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چکیده
انسان ،موقعیتی ویژه در میان خالق و طبیعت مخلوق دارد؛ فاعل مطلق و خالق معنی نیست ،اما واسطهای خودآگاه در
معنابخشی به طبیعت و تأویل معناست .نفس ناطقة انسانی بهعنوان منشأ علم پیشینی روح و ذوق سلیم ،محیط بر عقل
و خیال و حس است و ارتباط بین عین و ذهن ،اذهان ،انسان و خدا را باعث میشود .ذوق سلیم ،منشأ احساسات ناب
بشری و نفس حیوانی ،منشأ غرایز زیستی انسان است .کارکرد هنر ،تزکیه ،تعالی ذوق ،هدایت و تعادل غرایز است .روند
بسته و پیوستة آفرینش هنری ،عالوه بر ارتباط و وحدت ارگانیک عناصر آن (هنرمند -اثر هنری -مخاطب) ،ارتباط هر
جزء را با کل (معنی) نیز تبیین میکند .اثر هنری ،تجسم شهود معنی ،احساسات متناظر با آن در هنرمند و محصول
کنش زیباییشناسانة او و آغازگر کنش مخاطب و تأویل است که دایرة ظهور و عمل معنا را تکمیل میکند .کارگاه اصلی
هنرمند و منشأ اثر هنری ،خیال خالق هنرمند است که در آن ،صورت و معنی جمع میآیند .هنر ،ماهیت بازتابی دارد
و صفات زیباییشناسانه ،محصول وجود آثار کیفی معنا در روح شناسا و ارزیابی اوست که به اشیایی که آثار کمی همان
معنا را دارند منتسب میشود و به آنها روح و معنا میبخشد.

واژگان کلیدی
معنا ،انسان ،ذوق ،خیال ،تجربة زیباییشناسانه ،صفات زیباییشناسانه ،کارکرد هنر (کاتارسیس).
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مقدمه
براي تبيين مباني نظري در هنر و زيباييشناسي كه با فرهنگ،
مذهب و هنر اين سرزمين سنخيت داشته باشد و درعینحال
بتوان آن را با دانش زيباييشناسي معاصر ارتباط داد ،بررسی
آثار و انديشة مولوي یاریرسان خواهد بود .عرفان با هنر پيوند
نزدیکتری از علم و فلسفه دارد .ديدگاه و تفكر عرفاني فراتر
از زمان و مكان است ،ازاینرو میتواند تاريخ و جغرافياي عالم
را در برگيرد و زمينة مشترك دو چشم شرقي و غربي بشر را
نشان دهد.
زيباييشناسي كه از دهة هجدهم در غرب پديد آمد ،تاكنون
نتوانسته است براي همة سؤاالت و اشكاالت در اين زمينه
پاسخي فراهم كند .بهعنوان مثال هنوز بحث در اين موارد
وجود دارد كه آيا احكام ذوقي فرد ميتوانند اعتبار عام داشته

باشند؟ نقش و حيطة عمل حس ،خيال ،عقل و ذوق در
تجربة زيباييشناسانه چيست؟ ارتباط اين تجربه با عواطف
و احساسات چگونه است؟ تأثير هنر در مخاطب كه «ارسطو»
تحت عنوان «كاتارسيس» مطرح نمود چگونه صورت ميگيرد؟
آيا شرط الزم براي مخاطب بيغرضي است؛ چنانكه «كانت»
ميگويد ،يا مشاركت همدالنه؛ به زعم «گادامر»؟ نقش لذت
در اين تجربه چيست؟ ويژگي ابژة زيباييشناسانه كدام است و
اتّصاف صفات زيباييشناسانه و بياني چگونه صورت ميگيرد؟
آيا اين صفات عيني و حقيقي هستند ،يا ذهني و اعتباري؟
در اين مجال اندك ،كوشش ميشود برمبناي نظرات موالنا و
ديدگاه وحدتگراي وي زمينهاي فراهم شود تا بتوان پاسخي
براي اين سؤاالت استنباط نمود.

انسان از ديدگاه موالنا

تو به هر صورت كه آيي بيستي
كه منم اين ،واهلل آن تو نيستي 4-804
اين تو كي باشي ،كه تو آن اوحدي
كه خوش و زيبا و سرمست خودي 4-806

موالنا ،انسانگرايي تمام عيار است ،اما انسان از ديد او با سوژة
دكارتي تفاوت اساسي دارد .موالنا به وحدت حقيقت انسانها
باور دارد .هرچند انسان ماهيتي دوگانه دارد كه عبارت است از
نفس ناطقه و حيوانيت ،اما جوهر حقيقي و انسانيت او به نفس
ناطقه است و صفات حيواني عارضي هستند.
عالم انسانی ،عالمی خیالی و برزخی میان مجردات معنوی و
روحانی و طبیعت مادی است و با هر دو عالم فراتر و فروتر
خود از طريق حواس دروني و بيروني ارتباط دارد« .ويژگي
اساسي انسان در ميان ساير موجودات ،اعم از موجودات مادي
و مجردات ،در اين نكته اساسي است كه ساير موجودات همه
ميدانند و آگاهاند ،اما نميدانند كه ميدانند .تنها انسان است
كه ميداند و ميداند كه ميداند» (حکمت .)1388 ،يعني قادر
به خودآگاهي ،تذكر و يادآوري و بالفعل ساختن علم ذاتي روح
خويشتن است.

همچو كتابيست جهان ،جامع احكام نهان
جان تو سردفتر آن ،فهم كن اين مسئله را (غزل)40
اما نفس ناطقه به علت نزول در عالم ماده و تركيب با حيوانیت،
فعليت و درخشندگي كامل ندارد .برخالف ساير موجودات،
انسان موجودي تمامشده نيست و حقيقت كامل او محقق
نشده است .او هر لحظه يك «من» است و ماهيت ثابتي ندارد.

ماهيت انسان در هر لحظه همارز انديشه و آگاهي بالفعل اوست
كه با احساسات و عواطف متناظري كه معلول و نشانة آن
هستند ،همراه است.

اي برادر تو همان انديشهاي
مابقي تو استخوان و ريشهاي 2-277
از ديد عرفا ،خودشناسي مقدمة ضروري خداشناسي و شناخت
جهان است .در موقعيت فعلي ،شناخت انسان از خود و جهان
ديالكتيكي است .اين به سبب ماهيت دوگانة انسان و ارتباط
آن واحد
او با دو عالم فراتر و فروتر از خود است .انسان در ِ
نميتواند محيط بر هر دو باشد ،بنابراين با چرخش و تغيير
جهت مدام موقعيتي ديالكتيكي فراهم ميشود تا از اين طريق
معاني را از عالم غيب و صورتها را از عالم شهادت دريابد و
تناظر و تناسب آنها را تشخيص دهد و بدينگونه موجودات
بيرون را معنا كند و به معاني مجرد صورتي درخور ببخشد.

ناطقي يا حرف بيند يا غرض
كي شود يك دم محيط دو عرض؟ 1-1483
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گر به معني رفت غافل شد ز حرف
پيش و پس يكدم نبيند هيچ طرف 1-1485
بنابراين شناخت و فهم انسان مرتباً تعالي مييابد؛ اما اين روند
بيپايان است ،زيرا مورد شناخت بيحد است .نور نفس ناطقه
است كه به عقل و حواس روشنی ميبخشد و عقل را عقل و
حس را حس ميكند .به همين دليل حواس و عقل نميتوانند
بر آن احاطه يابند و او را بشناسند .شناخت كامل و حقيقي
انسان از خود ،شناختي شهودي و بيواسطه است ،نه مفهومي
و از جنس تصورات« .انسان هرگز نميتواند بگويد من كيام؛
و هر تصوري که از خود داشته باشد اين سؤال مطرح ميشود
كه اين تصور منم؟ يا اين تصور من است؟[ ...در حقيقت] من
نورم .حضور من مفاهيم را مفهوم ميكند ...پس «من» ،با لذات
روشن و آشكار است .بنابراين چگونه ممكن است چيزي را كه
با لذات روشن است و روشنكنندة تصورات و ادراكات است،
توسط مفاهيم و تصور روشن كرد؟» (همان) .اگر انسان تصور
خود را از خود« ،خود» حقيقي به شمارد و به ادراكات حسي
و عقلي اكتفا كند ،شناخت خود را از جهان نيز محدود ،ناقص
و آميخته با خطا ساخته است .نتيجة آن ماندن در سطح،
نگاه كثرتگرايانه به جهان داشتن ،پذيرش جبر و اختالف و
تنوع نيروها در عالم است كه درنهایت به سرگرداني ،پوچي
و بيمعنايي ،يأس و اضطراب ختم ميشود .به همين دليل
موالنا ميگويد عقل را بايد پيش مصطفي (وحي) قربانی كرد.
سرچشمة وحي و الهام و ذوق چيزي جز روح قدسي و ابدي
انسان نيست.

طوطیای كايد ز وحی آواز او
پيش از آغاز جهان آغاز او 1-1717
اندرون تست آن طوطي نهان
عكس او را ديده تو بر اینو آن 1-1718
تفاوت مهم و اساسی انسان عالم و خودآگاه نزد موالنا با سوژة
شناسا در غرب ،در مبدأ و منشأ علم است .منشأ علم ،نور الهی
نفس ناطقه بوده که غیرشخصی است .انسان محل ظهور این
علم است؛ بنابراین فرد عالم گرچه فاعل شناسایی است ،اما
فاعل خودبنیاد نیست.

خداوند
(مراتب وجودی)

عالم امر
عالم طبیعت

شرط حصول علم و معرفت حقیقی و درک معانی لطیف ،تجرد
و خالیبودن از تلقینات و اوهام و اغراض شخصی است .باید
میان ُمد ِرک و آنچه درکشدنی است ،همدلی و سنخیت وجود
داشته باشد .برای رسیدن به هرچیز باید از جنس آن شد.

چون شدی زیبا ،بدان زیبا رسی
که رهاند روح را از بیکسی 6-3100
بنابراین اگر هنرمند حکم کلی صادر کند ،این حکم او نیست،
حکم عقل است .حرف و نظر او نیست ،تکرار و کشف زیبایی
خداوند است .در این حال مخاطبان به اندازه عقل خود و تعالی
روحی خود میتوانند از اثر هنری بهره ببرند؛ اما اگر هنرمند
حکم جزئی و شخصی خود را کلّی نشان دهد ،دچار اشتباه
شده و دروغ گفته است .در این صورت فقط خود او میتواند
آن را بفهمد و دیگران نیز از ظن خود و بنابر احوال شخصی
خود ،یار او میشوند.

پس قیامت شو قیامت را ببین
دیدن هرچیز را شرطست این 6-756
مشاهده میشود که با این دیدگاه میتوان رابطة بین اذهان
انسانی و زمینة فهم مشترک و همچنین رابطة میان عین و
ذهن را نشان داد .نوری که ذهن با آن میشناسد ،همان نوری
است که اعیان را پدید آورده و در آنها تجلی دارد .اعتبار
شناختی و همگانیبودن داوریهای ذوق سلیم هم فراهم
میشود ،زیرا نفس ناطقه منشأ ذوق و علم پیشینی است.
آفرینش هنری
اگر انسان خلیفة خداست ،آفرینشهای هنری او نیز باید تقلید و
بازتاب آفرینش خداوند باشد و با همان هدف و مقصود صورت گیرد.
در غرب ،ارتباط هنرمند ،اثر هنري ،مخاطب ،به اين صورت است :
هنرمند

مخاطب

اثر هنری

اما در دیدگاه موالنا به شکل نمودار زیر درمیآید :

معنی
هنرمند

نفس ناطقه
مخاطب

اثر هنری

عقل و خیال
حس

(مراتب معرفتی)
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در نمودار دايرهای آفرينش هنری میتوان ارتباط ارگانیک
اجزا و عوامل را با یکدیگر و با کل تبیین نمود و حیطة قوای
معرفتی را در ساحت وجودی همارز آن نشان داد.
هنر برای موالنا وسیلة دستیابی به تزکیة باطن و تذکر و نیل
به کمال است ،نه هدف.

نی حریف هرکه از یاری برید
پردههایش پردههای ما درید 1-11
هنر از دید موالنا ،با هستیشناسی سروکار دارد و فرق هنرمند
و عارف در این است که هنرمند به زیباییهای کشف شده،
صورت محسوس میبخشد .زیبایی ،ذاتی اشیاء نیست ،بلکه
تجلی زیبایی خداوند (اسم جمیل) است که بسته به ظرفیت
وجودی چیزها در آنها تجلی کرده است .این تجلیات بیشمار،
ناپایدار و دارای شدت و ضعف هستند.

سرکشان از طرف غیب به من میآیند
وین مددها همه از لذت حالش رسدم (غزل )1635
حقیقتی که اثر هنری نشان میدهد ،ساخته و پرداختة هنرمند
نیست .هنرمند ،کاشف و آشکارکنندة آن است ،آنهم بهگونهای
خاص و متفاوت از روزمرگی .با نگاه ویژه و یکة هنرمند ،پنجرة
تازهای به روی حقیقت گشوده میشود .آثار بزرگ هنری نشانة
فردیّت هنرمند هستند و نه شخصیت او .حتی کارهای دیگر
همان هنرمند دریچههای دیگری به روی حقیقت خواهند بود،
زیرا هم تجلی ،تکرارناپذیر است و هم روان هنرمند در حال
تغییر و تحول.

نوبت کهنه فروشان درگذشت
نو فروشانیم و این بازار ماست (غزل )424
هین سخن تازه بگو تا دوجهان تازه شود
وارهد از حد جهان ،بیحد و اندازه شود (غزل )546

از قدحهای صور بگذر ،مه ایست
باده در جام است لیک از جام نیست 6-3708
ماهرویان جهان از ُحسن ما دزدند ُحسن
ذرهای دزدیدهاند از ُحسن و از احسان من
عاقبت آن ماهرویان کاهرویان میشوند
حال دزدان این بود در حضرت سلطان من (غزل )1947

نیت مؤلف ازآنجا مهم است که او به ایده و موضوع خاصی
اشاره میکند که اوالً مال شخص او نیست و کلّی است .ثانیاً
دیدگاه و نظر خاص خود را هم نشان میدهد و ثالثاً آن را
به شیوه خاصی نشان میدهد .شناخت منظر خاص هنرمند
میتواند به مخاطب کمک کند تا بیشتر و بهتر ببیند.

زیبایی ،غذای روح است؛ بنابراین درک زیبایی با لذت و
بالندگی همراه است.

ضمیر هر درخت ای جان ز هر دانه که مینوشد
شود بر شاخ و برگ او نتیجه شرب او پیدا (غزل )54

فرشته از چه خورد؟ از جمال حضرت حق
غذای ماه و ستاره ز آفتاب جهان
غذای خلق در آن قحط ُحسن یوسف بود
که اهل مصر رهیده بُدند از غم نان (غزل )2078

هنرمند ،سالک است .استعداد الزم دارد ،ولی کافی نیست.
تزکیه و طلب و عشق نیز باید باشد .هنرمند« ،خود» ندارد.
قلمی است در دست حق یا نی توخالی بر لبهای حق تا او
بنگارد و بنوازد.

هنرمند نمیتواند زیبایی را بیافریند .کار هنرمند این است که
گوشة نقاب حائل را به یکسو بزند و زیبایی را جلوهگر سازد.
هنر ،بیان و اظهار است ،اما نه بیان احساس شخصی ،بلکه
بیان حقیقت زیبایی که بر دل هنرمند تجلی کرده و عواطف و
احساساتی را در او برانگیخته است .هنرمند باید به آن درجه
از تعالی روحی و تهذیب نفسانی و پرورش ذوق سلیم رسیده
باشد که بتواند تجلیگاه زیبایی و متجلیکنندة آن در فرم
هنری باشد.

گر نبودی با لبش نی را سمر
نی ،جهان را پر نکردی از شکر 6-2006
کو هنر؟ کو من؟ کجا دل مستوی؟
این همه عکس تو است و خود تویی (غزل )2297
چو دست ،متصل توست بس هنر دارد
چو شد ز جسم جدا ،اوفتاد اندر پا (غزل )222

دمبهدم از ره دل پیک خیالش رسدم
تابشی نو به نو از ُحسن و جمالش رسدم

دریافت تجلیات معانی و بازآفرینی و صورتبخشی به آن
در عالم خیال صورت میگیرد .ماهیت خیال به ماهیت هنر
نزدیک است .خیال ،عالمی است برزخی و میانه که یکرو به
عالم باال دارد و ازآنجا مثال و صور را میگیرد و صورتهای
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غیبی و عکس مه رویان بستان خدا را ازآنجا دریافت میکند.
همچنین یکروی دیگر به عالم پایین و جهان مادی دارد که
آنها را در عالم محسوس بازمیتاباند .از نظر موالنا خیال ربانی
که نتیجة پاکی آینة دل و تهذیب نفس است ،با خیال دیو
که حاصل غرایز و اغراض شخصی و کدورت آینة ضمیر است
تفاوت دارد؛ اما درهرحال ،خیال ،صورت میسازد و صورتها
در عالم محسوس واقعیت و عینیت پیدا میکنند.

ارتباط ذوق و لذت و تجربة زيباييشناسانه

در عالم خیال ،صورت و معنی جمع هستند؛ بنابراین کارگاه
حقیقی هنرمند و منشأ اثر هنری ،خیال خالق اوست؛ که بعدا ً
عینیت مییابد .اهمیت و ضرورت فرم و صورت هنری در این
است که نشانهای محسوس باشد از معنای بی حد و بیصورت
خود و مخاطب باید بتواند از صورت ظاهر عبور کند و به معنا
دست یابد.

«ذوق ،وجدان لذت و قوة تمييز بين آنچه مطلوب و ماية التذاذ
است ازآنچه نيست ،وجد و حالتي كه از كشف و تجلي براي
سالك دست ميدهد و تجربة آن وي را از اینکه به اوهام و
هواجس قانع و خرسند شود ،بازمیدارد .همچنين لذتی كه
از اين تجربه و از اين وجدان حاصل ميشود ،ذوق و ذوق
حضور نام دارد» (زرينكوب .)194 :1364 ،بنابراين ،ذوق هم
قوهاي است معرفتي از قواي روح و هم حالتي است که از این
وجدان پديد ميآید .حضور و ظهور هر معنا بر دل ،حالت و
احساسی متناسب با خود را پدید میآورد .ذات روح از آگاهي
است؛ جاذب و تشنة آن است و از آن میبالد و لذت مییابد.
مزاج و ذوق آدمی در هر مرتبه از تکامل جسمی و روحی به
غذایی مناسب خود مایل است .در جنینی خونآشام است؛ در
نوزادی ،شیر میخورد و چون دندان او رویید به نان و سایر
غذاها میل پیدا میکند .جان و دل آدمی نیز در ابتدا به ادراک
حسی و صورتهای محسوس وابسته است (جان حیوانی)؛ در
مرحلة عقلی به ادراک عقالنی و صورتهای غیرمادی معقول
تمایل پیدا میکند (جان انسانی)؛ و چنانچه به گنج درون خود
دسترسی یابد ،نور بیرنگ و معنی بیصورت غذای اوست که
بیواسطه در خود مییابد (نفس ناطقه یا جان الهی).

صورت خندان نقش از بهر توست
تا از آن صورت شود معنی درست 1-2769

کان قندم ،نیستان شکرم
هم زمن میروید و من میخورم 2-2428

نشانهها و الفاظ و صورتها ارتباط ذاتی با معانی خود ندارند.
هیچچیز جز ذات الهی بر نفس خویش داللت نمیکند (آفتاب
آمد دلیل آفتاب) و سایر چیزها نشانة مراتبی هستند که در
زنجیرة وجود ،باالتر از آنها قرار دارند .برای عبور از صورت
ظاهر و رسیدن به باطن و درک نشانهها و اشارات ،باید دیده و
نظری تیزبین داشت.
«موالنا میگوید دیدهها متفاوتاند؛ بعضی پرده را میبینند و
بعضی پشت پرده را» (سروش.)1379 ،

احساس لذت ناشی از برآورده شدن نیازهاست .منشأ همة
لذتها جذب معناست و احساس رنج و الم ناشی از عدم دریافت
معنا یا معانی ناگوار است .پس لذت و الم یک اصل دارند و
آن نیاز است؛ گرسنگی است .موالنا در «فیه ما فیه» میگوید
...« :در حقیقت که ترا جذب میکند ،چیز دیگر نباشد ،همان
حقیقت باشد که ترا جذب کرد ...در حقیقت کشنده یکی است
اما متعدد مینماید .نمیبینی که آدمی را صد چیز آرزوست ...
اما اصلش یکیست؛ اصلش گرسنگی است  ...نمیبینی چون از
یک چیز سیر شد ،میگوید هیچ از اینها نمیباید ،پس معلوم
شد که ده و صد نبود بلک یک بود» (مولوی.)7 :1360 ،
در مرحلة ادراک حسی و لذت ناشی از آن ،از آنجاکه معنا
از طریق صورتهای محسوس مادی دریافت میشود ،انسان
پدیدهها و اشیاء و افراد را مسبب لذت و الم و سایر احواالت
و احساسات خود میشمارد و نسبت به آنها میل یا اکراه
دارد .ازآنجاکه یک معنی (مث ً
ال زیبایی) در صورتهای بسیار
تجلی دارد ،هرکس بسته به تجربه و تماس و عادت به بعضی
صورتها تمایل دارد؛ بنابراین ،کثرت و اختالفنظر بسیار زیاد

پس چو آهن گرچه تیره هیکلی
صیقلی کن ،صیقلی کن ،صیقلی 4-2469
تا دلت آینه گردد پر صور
اندرو هر سو ملیحی سیم بر 4-2470
تا درو اشکال غیبی رو دهد
عکس حوری و ملک در وی جهد 4-2472

آنیکی ماهی همیبیند عیان
وآنیکی تاریک میبیند جهان 1-3758
وآنیکی سه ماه میبیند به هم
این سه کس بنشسته یک موضع نعم 1-3759
فرم هنری از محتوا تبعیت میکند .هنرمندی که هم مخاطب
عام را در نظر دارد و هم مخاطب خاص را ،اثرش چندالیه است.
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است .حتی در یک فرد نیز در طول زمان تغییر میکند .موالنا
میگوید جانهای حیوانی اتحاد ندارند.

جان گرگان و سگان از هم جداست
متحد جانهای مردان خداست 4-414
ادراکات حسی محدود ما ،ناقص و شخصیاند .لذت ناشی از
حواس نیز اندک و ناپایدار است .صورتها نیز خیلی زود عادی،
تکراری و ماللآور میشوند .ذوق حسی نمیتواند اعتبار همگانی
داشته باشد .عالوه بر این ،آفت اساسی ادراکات حسی و عقل
جزئی که به آنها وابسته است ،وهم و تصورات غلطی است که
به سبب وجود صورتهای دروغین و آمیختگی حق و باطل در
دنیا به وجود میآیند .بدون داشتن معیار و محکی معتبر در
درون ،تشخیص و ارزیابی آنها ممکن نیست .شناختی که بر
اوهام و تصورات غلط استوار باشد ،مانند سراب و سایه است.
سراب ،سیرابی نمیآورد و شکارچی سایهها درنهایت دست
خالی میماند .صورتهای دروغین که با محتوا و معنای خود
سنخیت ندارند چون اوهامی میتوانند تأثیرات واقعی در انسان
داشته باشند و عواطفی چون لذت و ترس و خشم ایجاد کنند.
این تأثیر ناشی از تداعی معنی حقیقی در آدمی است که
به اشتباه به صورتی نسبت داده میشود که مصداق آن معنا
نیست؛ مانند ترس از ریسمانی که مار پنداشته شده است.
وهم ،پایدار نیست و با روشن شدن حقیقت ،از میان میرود و
جاذبة صورتهای دروغین نیز ناپدید میشود.
داوری براساس ذوق سلیم اعتبار عام و همگانی دارد .ماهیت
دوگانة انسان سبب میشود که به هر دو عالم؛ یعنی عالم
طبیعت و عالم معنا ذوق داشته باشد ،اما تکامل و تعالی انسان
در راستای زدودن اوصاف حیوانی و فعلیت بخشیدن به اوصاف
انسانی و الهی است.

حس ابدان قوت ظلمت میخورد
حس جان از آفتابی میچرد 2-51
اکتفا به شناخت حسی و عقل جزئی و لذت ناشی از آن ،ماندن
در سطح و ظواهر و گرفتار کثرت و سرگردانی شدن است که
نتیجهای جز تنهایی ،یأس ،اضطراب و پوچی و بیمعنایی ندارد.

صفات زیباییشناسانه و نحوة انتساب آنها
زیبایی ،تجلی ُحسن الهی است .با ادراک حسی و عقالنی درک
میشود و با فعالیت خیال بازآفرینی میگردد.
«زیبایی را نمیتوان توصیف کرد و بنابراین نمیتوان آن

را به تعریف درآورد .بهتر است بگوییم که زیبایی ،خاصیت
بازشناختی است .آنچه را که میتوان مورد توافق قرارداد،
ماهیت واکنش هر فرد نسبت به چیزی است که آن را زیبا
میداند.
احساسات حاصل از دو اثر هنری نامتشابه ،دست کم دو
خاصیت مشترک لذت و شدت را دارا هستند؛ اما چه نوع
لذتی و تا چه اندازه شدید؟ فیلسوفانی که میخواهند به این
پرسش پاسخ دهند محکوم به باخت هستند .تنها وسیلهای
که ایشان با همه چیز مبادله میکنند ،کلمات هستند .کروچه
بهجای زیبایی لغت بیان یا بیان شهود را مینشاند .پیروان
فروید برآوردن آرزو یا فراسو نگری را جانشین آن میسازند.
عقیده کانت بر آن است که غریزة بازی مهرة برنده است .هِردِر
نیز برای توجیه کلمة زیبایی به واژه دیگریابی پناه میبرد.
لیکن در میان این نظریههای مختلف ،یک عامل مشترک به
چشم میخورد .آنها همه در پی بررسی احوال ذهن آدمیاند
و هیچکدام عم ً
ال به چیزهای زیبا نمینگرند .این متفکران به
جای آنکه خاصیت ذاتی را مورد بررسی قرار دهند ،به تجزیه
و تحلیل تأثیر آن خاصیت بر ذهن خود میپردازند» (نیوتن،
.)7 : 1366
واکنش در برابر پدیدهها به دو عامل بستگی دارد  :انسان و
شیء زیبا .ظهور و تجلی یک معنا ،مانند زیبایی ،آثار کمی و
کیفی در صورتهای مادی و در دل انسان پدید میآورد .آثار
زیبایی در اشیای مادی محسوس عبارتاند از تناسب ،تعادل،
توازن ،هماهنگی و وحدت ارگانیک اجزاء .آثار زیبایی بر روح
انسان ،تعادل و هماهنگی قوا و احساس رضایت و لذت است.
ازآنجاکه روح انسان از مرتبة وجودی باالتری نسبت به طبیعت
مادی برخوردار است ،تجلی زیبایی بر آن شدیدتر بوده و آثاری
که پدید میآورد غیرمادی و معنوی است .آثار زیبایی در درون
به منزلة روح و جان آثار زیبای مادی به شمار میرود .موالنا
میگوید آثار حقیقی در دلاند و آنچه در بیرون است ،آثا ِر آثار
دل است؛ یعنی جسم آن.

گفت آثارش دل است ای بوالهوس
آن برون آثار آثارست و بس 4-1362
بنابراین معنا و روح زیبایی در دل انسان و صورت و تجسم آن
در اشیای بیرونی است .انسان به واسطة دارابودن روح که هم
زیباست و هم مدرک زیبایی است ،میتواند زیبایی را تشخیص
دهد و چون آثار آن را در اشیاء دید ،آن را زیبا بنامد.
پس صفات زیباییشناسانه هم برونخودی (عینی) هستند و
هم درونخودی (ذهنی) زیرا نتیجه و آثار تجلی یک معنا بر
دو مرتبة وجودی (ذهن و عین) است .شرط درست بودن این
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انتساب ،قابلیت انسان و قابلیت شیء در ظهور آثار کیفی و
کمی معناست.

صورت رفعت بود افالک را

معنی رفعت روان پاک را 1-589

تجلی معنا بر دل با احساسات و عواطف متناظری همراه است
و احساسات و عواطف انسانی از امور وجدانی بوده و بالذات
محسوستر از هر وسیله و زبانی هستند که میخواهد آنها را
بیان و آشکار کند .پس هر نوع بیانی آنها را در حجاب میبرد.
موالنا در «فیه ما فیه» میگوید  ...« :این را وجدانی گویند که
از محسوس ظاهرتر است .مث ً
ال گرسنگی و تشنگی و غضب و
شادی و سردی و شیرینی و تلخی در طعامها محسوساند
ولیکن از محسوس ظاهرتر است» (مولوی.)230 :1360 ،

هرچه گویم عشق را شرح و بیان
چون به عشق آیم خجل باشم از آن 1-112
صفات بیانی ذاتی اشیاء نیستند ،بلکه حاصل داوری انساناند.
بیان احساس به معنی آشکار و محسوس ساختن محسوسات
باطنی است .صفات و کیفیات معنا در دل است و احساسات
متناظری را پدید میآورد .فرافکنی احساسات به اشیای بیرونی
به معنی روح بخشیدن به آنهاست .فرم و ساختار جسم باید
متناسب با معنی و عملکرد روح باشد.

شد مناسب عضوها و ابدانها
شد مناسب وصفها با جانها 3-2773
تصفیه و تزکیة عواطف (کاتارسیس) در تجربة زیباییشناسانه
حقیقتاً در تجربة زیباییشناسانه چه روی میدهد؟ این
موضوعی است که از زمان ارسطو تاکنون مورد بحث و توجه
بوده است .موالنا از کیمیایی سخن میگوید که میتواند مس
وجود آدمی را تبدیل به طال کند.
به نظر وی مصاحبت و تأثیر سخن انبیاء و اولیاء و ابدال چنین
تأثیری دارد .تذکر و تصفیة باطن و زدودن اوصاف عارضی
میتواند گوهر وجود آدمی را هویدا کند .میتوان گفت این کار
از هنر هم برمیآید .ماهیت آدمی پنهان است و در اثر تحریکات

درونی و بیرونی به صورت احواالت و عواطف و عکسالعملها
آشکار میشود.
حقتعالی گرم و سرد و رنج و درد
بر تن ما مینهد ای شیر مرد 2-2963
خوف و جوع و نقص اموال و بدن
جمله بهر نقد جان ظاهر شدن 2-2964
همواره میان نیازها و خواستههای نفسانی و مادی انسان با
نیازها و امیال روحی او کشمکش وجود دارد .ازآنجاکه در دنیا،
نفس در خانة خود و عقل و روح غریب هستند ،نفس قدرت
بیشتری دارد و ذوق انسان متمایل به ظاهر و لذتهای حسی
است؛ اما باید این ذوق بهسوی لذتهای معنوی هدایت شود.
رو آوردن به معنی ،شیرین نیست ،همچنان که شنیدن سخن
حق تلخ است .هنر میتواند با ایجاد فاصله مناسب و شگردهای
خود معانی و احساسات ناب را از طریق صورتهای محسوس
مناسب و تأثیرگذار به مخاطب القا نماید .تجربه اثر هنری،
نه مانند تجربة مستقیم است که انسان در آن بازیگر است و
مجال تماشاگری و تأمل ندارد و نه مانند تجارب علمی ،انسان
از موضوع و محل و محصول تجربه جداست.

ز آن حدیث تلخ میگویم ترا
تا ز تلخیها فرو شویم ترا 3-4193
ز آب سرد انگور افسرده رهد
سردی و افسردگی بیرون نهد 3-4194
«حدیث» تلخ شنیدن با تجربة مستقیم تلخی تفاوت دارد.
بهاینترتیب تغییر ماهیت ذوق ،اوصاف ،عواطف و غرایز بهسوی
تعالی اتفاق میافتد.

حرص ،اندر عشق تو فخرست و جاه
حرص ،اندر غیر تو ننگ وتباه 3-1955
وصف سنگی هر زمان کم میشود
وصف لعلی در تو محکم میشود 5-2041
نار بودی ،نور گشتی ای عزیز
غوره بودی ،گشتی انگور و مویز 4-3421
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نتیجهگیری

دیدگاه زیباییشناسانة موالنا متکی به هستیشناسی و
معرفتشناسی اوست .انسان به سبب موقعیت ویژة خود در عالم
آفرینش شناسندة خود و عالم است .خودشناسی در آینة اعیان
و اذهان صورت میگیرد و شرط ضروری آن تصفیه و تزکیة
باطن است .در تجربة زیباییشناسانه ابتدا احساس و تأثیرپذیری
و کشف و شهود است ،آنگاه تأمل و شناخت و ارزیابی صورت
میگیرد و سپس فرافکنی میشود .پیوستگی دایرة آفرینش این

امکان را فراهم میکند تا بتوان وحدت هنر و ارتباط ارگانیک
هنرمند ،اثر هنری و مخاطبان را نشان داد و تبیین نمود .منشأ
متعالی زیبایی و ذوق ،اعتبار همگانی بودن آن را فراهم میآورد.
دلیل اختالف نظرها ،اکتفا به ادراک حسی و اغراض و عادتهای
شخصی است .شرط مخاطب برای درک اثر ،مشارکت همدالنة
او با قلبی پاک و بهدور از اغراض شخصی است.

پینوشت
* .نسخه اولیه این مقاله قب ً
ال در شماره  ،8تابستان  1389مجله منظر به چاپ رسيده بود .این نسخه ،مقاله تجدید نظر شده با حذف و اضافات جدید است که پس از داوری مجله به
چاپ میرسد.
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• دینانی ،غالمحسین .)1388( .حکمت (حکمت اشراق) ،گفتگو با
دکتر غالمحسین دینانی ،روزنامه اطالعات شماره  ،24529پنجشنبه
 8مرداد.
سر نی ،تهران  :انتشارات علمی.
• زرینکوب ،عبدالحسینّ .)1364( .
• مولوی ،جاللالدین محمد .)1375( .مثنوی معنوی ،براساس
نسخه قونیه و مقابله با تصحیح و طبع نیکلسون ،تصحیح و مقدمه و
کشفاالبیات از قوامالدین خرمشاهی ،تهران  :انتشارات ناهید.

• مولوی ،جاللالدین محمد .)1385( .کلیات شمس تبریزی ،تهران :
امیرکبیر.
• مولوی ،جاللالدین محمد .)1360( .فیه مافیه ،با تصحیحات و
حواشی بدیعالزمان فروزانفر ،تهران  :امیرکبیر.
• نیوتن ،اریک .)1366( .معنی زیبایی ،ترجمه پرویز مرزبان ،تهران :
انتشارات علمی و فرهنگی.
• سروش ،عبدالکریم .)1379( .قمار عاشقانه شمس و موالنا ،تهران :
موسسه فرهنگی صراط.

