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بوئتيوس بهعنوان آخرين فيلسوف رومي ـ مسيحي و نخستين انديشمند دورة قرون وسطی ،با ترجمه و تفسیر آثار ،نقش
علمی يونان باستان ايفا کرد .اندیشههای بوئتیوس در بحث زیبایی و هنر
چشمگیری در انتقال انديشههاي منطقي ،فلسفي و
ِ
2
اصيل وي کتاب مستقلي دربارة هنر و زيباييشناسي به معناي امروزی آن
بنمایههایی افالطونی و فیثاغوری دارد .در تأليفات
ِ
نميتوان يافت ،اما زيباييشناسي و نظرية هنر وي در رسالهاي به نام [در باب] موسيقي بيان شده است .در این مقاله به بازسازي
ي و هنر میپردازیم .ابتدا با مروری اجمالی بر اندیشههای فلسفی و االهیاتی وی ،جایگاه
و تبيين آرای بوئتيوس در خصوص زيباي 
وی را در شکلگیری نظریه های هنر و زیبایی در قرون وسطی را بررسی کرده و در پایان با ذکر ممیزات و شاخصههای آرای
وی در هنر و زیبایی به تحلیل این آراء میپردازیم .بوئتيوس تحت تأثير تفکر رياضي و هندسي فيثاغوری ،مفاهيم هماهنگي و
تناسب در فرم را بهعنوان معيار زيبايي در نظر گرفته ،و مفهوم زيبايي را به نمود و پديدار اشياء مربوط ميداند .وي هنر واقعي
يا به تعبير خودش تنها هنر آزاد را موسيقي ميداند و با گسترش مفهوم موسيقي ،از موسيقي کيهاني ،موسيقی [روح] بشري و
موسيقي ابزاری (يا سازي) سخن ميگويد .وي با نگرشي افالطوني ،هنرمند يا موسيقيدان واقعی (يا آزاد) را کسي ميداند که با
ک هارموني و هماهنگي موجود در افالک کيهاني و روح انساني باشد.
بينش و بصيرتي عقالني قادر به ادرا 
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 .1درآمدی بر اندیشههای فلسفی و االهیاتی
بوئتيوس

32

اين كه نظر ارسطو را با دقت تمام دنبال كردهايم

هرگز به اين معنا نيست كه آن را تصديق كنيم .بلكه
از آن جهت است كه ما در حال تفسير نظر ارسطو
هستيم( .ژیلسون)25:1389 ،

بوئتيوس فيلسوفي رومي ـ يوناني است كه بيشترين
سهم را در انتقال فلسفة يوناني به دنياي التين ايفا كرده
است و با آنکه در آغاز دورهاي واقع شده است كه شاهد
بسط مسيحيت در حوزه فلسفه و االهیات هستيم (دوره
اسكوالستيك) ،با این حال نميتوان گفت بوئتيوس
12
فيلسوف يا متألّه مسيحي ،به معناي دقيق كلمه است.
تحصيالت بوئتيوس مانند متفكران رومي ،در
مدارس رومي بود و نه مانند متفكران قرون وسطي
در دير يا كليسا ،و با اينكه يكي از پايهگذاران فلسفة
قرون وسطي بود و بارها مورد استفاده ،ارجاع و تفسير
متفكران بزرگ اين دوره قرار گرفت ولي هرگز كليساي
قديس نخواند و با مرگش به وی لقب
كاتوليك او را ّ
شهيد نداد( .ايلخاني )136:1380،یکی از دالیل این امر
اندیشة اومانیستی بوئتیوس در کتاب در تسالی فلسفه
است که به جای توسل به مسیح به سوفیا (خدابانوی
حکمت) متوسل میشود.
بوئتيوس با اين كه مسيحي بود و حتي کتابهای
االهیاتی نوشت ،ولي راهب نبود و تحصيالت كالسيك و
منظمي در الهيات نداشت .او مخالفانی در میان متکلمان
و متألهان داشت که دلیل مخالفتشان بهکارگیری عقل
و منطق در مسائل االهیاتي از سوی وی بود .مطالعاتش
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آثار بوئتیوس را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
رسالههای در باب فنون آزاد ،و رسالههای فلسفی.
بوئتیوس با نوشتن آثاری درخصوص علم حساب و
موسیقی ،پیش از ترجمه آثار دانشمندان مسلمان به
زبان التین ،کمک شایانی به توسعة ریاضیات در قرون
وسطی کرد .آثار فلسفی بوئتیوس را میتوان به دو گروه
آثار منطقی و آثار االهیاتی ـ فلسفی تقسیم کرد .در
منطق او مترجم ،مفسر و نویسنده بود .باب ایساغوجی
فرفوریوس و بسیاری از رسالههای منطقی ارسطو را از
یونانی به التینی ترجمه کرد و بر آنها و بر رسالة جدل
(طوبیقا) سیسرون 3نیز تفسیر نوشت .همچنین چند
رساله در منطق تحریر کرد .بوئتيوس به واسطه ترجمه
و انتشار آثارش در منطق و مابعدالطبيعه ،يكهتاز مدارس
بود و در بحث وجود بنيانگذار فلسفه جوهرانگاری 4در
مقابل فلسفه ذاتانگاری 5است.
وي با ارائه مفاهيم بديع در ارتباط بين خدا و جهان
در رسالة در تسالي فلسفه ،با جمع ارسطو و افالطون،
و اخذ موضع افالطوني در جهانشناسي ،راهگشاي
بسياري از مسائل بود .همچنين در كتاب االهیاتیاش
رساله در باب تثليث با ارائة تقریری منطقی از تثلیث،
6
الهامبخش ايدههاي جديدي در بحث تثليث بود.
بسياري از آثار تفسيري و اصيل بوئتيوس در منطق،
فلسفه و االهیات و نيز حساب و موسيقي سالهای
سال به عنوان متن درسي بود و تفاسير و حاشيههاي
بسياري بر آنها نوشته شد .كتاب در تسالي فلسفه وي
از پرخوانندهترين كتابهای تاريخ بوده است و همراه
تيمائوس افالطون در شكلگيري جهانبيني و اندیشة
فلسفه قرون وسطي ـ بهويژه جهانبيني متفكران مکتب
شارتر 7در قرن دوازدهم میالدی ـ نقش چشمگیری
داشت .اين اثر الهامبخش بسياري از بزرگان ادبيات
9
جهان همچون ژان دومن 8در ادبيات فرانسه ،چاوسر
در ادبيات انگليسي و دانته 10در ادبيات ايتاليايي بود.

( )Knowles,1962:53همچنين بوئتيوس به واسطه اين
كتاب در ميان اومانيتها محبوبيت يافت ،كتابي كه از
بدبختي و فالكت انسان ،از تنهايي و از حكمت و خرد
سخن ميگفت (ايلخاني.)142-141:1380،
به اذعان خود بوئتيوس و بسياري از شارحان ،وي
با آن كه بيشتر وقت خود را صرف ترجمه و شرح و
تفسير آثار ارسطو كرد ،خود مشرب ارسطويي ندارد و در
بسياري از مواضع به توضيح و تفسير نظريهاي ارسطويي
ميپردازد که خود با آن نظريه موافق نيست 11تا جایی
که خود تصریح میکند:
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بيشتر در حوزة ادبيات و فرهنگ كالسيك بود و عدهاي
مهمش ،در تسالی فلسفه ،را متعلق به جهان رومي
كتاب ّ
ـ يوناني ميدانند تا دنياي مسيحي( .همان)137-136:
بوئتيوس عالوه بر ترجمه و تفسير متون منطقي ارسطو و
نيز نوشتن کتابهای اصيل فلسفي و االهیاتي ،با نگارش
آثار علمي در رياضيات و موسيقي از مر ّوجان علوم در
قرون وسطي بود به طوری که تقسيمبندي وي از علوم،
تقسيمبندي مقبول و كالسيك دورة قرون وسطي قرار
گرفت .او دو تقسيمبندي براي رشتههاي مختلف علمي
سیال
ارائه میدهد ( :)Magee, 2003:218تقسيمبندي ّ
(غیر ثابت) 13و تقسيمبندي رواقي:14

بسياری از تعاريف بوئتيوس برای مفاهيم فلسفي و
مابعدالطبيعي در بين فيلسوفان قرون وسطي با اقبال
مواجه شده و مورد اجماع قرار گرفت .براي نمونه تعريف
شخص انساني از نظر بوئتيوس چنين است كه «جوهر
فردي موجودي است كه عاقل است» ،اين تعريف
بوئتيوس در بين فيلسوفان قرون وسطي بسيار مقنع و
مقبول واقع شد (ژيلسون .)324:1370،وی نوآوريهايي
در تقرير مبحث كليات ،خداشناسي و تثليث دارد و با جعل
اصطالحات و ابداع مفاهیم جدید ،18و خلق زباني جديد،
19
فلسفه ،و مفاهيم آن را در قرون وسطي وسعت بخشيد.
بخش قابل توجهی از بحثهاي فلسفي و كالمي در
غرب تا قرن دوازدهم ميالدي تحت تأثير افكار بوئتيوس
در دفاع يا در تقابل با او بود ،چنان كه سدة دوازدهم
ميالدي را قرن بوئتيوس ناميدهاند .تأثير وي در همة
حوزههاي منطقي ،فلسفي و االهياتي در قرون وسطي و
پس از آن ،او را همراه با ارسطو و آگوستين از متفكران
20
بزرگ سنت التيني قرار داد.
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 .2نقش بوئتيوس در شکلگیری سنّت
زیباییشناسی قرون وسطی
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رسائل بوئتيوس در موضوع نجوم و هندسه
باقي نمانده است .اما در دو اثرش به نامهای [در
باب] حساب 15و [در باب] موسيقي ،16بدانها اشاره
ميكند و هر دو اثر از آن جهت كه مباني عقالني
علوم را تبيين ميكنند ،مشابه تيمائوس افالطون
هستند .در هر یک از اين دو تقسيمبندي منطق
جايگاه مختلفي دارد .مشخص نيست كه آيا منطق
زیرمجموعة فلسفه است (ديدگاه رواقي) يا ابزار اهداف
سیال))Ibid:218( .17
فلسفي مناسب خود (ديدگاه ّ

نظریههای فلسفی درخصوص زیبایی و هنر در قرون
وسطی از دو سنت فکری مهم نشأت میگیرند :اولی
اندیشههای افالطون و آوگوستینوس که زیبایی را با
ویژگیهایی چون وحدت در کثرت ،تناسب عددی و
هماهنگی اشیاء تبیین میکنند ،و دیگری اندیشههای
دیونوسیوس آرئوپاگی مجعول که در آن عالوه بر
هماهنگی ،وضوح 21نیز از خصوصیات ذاتی زیبایی شمرده
22
میشود و اساساً زیبا مترادف با خیر تلقی ميگردد.
تلقی نخست از زیبایی که متأثر از تیمائوس افالطون
است ،از طريق کتاب در تسالی فلسفة 23بوئتیوس به
قرون وسطی منتقل میشود .در این دیدگاه خدا معماری
است که عالم را مطابق اصول ریاضی آفریده است؛ و
خلق اعداد همان خلق اشیاء است« .مادة طالب زیبایی
اقتضای اعداد هنرمندانه و مالط موسیقایی را دارد» .از
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 .1.3بنمايه فيثاغوري (زيبايي به مثابه فرم)
بوئتيوس در مسائل زيباييشناسي با آگوستين و
نويسندگان كالسيك دوره باستان موافق است .او نظرية
فيثاغوري زيباييرا مبني بر اين كه زيبايي حاصل «فرم»،
«تناسب» و «عدد» است ميپذيرد .شايد پذيرش تلقي
و گرايش رياضي در زيباييشناسي بهواسطه عالقهاش
به موسيقي باشد .چرا كه موسيقي با تلقي رياضيوار از
زيبايي كام ً
ال تناسب داشته و قرنها با فلسفة فيثاغورثي
در ارتباط بوده است .بدين ترتيب مفهوم زيبايي كه از
موسيقي اخذ شده است ،تلقّي وي از زيبايي و هنر را
شديدا ً تحت تأثير قرار میدهد .به تلقی وي:
زيبايي در تناسب اجزا است و هرچه اين تناسب ساده
و بسیطتر باشد ،زيبايي حاصل از آن بيشتر خواهد
بود .فرم 28ويژگياي دارد كه داراي تأثير زيباشناسانه

است .اين تأثير هم براي ادراك بيواسطه 29و هم
براي تأمل و تفكر ،مطبوع و ّ
لذتبخش 30است.

()Ibid:79

آگوستين و بوئتيوس هر دو در انتقال نظرية تناسب
در زيباشناسي از دورة باستان به دورة قرون وسطي نقش
مهمي ايفا كردهاند .با اين تفاوت كه تلقّي آگوستين از
تناسب تلقّي و فهمي كيفي است در حالي كه بوئتيوس
كمي و ریاضیوار ميفهمد)Ibid( .
آن را به نحو ّ
 .2.3ارزش و اعتبار سطحي و ظاهري زيبايي در
انديشه بوئتيوس
نظرية تناسب و هماهنگي در زيبايي در انديشة بوئتيوس
ريشه در تفكر رواقي دارد .رواقيون ،زيبايي را به مرتبة
پايين هماهنگي در سطح ظواهر اشياء تقليل دادند.
ِ
نظرية زيباشناسانة عهد باستان ،زيبايي را در هماهنگي
و سازگاري بين اجزاء بيروني و دروني (يا ظاهري و
باطني) اشياء تصور میکرد .نظرية فيثاغورث ،هر چند
بر تناسب و هماهنگي تأكيد دارد اما از سطح ظواهر
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انسان معمار نیز باید عمارت خود را متناسب با
این رو
ِ
نسبتهای کامل عالم بنا کند( .ریتر ،گروندر و گابریل،
 )19:1389این جملۀ کتاب مقدس (آپوکریفا /کتابهای
قانونی ثانی) که «تو همه چیز را بر اساس اندازه ،عدد
و وزن ،نظم دادهای» (حکمت سلیمان ،باب)20:11
نيز مؤيدي بر اين نظرية ریاضی ـ زیباشناختی دربارة
پيدايش عالم میشود .نفوذ این اندیشه تا بدان جاست
فهم افالطونی از زیبایی که از
که در قرن دوازدهمِ ،
طریق آثار بوئتیوس منتقل شده بود ،در مکتب شارتر به
نقطة اوج خود میرسد .به طوری که معماری کلیسای
جامع شارتر به عمیقترین وجهی با مابعدالطبيعة اندازه،
عدد و وزن گره خورده است.
بوئتيوس تنها فيلسوف قابل مقايسه با افالطون و
فلوطين در دورة بين كنستانتين يوناني و شارلماني
است .دورهاي كه كمتر درخصوص هنر و زيبايي بحث
شد .در دورة قرون وسطي آگوستين و آبای يوناني تالش
ميكنند هنر و زيبايي را در ديدگاهي ديني مطرح كنند،
اما به طور كلي ،متفكران اين دوره گذشته از نوآوريهاي
خود در مباحث االهیاتي و فلسفي مسيحيت و تالش
همت خود
در تلفيق عقل يوناني و وحي مسيحي ،تمام ّ
را مصروف حفظ و انتقال س ّنت فلسفي يونان (و روم)
باستان کردند .در اين ميان بوئتيوس نقش محوري
ايفا ميكند .هر چند وي كتابي مستقل دربارة زيبايي
و هنر ندارد ،اما تالش میكند نظريههای زيباييشناسانة
بررسي نظرية
دورة باستان را مطالعه و ثبت كند .براي
ِ
زيباييشناسي بوئتيوس بايد رسالة وي [در باب] موسيقي
بهويژه فصل دربارة تناسب 24آن را مطالعه و بررسی کرد.
نظرية زيباییشناسي بوئتيوس در اين فصل ،نظريهاي
مربوط به دورة باستان است كه «از نظرية كلوديوس
پتولوميوس 25ونيكوماخوس 26اخذ شده و شامل نظرية
نوـ فيثاغوری 27درخصوص موسيقي است .اين رساله
تأثير عميقي بر مطالعات زيباييشناسي قرون وسطي
و دورههاي بعد داشت)Tatarkiewicz, 1999:78-79( ».

 .3ویژگـیهـای اندیشـة زيبايـيشناسانـة
بوئتيوس
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 .4آرای بوئتیوس در خصوص هنر
 .1.4مفهوم هنر آزاد 32و انحصار مصداقی آن
در آثار بوئتیوس هنر با قید آزاد مطرح شده است .به نظر
میرسد قيد آزاد براي هنر از تقسيمبندي شاخههاي
علم و در كنار آن فنون آزاد اخذ شده است .در بادي
امر چنين به ذهن متبادر میشود كه قيد آزاد به معناي
فارغ از چارچوبهاي فلسفي و يا ديني باشد .اما چنانچه
پیشتر بیان شد بوئتیوس اموري مانند موسيقي را
نيز در تقسيمبندي فلسفه قرار ميدهد .آن چه به
طور قطعي ميتوان اظهار كرد اين است كه در دورة
قرون وسطي «علوم و فنون آزاد هفتگانه» اصطالحي
است كه بوئتيوس براي نخستين بار به كار برده است.
(ايلخاني 133:1380،و  )Magge, 2003: 216در این

دیدگاه علوم (يا فنون) چهارگانهای 33وجود دارد كه
براي فراگيري فلسفه الزم و ضروري هستند و عبارتند از:
حساب ،هندسه ،نجوم و موسيقي
و فنون سهگانهای 34نيز وجود دارند كه شاخه ادبي
علوم (يا فنون) آزاد هفتگانهاند:
علم نحو ،علم خطابه و علم منطق ()Ibid
بوئتيوس به تبعيت از تلقّي باستان از هنر ،آن را
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اشياء فراتر ميرود .بوئتيوس اين هماهنگي و سازگاري
را (صرفاً) در اجزاء بيروني و «نمود خارجی »31اشياء در
نظر گرفت)Ibid( .
وي فهم و تفسير متفاوتي از مفهوم فرم دارد .واژة
 speciesدر يونان باستان بر زيبايي شكل (يا صورت) و
تركيب زيبا داللت دارد و بوئتيوس آن را به نمود (ظهور
يا پديدار) زيبا تعبير ميكند )Ibid( .اين تغییر در فهم
و تعبیر مفهوم فرم (از صورت و شکل زیبا به نمود یا
پدیدار زیبا) ،نوعی ابهام و در نتیجه مجالی برای تأویل
و تفسیرهای متفاوت در زيباييشناسي آن دوره ايجاد
ميكند و بدين ترتيب در زيباييشناسي دورههاي بعد،
تحقّق زيبايي در فرم ،میتواند بدين معنا باشد كه زيبايي
در تركيب و يا نمود (خارجی) تحقق مييابد)Ibid( .
حسی هماهنگي اجزاء
اینکه زیبایی متعلَق ادراک
ِ
بيروني و نمود خارجی اشیاء است ،موجب نزدیک شدن
زیبا به امر حقیقی میشود .تفاوت این دو ،در این است
حقیقت خصوصیتی از صورت است که به حاق موجود
که
ْ
تعلق میگیرد ،درحالیکه زیبایی همين خصوصیت
از صورت است که این بار به ظاهر موجود تعلق دارد.
به زعم من اولين پيامد چنين تلقيای اين خواهد
بود كه ،اگر زيبايي ارزشي متعلق به ظهور و نمود اشياء
باشد ،بايد ارزشهای باالتري نسبت به آن وجود داشته
باشد .بوئتيوس با تأكيد بر اين كه سالمتي ،مهمترین
ارزش جسماني است ،ارزشهای معنوي را حتي مهمتر
از آن میداند .پس نگرش مسيحي كه ارزش و اهميت
را به ارزشهای باطني و معنوي ميدهد ميتواند
موجب تقليل ارزش زيبايي (ظاهری اشیاء) شود .اين
در حالي است كه در انديشة آبای يوناني چنين تقليلي
رخ نميدهد و در آگوستين صرفاً منجر به بياعتباري
هنر میشود ،نه بي اعتباري زيبايي .به نظر میرسد که
در اندیشة خود بوئتيوس نيز از اعتبار زيبايي كاسته
ميشود ،آنجا که میگوید:
«اين ماهيت تو نيست كه زيباست بلكه ضعف بينايي
تماشاگر است كه تو را زیبا جلوه ميدهد)Ibid:80( ».
بنابراین از نظر بوئتيوس زيبايي و ادراک آن نشانه

(و دليلي) بر ضعف حواس انساني است و اگر حواس
بشر كامل بود ،زيبايي (و ادراک آن نیز) نبود ،يعني اگر
حد مطلوب قادر به ديدن بوديم،
ما بيشتر و بهتر و در ّ
و باطن انسانها (يا پديدههاي عالم) را ميديديم ،هيچ
گاه جسم (و تناسبات و هماهنگيهاي ظاهري آن را)
تحسين نميكرديم .چنين تلقياي از زيبايي در دورة
باستان حتي نزد شكاكان و رواقيون نيز سابقه نداشته
است .اين رويكرد بوئتيوس به زيبايي در زيباييشناسي
قرون بعدي نيز تأثير گذاشت و حلقة مهمي در گذر از
مفهوم باستاني زيبايي و انتقال به مفهوم و نظريههای
جديد از زيبايي و بسط تأمالت هنری محسوب ميشود.
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توانايي (و استعداد) فنی و علمي ميداند .متفكرين دوره
باستان ،هنر را به معناي توانايي و قابليت ساخت يا توليد
چيزي ميدانستند و گاهي واژه  Arsيا  Artرا به معنايي
وسیعتر ،هر نوع توانايي ،حتي قابليتهاي نظري نظير
حساب كردن ،در نظر میگرفتند .بوئتيوس نيز چنين
بسط مفهومي را ميپذيرد .از نظر او «هنر متعلق به
ذهن هنرمند است و نه دستان او» .از نظر بوئتيوس
«واژة صنعت [/فن] ( )artificiumبر فعاليت دست و
توليدات آن داللت دارد و در مقابل هنر ( )arsمربوط
به فعاليت عقالني و محصوالت فكري است» (.)Ibid:80
تاتاركيويچ 35در توضیح تمایز مفهومی بوئتيوس بین
واژگان هنر و صنعت /فن مینویسد:
فهم چنين تقابلي بين اين دو واژه از دو طريق
امکانپذیر است:

الف :میتوان هنر را به معناي توانايي (و استعداد)
هنرمند و صنعت [/فن] را به معناي مهارت او در
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نظر گرفت.

ب :يا اين كه هنر را به معناي توانايي (و استعداد)

هنرمند در موضوعات نظري و صنعت [ /فن] را به
معناي مهارت عملي يا صنعتگري وي تلقي كنيم.

()Ibid

 .2.4نسبت موسيقي و شعر
مصداق هنر آزاد،
اشاره شد که از منظر بوئتیوس تنها
ِ
موسيقي است چنان كه از رسالة [در باب] موسيقي
برميآيد ،تصور بوئتيوس از موسيقي بهعنوان تنها
هنر آزاد ،بسيار كليتر و فراگيرتر از مفهومي است
كه ما امروزه از اصطالح موسيقي ميفهميم .از نظر
او موسيقيدان ،صرفاً آهنگساز يا نوازنده نيست .بلكه
نظريهپرداز موسيقي كسي است كه داراي معرفتي
نسبت به هارمونی و هماهنگي عالم باشد .آنچه با آالت
موسيقي اجرا میشود تنها بخشي از موسيقي است.
موسيقيدان كسي است كه بهواسطة برخورداري از
انديشة عقالني ،ميتواند ملوديها ،ريتمها ،آهنگها و
شعرها را داوري كند)Tatarkiewicz, 1999: 81( .
بوئتيوس با آن كه از تأثير حسي و عاطفي موسيقي
آگاه بود و گوش (و شنيدن) را مطمئنترین راه به روح
ميدانست ،با اين حال بيشتر به جنبة رياضي موسيقي
پرداخت .او خود آهنگساز و نوازندهای ق ّهار بود ،اما
شهرتش در موسيقي به واسطة بحثهاي نظرياش در
اين شاخة هنري است.
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تاتاركـيويچ مـیافزاید« :چنين تمايـزي ،تمايـزي
قديمي و متداول در عهد باستان بوده است و مطابق با
36
تقسيم آنها از هنرها به هنرهای آزاد و هنرهای عا ّمه
است»)Ibid( .
به نظر میرسد منظور از اولي ،هنرهاي آزاد (يا
زيبا) و مقصود از د ّومي صنعتها و فنون باشد .با آن
كه هنرهاي آزاد (يا هنرهاي زيبا) نسبت به صنعتها و
فنون در سطح پايينتري قرار دارند و اصوالً قابل مقايسه
با آنها نيستند ،فالسفه عهد باستان ،صنعتها و فنون را
نيز در رديف هنرها ( )arsميدانند .اما بوئتيوس برخالف
آنها ،تنها هنرهاي آزاد را هنر ( )arsميداند و از نظر او
مصداق هنر آزاد ،موسيقي است و بقية هنرها مانند
تنها
ِ
معماري يا نقاشي خارج از حوزة هنر آزاد (يا هنر زيبا)
هستند)Ibid( .

با اين كه مفهوم هنر آزاد در دورههاي بعد از سوي
زيباييشناسان دورة قرون وسطي اخذ شد ،اما به دلیل
ابهامي كه در آن بود ،موجب توسعه و بسط فهم آنها از
هنر به طور كلي و هنرهاي زيبا به طور خاص نشد ،زيرا
آنها به فهم روشني از اين مفهوم دست نيافتند.
بوئتیوس در پیشگفتاری بر کتاب [در باب] حساب
خود تأکید میکند که این علم در هنگام خلقت «الگو»ی
خداوند بود و همۀ اشیاء به واسطۀ اعداد هماهنگي يافتند.
«مطالعۀ هماهنگی عالم در قلمرو علم موسیقی است ،چرا
که موسیقی علم به همآوایی آواهای نامشابه است كه به
وحدت درآمدهاند» .بدين ترتيب ،این تلقّی افالطونی
ـ فیثاغوری از زیبایی از طريق رسالههای بوئتیوس
دربارۀ علم حساب و موسیقی ،که در برنامۀ آموزشي
فنون آزاد جایگاهی محوری يافت ،بر قرون وسطی
تأثیر بسزایـی گذارد( .ریتر ،گروندر ،گابریل)18 :1389 ،

هنر آزاد و موسیقی کیهانی

نظرية وي در موسيقي چنان است كه مفهوم موسيقي
به شعر نيز بسط مییابد .يعني از ديدگاه وي شعر در
دستهبندي هنر موسيقي قرار ميگيرد .در حالي كه
انديشمندان دورة باستان شعر را بهعنوان شاخهاي نزديك
به موسيقي ـ و نه تحت آن ـ ميدانستند .وي قائل است:
«يك نوع از موسيقي ،آالت موسيقي را به كار
میگیرد و نوع ديگر آن توليد شعر میکند»)Ibid( .
از اين ديدگاه موسيقي هم به آثار خلق شده با آالت
موسيقي اطالق میشود و هم به آثار منظوم و شعری.
 .3.4موسيقي بشري 37و موسيقي كيهاني
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 .5نتیجهگیری و سخن پایانی
از آنچه گفته شد نتيجه ميشود كه آراء بوئتیوس در
ي و هنر ،در تبیین موسيقي انحصار يافته
خصوص زيباي 
است و در آن شاهد نوعي دوگانگي ظاهري هستيم .از
كمي و
يك سو وي به تبعيت از فيثاغورث بر بحثهاي ّ
تناسبات ظاهري اشياء و روابط و نسبتهاي رياضي و
عددي تأكيد ميكند و زيبايي را در حد نمود و ظهور
يا پديداري خارجي تقليل ميدهد و از سوي ديگر
زيبايي نهفته در هارمونی يا
با رويكردي افالطوني از
ِ
موسيقي كيهاني و هارمونی يا موسيقي روح بشري ـ كه
به ادراك حواس درنميآيند ـ سخن ميگويد ،هارموني
و هماهنگي دروني كه حكايت از زيبايي معنوي و
استعاليي و ماوراء طبیعی در افالك و روح بشري دارد.
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بوئتيوس موسيقي را «هنر صدا »39و نيز همگام با انديشة
دورة باستان به «هارموني و هماهنگي» تعريف میکند.
تعريف دوم ،او را در بسط مفهوم موسيقي مدد ميدهد.
وي مفهوم موسيقي را از موسیقی ابزاری 40بسط داده و
موسيقي روح بشري صحبت ميكند ،موسیقیای که
از
ِ
هرچند صدا ندارد اما دارای هارمونی است ،وی همصدا
با فیلسوفان يونان باستان از «موسيقي افالك» سخن
ميگويد .بر اين اساس با در نظر گرفتن آنکه وي شعر
را نيز جزء موسيقي ميداند ،ميتوان تقسيمبندي زير را
از موسيقي كه خود وی بر آن تصريح كرده است ارائه
داد (:)Ibid:82
_ موسيقي كيهاني :هارموني موجود در عالم
_ موسيقي [روح] بشري :موسيقي باطني انسان يا
هارموني روح انسان
_ موسيقي ابزاری يا سازی :موسیقی كه توسط آالت
موسيقي نواخته ميشود.
بر اساس فهم امروزي ما از موسيقي كه فقط قسمت
سوم را در برمیگيرد ،ما قادر به شنيدن موسيقي
كيهاني و موسيقي [روح] بشري نيستيم ،زيرا صدايي
از آنها نميشنويم .منظور بوئتيوس از موسيقي كيهاني،
حركات هارمونيك و هماهنگ اجرام آسماني است
كه ما به واسطة ضعف حواس از درك (و شنيدن) آن
عاجزيم .اما عقل و انديشة ما وجود چنين موسيقي را
موسيقي سازيِ ساختة بشر بايد الگويي
فرض ميكند.
ِ

در طبيعت داشته باشد.
اين استدالل نشان دهندة تمايز رأي بوئتيوس دربارة
خالقيت هنري ـ كه از دانشمندان باستان اخذ شده
ّي جديد و معاصر از اين مفهوم است .بهواقع
ـ با تلق ِ
آنچه بوئتيوس دربارة موسيقي كيهاني و موسيقي روح
بشري یا هارمونی آنها ميگويد ،مطلب جديدي نيست
و پیشتر در آراء فيثاغوريان مطرح شده بود.
متقدم دربارة موسيقي یا هارمونی روح و
فيثاغوريان
ّ
ِّ
متأخر دربارة موسيقي افالك ،نظريهپردازي
فيثاغوریان
كرده بودند .آنچه بوئتيوس انجام ميدهد ،گردآوري آراء
و تدوين نظرات پيشين در قالب نظريه زيباييشناسي
خود است.
از نظر بوئتيوس موسيقي واقعي و در واقع کاملترین
موسيقي ،همان موسيقي «كيهانی» و موسيقي «روح
بشری» است و با تكامل عقل و انديشه انسان است كه درك
آنها فراهم میشود و هنرمند واقعي (يا نظريهپرداز هنر
آزاد) كسي است كه به درک هارمونی كيهاني و هارمونی
روح بشري نايل آيد )Ibid:83( .در اينجا روحية فلسفة
افالطوني در آراء بوئتيوس كام ً
ال محسوس و آشكار است.
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در واقع زيباشناسي بوئتيوس با تلفيق عناصر رياضياتي
فيثاغورثي و عناصر متافیزیکی (و شهودگرایانه) افالطوني،
تصويري خوشايند از زيبايي هنر (موسيقي) به مخاطبان
دوره قرون وسطي ارائه میدهد .این تلقی افالطونی ـ
فیثاغوری از زیبایی و هنر از طريق رسالههای بوئتیوس
دربارۀ علم حساب و موسیقی ،در اندیشة زیباییشناسانه
و سنت هنری قرون وسطی جایگاهی ويژه یافت و در
برنامۀ آموزشي فنون آزاد امتداد پیدا کرد.
کمیگرای قرون
گذشته از تأثیر بوئتیوس بر نگرش ّ
وسطی ،شاید بتوان تلقّی و فهم بوئتیوس از زيباييو هنر
را در بنيانهايش ،رياضيوار و موسيقایي ،در نتايجش
عقالني ،و در چشماندازها و رويكردش متافیزیکی دانست.

پينوشتها
)1. Anicius Manlius Severinus Boethius (480-544

 .2الزم به ذکر است که مراد از اصطالح زیباییشناسی در این مقاله
استتیک جدید ( )Aestheticsنیست ،بلکه آراء فلسفی درخصوص
زیبایی است.
3. Cićeron

( Substantialisme .4تفسيري رواقي ـ ارسطويي از افالطون)
( Essentialisme .5فلسفه نو افالطوني اُگوستينوس)

 .6برای مطالعه بیشتر ن .ک .به :ایلخانی ،محمد ،)1379( ،تاریخ
فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،تهران :سمت ،صص 132-152
7. Chartres
8. Jean de Meung
9. Chaucer
10. Dante

 .11برای نمونه بوئتيوس در بحث از مفاهيم كلي نظير جنس و نوع
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(در مقدمهاش بر كتاب مقوالت) ،مدعی است« :جنس و نوع از آن
حيث كه از ذهن استقالل دارند ،با اشياء محسوس ،متّحد و در آنها
تقرر دارند» .در اینجا وی به عنوان شارح و مفسر ارسطو قائل است
ّ
جنس و نوع ،تنها در اذهان ما است که در اشياء وجود دارند ،در حالي

كه بر پاية عالقهمندي و پيروياش از افالطون بايد مينوشت« :اين
مفاهيم قبل از هر چيز در علم الهي موجودند» (ژيلسون.)24:1389 ،
 .12بيشترين نقش بوئتيوس در كالم ،دخالت دادن عقل در بررسي
و توضيح اعتقادات ديني است ،وي تالش كرد منطق و مفاهيم
مابعدالطبيعي مشّ ايي را در بررسي و شرح اعتقادات مسيحي
بكارگيرد .به طوري كه اين كار او را به عقالنيترين و مشّ اييترين
مبدل
سنت فلسفي در قرون وسطي ـ قبل از ترجمه آثار ارسطو ـ ّ
13. peripatetic division
14. stoic division
15. De institutione arithmetica
16. De institutione musica

 .17در اين ديدگاه منطق جزء فنون سه گانه (نحو ،خطابه و منطق) است.
 .18نمونهای از مفاهیم و اصطالحات ابداعی بوئتیوس به شرح زیر است:
 طرح بحث مربوطه به وجود ( )existentialبراي نخستين بار -ساخت زوج وجود ( )esseو آن چه هست ( )quod estو همراه بودن
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ساخت.

هنر آزاد و موسیقی کیهانی

آنها با صورت ( )formaو صورت وجودي ( )form essendiاست.

27. Neo-Pythagorean

 -زوج  intellictibileو  intelligibileكه اولي براي ادراك

28. Species

خداوند و دومي براي ادراك موجودات عقلي مخلقوق بكار

29. intuitus

ميرود كه منجر به تمايز بين  intellectusو  ratioشد.

30. grata

 -زوج عصر /دوره ( )aevumو زمان ()tempus

31. outward appearance

 -زوج كثرت ( )pluralitasوغيريت ()alteritas

32. Liberal Art

 -ارائة تصاوير جديد براي شخص( ،)personطبيعت /ذات

33. quadrivium

( ،)naturaجوهر ( ،)Substantiaجوهر ،اقنوم(،)hypostasis

34. trivium

ذات ( )essentiaو ذاتيت(Hayman &( )Subsistentia

35. Władysław Tatarkiewicz
36. Liberal & Vulgar

)Walsh, 1983,115-116

37. humana Music

 .19برای مطالعةبیشتر در خصوص نوآوریهای فلسفی بوئتیوس

38. mundane Music

ر .ک .به:
ژيلسون ،اتين ،)1370(.روح فلسفه در قرون وسطي ،ترجمه ع.

39. the art of Sound

داودي ،چ .دوم ،تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي

40. Instrumental Music

Hayman, Arthur & Walsh, James J. (ed.s) (1983),

41. Musica instrumentalis ad imitation musica mun-

Philosophy in the Middle ages: the Christian, Islamic,

)dane (Tatarkiewicz, 1999, 82

and Jewish Tradition; 2th ed. (Indianapolis/Cambridge:
)Hackett company

 .20براي آگاهي از اهميت و تأثير آثار بوئتيوس ر .ك .به مدخل
 Boethius’s Influence and Importanceدر:

منابع
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- Stanford Encyclopedia of Philosophy,(2005), “Anicius Malius Serverinus Boethius” First published Fri
May 6, 2005; substantive revision Thu Aug 5, 2010
)(http://Plato.Stanford. Edu/entries/Boethius
- Gibson, M. (ed). Boethius. His Life, Thought and

)Influence (Oxford; Blackwell, 1981
21. clarity

 .22برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر .ک .به بخش قرون
( .)1389فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه .ترجمه گروه مترجمان
موسسه فرهنگی ـ پژوهشی نوارغنون؛ ویراستاران محمدرضا
حسینیبهشتی ،بهمن پازوکی .تهران :موسسه پژوهشی حکمت و
فلسفه ایران ،موسسه فرهنگی پژوهشی نو ارغنون.

23. De cosolatione philosophiae
24. On Proportion
25. Claudius Ptolomeus
26. Nicomachus

هنری َمرت ِن .چ .دوم .تهران :انتشارات اساطیر.

 .2ايلخاني ،محمد ،)1382( ،تاريخ فلسفه در قرون وسطي ،تهران:

انتشارات سمت
 .3ریتر ،یوآخیم؛ گروندر ،کارلفرید؛ و گابریل ،گتفرید (.)1389
فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه .ترجمه گروه مترجمان
موسسه فرهنگی ـ پژوهشی نوارغنون؛ ویراستاران محمدرضا
حسینیبهشتی ،بهمن پازوکی.تهران :موسسه پژوهشی حکمت و
فلسفه ایران ،موسسه فرهنگی پژوهشی نو ارغنون.
 .4ژيلسون ،اتين .)1370( ،روح فلسفه قرون وسطي .ترجمه ع.
داوودي .چاپ دوم .تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
 .5ـــــــــــــــ  .)1380( ،متافيزيك بوئتيوس (بحثي در فلسفه
و كالم مسيحي) .تهران :انتشارات الهام.
 .6ــــــــــــــــ  .)1389( ،نقد تفكر فلسفي غرب .ترجمه احمد
احمدي .تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
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وسطی در :ریتر ،یوآخیم؛ گروندر ،کارلفرید؛و گابریل ،گتفرید

 .1کتاب مقدس ( .)1380ترجمة فاضلخان همدانی ،ویلیام گلن و

1391  بهار،2  شماره،سال اول
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