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در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی میکند ،تا آیتی از آیات حق
و حجتی بر خالیق باشد ،آنچنانکه حق ایشان را محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمود.
دل و جان شان را از هر آنچه جز او ست پاکیزه ساخت ،تا همهی غوغا و هیاهوی شان را شور ع شق
خود گرداند ،خلعت بندگی بر تامت شان پو شید و تاج ولی را اف سر شان ساخت .د ست حق از این

آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه باشد گم گشتگان را.
پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند ،پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان
آفرین تسلیم داشتند .در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند .و عالمة فقید استاد
سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا ،سوختهی در عشق و معرفت حق و پیامآور عبودیت که
خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.
بلند همت بود و بر بیکرانهها چ شم دا شت .با همهی ه ستیاش کو شید تا پا در جای پای ا سوة
خلقت نهاده ،د ست بر اوج افالك ر ساند و از عالم باال گوهرهای ع شق و معرفت را خو شهچینی
کرده و چون سحاب رحمت سینههای ت شنه را آبیاری کند .خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و
واالئیهای علوی بود که فرمودهی( :تخلقوا باخالق اهلل) را مصداق عینی بود و معبود خواست که به

مقام (ولی اللهی) کشاندش فرمود« :عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي».
موالیش جام سقای عشق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از
کفش برده و ری شهی انانیت را در وجودش خ شکانده بود .از خواص و مقربان ساحت دلدار بود،
اذن دیدار دا شت و جز به امر والیت عامل نبود .هنگامی که پیمانهاش لبریز میگ شت با محرمانش
از اسرار مکاشفات و مشاهدات و مالقاتهای با موالیانش و خدمتگزاری مالیك تحت امرش راز
میگفت.
احاطهای باطنی بر علم داشتتت ،چنانچه بدون مقدمات درم میدانستتت و در مستتایل مشتتکل
جایی که دیگران پای در گل می ما ند ند ،کل ید حل مبه مات بود .خالق یت بیهم تایش در
نظریهپردازی از ژرف اندیشتتیاش جوش میگرفت و میفرمود« :انستتان میبایستتت تا پنجاه س تال
بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد» و خود نیز برنامههایش را بر همین محور پیریخته بود و شتتناخت
شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن میدید و آثارش را متحول کنندهی جهان و این همه را از
عنایات و کرامات معصتتومین علیهم الستتالم میدانستتتت .هرچه گفت کرد و هرچه کرد ،شتتتد.
عمل مجستتم بود .آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و
الف

میفرمود«:عمر خود را به گونهای گذراندهام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر
گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترینها را انجام دادهام» ،از قفس رسته و بر شاخسار درخت اال هو

بنشسته بود تا خليفة اللهي را تاجداری کند و میفرمود« :ال اله اال اهلل گفتن دیگر باشد و ال اله اال اهلل
شدن دیگر».
تمنای خوا ستنها در دلش مرده و ساده زی ستی و قناعت ،بینیازش ساخته بود .ه ستی داده و
ه ستی ستانده بود .از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرک شیده و به والیت تامهی محمدی(ص) نایل
گشته ،روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در مینوردید ،ساعتی چون جسدی بی

جان از عالم ملك سر برکشیده تا الهوت میخرامید ،سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.
خوش گوارایش و گوارای هر رهروی.
در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود .دوستی ،دشمنی ،شادی،
غم ،خنده و گریه هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره هایش از جنس دین بود .به رعایت
حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقوق خداوند(عز و جل)،
قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما و مردم اهتمام میورزید و با وجود انبوه گرفتاریها
حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمیورزید.
نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفرهی تواضتتو و فروتنیاش بوده،
هرکه درب خانهاش را دق الباب میکرد پیش ازآن که بداند کیستتتت ،به رویش گشتتوده
میگردید .بی شتر زمان خود را به حل م شکالت مردم اخت صاص میداد و میفرمود« :در تمام عمر
کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت مینمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت
مینمود ،مقدم داشتم» .آری و به حق چنین بود.
اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود .مادر ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش ،محمدمهدی احمدیان از
اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانوادهای مبارز بود؛ پدربزرگ ایشان« ،احمد» به دلیل مبارزه
علیه استعمار ،دههی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف «ده مزنگ» کابل سبری نمود.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فرزانهی فرهیخته ،استاد سعادتملوك تابش ،به سال  9231خورشیدی در شهر هرات افغانستان
در محلهی خواجه عبداهلل مصتتری ،در خانوادهای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقهی شتتیعهی
ب

در سنین نوجوانی در راستای تربیت صحیح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و وارسته
به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمهستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود ،هدایت گردید.
هم زمان با انس و بهرهگیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود ،دوران تحصتتیالت ابتدایی و
متو سطه را به صورت جه شی و در مدت  1سال در دبیر ستان جامی و سلطان غیاث الدین غوری
هرات به پایان رسانید .در سال  9232تحصیالت دانشگاهی را در دانشکدهی ادبیات کابل با کسب
رتبهی برتر و ارایهی پایان نامهای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام «قرآن و
دیدگاههای زیبائی شناسی» احتوا میکند ،با اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید و در دهة پنجاه به
عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.
دوران جهاد استاد متاثر از تحوالت سیاسی افغانستان و تجاوز دولت استعمارگر شوروی بود.
ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بیدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به جهاد علیه خنوم
شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی
زندان گردید .ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند« :از آنجا که طبق روال معمول
مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر وقت اعدام مینمودند با خدای
خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیدهام و اگر از
زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف موالیم حضتترت

بقية اهلل االعظم روحي و ارواحنا فداه نمایم .سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند ،دوستان زندانی به

فرو اعدام و آخرین ودا شتتیون و زاری نمودند ،لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از
زندان راهنمایی و آزاد نمودند .پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم
و حین دومین اربعین از توستت التم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان(عج) نایل گردیدم ،پس از
دست بوسی از حضرت شان استمداد طلبیدم .ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این
کتاب را بخوان ،تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی سی .پس از مطالعهی آن کتاب به تکلیف خود
به نوشتن آثار عالم و خبیر گشتم».
به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینههایی چون ستتیاستتت ،فلستتفه ،عرفان ،ادبیات،
روان شنا سی ،اخالق ،هنر ،جامعه شنا سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در صنعت شعر طرحی نو
درانداخت و میفرمود« :جهت نگارش کتابها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم»؛ که
ج

حاصتتتل آن بیش از چهل و پنج عنوان کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید(فلستتفة
توحیدی ،سیاست توحیدی ،روانشناسی توحیدی و  )...گردید .افزون برنگارش کتابها در قالب
جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه ،شتترح دعای کمیل ،ترس تهای
نبی مکرم(ص) ،آرمانهای نبی مکرم اسالم(ص) و حضرت صدیقة طاهره(م) و امام علی( ) و
امام حستتن( ) و امام حستتین( ) ،شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا ...انصتتاری و
مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی از آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه ناپیدا و مملو از
گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در
دسترم و باقی است.
هم چنین ایشان کتابخانهی شخصی خود را که چند هزار جلد کتاب را در بر میگیرد و یکی از
نفیسترین کتابخانه های استتالمی به شتتمار میرود با جاری نمودن صتتیغهی شتترعی وقف
امام زمان(عج) نمودند که در قالب کتابخانهای عمومی در شتتهر هرات در اختیار عالقهمندان
قرار گیرد.
اما پس از آزادي از زندان ،اشغالگران و نوكران كمونيست آنها ،حضور استاد
را كه بيوقفه و خستگيناپذير فعاليتهاي جهادي خود را استمرار مي بخشيد ،تاب
نياورده و سرانجام در سال  7531به دنبال تعقيب و گريزهاي طوالني و با توجه به
پيروزي انقالب اسالمي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند و در
شرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين فرمودند«:شبي در عالم رؤيا ديدم كه دو سپاه
رو در روي هم آمادة نبردند و هر دو سپاه پرچم اسالم برافراشته و مدعي حقاند .در
حال تحير بودم كه كدام سپاه اسالم و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به
زيارت امام زمان (روحي و ارواحنا فداه) نائل گرديدم و پس از عرض ادب و احترام از
وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم .ايشان (روحي و ارواحنا فداه) فرمودند :ببين
خميني در كدام سپاه است ،همان سپاهي كه فرماندة آن خميني است سپاه اسالم و
برحق است .چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت .و
بدين ترتيب ايشان كه از معتقدان و مدافعان واليت مطلقة فقيه بودند به قصد انجام
تكليف به تهران عزيمت نموده عالوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و
تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند.
د

در سال  9231با درخواست و دعوت حزب اسالمی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی
این حزب به مشهد آمدند و تا سال  9237همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه
ی جهاد ا صغر عاشقانه تالش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیتهای ای شان تا سال  9233در جبههی
مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید ،چنانکه میفرمودند« :در طول بیست و پنج سال هجرت،
بیست و پنج روز به خود و برای خود نبودم».
در ستتالهای پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانوادهی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران
هویت ایرانی را پذیرفته و شنا سنامهی ایرانی دریافت کرده بودند ،با وجود پی شنهادها و ا صرارهای
بسیار برای پذیرش شناسنامهی ایرانی ،برای این گونه اعتبارات وهمی به اندازهی بال مگسی ارزش
قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار میورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از
رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشتترین ننگها میدانستند.
در ستتال  9233پس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی ،حادثهای که استتتاد در زمان
اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب ،وقو آن را پیشبینی
کرده بود ،با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسالم ،انسان
های این مرز و بوم را ناجی و چاره ستتازی باشتتد .از همین روی در اولین روز ورود به زادگاهش
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای واال مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی(عج) شتترفیاب
شدند و خطاب به شهیدان فرمودند« :ای شهیدان ،شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که
من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم».
بیدرنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،
در اقامتگاهش که یك خانهی اجارهای بود ،پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران
حوزه ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی
همچون برادر در جل سات در سش حا ضر می شدند و به دلهای خ سته و سینههای سوخته ،زالل
معرفت و معجون عزت هبه میکردند .سوالی نبود مگر جواب میگرفتند و نه درخوا ست و نیازی
مگر اجابت میگشتند.
در آخرین اربعینات و توسالتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا( )
به یارانش چنین مژده فرمود که «:در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور
هـ

حضتترت ثامن الحجج علی ابن موستتی الرضتتا ( ) و زیارت جمال وجهاللهی ایشتتان برات آخرین
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از
هجرت از دن یا تن ها یك آرزو و خواستت تهی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز یارت قبر مخفی
حضرت صدیقة طاهره(م) و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین
(بوئی از کوثر) و (فرمود عقیلة تبار عشاق) را هدیه به محضر دوست نمود.
درخواستش اجابت گردید ،لکن وجودش را به دردستان و غمکدهای بدل ساخت .گویی ساز
زندگیاش یکباره درهم شکست و به کوهی از آتشفشان درد مبدل گشت .پس از آن تعلقش به
حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت.
با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان البیرونی هرات بستتتری گردید ولی پزش تکان به دلیل
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند .برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،
سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می داد و میفرمود « :در آیندهای نه چندان دور باید به
هند سفر کنم» .در آخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخواهد ماند و به

این آیه استتتناد فرمود« :ان تتقوا اهلل يعلمكم اهلل» .طی تمامهای تلفنی دوستتتان خود را در مشتتهد از
ساعت و روز سفر آگاه ساخت ،طلب حلیت و ودا فرمود ،از حا ضرین کویش نیز طلب حلیت

فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان میداد .منزل را برای پذیرایی از مهمانان آماده کرد و با
زمزمهی این دو بیتی عزم سفر نمود:
از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم

از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم

با سر به جهتتتتان آمتتتتده ،دل نستتتتبتتتترده

بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم

مورخ  9231/7/3مطابق با  37سبتمبر 3191توسو هواپیمای پامیر ،کابل را به قصد دهلی ترك
نموده و بالفاصله در شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو ،بستری گردیدند و در سحرگاه روز سوم،
حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان ( )9231/7/7جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی
پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید.
پیکر مطهرش پنج شنبه به تاریب  9231/7/3به افغانستان انتقال داده شد و روز بعد ( عصر جمعه
 )9231/7/1چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در
آرامگاه آبا و اجدادیاش هم جوار با سلطان میرعبدالواحد شهید(رح) آرمید .روحش شاد و راهش
پر رهرو باد.
و

شکوهای از...
رسالهئی که پیش روی خوانندۀ محترم قرار دارد ،نوشتهایست که برای منظوری ویژه (پایان نامة
فوق لیسانس) در سال  2912شمسی در افغانستان به رشتة تحریر درآمد.
در اوایل سال  2913شمسی ،چون تصمیم داشتم تا آنرا در یکی از نشریههای کشورم به دست
نشر سپارم ،قسمتی را رونویس نموده و بـه مـرجعش سـپردم ،ولـی نسـبت بـروز کودتـای خائنانـة
روسی مشربان ،منصرف شده و از نشر آن جلوگیری کـردم .بعـد هـم آوارگـی و دربـدری و ...و
نوشتهها در گوشههائی از خاک دفن شد تا در سال  2913شمسی ،تنها نسخة چرک نویس آن بـه
همت برادرم «مسعود» به ایران منتقل گردید.
در سال  2941شمسی ،در زمینة مطالب بخش دوم این رساله ،دگرگونیهائی بسیار جزئی پدیـد
آوردم و از نوشتههائی تازه بهره گرفتم.
در سال  2942شمسی ،نسخهای از آنرا همراه با نوشتهای دیگر ،به استاد فقید ،شـادروان مهـرداد
اوستا قدس اهلل سره ـ که خود در این باب کتابی کرده بود و صاحب رأی و نظر بود ـ سپردم ،تا هم
خود زحمت مطالعة آنرا تحمل نموده و با اشارات و ارشادات و ...زمینة کمال آنـرا فـراهم نمایـد و
هم سایر دوستان و اهل فضل را بدین زحمت دچار سازد! پس از حدود سالی ،که توسط یکـی از
دوستان ،نظر وی را در مورد رساله جویا شدم ،پاسخم را مشوقانه و ...نوشت که « ...تالش میشـود
که دو اثر ...وسیلة ...منتشر گردد».
من گرفتار مصائب انقالب ماندم و دیری نپائید که استاد نیز به مـ اعلـی پیوسـت و رنـج را بـه
رنجوران خاک نشین واگذاشت! خدای تربتش را نورانی و معطر گرداند!
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از آن زمان نیز ،مصروفیتها و مشغولیتهای دردبار امانم نداد تا نگاهی به این رساله بینـدازم و
اینک ،پس از بیست و پنج سال که از تحریر آن میگذرد ،بر آن شدم تا آنـرا بـه عنـوان «یکـی از
نوشتههای دوران جوانی خود» ،به همان گونهیی که پدید آمده بـوده اسـت ،بـه دوسـتداران ایـن
2

رشته از دانش اهدا نمایم.
طبیعی است که بزرگان ،کمیها و کاستیهایش را به دیدۀ اغماض نگریسـته ،آنـرا سرمشـق و
زمینة تشویقی برای جوانان قرار خواهند داد.
مشهد مقدس؛ سرطان  9731شمسی

پیشدرآمد
زمزمة دلکش جویبار در دل جنگل خاموش ،راز شبانة روحپروری را به گوش ساقههای لرزان
میچکانید و سوسوی کمرنگ شبتابی عاشق ،قلب شبپرههای خوابآلود را به تپش میانداخت.
لحظههای گنگ ،در زیر انگشت ستارهها میلولیدند و خورشید در بستر رخوت نـاک برکـة سـبز
عاشقانه میلغزید.
دیدگانِ مضطرب آن نخستین انسان ،همة اینها را میدید و میگذشت زمانی با حیرت بر آنان
مینگریست و لحظهای مادرانه به آغوششان میکشید و گاهی بیآنکه برنجاندشان ،لبخنـدی نیمـه
رنگ بر آنها نثار میکرد .گویا تقدیر چنان رفته بود که فقط در نیمروزانِ بـهاری عاشقانه با آنهـا بـه
راز نشیند و جـز به لذتی ظاهراً ناچیـز ـ که شاید در آن روز همه چیز بود ـ نیندیشد! نه ،هرگز هرگز
تقدیر نرفته بود ،زیرا او خود تقـدیر خـود را بـه دسـت داشـت او خـود سـازندۀ خـود و آفریننـدۀ
نظاموارۀ زیباشناسی خود بود!
شاید او عاشقی بود که پس از سالیانی دراز جدائی به وصال محبـوب خـود رسـیده ،و جـز بـه
لذتِ دیدار و راز و نیازی عاشقانه پایبند نبود!
شاید او میدانست که این راز ناگشودنیست و گرفتم که :این یک چرا را ،پاسخ یافتم ،چراهای
بعدی را چه بگویم ؟! پس بگذار تا آنجا که میتوانم در آن زندگی دارم و تا آنجا که میشود به آنهـا
عشق ورزم که این دوران دیر نپاید و جز این ،پشیمانی به بار آرد.
او بیتابانه در انتظار سپیدهیی بود که الالئی سکرآفرینش یکایکِ سـتارگان را بـه وادی خـواب
میکشانید! او نبض نسیم را در زیر پوست کلفت خویش میشنید و لرزش اندام اقاقیا را در بـازوان

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( پیشدرآمد ) 41  .................................................................................................................................

نسیم نظاره میکرد! دیدنِ خورشید برایش آغاز جشنی پر هیجان بود و آمدنِ ایـن عـروس زیبـای
طبیعت را با عشق پایکوبی میکرد! زمان برایش ،شاید جز در لحظههای طلوع و افـول خورشـید و
ماه ،مفهومی نداشت! و شاید او ،همة زمانها را فقط «زمان» میدانست و «عشق»!
او همة اینها را با همة وجودش احساس میکرد و به عشق همة اینها قلبش مـیزد و در راه همـة
اینها ـ که جز خودش ،به مفهوم عمیق و رازناک کلمه نبودند ـ جـان مـیداد لـیکن ،انگشـتِ «تـو
چیستی؟» بر سینة تپنده و لذتخیز هیچکدام نمینهاد!
شاید هنوز جز خودش که با تمامتِ مفهومش برای وی آشکار بود ،چیزی را نمـیشـناخت! و
اینها همه ،او بودند و برای او!
دیدگان این مفتون بیرنگ و ریا آهسته آهسته در مسیر پیوند با حوادث و پدیدههـا بـاز و بـازتر
میشود ،و بیشخواهی و بهترخواهی محیالنه در وجودش خیزیده و با خشمی جهنمی رگهایش را
به شالق میبستند! جهان آن وحدت (هم ذات پنداری) آرامشبخش خـویش را در مقابـل آئینـة
افکار و تجارب او از دست میدهد و این موجود میآموزد که :میتوانـد بـا عصـیان بـه برخـی از
مقصدهای خویش برسد!
دیگر او ،آن عاشق بیقرار طبیعت و آن دلدادۀ بیرنگ و ریا نیست او اینک برای خـود ،تنهـا
برای خود! میخواهد اگر چه این خواست به بهای خون معشوق مقدسش به دست آید .لذا دیگر
حاضر نیست تا برای تماشای رنگهای سرخ منتظر غروب گلرنـگِ پـائیزی بمانـد! زیـرا کـه دشـنه
برایش این کار را میکند!
خواستن و بیش خواستن او را چنان به خود فریفته است که در عـین دانـش بـه «بـودنِ» غیـر از
«خود» ،متوجه آن نیست که آنچه من میکنم و میخواهم چیست و چه ارزشی دارد؟! بـرای چـه
میخواهم؟ و چرا فقط برای خود میخواهم؟! و!...
سالیانی دراز میگذرد خونها ریخته میشود رنجهای سرکش ،هستی انسان را به غارت میبرنـد
و جبری دردناک و سرکشیده از آگاهی و یا نومیدی ،مهار کـردار انسـان را بـه دسـت مـیگیـرد تـا
میداند که از این پس ،باید چنان زیست که دیگران بخواهند زیرا دیگر همه نمیتواننـد بـا خواسـتنِ
تنها برای خود زندگی کنند تجربهها اجازهشان نمیدهند چشمها و انگشتها نمیگذارندشان پرسشها
سرو کلهشان گاهگاهی نمودار میشود این چیست و آن چستها در زمینههای ژرف و دقتطلب،
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راه را برای رسیدن به آنچه باید باشد (= حقیقت) هموار میدارند گوشههـایی از ویژگـیهـا درک و
مورد استفاده قرار میگیرند لیکن هنوز سخن و سخنانی باقی بوده و هست؟ سخنهائی بسیار عمیق و
هولانگیز که مغزها را چنان موریانه ،برای پاسخ یافتن چوریـده اسـت سـخنهـائی کـه گـاه سـخت
گمراه کننده بوده و زمانی راهنما و کشانندۀ عاملش به حوزۀ حقیقتجوئی میباشند سخنهـائی کـه
برای همیشه جالب ،بحثانگیز و آرامش دهندهاند.
به هر حال ،دیریست که جدالها بر پاست ولی پاسخِ همهگیر گُم! حقیقت یکی ولیکن هزاران
فکرِ متناقض در بین! آنهم تا آنجا که هر یکِ از دانشمندان پیشین و نوین را درین میان سخنی جـدا
و استداللی ویژه است!
هرات ؛ حوت  9731شمسی

بخش یکم
ماهیت ادراکات
پس از آنچه بگونة پیشدرآمدی برای نبشتة در دست داشته آورده شد ،اینک نوبت آن رسـیده
است تا دربارۀ ماهیت ادراکات ،عقاید دانشمندان را ارائه داریم.
مراد از ادراک ،دانش و یا معرفت چیزی است که در ذهن انسان در اثر رابطه و تماس با جهان
برون ،واقعیتهای درونی و ...پدیدار میشود کـه البتـه ادراکـات انسـانی از نظـر حقیقـی بـودن و
درجات یقین و تصدیق ،مراحل و مراتبی دارند.
روشن شدنِ علتِ اختالفات شدید در زمینة زیبائی شناسی و برداشتهای زیباپسندانه تا حد زیادی
متضمن فهم اختالفات و برداشتهایی است که در زمینة خودِ ادراکها موجود میباشند چه اگـر در
رابطه با ماهیت ادراکاتِ انسانی و انواع رسیدن به آنها و مواد اولیة ایجاد کنندۀ آنها و زمینهها ،منابع و
درجات یقین معرفت و ...اختالفات نظری وجود نمیداشت ،هرگز در زمینة نظریات زیبائی شناسی
و ...سرایت نمیکرد.
و اما بحث در مورد وجود چنین واقعیتی زاید میباشد .چه تا به حال کسی پیدا نشده است ـ جز
آنهایی که تصمیم گرفتهاند تا وجود واقعیِ آنرا نفی نمایند! و کودکانه با وجود پذیرشِ «عدم امکان
استحصال علم» میخواهند بقبوالنند که تعلیم و تعلم صورت نمیپذیرد در صورتی که ایـن ادعـا
درکی است معرفتی و ناقض باورهائی که اوشان خود را بدان بیاعتماد معرفـی کـرده و منکـر آن
جلوه میدهند ـ تا در حضور و بودنِ آن شک و تردیدی به خود راه دهد زیرا که حتی منحطتـرین
مغلطهبازهای سفسطهگوی و ایدهآلیست ،آنرا پذیرفتهاند! چه آنها ـ حداقل ـ وجودِ خود و فکر خود
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را قبول دارند و اگر عدهیی مانند «گورگیاس» سوفسطائیِ مشهور یونانی و یا «سومیات» از فالسـفة
هند و یا مانند دانشمند شهیر مسلمان «امام فخر رازی» ـ بنا به برداشت بعضی از محققـین ـ اکتسـاب
دانش را انکار نموده و در این رابطه نظرات ویژهئی دارند ،اوالً نسبت به متقاعدین بـدان ،مشـابه بـه
هیچ میباشند ثانیاً در عمل بدان گرایشِ فطری دارند و ثالثاً فالسفه عقایـد و آرا شـان را سـخیف
میشمارند.
به هر حال ،در رابطه با ماهیت ادراکات و زمینههای مربوط بـدان ،از روزگـاران گذشـته تـا بـه
امروز نظریههای کامالً متضادی موجود بوده و طرفـداران هـر نحلـهای بـرای اثبـات عقایـد خـود،
دالیلی ذکر مینمایند.
اصل موضوع بر سر اینست که :آیا معرفت امری واقعی و عینـی و برونـذات ،و صـرف نظـر از
اینکه کاشفیت داشته و بیانگر جریان واقعی و امور برونی (برون از خودش) میباشد ،خود نیز چنان
واقعیتهای برونی قائم بذات است یا نه صرف موضوعی ذهنی بوده و صرف نظر از آنکه جریانهای
ذهنی شخص را بازگو میدارد ،خود متکی به غیر است؟!
سخن بر سر دانش است چیزی که ما توسـط آن خـود و گـاهی هـم غیـر خـود را بـه درک
مینشینیم .سخن بر اینست که «معرفت» چیست؟! واقعیت دارد یا ندارد؟! بسیط اسـت یـا مرکـب؟
جوهر است یا عرض؟! آیا همة دانستنیها یک جوراند یا نه؟! آیـا مـا همـانطور کـه بـه درک یـک
پدیدۀ واقعی ،مثل طلوع خورشید میرسیم ،به فهم یک مسئلة اخالقی ـ مثل قبول اینکـه :درو بـد
است! ـ و یا به فهم یک امر زیبا نایل میشویم؟! آیا همانطور که از دیدنِ یک غنچة نیمه بـاز لـذت
میبریم ،از دیدن پنجرۀ نیمه باز هم لذت میبریم؟!
خالصه در وادی این پرسشها ،عمرها گذشت تا بحث در این زمینـههـا افکـاری را بـه خـود
جلب کرد و چه دقیق! و مغزهایی را فسرد ،و چه دردانگیز! و علم را به شاخههائی تقسـیم کـرد ،و
چه با ظرافت! آنهم شاخههایی که میشود روی هر کدام آنها سالها کار مداوم و قابـل تممـل انجـام
داد .و نبشتة حاضر روی نظریات شاخهای از همین شاخهها مشغول پرحرفی میباشد که بزرگـانش
«زیبائی شناسی» میگویند.
اما برای درک بهتر نظریات و به ویژه علتِ پراکندگی و تضاد شدید و دامنهدار عقایـد در ایـن
زمینة معین باید به صورت هر چه موجز و مجمل و فشرده ،با مفاهیم و پهلوهای افکار و نظریات در
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موردِ خود اندیشه و یا معرفت آشنا شد چه در غیر این صورت ،از این تحقیق راه به جایی نخواهیم
برد .البته شرح و تحلیل کامل و همهجانبة این مسئله از حوزه و قدرت بحث ما خـارج بـوده و فقـط
برای روشنی مطلب به آوردنِ اصل نظریهها در هر دو زمینه بسنده میکنیم.
به هر حال ،از نظر اینکه معرفت بیانگر وقایع جاری برونی یا ذهنی است ،فالسفه را میتـوان بـه
چند دستة مشخص تقسیم کرد:
الف ـ عدهیی که آنرا بیانگر امور عینی و واقعی تلقی میدارند و خویشتن را از نظر باورداشتِ به
امور «رئالیست» میخوانند.
باء ـ عدهیی که آنرا فقط بیانگر امور ذهنی تلقی کرده ،و ایشان را «ایدهآلیست» نام کردهاند!
جیم ـ جمعی که چون برای مدرکات دو منبع قایل بوده ،معرفت را بیانگر امور عینـی و ذهنـی
پنداشتهاند که بیشتر عقلیون جدید را در بر میگیرند.
دال ـ برخی از فالسفه کـه جنبـة عینـی و ذهنـی را از هـم جـدا ندانسـته و در جریـان تکـوین
ادراکات ،شیئی خارجی و تحریکات ذهنی را دخیل میانگارند!
و اما از نظر واقعیت ،از قدیمترین روزگاران تا به امروز ،فالسفه برای ادراکـات انسـانی سـه مرتبـه
را قایل میباشند :مرتبة احساس ،مرتبة تخیل و مرتبة تعقل .هـر چنـد عـدهیـی از دانشـمندان بـه مرتبـة
دیگری از ادراک (توهم)( )2نیز باورمند میباشند ،ولی چنانکه از مباحثة آنان در این زمینه بر مـیآیـد،
چون این مرتبة از ادراک را «ادراک ضمنی» در مقابل ادراکات مستقل سـهگانـه مـیشـمارند ،دسـتة
چهارمی تشکیل داده نتوانستهاند .الزم به یادآوری میباشد که انسان به هر کدام از این مراتب حضوراً
آگاهی دارد.
مرتبة حس ـ محصول برخورد مستقیم اشیا است بر ذهن ،از راه یکی از حواس.
مرتبة تخیل ـ که صورت بازماندۀ شیئی است پس از آنکه ادراک حسی زایل شـده باشـد و آنـرا
حافظه هم میگویند و احضار این صورت در زمانهای بعدی ـ به شـرط آنکـه در انبـار نسـیان سـپرده
نشده باشد ـ برای انسان ممکن است .نگفته نباید گذاشت که بین صورت محسوس و صورت خیـالی
اختالفاتی هم موجود است.
 2ـ در تعریف توهم آورده اند که :ادراک معانیِ غیر محسوسه یعنی اضافات وابسته به امور جزئی و مادی است با قید
اینکه در همان جزئیِ معین موجود باشد علم هوشیاری ،ص 22
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مرتبة تعقل ــ چون از این دو مرتبه بگذریم و ذهن بتواند به کمـک عملیـة انتـزاع از ادراکهـای
()2

جزئی ،صورتِ کلی به دست آورد ،بدان نایل میشویم.

عدهیی از یونانیان قدیم همچون «انکسیمن» که در کنار مادۀ اولیه به یک نوع نیروی نخستین که
محرک اشیا باشد ،معتقد است و «پیتاگوراس» کـه بیشـتر بـه شـکل و صـورت عـالم نسـبت بـه
هیوالی آن توجه داشته و «عدد» را یکی از اجزای عمومی سازندۀ جهان میپندارد و قوانین نظـم و
حرکت اشیا را به توسط آن شرح میدهد و یـا «هراکلیتت»Heraclite ،کـه مـادۀ اولیـة هسـتی را
آتش ،و یا نظریة اتومیستها کـه بـانی آن «دیموکریتت» باشـد و ...هـر چنـد کـه دربـارۀ ماهیـت
ادارکات به صورت جداگانه و فلسفی ،سخنی از آنان به دست نداریم ،لیکن شاید بتـوان اینقـدر از
نظریاتشان استنباط کرد که :چون معتقد بـه مـادۀ اولـی هسـتند ،ادراک را نیـز جـز آن (از امـور
واقعی) به شمار آورده باشند ؟!
البته هستند عدۀ دیگری در میان این فالسفه ـ فالسفة قبل از سقراط ـ که معتقـد بـه منبعـی غیـر
مادی برای ادراکات بشراند .پس از اینها ،یونانیان قدیم و به پیروی از آنها برخی از فالسفة مسلمان،
تنها مرتبة تعقل یا قوۀ عاقله را مجرد از ماده دانسته و آن دوی دیگر را مادی میگفتند!
در بین مسلمین ،پس از انتشار نظریة مال صدرا شق دیگری پیدا شد مبنی بـر اینکـه :همـة قـوای
باطنی مجرد بوده و همو (مالصدرا) نیز اثبات تجردشـان را از راه عـدم انطبـاق خواصشـان ـ ماننـدِ
انقسام ،عدم انطباق بزرگ به کوچک و ...ـ با خواص واقعیتهای برونی مدلل ساخته است.
پس از آنکه مکاتب فلسـفة مـادی رشـد و رونـق یافـت ـ و بـه ویـژه پـس از نشـر ماتریالیسـم
دیالکتیک مارکس ـ عقاید دیگری در زمینة مادی بودن فکر بیان شده است چنانکه خودِ مارکس
در این زمینه میگوید« :به هیچوجه نمیتوان فکر را از مادۀ مفکر جـدا دانسـت زیـرا همـین مـاده،
()1

جوهر کلیة تغییرات است».

و «انگلس» در تمیید و ایمان به این عقیده دارد که« :شعور و فکر ما به هر اندازه در سطح بـاالئی
قرار گرفته باشد ،چیزی جز نتیجهای از یک عضو مادی که مغز ما باشد نیست» ( )9و «هر چه انسـان
 2ـ باید متذکر شد که :عرفا ملل ،برای دریافتهای بشری مرتبة چهارمی قایل بوده و نام آنرا کشف و اشراق و الهام
گذاشتهاند!
 1ـ فلسفة ما ،ص ْ421
 9ـ فلسفة ما ،ص 421
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را به حرکت و فعالیت وا میدارد به طور قطع از مغز عبور میکند ،حتی فکر خـوردن و آشـامیدن
که از راه گرسنگی و تشنگی درک میشود نیز به مغز مربـوط اسـت ،زیـرا کلیـة آنهـا احساسـاتی
هستند که در مغز قابل ادراک هستند و به لفظی دیگر ،واکنشهایی از جهان خارج میباشـند کـه
()2

در مغز انسان وارد شده و به صورت احساسات و افکار و محرکات و ارادهها تجلی میکند».

«ژرژ پولیتسر» صاحب کتاب «اصول مقدماتی فلسفه» مینویسد« :فکر نتیجة تکامـل تـاریخیی
طبیعت است که در مرحلهیی بسیار عالی از کمال قرار داشته و در کلیة انواع جانداران در انـدامهای
حسی و دستگاه عصبی و به ویژه در کاملترین بخش مرکزی آن یعنی مغز ،کـه بـر تمـام انـدامهای
()1

عضوی حاکم است وجود دارد».

و بعضی هم مانند «دکتر تقی ارانی» پس از ارائهی حقایق و نظریههای فیزیولوژیک به ایـن نتیجـه
میرسند که« :اینها خود دلیل بر مادی بودن آثار فکری است ».و یا چونان «جیمس میل»که میگوید:
«همچنان که جسم از ذراتی حاصل شده است که پهلوی یکدیگر قرار گرفتهاند ،احساسات نیز دارای
ذراتی هستند فکر از نقطههای شعوریه تملیف شده است و آن نقطهها احساسـات و انفعـاالت اولیـه و
()9

عناصر بسیطهاند و طبق قانون تقارن به هم مربوط شدهاند».

از دانشمندان مسلمان معاصر «محمد امین رضوی» صاحب کتاب «تجسـم عمـل» بـرای انسـان
هیچ پهلوی غیر مادی قایل نبوده ،حتی روح را ماده و منبعثِ از ماده میشمارد امـا چـون در نگـاه
وی ماده مفهومی ژرف دارد و بیشتر در زمینة شناخت و تعریف ماده ،فیزیـک جدیـد را مبنـا قـرار
میدهد ،درست به همان گونه که فیزیک فرامـدرن مـاده را مـیشناسـاند ،از هـر روحـی پـاالیش
یافتهتر ،از هر اسطورهئی افسانهئیتر ،از هر رازی رازناکتر و از هـر نابـاورییـی نابـاوریتـر بـه نظـر
میرسد!
این بود خالصة نظر دانشمندان در مورد ادراکات و یا معرفت بشری.

 2ـ فلسفة ما ،ص 424
 1ـ علم هوشیاری ،صص  249و 242
 9ـ علم هوشیاری ،صص  249و 242
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پایههای معرفت

در مورد ماهیت معرفت انسانی عقاید و آرا دانشمندان را در این زمینه بیان کردیم اینک نوبتِ
آن رسیده است تا بدانیم که معرفت چگونه و از چه راههایی تکون پیدا میکند .منظـورم از درک
این مسئله اینست که بدانیم انسان چگونه و از چه راهی به فهم و شناخت اشیا و امور نایل میآید؟!
چگونه آنها را به هم میآمیزد و یا نگهداری میکند؟! میخواهیم بدانیم که چگونه غزلـی سـوزبار
از «بیدل» را میفهمیم و یا یک قطعة ویولون را میآموزانیم؟ خالصه دوست داریم منابعی که انسان
را به درک میرساند و نیز طریقی که این مـواد (احساسـها ،تصـورات ،توهمـات و )...بـا عملیـات
خویش منتهی به چیزی به نام «معرفت» میشوند ،روشن شود.
در مورد اساس و پایههای معرفت ،عقاید مختلف و متنوعی ابراز شده است که البته درست و یا
نادرست بودنشان را نسـبت بـه عـدم گنجـایش ایـن رسـاله ،بـه گـرد ِن نظریـه پـردازان و محققـین
میاندازیم .لیکن از آنجا که فهم قسمتی از این نظریهها با مطالب مورد توجه این رساله پیوند مستقیم
دارد ،از ارائهی اجمالی آنها ناگزیر میباشیم.
از نظر «گورگیاس »Gorgias ،که میگفت :محال است چیزی موجود شود ،اگـر فـرض را بـر
موجود شدن قرار دهیم ،موجود مفروض غیر قابل شناخت باقی خواهد ماند و باز گرفتیم که آنـرا
شناختیم ،از انتقال شناخت خود برای دیگران عاجز خواهیم بود و !...میگذریم ،چـه وی اصـالً بـه
ادراک عقیده ندارد! چه رسد به منشم و پایههای آن پس باید متوجه فالسفة بعدی و از قدیمترین و
سرشناسترین آنها ،یعنی افالطون شد.
افالطون چون برای پدیدههای جهان خارج ـ و برای هر نوعی از انواع آن ـ یک وجود مجـرد
روحانی ـ که این افراد متغیر و جزئی ،انعکاسها و یا پرتوهایی از آن نمونة کلی و الیتغیر میباشند ـ
قایل است ،اساس معرفت را بر پایة «بازشناسی» یا استذکار نهاده است و همو نیز ،اولین کسی است
که کلمة «ایده »Idee ،را به اعتبار یکی از مفاهیم لغوی آن یعنی :سمبل ،رمز ،مثل ،شبیه و ،...که بعدها
مترجمین مسلمان آنرا «مُثُل» خواندند ،بکار برده است.
وی عقیده دارد که نفس قبل از آنکه در زندان مادی تن محکوم شود ،در عالم تجـرد جـوالن
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داشته و طبعاً نسبت نزدیکی به «مثل» آنها را میشناخته است لیکن با زندانی شـدن بـه دنیـای نـازل
ماده ،همة آن دانش را از دست داده و به صورت کامـل فراموشـش کـرده اسـت ،و اکنـون از راه
احساس معانی مخصوص و درک اشیا جزئی ،به درک مجدد آنها نایل مـیآیـد ،چـه همـة ایـن
پدیدهها ،نسبت به اینکه سایهها و یا انعکاسات آن حقایق مجرداند ،میتوانند از اصل خـویش خبـر
دهند و نیز ،اینکه ما در این عالم مادی ،به درک کلیات نایل میآئیم ،چیزی جز یادآوری حقیقتِ
مجرد فراموش شده نیست.
لذا از نظر افالطون ،ریشة ادراکات ما به هیچ وجه مربوط به حقایق جهان برونذات نبوده ،بلکـه
متعلق به همان دنیای مجرد «ایده»ها است.
از دانشمندان مسلمان ،بعضی از اشراقیون به مثل افالطونی معتقد شـده و پیـروی از نظریـههـای
معرفتشناسانة افالطون مینمایند.
افالطون به اساس همین نظریة بازشناسی یا استذکاری معرفت ،و اعتقاد به مثل ،نظریـاتش را در
مورد زیبائی و هنر ـ هر چند به گونهئی خیلی مختصر ـ طرح و پیریزی کرده است .چیزی کـه در
نظریات افالطون با وجود عقیدۀ به مثل ـ آنهم برای هر نوع ،یک حقیقت مجرد ،یا به تعبیـر دیگـر:
یک حقیقت کلی یا ایدۀ مطلق کلیِ مجرد ـ جالب توجه و حتی حیرتانگیز به نظر میآید اینست
که طبقات جامعهاش ـ وقتی جامعه را در مدینة فاضله به طبقـات مختلـف دسـتهبنـدی مـیکنـد ـ
اختالف خونی (= اخالف نوعیِ ذاتی) دارند! برخی ذاتاً پستند! و برخی بلند بعضی دارای منزلـت
انسانیِ بیشتراند ،بعضی کمتر و برخی کمتر از کمتر! برخی دارای خون مقدسانـد و برخـی دارای
خون نجس.
به هر حال ،این اندیشه ،مدت مدیدی در میان علما و دانشمندان قـدیم رسـوخ داشـته و اسـاس
معرفت را بر پایههای غیر حسی مینهادند .از دانشمندان جدید نیز ،برخی از ایدهآلیستها به همـین
نظریه پایبند میباشند چه هیچ کدام این فالسفه به امر بیرون از ذهن عقیده ندارند.
حسیون ـ این دستة از متفکران ،چون در نقطة مقابل آنهائی قرار دارند که قبالً بر شمردیم ،آنهـا
را حسیون مینامند .لیکن برای آنکه کژفهمی صورت نگیرد ،این نکته را بایـد تـذکر داد کـه ایـن
دسته (حسیون) در مقابل عقلیون قرار داده نشده ،بلکه از نظر اینکه پایـة همـة افکـار و اندیشـههـا را
جهان خارج دانسته و مبنای نخستینِ تکوین و رشد اندیشهها را احساس آدمیان قلمـداد مـیدارنـد،
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حسیون گفته شدهاند .اما در مورد عقلیون و عقایدشان ،پس از این نکاتی ذکر خواهد شد.
اینان را میتوان پیرو مکتب تجربیِ محض دانست .چه اینان را عقیده بر اینست که ذهن نمیتوانـد
بدون مشاهدۀ عینی و تجربه به درک چیزی نایل آید و اگر کسی بدون انجام تجربه حکمـی صـادر
نماید قطعی و یقینی نیست.
امتیاز اینان بر حسیون جدید ـ که ذهن را خصلتِ کامالً انفعالی میبخشند ـ در ایـن اسـت کـه
برای ذهن خصلتِ کامالً انفعالی قایل نبوده ،بلکه آنرا فعال و قادر به صـدور حکـم کلـی ،پـس از
تکرار احساسات میدانند لیکن میگویند که ذهن عالوه بر آنچه آمد ،این قدرت و توانائی را ندارد
تا عقل را به مقام استقالل و استغنا ِ از تجربه ارتقا بخشد.
طبق این نظریه ،وظیفة ذهن در مورد صور ادراکی ،تصرف در صورت مفاهیم بوده ،دست بـه
ترکیب و تجزیه و تجرید و تعمیم دربارۀ برخی از این مفـاهیم مـیزنـد .مـثالً گـاهی بـا اسـتفاده از
ترکیبی جالب ،لباسی از نور میبافد و زمانی با بکار بردنِ تجزیه ،هر بـرگ گلـی را شـهری پـر از
رقاصگان شبنم تخیل میکند!
مؤسس این مکتب در اروپا «بیکن» میباشد ،هر چنـد کـه قبـل از وی ،ارائـهی ایـن نظـر توسـط
عدهیی دیگر از فالسفه صورت گرفته بود ،ولی اشاعة کامل آن به دسـت بـیکن صـورت پـذیرفت.
فیلسوف دیگر این مکتب «ژان الک» میباشـد کـه بعـدها ،همـین اندیشـه از جانـب گرونـدگان بـه
ماتریالیسم دیالکتیک و مارکسیسم به صورت بسیار افراطیِ آن پذیرفته و تبلیغ شد اینان اعالم داشـتند
که« :آنچه از حدود انعکاسهای ذهنی خارج باشد فکر بدانها تعلق گرفته نمیتواند ».و ایـن یعنـی :جـز
احساسات ما که انعکاسی از پدیدههای برونذات ماست ،چیزی را نمیتوانیم تصور کنیم.
انتزاعیون ـ اینها همه معتقدند که ذهن قبل از احساس لوحی سفید و بینقش و نگار بوده و تنها
از راه احساسها و دریافتهاست که ذهن آدمی به دریافت مدرکات نایل میآید هر چند دانشمندان،
این دسته از فالسفه را نیز پیرو مکتب حسیون میپندارند ،لیکن نسبت وجود اخـتالف نظـر شـدید
این فالسفه با حسیون در زمینة معرفت به امور غیر محسوس ،اوشان را میشود بـرای شـناخت بهتـر
انتزاعیون نام نهاد.
اینان معتقدند که نفس آدمی در ابتدا از اشیا و امور ،هیچ معرفتی نداشته و چنان صفحة سفیدی
است که بعدها توسط ادراکهای حسی نقش بندی میشود .نزد این فالسفه ـ بر خـالف عقلیـون ـ
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بدیهیات اولیه ،تصور عدد و یک سلسله مسایل ضروری هم مبتنی بر پایة احساسـهای انسـانی قـرار
داشته ،آنها را نتیجة تکرار احساس میشمارند منتها سخنشان به همـین جـا خـتم نشـده ،بـه مرتبـة
استقالل عقلی عقیدهمند میباشند .یعنی اینان را باور بر اینست که نفس میتواند به درجة کمال برسد
و یا در اثر رکود ،اصالً از مرتبة حسّ پای باالتر نگذارد!
کمالگرایی نفس نزد اینان مبتنی بر اینست که نفس در نتیجة تکرار احساسها ،بسیار نیرومند شده
و می تواند با روشهای ویژۀ خود به ساخت و فهـم چیزهـائی نایـل شـود کـه بـاالتر از محسوسـات
ت چنـان مفـاهیم عـالی یـا بـه اصـطالح
میباشند و همین نیرومندی نفس را بـرای درک و سـاخ ِ
خودشان «از قوه به فعل رسیدنِ نفس را» « ،استقالل عقلی» مینامند چه درین مرحله است که عقل
دیگر دست گدایی به دروازۀ حواس دراز نکرده و «از جهت ذات و نیـروی ذات کامـل گردیـده
است» یعنی میتواند بدون کمک حواس ،به درک مسایل و اموری نایل گردد .این نظریه را طبق
نام گذاریِ خود آنها «نظریة انتزاع» مینامیم در حقیقت اینان به دو قسمت یا به دو نوع تصورات یـا
ادراکات معتقد هستند:
الف ـ ادراکات اولیه یا اولی ،که نخستین تصورات ذهنی بشـر را تشـکیل داده و مسـتقیماً از راه
یکی از حواس ـ اعم از درونی یا برونی ـ در ذهن پدیدار میشوند ،مثـل احسـاس رنـگ سـبز ،یـا
تشنگی و!...
باء ـ ادراکات ثانوی ،که پس از پیدایش تصورات نخستین ،ذهن با یک سلسله عملیهها ،انشا و
مقایسة چند چیز مشابه ،به درک صورت یا مفهوم جدیدی میرسد که ایجاد این صور یا مفـاهیم،
از توان نیروی حس برتر و خارج بوده و در واقـع ،از برکـت همـین عملیـه کـه آنـرا «تجریـد» نیـز
میگویند انسان قادر شده است تا به درک مفاهیم علیت ،جوهر ،عـرض ،وجـود ،ماهیـت ،کلـی،
جزئی و ...نایل آید.
سردستة این فالسفه را ارسطو معرفی کردهاند و نیز عدهئی از فالسفة اسـالمی بـا پـذیرش ایـن
عقیده ،آنرا متقنتر ساخته ،رشد و انکشافش دادهاند.
عقلیون ـ تنی چند از فالسفه نیز هستند که برای تکوین تصورات و معرفت انسانی دو منبع قایل
بوده ،لیکن نه به صورت انتزاعی ،بلکه بدین وجه که عالوه بر ادراکات حسی از قبیل رنگ و بو و،...
به یک سلسله ادراکات فطری نیز قایل میباشند ،که اینان را فالسفة عقلی مینامند که شاخصترین
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نمایندگان این دسته را «دکارت و کانت» معرفی کردهاند.
منظور اینان از ادراکات فطری اینست که در ذهـن انسـان یـک سلسـله تصـورات و مفـاهیمی
موجود میباشند که منشا حسی نداشته بلکه ذاتی و نتیجة استنباطهای نفس میباشد .این مفاهیم در
نزد دکارت عبارتند از «تصور خدا ،نفس ،امتداد ،حرکت و هر آنچه از تصوراتی که مانند اینهـا بـا
وضوح کامل نزد عقل بشری روشن بوده و تمیز داده میشـود و از نظـر کانـت ،کلیـة جنبـههـای
صوری ادراکات و علوم انسانی ،با آنچه از صورت زمان و مکـان و مقـوالت دوازدهگانـهیـی کـه
بدانها معتقد است» ،از همین دسته به شمار میروند.
از آنچه گفتیم بر میآید که اینان با وجودی که حس را ریشة تصورات بسیط میدانند ،چـون
از درک و توجیه یک سلسله تصورات و مفاهیم عـاجز بـودهانـد ،احسـاس را یگانـه پایـه و ریشـة
تصورات و مفاهیم نمیشمرند لذا با وجود اعتراف به منبعی حسی بـرای ادراکـات بشـری ،همـان
گونه که ذکر شد ،آنرا برای کلیة مفاهیم و معارف انسانی کافی و تنها راه نمیدانند.
انفعالیها ـ فرقة دیگری نیز هستند ـ هر چند میشود آنها را جز حسیون شمرد ،لیکن چـون بـا
آنان در زمینة موجودیت واقعیتهای برونذات اختالف دارند ،آنان را انفعالیون نام نهادیم ـ که برای
نفس غیر از جنبة انفعالی محض ،نیروی فاعالنه قایل نبوده و برآنند که تصوراتی که انسان از طریـق
حواس آنها را به ذهن خویش میسپارد ،به صورت دست نخورده در ذهن انبار شده ،با همان وضع
تعدد و تکثر خود باقی مانده و ذهن در راه وحدت و ترکیب آنها هیچگونه کوششی به خرج نمیدهد
زمانی که انفعاالت صورت جـامعی پیـدا کـرد و ذهـن شـروع بـه فعالیـت نمـود و از مجمـوع آن
احساسات شکل جامعی را ساخت ،علم حاصل خواهد شد .سایر حسیون اینان را «شکاک» نامیدهانـد.
زیرا این دستة از فالسفه به مؤثر برونی ،برای معرفت خـویش ،بـه صـورتی یقینـی ایمـان نداشـته و
میگویند :ما نمیتوانیم حکم نمائیم که انفعال ما در خارج مؤثر برونی مطابق آن انفعال داشته باشد.
اینان ،نه تنها از منکرین علم شمرده میشوند! که به حقیقت واقعیتهای برونی نیـز مشـکوک،
نامطمئن و بیایمانند .فالسفهیی را که میتوانیم پیرو این مکتب بدانیم عبارتند از «هیوم ،کنتدیاک،

جیمس میل ،و استوارت میل» بوده ،عقاید تندروانهئی را در این زمینه ابراز داشتهاند.
اشراقیون ــ افزون بر همة اینها ،عرفا و صوفیة عالم اسالم و سایر ملل ،برای رسیدن به معرفـت و
حقیقت اشیا و امور ،روشی کامالً جدا را در پیش گرفته که آنرا طریقة کشف و شهود یا معرفـت
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اشراقی و الهامی عنوان کردهاند.
نباید چنان تصور شود که این بزرگان بـه مـدرکات حسـی و عقلـی عقیـده نداشـته و منکـر آنهـا
میباشند بلکه آنان را عقیده بر اینست که در کنار درک امور و مفاهیم حسی و عقلی ـ که بشـر پـس
از طی مراحل تکاملی اندیشه ،بدانها دست پیدا میکند ،معارفی هستند که نزدیکترین و یگانـهتـرین
راه رسیدن به آنها ،راه اشراق و الهام است و بس.

زیبائی شناسی
آنچه میخواهیم تا در مورد آن در حد توان خود و لـزوم مسـئله بـه بحـث و ارائـهی نظریـات
دانشمندان و فالسفة پیشین و نوین بپردازیم ،دانشی است که چنـان علـم اخـالق ،بحـث و مجادلـه
پیرامون حقایق جزئی داشته و میکوشد تا برای خود اصول منظم و علمی وضع نماید .چه بـا همـة
کوششی که دانشمندان ـ به ویژه از قرن هجدهم به این طرف ـ درین مورد به خرج دادهانـد ،هنـوز
اصول ثابت و منظمی برای تحقیق مسایل آن پیریزی نشده است تـا بتـوان روی آن ضـوابط کـار
علمی کرد زیرا که گفتههای فالسفه درین زمینة ویژه چنان است که با ساختمان فکری خودشـان
منطبق است و لذاست که هر یکی به راهی رفته است.
این رشتة دانش ،از روزگاران پیشین در میان اقوام و ملل گوناگون موجود بوده و اثرات آنرا در
نظریات فلسفی یونان و هند و چین و سایر اقوام ،مشاهده کرده میتوانیم اگر چـه شایسـته بـه نظـر
میرسد که بگوئیم :هر زبانی که واژۀ زیبا و زیبائی را دارا باشد ،این اندیشه در میانشان وجود داشته
است .حال اگر نتوانستیم در میان اوراق و کتب گوناگون ،بحثهایی درین زمینـه بیـابیم ،سـندِ انکـار
حضور این مقوله نتواند بود.
متمسفم از اینکه میبینم امروز ،این رشتة دانش نزد عدۀ زیادی ـ به ویژه نزد نسل جوان مـا ـ یـا
کامالً ناشناس مانده است و یا بیگانه و مخالف علم! اینان چنان میانگارند کـه اساسـاً ایـن مسـئله از
بیخ و بن زادۀ تخیل عدهیی ـ و به ویژه هنرمندان و خیالبافان! ـ بـوده و فائـدۀ عملـی بـر آن متصـور
نیست! و گاه با همة بیخبری خود از کارایی این مسئله ،عدهئی در مقام مقایسة بـا علـم ،آنـرا کنـار
گذاشته ،مخالفِ علمش وانمود کرده و با این ابراز عقیده ،شکافی ژرف میان دانش عملی و مسئلة
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زیبائی و هنر به وجود میآورند!
شاید این اشتباه از آنجا برایشان پیدا شده باشد که میبینند حقایق و مسـایل مـورد بحـث دریـن
علم را نخست احکام باطنی و روانی ـ در زمینة تمثیرات آنچه «زیبائی» خوانده مـیشـود ـ تشـکیل
میدهد ثانیاً مسایل و فرآوردههای هنری! از جانبی جهل در زمینة جوهر و مسایل گـوهرین هنـر و
کشانیده شدنِ آن به مزبلههای کثیف و خودبینانه و از بین بردن روح اصیل هنـری و خـود فروشـیِ
شبه هنرمندان و خدمتگزاری به اصطالح هنر و هنرمند بر آستانة زر و زور و ،...به پیدایش این عقیده
کمک زیادی نموده است! ورنه هیچ عاقلی را با خیر و خوبی و راستی و زیبائی سرِ جدال نخواهـد
بود و هیچ بینائی چشم از پاکی نخواهد پوشید.
اساساً زیبائی ،چه در زمینـههـای عینـی و چـه ذهنـی و ارائـهی تـمثیرات زیباپسـندانه در هنـر و
تمثیرگذاری آنها بر انسان چیزی نیست که زادۀ تخیل و پندار آدمی باشد .هر چند کشف زیبائیهای
بسیار ظریف و لطیف در هنر و طبیعت ،کار انسان میباشد چه پیش از آنکـه بشـر در روی زمـین
پدیدار شود ،خدا و یا طبیعت آنرا به بهترین وجهی زیبائی بخشیده و از همین روست که از نخستین
لحظههای حیات ،چون فرزند آدمی به اطراف خود چشم باز مینماید ،متوجه زیبائی شده و کشش
جمال ،آنرا متحیر ،مبتهج ،نیرومند و پر از احساسهای ابتکاری ـ عاطفی میسازد.
نظریات اخیر دانشمندان زیستشناسی بیانگر واقعیت حیرتانگیـزی اسـت کـه مبتنـی بـر آن،
احساس زیباپسندی منحصر به نوع انسان نبوده بلکه در حیوانات پست و حتی نباتات ،برخی رنگهـا
و صداها شادیآفرین و مؤثرانـد« .کالمیدوستوریا» ( = Ghlamgdo Souriaسوسـمارهای پوشـدار)
ذوق و تصور زیبائی را دارا هستند .پرندگان ماده ،همانسان که آشیانههـایشـانرا بـا اشـیا رنگـین و
پرهای زیبا آرایش میدهند ،از آوازهای زیبا و رنگهای روشن پرندگان نر ،محظوظ میگردند.
اخیراً دو دانشمند هندی به نامهای« :سـنگه  Singhو پانیـاک  »Panniakبـه ایـن کشـف عجیـب
رسیدهاند که درخت گل ابریشمی که همه روزه نزدیک آن موسیقی نواخته شـده ،پنجـاه درصـد
بیشتر از همین نوع درخت ابریشم که از نواختن موسیقی در کنار آن خودداری شده ،رشـد کـرده
است!
براستی کشف عجیبی است! دانـش بشـر بـرای تسـهیل و پیشـرفت زنـدگانی مـا بـه تسـخیر و
دگرگون ساختنِ طبیعت دسـت مـییـازد و حقـ ًا کـه نیـروی زیـادی هـم دریـن راه بـه مصـرف
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میرساند لیکن آیا میتواند بگوید که :این چه رازی بوده است که نمو و رشد درخـت را تسـریع
نموده است؟ و باز آیا میتواند با چنان نیروئی به مسابقه برخیزد؟!
نمیخواهم آوای موسیقی را در این رابطه و در اینجا به ملکوت اعلی مـرتبط سـازم و یـا بـرای
گیاه چنین مرتبتی داده باشم که مستعد درک اثرات بسیار ظریف هنری میباشد نه شاید هم ایـن
مسئله نزدیکی و پیوندی به بیولوژی و مکانیسم رشد گیاه داشته باشد و بس! لیکن کشـف ،رشـد و
قدرتِ توان بخش هنرِ موسیقی مورد تمکید و شگفتی است.
اینکه چسان و چگونه احساس ـ دریافت نوعی لذت خاص و یـا زیباپسـندانه از برخـی نواهـا و
رنگها ـ در موجودات غیر انسانی پدیدار میگردد به قول «داروین» موضوعی است بسیار غـامض،
و علم هنوز نتوانسته است جز تغییرات ظاهری مسایل و زمینههای مربوط به اینگونه حـاالت روانـیِ
بشر و یا موجودات دیگر را درک کند شاید باز هم به گفتة داروین :عادات تا حدود معینـی تـمثیر
داشته باشد ولی باید یک علت اساسی در ساختمان سیستم عصبی هر یک از انـواع وجـود داشـته
باشد تا بتواند به درک و بروز عکس العملی به نام لذت ،در زمینة زیبائی نایل شود! و شاید هم قـرار
طبیعت مبنی بر اینکه نتوانسته است زمین را از این موهبت نیمه خدائی (زیبـائی و هنـر) تخلیـه دارد،
برآنست تا این راز ناگشوده مانده و جز احساس لذت زیباپسندانه ،به درک چیزی دیگر نایل نیائیم.
به راستی اگر اندکی توجه به خرج دهیم ،به مجردی که چشـم از خـواب مـیگشـائیم و یـا از
روی خطوط درهم کتاب برداشته و به بیرون نگاه میکنیم ،همان زیبائی و جمال است که ما را بـه
سوی خود کشیده و به زندگانی رنگ و رو میدهد و اگر نه چنین بود ،به راستی جهـان دوزخـی
بود که ما را برای همیشه در آن زندانی کرده بودند!
آیا خیال آنانی که بین هنر ،زیبائی و معرفت ،خالئی پرنشدنی تصور میکنند بـه مفهـوم کامـل
کلمه «خیال» نیست؟! بین ادراکات انسانی ـ آنهـم ادراکـات عـالیِ ارزشآفـرین و واال ـ اینگونـه
جدائی افکندن ،کاری است که اگر نگوئیم خائنانه میباشد ،احمقانه که حتمـاً هسـت! چـه بعـدها
شرح خواهد شد که بسی تفاوت است میان لذت هوسبازانه و بهیمی و حظّ زیباپسندانة پاک!
علم دیروز به پاخاست و بشر با خصلتِ زیباپسندانة خود قرنهاست علم بر عصای شکنندۀ عقل
و تجربة خام تکیه کرد و انسان بر ناز بالشِ زیبائی و هنر ،که خـود زمـانی چنـان سـالحی پیـروزی
بخش بود در نبردگاه زندگانی زندگان گذشته و هنوز هم هست ،چه خود نیروئی است برای جلو
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راندن استعدادها و فکرتها چنانکه دیدهایم و هنوز هم جاریست.
احساس زیبائی شناسی که نگارنده ترجیح میدهد تا «زیباپسندی» را بجای آن قـرار دهـد ،هـر
چه باشد و از هر نوعی که باشد مربوط است به شناخت و تصوراتی که او در طی مراحل زندگی با
طبیعت برون ـ اعم از اشیا و امور ،مادی و معنوی و ...ـ داشته است و چون «من» با جز من (بـرون)
منی نخواهم بود ،و هر چه باشم با برونِ خودم هستم ـ گذشـته از اینکـه بـر او مسـلط باشـم و از او
کاملتر و یا به عکس مؤثرِ بر او باشم یا متمثرِ از او و یا هر دو او به فرمانِ من باشد یا من به فرمان او،
و یا هر دوی اینها ـ نمیتوانم از آنچه در برون من است جدا باشم ـ هر چند از دیدگاهی ویژه هستم
ـ  ،لذا این احساس در کشاکش همین «من» و «جز من» و در نتیجة برخـورد و ارتبـاط آنهـا هسـتی
میپذیرد و هر چه هست ،در من تمثیر میکند راه و رسم زندگیم را تغییر میدهـد و حتـی بـر آن
کسی که او را از علم جدا میکند و خیال میکند که :خیالی است محض ،بیشـتر از علـم ،او را بـه
حیرت میاندازد گاهی به رقص میآوردش و زمانی به گریهاش وا مـیدارد و ناچـار راهـی جـز
قبول هستیِ واقعیِ او باقی نمیگذارد هر چند برای آنهائی که میخواهند در جهـل مرکـب بـاقی
بمانند ،زمینة لجاجت به خرج دادن باقی است!
به هر حال ،سخن به همین جا ختم نشده ،بلکه مسئلة چگونگیِ تکوین و پیدایش آن هم اذهان
را به خود جلب میکند .زیرا که بشر جستجوگر است ،تشنة فهم است ،متشبث ـ و به قول ظریفـی
فضول ـ است ،لذا میخواهد بداند که :چرا؟ میخواهد بیندیشد چگونه؟ مـیخواهـد لمـس کنـد
چطور؟ و طبعاً در طول همة اعصار و قرون ،توجه فلسفیِ دانشمندان را به خود جلب کرده است و
در مورد هر یکِ از پهلوهای خود (زیبائی و هنر) فرضیههایی را پدید آورده ،و هـر دانشـمندی بـه
قدر نیروی ذهنی خود در این پهنة بسیار گسترده به تاخت و تاز فکری پرداخته است برخی عقیدۀ
برونذات زیبائی را پذیرفته ،آنرا امری موضوعی (خارجی) شناختهانـد چـه در مقابـل حساسـیت و
نتیجة مستقیم اعمال فیزیولوژیکی بوده باشد و چه در مقابل پدیدههائی که مستقیماً زیر مشاهده قرار
گرفته و نخستین اجزا وجودی زیبائی را در برون از ما تشکیل میدهند ،چونان رنـگ ،نرمـی و!...
عدهیی هم پایگاه اصلی زیبائی را در ماورا پدیدههای عینی یعنی در عالم دیگر ،در عالم مجردات،
در روابط روحی و روحانی و تداعیات و ...جستجو کردهاند.
سقراط را عقیده بر این است که شیئی را بدان سبب زیبا میخـوانیم کـه اتکـا و تـوجهش بـر
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مبنائی است عقالنی و غایتش را یا به صورت حفاظت و یا به شکل مسرت در بر دارد .و البتـه ایـن
مسرت آنی نبوده که از شیئی زیبا در ما تولید میشود ،بلکه او پهلو و غایت سودمندی اشیا را کـه
برای تجهیز زندگانی بشری ضروریست اهمیتی واال قایل است تا آنجا که مـیگویـد« :تصـاویر و
باقی کارهای بیمقصد فن ،وقتی که برای تزیین خانهها استعمال میشود ،بجای اینکـه مسـرت بـار
آورد ،عایقِ آن میشود ،زیرا جایهای مفید آن (خانه) را اشغال میکنند».
شاگردش افالطون ،با ارائهی نظر فلسفی خود دربارۀ هستی و روشِ استذکاریِ شناخت ـ کـه
قبالً اشارتی بدان شد ـ  ،زیبائی را در چیزی میبیند که بیشتر به مثال «خیر» که در رأس جهان مثـالی
او قرار دارد ،نزدیک باشد ،و البته از حیث مراتب کمالی! بعدها ارسطو با تعدیل و ردِّ قسمت زیادی
از اندیشههای افالطون ،رأی دیگری ابراز میدارد اگر چه ارسطو هم زیبائی را مبتنی بـر پایـههـای
اخالقی قرار داده و آنرا جز امری عارضی و متکی به جوهریت پدیدهها نمیشمارد.
بعدها نیز در اینباره آرا و عقایدی متضاد ،با طرح فرضیههای متنوع ،جالب و قابل تممل بـروی
کار آمد که یکی زیبائی را چنان «ژوفرووا  :»Jouffray ،تظاهر ناپیدا ،به مدد عالئمِ «پیـدا و آشـکار»
دانسته و دیگری آنرا «تجلی آزاد و بیواسطة تصور الهی ...که خود را در هیاکل محسوس نمودار
میسازد» میفهمد( )2یکی همرنگِ «له ویک ،چیز ناپیدائی میداند که در طبیعـت پنهـان اسـت و
دیگری چنان «رنوویه »Renouvier ،فریاد میزند که« :نهراسیم و بگوئیم :حقیقتی که زیبا نباشد ،جز
یک بازی منطقی ذهن ،چیز دیگری نیست یا :زیبائی یگانه حقیقت استوار و زیبندۀ این نام است».
«همستر هویس »Hemester huis ،بانگ بر میدارد :زیبائی آنست که بزرگترین لذت را بـه مـا
ارزانی دارد و «سارپالدان »Sar Paladan ،را عقیده بر اینست که« :زیبائی یکـی از مظـاهر خداونـد
است یا :واقعیتی جز خداونـد و حقیقتـی جـز او و جمـالی غیـر از او وجـود نـدارد»! و دیگـران و
دیگرانی که همچون «گی یو» ی فرانسوی با همة وجود خویش فریاد میزند که :حـواس المسـه،
ذائقه و شامه ،قادر به دادن تمثرات استتیک یا زیبا شناسانه هستند که در این میان عدهیی هم به انواع
و اقسام زیبائی ایمان داشته ،برای اثبات نظر خویش مقاالت و رسالههائی نوشتهاند!
آنچه از مجموع این گفتهها و نوشتهها بر میآید اینست که :زیبائی با همة روشنی و پیدائی خود
نزد همة ما ،چقدر گنگ ،ناشناس و تاریک مانده است! شاید علـت غرابـت و تـاریکی مطلـب را
 2ـ پیکتت سویسی بر این عقیده است.
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بتوان زائیدۀ دو اصل دانست و بر همان مبنا توجیه نمود یکی اینکه :این احساس را عمـدتاً بـا سـایر
احساسها مخلوط کردهاند ورنه هر یکِ از افراد بشر ،روزی بر عمرشان نخواهـد گذشـت کـه بـه
یکی یا چند مورد زیبا برخورد نکنند و این در حالی اسـت کـه در صـورت ابـراز پرسـش ،حتمـاً
میتواند آنها را از میان سایر احساسهای همان روزهاش برون کشـد منتهـا در اینکـه :آنچـه او زیبـا
میداند و آنچه من زیبا میدانم اختالفی هست ،هست و باید هم باشـد! چـه ایـن مطلـب دیگـری
است.
برخی از اینان روی مقاصدی معین ،نه بر مبنای حکم واقعیت ،بدین کار دست زدهاند! اینـان از
هر گروه و هر کجا که باشند ،گناهکاراند چه حقیقت را پایمال مقاصد نـاچیز و گـاه ضـد انسـانی
کرده و با ابراز نظرهایشان درین مورد ،نه تنهـا گرهـی از کـار نگشـودهانـد ،کـه بـر گـرههـای آن
افزودهاند! اینان را غرور دانش ـ که شاید خود دارای آن نباشند ـ چنان گستاخ ـ و شاید چنان زبون ـ
کرده است که نیروی اظهارِ یک «نمیدانمِ» عالمانه را نداشته ،از چیـزی سـخن مـیگوینـد کـه بـه
زیبائی ربطی نداشته! و از ابراز و اعترافِ به «نمیدانمِ» طبیعی نیز خرد کنندهتر است.
اصل یا علت دیگری که باعث اینهمه ابهـام در مسـئلة زیبـائی شـده ،پیونـد نزدیـک و ارتبـاط
تنگاتنگ احساسهای دیگر است با احساس زیباپسندی و یا چیزهایی که بتوانند بر زیبـائی موضـوع
افزوده ،تجلی و درخشش آنرا بیشتر سازند! در اینجا دیگر قصد و غایتی در کار نبوده بلکـه نسـبت
عدم توجه دقیق و همهجانبه به موضوع ،بیآنکه گوینده بخواهد ،از چیزی سخن میگوید که غیر
از زیبائی است.
قبالً اشاره شد که فالسفه از روزگاران پیشین تا به امروز ،درین مورد چیزهایی گفتهانـد و ایـن
گفتهها در اصل بر سه پایة اساسی میتوانند قرار گیرند:
نخست رأی آنهایی که به این مسئله از دریچة اندیشههای میتافیزیکی نگـاه کـرده ،و در نتیجـه
آنرا به عالم ملکوت کشانیدهاند.
دوم نظر آنهائی که این امر (زیبائی) را فقط بر پهنة خاک جستجو کرده و در روابطِ زیسـتی ـ
محیطی دریافتهاند و در آخر هم برداشت کسانی که به هر دو نوع زیبائی( ،هم مادی و ملمـوس و
هم معنوی ،هم بر پایة درک مستقیم حواس و هم در روابط پیچیدۀ ذهن و )...باور دارند .البتـه بایـد
اذعان نمود که طرح مسئله به همین سادگی هم نتواند بـود! چـه بـاز ،هـر کـدام از دانشـمندان ایـن
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مکاتب ،دستگاه فکری ـ فلسفیِ ویژۀ خود داشته و بر مبنای اصول و احکام دسـتگاه فکـری خـود،
وارد بحث و تحقیق درین خطه و زمینه شدهاند!
درین نبشته ،همة کوشش ما بر اینست تا به روشی دیگر ،نه روشی تاریخی و نه بر مبنای مکاتب
مادی و یا میتافیزیکی ،به ارائه و نقد نظر فالسفه پرداخته شود!
منظور از آنچه به نام روشِ تاریخی عنوان نمودیم ،روشی است که فقـط تـاریخوار بـه ارائـهی
نظریهها پرداخته و به صورتِ زمانی دنبالشان میکند ورنه اگر پژوهشی بـر مبنـای نقـد و تـاریخ،
پاک و بیعیب از کار درآید ،جای بسی شکران است! از اشکالهای این روش (روش کـار ایـن
نبشته)که نظریات دانشمندان را بر حسب وجوه تشابهشان در یک ردیف قرار داده ،و ضـمناً بیشـتر
متوجه زمینة درک ،زمینة بروز و زمینة تکوین تمثرات زیباپسندانه بـوده و دسـتهبنـدی را بـر همانهـا
مبتنی داشته است ،و نیز از محدودیتهایی که دست و پاگیرم میسازند ،کامالً آگاهم میدانم که
دستهبندی نظریهها به این ترتیب ،نزد عدهیی از افراد ،کاری منطقی به نظر نخواهد رسید! چه برخی
از اندیشمندان طوری ابراز عقیده کردهاند که میشود رأیشان را جز دسته و یا گاهی دسـتههـای
دیگر بشمار آورد ،لیکن با در نظر گرفتن مسایل باال و توجه به زمینهها ،تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت
کوشیدهام تا جای هر کسی در ردیف هم فکرانش قرار گیرد.
برخی از روشها ،به ویژه آنهائی که فقط به ذکر عقاید فالسفه پرداختهاند ،تا آنجا که من فهمیدهام،
برای عموم ،نه تنها به حل مسئله به صورت علمی و تجربی کمک کرده نتوانسته ،بلکـه آنـرا مـبهمتـر
ساخته ،خوانندهیی را که در پی روشنی مطلب میباشد ،در یک سـرگیچگی و «نـدانم کـدام یـکِ»
عجیب درگیر میدارد .چه همة کسانی که طالب این رشتة دانش میباشند ،خود نمـیتواننـد از میـان
انبوهی از نظریات مختلف ،متضاد و پراکنده و رنگارنگ به درستترین آنها آشنا شوند.
البته عدهیی از دانشمندان هم در مورد زیبائی شناسی به طرح روشهای شناختی اقدام کـردهانـد
که ضمن بحث در مورد عقاید زیباشناسانة آنها ،به صورت موجز ذکر خواهیم کرد.

میتافیزیسینها
نظریة این دانشمندان را از آن سـبب در صـدر سـایر آرا و عقایـد مربـوط بـه زیبـائی شناسـی
آوردیم که از جهتی مدتی مدید بر اذهان و افکار فالسفه حکم روائـی نمـوده و از سـوئی هـم مـا
توانسته باشیم تا بحث را از نقطة آغاز آن مورد مطالعه قرار دهیم .چه قـدیمترین نظریـات راجـع بـه
زیبائی ،از طرف فالسفهئی ابراز شده است که منبع فکری آنها را عقاید میتافیزیکی تشکیل میداده
1

است و نیز ،نخستین کسانی که در فلسفة زیبائی شناسی بـه صـورت کتبـی اظهـار نظـر کـرده و از
ایشان آثاری باقی مانده است که در آنها ماهیت و اساس مسایل مربوط به زیبائی و زیبائیشناسی را
مورد تحقیق قرار دادهاند ،همین میتافیزیسینها میباشند اگر چه این مباحث به صـورت ضـمنی در
گفتارشان آمده و اصول و ابواب معینی را بدان اختصاص ندادهانـد ،جـز ارسـطو کـه بـه صـورت
مفصل زیبائی هنری را در «فن شعر» مورد مطالعه قرار داده است به هـر حـال ،چـون در بـین سـایر
نوشتههای دوران کهن ،نخستین برخورد ما با این زمینه و مسایلش در آثار همین فالسفه مـیباشـد،
لذا میتوان آنانرا نخستین کسانی بشمار آوریم که درین زمینه آثارشان به ما رسیده است!
این نظریه مبتنی بر اصل تصوری بودن زیبـائی بـوده ،آنـرا غیـر از آنچـه در مرحلـة نخسـت از
ویژگیهای ذاتیِ وقایع عینی شمرده میشود ،میشناسند مقصد اینست :آنگاه که به توصیف کـدام
شیئی زیبا میپردازیم ،در نخستین وهله چنان میانگاریم که این خاصیت مـال و ملـک آن شـیی
بوده ،آنرا عین ذات و ماهیت الیتجزای آن چیز میپنداریم لیکن زمانی که توجه بیشتری به مسـئله
و زمینه مبذول میداریم به درک این حقیقت میرسیم که این زیبائی از جملة ملکیتهـای بسـیط
موادی که در حیطة احساس ما قرار دارند نبوده ،یعنی مربوط به رنگ ،سختی ،نرمی ،کوچکی و یا

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( میتافیزیسینها )  ....................................................................................................................

22

بزرگیِ آن نبوده بلکه در ورای اینهمه ـ که برای تجلی اصل و جوهرِ حقیقیِ زیبائی ضروری است
ـ چیز دیگری هست که ما را به سوی خود کشیده ،حیرت و تحسین ما را بر میانگیزد .چـه از نظـر
برخی از این دانشمندان ،یا اصالً ماده جز در تصور ما هستی نـدارد و یـا اگـر هـم هسـتی دارد ،بـه
مراتب پائین وجود متعلق است و از زیبائی محروم!
به هر حال ،عدهیی از این دانشمندان خواستهاند تا پاسخی به آن حقیقت علـوییـی کـه باعـث
تجلی زیبائی در ماده شده داده باشند و چون هر یکِ از اینها ساختمان فلسفی مخصوص بـه خـود
دارند ،لذا متناسب با همان دستگاه ،رأی خود را دربارۀ زیبائی صادر کردهاند!
قدیمترین نظریه را در مورد زیبائی ـ طوریکه از نوشتههای افالطون بدست میآید ـ میتوان به
استادش سقراط ،فیلسوف اخالقی یونان باستان نسبت داد وی را کوشـش بـر ایـن بـوده اسـت تـا
اساس تفکرات فلسفی و تعلیمات اخالقی خویش را بر مبنای علمی استوار نماید ـ کـه کـرده ـ و
برعکس دانشمندان قبلی ،در مسایل اخالقی به صورت فلسفی بحث و مذاکره نموده است .اسـاس
مباحثات اخالقی سقراط بر پایة فرضیهئی استوار بود که میگفت :هستة مرکزی موجودیت انسـانرا
طبیعت اخالقی او تشکیل میدهد که در هر انسانی به صورت مسـاوی و جبلـی موجـود اسـت .و
بدین ترتیب ،برعکس فالسفة سوفسطائی که میگفتند :معیار همه چیز انسان است ،معتقد به وجود
معیار کلی و عینی برای تمیز خیر و شر گردید .وی انسان را به حیث نوع ،معیار همـه چیـز دانسـته و
در مورد مسایل خوبی و بدی ،بر خالف سوفسطائیها ،رأی اکثریت اخالقی مردانِ ارزش بـاور را
قاطع میدانست.
امکان صدور حکم از نظر وی زمانی ممکن بوده اسـت کـه مفـاهیم اخالقـی و ارزشـی ،نـزد
همگان روشن و فعال و بیدار گردند و این جملة معـروفش« :خـود را بشـناس ،»...توصـیهای بـوده
است برای بیدار کردن مفاهیم اخالقییی که وی روح را انباشتة از آنها دانسته و تحقق بخشیدن آنها
را فقط با درک احتیاج به مربی و با کمک دایه (کسی که به همکاری او ،ایـن مقولـههـا و ارزشـها
فعلیت یابند) امکان پذیر میدانست.
در نظر سقراط منشا شر جهالت بوده ،فضیلت و دانش را حقیقتی واحد میانگارد و میافزایـد
که :عمل خوب نتیجتاً مفید نیز هست .خوشبختی را زادۀ هماهنگیِ طبیعت برونی و درونی دانسته و
اساس آنرا در دانش و فضیلت جستجو میکند .چون اسـاس تفکـرات فلسـفیِ سـقراط بـر مبنـای
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فضایل و مفاهیم اخالقی نهاده شده و ارتباط همه چیز را با خیر اخالقی پیوند میزند ،دربارۀ زیبـائی
نیز همین نظر را داشته ،آنرا با خیر هماهنگ میداند.
پیش از اینکه در مسایل «خیر ،حق و زیبائی» روشنی بیندازیم ـ که پس از ابراز نظرات افالطون،
این کار را خواهیم کرد ـ باید به تضادی که بین گفتـههـای سـقراط در مـورد «خـوبی ،حقیقـت و
زیبائی» وجود دارد توجه نمائیم .این نکته نیز در نظام زیبائی شناسی سـقراط کمـال اهمیـت را دارد
که بدانیم سقراط بر خالف افالطون به «زیبائی مطلق» ایمان ندارد.
صرف نظر از اینکه ارتباط ضروری میان زیبائی و موجودیت مکارم اخالقی ـ بـه حیـث هسـتة
مرکزی انسان ـ و اعتقاد به وجود معیار کلی و عینی برای تمیز مسایل خـوبی و بـدی ،کـاریسـت
پراشکال ،این مسئله نیز پیش میآید که باید در کنار معیارهای کلی اخالقی در نفس بشری ضوابط
و معاییری هم برای قضاوت و تمیز زشت و زیبـا موجـود باشـد و اگـر ،اسـاس زیبـائی را هـم بـر
پایههای مفاهیم و مکارم اخالقی بگذاریم ،توجه به حقایق و واقعیتهای برونی این مسئله را اثبـات
میکند که پیمانة تضاد میان خیر و شر به مراتب وسیعتر از پیمانة تضاد میان حق و باطـل و زشـت و
زیبا میباشد .چه به قول خود سقراط:
در اخالق حکم کلی مبتنی بر رأی کل است ،ولی به چنین حکمی در مورد زیبائی نیازی نبوده
و اساساً اعتقاد بدان به نحو اصولی ممتنع میباشد زیرا که زیبائی اصـوالً امـری دیـداری و متوجـه
دنیای حس میباشد ،در حالی که مسایل و مکارم اخالقی اموری عندی و متعلق به دنیای ارزشها و
باورهای ارزشی میباشند.
از جانبی چون زیبا و حقیقی را یکی میشمارد ،در معرض اشکالهایی از ایندست قرار میگیرد
که:
اوالً باید در مورد فهم و برداشت از امور و اشیا و تجلیات زیبائی اختالف نظری موجود نباشد!
که هست پس اگر زیبا و حقیقی یکی است ،این آرا و فرقههـای مختلـف از کجاسـت؟ چـه در
حقیقت اختالفی نیست .گذشته از اینکه هر جا به امری زیبا برخـوردیم ،بایـد ذهـن حقیقتـی را نیـز
بالضرور دریابد ،که نمییابد!
دوم اینکه این مسئلة خطرناک عرض اندام مینماید که حقیقت گاهی تابع مصلحت پرستیهـای
متنوع میگردد صرف نظر از برخی مسایل فردی که انگیزهیی چون صیانت نفس و حـب حیـات و
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تمایالت وهمی ـ اعتباری ندارد ،مفاهیم اخالقی اعتباری بوده ،موقعیت واقعی جز بـرای خیـر و فـالح
گروههای اجتماعی ندارند ،اخالق برای جمع است و نه برای فرد زیرا که مفـاهیم اخالقـی متضـمن
رشد و تعالیِ حیات اجتماعی است تا جلوگیر شر و موجد خیر باشد .مثالً کشته شـدن در راه صـیانت
میهن یک وظیفة ملی و نتیجتاً اخالقی است حال میپرسیم :آیا این مسئله با همة خیری که به دیگران
از نظر جمعی دارد ،در نفس امر چه زیبائی و باز چه حقیقتی دارد؟ و اگر دارد در کجـای آن اسـت؟
آب در صد درجة سانتیگراد به غلیان میآید و به بخار بدل میشود زمین به دور خورشید میچرخـد
و ...که همه و همه حقایقی انکارناپذیراند ولی کجای اینها مربوط به اخالق و یا زیبائیاند؟! اساسـاً هـر
یک از اینها مقولههای جداگانهایست.
یعنی حقیقت با روش تجربه ،استقرا  ،قیاس و ...حرکتی از کثرت به وحـدت دارد منظـورم از
وحدت این نیست که میخواهد از کثرت پدیدهها به وحدتِ پدید آورنده برسد ،زیرا چنین کاری
از علم معمولی ساخته نیست و نباید هم چنان منظوری را از وی انتظار داشت بلکه به وحدت عالم
دیدنی و شنیدنی که زیباپسندی درست بر خالف آن بوده نخست با وحدتی مقابل اسـت کـه در
اثر توجه به کثرت و اجزا آن می توان پی برد ابتدا کلیـت یـک گـل ،یـک منظـرۀ غـروب و یـا
یک پیکرۀ زیبا در ذهن متبادر شده پس از آن احساس اجـزا آن را مـورد توجـه قـرار مـیدهـیم.
گذشته از این در مسئلة خیر که اساس اخالقی دارد ،دخالتِ انتخاب و اراده شـرط اسـت .چنانکـه
خواهد آمد.
حال اگر کسی اشکال کند که شما منظور اساسی سقراط را درست درک نکرده خلط مبحث
نمودهاید ،چه به منظور سقراط :آنچه که زیبا باشد با خیر هماهنگ و باالخره هر دوی اینها با «مفید»
یعنی سودمند متحد است نه اینکه هر چیزی و حقیقتی در عین حال که خیر و حق میباشد زیبا هم
هست هر چند که نمیتواند رفع اشکال کرده باشد ،تا حدی موجه است .لـیکن اشـکال عینـی بـر
عدم تطابق مسایل خیر و حقیقتی و زیبا در این شکل نظریه هم به همان قوت اولی خود باقی است
چه آنچه زیباست باید خیر و مفید هم باشد ،که گاهی نیست.
دورنمایی از یک گلزار در نور نیمرنگ سپیده حتماًًَ زیباست ،اما نه خیری بر آن متصور است و
نه سودمندییی هر چند از دیدگاهی دیگر ،این هر دو متصور میباشد.
لیکن از دیدگاه فلسفی نقد نظر سقراط خالی از اشکال نیست ،چـه وی را چنانکـه قـبالً اشـاره
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کردیم عقیده بر این است که سبب زیبائی شیئی در آن است که متکی بر غـایتی عقالنـی باشـد ،و
حظِ زودگذر چیزهای زیبا را به نظر تحقیر نگریسته ،سودمندیشان را که متوجه بر آوردن اغراض
ضروری زندگی است اهمیتی واال قایل است لذا ،آنچه را که گرهیی از زندگی بشر بتواند گشود
زیبا و مفید میداند ،و تناسب ساخته را با مقصود ،شرط اساسی زیبائی میشناسد چنانکه در مـورد
گردن بند طال میگوید :اگر برای منظوری که ساخته شده است مناسب باشد زیبا خواهد بود.
این گفته را نیز قبالً از او نقل کردیم که «تصاویر و باقی کارهای بیمقصد فن وقتـی کـه بـرای
تزئین خانهها استعمال میشود ،بجای اینکه مسرت بار آورد ،عایق آن میشود ،زیرا جاهای مفید را
اشغال میکند».
با در نظر گرفتن این مفاهیم ،متوجه میشویم که وی میخواهد نخست به زیبائیهای اخالقی ـ
اگر بتوانیم چنین مفهومی (زیبائیهای اخالقی) را بکار بریم ـ توجه داشته باشد و ثانیاً ذهن بشر را از
زنگارهای کثیف پاک سازد ،تا بعداً بتواند به مسایل برونی جمال ،سرگرمشان سازد ،لذا ،زمانی که
میگوید :کارهای بیمقصد فن ،که برای تزئین خانهها بکار میرود به جای مسرت بخشیدن عـایق
آن میشود ،اگر درست توجه کرده باشیم در این عبارت ،دو مفهوم بسیار جالب توجه اسـت کـه
مؤید گفتة ماست .یکی اینکه وی به زیبائی برونی باور دارد و زیبائی را خوب هم میشناسد ،لیکن
چون با دستگاه فکری او ـ که هر چه را میخواهد بر پایة اخالق بنا کند ـ درست نیست ،آنرا چـون
تنها برای زیبا ساختن اتاق بکار رفته ،نه مقاصد سودآفرین و برتر از آن ،تربیت کننده ،نمیپذیرد.
نکتة دیگر اینکه :از نظر اجتماعی و روانشناسی ،میخواهد بفهماند که این تصاویری که اتاق را
زیبا کرده ،با ایجاد تداعیات برای انسانِ محروم از آن نعمات ـ که اکثریت مطلق جامعة آنـروزهاش
را تشکیل میدهد ـ خواستهها و آرزوهایی تولید میدارنـد کـه بـا آن دسـتگاه اجتمـاعی بـرآورده
شدنی نبوده ،لذا بجای ایجاد و تولید لذتِ زیباپسندانه ،مانع ایجاد چنان مسرتی میشوند .چرا که هر
چند جامعه دیرتر به رشد اخالقی برسد ،دیرتر به رشد عدل اجتماعی میرسد! و تا جامعهیی از زیر
چنگال بیعدالتی نجات نیابد ،نمیتواند به کشف و حظِ امور زیبا در حدِّ شایستهاش ،نایل آید .این
مفهوم از عبارت «جایهای مفید را اشغال میکند» به دست میآید چه میتوان از این جاها در راه
رشد زمینههای انسانی ـ که از هر نگاه برای انسان مفید است ـ استفاده کرد.
پس انتقاد از اندیشههای سقراط وقتی درست خواهد بود کـه گفتـههـای او را در زمینـة فلسـفة
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شناخت ،چه شناخت زیبائی و چه شناخت اندیشه ،محدود داریم.
اما در اینکه آیا براستی ،مفید ،زیبا و حقیقی یک چیز است ،توجه شما را به این قسمت تمثیلـی
جلب میدارم:
در همین خانهئی که همین مطلب را مینگارم تابلوئی هست از یک شب مهتابی که اگر خـود
سقراط هم میدید حظِ ایستیک تولید شده در وجودش را کتمان نمیکرد این تابلو جز به هیجان
آوردن احساس زیباپسندی مولد چیز دیگری نیست ،نه خیری را متصور میسازد و نه سودی را و
نیز چرا لمپای قدیمی کوچکی موجود است که جز ِ آثار  41ـ  31سال قبل میباشد ،ایـن چـرا
زیباست و مفید است ،لیکن چون متوجه پهلوی زیبائی آن میشویم ،مسئلة سودمندی و نور پاشـی
آن کامالً از ذهن سقوط نموده کلیت خارجی آن ما را مسحور میسازد ،و چـون بـه سـودمندیش
عالقه میگیریم آنرا جز زیبائی میدانیم ،لیکن با وجودی که هم زیبا و هم مفید است ،نمیتواند ما
را به سوی مفکورۀ درستی رهبری نماید البته هر یکِ از ما در شرایط کنونی حقانیت این مسـئله را
که :خیر و زیبا و حق مقولههای جداگانهاند ،درک میکنیم.
قبل از ورود به نظریات افالطون که تـا حـدی زیـاد دنبالـهرو اسـتاد خـویش (سـقراط) اسـت،
روشنی انداختن به مسایل «خیر» و «حق» یا اخالق و معرفت ضروری مینماید هر چند باید قبـل از
ورود به مسئله ـ پیش از ذکر آرا سقراط ـ باید این مهم را انجام میدادیم لیکن خواستیم تا اذهـان
شدیداً ضرورت آنرا احساس نموده بعداً به شرحش بپردازیم البته سخن در مورد ایـن مسـئله مهـم
فقط در خورِ روشنی مطلب و حوصلة این رساله است و برای معرفت بیشتر در مورد آنها بایست به
کتب فلسفی مربوط بدانها مراجعه نمود.
** حقیقت ـ پیش از بررسی مسئلة خیر الزم است به مسئلة حق و یا حقیقت توجه نموده اقوال
فالسفه را در این مسئله روشن نمائیم .حل این مقوله متضمن بیان دو مسئلة جدا است ،نخسـت بیـان
ماهیت «حق» ،بدین معنی که اساساً منظور از بیان این کلمه نزد ما چیست و چگونـه اسـت؟! و دوم
اینکه به چه طریقی بدان دست مییابیم؟ هر چند با مثالهائی که در متن گفتار فالسفه نقل میداریم،
طریق رسیدن به آن هم ضمناً روشن میشود لیکن به جهت روشـنی مطلـب از ورود اجمـالی بـه
مطلب ناچاریم.
امروزه در بین دانشمندان متداول است که برای خودِ شیئی یا نفس واقـع امـر و« ،...واقعیـت» را
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اطالق میدارند ،و البته در گفتار بعدی که از فالسفه نقل میداریم ،مراد از «واقعیـت» همـان خـود
واقع و نفساالمر است و لیکن «حقیقت» عبارت از ادراکیست که مطابق واقع و نفساالمر باشد
تعریف حقیقت باصطالح عرف معانی مخصوص دارد که منظور این بحث نبوده و درین مقاله نظر
ما معطوف به بیان فلسفی آنست که مینویسد« :فهمیدنِ تعریف حقیقـت باصـطالح فلسـفه آسـان
است زیرا در اصطالح فلسفی معموالً حقیقت همردیف «صدق» یا «صحیح» اسـت و بـه آن قضـیة
ذهنی گفته میشود که با واقعیت مطابقت کند ... ،مثالً ،اعتقاد به اینکه چهـار مسـاوی اسـت بـا دو،
ضرب در دو ،یا اعتقاد به اینکه «زمین گرد خورشید میچرخد» حقیقت و صدق و صحیح اسـت،
پس حقیقت وصف ادراک است از لحاظ مطابقت با واقع و نفساالمر».
فالسفه از دورههای قدیم حقیقت یا صدق یا صحیح را به همین معنا کـه گفتـه شـد تعریـف و
تفسیر کردهاند ،یعنی هر وقت میگفتند فالن مطلب حقیقت است یا صحیح است یا صـدق اسـت
منظورشان این بود که :یعنی با واقع مطابق است ولی بعضی از دانشمندان جدید در اثـر اشـکاالتی
که ...بر این تعریف وارد میآمده و آن اشکاالت به عقیدۀ آنها الینحل بوده مناط صدق و حقیقـی
بودن قضایا را چیزهای دیگری غیر از مطابقت با واقع بیان نموده و حقیقت را به نحوهـای دیگـری
تعریف کردهاند و به گمان خود به این وسیله خود را از آن محذورات رهانیدهاند.
اگوست کنت ( ،)2دانشمند مشهور فرانسوی و مؤسس فلسفة پوزیتویسم ()1میگوید« :حقیقـت
عبارت است از فکری که تمام اذهان در یک زمان در آن وفاق داشته باشند ».وی توافـق اذهـان را
در یک زمان عالمت حقیقت نمیداند ،بلکه میگوید معنـای حقیقـت غیـر از ایـن نیسـت( .یعنـی
نمیخواهد بگوید چون همة مردم گفتند ماهتاب از زمین بزرگتر است پس حقیقت است ،چه همه
میگویند نه ،میگوید حقیقت چیزی است که مردم همگان مجبوراً بدان متفق الـرأی مـیباشـند،
مثالً تا زمانیکه اتم شکسته نشده بود و به حقیقتِ این مسئله که «اتم جزئی الیتجزی اسـت» همگـان
توافق داشتند حقیقتِ «اتم الیتجزی است» حقیقت بود ،ولـی امـروز حقیقـت دیگـری جـای آنـرا
گرفته و طبعاً توافق اذهان هم در مسئلة باال از بین رفته است و جـای آنـرا توافـق ذهنـی و همگـانی
دیگری اشغال کرده است.
 2ـ August Conte
 1ـ Positivesme
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فیلسین شاله ( )2دربارۀ حقیقت عقیدۀ اگوست کنت را اختیار کـرده در کتـاب «فلسـفة علمـی»
فصلِ ارزش و حدود علم میگوید« :معموالً در تعریف حقیقـت یـا «صـدق» مـیگوینـد کـه آن
مطابقت فکر با موضوع خود و یا مطابقت فکر با واقع است ،اما این تعریف نه به حقایق ریاضی کـه
موضوع آنها وجود خارجی ندارد درست منطبق میشود و نه بـه حقـایق نفسـانی کـه وجـود آنهـا
کامالً ذهنی است و نه به حقایقی تاریخی که موضوع آنها بـر حسـب تعریـف از بـین رفتـه اسـت.
صادق بودن این تعریف دربارۀ حقایق تجربی هم خالی از اشکال نیست زیرا بـرای ذهـن موضـوع
خارجی جز یک دسته احساس مصور چیز دیگری نیست »...تا آنجا که میگوید« :بر حسب گفتة
پرمغز اگوست کنت :وصف بارز حقیقت اینست که وفاق تمام افکار را در ذهن فرد و توافق تمـام
اذهان افراد جامعة انسانی را در یک زمان به حصول میآورد و وحدت معنوی ایجاد میکند».
ویلیام جیمز( )1حقیقت را طور دیگری تعریف مـیکنـد وی مـیگویـد« :حقیقـت عبـارت از
فکری که در عمل تمثیر نیکو دارد ».این دانشمند جملة مفید و جملة حقیقـت را متـرادفِ یکـدیگر
قرار میدهد مفید بودن در عمل را عالمت حقیقت نمیداند بلکه میگوید معنای حقیقـت غیـر از
این نیست چنانکه «کنت» در توافق اذهان میگفت.
ویلیام جیمز به نقل مرحوم فروغی میگوید« :میگویند حق رونوشـت امـر واقـع اسـت ،یعنـی
قولی که مطابق با واقع باشد حق است ،بسیار خوب ،اما واقع چیسـت کـه مطابقـت بـا او قـول حـق
باشد؟ آیا امری ثابت و الیتغیر است؟ نه .زیرا عالم متغیر است و هیچ امری در او ثابت نیسـت پـس
بهتر این است که بگوئیم قول حق آنست که بر آنچه فعالً هست تمثیر نیکو دارد پـس قـول چـون
نتیجة صحیح دارد حق است ،نه آنکه چون حق است نتیجهاش صحیح است.
گروهی میگویند «حقیقت یعنی فکری که تجربه آنرا تمیید کرده است .»..یا «حقیقت یعنی آن
فکری که ذهن با اسلوب علمی به سوی آن هدایت شده باشد».
گروهی دیگر میگویند« :حقیقت به معنی فکری که در اثر مقابلـه و مواجهـة حـواس بـا مـادۀ
خارجی پیدا میشود ،پس اگر فرض کنیم دو نفر در اثر مواجهه و مقابله بـا یـک واقعیـت دو نـوع
ادراک کنند یعنی اعصابشان دو گونه متمثر شود هر دو حقیقت است ،مثالً اگر یک نفر یک رنگ
 2ـ F . Chaluis
 1ـ William James
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را سبز و شخص دیگر همان رنگ را سرخ دید هر دو حقیقت اسـت زیـرا هـر دو کیفیـت در اثـر
تماس با خارج پیدا شده است».
هر چند تعریفهای دیگری نیز در این مورد موجود است ،لیکن به نظر مـیرسـد کـه ارائـهی
اقوال دانشمندان باال به منظور ما کافی باشد حال باید به روشن ساختن مطلـب دوم کـه چگـونگی
تشخیص یا دست یافتن به حقایق است بپردازیم.
اگر از یک سلسله حقایق مسلم که ذهن هر یک از ما به خودی خود آنها را با کمال روشنی و
وضاحت در مییابد بگذریم ،متوجه یک سلسله مسایل مختلف دیگری میشویم کـه بایـد ذهـن
توسط روشهای ممکنه به حل آنها بپردازد و درست و نادرستشانرا از هم تمیز دهد.
فالسفه برای صیانت ذهن از خطا ،از روزگاران قـدیم متوجـه روشـهایی بـوده و آنـرا «منطـق»
نامیدند نخستین کسی که به تدوین و ترتیب این رشته یا وسیلة تمیزِ حق و باطل دست زد ،ارسـطو
فیلسوف مشهور یونان باستان و شاگردِ افالطون است.
این روش استدالل و تمیز حق و باطل تقریباً دو هزار سال بر افکار و اذهان دانشمندان حکومت
میکرد و حتی هنوز هم در برخی مکاتب فکری ـ هر چند جزئی تعدیلی پذیرفته ـ به همان نیـروی
نخستین خویش حکم میراند ،اما با ارائهی روش تازۀ بیکن و دکـارت( ،)2ارزش آن در برخـی از
زمینهها پایین آمده و عدۀ زیادی از دانشمندان از آن روی گردانیدند .بیکن در «ارگانون جدیـد» ـ
که نام کتاب منطق اوست ـ به پیریزی اساس نوینی دست زده و اسـتعمال سـه لوحـه را در طـرق
استقرا وضع کرد.
دکارت نیز در آثاری که در این مورد نگاشته ،اصول عقلی را بنیان نهـاده نظریـات خـود را بـر
اساس آن پیریزی کرد.
ضربة دیگری که بر منطق ارسطو وارد شده ،ضربهیی بود که از طرف هگل ،استاد دیالکتیـک
فرود آمد وی با طرح نظریة دیالکتیکی روش تازهیی را در این مورد بنیاد کـرده ،اذهـان برخـی از
دانش پژوهان جوان و دانشمندان را به خود جلب نمود.
روشهای تازه مدعی است که برای دریافت حقایق نمیتوان تنها به قیـاسهـای عقلـی متکـی
 2ـ هر چند عده یی از دانشمندانی که روی تاریخ علم کار کرده اند معتقد می باشند که روشِ تجربی را مسلمانان ساخته و
پرداخته و در زمینه های الزم بر آن سخت تمکید داشتهاند.
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شده بایست برای کشف حقیقت از تجربه نیز کار گرفت و ایـن وسـیله (تجربـه) را در آزمایشـگاه
زندگی پیاده کرد ،که البته در موارد مربوطه بسیار موجه است.
پس از بیان این مقدمة کوچک نتیجه چنین بدست میآید که :حقیقت مسئلهایست مربـوط بـه
ذهن که تفکر را وا میدارد تا متوجه سلسلة علل و معلول و یافتن علل و معالیـل در سلسـلة پیوسـتة
اشیا گردد ،یا بکوشد از چیزی به چیز دیگر راه یابد یعنی از معلـومی بـه مجهـولی پـی بـرد ،و یـا
متمایل است صحت و سقم امری را با در نظر گرفتن پایههای منطقـی بررسـی و اسـتنتاج نمایـد! و
روشن است که برای شناخت و درک زیبائی ،هیچ یکِ از ما به چنان وسایل و چنـان عملیـههـایی
ذهنی نیازمند نبوده با موجه شدن به چیز زیبا ،بیدرنگ آنرا زیبا مییابیم .و در حقیقت گفتـة آنهـایی
که معتقدند ،حقیقت را به فکر مییابیم و زیبائی را به «حدس»( )2کامالً صادق است .البته نبایـد ایـن
کج فهمی دست دهد که همیشه حقیقت متوجه فکر ،زیبائی متوجه حدس و اخـالق متوجـه اراده
است نه ،بلکه حکومت فکر در هر سه مسئله ـ البته گاهی ـ قابل تردید نبوده و شایسته است.
** اخالق ـ اینک برای تمیز کامل و علمی مطلب و دریافت حقیقت زیبائی الزم است مسـئلة
اخالق را تا آنجا که بتواند روشنگر مطلب باشد بررسی نمائیم چه این مسئله (اخالق) پیوند و رابطة
تنگاتنگی ـ به مفهوم عمیق کلمه ـ با زیبائی داشته ،از دورههای سقراط و افالطون ،چنان جفتی جدا
نشدنی از پیکر زیبائی ،تا دورههای اخیر نمایان بوده است.
بد نیست قبل از اینکه به تعریف این مسئله بپردازیم علل پیدایش و پیوند آنرا در جامعه جستجو
و بازگو نمائیم چه قبالً اشاره داشتیم که اخالق مولودِ اجتماع بوده و برای حفظ منافع افرادِ درگیر با
جامعه میکوشد راه و روشی را دریابد.
جامعة انسانی با آنهمه اختالفات و تصادمات فکـری و مـادی نمـیتوانـد جـز بـا پدیـد آوردن
 2ـ حدس عبارت از سرعت انتقال ذهن است از مبادی به مطلوب و مقابل فکر است و فرق بین فکر و حدس آنکه در
فکر دو حرکت الزم است ـ یکی حرکت ذهن برای تحصیل مبادی و دیگر حرکت ذهن برای ترتیب آن مبادی ،و حال
آنکه انتقال ذهن از مبادی به مطلوب آنی الوجود است و مستلزم حرکت تدریجی الوجود نیست و عالوه ممکن است
مبادی و مطلوب به طور یکجا برای ذهن حاصل گردد.
« ها لمثل لمبالدی لمرتبت ف لنفس دفعت من غير قصد و قتيالر سا ء کالن اعد لطلب وال فيحصل ی لمطلاب و ها مأقاذ
من لحدس امعن لسرعت لسير و لا عرف مشهار ی اسرعت ی النتقالل من لمبالدی ل لمطلاب.

دستور ـ کشاف ـ اسفار ،نقل از ـ فرهنگ علوم عقلی
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ساختمان کلیتر و عمومیتری که خود نمودی از ساختمان وجود فردی است ـ ولی متکاملتـر و
عالیتر ـ راه تکامل ،سعادت و حیاتی سعادتمندانه را پیش برد .مَثًَلِ این وجود در اجتماع عـین مثـل
دستگاه وجودی فرد است ـ اعم از دستگاه فکری و حرکتی ـ برای خودش در زندگی فـردی .در
چنین موردی موجود متحرک کاملی مانند جامعه ( )2نیازمند دستگاههای متعـدد و متکـاملی بـرای
تکامل حیاتی خود میباشد و از همین نیاز اندامهای حقوقی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسـی ،امنیتـی و
اخالقی او جوانه زده و جان مییابد و باز هر یکِ از این اندامها ،نیازمنـد بـه افرادیسـت کـه بـا آن
همکاری داشته و به عالوه افرادی که سرپرستی وظایفشانرا عهدهدار باشند .یکـی از ایـن افـراد و
پدیدهها «جامعه شناسی» است که میکوشد این موجـود زنـده را از دیـدگاههـای مختلـف مـورد
شناسایی قرار داده و از جمله به بررسی اخالق جامعه بپردازد.
در این قسمتِ از دانش که دانشمندان آنرا به جامعه شناسی اخالقی تعبیر میکنند ،کوشش آنها
متوجه این مطلب است که با در نظر گرفتن فرهنگ و کلتور هر جامعه و اخالق مشخص مربوط به
آن ،به شناسایی موارد اختالف اخالقی آنها رسیده ،نخست علت این تمـایز و اخـتالف را کشـف
دارند و ثانیاً تمثیری را که اندامهای اجتماعی بر اخـالق یـک جامعـه مـیتوانـد وارد آورد ،روشـن
سازند البته کارشان متوجه خود اخالق نیست.
جامعهشناسی اخالقی ،به عالوۀ این مسئله (کشف تـمثیر انـدامهای جامعـه بـر روحیـات افـراد)
میکوشد تا پیوند اخالقی میان جوامع مختلف و علت تمایز اخالقـی جوامـع و بنیـانهـای اساسـی
مسایل اخالقی را در سر حد جهانی کشف و روشن دارد تا شاید با مرتفع ساختن اختالفات جزئی
بتواند بشریت را چنان کلی متحد و همشکل مورد ارزیابی قرار دهد.
از آنچه گفتیم میتوان بـه درک اخـتالف میـان اخـالق و جامعـهشناسـیِ اخالقـی پـی بـریم
چه نخستین به ما دستور العمل داده ،راه ما را در مسیر اجتماع معـین مـیدارد در حـالی کـه دومـی
(جامعه شناشی اخالقی) میکوشد علل تمثیر این رفتار ،پیوند آن را با سایر شئون اجتمـاعی و نتیجـة
آنرا تشریح دارد .اخالق بما یاد میدهد که چگونه برای نیل به سعادت جامعـه و تکامـل بخشـیدن
شئون مختلف آن ـ که باز هم نتیجة عاید حال خودمان است ـ کوشیده و کدام راه را برگزینیم ،در
حالی که جامعهشناسی اخالقی میخواهد نشان دهد که چگونه اخالق افراد جوامع بر اساس سـایر
 2ـ که از موجودیت و حیاتی اعتباری برخوردار میباشد.
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شئون و اندامهای برجسته جوامع مبتنی بوده و بر اساس آن تغییر شکل میدهد گاهی آنـرا بـه اوج
روح شرف ،تکامل و سعادت برساند و زمانی بالعکس.
تعریف علم اخالق

دانشمندان علم اخالق را چنین تعریف میکنند:
«علم اخالق مطالعة در خیر و شر و وظیفه و انواع وظایف است و آنرا علم خیـر و شـر و علـم
تکلیف و وظایف نیز تعریف نمودهاند و یکی از فیلسـوفان فرانسـوی اخـالق را علـم نظـام عـالی
حیات دانسته است».
و در اینکه موضوع علم اخالق کـدام اسـت مـیگوینـد« :تکلیـف و راه رسـیدن بـه سـعادت
موضوع علم اخالق است و تعیین بهترین طریقة عمل ،و پسندیدهترین طریقـة زنـدگانی ،غـرض و
فایدۀ آن میباشد».
«اخالق مانند روانشناسی و علوم ادبی از تصورات و عواطف و امیال انسان بحث میکند ،ولـی
از حیث خوبی و بدی بین آنهـا امتیـاز مـیگـذارد و ارزش هـر یـک را معـین و تکلیـف انسـان را
مشخص می سازد و اجـرای بعضـی از اعمـال را واجـب نمـوده و احتـراز از برخـی دیگـر را الزم
میشمارد و برای اندیشه و گفتار و کردار ما قواعد و دستورهایی مقرر میدارد».
عدهیی از دانشمندان و از آن جمله «ودنت» آلمانی آنرا بدان جهت که حکم صادر نمـوده ،بـه
ارزیابی اعمال و افکار انسان میپردازد (علم دستوری) خواندهاند.
از آنچه در این باره گفتیم باید این نتیجة کلی را گرفته و در مورد ارزیابی اصل مطلـب (تعیـین
اثر زیبا و یا زیبائی شناسی) از آن به صورت علمی استفاده جوئیم یعنی :در مسایل اخالقی ،نخسـت
خوب و بدِ عمل مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزش آنها معین میشـود دوم قبـل از آنکـه شـخص
دست به عملی زده باشد ،در مورد ترک و یا اجرای آن کار حکم صادر مـیشـود و سـوم بعـد از
اجرای عملیه ،نفس عمل از نظر ارزشی ارزیابی شده قضاوت نفسی صورت میگیرد یعنی مقـدار
حظ و یا الم ،سرافکندگی و یا سرافرازی که نتیجة عمل بوده مورد قضاوت قرار داده میشود.
در مورد انواع مسایل اخالقی و اینکه اساساً مسئلة اخالقی فطری و جبلی است ـ چنانکه سقراط
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عقیده داشت و از فالسفة بعد از رنسانس «روسو» ـ و یا اینکه اکتسابی است ـ چنانکه «جان استوارت
میل» میپندارد ـ و باالخره نمود و یا مظهر اخالق و یا وجدان اجتماعی اسـت ـ چنانکـه برخـی از
دانشمندان دیگر برآنند ـ باید به کتب اخالقی مراجعه کرد .چه در اینجا همة همّ ما بر آن بـود تـا بـا
ارائهی مطالبی بسیار اجمالی دربارۀ اخالق ،بتوانم به روشنی مطلـب کـه هـدف ایـن رسـاله متکـی
بدوست (زیبائی شناسی) بیفزاییم .بعد از ارائهی مطالب فوق در مـورد عقایـد سـقراط بایـد ناگفتـه
نگذاریم که آنچه ما بنام عقاید سقراط از آن دفاع و یا بر آن انتقاد میکنیم ،نوشتههایی اسـت سـرو
دست شکسته و جسته گریخته در کتب بعدیها ـ چنان افالطون و ارسـطو ـ و تـا جائیکـه از ایـن
نوشتهها بر می آید وی نسبت درگیـری سـختی کـه بـا جامعـة افکـار پاشـیدۀ آن روز داشـته همـة
توجهش مبذول به مسئلة اخالق بوده و لذا مسئلة زیبائی را به طـور ضـمنی مـورد توجـه قـرار داده
است.
زیبائی از دیدگاه افالطون

با وجود کتب بسیاری که از این دانشمند به دست ما رسیده باز هم نمـیتـوان نظریـة خـالص و
مهمی که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و با اسلوبی منطقی دربـارهاش سـخن گفتـه
باشد ،پیدا کرد لیکن آنچه از خالل گفتههایش به نظر میرسد اینست که بر اساس نظریة مُثُلِ خود ـ
که محور اساسی اندیشههای اوست ـ به طرح مسئلة زیبائی پرداخته و آنرا متکی به عقاید میتافیزیکی
پنداشته است و چیزی را زیبا میشمارد که بهرهیی از «مثال زیبائی» داشته و پرتوی از آن را دریافت
کرده باشد.
افالطون در «سپوزین» میگوید ...« :جمال چیزی نیست که به حیث یک صفت انتزاعی از چیز
دیگری کشف شود ،خواه آن چیز دیگر موجود زندهیی باشد و خواه زمین و یا آسـمان زیـرا آن
چیزها آنقدر هستند که صرف دارای زیبائی میباشند و بذات خود زیبا نیستند .جمال وجود مکمل
و سرمدی است و نقطة مقابل است با آن ممکنی که در مظاهر این عالم ،بین وجود و عدم متـردد و
مذبذب است».
همانسان که در مورد شناخت اشاره شد ،افالطون برای هر یـک از انـواع پدیـدههـای جهـان
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خارج ،جوهری حقیقی و مجرد در ماورا این جهان و در عالمی که خودش آنرا جهـان «مثـل» یـا
جهان مجردات میداند ،قایل است لذا زیبائی نیز از خود جـوهر و مثـالی حقیقـی و مجـرد را دارا
خواهد بود که انعکاس آن در جهان مواد باعث تظاهر و زیبائی میگردد ولـی آیـا «علـم و عقـل»
میتواند چنین جهانی را ثابت کند و آیا فالسفه توانستهاند در طی چندین قرن با همه پیشـرفتی کـه
در زمینة مسائل بغرنج فلسفی نصیبشان گردیده است ،به درک و شناخت و اثبات چنـان جهـانی
نایل آیند؟ پاسخ منفی است و اساس این نظر از نظر اهل تجربه ،از بیخ ویران .و طبعاً نتـایجی کـه از
چنین نظری بیرون آمده و بر چنان مبانییی قرار داشته باشد از نظر اهل تجربه ،چنـدان قابـل اعتمـاد
نخواهد بود.
افالطون بر اساس همین فلسفه معتقد به زیبائی مطلق میگردد و آنرا از ایـن راه مـیخواهـد بـه
ثبوت برساند« :میبینیم که عشق ،اشتیاقهائی را به جانب مثال پاک جمال ایجاد میکند ،و این همان
جمال مطلق است که سزاوار نام جمال است ،و اینست چیزی که در هر وضع و هر پهلو زیباست ،و
نیز همین چیز است که زمینة جمال همة اشیا شده است».
و در فیدوس ( )2میگوید« :حدسی که روح از جمال مطلق نموده است ،حافظه است از حیات
قبل ...او ،که در آن وقت با ترکیب بدن آلوده نشده بود».
استدالل بر مبنای کشش عشق هر چند نسبت به مسئلة «مثل» سادهتر است ،ولی نه چنـان اسـت
که بتوان بدان متکی شد عشق چیست؟ چه میخواهد؟ چه میبخشد و چه بار میآورد؟ آیا همـه
و همه میتافیزیکی ،پاک و شایسته است؟ اگر کسی پیدا شد و گفت :عشق میخواهد به هوس که
عصاره و جوهر و نتیجهاش لذت است برسد ،و میرسد ـ که دیگر عشقی باقی نمیماند و گاهی بر
اثـر عللـی شــناخته و یـا نشــناخته وصـل امکــان نمـیپـذیرد و عاشــق شکسـت خــورده بناچـار بــه
چشمهسارهای صفا و پاکی ملکوتی کشیده میشود ،چه اکثراً تجربه چنین نشان داده اسـت ـ کـه
میتواند با البراتوار و منطق و عقل آنرا دگرگون اثبات کند؟
آیا همة مردم اول خدا را شناختند بعد عشق را و معشوق را؟ پس این دستهبندیها برای عشق و
این مراتب عرفانی و این همه زحمات و مشقتها و تزکیهها و ریاضـتها بـرای حصـول بـدان مقـام
چیست؟
 2ـ Phoedrus
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ما نمیخواهیم منکر عشق باشیم و یا بخواهیم از مراتـب و اخـتالف آن در رد نظـر افالطـون و
اثبات عقاید خود استفاده جوییم ،چه همان سان که افالطون نمیتوانـد بـا ارائـهی آن نظریـة خـود
اثبات اطالق میتافیزیکی بودن زیبائی را بنماید ،ما هم به این سالحها نمیتوانیم به تسخیر ژرفای این
مسئله نایل گردیم لیکن مسئله بر سر اینست که «عشق اشتیاقهائی را جانب مثال پاک جمال ایجاد
میکند» به قول افالطون ،و این چنان نیست که به هوس و لذت انجامد لیکن آنگاه که میانجامـد
و اشتیاقهائی را نیز ایجاد نموده است چه؟
بحث عشق را به موضعی دیگر موکول میکنیم و به اصل سخن بر میگردیم تا مـیبینـیم کـه
نظر افالطون دربارۀ زیبائی و خیر و حق چیست.
افالطون در این باره نیز با استاد خود سقراط هم رأی است ،بلکه وی میخواهد زیبائی مظهر و
تجسم دهندۀ خیر باشد و از جانبی چون «زیبائی» را به عقل نسبت میدهد و بهتـرین تناسـب را در
این میداند که یک فکر زیبا در یک جسم زیبا باشد ،به این نتیجه مـیرسـیم کـه نـزد وی خیـر و
زیبائی و حق همآهنگاند.
نزد افالطون و سقراط زن نمایندۀ زیبائی است و مرد را متوجه زیبائی محسوس میکند و سبب
میشود که نیروی زندهای در مرد ایجاد شده و کمال او ادامه یابـد .زن زیبـائی را بهتـر از هـر مـرد
تشخیص میدهد ،حتی اگر این مرد سقراط باشد عشق پیچیدهترین معماهاست که زن باید بگوید.
و از این گفته چنان به نظر می رسد که اگر عشـق را پرتـوی از عـالم تجـرد بـدانیم ،بایـد بـرای
دریافت کامل آن در این جهان به «زن» مراجعه کنیم و حال آنکه گاهی اوقات در سایر پدیدهها به
چنان مرحلهیی از زیبائی میرسیم که کمتر زنی میتواند بدان پایـه برسـد .از طرفـی عرفـا بـا همـة
تجردجوئی و ریاضتکشیهای کشندهیی کـه در راه عشـق بـیشـائبه و ملکـوتی خـود متحمـل
میشوند ،با آنکه نفی زیبائی زن را نکرده بدان عقیـدۀ یـک طرفـه پشـت پـا مـیزننـد و زیبـائی را
همچنان که در یک زن مشاهده میدارند در طبیعت نیز آنرا جستجو میکنند! هر چند مرتبة کامـل
آنرا در زیباترین زن به جستجو بر میخیزند!
ولی افالطون آنجا که میگوید باید بین اجزا یـک شـیئی زیبـا «تناسـب و اتسـاق و وحـدت»
موجود باشد ،حق به جانب است زیرا همین چیزها است که در وهلـة اول مـا را قـادر بـه دریافـت
زیبائی میدارد ،صرف نظر از اینکه اینها را به خواص ذاتی پدیدهها نسبت دهیم یا ندهیم .گذشته از
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نقدِ عقاید افالطون مبنی بر همآهنگ ساختن خیر و حق و زیبا که تا حدی با ارائه و روشن نمـودن
مسایل مربوط به اخالق (خیر) و تفکر (حقیقت) ،خود بخود متمایز میگردند ،باید بدانیم که خـود
افالطون نیز دربارۀ زیبائی کدام رأی ثابتی نداشـته گـاهی «جمـال فـایق را بـه تناسـب نسـبت داده»
چنانکه در کتاب «لذتِ» او آمده است و زمانی هم «فوقیت را فضیلت قایل شده است» چنانکـه در
فیدوس متذکر گردیده است.
از بین علمای اسالمی زمخشری در مورد زیبائی رأی افالطون را پذیرفتـه و مـیگویـد« :چـون
جمال موجودات امری عارضی و غیر اختیاری است نه اینکه موضوعی ذاتی ،پس نبایـد آنچـه در
خارج از خود ،چیزهایی را که به نام زیبا میدانیم تمجید و ستایش کنیم چه نباید موجودی بر فعل
غیر اختیاری خود ستایش گردد وی هم چنان میگوید :لیکن چون زیبائی اشیا پرتو و یا انعکاسی
از زیبائی برین است اگر از این پهلو به ستایش آن میپردازیم نهی بر کار الزم نمیآید .و نیز صوفی
و فیلسوف نو افالطونی «نیوتن» مفهوم زیبائی و هنـر را یکـی پنداشـته ماهیـتِ اصـلی زیبـائی را در
پدیدهها به تجلی ذات واجب الوجود رجعت میدهد ،و میکوشد تا زیبائی عینی اشیا را حمل بر
آنچه ناپیدا ـ و زیبائی اشراقی ،و بهتر بگویم ایمانی و تصوفی ـ اسـت نمایـد .روزبهـان شـیرازی نیـز
عقیدۀ افالطون را پذیرفته میگوید :روانهای ما در جهـان معنـوی جلـوۀ حقیقـت را در آئینـة روی
همدیگر دیدهاند و از تمثیر آن زیبائی و مقارنه و شباهت با هم آشنا گشـتهانـد ،چـون در ایـن عـالم
آمدند ،بدون چشم یکدیگر را باز بینند و بنور فراست یکدیگر را باز شناسند ،و بر یکـدیگر عاشـق
شوند ...اگر فقط روانها یکدیگر را باز دیدندی تا ابد در عشق هم باز ماندندی و به معدن اصلی که
()2

عشق قدم است نرسیدندی».

آنچه شدیداً تذکرش ضروری مینماید اینست که اثبات و ردِ ایـن نظریـات ایجـاب تفلسـف
زیاد را نموده و بحث ،کامالً از جنبة اصلی ـ شناخت هنر و زیبائی ـ منحـرف مـیشـود .و در ایـن
صورت ما باید نخست نظریات هر یک از فالسفه را با اندیشة عمیق فلسفی رد و یـا اثبـات کنـیم و
بعداً به طرح مسئلة زیبائی پرداخته و از نتایج بحث خود درین مورد استفاده بریم! که این هم نه تنهـا
مقدور نبوده بلکه با روش کار ما منطبق نیست.

 2ـ عبهر العاشقین ـ به نقل از هنر و واقعیت ص 49

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( میتافیزیسینها )  ....................................................................................................................

22

هر چند وعده دادیم که به مسئلة عشق بیشتر توجه خواهیم نمود چه نخسـت شایسـتة بحـث و
توجه بسیار است ،و ثانیاً نسبت به پیچیدگی مطلب باید عمیقاً به کاوش پرداخت از جانبی دیگـر از
بیان این مسئله ناگزیریم که اگر ما «مردها» زیبائی را به صورت کامل در زن ـ آنهم گاهی اوقات ـ
مشاهده میکنیم نه بدان جهت است که تنها تجلیگاه مثال جمال به صورت اکمـل اسـت چنانکـه
افالطونیان را عقیده بر این بوده است بلکه بدین سبب اسـت کـه از سـوئی زن (انسـان) از پهلـوی
کمال خود نیز به حد اعالی خلقت است ،که این خود میتواند به تظاهر و تجلی زیبائی ،از سـوئی
و به تحیر انسان از سوئی دیگر کمکی باشد .و از سوئی هم زیبائی زن در نظـر مـرد از آنـرو کمـال
یافته مینماید که پهلوهای کششی دیگری نیز بر آن پیوسته است.
از جهتی این گفتة ما (مردها) ست .آیا زنها هم همین عقیده را داشته خویشـتن را مظهـر کمـال
زیبائی میشمارند؟ آیا اگر ما بتوانیم جاذبة زیبائی را به صورت خاص خودش از زن با زیبائیهـای
دیگر طبیعت ـ و به ویژه در برخی از مردهائی مانند حضرت یوسف (ع) ـ مقایسه کنیم به این نتیجه
نخواهیم رسید ،که زیبائی با همة قوت و ضعفش نمیتواند تمامت و کمال خود را تنها و تنها در زن
مجسم سازد؟ و باز آیا همة زنها از این موهبت برخورداراند؟ که نیستند!
در مورد زیبائی در زن ،کشش جنسی ـ که نیرومندیاش اعجابآور است ـ  ،تمایالت دیگـر
نفسی ،خواستهای اجتماعی ـ مثل پناه بردن به رفیق ،آنهم رفیقی کـه بتوانـد در حـد شـرکت در
زندگی نگهبان انسان باشد ـ همه و همه نقش بارزی دارند.
لذا نمیتوان نظریة افالطون را ـ به طور دربسـت و کامـل ـ دربـارۀ زیبـائی پـذیرفت و نـه هـم
مکلفیت آنرا که بر مبنای آن طرز فکر بنا شده است ،و هر چند عشق را منبع کششها و جذباتی به
سوی جمال میتوان دانست ولی با ارائهی آنچه گفتهاند ،نه چنان پر افراط و نه یگانه راه.
ارسطو و فن شعر

پس از بیان نظریات افالطون نوبت میرسد به ارسطو شـاگردش و نیـز نخسـتین کسـی کـه بـا
نظرات افالطون در افتاده ،در همة شئون فلسـفی ،اسـتقالل فکـری را بـه دسـت گرفـت آنچـه از
نظریات ارسطو در برخی از نوشتههایش به خصوص در فن شعر و میتافیزیک راجـع بـه زیبـائی بـه
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دست میآید درست خالف گفتههای استادش افالطون است! چه ارسطو نخست از اعتقاد به مثل
سر باز میزند و آنرا به باد انتقاد میگیرد و ثانیاً از مطلقیت زیبائی روی میگرداند ،و در قدم دیگر،
برای زیبائی اساسی مستقل قایل بوده ،آنرا به کلی از خوب جدا میشمارد .چه در نظـر او «:خـوب
یعنی (خیر) همیشه در فعالیت است و «زیبا» رویهمرفته ممکن است در اشیای ساکن تمثیل کند».
وی با وضاحتی نمایانتر در جایی دیگر میگوید« :خوب و زیبا از همدیگر مختلفاند اگر چه
خوب (خیر) در زیر بعضی شرایط شاید «زیبا» هم گفته شود».
از این گفته چنان بر میآید که میتوان ارسطو را نخستین کسی دانست که بین زیبائی و اخالق
تمایزی قایل بوده و آنها را از هم جدا میداند .هر چند وی معتقد است کـه «اگـر جمـال در کـدام
چیز پایداری پیدا میشود ،تنها در اعمالی است که خوب میباشند» و از این مرحله ـ کـه بـاز هـم
زیبائی و اخالقی بودن اشیا را یکی میداند ـ پیشتر نمیرود!
از جملة دیگر امتیازاتی که ارسطو برای زیبائی قایل آمده است یکی آنکه زیبائی را فوق «مفید»
بودن و ضروری بودن دانسته ،و دیگر اینکـه اسـاس لـذاتِ ناشـی از زیبـائی را دور از خواهشـها و
شهوات پنداشته به بی طرفی لذات جمال حکم صادر میدارد.
اهم عناصر کلی جمال در نزد ارسطو «نظام ،هندسه و یقین و تشخیص» است وی در فن شـعرِ
خود ،دربارۀ اندازۀ چیز زیبا نیز چیزهایی دارد مثل آنکه جسم زیبـا و یـا کـار هنـری نبایـد آنقـدر
بزرگ باشد که به یک نظاره زیر دید قرار گرفته نتواند و نه بالعکس که در بخش دوم این رسـاله
(بخش هنر) مورد بررسی بیشتری قرار خواهیم داد.
از آنچه دربارۀ فالسفة یونان باستان سخن راندیم این نتیجه به دست میآید که ارسـطو دربـارۀ
زیبائی و هنر نسبت به سایر فالسفه ،به خصوص سقراط و افالطون دارای دیدی وسیعتر و علمیتر
بوده و میکوشیده است تا به نحوی عالمانه نظریات افالطون را زیر تمثیر آورد که البته از عهدۀ این
مهم نیز به درستی توانسته است بیرون شود چه نظریاتش روی عللی در حدود  2111سال بر اذهان
و افکار دانشمندان حکومت نموده و هر چند با پیدایش مکاتب جدید هنری ـ بعـد از رنسـانس ـ
اساس نظریات ارسطو دربارۀ هنر به هم ریخت .لیکن نمیتوان این حقیقت را انکار کرد که برخی
از گفتههایش چه دربارۀ «شعر» و چه دربارۀ زیبائی تـا هـم اکنـون بـر اذهـان و افکـار اندیشـمندان
قرن بیستم حکومت داشته و بر اکثر نظریات کنونی رجحان دارد.
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زیبائی شناسی جدید

پس از ارسطو چنان که گفتیم کوشش چشمگیری دربارۀ زیبائی شناسی و هنر به عمل نیامـد و
هــر چنــد بــه ص ـورت پراکنــده کتــب و مقــاالتی چــون کتــاب «نقاشــی» «لئونــاردو داوینچــی»
( « ،) Laanardo da vinchiفن شعر» تملیف «بوالو» و چند کتاب دیگر در زمینههای شعر و موسیقی و
هنر نوشته شد ،باز هم نتوانست این شعبه از دانش به صورت علمـی تـا قـرن هجـدهم و تحقیقـات
مفصل و عالمانة «باو مکارتن» که به عنوان زیباپسندی (  ) Aestheteesدر دو جلد منتشر شـد مـورد
تحقیق و کاوش قرار گیرد.
هدف از نگارش این کتاب نزد «باو مکارتن» این بود تا خالیگاه و نقایص نوشتههای دانشمندان
قدیم و به خصوص نوشتههای «ولف» را در مورد زیباپسندی پر سازد ،و روی همین امر به پیروی از
ولف بین علم جمال عملی و علم جمال نظری فرق گذاشت .مسـایلی کـه در علـم جمـال نظـری
میتواند مورد بحث قرار گیرد نزد «باو مکارتن» در سه مرحله یا قسمت مـیتوانـد مـورد تحلیـل و
ارزیابی قرار گیرد:
 2ـ وظیفة اول این علم تشخیص عناصر زیبائی به مدد مدرکات حسی میباشد ،و به این ترتیب
راه اکتشاف زیبائی را هموار میکند این قسمت از علم «زیبـائی شناسـی» را «کشـف و جسـتجو»
(  ) Heuristicsمینامند که تمام هم «باو مکارتن» در کتاب دو جلدی وی متوجه همین قسـمت از
دانش زیبائی شناسی شده است .این دانشمند زیبائی را ذروه و اوج حس شـناخت انسـانی شـمرده،
آنرا «توازن بین نظام اجزا و نسبت متقابلة آنها به تمام زیبائی» میداند.
وی غایه و هدف زیبائی را درین میپندارد که به «ترضیه و تحریک رغبت و اشتیاق» بپـردازد.
یعنی برخالف کانت و دیگر دانشمندانی که میکوشیدند تا زیبائی را از مسایل اخـالق و احسـاس
لذت جدا سازند ،وی عالیترین مظهر تجلـی زیبـائی را «طبیعـت» شـمرده و لـذا «تقلیـد از طبیعـت،
به گفتة باو مکارتن عالیترین مسئله در هنر است» که ایـن عقیـده نیـز از طـرف بعـدیهـا مـردود
شناخته شد.
به هر حال ،چون دانشِ روانشناسی به کشف پدیده یـا ملکـة مسـتقلی در ذهـن انسـانی بـه نـام
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«وجدان» دست یافت و دانشمندان کنجکاو را به خود جلب نمود ،عقیـدۀ «بـاو مکـارتن» مبنـی بـر
کمال حسی معرفت شمردن زیبائی مورد تردید و انکار قرار گرفته و اینان میخواسـتند تـا ایـن راز
ناشناخته را در مرتبة و یا ناحیة تازه مکشوف «وجدان» جستجو دارند و به ایـن ترتیـب دروازههـای
جدیدی به روی این رشتة دانش گشوده شده ،کتب و رسایل زیادی در مورد زیبائی و هنر نگارش
یافت .هر چند بایست دربارۀ باو مکارتن در موضع خودش بحث میکردیم ،لیک چون خواسـتیم
تا از توجهی که این دانشمندان به مسئلة زیبائی داشته ـ هر چند نظراتش با اشتباهاتی همـراه اسـت ـ
تقدیری به عمل آوریم ،اینک پس از ارائهی دو قسمت دیگر نظریهاش در مورد علم جمال نظری،
مختصر توجهی بر اندیشههایش نموده به ارائهی نظر دانشمندان دیگرِ این مکتب مـیپـردازیم .وی
در موردِ وظیفة زیبائی شناسی این چنین ابراز رأی مینماید« :وظیفة دیگر آن اینست که معلوم کند
عناصر زیبا چگونه بایستی با یکدیگر تملیف شوند تا ترکیب آنها زیبا گردد .ایـن قسـمت را «بحـث
در روش» ( )Methodologyمینامند
کار دیگر علم الجمال نظری بحث درین است که چگونه میتوان عناصر زیبا را که بـا زیبـائی
هم ترکیب شدهاند آشکار و جلوهگر ساخت

ایـن قسـمت را «علـم رمـوز و عالیـم» Semeiotics

مینامند که البته همچنانکه اشاره شد ،وی فقط راجع به قسمت نخست از سه قسمت مزبور بحـث
نموده است».
این نکته در اندیشة باو مکارتن قابل دقت اسـت کـه آیـا براسـتی منظـور زیبـائی «دلپـذیری» و
تحریک لذات است؟ و هر آنچه نتواند چنین کند زیبا نیست؟ جواب این نکات خیلی ساده است،
مشروط بر اینکه نخست به دسته بندی و تمیز بین لذایذ نفسی بپردازیم و ثانیـاً آنچـه را زیباسـت از
آنچه دلپذیر است جدا نمائیم لذتی که از دیدن چشمة آبی بـه یـک بیابـانگرد عطـش زده دسـت
میدهد در شرایط ویژۀ خود ،کمتر از لذتی نیست که مـردی از یـک منظـرۀ جالـب بهـاری دارد
لیکن این دو پر اختالف است نخستین لذت به غریزۀ عطش و میل شدید به تـممین آب مربـوط و
بستگی کامل به زنـدگانی داشـته ،صـیانت نفـس یـا زنـدگیخـواهی شـدیداً وی را بـه سـوی آن
میکشاند ،در حالی که دومی از هرگونه هدف و منظور منطقی و ارادی دور بوده ،لذتی خالص و
بیشائبه به ما ارزانی میدارد و همچنین بین سـایر لـذات و احسـاسهـای مولـد غرایـز و احسـاس
زیباپسندی همین اصل کلی (خالص بودن لذت تولید از زیبائی و غایتمند بـودن و منظـوری بـودن
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سایر لذات) موجود و مقدور است .در اینجا اشـتباه بـاو مکـارتن مبنـی بـر اینکـه منظـور زیبـائی را
«تحریک رغبت و اشتیاق میپندارد کامالً روشن میگردد حال اگر «رغبت» و «اشـتیاق» نـزد وی
همان احساس زیباپسندی باشد ،حرفش درست است.
اشتباه دیگری که ارزش نظریات این دانشمند را از بین میبرد آنجا نمایان میگردد که در مورد
هنر و غایت آن نظر میدهد و ما آنرا در قسمت دوم این رساله ضمن بحث دربارۀ ماهیت هنـر بـه
اجمال بیان خواهیم داشت.
زیبائی شناسی هگل

هگل که از برجستهترین فالسفة قرون اخیر به شمار میرود همچنان که در همة نظریات فلسفی
و منطقی زمان خویش انقالبی عظیم به راه انداخت ،در مورد این قسمت از معارف انسانی نیز دارای
نظریاتی کامالً جدید و عمیق است ـ هر چند نمیتوان به صدق همة افکارش معترف شد ـ وی در
همه جا میکوشد تا افکارش را بر پایة وجود مطلق یا مثال استوار توجیه دارد .و حتمی است کـه از
()2

این روش در مورد مسایل زیبائی و هنر نیز استفاده مینماید وی زیبائی را عبارت از «تابش مطلق
یا مثال از پسِ جهان محسوسات» میپندارد.

«الزمة مفهوم زیبائی آنست که عین یا موضوع آن محسوس باشد ،یعنی چیزی واقعی باشد که
به حواس درآید ،مانند تندیسی یا ساختمانی یا آهنگ موسیقی دلنـوازی یـا دسـتِ کـم ،صـورت
ذهنی چیزی محسوس ،مانند آنچه در شـعر آفریـده مـیشـود .زیبـائی امـری تجریـدی و انتزاعـی
نمیتواند باشد پس عین زیبا خود را بر حواس عرضه میکنـد ولـی بـر ذهـن یـا روح هـم جلـوه
میفروشد زیرا وجود حسی محض به خودی خود زیبا نیست ،بلکه فقط هنگامی زیبا میگردد که
ذهن پرتو فرو مثال را از خالل آن ببیند».
فهم نظریة هگل ـ با آنکه ممخذ این رساله متن نوشتههای مشکل و پیچیدۀ خودِ هگل نیست باز
هم ـ خالی از ابهام نمیباشد و برای آنکه خواننده به دستگاه فکری هگل بیشـتر آشـنا شـود نـاگزیر
 2ـ وی در تعریف ماهیت مطلق میگوید ـ ماهیت مطلق را میتوان به شیوههای گوناگون وصف کرد مثالً میتوان آن را
ذهن یا روح یا خرد یا اندیشه یا کلی نامید.
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برخی از اصطالحات فلسفیاش را با استفاده از همین ممخذ( )2روشن میداریم تا خواننده از مراجعه
به کتب فلسفی و اصل نظریات هگل بینیاز باشد ،هر چند به طور کامل هرگز بینیاز نخواهد شد.
گفتیم هگل ،زیبائی را در تابش مثال از پشت واقعیات بیرونی میپندارد ،لیکن مسـئلة «مثـال یـا
مطلق» نزد ما مجهول ماند و ندانستیم آیا این مثال نیز از سلسلة همـان مثـل افالطـونی اسـت یـا چیـز
دیگری؟ مجرد است یا نه؟ به هر حال ،با آنکه قبالً اشارهیی به این مسئله نمودیم باز هم با ذکر آنچه
میآید به روشنی مطلب میافزائیم.
مثال یا  Ideaنزد هگل «نخستین مرحلة صورتِ معقول ،ذهنیت اسـت .در ایـن مرحلـه ،ماهیـت
حقیقت جهان یا مطلق به چیزی تعریف میشود که ذاتاً ذهن است ،این بر نهاد و این یکـی «از سـه
پایة دیالکتیکی» است.
مرحلة دوم صورتِ معقول ،عینیت است .در این مرحله حقیقت به ضـد ذهـن ،یعنـی بـه عـین
تعریف میشود و این برابر نهاد است .در همنهاد ،حقیقت ،چیزی نه مطلقاً ذهن و نه مطلقاً عین بلکه
جامع ذهن و عین هر دو دانسته میشود و «مثال» را میتوان به همین یگانگی ذهنیت و عینیت تعریف
کرد ».و همین مطلق است که تجلیاتش را در مراحل مختلف هنر ،دین و فلسفه مشاهده میداریـم.
وی هنر را ـ با آنکه مظهر جمال زیبائی است ـ نازلترین مرتبة تجلی مثال میشـمرد کـه از آن پـس،
مطلق نخست در دین و سپس به نسبت عدم کمال دین در فلسفه تظاهر مینماید!
هگل چون زیبائی را تابش مطلق دانسته و از جهتی مثال را حقیقتِ مطلق میداند ،چنین به نظـر
میرسد که بین این دو نخواسته امتیازی قایل شود ،لیکن نه چنان است و خود متوجه این دوگانگی
شده میگوید« :چون مثال ،حقیقت مطلق است ،چنین بر میآید که حقیقت و زیبائی هـر دو یـک
چیزند ،زیرا هر دو مثالاند .ولی در عین حال از هم متمایزند.
زیبائی مثالی است که به صورتی حسی در هنر یا طبیعت به رؤیـت و ادراک حـواس در آیـد
حقیقت مثالی است که بدان گونه که در خویشتن هست ،یعنی به صورت اندیشـة محـض دریافتـه
شود و در این حال انسان نه به دستیاری حواس بلکه به مدد اندیشة خالص یعنی فلسفه بـر آن آگـاه
تواند شد ».با توجه به این گفتة پر مغز هگل پوچی نظر آنانکه زیبائی و حقیقت را یکی میانگارنـد
کامالً بر م میگردد ،هر چند ما ،مجبوراً رابطة فکر و حدس «حق و زیبائی» را شرح دادیم.
 2ـ فلسفة هگل ،و  .ت  .سیتس ،ترجمة حمید عنایت
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هگل با آنکه کمال زیبائی را در هنر جستجو میکند باز هم آن را نخستین تجلیگاه مثال نشناخته
زیبائی را در وهلة اول در طبیعت مییابد ،و مثال را درین مرحلـه در حـالتی جـز خـودی یعنـی نـه
آنچنانکه در واقعِ ذاتِ خویش است میپندارد و عالوه میکند که چون به صورت ذاتی خـویش
نمود نیافته بلکه در پشت حقایق عینی نهفته است ،وقایع عینی یا طبیعت را زیبا نمـوده اسـت .و ایـن
زیبائی خود دارای مراتب و درجاتیست که از مادۀ خـام طبیعـت گرفتـه متـدرجاً بـه ارگـانیزم یـا
موجود زنده به حد اعالی تجلی میرسد.
«ما اگر در مادۀ خام که نمودار پستترین مرحلة طبیعت است نظر کنیم میبینیم که مثال چنـان
در زیر نقاب عین خارجی وابسته است که هیچ گوشهای از جمال آنرا نتوان دید.
 ...در مرتبهای باالتر چون منظومة شمسی را در نظر گیریم میبینیم که همة اجزا آن به راسـتی
به یکدیگر وابستهاند و به عالوه ،یگانگی آنها دارای کانونی است که خورشید باشـد .ولـی روابـط
اجرام این دستگاه نیز تابع قوانین افزاری است .وانگهی ،یگانگی آن به جای آنکـه یگـانگی کمـال
مطلوب باشد و همة اعضایش را در بر گیرد و از آنها جدایی نپذیرد برعکس محصول عـین مـادی
جداگانهای یعنی خورشید است .در اینجا یگـانگی ،خـود ،جزئـی از اجـزا دسـتگاه اسـت .فقـط
هنگامیکه به پدیدههای طبیعت اندامی یعنی زندگی میرسیم زیبائیِ راستین را مییابیم .زیرا در تـنِ
زنده ،همة اندامها در وحدتی کامالً مطلوب ،که همان جان فراگیرندۀ تن باشد ،به هم پیوستهاند.
 ...از اینرو زندگی گیاهی و جانوری هر دو زیباست ،ولی زنـدگی جـانوری زیبـاتر از زنـدگی
گیاهی است ،زیرا «جانور زنده» مثال ،یعنی یگانگی را در بیگـانگی بـه نحـوی کامـلتـر از «گیـاه»
پدیدار میکند».
اینک نوبت آن فرا رسیده تا نگاهی به اندیشههای این فیلسوف ارجمند بینـدازیم و ببینـیم همـة
آنچه را که میگوید حقاند یا خیر.
مقدم بر همه ،این مسئله را باید متذکر شد که اساس اندیشـة هگـل مبنـی بـر موجودیـت روح
ذهنی و عینی و اختالط آن دو به روح مطلق با روش دیالکتیکی که خود واضـع آنسـت ،بیشـتر از
حد یک نظریه ارزش و اعتبار علمی ندارد .چه نه علم میتواند و نه فلسفه چنین مسئلهیـی را اثبـات
کرده و بپذیرد .البته در آنچه گفتیم منکر واقعیت برونی که هگل آنرا «روح عینی» میشمارد ،نبوده
و نخواهیم بود .اما چون نمیتوانیم کلیة فرضیههای این دانشمند را تفسیر و توجیه علمی بداریم ،لذا
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ناچاریم تا برای دانستن اشکالها و ردّ اندیشـة دیـالکتیکی هگـل ـ و حتـی صـورت دیگـری کـه
بنیانگذار نظام اشتراکی (کارل مارکس) بدین مسئله بخشید ـ به کتب فلسـفی مراجعـه نمـائیم چـه
روشن است که جایش در این رساله نخواهد بود.
روی همین اصل نمیتوان به عقیدۀ تابش مثال جهان بر پدیدههای عینی برای تجلی زیبـائی دل
بست و این عقیدۀ نیمه عرفانی را پذیرفت که در مسئلة وجود جز خدا همه زشتند و یـا الاقـل فاقـد
زیبائی .ما ،همچنانکه خود هگل زیبائی را چیزی حدسی و به تعبیری ویژه ،انتزاعی پنداشته و الزمة
تظاهرش را تجلیات برون ذهنی یا صور ذهنی میپندارد ،میشمریم لیکن نه چنان که زیبائی را در
پدیدههای حسی ،تجلی ملکوتی و یا پدیدهها را حامل چیزی معنوی بدانیم .بلکه آن (زیبائی) را در
روابط تنگاتنگ شکل و محتوی ،بافت و تناسبات ،همآهنگی و قرینة وقایع میانگاریم ،چه اصوالً
هرگز نیازی به عقیدۀ تابش جمال مطلق یا چون افالطون مثال زیبـائی و خیـر بـرای تظـاهر زیبـائی
احساس نمیکنیم.
از سوئی آنجا که زیبائی را در مراتب تکامل ،متکامل و متجلیتر مـییابـد ،مـیپنـداریم ولـی
متذکر میشویم که مسئلة کمال ،که خود میتواند ممد بر زیبائی و انگیزندۀ تحیـر بشـود بـا جمـال
اشتباه گردیده است و جایی که بشرح مسئلة نظام شمسی میپردازد خود مؤید نظر ماست! هر چند
بر مبنای این بینش ،الزم میآید که عیناً با درجة تکامل مخلوقات ،چهـرۀ زیبـائی نیـز بـینقـابتـر
گردد! که نمیگردد! و اندک توجهی به طبیعت ،این گفته را ثابت میدارد! چه کسی میتواند ادعا
کند که زیبائی یک شاخه گل کمتر از زیبائی یک اال است؟ چه کسی میتواند بگویـد غـروب
خونین در ساحل مدیترانه یا در قلب اقیانوس کبیر زیبائی کمتری دارد نسبت به یک میمون یا فیل؟!
در همه جای طبیعت این حقیقت به چشم میخورد .لیکن نباید چنین تصور نمود که چـون مـا
خالف گفتة هگل سخن راندیم در همة پدیدههای جهان صادق است نه ما نخواستیم بگوییم کـه
هرگز چنان نیست که هگل میگوید ،بلکه غرض ما اینست که آنرا از مرتبة قانونی بودنش بیندازیم
و روشن سازیم :اینکه در سلسلة مراتب کمال اشیا بعضاً به زیبائیِ بیشتری برخورد مـیکنـیم نبایـد
مسئلة کمال آنها را با جمال مدغم نموده ،در همة موارد ،زیبـائی را در نـوع متکامـلتـر ،متجلـیتـر
پنداریم!
از جهتی هگل علت پدید آمدن هنر را درین میداند که زیبائی طبیعـت نسـبت پایـان پـذیری
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اعیان طبیعی بسیار ناقص بوده و هنر متجلی میگردد! که این خـود بـر خـالف اصـول دیـالکتیکی
است .و چون هنر به ذروۀ کمال رسید و دیگر گنجایش ظهور و تجلی را نداشت ،نخسـت دیـن و
سپس فلسفه ظهور مییابند این اشکال پیش میآید که پس چرا دین نمیتواند مظهر زیبائی باشد؟
چه دین با اندک روشنی که نزد همگان دارد اساساً نمـیتوانـد زیبـا باشـد! و همچنـان فلسـفه و از
طرفی این مقولهها و گفتهها (دین و فلسفه) زائیدۀ نیاز انسانی است! که باز هم بر عالوه خلط بحـث
و پریشانی بیان نمیتواند بر مبنای دیالکتیکی آنچه هگل میگوید توجیه گـردد! مسـئله مربـوط بـه
اساس پدیدار شدن دین و یا فلسفه بر مبنـای دیـالکتیکی در صـحنة زنـدگانی انسـان نیسـت ،بلکـه
مربوط به تابش و جدال دائمی مطلق هگل میباشد.
پس از هگل ـ پس از هگل دانشمندان زیادی دنبال نظریات وی را گرفته در مورد زیبائی و هنر
تعریفها و نظریهها و ...ارائه نمودند که هر چند اندیشة اینان بعضاً با دسـتگاه تفکـر هگـل سـازگار
نبوده است ولی با همة اینها ،بـاز هـم فلسـفة هنـر و زیباپسـندی را بـه شـکلی از اشـکال ،بـر مبنـای
میتافیزیک بنیان نهاده و هر کدام ،زیبائی را مربوط بـه تجلیـات روحـی مـیداننـد چنانکـه «ارنولـد
روگه»( )2زیبائی را «تصوری ( )Ideaخویشتن نما» میشمارد .وی معتقد است کـه «روح» بـا مراقبـة
خویش ،خود را متجلی مییابد اگر این تجلی کامل باشـد ،زیبـائی اسـت ،و اگـر بـروز او نـاقص
باشد ،آنزمان ،تغییر ظهور ناقص خویش را الزم میشـمارد و دریـن مرحلـه اسـت کـه روح ،هنـر
خالق میگردد.
و یا عقیدۀ شلنگ ( 2331ـ )2412که توانسته است در مسایل مربوط بـه زیبـائی شناسـی دوران
خود تمثیر فراوان بگذارد ،زیبائی را «ظهور نا متناهی در متناهی» شمرده میگوید«:زیبائی ،مراقبـة در
ذوات است ،به همانسان که در اساس تمام اشیا پیدا میشود «  » inder zrkildernزیبا ،با علم و ارادۀ
هنرمند به وجود نمیآید ،بلکه از نفس تصور زیبائی در هنرمند پیدا میشود».
از جملة پیروان مشهور شلنگ که در موضوع فلسفة هنر و زیبائی فعالیتها و نظریـاتی از خـود
به جای نهادهاند ،یکی «زولگر» است که «تصور ( )Ideaزیبائی را ،تصور اساسی هر چیز» میپندارد.
زولگر ادعا مینماید که« :در جهان فقط صورت مسخ شـدۀ تصـور اساسـی را مشـاهده مـیکنـیم
 2ـ Arnold Roge
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ولی هنر ممکن است از راه وهم به مرتبة عالی تصور اساسـی ارتقـا یابـد ،از ایـن رو هنـر مثـالی از
خالقیت است».
«وایسه»( )2یکی دیگر از پیروان سرسخت هگل ،ماده عاری از زیبائی را ـ که جوهری روحـانی
است ـ مفهوماً فاقد هر نوع موجودیتی شناخته معتقد است کـه« :در تصـور ( )Ideaحقیقـت بـین دو
طرف ذهنی و عینی معرفت تضادی وجود دارد که یک نفس واحـد مـیتوانـد بـه وجـود مطلـق،
معرفت حاصل نماید .این تضاد ممکن است به وسیلة مفهومی که اتحـاد بـین کلیـت و وحـدت را
برقرار مینماید و در مفهوم حقیقت ،به دو قسمت منقسم میشـود ،مرتفـع گـردد .چنـین مفهـومی
حقیقتِ هماهنگ ( )aufgehobenاست ،و زیبائی ،همین حقیقت هماهنـگ مـیباشـد .براسـتی از
درک خودِ زیبائی برای همة انسانها ،فهم قلمبههای پیچیده و فلسفیگونة «وایسه» مشکلتـر اسـت.
یعنی چه؟! یعنی اینکه زیبا آنقدر ممزوج با حقیقت است تا بدین سـرحد اصـوالً بهتـر بـود وایسـه
میگفت :چون نزد من جز معنی ،اعیان مفهوم و وجودی ندارنـد ،لـذا نمـیتـوانم بـه زیبـائیهـای
طبیعت اعتراف نمایم چه ممکن مجبور شوم تا آنرا نسبت به وقایع برونی دهم.
«تئودور فیستر»( )1میفرماید« :زیبائی تصوری ( )Ideaاست که به صورتی محدود ،تجلی کـرده
است ،ولی تصور ( )Ideaغیر قابل قسـمت نیسـت ،بلکـه سلسـلهای از تصـورات  Ideasرا تشـکیل
میدهد ،این تصورات ،خود را به صورت خطی صعودی و نزولی نمـایش مـیدهنـد .تصـور هـر
اندازه در مرحلة اعلی قرار داشته باشد ،متضمن زیبائی بیشتریست ،لیکن نازلترین مرتبـه نیـز واجـد
زیبائیست زیرا نقطة اتصال ضروری سلسله تصورات را تشکیل میدهد .عالیترین صورت تصـور
 Ideaشخصیت است ،از این رو عالیترین هنر آنست که عالیتـرین شخصـیت را بـرای موضـوع
خود دارا باشد».
اینان همه زیبائی را در ماورا طبیعـت و در عـالم ذهـن و تصـورات جسـتجو مـیکننـد اینـان
نمیخواهند ،طبیعتی را که خدا زیبا آفریده ،چنان تمثیرگذار بدانند که بتواند حسّ زیباپسندی انسان
را بر انگیخته ،تولید حظّ نماید.
پس از اینها ،در این قسمتِ از دانش ،فالسفه نظریات موافق و مخالف زیادی را ارائـه نمودنـد.
 2ـ Weisse
 1ـ  2413 ، Theodor Vischerـ 2443
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فلسفة زیباشناسی هگل مورد حمله قرار گرفت و داستان هنر دگرگونه گشت .از میان فالسفة بسیار
مشهور ،ایدیالیست نامور قرن ( 24شوپنهاور) همانطوریکه در همة ساحهها بدبینی و ذهنگرایی وی
مشهور است ،در مقام زیبائی و هنر نیز مقام تازهای را در پرده بست! وی از جملة کسانی اسـت کـه
نخست تمامت دستگاه فلسفی هگل و ثانیاً اساس زیبائی شناسی او را نفی نموده و یکسره مردودش
شناخت.

اراده و زیبائی
دانستن عقاید «شوپنهاور» دربارۀ «زیبائی شناسی» ایجاب میکند تا به صورت بسـیار اجمـالی از
جهانبینی وی آگاه باشیم.
وی بودش وقایع و پدیدههای برونی را بر اساس وجود ذهنیشان قرار میدهد ،لذاست که مثل
کانت به اختالفات شدید بین «بود» و «نمود» ،بین جهان پیدا و محسوس و شی بالذات معتقد است.
در نظر شبه عارفانة او جهان خوابی بیش نیست ،و همة آنچه را که نزد کسی احساس میشـود کـه
هستی دارد ،فاقد هستی عینی دانسته وجودشـان را فقـط پندارگونـه و تصـوری مـیشناسـد! یعنـی
«صدائیکه مثالً از ناقوس میشنویم ،در گوش ماست نه در ناقوس .رنگی که در گل سرخ میبینیم،
احساسی است که چشم ما میکند وگرنه گل سرخ ،رنگ و بـو نـدارد »...و ایـن حقیقـت (جهـان
تصور من است) اصلی است که مانند یک قضیة بدیهی ،انکارناپذیر است.
«ادعای اینکه در پس اشیا محسوس حقیقتی وجود ندارد ،یک اشتباه فاحش است ،البته اینکـه
این حقیقت نهفته چیست بر ما پوشیده است ».از جملة «:در پس اشیا محسوس» وی ،بوی اعتقاد به
محسوسات میآید ،که آنرا نوعی پایه ،پوشـش یـا «نمـود» بـرای آن «بـودِ» لغـزان و ناپیـدا بشـمار
میآورد .به هر حال شاید یادش رفته که قبالً محسوسات را انکار کرد و این ،فکریست دیگر؟!
این اعترافها به گونة روشنی در نوشتههای او به چشم میخورد درین نبشته نیز چندین مورد،
خود به مسئلة حس نمودن اشیا اعتراف میکنـد ولـی آن (حـس) را درسـت نمـیدانـد .نـه علـم
میتواند به این حقیقت نهفته برسد ـ زیرا حواس قدرت کشفشان محدود به محسوسـات بـوده و
علم نیز بر مبنای حس و تجربه قرار دارد ،ـ و نه فلسفة عقلی .لیکن شـوپنهاور بـا روش خاصـی کـه
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برتر از علم و عقل است! بدان رسیده است ،آنهم از یک راه غیر مرئی و به قول خودش زیرزمینی!
این راه را شوپنهاور چنین بیان نموده است« :من از یک سو تن خود را حس میکـنم کـه شـکل و
حجم مخصوص دارد و فضائی را اشغال کرده و در «زمان» دوام میآورد و رابطهاش با اشیا دیگر
روی علت و معلولی مبتنی است ،ولی از سوی دیگر من خود را وجودی میدانم که حس میکند
و به عمل میپردازد و آرزوهای گوناگون در دل میپروراند ،و تالش میکند .در یک کلمه خود
را موجودی میبینم که «اراده» میکنـد .در اعمـاق خودآگـاهی مـن ایـن وجـود بـاطنی همچـون
وجودی بری از قیود زمان و مکان خارج از سلسلة علت و معلول جلوهگر میشود ».این وجود بـاطنیِ
مکشوف نزد شوپنهاور با پیکر ظاهریاش یکی است و این هر دو جلوۀ چیزی ثالث بنام «اراده» اسـت
که قبالً آنرا حقیقتی پنهانی گفتیم .این اراده به صورت پیدا یا برون ذات مثل پیکرِ اعیان متکاثره ـ اعـم
از جماد یا حیوان ـ و بـه صـورت ناپیـدا یـا درون ذات مثـل آن وجـود بـاطنی جلـوهگـری دارد لـذا
پیکر همة موجودات شکلِ پیدای یک «اراده» ی واحد است .اراده در مراحل ابتدایی تجلی ،خـود را
در جمادات و سپس در نبات ...کور و نابخود آگاه است ،و دریـن سلسـله تکامـل اسـت کـه آهسـته
آهسته به خود ،آگاهی یافتـه و حـداکثر آگـاهی بـرای وی زمـانی حاصـل مـیشـود کـه در وجـود
نوابغ متجلی گردد.
« اراده حقیقت است و ذات مطلق اسـت و چیزهـای جهـان همـه نمایشـهای اوسـت بـدرجات
مختلف ...تسلط اراده بر موجودات بنابر درجة تکامل ،نقصان مییابد ،یعنـی موجـودات پسـتتـر
بیشتر زیر فشار اراده قرار دارند و کمترین تسلط اراده در سلسلة وجـود بـر انسـان اسـت ،زیـرا بشـر
توانسته به اثر تکامل دارای ذکا و هوش سرشاری گردد .که همین هوش از قدرت و تسـلط اراده
بر وجودش کاسته است و لذاست که انسان بیشتر از همة حیوانات به درک زیبائی نایل مـیتوانـد
شد ».چه «شرط اساسی برای ادراک جمال و تحقق آن در هنر ،آزاد شدن از قیود اراده است ».زیرا
هر قدر هنگام تماشای یک منظور (چیز) زیبا یا یک اثر هنری بیشتر بتوانیم از قید اراده اغراض خود
را آزاد کنیم به همان نسبت به درک کامل جمال نایل شده و «بیشتر لذت خواهیم برد».
و این مهم انجام نخواهد پذیرفت مگر در حالت بیخودی ،چه درین موقع است که میتوانیم از
جهان برون ،از جهان نمایش و نمود ،خویشتن را رهانیده «غرق در عالم «صور» گردیم».
شوپنهاور کمال زیبائی را در بین همة موجـودات و صـور گونـاگونی کـه جمـال بـه درجـات
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مختلف و الوان رنگارنگی در آنها نمودار شده اسـت ،بـه وجـود انسـان نسـبت مـیدهـد ،و علـت
این مسئله را پیچیدگی ساخت و کامل بودن انسان میدانـد .و ایـن مسـئله خـود بـه یـک حقیقـت
دیگر پیوند میخورد و آن اینکه شیئی موجود معقد و پیچیده ضرورت و نیـاز بیشـتری بـه انسـجام
و هم آهنگی دارد و چون «زیبائی در همآهنگی اسـت ،لـذا تـن آدمـی از همـة موجـودات عـالم
زیباتر است».
شوپنهاور از جملة کسانی است که سخت به زندگی و خصوصاً ازدواج مخـالف بـوده اسـت
و حتی تا آخر زندگانی تن به ازدواج نـداده ،آنـرا شـرّ مطلـق مـیشـمرد .امـا ایـن گفتـة وی کـه:
لباس مخصوصاً لباسی که اعضای بدن را به کلـی در خـود دفـن مـیکنـد ،دشـمن زیبـائی اسـت
[چه] بدن انسان اصوالً به صورت عریان زیباتر است ،به همین جهت بهترین لباس بـرای قشـنگترین
اندامها برهنگی است» قابل دقت است و چه بسا کـه ناشـی از سـرکوفتگی امیـال و شکسـتهـای
زندگی بوده باشد.
نقد نظریات شوپنهاور در مقام جدالهای فلسفی کاری اسـت پـر اهمیـت هـر چنـد از طرفـی،
پریشانی افکار از روش بیان وی برای هر آنکس که اندک دانش فلسفی داشته باشد روشن اسـت.
وی از اثبات حقیقتی پنهانی (اراده) که دارای جلوههای پیدا و پنهان است با روشی علمی و منطقـی
بدون تردید عاجز بوده و نمیتواند دستگاه فلسفیاش را بر پایههـای منطقـی اسـتوار سـازد ،حـس
و عقل را برای شناخت حقیقت باطنی نـاقص مـیشـمارد ،و جویـای آتشـی دیگـر اسـت ،لـیکن
هنوز صفحه برنگردانیده استداللی ناقص ـ آنهم با استفاده از معرفـت حسـی ـ بـرای پـی بـردن بـه
آن حقیقت میآورد!
«من از یک سو تن خود را حس میکنم که شکل و حجم مخصوص دارد و فضایی را اشغال
کرده و !»...که معلوم نیست با چه آلتی به چنین شناخت و درکی از وجود خود رسـیده اسـت و از
جانبی باین مرتبه از درک میرسد که میداند موجودیسـت دارای حـس و آرزو و اراده کـه ایـن
شناخت نیز با شناخت حضوری نفس ،متفاوت است که باز معلوم نیست اگر عقل را کنار گـذاریم
اثباتِ بداهت و وضوح این معرفت را بـا چـه وسـیلهای مـیتـوانیم بدسـت آوریـم بـه هـر حـال،
نمونههائی از ایندست بیانگر پریشان گوئی روشن اوست و فکر مـیکـنم لزومـی بیشـتر بـرای نقـد
کامل و فلسفی افکارش احساس نخواهد شد.
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اما در مورد زیبائی که آنرا به صورت کمال یافتهیی در وجود انسـان مـییابـد و علـتش را هـم
پیچیدگی و هم آهنگیِ کامل ساختمان وجود آدمی میشمارد ،باید گفت آنچه در زمینة نظریـات
هگل درین خصوص ارائه شده ،میتواند جواب قناعت بخشی باشد برای گفتار شوپنهاور هر چند
در انسان یا در مراحل پائین ت ِر وجود مثل حیـوان و نبـات ،نسـبت درک زیبـائی ،بـروز زیبـائی نیـز
متفاوت است ،لیکن نه چنان که قانون( )2باشد.
از طرف دیگر قول عدهئی را پذیرفته کمال را ممد بروز زیبائی میشناسیم ،ولی آیا مـیتـوانیم
آن را عین حقیقت جمال بدانیم؟!
از آوردن اقوال دیگر دانشمندان این مکتب یا این دسته ،امثال «پوانکاره» کـه مـیگویـد« :اگـر
دانشمند عالم طبیعت را مورد مطالعه قرار میدهد نه برای اینست که طبیعت مفید است ،بلکه بـرای
اینست که موجب حظ و شعف او میشود و طبیعت از این جهت سبب حظ و لذت میشـود کـه
زیباست» و منظورش از زیبائی در این مورد زیبائی صفات و خواصی که حـواس هنرمنـد را متـمثر
میسازد نیست بلکه منظور زیبائی عمیقتریست که از نظام و هم آهنگی اجزا متجلی شـده و تنهـا
عقل و فهم و ذکا مطلق میتواند آنرا ادراک کند! و نیز نظر دانشمندان دیگری چون «لیویک»(،)1
«رید»(« ،)9شافس بری»( 2329( )2ـ )2431که میگویـد« :خداونـد زیبـائی اصـلی اسـت» یـا «آنچـه

 2ـ این نکته در عقاید شوپنهاور که معتقد است زمانی می توان به درک زیبائی نایل شد که از قید اراده وارست و هر چه
بیشتر از زیر سلطة اراده وارهیم بدرک بیشتر زیبائی می رسیم ،هیچ اساس منطقی ندارد و اصوالً نمی دانیم چه چیزی
می تواند ضرورت احساس چنین امری را نمایان سازد ،جز خواستن نوعی نظریه پردازی! آنهم موهومانه ،خرافی و دور از
منطق ! و مضافاً برای تحقق چنین امری به بیخودی پناه بردن و !...که عالوه بر آنکه هیچ مدرکی برای درست جلوه دادن
عقیده اش موجود نیست ،سستی چنین اعتقادی کامالً هویداست این که آیا هنرمند در زمان خلق اثری حالت شیدائی به
قول افالطون و یا بی خودی به قول شوپنهاور ،دارد و یا هنردوست و مشاهده کنندۀ هنر به چنین حالتی گرفتار است
مفصالً در قسمت دوم رساله بحث خواهد شد لیکن ذکر این نکته ضروری است که به عقیدۀ ما ،نه تنها هنرمند و یا
هنربین به چنین حالتی گرفتار نشده و محکوم نمی گردند ،بلکه این حالت ،عالی ترین مرتبة درک معرفت و خودآگاهی
آنهاست ،و فقط در همین لحظه هاست که هنرمند و هنربین واقعی براستی به معنی ژرف و دقیق کلمه در حالت تفکر و یا
شناسایی قرار دارند.
 1ـ Levegue
 9ـ Reid
 2ـ Shofles Bury

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( اراده و زیبائی ) 12  .....................................................................................................................

زیباست ،موزون و متناسب است ،هر آنچه زیبا و متناسب است ،حقیقی ،و آنچه در عین حـال هـم
زیبا و هم حقیقی است ،دلپذیر و خوب است» و معتقد است به اینکه نمیتوان آن (زیبائی) را جز به
وسیلة روح درک نمود و پیروان و پیشروان دیگر آنان( )2خودداری کرده فقط به ارائـهی نظریـات
دانشمند معاصر مرحوم صالح الدین سلجوقی ـ که میتوان آن را نخسـتین کسـی دانسـت کـه در
دورههای اخیر در این ملک به نشر و ارائهی نظریات فالسفه و دانشمندان در مورد زیبـائی شناسـی
پرداخته است ـ میپردازیم ،تا از جانبی یادی به خیر و احترام از وی نموده باشـیم و از سـوئی هـم،
چون در مورد زیبائیشناسی و هنـر تـا حـدی روشـی خـاص را گزیـده اسـت ،شـایان توجـهاش
میشماریم.

 2ـ چون بیکتت ،له وک ،ژوفراووا ،راوسون و غیره.

زیبائی در پرتو مثال
قبالً متذکر شدیم که استاد «صالح الدین سلجوقی نگارندۀ کتاب :نگاهی به زیبائی» تـا حـدی
در مورد زیبائی و هنر روش خاصی را انتخاب نموده است وی معتقـد اسـت کـه اشـیا در رونـد
تکاملی خویش میکوشند تا خود را به مثال کمال یا مثال نوعی خود برسـانند یعنـی هـر نـوعی از
انواع در سلسلة خلقت دارای نوعی مثال است که کمال آن نوع بدان مثال منتهـی مـیگـردد و در
صورتی که دنبال تکامل بیشتری برود باید با تبدیل نوعیت ،این راه را دنبال کند هر چنـد در وهلـة
اول این مسئله (در صورتی که متمایل و یا مجبور تکامل بیشتری باشد باید نوعش تبدلِ ذاتی یابـد)
از طرفِ خود استاد صریحاً بیان شده و فرموده است که همین نزدیکی نوع و کوششی که آن چیز
برای کمال خود و نزدیک نمودن خود به آن مثال انجام میدهد باعث بروز زیبـائی آن مـیگـردد
یعنی ...« :مثال کمال است که مثال جمال میگردد» باز هم برای آنکه فهم این مسئله آسان شـود بـه
ذکرِ مثال خود استاد میپردازیم« :الماس گوهری است که بر اساس تبلور شکل میگیرد ،و همـان
تبلور نوعی آنست که آنرا ،شکل مخصوصی داده است ،که آن میتواند نور را از زاویههای تنگی
انکسار دهد ،پس هر اندازه که سطوح و مثلثات آن زیادتر باشـد آنـرا بـه مثـال کمـال آن نزدیکتـر
میکند».
به همین ترتیب هر چیزی در نوعیت خود از جماد گرفته تا به انسان به صورت جبلی ـ که البتـه
در مرتبة انسانی نیروی اراده و تعقل نیز بدان کمـک مـینمایـد ـ بجانـب مثـال کمـالی خـود سـیر
میکند ،و هر قدر سلسلة تکامل باالتر میرود فهم و رسیدن به ماهیت این مثال مشکل شده و چون
به مثال انسانی متوجه میگردیم اصالً هیچ علمی نمیتواند به شرح آن بپـردازد و «تنهـا ذوق اسـت
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که آن را میداند».
باید متذکر شد که در اینجا مراد از کمال ،کمال مادی یا به لفظ خود استاد «کمال قوه» کـه آن
هیچ جذابیتی ندارد ،نیست ،بلکه ایـن کمـال نـوعیِ قدسـی و میتـافیزیکی اسـت کـه زیبـائی را در
صورت متظاهر میکند« .زیرا صورت است که آئینة نظـم و قـانون اسـت و هـر چنـد صـورت در
سلسلة ارتقایی وجود باال میرود ،این نظم عمیق و عمیقتر شده و بیشتر موجب حیرت میگـردد»
لیکن نه چنان است که این نظم و ترتیب صوری چیزی باشد ذاتی و متعلق به ماده ،بلکه از آن سبب
می تواند به مرتبـة زیبـائی افـزایش بـه عمـل آورد کـه آنهـا (نظـم و ترتیـب) «از امـور جـوهری و
مابعد الطبیعی کمال است ».استاد لذت مولود از زیبائی را لذتی پـاک ،بـیآالیـش و بـدون غایـه و
هدف دانسته ،برای زیبائی جز نفسِ خود غایتی را در نظر نـدارد افـزون بـر آن معتقـد بـه «زیبـائی
مطلق» بوده ،جمال را نشانة کمال و کمال را غایه و نصب العین سیر وجود و حیات میداند.
درین دستگاه فکری ،زیبائی دارای دو وجه یا دو بال بـوده کـه« :یکـی از آنهـا جمـال اسـت و
دیگری جالل» ،و این هر دو دست به دست هم داده و از وحـدت و ترکیـب آنهـا ،زیبـائیِ مثـالی
جلوهگر میشود که زیبائی حیثیت شکل را در این ترکیب دارا بوده و جالل حیثیت محتوای آنرا
و میتوان گفت که :هنگام مشاهدۀ زیبائی برای انسان دو چیز دست مـیدهـد :یکـی حیـرت کـه
عملیهایست فکری و زادۀ پهلوی جالل و دیگری لذت بیآالیشی که مربوط به عمل حدس بوده
و محصول پهلوی دیگر آن (جمال) است« .جمال چیزی است که نظـارۀ آن همـدردی و رحـم و
شفقت تولید میکند و تقریباً روح منفعله دارد ،و باید نسبت به بینندۀ خود نهیبی نداشته باشـد ،ولـی
بالعکس جالل در بینندۀ خود نهیب و رعبی تولید میکنـد ،و روح آن نسـبتاً فعـال اسـت و طبیعـی
است که نسبت به بینندۀ خود عظمت و فوقیتی دارد» لیکن نه چنان است کـه مظـاهر ایـن دو یکـی
باشد ،بلکه هر کدام دارای مظاهر مخصوص به خوداند.
استاد با همة امتیازی که بین حق و خیر و زیبا از نگاه علمی و منطقی مـیگـذارد و هـر یـک را
مربوط به قسمتی از دنیای وسیع اندیشة انسان میداند باز هم معتقد است که «آن چیزی که در ذات
خود حق است ،خیر نیز میباشد و آن چیزی که حق و خیر باشد ،طبیعی است که زیبا نیز هسـت».
برای آنکه بهتر فهم مطلب شده باشد ،آوردن این قسمت از نوشتههای اسـتاد ضـروری مـینمایـد:
«حقِ مابعد الطبیعی است که توانسته است عدل اجتماعی آفاقی را بروی کـار آورد و خیـر اعـالی
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ما بعد الطبیعی است ،که موجب کمال نفس و موجد علم عالی اخالقی فردی و اجتماعی ،و تلقین
نوع پرستی گردد و هم جمالِ «برین» و قدسیِ الهی است که سـبب اولـی محبـت بـیغش و حـس
برادری و نوعدوستی و جذبات پاک و ذوق لطیف انسان شده و دنیای تـزاحم را بـه یـک صـحنة
صلح و سلم و راحت و طممنیت آورده اسـت ».وی ضـمن آوردن اسـتداللهـای شـیرین عرفـانی
میکوشد تا انسان را در یک هالة مقدس قرار داده و ادعای خویش را اثبات نمایـد .کـه البتـه ایـن
استداللها حتی نزد شخص مادی نیز خالی از لطف و حقیقت نبوده مطالعـة کتـاب وی را توصـیه
میداریم.
استاد همچنان که در مورد زیبائی گذشت در مسئلة هنر نیز به حضور و ظهور نوعی مثـال قایـل
بوده و میتوان گفت در بین نظریات مستندی که راجع به هنر ارائه شده ،نظریة وی جائی خاص و
مرتبهیی بلند را اشغال مینماید و البته بیان مفصل این دیدگاه در قسمت دوم این رساله خواهد آمد.
فرق بارز استاد سلجوقی با سایر اندیشمندان میتافیزیک در آنسـت کـه ،نخسـت وی معتقـد بـه
اصالت حس بوده ،هر چند اصل زیبائی را مـاورا الطبیعـی دانسـته ،لـیکن طبیعـت را فاقـد زیبـائی
نمیشمارد یعنی وی معتقد به این است که اگر طبیعت دارای زیبائی هست ،این زیبائی را کسی به
او داده که آن را خلق کرده است.
دیگر اینکه مثـال کمـال و مثـال جمـالی کـه وی بـدان معتقـد اسـت ،وجـود بنفسـه نداشـته و
قائم بذات ـ چه در طبیعت و چه در ماورا آن ـ نیست ،بلکه این مثال در حقیقت الگوی ایـدهآل و
تصوری است که وجود ذهنی و اعتباری دارد مثالً از هر کسی پرسیده شود بهترین انسانها نـزد تـو
چه کسی تواند بود؟ وی در جواب ،همة ویژگیهای آن انسان ایدهآل را ذکر کـرده ،تصـوری را
که از انسان کامل دارد بیان میکند و در مورد زیبائی نیز در اخالق نیز در معرفت نیز لـذا همـین
الگوی ایدهآلی را که هرکس در ذهن خویش دارد ،بال مثال کمال و یا مثال جمال و ...میپندارد
نه آنکه چنان افالطون و یا پیروانش به عالم مثال معتقد بوده و چنین و چنان!
در اخیر این بحث ،تذکر این نکته بس مهم است که همانسان که دیـده شـد همـة پیـروان ایـن
مکتب (پیروان مکتب میتافیزیکی جمال) همیشه کوشششان برین بوده اسـت کـه :نخسـت بـرای
جمال در خارج از ظرفِ ذهن خویش موضوعی تهیه نمایند ،و در ثانی تا حد ممکن جدیت دارند
تا ارتباط کاملِ این موضوع برونی را با ما بعدالطبیعه اثبات و مسجل کرده باشند .اکثر اینان زیبائی را
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با اخالق و حقیقت پیوند میزنند و بر آنند که اینان را جلـوههـای مختلـف یـک حقیقـت واحـده
بدانانند .هر چند میبایست تا صورتی بسیار اجمالی از نظریة این دانشمندان ارائه میشد ،ولی باز هم
سخن به درازا کشید و بیشتر از آن شد که در نظر بود چه منظور اصـلی در ایـن رسـاله مسـئلة هنـر
است و چون بنا به عللی هنر در دورههای زیادی ،متوجه ایـن مسـئله (زیبـائی) بـود و در طـول ایـن
مدت همه میپنداشتند که این یکی (هنر) خدمتگذار و بیانگر واقعیـتهـای آن دیگـری (زیبـائی)
است ،مجبوراً خواستیم تا سخنی در این باره نیز گفته باشیم ـ ولی میکوشم تـا در ارائـهی نظریـات
سایرین ،کمال اجمال و اختصار را ـ به شرطی که وضاحت مطلب را گم نکند ـ مراعات نمایم.

ذهنیت و زیبائی
این دسته از دانشمندان را میتوان در مقابل دستة باال قرار داد البته نه به صـورت صـد در صـد
چه بعضاً نظر به ساختمان دستگاه فکریشان ،مسئلة «زیبائی» به میتافیزیک کشانده میشود اگر چه
در نظریاتشان بیان صریحی نسبت به پیوند زیبـائی بـا میتافیزیـک دیـده نمـیشـود .بـه هـر حـال،
کوشش این دسته متوجه آنست تا زیبائی را بیشتر مربوط به حاالت درونی و پدیدههـای روانـی از
قبیل «ذوق» ،احساس لذت و یا چیزی که ایجاد تحسین را میکند بنمایانند ،ولی نـه چنانکـه معتقـد
باشند :زیبائی فقط ساخته و پرداختة ذهن است .یعنی میخواهند بگویند :آنچه ما در بیرون مشـاهده
میکنیم نفس و هستی چیزی بنام زیبا نیست ،بلکه مجموعة دیگریست از قبیل خط ،رنـگ ،نظـم،
تناسب که ذهن ما آنها را زیبا میپندارد! و اینکه اختالف زیادی نسبت به وجـود زیبـائی نـزد افـراد
مختلف به مشاهده میرسد از همین سبب است که اذهـان مختلـف بـا دیـدهای مختلـف و دارای
برداشتهای مختلفاند! و از جانبی اگر «زیبـائی» در خـارج از ظـرف ذهـن موضـوعیتی (بـودش و
نمایش) میداشت ،به طور قطع نه اختالفی در ذوق و سلیقة اشخاص ایجاد میشـد و نـه در مـورد
زیبائی و هنر اینهمه شکافهای عمیق ،نزد اشخاص مختلف به وجود مـیآیـد خالصـه اینکـه :ایـن
دستة از دانشمندان می خواهنـد زیبـائی را در حیـات داخلـی (فکـر و عقـل و تخیـل) بشـری ،البتـه
در مقابل برخی انگیزهها و تداعیات جستجو نمایند ،ولی نـه آنسـانکه بخواهنـد مسـایل ذهنـی را بـا
ک از آنـان همچنانیکـه کروچـه بـین
یکدیگر مخلوط نمایند ،بلکه با حفظ وظیفـه و امتیـاز هـر یـ ِ
معرفت تخیلی (بصیرت) و شناخت منطقی و علمی تمایز گذارده و اساس هنر را بر مبنای شـناخت
تخیلی قرار میدهد.
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«الیسن»( )2که یکی از پیروان این مکتب است میکوشد تا هنگام تماشای یک چیز زیبا به آنالیز
عملیههای ذهنی بپردازد ،که مربوط به یک مسئلة پیچیده و غامض عملیههای تخیلی است .وی این
مسئله را «عبارت از این میداند که یـک دسـته مفکـورات بـه طـور مسلسـل بـه دمـا مـیریـزد،
مفکوراتی که مستبدانه مشخص و مرتب نشده است ،بلکه همیشـه مربـوط اسـت بـه تـمثرات و یـا
جذبات (مانند بشاشت و غمگینی و دهشت) و نیز توسط موضوعات تحریک گشته است».
وی میخواهد بگوید که :زیبائی نیست مگر زادۀ تراکم و تجمع یک سلسله عملیههای ذهنـی
انسانِ در حالِ نظارۀ یک موضوع یا چیز زیبا .این نظریه خالی از نقص نیست ،زیرا متضـمن آنسـت
که فکر (عقل) در مورد عملیههای ذهنییی که به صورت مسلسل و مستبدانه به دما ریختـه شـده
است تشبث نموده ،حکم صادر مینماید از طرفی ما در مورد زیبـائی ،نخسـت بـا یـک وحـدت
کامل ،منظم و متناسب و متقارن مقابلیم و سپس متوجه جزئیات آن میگردیم ،و نه بالعکس .و این
مسئله با بیان الیسن که پیدایش افکار و تداعیات را به صورت مسلسل ـ که خود بیانگر عدم در نظـر
گرفتن وحدت پدیدۀ زیبا است ـ میانگارد ،سازگار نیست.
«جفری»( )1یکی دیگر از پیروان این مکتب قدمی فراتر نهاده ـ هر چند بهتر اسـت کـه بگـوییم
قدم نهایی را در این راه برداشته ـ زیبـائی را چنـین تعریـف مـیکنـد کـه« :عبـارت اسـت از تلقـیِ
حساسیت مرغوب و دلچسب که قبالً توسط استعدادات متعدد لذیذ به تجربه رسیده است» ،و بدین
ترتیب اساساً با فرض هستی برونی زیبائی مخالف است و میکوشد آنرا مربوط تلقیات نفسی بداند.
پریشانی بیان جفری روشنتر از آنست که محتاج جرو بحث زیاد باشد ،شاید این توهم از اینجا
برای وی پیش آمده باشد که زیبائیهای هنری بعضاً محتاج تعمق و کاوش است .و چـون زیبـائیِ
چنین آثاری پس از کاوش تجلی نموده و اذهان غیر مستعد را بتدریج به سـوی خـود مـیکشـاند،
نتیجه گرفته است که شاید زیبائی نتیجة تلقینات است .البته فرق زیادی است بین اینکه کسـی بـرای
احساس زیبائیهای مثالً ذهنی (انتزاعی) و یا حتی زیبائیهای نابتر و مخفی خودِ طبیعت آمادگی
نداشته و پس از نمایش به درک آنان نایل میشود و کسی که موضوعی را به صورت تلقینی زیبـا
میانگارد.
 2ـ Alison
 1ـ Jeffrey
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عدهیی از دانشمندان این مکتب زیبائی را بـا حظـی خـاص کـه از مشـاهدۀ موضـوع در ذهـن
پدیدار میگردد ،پیوند زده و بر همان مبنا به تعریف و توصیة زیبائی و هنـر مـیپردازنـد .مـیتـوان
بزرگترین فیلسوفی که چنین نظری را پرورانیده ـ و هم به قول عدهیی نخستین دانشمندی است کـه
دربارۀ زیبائی شناسی به صورت علمی و منطقی به تملیف و تدوین پرداخته است ـ کانت را دانست.
کانت ،نخست مشغول این مهم بود تا نظریات گذشتگان را با هم آشتی دهد و ثانیاً تـا حـد ممکـن
زیبائی شناسی را از مسایل اخالقی و منطقی و حتی احساس لذت ـ لذتِ متکی بر غایه و هـدف ـ
دور نگاه دارد.
کانت «زیبائی» را با تعبیر «لذت مستقیم و خالص (  ،) Disinterestedکه از مشاهدۀ صورت
اشیا و نسبتهای موجود میان آنها تولید میشود» تعریف مینماید.
وی معتقد است ،که زیبائی بدون در نظر داشت مفهوم و ضرورتی جلـوهگـر مـیشـود .یعنـی
میخواهد بگوید زیبائی را نمیتوان به مفهوم درآورد ،زیرا نمیتوان گفت هـر چیـزی کـه دارای
فالن شکل و بافت و قد و اندازه باشد زیباست .یعنی زیبا را نمیتوان در تحت یـک فورمـول قـرار
داده و دربارهاش قضاوت کرد ،چه قضاوت در مورد زیبائی کار فهم نیست.
و از جانبی قضاوت ما مربوط است به حالت و خواست ما ،و خواست یا عدم چنین خواستی از
جانب ما در مورد جمال ،مربوط به حالت خود ماست .لذاست که قضاوت زیبائی شناسی کار فهم
نخواهد بود.
ال ارتبـاطی بـه فهـم مـا نداشـته و مـا جـز اینکـه چنـان
ت ما اص ً
گویا که خواست و عدم خواس ِ
حیوانات ،بدون تفکر زیر بار غرایز رفته و جز همان لذت بیشائبه و خالص چیزی را انتظـار نداشـته
باشیم ،نباید هدفی منطقی و اخالقی بر آن مترتب بدانیم .وی در کنار لذت خالص و مستقیمی کـه
از زیبائی برای انسان دست میدهد ،از لذت دیگری نام میبرد که عاملش «جالل» اسـت و معتقـد
است زمانی این لذت دست خواهد داد که حواسش از درک عظمت و شکوه و قـوت آن شـی
عاجز مانده متحیر میگردد.
وی میخواهد با ارائهی این مطلب بین احساسی که از زیبائی به انسان دست مـیدهـد و لـذتی
که بر مبنای جالل قرار دارد ،و هر دو بدون ضرورت و بیشائبه و دور از غرضاند ،تفاوت گذارد.
اساس مطالعات زیبائی شناسی کانت بر چهار رکن :کمیت ،کیفیت ،نسبت و توالی قرار داشـته
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از لحاظ کیفیت ،احساس لذت و خرسندی ناشی از زیبائی را مورد بحث قرار داده و میکوشد تـا
آن را از سایر حظوظ جدا سازد .از لحاظ کمیت میخواهد تمکیـد نمایـد کـه خرسـندی ناشـی از
زیبائی ،عمومی و کلی است .چه «کسی که در مقابل یک شی خرسندی [و] ترضیة منزه در خود
احساس مینماید ،معتقد است که همان شی باید در دیگران نیز منشا خرسندی منزه باشد ».و نیـز
از لحاظ نسبت و جهت میکوشد تا ثابت نماید :نخست خصلت ویـژهیـی کـه زیبـائی را از دیگـر
چیزها جدا کرده و هم باعث بروز آن میگردد ،تناسب و همآهنگی بوده و در ثانی هیچ هـدف و
جهتی را دنبال نمیکند.
کانت با همة دقت در مورد زیبائی شناسی ،باز هم از دو جانب افراطی مورد انتقـاد قـرار گرفتـه
است این نظام هم از جانب میتافیزیسینها مورد حمله قرار میگیرد ،زیرا آنان همة هستی را در نور
حقیقت واحده نظاره میدارند و طبیعی است که زشتی برایشـان مفهـومی نخواهـد داشـت و از
جانبی زیر انتقاد شدید برون گرایانی قرار دارد که همّ شان بر این اسـت تـا بـرای زیبـائی در بیـرون
حقیقتی را پیدا و اثبات نمایند.
«ریوان استاخف» نویسندۀ روسی در مقالة «رابطه میان یک شی و احساس زیبائی شناسـی» بـر
عقاید کانت مبنی بر ذهنی بودن زیبائی تاخته چنین مینویسد« :اما کانت بـه ایـن بسـنده نمـیکنـد،
بلکه فراتر رفته آنچه را که ذاتاً یک تناقض است مسلم فرض میکند در عبـارت :زیبـائی شناسـی
خصیصهای نیست که در تصور جا گرفته باشد ،بلکه صفتی است متعلق به تصور تنها و در پیوند بـا
استعداد خاصی که در ماست ،زیبائی شناسی خصیصهای است که بر تصـور مـیافـزائیم یـا ملحـق
میکنیم.
« این نظریه یک هسـتة خردآمیـز اغفـال کننـده دارد ،کـه کانـت آن را در تجریـدات در هـم
پندارگرایی انتقادی پوشانده است .این هسته در واژههای «افزودن» یا «الحاق کردن» جا گرفته است.
« ...کانت اظهار میدارد که هیچ تصوری ،به خودی خود ،زیبا شناسـانه نیسـت .تصـور تنهـا از
طریق در نظرگیری آنچه که باید آنرا موضوع زیبائی شناسی نامید ،میتوان زیبائی شناسانه گـردد».
کانت درباره موضوع زیبائی شناسی به عنوان واقعیت عینی سخن نمیگوید ،بلکه از آنچه که بایـد
به عنوان چنان موضوعی بدان اشاره شود صحبت میکند ...با این همه ،اگر یک تصور بـه خـودی
خود زیبائی شناسانه نیست ،بلکه تنها با افزودن چیزی زیبائی شناسانه میگـردد پـس از ،آن چیـز را
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«چیزی» نامیدن گریزی نیست .این چیز یک تجرید ناب ته خالی نیست بلکه بیانگر خصیصة معینی
است از چگونگی تصور ،که مشروط است به محتوای نفسانی شیئی واقعی،کانت هر قدر به سختی
میکوشد که خصیصة عینیت زیبائی شناسی را پنهان کند با این وجود ،این خصیصه هر لحظه مانند
قوقنوس از میان خاکسترها بیرون میجهد».
لیکن با همة اینها ـ چه آنکه هستی را بروشنی حقیقت دیده و هیچ زشتییی را در آن نمییابد و
چه آنکه میخواهد واقعیت عینی زیبائی را اثبات نماید ـ نمیتواند اساس این مسئله را بر هـم زنـد
همانسان که زیبائی میتواند واقعیتی برون ذات داشته باشد به همان قوت مسئلهایست که مربوط بـه
ذهن بوده و حتی دقیقترین روش زیبائی شناسی (زیبائیشناسی تجربی) نمـیتوانـد از موجودیـت
اختالف در انتخاب موضوعات زیبا انکار ورزد .و البته مبرهن است که اساس این اختالف را بایـد
در سلیقه و یا ذوق و با بیان بهتر باید در تربیت ذهنی انسان جسـتجو نمـائیم ایـن گفتـه معنـی آن را
نمیدهد که اساس انتقاد این نویسندگان بر پیروان این مکتب و از جمله کانت کامالً بیمورد است،
نه بلکه خواستیم تا مطلب را دو طرفه روشن نمائیم.
عالوه بر اینکه کانت زیبائی را مبتنی بر احساس لذت ویژهیی میپندارد میکوشد تا ارزش آنرا
بر پایههای اخالق استوار نماید .چه وی «ارزش شیئی زیبا و یا باشکوه را از این لحاظ [میداند] کـه
رمز کامل «اخالقی» یا به عبارت دیگر نماینده و مثال خیر باشد ،».که باز هـم بـا همـة تمـایز ،نـوعی
اختالط را به روی کار میآورد.
همزمان با انتشار این نظریه ،دانشمندان دیگری نیز پیدا شدند که در موضوع زیبائی شناسی دنبال
همین مکتب را گرفتهاند اینان یا میکوشند که زیبائی را با خیر هماهنگ و همـدوش بدارنـد و یـا
برآنند تا آنرا مستقیماً بر مبنای لذت توجیه نمایند از بین آنهایی که کوشششان متوجـه آنسـت تـا
زیبائی را با خوبی هماهنگ سازند میتوان زولسر  Sulzerرا که مـیگویـد« :تنهـا آن چیـزی کـه
متضمن «خوب» است ،میتواند به عنوان زیبا شناخته شود ».و ،پاگانو  Paganoو «هربارت» را که
راه تازهیی را پیش کشیده است ،به شمار آورد آنچه در گفتههای فرد آخر جالب توجه است این
میباشد که در نظر وی ،این دانش (زیبائی شناسی) شامل علم اخالق هم مـیگـردد .چـه نخسـت
وی وجود چیزی به نام زیبائی را در بیرون انکار نموده و ثانیاً زیبـائی را مربـوط بـه قضـاوت ذهنـی
شخص میشمارد و آنرا مولود روابطی خاص میشناسد.
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وی زیبائی شناسی را «علمی میداند که کار آن تکمیل شناساندن ماهیت هر موجود بـه وسـیلة
یقین ارزش آن میباشد ،و او به ملکهیی که در انسان خاصیت ادراک این ارزش و توصیف آن را
دارد نام کلی «ذوق» ( )Tasteمیدهد .به همین جهت نه تنها احکام جمالی بلکـه احکـام اخالقـی
«احکام ذوقی» شمرده میشوند»...
وظیفة زیبائی شناسی در مقام ویژهاش بحث در لذتی است که از ادراک صورت و شکل اشیا
در انسان ظهور مینماید و میکوشد تا روابط سادهیی که باعث ایجـاد چنـین لـذتی و یـا پیـدایش
اثری هنری گردیده پیدا نماید .طوریکه دیده میشود هربـارت خیلـی از اصـل مسـئله پـرت شـده
است اما جایی که میکوشد به کشف روابط موضوع زیبا و یا اثـر هنـری بپـردازد ،کـاری اسـت
مفید ،همچنانکه «بین» ( )Bianمیکوشد تا جذبات زیبائی و یا هنـری را از سـایر جذبـههـایی کـه
دارای منشا جداگانه است تمیز بخشد ،و برای لذت ناشی از زیبائی این سه خصلت را قایل است:
 2ـ در اینکه آن جذبات برای بقای خود کار نمیکنند ،بلکه برای مسرتی خدمت مینمایند که
مخصوص خود آنهاست.
 1ـ در اینکه از همه اجزای ردی و ناقابل قبول ،خالص و بریاند.
 9ـ در اینکه به درجة کافی دارای طبیعت همدردی میباشند و تمامـاً مخـالفانـد بـه حظـوظ
مخصوص فرد ،از قبیل خوردن و باقی حظوظ جسمی.
وی نمیخواهد تا زیبائی را در چوکات این خصـایل محـدود سـاخته بلکـه معتقـد اسـت کـه
میتوان به صورت تخمینی لذت ناشی از زیبائی را با این ویژگیها ،از دیگـر حظـوظ تمیـز داد .از
میان دستة دیگری که همِّ خود را مصروف آن کردهاند تا زیبائی را مستقیماً با احساس لذت پیونـد
زنند« ،ولتر» ،دیدرو « ،Dideroهیوم» ـ که زیبائی را با مطبوع و دلپذیر بودن یکی میداند .ـ و «تود
هانتر »Todhunter ،ـ که میگوید« :زیبائی ،گیرائی و جاذبیت نامحدود است که با عقل و شـور
عشق بدان پی میبریم شناسائی زیبائی بدین نحو ،بسته به ذوق است و با هیچ چیزی نمـیتـوان آن
را تعریف کرد ».ـ از همه سرشناسترند .برخی از اینان چنان از عینیت زیبائی انکـار مـیورزنـد کـه
گویا ذهن و اساساً انسان در یک خ ذهنی محض قرار داشته و جز با خود و ذهن خود با هیچ چیز
دیگری پیوند و ارتباطی نداشته و یا نمیتواند داشته باشد! مثل «برگمان»( )2که میگویـد« :زیبـائی را
 2ـ )2421( Bergmann
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ممکن نیست بوجه عینی یقین نمود ،زیبائی به نحو ذهنی شـناخته شـده اسـت ،بـدین سـبب مسـئلة
زیبائی شناسی عبارت از اینست که تشخیص داده شود علت التـذاذ ایـن شـخص ،یـا آن دیگـری
چیست».
یا مثل «شادل اللو» که بر مقدمة کتاب «زیبائی شناسی تحلیلی»(« )2پی یرگاستاال» میگوید« :مقر
زیبائی ،که تصور میشود فقط در ظـواهر محسـوس اسـت و وجـودش وابسـته بـه آنهاسـت ،آیـا
برعکس با اینکه وجودش وابسته به همان ظواهر است کـامالً خـارج از آن ظـواهر نیسـت؟ آری،
زیبائی عبارت است از :بیان آنچه ناگفتنی است ،آنچه ناشناختنی است ،ادراک آنچه درک نشدنی
است ،احساس آنچه فوق محسوس است ،پدید آمدن منیت مـا ،یعنـی خـود آن منیـت اسـت کـه
مستقل از هر شخصیتی وجود دارد ،و بسیار چیزهای دیگر هر چه میخواهد باشد به شرط اینکه در
محتوی آن تضادی یافت شود که به خوبی عیان باشد و ما را بیتممل بسوی الهام رهبری کند! و یـا
چنان فیخته ( 2422ـ )2342که جهان را بر دو سوی محـدود و نامحـدود تقسـیم کـرده و شـناخت
زیبائی را ناشی از موارد نامحدود یـا زیـرین مـیدانـد .وی مـیخواهـد بگویـد :انسـان بـا سرشـت
دوگانهیی که دارد از جانبی محدود است و از جانبی دارای تصوری آزاد و نامحدود است ،که بـه
معنای اول ،هستی محدود و هر کسی محصور است و به معنـای دوم آزاد و در همـین معنـای دوم
است که انسان به درک زیبائی نایل شده میتواند.
واضح است که با چنین فرضی برای واقعیت عینی زیبائی جائی باقی نخواهد ماند و بـودشِ آن
وابسته به دیدگاه بیننده بوده و نه به طبیعت بیرونی! که باز هم مسئلة واقعیت زیبائی پا در هوا میماند.
همچنانکه قبالً اشاره کردیم در میان این دانشمندان برخی زیبائی را بر اساس «تحسین» دیگـران
نسبت به موضوع فرض مینمایند.
«پی یر گاستاال» بدین عقیده است و میکوشد تا آنرا بر این اساس توجیه و تفسیر دارد« :علیهذا
مبدا حرکت زیباشناسیِ ما که خیلی ساده و پیش پا افتـاده و صـریح مـیباشـد ،موضـوع تحسـین
آدمیان» است
 ...یعنی میخواهیم حالتی را مطالعه نمائیم که در آن حالت آدمیان یک منظور عینی یا خیالی را
زیبا دانسته تحسین کردهاند.
 2ـ ترجمة علینقی وزیری دانشگاه تهران ،ص 3
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ما مطلقاً نمیگوییم و عقیده هم نداریم که :تحسین به خاطر یک منظور ،یک چیز زیبـا بخـاطر
زیبائی آن است ،بلکه کامالً برعکس آن اعتقاد داریم ،ولی چون فعالً برای شناسائی یـک منظـور
زیبا ،جز از طریق بررسی تحسینی که از آن منظور حاصل میشود ،وسیلة دیگری نداریم ،آنـدو را
بهم مربوط نمودیم.
اینست که این موضوع را هنوز هم مشکوک میگذاریم که :تمثیر خاصی که منظورهـا در مـا
میکنند مربوط به زیبائی آنهاست ...و فقط به عنوان توصیف میگـوئیم« .زیبـائی بـه تـمثیر خـاص
برخی از منظورها اطالق میشود که ما را به حالت معینی در میآورند ،اطالق این کلمه بـه خـاطر
اطمینان به شناسائی آن زیبائی است».
در مورد این نظر که زیبائی ممکن است مورد تحسین قرارگیرد اختالفی به چشـم نمـیخـورد
ولی آیا میتوان مطمئن شد و گفت :برای شناخت و یا احساس زیبائی جز طریق بررسـی تحسـینی
راه دیگری موجود نیست؟ آیا اگر کسی کور ذهن بود و در مقابل زیبائیها هیچگونه احساسـی از
خود نشان نداد ،قرار را بر این میگذاریم که پس زیبائی وجود ندارد؟ و باز آیـا همگـان در مقابـل
زیبــائی یــک نــوع عکــس العمــل نشــان مــیدهنــد؟ ایــن راه و روش شــناخت آدم را بــه یــاد آن
ضرب المثلی میاندازد که میگفت :رفت ابرو را درست کند ،زد چشم را کـور کـرد .آیـا بـرای
شناخت زیبائی ،اوالً وجودش را گرفتیم که شما منکر شدید ،آیا از طریـق حـظ مخصوصـی کـه
میتوان آن را به صورت خیلی منطقی و ساده ـ با در نظر گرفتن غایات سایر لذات و اتکا آنهـا بـه
جهتی ـ مجزا و معین کرد ،راهی وجود ندارد؟! معلوم میشود که نزد این دانشمند سالمترین طریقة
کشف زیبائی راه تحسین آدمیان بوده و نمیشود از طریق دیگری هم بدان راه برد.
وی در مورد پاسخ به این پرسش که :آیا میتواند زیبائیِ کلی و جهـانی وجـود داشـته باشـد؟!
چنین اظهار عقیده میکند که« :یک آزمایش بسیار ساده ،ثابت خواهد کرد که برای وجود داشتن
یک زیبائی مشترک جهانی ،هیچ وجوبی در کار نیسـت ».کـه اگـر درسـت اندیشـیده باشـیم ،در
صورتی که زیبائی را به ص ورت دربست محصول ذهـن نپنـداریم ،وجـود چنـین امـری را نـه تنهـا
ایجاب میکند ،بلکه بدیهی مینماید هر چند اذهان دارای سـلیقه و ذوق مختلـف هسـتند لـیکن
چون انسانند میتوانند جنبههای اشتراکی بیشتری داشته باشند تا تمایزات فردی و ذوقی .ایـن گفتـه
نیز ،با اعتقاد باال که زیبائی را چیزی میداند که مورد تحسین دیگران باشد مخالف است ،چـه اگـر
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تحسین دیگران را اصل بدانیم باید به جهانی بودن امر زیبا اذعـان داشـته باشـیم ،ورنـه ذهنیـتگـرا
خواهیم بود.
این دانشمند در مورد قضاوت بر موضوع زیبائی ،مبنی بر اینکه آیـا قضـاوت عمـومی درسـت
است یا فردی نیز ،اصل تحسین را ترجیح داده ولو که این تحسین از جانب یک فـرد واحـد شـده
باشد و دیگران نظری نداده باشند چه معتقد است« :هر نوع زیبائی که شـما در نظـر بگیریـد ،دارای
هیجان یا بهتر بگویم واجد احساس تحسینی است که نزد بیننده به ظهور میرسد ،مـا بـه قواعـد یـا
تمثیرات و مطالبی که دربارۀ آن میگوئید و ما هم تمیید میکنیم کاری نداریم ،دریـن بـاره مفهـوم
شما از نظر علمی ،تجربی ،عینی و ذهنی هر چه میخواهد باشد فقط تحسـین شـما یگانـه دلیـل یـا
مصداق نهایی است».
در اخیر این دانشمند فشردۀ عقایدش را چنین توضیح میدهد که« :زیبائی موجود نیسـت مگـر
در وجود خود ما ،هر چه آن غنیتر و کاملتر و کلیتر باشد ،بـالطبع شـدیدتر هـم خواهـد بـود ــ
زیبائی فقط شعوریست ـ حساس به نشانههای زیبائی بودن جز نشان توانگری و استغنای طبع خود ما
نیست» و عجب اینجاست ،اینان که از همه چیز حتی استغنای طبع خود سخن میگوینـد ،هیچگـاه
نمیخواهند در مورد آنچه به این طبع استغنا و حساسیت میبخشد اندیشه نماینـد .مـیگوینـد :زیبـا
آنست که تحسین انگیز باشد و بدون گفت و شنود اضافه میدارند که زیبائی موجود نیسـت مگـر
در «وجود خود ما» عقل آدمی برای دریافت این همه جهان بینی! چهار کنج میشود!
به هرحال ،در اینجا الزم میآید تا رئوس عقاید این دسته از دانشمندان را متذکر شویم اینان در
مورد زیبائی بیشتر متکی به حاالت ذهنی شخص بیننده هستند نه به وقایع برون ذاتـی .برخـی اصـالً
موضوعیتی خارج از ظرف ذهن برای زیبائی قایل نبوده ،عدهیی هم معتقداند که انسان میتواند بـه
درک زیبائی برسد ولی اگر ذهن از خود فعالیتی نداشت ،آن روابط و عالقات نمیتواند زیبا دانسته
شود .عدهیی آن را با خیر اخالقی هماهنگ شـمرده و جمعـی مـیکوشـند تـا از راه لـذتی کـه از
احساس و ادراک آن بدست میآورند خود را به نفس زیبائی ـ که چیزی نفسی و عندی اسـت ـ
برسانند.
فرق این دسته با دستة قبل در این است که اینان چیزی در برون ذهن برای زیبائی به حیث نفس
واقعی آن قبول ندارند و آنان به چنین واقعیتی قایل بوده لیکن آنرا جلـوهیـی از تظـاهرات حقیقـت
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میتافیزیکی میشمارند ،که البته به عقیدۀ من نظر میتافیزیسینها بهتر است هرچنـد در قـدمی دیگـر
راهی دیگر به پیش میگیرند .و از جانبی آنان نمیخواهند تا نفی فعالیتهای ذهنـی را کـرده باشـند،
همچنانکه نمیخواهند چون ایندسته آنرا یکسره مربوطِ به ذهن انگارند.

واقعیت و زیبائی
در این بخش از رسالة حاضر کوشش ما بـر اینسـت تـا بـه شـرح و توضـیح دیـدگاه دیگـری
بپردازیم که زیبائی را در خارج از حیات ذهنی انسان به وجـه عینـی پذیرفتـه و در مقابـل آن نقـش
ذهنیت بشر ،یا این استعداد واالی انسانی را برای درک زیبائی تجلیل و ارج میگذارد.
اکثر نظریه پردازان این مکتب را دانشمندان اخیر شوروی و برخی از دانشمندانی که به مادیـت
تاریخ و یا ماتریالیسم معتقدند تشکیل میدهد .و همّ تمامی آنها بر اینست تا ثابت نمایند که زیبائی نه
چنان است که بنا به گفتة دیگران مولود پندار آدمی باشد ،بلکه به پایههای عینـی و بـرون ذاتـی آن
بیشتر اتکا دارند .این گفته نه چنـان اسـت کـه بخواهنـد حیـات ذهنـی را فرامـوش نماینـد ،بلکـه
میخواهند بگویند :زیبائی مولود تعامالت متقابل حیات عینی و حیات ذهنی بشر است .و البته الزم
به تذکر نیست کـه اکثـر دانشـمندان ایـن گـروه ،فکـر را جـز فعالیـت نـاب و تلطیـف شـدۀ مـاده
نمیشمارند و هیچ جنبة غیر مادی باو قایل نیستند تا آنجا که میگویند:
«خرد نمیتواند در تضاد با طبیعت باشد زیرا انسان با گوشت ،خون و مغز خود به طبیعت تعلق
دارد ،و در آن به سر میبرد و تنها در انسان است که از خودش آگـاه مـیشـود .انسـان بـر طبیعـت
تسلط مییابد ،اما چگونه؟ با پذیرش قوانین طبیعت و بکارگیری درست آنها».
برخی از دانشمندان این مکتب حتی نمیخواهند چنان «هیچیسن»( )2که معتقد بود «تا وقتی کـه
زیبائی صاحب دارایی بسیطی چنان رنگ و بو و امثال آنها نباشد ،تصورش به حیث موضوعی کـه
باید همگان آنرا یک حقیقت ذهنی به حساب آورند به دیگر شکل امکان نخواهد داشـت ،اال کـه
 2ـ Hutcheson
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توسط بعضی انواع فعالیتهای حسی مشروع ،مشخص گردد» سخن رانده باشند چه ممکن است
کسی از واژۀ «دارایی بسیط» سو استفاده نماید هر چند در اخیر بـه فعالیـت حسـی تمـاس مسـتقیم
گرفته است .اینان با ایمانی که به وقایع برون ذات و تجربههای عمیق انسانی دارند با کمـال اطمینـان
دنبال این راه را گرفتهاند.
از طرفی انکار عینیت برون ذات نزد فالسفه و عقال کاری است دشوار .فرضیههای زیستشناسی
و تجارب دانشمندان حیوانشناس محقق ساخته است کـه حیوانـات دارای ذوق زیباپسـندی هسـتند
آشیانههای خویش را با اشیا و پرهای رنگین میآرایند به جفـتهـای خـوش رنـگ و سرمسـت ــ
شوخ طبع ـ بیشتر عالقه نشان میدهند بیشتر جاهایی را برای زندگی میگزیننـد کـه آزادتـر و زیبـاتر
باشد اگر این گفتة افراطگونه داروین را مبنی بر اینکه« :با داوری در مورد زیورهای زشت و موسیقی
به همان اندازه زشت و زنندهیی که اغلب وحشیها از آن لذت میبرنـد ،بایـد پـذیرفت کـه اسـتعداد
زیبائی شناسی آنها تا باندازهیی که در برخی از حیوانات ،مثالً در پرندگان هسـت اثـر نکـرده اسـت»،
بگذاریم ـ زیرا بسیار مورد تممل است ـ میتوانیم متیقن باشیم ،که اکثر حیوانات ،به خصوص پرندگان
دارای استعداد زیبائی شناسی هستند و این اشکال پیش میآید که چگونـه مـیشـود ایـن اسـتعداد را
ناشی از شعور نامنکشف آنها دانست؟ و مشکلتر از آن اینکه چگونه مـیتـوان آن را بمابعـد الطبیعـه
مربوط ساخت؟!
با وجود اینکه جمالِ طبیعت همیشه همانسان که هست جلوهگر بوده و اذهان و اندیشههـا را بـه
خود جذب نموده است ،ولی همیشه این تضاد و مجادله پندارهیی بودن ،میتافیزیکی بودن و حسـی
یا عینی بـودن را بـه همـراه دانسـته اسـت ،و همـین جنجـال اسـت کـه دانشـمند روسـی «ویکتـور
روماننگو»( )2را وا میدارد تا علیه اندیشة «زلنسکی»( )1که میگوید« :فکر میکنم هیچ کس در ایـن
امر تردیدی ندارد که زیبائی در طبیعت وجود دارد ،که زیبائی یک پدیدۀ عینـی اسـت مسـتقل از
عواطف ذهنی ما» اظهار دارد که« :وی در مباحثة خود چیز بسیار مهمی را نادیده گرفته است ...نکته
اینجاست که مردم در این تردید دارند برخی از نویسندگان ما این تردید را اظهار میدارند و از منابع
معتبر برای استداللهای خویش نقل قول میکنند .نکته اینجاست که تا هنگامی که عقیـدۀ عینیـت
 2ـ Victor Romanenko
 1ـ Kornely Zelinsky
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زیبائی پیروز گردد و ما را عمالً از شر اغتشاش فکری خالص کند ،باید که بارها و بارها آنرا باثبات
برسانیم ».و شاید این تردید از آنجا ناشی شده باشد که نخست از روزیکه بشر توانست بگویـد ایـن
چیز زیباست و آن یکی زیباتر و یا فالن چیز زشت و دیگری درست خالف گفتهاش رأی صـادر
نمود ،و یا با به میان آمدن عقایدی میتافیزیکی دربارۀ زیبائی شناسی ،و ابـراز نظرهـایی از آندسـت،
این تردید نیز نضج و رونق گرفته باشد .از طرفی پیچیدگی اندیشة انسـان و گونـاگونی تمـایالت و
اختالط عکس العملهایی که در مقابل خواستهای گوناگون مشاهده مـیشـود ،توانسـته مـدرکی
علیه نظریه پردازان این مکتب بدست دهد.
ولی هر چه هست ،خـواه بخـواهیم زیبـائی را بـه ذهـن پیونـد زنـیم و خـواه بخـواهیم آنـرا بـه
میتافیزیک ،مجبوریم نخست به طبیعت رجوع کنیم و خمیر مایة اندیشههای خود را از آن برداریم
اینکه بعضیها چنان که گذشت وجود بعضی عالقات طبیعی را از آن تجرید کرده و بمابعدالطبیعه
پیوند میزنند ،آدم را به فکر اندیشة عجیب «بیدل» عارف بسیار برجسته و اندیشمند میاندازد که:
هر چند خاک ساز هیوالئیِ گـل اسـت

گل نیـز تـا دمیـد هیـوالی خـاک شـد

وی معتقد است که ـ هیوال یا محتوی در مرحلة شکل گرفتن ،در شکل پنهان است ،آنچنان که
صورت یا شکل در مرحلة هیوالیی در هیوال نهفته است .و استدالل میکند که :اگـر خـود هیـوال
دارای صورت نیست ،پس صورتها از کجا میشوند؟ و اگر صورت قدرت ندارد پس هیـوال را
چه چیز میپوشاند؟! «روماننکو» در زمینة این سخن میگوید :زیبائی با تنوع و نامحـدود و اسـتثنایی
بودن تجلیاتش ،همیشه محسوس است .هیچ کس در هیچ کجا جز تنها برخی از تجلیـات مجـزا و
محسوسِ چیز زیبا ،به دیدن و دریافتن زیبائی به همین عنوان زیبائی به طور کلی ،موفق نشده است.
به واسطة وجود «تجرید» زیبائی بود که نسبت به وجود عینی زیبائی شک و تردید پیـدا شـد ...چـرا
برای هیچ یک از ما پیش نمیآید که احساس زیبائی شناسی انسان را بـه یـاری آخـرین روشـهای
بیوفیزیکی به منزلة نوعی حس ششم به حساب آوریـم؟ صـرفاً بـدین خـاطر ،ضـمناً ایـن حقیقـت
تغییر ناپذیر را قبول داریم که احساس زیبائی شناسی ما صرفاً شکل ویژه ایست از «احساس» کـه از
اندیشة ما جدایی ناپذیر است و بر پایه و در محدودۀ پنج حس طبیعی و فیزیولوژیکی ما قرار دارد».
لــیکن همچنانکــه قــبالً در مــورد شــناخت متــذکر شــدیم ،ماتریالیســم و بــه خصــوص ماتریالیســم
دیالکتیک از اثبات اینکه فکر مادی است کامالً عاجز است و نیز با روش تجربییی کـه پذیرفتـه و
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نمیخواهد پا از محدودۀ حواس آنهم حواس پنجگانه بدرآید ،در مورد مسایل فلسفی به کلی شل
مینماید .چه از جانبی وی برای فکر انسان درجاتی ـ چنان که میتافیزیسینها به درجة استعالئی عقل
قایل بودند ـ قایل نیست و از سوئی هم برخی از دریافتهای انسانی اصالً نمیتواند حسـی و تجربـی
باشد ،از مسئلة علیت گرفته تا جوهر و عرض ،ضرورت و امکان و  ...و در ماتریالیسـم دیالکتیـک
مسئلة اثبات خود تضاد چه رسد به اتحاد آن .و از همین جاست که تضاد بین ذهنیون زیبائی شناس
و این دسته پدیدار میگردد ،چه ذهنیون میتوانند بپرسند کـه چگونـه و از چـه راهـی توانسـتیم بـا
احساس آنچهاش نمیتوان به طور کلی زیبائی نامید ـ به قول خودتان از تجلیات مجزا و محسوس ـ
به این مسئله پیبریم؟ چه فرض آنست که ذهن جز با آنچه احساس کرده میتواند فعالیتی ندارد و
حسیون زیبا شناس یا مجبورند به استقالل و انتزاع عقل معتقد شوند ـ که نمـیشـوند ــ و راه اصـلی
فلسفة علمی محض را رها نمایند ،و یا اینکه بگویند :زیبائی جز آنچه ما به عنـوان تجلیـات مجـزا و
محسوس پذیرفتیم ،نخواهد بود .در این صورت نیز اشکال دیگری پیش میآیـد کـه پاسـخ بـدان
آسانتر از آنچه گفته شد نیست و آن اینکه :در این صورت باید این زیبـائیِ محسـوس ،همگـانی و
جهانی باشد ـ که نیست ـ و در صورت کسبی شناختن ـ یعنی بگویند همگان اسـتعداد درک آن را
ندارند ـ و به ذوق حواله نمودنِ آن نیز داخل جرگهیی خواهند شد که مـا ذهنیـونشـان نامیـدیم! از
سویی اگر بپذیریم که زیبائی توسط عملیات تجریـدی ادراک مـیشـود ،گویـا معتقـد شـدیم بـه
اشتراک عمل ذهن در مورد دریافت حقیقت و زیبائی ،یعنی آن را کار تفکر دانستیم و حال آنکه
میدانیم زیبائی بیشتر جنبة حدسی دارد نه فکری البته منظور این نیست که آنرا جدا از قوای ذهنـی
بپنداریم .نه بلکه ،محصول عملیة ذهنییی است که ما قبالً آنرا حدس نامیده و توضیح دادیم.
خالصه این نوع اشکاالت بر نظریات این دسته نیز وارد است .و اگر منـاظره و مجادلـه را کنـار
گذاشته به طبیعت انسان و حیات برونی او توجه نمائیم ،زیبائی طاقهای خشتی پل ماالن در موسـم
بهار و شور و غلغلهئی که گنجشکان بر شاخههای درختان سبز آن بر پا میکنند ،در زمان رودکـی
هم احساس انگیز و دلربا بوده و اینک پس از حدود هـزار سـال نیـز .از طرفـی تـا آنجـا کـه تـاریخ
گواهی میدهد ـ با آنکه با زندگانی بشر قابل مقایسه نیست ـ مسایل زیبائی با همـة اختالفهـایی کـه
دارد ،باز هم نسبت به سایر جنبههای کلتوری بشر اختالف چندانی پیدا نکرده ،هر چند بسیار توسعه
یافته و کمال پذیرفته است.
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دانشمند برجستة شوروی «الکساندر فرزمان»( )2که خود یکی از زیبا شناسـانِ بنـام بـود ،دربـاره
زیبائی برون ذاتی سنگهای معدنی گفتاری شاعرانه دارد« :تجسم رنگهای بیماننـد و زوال ناپـذیر
طبیعت ،که تنها دست یک هنرمند که از آتش الهام میسوزد میتواند آن را لمس کند «وانسف»
در این مورد اظهار میدارد که در اینجا نکتهای که باید گفته شود اینست که زیبائی سنگها ذاتـیِ
رنگهای آنست که بیانگر زوال ناپذیری طبیعت میباشد».
در اینجاست که متشتت بودن استداللهای دانشمندان این مکتـب نمـودار مـیشـود ،زیبـائی
سنگ ذاتاً انسانی است ،یعنی چه؟ آیا رجوع به نوعی ذهنگرایـی ،یـا وجـود زیبـائی در سـنگ و
قدرت دریافت آن از جانب انسان؟!
با وجودی که در سلسلة خلقت ،ما به برتری انسان ـ همة ما چه مادی چه الهی ــ عقیـده داریـم،
وقتی پای فلسفه یا فلسفهبافی به میان آمد ،منکر عقیدۀ خود شده سنگ و انسان را یکی میپنداریم.
به هرحال ،عدۀ زیادی از اهل خبرت از نظر این دانشمندان انتقاد نمـوده و ایـن مسـلک نیـز هرگـز
نتوانسته است از زیر بار ضربات اشکال و انتقاد رهایی یابد .اینان میکوشند تا اثبات نمایند که زیبائی
طبیعی خیلیها قبل از آنکه انسان در روی زمین پدیدار شود موجود بوده است یعنی طبیعت قبل از
آنکه به چنین خلقت نیرومندی (انسان) دست یافته باشد ،خود را آرایش نموده و زیبا ساخته است.
«نوربه کاستره» مجموعة زیبائی از سنگهای طبیعی مانند سنگ آهک ،گچ ،بعضی از بلورهـا و
غیره را جمعآوری نموده که اعجابانگیز مینماید! کاستره که آنان را «آثار هنری طبیعی» مینامد
مینویسد که« :این اجسامِ سنگیِ شگفتانگیز به کمیابترین و زیباترین گلها شباهت دارند و حتی
در خلوص رنگها و ظرافت شکل از آنها برتر هستند در کنار استاتکتت()1های ذرهبینی و بلورهـای
غول پیکر دارای شفافیت خیالی ،میتوان اجسام سنگی بلورین بیجال و درختان نرم یا خـاردار بـه
رنگ شیری ،قرمز ،سیاه ،و حتی سبز را دید .باید دو پدیدۀ دیگر را که قبالً هرگز شناخته نبوده یا به
حساب نمیآمدهاند ،ذکر کنیم ـ «سوزنهای بی نهایت دراز به ظرافت پردۀ تابیده ،که با کوچکترین
نفسی میلرزد و پاره میشود ،و نوارهای باریک نقره فام شبیه بـه نـخ ابریشـمی کـه از سـقفهـا و
 2ـ Alexander Fersman
 1ـ  Statactiteرسوبات کربنات کلسیم متبلور که شبیه قطعات یخ بوده و از سقف و دیوار بعضی غارها به رنگ سفید
و زرد و قهوه ای آویخته و در بعضی معادن مس ،به رنگ سبز و آبی وجود دارد».
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دیوارها آویزان و در نوسان هستند .این سازندههای معدنی فوق العاده آنقدر نرم هستند که میتـوان
آنها را به دور انگشت پیچانده و حتی آنها را گره زد .اینها همـه اسـتداللهـایی اسـت بـرای اثبـات
واقعیت برونی آنچه ما به نام زیبا میشماریم ،لیکن با آنچه قبالً گفته شد باز هم انتقـاد بـر موضـوع
زیبائی شناسی اینان همانسان بر نیروی خود باقی است چه ذهنیون نمیخواهند ـ البته برخی از آنان ـ
اصالً عینیت زیبائی را انکار نمایند ،بدین معنی که آنان نیز به یک سلسله چیزهای دیدنی و تصوری
از قبیل تناسب ،نظم و قرینهها و حظوظ و ...مؤمنند ،لیکن عدهیـی اینـان را بمـا بعـد الطبیعـه نسـبت
میدهند و عدهیی هم زیبائی را چیزی انتزاع شده از اینان میشمارند ـ البته توسط عقل ـ و چون نزد
حسیون عقل چنین کارهیی نیست لذا اشکال باقی میماند .چنانکه مثالً «هیچسن» بـرین قـول اسـت
که :همة زیبائیها در برابر مشاعر دما های مشاهد ،نسبی است ».وی میخواهـد بگویـد نمـیتـوان
زیبائی را چنان حساسیتی ساده مثالً از یک بوی ،رنگ یا دیگر چیزی تلقی نمائیم وی برای درک
زیبائی مبدأ و یا موضعی جداگانه در حیات ذهنی انسان قایل بوده میگوید« :یک قوۀ آخذهای که
مفکورات جمال را به طور منفصل از موضوعاتی میگیرد که هم وحدت دارند ،هم کثرت».
در همین زمینه «ایوان استاخف»( )2نویسندۀ روسی در مقالهیی تحت عنـوان «رابطـه میـان یـک
شیئی و احساس زیبائی شناسی» سخنی دارد که میتواند مقایسهیی باشـد بـا آنچـه ذکـرش رفـت.
«آنچه که ما به واسطة یک احساس دریافت میکنیم تنهـا خصیصـة خـود احسـاس نیسـت ،بلکـه
حالت ماست که توسط موضوع عینی زیبائی شناسی تولید میشود .این احساس نیست که موضوع
عینی زیبائی شناسی را مشروط میکند ،بلکه موضوع عینی زیبـائی شناسـی اسـت کـه احسـاس را
مشروط میکند .بنابراین محتوای احساس ما ،لذت ما ،مشروط به موضوع عینی معین است ».مـا در
اول مقاله از قول هیچسن نقل نمودیم که وی هنگامی زیبا را یک حقیقـت ذهنـی مـیشـمارد کـه
عبارت از دارایی بسیطی چنان رنگ و امثال آن باشد ،گویا اصل مطلب بر انکار عینیت زیبائی نبوده
بلکه مجادله بر سر مبدأ ادراک آن است.
از جانبی دانشمندان زیست شناسی به مسـایلی بـر خـوردهانـد کـه مسـئله را تـا حـدی پیچیـده
میسازد .داروین با نظریه پردازان پندارگرا مخالفت نمـوده ،معتقـد اسـت کـه زیبـائی بـه صـورت
برونذات (ابژکتیو) در طبیعت وجود دارد ،و نیز میگوید این تنها بشر نیست کـه بـه ایجـاد و خلـق
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زیبائی دست یافته ،بلکه پیش از اینکه انسان بر روی این کرۀ خاکی قدم رنجه فرمایـد زیبـائیهـای
مستقل از جهان ذهنی او موجود بوده است .یعنی طبیعت خود خالق زیبائیهاییسـت کـه بـه هـیچ
ذهنی مربوط نمیباشد .و از طرفی اینکه حیوانات مختلفی که به درجات مختلفی از احساس زیبائی
دست یافته و هر کدام چیزی را زیبا میشمارند ،انسانرا بدین فکر میاندازد که اگر حیات ذهنی در
تشکیل ذهنیت یا احساس استیتیک نقشی داشته باشـد ،ایـن مسـئله را در قلمـرو حیوانـات چگونـه
میتوان توجیه کرد؟
لیکن برای ذهنیون ـ البته آنانیکه امثال هیچسن باشند ـ پاسخ دادن بدین مسئله بسیار آسان است،
چه میتوانند بگویند :درست است که برخی از حیوانات مخصوصاً پرندگان به آرایـش النـههـای
خویش توجه دارند ،لیکن این امر نمیتواند از عهدۀ اثبات مسئلة زیبائی شناسی ،آنسان کـه نـزد مـا
موجود است بدرآید زیرا هیچ کس نمیتواند ادعا کند که آنان از آراستن النههاشان همان غـایی
را دارند که ما داریم و میآرائیم و یا همان احساس را بر میدارند که ما.
کانت با آنکه کامالً در مورد زیبائی پندارگراست ،باز هم معتقد است که« :جمال چیزی اسـت
ت مخصـوص خـود بـه طـور کلـی و ضـروری ،طممنینـت بـیطـرف و
که توسط شکل و صور ِ
بیآالیش را تحریک میکند ...جمال باین خاصیت خود تشخیص میگـردد کـه لـذتی را در مـا
ایجاد میکند ولی این لذت نباید که مربوط به صفات حسی موضوع باشد ،بلکه وابسـته بـه نظـم و
ترتیب آن باشد ،که این نظم و ترتیب به طور ضروری و کلی ،موجب تعیین و تشخیص آن لـذت
میگردد».
آیا علم زیست شناسی میتواند به دریافت موجودیت چنین اندیشهیی در حیوانات نایـل آیـد؟
گذشته از آن ،اگر آرایش و حساسیت بعضی حیوانات را در مقابل برخی رنگها و پرهـای رنگـین
را ،به حساسیت فیزیولوژیکی چشم آن حیوان در مقابـل همـان رنـگ حوالـت داده باشـیم ،یـک
سلسله چراها و مجادلههای لفظی و غیر منطقییی پیش میآید کـه ناشـی از عـدم شـناخت کامـل
ماست از شعور و طرز کار آن در حیوانات.
از جملة دانشمندان ـ بعد از «باو مکارتن» که منشم جمال را حس و طبیعت را عالیترین مجسمه
و تجلیگاه زیبائی میشمارد که بگذریم ،چه قبالًًَ عقایدش را متذکر شدیم ـ «ریـد»( )2عقایـد قابـل
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توجهی دارد .وی را عقیده بر این است که خالق جهان با حکمت بالغهاش جهان (طبیعـت) را زیبـا
آفریده است ورنه ماده فی حد ذاته زیبا نیست ،همانسان که زشت نیست.
رید معتقد است که« :زیبائی در اشیا به صورت مسـتقل از مشـاعر مـا موجـود اسـت» دربـارۀ
طبیعت زیبا «رید» میگوید که :همة جمالها بدواً در ملکات دما جای دارند ،خواه عقلی باشـند و
خواه اخالقی ،جمالی که در روی یک طبع محسوس جلـوه مـیکنـد ،انعکاسـی اسـت از جمـال
روحی .و فقط از این سبب زیبا گفته میشود که از کمال غایـة خـود کـه اظهاریسـت از حکمـت
خالق آن تجلی مینماید».
وی هر چند مؤمن به نظریة برون ذاتی جمال است ،باز هم آنرا روی دستگاه فلسـفی و مـذهبی
خود به میتافیزیک میکشاند روی هم رفته او منکر ابژکتیو بودن زیبائی نیست ،حال این زیبـائی از
کجا آمده؟ از خاک یا از خدا؟ بحثی جداست .هر چند برای کسی که جهـان را مخلـوق خـالقی
کامل میداند که هم علم مطلق است و هم توانائی مطلق و هـم زیبـائی مطلـق ،ایـن عقیـده کـامالً
طبیعی و موجه است و اگر از لجاجت فلسفی دست بـرداریم ،نخسـت مجبـوریم تـا بـرای جهـان
خالقی قایل باشیم و سپس اینکه خالق ،این امور را زیبا آفریده است لیکن باز هم این اندیشه ما را از
ابراز این عقیده که :آنچه خدا آنرا زیبا آفریده ،دارای استعداد بروز زیبائی هست ،کـه منطقـی هـم
میباشد ،باز نمیتواند درست و یا الاقل بینیاز سازنده شمرده شود ،تا خود ،دلیلـی دیگـر باشـد بـر
عینیت زیبائی.
در اخیر الزم است عقاید دانشمندان ایـن مکتـب را بـا آوردن جملـهیـی از «ایـوان اسـتاخف»
خالصه نمائیم« :آنچه ما به طور ذهنی به عنوان لذت زیبائی شناسی تجربه میکنیم حالتی است کـه
بواسطة تمثیر متقابل احساس ما و موضوع عینی به وجود میآید .این یکبارِ دیگر ثابت میکنـد کـه
احساس زیبائی شناسانه ،همانند هر احساس دیگری ،عینی است».
جدیت همة پیروان این مکتب بر اثبات همین ادعاست و بس.

جمال فیزیولوژیک
مکتبی که میخواهم اینـک بـه تشـریح آن بپـردازم ،هـر چنـد نمـیتوانـد بیـرون از دایـرۀ آن
دسته های گذشته باشد ،باز هم چون با روشـی خـاص و دیـدگاهی تـازه بـه پاسـخ اینکـه «زیبـائی
چیست» پرداخته ،دارای اهمیت است .این دسته از دانشمندان از راه انفعـاالت فیزیکـی بـر دسـتگاه
حسی و ساختمان ذهنیِ موجود زنده به تحلیل و توجیه آنچه باید زیبا شمرده شود میپردازند یعنی
میخواهند از معلول ـ که اثر انفعالی پیدا شده در انسان یا حیوان باشد ـ به علت (زیبائی) پی برنـد و
لذاست که بیشتر از آنکه به نفس و ماهیت زیبائی متوجه بوده باشند ،زیادتر به حاالت انفعالی توجه
دارند به همین علت است که از نظریات این دانشمندان نمیتوان به یک تعریـف و توجیـه دقیقـی
دربارۀ زیبائی رسید.
قبالً یادآور شدیم که استعداد زیبائی شناسی در برخی از حیوانات خصوصـاً پرنـدگان تکامـل
یافته و نظریات داروین در این باره قابل توجه است با وجود اینکه در مورد این استعداد و ارتباط آن
به فیزیولوژی ،شخص داروین به صورت واضح چیزی نگفته است ،عدهیی آنـرا فقـط مربـوطِ بـه
ساختمان فیزیولوژیکی بدن شمردهاند.
«نیکالی سیالیف»( )2در مقالة «کار ـ یک سرچشمة احساس زیبـائی شناسـی» آنـرا مربـوط بـه
ساختمان موجود زنده دانسته مینویسد« :اقتضا  ،قانون بزرگ زیبائی است ،که در میان سایر چیزها
پیدایش اشکال زیبا را در دنیای حیوانی و گیاهی توضیح میدهد .زیبائی در طبیعـت نتیجـة تکامـل
 2ـ Nekoloi Silayev

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( جمال فیزیولوژیک ) 20  ............................................................................................................

پیوستة اورگانیسمها است .این اورگانیسمها در روند تنازع بقا ،سازش بـا محـیط و انتخـاب طبیعـی
کمال یافتهاند .اقتضای شگفتآور «ساختمان» آنها توسط زمان و خود امر هستی ماندگاری برخـی
از انواع ،به اثبات رسیده است.
به هر حال ،میتوان درجات زیبائی را در میان تنوع بی پایـان انـواع پیـدا کـرد ،اقتضـا گرچـه
سرچشمة زیبائی است ،همیشه به خودی خود زیبائی را که میبایست به طرق ویژهای تجسـم یابـد
تولید نمیکند».
به مشاهده میرسد که دانشمند مزبور با همة ایمانی که به فرضیة تحول و تکامل انـواع داشـته و
میخواسته با همة نیرویش آنرا درین مورد نیز تعمیم بخشد ،متوجه محدودیت آن شـده ،لـیکن بـا
روشن بودن مطلب مبنی بر اینکه نمیتوان برای شناخت زیبائی تنها به ساختمان بیولوژیکی «زنـده»
متکی شد ،نخواسته است آن را بر پایة دیگری متکی نمایـد .جـرأت نویسـنده در اینکـه آنـرا تنهـا
مربوط به اقتضاآت بیولوژیکی دانسته قابل ستایش است ،لیکن چشـم پوشـی وی از حیـات ذهنـی
انسان که با همة قدرت طبیعت در ستیز بوده ،با همة شکل پذیری ،آن را تفسیر و تسخیر مـینمایـد،
قابل اغماض نیست .بشر بدان منزل از کمال نرسیده است که «من» بگوید و از «میدانم» سخن رانـد!
زیرا با همة دانش ،جهلش به مراتب بیشتر است .در جهانی که دانش ،هـر روز دروازۀ نـوی بـروی
انسان میگشاید ،با پررویی تمام و وقاحت کامل دو دستی به دامن «روح» یا «ماده» چنگ انـداختن
و هر امری را به یکی از این دو ـ با وجودی که نمیدانیم روح چیست و یا ماده چیست؟ ـ واگـذار
کردن و با همة خلوصی که به دانش ـ ظاهراً و یا قلباً ـ میورزیم ،ندانسـته پینـههـای نـاجوری را بـه
ریشش بستن ،کاری است که اگر نگوئیم ابلهانه ،طفالنه که حتماً هست! اگر دانشمندی تا آنجا که
علمش میرسد نظر میدهد و بعداً یک «نمیدانم» عالمانه را ابراز میدارد بهتر نیست از اینکه دانش
را به بیراههها و سنگرهای متخاصم انتفاعی میکشاند؟
نمیخواهم بگویم از نتیجههای در خورِ اهمیت دانش به نفع ایدئولوژیها استفاده نشـود ،چـه بـه
مسئلة «علم برای علم» ایمان ندارم و از جانبی بسیار زیاد است حقایقی شایان اهمیت که در ضـمن
طرح ایدئولوژیها ،عالمانه و متخاصم عرض اندام مینماید لیکن این مانع از آن نیست و یـا ایجـاب
آن را نمیکند که در هر موضوع و هر مسئلهای پای سـنگر اجتمـاعی و ایـدئولوژیکی خـود قـرار
گرفته حق و ناحق را به سمت خود بکشانیم!
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گذشته از اینکه مسئلة تحول یا تکامل انواع فرضیهئی خیلی ساده و دست دوم بوده و نمیتوانـد
در بین فرضیههای علمی جای چشمگیری برای خود پیدا کند ،کـه البتـه بـا تحقیـق و مطالعـة سـیر
تاریخی این نظریه ،بهتر میتوان ادعای باال را موجه دانست لذا وابسته دانستن کامل مسئلة زیبائی به
دستگاه ساختمانی که تا حد زیادی شناخته و تجربـه شـده اسـت ،امـری خـالف عقـل مـینمایـد.
مکانیکی شمردن موجود زنده ،در واقع بر زمین زدن انسان است بشری که با همة قدرت ـ اعـم از
مالی و غیره ـ فریاد میزند حاضرم بـرای تحقـق بخشـیدن آرمانهـای دیگـران «زنـدگی» خـودم را
بگذارم ،در سطحی است که باید آن را در چهارچوب ساختمان بینـائی و شـنوائی و ...و انفعـاالت
ناشی از این حواس دانست؟ بلی گفتن بسیار جرأت میخواهد.
این دانشمند گویا میخواهد اساساً نقش انسان را برای به کرسی نشانیدن عقاید خـود در مـورد
انسان ،فدا کند! تا آنجا که بیولوژی و فیزیولوژی نشان میدهد حواس وظیفهای جز اخذ مواد خـام
از خارج را ندارند .اینان پس از دریافت این مواد آنها را به دستگاه مغزی ،ذهنی و یـا عقلـی بشـری
سپرده ،آنجاست که حکمهای مختلف و امرهای متضادی را دریافت میکند و خـودِ موجودیـت
دستگاه فکری میرساند که حواس کارشان چیست .اما وی باز هم برای اینکه به گفتار خود دلیـل
علمی آورده باشد ،از منبع دیگری که برای اثبات امر موضوع واالتر از دلیل نخست نیست استدالل
میکند که« :دانشمندان معاصر با در نظر گرفتن تئوری علمی انعکاس ،به طور تجربی ثابت کردهاند
که حواس خارجی انسان نه تنها نمود برونی بلکه صـفات ذاتـی موضـوعات خـارجی و مناسـبات
گوناگون آنها را نیز منعکس میکند .به همین علت است که وسایل فنی حتی حساستر از اعضای
دریافت انسان هیچ حس تشخیص زیبائی اشیا را ندارند».
معلوم میشود که این مسئله ایجاب بحث بیشتری را در مـورد اسـاس دریافـتهـای انسـان بـه
صورت انعکاس مشروط و اثبات و رد آنرا مینماید و از جانبی چنان به نظر میرسد که اساسـاً هـر
چه هست حواس است و بس و در این فرضیه ،جائی برای تفکر باقی نگذاردهاند!
همانسان که در مورد شناخت گذشت ،گفتیم که عدهیی عملیات فیزیولوژیـک مغـز را دلیـل
مادی بودن فکر پنداشتهاند و میخواهند بگویند مثالً چون در موقع خشم رنگ صورت انسان تغییر
مینماید ،دندانها به هم فشرده میشود و ...لذا خشم عبارت است از نتایج همین فعالیتها! که چون
همه علمیاند و با صرف انرژی صورت میپذیرند ،در نتیجه مادی میباشند! که البتـه هـر کـس بـا

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( جمال فیزیولوژیک ) 21  ............................................................................................................

اندک توجه اذعان پیدا میکند که اینان عملیههایی است کـه پـیش یـا پـس از مسـئله (خشـم) در
دستگاه بدنی حیوان به ظهور پیوستهاند و نه چیز دیگر!
با قبول نظریة انعکاس ادراک ،مسایل بسـیار عـالییـی کـه انسـان را در همـة جهـات زنـدگی
نیرومندی و علو بخشیده ،انکار میگردد چـه مبـدائی بـرای ایـن دسـته ادراکـات ـ مـثالً انتـزاع،
تخیالت ،توهمات ،تجریدات ،تصور چیزهایی که نمیتوانند واقعیت داشته باشـند و شـاید امکـان
واقعیت و تحقق یافتن آنها برود ـ موجود نیست و اثبات و نفی قضایای علمی هرگز اهمیتی نخواهند
داشت .خالصه اساس کلیة ارزشهای انسانی ـ غیـر از مسـایل غریـزی ابتـدایی ـ و علمـی ویـران
()2

خواهد شد.

 2ـ هر چند این مقاله حوصلة بحثهای فلسفی را نداشته و عالقه مندان به مسئله باید به کتب فلسفی رجـوع نماینـد ،لـیکن
چون از سوئی همگان را دسترسی بدانها میسر نخواهد شد و از سوئی آوردن دالیلی برای اثبات مدعا ،تا آنجا کـه کـالم
را مطول نسازد موجه می نماید ،لذا در این باب بـه تلخـیص گفتـار دانشـمندانة «فلسـفة مـا» اکتفـا مـی داریـم« :دانشـمندان
فیزیولوژی معموالً برای دست یافتن به حقایق فیزیولوژی در دستگاه عصبی دو روش به کار میبرند:
 2ـ روش قطع و برداشتن.
 1ـ روش تحریک.
در روش نخست اجزا مختلفی را قطع می کنند و تغییراتی را که از این راه به دست می آید بررسی مینماینـد .و در روش
دوم با محرکهای الکتریکی مراکزی را تحریک کرده و تغییرات حسی و یا حرکتی را کـه در آنهـا پدیـد مـیآیـد ثبـت
میکنند.
بدیهی و واضح است که فیزیک و شیمی و فیزیولوژی با کلیة مسایل علمـی و روشهـای آزمایشـی و تجربـی خـود تنهـا
می توانند عملیات دستگاه عصبی و تغییراتی را که در آنها رخ می دهد روشن سازند ،ولی نمی توانند حقیقت ادراک را از
نظر فلسفی تفسیر کنند .زیرا نمیتوانند ثابت کنند عملیات و تغییرات خاص که صورت می گیرند عـین ادراکـاتی هسـتند
که از آزمایشهای حسی به دست می آیند».
نظریة بازتابی را نخست «دانشمند روسـی پـاولف» اظهـار داشـته و طرفـداران مکتـب اصـالت رفتـار در روانشناسـی و نیـز
مارکسیستها آن را پذیرفته و چنین پنداشته اند که چون حیات عقلی و فکـری انسـان عبـارت اسـت از یـک سلسـله افعـال
انعکاسی ،پس تفکر از یک سلسله پاسخ های کالمی باطنی که در اثر محرکهای خارجی پدید می آید ترتیب مـیشـود .و
این دسته از روانشناسان فکر را مانند ترشح بزاق سگ تفسیر می کنند ،که در انعکاس شرطی ،با دیدن پـیش خـدمت و یـا
صدای زنگ ش رط شده بود یعنی همانطوری که ترشح بزاق از دهن سگ واکـنش فیزیولـوژی محـرک خـارجی اسـت
مانند قدمهای پیش خدمت ،همچنین فکر واکنش فیزیولوژی محرک شرطی است مانند زبان که نقش محـرک طبیعـی را
مثالً ایفا میکند».
این بود خالصة نظر این دانشمندان .دانشمند موصوف بدین طرز فکر چنان انتقاد نموده و پاسخ میدهد که:
« 2ـ  ...بدیهی و واضح است که تجربههای فیزیولوژی نمی توانند ثابت کنند واکنشی که از محرکهای خارجی در ذهـن
پدید می آید همان ادراک بوده باشد.
زیرا ادراک حقیقتی است ورای حدود تجربه و آزمایشهای علمی هیچ گونه تمثیری در آن ندارد.
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از طرفی هر یکِ از ما حتماً متوجه این امر بودهایم که بسا اوقات با خیلـی چیزهـای زیبـا برخـورد
نمودهایم ،ولیکن اصالً احساس استیتیک برای ما دست نداده است! و اگر چنان بود که زیبـائی نتیجـة
 1ـ نظریة سلوک و اصالت رفتار اگر درست باشد و واقع ًا افکار پاسـخهای شـرطی باشـند بایـد گفـت هـیچ گونـه فکـری
نمی تواند ارزش عینی داشته باشد .حتی همین فکری که طرفداران اصالت رفتـار بـه آن معتقـد هسـتند ،زیـرا تفسـیر تـمثیر
بسیاری در نظریة معرفت و ارزش یابی آن دارد.
توضیح آنکه طرفداران اصالت رفتار می گویند هـر معرفتـی طبـق تفسـیر نظریـة سـلوک و رفتـار نتیجـة پاسـخهای قطعـی
محرکهای شرطی می باشد و معارف افکار انسان به طور اتوماتیک در اثر محرکهای خارجی مانند تـراوش لعـاب سـگ
پدید می آیند ،و با این ترتیب نتیجة برهان و استدالل نخواهند بود بلکه نمایشگر وجود محرکهای شرطی بـوده و بـه هـیچ
وجه نمایشگر واقعیتهای خارجی نمی باشند و بدیهی است یکی از افکاری که تحت همین قاعده منـدرج اسـت فکـر و
نظریة اصالت رفتار است ،زیرا همین فکر نیز نیازمند محرک خارجی است و به طـور اتوماتیـک در ذهـن طرفـداران ایـن
مکتب پدید آمده و ارزش علمی نخواهد داشت.
 9ـ ادراک و فکر گذشته از آنکه واکنش محرکهای خارجی نیست بلکه محرکهای خارجی واکـنشهـایی از فکـر و
ادراک هستند و درست عکس آنچه سلوکیها می گویند ،صحیح است زیرا آنهـا مـی پندارنـد تـراوش لعـاب دهـان سـگ
واکنش محرک خارجی است ولیکن ما معتقد هستیم تراوش لعاب دهان سـگ واکـنش ادراک اسـت و ادراک سـبب و
علت برای آنست که محرکهای شرطی بتوانند پاسخ هایی را دریافت دارند پس حقیقتی که ورای کلیة محرکهای شـرطی
وجود دارد و از سنخ آنها نیست ادراک میباشد [اما] توضیح مطلب:
لعاب دهن سگ با دیدن یک محرک شرطی مانند شنیدن صدای زنگ یا پای پیش خـدمت وقتـی تـراوش مـیکنـد کـه
سگ مدلول محرک شرطی را درک کرده باشد.
زیرا قدمهای پیش خدمت در اثر تکرار ،بر آوردن طعام داللت دارند و سگ این داللت را ادراک مـی کنـد و در اثـر آن
لعاب دهانش ترشح مینماید.
 2ـ آزمایشهایی که روانشناسان بر اساس مکتب «گشتالت» انجـام داده انـد ایـن حقیقـت را روشـن مـی سـازد کـه نظریـة
اصالت رفتار دربارۀ افکار انسان صحیح نیست زیرا این آزمایشها ثابت کردهاند که نمی توان حقایق ادراک را بر اساس
اصالت رفتار که می گوید افکار انسان یک سلسله پاسخهایی برای محرکهای مادی می باشند که مغـز آنهـا را بـه وسـیلة
سلسلة اعصاب دریافت می کنند تفسیر کرد بلکه برای آنکه بتوان تفسیر کاملی از حقایق ادراک نمـود الزم اسـت عمـل
ایجابی عقل را ورای انفعاالت و پاسخهای عصبی که محرکهای خارجی پدید می آورند پذیرفت.
مکتب «گشتالت» دربارۀ ادراک حسی می گوید :وقتی می توانیم خصایص و اشکال مختلف اشیا را مشـاهده نمـاییم کـه
موقعیت آنها را از نظر محیطی که اطراف آنها را فرا گرفته است در نظر بیاوریم ...و بدیهی ست که نظـر مـا دربـارۀ آنچـه
ادراک می شود بستگی به همان مجموعه یی دارد که شیئی مورد ادراک به آن منسوب است و ادراک اشـیا ضـمن یـک
کل سازمان یافته نمیتواند با تفسیر اصالت رفتار سازگار باشد و نمی تـوان آن را واکـنش مـادی و حالـت جسـمی کـه از
یک محرک خاصی پدید آمده باشد دانست...
زیرا کلیة چیزهائی که در مورد ادراک به مغز می رسند از یک سلسله اشیا به وجود می آیند و هیچ گونـه جنبـة کلـی در
آنها نیست ،پس از چه راهی انسان می تواند یک کل مـنظم و سـازمان یافتـه یـی را ادراک کنـد؟ و از ایـن جـا بـه دسـت
می آید که عقل ،نقش مؤثری را در ادراک اشیا ورای انفعاالت و حاالت جسمی پراکنده ایفا میکند ».نقل بـه تلخـیص
از فلسفة ما ،صص  413تا .449
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انعکاس شرطی میبود امکان چنان وقوعی ناممکن بود پس این مسئله را باید از نظر دور نداشته باشیم
که تحریکات استیتیک زمانی رخ میدهد که ادراک زیبائی صورت گرفته باشد نه عکس آن.
برخی از دانشمندان پیرو این مکتب آنقدرها در این مورد غلو میدارند که گویـا نمـیخواهنـد
برای انسان جز حیوانیتی متکامل قایل باشند! «گران آلن» ( )Grant Allenدانشمند قـرن نـوزدهم
انگلیس که یکی از افراطیون این مکتب اسـت مـیگویـد«:زیبـائی آنسـت کـه موجـب حـداکثر
تحریک و حداقل خستگی اندام شود» پس معلوم میشود که بشر نزد این دانشمندان جـز حیـوانی
متکامل به مفهوم کامل کالم چیز دیگری نیست .لیکن هستند دانشمندانی و در همـین مکتـب کـه
نظری نسبتاً گشادهتر دارند «ایوان اسـتاخف» دانشـمند روسـی بـا قبـول فرضـیة تکامـل بـه پهلـوی
اجتماعی بودن انسان توجه نموده میگوید« :زیبائی انسان را صـرفاً بمثابـة تکامـل بـه سـوی کمـال
طبیعت حیوانی انگاشتن ،موجب نادیده گرفتن این امر مسلم میشـود کـه حتـی زیبـائی جسـمانی
انسان را نیز نمیتوان صرفاً بر حسبکمال طبیعت حیوانی توضیح داد ،طبیعت انسانی بسیار گستردهتـر
و پیچیدهتر است ،از یک سوی ،زیست شناسانه یا بهتر بگویم انسان شناسانه است ،از سوی دیگـر،
اجتماعی تاریخی است .انسان به همان اندازه محصول مناسبات اجتماعی است ،که نتیجة میلیونهـا
سال تکامل حیوانی ».لیکن چون در اساس این دانشمند اساس شناخت ـ چه زیبائی و چـه شـناخت
علمی ـ را بر پایة حواس میگذارد نتیجة بیانش نارسا میگردد .همة حیوانات عـالی دارای چشـمی
هستند که اشیا پیرامون را در شبکة خود منعکس میکنند ،تنها انسان دارای چشمی است که عضو
بینایی معنوی دارد و بر آفرینش اشیا بر حسب قوانین زیبائی کمک مـیکنـد ،و انسـان بـه واسـطة
طبیعت خود یک هنرمند است».
در این مورد فقط میپرسیم ،آیا خود چشم عملیههای قضاوت ،تمیز و تعیین را انجام میدهد؟
گور و گردن عقال قوم! ما این گفتة داروین را که میگوید« :در اکثـر حیوانـات تـا آنجـا کـه بـه
مشاهده رسیده احساس استیتیک عبارت است از جاذبـة قدرتمنـد جنسـی ،و نیـز اینکـه زیبـائی در
دنیای حیوانی اسلحهایست برای تنازع بقا و وسیلهایست برای انتخاب اصلح ،یعنی صـاحب امتیـاز
آن میتواند هم بدان وسیله باعث دوام نسل شود و هم درین روند ،آنکه را بهتـر اسـت از دیگـران
برگزیند» میپذیریم ـ البته به عنوان یک فرضیة علمی ـ آیا این مسئله مـیتوانـد در مـورد احسـاس
زیبائی برای ما و نزد ما تعمیم یابد؟ درست است که احساس یا جاذبـة جنسـی در برخـی از مـوارد
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میتواند مدغم بر زیبائی شده آنرا شدت بخشد ،لیکن همة ادراکات ما مربـوط بـه مسـایل جنسـی
است؟ ما به همان اندازه که از پیکر زیبائی انسانی لذت استیتیک میبریم از دیدن یک گـل ،یـک
غروب و یک آبشار نیز محظوظ میگردیم .و باز گرفتیم این قول نیچه را که میگوید:
«هیجان جنسی محترمترین و آغازیترین شکل «جذبه» است» و گفتة قهرمـان کتـاب «لبـة تیـغ»
«یفرموف» را ،مبنی بر اینکه «بنیادهای زیستی و روانی و (زیستی ـ روانی) رمز زیبائی است و درک
زیبائی را نباید جز در مقولة غریزی باندیشه آورد» ،مورد توجه قرار داده و با این شعر حافظ:
مــا بــرآریم شــبی دســت و دعــایی بکنــیم

غــم هجــران تــرا چــاره ز جــایی بکنــیم

دل بیمــار شــد از دســت رفیقــان مــددی

تــا طبیــبش بــه بــرآریم و دوائــی بکنــیم

ســایة طــایر کــم حوصــله کــاری نکنــد

طلــب از ســایة میمــون همــائی بکنــیم

و یا با هزاران شعر عرفانی شاعران دیگر خود مقایسهاش کنیم ،معلوم میگردد که تفاوت ره از
کجاست تا بکجا! واقعاً انسان را بیچاره کردن است به زمین زدن است خاک شمردن است! و...
«پی یر کاستاال» در این مورد به نتیجة خوبی رسیده است آنجـا کـه مـیگویـد« :باتکـا تجربـه
میتوان گفت که تقریباً از همان نظر نخستین آشکارا میشود که در یـک حالـت زیبـائی شناسـی
محدود ،که همه چیز در آن به صورت تساوی موجود میباشد ،باز هم افـزایش لـذت جسـمانی و
خشنودی مستقیم ،سبب افزایش لذت زیبائی شناسی میگردد ».نمیتوان از این امر مسلم کـه همـة
حواس در شناخت و احساس زیبائی نقش بارزی را دارا هستند ،انکار ورزید .ولی محدود سـاختن
زیبائی تنها به جاذبة جنسی ،یا متکی ساختن آن به بازتابهای شرطی کاری اسـت کـه اگـر نگـوئیم
خطاست ،عالمانه و منطقی به نظر نمیرسد.
از سوئی همة دانشمندان زیبائی شناس برین عقیده که :لذت ناشی از زیبـائی لـذتی بـیشـایبه و
بدون غایت و هدف میباشد اذعان دارند لیکن این امر با رفلکسی دانستن تمام فعالیتهای حیاتی
که بر مبنای ضروریات اولیة حیات قرار دارند سازش نداشته ،تفسیر قسمت عمدهئی از تالشها پا در
هوا باقی میماند.
از قول داروین گفتیم که زیبائی در روند تکامل چه نقشی را بازی میکند و چـه کـاره اسـت
شاید عدهئی بگویند این مسئله ـ نقش زیبائی در گفتار داروین ـ در زنده جان فطری و جبلیست ،نـه
اکتسابی این نکته نیز با دریافتهای جدید زیبائی در روند حیات اجتماعی سازش نداشته و نمیتواند
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رفع اشکال نماید چه احساس زیبائی شناسانة ما با تکامل حیات جمعی ما متکامل میگردد.
«سپنسر» و حتی «گران آلن» که قبالً از وی یاد کـردیم مـیگوینـد« :زیبـائی نـه تنهـا مـیتوانـد
انگیزانندۀ لذت جسمانی ما گردد بلکه این استعداد را نیز داراست که مازاد نیروی مـا را بـه فعالیـت
وا دارد ».اینان معتقدند که نمیتـوان لـذت ناشـی از زیبـائی را جـز از راه اینکـه ایـن احسـاس را از
هر گونه غایه و هدف بری دانست ،شناخت .وی (گران آلـن) اختالفـی را کـه در پـذیرش یـا رد
چیزهای زیبا در بین مردم وجود دارد ،ناشی از ذوق دانسته و آن را چیزی اکتسابی مـیشـمارد کـه
میتوان آن را تربیت و ارتقا بخشید .وی معتقد است که میتوان به داوری عدهیـی کـه از دیگـران
بیشتر استعداد زیباپسندی دارند ،معیارهایی برای ذوق به دست آورده آنرا تقویت نموده و به دسـت
آیندگان سپرد.
«کاستاال» یگانه خاصیت شیئی زیبا را ،ایجاد لذت جسمانی دانسته آنـرا در همـاهنگی جسـتجو
میکند« .یک ساخته ،یک منظور (هر شیئی که بتواند مظهر تجلی زیبائی گردد) ،یک تخیـل و یـا
یک مجموعه ،از هر مقوله که باشد در صورتی میتواند تمثیر زیبـائی را القـا کنـد کـه در مجمـوع
عناصر آن ،هارمونی یا هماهنگی چندین عنصر (چه موجود در مجموع یا تذکار شده بوسیلة همان
مجموع) به نسبت خاصی (هر چه میخواهد باشد) مستقر شده باشد ».وی پـس از بیـان آن بـه ایـن
نتیجه میرسد که« :هر هارمونی استقرار یافتهای عنصر زیبائیست .و بنا براین در مشاهدۀ زیبائی [کـه
معموالً تناسبات ،مسابقه دهندۀ عناصر مختلف مثالً جسمانی مـیباشـد] عادتـاً مقـدار لـذتی را کـه
مستقیماً به وسیلة عناصر در مییابیم بر لذت مشاهدۀ کلی همان زیبائی میافزائیم پس مـا وقتـی بـه
چیزی زیبا میگوئیم که یگانه خاصیتش این باشد که ایجاد لذت جسمانی کند ،در این صورت هر
چه این لذت جسمانی افزایش بیابد آیا منظور مورد نظر نیز زیباتر به نظر نخواهد آمد؟».
این نوشتهها را از آن جهت آوردم که عقاید کاستاال را قبالً در مورد ذهنیـون بـه شـکل خیلـی
افراطی آن متذکر شدم حال آیا میتوان به گفتههای وی اذعان نمود یـا خیـر؟ بـا کمـی دقـت در
مورد احساسهای زیبا شناسانهئی که هر یک از ما در مسیر حیات خود تجربه کـردهایـم مـیتـوان
بدان پاسخ داد.
من نمیدانم وقتی که به یکی از تابلوهای مینیاتوری اسـتاد مشـعل نگـاه مـیکـنم کـدام لـذت
جسمانی به من دست میدهد .همچنانکه نمیدانم وقتیکه اسبهای بازیگر گادیهای پر زرق و برق با

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( جمال فیزیولوژیک ) 22  ............................................................................................................

شوخی و سرعت تمام جاده را زیر پا میگذارند! اما اینک میتوانم بین ایـن لـذات یـا احساسـها و
احساسی که از دیدن اندام دختری در من بیدار میشود فرق بگذارم و شاید همگـان چنـین باشـند
اگر بخواهند اعتراف بحق کرده باشند.
()1

خالصه از قرن  24به بعد عدهیـی از دانشـمندان امثـال «اژن ورن»( )2فرانسـوی« ،هلـم هـولتز»
آلمانی و «بورک» ( )9انگلیسی از این نظر پیروی نمودند.

 2ـ Eugene Veron
 1ـ Helm Holtz
 9ـ Burke

جامعه و زیبائی
بر عالوۀ نظریات مکاتب گذشته در قرون اخیر با پخـش عقایـد اجتمـاعی و خصوصـاً عقایـد
جامعهداریِ سوسیالیسم دانشمندان متوجه منبع فعالیتهای انسانی شده به این حقیقت پی بردند کـه
در روند متداوم همین مسئله است که بشر میتواند به ادراک و به تجربههـای خـود افـزوده آنهـا را
پاالیش دهد .این دسته از دانشمندان منشا همة ادراکات بشری را در بین فعالیتهای حیاتی انسـان
ال آب و هـوا و موقعیـت
جستجو نموده ،هر یکی ،عاملِ اصلی این فعالیتهـا را بـه یـک چیـز ،مـث ً
جغرافیائی ـ چنانکه مونتسکیو میپنداشت ـ یا اقتصاد چنانکه بنیانگـذاران سوسیالیسـم معتقـد بـدان
بودند ،نسبت میدادند چنانکه مارکس میگوید ...« :پس اسلوب تولید و نحـوۀ انتـاج در زنـدگی
مادی تنها عاملی است که صورت عملیات اجتماعی و سیاسی و معنوی را در کارگاه زندگی نقش
بندی میکند ».و انگلس همکار وی اضافه میکند که« :بیگمان اسباب و علل نهایی برای تغییرات
و یا تحوالت اساسی روا نیست کـه در عـالم عقـل و اندیشـة مـردم از آنهـا جسـتجو شـود ،یـا در
کوشیدن ایشان به دنبال حق و عدل ازلی مورد جستجو قرار گیرد ،بلکه میباید آنها را در تغییراتـی
که بر اسلوب و شکل تولید و انتاج و مبادلة کاالها رخ میدهد جستجو کرد».
اینکه آیا این سخن تا به کجا حق است و خیر ،جای صحبتش باقی است ،لیکن آنچه مر پیروان
این عقیده را روشنگر است نقش «کار» در زندگی انسانی است بدین حساب در این مکتـب هـر
چه هست کار است کار آدم را میسازد همچنانکه موتور را میسازد .یعنی ما ساختة کاریم و این
کار را شکم بیصاحب ما براه انداخته! چه همة فعالیتهای بشری بر سر همین مسئله ختم میشود و
بس .کار اندیشة ما را تعیین میکند لذا زیبائی و زشتی مولود فعالیتهای تاریخی ـ اجتمـاعی کـار
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است در اجتماع پا به عرصة وجود مینهد ،رشد میکند ،به بلو میرسد ،تغییر جهت مـیدهـد و
قبول یا رد میشود .همچنانکه همة ادراکات و تجربههای بشری بر همین پایه قرار دارد.
«روماننکو» در مقالهیی تحت عنوان «زیبائی طبیعت» مینویسد« :جدایی انسان از دنیای حیـوانی
تنها در اجتماع امکان پذیر است .به کار اجتماعی است که ما حس زیبائی خود را مـدیون هسـتیم.
انسان برای آفرینش شرایط مادی برای هستی خود ،با تغییر دادن طبیعـت و «انسـانی کـردن» آن ،بـا
توسعه دادن مرزهای زنـدگی اجتمـاعی و دگرگـون کـردن اشـکال آن ،بـیش از پـیش خـودش
میگردد .به عبارت دیگر ،کار مداوم انسان در تماس با نوع خود او و بـا انـواع بـیپایـان چیزهـای
مادی برانگیزندۀ حواس ،حواس پنجگانه و الگوهای اندیشة او را دقیق کـرد و پـرورش داد ،و تنهـا
بدین وسیله بود که او احساس زیبائی شناسی خود را نیز گسترش داد».
گویا این دانشمندان فهمیدهاند که انسان چرا زندگی را دوست میدارد؟! اسـاس فعالیـتهـای
بشری برای آنست که میخواهد زنده باشد ،اما چرا؟ الغیب عنداهلل ممکن خواسته باشد کار کند و
نظریه پردازی ،جبهه گیریهای طفالنه ؟! کسی از نقش کار در زندگی و توسعه و انکشاف فکریِ
ناشی از آن انکار کرده نمیتواند ،مثل آنکه از برآمدن آفتاب انکار نمیتواند کرد کار این هـر دو
دارای عین کیفیت است .اما زندگی انسان را محدود به فعالیتهای حیوانی نـه حیـاتی ـ چـه همـة
جهات فکری و عقلی بشر را نیز احتوا میکند ـ ساختن نمیتواند انسان را قانع کند و سیر بینهایـت
جستجوی بشری را در پی اینکه «بعد از آن چه؟» متوقف سازد .این نظریه افکار بشر را ـ چون خود
انسان که در چوکات حیات حیوی محدود نموده است ـ منحصر به احساس نموده ،در حـالی کـه
حتی از جواب گفتن به متن جملة «حکم احساس را چگونه میشـود ناشـی از احسـاس گرفـت؟»
عاجز میباشد ،چه رسد به اینکه به خیلی از پرسشها و چیزهای دیگر.
شاید بتوان گفت خیلی چیزها واقعیت ندارند ،امکان هم ندارد هستی پیدا کنند ،لیکن این گفته
ـ که خود یک حکم منطقی است و انسان را مجبور میدارد تا به نقش عقل و رای احساس ایمـان
آورد ـ مانع آن نیست که نتوانیم تصور آنها را نیز بکنیم .چه ما در جملههای باال (شاید بتوان گفـت
خیلی چیزها واقعیت ندارند ،امکان هم ندارد تا هستی یابند و )...به خیلی چیزها اذعان نمودیم ـ کـه
احساس نمیتواند مبدأ آنها باشد مثل عدم واقعیت وقایع ،خود نفس عدم ،امکان و ...که البته ایـن
مقوالت فعالً از بحث ما خارج است.
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از طرفی ما نمیگوئیم چنانکه عقلیون میگفتند :که موجودیت عقل بـه هـیچ وجـه وابسـته بـه
احساس نبوده بلکه فطری و جبلی و به صورت جداگانه به وجود آمده است .بلکه استقالل عقل را
در مرحلهیی از رشد فکری انسان قبول میکنیم .لذاست که زیبائی را مربوط به موضـعی از حیـات
ذهنی بشر وابسته میدانیم که قبالً آن را «حدس» نامیدیم و نیز گفتیم با مراجعه به حقایق اخالقـی و
فکری (منطقی) خود به خود معلوم میشود که ادراک زیبائی غیر از ادراکـاتی اسـت کـه مربـوط
بدین قسمت ذهن بشر است.
از طرفی در این روش (مکتب اجتماعی) امکان زیادِ آن میرود که موضوعیت زیبائی نادیـده
گرفته شود و زیبائی مانند بسا مسایل اعتباری حیـات جمعـی وجـودی اعتبـاری یابـد نـه حقیقـی و
واقعی چنانکه میتوان حقیقت این ادعا را در گفتار «و  .وانسلف»( )2و «ی  .بـورف( »)1بـه صـورت
بسیار روشنی مالحظه کرد:
«مردم تصور میکنند که زیبائی طبیعت چیزی جدا از جامعـه اسـت زیـرا پدیـدههـای طبیعـت
توسط انسان آفریده نشدهاند ...اما طبیعی بودن ذات زیبائی شناسانة آنها یک توهم است».
«اساساً غیر ممکن است که ذات طبیعی زیبائی را کشف کرد .زیرا به طور معینی وجود نـدارد،
همان گونه که «اکسیر زندگی»« ،کیمیا» ،یا مایة آتش و پدیدههای مشابه کـه بـه همـان انـدازه کـه
حقهبازان کیمیاگر میکوشیدند آنها را کشف کنند ،دانشمندان را گمراه میکرد».
«طبیعت خودش به تنهایی ،بدون ارتباط با کار ،زیبائی به وجود نمیآورد ».این دانشـمند نیـک
دریافته است که با دستگاه شناخت حسی نمیتوان به زیبائی رسید ،چه این کار کار قوهیـی دیگـر
است که وی بدان مؤمن نبوده است و در صورت ایمان و سد را شکستن ،قـدرت تحمـل چـوب
تکفیر و لعن را از جانب حزب باید داشت ،لذا فرار را برقرار ترجیح داده و ـ البته به حساب خـود ـ
اساساً واقعیت زیبائی را انکار نموده است! بی خبر از اینکه به قول هراتیها در تنگنای مقولة «چه نون
باالی شیراز( )9و چه شیراز باالی نون» بند خواهد ماند.
ایمان به قوایی باالتر از مرتبة حس گنهکارانهتر از انکار واقعیت زیبائی نخواهد بود ،چه مؤمن به
 2ـ V.Vanslov
 1ـ Y.Borev
 9ـ شیراز= ماست کیسه ای.
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اولی اقالً میکوشد تا به سلسلة وجود ارتفاع بخشد نه اینکه رجعت پسند و هیچ گرا باشد.
بعضی گمان میبرند اگر کسی گفت درک مسئلة زیبائی به فالن قسمت از حیات ذهنـی بشـر
وابسته است میخواهد از این نظر راهی به جهان برین و خیالی خود پیدا کند و آنوقت اساس همـة
فرضیهها به هم میخورد و ما دیگر نخواهیم توانست بشر را از زیر بار سنگین و کمـر شـکن فـالن
دستة قلدر استعمار کننده که هی میکوشد تا این دستة پایمال شده را بـا مکـر و تزویـر مربـوط بـه
جهان فالن و صبر فالن نمایند ،نجات بخشیم! نه رفیق! حساب حساب است و کاکـا بـرادر ،جـائی
که خواستی حق را روشن کنی روشن کن ،جائی هم که خواستی مبـارز باشـی بـاش .و یـا خیـال
میکنند که اگر مسئلة زیبائی را به قوۀ عقلی و یا حدسی متکی نمودیم ،ادراک ما شکل انتزاعـی و
تجریدی به خود گرفته است چنانکه «دست غیب» نویسـندۀ کتـاب «هنـر و واقعیـت» دسـتخوش
چنین اشتباهی شده است .آنجا که میگوید« :زیبا نگری مترقی در آفرینش هنری مـدار کـار را بـر
مشکلهای اجتماعی میگذارد و هنر و زیبائی را از این دیدگاه مطالعه میکند .این نظر «کشف» و
«شهود» هنری را امری رؤیاآمیز و مرموز نمیداند و بر آنست که با در نظر گرفتن تاریخ و اجتماع و
سیر تکامل علم ،راز زیبائی و هنر را بیان کند.
مسایل زیبائی را باید از دریچة روابط و تحوالت اجتماعی و تـاریخی دیـد ،زیـرا خـود هنـر و
زیبائی نیز مسئلة اجتماعی است و به طور انتزاعی نمیتوان در این باره داوری کرد».
از طرفی در این اواخر که مردم از رمز و نقش تبلیغات خوب آگاه شدهاند ،در مسایل علمـی و
بحثهای دقیق نیز میخواهند با صاحب کارخانههای صف اول هم دسـت شـده بـه زور تبلیغـات
مسئله را تحمیل نمایند! بی خبر از اینکه عمر این نوع اغفالها حتی کمتر از عمر تبلیغ فـالن کـاالی
تجارتی است .تجربة چند قرن کلیسا و راه و روشهای استعمارگران کنونی هر چند هر روز به رنگی
«خًَرِ عیّار» میبرآید ،با آنهم مردم را در حد افق دید خودشان ،متوجه مسئله کرده است .محقق نباید
درگیر و دار تزویرها بیشتر از حد دانش و منطق مسئله را مسخره کند .البته باید بحث و مجادلههـای
کشالهداری را که برای روشنی مطلب ،دانشمندی متحمل میشود از حساب تبلیغـات سودپرسـتانه
جدا کرد ،چه در همین بحث و جدالهاست که بسا مسایل روشن میگردد.
«روماننکو» پس از یک سلسله بحثهای کشالهدار میگوید« :نمیتوان ادعـا کـرد کـه چـون مـا
عینیت زیبائی را از طریق عمل اجتماعی به اثبـات مـیرسـانیم ،پـس تنهـا عمـل اجتمـاعی مـیتوانـد
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سرچشمة زیبائی باشد ».لیکن وقتی که میخواهد به منابع کلی این مسئله تماس گرفتـه نشانشـان دهـد
متمسفانه متوجه میشویم که به همان نتایجی میرسیم که قبالً رسیده بودیم! یعنی به همان فعالیتهـای
اجتماعی! نگاه کنید به این پاراگراف وی« :انسان همان گونه که در زندگی اجتماعی نخست چیزهای
گوناگونی را میآفریند و بعد نقطه نظر زیبا شناسانهای را نسـبت بـه آنهـا پـذیرا مـیشـود ،تصـادفاً مـا
میتوانیم مشاهده کنیم که امکان آفرینش آگاهانه و سنجیدۀ ارزشهای زیبائی شناسانه در یک سـطح
نسبتاً باالی تکامل تمدن نمودار میشود ،بنابراین طبیعت ،نیز او نخست باید مادۀ الزمـه و آزادی مولـد
را کسب کند ،باید اسطوره شناس و سپس تصورات مذهبی را رها کند ،بایـد نخسـتین پیـروزیهـای
شایان ذکر علمی و عملی خود را تحصیل کند تا بتواند به صـفات زیبـائی شناسـانة طبیعـت بـه عنـوان
صفات و کیفیات طبیعی خود بنگرد ».حال اگر پرسیده شود که چسان؟ جـواب همـان اسـت کـه در
متن به چشم میخورد! گویا سخن به اثبات اجتماعی بودن انسان و بودشِ واقعی پدیدۀ زیبا در خـارج
از ظرف ذهن تمام میشود گویا همة حرفها بر سر عینیت است ،در حالی که قبالً دیـدیم «وانسـلف»
چه میگفت ،زیرا وی نمیتوانست درک حس زیبائی بکند.
«نیکالی شالیف» دانشمند روسی از پیروان این مکتب بـوده و همـة کوشـش وی متوجـه آن
است تا زیبائی را نتیجة فعالیتهـای اجتمـاعی شـمرده آن را بـا اسـتفاده از روش انعکـاس (نظریـة
پاولف) اثبات نماید .این دانشمند مینویسد« :در واقع مدتها پیش از آنکه هنر به عنوان شکل ویژهای
از فعالیت نمایان گردد خود لذت زیبائی شناسی و «گوش موسیقی» و «چشم آگاه از فورم» کـه بـا
آن همراه هستند ،در جریان کار عملی انسان نمودار گردید و تکامل یافت .بنابر این ،زیبائی شناسی
ـ بدون اینکه نوشته یا تدوین گردد ـ توسط مردمی که کار میکردند به وجود آمد ».با وجـود علـو
نظر این دانشمند در بین هم صنفانش در این مورد ،چون مسئلة زیبائی را مشروط به عمـل انعکـاس
میکند نظریاتش پای در هوا میماند.
قبالً ما به نقل از دانشمندانی که به عینیت زیبائی ـ البته به صـورت تجریـدی ـ در طبیعـت قایـل
بودند ،گفتیم که ما حقیقتی کلی و ملموس در جهان بـرون کـه آن را زیبـائی بنـامیم نداشـته بلکـه
میتوانیم از برخی تجلیات مجزا و محسوسش با عملیـه تجریـد بـه عینیـت آن برسـیم .ایـن مسـئله
نمیتواند با روش انعکاس ثابت شود ،هر چند قبالً اشکاالت زیادی بدان وارد شد .وی پس از بیان
اندیشهها و طرق کار «پاولف» بدان اذعان یافته میگوید«:دانشمندان معاصر با در نظر گرفتن تئوری
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علمی انعکاس [که با اشکاالت وارده ،غیر علمی بودنش ثابت شد] به طور تجربی ثابـت کـردهانـد
که حواس خارجی انسان نه تنها نمود بیرونی بلکه صفات ذاتـی موضـوعات خـارجی و مناسـبات
گوناگون آنها را نیز منعکس میکند .به همین علت است که وسایل فنی حتی حساستر از اعضای
دریافت انسان هیچ حس تشخیص زیبائی اشیا را ندارند ».این دانشمند نمیتوانـد اثبـات کنـد کـه
محرک مادی همین حکم باال چیست؟ لذاست که چون زیربنای افکارش غلط است ،تنها وابسـته
دانستن زیبائی به عمل اجتماعی و فعالیت حسی نمیتوانـد منطقـی باشـد از جـانبی چـون در ایـن
نظریهها جایی برای فکر باقی نمانده ،اصل ادراک زیبائی پا در هوا میماند.
«سیالیف» در این مورد توجه قابل قدری نیز دارد و آن مسئلة تماس گیری به شکل زیبـائی در
روند عمل یا کار اجتماعی است .وی میگوید« :ارزیابی یا واکنش زیبائی شناسانه ،همانند شناخت
حسی ،همیشه با شکل سر و کار دارد و نمیتواند بدون درک آن وقوع یابد.
یقین ًا شکل زیبائی شناسی باید در روند کـار نیـز حضـور داشـته باشـد .اگـر نباشـد ،آنوقـت مـا
نمیتوانیم از کار به عنوان یک سرچشمة احساسات زیبـائی شناسـی گفتگـو کنـیم ...پـس شـکل
زیبائی شناسی که کارگر در روند کار دریافت میکند و از آن لذت میبرد کـدام اسـت؟ ...یـک
کارگر نیز آن را در اعمال و حرکات خود ،در نیروی اراده ،اندیشه و عضالت خود ،در آگـاهیش
از جوهر و بافت ماده خالصه ،در هر حالت پیشهوری که خود شکلی از هماهنگی است ،دریافـت
میکند».
این سخنان برای ما بسیار ارزش دارد ،زیرا با اذعان شخص خودش میتوانیم بپرسیم :آیا زیبائی
همین نفسِ شکل است ،که خود زادۀ هماهنگی و ...بود؟ بلی گفتن در این مورد جاهالنهتـر از نـه
گفتن نیست اگر بگوید نه چون در دستگاه بازتابی معرفی جایی بـرای تفکـر جـز بـه عنـوان انبـار
ادراکات شرطی باقی نیست ،این پرسش پیش میآید که پس زیبائی این موضوع یا منظور از کجا
شد؟ گذشته از آن در مسئلة لذت زیبائی شناسی که نمیتوان از آن چشم پوشـید ،ایـن اشـکاالت
هست که :آیا این لذت دارای غایه و هدفی است؟ اگر بگوئیم نـه ،در ایـن صـف کـه انسـان جـز
حیوانی متکامل نیست ضرورتی هم برای چنین ادراکی برایش حس نخواهد شد ،و اگر هم بشود،
جای چرایش باقی است البته جز ایجاد و اثبات اشکال زیاد نتیجه به نفع طرف نخواهد بود .و اگـر
بگوئیم دارای غایتی است که درو گفتهایم .شاید بتوان گفت کـه غـایتش را نمـیدانـیم ،چطـور
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میشود به این گفته ،محرک برونی آن حکم (غایتش را نمیدانیم) را اثبات کرد.
گذشته از آن آیا این لذت در نفس موضوع عینی نهفته است؟ یعنی جز ِ ذاتـی درک زیبـائی
است؟ همچنانکه مثالً رنگ و بو و طعم و ...چیزی متکی به نفس موضوع است؟ آری گفتن ،ایـن
پرسش را ایجاد میکند که پس چرا همگانی نیست؟ اگر بگـوئیم نـه ،محـرک خـارجیاش را بـا
آنچه قبالً گفتیم اثبات کرده نمیتوانیم.
خالصه مسئله خیلی فلسفی میشود .و همة اینها را بدان سبب گفتیم که تفاوت ،میان ماهِ من تـا
ماه گردون شده باشد ،چه بغرض وجود یک نظریه ،نمیشود در این مسئلة بسیار پیچیده با قاطعیت
رأی داد.
«سیالیف» در اخیر مقالة خود میخواهد در زمینة زیبائی شناسی نقـش ذهـن انسـانی را داخـل
نموده آنرا در مورد واکنشهای زیبا شناسانه سـهیم نمایـد ،ولـی چـون ذهـن را جـز بـه عنـوان انبـار
ادراکهای بازتاب شده نمیشناسد گفتههایش مهمل میماند ،چه حتی وی حاضـر نیسـت بـرای
برخی از اشیا موجودیتی ذهنی قایل باشد .وی مینویسد« :شدت و عمق واکنشهای زیبائی شناسی
در روند کار نتیجة عمل متقابل و فعال ذهن و عین است».
«برنارد بوزانکه»( )2حق دارد که فکر میکند این اعتقادی اشتباه آمیز و پندار گرایانـه اسـت کـه
«هنرمند هر ضربة قلم مو را پیش از آنکه بر پردۀ نقاشی وارد آورد در ذهن خود کامل میکنـد ».و:
«استفادۀ عینی از قلم مو به اثر هنری که او قبالً به طور ذهنی و ذاتی آفریده چیزی نمیافزاید .کارگر
خالق نه تنها به نمونههای نیرومند اشیایی که در مغز یـا تخیـل خـود تولیـد کـرده حساسـیت نشـان
میدهد ،بلکه او تابع نوعی زمینة قبلی نیز هست که به مقاومـت مـاده ،اثـر ابـزار بـر کـارگر و تمـام
نشانههای متقابلی که از موضوع عینی کار ناشی میشود ،بستگی دارد».
نارسایی این عقیده کامالً مشهود است ،چـه خـود نویسـنده قبـل از آنکـه بـه نوشـتن مقالـهاش
بپردازد ،طرحی ذهنی از آن در مخیله داشته که بعداً آنرا در مقالة خود پیاده کرده اسـت .البتـه ایـن
سخن بدان معنا نیست که زمینههای قبلی را انکار کرده باشیم.
قبل از آنکه به این بحث با آوردن گفتار مارکس پایان بخشیم این نکته را متذکر میشویم کـه
آنچه در مورد عقاید سایر دانشمندان این مکتب اشکال آوردیم در مورد مارکس نیز صادق است.
 2ـ Bernard Bosanget
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البته این گفته نقل قولی است از مقالة استاخف« :مارکس تئوری تکامل انسـان را تحـت تـمثیر کـار
کامل کرد ،و ثابت نمود که احساسات انسانی تنها به عنوان نتیجة تکامـل عینـی اشـکال کـار ،روی
داده و تکامل مییابد .همة حیوانات چشم دارند اما انسان دارای چشمانی است که میتواند زیبـائی
یک شیئی را درک کند .همة حیوانات اعضای شنوایی دارند ،امـا تنهـا گـوش انسـان موسـیقی را
درک میکند .تشکیل حواس خارجی نتیجة تمام تاریخ جهانی آلی است ،در حـالی کـه تشـکیل
احساسات معنوی عمل کرد تمام تاریخ کار است».
نظریات کارل مارکس در مورد زیبائی شناسی با دستگاه فلسفی او که مبتنی بر نیروهای تولید و
یا شرایط و مسایل طبقاتی است سازگاری نـدارد ،و همـین ناسـازگاری باعـث آن شـده اسـت تـا
مارکس مورد حملههای شدید و قابل توجهی قرار گیرد.
چه به عقیدۀ او اندیشة انسان را شرایط تولید و روابط توزیع در روند پر پیچ و خم زندگی شکل
میدهد و باگذشت و دگرگونی شرایط کار و نیروهای مولده و دگرگونی طرز طبقات ،اندیشههـا
دگرگون میشود .درین مسیر ذوق هنری انسان نیز شامل اسـت همچنانکـه اندیشـههـای دینـی ،و
خواهی نخواهی با گذشت زمان باید تغییر یابد مارکس در مورد اینکه چرا اندیشة زیبائی شناسی ما
دربارۀ آثار هنری دوران عتیق دگرگونی کاملی نپذیرفته و آن آثار هنوز میتوانند اعجاب و تحسین
ما را برانگیزند چنین جواب میدهد« :انسان عصر جدید ،از درخشانی آثار هنر باسـتان بـدین علـت
لذت میبرد که این آثار طفولیت و مراحل ابتدائی نوع بشر را مجسم میسازند .اینکه هر انسـانی از
دیدن احوال کودکی خویش که بیشائبه و عاری از هر گونه پیچیدگی است لذت میبرد».
چنین مینماید که مارکس نتوانسته است آن را با اساس اندیشة تاریخ گرایی خود تطبیـق دهـد
که چنین طفره زده است و نیز متوجه این اشکال نشده است که اگر چنین است چـرا دربـارۀ سـایر
اندیشههای دوران طفولیت (دوران باستان) چنین حالتی را درک مینماییم؟ چـرا از افکـار سیاسـی
مرحوم ارسطو یا جمهوریت خیالی حضرت افالطون تحسین نمیکنیم؟ ما میتـوانیم بگـوییم کـه
این دو از دو مقولة جداگانهاند ،اما کارل مارکس با اندیشة جبر تاریخی نمیتواند چنین بگوید.
به هر حال ،این نوع انتقادات را بیشتر باید در کتب نقدهای فلسفی جستجو کرد تا درین رساله.
البته اشکاالتی که در مورد دستگاه فلسفی هگل و نظرش در مورد زیبائی شناسی مطرح است،
با کمی تعدیل در مورد گفتار مارکس نیز وارد است.

نظر پیوندی جمال
بر عالوۀ نظریات دانشمندان مکاتب فوق که بـه صـورت بسـیار اجمـالی بحـث آن گذشـت،
هستند دانشمندانی که برای زیبائی چند پهلو قایل بوده و یا زیبائی را از دو و یا چنـد دیـدگاه مـورد
تممل قرار میدهند هر چند اینان را نمیتوان جز مکتـب خاصـی قـرار داد ،چـه عقایـد برخـی از
دانشمندان این مکاتب عندی و یا میتافیزیکی بوده و یا در برخی از موارد ،به همین نوع نظریه انجـام
میپذیرد .لیکن از آنجائی که قبول دار شـدیم آرا دانشـمندان را بـه صـورت دسـتههـای ویـژه و
مکاتب مخصوصی بیان داریم ،ذکر نظریات اینان نیز موجه و الزم مینماید.
در بیان این نظریات کوشش ما درین است که فقط به ذکر عقاید اینان اکتفا ورزیـم ،چـه نقـد
نظریات اینان از آن جهت که در برخی از موارد ،مشـابه عقایـد گذشـتهگـان اسـت ،زایـد بـه نظـر
میرسد.
«وانسلف» که قبالً از وی نقل قولی مبنی بر انکار عینیت زیبائی نمودیم ،گفتـهئـی دارد کـه هـر
چند نمیتواند بیانگر مستقیم عقیدۀ پیروان این دست باشد ،ـ چه وی عینیت زیبائی را انکار دارد ـ باز
هم نظر به اینکه معتقد به برخی عناصر گسیختة زیبائی هست آن را بیان میداریـم .او معتقـد اسـت
که« :زیبائی یک منظره به قوانین جغرافیایی ،جوی و سایر قوانین طبیعی بستگی دارد .اما این زیبـائی
بیرون از اهمیت عاطفی این منظره وجود ندارد .و این در مورد هر پدیدۀ طبیعی مصداق دارد ».ایـن
گفته ما را به یاد نظریات ذهنیون زیبائی شناس میاندازد .نویسندۀ کتاب «شناخت زیبـائی» (فیلسـین
شاله) درین مورد گفتاری دارد که جالب توجه است ،وی با همة ایمانی که به شناخت حسی دارد،
با روشن بینی کامل در مورد زیبائی سخن رانده است:
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«هر اثر زیبا به واسطة توازن (هارمونی) خود توجه تماشا کنندگان و شنوندگان را به خود جلب
و به واسطة بیان حالی که دارد صور زیبا ،افکار و تصورات عالی و عواطف جوانمردانـه را در دل و
ذهن آنان بیدار مینماید .صفت زیبائی به آثاری اطالق خواهد شد که هم توازن داشته باشند و هم
بتوانند فکر و اندیشه و حالت و کیفیتی را بیان نمایند ».وی برای روشن شدن مطلب میافزایـد کـه:
«توازن در یک یا چند حس و ذهن و بیان حال در دل و ذهن تمثیر مینماید .پس زیبا چیزیست که
هم حساسیت و تمایالت عضوی و جسمانی و هم فهم و ذکا و هم تمایالت عالی را ارضا نمایـد.
و هر قدر حواس و ذهن و دل مجموعاً بیشتر ارضا شوند و نفوذ و تمثیر متقابل آنها عمیقتر باشـد بـه
همان اندازه زیبائی کاملتر است».
وی حظِ ناشی از زیبائی را از آنجا میداند که چون« :زیبائی حظهای حواس را با ترضیة دل و
ذهن جمع مینماید ،و در نتیجة تحریک همین بازی منظم تمـام ملکـات و قـوای نفسـانی و ایجـاد
هارمونی باطنی است که موجد حظ و شعف میگردد».
این دانشمند اختالف نظر موجود در مورد زیبائی را با همین روش روشن ساخته است .چه اگر
زیبائی را تنها مربوط به قوای حسی میدانست مجبور بود با روش منطقی علت اختالف آرا را در
مورد زیبائی شرح دهد و این کاریست بس مشکل ـ البته با ایمان به ادراک حسیِ تنها ،مشکل است
ـ لذا با این روش پای ذوق را به میان کشیده و در کنار حواس صحبت از دل میکنـد و «اخـتالف
ذوقی را باالخره موجد اختالف در طرز تشخیص و دوست دانستن زیبائی» میداند.
ال مخصـوص بـه خـود
«پر آندره» دانشمند زیبـائی شـناس فرانسـوی دریـن مـورد راهـی کـام ً
برگزیده ،جلوههای زیبائی را در سطوح مختلف و مراحل جداگانهیی مشاهده میدارد .به عقیدۀ او
زیبائی انواعی دارد ،عالیترین درجة زیبائی ،زیبـائی الهـی اسـت شـکلِ دیگـر زیبـائی را بایـد در
طبیعت جستجو کرد و باالخره نوع دیگر آن را در هنر انسانی .که البته روشن است اگر کسی برای
طبیعت خالقی فرض کند ،میداند که الزمة خلقت جهان از طرف خالق آن خلقتـی اسـت زیبـا و
گمان میکنم لزومی برای زیبائی الهی که چیز نامرئی و فوق حسی است باقی نماند.
«وینگل مان» ( 2323ـ )2343نیز در مورد زیبائی عقیدهیی دارد که مشابه نظر پر آندره مینماید،
وی مینویسد« :زیبائی بر سه نوع است 2 .ـ زیبائی صور  1ـ زیبائی تصور که بروز خود را در مرتبة
نقش (به نسبت هنر شکل  ) Plosticبدست میآورد  9ـ زیبائی بیان که فقط در حضور دو شرط
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نخســتین امکــان ظهــور دارد ».هســتند عــدۀ دیگــری کــه بــه ایــن نــوع نظریــه پــردازی معتقــد
بــوده ماننــد «روســکین»( )2و «لــورد کمــیس»( ،)1کــه قــبالً در دســتة ذهنیــون نــامش را گــرفتم و
«یونگمان»( )9ـ که معتقد است زیبـائی در مرتبـة نخسـت از صـفات نامحسـوس اشـیا (کـه همـان
تجلیات مجزا است) است در مرتبة ثانی زیبائی فقط با مراقبه در ما ایجاد لذت مینماید در مرتبـة
ثالث زیبائی اساس و بنیاد عشق است .ـ را میتوان نام برد.
دانشمند دیگری کـه مـیتـوان وی را در ایـن جرگـه نـام نویسـی کـرد «شـیلر» اسـت .وی از
کسانیست که برخی از نظریات کانت را پذیرفته است ـ مثل اینکه :منشا زیبائی لذت و هدف هنر
زیبائی است ـ لیکن با اندکی تعدیل چه کانت دارای اندیشة پندارگرا بوده موضـوعیت زیبـائی را
انکار میکرد ،لیکن بنا به قول این دانشمند ...« :اگر چه زیبائی در واقع برای ما یک موضـوع عینـی
است ،از آنجا که بازتاب ،شرط احساس زیبائی از طرف ماسـت ،بـاز در عـین حـال زیبـائی یـک
حالت ذهنی ماست .زیرا ذهن ،شرطِ داشتن تصور زیبائی از جانب ماست .همچنان زیبـائی شـکل
است از آن جهت که ما به آن میاندیشیم در عین حال زندگی اسـت ،از آن جهـت کـه مـا آن را
احساس میکنیم خالصه آنکه ،زیبائی در یک زمان هم حالت ماست و هم کنش ما».
دانشمند بسیار برجستة دیگری که حق آن داشت تا نخست به نظریات وی میپـرداختیم «لئـون
تولستوی» است .وی نیز با دانش و بصیرتی که داشته ،نخسـت بـین خیـر و حـق و زیبـائی تمـایزی
اساسی قایل شده و سپس زیبائی را به دو قسمت بـرون ذات (عینـی) و درون ذات (ذهنـی) تقسـیم
نموده است .وی در فصل چهارم کتاب «هنر چیست» مینویسد ...« :مفهوم زیبائی که افراد جامعه و
زمان ما اینچنین سخت بدان پای بندند ،واقعاً چیست؟ زیبائی به معنی ذهنی ـ  Subjectiveــ آنـرا
میدانیم که لذتی مخصوص برای ما فراهم آورد و بمعنـای عینـی ــ  Objectiveـ آنـرا چیـزی
میدانیم که مطلقاً کامل است ،زیبائی بدین معنا را فقط بدان سـبب مـیپـذیریم کـه از تجلـی ایـن
«کمال مطلق» لذتی ویژه بر میگیریم .از اینرو ،تعریف عینی زیبائی چیزی جـز تعریـف دگرگونـة
ذهنی آن نیست .در حقیقت هر دو مفهوم زیبائی ،به لذتی مشخص که از جانب ما ادراک میشود
 2ـ Ruskoin
 1ـ Lord Cames
 9ـ Iungamann
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تبدیل میگردند یعنی به عنوان زیبائی ،چیزی را قبول میکنیم که موجب خوشی ما شود ،بی آنکه
اشتیاق و رغبتی در ما به وجود آورد».
وی در فصــل هفــتم کتــاب خــودش پــس از تمیــز بــین مفــاهیم خــوبی و حــق و زیبــائی
مینویسد « :اما زیبائی ،اگر خود را با کلمـات خرسـند نکنـیم و از آنچـه ادراک مـیکنـیم سـخن
گوییم ،زیبائی چیزی جز مایة خوشی نیست .مفهوم «زیبائی» نه فقط بـا مفهـوم «خـوبی» هماهنـگ
نیست ،بلکه تا اندازهیی مخالف آنست ...هر اندازه خود را تسـلیم زیبـائی کنـیم بـه همـان انـدازه از
«خوبی» کناره جستهایم ...مفاهیم زیبائی و حقیقت ،نه تنها با مفهوم خوبی برابر نیسـتند ...بلکـه بـا آن
موافق هم نیستند «حقیقت ،توافق بیان موضوع ،با اصل و جوهر آنست ،و از اینـرو یکـی از وسـایل
بدست آوردن «خوبی» بشمار میرود ،ولی حقیقت فی نفسه نه خوبی اسـت و نـه زیبـائی اسـت ،و
حتی با آن دو توافق هم ندارد».
هر چند با ارائهی نظریات متضاد و پر اختالف فالسفه و دانشمندان درین موضوع ،خود بخـود
روشن میگردد که مسئلة زیبائی با وجود آنکه همة افراد بشر از آن لذتهایی بردهاند تـا کجاهـای
سخن بدرازا و مغلطهها کشیده شده است ،و شاید علت این امر در پیچیده بودن ساختمان خود بشر
بوده باشد همچنانکه گاهی میتوان عکس آنرا نیز گفت یعنی اینکه ناشناخته و پیچیده بـودن خـود
امر زیبائی لیکن با همة اینها اگر توانسته باشد این مقاله چیزی را ـ ولو اینکه آرا و عقاید دانشمندان
را در مورد زیبائی ـ روشن کند ،نویسنده از آرامش خـاطر برخـوردار خواهـد بـود .درخواسـت و
التماس ژرف من اینست که با کمک و اظهار عالقة هر چند بیشتر در روشنی این بخش بیفزایید.
حیف است پیش از آنکه بدین بحث خاتمه بخشیم این چند نقل قول را اضـافه نکـرده باشـیم.
نیچه در پاسخ اینکه زیبائی چیست میگوید:
«هیچ چیز زیبا نیست .فقط انسان زیباست (یا) آنچه انسان منحط را نجات میدهد فقـط زیبـائی
است« ».لوکنت دولیل»( )2از خود پرسش مینماید :آیا ممکن نیسـت کـه پرسـتش زیبـائی از تمـام
ادیان دیگر جاودانیتر باشد؟
«تنها پرستش زیبائی ثابت و جاودانی خواهد بود مـرگ مـی توانـد عـوالم متزلـزل و لـرزان را
 2ـ Le conte de lisle
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متالشی سازد ،ولی زیبائی همیشه شعلهور است و همه چیز از آن زندگی میگیرند».
و باالخره این اعتقاد بسیار نیرومند و حماسیِ قابلِ دقت «پول لـویی کودیـه» و «سـتاندال» مبنـی
بر اینکه« :زیباترین اعمالی که انسان میتواند انجام بدهد عبارت از مقاومت در برابـر زور و قـدرت
است».

ّ
بخش دویم
إِنَّال َج َعلْنَال َمال َعلَى ْْل َْر ِ
ض ِزينَةً لَّ َهال لِنَْبیلُ َا ُه ْم
س ُن َع َم ً * الکهف ـ 3
أَيیُّ ُه ْم أ ْ
َح َ
«در فصول پیشین نوشتهام که عشق را توجه بجهتی نیست فَأَيْینَ َمال تُی َالُّا فَیثَ َّم َو ْج ُ للَّ ِ ( )2اکنـون
ِ
َْمی َالل برخوان و به یقین بدان که عاشق آن جمال میباید بود
ميل يُ ِح ُّ
یب ل َ
میگویم حدیث َّن هَ َج ٌ
یا عاشق محبوبش و این رمزی قوی است در دانستن عشق.
قصه دراز مکن تو هم محبی و هم محبوب زیرا که جمال بطبـع محبـوب اسـت بـدین نسـبت
ارتِ در تو پدید شده است بدین نسبت محبوبی ،پس روا بـود
محبی و چون سر َقلَ َق هُ َ
آد َم َعل ُ
صَ
که عاشق در خود نگرد معشوق را بیند دوست گیرد و درین مقام تعدد برخیزد و عاشق و معشوق و
عشق یکی باشد:
بردار تــــعــــدد و تـــکثـــر
تا وحـدت او پدید گـردد(»)1

 2ـ سورۀ  ،1آیة 221
 1ـ رسالة لوایح ،ص 33

اختالف روشها با قرآن
از آنچه در صفحات گذشته آمد بخوبی روشن شد که مسئلة زیبائی با همة روشنی در وجـود،
از دیدگاه شناسائی تا بکجاها از اختالف آرا و عقاید بهره برده است! و باز همان گونـه کـه آمـد،
قسمت عمدۀ این اختالفات برخاسته و پاگرفته از دیدگاههای مختلف جهانبینـی و جهـانشناسـی
میباشد.
با آنچه آمد نباید این توهم پدید آیـد کـه اخـتالف جهـانبینـی و ایـدئولوژیِ پاگرفتـة از آن،
ضرورتاً ایجابِ تفاوت در بینش و برداشت در زمینة واقعی (ابژکتیو) «زیبائی» را دارد چه زمینههای
واقعی از ویژگیهائی برخورداراند که یکی از عمدهترین این ویژگیها عـدم امکـان انکـار زمینـه و
عالیق و صفات مربوط به او میباشد آنسانکه در صالبت سـنگ و جریـان رود و گرمـای تمـوز،
رأی دارندگان جهانبینیهای مختلف از یکرنگی برخوردار تواند بود.
پس اختالف نظر را نمیتوان کالً زادۀ اصول جهـانبینـی شـمرد هـر چنـد زادۀ نگـرشهـای
مختلفِ به جهان هست! معنای این سخن چنین است کـه اصـول جهـانبینـی متوجـه جوهریـت و
حاالت مترتب بر آن بوده به زمینههای وجودی طوری نگاه میکند کـه سـازگار باشـد بـه اصـولِ
نگرش وی به همان جوهریت ،چگونه یافتن جوهرۀ هستی ،طرز نگرش وی به همان جوهریت ،و
طرز نگرش به زمینههای مترتب به آن را ارائه میدهد .اگر دیدگاه مادی باشـد ،زمینـههـای متنـوع
هستی را ماده انگارانه تحلیل میدارد و اگر الهی ،خالف آن.
اما آنچه در این مورد مهم میباشد اینست که همگان به یک میزان نمیتوانند از اصول جهانبینـی
بهرهمند شوند و نیز ،همچنان که همة جهانبینیها بر مبنای نیاز راسـتین فطـرت حقیقـتجـوی انسـانی

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( اختالف روشها با قرآن ) 442  .................................................................................................

بنیان نهاده نشده است ،همة ابراز عقیدهها در زمینههای وجودی ،از چشمهسار فطـرت حقیقـتجـوی
انسانی مایه نگرفته است و بسیاری از ابراز عقیدهها در زیـر پوشـش آرمـان حقیقـتطلبـی ،اهـداف و
اغراض دیگری را دنبال میکنند ،تا آنجا که گاه عقیدهئی را مییـابی کـه فقـط بـرای «ابـراز عقیـده»
ساخته و پرداخته شده است و حتماً خوانندۀ دقیقهیاب ،ضمن مطالعة صفحات گذشـته بـه ایـن گونـه
موارد برخورد کرده است.
این موارد و زمینههـای مشـابه آن باعـث مـیشـود کـه حتـی دارنـدگان ایـدئولوژی واحـد و
جهانبینی واحد در زمینهئی واحد مثل زیبائی شناسی و حتی «ذات زیبائی» آرا متضاد و مختلفی را
ارائه دهند.
«افالطون» با وجود اعتقاد به عالم علوی (مثـالی) و تـابش فیوضـات آن بـر عـالم سـفلی ،منکـر
واقعیت زیبائی میشود و «هگل» با وجود باورمندی به «ثنویت» عالم (قبول ماده و معنا) و تقدم روح
کلی و ...بر ماده ،میکوشد تا آنرا تجلی ناپیدا در پیدا ،آنهم از طریق درک دیالکتیکی جلوه دهـد!
و آن دیگــری چیــزی جــز «تصــور» الهــی را زیبــا ندانــد! در حــالی کــه همــة اینهــا ،جوهریــت
جهانبینیشان مشابه میباشد و اگر تفاوتی دارند در نحوۀ نگرش به این جوهره است!
لذا ،عدم یکسانی و عدم توانمندی در رسیدن به یـک برداشـت جـامع و مـانع در زمینـه و نیـز،
وجود اهداف غیر اصولی در مسئله و یا الاقل راه یافتن ناآگاهانة غایاتِ غیر اصولی و ضعف علمیِ
انسانی در رابطه با درک حقیقی پدیدههای هستی باعث آن میشود که در زمینهئی یگانه و گاه هم
زمینهئی چنان «زیبائی» برون ذات ،عقایدی متضاد و مختلف ارائه شود!
شگفتی مطلب در این نکتة دقیق و باریک نهفته است که اگر نگوئیم همیشه که «اغلب» ضعف
بینش و نگرش در چنین مواردی ،صاحب عقیده را ملزم میدارد تـا جهـت موجـه سـاختن عقایـد
خویش به تنظیم و ترتیب دستگاهی فکری ،همت گماشته از طریق صف آرائیهای بـه اصـطالح
«اکادمیک» و چیدنِ «صغرا» ـ «کبرا» هایی ذهنساخته و غیر محقـق در خـارج ،حـرف خـویش را
منطقی نما جلوه دهد! حال اگر توانست از طریق کشانیدن زمینه به مسایل جنبی ،ولی احساسانگیز،
و در اختیار گرفتن نسبی عواطف خوانندگان و آماده کردن زمینة تمثیرگذاریِ بیشتر و تمثیرپـذیریِ
برتر ،بر آنان را داشته باشد که طبعاً سودی هم گرفته است!
این واقعیت بیشتر در مورد مکاتبی صدق میکند که مایه و پایة اجتماعی ـ فلسفی دارند نه نهـادی
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الهی ،و اگر گاهی مشاهده میکنیم که مکاتب الهی و باوردارندگان ایدههای علوی بدان میپردازند،
مسئله بیشتر و بیشتر در رابطه با تعهدی است که در زمینة هدایت و راهنمائی «خلق اهلل» دارند ،نه اثبـات
حقانیت جهانیبینی و اینان را عواطف انسانی و ذوق راهنمائی به ارائهی مـنظم ـ بـا روش عقالنـی و
منطقی و به اصطالح اکادمیک ـ اصول جهانبینی واداشته است و نه هیچ چیزی دیگر.
لذاست که ما در روش جهـاننگـری قـرآن و در زمینـههـای هسـتیشناسـانة آن ،بـا آنکـه بـه
استداللهائی ناب بر میخوریم ،با سیستمبندی ،جز در کلیت و جوهرۀ هستیشناسـی و جهـانبینـی
که مبتنی بر الهی بودن هستی و الهی بودن هدفمندی آنست مواجه نمیباشیم.
روش قرآن بر مبنای ارائهی صریح ،قاطع و ناب استوار میباشد قاطعیت حاکم بـر ایـن روشِ
تبیین ،جای چند و چون را باقی نمیگذارد! به بیانی دیگر :بیان قرآن ،بیان پاک هستی اسـت خـرد
راستین است نمایش متن و جوهره و نهاد «بود» نیهاست منطبق با ماهیت راستین آنها.
چه «خدا» با بیانی ویژۀ خویش و با واژههای ویژۀ خویش و جمالت و نحوۀ بیان ویژۀ خـویش
به تبیین خلقت خویش ـ چنان که آفریده است ـ پرداخته است و در آنها هیچ شکی ندارد.
روی همین واقعیت است که سیستم نمیتراشد و گاه هم خیلـی بـا جاللـت و خیلـی نـاب ،در
تبیین هستی و باورمنـدی بـه حقانیـت و اصـالت برداشـت خـویش ،فحـول فضـال را بـه تحقیـق و
جستجویی غیر مستقیم دعوت میدارد و در پایان ارائهی شناسنامة هر یک از زمینـههـای وجـودی
بالدرنگ میگوید:
ُف لَّ ُكم و لِمال تَی ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ون للَّ ِ أَفَ َ تَی ْع ِقلُا َن * انبیا ـ 43
أ ٍّ ْ َ َ ُ
ِ
س ًّمى َو ل ََعلَّ ُك ْم تَی ْع ِقلُا َن * غافر ـ 43
و یاَ ... :و لتَْبیلُغُا أ َ
َج ً ُّم َ
دیده میشود که در این بینش عالوه بر اعتماد به حقانیت ،برای ارائـه دهنـده زمـان ،مکـان و...
مطرح نبوده و حقانیت مطلب در فراسوی این قیود و در فراخنای ابدیتی الهی و قدرتشکن مـورد
ادعاست! اگر ما بتوانیم از طریق تعقلی نیرومند به بازیافت این حقایق نایل شویم ـ که متمسفانه به باور
قرآن «قلیل»اند اینگونه توانمندان خداجوی ـ حتماً نگرش ما از اصـالتی ویـژه برخـوردار شـده و از
سالمت و ارزشی برتر ،برخوردار خواهد شد!
لذا اگر در روش بیان مسایل و از آن جمله زیبائی ،در قرآن به سیستم بندی ،به دستگاه پردازی،
به ارائهی ماهیت و درک پایههای شناخت زیبائی و تطابق روش ،از طریـق اندیشـه و موضـوع ،بـر
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نمیخوریم ،روی عللی میباشد که قسماً آمد.
قرآن در ارائهی این زمینه تا آنجا واقع گراست که جای انکار ،شک و چانه زدن را برای کسی
باقی نمیگذارد .به عبارتی رساتر ،قرآن زیبائی را زیباشناسانه ارائه میدهد .بـه ایـن معنـا کـه اغلـب
توجهش به زمینههای عینی و ملموس بوده و اگر در مواردی چون زمینههای زیباپسندانة اخروی بـا
مسایل زیبائی توجه دارد ،از طریق ارائهی تشبیهات حسی و عینی ،زمینه را ملموس میدارد.
لدنْیيَال اِ ِزينَ ٍة لْ َك َاكِ ِ
الء ُّ
ب * الصافات ـ 4
وقتی قرآن میگوید :إِنَّال َزيیَّنَّال َّ
لس َم َ
ما نزدیکترین آسمان را بزیور نجوم بیاراستیم ،و یا:
آد َم ُق ُذو ِزينَتَ ُك ْم ِعن َد ُك ِّل َم ْس َِ ٍد *...اعراف ـ 92
يَال اَنِي َ
و یا آنگاه که از زیبائیهای بهشتی سخن میراند ،به صورتی آنرا ملموس میسـازد کـه جـای
انکارش باقی نمیماند چنانکه این آیه میتواند تثبیت کنندۀ این واقعیت باشد:
ِ
ار * انسان ـ 23
َو يَطُ ُ
اف َعلَْي ِه ْم ِولْ َد ٌن ُّم َخلَّ ُدو َن إِذَ َرأَيْیتَی ُه ْم َحس ْبتَی ُه ْم ل ُْؤل ًُؤ َّمنثُ ً
«و دور آن بهشتیان پسرانی زیبا که تا ابد نوجوانند و خوشسیما بخدمت میگردند که در آنهـا
چو بنگری گمان بری که لؤلؤ منثورند».
و یا:
ضر و إِستبیر ٌا وحلُّا أَسال ِور ِمن فِض ٍ
ِ ِ
الب ُسن ُد ٍ
َّة َو  * ...انسان ـ 12
َعالليَی ُه ْم ثيَ ُ
س ُق ْ ٌ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ
«بر باالی بهشتیان ،لطیف دیبای سبز و حریر سطبر است و بر دستهاشان دستبند نقرۀ خام و»!...
دیده میشود که زیبائی همه عینی است ،همه ملموس و غیر قابل انکاراند و هرگز ابـا نـدارد از
اینکه زیبائیهای هنری را در کنـار زیبـائیهـای تکـوینی قـرار دهـد و از صـنایع ظریفـهئـی چنـان
پارچههای لطیف دیبا و حریر و یا دستبند و ...در جهت عینی ساختن حقایق آنجهانی استفاده نماید
گذشته از اینکه با این کار قدرت وسیع دید و پهنة گستردۀ زیبائی پسندی و زیبائی شناسی خـود را
گسترش داده و نمایان میدارد چه با ارائهی اینگونه زمینهها ،خواننده متوجه دو زمینة دیگر زیبـائی
در ابعاد هنری ـ صنعتی دوامدار و آرایشی غیر متداوم و قابل تخریب و تعویض میشود.
رسائی این روش در این است که هرگز در بند محدودیت ذهـنسـاخته نمـیمانـد و مرزهـای
کاذب را میشکند و با تذکر و ارائه ی روش سـالم دیگـری کـه در خـویش ،اعتقـاد بـه زیبـائی و
گذشته از آن نمود واقعی زیبائی را نهفته دارد ،به بیان زمینههای زیبائی و زیبائی شناسی مـیپـردازد.
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بدین معنا که از طریق بیان اثرات داشتن حق زیبائی به طرح آن میپردازد.
ِ َّ
سی ُّیر
یالل إِنَّی ُ يَی ُقی ُ
یك يُیبَی یيِّن لَّنَییال َمییال ل َْانیُ َهییال قَی َ
قَییاللُا ْد ُ لَنَییال َراَّی َ
یال إِنیَّ َهییال اَی َقی َیرٌْ َ
ص ی ْف َر ءُ فَییالق ٌ ل ْانیُ َه یال تَ ُ
ِ
ين * سورۀ بقره ـ 43
لنَّالظ ِر َ
باز قوم به موسی گفتند از خدا بخواه که رنگ آن گاو را نیز معین فرمایـد موسـی جـواب داد
خدا میفرماید گاو زردِ زرین باشد که رنگ آن بینندگان را فرح بخش است.
خوانندۀ محترم ،با قرائت عقاید سایر دانشمندان متوجه این دقت بینش قرآنی خواهـد شـد کـه
برای «تنها» رنگ گاو نیز نوعی زیبائی قایل است .آنهم در حدی که میتوانـد تـمثیر گـذار باشـد و
ایجاد حس زیباپسندی بنماید .و یا آنجا که دارد:
یك ُح ْس ینُی ُه َّن إَِّال َمییال
ِّسییالءُ ِمیین اَی ْع ی ُد َوَال أَن تَیبَیید َ
َّال يَ ِحی ُّ
َّل اِ ِهی َّین ِمی ْین أَ ْزَو ٍب َولَی ْیا أَ ْع ََبَی َ
یل لَی َ
یك لن َ
ك َو * ...سورۀ احزاب ـ 11
َملَ َك ْ
ت يَ ِمينُ َ
«ای رسول بعد از این (زنان) ،دیگر عقد هیچ زن بر تو حالل نیست و نه مبدل کردن ایـن زنـان
بدیگر زن هر چند از حسنش به شگفت آیی و»!...
آری همان گونه که آمد قرآن زیبائی را زیباشناسانه طرح مـیکنـد و اگـر بـه زمینـة بازتابهـای

ک ـ هم نگاهی دارد ،خیلی صریح نهاد و جوهرۀ عینیِ این بازتاب را ـ آنهم با
زیبائی ـ مثل َول َْا َ ْع ََبَ َ
واژۀ بی چون و چرای «حسن» ـ نمودار میسازد!

ابداع و آفرینش زیبائی
روش تبیین زیبائی و نحوۀ طرح زیبائی شناسی در قرآن مبتنی بر حقایقی است که آن ،قاطعیت
و جوهرۀ ناب اندیشه را به خود گرفته است.
نخستین حقیقت ملموس آن را ،فهمِ حقیقت زیبائی و نیز ارائهی واقعـی آن تشـکیل مـیدهـد
معنای این سخن را به طور غیر مستقیم و اجمالی از مطالعة صفحات گذشته دریافتهایم .انسـانهـا بـا
همة نزدیکی به واقعیتهای زیبا و با داشتن حس زیباپسندی و فهم زیبائی شناسی ،نظر به اینکـه بـه
درک جوهره و حقیقت زیبائی نرسیدهاند ،هر یکی آنرا به راهی کشیده و در بعدی از وجود مورد
اذعان قرار میدهند .یکی آن را جلوۀ بودِ حقیقی در نمودهای طبیعی میداند و دیگری فقـط آنـرا
زادۀ ذهنیت خویش میشمارد یکی آنرا با خیر گره میزنـد و آن دیگـری بـا حـق .چـه انسـان بـا
پدیدهئی مقابل است که به طور مستقل وجود داشته ولی نظر به عظمـت وجـودی خـود در حیطـة
شناخت کامل وی قرار نمیگیرد.
درین رابطه (رابطة زیبائی شناسی) انسان با زیبائیهای تکوینی و یا هنری مواجه است و با آنکـه
توانسته است از طریق هنر به ارائه و خلق نوعی زیبائی نایل آید لیکن از آنجا که این موجود به زمینة
مورد عالقه ،مورد ارائه و ایجاد خویش از نظر حقیقی شناختی در خور نـدارد و بـا آنکـه ،تجـارب
زیبائیپسندی و زمینههای مورد عالقهاش ،آنرا مجهز ساخته است که گاهی به ارائهی زیبائیهـائی
برتر و کاملتر از طبیعت هم قادر باشد ،باز هم کارش در حد بازنمائی گوشههایی از طبیعت ـ کـه
زمانی با آرایش و زمانی هم با پیرایش همراه است ـ محدود مانده است.
او (انسان) خالق طرح ذهنیِ خویش است که بازتابی است از زیبائیهای طبیعی! و نـه اینکـه او
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واقعاً به جوهرۀ زمینة مورد خلقتش از نظر شناخت دسترسی داشته باشد .اما خدا اینگونـه نیسـت او
آفریدگار زیبائی است ،همانسان که آفریدگار مجالی و مظاهر متنوع هستیست.
ٍ
ِ
ْق ِْْلنس ِ
الن ِمن ِطي ٍن * سجده ـ 3
لَّذي أ ْ
س َن ُك َّل َش ْيء َقلَ َق ُ َواَ َدأَ َقل َ َ
َح َ
«آن خدائی که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد و آدمیان را نخسـت از خـاک (پسـت
بدین حسن و کمال) بیافرید» و یا:
ت و ْْلَرض اِاللْح ِّق و ص َّارُكم فَأَحسن صارُكم و إِلَي ِ لْم ِ
َقلَ َق َّ ِ
ص ُير* التغابن ـ 9
لس َم َالو َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
«خدا زمین و آسمان را به حق آفرید و شما آدمیان را به زیباترین صورت برنگاشت و بازگشت
همه بسوی اوست»
او آفریدگار خلقتی زیباست و از انسانی ،زیباتر لذا او نه تنها از جوهرۀ زیبائی با خبر اسـت کـه
آفریدگار اوست .او رازِ قانونمندیهای پدیدۀ زیبا را نه تنها میداند که خود با قدرت بالغهاش ایـن
قوانین را در او بودیعت نهاده است.
یکجا سخن از زیبائیهای طبیعی میراند و جای دیگر سخن از زیبائی انسان ،لذا شک ،تردید،
دودلی و ...را از همة باوردارندگان به واقعیت هستی در مورد وجود زیبائی به عنوان یـک واقعیـت
مستقل و به عنوان یک پدیدهئی که از طریق آفریننده به آفریده بخشیده شده است ،باز میگیرد .از
اینرو ،دیگر آنکه به این آیة روشن خدائی (جهان) و به آن موجود زیبای خدا جوی (انسان) بدیدۀ
عقالئی مینگرد ،ناشیانه اعالم نمیکند که :این پدیدهها نمیتوانند از خود زیبائی داشته باشند! چـه
خدا خود میگوید:
لدنْیيَال اِ ِزينَ ٍة لْ َك َاكِ ِ
الء ُّ
ب*.
إِنَّال َزيیَّنَّال َّ
لس َم َ
«ما آسمان دنیا را و یا ما نزدیکترین آسمان را بزینت ستارگان بیاراستیم »*.صافات ـ4
و نگفته است ،ما ذهنیت مردم را در مقابل این پدیدهها زیبا نمایانه آفریدیم!
یاله َّن سییب سییمالو ٍ
الء لی ُّیدنْیيَال
یل َسی َیم ٍالء أ َْم َرَهییال َو َزيیَّنَّییال َّ
ت فِییي يَی ْیاَم ْي ِن َو أ َْو َحییى فِییي ُكی ِّ
فَی َق َ
ضی ُ َ ْ َ َ َ َ
لسی َیم َ
اِم َ ِ
يح َو ِح ْفظًال * ...فصلت ـ 21
صالا َ
َ
«آنگاه نظام هفت آسمان را در دو روز استوار فرمود و در هر آسمان بنظم امـر وحـی فرمـود و
آسمان (محسوس) دنیا را به چراغهای رخشنده (مهر و ماه و انجم) زیب و زیور دادیم».
لذا آنکه برای «طبیعت» و «انسان» هسـتی بخشـیده اسـت فـیض وجـودش تقاضـا دارد کـه آن
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مخلوق را از برکت زیبائی محروم نسازد و خلقتش را وجههیی علوی بخشد.
او که «ابداع» کنندۀ آفرینش است ،میداند که با چه نظم و تعادل و تناسقی در نمودها و جواهر
و اعراض میتوان زیبائی را جلوهگر ساخت ،لذا با ایجاد آن زمینهها ـ که بر خالف انسان ،نـزد وی
ایجاد آنها مشکلی نمیتواند پدید آورد ـ خلقت را زیبا میآفریند .چه:
ِ
لسمالو ِ
ت َو ْْل َْر ِ
ال لَ ُ ُكن فَیيَ ُكا ُن * بقره ـ223
ضى أ َْم ًر فَِإنَّ َمال يَی ُق ُ
ض َو إِذَ قَ َ
اَدي ُ َّ َ َ
«او آفرینندۀ آسمانها و زمین است و چون ارادۀ آفریدن چیزی کنـد بـه محـض آنکـه گویـد
موجود باش بفور موجود خواهد شد ».و چون قادر مطلق و عالم مطلق و معلم مطلق است فقـط بـه
بیان حقایق مطلق میپردازد و چنان محکم و استوار از واقعیتها خبر میدهـد کـه عناصـر زمـان و
مکان نتواند در آنها خللی ایجاد نماید.
ابداع هنری و الهی

آنچه را الزم میآید در همین جا تذکر دهیم ،اختالف میان ابداع هنری و تکوینیست .چه در
ابداع وجودی و تکوینی ،ذهنیت و تجارب ذهنیِ قبلی وجود نداشته و حتـی امکـان تصـور چنـان
چیزی معقول نتواند بود و این سخن از گفتار بعدی به صورتی اجمالی ولی غیر مستقیم بـه دسـت
خواهد آمد .در حالی که ابداع هنری غیر از آنست و هنرمند از روی تجاربی که بـه دسـت آورده
میتواند به صور ذهنی خویش عینیت بخشد.
این قسمت از اندیشههای «صدرا» در «الواردات القلبیه» میتواند روشنگر و ممتاز سازندۀ معنـای
ابداع الهی و ابداع هنریِ انسانی باشد.

«ذ ت  ،صفالت [کذ ] جلّت سمالؤ  ،و تقدست آالؤ  ،قديم زل االا سرمدی ،معلل لعلل ،فالعیل غيیر

منفعل ،يبدیء مال يشالء و يفصل مال يريد ،و فيضی ال يینقو وجیاد اليبيید ،ال يشیغل شیأن عین شیأن وکیل

يام ها ف شأن «منشئ لنشأۀ الول  ،و مبد لفطرۀ لثالني و لد ر القری».

ذات پروردگار ،صفات او [کذا] ،نامهایش جلیل باد و نیکوئیهایش مقدس ،قدیم و ازلی و باقی
و سرمدیست ،علتساز علتها است ،و فاعل غیر منفعل ،هر چه را خواهـد آشـکار کنـد و بـه هـر
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آنچه ارادهاش تعلق پذیرد انجام میدهد.
فیض او کاهش نیابد ،وجودش پایان نپذیرد ،توجه به کـاری او را از توجـه بـه کـار دیگـر بـاز
ندارد« .بلکه هر روزی به کاری تازه پردازد ».انشا کننـده نشـمت نخسـتین و ابـداع کننـدۀ فطـرت
دومین و سرای دیگر است ».و یا آنجا که در فیض سوم میآورد:

«الن ذ ادأ اأاد النا ،کالن حصال لزمالن و لمکالن ف حيّز المتنال  ،فکل میال تقیدم يَیالد لزمیالن
و لمک یالن ،فحيطهم یال ل ی لییيس ف ی حیید المک یالن ،ال يحی ُّید لمقیید ر ،و ال تحاي ی القط یالر ،و ال يحییي ا ی
لَهالت».
«هنگامی که وی به ابداع انواع آغاز کرد ،حصول زمان و مکان در حیّز امتناع بود ،پس هر چـه
که بر ایجاد زمان و مکان مقدم باشد ،احاطة زمان و مکان بر آن در حد امکان نباشد و»...
وی (مالصدرا) این معنا را در فیض ششم واردات به صورت روشنتری چنین بیان میکند.

«فبدأ لبالری االاد لصار لمقدس عین تعلّیق الجیرم ،و ثنّالهیال االلسیالاحالت لید يرت علی السیتمرر و

لدوم .صار الول عالريیة عین لمیاد ،عالليیة عین لتهيئیا و السیتعد د ،و لثیان محرکیالت ل جیرم لکريمی
لکل مشتالقان ل جمالل رب لعاللمين»...
لشعالعية متشاقالت :للذوت لنارية الاد عية .و لحق ن ّ

«خداوند به ابداع صورتهایی آغاز فرمود ،که از وابستگی به اجرام بری هستند ،آنگـاه بـه ابـداع
شناوران گردنده (ستارگان ،افالک و انجم) پرداخت که به گونة استمرار و همیشـگی در گـردش
هستند ،خداوند صورتهای اولی را عاری از مواد و عالی و برتر از تهیئو و استعداد هسـتی بخشـید .و
صورتهای ثانیه (نفوس فلکیه) را محرکات اجرام کریمة شعاعیه (افالک برین درخشنده) ،و مشتاق
رسیدن به ذوات عقول نوریه ابداعیه قرار داد ،در واقع همگی آرزومند جمال پروردگار جهانیانند»...
از آنچه آمد به روشنی پیداست که ابداع هنری و خلق زیبائیهای هنری غیر از ابداع الهی است
و همانسانکه آمد ،هنرمند در آفرینش هنری دربند قیودات متنوعهییست که مهمترین همه داشـتن
صورِ ذهنیِ گرفته شده از وقایع و پدیدههای برونیست و اگر هنرمند آن زمینهها را نمیدیـد و آن
صور ذهنی را کسب نمیکرد و مورد مقایسه قرار نمیداد هرگز قادر به خلق اثری زیبا نمیشد.
این مسئله در زمینة «شعر» و «موسیقی» ـ به ویژه در برخورد اولیه ـ تا حـدی بـه گونـهئـی تولیـد
اشکال میدارد.
لکن اگر تمام جوانب و ویژگیهای «ابداع» الهی را از ابداع هنری باز شناسیم ،در مورد «شـعر»
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نیز اشکال رفع تواند شد ،چه به قول صاحب «مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی» :
«ابداع در مقابل تکوین است ...و بالجمله صدور معلول از علت اول که صدور و معلولیت آن از
جهت مجرد فاعلیت آنست بدون مشارکت جهت قابلیت معلول و افاضة وجود است بر ممکنات و
ایجاد شیئی غیر مسبوق به «مادت» و «مدت» است».

« صل الاد ها جاد لبالری و فيضی » و بلکه وجود عالم بر نحو وجود جمعـی و جملـی ،رشـح

فیض و مبدع ذات باری تعالی است که « ن اد الشيالء عل لترتيب من لعقل منتهية ل لهيال » و یا
به فرمودۀ صاحب «اشارات و تنبیهات»:

« الاد ها يکان من لشيئ وجاد لغير  ،متعلق ا فق  ،دون متاس من مالدۀ ،و آلة ،و زمالن و میال

يتقدم عدم زمالن  ،لم يستغن عین تاسی  ،و الاید علی مرتبی مین لتکیاين و الحید » و یـا بـه قـول

علی (ع) در نهج البالغه که میفرماید « :لذی اتد لخلق عل غير مثالل متثل *» و ...که در آفرینش
هنری «شعر» از این مقوالت اثری چندان نیست و شاعر هنرآفرین ،تنها به درک «قابلیت»های زبـان
و قانونمندیهای زیبا آفرینی آن نایل میآید و آنچه تا کنون نیز به حقیقت پیوسته اینست که ،ابداع
هنری بیشتر مرهون واسطههاییست از قبیل تجارب هنری ،علمی ،اخالقی و نیز زیبائیپسندی کـه
در صورت عدم این واسطهها ،هنرمند ما از ابداع هنرییی قابل وصف برخوردار نبوده است.
در زمینة موسیقی نیز عین واقعیت حاکم است و از همین روسـت کـه آنکـه دریـن دو هنـر از
تجارب بیشتری برخوردار است و کوشیده است تا خود را از طریق کسب تجارب بیشتر به جوهرۀ
راستین هنری ـ که همان کشف قانونمندیهای زیباپسندانة «آوا» هاست ـ نزدیکتر کنـد ،از ابـداع
هنری بیشتری برخوردار میباشد.
لذا ،میان زیبائیها و آفرینش زیبائیهای هنری و ابداع زیبائیهای الهی تفاوتی زیاد است.
از جانبی همین وجود نیروی ابداع زیبائیهای هنری و اختالف شدید مراتب این نیروها در میان
افراد و نیز سر و کار داشتن افراد با صور ذهنی و احساسهای باطنی این زمینهها ،باعث شـده اسـت
که دانشمندان ،گاهی وعدهیی ،از ذهنیت خویش اثر پذیرفتـه در مـورد زیبـائی و زیبـائی شناسـی،
راههایی غیر عقالئی را در پیش گیرند و واقعیت آنرا انکار نمایند.
بینش قرآنی و آنانیکه مستقیماً از منبع وحی الهی الهام گرفتهاند و در نگـرش بـه هسـتی تحـت
تمثیر افکار پریشان ولی منطقی ساخته شده نرفتهاند ،اصوالً ذهنشان در مورد هستی و خلقت از غنا و
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عظمت زیبائیهایی چشمگیر و منطقی سرشار و برخوردار است .لذا الزم مـیآیـد انـدکی دریـن
زمینه تممل نمائیم.
نگرش الهی به هستی

اندیشة جهان برین و جهان زیرین ،عالم پـاک و عـالم ناپـاک از دیربـاز در بحـثهـای مجـرد
فلسفی و فلسفیگونه به شکلها و روشهایی وجود داشـته و آنچـه دریـن بحـثهـا مایـة تمسـف و
شگفتی است ،منتج شدن باورمندیِ عالقمندانِ به این مباحث اسـت بـه دوگـانگی نهـاد و اصـل و
گوهر موجودات!
در این باور و اعتقاد ،جهان از دو اصل و یا دو نهاد برخاسته و متکثر و متنوع شـده اسـت .اصـل
علوی که با پاکی و پری و زیبائی و خیر و تجرد و ...همراه است و اصل خاکی که با پستی و فقر و
زشتی و تاریکی و تنبلی و ...همراه!
این نوع نگرش به جهان گاه تا آنجا به انحراف کشیده میشود که اصوالً جهان زیرین بدسـت
فراموشی سپرده شده و آنرا تا سرحد «تصور» ی خیالی ،وهمی و یا ذهنی پائین میآورند و نام ایـن
بازی اندیشه را« ،علو گرایی» و «ایدهآل گرایی» و ...میگذارند!
هر چند اغلب درین مباحث صحبتی روشن ،قاطع و صریح از این ثنویت نیست.
آنانکه در مطالعات فلسفی اندک سابقهیی دارند نیک در مییابند که این مباحث از جانب چـه
کسانی مطرح میشود .از این نظر ،باورمندِ به این عقیده مجبور است زیبائی و زیبائی شناسـی را در
دستگاه فلسفی خویش طوری جای دهد که با مشکل تعلیل و تحلیل آن مواجه نشود.
لذاست که افالطون زیبائی را در سیستم فلسفیاش به «مثل خیـر» کـه اعلـی مثـل جهـان مثلـی
اوست نزدیک و هماهنگ مییابد و جهان خاکی را «سایة» جهان مثال میانگارد و هگل آنرا جلوۀ
مطلق در مقیدِ نسبیِ محسوس قلمداد میدارد و جلـوۀ کامـل آنـرا در فلسـفه احسـاس مـیدارد ،و
زیبائی «دین»« ،هنر» و «طبیعت» را به ترتیب در حالت نازل آن!...
شوپنهاور چون به جهانی اصیل جز «اراده» باورمند نمیباشـد ،زیبـائی را در میـدان آزادی اراده
میکشاند و ناشیانه بهترین تجلیگاه زیبائی را در انسان ـ آنهم در زن ـ مـیپنـدارد و صـریحاً اعـالم
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میکند« :زیباترین لباس برای زیباترین اندامها ،برهنگیست».
عدهیی هم آنرا از طریق بازتابهایش به شناسایی مینشینند و مـثالً مـارکس آنـرا در رونـد کـار
اجتماعی جستجو کرده و در حقیقت هر یک از اینها به ارائهی پنـدارهای خـویش پرداختـهانـد ،و
خواستهاند تا از طریق این گونه پریشان گوئیها به تفسیر و ارائهی هستی و جهان پرداخته باشند.
اما در اندیشة الهی ،خبری از این پریشان گوئیها و جهان تراشیها نیست .مسلمانان ـ و بـه ویـژه
آنانکه با منابع ناب جهانبینی الهی سروکار داشتهاند ـ هستی را در پرتو حقیقـت یگانـهئـی مشـاهده
میدارند که هم آفریدگار و هم مرجع امور است هم اول همگان و هم نهایت و مرجع بازگشـت
همه میباشد .و به زبان خود قرآن:
ِ
ض فِییي ِسیت َِّة أَيَّی ٍیالم ثُی َّیم ْسیتَی َا َعلَییى ل َْعی ْیر ِ
ُ يُی َداِّی ُر
إِ َّن َراَّ ُك ُیم للَّی ُ لَّی ِیذي َقلَ َیق َّ
لسی َیم َالو ت َو ْْل َْر َ
ْْل َْم َر َمال ِمن َش ِفي ٍ إَِّال ِمن اَی ْع ِد إِ ْذنِِ *...یونس ـ 9
«خالق و پروردگار شما بحقیقت خداست که طبق صالح و نظام خلقت جهان را از آسـمانها و
زمین در شش روز ...خلق فرمود آنگاه ذات مقدسش بر عرش توجه کامل فرمود و امر آفرینش را
نیکو ترتیب داد هیچ کس شفیع و واسط جز برخصت او نخواهد بود»...
و نیز آنجا که از آغاز و انجام خلقت الهی چنین سخن میراند:
ْق ثُ َّم يُِعي ُد ُ ثُ َّم إِل َْي ِ تُی ْر َج ُعا َن* روم ـ 22
للَّ ُ يَی ْب َدأُ لْ َخل َ
«خداست که خلق را نخست از عدم پدید آورد و باز بمرگ باز گرداند و در نهایت رجوع بـه
حضرت او خواهند کرد».
آنکه به این باورمندی مجهز باشد و مبدأ و مرجع هستی را ذات یگانة احدیت بدانـد ،طبیعتـاً در
زمینة هستی دارای نگرش و بینش ویژهییست که مبنـی بـر آن هسـتی از یگـانگیِ شـگفتیزای و
تنگاتنگی برخوردار میشود که گاه به گفتة استاد مطهری در کتاب «سیری در نهج البالغه»:
«هیچ زوایهای از زوایای وجود از او خالی نیست ،هیچ فقدانی در او راه ندارد ،تنها فقدانی که در
او راه دارد ،فقدانِ فقدان است و تنها سلبی که دربارۀ او صادق است سلب سلب است و تنها نفی و
نیستی که وصف او واقع میشود نفی هر نقص و نیستی از قبیل مخلوقیت و معلولیت و محدودیت و
کثرت و تجزی و نیازمندی است ،و باالخره تنها مرزی که او در آن مرز پا نمیگذارد مـرز نیسـتی
است ،او با همه چیز نیست و هیچ چیز بی او نیست ،داخل در هیچ چیز نیست ولی از هیچ چیـز هـم
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بیرون نیست .او از هرگونه کیفیت و چگونگی و از هر گونه تشبیه و تمثیل منزه است ،زیرا همة اینها
اوصاف یک موجود محدود و متعین و ماهیتدار است:
«م کل ش ء ال امقالرن و غيرکل ش ء ال امزيل »

()2

او با همه چیز هست ولی نه با این نحو که جفت و قرین چیزی واقع شود و در نتیجه ،آن چیز نیز
قرین و همدوش او باشد و مغایر با همه چیز است و عین اشیا نیست ولی نه به این وجه که از اشـیا
جدا باشد و وجودات اشیا مرزی برای ذات او محسوب شود.
«ليس ف الشيالء االج و ال عنهال اخالرب»

()1

او در اشیا حلول نکرده است ،زیرا حلول مستلزم محدودیت شی حلـول کننـده و گنجـایش
پذیری او است در عین حال از هیچ چیز هـم بیـرون نیسـت زیـرا بیـرون بـودن نیـز مسـتلزم نـوعی
محدودیت است.

«االن من الشيالء االلقهر لهال و لقدرْ عليهال و االنت الشيالء من االلخضا »

()9

مغایرت و جدائی او از اشیا به این است که او قاهر و قادر و مسلط بر آنهاسـت ،و البتـه هرگـز
قاهر عین مقهور و قادر عین مقدور و مسلط عین مسخر نیست و مغایرت و جدائی اشیا از او به این
نحو است که خاضع و مسخر پیشگاه کبریائی او میباشند و هرگـز آنکـه در ذات خـود خاضـع و
مسخر است (عین خضوع و اطاعت است) با آنکه در ذات بی نیاز است یکی نیست.
و در رابطه با همین جهان نگری است که «جرج جرداق» دانشمند عـالیقـدر لبنـانی در کتـاب
«شگفتیهای نهج البالغه» در مورد بینش علی (ع) از جهان و روش زیباپسـندانه و هنرمندانـة ارائـهی
این بینش عمیق با بیانی زیبا میگوید:
«ادب عنصر ریشه داری است در اندیشه ،حس ،خیال و ذوق که ادیب هنرمند را به همة هستی
در پهنة هماهنگی مطلقی پیوند میدهد و آنگاه از ژرفای نهادش به این یگانگی آهنگ میدهد و با
روش زیبائی از اثر پذیری آفرینش و روح هنرمند حقایقی را تجسم میبخشد.
بر عکس علم که پدیدهای تجزیه پذیر است ،هنر از وحدت و بساطتی کامل برخوردار اسـت ،و
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چون علم بر عناصر هستی از حیث وجود نگاه میکند بناگزیر آنها را از هم جـدا مـیکنـد ولـی هنـر
جدائی اجزای هستی را تجزیـهای ظـاهری مـیدانـد و حقیقـت آنهـا را برخاسـته از ریشـهیـی یگانـه
میشناسد و در پرتو اندیشهای اصیل ،بین همة اجزا وجود پیوندی کامـل احسـاس مـیکنـد .و ادب
چیزی جز این شمول همه جانبه نیست».

()2

علی بن ابیطالب (ع) در بـین گـروه ادیبـان و هنرمنـدان فکـر و خیـال و ذوق و شـعور و ادب،
پیشوای بزرگان این قوم از لحاظ دریافت و روش بیان است ،پیشوای ادیبان جاویدانی که به اختران
آسمان و ریگهای بیابان و امواج دریاها و پوشش طبیعت که جزئی از جهان جان آنهاست به ژرفی
مینگرد و همین جانهای جهانی و دریافتهای بارور اسـت کـه در پهنـة هسـتی نیروئـی یگانـه را در
مییابد که با قدرتی جاودانی از پهنة ازل تا بی کرانگی ابد دامن کشیدهاند.
میخائیل نعیمه که نمونة بارزی از احسـاس عمیـق یگـانگی را در ادب معاصـر نشـان مـیدهـد
میگوید:
«چگونه میتوان کسی را ادیب شمرد که ریشههای خود را در پهنة ازل و ابد احسـاس نکنـد و
آنچه را که گذشته و از این پس پدید میآید در نیابد؟
چنین احساس واال و زیبائی که همة کائنات را با وجود اختالف ظاهری آنها در شـکلی یگانـه
دریابد در آثار نوابغ هنر و ادب با وجود گونه گـونگیهـای موضـوعات بـه خـوبی پدیـدار اسـت
چنانکه آهنگ شاعر بزرگی را میشنویم که به زبان مسیح شعر میسراید و میگوید:
«بنگرید که چگونه زنبقها در کشتزار میروید؟»
ولی من میگویم ،مسیح و سلیمان با همة مکانت عظیمی که دارند آنها هم از همان زیبائی کلی
هستی بهرهورند و این آهنگ پر آوا که کائنات را در بر میگیرد حقیقتی عمیق را از ژرفای هستی
بر میانگیزد و به این پرسش پاسخ میدهد که زیبائی زنبقهائی که در کشتزار میرویـد از خـاک
است و سنگ و ابرها که چنین جمال پر جذبه ای را به چهره میگیرد و اگر آهنگی یگانه در همـة
پدیدههای وجود بر پا نبود و همة عناصر حیات بهم پیوندی استوار و همیشگی نمـیداشـت چنـین
شگفتی و نقشی پدید نمیآمد و این حقیقتی است که در مدار اندیشة ادیـبِ هنرمنـد مـیدرخشـد
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()2

گذشته از اینها در فلسفة اسالمی و در عقاید فالسفة بزرگواری که از این منـابع غنـی و فیـاض
الهی بهرهمند بودهاند ،باورمندی به وحدتی نمودار است که همة تردیدها را در مـورد انکـار وقـایع
پدیدهها و امورِ مترتب بر آنها زایل و نفی میدارد.
مسملة وحدت وجود از دیرباز در فلسفة اسالمی مطرح بوده و پاالیش یافتهتـرین و مـنقحتـرین
این بینش را میتوان در افکار «صدرالمتمالهین» بازیافت.
برای آنکه بدانیم چرا قرآن و دانشمندان مسلمان به وجود و دارائی ویژگییی به نـام زیبـائی در
پدیدههای طبیعی باورمندند ،آوردن این قسمت از عقاید بزرگ مرد میدان فلسـفه و عرفـان اصـیل
اسالمی (مالصدرا) ،از کتاب «مصطلحات فلسفی» ،خیلی ضروری و موجه مینماید.
اولِ ما صدر :صدر الدین در مورد اول ماصدر که حکما عقل و هیولی و ...گفتهاند ،گوید:
«اگر درست بنگریم و عالم وجود و موجودات و مراتب آنها را مورد بررسی قرار دهیم و توجه
کنیم که موجودات جهان وجود کالً پرتوی از ذات حق و شـئون الهـیانـد و اینکـه کلیـة اشـیا و
موجودات مختلف تطورات و حاالت و شئون یک وجودند ،در مییابیم کـه اول ماصـدر از حـق
متعال وجود منبسط است که بنام نفس رحمانی نامیدهاند .در همان وجود منبسط و نفـس رحمـانی
است که تجلی دوم حق بوده بصور مختلف در میآیـد و در هـر مرتبتـی حکمـی دارد ،در یـک
مرتبت مفارقات عقلیه و نفسیه است و در یک مرتبت اجرام فلکیه و عالم مثـال و در مرتبـت دیگـر
اجسام و عناصر است و «عباراتنا شتّی» و لیکن اصل یکی است که بر حسب قـرب و بعـد باصـل و
متبع بصور مختلف در شدت و ضعف و خست و شرف در آمدهاند».

()1

بسیط الحقیقه ـ از بیان موارد اطالق کلمة بسیط معلوم شد که بسیط الحقیقه موجودی است کـه
به هیچ نحو از انحا و به هیچ یک از اقسام ترکیب خارجی و ذهنـی مرکـب نباشـد ،نـه مرکـب از
اجزا خارجی مانند ماده و صورت و نه عقلی مانند جنس و فصل و نه اعتبـاری و نـه اتحـادی و نـه
مقداری و نه انضمامی نه علمی و نه وصفی و نه اسمی و نـه رسـمی و ایـن گونـه موجـود در عـالم
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()2

وجود یکی است و واجب الوجود بالذات و من جمیع الجهات است و کل االشیا است.

بسیط الحقیقه کل االشیاء ـ این قاعده یکی از قواعدی است که صدرا پایة آنرا بنا نهاده اسـت و
در تحت عنوان واجب گفته است که واجب الوجود بالذات واجب الوجـود مـن جمیـع الجهـات
است و در اینجا نیز گوید که واجب الوجود بالذات که بسیط الحقیقه است تمام اشیا است و تمـام
اشیا هم واجب الوجود است و بطور کلی گوید بسیط الحقیقه موقعی بسیط الحقیقه است که تمام
اشیا باشد بالفعل و گوید در این امر سرّ عظیمی است که فالسفه آنرا در نیافتهاند.
صدرا بر اساس این قاعده مسایل بسیاری را حل کرده و از جمله مسئلة هیوالی اولیست که در
عین بساطت و قوت محضه قابل تمام صور است و مورد تمام حوادث و تعاقب عـوارض و صـور
است .صدرا صورت و شکل قیاسی بدین طریق ترتیب داده و گوید.
هر بسیط حقیقی تمام اشیا وجودیه است.
واجب تعالی بسیط الحقیقه است از جمیع جهات و وجوه.
نتیجه آنکه واجب الوجود کل الوجود است کما آنکه کله الوجود است.
بیان کبری آنکه هویت بسیطة الهیه هرگاه تمام اشیا نباشد ناچار به بعضی از اشیا هست چـون
موجودست و بعضی دیگر نیست و بدیهیست که نتوانـد کـه هـیچ یـک از اشـیا نباشـد و دریـن
صورت که بعضی از اشیا هست و بعضی نیست الزم آید که ذات او متحصل القوام باشد از کون
چیزی و الکون چیزی دیگر و این امر مستلزم مرکب بودن ذات اوست ولو بحسب اعتبار عقلی از
دو حیثیت مختلف و این خالف فرض بسیط الحقیقه بودن آنست.
و به عبارت دیگر موجودی که به هیچ وجه از وجوه مرکب نباشد نه از ماده و صورت و نـه از
جنس و فصل و نه ترکیب اعتباری و انتزاعی و نه حقیقی خارجی از چنین موجودی نتوان چیزی را
سلب کرد مگر نقائص و اعدام ،زیرا سلب چیزی از چیـز دیگـر مسـتلزم تصـور مسـلوب اسـت و
موجب اثبات چیزی دیگر و هر امری که موضوع حکم سلبی قرار گیرد مرکب از دو امر خواهـد
بود یکی آنکه «خودش خودش» میباشد و دیگر آنکه شیئی مسـلوب نیسـت و ایـن امـر خـالف
بساطت است و چون از موجودی نتوان چیزی را سلب کرد پس تمام اشیا است توضیح آنکـه در
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قضیة «انسان الفرس است» و یا «مسلوبست از آن فرسیت» دو حیثیت هست یکی حیثیت انسانیت و
دیگری حیثیـت فـرس نبـودن یـا ال فرسـیت و آن قضـیة معدولـه و تمـام قضـایای معدولـة دیگـر
اینطورند در این صورت گوئیم:
حیثیت ال فرسیت آیا عین حیثیت انسانیت است یا غیر آن.
بنا بر فرض اول که حیثیت انسان بودن عین حیثیت ال فرس بـودن باشـد الزم آیـد کـه هرگـاه
معنی و ماهیت انسانیت تعقل شود معنی ال فرسیت هم تعقل شود و میان آن دو تالزم عقلی باشـد و
حال آنکه بالوجدان میدانیم که چنین نیست زیرا در موقع تعقل کردن انسان این معنی که او «لیس
بفرس است» تعقل نخواهد شد تا چه رسد به آنکه تعقل عینیت آندو شود.
زیرا اینگونه سلوب مطلق نمیباشد و سلب بحث نیستند بلکـه سـلب نحـوی از وجودانـد و در
مورد ما سلب الفرسیت از انسان سلب محض نیست بلکه سلب نحوی از وجود است و وجود بمـا
هو وجود عدم نیست و قوت و امکان چیزی هم نیست مگر آنکه در آن ترکیبی باشد و بنابر این:
هر موضوعی که مصداق برای ایجاب سلب محمول است «قضـیّة معدولـه» بنحـو مواطـات یـا
اشتقاق مرکب خواهد بود از موضوع و محمول سلبی زیرا:
هرگاه صورت موضوع و صورت محمول سلبی هر دو در ذهن حاضر شوند و نسبت میان آن
دو بررسی گردد در مییابیم که «ما به یصدق علی الموضوع» که مثالً در قضیة فوق صـدق مفهـوم
انسانیت بر مصداق خارجی باشد که عقد وضع است غیر از «ما به یصدق علیه انه لیس بکذا» اسـت
یعنی در مصداق دو حیثیت است یکی حیثیتی که مصحح صدق انسـان بـر او و در حقیقـت عقـد
وضع است و دیگری حیثیتی که مصحح عقد حمـل و سـلب فرسـیت از اوسـت اعـم از آن دو و
بالجمله مصداق عقد وضع با مصداق عقد حمل مغایرت دارند اعم از آنکه آن مغایرت بـر حسـب
خارج باشد از ماده و صورت یا بر حسب عقل باشد از جنس و فصل.
مثالً هرگاه گفته شود «زید لیس بکاتب» است صورت زید در عقل بعینه صورت لیس بکاتب
نیست و اال الزم میآید که زید از جهت آنکه زید است عدم و معدوم باشد.
بلکه این قضیّه ناچار مرکب از دو امر است یکی صورت زید و دیگر امریکه مسلوب است از
آن کتابت از قوت و استعداد که از نشان آن کتابت است ولیکن مسلوب بالفعل است از آن کتابت
یعنی کتابت بالفعل از آن سلب شده است در حالی که قوت کتابت در آن هست و همان مصـحح

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( ابداع و آفرینش زیبائی )  ..............................................................................................

424

سلب کتابت شده است و باالخره همـان قـوا و اسـتعدادات اسـت کـه مصـحح سـلوب اسـت در
موجودات و هر امری دو حیثیت دارد یکی آنچه بالفعل هسـت و دیگـر قـوت و اسـتعداد کـه بـر
حسب اعتبار و حیثیت امر موجود در آن درست است که حمـل شـود بـر آن محمـولی کـه مبـین
وضع موجودش باشد و سلب شود از او به واسطة حمل سلبی که مبین وضع غیر موجودش باشد نه
غیر موجود مطلق و سلب مطلق بلکه باعتبار قوت و استعداد موجودۀ در آن که مصحح حمل سلبی
فعلی است و در نتیجه وجودی که بسیط الحقیقه باشد و هیچ گونه ترکیبی در آن راه نداشته باشد نه
خارجی و نه ذهنیِ عقلی او حیثیت نقص وجودی نداشته باشد نتوان چیزی را از آن سلب کرد.
بنابراین هر موجود بسیط الحقیقه تمام اشیا است و ذات حق تعالی بسـیط الحقیقـه اسـت پـس
تمام اشیا است و از این جهت است که گفتهاند «البسائط لیس فیما اسـتعداد» زیـرا بسـائط مجـرده
فعلیات محضهاند و اگر فرض شود که دارای قوت و استعداد باشند بحکم آنکه ماده حامل استعداد
است که بحرکت تدریجی کون و فساد میپذیرد و الزم میآیـد کـه عقـول مجـرده در معـرض
حلول و عروض صور متعاقبه باشند و این معنی با فرض بسیط بودن آنها منافات دارد.
و بیان دیگر گوید وجود مطلق نزد عرفا عبارت از وجودی است که محصـور در امـر معـین و
محدود به حدود خاص نباشد و وجود مقید بر خالف آن محدود خاص است مانند انسان و قلب و
غیره و آن وجود مطلق تمام اشیا است بر وجه ابسط زیرا که محـدود بحـدی نیسـت و فاعـل هـر
وجود مقیدی است و مبدأ اوست هر فضیلت و کمالی اولی و الیق به آن کمالست از عالم بد پس
مبدا تمام اشیا باید تمام اشیا باشد بر وجه ارفع و تمام اشیا هم اوست چنانکه سـواد شـدید تمـام
سوادهای ضعیف موجود دون اوست بر وجه ابسـط و همـانطور کـه مقـدار عظـیم واجـد مقـادیر
کوچک است و واجد کل المقادیر است که دون اوست از جهت حقیقت مقداریـه نـه از جهـت
حدود و تعینات آنها که امور عدمیاند از نهایات و اطراف و همین طور هم تمام وجودات خاصـه
کل وجود فوق التمام بوده و آن تمام موجوداتست بنحو ارفع و اکمل و اشـرف و بالجملـه واجـب
()2

تعالی مبدا فیاض تمام حقایق و ماهیات است و بنابراین «فی وحدته و بساطته کل االشیا »

 2ـ کتاب یاد شده ،صص  23تا 11
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چند واژه

قبل از اینکه به بررسی نگرش قرآنی در مورد واقعیت و جلوههـای گونـاگون زیبـائی پرداختـه
باشیم ،جهت هر چه بیشتر روشن شدن مطلب موجه دانسته شد تا به بررسی معانیِ واژههایی بپردازیم
که قرآن با کاربرد آنان به ارائهی اندیشة زیبائی پرداخته است .هر چند نسبت روشن بودن واژهها به
علت تکرار در استعمال نزد اکثریت مردم معنای آنها روشن میباشد.
ممخذ ما در این کار بیشتر از همه «لغت نامه دهخدا»« ،فرهنـگ معـین»« ،فرهنـگ مصـطلحات
عرفا ،متصوفه و شعرا  ،آقای سید جعفر سجادی» و ...بوده است .اما اولین واژه:
جمال ... :ـ ع ـ زیبا بودن ،نیکو صورت و سیرت بودن.
 1ـ (امص ).زیبائی ،خوش صورتی« .فرهنگ معین» جمال ـ ظاهر کردن کمال معشوق است از
جهت استغنای از عاشق و نیز به معنای اوصاف لطف و رحمت خداوند است.
شاه نعمت اهلل گوید:
«جمال تجلی حق است بوجه حق برای حق و جمال مطلق را جالل است و این قهاریت جمال
است در هر جمالی جاللی دارد و هر جاللی او را جمالی است« .فرهنگ مصطلحات»
البته خوانندۀ محترم متوجه نوع بینش ویژهئی خواهد شد که در این بیان نغز پر مغز نهفته است و
نیز اختالف این بیان را با نظریة آنانیکه زیبائی را فقط پرتو انوار حق میدانستند .چه میان این دو نظـر
فرق بسیار است.
جمال ـ ج (ع مص) ـ خوب صورت و نیکو سیرت گردیدن( .منتهی االرب)( .اقرب الموارد).
زیبا بودن( .فرهنگ فارسی دکتر معین) .اورنگ .افژنگ( .یادداشت مؤلف).
در بحر الجواهر گوید :جمال بر دو معنی اطالق شود:
یکی از آنها معنیئی است که همگی مردم بدان آشنا میباشند .مثل صفا رنگ بدن و صورت
و نرمی پوست و غیر آن از آنچه ممکن است حاصل آید .و آن بر دو نـوع اسـت :ذاتـی و ممکـن
االکتساب .معنی دیگر جمال جمال حقیقی اسـت .و آن عبـارت از آن اسـت کـه هـر عضـوی از
اعضا آدمی چنانچه باید آفریده شود ،آفریده شده باشد ،از ماهیت و ترکیـب و مـزاج( .کشـاف)
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(اصطالح عرفانی) جمال در اصطالح صوفیه ،عبارت است از الهام غیبی که بر دل سالک وارد شد
و نیز بمعنای اظهار کمال معشوق از عشق و طلب عاشق آید .کـذا فـی بعـض الرسـایل و در شـرح
قصیدۀ فارضیه گفته :جمال حقیقی صنعتی ازلیست مر خدای تعالی را که در آغاز امر آنـرا در ذات
بیچون خود مشاهده فرمود به مشاهدۀ علمیه ،آنگاه اراده فرمود که شـاهد جمـال حقیقـی خـویش
باشد بر طریق عیان عینیه ،دو جهانرا آفریده تا آیینة جمال حقیقی خویش باشد بر طریق عیان ...و در
انسان کامل گوید :جمال حق تعالی عبارت است از اوصاف عالیه و اسما حسنای اوجـل شـانه بـر
سبیل عموم  .و اما بر طریق خصوص پس صفت رحمت و صـفت علـم و صـفت لطـف و نعـم و
صفت جود و رزاقیت و صفت نفع و غیر آنچه ذکر شده همگی از صفات جمال باشند .پارۀ دیگر
از صفات حق بین جمال و جالل مشترک باشند مانند صفت ربوبیت که به اعتبـار تربیـت و ایجـاد،
باسم جمال تعلق دارد و به اعتبار ربوبیت و قدرت متعلـق باسـم جـالل ،و همچنـین اسـت دو اسـم
مبارک اهلل و الرحمن بخالف الـرحیم کـه تعلـق او فقـط بـه اسـم جمـال اسـت .بـدان کـه جمـال
حق عز اسمه هر چند گوناگون باشد ولی در اصطالح بر دو نوع است :جمال معنوی و آن عبـارت
است از معانی اسما و صفات الهی ،و این نوع مختص باشد بـه شـهود حـق خویشـتن را و جمـال
صوری و آن عبارتست از این عالم مطلق که از آن بـه همگـی آفریـده شـدگان تعبیـر مـیشـود کـه
من حیث المجموع گوئیم این جهان و آنچه در اوست جمال و حسن مطلق باشد که به جلوههای حق
متجلی هستند و آن جلوهها بنام خلق خوانده شود ،و وجه تسمیة جلوه بخلق برای آنست که محقق
شود در عالم آفرینش جز حسن و نیکوئی چیزی دیگر جلوهگر نیسـت و نبایـد ،قـبح و زشـتی در
حکم مالحت و نمکین بودن جهان آفرینش است باعتبار جلوهگاه جمال الهی و تنوع جمـال .چـه
بسا باشد که اظهار زشتی خود نوعی از ابراز نیکوئی باشد ،تا در عالم وجود حفظ مراتـب مراعـات
گردد .و نیز باید دانست که زشتی در اشیا به اعتبار است نه بذات و نفس آن شیئی و از ایـن رو در
عالم زشتی یافت نشود مگر به اعتبار و نسبت ،پس حکم قبح مطلق از این جهان برداشته شود و باقی
نماند جز حسن مطلق ،چه زشتی گناه به اعتبار بازداشت و نهی از ارتکاب بـآن نمـودار مـیشـود و
زشتی بوی بد باعتبار کسی که بوی بد مالیم او نیست احساس شود اما در برابر جعل حسـن مطلـق
است و بس .و سوزاندن آتش باعتبار آنکه هر کـس در آتـش افتـد و سـوزد هـالک شـود بنظـر
مخلوق زشت و بد آید اما نزد سمندر همان پرنده که زندگانی او وابستة زیستن در آتش اسـت در

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( ابداع و آفرینش زیبائی )  ..............................................................................................

421

نهایت حسن و غایت نکوئی باشد.
پس آنچه آفریدۀ حق است از زشتی دور و سراپا حسن و نیکوئیست .چه همة آفریدگان صورت
حسن و جمال او تعالی شانه باشند .مگر خود ندیدهایکه لفظی نیکو در پارۀ از احوال بجزئی مناسـبتی
در نظر زشت آید و حال آنکه آن اصالتاً دارای جمیع محسنات لفظی و معنوی است.

و قالنال ن لاجاد اکمالل يدقل في لمحساس و لمعقال و لماهیام و لخيیالل  ،و الول و القیر و

لظالهر و لبالطن و لقال و لفعل و لصیارْ و لمعنی  .ن لَمیالل لمعنیای لیذی هیا عبیالرۀ عین سیمال و

صفالت نمال قتو لحق اشهادکمال لهال ال مال ه علي  .و مال مطلیق لشیهاد لهیال فغيیر مخیتو ایاللحق النی

ال اد لکل من هل لمعتقد ت ف را عتقالد ن عل مال ستحق يضالً سارۀ جمالل ه فصالر ظهار لَمالل
فيهال ظهار صاريال ال معنايال فالستحالل شهاد لَمالل لمعنای اکمالل اغير تعالل .
(از کشاف اصطالحات الفنون) به نقل از لغت نامة دهخدا.
اینجاست که به پهنهمندی دیدگاه الهی در زمینة زیبائی و زیبائی شناسی ،میرسیم و نیز به ژرفـا
و همه گیری پربار آن و اما واژهئی دیگر:
حسن ...:ع (امص 2 ).ـ زیبائی ،جمال ،نیکوئی  1ـ رونق ،فـرو  9ـ خوشـی ،خـوبی :حسـن
سیرت ،حسن خلق  2ـ ( )...کمال ذات احدیت نویسـنده در دنبـال ایـن معـانی در حـدود دوازده
سیزده ترکیب اسمی از واژه با معانی آن آورده است.
اینک ببینیم دهخدا در این معنا چه دارد:
حسن ،خ (ع حا مض) نیکوئی (ترجمان عادل) نیکـوی .نیکـی .بهجـت ،خـوبی جمـال .بهـا
ب :خوبروئی .زیبائی ،اورنگ .افژنـگ .غبطـت .رونـق( .نـاظم االطبـا ) فـرو  ،نزاکـت ،لطافـت،
خوشی( .ناظم االطبا ) ،درستی .صحت* .استواری .نقیض قبح .ج ،محاسـن ...بـر خـالف قیـاس،
صاحب آنند راج.
و بعضی حسن را به تناسب اعضا تفسیر کردهانـد و مـراد از آن حسـن آدمـیسـت در مطلـق
حسن و االطالق آن بر حسن بهار و حسن گلستان و حسن معاش و حسـن معـاد و حسـن سـعی و
حسن ظن و حسن تدبیر و حسن تردید و حسن طلب و حسن اتفاق و امثال آن نیز صحیح باشد.
بهر تقدیر ،شعله رنگ ـ تجلی ـ پرتو ـ تجلی فرهنگ ـ انور ـ پرده سوز ـ جانسوز ـ عالمسـوز ـ
تحیر سوز ـ حیرت افزا ـ بالانگیز ـ عالم آشوب ـ عـالمگیر ـ جهـانگیر ـ پرشـکوه ـ باالدسـت ـ
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بی پروا ـ مقید ـ بیباک ـ بیحساب ـ بیشرم ـ سنگین دل ـ سرکش ـ ستمکار ـ شوخ ـ شوخی جلـوه ـ
برق جوالن ـ پریزاد ـ روزافزون ـ دلکـش ـ دلجـوی ـ دالویـز ـ جـانفزا ـ غریـب ـ بـی مثـال ـ
بی شریک ـ جاودان جاوید ـ بی بقا ـ سبک پرواز ـ آشنارو ـ آشـنا نشـناس ـ جـوان ،خردسـال ـ
خداآفرین .ساخته ،بسامان ـ کامل .تمام از صفات آنست .و عروس ـ برق ـ شعله از تشبیهات آنست
(آنند راج)
 2ـ حسن ح (ع مص) خوب شدن( ،ترجمان عادل) نیکو گردیـدن ،صـاحب جمـال گشـتن،
نیکو شدن( .زوزنی) و (تاج المصادر بیهقی)
دهخدا در همین مورد به ارائهی بیش از صد گونه ترکیب پرداخته و گاه برخی را با مثال ذکـر
کرده است که چون ضرورتی جدی احساس نمیشد از آوردن آنها صرف نظر شد .و اما آن واژۀ
دیگر:
زینت =...ع .زمینه (امص).آنچه که بدان آرایش کنند ،پیرایه ،زیور «فرهنگ معین»
 2ـ زینت .ن (را) از زینه عربی ،آرایش .زیب آراستن .حلیه .زبرج .پیرایش .پیرایه .زخـرف( .از
یادداشتهای به خط مرحوم دهخدا) .ممخوذ از تازی آرایش و پیـرایش و بـزک و پیرایـه و طـراز و
جوهر و زیبائی و رونق و فرو و لباس و هر چیزی که بپوشاند برهنگی را .و زینـت بـارز و سـیم و
جواهر را پرمون گویند( .ناظم االطبا )
 1ـ زینه ن (ع ا) آرایش و آنچه بدان آرایند( .منتهی االرب)( .از آنند راج)( ،نـاظم االطبـا )( .از
اقرب الموارد) .آرایش (( )2ترجمان القرآن)( .دهار)
 9ـ زبرج ـ زر (ع ا) آرایش از نگار و جواهر و جـز آن .زبـرج مزبـرج :مـزین( .منتهـی االرب)
زینت و آرایش از قماش و جواهر( .غیاث اللغـات) .آرایـش( .مهـذب االسـما )( .بحـر الجـواهر).
زینت از وشی یا گوهر و مانند آن( .اقرب الموارد).
زینت از وشی یا گوهر و مانند آن! و این لحن از جوهری است( .تاج العروس) .زینت از وشـی
و جز آن( .متن اللغه).
آرایش از نگار و جواهر و جز آن( ،ناظم االطبا ) // .زبرج دنیا زینت دنیا است( .ازدهار) زبـرج
دنیا در فریب و آرایش دنیا است.
در حدیث از حضرت علی (ع) آمده« :دنیا در چشـم ایشـان جلـوه کـرده و «زبـرج دنیـا» آنـرا
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فریفته( .از تاج العروس)
 // ...زبرج از هر چیز( :نوع) نیکوی آن چیز است ،و هر چیز نیکوئی را زبـرج گوینـد( .از تـاج
العروس).
 2ـ زخرف :زر (ع حا مص) کمال خوبی از هر چیزی ...معنی اصـلی زخـرف کمـال خـوبی
چیزیست و یا اینکه معنی اصلی آن زر است و این معنی متخذ از آنست( .از محیط المحیط) .کمال
آراستگی و نیکوئی هر چیز( . ...ترجمة قاموس) حسن (نیکویی)( .دهار) (از نهایة ابن اثیر).
 //خوبی سخن به آرایش درو ( .آنند راج)( .منتهـی االرب)( .از محـیط المحـیط)( .از اقـرب
الموارد).

 //سخن باطل که به ظاهر آراسته و درستنما باشد .و بدین معنی اسـت در سـورۀ انعـام «يُیاح
ض ُه ْم ِل اَی ْع ٍ
ف لَْق ْ
ال» یعنی اینان به یکدیگر اباطیلی را آراسـته ظـاهر مـیگوینـد (از قـرب
ض ُز ْقُر َ
اَی ْع ُ
الموارد)( .از محیط االرب).
 //آراسته و آبدار از هر چیز( .آنند راج)( .منتهی االرب)!...

 //زخرف زیور پیرایش شده (ساخته شده) است و بدین مناسبت طـال را نیـز زخـرف گوینـد.
ت ِمن ُز ْقر ٍ
ف)2(»...که در قرآن آمده به معنای بیتی است از طالی پیراسته( .از مفردات راغب).
«...اَیْي ٌ ْ ُ
 //نقش و نگار زرین ( )1و بدین معنی است زخرف در این حدیث« :لیم يیدقل لکعبی حتی میر
لزقرف ممح » یعنی (پیغمبر (ص)) درون کعبه نرفت تا اینکـه فرمـان داد نقـش و نگـار را از (در و

دیوار) کعبه محو کردند( .از منتهی االرب).
معانییِ دیگری نیز برای این واژه بعضی از قاموسها ذکر کردهاند که نظر به قرابتی کـه بـا معـانی
بیان شده دارند از تطویل کالم خودداری شد.
امید که اینکار توانسته باشد و بتواند ما را در ارائهی بهترِ نگرش قرآن در زمینة زیبـائی و زیبـائی
شناسی یاری نماید!

 2ـ سورۀ  ، 23آیة 39

قرآن و واقعیت زیبائی
قبالً به صورت اجمالی آمد که قرآن برای زیبائی واقعیت برونی قایل میباشد و آنـرا از طریـق
نمودار ساختن موضوعیت خودش و گاهی همراه با ویژگیها و یـا بازتابهـای احساسـی آن مـورد
ارائه قرار میدهد.
آنچه درین زمینه قابل دقت است مسئلة تفکیک زمینههای زیبائیست از جانب ما به زیبائیهای
تکوینی (طبیعی) و زیبائیهای هنری ،و همان گونه که آمد جوهرۀ هیچ کدام را هنوز نتوانسـتهایـم
درست شناسائی نمائیم هر چند در مقابل هر یکِ از انواع آن ،عکس العملهایی از ما بروز میکند.
ما به زیبائیهای طبیعی به گونهئی مینگریم که بیشتر خـارج از حیطـة اقتـدار مـا بـوده و نیـز از
جاللتِ عظیمتری برخورداراند .اغلب در برابر زیبائیهای طبیعی روح انفعالیِ شـدیدتری بـه خـود
میگیریم که در مقابل زیبائیهای هنری کمتر میتوان از آن اثـری یافـت و بـالعکس ،مـا در برابـر
زیبائیهای هنری ،به دیدهئی بیشتر تحسینآمیز نگاه میکنـیم کـه حتمـ ًا بـا ایـن دیـد بـه طبیعـت و
زیبائیهایش نگاه نخواهیم کرد.
این تفکیک در نگرش قرآنی وجود ندارد و تنها آنگاه که زیبائی را از چشمانـداز انسـان نگـاه
میکند با واقعیت گراییئی سخت غنامند از بازتابهای حسی آن سخن میرانـد .ولـی همیشـه ایـن
حقیقت در روش نگرش و بیان قرآن وجود دارد که با وصفِ توصیف و ارائهی زیبـائی ،نخسـت
آنرا واقعی میداند و لطفی که خالق هستی از منبع فیض وجود و رحمـتش بـه مخلوقـات خـویش
بخشیده است و ثانیاً آنرا نمایشی هنری از هنرمندیهای الهی قلمداد میدارد.
به بیانی دیگر ،همة زیبائیها در قرآن هنریست ،چه خدا از هنرنمـائی خـود سـخن مـیرانـد
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آنجا که میگوید:

فء و منالفِ و ِم ْنیهال تَأْ ُكلُا َن * و لَ ُكم فِيهال جم ٌ ِ
ِ ِ
يحا َن
الم َقلَ َق َهال لَ ُك ْم ف َيهال د ْ ٌ َ َ َ ُ َ َ
َو ْْلَن َع َ
ين تُ ِر ُ
الل ح َ
َ ْ َ ََ

ِ
ين تَ ْس َر ُحا َن * نحل  1و 4
َو ح َ

«و چهار پایان را برای انتفاع شما نوع بشر خلقت کرد تا از خود به موی و پشم آنها دفع سـردی
و گرمی کرده و فوائد بسیار دیگر برید و از شیر و گوشتشان غذای مـمکول سـازید و هنگـامی کـه
شبانگاه برگردند یا صبحگاه بیرون روند زیب و افتخار شما باشند و »...و نیز در این آیة:
لدنْیيال َكم ٍالء أَنزلْنال ِمن َّ ِ
یالت ْْلَر ِ ِ
إِنَّمال مثَل ل ِ
ِ
یالس
لس َمالء فَیال ْقتَیلَ َ اِی نَیبَ ُ ْ
َ َ ُ َ
ْحيَالْ ُّ َ َ َ َ ُ َ
یل لنَّ ُ
ض م َّمیال يَأْ ُك ُ
ِ
ِ
یت َو ظَی َّین أ َْهلُ َه ییال أَنیَّ ُه ی ْیم قَییالد ُرو َن َعلَْيی َه ییال* ...
ض ُز ْق ُرفَی َه ییال َو َّزيَّینَ ی ْ
یالم َحتَّییى إِ َذ أ َ
َقی ی َذت ْْل َْر ُ
َو ْْلَنْی َع ی ُ
سورۀ یونس ـ 12
«محققاً در مثل زندگانی دنیا به آبی ماند که از آسمانها فرو فرستادیم تا بآن باران انـواع مختلـفِ
گیاهِ زمین از آنچه آدمیان و حیوانات تغذیه کنند بروید تا آنگاه که زمین از خرمی و سبزی به خود
زیور بسته و آرایش کرده و مردمش خود را بر آن قادر و متصرف پندارند»...
خدا در آیة نخست با بیانی رسا نه تنها از واقعیت زیبـائی و ابـداع آفـرینش هنـری خـویش داد
سخن میدهد که شنونده و بیننده را با تصاویری زیبـا از ،طبیعـت حیـوانی و نیـز زیبـائیهـایی کـه
میشود در رابطه با استفادۀ از حیوانات مورد بروز قرار گیـرد ،مواجـه مـیسـازد .و در آیـة دیگـر،
تابلوئی زیبا و ملموس از طبیعت نباتی را فرا راه نظارۀ انسان قرار میدهد.
همان گونه که از ارائهی این دو آیه و سایر آیات ارائه شده بر میآید ،درین بیان ،آن تفکیـک
بینش و نگرش وجود ندارد ولی در عوض ،تذکر و ارائهی این آیات دارای غایتی بس ارجمنـد و
الهی است که خواهد آمد.
این ویژگیها در نگرش قرآن هرگز مانع واقعیت نگری نسبت به انواع زیبائیها نشـده و قـرآن
جای جائی از زیبائیهای مختلفی سخن میراند که گاه نمونههایی از زیبائیهای هنری ـ انسـانی را
نیز دارد .این نمونهها میتوانند بیشتر در ارائهی نظر ما کمک نمایند.
ِ
اهال َو ِزينَةً َو يَ ْخلُ ُق َمال َال تَی ْعلَ ُما َن * نحل ـ 4
َو لْ َخ ْي َل َو لْبِغَ َ
ْح ِم َير لتَی ْرَكبُ َ
الل َو ل َ
و اسب و استر و حمار را برای سواری و تجمل مسخر شما گردید ،چیزی دیگری هم که شما
هنوز نمیدانید برای شما خواهد آفرید.

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( قرآن و واقعیت زیبائی ) 422  .................................................................................................

در این آیه نه تنها مسئلة زیبائی مطرح است که مسئلة «تجمل» و «تزئین» مورد بحث میباشد .در
آیة بعد نوع دیگری از همین نمونه را بدست میدهد:
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
سییانَی َهال َوتَی َیر
َّر لْبَ ْحی َیر لتَ یأْ ُكلُا م ْن ی ُ ل ْ
َو ُهی َیا لییذي َسییخ َ
َح ًمییال طَ ِريًّییال َوتَ ْسییتَ ْخ ِر ُجا م ْن ی ُ حلْيَ یةً تَیلْبَ ُ
ْك *...نحل ـ 22
لْ ُفل َ
«او خدائی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت (ماهیان حالل) آن تغذیه کنید و
از زیورهای آن استخراج کرده و تن را بیارائید و کشتیها و »...و باز:
ِ
ِ
ٍ
إِ َّن للَّی َ يی ْد ِقل لَّی ِیذين آمنُییا و َع ِملُیا َّ ِ ِ
یالر يُ َحلَّی ْیا َن
لصییالل َحالت َجنَّییالت تَ َْی ِري مین تَ ْحت َهییال ْْلَنْی َهی ُ
َ َ َ
ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َسال ِوَر ِمن َذ َه ٍ
الس ُه ْم ف َيهال َح ِر ٌير* حج ـ19
ب َو ل ُْؤل ًُؤ َو لبَ ُ
ف َيهال م ْن أ َ
«آنانیکه ایمان به خدا آوردند و نیکوکار شدند و البته همه را در داخل بهشتهائی گردانـد کـه
زیر درختانش نهرها جاری است و در آنجا طال و مروارید بر دست زیور بندند و تن به جامة حریـر
بیارایند».
که در همین یک آیه قرآن به ارائهی چند نمونه از نمودهای زیبائی میپردازد.
باز قرآن متوجه زیبائیهای خاص انسانی بوده و همان گونه که در آیهئی قـبالً آمـد بـه زیبـائی
انسانی به عنوان واقعیت معترف بوده منتها آنرا تنها در زن متجلی ندیده و مردان را نیـز ازیـن نعمـت
بهرهمند میداند .قرآن ضمن بیان هدفمندانة داستان حضرت یوسف (ع) دارد که:
ت ُك َّل َو ِح َدٍْ ِّم ْنی ُه َّن ِس ِّكينًال َو
ت إِل َْي ِه َّن َو أَ ْعتَ َد ْ
ت ل َُه َّن ُمتَّ َكأً َوآتَ ْ
ت اِ َم ْك ِرِه َّن أ َْر َسلَ ْ
فَیلَ َّمال َس ِم َع ْ
ِ
ِ
ش ًیر إِ ْن َهی َذ
الُ لِلَّ ِ َمیال َهی َذ اَ َ
ْن َح َ
قَاللَت ْق ُر ْب َعلَْي ِه َّن فَیلَ َّمال َرأَيْینَ ُ أَ ْكبَی ْرنَ ُ َو قَطَّ ْع َن أَيْديَی ُه َّن َو قُیل َ
يم * یوسف ـ 92
إَِّال َملَ ٌ
ك َك ِر ٌ
«چون (زلیخا) مالمت زنان مصری را دربارۀ خود شنید فرستاد و از آنها دعوت کرد و مجلـس
بیاراست و باحترام هر یک بالش و تکیهگاهی بگسترد و بدست هر یک کاردی (و ترنجـی) داد و
(از یوسف) تقاضا نمود که به مجلس این زنان در آ ،چون یوسف را زنان مصـری دیدنـد زبـان بـه
تکبیر گشودند و دستها (به جای ترنج) بریدند و گفتند تبارک اهلل که این پسر نه آدمی اسـت بلکـه
فرشتة بزرگ حسن و زیبائیست».
و همان گونه که مشاهده میشود ،قرآن افزون به بیان و ارائهی واقعیتهـای مختلـف و متنـوع
زیبائی ،گاه از روانشناسی زیباپسندی ،گاه از روانشناسی اجتماعی و ...پرده بـر مـیدارد .در داسـتان
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یوسف (ع) از روانشناسی زیبائیپسندی پرده میگیرد که در مـورد زلیخـا ایـن حـس بـه انحـراف
کشیده شده و خود را به جنسیت نزدیک میدارد.
در فصلهای پیشین آمد که آنانی که عوامل تشدید کنندۀ بزیبائی را به جای موضوعیت زیبائی
میگیرند دچار لغزشی سخت اشتباه انگیز شده و اغلب ندانسته زمینـههـا و انفعـاالت و احساسـات
دیگری را بجای حس زیبائی گرفتهاند.
بیان قرآن در مورد داستان یوسف میتواند راهنما و معیار دقیقی باشد برای کسانیکه میخواهند
با باریکاندیشی این زمینههای بسیار نزدیک بهم را از یکدیگر بازشناسند .قرآن صریحاً بـه نمـودار
ساختن حس زیباپسندی زنان مصر در رابطه با دیدن یوسف میپردازد و نیز ،میهمـانی زلیخـا را بـه
عنوان زمینهئی استداللی جهت فطری بودن ـ و یا الاقل ناخود آگاهانه و غیر قصد و ارادی بـودن ـ
گرایش زلیخا به یوسف ،نسبت شدت تبارز و تظاهر زیبائی وی ارائه میدهد کـه ایـن اسـتدالل بـه
قوت اثبات میشود.
از اینها اگر بگذریم از سخنان گوهربار موالی متقیان علی (ع) چنین در میابیمکه نه تنها زیبائیهای
طبیعی واقعیت دارند که آنها را خداوند برای اثبات قدرت خـویش و تنبـه ،آفریـده اسـت آنجـا کـه
در خطبة  24نهج البالغه میگوید:
«پدیدههای آفرینش را به شگفتی بیافرید ،برخی را جاندار و برخی را بیجان ،گروهی را بیجنبش
و گروهی را در چرخش و با نازککاریهای آفرینش ،براهینی روشن بر توانائی بیپایانش برپاداشت،
بدانسان که خردها بزرگیش را پذیرفتند و در برابر فرمانش تسلیم شدند ،دالیل یگـانگیش در گوشـها
آواز میدهند و ما را به پذیرش یکتائیش میخوانند.
و پرندگان گوناگونی بیافرید که در شکافهای زمـین و درههـای ژرف و سـتیغ کوههـا آشـیان
گیرند با پرهای رنگارنگ و اندامهای گوناگون که مهار فرمان او را بگـردن دارنـد و بـا پروبالهـای
خویش در هوای گشاده و فضای گسترده پرواز میکننـد و آنهـا را بـا همـة شـگفتیهـایی کـه در
آفرینش خود دارند بدون نمونه و نقشة قبلـی بیافریـد و بـر استخوانهایشـان پـردههـائی از پوسـت و
گوشت فروکشید و برخی از آن پرندگان را بجهت سنگینی اندام از پرواز در اوج هوا بازداشت تـا
در نزدیکی زمین به پرواز درآیند و پروبال هر دسته را به رنگی بیافریـد و نگارهـائی در آنهـا پدیـد
آورد و با صنعت دقیق خویش هـر یـک را در قالـب رنگـی ریخـت کـه در رنگـی دیگـر در آن
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نیامیخت و طوق رنگین بپرندهای بخشید که از رنگهای دیگر ممتاز گردید.
و از شگفتانگیزترین آفریدههای او طاووس است که پیکرش را در نهایت اعتدال بیاراست و
رنگهایش را به نیکوترین گونه ،بنگاشت بالهایش را بـه هـم پیوسـت و دمـش را بـه درازی کشـید
که چون به سوی جفـتش روی آورد آن دم را چـون چتـری بگشـاید و از آن سـایبانی بـر سـرش
بسازد ،همچون کشتیبانی که بادبان کشتی را بهر سوی بگشاید ،حیوانک به رنگهایش بنـازد و بـه
آهستگی و فخر میخرامد تیغ بالهایش گویا از سیم خام است و بر پرهایش دایـرههـائی رنگـین از
طالی ناب و پارههای زبرجد که اگر بالهایش را به گیاهان مانند کنی ،مثل دسته گلی رنگ برنگ
است و اگر به جامهای تشبیه کنی بمانند پارچههای پر نگار و قماش رنگین یمنـی اسـت و اگـر بـه
زیورها مانند شوند همچون نقرههای سپیدگونهای است که گوهرها بر صفحة مرصعش بدرخشـد،
مستانه و شادمان میخرامد و بر دم و بالهایش مینگرد و از زیبائی پیراهنش بـه قهقهـه مـیافتـد و از
رنگهای زیبا به خنده میآید ولی چون به پاهایش نگاه میکند به ناله میافتد و بانگ بر مـیآورد و
میگرید ،گویا فریادرسی میجوید و برای نالههای دردناکش گـواهی مـیخواهـد زیـرا پاهـایش
باریک و زشت است مانند پای خروسی که نه سپید و نه سیاه باشد و از ساقهایش خارهائی پنهان بر
آمده است.
افسری سبز رنگ و پر نقش و نگار بر فراز بالش برخاسته و برآمدگی گـردنش بماننـد ابریقـی
است زیبا و کشیده و بلند که تا زیر شکمش با رنگی سـبز و تنـد کشـیده شـده ،همچـون حریـری
رنگین که به مانند آینه صیقل یافته ،گویا خود را به چادری سیاه پیچیـده کـه از بسـیاری شـادابی و
خرمی سبز گونه و از شکاف گوشش خطی بباریکی سر قلم بدرخشش گلی سفید کشـیده شـده
که در متن سیاه میدرخشد ،و از هر رنگی در پیکر خود بهرهای یافته و با شادابی به آن رنگها جال
و درخشندگی داده است تا رنگها بهتر به جلوه افتد ،همچون شکوفههائی پراکنـده بـدون آنکـه از
قطرۀ باران و تابش آفتاب پرورش یافته باشد و گاه پرهایش میریزد و جامـهاش از تـن مـیافتـد و
پیدرپی پرهایش همچون برگهای درخت میریزد ولی بجایش پرهائی دیگر میروید و چندان بر
میآید که به چهرۀ نخسین باز میگردد ،بدانسان که با رنگهای پیش اختالفی ندارد و رنگی در غیر
جای خویش پدید نمیآید.
و اگر به یکی از موهای نازک پرهایش نگاه کنی گاهی سرخ گلرنگ و گاهی سبز زبرجدی

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( قرآن و واقعیت زیبائی ) 410  .................................................................................................

و زمانی زرد طالئی بنظر می آید ،پـس چگونـه دریافتهـای ژرف انسـان را تـوان درک ایـن همـه
شگفتیهاست و چگونه اندیشهها میتواند به عمق این همه زیبائی فرو رود؟ و یا زبان ستایشگران
به توصیف نظم هـای دقـیقش بپـردازد؟ خیالهـا از درک کـوچکترین جزئـی از ایـن همـه زیبـائی
ناتوانست و زبانها از بیان این همه هنرمندی الکن.
پس پاک است پروردگاری که خردها از ستایش یکی از آفریـدگانش ناتواننـد بـا اینکـه ایـن
آفریدهای که در برابر چشمها جلوه میکند پدیدهای محدود است که از نقشها و نگارهائی ترکیب
یافته و زبانها نتوانند به وصفش بپردازند و به شایستگی به شناختش نایل آیند.
پس پاک است پروردگاری که پیکر جانورانی کوچک همچون مورچـه و پشـه و حیوانـاتی
بزرگ همچون فیل و نهنگ را بیاراست و مقرر فرمود که هر جنبندهای کـه روحـی در پیکـر دارد
بسرانجام مرگ رسد و نابودی فرجام کارش باشد».
این عنوان را با آوردن آیهئی از سورۀ زخرف که در رابطه با پندار گرائیهای مشرکین نسبت بـه
خداوند صورت گرفته است و خداوند از روان شناسی اجتماعی نازپروردگان و بـه قـول امروزیهـا
«نازک نارنجیها» پرده بر میدارد خاتمه میبخشیم:
ِ ِ
أَومن يینَ َّ ِ ِ ِ
ص ِالم غَْيی ُر ُمبِي ٍن* زخرف ـ 24
شأُ في لْحلْيَة َو ُه َا في لْخ َ
ََ ُ
«آیا کسی که به زیب و زیور پرورده میشود (مانند دختران) و او در خصومت از حفظ حقوق
خود عاجز است چنین کسی (الئق فرزندی خداوند است؟)».
تفاوت زیبائی و خیر در نگرش قرآن

قبالً در بخشهای گذشته از مسئلة اخالق گفتگو شد و ما علت ایجاد ،چگونگی ارزیابی مسایل
اخالقی و ...را مختصراً شرح دادیم .اینک برای اینکه نزد همگان روشن شده باشد که قـرآن طبـق
ویژگی الهیش به ارائهی واقعیت و حقیقت ناب میپردازد و در روش ،نگرش و بیان :آن پریشانی و
در هم برهمی وجود ندارد ،به بررسی تفاوت میان روش ارائهی زیبائی و خیر میپردازیم.
در قرآن «خیر» همیشه متوجه زمینههای الهی ـ انسانی میباشد .و همانطور که همگان میدانند او
را در رابطه با عملکرد «انسان ـ خدا ـ انسان» مورد ارزیابی قرار میدهد.
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این ویژگیِ روش ارزیابی اخالق ،منحصر به روش قرآن است و ما هرگز در زمینههای اخالق
اجتماعی ملل و اقوام دیگر از آن اثری یافته نمیتوانیم .چه اخالق در میان ملل و اقوام دیگـر بیشـتر
رابطة انسان با انسان و احیاناً انسان با خدا رابطه با جمع را دارد .اما قرآن برای انسان به طور مشخص،
و در رابطة با خدا نیز به معاییر اخالقی معتقد است .و لذا اگر «موسی(ع)» را مییـابیم کـه در رابطـه
ِ
یت نَیْفسی سـر مـیدهـد ،مبنـا خداسـت
با عملکرد منحصر بفرد خویش نالة وا اسفا و فریاد :نّی ظَلَ ْم ُ
و انسان نباید در این رابطه از مبنای فطـرت و جـوهرۀ اصـلی سرشـت خـویش منحـرف شـود ،بـه
همان گونه که نباید در برابر همسرشت و همگون خویش از نظر جـوهر عملـی بـه فسـاد و تبـاهی
کشیده شود.
این آیات میتوانند بیانگر دیدگاه قرآن در مورد خیر اخالقی و میزان قرب و بعـد آن از مسـئلة
زیبائی و نیز روش زیبائی شناسی باشند:
ِ
ِّما ِْلَن ُف ِس ُكم ِّم ْن َق ْي ٍر تَ َِ ُدو ُ ِعن َد للَّ ِ إِ َّن للَّ َ اِ َمال
يما َّ
لص َ َْ َو آتُا َّلزَكالَْ َو َمال تُی َقد ُ
َو أَق ُ
تَی ْعملُا َن ا ِ
ص ٌير* بقره ـ 221
َ َ
«و نماز بپا دارید و زکات بدهید و بدانید که آنچه بـرای خـود پـیش مـیفرسـتید در نـزد خـدا
خواهید یافت .که محققاً خداوند به هر کار شما آگاه است».
در سورۀ هود این واقعیت را به گونة ملموستری چنین بیان میدارد:
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
الس أَ ْش ییيَ َالء ُه ْم َو َال َتی ْعَثی ی ْیا فِ ییي ْْل َْر ِ
ض
س ییا لنَّی ی َ
َو يَی یال َقی ی ْیام أ َْوفُ ییا لْم ْكيَی ی َالل َو لْمي ی َیز َن االلْق ْسی ی َو َال َتیْب َخ ُ
ت للَِّ َقيیر لَّ ُكم إِن ُكنتم ُّم ْؤِمنِين و مال أَنَال علَي ُكم اِحِف ٍ
ِِ
يظ * هود  41و .44
ين * اَِقيَّ ُ
ٌْ ْ ُ
َ َ َ َْ َ
ُمْفسد َ
«ای قوم در سنجش وزن وکیل عدالت کنید و به مردم کم نفروشـید و در زمـین بـه خیانـت و
فساد برنخیزید* که آنچه خدا بر شما باقی گذارد و (برکت بخشد) بهتر است (از آن زیادتی که بـه
خیانت به دست میآورید) اگر واقعاً به خدا ایمان دارید (این نصیحت وظیفة مـن اسـت ولـی اگـر
عصیان کردید دیگر) من نگهبان شما (از عذاب خدا) نیستم».
َو َال تَ ْشتَی ُرو اِ َع ْه ِد للَّ ِ ثَ َمنًال قَلِي ً إِنَّ َمال ِعن َد للَّ ِ ُه َا َق ْيی ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَی ْعلَ ُما َن * نحل ـ 31
«و عهد خدا را به بهائی اندک نفروشید که آنچه نزد خداست اگر بفهمید بسیار شما را بهتـر (از
آن منفعتی) است که به نقض عهد بیابید».
باز در سورۀ توبه خیر را در رابطه با ارزیابی عملکرد انسانی و حسن بازگشت به پاکیها و اعراض
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از بدیها چنین بیان میدارد:
يَ ْحلِ ُفا َن اِالللَّ ِ َمال قَیاللُا َو لََقی ْد قَیاللُا َكلِ َمیةَ لْ ُك ْفی ِر َو َك َف ُیرو اَی ْعی َد إِ ْسی َ ِم ِه ْم َو َه ُّمیا اِ َمیال لَ ْیم يَینَیاللُا َو َمیال
یك َقْيی ًیر لَُّه ْیم َو إِن يَیَتی َالَّ ْیا يُی َع ِّیذاْی ُه ُم للَّی ُ َعی َذ اًال
نَی َق ُما إَِّال أَ ْن أَ ْغنَ ُاله ُم للَّ ُ َو َر ُسالُ ُ ِمن فَ ْ
ضلِ ِ فَیِإن يَیتُااُیا يَ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ض ِمن ولِ ٍّي و َال نَ ِ
يمال فِي ُّ
صي ٍر * توبه ـ32
لدنْیيَال َو ْْلق َرْ َو َمال ل َُه ْم في ْْل َْر ِ َ َ
أَل ً
«(منافقان) قسم به خدا یاد میکنند که حرف کفر بر زبان نیاوردهاند چنین نیست البته سخن کفر
گفته و پس از اظهار اسالم کافر شدند و همت بر آنچه موفق بر آن نشدند گماشتند (یعنی همت بر
قتل رسول و اخراج او و هر گونه فساد در دین او گماشتند ولی موفق نشدند) آنها به جای آنکـه از
آن بینیازی که به فضل خدا و رسول نصیب آنها شد شکر گویند در مقام انتقام و دشمنی برآمدند
اکنون هم اگر باز توبه کنند بر آنها بهتر است و اگر روی از خـدا بگرداننـد آنهـا را خـدا در دنیـا و
آخرت به عذاب دردناک معذب خواهد فرمود و دیگر در همة روی زمین یک نفر دوسـتدار و
یاوری بر خود نخواهند یافت*».
اگر از آوردن آیههای بسیار زیاد مشابه آنچه آمد صرف نظـر نمـائیم ،حتمـاً در ایـن چنـد آیـه
متوجه تفاوت معیارهای شناخت زیبائی و خیر در زبان قرآن شدهایم .چه قرآن زیبائی را به صورت
عینی و مشهود مورد نگرش قرار میداد و خیر را از طریق بررسی اعمال انسانی در رابطـه بـا معـاییر
ایمانی (ارزشمدارانه) به ارائه مینشیند.
آنچه پیش از ورود به بحثی دیگر در زمینة خیر باید ذکر نمود اینسـت کـه نبایـد تصـور کـرد،
قرآن درین زمینه دارای سیستم معین و بستهییست که هرگز از آن نمیشود بیرون رفت .البته چنین
نیست چه قرآن خیر را در زمینههای متنوع دیگری از جمله در زمینة خـود بررسـی و قضـاوت نیـز
آورده است آنجا که میگوید:
ِ
ِِ
ين* یوسف ـ  42و یا:
 ...فَالللَّ ُ َق ْيی ٌر َحالفظًال َو ُه َا أ َْر َح ُم َّلر حم َ
ِ
ين * مائده ـ  222و یا:
َ ...و ْرُزقیْنَال َو أ َ
َنت َق ْيی ُر َّلر ِزق َ
ِ
ين* آل عمران ـ  211و یا:
اَ ِل للَّ ُ َم ْاَال ُك ْم َو ُه َا َق ْيی ُر لنَّالص ِر َ
 ...أَو ي ْح ُكم للَّ ُ لِي و ُها َق ْيیر ل ِ ِ
ين * یوسف ـ 41و  ...و در حقیقت میخواهد همین
َ َ ُ َ
ْحالكم َ
ْ َ َ
محدودیتها را بشکند.
و بــاز دریــن محــدوده بــاقی نمانــده و زمینــه را از زبــان ابلــیس در مــورد علــت ســجده بــر آدم
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چنین میآورد:

الل أَنَال َق ْيی ٌر ِّم ْن ُ َقلَ ْقتَنِي ِمن نَّال ٍر َو َقلَ ْقتَ ُ ِمن ِطي ٍن* ص ـ  34و یا :
قَ َ
یالل أَنَیال َق ْيی ٌیر ِّم ْنی ُ َقلَ ْقتَنِیي ِمین نَّیال ٍر َو َقلَ ْقتَی ُ ِمین ِطیي ٍن *
یك قَ َ
قَ َ
یَ َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
الل َمال َمنَی َع َ
یك أ ََّال تَ ْس ُ
اعراف ـ 21
اینجا برتری ذاتی را با واژۀ خیر بیان داشته و چنان مینماید که شیطان اصالت وجودی را با خیر

کرداری مالزم شمرده باشد!
اما با وجود اینکه قرآن متوجه روش عالیِ نگرش به مفاهیم زیبـائی خیـر و حقیقـت مـیباشـد،
چنان نیست که زمینههای «تصدیقی» آنها را از حیطـة «علـم» و «عقـل» دور نگهداشـته و دسترسـی
عقالئی به آنها را انکار نماید.
از جانبی ،تجارب اجتماعی ،تاریخی ،سیاسی و ...میتواند اثبات نمایـد کـه برخـی زمینـههـای
اخالقی از نظر علمی «خیر» یت و ارزشمند بودنشان چیزیست درست و موجه ،منتهی قـرآن ،در
بند زمان و مکان نیست و باگذشتن از مرز زمانها و مکانها تصدیق «خیر» یت و ارزشمدارانه بودن
برخی زمینهها را مینماید .چنانکه در این آیات میتوان مشاهده کرد:
ِ
ِ
ِ
ب َول َْه ٌا َول َّ
ْحيَالُْ ُّ
ين يَیتَّی ُقا َن أَفَ َ تَی ْع ِقلُا َن * انعام ـ91
َوَمال ل َ
لدنْیيَال إَِّال لَع ٌ
َلد ُر ْْلق َرُْ َق ْيی ٌر لِّلَّذ َ
«دنیا جز بازیچة کودکان و هوسرانی بیخردان هیچ نیست و همانا سرای دیگـر اهـل تقـوی را
نیکوتر است آیا تعقل و اندیشه در این (گفتار) نمیکنند*»
و نیز در آیة:
ِ
ض َهی َذ ْْلَ ْدنَیى َو يَی ُقالُیا َن َسیيُیغْ َف ُر لَنَیال
ف ِمن اَی ْع ِید ِه ْم َق ْل ٌ
فَ َخلَ َ
یالب يَأ ُ
ْقی ُذو َن َع َیر َ
یف َوِرثُیا لْكتَ َ
ِ
ْق ُذو ُ أَلَم يی ْؤ َق ْذ َعلَي ِهم ِّميثَال ُا ل ِ
ْكتَ ِ
ْح َّق
ض ِّمثْیلُ ُ يَأ ُ
َوإِن يَأْتِ ِه ْم َع َر ٌ
ْ
الب أَن َّال يَی ُقالُا َعلَى للَّ إَِّال ل َ
ُْ
ِ
ِ
َو َد َر ُسا َمال فِي ِ َو َّ
ين يَیتَّی ُقا َن أَفَ َ تَی ْع ِقلُا َن * اعراف ـ 243
لد ُر ْْلق َرُْ َق ْيی ٌر لِّلَّذ َ
«پس از آنکه اخالف و بازماندگان که وارث کتابی آسمانی شدند و متاع پست دنیا را گزیدند
(و هر گناه که کردند) گفتند ما بخشیده خواهیم شد و چنانچه مثل دیگـری از آن متـاع (دنیـا) کـه
یافتند باز بیابند و برگیرند آیا از آنان پیمان کتاب آسمانی گرفته نشد که به خدا جز حـرف حـق و
سخن راست نسبت ندهند و درس گیرند و آنچه در کتابست؟ و منـزل ابـدی آخـرت و نعمتهـای
بهشتی برای مردم پرهیزگار بهتر (از متاع فانی دنیا) است ،آیا تعقل نمیکنند*»
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ِ ِ
یالال و ج ِ
ِ
الهی ُدو اِیأ َْم َا لِ ُك ْم َو أَن ُف ِسی ُك ْم فِییي َسیبِ ِ
يل للَّی ِ ذَلِ ُكی ْیم َق ْي ی ٌیر لَّ ُكی ْیم إِن
نفی ُیرو ق َفالفًییال َو ث َقی ً َ َ
ُكنتُ ْم تَی ْعلَ ُما َن * توبه ـ 22
«برای جنگ با کافران سبکبار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا به مال و جـان جهـاد کنیـد،
این کار شما را بسی بهتر خواهد بود اگر مردمی با فکر و دانش باشید*»
َو َال تَ ْشتَی ُرو اِ َع ْه ِد للَّ ِ ثَ َمنًال قَلِي ً إِنَّ َمال ِعن َد للَّ ِ ُه َا َق ْيی ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَی ْعلَ ُما َن * نحل ـ 31
در هر یک از این آیات مشاهده میداریم ،زمینة بررسیِ عقلـی و علمـیِ موضـوع خیـر از چـه
منطق نیرومندی برخوردار میباشد و نیز از چه معاییر عقالئییی جهت اثبات «خیریـت» و حقانیـت
موضوعات مورد ادعا بهرهمند است!
این عنوان را با آوردن آیهئی که در آن به اندیشههایی ناب ،تلطیف شده و ژرف در زمینههـای
«زیبائی»« ،خیر» و «تعقل» میتوانیم دسترسی یابیم ،خاتمه میبخشیم.
در این آیه امکان بازیافت تعقلی «حقانیت» و «خیرِ» الهی مورد اذعـان و تصـدیق و اثبـات قـرار
گرفته است.

ٍ
ِ
ْحيَییالِْ لی ُّیدنْیيَال َو ِزينَتُی َهییال َو َمییال ِعن ی َد للَّ ی ِ َق ْي ی ٌیر َو أَاْی َقییى أَفَ ی َ
َو َمییال أُوتيییتُم ِّمیین َشی ْیيء فَ َمتَییال ُ ل َ
()2
تَی ْع ِقلُا َن * سورۀ قصص ـ آیة 41

تفاوت زیبائی و «حق» و خیر در نگرش قرآن

بررسی مسئلة «حق» و حقیقـت در قسـمتهای گذشـته مـا را از تفصـیل و اطالـة کـالم در زمینـة
دیدگاه قرآن بینیاز ساخته است چه بهمانگونه که آمد :بررسی حقیقت با تعقل و تفکـر صـورت
میگیرد و تمیز خیر و شرِ اخالقی با معاییر ارزشی و از زیبائی نیز با حدس .حال میبینیم کـه قـرآن
در این مورد چه نظری دارد.
اوالً در هیچ جای قرآن نمیتوانیم دریابیم که گفته شده باشد زیبائی و خیر از یک مقولهاند و یا
 2ـ و آنچه از نعمتهای این عالم به شما داده شده متاع و زیور بی قدر زندگانی دنیاست( ،اما) آنچه به نزد خدا است بسیار
برای شما بهتر و باقی تر است اگر فهم و عقل کار بندید.
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زیبائی و حق از یک سنخاند و نیز ادعا نشده است که طریق درک این مقولهها یکجور مـیباشـد
همان گونه که ادعا نشده حقیقت و خیر یک مقولهاند.
این دقت تا آنجا مراعات شده است که وقتی در زمینهئی از حقیقت خیر اخالقی سخن به میان
میآید ،فحوای کالم تا آنجا روشن و تردیدزدای اسـت کـه هـر خواننـدۀ نـازکبینـی را متوجـه
میسازد که مراد ،درست و حقیقی بودن رابطة عمل و بازده آنست و به زبانی دیگر اثبات حقیقـت
خیر بودن عمل است .این آیهها بیانگر همین واقعیت میباشند.
َّ ِ
ِ
ْحی َّیق َو
ين آتَی ْيینَی ُ
یاله ُم لْكتَی َ
یالء ُه ْم َو إِ َّن فَ ِري ًقییال ِّمی ْنی ُه ْم لَيَ ْكتُ ُمییا َن ل َ
لیذ َ
یالب يَی ْع ِرفُانَی ُ َك َمییال يَی ْع ِرفُییا َن أَاْینَی َ
ُه ْم يَی ْعلَ ُما َن * بقره ـ224
ت [راه و درسـتی و
گروهی که ما بر آنها کتـاب فرسـتادیم (یهـود و نصـاری) محمـد و حقانیـ ِ
حقیقت روش و پیام] او را به خوبی میشناسند بدان گونه که فرزندان خـود را ولـیکن گروهـی از
آنان از راه عناد حق را کتمان میکنند در صورتی که علم بدان دارند*» و یا:
ِ
ِ
ْح َّق َو أَنتُ ْم تَی ْعلَ ُما َن * بقره ـ 21
ْح َّق اِاللْبَالط ِل َو تَ ْكتُ ُما ل َ
سا ل َ
َو َال تَی ْلب ُ
«حق را به باطل مپوشانید تا حقیقت را پنهان سازید و حال آنکه به حقانیت آن واقفید*»
نمونههای زیادی از اینگونه آیات را میتوان بدست داد ،که هر یکِ از آنـان «حـق» بـه معنـای
اثبات درستی خیر بودن عمل است .آیات دیگری هم وجود دارد که مفاهیم دیگری را در همـین
مورد بدست میدهند ،این آیه را میتوان نمونهوار قرائت کرد:
َّ ِ
ِ
یك ُهی ُیم
یك يُی ْؤِمنُییا َن اِی ِ َو َمیین يَ ْك ُفی ْیر اِی ِ فَأُولَئِی َ
یالب يَی ْتیلُانَی ُ َحی َّیق تَِ َوتِی ِ أُولَئِی َ
ين آتَی ْيینَی ُ
یاله ُم لْكتَی َ
لییذ َ
لْ َخ ِ
الس ُرو َن * بقره ـ 212
«کسانیکه کتاب بر آنها فرستادیم آنگاه کتاب را خوانده و حق خواندن را (در مقـام عمـل) نیـز
بجای آوردند آنان اهل ایمانند و آنها که به کتاب خـدا کـافر شـدند و نسـبت بـه آن حـقشناسـی
نکردند آن گروه زیانکارانند*»
در این آیه «حق» معنای دیگری دارد که ذهن خامکار نمیتواند در برخورد اول آنرا مساوی با
درستیِ درک بداند ،لکن اندک توجهی میتواند ذهن را در بازیافت این واقعیت کمک نماید.
خداوند میگوید :تالوتِ گروه نخست از نظر «باورمندی» به حقانیتِ الهی آیـات آن و نیـز از
نظر «علم» به حقایق آن مطابق واقع بوده از این رو باورمند بدان شدند.
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این قسمت از سخنان تلخیص شدۀ استاد محمد تقی جعفری از کتاب «علم در خدمت انسـان»
شایان توجه میباشد:
در حدود  141آیة قرآن کلمة حق با مشتقات مختلف آن ذکر شده است ،این آیـات از جنبـة
موضوعاتی که مفهوم حق را تفسیر میکند به گروههای مختلفی تقسیم میگردد:
 9ت جهان طبیعت حق است

ت
« »22آیــه در مــورد حقیقــت بــودن جهــان طبیعــت از قبیــلَ« :لَی ْیم َتی َیر َ َّن هَ َقلَی َیق َّ
لسییما َ
ْح ِّق».
َو الَْر َ
ض اِالل َ
«آیا نمیبینی خداوند آسمانها و زمین را بحق آفریده است؟»
در این آیات که با ترکیبات گوناگون حقیقت بودن و برای حقیقـت خلـق شـدن تمـام جهـان
هستی بیان شده است دو هدف مهم را میتوان از کلمة حق در این آیات استفاده کرد:
یکی اینکه :جهان هستی آنچنان که مکتب ایدهآلیسم گمان میکند مولـود ادراک مـا نیسـت،
بلکه این آیات میگویند :جهان هستی با قطع نظر از ادراک و فهم انسان دارای حقیقت و واقعیـت
است ،زیرا صریحاً این آیات بیان میکنند که این دستگاه با عظمت آفریده شدۀ خدا میباشد و این
آفریده شدن و آفریده شده حقیقت است.
دوم اینکه :این آفرینش هدف بزرگی را در دنبال دارد ،و چنین نیست که خداوند این جهان را
برای خوشآیندی خودش آفریده باشد ،هماهنگی که در دستگاه مشاهده میشود و مورد تصدیق
تمام قلمروهای علمی است با نظر به اینکه جهان نمیتواند ازلی بوده باشد «زیرا که مقتضای مـاده و
حرکت همین است» داشتن هدف برای این جهان ضروری است.
خالصه در این گروه از آیات حقیقت و واقعیت به معنـای اصـطالحی کـه در گذشـته گفتـیم
تفکیک نشده است بلکه حق مذکور در آیات فقط در مقابل باطـل و بـیهـدف بـودن و پنـداری
بودن میباشد.
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 2ت مبدأ اعلی (خدا) حق است

ْح َّیق» اطـالق
در حدود « »29آیه کلمة حق به خداوند گفته شده است مانند «َفیتَعاللَ هُ ل َْملِی ُ
ک لَ
حق به خداوند به معنای ثابت و دارای واقعیت است ولی تفاوتی که این حق بـا حـق بـودن جهـان
طبیعت دارد این است که حق بودن خداوند به طور مطلق میباشد زیـرا تحـولی بـرای او راهیـابی
ندارد که از نقص به تکامل یا از کمال به نقص حرکت کند ،و به طور عمومی تحول و تغییر بـرای
او قابل تصور نیست در صورتی که تحول با اشکال گوناگون در طبیعت جهان هستی تضمین شده
است.
 7ت آئین حقیقی که به توسط پیشوایان مافوق الطبیعه تبلیغ شده است حق است

در حدود « »31آیه مادۀ «حق» به معنای این است که آئینهایی که خداوند متعال در دورانهـای

مختلف به توسط پیامبران عظام به مردم ابال کرده است واقعیت داشته و باطل نبودهاند ماننـدُ « :ه َیا
َّ
ْح ِّق» (آن خدائیست که پیغمبر خود را برای هدایت و ارائهی دیـن
سالَ ُ اِاللْ ُهدی َو دي ِن ل َ
لذی َْر َس َل َر ُ
حق فرستاده است) بدون شک مقصود از حقیقت در این قسم از آیات بیان مصالح و مفاسد انسانها
و آنچه که شایستة فطرت و کالبد مادی و پدیدۀ روحی آنهاست میباشد.
 ...در تمام آیاتی که از قسم مزبور است حقیقت را به معنای واقعیت قابل عمل معرفی مـیکنـد
یعنی اصول و احکام ادیان حقه در گذشته و دین مقدس اسالم تا ابد واقعیتهای مربوط به انسان را
ابال کردهاند ،و انسانها میتوانند از این واقعیتها بهرهبرداری نمایند.
 1ت حقیقت به معنای عمومی

در حدود « »14آیه حقیقت به معنای عمومی آن منظور شده است.
در این آیات حقیقت به معنای مطلق ثابت بوده و بعضی از افراد آن را متذکر داشته است .مانند:
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ام يُی ْعر ُ َّ
ِ
س هذ اِال لْ َح ِّق».
ذين َکَف ُ
ضل َ
« َو يَ َ َ
رو َعلَ لنّالر َلَْي َ
(روزی که کفار به آتش عرضه میشوند و به آنان گفته میشود :آیا این آتش برای شـما حـق
نیست؟ یعنی شما سزاوار این آتش نیستید؟)
 3ت حقیقت به معنای عمومی با اشاره به نسبی بودن آن

در حدود « »21مورد حقیقت به همان معنای عمومی استعمال شـده اسـت باضـافة اینکـه نسـبی

بودن آن را در بعضی از موارد مانند شناسائیها و ارزیابی تذکر داده است مانند « َو میال قَی َد ُر و هَ ح َّیق
قَی ْد ِر » (خداوند را مطابق واقعیت او تقدیر نکردند) و بعید نیست که قرآن از نسبی بودن حقیقت کـه
به همان مقدار تطبیق شدن با واقع را حقیقت نامیده است تفکیک مابین «شیئی برای ما» و «شیئی فی
نفسه» را نیز گوشزد فرماید.
آنچه از بررسی این قسمت از آیات بر میآید اینست که با همة ژرفاندیشی پیروان قـرآن در
مورد هستی و یا نگرش توحیدی قرآن ،باز هم میان مقوالت حق و خیر و زیبائی از جهـت تعقیـب
واقع گرایی در بینش و روش تفاوت وجود دارد.
این مسئله را که قرآن زیبائی را کامالً مقولهیی حدسی و زیباپسندانه میداند ،میشود از طریقی
دیگر نیز مورد تممل قرار داد ،مبنی بر اینکه بررسی داریم آیا قرآن به همان گونه که در زمینة کشف
قوانین الهیِ حاکم بر طبیعت ـ اعم از جماد و نبات و حیوان و انسـان و ...ـ بـه تفکـر ،تعقـل و تفقـه
ترغیب و تشویق میدارد ،و باز بررسی داریم ،آیا قرآن به همان گونه که در زمینة دریافـت حقـایق
امور اخالقی ،انسانی ـ الهی دستور به تعقل و تفکر و دانش میدهد در زمینة زیبائی شناسی نیـز ایـن
ترغیب را دارد یا خیر؟!
آنچه از بررسی در این زمینه بر میآید واقع مطلب اینست که قرآن به چنین دستوری و تشویق
و ترغیبی نمیپردازد! این مطلب معنای آن را نمیدهـد کـه زمینـة تصـدیق واقعیـت زیبـائی را نیـز
نمیتوان با تعقل و تفکر بدست آورد چه این قسمت اصوالً مربـوط بـه زمینـة زیباپسـندانة زیبـائی
نیست بلکه مربوط میشود به زمینهئی دیگر!
اینکه تصدیق زمینة زیبا از چه طریقی صورت میبندد ،خود مسئلهیی جالب میباشد ،لیکن در
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نهایت تحلیل ،شخص از روی فهم حضوری نسبت به حس زیباپسندیِ تبلور یافته در نزد خویش،
عقالً زمینة واقعی زیبائی را تصدیق و یا انکار میدارد.
اینکه در صورت اذعان به واقعیت زیبائی نیازی به درک حضوری احساس زیبائیِ تبلـور یافتـه
در نزد شخص ،چه ارجحیت منطقی دارد و اصوالً چرا به چنین امری تکیه دارد و نیـز اصـوالً چـرا
اختالفی در زمینة برداشت واقعیتی غیر شخصی و ثابت وجود داشته باشد ،موضوعی است که بدواً
تا حدی نزد ذهنیتهای نپخته موجه جلوه میدارد اما همین که توجه داشت این مسئله تنها مربوط
به زیبائی نیست و انسانها ،با داشتن درجات مختلف علمی ،از یک واقعیت عینی برداشتهای متفاوت
دارند ،نظر به پرورش ذهنیت زیباپسندی و وجود اختالفات شدیدتر در ایـن زمینـه اخـتالف نظـر،
طبیعی و عکس آن (توافق نظر) شگفتیآفرین خواهد بود.
برای اینکه این عنوان را ببندیم آنرا با آوردن نمونة ارائه شدۀ دیگری از زیبائی در آن با این آیـة
زیبا و پر محتوی خاتمه میبخشیم:
َن فِي ُكم رس َ ِ ِ
يع ُك ْم فِي َكثِي ٍر ِّم َن ْْل َْمی ِر ل ََعنِیت ْ ِ َّ
یب إِلَ ْیي ُك ُم
ال للَّ ل َْا يُط ُ
َو ْعلَ ُما أ َّ ْ َ ُ
ُّم َولَك َّین للی َ َحبَّ َ
ِ
ِ
ِ
یك ُهی ُیم َّلر ِش ی ُدو َن *
صییيَال َن أُولَئِی َ
سییا َا َو ل ِْع ْ
ِْْل َ
يمییال َن َوَزيیَّنَ ی ُ فییي قُیلُییاا ُك ْم َوَكی َّیرَ إلَی ْیي ُك ُم لْ ُك ْفی َیر َو لْ ُف ُ
()2
الحجرات ـ 3
قرآن و هدف زیبائی

گفتن ندارد که در بینش الهی هستی و خلقت دارای آغازی و انجامیست و آن بدایت آفرینش
و این نهایت ،بهرهمند از غایتی سخت آگاهانه ،ارزشمدارانه و الهی میباشد .قبالً نیز آیـاتی چنـد از
قرآن را در همین مورد ارائه دادیم.

ِِ
ين * انبیا ـ 24
َو َمال َقلَ ْقنَال َّ
الء َو ْْل َْر َ
ض َو َمال اَی ْيینَی ُه َمال َالعب َ
لس َم َ

 2ـ و بدانید رسول خدا در میان شما هست ...اگر در بسیاری امور رأی شما را پیروی کند خود به رنج و زحمت میافتد
ولیکن خدا (بلطف خود) مقام ایمان را مح بوب شما گردانید و در دلهایتان نیکو بیاراست [آنرا زینت و زیبائی قلب شما
قرار داد تا بکشش زیبائی و محبوبیتش شما را جذب نماید] و کفر و فسقِ معصیت را زشت و منفور در نظرتان ساخت
[آنرا زشتی و زنگاری قرار داد که نسبت نفرت ،از آن کراهت داشته و از خویشتن بزدائیدش] و اینان به حقیقت اهل
صواب و هدایتند.
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«ما آسمان و زمین و آنچه بین زمین و آسمان است ببازیچه نیافریدیم*» و یا:
لسمالء و ْْلَرض و مال ایيینیهمال ا ِ
الط ً  * ...ص ـ 13
َو َمال َقلَ ْقنَال َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
«ما آسمان و زمین و هر چه بین آنهاست بازیچه و باطل خلق نکردهایم*» و یا این آیه:
أَفَ َح ِس ْبتُ ْم أَنَّ َمال َقلَ ْقنَال ُك ْم َعبَثًال َو أَنَّ ُك ْم إِلَْيینَال َال تُی ْر َج ُعا َن * مؤمنون ـ 221
«آیا چنین پنداشتید که ما شما را به عبث و بازیچه آفریدهایـم و (پـس از مـرگ) هرگـز بـه مـا
رجوع نخواهید کرد؟*»

نسال ُن أَن يُی ْتی َر َك ُس ًد * القیامه ـ 94
سُ
ب ِْْل َ
أَيَ ْح َ
«آیا آدمی میپندارد که او را مهمل از تکلیف و ثواب و عقاب گذارند [او را به حـال خـودش

گذاشتهاند] و غرضی در خلقتش منظور ندارند*»
این آیهها و نظایر آنها همه حاکی از آن است که در بینش الهی خلقت از هدفمندییـی الهـی
برخوردار است و به قول قرآن:
َن للَّ َ َقلَ َق َّ ِ
َم تَی َر أ َّ
ْح ِّق »
لس َم َالو ت َو ْْل َْر َ
ض اِالل َ
«أَل ْ
«خلقت «آسمانها» و زمین به حق است و برای هدفی و متحرک در طریقی».
َو للَّ ُ َقلَ َق ُك َّل َد اٍَّة ِّمن َّم ٍالء فَ ِم ْنی ُهم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى اَطْنِی ِ َوِمی ْنی ُهم َّمین يَ ْم ِشیي َعلَیى ِر ْجلَ ْیي ِن َو
ِ
ِ
شالء إِ َّن للَّ َ َعلَى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِیدير * لََّقی ْد أَنزلْنَیال آي ٍ
َّ
یالت
َ َ
ٌ
م ْنی ُهم َّمن يَ ْمشي َعلَى أ َْراَ ٍ يَ ْخلُ ُق لل ُ َمال يَ َ ُ
ْ
ٍ َّ ِ
شالء إِلَى ِ
ص َر ٍط ُّم ْستَ ِق ٍ
يم * نور  21و 24
ُّمبَیيِّینَالت َو لل ُ يَی ْهدي َمن يَ َ ُ
«و خدا هر حیوان را از آب آفرید (و انواع گوناگون ساخت) که بعضی بر شکم روند و برخی
بر دو پای و برخی بر چهارپا حرکت کنند و خدا هر چه خواهد بیافریند که حق به قدرت کامله بـر
همه کار تواناست* همانا ما آیات و ادلة بسیار روشن (برای هدایت عموم خلق) فرستادیم و خدا هر
که را خواهد براه راست هدایت میکند*»
و یقیناً نظر به اینکه این خلقت «حق» است و هدفدار و جهتدار ،نهایتاً به سوی حق و آفریدگار
خویش برخواهد گشت ،به سوی حق مطلق و خیر مطلق و زیبائی مطلق و:...
ت و ْْلَرض اِاللْح ِّق و ص َّارُكم فَأَحسن صارُكم و إِلَي ِ لْم ِ
َقلَ َق َّ ِ
ص ُير * تغابن ـ9
لس َم َالو َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
«خداوند زمین و آسمانها را به حق آفرید و شـما آدمیـان را بـه زیبـاترین صـورت برنگاشـت و
بازگشت همة خالئق به سوی اوست*»
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با این مایة از بینش نمیتوان نگرش قرآن و اسالم را به زیبائی غیر هدفمندانه پنداشت و هر چند
ـ به همانگونه که در گذشته آمد ـ احساس زیبائیپسندی در جوهرۀ خـویش هـیچ گونـه غایـت و
هدفی ندارد اما در تممل ،تصدیق و تحلیل و تعلیل این احساس و خاسـتگاه آن هـدفی بـس عـالی،
ژرف و الهی نهفته است .هدفی که در جهت خدمت انسان قرار داشته و برآنست تـا او را از طریـق
درک آیات الهی به خدا نزدیک نماید.
برای بازیافت هدف زیبائی در قرآن میشود از چند راه داخـل شـد .بـدین ترتیـب کـه آیـات
مربوطة به آن را از زاویههای مختلف مورد ارزیابی و تحقیق قرار داد و بینش و نگرش قـرآن را در
مورد هدفمند بودن زیبائی ،شناسائی کرد.
با استفاده از این روش ،متوجه میشویم که قرآن در برخی آیات بـا وجـود اذعـان بـه واقعیـت
زیبائی آنرا نه تنها به عنوان هدف قبول ندارد که به صـورت غیـر مسـتقیم آنـرا وسـیلهئـی الهـی در
خدمت انسانها و روانهای خدا جوی معرفی میدارد :آنجا که میگوید:
َّ ِ
و ِْ
یالك
ين يَی ْد ُعا َن َرایَّ ُهییم اِاللْغَی َدو ِْ َو ل َْع ِشی ِّیي يُ ِري ی ُدو َن َو ْج َه ی ُ َوَال تَی ْع ی ُد َع ْيینَی َ
سی َ
یك َم ی َ لییذ َ
َ
ص یب ْر نَی ْف َ
ِ
ِ
ِ
ْحيَالْ ُّ
لدنْیيَال َوَال تُط ْ َم ْن أَ ْغ َفلْنَال قَیلْبَ ُ َعن ذ ْك ِرنَال َو تَّیبَ َ َه َا ُ َوَكال َن أ َْم ُیرُ فُی ُرطًیال *
َع ْنی ُه ْم تُ ِري ُد ِزينَةَ ل َ
سورۀ کهف ـ 14
«و همیشه خویش را با کمال شکیبائی به محبت آنانکه صبح و شام خدا را میخوانند و رضـای
او را طلبند وادارکن و یک لحظه از آن فقیران چشم مپوش که بـه زینـتهـای دنیـا مایـل شـوی و
هرگز با آنانکه ما دلهای آنها را از یاد خود غافل کـردهایـم و تـابع هـوای نفـس خـود شـدند و بـه
تبهکاری پرداختند متابعت مکن*» و یا:
ْحيَالِْ ُّ
یك ثَی َا اًیال َو َق ْيی ٌیر أ ََمی ً *
ل َْم ُ
یالت َّ
الت َق ْيی ٌیر ِعنی َد َراِّ َ
لصیاللِ َح ُ
لدنْیيَال َو لْبَالقِيَ ُ
الل َو لْبَینُا َن ِزينَةُ ل َ
کهف ـ 24
«مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست و (لیکن) اعمال صالح که تا قیامت باقی است نزد
پروردگار بس بهتر و عاقبت آن نیکوتر است*»
در آیة دیگری از سورۀ احزاب گرایش به زیبائیهای مورد تفاخرِ دنیا ـ که در جوهرۀ خویش
چیزی جز ایجاد حس زیباپسندی و تفاخر نـدارد ـ را مـورد کـم لطفـی قـرار داده آنـرا زمینـهئـی
میشمارد که در جهت فساد حیات انسانی قرار دارد:
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ِّع ُك َّن
يَییال أَيیُّ َه ییال لنَّبِ ی ُّیي قُ ییل ِّْلَ ْزَو ِج ی َ
ْحيَ ییال َْ ل ی ُّیدنْیيَال َو ِزينَتَی َه ییال فَیتَی َع ییالل َْي َن أ َُمی یتی ْ
یك إِن ُكن ییتُ َّن تُی ی ِر ْد َن ل َ
ُس ِّر ْح ُك َّن َس َر ًحال َج ِمي ً * احزاب ـ  14و نیز:
َوأ َ
لصی َ َْ و آتِیين َّلزَكیالَْ و أ ِ
ِ
و قَیر َن فِیي ایيیاتِ ُك َّن و َال تَیبی َّیرجن تَیبی ُّیرب ل ِ ِ ِ
َط ْع َین
َ َ َْ َ َ َ
ُُ
َ ْ
َ
َْالهليَّیة ْْلُولَیى َو أَق ْم َین َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
س أ َْه َل لَْبیْيت َو يُطَِّه َرُك ْم تَطْ ِه ًير * احزاب ـ 99
لل َ َو َر ُسالَ ُ إنَّ َمال يُ ِري ُد لل ُ ليُ ْذه َ
ب َعن ُك ُم ِّلر ْج َ
«ای پیامبر! به همسرانت بگو« :اگر طالب زندگی دنیا و زینت آن هستید ،بیایید تا از آن برخوردارتان
کنم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم».
«در خانههایتان بمانید و به شیوۀ جاهلیت پیشین (با زینتهای خود) ظـاهر نشـوید و نمـاز را بـر پـا
دارید و زکات بدهید و خدا و رسولش را اطاعت کنید خداوند میخواهد پلیـدی را از شـما اهـل
بیت دور کند و چنانکه باید و شاید شما را پاک سازد».
در این دو آیه افزون بر اینکه زیبائی را برای انسـان بـه عنـوان هـدف نمـیپـذیرد و اعـراض از
اینگونه گرایشها را توصیه می دارد ،گرایش بـه اینگونـه نگـرش را نکـوهش کـرده و بـه تحلیـل
روانشناسی زیباپسندانه و اجتماعی زن نیز پرداخته است.
علی (ع) نیز ـ که خود قرآن ناطق و اسالم مجسمی است ـ گاهگاهی از اینگونه شـیرینکاریهـا
دارد .مثالً آنجا که در خطبة یک صد و پنچاه و سه میفرماید:

همهال لعدون و ن عل غيرهال ،و ن لنسالء همهن زينة لحيالۀ
لسبال ّ
 ...ن لبهال م ّ
همهال اطانهال ،و ن ّ
لدنيال و لفسالد فيهال ،ن لمؤمنين مستکيفان ،ن لمؤمنين مشفقان ،ن لمؤمنين قال فان.
اما این دیدگاه و این روش بیان هدفمند بودن زیبائی همیشه در همین سرحد باقی نمانده گـاهی

از روشنی بیشتری برخوردار میشود ،چنانکه در این آیهها میخوانیم:
ِ
ض َمی َد ْدنَ َالهال َو
أَفَیلَ ْم يَنظُُرو إِلَى َّ
لس َم ِالء فَی ْاقَی ُه ْم َكْي َ
یف اَیَنیْيینَ َالهیال َو َزيَّینَّ َالهیال َو َمیال ل ََهیال مین فُی ُیروٍب * َو ْْل َْر َ
ِ ِ
ِ
ِ
يج * تَیب ِ
ص َرًْ َو ِذ ْك َر لِ ُك ِّل َعْب ٍد ُّمنِ ٍ
يب * ق ـ 4ـ 4
أَلْ َقْيینَال ف َيهال َرَو س َي َو أَنبَْتینَال ف َيهال من ُك ِّل َزْوٍب اَِه ٍ ْ
«آیا منکران آسمان فراز خود نمینگرند که ما چگونه بنای محکم اساس نهادهایم و آنرا به زیور
ستارگان درخشان آراستهایم و هیچ شکافی و خللی در آن راه ندارد* و زمین را نمینگرند که آنرا
بگستردیم و در آن کوههای استوار بیفکندیم و هر نوع گیاه با حسن و طـراوت از آن برویانـدیم*
این دالئل قدرت در آسمان و زمین موجب بصیرت و تذکر برای هر بندهایست که به توبه از گنـاه
و غفلت رو بدرگاه خدا آرد*»
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از این دستة از آیات که بگذریم میتوانیم آیاتی روشنتر را نیز مطالعه داریم که مستقیماً بـرای
زیبائی و خلقت آن از جانب حق مربندگان را هدفی مقرر داشته است .این آیـات را در ایـن مـورد
نظر اندازی میداریم:
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
سیانَی َهال َو تَی َیر
َّر لْبَ ْح َر لتَیأْ ُكلُا م ْنی ُ ل ْ
َو ُه َا لذي َسخ َ
َح ًمیال طَ ِريًّیال َو تَ ْسیتَ ْخ ِر ُجا م ْنی ُ حلْيَیةً تَیلْبَ ُ
ضلِ ِ َو ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن * نحل ـ 22
ْك َم َا ِق َر فِي ِ َو لِتَْبتَیغُا ِمن فَ ْ
لْ ُفل َ
«و هم او خدائی است که دریا را برای شما مسخر کرد تا از گوشت (ماهیان حـالل) آن تغذیـه
کنید و از زیورهای آن استخراج کرده و تن بیارائید و کشتیها در آن برانید تا از فضل خـدا روزی
طلبید ،باشد که شکر خدا را بجای آرید*» و نیز این آیه:
ِ
ب فُییر ٌ ِ
ِ
یل تَیأْ ُكلُا َن
یالب َو ِمین ُك ٍّ
ُج ٌ
ت َسیال ٌش َش َیر اُ ُ َو َهی َذ م ْل ٌ
یح أ َ
َو َمال يَ ْستَ ِاي لْبَ ْح َر ن َه َذ َعی ْذ ٌ َ
ِ
ضیلِ ِ َو ل ََعلَّ ُك ْیم
ْك فِي ِ َم َا ِق َر لِتَْبتَیغُا ِمن فَ ْ
سانَی َهال َو تَی َر لْ ُفل َ
لْ
َح ًمال طَ ِريًّال َو تَ ْستَ ْخ ِر ُجا َن حلْيَةً تَیلْبَ ُ
تَ ْش ُك ُرو َن * فاطر ـ 21
«و هرگز آندو دریا که آب این یک گوارا و شیرین و آن دیگری تلـخ و شـور اسـت یکسـان
نیستند ،با وجود این شما از هر دو گوشت تازه تناول کنید و زیورهـا (چـون لؤلـؤ و مرجـان) از آن
استخراج کرده ،که در پوشیده و زیب و زیورش سازید و در آن کشتیها روان بینی تا از فضل خـدا
(کسب و تجارت کرده و) روزی طلبید ،باشد شکر گزار نعمتش گردید*»
همانطور که مشاهده میشود ،در این آیهها زیبائی ،زمینهیـی مـیشـود بـرای گرایشـهای الهـی
بندگانِ مؤمن و آنانکه بخواهند در جهت ارزشها و اخـالق الهـی ،نیروهـا و اسـتعدادها و امکانـات
خویش را بکار اندازند.
و باالخره میرسیم به آیههائی از قرآن که مستقیماً زیبائی و خلقـت آنـرا هدفمنـد دانسـته همـه
گونه ابهام و شک را در زمینه میزداید .آنجا که میگوید:
ِ
إِنَّال َج َعلْنَال َمال َعلَى ْْل َْر ِ
س ُن َع َم ً * کهف ـ 3
ض ِزينَةً لَّ َهال لنَْبیلُ َا ُه ْم أَيیُّ ُه ْم أ ْ
َح َ
«ما آنچه در زمین جلوهگر است زینت و آرایش ملک زمین قرار دادهایم تا مردم را بآن امتحان
کنیم که کدام یک در طاعت خدا عملشان نیکوتر خواهد بود*»
آنچه قبل از بستن این عنوان الزم میآید تا به صورتی موجز مورد توجه قرار گیرد اینست کـه
در بینش قرآنی ،هرگاه زمینة زیبائی بدون هدفمندی شد و یا احیاناً هدف قرار گرفت ،دیگر مـورد
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توجه قرآن نبوده گاه آنرا غیر واقعی (ایدهآلیستی و خیالی) قلمداد میدارد و گـاه هـم آنـرا وسـیلة
گمراهی.
جهت عدم تطویل کالم با ذکر چند آیه درین مورد این عنوان را میبندیم:
َّ ِ
ين َال يُی ْؤِمنُا َن اِ ْالْل ِق َرِْ َزيیَّنَّال ل َُه ْم أَ ْع َمالل َُه ْم فَی ُه ْم يَی ْع َم ُها َن * نمل ـ 2
إِ َّن لذ َ
«همانا آنانکه ایمان به عالم آخرت نمیآورند ما اعمالشان را در نظرشان جلـوه دهـیم تـا بکلـی
مغرور (و گمراه) شوند*»
ممکن بعضیها در مورد این آیه نسبت متوجه بودن زیبائی به عمل چندان توجهی مبذول نکنند،
لذا به آیهئی دیگر که زیبائی را به عنوان پدیدهئی واقعی پذیرفته است عطف توجه میداریم:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك أَلْ َقیى
الهال فَ َكی َذلِ َ
قَاللُا َمال أَ ْقلَ ْفنَال َم ْاع َد َك اِ َملْكنَیال َولَكنَّیال ُح ِّملْنَیال أ َْوَز ًر ِّمین ِزينَیة لْ َق ْیام فَی َقی َذفْینَ َ
ي * طه ـ 43
لس ِالم ِر ُّ
َّ
«قوم به موسی گفتند ما به میل و اختیار خود خالف وعدۀ تو نکـردیم ولـیکن تجمـل و زینـت
بسیاری که (از فرعونیان) بار دوش ما بود آنها را در آتش افکندیم و چنین سامری بر ما القا کرد*»
انواع زیبائی

پس از آنچه آمد اینک نوبت میرسد تا ببینیم قرآن برای زیبائی چه تنوعاتی را پذیرفتـه اسـت.
آنچه از بررسی نگرش قرآن در این مورد بر میآید اینست که قرآن زیبائی را به صورت کلـی بـه
دو دسته یا به دو بخشِ :پاینده ،متعالی برین و گذرا ،صوری و دنیائی تقسیم میدارد.
این دستهبندی میتواند در خویش بخشهای کوچکتری را نهفته دارد چنانکه در مـورد بخـش
نخست متوجه میشویم که زیبائیهای پاینده را میتوان باز به دو قسمتِ :زیبائیهای حقیقیِ الهـی
که ویژۀ اسما اهلل و در خور دریافت اولیا الهی میباشند و زیبائیهای اخـروی کـه ویـژۀ بهشـتیان
قلمدادش کرده است دستهبندی کرد.
البته گفتن ندارد که دامنة انواع زیبائی در قرآن به همین محدوده باقی نمانده ،انواع دیگری را نیز
در بر میگیرد که شامل زیبائیهای طبیعیِ انسانی ،حیوانی و نباتی و ...خواهند شد.
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یکم ت زیبائیهای معنوی

نخستین نوع زیبائی را میتوان به زمینة معنوی جمال مربوط دانسـت کـه ویـژۀ حـق سـبحانه و
تعالیست در قرآن هرگاه سخن از زیبائیهای معنوی مـیرود ،از آن بـه عنـوان یـک امـر تقریبـاً
خبری بیان میدارد ،چه این مورد ،زمینهیی نیست که بشر بتواند جز از طریق عبـادی بـدان برسـد و
این رسیدن نه به معنای درک علمی و یا عقلی آنست ،بلکه بیشتر زمینهئیست اشـراقی و از طریـق
ایمان به غیب.
قبالً نیز در این مورد گفتیم که« :جمال حقیقی صفتی از لیست مرخدای تعالی که در آغـاز امـر
آنرا در ذات بیچون خود مشاهده فرمود به مشاهدۀ علمیه ،آنگاه اراده فرمود که جمال حقیقی را در
صنع خود بیند بمشاهدۀ عینیه ،دو جهان را آفرید تا آیینة جمال حقیقی خویش باشد بر طریق عیان...
 ...جمال حق تعالی عبارت است از اوصاف عالیه و اسما حسنای اوجل شانه بر سـبیل عمـوم...
بدان که جمال حق عز اسمه هر چند گوناگون باشد ولـی در اصـطالح بـر دو نـوع اسـت :جمـال
معنوی و آن عبارت است از معانی اسما و صفات الهی و این نـوع مخـتص باشـد بـه شـهود حـق
خویشتن را»...
و روی همین حقیقت است که از زبان قرآن میشنویم:
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َسی َیمال ِِ َسییيُ َْ َزْو َن َمییال َكییالنُا
ين يُیلْح ی ُدو َن فییي أ ْ
َوللَّی ْْل ْ
َسی َیمالءُ ل ُ
ْح ْسیینَى فَییال ْد ُعا ُ ا َهییال َو َذ ُرو لییذ َ
يَی ْع َملُا َن * اعراف ـ 241
«خداراست نامهای نیکو بدانها خدا را بخوانید و آنانکه در نامهای او کفر و عناد میورزند بخود
واگذارید که به زودی به کردار بدشان مجازات خواهند شد*»
و یا در این آیه که میگوید:
ْح ْسنَى * طه ـ 4
للَّ ُ َال إِلَ َ إَِّال ُه َا لَ ُ ْْل ْ
َس َمالءُ ل ُ
«بجز خدای یکتا که همة اسما و صفات نیکو مختص اوست خدائی نیست*»
در این زمینه میتوان به آیات دیگری نیز برخورد نمود ،چنانکه در این آیات میشنویم:

ْح ْسنَى  *...اسرا  221و یا:
 ...أَيًّال َّمال تَ ْدعُا فَیلَ ُ ْْل ْ
َس َمالءُ ل ُ
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ِ
ْح ْسنَى  * ...حشر ـ  12و غیره.
ُه َا للَّ ُ لْ َخالل ُق لْبَال ِر ُ
ص ِّاُر لَ ُ ْْل ْ
ئ ل ُْم َ
َس َمالءُ ل ُ

دوم ت زیبائیهای مخلد

به همان گونه که آمد قرآن در آیاتِ کثیر ،متعدد و متنوعی از زیبـائیهـای عـالم آخـرت یـاد
کرده است.
آنچه در این نگرش و روش بیان و طرح آن بسیار قابل تممـل و گـاهی شـگفتیآفـرین اسـت،
مسئلة ملموس ساختن آن زیبائیهاست از طریق مقارنه و تشبیه بـه زیبـائیهـای واقعـی ،ملمـوس و
طبیعی این عالم! این مسئله گاه تا آنجا توسعه مییابد که برخی از زیبائیهای اخروی را همگون بـا
زیبائیهای هنری ـ صنعتی این دنیا ،مشابه و گاه حتی از نظر جنسیت همگون و هم جنس مییابیم.
بی که کالم را بدرازا کشیده باشیم مستقیماً به آیات کریمة قرآن مراجعه میداریم.
ِ ِ
ِ
ِ
یك لَهییم جنَّی ُ ٍ
ِ
َسییال ِوَر ِمیین ذَ َهی ٍ
یب َو
أُولَئی َ ُ ْ َ
یالر يُ َحلَّی ْیا َن ف َيهییال می ْین أ َ
یالت َعی ْدن تَ َْ ی ِري میین تَ ْحییت ِه ُم ْْلَنْی َهی ُ
َّكئِ ِ
ٍ ِ
ِِ ِ
ض ًر ِّمن ُسین ُد ٍ
ت
سا َن ثِيَالاًال ُق ْ
سینَ ْ
یين ف َيهیال َعلَیى ْْل ََر یك ن ْع َیم لثَّی َیا ُ
س َو إِ ْسیتَْبی َرا ُّمت َ
ب َو َح ُ
يَیلْبَ ُ
ُم ْرتَی َف ًقال * کهف ـ 92
« ...بهشتهای عدن که نهرها زیر آنها جاریست ،خاص آنهاسـت ،در حـالی کـه در آن بهشـت
برین خود را به زیورهای زرین بیارایند و لباسهای سبز حریر و دیبا در پوشند و بر تختهـا (بعـزت)
تکیه زنند (که آن بهشت نیکو) اجری و خوش آرامگاهیست*»
اینگونه زیبائی را میتوان از تصاویر بدیعی که قـرآن در برخـی از سـورههـا ارائـه داده اسـت،
مشاهده کرد .از آن جمله است در سورۀ (الرحمن آیـات  12تـا  14و از  44تـا  34و نیـز در سـورۀ
واقعه آیات  21تا  )94تابلوئی بس عالی از اینگونه زیبائیها را بدست میدهد ،هـر چنـد خـود ایـن
سوره ،تابلوئی زیباست از روش بیانی بس عالی.
تابلوی بینظیر دیگری از ارائهی اینگونه زیبائیها را در سورۀ «صافات» چنین میخوانیم:
إَِّال ِعب َ ِ
یام * فَیاكِی ُ و ُهیم ُّم ْكرمیا َن * فِیي جنَّی ِ
ِ
الت لن َِّع ِ
یيم
ين * أُولَئِ َ
َ
َُ
َ
یك ل َُه ْیم ِرْز ٌا َّم ْعلُ ٌ َ َ
الد للَّ ل ُْم ْخلَص َ
ِِ
الف َعلَْي ِهم اِ َكأ ٍ
الء لَ َّیذٍْ لِّ َّ
ين * َال فِ َيهیال غَ ْیاٌل َو َال
ين * يُطَ ُ
ْس ِّمن َّم ِعیي ٍن * اَیْي َ
لشیال ِراِ َ
* َعلَى ُس ُرٍر ُّمَتی َقالال َ
ضی َ
ِ ِ
ُهم َعْنیهال ينزفُا َن * و ِعن َد ُهم قَ ِ
ض َّم ْكنُا ٌن * صافات ـ  21تا 23
الص َر ُ
ين * َكأَنیَّ ُه َّن اَیْي ٌ
ْ َ َُ
ت لطَّْرف ع ٌ
ْ
َ
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«( ...امروز همه مسئولند) جز بندگان پاک با اخالص خدا* آنان را (در بهشت ابد) روزیِ معین
است* و میوههای گوناگون و هم آنها بزرگوار و محترماند* و در بهشت پر نعمت متنعمنـد* و بـر
تختهای عالی روبروی یکدیگر نشستهاند* (حور و غلمان) بـا جـام شـراب طهـور بـر آنـان دور
میزنند* شرابی سپید و روشن که آشامند لذت کامل برند* نه در آن میخمـار و درد سـری و نـه
مستی و مدهوشی است* و در بزم حضورشان حوران زیبا چشمی است که جز به شوهر خـود بـه
هیچ کس ننگرند* گوئی آن حوران در سفیدی و (لطافت و بکارت) بیضة مکنونند*»
سوم ت قوانین زیبا

در این زمینه ،قرآن مسایل را با آوردن واژۀ «حسـن» و مشـتقات آن ارائـه داده و بیشـتر پهلـوی
«خیر» یت آنها در نظر است ،هر چند میتوان از نظر شکل متوجه زیبائیهای «فورم» و «عمل به این
فورم» نیز بود.
این زمینه (زیبائی عمل) نزد عدهیی نا آشناست! و هر چند از «ترکیب حرکـات عملـیِ رقـص»
محظوظ میشوند و نمونهئی ملموس از آن را دارند ،ولی آنرا منحصر به همان زمینه میدانند!
این آیات میتوانند در روشنگری مطالب مورد نظر بیشتر کمک نمایند:
أَفَح ْكم ل ِ ِ ِ
س ُن ِم َن للَّ ِ ُح ْك ًمال لِّ َق ْاٍم يُاقِنُا َن * مائده ـ 11
َْالهليَّة يَی ْبیغُا َن َو َم ْن أ ْ
ُ َ َ
َح َ
«آیا (با وجود این دین کامل و قوانین محکم آسمانی) باز تقاضای تجدید حکم زمان جاهلیـت
را دارند؟ و کدام حکم از حکم خدا برای اهل یقین نیکوتر خواهد بود».
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
و من أَح ِ
يم َحنِي ًفیال َو تَّ َخی َذ للَّی ُ
س ُن دينًال ِّم َّم ْن أ ْ
َسلَ َم َو ْج َه ُ لل َو ُه َا ُم ْحس ٌن َو تَّیبَ َ ملةَ إاْی َر ه َ
َ َْ ْ َ
ِ ِ
يم َقلِي ً * نسا ـ 211
إاْی َر ه َ
«(در عالم) کدام دین بهتر از آنست که مردم خود را تسلیم حکم خدا نموده و سر زیر بار فرمان
حق آورند و هم نیکوکار باشند و پیروی آئین ابراهیم حنیف کنند؟ آن ابراهیمی که خدا او را بمقام
دوستی خود برگزیده*»
قرآن در این مورد آیات گوناگون متعددی دارد که چون بیشتر در زمینة زیبائیهای اخالقیست
با ذکر این آیة روشن و زیبای قرآن ،عنوان را میبندیم:
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صبیغَةَ للَّ ِ و من أَحسن ِمن للَّ ِ ِ
ِ
ص ْبیغَةً َو نَ ْح ُن لَ ُ َعالاِ ُدو َن * بقره ـ 294
ْ
َ َْ ْ َُ َ
«رنگ آمیزی خداست که به ما مسلمانان رنگ فطرت ایمان و سیرت توحید بخشـیده و هـیچ

رنگی خوشتر از ایمان بخدای یکتا نیست و ما او را بیهیچ شائبة شرک پرستش میکنیم*»
چهارم ت زیبائیهای عملی

این زمینه نیز بیشتر متوجه مسایلی است که در کنار «خیر» ارزشـمدارانة الهـی مـیتوانـد بیـانگر
نوعی زیبائی در کردار انسانی باشد چه همان گونه که تا کنون به اثبات رسیده است زیبـائی بیشـتر
در زمینههایی متجلی میشـود کـه در کنـار ارائـهی لطافـت ،تـردی ،نظـم در تـرادفِ الـوان و ...از
هماهنگی و عدم تکلف نیز برخوردار باشد.
از جانبی آنانکه در طی طریق الهی به مقامهائی رسیدهاند ،اگر جهت زمینهئی را به جانب زیبائی
حقیقی دریافتند ،نظر به نگرش ویژهیی که در آنها حاکم است ،آن زمینه را نیز زیبا و نیکو تشخیص
میدهند و در این مطالب لطف و نازکییی ژرف نهفته است این آیه را بنگرید:
و من أَحسن قَیاًال ِّم َّمن دعال إِلَى للَّ ِ و ع ِمل صاللِحال و قَ َ ِ ِ
ِِ
ين * فصلت ـ99
ََ
َ َْ ْ َُ ْ
الل إِنَّني م َن ل ُْم ْسلم َ
َ َ َ َ ً َ
«در جهان از آن کس (که چون پیمبران) خلق را به سوی خدا خواند و نیکوکار شد وهمی بـه
عجز گفت که من تسلیم خدایم ،کدام کس بهتر و نیکو گفتارتر است؟!»
آیه روشن است و زیبائی آن نیز .یکجا سخن از دعوت به سوی حق است که برای آن ،حسن
قایل شده است ،و که نمیداند که این حسن تنها به «خیر» یت و نیکوئی مطلب مربوط نتواند بـود؟
چه «عمل صالح» را در قسمت دوم مطلب ذکر میکند ،مگر عمل صالح غیر از عمل خیر میتواند
باشد؟ اینگونه نمونهها را در قرآن ،میتوان در موارد متعددی مشاهده کرد که نسبت عدم گسترش
دید و بینش زیباپسندانه و زیباشناسانة ما ،از نظرها و بینشها دور مانده است .در دنبال آیة مزبور ایـن
آیه را میخوانیم:

ِ ِ
سنَةُ َوَال َّ
س ُن فَیِإذَ لَّ ِیذي اَی ْيینَ َ
یك َواَی ْيینَی ُ َعی َد َوٌْ َكأَنَّی ُ
لسيِّئَةُ ْدفَ ْ اِاللَّتي ه َي أ ْ
َوَال تَ ْستَ ِاي ل َ
َح َ
ْح َ
ِ ِ
يم * فصلت ـ 92
َول ٌّي َحم ٌ
« و بدانکه هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست (ای رسول تو و امتت در امور شخصـی)
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همیشه بدی خلق را به بهترین عمل که (نیکی است) پاداش ده تا همانکس که گوئی با تـو بـر سـر
دشمنی است دوست و خویش تو گردد».
از قرائتِ این آیه در تعقیب آن (آیة  ،)99چنین بر میآید که در آیة  ،99نیز مراد از حسن همان
خیر و نیکوئی ـ که در مقابل سیئه قرار میگیرد ـ باشد لیکن اگر قدری با دید و بینشی بازتر و ـ بـه
ویژه آنگاه که با زمینه به صورتی زیباپسندانه برخورد نموده و حتی به آیة  .92هـم ـ دقـت نمـائیم،
متوجه میشویم که در این جا باز هر دو پهلوی قضیه (هـم خیـر و نیکـوئی و هـم زیبـائی) در نظـر
میتواند باشد.
این آیه از سورۀ مبارکة «هود» نیز میتواند در خود معانی خیر و زیبائی را داشته و ارائه دهد:
ِ
ِ
و أِ
س ًّمى و * ...هود ـ9
ِّع ُكم َّمتَ ً
َن ْستَیغْف ُرو َراَّ ُك ْم ثُ َّم تُااُا إِل َْي يُ َمتی ْ
سنًال إِلَى أ َ
َ
َج ٍل ُّم َ
العال َح َ
«تا به خلق بگویم که از گناهانتان آمرزش از خدا طلبید و به درگاه او توبه و انابه کنید و شما را
تا اجل معین و هنگام مرگ لذت و بهرۀ نیکو بخشد و»...
هر چند میان این آیه و آیات قبل از نظر جوهرهئی کـه زیبـائی مـیتوانـد تبلـور و عینیـت یابـد
اختالفی هست ،لیکن از آنجا که بینش قرآنی در محـدودۀ واقعیـتهـای عینـی ـ حسـی محـدود
نیست ،جز برای حسیون نمیتواند زمینة انکاری وجود داشته باشد.
این آیه ،از سورۀ انعام همة تردیدها را در این زمینه رفع میدارد هر چند الزم بود به ذکر آیات
مشابه دیگری در این زمینه میپرداختیم ،و نیز هر چند موجه بود به ارائهی نمونههائی مـیپـرداختیم
که نظر به لغو بودن هدف و جهت عمل آن زمینه ،قرآن نمودهای عینی آنرا «زیبانما» خوانده است،

مثل آیاتی که میگویدَ ...:و َزيَّ َن ل َُه ُم َّ
لش ْيطَال ُن أَ ْع َمالل َُه ْم  * ...نمل ـ 12
موجه آن دانستیم که با آوردن این آیة مبارکه عنوان کنونی را ببندیم:
ِ
َّ ِ
ِ َّ ِ
یل أُ َّم ٍیة
ك َزيیَّنَّیال لِ ُك ِّ
سیبُّا للَّی َ َعی ْد ًو اِغَْيی ِر ِع ْل ٍیم َكی َذلِ َ
سبُّا لذ َ
ين يَی ْد ُعا َن مین ُدون للی فَیيَ ُ
َو َال تَ ُ
َع َملَ ُه ْم ثُ َّم إِلَى َراِّ ِهم َّم ْرِج ُع ُه ْم فَیيُینَبِّئُی ُهم اِ َمال َكالنُا يَی ْع َملُا َن * انعام ـ 214
«شما مؤمنان دشنام بآنانکه غیر خدا را مـیخواننـد مدهیـد تـا مبـادا آنهـا نیـز از روی دشـمنی و
جهالت خدا را دشنام دهند ،همچنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت دادهایم پـس بازگشـت
آنها به سوی خداست و خدا آنان را به کردارشان آگاه میگرداند*»
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پنجم ت زیبائیهای طبیعی

قرآن در مورد زیبائیهای طبیعی ـ اعم از طبیعی و انسانی ـ روشنتـرین بیـانهـا را دارد .دریـن
زمینه بینش قرآن مبتنی است بر واقعیت گرائییی سخت روشنگر و زیباپسندانه.
گوشهها و مواردی از نگرش قرآن را در زمینة زیبائی ،بصورتی بس اجمالی ارائه دادیم ،اینک
بی که سر تطویل کالم داشته باشیم به ذکر نمونههایی از آیات مبارکة قرآنی میپردازیم:
لدنْیيَال اِ ِزينَ ٍة لْ َك َاكِ ِ
الء ُّ
ب * صافات ـ 4
إِنَّال َزيیَّنَّال َّ
لس َم َ
«ما نزدیکترین آسمان را به زیور انجم بیاراستیم*»
و باز در همین زمینه دارد که:
لدنْیيَال اِم َ ِ
يح َو ِح ْفظًال  *...فصلت ـ 21
َ ...و َزيیَّنَّال َّ
صالا َ
الء ُّ َ
لس َم َ
« ...و آسـمانِ (محسـوس) دنیــا را بـه چراغهــای رخشـنده (مهــر و مـاه و انجــم) زیـب و زیــور
دادیم و»*...
و باز دارد که:

لسییمالء لی ُّیدنْیيال اِمصییالاِيح و جعلْنالهییال رجامییال لِّ َّ ِ
ب
لشییيَالطي ِن َو أَ ْعتَ ی ْدنَال ل َُهی ْیم َع ی َذ َ
َو لَ َق ی ْد َزيیَّنَّییال َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ً
لس ِعي ِر * ملک ـ 1
َّ
«و ما آسمان دنیا را بچراغهای (انجم) رخشان زیب و زیور دادیم و به تیر شـهاب آن سـتارگان
شیاطین را راندیم و عذاب آتش فروزان بر آنها مهیا ساختیم*»
این کتاب آسمانی همیشه متوجه آسمان نبوده نشانههای متعدد و گوناگونی از زیبائی را در پهنة
خاک نیز برای ما نشان میدهد آنجا که دارد:
لدنْیيال َكم ٍالء أَنزلْنال ِمن َّ ِ
یالت ْْلَر ِ ِ
إِنَّمال مثَل ل ِ
ِ
یالس
لس َمالء فَیال ْقتَیلَ َ اِی نَیبَ ُ ْ
َ َ ُ َ
ْحيَالْ ُّ َ َ َ َ ُ َ
یل لنَّ ُ
ض م َّمیال يَأْ ُك ُ
ِ
ِ
یت َو ظَی َّین أ َْهلُ َهییال أَنیَّ ُهی ْیم قَییالد ُرو َن َعلَْيی َهییال *...
ض ُز ْق ُرفَی َهییال َو َّزيَّینَی ْ
یالم َحتَّییى إِ َذ أ َ
َق ی َذت ْْل َْر ُ
َو ْْلَنْی َعی ُ
سورۀ یونس ـ 12
«محققاً در مثل ،زندگانی دنیا به آبی ماند که از آسمان فرو فرستادیم تا بآن باران انـواع مختلـف
گیاه زمین از آنچه آدمیان و حیوانات تغدیه میکنند بروید تا آنگاه که زمین از خرمی و سـبزی بـه
خود زیور بسته و آرایش کرده و مردمش خود را بر آن قادر و متصرف پندارند»*...

قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی ( قرآن و واقعیت زیبائی ) 412  .................................................................................................

و نیز در سورۀ مبارکة اعراف دارد که:
یب
یل َم ْسی ِیَ ٍد َو ُكلُییا َو ْشی َیراُا َو َال تُ ْس ی ِرفُا إِنَّی ُ َال يُ ِحی ُّ
آد َم ُق ی ُذو ِزينَییتَ ُك ْم ِعن ی َد ُكی ِّ
يَییال اَنِییي َ
لْمس ِرفِين * قُل من ح َّرم ِزينَةَ للَّ ِ لَّتِي أَ ْقر ِ ِ ِ
الد ِ و لطَّيِّب ِ
الت ِم َن ِّلرْز ِا * ...اعراف ـ  92و 91
ُ ْ َ ْ َْ َ َ
ب لعبَ َ َ
ََ
«ای فرزندان آدم زیورهای خود را در مقام عبادت بـه خـود برگیریـد و هـم از نعمتهـای خـدا
بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که خدا مسرفان را ...دوست نمیدارد* بگو ای پیغمبر چه کسی
زینتهای خدا را که برای بندگان خود آفریده حرام کرد و از صرف روزی حالل و پـاکیزه منـع
کرد؟ و»...

ِ
ك آتَیي َ ِ
ْحيَالِْ ُّ
لدنْیيَال * ...یونس ـ 44
َو قَ َ
اسى َراَّینَال إِنَّ َ ْ
ت ف ْر َع ْا َن َو َم ََلَ ُ ِزينَةً َو أ َْم َا ًال في ل َ
الل ُم َ
«و موسی به پروردگار خود عرض کرد بارالها تو به فرعون و فرعونیان در حیـات دنیـا ملـک و

اموال و زیورهای بسیار بخشیدی»*...
که در این آیات گذشته از تذکر و ارائهی واقعیت زیبـائی نمونـههـای دیگـری را بـه صـورت
اجمالی بیان میدارد .باز قرآن ضمن تحلیل روانشناسانة زیباپسندی در مورد مشابهی دارد که:
لدنْیيال يال لَي َ ِ
فَ َخرب َعلَى قَیاِم ِ فِي ِزينَتِ ِ قَ َ َّ ِ
ِ
الرو ُن
ْحيَالَْ ُّ َ َ ْ
ين يُ ِري ُدو َن ل َ
ْ
ََ
ت لَنَال مثْ َل َمیال أُوت َیي قَی ُ
الل لذ َ
ِ
ٍّ
ٍ
إِنَّ ُ لَ ُذو َحظ َعظيم * قصص ـ 33
«آنگاه قارون (روزی) با زیور و تجمل بسیار بر قومش در آمد مردم دنیا طلب (که او را دیدند)
گفتند ایکاش همانقدر که به قارون از مال دنیا دادند به ما هم عطا میشد که وی بهرۀ بزرگ و حظ
وافری را داراست*».
و هر چند آیات متعدد دیگری در این زمینه ذکر شده و قرآن ضمن آنها به طرح مسایل زیبائی
پرداخته است و میشود آیات کریمة 14 :و نیز  24سـورۀ کهـف ،آیـة  11سـورۀ حدیـد ،آیـة 41
قصص و ...را نام گرفت ،تنهـا بـا آوردن ایـن آیـة شـریفه از سـورۀ هـود بحـث خـویش را پایـان
میبخشیم:

ِ
ِ
ْحيَیال َْ ل ُّیدنْیيَال َو ِزينَتَی َهیال نُییا ِّ ِ
سیا َن *
َمن َكیال َن يُ ِريی ُد ل َ
َ
ف إلَ ْیي ِه ْم أَ ْع َمیالل َُه ْم ف َيهیال َو ُه ْیم ف َيهیال َال يُی ْب َخ ُ
سورۀ هود ـ 21
«کسانیکه طالب تعیش مادی و زینت و شهوات دنیوی هستند ما مزد سعی آنهـا را در کـار دنیـا

کامالً میدهیم و هیچ از اجر عملشان کم نخواهد شد*»

سایر آثار عالمة فقید استاد سعادتملوک تابش هروی
نثر
 .2امام سجاد (ع) و انقالبی دیگر
 .1آرمانهای فاطمی

(س)

 .9قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی
 .2عالمه شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشههای او
 .1نمودها و مولفههای حیات و حاکمیت رحمانی
 .4نمودها و مولفههای حیات و حاکمیت شیطانی
 .3سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان
 .4طلوع انقالب اسالمی
 .3ریشهها و پیامدهای روانپریشی
 .21جامعه شناسی سیاسی افغانستان
 .22مارکسیسم در افغانستان
 .21شکوه شهادت
 .29نمودهای وابستگی
 .22موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم
 .21هویت ستیزی
 .24افغانستان و تهدید غرب
 .23هدفگرائی و هدفگریزی
 .24راز و رمز نویسندگی
 .23همسرداری و همسرگرائی
 .11دریچهای بر تمدن معنیدار
 .12فرهنگ واره فارسی ـ عربی
 .11تهاجم و شکست شوروی
 .19انسان دلسوز به خویشتن

سایر آثار عالمة فقید استاد سعادتملوک تابش هروی
اشعار
 .2بویی از کوثر

صوتی و تصویری
(ص)
 .2هراسهای نبی اکرم

 .1فرمود عقیلة تبار عشاق

 .1پندهای نبی اکرم (ص) به ابوذر غفاری

(ره)

(س)

 .9شمیم صحرا

 .9آرمانهای فاطمی

 .2کاروان ناله

 .2آرمانهای امام علی

(ع)

 .1طور خونین

 .1آرمانهای نبی اکرم

(ص)

 .4بیتابی اشراق

 .4آرمانهای امام حسن مجتبی

 .3دوراهی

 .3غنامندی امام حسن مجتبی

 .4چندکلمه

 .4آرمانهای امام حسین

 .3نمایش آواز

 .3فرهنگ حسینی

 .21برکه ذکر
 .22بلور نیاز
 .21هالهئی از تکبیر
 .29الی بازوان آفتابی نسیم
 .22سرودهای مهاجر
 .21لحظههای طلوع
 .24از سبوی دل
 .23غزلهای قالبی
 .24مهری درنیمه شب
 .23نیایشهای مردود
 .11هذیان
 .12در انتظار شعر سپید
 .11شعر آفرینش
 .91حماسة انتظار

(ع)

(ع)

(ع)

 .10شرح صحیفه سجادیه
 .11شرح صد میدان خواجه عبداهلل انصار
 .12شرح منازل السائرین
 .13انقالب بیرنج
 .22مولوی شناسی
 .21ازین پنجره نگاهی به شعر وشاعری

(ره)

