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چکیده

آثار ديونيسيوس مجعول، در سنت زيبايي شناسانه قرون وسطي به ارائة نظام مندترين نگرش نسبت به زيبايي مي پردازند كه 
پيش تر در آثار هيچ يك از آباي يوناني و التيني كليسا سابقه نداشته است. وي در بيان آراء خود در اين زمينه از آموزه هاي 
فيلسوفان نوافالطوني، به ويژه پروكلس بهره مي برد و همچون فيلسوفان نوافالطوني براي زيبايي شأني متافيزيكي قائل است. اين 
امر سبب شده كه ديونيسيوس بحث خود را به جاي زيبايي محسوس با زيبايي غيرمحسوس آغاز كند و سپس به صدور زيبايي 
محسوس از زيبايي مطلق بپردازد. بر اين اساس، برخالف سنت تجربي مسلك يونانيان، بحث در باب زيبايي را به جاي ساحت 
تجربه به ساحت تأمل منتقل مي سازد و زيبايي جنبه اي عرفاني و رازآلود مي يابد. افزون بر اين، وي مفهوم نور را به مباحث 
زيبايي شناسي وارد مي كند و مالك وضوح را نيز به شرايط زيبايي مي افزايد. اين آراء ديونيسيوس هم بر زيبايي شناسي غرب 
مسيحي و هم بر زيبايي شناسي شرق مسيحي تأثيرگذار بود. وي در سنت التيني بر آموزه هاي اريوگنا، هوگونيس سن ويكتوري، 
سوژر اهل سن دني و توماس آكويناس تأثير نهاد و در سنت بيزانسي مدافعان شمايل ها بيشترين بهره را از آثار ديونيسيوس 
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مقدمه

اختالط انديشة مسيحي با فلسفة يوناني متأخر )به ويژه 
با انديشة نوافالطوني( در توجه مسيحيان به آموزة زيبايي 
و مباني متافيزيكي آن ثمرات ويژه اي داشت. به نحوي 
كه نظام هاي زيبايي شناسانه آباي كليسا، قرون وسطی 
همين  طريق  از  را  خود  مبادي  از  بسياري  بيزانسي  و 
اختالط كسب كردند. البته، بايد توجه داشت كه جذب 
سنت فلسفي نوافالطوني در مسيحيت و توجه مسيحيان 
بود  تعالي گرايانه اي  گرايش  از  ناشي  سنت ها،  ديگر  به 
ديگر  در  و  بارز  نحوي  به  نوافالطوني  انديشة  در  كه 
موجود  اندازه اي  تا  متأخر  باستان  دوران  سنت هاي 
بود. همين تعالي گرايي سبب شد تا انديشة مسيحي با 
سهولت بيشتري آموزه هاي آنها را از آن خود سازد و با 
باورهايش تلفيق كند. يكي از ثمرات اين امر را مي توان 
در تبيين غالب متألهان مسيحي از آموزة زيبايي يافت، 
بيان  و  زبان  همان  از  مسيحي  متألهان  كه  طوري  به 
باب  در  خود  آموزه هاي  توجيه  در  نوافالطوني  فالسفة 
زيبايي بهره مي گرفتند. بارزترين متأله مسيحي در اين 

زمينه ديونيسيوس مجعول آريوپاگي است.
 )Corpus Dionysica( مجموعة آثار ديونيسيوس
و  آن  اصالت  در خصوص  كه  متفاوتي  اظهارات  به رغم 
صورت  مسيحيان  ايماني  آموزه هاي  با  سازگاري  اش 
مي گيرد، از مهم ترين و تأثيرگذارترين آثاري هستند كه 
به تأمالت مسيحيان در زمينة زيبايي چه در شرق يوناني 
و چه در غرب التيني شكل بخشيدند. با اينكه اين آثار 
صرفاً جنبه االهياتي داشتند و حتي نمي توان بحث خاص 
يا عبارت مجزايي را در خصوص هنر و زيبايي شناسي 
در آنها يافت، اما در خالل اين مباحث االهياتي مباني 
متعددي مطرح مي شوند كه به ايجاد يك نظام منسجم 
در  حتي  آثار  اين  در  مي رسانند.  ياري  زيبايي شناسانه 
مواردي كه به بحث زيبايي اشاره مي شود، از زيبايي به 
عنوان يكي از صفات خدا ياد مي شود و بحث زيبايي ذيل 
بحث از خير مي گنجد. به عنوان نمونه مهم ترين بحث 
رساله  چهارم  فصل  در  زيبايي  زمينة  در  ديونيسيوس 

مطرح   )De divinis nominibus( االهي  اسماي 
مي شود كه آن فصل نيز به بحث از خير و اسامي مرتبط 
با آن اختصاص دارد كه زيبايي نيز يكي از اين اسامي 
است. وي در ديگر آثارش از جمله در رساله هاي نظام 
سلسله مراتبي كليسايي، نظام سلسله مراتبي سماوي، 
نامه هاي ده گانه اش به بحث در باب  االهيات عرفاني و 

زيبايي اشاره دارد.

1.پیشینةآموزههايديونیسیوسمجعولدر
بابزيبايي

ميان  در  زمينه  اين  در  را  ديونيسيوس  آثار  آنچه 
بخشيدن  نظام  مي سازد،  برجسته  مسيحي  متألهان 
آموزه هاي  اينكه  با  كليساست.  آباي  زيبايي شناسي  به 
و  يوناني كليسا  آباي  آراء  با  زيبايي شناسانة وي هم سو 
به خصوص مكتب كاپادوكيه از جمله بازيل اهل قيصريه 
بود، اما ديونيسيوس افزوده بر اينكه بسياري از آموزه هاي 
زيبايي شناسانه يوناني را از آن خود ساخت، تالش نمود 
ايجاد  پيشيني   اصول  اساس  بر  را  موردنظرش  نظام  تا 
كند كه اين نظام از هماهنگي كامل با تصورات موجود 
در كتاب مقدس از زيبايي نيز برخوردار باشد. وي در اين 
راستا ميراث تجربه گرايي يوناني را كنار نهاد و به هيچ 
وجه آموزه هاي خود را بر اساس مالك هاي تجربي بنيان 
يوناني- انديشه هاي  از  بخشي  آن  حيث  اين  از  ننهاد. 
پاگاني را وام گرفت كه بر زيبايي متعالي و معنوي تأكيد 
داشتند. تاتاركيه ويچ در اين زمينه معتقد است كه »نه 
پيش و نه پس از وي مي توان زيبايي شناسي اي را يافت 
كه تا اين حد بر تعالي، اصول پيشيني و جدايي از عالم 
واقع وتجربه زيبايي شناختي معمول تاكيد داشته باشد« 

.)Tatarkiewicz, 1999: 28(
با توجه به اينكه ديونيسيوس بر زيبايي معنوي به 
جاي زيبايي محسوس تأكيد داشت، پيشينة آموزه هاي 
زيبايي شناسانه، وي را مي توان در آراء افالطون، افلوطين 
انديشمندان  اين  سه  هر  در  آنچه  يافت.  پروكلس  و 
مشترك است،  توجه آنان به خصلت متافيزيكي زيبايي 
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است. چرا كه در اين گروه از انديشمندان يوناني زيبايي 
در مرتبة نخست به صورت هاي محسوس تعلق ندارد و 
براي آن خاستگاهي معقول را در نظر مي گيرند. از اين 
لحاظ زيبايي را با مفاهيم ديگري همچون خير مرتبط 
مي دانند1. ديونيسيوس تالش داشت تا صورت مسيحي 
اين بيان از زيبايي را مطرح سازد. وي در اين جهت هم 
از آموزة مثل افالطوني بهره برد و هم نظرية صدور را از 
 .)Beardsly,1966:111( فيلسوفان نوافالطوني وام گرفت
با اين حال، برداشت كلي وي از زيبايي نسبت به نظريات 
آنان )به ويژه با سنت نوافالطوني( تفاوت چنداني نداشت.
در نظام هاي فلسفي افالطوني و نوافالطوني، زيبايي 
با خير مرتبط بود و هر امر خيري زيبا تلقي مي شد. در 
اين انديشه زيبايي در حكم يك غايت بود و نه ابزاري 
براي رسيدن به يك غايت. افالطون در رسالة ضيافت 
بر اين اعتقاد بود كه نفس در پايان سير و سلوك خود 
صورت هاي  از  نفس  يعني  مي يابد.  را  حقيقي  زيبايي 
متكثر زيبايي گذر مي كند تا به مرتبة صورت واحد آن يا 
زيبايي مطلق دست يابد. اين زيبايي مطلق همان مثال 
زيبايي است كه از شأني همچون مثال خير كه برترين 
مثال است، برخوردار است2. اما افالطون به رغم ارتباط 
ميان زيبايي و خير، آنها را از يكديگر متفاوت مي داند. 
چرا كه خير وراي عقل و ذات قرار دارد و دست نيافتني 
است، در حالي كه زيبايي نمود محسوس دارد و از اين 
حيث قابل حصول است. افالطون در اين محاوره يكي 
از مؤلفه هاي هستي شناختي زيبايي را توصيف مي كند و 
براي آن نقش واسطه ميان عالم مثل و واقعيت محسوس 
نمود  حكم  در  زيبايي  اساس  اين  بر  مي شود،  قائل  را 
خارجي خير جلوه گر مي شود و برانگيزانندة شوق نفس 
است )Alexanderakis, 2002:32(. اين تصور كه زيبايي 
نوافالطوني  انديشة  در  باشد،  خير  نمود خارجي  همان 
تكرار مي شود؛ اما در انديشة نوافالطوني موارد ديگري نيز 
مطرح مي شوند كه به نحوي بي واسطه بر ديونيسيوس 

تأثير نهاده اند.
و  بود  عقالني  دستاوردي  هنر  افلوطين  انديشة  در 
نبود3.  امور طبيعي  افالطوني محاكات  ديدگاه  برخالف 

برخاسته  را  محسوس  زيبايي  افلوطين،  اساس  اين  بر 
برخاسته  را  آن  و  نمي دانست  ماده  خارجي  صورت   از 
تلقي مي كرد كه در نفس هنرمند  از صورت دروني اي 
موجود است. اين صورت  دروني از طريق شهود عقالني 
تكميل مي شود و خود را در عالم مادي متجلي مي سازد. 
در اين مرتبه زيبايي محسوس همان تجلي عقل است و 
از صورت هاي محسوس صرف تقليد نمي كند. بنابراين، 
زيبايي مثالي از طريق آثار هنري در مرتبة محسوسات 
از  مي گنجد.  متعّين  در  مطلق  امر  و  مي شوند  متجلي 
هستي شناسانه  اهميت  از   )eikon( تصوير  لحاظ  اين 
برتري نسبت به افالطون برخوردار است، چون صورت 
تقليدي صرف يا ساية يك مثال نيست، بلكه آن را آشكار 
 .)Ibid: 35( مي سازد و به نوعي حضور محسوس آن است
اين امر مهم ترين وجه اختالف افالطون با افلوطين بود. 
افلوطين،  فلسفي  نظام  در  كه  داشت  توجه  بايد  البته، 
مثالي  الگوي  به  تصوير  هستي شناختي   وابستگي  
)prototype( خود بر اساس نوعي شباهت است و نه 
يكساني. ديونيسيوس در بحث از زيبايي و نمادپردازي 

متأثر از اين ديدگاه است.
آموزه هاي  از  ديونيسيوس  تأثيرپذيري  به رغم 
افالطون و افلوطين، تأثير پروكلس بر وي بيش از ساير 
به  تنها  پروكلس  از  تأثيرپذيري  اين  و  است4  متفكران 
كل  در  پروكلس  است.  نمانده  محدود  زيبايي  مسئلة 
نظام فلسفي اش تالش مي كرد تا به تبيين رابطة ميان 
به  امر  اين  براي  وي  بپردازد.  غيرمادي  و  مادي  عالم 
و  تحليل  بر  صرفاً  كه  بود  نظري  نظامي  تبيين  دنبال 
تحقيق تجربي مبتني نباشد. چرا كه مالك هاي تجربي 
تفسيري  رويكرد  براي  را  دقيقي  مبناي  تا  نبودند  قادر 
مستقل  نحوي  به  پروكلس  اينكه  با  سازند.  فراهم  وي 
به بحث در باب زيبايي شناسي نپرداخت، اما بحث وي 
در باب زيبايي نيز از چارچوب كلي نظري اش مستثني 
افالطون  تيمائوس  رسالة  بر  كه  شرحي  در  وي  نبود. 
و  اخالق  با  زيبايي شناسي  ميان  تا  نگاشت، تالش كرد 
هستي شناسي رابطه برقرار سازد )Ibid: 54(. وي زيبايي 
را موهبتي مي دانست كه از جانب خالق به مخلوق اعطا 
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مثالي اي  الگوهاي  به  زيبايي  مبنا  اين  بر  است،  شده 
خودي  به  ماده  و  مادي اند  امور  وراي  كه  دارد  تعلق 
خود فاقد زيبايي است، اما در زيبايي الگوي مثالي  اش 
مساهمت دارد، و همين مساهمت سبب شأنيت يافتن 
آن مي شود. بنابراين، پروكلس زيبايي را صرفاً در مرتبة 
جسم نمي يابد و آن را در ساحت عقالني وجود آدمي 
مي جويد. وي همچنين زيبايي را بر پاية وضع و قرارداد 
منجر  زيبايي  نسبيت  به  امر  اين  كه  چرا  نمي داند، 
مي شود، در حالي كه معيارهاي زيبايي همچون اخالق و 

هستي شناسي كاماًل مطلق هستند.
با اين حال، پروكلس بر اساس الگوي سلسله مراتبي 
افالطوني به مراتب زيبايي توجه دارد و آن را شامل سه 

مرتبه مي داند:
زيبايي الوهي
زيبايي نفس

زيبايي محسوس
مرتبه اي  به  متعلق  را  انسان  زيبايي  اساس  اين  بر 
برانگيختن نفس  قابليت  زيبايي  اين  اما  سافل مي داند. 
را به مراتب باالتر دارد5 و ترسيم كنندة زيبايي الوهي در 
صورت محسوس است، همچنين حيات دروني انسان را 

نيز براي برخورداري از فضيلت بر مي انگيزد.
پروكلس  آثار  در  كه  پراكنده اي  موارد  اساس  بر 
نتيجه  چنين  مي توان  است،  موجود  زيبايي  زمينة  در 
شاخه اي  زيبايي شناسي  وي  ديدگاه  از  كه  گرفت 
نظري است كه در جست وجوي اصل متعالي و مافوق 
ارزش هاي  دربرگيرندة  اصل  اين  پديدارهاست.  طبيعي 
مطلقي است كه در عالم طبيعت تجلي يافته اند. تفسير 
تنظيم  و  جست وجو  معناي  به  نيز  زيبايي شناسانه 
قواعدي است كه به پيوند طبيعت و مافوق طبيعت نظم 

 .)Ibid: 58( مي بخشند

باب در مجعول ديونیسیوس ديدگاههاي .2
زيبايي

مجعول  ديونيسيوس  اصلي  موضع  كه  همان گونه 

بلكه  نيست،  تأسيسي  و  بديع  چندان  موارد،  ساير  در 
طبقه بندي و انسجام بخشيدن به مطالب گذشته است، 
در زمينة زيبايي نيز مطالب وي همين گونه است. اما با 
اين حال، نبايد از اين امر غفلت نمود كه آراء وي مبنايي 
مسيحي  هنر  و  كلي  طور  به  مقدس  هنر  فلسفة  براي 
به طور خاص است. اساس نظرية وي را در اين زمينه 
به موجودات  يا وحي خداوند  عالم  مفهوم »تجلي« در 
شكل مي دهد )Barasch, 1995: 160(. مسئلة اصلي وي 
و  االهياتي  آموزه هاي  مطابق  كه  كه خداوند  است  اين 
فلسفي او وراي عالم مادي است، چگونه مي تواند در امور 
مادي و در انسان تجلي يابد. به زبان فلسفي چگونه امور 
نامحسوس در اين عالم از طريق امور محسوس ادراك 
مي شوند. اين امر نزد آباي كليسا موضوع چندان جديدی 
نبود، چرا كه آنان به دليل طرح آموزة تجسد در انجيل 
يوحنا و مسيح شناسي پولسي با اين مسئله درگير بودند، 
ارائة موردنظر ديونيسيوس در  اما شيوة صورت بندي و 
عالم مسيحيت جديد بود، به طوري كه كل جهت گيري 
االهياتي وي در مجموعه آثارش نيز در پاسخ دادن به 
سنت  وي  بود.  نهفته  آن  معضالت  و حل  پرسش  اين 
نوافالطوني را با توجه به مسائل مطرح شده در  آن، براي 
چنين مسئله اي به كار بسته بود. بنابراين اشارات وي به 

آموزه هاي اين سنت امر چندان غريبي نيست.
ديونيسيوس با توجه به اين سنت اساس بحث خود 
ساخته  مبتني  مطلق  زيبايي  بر  را  زيبايي  زمينه  در 
بود و تالش كرد تا نگرش وحدت وجودي نوافالطوني 
 را با وحدت انگاري خداباورانة مسيحي هماهنگ سازد 
)Tatarkiewicz, 1999:31(. از اين رو، زيبايي حقيقي در 
نظر وي همان زيبايي مطلق است كه نه تنها به مثابه 
منشأ و خاستگاه بلكه همچنين به عنوان غايت نيز تلقي 
است،  منتهي  هم  و  مبدأ  هم  كه  زيبايي  اين  مي شود. 
انسان را بر مي انگيزد و همان گونه  شور، عشق و تأمل 
باز  نيز  آن  به  است،  گشته  صادر  آن  از  امور  كلية  كه 

مي گردد. 
پيش تر اشاره شد كه در نظام نوافالطوني اين زيبايي 
بنابراين تمناي اين  همان مرتبة خير و حقيقت است، 
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زيبايي شناسانه  جست و جوي  يك  انسان  براي  زيبايي 
حقيقت  و  خير  براي  سلوك  و  سير  بلكه  نبود،  صرف 
نيز تلقي مي شد. اين باور به حقيقت زيبايي مطلق در 
سنت زيبايي شناسي مسيحي منجر به اين امر شد كه 
طرح بحث زيبايي از زيبايي محسوس آغاز نشود، بلكه 
سلسله مراتب زيبايي از اين زيبايي مطلق آغاز شود و 
در مرتبة سافل به زيبايي محسوس برسد. ديونيسيوس 
با در نظر گرفتن زيبايي مطلق به عنوان اصل، ترجماني 
با  كه  مي دهد  ارائه  پروكلس  و  افلوطين  آموزه هاي  از 
آموزه هاي عهد جديد نيز سازگار است. در عهد جديد 
زيبايي  و  مي شود  تلقي  الوهي  امري  عنوان  به  زيبايي 
مخلوقات صرفاً به سبب مساهمت در آن زيبايي الوهي، 
داراي اعتبارند )رك: رساله به روميان 1: 20(. البته اين 
تلقي چندان با سفر پيدايش )1: 1/21: 31( و برخي آباي 
كليسا كه زيبايي را صفت مخلوق مي دانستند، هماهنگ 
به  زيبايي  انتساب  ديونيسيوس  تلقي  اين  الزمة  نبود. 
خالق است كه در فصل چهارم رسالة اسماء االهي آن 
را مطرح مي سازد. ديونيسيوس با در نظر گرفتن زيبايي 
مطلق براي خداوند، منشأ زيبايي را خدا مي داند و در 
مقابل نظرية افلوطين قرار مي گيرد كه آن را برخاسته از 
مرتبة عقل مي دانست. بدين ترتيب، وي تلقي ديني خود 

را به بحث از زيبايي وارد مي سازد.
نفي  به  خداوند  به  زيبايي  انتساب  با  ديونيسيوس 
زيبايي اين عالم مي پردازد، چرا كه در امور موجود در 
با  كه  يافت  را  نمي توان چيزي  وجه  هيچ  به  عالم  اين 
 Tatarkiewicz, 1999:( باشد  قياس  قابل  خالق  زيبايي 
مشاهده  زيبايي اي  زميني  امور  در  اگر  بنابراين   .)28

مي شود، اين زيبايي صرفاً بازتاب زيبايي االهي يا زيبايي 
نگرش  با  نظر  اين  طرح  همچنين  است.  غيرمحسوس 
است.  انسان سازگار  و  رابطة خدا  با  كليسا  آباي  ثنوي 
نزد آباي كليسا صفات االهي كامل و مطلق هستند، در 
حالي كه صفات انساني يا مخلوق ناقص اند. زيبايي نيز در 
چارچوب اين نگرش ثنوي مطرح مي شود. بر اين اساس، 
برخوردار  خودي  به  منحصر  زيبايي  هيچ  از  عالم  اين 
عالم مالحظه مي كنيم،  اين  در  زيبايي اي كه  و  نيست 

صدور زيبايي مطلق يا همان زيبايي الوهي است كه خود 
را در اين عالم آشكار مي سازد )Ibid: 29(. افزون بر اين 
تلقي كه لزوم طرح نظرية صدور نوافالطوني را در توجيه 
زيبايي مطرح مي سازد، بايد به يكساني خير و زيبايي از 
ديدگاه ديونيسيوس اشاره كرد كه جنبه هايي از انديشة 
افالطوني را با خود به همراه دارد. از منظر افالطون و 
افلوطين به رغم همساني خير و زيبايي، خير در مرتبه اي 
باالتر از زيبايي قرار دارد؛ اما از ديدگاه ديونيسيوس ميان 
و  خير  برترين  زيبايي  و  نيست  تمايزي  خير  و  زيبايي 
علت تمامي امور زيبا تلقي مي شود. البته، اين زيبايي كه 
در مقام علت قرار مي گيرد، همان زيبايي مطلق و حامل 
زيبايي  اين  وي  نظر  از  است.  عالم  زيبايي هاي  تمامي 
فساد  و  كون  نه  است،  ثابت  و  اليتغير  »زيبايي  همان 
مي پذيرد و نه نمو و ذبول، از جهتي جذاب و از جهتي 
ديگر زشت نيست. اين گونه نيست كه »هم اكنون« زيبا 
باشد و بعداً چيزي جز آن، نسبت به چيزي زيبا باشد 
نباشد، هرچند كه مي تواند  به ديگري چنين  نسبت  و 
براي عده اي زيبا باشد و براي عده اي ديگر چنين نباشد. 
في نفسه و بالذات به نحو منحصر به فرد و جاودانه اي 

6.)Dionysius, 1987: 104 A( »زيباست
اينكه  بر  افزون   وي  ديدگاه  از  زيبايي  بودن  نسبي 
زيبايي  نوافالطوني  سنت  همچون  تا  مي شود  سبب 
محسوس را امري تبعي بداند، همچنين به اين نتيجه 
منجر مي شود كه دريافت زيبايي مبتني بر تجربة حسي 
يا تجربة زيبايي شناختي به معناي متأخر آن نباشد. اما 
مهم ترين حيث آن تغيير موضوع زيبايي شناسي باستان 
از جنبة حسي به مفهومي متافيزيكي است. اين تغيير 
موضوع سبب شد كه پرسش از زيبايي به جاي ساحت 
تجربه به ساحت تأمل انتقال يابد و زيبايي حيث عرفاني 
حيث  اين   .)Tatarkiewicz, 1999: 31( بيابد  رازآلود  و 
بود  نيز دخيل  آثار هنري  ارزيابي  رازآلود در  و  عرفاني 
متعالي تري  مرتبة  به  را  هنرمند  فعاليت  مي توانست  و 
منتسب سازد. اين مرتبة متعالي در انديشة افلوطين و 
ديونيسيوس  الزمة سخنان  داشت.  وجود  نيز  پروكلس 
نيز به دنبال انديشة آنان، اين است كه هنرمند به ناگزير 
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بايد از زيبايي متعالي تقليد كند و همين تقليد است كه 
سبب مي شود تا اثر وي ارزشمند تلقي شود7. بنابراين 
وي در اين زمينه، همچون فيلسوفان نوافالطوني متمايز 

از افالطون مي انديشيد.
مطلق  زيبايي  تبيين  به  آنكه  از  پس  ديونيسيوس 
زيبايي  اين  رابطة  مي داند،  اصيل  را  آن  و  مي پردازد 
توجيه  صدور  نظرية  اساس  بر  محسوس  زيبايي  با  را 
مي كند. نظرية صدور بر پاية تلقي سلسله مراتبي عالم 
شكل مي گيرد. در اين تلقي كه مي توان آن را در آموزة 
فيض افلوطين يعني بسط خير در عالم و كيهان شناسي 
از  يك  هر  بودن  ايستا  بر  نمود،  مالحظه  نوافالطوني 
شامل  مرتبه اي  هر  بلكه  نمي شود،  تأكيد  عالم  مراتب 
 .)Barasch, 1995: 165( سيري صعودي يا نزولي است
بر  و  دارد  كاربرد  وي  االهياتي  نظام  كل  در  تلقي  اين 
اين اساس بر تلقي اش از زيبايي نيز تأثير نهاده است8. 
اينكه  يكي  است:  تلقي مستلزم دو مشخصه  اين  طرح 
نمي تواند  كل  به  تعلق  بدون  سلسله  اين  از  جزئي  هر 
به عنوان بخشي از مراتب باشد، چرا كه سلسله پيوند 
دهندة مراتب مختلف از عالي تا سافل است. ديگر اينكه 
مرتبة  از  سافل  مراتب  و  هستند  تشكيكي  مراتب  اين 
نيز داراي  ترتيب، مراتب سافل  بهره دارند. بدين  عالي 
ارزش و اعتبارند. ديونيسيوس بر مبناي اين امر زيبايي 
محسوس را مرتبه اي از زيبايي معقول مي داند و براي آن 
ارج و اعتبار قائل است. همان گونه كه در نظرية صدور، 
فيضان كثير از واحد صورت مي گيرد، در آموزة زيبايي 
نيز زيبايي محسوس همچون تجلي زيبايي مطلق تلقي 
مي شود. بنابراين رويكرد وي به زيبايي، تنزيهي نيست و 

زيبايي محسوس را در مرتبة يك نماد قرار مي دهد.
متوسل  نور  تمثيل  به  زمينه  اين  در  ديونيسيوس 
كاماًل آشنايي  تمثيل  نوافالطوني  مي شود كه در سنت 
از  مراتبي  نظام سلسله  اين  در  نيز  و خير  است. وجود 
ساطع  آن  همانند  و  برخوردارند  نور  همچون  ماهيتي 
مي شوند. وي در اين باب مي گويد: »نور از جانب خير 
ساطع مي شود و نور تصوير اين خير اعال است. پس خير 
نيز از طريق اسم »نور« مورد ستايش قرار مي گيرد، دقيقاً 

همان گونه كه مثال اعال در تصويرش متجلي مي شود« 
را  نور  يا در فقرة ديگري   ،)Dionysius, 1987: 697 C(
تصوير محسوس خير مي داند )Ibid: 700 B(. بنابراين، 
وجود مطلق نيز زيبايي را به همين طريق بازتاب مي دهد. 
از اين رو، خداوند همچون خورشيد كه به هر آنچه قابليت 
ادراك آن را داشته باشد، اعطاي نور مي كند، به مخلوقات 
وجود يا خير و زيبايي را مي بخشد )Ibid: 693 B(. بنابراين، 
زيبايي  هر موجودي از آن خداوند است كه بهره مند از 

.)Perl, 2007: 42( زيبايي كل امور است
نور  تمثيل  از  خاطر  بدين  نوافالطوني  فيلسوفان 
بهره مي گرفتند تا رابطة ميان تصوير و الگوي مثالي آن 
بود  پويا  امري  تصوير  آنان  نظر  در  سازند.  مشخص  را 
و  به اصل شبيه تر شود  امكان  تا حد  كه تالش داشت 
با  نيز  ديونيسيوس  برساند.  حداقل  به  را  تفاوت هايش 
توجه به اين سنت اعتقاد داشت كه خداوند همان منشأ 
نور است كه پرتوهاي آن مراتب مختلف خلقت را در بر 
مي گيرد، به آنها حيات مي بخشد و از آنها صيانت مي كند. 
در نظر وي نور، مخلوقات را از تاريكي مصون مي دارد، 
چرا كه نور وجودبخش و تاريكي امري عدمي است. اين 
مبنا در باب رابطة زيبايي مطلق به مثابه الگوي مثالي و 
زيبايي محسوس به مثابه تصوير آن نيز به كار مي رود. 
برخورداري زيبايي محسوس از پرتوهاي زيبايي مطلق 

موجب خصلت مسحوركنندة آن است.
ديونيسيوس با طرح اين ديدگاه كلي، مكرراً به زيبايي 
به مثابه نور )Lumen/Claritas( اشاره دارد. وي اين 
هارموني  مثابه  به  زيبايي  كالسيك  تصور  با  را  ديدگاه 
)Consonentia( تلفيق مي كند و به اين ترتيب يك 
مالك مهم را به زيبايي شناسي قرون وسطي مي افزايد9 
)Tatarkiwicz, 1999: 30(. همچنين افزودن اين مالك 
موجب مي شود تا مالك هاي كيفي نيز به زيبايي شناسي 
كاماًل  هارموني  وارد شود، چرا كه مالك  قرون وسطي 
در  نور  بحث  طرح  بنابراين،  است10.  كّمي  مالك  يك 
مباحث زيبايي شناسي با مباني مابعدالطبيعي زيبايي در 

اين دوران سازگار است.
وجه  ديگر زيبايي، حيث نمادين آن است. ديونيسيوس 
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در اين نظام سلسله مراتبي، مراتب سافل تر را نمادي از 
مراتب عالي مي داند. وي زيبايي محسوس را نمادي از 
زيبايي مطلق تلقي مي كرد. حيث نمادين زيبايي پيش تر 
در انديشة يوناني موجود بود، اما وي تقرير جديدي از آن 
را ارائه داد. ديونيسيوس در رسالة نظام سلسله مراتبي 
سماوي در اين زمينه به ارائة اصول تفسيري اي در زمينة 
زيبايي شناسي  بر  اصول  اين  بعداً  كه  مي پردازد  نمادها 
حتي  كه  نحوي  به  بود؛  تأثيرگذار  بسيار  وسطي  قرون 
بر  وي  تأثير  كه  معتقدند  ديونيسيوس  شارحان  برخي 
زيبايي شناسي قرون وسطي بيش از آنكه بر رسالة اسماي 
االهي مبتني باشد، براساس رسالة نظام سلسله مراتبي 
تفسيري مشخصي در  اصول  ارائة  به  است كه  سماوي 
زمينة نمادها مي پردازد )Rorem, 1993: 78(. وي در اين 
رساله به صورت هاي هنري توجهي ندارد، اما بر محتوا يا 
اطالعاتي تأكيد دارد كه در كتاب مقدس براي فرشتگان 
مناسك  بصري  بازنمود  همچنين  دارد.  وجود  خدا  و 
الوهي از نكات اصلي موردتوجه اوست. اين رساله توجيه 
مي كند كه تصاوير هنرمندانة كتاب مقدس از فرشتگان 
و خداوند از حيثي كاماًل تعليمي برخوردارند. دو فصل 
نخست آن به تفسير انواع حجاب هايي مي پردازد كه امر 
قدسي را آشكار و پنهان مي سازند. اين حجاب ها همان 
نمادهايي هستند كه بيانگر صورتي نامحسوس در امري 
محسوس هستند. نويسندة رساله به صراحت معتقد است 
كه اين حجاب ها بايد امر قدسي را به شيوه اي نامتشابه 
اصطالح  از  وي   .)Eco, 1991: 55( كنند  نمادپردازي 
»تشابه نامتشابه« نام مي برد كه مبناي نمادپردازي امور 
الوهي است. خود اين اصطالح در بردارندة پنهان ساختن 
و آشكار ساختن امر الوهي است، از يك سو به آن شباهت 
از  و  دارد  بهره  عالي  مرتبة  از  سافل  مرتبة  دارد، چون 
سوي ديگر مرتبة سافل عين مرتبة عالي است؛ اما مرتبة 
سافل همواره براي رسيدن به مرتبة عالي و صعود به آن 
مشتاق است. ديونيسيوس با توجه به اين امر به تحليل 
مطابق  را  آن  و  )زيبايي( مي پردازد   Kalon يوناني  واژة 
با ريشه اي كه در زبان يوناني از آن مشتق شده است، 
به معناي فراخواندن يا صعود از مرحله اي به مرحله اي 

ديگر مي داند )Rorem, 1993: 78(. بنابراين، همان گونه 
به عنوان  كه در نظام فكري وي وجود عالم محسوس 
نمادي از عالم غيرمادي ضروري است، زيبايي محسوس 
نيز مشمول همين حكم است، چرا كه آن تجلي نور و 

زيبايي الوهي است.
اختصار ذكر  به  تاكنون  به ويژگي هايي كه  توجه  با 
شد، شايد بتوان مدعيات اصلي ديونيسيوس را در فقرة 
ذيل يافت: »ما آنچه راكه در زيبايي سهيم است، امر زيبا 
مي خوانيم و اسم »زيبايي« را به آن عاملي اعطا مي كنيم 
زيبايي«  »امر  اما  است؛  امور  كلية  در  زيبايي  علت  كه 
كه وراي وجود جزئي است، »زيبايي« ناميده مي شود. به 
سبب آن زيبايي اي كه از طريق زيبايي مطلق به كلية امور 
اطالق مي شود، هر امري بر حسب آن موجود است. اين 
اسم از آن حيث به خداوند اعطا شده كه علت هارموني و 

 .)Dionysius, 1987: 701 C( »شكوه در هر امري است
بنابراين، آموزه هاي ديونيسيوس در زمينة زيبايي را 
مي توان به اين صورت خالصه كرد: اول اينكه براي زيبايي 
شأني متافيزيكي قائل بود و بحث خود را در باب زيبايي به 
جاي زيبايي محسوس با زيبايي مطلق آغاز مي كند. دوم 
بحث صدور زيبايي محسوس از زيبايي مطلق است كه بر 
اين اساس زيبايي محسوس از اهميت نمادين برخوردار 
مي شود. سوم ورود مفهوم نور به زيبايي شناسي و تعريف 
به  نيز  را  وضوح  شرط  كه  نحوي  به  وضوح،  به  زيبايي 
مالك  هارموني و هماهنگي مي افزايد. چهارم اينكه بحث 
تأمل  به ساحت  به جاي ساحت تجربه  زيبايي  باب  در 
منتقل مي شود. اين مسئله جنبه اي عرفاني و رازآلود به 

.)Tatarkiewicz, 1999: 31( زيبايي مي بخشد

3.تأثیرديدگاههايديونیسیوسمجعولبر
زيباييشناسيمسیحي

يكديگر  با  مرتبط  و  چهارگانه  آموزه هاي  تأثير 
ديونيسيوس را مي توان هم در غرب مسيحي و هم در 
شرق مسيحي مالحظه كرد. فهم االهياتي زيبايي در غرب 
مسيحي و سنت التيني در قرون وسطي مبتني بر آثار 
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ديونيسيوس است. آموزه هاي وي در اين زمينه از طريق 
شرح جان اسكات اريوگنا بر رسالة نظام  سلسله مراتبي 
سماوي به سنت التيني انتقال يافت. شرح اريوگنا بر اين 
رساله تا حدي بر فرانك ها و امپراتوري كارولنژي تأثير 
نهاد كه مي توان آن را كتاب راهنماي نمادپردازي نور نيز 
اطالق كرد. اريوگنا در اين شرح آموزه هاي ديونيسيوس 
را با آراء آوگوستين تلفيق كرد و حتي اين اعتقاد وجود 
دارد كه اريوگنا آموزه هاي وي را مطابق مقاصد خودش 
وي   .)Rorem, 1993: 80( برگرداند  التين  به  يوناني  از 
در اين شرح مي گويد: »هر مخلوق محسوسي مي تواند 
تجلي باشد، يعني خود آشكارگي خداوند به اين معنا كه 
عالم به مثابه يك كل نمادين براي خداوند است و براي 
صعود به جانب خداوند از آن بهره مي گيرد« يا »صور 
آنان كه  يا  امورند  آنان كه در طبيعت  محسوس، خواه 
در نمادهاي الوهي كتاب مقدس اند، بايد مورد تأمل قرار 
گيرد ]البته[ نه به خاطر خودشان يا تمايالتي كه آنها به 
ما القا مي كنند، بلكه بدين خاطر كه آنها تصاوير زيبايي 
نفوس  آنها  از طريق  االهي  نامحسوس هستند. مشيت 
انساني را به جانب زيبايي ناب و نامحسوس متعلق به 

.)Ibid: 80( »حقيقت خودش فرا مي خواند
سوژر راهب اهل سن دني ديگر چهره اي است كه 
سوژر  است.  پذيرفته  را  تأثير  بيشترين  ديونيسيوس  از 
نگارش  به  اريوگنا  و  ديونيسيوس  آموزه هاي  اساس  بر 
كه  مي پردازد  كليسا  معماري  خصوص  در  رساله اي 
گوتيك  هنر  نظري  مبناي  به  وي  از  پس  رساله  اين 
بدل مي شود11. سوژر در اين رساله به دو نكتة اساسي 
توجه دارد: نخست معاني نمادين نور فيزيكي در مكان 
مقدس؛  دوم خصلت تعليمي زيبايي در صعود ناظر به 
به  گاه  هيچ  رساله  اين  در  وي  اينكه  با  الوهي.  زيبايي 
نحو مستقيم از ديونيسيوس نقل قول نمي كند و به وي 
نشان  رساله اش  متن  كه  همان گونه  اما  ندارد،  ارجاعي 
مي دهد، تأثير ديونيسيوس بر وي، واسطة انتقال سنت 

نوافالطونِي مسيحي به زيبايي شناسي مدرسي بود.
بر  بود،  سوژر  معاصر  كه  ويكتوري  سن  هوگونيس 
و  مي كند  اشاره  ديونيسيوس  به  مستقيماً  وي  خالف 

نظام سلسله مراتبي سماوي شرح مي نويسد.  بر رسالة 
هوگونيس افزون بر اين شرح، به نگارش رسالة مفرده اي 
به  ندرت  به  آن  در  كه  مي پردازد  زيبايي  زمينة  در 
در  وي  نظري  مبناي  اما  مي دهد،  ارجاع  ديونيسيوس 
ديونيسيوس  ويكتورين ها،  ساير  همچون  زيبايي  زمينة 
و   )Signum( نشانه  را  محسوس  زيبايي  وي  است. 
تصوير )Imago( زيبايي معقول مي دانست و معتقد بود 
كه آن را بايد به طريق نمادين درك كرد. اين زيبايي 
معقول از آن خداست و زيبايي محسوس در حكم بازتاِب 
آن زيبايي داراي ارزش است، به تعبيري »عالم محسوس 
كتابي است كه به دستان خدا به نگارش در آمده است« 

.)Tatarkiwicz, 1999: 194(
توماس آكويناس با اينكه رسالة مستقلي در زمينة 
زيبايي ننوشته است يا حتي فصل مستقلي را نيز به آن 
اختصاص نداده، اما در شرحي كه بر رسالة اسماي االهي 
نگاشته است و در كتاب جامع االهيات مباحث پراكنده اي 
را در زمينه زيبايي مطرح كرده كه ماهيت اين مباحث 
نشانگر اين است كه چنين مباحثي را از آوگوستين و 
ديونيسيوس مجعول وام گرفته است. بخشي از آنها را 

مي توان در گزاره هاي ذيل خالصه نمود:
زيبايي محسوس ناقص است و زيبايي الوهي كامل؛

زيبايي ناقص بازتاب زيبايي كامل است و به خاطر 
آن شرف حضور يافته، و به جانب آن گرايش دارد؛

اما  است،  خير  از  متمايز  مفهومي  حيث  از  زيبايي 
زيبايي و خير از حيث مصداقي يكسان هستند؛

.)Ibid: 246( زيبايي در تناسب و وضوح موجوديت مي يابد
البته، بايد توجه داشت كه خاستگاه زيبايي شناسي 
سنت  آن  از  بخشي  و  است  دوگانه  آكويناس  توماس 
نوافالطوني از طريق ديدگاه هاي ديونيسيوس است كه 
به واسطة  استادش آلبرت كبير با آن آشنا شده است. 
خاستگاه ديگر نظريات وي در اين زمينه سنت ارسطويي 
است كه از طريق ترجمة آثار فيلسوفان مسلمان با آن 

سنت آشنا شده بود.12
و  مسيحي  شرق  بر  ديونيسيوس  تأثيرگذاري 
و  نبود  مسيحي  غرب  از  كمتر  بيزانسي  زيبايي شناسي 
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شايد بتوان گفت كه بيش از غرب مسيحي بر آموزه هاي 
االهياتي متألهان بيزانسي در دفاع از هنر مقدس تأثير 
گذاشته است. جان ِمِيندورف13 محقق برجستة االهيات 
بيزانسي معتقد است كه آموزه هاي االهياتي ديونيسيوس 
تأثير  بيزانسي  بر شكل گيري جريان شمايل شكني  هم 
نهاد و هم مدافعان شمايل ها در نگرش خود به شمايل و 
 .)Barasch, 1995, 159 :نماد از آن بهره بردند )به نقل از
اما آنچه نمود بيشتري دارد، استفادة مدافعان شمايل ها 
بايد اذعان  از آراء وي است )رك: نصري: 187-190(. 
نمود كه در زمينة اعتبار و حقيقت شمايل ها تا دوران 
رنسانس، هيچ متفكري به اندازة ديونيسيوس مورد ارجاع 
قرار نگرفته است و در اين زمينه آثار وي از جمله رسالة 
اسماي االهي و رسالة نظام سلسله مراتبي سماوي پس از 
كتاب مقدس دومين متن مورد ارجاع مدافعان بيزانسي 
مخالفان  البته،   .)Barasch, 1995, 158( بود  شمايل ها 
در  وي  آراء  و  عرفاني  االهيات  رسالة  به  نيز  شمايل ها 
استناد مي كردند.   )apophatic( تنزيهي  االهيات  زمينة 
ارجاعات مكرر طرفين نزاع بر سر شمايل ها از آن جهت 
شايان توجه است كه خود ديونيسيوس به احتمال بسيار 
فراواني در  آثار هنري  زياد در منطقه اي مي زيسته كه 
آن منطقه و در زمان حياتش وجود داشته است، اما در 
نوشته هايش كمترين توجهي به اين آثار هنري ندارد و 
حتي گزارة مشخصي را نيز به هنر اختصاص نمي دهد.

بر  ديونيسيوس  آثار  از  كه  آن چنان  حال،  اين  با 
به  كه  است  محسوسي  صورت  همان  شمايل   مي آيد، 
از  را  خداوند  و جالل  شكوه  بشري،  عقل  خاطر ضعف 
بنابراين  مي شناساند.  انسان  به  محسوس  امور  طريق 
مي كنند.  ايفا  را  ديني  نمادهاي  نقش  همان  شمايل ها 
آشكار  را  الوهي  امر  سو  يك  از  نمادها  كه  همان گونه 
مي سازند و از سوي ديگر آن را نهان مي سازند، شمايل ها 
آنها  تعبيري  به  برخوردارند.  مشابه  كاركردي  از  نيز 
»تشابه نامتشابه« هستند. مطابق نظر مدافعان شمايل ها 
وظيفه و كاركرد آنها آشكار ساختن حضور الوهي است. 
بلكه  نيستند،  عندي  من  نشانه اي  شمايل ها  بنابراين، 
زيبايي  يا  نامحسوس  امر  با  امر محسوس  رابطة  بيانگر 

نظر  اين حيث، مطابق  از  زيبايي مطلقند.  با  محسوس 
مدافعان بيزانسي، )يوحناي دمشقي و تئودور استوديت( 
ارجاع دارند14. طرح  يا مثالي  اوليه  الگوي  به  شمايل ها 
نوافالطوني  سنت  در  كه  مثالي  يا  اوليه  الگوي  مسئلة 
زيبايي  متافيزيكي  مبناي  مهم ترين  مي گيرد،  شكل 
به كتاب مقدس  با توجه  محسوس است. ديونيسيوس 
و سنت مسيحي اين مبنا را نظام مند مي سازد. ارجاعات 
مكرر زيبايي شناسي غرب و شرق مسيحي به آثار وي 
يوناني  آباي  از  آثار هيچ يك  در  كه  است  بدين خاطر 
به  نسبت  نظام يافته اي  نگرش  چنين  كليسا  التيني  و 

زيبايي وجود نداشت.

نتیجه

زيبايي،  زمينة  در  مجعول  ديونيسيوس  ديدگاه هاي 
واسطة  انتقال بخشي از زيبايي شناسي دوران باستان به 
سنت زيبايي شناسي مسيحي بود. وي نه تنها ديدگاه هاي 
نوافالطوني را به مسيحيت وارد ساخت، بلكه توفيق يافت 
كه صورت مسيحي شدة انديشه هاي نوافالطوني را معرفي 
را  انديشه ها  اين  بياني  و  زباني  شيوة  همچنين  نمايد، 
دراختيار مسيحيت قرار دهد. از اين حيث، ديونيسيوس 
مجعول، زبان و اصطالحات يونانيان را از آنان وام گرفت 
و با اصطالحات كتاب مقدس تلفيق كرد. اگر مسيحيان 
و  تفكر  شيوة  اين  از  بيزانس  امپراتوري  و  قرون وسطي 
زبان و بيان مختص به آن برخوردار نمي بودند، بي شك 
و  تأمالت  از  اعظمي  بخش  كه  كرد  اذعان  مي توان 
نظريه پردازي هاي آنان در زمينة زيبايي به وجود نمي آمد. 
همچنين ديونيسيوس از اين طريق توانست آموزه هاي 
پراكندة موجود در كتاب مقدس و آثار آباي كليسا را به 
گونه اي نظام مند مطرح كند و به سده هاي بعدي منتقل 
نمايد و نسبت مشخصي را ميان آموزه هاي الهياتي و هنر 
زيبايي شناسي  شناخت  بنابراين،  سازد.  برقرار  مسيحي 
سنت  در  هم  و  يوناني  شرق  سنت  در  هم  مسيحي 
غرب التيني بدون توجه به آثار وي ميسر نخواهد بود.
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پينوشت

با  بايد هم در نسبت   )Kalon( 1. مطابق اين سنت يوناني، زيبايي
خود و هم در نسبت با خير سنجيده مي شد. البته، بايد توجه داشت 
كه در انديشة يوناني )بر خالف فلسفة مدرن( زيبايي از معناي عامي 
و  داشت  تعلق  وجودشناسي  و  متافيزيك  قلمرو  به  و  بود  برخوردار 
نمي توان معناي محدود زيبايي شناسانه )aesthetical( يعني تجربة 

حسي را براي آن در نظر گرفت.
2. در انديشة افالطون امر زيبا مستقيماً با مثال خير مرتبط است. در 
رسالة فيلبوس )e 64( سقراط معتقد است كه خير به خصلت زيبايي 

پناه مي برد و جست وجو براي خير را منوط به زيبايي مي داند.
3. در نظام نوافالطوني زيبايي همراه با وجود، خير و حقيقت در ساحت 
عقل )Nous( قرار دارد، عقل ايجادكنندة مبنايي براي زيبايي و اصلي 

است كه زيبايي نفس و بدن از آن اخذ شده است.
نام  هيروتئوس  نام  به  فردي  از  آثارش  مجموعه  در  ديونيسيوس   .4
مي برد كه برخي محققان بر اين اعتقادند كه وي همان پروكلس است.

5. پروكلس بر اين اساس عشق را همان بازگشت به زيبايي مي داند 
.)Alexanderakis, 2002: 32(

6. به نظر مي رسد كه ديونيسيوس در اينجا از پروكلس متأثر باشد. 
پروكلس معناي اصيل و مطلق زيبايي را برخاسته از صورتي مثالي و 
خاستگاهي مابعدالطبيعي مي دانست. بنابراين به هيچ وجه نسبيت در 

.)Alexanderakis, 2002: 57( آن راه نداشت
7. اين ديدگاه مهم ترين توجيه هنر مقدس و نمادپردازي ديني تلقي 
مي شود. در دوران شمايل شكني بيزانسي )سده های 8 و 9(، مدافعان 
شمايل ها به اين جنبه از انديشة ديونيسيوس توجه ويژه اي داشتند. 
بيانية شوراي دوم نيقيه )787. م( نيز از اين ديدگاه حمايت مي كند 

.)Geakalis, 2005: 105-111 :رك(
8. ديونيسيوس در رسالة نظام  سلسله مراتبي سماوي اين مسئله را در 
مورد موجودات فلكي و فرشتگان به كار مي بندد و در رسالة نظام سلسله 
مراتبي كليسايي از آن در مورد مقامات و مراتب كليسايي بهره مي گيرد.

9. توماس آكويناس متأثر از ديونيسيوس مالك وضوح )Claritas( را 
به شروط سه گانه اش در باب زيبايي مي افزايد. دو شرط ديگر مورد نظر 

.)integritas( و كمال )proportio( وي عبارت بودند از: تناسب
كه  بود  مسئله  اين  متوجه  آوگوستين  ديونيسيوس،  از  پيش   .10
مالك هاي زيبايي شناسانه دوران باستان كّمي هستند، بنابراين تالش 
داشت تا مالك هارموني را به جاي امري كّمي، به نحوي كيفي تفسير 

كند. اين تفسير آوگوستين ريشه در تعاليم نوافالطوني داشت.
انگليسي  زبان  به  پانفسكي  اروين  توسط  رساله  اين  كامل  متن   .11
برگردانده شده است. مقدمة مسبوط پانفسكي بر اين رساله در بردارندة 
.)Panofsky, 1948( نكات مهمي در زمينة زيبايي شناسي نور است

شأني  زيبايي  براي  آثارش  فقرات  برخي  در  آكويناس  توماس   .12
از  متأثر  را  ديدگاه  اين  كه  است  قائل  فلسفي  ثاني  معقول  همچون 

فلسفة اسالمي دانسته اند.
13.  John Meyendorf

14. توجه به اين الگوي اوليه از مهم ترين اّدلة مدافعان شمايل است. 
يوحناي دمشقي در اين باب مي گويد: »شمايل حامي شباهتي با الگوي 
اولية خود است… يا محاكاتي از آن است، اما از حيث ماهوي متمايز 
از الگوي اوليه اش است«، تئودور استوديت نيز بر اين اعتقاد است كه 

و ساية  واقعيت  نمايد  نيست كه تصور  احمق  فردي آن گونه  »هيچ 
 Ouspensky, از:  نقل  )به  برخوردارند«  مشابهي  ماهيت  از  آن… 

 .)1978:149- 150
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