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1. بیان مسئله
ازگذشتههرنحلةفكریمتناسِببامعیارورفتار
خودبازیباییروبروومؤلفهایخاصرابرجستهوبه
گروهی بدانیم میخواهیم رسیدهاست. ویژه دریافتی
و نیكویی »خیر، با را زیبایی چگونه سقراط چون
فضیلت«یكیدانستهوافالطونچرادرهیپاسبزرگو
سرمدی را اُخروی و نسبی را دنیایی زیبایی جمهور،
میداند؛یاارسطودرکتاِبسیزدهممتافیزیک)1۳۷۷:
50۷(چرامیان»لذت،خیروامرزیبا«تفاوت؛وخیررا
ُمالزمعمل،امازیباییرادرشینامتحرکقابلتجربه
بوطیقا، در و خیر؛ را زیبا چیز هر نهایتاً و میبیند
عالیترینصورزیباییرادرنظموتناسبدانستهاست.
رّد )11:1۳8۹(،ضمن اثولوجیا در افلوطین اینكه یا
و دانسته درونیهنرمند معرفِت را زیبایی تقلید،چرا
گوهری که میداند باطن صفای را زیبایی حقیقِت
را زیبایی و هنر افالطون، خالف و میگیرد عرفانی
ُمثِل را زیبایی اصِل نهایتاً لیک میبیند؛ سازشپذیر
روح از را زیباییش نَفس، یعنی میبیند؛ افالطونی
تفسیر قابل هگل روِح پدیدارشناسی در که میگیرد
حیثالتفاتی اسفار در مالصدرا آنجاکه تا میشود
و کرده یاد )۳16 :1۳8۴( نَفس إنشای را هوسرل
در جز را مشرباالرواح،شهودحق در بقلی، روزبهان

التباِسزیباییدرتقدیرنمیبیند.)1۹۷۳،ج8۷:1(
انتقاِل ازسوییهنرمندانیچونتولستوی،هنررا
عناِصر از هنرمند حیثالتفاتی که میدانند احساس
زیباییبینیازستوالتفاِتهنرمندانبهنظریهشناسیرا
چه! میدانند؛ پرندهشناسی به پرندگان نیاز بسان
آفرینشصورِتمعناداردرقدرِتذهنی)حیثالتفاتی(
وعاطفی)تخیُّل(شَگرفاست.تولستویاززبانِورِون
اندازة به علمی »هیچ میآورد: چیست هنر در
متافیزیسینها خیالبافی دستخوش زیباییشناسی«،
نشدهاست؛چونواگذاردِنمسئلةزیباییبهذوقمارا
بهجایینمیرساند؛بنابراینزیباییبههیچوجهبهمنزلة
اساِستعریفهنربهشمارنمیرود؛لذامفهوِمزیباییبا
حقیقتوخوبیمجردوارهماهنگنیست،زیراخوبی
تسلطبرتمایالتنَفسانیاست،امااساِسزیباییهمة
نظر وی )۷۴ ۲۴ـ :1۳۷5( ماست. نفسانی تمایالِت

سقراطوپاسكالرادرباِبنسبِتزیباییباخیر،حقیقت
ونیكیردونتیجهمیگیردکهحقیقتکهمعموالًفریب
رامیزدایدوتصورنادرستراکهشرطاصلیزیبایی

استازمیانبرمیدارد.
ارسطوبرایحلاینتفاوتهادرکتاِبنَفس)1۳66:
8۷(به»وجودذهنی«اشارهمیکندکهابنسینادرشفا
)18۲:1۳85(باموضوِع»حیثالتفاتیوصدِقخبردر
نزد ارسطو نظریة میپردازد. بهآن آینده« گذشتهو
برنتانو،اصطالح»ادراِکاضافیبودن«،ونزدهوسرل،
حیثالتفاتیفرممیگیرد.روِشپدیدارشناسیباتكیه
باواسطه آگاهی تفكیِک قدرِت ذهن، التفاتی وجوه بر
)عینی(وبیواسطه)ذهنی(رابرایدریافِتمنشأوآغاز
کتاب اصلی رکن التفاتی، حیث داراست. شناخت
شد مدعی که است هوِسرل، ادموند پدیدارشناسی
تمامیُکنشهایذهنیمابهسویچیزی)ابژه(التفات
بودِنحیثالتفاتی،صرفاً اضافی از وی مراد که دارد
معنایمعّینموضوعلهنیست،بلكهداللِتنَفسبرذواِت
معانیاست؛یعنیشوقوحیرِتاِنشاینَفس،موجِب
تجربة و شهود چون تازهای کشفیاِت و جدید آگاهی
زیباییمیشود.هدفماچگونگیاندیشهورزیبزرگاِن
حیث زاویة از زیبایی مفهوِم به عرفان و فلسفه هنر،
التفاتیاستکهآنرافكرتزیباییمیدانیم.دراغلِب
التفاتشده انحایمختلفبهزیبایی آرایبزرگان،به
بر کلِّی توافقی چرا است آن اصلی چالش اما است؛
حیث به آیا توافق عدِم این و نیست زیبایی مفهوِم
التفاتیآنانبرمیگردد؟بنابرایناگرفكرتزیباییرابا
بسنجیم،ضمن بهحیثالتفاِتهرکدامدرست توجه
درِکاختالفوائتالفشان،بهترمیتوانسیرتاریخی

آنرادریابیم.

۲. 1. روِش تحقیق
و تحلیلی توصیفی، روِش با پژوهش، این
زیبایی و هنر تناسباِت زاویهدید به پدیدارشناختی
پرداختهتادریافتهاوتفاسیرمختلفرانزدبزرگانبا
با و دهد قرار بررسی مورد التفاتشان حیِث رویكرد
ارجاعبهنظریاِتبرجسته،ریشههایشكلگیریمعناو
دریافِتمفهومزیباییراضمِنتبیین،موردارزیابیقرار
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۳. 1. پیشینه 
آموزةحیثالتفاتیintentionality،تواناییوجودی
ذهنیاستکههموارهمعطوِفچیزیذهنییاعینیست
وکانوِنسوبژةفردراازخالِلُکنشهایذهنیباچیزها
بهارتباطمیگیرد؛لذایکویژگیپدیدارشناختی،برای
هدایِت چراِغ نخستین است. آگاهی اعماِل همة
معنابخشیبهحیثالتفاتیدرنظریاِتارسطوست؛آنجا
کهدرتشكیِکمراتِبوجود،ازخاصیِتدوگانةوجودی
ومعرفتیمقوالِتعشر،1بهعنواندوجنبةدرونذهنی
)قانوِنعقل(،وبُرونذهنی)قانوِناشیا(یاد؛و»نَفس«۲
و معرفی؛ بدن« صورِت و زنده موجود اّول »کماِل را
نَفس« از »جزیی احساس، مانند را عقلی« »ادراِک
معرفْیوبهجایعقل،»شوق«را»عامِلمحرِّکةتخیُّلو
باشد؛ نَفس ُمحرِک شوق، وقتی میداند. چیزی« هر
آنگاهالتفاِتنَفسیابهرهورازخرداستکهبهموجودات
که است خرد از عاری یا دارد؛ نظر تغییرناپذیر
بهموجوداتتغییرپذیرمیلمیکند؛لذا»نَفسدارایسه
نیروستکهباعملوشناساییحقیقتسروکاردارند:
اخالقی، فضیلِت میل.چون .۳ و عقل .۲ احساس .1
َملكهایاستکهباانتخابسروکارداردوانتخابهم
میِل]همراه[باتعقلاست،ازاینروبرایاینكهانتخاب
وهم باشد موافِقحقیقت باید تعقُّلهم باشد، خوب
برای نَفس باشد.«پسحیثالتفاِت بایددرست میل

رسیدنبهحقیقتپنججهتدارد:
»1.تواناییعملی)هنریافن(]َمنوطبهدرِکعلل
و ثابت ]امور عملی ۲.شناخِت عقلی[، دالیل و
]قدرت عملی حكمِت .۳ معلوم[، آموختنی
عقِل .5 )فلسفه(، نظری حكمِت .۴ داوری[،
:1۳6۹ )ارسطو، مستقیم[.« ]دریافت شهودی

8۷ـ۲0۹(
تجربی، دیدگاه از روانشناسی در بِرنْتانو۳ فرانتس
در و گرفت ارسطو از را ادراک« اضافیبودِن »نظریة
چون ادراکاتی متعلِّقههای )18۷۴( اولّیهاش دیدگاه
دیدنوشنیدنرادارایخاصیِتوجودذهنیدانست؛
امادردیدگاهدومش)1۹11(وجودادراککنندةواقعی

ادراک، متعلِِّق و مضافالیه گرفت نتیجه و الزامی را
بیرونیاستنهدرونی.»مادرواقعباتأییدکسانیکه
پیدا التفات شیء آن به کردهاند، انكار را شیء آن
میکنیم.« انكار خود از بیرون در را آن و میکنیم

)عرفانی،61:1۳8۷(
اِدموندهوسرل،۴بهطورخاص،درتأمالِتدکارتی،
پدیدارشناسانة فلسفی تأمالِت مرکز را حیثالتفاتی
هدفش و پرداخته ابژه و سوژه تأمالِت به و نهاده
و ذهنها بر غلبه طریِق از التفات منشأ آشكارگی
تمایالتبودتامنجربهبرونرفتازشكّیاِتایدهآلیسم
که هدفشان به اساس در ما »تأمالِت گردد. دکارت
نشاندادِنامكانانضمامیایدةدکارتیازفلسفهبهمثابه
)هوسرل، است.« مطلق بنیانی بر استوار کلی علمی
۲۲6:1۳8۴(پدیدارشناسیphenomenologyِگردچند
محوراصليمیچرخد:1.تعلیِقهرگونهپیشُحكمدر
لوتأویِلپدیدههابه موردموضوعموردپژوهش؛۲.تبدُّ
پدیدارهایذهنی؛۳.دقتوتمرکزذهنبرذاتپدیدهها
برایمعنابخشياست؛۴.تفاهِمفاهمه،براساسهمدلي
از هوسرل منظور است.« اذهان ذهني دروِن روابط و
پرانتز در استعالیی، ارجاع و رّد یا تحویل اصطالح
علمی، فلسفی، مفروضاِت تمامی تعلیق و گذاشتن
فرهنگیوروزمرهاست.درواقع،پدیدارشناسْیزاییدة
ماهّیت از علمی سخنگفتن به نسبت آگاهی بحراِن
هر وسیلة مانند به مرا که بدنی پدیدههاست.»همان
واقع خود ادراِک در همراهم میآید، کار به ادراکی
یافته تقویم ناقص طور به زیادی مقدار تا و میشود

)Husserl, 1995:15(».است
پسازهوسرل،رومناینگاردن،5آثارهنریرادارای
وجودیقصدیپنداشتکهبیارتباطباقصدمندیذهن
نیست؛لذاپدیدارشناسی،ماهیتیزیباییشناسانهیافت
و»بهنظرمیرسدباوضوحبخشیبهاینماهیِتدشوار،
یاحداقلیكیازتفاسیرآن،میتوانتجربةزیباشناختی؛
یعنیتجربةتماشاگرونهتجربةآفرینندهرابرانگیخت.«
)دوفرن،۴6:1۳۹۷(فریتسکافمن6درحوزةنقدادبی
تحویلی پدیدارشناسی روش دوفرن۷ میكل و
هوسرلیمآبرادرتجربةزیباشناسی)1۹10(برجسته
از تجلیل ضمن تخیُّل، کتاِب در سارتر و ساختند
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حسی ادراِک به تحویل از ناتوان را تخّیل هوسرل،
دانستوآنرادارایساختاریالتفاتیدانست؛ازاینرو
بایدمیانفعِلخیالکردنکهدرونمنانجاممیگیرد
و ابژه اینچالشهای نهاد. ابژةتخّیلتمییز بامتعلِِّق
سوبژهباعثشدکهبومگارتن،8ضمنناقصدانستِننظاِم
رشتههایفلسفیعقلگرا،جایخالیدانشیرامفروض
اصلیترین و داشته شناخِتحسی از شكلی که دارد
متعلِّقادراکآنزیباییاستتاعلِمشناخِتعقلیرا
مومبناییبرای تكمیلکند.»تجربةاستیكیبایدمقدَّ
اصولذوقباشد.وظیفةاستتیکهماناروشن،متمایزو
روزمرْه تجربة در که است چیزی ساختِن خودآگاه
Baumgar-( هموارهضمنی،مغشوشوناخودآگاهاست.

)]ten, 2007: p. 60 ]§7

هایدگر، سارتر، چون پدیدارشناسانی کانت، جز
داشتند. توجه بهزیبایی دوفِرن و مرلوپونتی اینگاردن،
هایدگرباعلمبراینكهحیثالتفاتیبرنتانومانندمقوالِت
مبرتبیینعلومطبیعیاستوحیث تحلیلیکانت،مقدَّ
درسگفتار در است، آگاهی مقوِّم نیز هوسرل التفاتی
التفاتی معماگونگی به پدیدارشناسی، اساسی مسأئل
پدیدارشناسیاشارهنمودورابطة»درونبودبینذهنو
و دانست.دروجود نیازمندوضوح را محتوایخاص«
رفتار در ارتقا ضمن را حیثالتفاتی ساختار زمان،
ساختاری»دازاین«مالحظهکردکهازپیش،مقیمدر
جهاناست؛فلذاخوانششازحیثالتفاتیراباتجربة
زیستهِگرهوآنرادرقالِب»زندگیروبهسویچیزی«
درآوردودرمدارهستیشناختیخودقراردادودازاین
)درـجهانبودن(راجانشینآگاهیذهنیهوسرلنمود.
»دازاینچیزینیستمگرامكانبهدستآوردِنوضعیت
حیث اگر )115 :1۴00 )شاکری، جهان.« به ورود
متعالی آگاهی نامحدود ابژههای جز چیزی التفاتی
نیست؛میتوانگفت»نیتوقصِد«حیثالتفاتینوعی
رهاییازخودآگاهیاستکهرابطةعمیقیباابژههای
با پیدامیکند.هایدگر زیباییشناختیعرفاوفالسفه
را اگزیستانس پدیدارشناسی روِش مبنایی، تغییر
جایگزینپدیدارشناسیهوسرل،وعلِمزیباشناسیرارّد
ووظیفةپدیدارشناسیراپدیدارشناسیوجودیدانست
نهآگاهی؛لذاوجههرمنوتیكیرابهپدیدارشناسیهدیه

میکند؛ عمل هرمنوتیک ذاتاً »پدیدارشناسی نمود.
در زیرا است، تأویلی بلكه تحویلی پدیدارشناسی
پدیدارشناسیدوعملهمزمانانجاممیگیرد:ساخت
)تعمیر(وواساخت)تخریب(.]ویباپدیدارشناسی[به
ظهور و ازحضور میپردازد، ازهستی پرسش تحلیل
سخنمیگوید،زبانرامحورمیکندواثرهنریراافقی
براینجاتمیداند؛چوناینویژگیراداردکهساختار
جدیدیازاعضایاجزاءراارائهدهد.«)خاتمی،1۳86:
و لذت یا حسی درِک هایدگر نزد زیبایی درک )۳6
اندیشیدنوجودیاستکهمیان خوشینیست،بلكه

احساسوهنروجودندارد!
ازسوییدگر،درمكتبجمالشناسیزیباییمحض،
خصیصةذاتالهیوهستیجلوهایازشعاعنورالهیدر
و خلقت هدِف بشر، زیبایی لذا است؛ خوبان جماِل
فلسفةآفرینشاست.رابطةدوطرفةخلقوخالق،ژرفای
حیثالتفاتیبشررابادومؤلفة»عشقومحبت«نشان
میدهد.مرتبةعرفانْیحیِثالتفاتی،مقاِموقفهودرنگی
بسیار »مرحلهای است؛ دیگر مقام دو آناِت میان در
ظریفیکهعارفدرآنلحظهبایدآنرادرککند.اگر
معلومی،جهِتمتمرکزکردنحیثالتفاتیبهآنوجود
ُمدِرْکحیثالتفاتی زندهبودن دلیل به باشد، نداشته
آیت و عقل دفتر غالمحسین، دینانی، )ر.ک: داریم.«
عشق:6۷(تحلیلصدرالمتألهیندرباِب»انشاینَفس«
و ایجاد از است عبارت هرشی، به »علم که اینست
إنشایماهیِتآنبهوجودظلّیدرعالَِمنفسیاذهن،
نوعی مدِرک، نَفس و ذهنی صورِت بین که بهنحوی
باشدوحضورآنبراینَفس، برقرار علّیتومعلولّیت
حضوراشراقی،وقیامآنبهنَفسقیامصدوریاستنه
نزد حیثالتفاتی )۲۴5 :1۳8۹ )شاکری، حلولی.«
مالصدرانیزذاِتاصیِلملكوتیواصِلوجودصورتشدر
از ادراک،آمیخته نزدهوسرل نَفِسبشریاست؛ولی
شهودحسیوسیراستعالییپدیدارشناختیاستکه
به توجه با دارد. وجود آنها میان صوری تفاهِم نوعی
حیِث منظر از زیبایی فكرِت مقولة بزرگان، نظرگاه
نگرفته قرار ویژه بررسی ویژهمورد بهصورت التفاتی،
است؛کهبرآنیمبهایجازدراینجستاربهآنبپردازیم.
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۲ . متاهیم نظری
۲.1.حیِثالتفاِتهنرمندانبهزیبایی

درباِبهنرچندنكتهوجوددارد:1.اگرهنر،فّنی
نیازمندذوقوممارست،خوانشآننیزچنیناست؟۲.
کشِفزیبایییکاثر،خودیکهنراستیاچیزدیگری
است؟»زیبایی،امریاستنظری؛حِسزیبایِیانتزاعی،
)۷ :1۳۷1 )رید، است.« هنری فعالیِت ابتدایی پایة
تولستوی۹فعالیِتهنریراانتقاِلاحساسمیداندکه
ممكنبینیازازعناِصرزیبایی،آنراپیش هنرمندتاحدِّ
میبرد.بهزعِمبعضیهنرمندان،پرسشازچیستیهنر،
پیچیدهتر را هنر مسئلة که فلسفی است واکنشی
میکند.ِکالیوبل،نقاِشفرمالیست،هنررافرمیهمراه
باخطوط،اَشكال،رنگهاونسبتهایمعینباپتانسیِل
قدرِت نیازمند که میانگاشت معنادار آفرینشصورِت
عاطفیوذهنیعظیمیستوبرایتجربةزیباییشناختی
بایداحساِسهنرمندراداشت.ِدی.اِچ.الرنِسنقاش،به

نگاهفرمالیستینُخبهگرایبِلتازیدوگفت:
»منصورِتمعنادارموناِموصفناپذیرْمواقعیت
پردْه پس که معنویم حیاِت مكاشفة من است.
آشكار را خودم و میزنم کنار را پرده جنبانم؛

میسازم.«)واربرتون،۳8:1۳88(
سوی به را بِل نظریة محتوای الِرنس، سخِن 
زندهکردِناَطوارتئوریمحاکاِتافالطوندرشهودهای
ازپیشموجودمیکشاندکهسببشدهنرمندانیچون
خصوصیاِت از بدور را ُمجسم اشیایی دوشان، مارِسل
زیباییشناسانةبِل،بیافرینندتانمودبصریاثر،برنمود
معناییآنبچربد.اماارزِشاثرهنریدرآناستکه
هنرمندبهاحساسشوضوحبخشد؛چونتاآنرابیان
چیست؟ دقیقاً احساس آن نمیداند نیز خود نكند
ولی است.« خویش احساساِت کاویدن »بیانکردن
احساسمگرتمامشدنیاستکهدرهراثرهنریکامل
برایمشاهده اثر ِرزمانِی فرِمُمصوَّ بهنظر یابد. تحقق

پایانیافتهاستنهشمایِلمعنادارآن!
هنرمندانیچونِورِون،زیباییشناسیرادستخوش
خیالبافیمتافیزیسینهامیدانندوتولستوینیزحس
میکندواگذاردنمسئلةزیباییبهذوقمارابهجایی
نمیرساند.»ترضیةذائقةمابههیچوجهنمیتوانداساِس

زیبایی بههمیننحو، رود. شمار به خوراک تعریِف
بههیچوجهقادرنیستبهمنزلةاساِستعریفهنربهشمار
رود«؛یعنیهنرکسِبلذتنیست،بلكهانتقالاحساس
خوبی حقیقتو با را زیبایی مفهوم تولستوی است.
مجردوارهماهنگنمیبیند»زیراخوبیاکثراًباتسلطبر
تمایالتنَفسانیموافقاست،درحالیکهزیباییاساس
همةتمایالِتنفسانیماست.«نظرتولستویاشارتیبه
نظریهبُرکوکانتدرباِبزیباییوواالییامرزیباست
کهبانظرسقراطوپاسكالدرباِبنسبِتزیباییباخیر،
حقیقتونیكیمنافاتدارد,چه!»حقیقت،توافقبیاِن
موضوع،بااصلوجوهرآنست؛ازاینرویكیازوسایل
حقیقت، ولی میرود بهشمار خوبی، دستآوردن به
دو آن با وحتی زیبایی نه و است نهخوبی فینفسه

توافقهمندارد.«)تولستوی،5۲:1۳6۴ـ۷۴(
شوپنهاورپیچیدگیتجربةزیباشناختیرادرعدم
توجهذهْنبهمحرکهایارادهمیداندکهاشیارارهااز
نسبتشاْنباارادهدرکمیکندو»ذهنبدونمداخلة
عالیقوفاعِلشناسایی،صرفاًبهصورِتعینیذهنی،به
شوپنهاور و ارسطو تعابیر میشود.« آنها تسلیم کلی
عواملی نیازمند زیباشناختی تجربة که میکند تأیید

است:
»1.تأمل،دقیقوعمیقاست؛۲.نادیدهگرفتنهر
چیزی،بهجزابژهایکهموردتوجهاست.۳.حضور
دست از .۴ میشود؛ ادراک که چیزی آن زنده
دادنارادهیامیل؛5.طبیعتمؤثرتجربه؛6.لذت
وشناخِتمالزموهمراهآن.«)کالینسون،1۳85:

۲۲ـ5۳(
اگردرتجربةزیباییشناختی»ارادهومیل«نیزاز
چالش یک دچار التفاتی حیث خارجشود، دسترس
میشود؛زیراپیشترطبقنظریةارسطوتحلیلکردیم
و »عقل نیروی دو به توجه با و اختیار واسطة به که
جهت چیزی سوی به نَفس التفاتی حیث میل«،
را نَفس اختیار و ارادة این باید اینجا در اما میگیرد؛
ازسحروشكوهو برگرفته امر این آیا بگیریم؛ نادیده
عظمتزیباییاثراستکه»عقلومیل«رامتحیرخود
نمودهاست؛مانندزنانیکهبادیدنیوسِفنبیبهجای

ترنج،دسِتخویشراازتحیرجمالببریدند!
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جاندیویی،میاِن»تجربةپیوستهوتجربةخاص«و
نیز»تجربةعقالنیوتجربةزیباشناختی«تفاوتقائل
تحِت که شكلی به نه اما میشوند، تجربه »اشیا شد
تجربة شوپنهاور خالف بر و درآیند خاص تجربهای
هنریرازمانیمحققمیداندکهعالیق،ادراکاتواراده
باابژهِگرهخوردهباشد»واینِگرهخوردگیبهابژه،به
)همان: باشد.« ابژه موضوِع با تلفیق و ادغام معنای
11۴ـ1۲۲(اِدواردبُولوباطرِحیکنمونه»َمهبردریا«
ادراِک میاِن هراِس و ترس روانی« »فاصلة موضوع به
یکفردواحساساتشازاینتجربهاشارهمیکند.»او
فاصلهراامریزیباشناختیقلمدادمیکندکهماراقادر
میسازدمیاِنلذتهایمطبوعیکهبدونفاصلهایجاد
شدهاندوتجربیاتیکهبهلحاظزیباشناختیارزشمندند
تمایز به قائل وبدونفاصلهتحققشانمقدورنیست،
جایگزین را روانی« »فاصلة اصطالِح او شویم.«
اصطالحاتیهمچون»ابژکتیو،سوبژکتیو«وغیرهنمود
با دیكی ُجرج کرد. میسر را زیباشناسانه تأمِل راه و
اصطالح»فاصله«بُولوموافقنبود،چوناقداِمفاصلهگیری
مبرشناختنمیداندکهباتجربةواقعیهمخوانی رامقدَّ
کندوآنرا»فاصلةروانی«خواندکهمانِعزیباشناختی
است.مانروبیردزلیمعیارجدیدیازتجربةزیباشناختی
بهنام»دیدگاهیساختهوپرداخته«ارائهکردکه»ابژه،
باِب در معیار پنج و دارد.« خود انقیاد در را تجربه

رهاسازیقیوِددربنِدابژهقرارداد:
»1.شیمداری]جذباثر[؛۲.فارغالبالی]رهایی
تأثیر .۳ روح[؛ اوجگرفتن و زائد مالحظاِت از
بیطرفانه]شبیهفاصلهروانی،تأملبیاراده[؛۴.
اکتشاففعاالنه]تكاپویقدرتمندقوایعقالنیبر
ادراکخونسردانه[؛5.تمامیت تا ابژه پیچیدگی
و عواطف و تهیج جهت شده، ادراک ]وحدت

توقعات[.«)همان:156(
باری!اگرمنشأهنر،آسمانیوپیشمقّدرشدهباشد
مبرهنراست؛امااگرمنشأهنر،زمینی پسایدهمقدَّ
باشد؛آنگاهاجراوبیاِنهنری،بسترسازظهورمفهوِم
زیباییوواالییاستکهخودنوعیمهارتودادوستد
و جادوگری هنر در است ممكن که است پیچیدهای
اودیسة چهارم سرود »در رود: بهکار نیز فتنهانگیزی

هر میشود: تصویر فریبکاری مهارِت عبارِت با هومر
چندبخواهدکاریکندکهازدستشمابِرَهد،بدینکار
خواهدکوشید،بههرسیماییدرخواهدآمد؛بهسیمای
جانورانیکهرویزمینمیخزند،بهسیمایآبوآتشی
)بلخاریقهی،1۳8۹: است.« شرارافكن آسمان در که
۲۳(حیثالتفاتهنرمند،ایدهایاستکهدرفرمیبه
نمایشدرمیآوردومخاطبازفرمبهمحتواوموضوِع
هنرمندان، آرای حیثالتفاِت بنابراین میرسد. اصلی
چكیدةپیشنهادهایتازهوجدیبرایاصالِحجامعهبا
شیوههاییمعیناستوهنرآنزیباییدرحجاباست

کهزمانظهورشفرارسیدهاست

۲. ۲. ییِب الِتاِف ایثایی شناسان به ایثایی
از فالسفهبهدلیِلطبقاِتخاصپدیدههایجهان،
گزینشی واکنِش تا آگاهند زیباییشناختی مشكالِت
مقابلهنرانجامندهند؛گروهیچونهگلوظیفةاصلی
خاص محتوای و هنر انواِع مطالعة را زیباییشناسی
روحانیآنهامیدانستندوگروهیچونکانتبهزیبایی
طبیعیتوجهداشتند؛درمجموع،حیثالتفاتِفالسفة
هستیشناسی هنر، تعریِف استتیک، »مفهوِم بر هنر
هنر،بازنماییدرهنر،وبیاندرهنراست«کهبهطور
خصوصیِت هنر، کانونی محور سه »بر خالصه،
زیباییشناسیوتجربةزیباییشناختیمتمرکزاست.«
)لوینسون،10:1۳8۷(هرچندهنر،بهمنزلةبُعداجرایی
تجربة و زیباییشناختی برای را فضا آفرینندگی، و
فیلسوف التفاِت نوع اما میکند؛ مهیا زیباییشناختی
و اخالقی نظمی افالطون، مثاًل است؛ دیگری چیز
ارزِش که میداند حاکم جهاِن بر را مابعدالطبیعی
بدانیم تا است نظم این دقیق ِم تجسُّ در هنر حقیقی
چگونهدرجریانآنقرارگیریم؛لذازیباییقدسیرا
نهایت، در و دانسته؛ جاودان عشق باوری نتیجة
هنرمندیراارجمینهدکهخیرحقیقیرابرایجهان
بهارمغانبیاورد.»خیرسهرأسدارد:اعتدال،حقیقتو
زیبایی.چنانکهمیبینیمزیبایییكیازاجزایقطعی
خیراست،اماهنر،عامِلانفصالازحقیقتخیر؛زیرا
میسازد.« دور مرتبه دو حقیقت اصِل از را انسان
افالطون، به نسبت ارسطو )5۲ :1۳8۹ )بلخاریقهی،
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هنرراارجوبهنوعیمفهوِمزیباییراازدِلهنرزمینی
حد از زیاده اگر زنده موجود »بهترین میکند طلب
کوچکباشدممكننیستکهآنرابتوانزیباوجمیل
شمرد،زیراچونچشم،فرصِتکوتاهیبرایرؤیتآن
داردوبهادراکشنائلنمیگردد.همچنیناگرزیادهاز
و بلكهوحدت برآنمحیطنمیشود باشد بزرگ حد
تمامیتآننیزازنظربینندهمخفیومستورمیماند.«
)ارسطو،۴۴:1۳۴۳(نگاهرئالیستیوی،ازتقلیدامری
انفعالیوگرتهبرداریبانگاهجزییبهحقیقتاستکه
بهدلیلمشكالِتفراوان،ازتصدیِقاحكامزیباییشناسانه
تراژدی چون هنری اگر میپندارد اما میپرهیزد؛
وظیفهاشرادقیقبهانجامبرساند،زیباییدلیلقاطعی
نظریة در را ارسطو و افالطون نگاه ترکیب برآنست.
ماهیِت تفاوِت که میبینیم فلوطین معقول زیبایِی
زیبایِیمحسوسومعقولرازمانیقابِلفهممیداندکه
زیبانگر،مانندپیكرتراشیخودرااززشتیبپاالیدتافعِل
در معرفت رهبری تماشای به هنرمندانه او نیِک
در غالباً »زیبایی بنشیند. زیبایی معقوِل صورتهای
دیدنیهاستونیزدرشنیدنیها؛مثاًلدرترکیبونظم
واژههاودرتماِمانواِعموسیقی؛زیرامقامهاوآهنگها

نیززیباهستند.«)فلوطین،111:1.6.1،1۳66(
درفلسفةمدرن،باومگارتن،واژةaestheticرابرای
شناخِت و دانست نازِل استعداِد هدایِت علِم نامیدِن
پدیدههاراازراهحسمعرفینمود؛اماتحوِلبنیادیِن
زیباییشناسیزمانیآغازیدکهاِدموندبُرک،میاِنخرد
باد به را ارسطو تناسبوسودمندی و تفاوت، وذوْق
و قائل تفاوت واالیی و زیبایی میان و گرفت انتقاد
مخاطراتي که دانست ابهام را واال امر دلیِل مهمترین
ناشناختهرامبهموارپیشميکشدومرگراواالترین
با زیبایی برک، خود تعبیر »به دانست. زیباییها
اندامهای )نظاِم ُکل نظاِم این سفتیهای ُشلکردن
حسی(عملمیکندواینیكیازفرضیههایمشهور
زیباییشناسی در پیشگامانه کوششی که است بُرک
میرود.« شمار به حسی انداِم شناخِت بر مبتنی

)بلخاریقهی،۴۹:1۳۹۷(
کانتزیباییرابهدلیِلذوقیبودن،غایتيبيهدف
ودرِکزیباییرابهعنصرذهنیارتباطدادکهازادراِک

حسيناشيميشود.ویضمنرجحاِنزیباییطبیعی
برهنری،برداشِتزیباییرابهزیباییآزاد)زیبایییک
قطعهشعر(،قیاسی)زیبایییکقطعهازقطعاتدیگر،
مشروطبهبیانگری(وواالیی)شگفتیوهیبتآسمان
پرستاره(تقسیمکرد.نوئلکرول،نظرکانتراقضاوتی
میداندکه»1.ذهنی،۲.بیطرفانه،۳.کلی،۴.الزمو،
5.یكتادرخصوِص6.لذتاندیشمندانهایکههرکس
بایداز۷.بازیآزادانةقوةفاهمهومتخّیلهدرمورِد8.
)58 )لوینسون،1۳8۷: کند.« استخراج غائیت صورِت
نیز زیباییشناختی حكم و ذوقی ُحكم میان کانت
از که دانست فردی احساس را ذوقي حكِم و تفاوت،
قلمروحكومِتمنطقخارجاست؛اماحكِمزیبایيشناسانه
رادستوريوعامدانست؛یعنیاهمیتينداردکهمریم
درپردةنگارگریداوینچيیارافائلهمانمریممقدس
باشد.»فراهمآوردنشهودباحواساستوفكرکردن
ساختن متحد از است عبارت فكرکردن فاهمه. با
تصویراتدروجدان.ایناتحادیاصرفاًبالنسبهبهذهِن
ناضروری صورت آن در که میشود حاصل شناسنده
نحومطلقصورتمیگیردکه به یا و استوذهنی؛
ضروریوعینیاست.اتحادتصویراتدروجدانُحكم
است.«)کانت،1۴6:1۳6۷(تمرکزاوبرچگونگیروِش
تا بود مبتنی ابژهها از ما ذهن شناسایی و استعالیی
بررسیخودابژه؛لذاحكِمزیباییشناسانهاوبرتعارِض
میانذوقونبوغافزودواینالینحلی،ریشهدرُحكم
ذوقیوفردیاوداشتکهراهبحثواستداللمنطقي
درامورذوقيرامیبندد.اعتقادکانتبهغایتمندیاثر
هنری)ونهغایتکلی(،باعثشدشلینگوهایدگر،
پلیمیانفلسفهوهنربرقراروتوصیِفهنررادرقامِت
فلسفهببینند؛فلذاهنر،مجریتوصیفهاوتفاسیرامر
مطلقفلسفیوآشكارکنندةحقیقتشد!دراینمیان
زباننیزبهتعبیرهایدگر،بیانگرحقیقِتهستیتعبیر
دانست اینجهانی« را»حضورجدید هنری اثر و شد
»آنچهشعربهعنوانیکفرافكنیروشنگرانهازنامستوری
بروزمیدهدوآنرادرطرحنقشبهپیشفرامیافكند،
عیانستکهشعربهآنهااجازهدادهاستواقعگردد،و
آنهمبهگونهایکهدرمیانموجودات،عیاِنموجودات
رابهدرخششوطنینوادارد.«)هایدگر،1۷۷:1۳81(
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باریهگلجهانرامحمِلحیاِتروحدرسهساحِت
فلسفه)صورِتعقالنیروح(،دین)صورِتایمانیروح(
وهنر)صورِتاَعیانیروح(دانست؛لذاحیِثالتفاتش
فلذا طبیعی؛ هنر نه میرود هنری اثر سوی بهروِح
صورِتاشیایزیباهماناپیشنیازادراِکهنرناب؛یعنی
آموزِش و ممارست تمرین، نیازمند که است زیبایی
سختاستتاذهنبهتدریج،نوازِشاحساسزیبایی
روحراادراککند؛لذاهنرنهتقلیداستونههنربرای
هنر.»زیبایی،عبارتاستازشكلرؤیتپذیِرحسیای
کهچنانتغییرصورتیافتهاستکهتجسِمرؤیتپذیر
۲۴ـ5۷( :1۳۹۳ )هولِگیت، است.« آزادی خود
زیباییشناسیکمالیافتةنیچه)شكلدهیبهشخصیت(
نكتةمرموزیرادرباِبطبیعِتاصلیوطبیعِتثانوی
افشامیکندکههنربرایعدمتباهحقیقتاستکهدر
نظریةبیاِنکروچه،بیاِنزیباییهنرینیجهراباشهود
یكی،وحتیاصِلهنرمیداندومیانآرزو،طلبواراده
فرقمیگذارد،زیرازباِنزیباییرابهدلیِلتأویلپذیری،
در کلی اخطار یک نهایت، در او نمیداند. منطقپذیر
محتاج زیباشناسی »قریحة که میدهد هنر ماهیت
نیستبهاینكهحِسحیاراازاخالقوامبگیرد؛زیراآن
حسراکهعبارتازحیاوعفتوحجبزیباشناسی
استخودداردوبهخوبیمیداندکهدرچهموردسزاوار
استکهبهجایهرنوعبیانمتوسلبهسكوتشود.«
)کروچه،۲۲8:1۳6۷(ازنظرپژوهنده،زیباییشناختی
امریکیفیاست؛اماتوجهفیلسوفبههنرنیازمندامر
دچار وی حیثالتفات تا است زیباشناختی و کّمی

لغزشنشود!

۳. ۲.  ییب الِتاتی عریای  وییانی 
هدِفپدیدارشناسیباتكیهبرحیثالتفاتی،غلبهبر
َسبِقذهنهاوتمایالتبرایدستیابیبهمنشأآغازین
تفكرستکهرابطةنزدیكیباکشِفحقیقتوزیباییاز
بیاِن در دین زباِن هرچند دارد. عرفان دینو منظر
تضادهایعالَم،بساِنزشتی-وزیبایی،خوبوبد،بُرندهتر
اززباِنعرفاناست؛امابخاطربیناِدروششناختیزباِن
آثارعرفانیمیتوانتجلیهنردینیرادرآثارعرفابهتر
دریافت.حالاینزبان،ازکاراییعقلدرتجاربعرفانی

زبانی یا و است عقل ورای زبانی یا میگردد تحصیل
سنایی حدیقهالحقیقه در احساس؟ و عقل از آمیخته

آمده:
حاصــل  نیســتت  چــو  ذوقــی  عقــِل 
واصــل  شــوی  کجــا  حقیقــت  بــه 

پس است؛ قلبی ادراِک بر مقّدم ذوقی عقِل اگر
حیث فلذا عملیست؛ عرفاِن عرفانی، تجربة مقدمة
التفاِتزیباییشناختینزدعرفایوحیانی،طلِبحقیقت
وزیباییآنستکهازطریِقمظاهرصفاِتجمالوجالِل
بر افزون که میشود میسر هنری زباِن طریِق از حق
وجود؛ عالم اصولی استدالِل نیازمند نَفس، خودسازی
یعنیازفعلبهصفت،وازصفتبهذاترسیدِنماهیت
ماوراییاست؛ بهنوعیپدیدارشناختی پدیدههاستکه
لذاچگونگیتجلیزیباییحقدرعالَم،پرسشازماهیِت
اثرهنریراازقلمروهنرتطبیقیوَعرضیفراتروبحث
هنر لذا میکند؛ باز را زیبایی دریافِت بودن وجدانی
قدسیاگرمستقیمازحقیقِتروحانینشأتمیگیرد
»بایدزباِنُصوریآننیزبروجودهمانمنبعگواهی
دهد؛زیرامیانصورتوروح)معنا(مشابهتوتماثِل
)۷ :1۳۹۲ )بورکهات، هست.« خدشهناپذیری دقیِق
نگیرد، تمثیلی و رمزی ماهیتی هنر ذات تازمانیکه
غیرِت و نمیباشد راستین زیبایی مشابهِت متضمِن
الهی،هنرانسانیرانیزازبهشِتزیباییَرجیممیگرداند؛
روِح اقامتگاه معبد، و کلیسا َحرم، ازطرفی فیالمثل،
الهیاست؛وازسوییدیگرتصاویرمریمَعذراومسیح،
است؛ خداشناسی جوهر و مسیحی هنر تالقی نقطة
پروشا[، مجسمهسازی، ]معابد، هندو »رمزگری یعنی
تمثیِل ]اما[ میکند؛ بیان کلی بهطور را الهی تجلی
مسیحیبرعكس،نزولخاِصکلمهدرِکسوِتبشریرا
و احدیت اسالم، مرکزی محور ]لیک[ دارد. منظور
وحدانیتاستکههیچتصوریقادربهبیانآننیست.«

)همان:6۷ـ1۳1(
د،تشبیه،تنزیهیا چالِشاصلیهنردینیدرتجسُّ
شمایلنگاری تمامی آن پذیرش با که آنست تجلی
مذهبی، اَبنیه و مساجد در مسیح، تماثیِل شبیه
پیامرسانومصداقپذیرشچنینهنریخواهدبود؛اما
نگرههای است. نكوهیده مسلمانان نزد شمایلپرستی
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اصلیدرهنراسالمیمانندشكلمكعبیکعبهیابرآمده
ازدستوراتقرآنکریموروایاتاستیاازاستعاراتو
مفاهیِمقدسیوحكمِتاُنسی.درآثاردینهنر،ُفرِماثر
لذا میگیرد، ارتفاع وحدانیِتحق به آیه از و آیه، به
رنگ نقشمایهها زیرا زبان؛ با نه است باکالم تقّدس
میبازندواینانگارههاهستندکهدرقالِبصورخیالی
برجستهوتجریدیمیشوند؛درنتیجهتعریِفهنردر
زیرا میباشد، متفاوت دیگر متعارِف تعاریِف با دین
صورِتُفرمومحتوا،فرِعحكمِتدینی،وتوحیدموضوِع
اصلیآنمیشود.ازینروبرایهنرتأملبرانگیزاسالمی
دیدگاه »از شویم. قائل تزیینی صرفاً هویتی نباید
سنتگرایانودیگرصاحبنظرانهنراسالمی،ماهیِت
آموزههای در میبایست را هنر این در فرم و نقوش
قرآنی،رواییوباالخصعرفانیجستوجونمود.آیاُمتد
تحقیقیکمتِنقدسیویااثرعرفانیمیتواندهمان
باشد؟« عقالنی و تاریخی فلسفی، تفسیرهای ابزار
)بلخاریقهی،118:1۳8۹(بلخاریقهیدرکتاِبقدر،
نظریةهنروزیباییدرتمدناسالمی،بهحضورثابت
هندسهدر»معماری،خوشنویسی،نگارگریوتذهیب«
ازفرهنِگ اینهندسهرامتأثر اسالمیاشارهومبانی
قرآنیورواییمیداندوبااشارهبهمفهومشناسیواژة
به معماری، با آندو رابطة و قرآن در تقدیر« »قدر،
در آن زینت و تناسب تقارن، گستردة نظری تحلیِل
شكلهامیپردازد.»هندسهازیکسویكیازمهمترین
اصولومبانینظامزیباییشناسینگارگریایرانی،نوعی
بااستفادهازیکساختارهندسی فضاسازیمعنویو
از و آثارآناست؛ از بسمتوازنومتقاطعدربرخی
دیگرسونقِشهندسهدرحكمتاُنسیوقدسیایرانی
است.« اسلیمی نقوِش در آن حضور و اسالمی ـ

)بلخاریقهی،۲۳۷:1۳۹۴(
درورایآثارعرفانی،اندیشهورزیخاصیبهواسطة
رادر آنان التفاِت زباِنتصوفدیدهمیشودکهحیث
کشفحقیقتوزیباییوضوحمیبخشد؛بهدلیلتجارِب
فردیوگاهمتناقض،احكاِمزیباییشناختیعرفاباُعقال
مفهوِم به دینی زیباشناختی منظر از که متفاوتست
تجربةدینینزدیکتراستتاسنتیآن؛چهکالمشان
بهدلیلتجربةمعرفتیازسهمنزلگاه»شریعت،طریقت

وحقیقْت«بیشتراشارتیاست.آیافهِمرموززیبایی
صورت که است »کلمه« باطن در مستور قدسی
)شریعت(ومعنی)حقیقت(رادرطریقت)سلوک(بهم
پیوندمیزند؟»کلمهدرعالِمالهی،نظمورازراباهم
متجلیشدة زیبایی اصطالح، به و میکند، ترکیب
خداونداست،ولیاینتجلیدراصلمیماندوکیهانی

نیست.«)بینایمطلق،6۴:1۳85(
روزبهانبقلیبرایتشریُحمفهوِمحجاِبزیبایی،با
ازواژة الّتقوی( لَِباُس )َو توجهبهآیة۲6سورةاعراف
»التباس«بهرهمیبردکهمبحِثمهمیازهنردینیو
عرفانیرادرباالترینمرتبه،تأویلوتفسیرمیکند.وی
دررسالة»االغانه«،صورملكوتیراعالِمالتباسنامیده
وآنرامشكلترینحجاِبروحمیداندکهازطریقآن
حق،براوصیاتجلیمیکندکهازمنظرپدیدارشناسی،
تجلیمرتبهایازوجوددرکسوِتمرتبهاینازلتراست؛
لذادواصلمتجسدشدِنارواحومتمثلشدنپروردگار
راشاملمیشودکهدمبدمازشكلیبهشكلیمتجلی
میشود.»مقاِمالتباس]طلِبدیدارذات[،حاصِلعشق
بسیارخداوند؛ولیناتوانیازدیدارِصرِفویاست؛لذا
خداوندبرلباِسفعل]بیلباسصفات[،بردوسِتخود
آشكارمیشودتااودراُنسباخداوندبماند.روزبهان،
التباسرامقامیپسازدومقاِمشرابوریمیداند.«11
اما،»رؤیِتصفات]همچونالتباس[ازرهگذر]صفت[
جمال، که گفت باید میدهد؟« روی چگونه جمال
بسانجالل.پسچه است؛ اعظم اسم یا »قریِنذات
جایشگفتیاستاگرزیبایی،پرتوذاتباشدیاحق
خودشرادرجمالانسانیبرعاشقبنماید.دراینجاست
قرارمیگیرد. لباس نعِت به مقابل تجلی، نعِت به که
حالاینالتباسیاجاللیاستیاجمالی.«)بینایمطلق،
سوی به التفات وحیانی، عرفاِن در )۲۴ ۲5ـ :1۳۹8
فراسویزماِناینجهانیاستکهنقِشمقوالِتزمانو
مكانذهنیکانتراپررنگتروعارفان،باتقدیرتاریخی،
بهجایکاوِشزیبایی،شاهدبارِشزیباییخواهندبود؛
اشیای رؤیِت از پدیدارشناسی تجربة آن تجربه، این
و تفسیر باطنی پایةشهود بر باید و نیست محسوس
عماًلدررفتاروکردارعرفاموجِبایجادانسجاِمروحی،
نظِمرفتاری،دقِتفكریومتانِتاجتماعیشود.»هر
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چیزیزمانیازُحسنوکمالبرخورداراستکهآینة
)بورکهارت، بنماید.« را حق صفاِت بتواند وجودش

)11:1۳61
ومحبِت ربانی( روحانی، )انسانی، ازعشِق غیر به
)عاموخاص(،ُرکِندیگرجمالشناختیعرفانی،صور
عالَِمخیالومراتِبقوایادراکیآناستکهباغیبِت
قوة میشود. پدیدار سالک خیاِل در محسوس، شی
خیال است؛ جزییه صور ُمدرک عقل، برخالف خیال،
ممكناستحالتیآیینهایداشتهباشد؛یعنیباتبدیل
پدیدهبهپدیداروآگاهیناب،قوةتخّیلرافعالواز
عالِمخیال،تصاویرنابرادریافتکندودرقالِبکلمات،
نقوش،الحانوغیرهجلوهگرسازد؛فلذادرِکآنهاباصوِر
خیالیممكناستنهعقلی!اگرسیرحیثالتفاتعارف
گردد، متصل«جدا خیالی یا»صور ازصورمحسوس
»صورخیالیمنفصل«درعالمملكوترخمیدهدکه
همانادراِکحضوریاستوصورتومعنیدرهمجمع
پیش و »ُمثل« افالطون نزد تسامح، با که میگردد
ارسطو»عقولعشر«تفسیرشدهاستکهفاقدجسم،و
الحكم فصوص در است. حجاب در حق و بنده میان
ابنعربیضمناشارهبه»حضراِتخمس«،»کلعالِم
)مددپور،1۳86: میداند. خیال« در خیال ]را[ وجود
58(ازنظرپژوهنده،عالِمخیالبرآمدهازمیلوحیث
التفاتسالکباتوجهبهجذبةحقبرپایةُحبشكل
یافتهتاخواسِتخویشرافنایخواسِتمحبوبکند.

دارم عجــب ز نقــِش خیالــش کــه چــون نرفــت
ــت ــش کار شست شوس ــه دم به دم ــده ام ک  از دی
)حافظ(

درمتونعرفانیزیبایی،مستوردررمزنگاریاست
اطالق شیئی به و دارد زنده و هیجانزا کیفیتی که
»رمز میگوید: یونگ است. نیمهشده دو که میشود
خود دنبال به و آورد شور به را حیاتی که تواناست
ناخودآگاهی کارمایة و نیرو چون ببرد، کشانکشان
روانیرابهتجربهواختیارمبدلمیسازدواینکیفیت
)ستاری، است.« رمز مینوی قدرت از رمز توانایی و
1۷:1۳86(آیارموزیکهازطریقآرایشهایهنریو
ادبیمیبینیمتكههایصورزیباییدرقالِبخیالاست
کهقصدپیوندووحدتمراتبهستیراداردوهمین

امراستکهمتونرمزیراتأویلپذیرکردهاست؟شیخ
محمدالهیجیدرشرحبیت

جاللســت گــه  و  جمــال  گــه  تجلــی  
مثال ســت را  معانــی  آن  زلــف  و  رخ 

ازگلشنرازشبستریمینویسد:»رویمهرویانبه
مناسبِتلطفونورورحمت،باتجلیمشابهتداشته
و مشابهِتظلمت به را دلبرا بتاِنشوخ زلف و باشد؛
پریشانیوحجاب،باتجلیجاللینسبتتامبودهباشد؛
ورویوزلفمحبوبان،مثالونمودارتجلیجمالو
و جمالی تجلی عین فیالحقیقه بلكه باشد، جاللی
جاللیاست.چوناحتجابوقهر،الزمةجالل،ونورو
در )همان:1۴۹( جمالیست.« الزمة رحمت، و لطف
شهوداتانبیا،کالمالهیدرقالِبمتِنقدسی،صورِت
عینیومحتوایروحانیبهخودمیگیرد،ولیشهوداِت
متون صورِت به اغلب که است تجربهای یک عرفا
نظمونثربیانمیشود؛لیک»ُحسنوزیبایی«بهعنوان
وجهمشترکدرآثارعرفانیودینیدیدهمیشودکهبه
دلیلگرایِشوحدتوجودینزدعرفا،»قبحوزشتی«،
کمترازدینموردالتفاتمیباشد.ابنعربی،درفتوحاِت
مكیههمةهستیرازیبامیبیندچوندرنهایِتزیبایی،

عرصةهنرنماییاسمایحقاست؛فلذا
»همةعالمزیباستوزیباترازانساننیستچون
صورِتحقاستوباحرکتعروجیوخلقفضائل
بیرونی هنر و میشود درونی زیباییهای سبب
عربی، )ابن میشود.« درونی هنر کامل نماد

1۹۷5،ج5۳0:۲(
بودن، ذوقی ویژگی چهار اینكه بحث نتیجه
بیانناپذیری؛گذرابودنوانفعالیبودندرمتونعرفانی
وحدت، احساِس مشترکیچون وجوه و است مشهود
پذیرندگی، و انفعال بودن، ناگهانی استعال، احساِس
وثاقتوحجیتذاتی،احساسروشنشدگیدرونمیان
عرفانو در زیبایی فكرت دیدهمیشود. عرفان و دین
دینرابایددرهرمرتبةتجلی،باتوجهبهمحدودةذاتی،
تاجلوههای نمود افعالیآنتحلیلوتفسیر و صفتی
نمود. ادراک بهتر زیبایی درشناخت را حیثالتفاتی
در ممكن روش بهترین نمود ادعا بتوان شاید
ناب تجارِب زیبایی حقیقِت درک برای پدیدارشناسی
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قابل آنان آثار در آن مرزشكنی که عرفاست
ریا، که نماند »ناگفته است. وجدانی پدیدارشناختی
دلیلوجدانراپیشرویمامیگذاردواین مصداِقمهمِّ
اثبات بر افزون که دارد اهمیت جهت آن از مصداق،
کیفیِت ادراِک به اندازهای تا عرفانی، تجربة واقعیِت
تجربة نوعی زیرا میرساند؛ یاری نیز تجربه اینگونه
عرفانیرابهعموممیشناساند.«)فوالدی،5۳:1۳8۷(
ازویژگیهایتجربههایعرفانی،رؤیِتخارجازمكانو
به را فاعلتجربهآن زماناستکهحیرتوتوصیِف
لذا میکند؛ نزدیک الهی زیبایی و حقیقت به نوعی
تجربهناپذیرازمنظرتكثر،تحدیدناپذیرازمنظرزمانو
مكان،تردیدناپذیرازمنظرادراِکقلبی،واسطهناپذیراز
منظر از بیانناپذیر موضوع، با نَفسانی وحدِت منظر
عقلی،تعمیمناپذیرازمنظرجنبةشخصیاستکهاز
چالشبرانگیز بیاذهانی فاهمة و پدیدارشناختی منظر
است؛زیراازمنظرحیثالتفاتیمتعلقةآندیگرعینی

نیستوبیواسطهبرقلِبعارفالهاممیشود.

۴. ۲. اهمیَّت ییب الِتاتی در ایثایی شناخِی
در عمدهای نقش پدیدارشناسی در التفاتی حیث
درگیرشدنباتصوروجسمدرحوزةزیباییشناختی
موسیقی، رُمان، قالِب در را هنر اَشكال انگیزة و دارد
شعر،نمایش،نقاشیومعمارینشانمیدهدودلیل
بهعنواِن را وطبقهبندی تفاوتات تشابهات، مشاهدات،
سوبژةکانونیعیانمیکندچهچیزیباعثدسترسی
انسانبهزیبایی،فرموبیانآنشدهاست؟»پدیدارشناسی
میتواندروشیباشدکهاینگونهافعاِلزیباشناسانهرابه
با و دهد قرار مطالعه مورد زیباشناسی ابژة انضماِم
توصیفیازاحساساِتسادهومرکب،آگاهیمتعلِّقبه
روشی با را حاالت همدلی مسئلة و احساس،
پدیدارشناسانهارائهدهد.«)خاتمی،۲۳:1۳86(تأمالِت
هوسرلنحوةبودناشیادرجهانوپدیدارشدنآنهانزد
ندارد.حیث وجود محض نمود که میگرداند مهم ما
بهما را جهان بازسازی و بازشناسی امكان التفاتی
میدهدتااینتحیرجدید)حضوروغیبت(،منجربه
کشفزیباییهایتازهازراهتأملگرددوشرایطظهور
استعالیی روِش در که میکند مهیا را )لوگوس( معنا

کانتهمدیدهمیشود.فلذااگربشرفاقدحیثالتفاتی
آن به که نداشت وجود مشترک جهانی دیگر بود
بیندیشدوکثرتعالیقوسالیقباعثمیشدکههر
کسیبهدنباِلمشیعملیخاصخودرودکهبهتبع،
حیث نفی فلذا نداشت؛ وجود عام زیبایی و حقیقت
التفاتی،نفیقصدمندیذهنبهسویحقیقتوزیبایی
است.اهمیَِّتپدیدارشناختیزیبایی،بامحوریِتحیِث
التفاتی،همانا»بیداریوجدان«استکهکانتدرنقد
قوةحكم،باروشاستعالییقصدچنینمسیریرادارد.
تاوقتیچگونگیپیدایشوجریانیافتِنحیِثالتفاتیرا
بودِن )فردی( دلیِلعموم)جمعی(وخصوص ندانیم،
زاویهدیدبزرگانبهزیباییرانیزازمنظرآفاقیواَنفسی
عرفانی تجربة برای را راه چگونه که دانست نخواهیم

زیباییمهیامیکند.
ذهنی پدیدههای تمامی به ذهن توجه بهدلیل
ادراک به التفاتی نظریهحیِث )ابژه(، )سوبژه(وعینی
درونیتمامعیارتبدیلوبهخصیصةذاتیپدیدارشناسی
هوسرلتحویلشدکهالیهایازذهن،الیةدیگرذهن
رابهعنواِنعینخود،موردالتفاتقرارمیدهد.درواقع،
نوعیبازشناسیمفهوِمعیندرذهِنتوسطیکموجود
اندیشندهدرذهناستکهعین،دردرونالتفاتقرار
میگیرد؛نوعیباشندگیدردروِنذهنکهمحتوایآن
دیگرآنکنشاولیةذهنبرایادراکنیست؛برایمثال
شنیدنیکشعریاموسیقی،مرحلةاولالتفاتاستو
ُکنِششنیدنوخواسِتذهنبهشنیدن،مرحلةثانوی
آنمیباشدکهدرآن،پدیدةالتفاتیدیگربهسویخوِد
پدیدة بهسوی بلكه نمییابد، موسیقیجهت یا شعر
درون از خاصی نوِع دارای که مییابد جهت ذهنی

باشندگیذهنیاستکهمنشأآناندیشةفرداست.

۳. نِیجه گیری
مقصودازحیِثالتفاتیدرفكرِتزیبایی،قصدانجام
تا است ذهنی و معرفتی توجهی بلكه نیست؛ کاری
محبوس ذهِن از برونرفت در را خود وجودی امكان
نبود اگر و نشاندهد مشترکاالذهان فصِل بهعنواِن
هیچكسپایبهساحِتتعقُّلوکشِفحقیقتوزیبایی
حیث را انضمامی امكاِن این نشاندادن نمیگذاشت!
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درِک قابِل چیزها تا مینهد ما پیشروی التفاتی
پدیدارشناختی،وآنگاهزیباییشناختیگردندوبهاین
پرسشپاسخدهدکهآیافكرِتزیباییازپیشبهماعطا
شدهتاازطریقاندیشیدن،تأملوتجربهبهآنبرسیم
است؟ تألیفی و جدید محصولی زیبایی تجربة یا
حیث که شده سبب جهان و بدن ذهن، کشمكِش
التفاتی،میداندارتأمالِتفلسفیوتنگناهایاعتقادات
رایج)تجربهازخودودیگری(شود.حیث،نحوةعملکرد
مابرایآگاهیجدیدرامرحلهبهمرحلهبهماعطامیکند
ومشینظریهردیدگاهیراتوجیهمیکندکهذهنی،
عینییاترکیبیاست؛فلذاچندویژگیدارد:1.ذهنبر
اساِسمیلوباورمیتواندجهتگیریوگرایِشخاِص
ناآگاهانهداشتهباشد.۲.رابطةخاصیمیان آگاهانهو
تخیُّل، نَفس،عقل،عشق،ذوق، قوای و حیثالتفاتی
چون نظریاتی با حیثالتفاتی .۳ دارد. وجود حافظه
حیاِت از تكاملی تاریخچهای )دارای غایت و علّیت

مغزی(مرتبطاست.
بابرشمردننمونههاییازالتفاِتهنرمندان،فالسفة
هنروعرفایوحیانیبهمفهوِمزیبایی،ابهاماتیاساسی
دیدهشدکهباتوجهبهتداخلهرچهبیشترحوزههای
عنوان به را ووجودی،میتوانحیثالتفاتی معرفتی
مفهومیپدیدارشناسانه،معیاریمناسببرایپاسخگویی
بهتبیینوتطبیِقمفاهیِمتاریخنگارانهوتمایزمصادیِق
زیباییدانستتادروحدتوتوجیهپیوستگینظریات
بهعنوانیکتوانشعملکندوخالصهواربهافِقآفاقی

وانفسیهرنحلهبپردازدکه:
انتقاِل به آغشته زایِش هنری،نوعی التفاِت .1
احساساِتهنرمندستکهماهیتیاجتماعیوفرهنگی
دارد؛تجربةزیباییشناختیآنقابلانتقالبهآیندگان
تجربة معرض در فینفسه باید ناظری هر و نیست
هنرمند التفاتی حیث فلذا گیرد؛ قرار زیباییشناختی
را زیبایی گروهی، که دارد فراواقعی و واقعی منشأیی
اساِستعریفهنربهشمارنمیآورندوبلعكس.فلذادر
هنر،زیباییدوجلوةبیاِنزشتیوزیباییرویدادها؛و
چكیدة که دارد را رویدادها )اخالقی( زیبایی بیاِن
با جامعه اصالِح برای جدی و تازه پیشنهادهای
خصیصههاوشیوههاییمعیناست؛هرچنددرتجربة

زیباییشناختیهنری،حیثالتفاتیارادهومیلرادچار
یکچالشمیکند.

با خرد به آغشته تحلیِل فلسفینوعی التفاِت .۲
و چیستی که است )ُمثل( عقالنی ایدههای به توجه
ماهیِتهنررادرپدیدارشناسیپیشینواستعالییُکلی
جستوجومیکند؛امابایدشكلِعلمیراداشتهباشدتا
پسینی زیباییشناختی تجربة و هنر مبانی بر مبتنی
زیباییشناختی کِف احساس، هرچند گردد. تفسیر
فلسفیاست،امادرنهایتزیباییتامبایدبهاخالقختم

گردد.
از ترکیبی وحدِت نوعی وحیانی عرفای التفاِت .۳
هستیومعرفتاستکهعشقومحبتماحصلآنست
میکنند. یاد زیبایی التباِس و بارِش بهعنواِن آن از و
امروزهایِنوحدتوجودیعرفا،نزدفالسفهوهنرمندان
یباآنوحدِت جابجامیشود،لیکنسبتخودراتاحدِّ
عرفانیوحیانیازدستدادهاست.ازهمینرودرعرفاِن
وحیانیاگرنسبتمیانهستیوزیبایینباشدگشایشی
ت، لذِّ درمعرفتشناختینخواهدبود.بنابراین،متواریِّ

زیباییتحصیلنمیکند
نتیجةُکلیاینكهزیبایی،حالیاستبهآگاهیبرای
رهاییکهترازینةرموِزژرفایهنر،کماِلزیباییاست؛
لذاوحدِتانضمامیوانتزاعیفكرِتزیبایی،زمانیبه
آگاهیدرمیآیدکهعناِصرهنریآنازهمگسستهواز
نوهمبستهشوند.زیباترینمرتبةشهودزیبایی)جماِل
در زیبایی! التباِس پرتو در اال نگردد، تحصیل الهی(
مجموع،بهدلیِلحیثّیتیبودِنبارِشزیبایی،ونقوِش
مفهوِم بر فاهمه توافِق امكاِن زیبایی، تجربة متنوِع
بود التفاتی فاقدحیث بشر اگر نیست. متصوِّر زیبایی
دیگرجهانیمشترکوجودنداشتکهبهآنبیندیشدو
به کسی هر که میشد باعث سالیق و عالیق کثرت
دنباِلمشیعملیخاصخودرودکهبهتبع،حقیقتو
زیباییعاموجودنداشت؛فلذانفیحیثالتفاتی،نفی

قصدمندیذهنبهسویحقیقتوزیباییاست.
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