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مقدمه
طبیعتازدیرباز،درکنارهنر،موضوعتجربهوتامل
ما روزگار در آنچه است. بوده زیباییشناسانه
از »زیباییشناسیطبیعت«1خواندهمیشودشاخهای
زیباییشناسیبهمعنایاعمآناستکهنظربههمین
و نظری زیباییشناسانه مواجهه  دارد. تامل و تجربه
عملیباطبیعتومظاهرآنالبتهدرهمهادوارتاریخ
است. نبوده روال و آهنگ یک به زیباییشناسی
کیفیات و اوصاف آنها در که هست دورههایی
و تجربه چون و چند و طبیعت زیباییشناسانه
ارجشناسی2آنهادرصدرمباحثزیباییشناسینشسته
کاوشهای موضوع هنری، آثار همپایه کم دست یا
خوبی نمونه هجدهم قرن است. بوده زیباییشناسانه
است.بهگفتههپبرن،»اگرکتابیدربابزیباییشناسی
احتماالً کنید، باز است هجدهم قرن به متعلق که را
امر و واال امر زیبا، امر درباره مفصل بحثی حاوی
تصویروار3درطبیعتخواهدبود.بحثکتابدربارههنر
Hep-( چهبساثانویوفرعیباشد،نهدغدغهاصلیاثر«
burn 1966,285(.ازآنطرفهمگاههنرعرصهرابر

طبیعتتنگکردهوخودرادرمقامموضوعاصلیـو
جای زیباییشناسی ـ موضوع یگانه مواردی در حتی
دادهاست،تاآنجاکهبعضینظیربیردزلیگفتهاند:
چیزی نمیگفت، هنریسخن آثار درباره کسی »اگر
)به تحتعنوانمسائلزیباییشناسانهدرکارنمیبود«

.)Carlson 2016 نقلاز
فارغازافتوخیزهاییکهزیباییشناسیطبیعتبه
از شاخه این اخیر دهههای در است، دیده خود
مهمی مباحث و کرده پیدا تازه جانی زیباییشناسی
برانگیختهاست.بخشیازاینمباحثبهچندوچون
تجربهزیباییشناسانهطبیعتبهطورعامونسبتآنبا
تجربهزیباییشناسانههنربهطورخاصمربوطمیشود
ودراینبستر،مسئلهماهیتارجشناسیزیباییشناسانه
ارجشناسی را آن اختصار به پس این از )که طبیعت
کرده جلب خود به بسیاری توجه میخوانم( طبیعت
است.پرسشاصلیایناستکهبههنگامارجشناسی
و است طبیعی اعیان از اعم که معنایی )به طبیعت
نیروها،روندها،پدیدهها،رویدادهاواوضاعطبیعیرانیز

شاملمیشود(چهرویمیدهدیابایدرویدهد،به
ویژهدرمقاممقایسهباارجشناسیآثارهنریکهدسته
می تشكیل را زیباییشناسانه تجربه متعلقات دیگر
در زیباییشناسی از شاخه این نظریهپردازان دهند.
پیشنهاد را الگوهایی اساسی پرسش همین به پاسخ
کردهاندکهبعضارنگوبویتوصیفدارند)حكایتاز
چگونه واقع به طبیعت ارجشناسی که میکنند این
است(وبعضارنگوبویتوصیهوهنجارگذاری)حاکی
ازآناندکهارجشناسیطبیعتچگونهبایدباشد(،هر
چنددرکلبهنظرمیرسددرمیانالگوهایپیشنهاد

شده،توصیهازتوصیفپیشیگرفتهاست.
جمله از استكر رابرت و کارلسون آلن باد، ملكم
زیباییشناسانیهستندکهالگوهایارجشناسیطبیعت
رادستهبندییافهرستکردهاند.باکنارهمنهادناین
الگوهاشایدبتوانفهرستینسبتاجامعازرویكردهای
گوناگوندرارجشناسیطبیعتبهدستداد:1(الگوی
شناختییامفهومی،کهارجشناسیبایستهطبیعترادر
گروشناختطبیعتمیداند،شناختیکهممكناست
ازمنابعیچونعلومطبیعییاحتیفولكلور،اسطورهها
یا غیرشناختی الگوی )2 شود، حاصل حكایتها و
زمینه این در را شناخت مقوم نقش که غیرمفهومی،
یا هنری4 اثر بر مبتنی الگوی )3 میشود، منكر
براساسآنارجشناسیدرخورطبیعت هنرمحور،که
الگوی )4 داراست، را هنر ارجشناسی اوصاف همان
با همراه طبیعی عین آن مطابق که ، عینمحور5
اینها نظایر و بیانگری ، فرم ازحیث ویژگیهاییکه
دارد،برکنارازمحیطوبستریکهدرآنجایگرفته
الگوی )5 است، طبیعت ارجشناسی موضوع است،
منظره نقاشی چشم به را طبیعت که منظرهمحور،6
مینگرد،6(الگویزیستمحیطییابومشناختی،7کهبر
ارجشناسیطبیعتدربطنومتن جایدادنمتعلق
است،7( استوار محیط این شناخت و زیست محیط
الگویمبتنیبراستغراقیادرگیری،8کهارجشناسی
ازجایگاه نه بایستهطبیعترادرگروآنمیداندکه
از فارغ مشارکتکنندهای جایگاه از بلكه متأمل ناظر
دوگانگیسوژهوابژهباتمامساحتهایوجودیمانخود
رادرطبیعتغرقهکنیم،8(الگویمبتنیبربرانگیختگی
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عاطفی،کهارجشناسیدرخورطبیعترازمانیممكن
الگوی )9 برانگیزد، را ما عواطف طبیعت که میداند
رازمحور9یامبتنیبربیگانگیوغیریت،کهآدمیراجدا
همین درک و بیند می آن به تعلق و طبیعت از
طبیعت شایسته ارجشناسی مقوم را ناخویشاوندی
به درطبیعت که ، تخیلمحور الگوی میانگارد،10(
چشممجالوموقعیبرایپروازدادنتخیلدرحالو
)11 میکند، نظر  آدمی وجودی دغدغههای هوای
الگویفرممحوریافرمالیستی،کهارجشناسیطبیعترا
تحویل فرم به مربوط طبیعی کیفیات ارجشناسی به
که امپرسیونیستی، یا تاثرمحور الگوی )12 میکند،
نزد حسیشان انطباعات حیث از را طبیعی اعیان
مخاطبطرفتوجهقرارمیدهد،13(الگویآزادیمحور
در مخاطب آزادی فراخ دامنه بر که نسبیانگار، و
تأکید ارجشناسیها این نسبیت و ارجشناسیطبیعت
 Stecker 2005,13-32 Budd به )بنگرید میکند

.);2005,110-148; Carlson 2016

اینفهرستاجمالیتاحدزیادیازتنوعرویكردهای
موجودبهارجشناسیطبیعتپردهبرمیدارد.درعین
حال،بایدیادآورشدکهاوالً،اینفهرستاستقراییاست
ومیتوانامكانافزودنبهآنرامتصورشد.ثانیاً،بعضی
فقراتآنبایكدیگرهمپوشانیدارندویااعمیااخص
یا غیرشناختی الگوی مثاًل، یكدیگرند. به نسبت
الگوی رازمحور، الگوی چون الگوهایی غیرمفهومی
برانگیختگی بر مبتنی الگوی یا استغراق بر مبتنی
ثالثاً، میدهد. جای خود بطن در کمابیش را عاطفی
اشكالگوناگونیازترکیباینالگوهاامكانپذیراست.
رابعا،درمقاماختیارکردنالگوییدراینزمینهممكن
که معنی این به وحدتگرا یا باشیم کثرتگرا است
امكانداردبیشازیکالگوراالزمیاروابدانیمیاتنها

یکالگورا.
ارجشناسی برجسته الگوی یک نوشتار این در
طبیعتموضوعبررسیقرارمیگیرد.اینهمانالگویی
استکهپیشترالگویهنرمحوریامبتنیبراثرهنری
خواندهشدوبهاختصارحكایتازآنمیکندکهطبیعت
رابایدبههمانگونهارجشناختکهاثریهنریراارج
میشناسیم.بهعبارتدیگر،وازوجهتوصیفی،میتوان

ارجشناسی و هنر ارجشناسی الگو، این در که گفت
آبشخور ازیک و دارند یكسانی ماهیت نهایتاً طبیعت
هنرمحور، الگوی که این به توجه با سیرابمیشوند.
چنانکهخواهیمدید،عمدتابرحسبهنرهایدیداری
ومشخصاًنقاشیصورتبندیشدهاست،درایننوشتار
اما بود، خواهد صورتبندی همین بر تاکید عمده
و جرح با صورتبندی این ویژگیهای از بسیاری
حسب بر که هم صورتبندیهایی در تعدیلهایی

هنرهایدیگرمیتوانبهدستدادوجوددارند.
پیشازپرداختنبهاینالگو،بایدبهدونكتهمقدماتی
اشارهکرد.نكتهاولتمایزیاستکهاستكردرکتاب
درآمدیبرزیباییشناسیوفلسفههنربهآنتوجهداده
است.بهگفتهاو،دردلالگویناظربهاثرهنریمیتوان
دوالگویفرعیراتمیزداد:گاهممكناستدرطبیعت
بهچشمچیزیکهبهمعنایواقعیکلمهاثرهنریاست
نظرکنیم)هماننددانتهکهمیگفتطبیعتهنرخداوند
است(وگاهنیزممكناستطبیعتراچنانبنگریمکه
تاریخ .)Stecker 2005, 16( است هنری اثر گویی
زیباییشناسیگواهآناستکههردودیدگاههواخواهانی
داشتهاند.طبیعتراهنرخدایاخدایانخواندنوخدا
تاریخ در نادری رویكرد نامیدن هنرمند را خدایان یا
زیباییشناسینیست،رویكردیکهمعموالًدربستری
الهیاتیطرحمیشود.اینکهآیاطبیعتبهراستیهنر
استیانه،پرسشفراخدامنهایاستکهپاسخدادنبه
آنپایمسائلمهمیچونچیستیهنروتطورمفهوم
بودن، هنر و بودن مصنوع نسبت تاریخ، گذر در آن
نسبتزیباییوهنر)بافرضوجودزیباییدرطبیعت(
...رابهمیانمیآوردوخودمجالگستردهایبرای و
ادعای این از جا این در رو، این از میطلبد.10 بحث
حداکثریمیگذرم،ادعاییکهاگرصحیحباشد،مسیر
تعمیمارجشناسیهنربهطبیعتراکموبیشهموار
از فارغ و حداقلی ادعای به عوض، در کرد. خواهد
به  اینکه بر الهیاتیمیپردازممبنی پیشفرضهای
طبیعتچنانبنگریمکهگوییاثرهنریاست.ازاین
قرار،پرسشاساسیایننوشتارآناستکهایننگرش
تاچهاندازهمیتواندحقمطلبرادرارجشناسیطبیعت

اداکند؟



10

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 21، زمستان ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

به گاه بحث مورد کلی الگوی که این دیگر نكته
نامهایدیگرینیزخواندهشدهاستکهمعموالبروجه
است آنجمله از دارند. تأکید الگو این از وجوهی یا
الگویفرممحور،الگویمنظرهمحور،الگویعینمحورو
یاامپرسیونیستیکهپیشتربهآنها تاثرمحور الگوی
اشارهشدوکمابیشزیرچترالگویناظربهاثرهنری

جایمیگیرندیاباآنهمپوشانیدارند.

طبیعت از چشم هنر
چهبساشایعترینصورتالگویمبتنیبراثرهنری،
نظرکردندرطبیعتبهچشماثریهنریبهطورعام
وتابلوییازگونهنقاشیمنظرهبهطورخاصباشد.این
مفهوم با عمدتاً زیباییشناسی تاریخ در رویكرد
picturesqueپیوندداردکهدرایننوشتارمعادل»)امر(

تصویروار«بهجایآنبهکارمیرود.امروزهروزمفهوم
هنر منتقدان و زیباییشناسان عرف در تصویروار امر
کاربردچندانیندارد،امانبایدازنظردورداشتکهاین
کلیدی مفاهیم جزو هجدهم قرن در ویژه به مفهوم
شایعی مفاهیم کنار در و بود زیباییشناسانه گفتار
همچونزیباوواالمینشستوگاهحتیمهمترازآنها
بود.آثارینیزبهویژهدرسنتزیباییشناسیانگلیسی
بهاینمفهوممیپرداختندکهازآنجملهمیتوانبه
سهرسالهاثرویلیامگیلپینورسالهیوودیلپرایسبا
عنوانجستاریدربارهامرتصویرواردرقیاسباامرواال
وامرزیبااشارهکرد.گیلپیندراثرخویشامرتصویروار
نقاشی که کیفیتی موجب »به که میداند عینی را
 Gilpin(»میتواندآنرابهتصویرکشدچشمنوازاست
اینکیفیتپرسش ازچیستی ادامه ودر )1999,421

میکند.اوحتیاز»چشمتصویرنگر)یاچشمیکهنظر
بهامرتصویروارداردIbid,426(11») (سخنمیگویدوبا
اینبیانبهنحوهایازمواجههزیباییشناسانهباجهانو
هنراشارهمیکندکهقصدداردمولفههایآنرابرشمارد.
پرایسنیز،کهجستارشراپسازگیلپیننوشتهاست،
باتأکیدبرلزومتمایزگذاریدقیقمیانامرتصویرواراز
میکوشد دیگر ازسوی واال امر و زیبا امر و سو یک
ویژگیهایامرتصویرواررانشاندهد.یكیازایدههای
مهماودراینرسالهکهبهویژهازجهتگستردندایره

که است آن دارد اهمیت زیباییشناختی کیفیت این
با معموالً تصویروارند امر سازنده که کیفیاتی هرچند
و نمیشوند محدود آن به اما قریناند، بینایی حس
میتوانندتمامیحواسمارافرابخوانند.بهایناعتبار،
فیالمثل،موسیقینیز»ممكناستحقیقتاًتصویروار«
باشد )Price 1999, 437 (.درهمینحالوهوا،اندروز
نیزدرکتابجستجویامرتصویروارنشانمیدهدکه
تصاویراشعارشبانیهممیتوانندالگوییآرمانیبرای
به )بنگرید دهند بهدست روستایی مناظر با مواجهه

.12)Andrews 1989,chap. 1

باری،طبیعتراسرمشقوالگویهنردانستنوهنر
در آشكاری پشتوانه و سابقه سنجیدن آن عیار به را
)مفهوم است داشته هنر درباره تامل و هنر تاریخ
میمسیسبیشازهرمفهومدیگرییادآورایننسبت
است(،اماایدهنهفتهدرپسمفهومامرتصویروارکمو
بیشوارونهکردناینرابطهبود:چهمیشوداگردر
نگریستنبهطبیعتازهنرمددبگیریموبهطوراخص
درآنچهدرطبیعتمیبینیمبهگونهاینظرکنیمکه
گوییتابلویی)یاتصویریشعری(استفرارویماکه
میتوانیمشبكهاصطالحاتومفاهیمیراکهدرارزیابی
وارجشناسیتابلوهاوبهطورعامتصاویربهکارمیبندیم
درمورداینتابلویطبیعینیزاطالقکنیم؟برمبنای
همینرویكردبودکه،ازبابمثال،جوزفادیسونباور
داشت»آنچهاو"آثارطبیعت"مینامیدهنگامیکهبه
Carl- بهنقلاز( آثارهنریشباهتمیبرندجذابترند«

 .)son  2002, 4

حلقههای به محدود طبیعت به نگاه طرز این
فرهنگ در و نمیشد زیباییشناسان و هنرمندان
سیاحتآنروزگارنیزطنینانداختهبود:درآنزمان
همهنرمندانوهمسیاحانغالباًازوسیلهایاستفاده
میکردندکهآینهکلود13خواندهمیشدواشارهداشت
نامکلودلورن14،نقاشفرانسویدورانباروک.این به
وسیلهآینهکوچکمحدبیبودکهتیرگیخاصیداشت.
طبیعی منظرههای برابر در را آینه این که هنگامی
میگرفتند،بهواسطةویژگیفیزیكیاش،منظرهتیرگی
وفشردگیخاصیمییافت؛گوییازمحیطپیرامونش
برکندهمیشدوهمچونتابلوییازجنسآثارلورندر
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برابردیدگانقرارمیگرفت.بهاینترتیب،طبیعتبه
تصویربدلمیشد.حتیامروزنیزایننگاهبهطبیعت،
میکند، شكار را طبیعی صحنههای عبارتی به که
آگاهانهیاناآگاهانهدر»بروشورها،عكسهایتقویمهاو

.)Carlson 2016(کارتپستالها«نموداراست
در منظرهمحور رویكرد شد، اشاره که طور همان
میخواهیم اگر که است آن بر طبیعت ارجشناسی
طبیعتراچنانکهبایدوشایدارجبشناسیم،بایداز
دریچههنر،وبهطوراخصنقاشی،بهآننظرکنیمو
فرم به مربوط کیفیات شامل نقاشی برگ و ساز
را بیانگرانه کیفیات و و...( رنگپردازی )ترکیببندی،
شاملحالآنکنیم.اماآیااینرویكردحقارجشناسی
کیفیات آیا میکند؟ ادا تمامی به را طبیعت
زیباییشناسانهطبیعتدراینرویكردسراپاازپردهبه
درمیآیند؟چنانکهخواهیمدید،اینرویكرداززوایای
گوناگونمحلنقدبودهاستوبهدالیلیکهخواهدآمد،
بهنظرمیرسدپاسخاینسواالتمنفیاستورویكرد
از سر کند، تمامیتطلبی ادعای اگر بحث مورد

تقلیلگراییدرمیآورد.وامادالیل:
1.اولینکاستیاینالگویارجشناسیطبیعتآن
استکهتجربهزیباییشناسانهطبیعترا،کهعلیاالصول
حس حس، یک به عمدتاً است، چندحسی تجربهای
در که زیباییشناسانهای تجربه فرومیکاهد. بینایی،
میدهد دست ما به طبیعی موقعیتهای از بسیاری
حواسگوناگونمارادرگیرمیکند،بهگونهایکهحذف
یكیازآنهابهمعنایکاستنازعیارآنتجربهخواهد
ازبابمثال،تجربهمواجههباغروبخورشیددر بود.
با بسا چه خزانگرفته تپهای روی از پاییزی عصری
)مانندگرمای بهالمسه متعلق خودشحاملجوانبی
لذتبخشواپسینپرتوهایآفتابرویپوست(،جوانبی
متعلقبهبویایی)رایحهگلهاوگیاهانپیرامونکهگاه
بانزدیکشدنغروببیشتریاکمترمیشود(وجوانبی
صدای یا پرندگان آواز )همچون شنوایی به متعلق
حشرات(باشد.آنچهنهایتاًبهمنزلهتجربهآنغروبدر
یادمیماندآمیزهایازهمهاینهاست،گواینکهممكن
استبعضیازاینعناصرپررنگترباشندوبعضیدیگر
درحاشیهتجربهادراکیماقرارگیرند.ایندرستاست

کهتجربهتصویرصرفاًتجربهایدیدارینیستو،چنان
کهفیالمثلمرلوـپونتینشاندادهاست،حواسدیگر
دیداری اصطالحاً که هنرهایی تجربه در نوعی به نیز
اما بهدرجاتیدخیلاند. و انحایی به خواندهمیشوند
میزانایندخالتدرتجربهپدیداریکهمستقیماً،ونه
میدهد قرار راخطاب ما گوناگون قوایحسی نیابتاً،
علیاالصولبیشتراستوالگوییرابرایتبیینخویش
میطلبدکهایندرگیریچندوجهیپرمایهرابهحساب

آورد.
که است این کرد میتوانطرح که دومی نقد .2
تجربهطبیعتمعموالًتجربهامریسهبعدیوپویاست
درحالیکهتجربهتابلومعموالًتجربهامریاستایستا
کارلسون که چنان میشود. محقق بعد دو در که
میگوید،»محیطزیستنهنوعیصحنهیابازنموداست
به .)Budd 2005,133 از نقل )به ودوبعدی« ایستا نه و
عمل ابژه[ ]یا متعلق زیست »محیط دیگر، بیانی
ما با زیست محیط نیست: تأمل یا نظاره سوبژکتیو
 Berleant(»پیوستگیداردوخود،شرطزیستنماست
حرکت طبیعی منظره »در« قادریم ما  .)1992,156

معنای به جز تابلو، »در« حرکت که حالی در کنیم،
مجازی،معموالًبرایمانمقدورنیست.حرکتبدنمادر
فضامیتواند،بهتعبیرمرلو-پونتی،قصدیتحرکتی15و
بدنی16ماراتغییردهدوبافتاروموقعیتهای»گرفت«17
ادراکیرادرتجربهماندگرگونسازد.بیتردیدچنین
امكانیقادراستتجربهماراپیوستهجرحوتعدیلکند،
و یاجایگزینسازد راحذف،دگرگون ازآن عناصری
عناصرتازهایبهآناضافهکند.حتیممكناستکل
مانند دهد، رخ حرکت حین در شخص ارجشناسی
میدهد دست شخص به که زیباییشناسانهای تجربه
ازرودخانهایمیان هنگامیکهبرقایقیسواراستو
جنگلمیگذردیاهنگامیکهسواربرهواپیمایبیموتور

.)Hepburn 1966, 289(درحالسیروتماشاست
تجربه در که گرفت نتیجه میتوان جا این از
ناظر فقط نه ما ارجشناسیطبیعت یا زیباییشناسانه
بلكهعاملنیزهستیم،آنهمعاملیکههمدرطبیعت
وهمبخشیازطبیعتاست) Ibid,290(وارجشناسیاش
دربطنومتنجلوههایطبیعیرویمیدهدکهگاهاز
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چهارسواورادرمیانگرفتهاند.الگویمبتنیبراستغراق
ودرگیری،کهپیشترازآنیادکردیم،برهمیننگرش
استواراست.برلینت،نمایندهمهماینالگو،معتقداست
کهدربیانارجشناسیطبیعت،نگرشیکهسوژهرادر
جایی به راه دیگر سوی در را ابژه و مینهد سو یک
نمیبرد،چراکهایندوگانگیدرتجربهزیستهطبیعت
وزنینداردوحاصلانتزاعیاستکهپسازتجربهرخ

میدهد.
3.آثارهنریغالباًدارایقابهستند.هپبرن)وپس
ازاوکارلسون(درهمینویژگیغالبدرآثارهنری،به
ارجشناسی رد برای دیگر دلیلی دیداری، آثار ویژه
طبیعتبرحسبهنرپیدامیکنند.ویژگیدارابودن
قابدرموردهنریمثلنقاشیروشناست،اماعمده
خاص قابهای یا قاب نیز هنری دیگر قالبهای
معنای این به نمایش صحنه مثاًل، دارند. را خودشان
فراخ،قابنمایشاستکهمرزمیاندرونوبیروناثر
یافتنومحصوریتآن تعین مایه و تعیینمیکند را
ازقابتصویردرفیلمیاد میشود.همچنین،میتوان
کردیاکلماتیکشعروآرایشآنهاکهمجموعاحدود
یاقابآنشعررارقممیزنند.بهگفتههپبرن،وقتیاز
قلمروزیباییشناسیهنرقدمبیرونمیگذاریمووارد
قاب داستان میشویم، طبیعت زیباییشناسی قلمرو
ادراکیمانصرف فراگیر قاب از اگر دگرگونمیشود.
نظرکنیم،آثارطبیعت،برخالفعمدهآثارهنری،بدون
قاب18اندوبهتبعآن،فاقدحدومرزوتعینوثباتیکه
بههمان بارجوع بهدیدمیآید. اول درقلمرو عمدتاً
آوردیم،مشاهدهمی اینبخش اول بند در مثالیکه
کنیمکهمتعلقتجربهزیباییشناسانهمادراینجا،بر
چارچوب یا قاب منظره، نقاشی آن یا این خالف
مشخصیندارد،یاشایدبتوانگفتبالقوه،بینهایتقاب
داردکهفاعلتجربهمیتواندهرباریکیاچندامكانرا
ازاینمیانبهفعلدرآورد.بااندکتغییریدرمحل
نشستنیاایستادن،زاویهنگاه،آهنگتنفس،دقتدر
شنیدنو...متعلقتجربهونهایتاًخودتجربهدگرگونی
میپذیرند.ایندرحالیاستکهدرمواجههباعمدهآثار
هنری،ازجملهتابلوینقاشی،کهدارایقابکموبیش
مشخصیهستند،میدانانتخابحواسبرایدستیابی

بهتجربهدرخوراثرمحدوداست.ازبابمثال،برایاین
کهتجربهبهینهایازتابلوداشتهباشیم،بایددرفاصله
خیلی نه دور خیلی )نه بگیریم قرار آن از مناسبی
هنر، پدیدارشناس دوفرن، میكل تعبیر به تا، نزدیک(
تبدیلاثرهنریبهابژهزیباییشناسانه،یعنیتجلیامر
 Dufrenne(حسینهفتهدرآن،بهنحومناسبرخدهد
18-1973,3(.ازآنطرفهممیزاننورمحیطیبایدبه

بهبهتریننحوو اثر باشدکهجلوههایرنگی گونهای
گستره در اما کنند. نمودار را خود متمایزترینشكل
فقدان میگوید، درستی به هپبرن که چنان طبیعت،
طبیعی زیباییشناسانه اعیان که میشود باعث قاب
ثبات،پیشبینیپذیریوتعینکمتریداشتهباشندو
حس و ادراکی« »غافلگیری به بیشتر عوض در
 Hepburn( دهند مجال ماجراجویانه« »گشودگی
به کم دست نمیتوان دیگر جا این در .)1966,291

آسانیحالتمطلوبیرادرمیانبیشمارحالتممكن
به اثر زیباییشناسانه کیفیات آن در که شد متصور
قرار،میتوان این از راظاهرسازند. نحوخود بهترین
گفتتعمیمتجربهزیباییشناسانهاثریکهقابداردبه
آنچهقابمشخصینداردیابالقوه،بینهایتقابدارد
نمیتواندحقمطلبرادرموردارجشناسیطبیعتادا

کند.
قاب رادر ازمظاهرطبیعت اگرمظهری 4.حتی
متعلق را آن قاب این در و کنیم محصور واحدی
متعلق در کیفیتی هم باز دهیم، قرار ارجشناسی
در مهم تفاوتی میشود باعث که ماست ارجشناسی
تجربهمنظرهطبیعیومنظرههنریوجودداشتهباشد:
طبیعتفراخنایتطور،رشدونمووفروپژمردنوزوال
است.متعلقارجشناسیطبیعتلحظهبهلحظهوجابه
به تغییرات این از عظیمی بخش و میکند تغییر جا
درجاتبهادراکمادرمیآیند.دورنمایمثالماهر
جلوههای است کافی میشود. عیان رنگی به لحظه
چندحسیایندورنمارابههنگامسحر،بهوقتظهرو
بهگاهشبمقایسهکنیم،یابههنگامبهار،درموسم
موضوع زمستان. گاه به یا پاییز وقت به تابستان،
ارجشناسیطبیعت»برخالفآثارهنریسنتی “دارای
قاب”نیست،برخالفآثارنمایشییاموسیقاییزمان
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مشخصندارد،وبرخالفآثارنقاشییامجسمهسازی
واجدمكانمشخصنیست«)Carlson 2002, xviii(.از
اینقرار،میتوانباهپبرنهمراهشدکه»هرکیفیت
زیباییشناسانهایدرطبیعتهموارهموقتاست«ودر
پرتوبافتاریمتفاوتوفراخدامنهتریاتنگدامنهترقابل
جرحوتعدیلاست)Hepburn 1966, 292(.طبیعتاز
ما بر را نظری وجهة یا دورنما پیشاپیش که رو آن
تجربة برای بیشماری امكانهای نمیکند تحمیل
خودشدراختیارمیگذاردبهطوریکهمنظرهایواحد
برمانمایانشودکه ممكناستبهاشكالگوناگونی
است ممكن کنند؛ اقتضا را گوناگونی ارجشناسیهای
یكیتجربهواالییرابرانگیزدویكیتجربهزیباییرا.
تجربهجنگلدرروزمتفاوتباتجربهآندرنیمهشب
کیفیات تغییرات، این که است روشن است.
زیباییشناختیطبیعترادستنخوردهباقینمیگذارند.
حتیگاهممكناستکیفیتیزیباییشناختیرابهضد
آنبدلکنند.بهنظرمیرسدالگویایستایمنظرهنگر

نمیتوانداینپویاییرابهحسابآورد.
5.اگربپذیریمکهآثارهنریبهنحویازانحانشانی
ازمعنابخشیانسانیرابرپیشانیدارند،حتیاگراین
معنابخشیدرحدگزینششیئیطبیعییامصنوعو
هنر»خواندن«آنیاقراردادنشدر»بافتار«یهنری
پیشفرضهای پارهای از اگر و باشد، نمایشگاه نظیر
مابعدالطبیعییاالهیاتیدربارهطبیعتمبنیبراینکه
امورطبیعیحاکیازقصدیامعناییهستندصرفنظر
آثار میان دیگری تفاوت به میتوانیم گاه آن کنیم،
ارجشناسی تعمیم که ببریم راه طبیعی امور و هنری
رادستکممسئلهدار بهدیگری یكی زیباییشناسانه
میکند.ازآنجاکهامرطبیعیدرایندورنماحامل
قصدیامرادینیست،مجالفراختریرابرایمواجههو
معنابخشیمخاطبفراهممیآوردوبهتبعآنارتفاعو
گسترهپروازتخیلرانیزبیشترمیکند.درستاست
کهدرمواجههبااثرهنرینیزضرورتادربندقصدیامراد
پدیدآورندهنیستیموحتیممكناستاصوالآنرادر
راحتی به اما ندانیم، ذیمدخل اثر تفسیر و تجربه
که را بیناالذهانیای معنایی هالههای نمیتوانیم
پیراموناثررافراگرفتهاندوبهدرجاتبهتجربهوتفسیر

اثرسمتوسومیدهندنادیدهبگیریم.بههرحال،شاعر
معانیاند، آبستن پیشاپیش که میکند کار کلماتی با
نقاشنیزاززبانرنگونقشبهرهمیگیردکهپیشاپیش
داللتمنداست.همینمطلبدرموردهنرهایدیگرنیز
صدقمیکندکههمگیدرشبكهداللتهاییازپیش
و نیستند آن بند در لزوماً گرچه دارند، قرار موجود
میتوانندبهدرجاتازآنفراترهمبروند.طبیعتهم
از تاریخی و نیست دستنخورده و بكر طبیعت البته
معانیوتداعیهابرآنبارشدهاست.اماعلیاالصولبه
مجال پیشفرض، دو آن به توجه با میرسد نظر
جنس از لزوماً که میدهد مواجهاتی برای بیشتری
مواجههبااثرهنرینیستند.بهگفتههپبرن،اگریک
عینطبیعیویکعینمصنوعراکهبهطورهمسان
که است گمراهکننده بگیریم، نظر در ادراکمیشوند
نظر مورد عین ندانیم اگر ندارند. هم با فرقی بگوییم
مصنوعیاطبیعیاست،نمیتوانیمبدانیمکهچگونهبه
شكلدرستیآنراارزیابیکنیم.اگرهمبهاینتفاوت
واقفباشیم،ایبساواکنشمانبههرکدامتفاوتکند.
منشاوتاریخعیندرارجشناسیدرستشنقشمحوری
بافشارنیروهای دارد.مثاًل،فرقاستبینسنگیکه
زمینشناختیجلوهایخاصپیداکردهوسنگیکهبا
است یافته کیفیتی چنین مجسمهساز مهارت
صرفا نگرش بر مبتنی ارجشناسی ضعف .)Ibid,301(

عناصر این که طبیعی امر و هنری اثر به فرمالیستی
بافتاریرانادیدهمیگیردازهمینجاناشیمیشود.

علیرغمتمامآنچهگفتهشد،نبایدازخاطربردکه
اینتمایزهامیانارجشناسیهنروارجشناسیطبیعت
باب از درجه. یک به و همواره نه برقرارند، »عمدتاً«
دهههای در نوظهور هنری قالبهای برخی در مثال،
بهچشم قاب ازچارچوب رفتن فراتر به اخیرگرایش
میآید.اتفاقاًدرهنرهاییکهزمینوطبیعتجزوعناصر
میتوان است. پررنگتر گرایش این آنهاست مقوم
بسیاریازآثارهنرزمینیاهنرخاکییاهنرمحیطیرا
را طبیعت و هنری اثر میان مرزهای که آورد مثال
اوصاف از بخشی پذیرای ودستکم کمرنگمیکنند
آثار برخی به یامیشود ارجشناسیطبیعتمیشوند.
هنرتعاملیاشارهکردکهدرآنهاتمایزمیانآفریننده
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ومخاطبتحلیلمیرودوناظروعاملدرهمآمیخته
میشوند.همچنین،میتوانیمبهپارهایازآثارنقاشی
)یاپارهایفیلمها(اشارهکنیمکهدرآنهاقابتصویربه
فضای به محصوریت، الغای جای به که است گونهای
بیرونازقاباشارهداردوتخیلمخاطبرابرمیانگیزد

تادرآنفضاینامحدودسیرکند.

کالم آخر: یا این یا آن؟
آنچهگذشتازکاستیهاومحدودیتهایالگوییاز
ارجشناسیطبیعتحكایتمیکندکهقائمبهمولفههای
ارجشناسیهنر،بهویژههنرهایدیداری،است.شایددر
مقامجمعبندیبتوانگفتکهمشكلاینالگو،خصوصاً
زمانیکهازحیثهنجاریموردنظرباشد،ایناستکه
تجربه فراخنای که آن از تنگتر دارد دامنهای
تجربه قیود بسیاری از که را طبیعت زیباییشناسانه
زیباییشناسانههنرآزاداستدربربگیردوطبیعترااز
آنحیثکهطبیعتاستـونهصرفاًازآنحیثکهبا
هنرقرابتداردـارجشناسد.همینآزادیاستکهنزد
دانلد باد، ملكم نظیر زیباییشناسانطبیعت از برخی
هپبرنواندروفیشریکصفتممیزارجشناسیطبیعت
بهشمارآمدهاست.ازبابنمونه،ملكمبادمیگوید:»...
ارجشناسیزیباییشناسانهطبیعتازآزادیایبرخوردار
استکهازارجشناسیهنریدریغشدهاست،واقعیتی
زیباییشناسانه ارجشناسی برای الگویی کهجستجوی
طبیعت)بهخصوصمحیططبیعی(راکهنشاندهد
امریکهدرمورد چهچیزرابایدارجشناختوچگونهـ
آثارهنریدرکخوبیازآنداریمـبدلبهطلبیواهی
Carl- همچنین،بنگریدبه.Budd 2005,147( میکند«
این جلوههای باد .)  son and Berleant 2004,20-21

مقام در آدمی که بیند اینمی در ازجمله را آزادی
ارجشناسیطبیعتمیتواندهرموضعوجایگاهیاختیار
کند،درهرجهتیحرکتکند،ودرهرزمانیازشبیا
روز،درهروضعیتجویوبابهرهگیریازهردستگاه
به آزادی کنار در باد بشناسد. ارج را طبیعت حسی
ویژگیدیگریازارجشناسیطبیعتاشارهمیکندکه
همانانسبیتاینارجشناسیاست،چهازحیثزمانیو
چهازحیثمشاهدتی.مثالیکهاومیآوردزیبادیدن

چشم با آن ندیدن زیبا و میكروسكوپ زیر شن دانه
غیرمسلحاست.

باید را هنری اثر بر مبتنی الگوی آیا قرار، این از
مردودشمردوکنارنهاد؟پاسخاینپرسشمنوطاست
بهاینکهچهانتظاریازاینالگوداشتهباشیم.اگراز
منظریتمامیتخواهانهمدعیباشیمکهاینالگوالگویی
بسندهاستوحقمطلبرادرارجشناسیطبیعتازآن
حیثکهطبیعتاستادامیکند،پاسخمثبتاستبه
همهدالیلیکهذکرشد.امااگراینالگوراتنهایکالگو
از برخی که نگرشی آوریم- شمار به الگو یگانه نه و
 زیباییشناسانطبیعتنظیربادواستكربهآنقائلاندـ
آنگاهپاسخمنفیاست.برایناساس،بهجایآنکه
عین در میتوانیم بگذاریم، کنار را بحث مورد الگوی
بیندیشیم امكانهایی به آن، ازمحدودیتهای آگاهی
کهاینالگوبرایارجشناسیطبیعتبهدستمیدهد.
اگربپذیریمکهنسبتمیانتجربههنروتجربهطبیعت
نسبتیدوسویهوازجنسبدهبستاناستبهاینمعنا
کههمتجربهطبیعتمیتوانددرتجربههنراثربگذارد
پیش را نظر این حتی )برلینت سازد مایهور را آن و
الگوی میتواند طبیعت »زیباییشناسی که مینهد
هم و )Berleant 1992, 171(»باشد هنر ارجشناسی
برای تازهای افقهای و امكانها میتواند هنر تجربه
تجربهطبیعتفراهمآوردوحتیفراترازاین،چیزیبه
گراهام به بنگرید مثال، باب )از کند اضافه طبیعت
250،1395-253(،آنگاهمیتوانیم،فیالمثل،الگوی
را طبیعت ارجشناسی امپرسیونیستی یا فرمالیستی
گشایندهراهیبرایبرجستگیبخشیدنبهوجوهفرمال
به تبعآنهم به و بدانیم ازطبیعت ادراکاتخویش
تجربهادراکیوهمبهتجربهارجشناسانهخویشازآنچه
متعلقبهطبیعتاستعمقببخشیم.بیانرسایاین
کتاب بر برلینت و کارلسون مقدمه در نگرش
زیباییشناسیمحیطهایطبیعیآمدهاستآنجاکه
بااشارهبهاینسخنمشهوراسكاروایلدکه»طبیعت
میکند«، تقلید هنر از زندگی[ دقیقتر، عبارت ]به
روایتهایی میگویند:»...داستانهایطبیعتمیتوانند
براینظمبخشیدنبهتجربههایماازطبیعتشوند.به
درک برای چارچوبهایی میتواند درام شكل، همین
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که آورد فراهم نظرگیر یا پرتوان طبیعی رخدادهای
ممكناستدرغیراینصورت،مانندامرواال،ازتوانما
براینظمبخشیدن،دربرگرفتنوارجشناختنآنها
هم دبوسی، آثار در مثاًل موسیقی، حتی روند. فراتر
میتواندمنعكسکنندهادراکماازآب،مهتابوابرها
نوع این بگذارد. تأثیر آن بر است قادر هم و باشد
دسترسیبهمحیطهاازطریقهنرهامیتواندبهشدت
چگونگی بر بنابراین، و، آنها تجربه نحوه بر
ارزشگذاریشانتأثیربگذارد.بهایناعتبار،هنرمندان
میتوانندکاوشگرانطبیعتباشند،درستهمانطور
سرتاسر و انسانی روابط انسان، نفس  کاوندگان که
.)Carlson and Berleant 2004,25(»محیطاجتماعیاند
ازاینقرار،بیراهنیستاگربگوییمنهرواستدرطبیعت
بهچشمآینهدارهنرنظرکنیمنهروایتهنررابهچشم
آینهدارطبیعتبنگریم.چهبسادرستترآنباشدکه،با
یاریگرفتنازتعبیریکانتی،ازنوعیبازیآزادمیان

طبیعتوهنرسخنبگوییم.

پی نوشت
1. aesthetics of nature
2. appreciation
3. picturesque
4. artwork model/ art-centered model
5. object model
6. landscape model
7. environmental or ecological model
8. immersion or engagement model
9. mystery model
10.-استکر-در-رد-تلقی-ای-که-طبیعت-را-به-معنای-واقعی-کلمه-
هنر-محسوب-می-کند-دالیلی-چند-می-آورد:-1.-مخلوق-بودن-
)یا-مصنوع-بودن(-مستلزم-هنر-بودن-نیست،-2.-میان-نحوه-
خلق-طبیعت-و-نحوه-خلق-اثر-هنری-تفاوت-هست،-از-جمله-
این-که-طبیعت-مطابق-قوانین-عام-عمل-می-کند،-ولی-هنرمند-
معموالً-از-روی-گزینش-و-با-نظر-به-مقاصدی-دست-به-عمل-
می-برد،-3.-اگر-خالق-از-آفرینش-مخلوقات-قصد-یا-مقاصدی--
هم-داشته-باشد،-محتوای-این-قصد-یا-مقاصد-بر-ما-پوشیده-
مجال- دالیل- این- بررسی- -.)Stecker 2005,18( است-

گسترده-ای-می-طلبد.-در-این-جا-همین-قدر-می-توان-گفت-که-
بخواهیم- که- این- مگر- است،- معتبر- دلیل-نخست-مجموعا-
مفهوم-هنر-را-چنان-بسط-دهیم-که-هر-گونه-ساختنی-را-در-
بر-بگیرد،-آن-هم-نه-فقط-ساختن-مقرون-به-دانش.-دلیل-دوم-
اما-دلیل-سوم-چندان-مجاب-کننده- اعتبار-دارد،- هم-در-کل-
بدانیم- هنر- را- چیزی- که- کرد- تصور- می-توان- زیرا- نیست،-
حتی-اگر-محتوای-قصد-آفریننده-اش-بر-ما-پوشیده-باشد-یا-به-

این-محتوا-دسترسی-نداشته-باشیم.
11. the picturesque eye
.Carlson and Berleant 2004,1212.همچنین،-بنگرید-به
13. Claud-eglass
14. Claude Lorrain )c.1600 –1682) 
15. motor intentionality
16. bodily intentionality
17. prise/grip
18. frameless
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