برایاینکهبتوانحقیقتهر
پدیدهایراکهبادرکحضوریدریافتکردهایمرابیان
علم در و آوریم در علمحصولی قالب در بایستی کنیم
پدیده )واقع پدیده آن عنوانموضوع به حصولیچیزی
هنری محمولجمالت عنوان به دیگری چیز و هنری(
استکهازبخشمحموالتجمالتهنریبرایانگیزشو
تحریکمخاطبانهنریبهسویآن،استفادهمیشودکه
خودازنكاتبسیارمّهمدرحكمتعملیاست.مانند»آن
کوه، یا نقاشی جمله این در است«، زیبا کوه یا نقاشی
پدیدههنریاستوزیبامحمولجملههنریاستکه
برایتحریکمخاطبهنریدرمقامعملازآناستفاده

میشود.

علم حصولی بودن ارزش هنری
باتوجهبهمقدماتگفتهشده؛بهواقعیاتیکهعین
بوده،میتوانیمپی ازمراتبملحقهنفس یا وجودنفس
ببریم؛درغیراینصورت،نفسانسانهیچگونهارتباطی
باعالمخارج،نمیتواندداشتهباشد.هرعلموادراکییابال
آثار منشأیت بدون شهودی حضوری- )دریافت واسطه
مدرکه قّوه که تصرفی واسطة به یا خارجی( و ذهنی
)خیال(دردریافتحضوریانجامداده،بهدستمیآید؛
دریافتحضوریبادخالتقّوهخیالبهعلمحصولیتبدیل

میشود.
و هنری مفاهیم این اعتبار گرچه که، آن حاصل
اخالقی،درگروجعل)قرارداد(استولیبهعنوانسمبولی
نتایج و انسانی افعال میان حقیقی عینی- روابط برای
مترتببرآنهادرنظرگرفتهشدهاند.درحقیقت،آنروابط
تكوینیومصالححقیقی،پشتوانهاینمفاهیمتشریعی-
قوه .)18۲-183 :1364 یزدی، )مصباح است قراردادی
اعتبارسازانسان)قوهمتخّیله(ازطریقصورموجوددر
نفسکهبادریافتحضوریحاصلشدهبهخلقارزشها
میپردازدوباجابهجایینسبتهابهترکیبیاتفریقصور
وارزشهاپرداختهوازاینطریق،نیرویانگیزشیالزم
برایحكمتهایعملیرافراهممینماید.نقشانگیختن
تمام نزاع مورد که طوری به است مهم بسیار هنر، در
مكاتبهنریازجملهبینسقراط،ارسطووافالطونبوده
است:آیاتنهادرکوشناختفاعلهنری،موجبانجام
به برانگیختگی در نیز احساسات و یامیل کارمیشود

سویعملمؤثراست)ملكیان،571:137۲(.
علومحقیقیغیرازنسبتکالمی،نسبتدیگریدر
خارجدارندکهدرصورتمطابقتوعدممطابقتایندو
نسبت،کالمصادقیاکاذبمیشود.برخیبهاشتباهگمان
کردهاندعلوماعتباریوارزشهابرعكسعلومحقیقی،
نسبتخارجینداشتهوفقطنسبتکالمیدارند.درحالی
است ممكن و داشته خارجی نسبت نیز اعتباریات که
نسبتکالمیهبانسبتخارجیمطابقتداشتهیانداشته
باشد.فرقبینعلومحقیقیوعلوماعتباریایناستدر
اّولیقصدمطابقتبیننسبتکالمیوخارجیشدهولی
دراعتباریاتنشدهاست.بایدتوجهداشتنسبتخارجیه
یعنی بوده متفاوت واقعیات خارجی نسبت با اعتباریات
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نسبتخارجیاعتباریاتقصدوارادهمتكلّماستیعنی
متكلّمآنچهدرعبارتمیآورددرنفسخودقصدکرده

است)طباطبایی،1۲7:136۲(.

رابطه تبعیتی واقع و ارزش هنری 
مفهومعلتومعلولدراصطالحاتفلسفیدومعنای
عاموخاصداردوبیندومعناازعلتومعلول،نوعی
اشتراکلفظیموجوداست.برایشناخترابطهتبعیتی
)نهرابطهانطباع(ضروریاستتاانواعمعانیعلتومعلول

رابدانیم.
درمعنایاولعلّتیعنیوجودیکهمنشأپیدایش
وجوددیگریشود)معنایخاصعلت(اینمعناازعلیت
مساویبافاعلحقیقیاستوشاملعلتهایاعدادیو
شروطوامثالآنهانمیشودودرمعنایدوم،علّتیعنی
وجودیکهمورداستنادوتوقفوجوددیگری،هرچندبه
صورتاعدادیوشروطباشد.)معنایعامعلت(مثاًلدر
آزمایشگاهمیتواندوعنصراکسیژنوهیدروژنراباهم
ترکیبکردوآبتهیهنمود.دراینجاممكناسترابطه
آبباشخصیکهاینترکیبراانجاممیدهدلحاظشود
بهاینترتیبکهاگرشمادوعنصرراترکیبنكنیدآببه
هر با را آب رابطه که است ممكن ولی نمیآید، وجود
و اکسیژن خود جمله از دارد توقف آن به که چیزی
هیدروژن،ظرفآزمایش،حرارتمخصوصوفشارمحیط
بسنجیم،هرکدامنباشد،آببوجودنمیآید.دراینمعنی
هرآنچهراکهآببرآنتوقفدارد»علّت«گویندوخود
آبراهممعلولمیگویند؛حتیهدفازاینترکیب،خود

نیزیکنوععلتاست)مصباحیزدی،141:1363(.
بنابراینرابطهبینواقعوارزشهایهنری،ازنوعدّوم
مفهومعلیتومعلولیتخواهدبودیعنیمفاهیمحقیقی
تمام نه ارزشها، سازنده علتهای از یكی اصیلجزء و
علتآناست.ازدیدگاهعالمه،رابطهبینایندودسته
است. منطقی تولیدی رابطه نه تبعیتی، نوع از ادراکات
گرچهمفاهیمارزشیمنتهیبهمفاهیمحقیقیمیباشند
ثانیه و اولیه معقوالت و مفاهیم با کامل مطابقت ولی
اثر در فلسفی ثانیه معقوالت که این با ندارند فلسفی
مقایسهوتحلیلعقلیبهدستمیآیند.رابطهارزشهای
خود ناقصه علت با معلول رابطه مثل واقعیات با هنری

علت وجود با که )606 )مطهری،137۹: است اعتباری
ناقصهوعدمشرایطدیگر)اعتبارسازیذهن،اراده،غایت

فعلهنری(ارزش،معنانخواهدداشت.
.....سبب پدیدههایهنری،اخالقی،فقهی،قانونیو
به سپس و ایجاد انسان نفس در فعلی کراهت یا اراده
صورتانجامیاترکفعل،صادرمیگردد.مثاًلامربهروزه
مكلف نفس در روزه اراده انقداح موجب رمضان ماه در
میشودواینموجبروزهگرفتنوروزه،سببسالمتی
آثار اعتباری، امور این بر عقالء بنابراین؛ میشود. بدن
خاصخارجیرامترتبمینمایند)مكارمشیرازی،1416:
50(.»اتفاقآراعقال«تمامارزشهای)هنری،اخالقی،
قانونی،اجتماعی(کهحقایقآنهابانفسبسیطدریافت
شدهرامشخصمیکنند.اعتبارعقالءمبادیایداشتهو
موردبررسیدقیقعقالءمیباشدتاببیننداعتبارکنندیا
برود، باال اعتبار یک مبادی از آنها درک چه هر خیر؟
را آن بیشتری عدهای و شده بیشتر اعتبار آن پشتوانه
به نسبت اعتباریات نظریه در ارزشی احكام میپذیرند.
مثال برای میباشند. معلولی علّی- رابطه دارای واقع،
غایت،یكیازاینشرایطاستوارزشهاباتّوجهبهغایات،

دارایمراتبگوناگونیمیباشند.
برخیازفیلسوفانارزشیکهقائلبهگسستبینواقع
وارزشهایهنریشدهانددرواقعبینعلتتامهوناقصه
اعتباریخلطکردهاند. ادراکات برای بودنعلومحقیقی
اگرعلومحقیقیعلتتامهباشندآنگاهبایدبینواقعو
ارزشهایاخالقارتباطتولیدیوجودداشتهباشد.کسیاز
واقعگرایان،بهچنینارتباطتولیدی)تبعیتمطلق(قائل
ارتباط بر ناظر عالمه دیدگاه میرسد، نظر به نیستند.
تبعیتیارزشها)تابع(ازواقعیات)متبوع(است)طباطبایی،
بیتا:301(.برخیازفیلسوفانارزشیغربیمثلهیلری
پاتنمبرخالفعالمه،مفاهمارزشیرابهدودستهارزشی
وناظربهواقعدانستهاندوایندودستگیمفاهیمارزشی
معرفی واقع و ارزش تباین نادرستی دلیل، بهترین را

کردهاند.

نتیجه گیری
 نكتهقابلتوجهایناست،حوزههایمعناشناختی،6
وجودشناختی7ومعرفتشناختی8فلسفههنردرهمتنیده
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شدهاندوهرگاه،دربارهمسائلهنروارزشهایزیباشناختی
تحقیقیصورتگیرد،ناگزیرازسهقلمرومذکورفلسفه
قلمرو در نمونه برای میشود. طرح مباحثی هنر،
معناشناختیارزشهایهنری،جهتتعیینعناصرزیبایی
ازمنظرعالمه،بهتحلیلمفهوم»زینت«پرداختهشدودر
نهایتویژگیهایسهگانهزیباییهنریمشخصشد؛در
و وجودشناختی قلمرو طرح از غیر چارهای حالیکه
شناخت جهت در هنری واقعیات وجودی نحوهی
ارزشهایهنرینداشتیم.بنابراین،واقعیتهنرینیزدر
اینراستا،بحثشد.درحوزهوجودشناختی،پرسشهایی
نحوة وهمچنین هنرمطرح در وذهنیت عینیت مانند
عالمه دیدگاه از شد. روشن هنری، ارزشهای وجود

ارزشهایهنریعینیتدارند.
قوه توسط بهعلمحصولی، ازدریافتحضوری گذر
جزیی صورت یک انسان یعنی میگیرد صورت وهمیه
خیالیتنزلیافتهورقیقشدهبهصورت،درکحضوریاز
واقعیتهنریداردکهرابطهبینواقعیاتوارزشهنری
هنری واقعیت از یعنی است تبعیتی عالمه، دیدگاه از
ارزشهایهنریتولیدنمیشوندبلكه»واقع«، مستقیماً
یكیازعللپیدایشارزشهاوالزمهآنهااستوشرایط
دیگریچونزبان،انگیزشو......درَخلقارزشهادخیل
هستند.ازنظرعالمه،ارزشآفرینیهمانندکارمهندسی
ساختمانبراساسدرکواقعیاتوانگیزهرفعاحتیاجات
خود محدودة در مهندس ارزشآفرینی بنابراین است.
کند پیشرفت مهندس فكر چه هر و است برهانپذیر

نقشههایبعدیبرهانیترخواهدشد.
یكیازنتایجتحقیق،بهدنبالتبیینعناصرزیباییاز
نظرعالمهباروشتحلیل-عقلیمفهوم»زینت«کهحاصل
تناسب-هماهنگی، یعنی زیبایی مفهوم ویژگی آن؛سه
تمامیتوآرایةدلرباییاست.مشخصشدباوجوداینکه
اصلسومزیبایی)آرایةدلربایی(توسطبینندةاثرهنری
همین بر بیشتر تأکید نیز عالمه هدف و میافتد اتفاق
مسألهبودهاستتابهنحویموضوعانسانوانتخابرادر
ذهنیتگرایی معنای به این ولی کند طرح هنر فلسفه
هنری پدیدههای حضوری دریافت مسألهی بلكه نیست
است)طباطبایی،۲31:1387و۲37(.درنهایت،میتوان
اصول به توجه با هنر فلسفه در عالمه عینیتگرایی به

بر عالوه حالیکه در کرد؛ اشاره متعالیه، حكمت
عینیتگراییدواردوگاهدیگریدراینزمینهوجوددارد؛
مانند میدانند؛ ذهنی را هنری ارزشهای اردوگاه، یک
فرانسیسهاچیسونوهیومواردوگاهدیگر،ارزشهای
معرفی عینیگرایی و ذهنیگرایی بین جمع را هنری

کردهاند.8

پی نوشت ها
1. Aesthetics
۲.درکحضوریازشیءخارجیعبارتاستازاینكهواقعیت
اُبژهخارجیبهعینهنزدنفسمجردهانسانحاضرمیشود
وتنهادرکانسانازآنواقعیتخارجیبهدرکحضوری
است.ازطرفیهیچنوعاستداللیدردرکحضورینیست.
فهمدقیقازدرکحضورینیازمندتأملدراصولفلسفه
صدراییمانندمراتبوجود،تشكیکوجود،وحدتدرعین

کثرتوکثرتدرعینوحدتوغیرهاست.
نقاشیزیباییاست(که این ( 3.قضایایهنریمانندجمله
مانند مصنوعی یا طبیعی هنری پدیدة یک آن موضوع
نقاشی،کوه،دریااستکهموضوعجملههنریاستواز
دیدگاهعالمهطباطباییموضوعجمالتهنری،واقعهنری
راتشكیلمیدهندکهدرکانسانازآنهاازطریقحضور
آنپدیدهبهعینهوبدونکموکاستدرنزدناظرهنری
از درستی شناخت حضوری، درک چنین بدون و است
زیباییشناسیوعناصرزیباییعالمهطباطبایینخواهیم
مانند محمولی هنری، جمله دوم قسمت در داشت.
»زیبایی«قرارداردکهبرایبرانگیختنمخاطبهنریبه
دارای طباطبایی عالمه عملی حكمت در و میرود کار

اهمیتبسیاریاست.
4. self-transcending
5. Semantically
6. Ontological
7. Epistemologically 
8.هیوموطرفدارانهیوموکسانیکهازنظرمعرفتشناسی
همانندهیومهستند،برداشتذهنگراییاززیباییشناسی
عالمهطباطباییمیتوانندداشتهباشدوکانتوطرفدران
کانت همانند معرفتشناسی نظر از که کسانی و کانت
و ذهنگرایی بین جمع طرفداران از میتوانند هستند،
محسوب طباطبایی عالمه زیباییشناسی از عینیگرایی

شوند.
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