بررسی ارزش زیباشناختی عالمه طباطبایی

(ره)

وحید یادگاریسرور
شیما خدابندهلو

*

**

تاریخ دریافت۹۸/1/22 :
تاریخ پذیرش۹۸/6/16 :

چکیده

در این مقاله با بررسی زیبایی هنری و تبیین عناصر زیبایی هنری از دیدگاه عالمه طباطبایی ،میتوان تبیینی درستی از مرتبه
وجودی ارزش هنری ،ارایه داد .با روش تحلیلی -عقلی به بررسی نظریه زیباییشناسی از دیدگاه عالمه میپردازیم تا دیدگاه
عینیگرایی عالمه در فلسفه هنر روشن شود .نقش ناظر هنری در حکمت عملی و نظریه اعتباریات عالمه ،حائز اهمیت است
و ناظر اُبژه هنری ،درک حضوری از واقعیات پدیدههای هنری دارد .در مرحله بعد ،ناظر اُبژه هنری توسط علم حصولی،
پدیدههای هنری را در قالب قضایای هنری ،خبر میدهد .و برای شناخت درست ارزشهای هنری ،نیازمند شناخت واقعیات
هنری و همچنین نوع رابطه خاصی هستیم که میان واقع و ارزش هنری از نظر عالمه وجود دارد .بنابراین ،بدون شناخت واقع
هنری ،درک درستی از زیباییشناسی عالمهطباطبایی میسر نیست .در نهایت ،با توجه به تبیین فیلسوفان مختلف درباره عناصر
زیبایی و همچنین مبانی فلسفی عالمه ،جایگاه ارزشهای هنری عالمه در فلسفه هنر مشخص خواهد شد.
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مقدمه
در بحث معناشناسی زیبایی به تبیین ماهیت و
چیستی زیبایی ،که اهمیت بسیاری در قلمرو
یپردازیم تا اصول زیباییشناسی
زیباییشناسی 1دارد ،م 
منقح و قابل تمییز از امور دیگر باشد .در مرحله بعدی،
از حیث وجود شناختی به مسأله نگریسته و نحوه وجود
زیبایی بحث خواهد شد.

88

به طور معمول ،نظریههای گوناگون در پاسخ به پرسش
یشود که با دو اردوگاه
وجودشناسی زیبایی ارائه م 
یتوان نام برد .طرفداران
ذهنیتگرایی و عینیتگرایی م 
یسازد خود شیء
ذهنیگرایی مدعیاند آنچه زیبایی را م 
نیست ،بلکه نسبت آن با مخاطبش است .زیبایی عبارت
ی از
است از درک ذهنی از پدیدههای عینی که اگر آدم 
چنین ذهنیتی برخوردار نباشد ،زیبایی هم وجود ندارد .در
مقابل طرفداران عینیگرایی مدعی هستند خصوصیات
مقوم زیبایی ،خصوصیات خود آن شیء هستند قائالن این
نظریه معتقدند خاصیتی از اشیاء هست که آنها را زیبا
یسازد و زیبایی در خود شیء نهفته است ،حکم
م
زیباشناسی فقط مبتنی بر خصوصیات شیء است ،نه
ویژگیهای مخاطبان یا رابطه آنها با شیء (هاسپرس،
بیردزلی.)31 :1387 ،
برخی کوشیدهاند میان دو دیدگاه عینیگرایی و
یتوان
ذهنیگرایی جمع کنند و نظریهای ارائه دادهاند که م 
آن را نظریه دو قطبی بودن زیبایی نامید ،با این بیان که
زیبایی پدیدهای وابسته به دو قطب بیرون و درون شیء
است؛ یعنی نه صرفاً صفتی عینی است که مستقل از تجربه
کنندة آن باشد و نه امری ذهنی محض است ،بلکه آمیزهای
از هر دو است و از مجموع پدیده زیباییشناختی و بیننده
یآید (عبده.)21-23 :1999 ،
زیبایی به وجود م 
ممکن است این سؤال پیش آید ،نوع ادراک در
ارزشهای هنری چیست؟ برای چیستی ارزش هنری،
ناگزیر بایستی تعریفی از واقعیت هنری داشته باشیم تا
فهم درستی از ارزشهای هنری به دست آید .بر مبنای
دریافت حضوری ،انسان به نفس و افعال خویش علم
حضوری دارد و علم حضوری خطابردار و استدالل پذیر
نیست .بنابراین انسان در مرتبه ا ّول با حضور فعل هنری در
یکند ولی
نزد خویش ،واقعیت پدیدههای هنری را درک م 

هنگام اخبار از این واقعیات ،دریافت خود را در قالب
موضوع و محمول یا مسندالیه و مسند به صورت علم
یکند .در نهایت ارزشهایی از نوع؛ ایجاد و
حصولی بیان م 
َخلق معانی است که انسان از نبود به عالم بود ،انشاء
یکند .عدم توجه به دو نوع قلمرو ادراکی واقع و ارزش
م
هنری ،هر تفسیری از دیدگاه عالمه طباطبایی غیر از ابهام
چیزی برای خوانندگان در پی نخواهد داشت.
یتوان
زیبایی چیست؟ چه اصولی در یک اثر هنری م 
یشود و وجه تمایز اثر هنری
یافت که سبب هنری شدن ،م 
و حکم زیباشناسی از اثر غیر هنری و حکم غیر زیباشناسی
است؟ «زیبایی» ،اصل و ویژگی خاص هر اثر هنری است
اما اینکه زیبایی چیست؟ محل نزاع فیلسوفان هنر است تا
اصول زیبایی را در مکتب هنری خویش تبیین کنند.
مفاهیم ارزش زیباشناختی ،تجربه زیباشناختی ،حس
ی که در فلسفه هنر طرح
زیباشناختی و تمام مفاهیم 
یشوند .در دانش مدونی به نام زیباییشناسی بحث
م
یشوند .زیبایی ،خصوصیتی در اشیاء که مانند خواص
م
اشیاء فیزیکی و شیمیایی قابل مشاهده و اندازه گیریاند؛
نیست و حتی ناظران پدیدة اثر هنری در مورد زیبایی،
اتفاق نظر ندارند .بنابراین زیبایی از نوع چیزهایی نیست
که ما به طور معمول به منزلة یک شیء در مورد آن فکر
یکنیم.
م

چیستی زیبایی و عناصر آن

در تاریخ فلسفه هنر فیثاغوریان ،افالطون و ارسطو
درباره تناسب و تقارن به عنوان اصول زیبایی بحث کردهاند.
اما شواهد مکتوبی در باب دیدگاه فیثاغوریان در دسترس
نیست (افالطون .)576 :1367 ،افالطون در برخی از
کتابها و رسالههایش به بحث از زیبایی پرداخته است .در
یپرسد؟
رساله هیپیاس بزرگ ،سقراط از چیستی زیبایی م 
یتواند تناسب باشد .زیرا
سقراط عقیده دارد که زیبایی نم 
یشود که پدیدهها زیبا به نظر برسند چون
تناسب سبب م 
یتواند خود آن چیز باشد ،تناسب نیز
علت چیزی نم 
یشود
یتواند خود زیبایی باشد .وی در نهایت یادآور م 
نم 
که «آنچه که مفید است زیباست» .افالطون در «فیلبس»
یرسد که اشیاء زیبا ،جزء به جزء و با دقتی
به این نتیجه م 
یشوند که تناسب صحیح آنها را اندازهگیری
ساخته م 
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یکند و زیبایی ،اندازه یا وابسته با اندازه
ریاضی معلوم م 
است (همو.)1814-1801 :
اصل تناسب در میان اندیشمندان مسلمان ،نزد
ابنسینا به طور جدی در «رساله فی ماهیه العشق» در
بحث عشق به چهرههای زیبای انسانی پرداخته است.
یکند که نفس مجرد انسان از محسوساتی
ایشان یادآوری م 
که دارای مزاج و طبیعت نیکو و ترکیب شایستهاند،
تأثیرپذیری دارد در این رساله به سنت ارسطو و فیلسوفان
یکند و اصول سه گانه «نظم ،تألیف
قرون وسطی اشاره م 
یشمارد و نفس مجرده
و اعتدال» را برای زیبایی بر م 
انسان همواره به هر چیزی که این سه مالک را داشته باشد
جذبه و دلربایی داشته است (ابنسینا.)17 :1953 ،
از دیدگاه عالمه ،زینت همان آرایهای است که انسان
ی برد طوری که
برای آراستن خویش و اشیاء دیگر به کار م 
یدهد و حالت دلربایی دارد.
دلها را به سمت خود سوق م 
به عبارت دیگر کلمه زینت به معنای هر امر زیبایی است
یبخشد و
که وقتی اضافه به چیزی شود ،جمالی به او م 
یکند
رغبت هر کسی را به سوی آن جلب م 
(طباطبایی .)514 :1387،عالمه در جای دیگر تعریفی از
زینت به طور ذیل آورده است؛
«زینت ،هر چیز زیبا و دوست داشتنی است که
یشود و به آن زیبایی
ضمیمه چیز دیگری م 
یدهد و
یبخشد و آن را مرغوب و محبوب قرار م 
م
یکند.
طالب زینت به طمع رسیدن به آن حرکت م 
و   در  نتیجه از فواید آن چیز هم ،نفع خواهد برد».
(طباطبایی    .)434 :1374 ،
کلمه زینت به معنای به نوعی مخصوص خود را
آراستن است و چه بسا منظور از آن ،وسیله آرایش باشد
و به این منظورش استعمال کنند و آرایش ،عبارت از آن
است که چیز مرغوبی را ضمیمه چیز دیگری کنند تا
مردم به خاطر جمالی که از این ضمیمه حاصل شده،
مجذوب آن چیز شوند (همو .)288 ،بنابراین کلمه زینت
هر چیز زیبایی است که به وسیله آن چیز دیگری را
یسازند .زینت بدون مادیات
یدهند و زیبا م 
آرایش م 
فرع بر این است که در دل بشر و در نظر او محبوب
باشد ،دل او به آنها وابستگی و تعلق یافته و در نتیجه
سکونت و آرامش در دل حاصل شود (همو.)322 ،

کلمه «الزین» در مقابل معنای «الشین» است و به
معنای کارها و چیزهایی است که عیب و نقص را از بین
ببرد و الشین به معنای هر چیزی است که سبب رسوایی
و نقص و نفرت انسان و اشخاص از او بوده باشد و این زینت
از مهمترین اموری است که اجتماع بشری بر آن اعتماد
ی است که هیچ وقت از هیچ جامعهای
یکند و از لوازم 
م
یگردد ،به طوری که فرض نبودن آن در یک
منفک نم 
جامعه ،مساوی با فرض انعدام و از بین رفتن اجزای آن
جامعه است (همو.)99 ،
هر امر زیبایی که ضمیمه امور شود و سبب جذابیت و
یشود .مقصود از امر زیبا
دلربایی گردد ،زینت ،محسوب م 
یباشد و از این رو،
در تعریف زینت همان وصف ُحسن م 
یتوان از زیبایی به دست داد .زینتی که
تعریف دقیقی م 
آرایهای باشد که شیء به واسطه آن مزیّن گشته و دلربایی
کند و دل بیننده را جذب خود کند یا زینت عبارت است
از آرایهای که ایجاد جذبه کرده و عیب و نقص را دور سازد.
«حسن» یعنی
در این صورت مفهوم زینت با یکی از معانی ُ
«زیبایی صوری و حسی» چه به لحاظ تعریف و چه به
لحاظ مصداق ،مرز بسیار نزدیک و مشترکی خواهد داشت.
به عبارت دیگر ارکان به کار رفته در تعریف زینت یعنی
«دلربایی» و «جذبه» که سبب سکونت و آرامش بیننده
یشود ،یک قید مهم در تعریف زیبایی
ناظر آثار هنری م 
یتواند باشد.
م
ی شیء متصف به ُحسن و زیبایی
در نهایت؛ هنگام 
خواهد شد که واجد تناسب اجزا با یکدیگر و با غایت بیرون
ی زیبا خواهد بود که آرایهای دلربا و
از ذات باشد و هنگام 
مجذوبکننده با آن باشد .بر این اساس ،یک منظره زیبا
چه در طبیعت و چه برساخته دستان هنرمندان باشد ،در
حالی که دارای ُحسن ،به معنای تناسب و هماهنگی است،
توأمان آرایهای در خود دارد که بیننده را مجذوب کرده و
یگردد.
در نهایت باعث آرامش و سکینه م 
در نهایت؛ ویژگی زیبایی حسی از نظر عالمه طباطبایی
یتوان بازگو کرد:
را بدین صورت م 
.۱تناسب و هماهنگی :این ویژگی تا اندازهای به هماهنگی
یگردد و همچنین
یان اجزای یک پدیده باز م 
نسبت م 
منوط به سازگاری همه اجزاء با غایت موجود در خارج از
۲
ذات آن شیء است.
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ی که غایت یک شیء حاصل شد
 .۲تمامیت :هنگام 
و محتاج چیزی از خارج خود نباشد تمامیت یعنی کمال
یآید.
شیء مربوطه به دست م 
 .۳آرایهی دلربا :نوعی آراستگی شیء است و عیب و
یشود انسان
نقض ظاهری را از آن دور ساخته و سبب م 
به تناسب اقتضائات طبع و ذوق خود مجذوب آن شیء
گردد.
در نتیجه هر شیئی که این سه ویژگی داشته باشد
یشود اما باید توجه داشت که
وصف زیبایی به آن اطالق م 
دو شاخصه ا ّول که از مق ّومات مفهوم زیبایی است؛ باید به
طور مستقل از بیننده در اثر هنری خارجی وجود داشته
باشد و ویژگی سوم به تشخیص و ادراک مربوط است که
این ویژگی به مسأله «بیننده اثر هنری» مربوط است .در
یآید.
اینجاست که بحث انسان و خالق اثر هنری به میان م 
با ویژگی سوم ،مقایسه و انتخاب و لذت بردن بیننده و ناظر
یآید و هر گونه حکم زیباشناختی،
اثر هنری نیز به میان م 
از رهگذر کاربست این وجوه در کنار هم صادر خواهد شد.
یتوان نتیجه
به عبارت دیگر ،با توجه با اصل سوم زیبایی ،م 
گرفت درک و فهم انسان در َخلق آثار هنری مهم است.
ی که از نظر عالمه ،دریافت حضوری است 2.نه
درک و فهم 
تنها ،درک آراستگی بلکه هر نوع درکی در نظام فکری
یگیرد و
عالمه طباطبایی بر اساس درک حضوری شکل م 
آن درک ،به این صورت است که انسان در مرتبه اول با
یکند و
پدیده هنری اعم از طبیعی و مصنوعی ،برخورد م 
در این مرحله ،درک حضوری از آن پدیده هنری برای
یشود و عناصر زیبایی در مرحله بعد از
انسان حاصل م 
یگیرد که در هنگام
درک حضوری برای انسان شکل م 
خبر از آن پدیده زیبایی ،به صورت قضایای هنری 3خبر
یشود و واقع درک آراستگی و واقع عناصر هنری در
داده م 
نگاه عالمه طباطبایی به همان درک حضوری و حضور آن
پدیده هنری به عینه و بدون کم و کاست در نزد ناظر
پدیده هنری است.
با توجه به ویژگی و اصل سوم زیبایی (آرایة دلربایی)
چارهای نیست غیر از اینکه موضوع بیننده-فاعل شناسا و
دریافت کننده زیبایی -را به میان آوریم .به هر تقدیر ،این
انسان باشعور است که از دریافت صورت زیبا ،احساس ّ
لذت
یکند و این ناظر اثر هنری است که فارق از شیء بیرونی
م

(اُبژهی اثر هنری) به فراخور طبع و ذوق خود واکنش نشان
یبیند ،از آن
یدهد و چون آن را مطلوب طبع خود م 
م
ّ
یبرد .برای نمونه با رویت تصویر چهره زیبای انسانی
لذت م 

در یک اثر هنری ،حاکی از هماهنگی و سازگار بودن اجزای
صورت است که زیبایی صورت ،محصول دو امر خواهد بود
هر کدام از اعضاء صورت ،طوری خلق شدهاند که انتظار آن
یشود و بیننده چنین
یرود و غایت آن محسوب م 
م
صورتی ،مجذوب آن خواهد شد .در همان زمان با اثر هنری
دلخراش که با طبع و ذوق انسان مالیمت ندارد ،روبهرو
شود ،دست به انتخاب زده و حکم زیباشناختی «من
یکند.
دوست دارم» را در واکنش به چهره زیبا ،صادر م 
در مجموع ،زیبایی یک امر عینی و خارجی بوده و
مستقل از انسان وجود دارد ولی درک و فهم زیبایی حسی،
همواره همراه با کیفیات نفسانی ُمد ِرک بوده و با تأثیر
مستقیم طبع ،ذوق و نیاز فطری زیباشناختی ،حاصل
یشود .همین اصل زیبایی ،سبب درک و فهم و ّ
لذت برای
م
یشود .با توجه به هدف
فاعل شناسا و ناظ ِر اثر هنری م 
تحقیق و به منظور درک درستی از ارزشهای هنری از
منظر عالمه ،ضروری است درباره چیستی واقع و ارزش
هنری و مرتبه وجودی ارزشهای هنری ،تت ُّبع علمی
صورت گیرد .به نظر نگارنده ،شناخت واقعیات هر شیء از
یشود
نظر عالمه توسط علم حضوری برای انسان حاصل م 
یپردازد
و علم حصولی نیز به محموالت گزارههای هنری م 
که محل نزاع مکاتب هنری است.

ناظر اُبژه هنری ( ُمد ِرک زیبایی)

ناظر اثر هنری در اولین مرحله با امور محسوس
یشود و انسان از طریق حواس پنجگانه با
خارجی مواجه م 
یکند و هر نوع اتصالی
شیء زیبای خارجی ،ارتباط برقرار م 
یگیرد.
با اُبژه خارجی تحت یکی از قوای نفس قرار م 
دستگاه ادراکی انسان در شناخت زیبایی دخالت دارد،
صرف برخورد با شیء زیبای خارجی منجر به درک زیبایی
یشود همانطور که برخی از فیلسوفان تجربی مسلکی
نم 
مانند هیوم قائل هستند .بلکه بعد از ارتباط با خارج و درک
حضوری واقع اثر هنری نزد نفس انسان و با شمردن
یت و آرایه دلربایی به صدور حکم
شاخصهای تناسب ،تمام 
یپردازد.
زیبایی -شناختی اشیاء ،م 
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بديهى است كه نوع ارتباط فكرى بين انسان و شىء از
اشياء به نحوه وجود و واقعيت آن شىء ،بستگى دارد؛ مث ً
ال

اگر شيئى از نوع اجسام است ناچار بايد ارتباط جسمانى و
مادى  بين انسان و آن شىء برقرار شود و احساس و
آزمايش عملى همان ارتباطات مادى است كه دستگاه فكر
با اشياء پيدا مىكند و اگر آن شىء وجود نفسانى دارد بايد
به مشاهده حضورى و نفسانى كه يگانه وسيله ارتباط ذهن
با آن شىء است ،پرداخته شود و اگر آن شىء كيفيت
عقالنى  دارد يعنى  حقيقتى  است كه عقل با ا ِعمال قوه
انتزاع آن را يافته است بايد با سبك قياس و برهان -و
تحليل عقالنى مورد بررسى قرار گيرد (طباطبایی:1364 ،
.)22
نفس پس از مرحله توجه و آگاهی و علم حضوری به
آن چیزی که در ارتباط با خارج به دست آورده است و بعد
از قطع ارتباط حواس ،با خالقیت خود و با توجه به صورتی
که از خارج گرفته است صورت حصولی آن را تحت عنوان
یکند که از آن تحت
«وجود ذهنی ماهیت» بازآفرینی م 
یشود .به دیگر سخن «علم
عنوان «علم حصولی» یاد م 
حضوری به اشیاء خارجی ،به واسطة قوه خیال ،تبدیل به
علم حصولی و تصویری شده و آن گاه به حافظه (مخزن
ییابد» (طباطبایی 83 :1387 ،و همان،
خیال) انتقال م 
.)137 :1388
ادراک خیالی در پی ادراک حسی و ارتباط با خارج
یگردد ولی بقای آن منوط به بقای ارتباط با
حاصل م 
خارج نیست ،یعنی با پیدایش صورت حسی در قوه حاسه،
یآید و با از بین رفتن
صورت دیگری در قوه خیال پدید م 
صورت حسی ،آن صورت خیالی ،باقی خواهد ماند و هر گاه
یتواند آن شیء خارجی را نزد خود
انسان بخواهد ،دوباره م 
احضار کند.
بنابراین فرق صورت  حسی با خیالی اوالً صورت حسی
یشه
روشنتر از صورت خیالی است دوم :صورت حسی هم 
یشود و سوم اینکه ادراک
با وضع و مکان خاص احساس م 
حسی مشروط به تماس و ارتباط اندامهای حسی با خارج
است و با قطع از خارج ،صورت حسی نیز بر خالف صورت
یرود .سر آغاز زیبایی از طریق ادراک
خیالی از بین م 
حسی است.
قوای ُمدرکه حیوانی ،در یک تقسیمبندی ،به قوای

یشود .قوای
مدرکه ظاهری و مدرکه باطنی تقسیم م 
مدرکه ظاهری همان حواس پنجگانه :بینایی ،شنوایی،
بویایی ،چشایی و المسه است و قوای مدرکه باطنی شامل
متخیله و
حس مشترک ،خیال ،واهمه ،متصرفه ،متف ّکره و
ّ
حافظه است .حواس باطنی یا مد ِرکاند یا کمک کنندهی
ادراکاند .قوه ادراکی اگر مدرک صور باشند «حس
یشود و این قوه مخزنی دارد که صور را
مشترک» نامیده م 
یکند که آن را «خیال» گویند و اگر قوه
در آن نگه داری م 
ادراکی مدرک معانی جزئی باشد ،از آن به «واهمه» تعبیر
یکند،
یشود واهمه نیز مخزنی دارد که معانی را حفظ م 
م
یشود و قوهای که در صور
منبع واهمه «حافظه» نامیده م 
متصرفه نامیده
و معانی حاصل در نزد نفس تصرف کند قوه
ّ
متصرفه اگر به استخدام واهمه درآید،
یشود و همین قوه
م
ّ
«متخیله» و اگر به استخدام عقل درآید« ،متف ّکره» نامیده
ّ
یشود.
م
عالم خیال یا مثال بر دو قسم است؛ مثال متصل و
مثال منفصل .که هر دو عالم مجرد از مادهاند مثال متصل
قائم به نفس و مثال منفصل؛ خارج از نفس است .عالمه نیز
یکند:
در تعریف عالم مثال ،به دو مثال اشاره م 
«عالم مثال را به مثال اعظم ،که قائم به
نفس خویش است و مثال اصغر که قائم به نفس
انسانی است و نفس در آن به هر نحو که بخواهد
تصرف
بر حسب انگیزهها و دواعی مختلف
ّ
یکند و گاه صورتهای حقیقی نیکو و گاه
م
یکند،
صورتهای غیرحقیقی از آن ایجاد م 
تقسیم کردهاند( ».طباطبایی.)417 :1387 ،
صورت مجردی که در فرآیند ادراک حسی نزد نفس
یشود ،صورت مثالی یا صورت خیالی است .در
حاضر م 
عالم مثال صورتهای جسمانی وجود دارند که در معیت
ماده و بدن انسان نیستند و در عین حال ،موطِن این صور
در نفس انسان نیست ،بلکه منفصل از انساناند که
ی این عالم ،را عالَم خیال منفصل
اندیشمندان اسالم 
ینامد.
م

دریافت حضوری واقعیت هنری

«شناخت واقع» از اساسیترین موضوعات تفکر بشری
بوده و هست .یکی از ارکان شناخت مطابَق و َمحکی
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قضایاست؛ زیرا اگر«واقعیت» عبارت از «تطابق اندیشه با
یتوان
واقع» است .بدون تفسیری دقیق  -جامع از واقع ،نم 
از حقیقت ،ارزشهای هنری ،سخن گفت .به عبارت دیگر؛
در هر مطابقت و حکایتی ،سه رکن؛ مطاب ِق ،مطابقت و
مطابَق یا حاکی ،حکایت و محکی وجود دارد .مطاب ِق و
حاکی همان اندیشهها و قضایای ذهنی ،مطابَق و محکی
یکند .مطابقت
قضیه از آن حکایت م 
همان واقع است که ّ
و حکایت همان نسبت بین مطاب ِق و مطابَق یا حاکی و
محکی خواهد بود .با خلل در یکی از این ارکان مفاهیم
صدق و کذب و حقیقت دارای ابهام است« .واقع» و «نفس
االمر» به عنوان محکی و مطابَق قضایا ،یکی از ارکان
شناخت بشری بوده و جزء مباحث معرفتشناسی است.
انسان رئالیست و حقیقتجو گریزی از تحلیل ،تبیین و
پذیرش آن ندارد .با ت ّوجه به تفسیری که عالمه از نفساالمر
داشتهاند واقعیت هر چیزی را باید متناسب با وعاء همان
چیز درک کرد و صدق و کذب با مالحظه همان مطابَق
معنا خواهد داشت (طباطبایی ،بیتا 84:و .)79
از نظر عالمه «واقع» به دو معنای اخص و اعم به کار
رفته است .معنای اخص برای امور نفساالمریّه و لوازم
یباشد که مفاهیم اعتباری جزء آنهاست .و
عقلی ماهیات م 
معنای اعم به معنای ثبوت واقعی در مقابل ثبوت اعتباری
(معقوالت ثانی فلسفی و منطقی) بوده ،این معنا اعتباری و
یباشد .ثبوت عام شامل
فرضی نیست بلکه ریشهدار م 
ماهیات و مفاهیم انتزاعی فلسفی و
وجودهای خارجی و
ّ
«نفس االمر» است.
علت وجود تمام مفاهیم هنری به خاطر حضور
واقعیتی ،پیش نفس است .معانی اعتباری با واقعیات خود
عالم مخصوص خود نزد نفس موجودند و این یک نحو
در ِ
ً
علم حضوری است .مثال حقیقت موسیقی ،شعر ،نقاشی،
خطاطی ،عدالت ،راستگویی ،شجاعت ،تقوا و  ...برای انسان
روشن است چون اصل این مفاهیم  به حضور نزد نفس
است پس آنها  قابل شناخت هستند و همه فیلسوفان هنر
قبول دارند موضوعات هنری واقعی هستند تنها بحث بر
سر واقعی یا اعتباری بودن محموالت گزارههای هنری
(ارزش های هنری) است .از نظر نگارنده در اعتباریات،
نفس با واقعیت خارجی اتصال وجودی پیدا کرده و از آنجا
که در قلمرو علم حضوری ،هیچ قوهای وجود ندارد لذا

یتوان یافت و دریافت حضوری و
استداللهای منطقی نم 
اصول کلی هنری ،مربوط به علم حضوری است .رابطه
محموالت اعتباری مانند هنر و اخالق با موضوعات واقعی
آنها ،مثل رابطه موضوع و حکم است (سبحانی:1361 ،
15-23؛ همو165 :1360،و  )268سپس نفس صورتی از
آن واقعیت را به وسیله   قوه مدرکه یا قوه خیال تهیه
یکند .کار قوه مدرکه یا قوه خیال ،صورتگیری و
م
عکسبرداری از واقعیات و اشیاء است .تمام تصورات ذهنی
موجود در حافظه انسان به وسیله این قوه تهیه شده است.
یتواند تصوری تولید کند .تنها
این قوه از طرف خود ،نم 
ی تواند انجام دهد این است که پس از اتصال
کاری که م 
وجودی نفس با واقعیت خارجی و دریافت صورتی از
واقعیت خارجی و دخل و تصرف در آن صورت خارجی و
ایجاد صورت جدیدی از آن و حفظ آن در حافظه است.
بنابراین ،اتصال و ارتباط وجودی آن با واقعیتی از واقعیت
ی است که خود نفس با آن واقعیت ،اتصال
ها ،هنگام 
یتوان گفت شرط اصلی پیدایش
وجودی پیدا کند .پس م 
تصورات اشیاء و واقعیت ها برای ذهن ،اتصال وجودی با
یشود ،نفس آن را به علم
نفس است و این اتصال موجب م 
حضوری در نزد خود ،بیابد (طباطبایی ،بیتا.)190 :
مطابق این نظریه ،مبنا و مأخذ تمام دریافتها و
آگاهیهای انسان نسبت به دنیای انفسی و آفاقی دریافت
حضوری است .تمام ارزشهای هنری در مرتبه بعد از
یآید.
دریافت حقایق توسط نفس بسیط انسان به وجود م 
ِ
واقعیت حقایق اخالقی عین واقعیت نفس است و فاعل
ادراککننده بدون وساطت تصویر ذهنی ،واقعیت حقایق را
یکند .درست مثل زمانی است که تصمیم به کاری
درک م 
یگیریم یا ّ
یدهد؛ در این موارد،
ی به ما دست م 
لذت و الم 
م
هیچگونه تصور و واسطهای بین نفس و این قبیل کارها
واقعیت تصمیمّ ،
ِ
لذت و الم را به روشنی پیش
وجود ندارد.
یکنیم .به عبارتی ،دریافت انسان از حقایق
خود دریافت م 
ی و صنعتی نیست.
انفسی و آفاقی به مثابه شناخت علم 
نفس به دلیل تجردش از خصوصیات زمان -مکان،
ابعاد -امتداد و فواصل؛ واقعیات را به صورت ،حضور پیش
ییابد بنابراین دریافت نفس از حقیقت خود ،قوای
خود م 
نفسانی ،افعال و کارهای خود و ابزارهایی که این کارها را
یدهد حضوری و وجدانی است
به وسیله آن انجام م 
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ِ
واقعیت
(طباطبایی ،بی تا .)199 :هنگام دریافت حضوری،
حقایق از واقعیت نفس پنهان نیست گاهی واقعیت چیزی
با واقعیت نفس اتحاد حقیقی داشته مثل علم حضوری
نفس به خود یا اینکه واقعیت مورد نظر فرع وجودی وی
است .مثل دریافت حضوری حقایق هنری ،اخالقی و
حقوقی ،که بدون مالحظه زمان  -مکان خاص نزد نفس
حاضراند .با توجه به این نکته ،اگر احوال انفسی را مطمح
نظر قرار دهیم ،خواهیم دید-الاقل در سنتهای بزرگ
عرفانی -این حالت را عروج نفس 4دانستهاند (استیس:1367،
ی محتویات تجربی ذهن را تعطیل یا
 .)150فردی که تمام 
طرد کرده باشد ،به وحدت محض ،به آگاهی ناب (بساطت
یرسد.
نفس) م 
یگیرند؛
افعال خارجی انسان صورتهای گوناگونی م 
مث ً
یتواند به دو صورت
ال فعلی در زمان های متفاوت م 
زشت و زیبا باشد .اصل وجود این فعل (واقعیت فعل) را
یکند .نفسی که
نفس با دریافت حضوری و شهودی درک م 
با حقایقی برخورد کرده ،سپس با علم حصولی و به شیوة
یپردازد و از این طریق
انتزاع به اعتبارسازی حقایق م 
ی (معقوالت ثانی فلسفی) ساخته که نسبت به
مفاهیم 
فعالیت بعدی
حقایقی دریافتی در درجه د ّوم قرار دارند .در ّ
با علم حصولی و از طریق انتباع ،ارزشهای هنری ،اخالقی
و مفاهیم ثانی منطقی را اعتبار خواهد کرد و این مفاهیم
در درجه س ّوم حقایق قرار دارند .نفس با انتباع ،متابعت،
مقایسه و سنجش حقایق دریافتی خود به خلق ارزشهای
یپردازد .از
هنری ،اخالقی ،حقوقی و اجتماعی و  ....م 
دیدگاه عالمه طباطبایی ،برای این که بتوان حقیقت هر
پدیده ای را که با درک حضوری دریافت کردهایم را بیان
کنیم بایستی در قالب علم حصولی در آوریم و در علم
حصولی چیزی به عنوان موضوع آن پدیده (واقع پدیده
هنری) و چیز دیگری به عنوان محمول جمالت هنری
است که از بخش محموالت جمالت هنری برای انگیزش و
ی شود که
تحریک مخاطبان هنری به سوی آن ،استفاده م 
خود از نکات بسیار م ّهم در حکمت عملی است .مانند «آن
نقاشی یا کوه زیبا است» ،در این جمله نقاشی یا کوه،
پدیده هنری است و زیبا محمول جمله هنری است که
برای تحریک مخاطب هنری در مقام عمل از آن استفاده
یشود.
م

علم حصولی بودن ارزش هنری

با توجه به مقدمات گفته شده؛ به واقعیاتی که عین
یتوانیم پی
وجود نفس یا از مراتب ملحقه نفس بوده ،م 
ببریم؛ در غیر این صورت ،نفس انسان هیچ گونه ارتباطی
یتواند داشته باشد .هر علم و ادراکی یا بال
با عالم خارج ،نم 
واسطه (دریافت حضوری -شهودی بدون منشأیت آثار
ذهنی و خارجی) یا به واسطة تصرفی که ق ّوه مدرکه
یآید؛
(خیال) در دریافت حضوری انجام داده ،به دست م 
دریافت حضوری با دخالت ق ّوه خیال به علم حصولی تبدیل
یشود.
م
حاصل آن که ،گرچه اعتبار این مفاهیم هنری و
اخالقی ،در گرو جعل (قرارداد) است ولی به عنوان سمبولی
برای روابط عینی -حقیقی میان افعال انسانی و نتایج
مترتب بر آنها در نظر گرفته شدهاند .در حقیقت ،آن روابط
تکوینی و مصالح حقیقی ،پشتوانه این مفاهیم تشریعی-
قراردادی است (مصباح یزدی .)182-183 :1364 ،قوه
متخیله) از طریق صور موجود در
اعتبار ساز انسان (قوه
ّ
نفس که با دریافت حضوری حاصل شده به خلق ارزشها
یپردازد و با جا به جایی نسبتها به ترکیب یا تفریق صور
م
و ارزشها پرداخته و از این طریق ،نیروی انگیزشی الزم
ینماید .نقش انگیختن
برای حکمتهای عملی را فراهم م 
در هنر ،بسیار مهم است به طوری که مورد نزاع تمام
مکاتب هنری از جمله بین سقراط ،ارسطو و افالطون بوده
است :آیا تنها درک و شناخت فاعل هنری ،موجب انجام
یل و احساسات نیز در برانگیختگی به
یشود یا م 
کار م 
سوی عمل مؤثر است (ملکیان.)571 :1372 ،
ی ،نسبت دیگری در
علوم حقیقی غیر از نسبت کالم 
خارج دارند که در صورت مطابقت و عدم مطابقت این دو
یشود .برخی به اشتباه گمان
نسبت ،کالم صادق یا کاذب م 
کردهاند علوم اعتباری و ارزشها بر عکس علوم حقیقی،
ی دارند .در حالی
نسبت خارجی نداشته و فقط نسبت کالم 
که اعتباریات نیز نسبت خارجی داشته و ممکن است
نسبت کالمیه با نسبت خارجی مطابقت داشته یا نداشته
باشد .فرق بین علوم حقیقی و علوم اعتباری این است در
ی و خارجی شده ولی
ا ّولی قصد مطابقت بین نسبت کالم 
در اعتباریات نشده است .باید توجه داشت نسبت خارجیه
اعتباریات با نسبت خارجی واقعیات متفاوت بوده یعنی
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نسبت خارجی اعتباریات قصد و اراده متکلّم است یعنی
یآورد در نفس خود قصد کرده
متکلّم آن چه در عبارت م 
است (طباطبایی.)127 :1362،

رابطه تبعیتی واقع و ارزش هنری

94

مفهوم علت و معلول در اصطالحات فلسفی دو معنای
عام و خاص دارد و بین دو معنا از علت و معلول ،نوعی
اشتراک لفظی موجود است .برای شناخت رابطه تبعیتی
(نه رابطه انطباع) ضروری است تا انواع معانی علت و معلول
را بدانیم.
در معنای اول علّت یعنی وجودی که منشأ پیدایش
وجود دیگری شود (معنای خاص علت) این معنا از علیت
مساوی با فاعل حقیقی است و شامل علتهای اعدادی و
یشود و در معنای دوم ،علّت یعنی
شروط و امثال آنها نم 
وجودی که مورد استناد و توقف وجود دیگری ،هرچند به
صورت اعدادی و شروط باشد( .معنای عام علت) مث ً
ال در
یتوان دو عنصر اکسیژن و هیدروژن را با هم
آزمایشگاه م 
ترکیب کرد و آب تهیه نمود .در اینجا ممکن است رابطه
یدهد لحاظ شود
آب با شخصی که این ترکیب را انجام م 
به این ترتیب که اگر شما دو عنصر را ترکیب نکنید آب به
یآید ،ولی ممکن است که رابطه آب را با هر
وجود نم 
چیزی که به آن توقف دارد از جمله خود اکسیژن و
هیدروژن ،ظرف آزمایش ،حرارت مخصوص و فشار محیط
یآید .در این معنی
بسنجیم ،هر کدام نباشد ،آب بوجود نم 
هر آنچه را که آب بر آن توقف دارد «علّت» گویند و خود
یگویند؛ حتی هدف از این ترکیب ،خود
آب را هم معلول م 
نیز یک نوع علت است (مصباح یزدی.)141 :1363،
بنابراین رابطه بین واقع و ارزشهای هنری ،از نوع د ّوم
مفهوم علیت و معلولیت خواهد بود یعنی مفاهیم حقیقی
و اصیل جزء یکی از علتهای سازنده ارزشها ،نه تمام
علت آن است .از دیدگاه عالمه ،رابطه بین این دو دسته
ادراکات از نوع تبعیتی ،نه رابطه تولیدی منطقی است.
یباشند
گرچه مفاهیم ارزشی منتهی به مفاهیم حقیقی م 
ولی مطابقت کامل با مفاهیم و معقوالت اولیه و ثانیه
فلسفی ندارند با این که معقوالت ثانیه فلسفی در اثر
یآیند .رابطه ارزشهای
مقایسه و تحلیل عقلی به دست م 
هنری با واقعیات مثل رابطه معلول با علت ناقصه خود

اعتباری است (مطهری )606 :1379،که با وجود علت
ناقصه و عدم شرایط دیگر (اعتبارسازی ذهن ،اراده ،غایت
فعل هنری) ارزش ،معنا نخواهد داشت.
پدیدههای هنری ،اخالقی ،فقهی ،قانونی و  .....سبب
اراده یا کراهت فعلی در نفس انسان ایجاد و سپس به
یگردد .مث ً
ال امر به روزه
صورت انجام یا ترک فعل ،صادر م 
در ماه رمضان موجب انقداح اراده روزه در نفس مکلف
یشود و این موجب روزه گرفتن و روزه ،سبب سالمتی
م
یشود .بنابراین؛ عقالء بر این امور اعتباری ،آثار
بدن م 
ینمایند (مکارم شیرازی:1416،
خاص خارجی را مترتب م 
« .)50اتفاق آرا عقال » تمام ارزشهای (هنری ،اخالقی،
قانونی ،اجتماعی) که حقایق آنها با نفس بسیط دریافت
یکنند .اعتبار عقالء مبادیای داشته و
شده را مشخص م 
یباشد تا ببینند اعتبار کنند یا
مورد بررسی دقیق عقالء م 
خیر؟ هر چه درک آنها از مبادی یک اعتبار باال برود،
پشتوانه آن اعتبار بیشتر شده و عدهای بیشتری آن را
یپذیرند .احکام ارزشی در نظریه اعتباریات نسبت به
م
یباشند .برای مثال
واقع ،دارای رابطه علّی -معلولی م 
غایت ،یکی از این شرایط است و ارزشها با ت ّوجه به غایات،
یباشند.
دارای مراتب گوناگونی م 
برخی از فیلسوفان ارزشی که قائل به گسست بین واقع
و ارزشهای هنری شدهاند در واقع بین علت تامه و ناقصه
بودن علوم حقیقی برای ادراکات اعتباری خلط کردهاند.
اگر علوم حقیقی علت تامه باشند آن گاه باید بین واقع و
ارزشهای اخالق ارتباط تولیدی وجود داشته باشد .کسی از
واقعگرایان ،به چنین ارتباط تولیدی (تبعیت مطلق) قائل
نیستند .به نظر میرسد ،دیدگاه عالمه ناظر بر ارتباط
تبعیتی ارزشها (تابع) از واقعیات(متبوع) است (طباطبایی،
بیتا .)301 :برخی از فیلسوفان ارزشی غربی مثل هیلری
پاتنم بر خالف عالمه ،مفاهم ارزشی را به دو دسته ارزشی
و ناظر به واقع دانستهاند و این دو دستگی مفاهیم ارزشی
را بهترین دلیل ،نادرستی تباین ارزش و واقع معرفی
کردهاند.

نتیجهگیری

نکته قابل توجه این است ،حوزههای معناشناختی،
وجودشناختی 7و معرفتشناختی  8فلسفه هنر درهم تنیده
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شدهاند و هرگاه ،درباره مسائل هنر و ارزشهای زیباشناختی
تحقیقی صورت گیرد ،ناگزیر از سه قلمرو مذکور فلسفه
یشود .برای نمونه در قلمرو
هنر ،مباحثی طرح م 
معناشناختی ارزشهای هنری ،جهت تعیین عناصر زیبایی
از منظر عالمه ،به تحلیل مفهوم «زینت» پرداخته شد و در
نهایت ویژگیهای سهگانه زیبایی هنری مشخص شد؛ در
حالیکه چارهای غیر از طرح قلمرو وجودشناختی و
نحوهی وجودی واقعیات هنری در جهت شناخت
ارزشهای هنری نداشتیم .بنابراین ،واقعیت هنری نیز در
این راستا ،بحث شد .در حوزه وجودشناختی ،پرسشهایی
مانند عینیت و ذهنیت در هنر مطرح و همچنین نحوة
وجود ارزشهای هنری ،روشن شد .از دیدگاه عالمه
ارزشهای هنری عینیت دارند.
گذر از دریافت حضوری به علم حصولی ،توسط قوه
یگیرد یعنی انسان یک صورت جزیی
وهمیه صورت م 
خیالی تنزل یافته و رقیق شده به صورت ،درک حضوری از
واقعیت هنری دارد که رابطه بین واقعیات و ارزش هنری
از دیدگاه عالمه ،تبعیتی است یعنی از واقعیت هنری
یشوند بلکه «واقع»،
مستقیماً ارزشهای هنری تولید نم 
یکی از علل پیدایش ارزشها و الزمه آنها است و شرایط
دیگری چون زبان ،انگیزش و  ......در َخلق ارزشها دخیل
هستند .از نظر عالمه ،ارزشآفرینی همانند کار مهندسی
ساختمان بر اساس درک واقعیات و انگیزه رفع احتیاجات
است .بنابراین ارزشآفرینی مهندس در محدودة خود
برهانپذیر است و هر چه فکر مهندس پیشرفت کند
نقشههای بعدی برهانیتر خواهد شد.
یکی از نتایج تحقیق ،به دنبال تبیین عناصر زیبایی از
نظر عالمه با روش تحلیل-عقلی مفهوم «زینت» که حاصل
آن؛ سه ویژگی مفهوم زیبایی یعنی تناسب -هماهنگی،
تمامیت و آرایة دلربایی است .مشخص شد با وجود این که
اصل سوم زیبایی (آرایة دلربایی) توسط بینندة اثر هنری
یافتد و هدف عالمه نیز تأکید بیشتر بر همین
اتفاق م 
مسأله بوده است تا به نحوی موضوع انسان و انتخاب را در
فلسفه هنر طرح کند ولی این به معنای ذهنیتگرایی
نیست بلکه مسألهی دریافت حضوری پدیدههای هنری
یتوان
است (طباطبایی 231 :1387 ،و  .)237در نهایت ،م 
به عینیتگرایی عالمه در فلسفه هنر با توجه به اصول

حکمت متعالیه ،اشاره کرد؛ در حالیکه عالوه بر
عینیتگرایی دو اردوگاه دیگری در این زمینه وجود دارد؛
یک اردوگاه ،ارزشهای هنری را ذهنی میدانند؛ مانند
فرانسیس هاچیسون و هیوم و اردوگاه دیگر ،ارزش های
هنری را جمع بین ذهنیگرایی و عینیگرایی معرفی
8
کردهاند.

پینوشتها

1. Aesthetics

 .2درک حضوری از شیء خارجی عبارت است از اینکه واقعیت
یشود
اُبژه خارجی به عینه  نزد نفس مجرده انسان حاضر م 
و تنها درک انسان از آن واقعیت خارجی به درک حضوری
است .از طرفی هیچ نوع استداللی در درک حضوری نیست.
فهم دقیق از درک حضوری نیازمند تأمل در اصول فلسفه
صدرایی مانند مراتب وجود ،تشکیک وجود ،وحدت در عین
کثرت و کثرت در عین وحدت و غیره است.
 .3قضایای هنری مانند جمله ( این نقاشی زیبایی است) که
موضوع آن یک پدیدة هنری طبیعی یا مصنوعی مانند
نقاشی ،کوه ،دریا است که موضوع جمله هنری است و از
دیدگاه عالمه طباطبایی موضوع جمالت هنری ،واقع هنری
را تشکیل میدهند که درک انسان از آنها از طریق حضور
آن پدیده به عینه و بدون کم و کاست در نزد ناظر هنری
است و بدون چنین درک حضوری ،شناخت درستی از
زیباییشناسی و عناصر زیبایی عالمه طباطبایی نخواهیم
داشت .در قسمت دوم جمله هنری ،محمولی مانند
«زیبایی» قرار دارد که برای برانگیختن مخاطب هنری به
کار میرود و در حکمت عملی عالمه طباطبایی دارای
اهمیت بسیاری است.
4. self-transcending
5. Semantically
6. Ontological
7. Epistemologically

 .8هیوم و طرفداران هیوم و کسانی که از نظر معرفت شناسی
همانند هیوم هستند ،برداشت ذهنگرایی از زیباییشناسی
عالمه طباطبایی میتوانند داشته باشد و کانت و طرفدران
کانت و کسانی که از نظر معرفتشناسی همانند کانت
هستند ،میتوانند از طرفداران جمع بین ذهنگرایی و
عینیگرایی از زیباییشناسی عالمه طباطبایی محسوب
شوند.
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خرمشاهی ،بیجا :نشرصدرا.
افالطون ،)1367( ،دوره کامل آثار ،ترجمة محمد حسن لطفی،
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ج  2و  ،4تهران :خوارزم 
بیردزلی ،مونروسی1387( ،ش) ،تاریخ و مسائل زیباشناسی  ،
ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی ،تهران :هرمس.
سبحانی ،جعفر ،)1360( ،تحلیلی از فلسفه مارکس ،قم:
انتشارات هادی.
ی ،قم :انتشارات
سبحانی ،جعفر ،)1361( ،جهانبینی اسالم 
توحید.
طباطبایی ،محمد حسین ،)1364( ،اصول فلسفه و روش
رئالیسم ،تهران :صدرا.
ــــــــــــــــ ،)1387( ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،به
کوشش سید هادی خسروی ،قم :بوستان کتاب.
ــــــــــــــــ( ،بیتا) ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،ج 1و،2
تهران :شرکت افست.
ــــــــــــــــ ،)1374(  ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمة
محمدباقرموسویهمدانی ،ج  2و  7و  8و  ،12قم :جامعه                                           
مدرسینحوزة علمیه قم.

یو
ــــــــــــــــ ،)1362(   ،رسائل سبعه ،قم :بنیاد علم 
فکری عالمه طباطبایی.
ــــــــــــــــ ،)1388(  ،مجموعه رسائل ،ج  ،2قم :بوستان
کتاب.
ــــــــــــــــ ،)1387(  ،مجموعه رسائل ،به کوشش هادی
ی حوزه
خسروشاهی ،ج  ،2قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالم 
علمیه قم.
ــــــــــــــــ ،)1387(  ،نهایه الحکمه ،ترجمة مهدی تدین
به اهتمام سید هادی خسروشاهی ،قم :بوستان کتاب.
مصباح یزدی ،محمدتقی ،)1364( ،آموزش فلسفه ،قم :سازمان
ی.
تبلیغات اسالم 
ــــــــــــــــ ،)1363(   ،دروس فلسفه ،تهران :مؤسسه
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
مطهری ،مرتضی ،)1379( ،مجموعه آثار ،ج  ،6تهران :صدرا.
مکارم شیرازی ،ناصر ،)1416( ،انوار االصول ،مقرر احمد
مقدسی ،ج  ،1قم :نسل جوان.
ملکیان ،مصطفی ،)1372( ،فلسفه اخالق ،قم :مؤسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی(ره).
عبده ،مصطفی ،)1999( ،المدخل الى فلسفة الجمال ،قاهره:
مکتبه مدبولی.

