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خوانش فرایند ادرا ک و دریافت زیبایی در نظرگاه مخاطبان
آثار هنری بر اســاس مقایســه و تحلیل آرای فالسفه اسالمی
*
و غربی
حسین احمدی ،1رسول وطن دوست ،2مریم شیروانی

**3

 1دانشیار دانشکده مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی دکتری مرمت(مرمت آثار و اشیا فرهنگی و تاریخی) ،دانشکده مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/1/31 :تاریخ پذیرش نهایی)95/6/13 :

چکیده

ادرا ک و شــناخت انســان از آثار هنری ،به عنوان یک موضوع معرفتشــناختی ،ریش ـههای مفهومی خود را از دیگر حوزههای
معرفتی از جمله فلسفه اخذ میکند که دیدگاه فالسفه و اندیشمندان درباره چگونگی ادرا ک و دریافت زیبایی از اثر هنری در
این زمینه قابل تامل است .در این نوشتار ،هدف ،ارزیابی و شناخت چگونگی درک اثر و دریافت زیباییشناسی مخاطبان آثار
هنری از دیدگاه اندیشمندان و فالسفه اسالمی و غربی است که با رویکردی تفسیری -تحلیلی و با استفاده از روش استدالل
منطقی ســعی بر بررســی چگونگی فرایند درک و زیباییشناســی توسط مخاطب دارد .یافتههای پژوهش بیان میدارد که آثار
هنری به عنوان واقعیتی صوری و معنایی هســتند و ادرا ک آنها نوعی ارتباط «تعاملی» بین احســاس ،اندیشــه ،خرد و خیال
انســانی اســت .ادرا ک و دریافــت زیبایــی به عنوان فرآیندی ذهنی و عینی مطرح اســت که در ســه مرحلــه دریافت و گزینش،
تحلیل عناصر و اجزا و تفسیر و معنابخشی اثر بیان میگردد .این مقوله به صورت دریافت آنی از کلیت ،تفکر در ارزشها ،تعبیر
و تفسیر و در نهایت درک از حضور و خوانش اثر بیان شده که با شهود و تامل درگیر است و توجه به جهان فراعینی داشته که
در تعامل با حالت «صوری» اثر است.

واژههای کلیدی

ادرا ک ،زیباییشناسی ،مخاطب ،اثر هنری ،فلسفه.

*مقاله حاضر بخشی از مطالعات پژوهشی رساله دکتری نگارنده سوم با عنوان «بازشناسی نقش ارزش در اتخاذ رویکرد حفاظتی آثار تاریخی در سایت موزههای
سنگی» است که با راهنمایی سایر نگارندگان در دانشگاه هنر اصفهان در دست انجام می باشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09173051521 :نمابر.E-mail: m.shirvani83@gmail.com ،031-36256019 :
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مقدمه
ادرا ک ۱و شناخت انسان از اثر هنری در پی برقراری ارتباط با اثر شکل
میگیرد .مفاهیم و ارزشهای ۲نهفته در یک اثر هنری که در ورای تفکر
سازنده آن قرار داشته ،در ارتباط با اثر تجلی مییابد .فرایند ادرا ک اثر،
همان دریافت تفکر خالق اثر اسـ�ت ( )Ambrose & Panie, 2000, 3که
در یک کالبد خود را به منصه ظهور میرســاند .فرایند ارتباطی با یک
اثــر ،یکی از جنبههای بســیار مهم در ارزشــمند بــودن آن خواهد بود.
ادرا ک بــه طــور کلــی ریشــه در فلســفه دارد .آ گاهــی از چیســتی
ادرا ک و تبییــن ســاز و کار آن و نقشــی کــه در شــناخت دارد ،مــورد
توجــه بســیاری از فالســفه بــوده اســت .بــر اســاس اندیش ـههای
گروتــر ،ادرا ک و فهــم ۳هــر اثــر هنری ،دارای ســه جز اصلی فرســتنده،
پیــام و گیرنــده خواهــد بــود .پیامهــا میتواننــد بــه طــرق مختلــف
ل شــوند امــا بشــر بــا اســتفاده از حــواس (ادرا ک) میتوانــد
ارســا 
در مغــز خــود بــه تجزیــه و تحلیــل آنهــا بپــردازد (بابایــی،1386 ،
۴
 .)32در ایــن برآینــد ،نحــوه ادرا ک از جایــگاه زیباییشــناختی
در مواجهه با اثر هنری ،جایگاه ویژهای را به خود اختصاص میدهد.
زیبایی در دید مخاطب سبب جذابیت خواهد شد و جذابیت وا کنش
مخاطــب نســبت به یــک اثــر هنــری اســت (شــیرازیان.)24 ،1392 ،
در مواجهه با یک اثر هنری ،عالوه بر ویژگیهای کالبدی و ظاهری
اثــر ،درک و شــناخت ابعــاد فرافیزیکــی اثــر اهمیــت قابــل مالحظ ـهای

دارد .در ادرا ک هــر اثــر ،ویژگیهــا و ارزشهــای نهفتــه در وجــود آن،
در شــناخت نقــش موثــری دارد .یکــی از ویژگیهــای قابــل توجــه در
ایــن زمینــه ،زیبایــی و دریافــت ارزش زیباییشناســی اثر اســت که در
ارتبــاط با نحوه دریافــت نظارهگر ایجاد خواهد گردیــد .حضور نظارهگر
۵
و نحــوه ادرا ک او از ارزشهــای مســتتر در اثــر در چرایــی نگاهداشــت
آن ،رابطـ�ه معنـ�ادار خواهـ�د داشـ�ت ( .)Jokilehto, 2006,73در بیــان
این ویژگیها و شــناخت آن ،حضور مخاطب و روابط تعاملی او با اثر،
اهمیت قابل مالحظهای دارد .بنابراین در مواجهه با اثر هنری ،فرآیند
ادرا ک اثر از جایگاه مخاطب نقش مهمی داشته و مخاطب به عنوان
جــزء جداییناپذیــر از یــک اثــر مطــرح اســت (شــیرازیان.)35 ،1392 ،
با نظر به این موضوع ،این پژوهش قصد دارد تا از طریق وا کاوی
آرای فالســفه اســامی و غربــی در بــاب ادرا ک و زیبایــی ،بــه بررســی
چگونگی روند ادرا ک مخاطب از یک اثر هنری بپردازد .هدف اصلی
این نوشــتار ،تحلیل و شــناخت چگونگی ادرا ک و دریافت زیبایی اثر
توسط مخاطبان آثار هنری است و به صورت تفسیری -تحلیلی در پی
پاسخ به این سوال است که نحوه ادرا ک و دریافت زیبایی اثر توسط
مخاطــب از دیــدگاه فالســفه در طی چــه مراحلی صــورت میپذیرد.
فالســفه اســامی و غربــی در بــاب ادرا ک زیبایــی چه نظریاتــی دارند
و آیــا فرآینــد ادرا ک و زیبایــی در نظریات با یکدیگر تشــابهاتی دارند؟

پیشینه تحقیق
در یــک بیان کلی ،اثر هنری به صورت نمادی ۶مطرح میگردد که
شـ�امل انسـ�ان ،فرهنـ�گ و ارتباط بین آنهـ�ا میشـ�ود (�Hall & McAr
 .)thur, 1993, 8نمادیــن بــودن ،از جنبههــای مشــترک آثار فرهنگی و
هنری است .بسیاری از آثار دارای پیام بوده و به همین دلیل نمادین
هســتند .بــه نظــر نشانهشناســان ،۷هــر اثــر بــه جــز جنبههــای مادی
و کالبـ�دی خـ�ود ،دارای یـ�ک کارکـ�رد نشـ�انهای نیز هسـ�ت (Jokilehto,
 .)2006, 80بنابراین ارزش نمادین در اثر ،معانیای ارزشی را مستتر در
خــود دارد که ســبب ارتباط بین فرد و اثــر خواهد گردید و نحوه ادرا ک
مخاطب بر شناخت و دریافت این ارزش بسیار تاثیرگذار است.
از دهه  1990میالدی ،بسیاری بر این موضوع تا کید داشتهاند که
آثـ�ار هنری ،آثاری ارتباطـ�ی هسـ�تند ( .)Varoli, 2007,7بطور کلی اثر
هنری در ذات خود به مثابه سند تاریخی و ارتباطی است و چنانچه
اثر به هر دلیلی منزوی شود و از دسترس مخاطب دور باشد ،ماهیت
خ��ود را از دس��ت میده��د ( .)Freundlg, 2010, 5مخاطــب به عنوان
عامل مهم در فهم و دریافت یک اثر هنری است .مخاطب به عنوان
حلقــه ارتباطــی بین اثر هنری و خوانش آن بــوده و در فهم و دریافت
یک اثر نقش بســیار مهمی دارد .بنابراین فرایند ادرا ک مخاطب که
یک موضوع معرفتشــناختی اســت در خوانش و دریافت اثر جایگاه

ویژهای خواهد داشت.
در دهــه آخــر قــرن بیســتم ،فراینــد ارتباطــی آثــار از جنبههــای
مهــم و اصلــی در حفظ یک اثر هنری شــناخته شــد .به طــور کلی در
مبانی فلســفه ،حفظ اثر هنری بســیار توصیه شده است که بایستی
ارتبــاط بیــن جنبــه بصری ،نگــرش ،تجربه و محتوای اثــر در درک آن
م��ورد بررس��ی ق��رار گی��رد ( .)Matero, 2000,35بــر ایــن اســاس ،هاوزر
دلیل ماندگاری یک شــاهکار هنری را در دریافت مطلوب اثر توســط
مخاطب میداند (لیسنگ و داتون .)162 ،1389 ،از نظر او ،دریافت
اثــر هنــری بــه ارزشهــای گونا گــون وابســته اســت کــه به اثــر معنای
جدیــدی میدهــد (راودراد .)47 ،1382،توجــه بــه ایــن امــر در قــرن
بیســت و یــک میــادی قــوت بیشــتری یافــت تا آنجــا که عنوان شــد
آنچــه در هــر اثر هنری اهمیت دارد ،حفظ معنا و مفهوم اثر اســت .از
ایــن رو بر ضــرورت حفظ معانی اثر و انتقال به مخاطب تا کید بســیار
شــده اســت .حفظ «تعامل معنایــی مخاطب با اثر» مــورد توجه قرار
گرفته و «شــناخت اثر» شــامل توجه توامان بــه جنبههای کالبدی و
صــورت اثــر و نیز توجه همزمان به معنا و مفهوم و دریافت آن اســت.
بنابرایــن دریافــت ارزشهــای نهفتــه در اثــر هنــری ،در ایجــاد معنا و
مفهــوم و انتقــال آن بــه مخاطب بســیار مهــم خواهد بــود .چگونگی
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انتقــال ایــن مفاهیــم ،رابطه مســتقیمی با بحث ادرا ک اثــر هنری در
ذهــن مخاطــب دارد .بنابراین بــا توجه به اهمیــت ارزشها و معانی
نهفتــه در اثر ،به خصوص ارزش زیباییشناســی ،حضور مخاطب به
عنــوان یک عامل فرآیند ارتباطی بین اثــر هنری و خوانش ارزشها و
زیبایی در فرآیند ادرا ک مهم خواهد بود.

روش تحقیق
در جهت دستیابی به هدف مورد نظر و پاسخ به سواالت پژوهش،
شــیوه گزینششده به صورت تفســیری -تحلیلی خواهد بود .جهت
نیــل بــه هــدف ،در ابتــدا بــه بررســی فراینــد ادرا ک از منظر فلســفه و
دیدگاه فالســفه اســامی و غربی در این زمینه پرداخته شده و پس از
آن ادرا ک زیبایی از نظر اندیشــمندان تحلیل و بررسی گردیده است
تــا از ایــن منظر ،ویژگیهــا و معیارهای ایــن فرایند شناســایی گردد.
ســپس در مرحله بعد ،مقایســه تطبیقی جهت شناخت ویژگیهای
ادرا ک و زیبایی در نزد فالسفه غربی و اسالمی صورت پذیرفته است
تــا بتوان به چگونگی نحوه ادرا ک توســط نظار هگــر و ویژگیهای این
فرآیند دست یافت.
-1فرایند ادرا ک مخاطب از اثر هنری از  منظر فلسفه
ادرا ک بــه معنــای رســیدن و وصــل شــدن (فیزیکــی) و پختگــی
و بلــوغ در فرهنــگ ایــران آمــده اســت (واژهنامــه دهخــدا) و نیــز
«دریافتــن و رســیدن کــودک بــه بلــوغ و میــوه بــه پختگــی (کشــف
الغــات بــه نقــل از دهخــدا) و دریافتــن و فهمیــدن» (فرهنــگ لغــت
معیــن) .براین اســاس ادرا ک به فــرآورده و نیز به طــی مراحل (فرآیند)
اطــاق میشــود .ادرا ک کنشــی درون ذهنــی ،دارای نمــود بیرونــی
و برخــوردار از پیوســتگی و اســتمرار اســت (نقــیزاده و اســتادی،
۸
 .)7 ،1393امــا ادرا ک در فلســفه از مباحــث مهــم شناختشناســانه
و مهمترین گام در شــناخت خویشــتن و هستی است و سهم اساسی
در بازشناســی نــوع رابطه انســان با جهــان دارد .به طــور کلی میتوان
فلسفه را خاستگاه مفهومپردازی در زمینه ادرا ک دانست .در فلسفه
اندیشمندان شرق و غرب در این حوزه همانند ابنسینا ،سهروردی،
مالصدرا ،باومگارتن ،دافرن ،اتینگهاوزن و  ...ویژگیهایی را در مراحل
و فرآیند ادرا ک اثر هنری برشمردهاند که قابل تامل است.
ابنسینا از فالسفه بزرگ ایران ،ادرا ک را حاصل یک روند و مبتنی بر
انتزاع میداند .از دیدگاه او ،ادرا ک «نقش بستن صورت یا حقیقت شی
در ذهن» معنا یافته است (تعلیقات به نقل از فعالی .)1376 ،در این
برآیند ،دریافت و فهم اثر به صورت کنشی درون ذهنی است .ادرا ک،
حضور شــی نزد ذات مجرد از ماده و یا غایب نبودن شــی از ذات مجرد
است .ادرا ک نفس نسبت به امور بیرون از ذات خود به حضور صورت
آن اســت .اســتحضار صورتهــای جزئــی در قــوای نفس و اســتحضار
صورتهای کلی در ذات نفس است (سهروردی .)48 ،1373 ،ادرا ک
نزد سهروردی عبارت است از عدم غیبت شی از ذات مجرد .به نظر او
این تعریف ادرا ک ،ذات و غیر ،هر دو را شــامل میشــود .غایب نبودن
اشیا بیرون از انسان به استحضار صورت آنهاست نه خود آنها (رزمگیر

و انتظام .)31 ،1392 ،بنابراین در بیان نحوه درک انســانها از یک اثر
و ارزشهای مستتر شده در آن ،سهروردی اعتقاد بر سه دسته ادرا ک
حسی ،خیالی و عقلی در بین انسانها دارد .انسان در مواجهه با یک
اثر هنری بر اساس سه مقوله میتواند ارزشها را در اثر دریافت نماید.
یگــردد و در
بــر این مبنا ادرا ک حســی ،بوســیله حواس انســان درک م 
ایــن دریافــت «صــورت» درک میشــود .ســهروردی «ادرا ک بصری» را
اشــرف ادرا ک حســی میداند (کمالیزاده .)104 ،1389 ،ادرا ک بصری
در واقــع دریافت معانی زیباشناســانه یک اثر اســت کــه از طریق حس
درک میگردد و فرایندی ذهنی خواهد بود .مظهر صورتهاى خیالى،
تخیل انســان اســت .در واقع خیال ،آیینه نفس اســت كه به وســیله
آن ،صورتهاى مثالى مشاهده مىشوند (سهروردی .)59 ،1373 ،اما
دریافت عقلی به منظور دستیابی به حقایق در پرتو انوار و تجلی الهی
به مرحله شهود ارتقا مییابد (کمالیزاده .)104 ،1387 ،ادراك عقلى در
ارتباط با مثل نورى یا ارباب اصنام و عقول مجرد و تكیه بر آنها حاصل
میشــود .موضوع شــناخت در ادراك عقلى ،امور محسوس نیست كه
عقل از آنها صورتهایى را تجرید كند؛ بلكه تأمل در محسوسات و...
سبب آمادگى نفس براى اشراق حضورى نسبت به ارباب انواع است.
ادرا كات عقلى انسان با استمداد و حضور نفس نسبت به آنها حاصل
مىشــود (رزمگیر و انتظام .)33 ،1392 ،اما مالصدرا ادرا ک را فرآیندی
«صــدوری» میداند .بدانگونه که نفس در هر مرتبه از ادرا ک ،صورتی
ادرا کــی متناســب بــا آن مرحله میآفرینــد که شــکل تکاملیافتهای از
صورتهای پیشین است .به باور وی ،رابطه ادرا کی در فرآیند ادرا ک
هــر لحظه در حال بازآفرینی اســت (مالصــدرا .)215 ،1380،از منظر او،
لــذت زیبایــی و ادرا ک آن ،در طــی رونــد تکاملی خــود تبدیل به لذت
هنری میشــود .مالصدرا شــکل و محتوا را مهم دانسته و آثار هنری را
آثاری موزون میداند (کوثری.)13 ،1386 ،
اندیشــمندان غربــی نیــز هماننــد فالســفه اســامی در خصــوص
دریافــت ،فهــم و ادرا ک یــک اثــر هنــری ،دیــدگاه قابــل تاملــی را بیــان
نمودهانــد .باومگارتــن ،در قــرن  18میــادی از واژه علم ادرا ک حســی
استفاده نمود (کارول .)246 ،1387 ،او مراحل ادرا ک حسی را شامل
مشاهده اولیه و کلی اثر ،دیدن رنگها و شکلها و  ،...بررسی عمق،
فضــا و فاصلههــا و در نهایــت درک احساســات و معانــی بیــان میکنــد
(کالینســون .)15 ،1388 ،بنابرایــن میتــوان گفــت فراینــد ادرا ک اثــر،
نیازمند حرکت از ظواهر اثر و رسیدن به درون و محتوای اثر خواهد بود.
دافــرن در ایــن رابطه میگوید :ادرا ک ،تنها ثبت منفعالنه مشــهودات
نیست ،ادرا ک یعنی کشف دوباره معنای درون که در پس مشهودات
اســت و تنهــا مخاطبــی قادر به درک آن اســت که راه رمز گشــایی آن را
میداند (جانجی.)36 ،1388 ،
بنابرایــن میتــوان فرآینــد ادرا ک را در دو حــوزه ذهنــی و عینی در
نظــر گرفت کــه در یک برآیند قرار میگیرند .اتینگهاوزن بیان میدارد
کــه ادرا ک ،اختصــاص بــه نوع انســان دارد؛ هــم به اعتبــار حیوانیت
(دریافت حسی) و هم به اعتبار عقالنیت (فهم و خیال) (اتینگهاوزن
و دیگران .)49 ،1390 ،بنابراین دریافت در محیط عینی شکل گرفته
و در گام بعــدی ادرا ک بــه صــورت عقلــی و حســی در محیــط شــکل
میپذیرد که شناخت اثر و وا کنش را در پی خواهد داشت (نمودار.)1
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بنابرایــن ادرا ک ،همــان کشــف کــردن اســت .در اینجاســت کــه
ذهنیــت مخاطــب نقــش خــود را بیــان م ـیدارد و شــرایط فرهنگی و
اجتماعی او در این زمینه تاثیرگذار اســت .ادرا ک میتواند به عنوان
فرآینــد ذهنــی و عینــی مطــرح گردد کــه در پس مشــاهدات بیرونی و
درونی اثر خود را به نمایش خواهند گذارد .در فلسفه ،فرآیند ادرا ک
را در اصــل پیدایش صورتهــای ذهنی در انطباق با عینیت خارجی
میداننــد کــه دارای مراتــب قابــل تفکیــک خواهــد بــود .مباحــث و
آرای ذکر شــده توســط فالســفه را در زمینه فرآیند ادرا ک میتوان در
جدول 1مالحظه نمود.
بنابرایــن ادرا ک در فلســفه را میتوان حامل چنیــن ویژگیهایی
دانســت :پیدایش صورتهای ذهنــی در انطباق با عینیت خارجی،
نقش بستن صورت پدیده در ذهن در جریان ادرا ک و انتزاع و تحول
صورت ذهنی یا بازتولید آن.
-2ادرا ک زیبایی در نزد اندیشمندان اسالمی و غربی
در موضوع علوم زیباییشناسی ،دو مقوله مهم مدنظر قرار گرفته
اســت :نخســت تشخیص و درک عواملی است که در ادرا ک یک شی
یا یک فرآیند تجربی زیبا یا حداقل خوشایند نقش دارند و دوم درک
توانایی انسان برای ابداع جلوههایی است که از نظر زیباییشناسی

نمودار -1فرآیند کلی ادرا ک و شناخت.
ماخذ( :برگرفته از نقی زاده و استادی)6 ،1393 ،

خوشایند به حساب میآیند.
به طور کلی ،انســان زیبایی مادی را از طریق حس درک میکند و
این زیبایی ،نسبی و تابع ذوق ،سلیقه ،عادت و عرف اجتماعی است.
زیبایــی مــادی به صــورت صفات خاصی مثــل کمال و تناســب میان
اجزای اثر تجسم پیدا میکند (صدیق .)75 ،1383 ،در بیان زیبایی و
ادرا ک آن ،اندیشمندان و فالسفه دیدگاههای مختلفی را ذکر کردهاند.
در اندیشه مولوی ،زیباییشناسی حسی و عقلی که مجال داوریهای
حســی و عقلی اســت ،جایگاهی نــدارد بلکــه ادرا ک زیبایی نه حاصل
ادرا ک حــواس بلکــه حاصل شــهود قلبــی و خالقیت قوه خیال اســت
و جمال واقعی تنها از طریق قلب و مشــاهده حســن الهی و عشــق به
جمال حضرتش ادرا ک میشود (پناهی و اسکوئیان .)56 ،1393 ،صور
زیبا ،اموری محســوس ،شهودی ،متکثر ،ظاهری و متناهی هستند.
امــا ،بی صــورت امری نامحســوس ،غیبی ،واحد ،باطنــی و نامتناهی
اســت .در ایــن رویکرد ،نقشهــا و صور و زیباییهای محســوس عالم
بــه خودی خود ،فاقد هرگونه ارزشــند (ســبزواری .)53 ،1374 ،از نظر
وی ،به هیچ وجه نمیتوان منشا هنر را احساسات و عواطف یا مقصد
آن را ایجــاد لــذت حســی در مخاطــب دانســت (پازوکــی.)10 ،1382 ،
نقشهــا و صــور تنها در مواجهــه و رویارویی مخاطب با آنهاســت
کــه ارزش و اعتبــار پیــدا میکنند و محملی برای تجلــی جمال الهی و
تحقــق مقــام احســان بر انســان میشــوند .ادرا ک زیبایی نــزد موالنا
عامل لذت حســی صرف نیســت بلکه راهی اســت به ســوی هدایت
و توســعه وجــودی ســالک و اتصــال به مبــدا وجود ،حقیقــت ،خیر و
زیبایــی .از منظــر مولــوی ،زیبایی مطلق بیصــورت از طریق حس و
عقــل قابــل ادرا ک نیســت بلکــه از طریق شــهود قلبــی و فعالیت قوه
تخیل به ادرا ک در میآید (پازوکی.)6 ،1382 ،
از منظــر فارابــی ،زیبایــی ،زینــت و بهــا یــا نیکویــی در هــر موجــود
ایــن اســت کــه وجــود برتــر و کاملتــر او محقــق شــود و «کمــال ثانــی»
تحقــق پذیــرد (بــا ک .)340 ،1383 ،فارابــی ،زیبایــی را امر تشــکیکی
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فیلسوف

فالسفه
اسالمی

فالسفه غربی

نظریه ادرا ک

فرایند درک

نوع صدور
ذهنی

ابن سینا

حاصل یک روند مبتنی بر انتزاع

عینی------ :
ذهنی :نقش بستن صورت در ذهن

*

سهروردی

پذیرفتن اثر در سه وجه عقلی ،حسی و خیالی

عینی :حاصل از مشاهده
ذهنی :حاصل پروراندن در تجسم

*

مالصدرا

فرآیندی صدوری

عینی--------- :
ذهنی :حاصل از بازآفرینی در هر لحظه

*

باومگارتن

حرکت از ظواهر و رسیدن به محتوا و درون

عینی :حاصل از مشاهده ویژگی ظاهری
ذهنی :ثبت مشهودات حاصل از تجسم
خیالی

*

دافرن

کشف دوباره معنای درون در پس مشهودات

عینی---------- :
ذهنی :حاصل از خیال و شهود باطنی

*

عینی :دریافت از محیط
اتینگهاوزن اعتبار حیوانیت (حسی) و اعتبار عقالنیت (فهم و خیال)
ذهنی:حاصل پروراندن در خیال

*

عینی

*

*

*

17
خوانش فرایند ادرا ک و دریافت زیبایی در نظرگاه مخاطبان آثار هنری بر
اساس مقایسه و تحلیل آرای فالسفه اسالمی و غربی

کــه مراتــب دارد نیز ،بیــان میدارد .زیبایــی در این معنا بــرای خدا امر
ذاتــی و بــرای انســانها و دیگــر موجودات امــر عرضی به شــمار میآید
و ادرا ک آن بــا احســاس ،تخیــل یــا عقل ،بســته بــه مرتبهای کــه دارد
صــورت میپذیــرد و از ایــنرو لــذت (ادرا ک زیبایــی) نیــز دارای مراتب
میشــود .در ایــن سلســله مراتــب ،زیبایی ذاتــی خدا باالتریــن مرتبه
آن به شــمار میآید که وحدت عاشــق و معشــوق را میطلبد و پس از
آن ،زیبایی عرضی و لذت همگام با آن ،که دوگانگی عاشق و معشوق
را میطلبــد ،در مرتبــه موجــودات وجــود دارد (بــا ک.)341 ،1383 ،
ابن ســینا ســه امــر را ّ
مقوم زیبایــی و ارزش تلقی میكند :داشــتن
نظــم؛  .2داشــتن تالیــف؛  .3داشــتن اعتــدال .كــه نتیجــه این ســه،
حصــول تناســب و هارمونــی اســت (ابــن ســینا .)17 ،1953 ،تعریــف
زیبایــی و بــه مثابــه آن ارزش بــه تناســب و هماهنگــی پیوســته،
ً
مناقشــاتی به دنبال داشــته اســت؛ از جمله این كه این تعریف صرفا
شــامل زیباییهــای محســوس و مــادی میشــود ،نــه زیباییهــای
معقول و معنوی؛ چون وجودهای بسیط مثل حقتعالی دارای اجزا
نیستند تا بین اجزا تناسب و هماهنگی باشد.
ابوحیان توحیدی در خصوص ذوق زیباشــناختی میگوید :زمانی
کــه انســان در برابر اثری زیبا قرار گیــرد ،در این حالت عقل کنار میرود
و احســاس تخیــل ،نا گهان همچون مکاشــفهای روحانــی و عرفانی او
را فــرا میگیــرد .ایــن ،بخشــی از رونــد درک زیبایی اســت .انســان پس
از گذرانــدن ایــن مرحله ،درصدد کشــف علــت و انگیزه این احســاس

برمیآیــد و بــه داوری میپردازد .لذا چشــیدن زیبایی با احســاس آغاز
و با وا کنش روحی انسان نمایان و سرانجام شناخت و ارزیابی زیبایی
بــه عقل وا گذار میشــود (صدیــق .)114 ،1383 ،از دیدگاه فیلســوفان
ّ
اســامی ،وقتــی زیبایــی و ارزش چیــزی مــورد ادراك واقع شــود ،لذت
ّ
ّ
حاصــل میشــود .بــه تعبیر دیگــر ،لــذت یا دســتکم قســمی از لذت،
نتیجه ادراك زیبایی و ارزش است و هر قدر زیبایی شدید ،و ادراك زیبا
ّ
قوی باشد ،به همان اندازه لذت هم شدید و قوی خواهد بود.
اما در نظریههای زیباییشناختی مکاتب فلسفی غرب ،از مکاتب
تجربهگرا و معقولگرا تا پدیدارشناســی ۹و ا گزیستانسیالیسم ،همگی با
تحلیل معرفتشــناختی مفهوم زیبایی ،زیبایی را امری محســوس و
ســوبژکتیو ۱۰دانســته و با تا کید بر روابط ســوبژه و ابژه زیبایی ،به تبیین
فراینــد ادرا ک آن در نســبت با قوای حس ،عقــل و خیال پرداختهاند.
کانــت در تعریــف زیبایــی اینچنیــن بیان میکنــد :زیبایی بــه صورت
غایتمنــدی یــک عیــن اســت تــا جایــی کــه این صــورت بــدون تصور
غایتی ،در عین دریافت شــود (کانت .)145 ،1377 ،نکته مهم در این
ً
تعریف این است که داوری درباره زیبا بر یک غایتمندی صرفا صوری
(ذهنــی) یعنــی «غایتمنــدی بــدون غایت» متکی اســت و امــر زیبا از
هرگونــه غایتمنــدی عینــی بیرونی یعنــی ســودمندی و غایتمندی
عینــی درونــی یعنــی کمــال عیــن ،خالــی اســت (همــان .)131 ،ادراك
زیباشــناختی ،اختصاص به نوع انســان دارد؛ حسی و عقالنی .آنچه
ً
صرفــا بر اســاس دریافت حســی دســت دهــد ،امری مطبوع اســت كه

جدول  -2مقایسه نظریات اندیشمندان و فالسفه اسالمی و غربی در زمینه فرایند ادرا ک زیبایی.

فیلسوف

فالسفه اسالمی

وجه تا کیدی در ادرا ک

عینی------------- :
ذهنی :حاصل از آ گاهی تجسم یافته

*

عینی :حاصل از مشاهده
ذهنی :حاصل از تفکر خالقانه

*

عینی--------- :
ذهنی :ویژگی های صوری در ذهنیت

*
*

موالنا

خیالی

فارابی

احساس ،عقل ،خیال

ابن سینا

خیالی

ابوحیان توحیدی

حسی و خیالی و در انتها عقلی

عینی :حاصل از مشاهده
ذهنی :حاصل از ادرا ک و شهود

سهروردی

حسی

عینی---------- :
ذهنی :حاصل از شهود و تعابیر

*

غایتمندی عین ،خیالی

عینی :غایتمندی بدون غایت
ذهنی :بازی آزاد قوای مخیله و فاهمه

*

حسی و فهم و خیال

عینی :لذت از وجود مادی
ذهنی :ذوق شخصی در فرآیند شهودی

*

خیالی

عینی------------ :
ذهنی :حاصل از ادرا ک و شهود

*

حسی

عینی---------- :
ذهنی :حاصل از شهود و تعابیر

*

حسی

عینی :دریافت رنگ و شکل مادی
ذهنی :بازنوکردن و لذت از اثر

کانت
اتینگهاوزن

فالسفه غربی

نحوه فرآیند

ذهنی

دافرن
بوخنسکی
کالرک

*

عینی

*

*

*

*

*
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نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۱شماره ،۴زمستان ۱۳۹۵

در آن ،وجــود عیــن لحــاظ میشــود و عالقه و ســلیقه و ذوق شــخصی
در احســاس آن دخالــت دارد و لــذت حاصــل از آن هــم ،لذتی مادی،
جسمانی و لذت صرف است ( اتینگهاوزن و دیگران .)51 ،1390 ،کانت
در نقد ســوم ،ادرا ک زیبایی و صدور حکم زیباییشناسانه را ،حاصل
«بازی آزاد قوای مخیله و فاهمه» میداند (پناهی و اسکوئیان،1393 ،
 )56و آن را حاصل روابط سوبژه و ابژه بیان میکند.
دافــرن در بحــث ادرا ک دو موضــوع را مطــرح میکنــد :نخســت
ادرا ک عــادی و دیگــری ادرا ک زیباشــناختی .ادرا ک زیباشــناختی
ً
صرفا ســازماندهی حوزه ادرا کی نیســت ،بلکه در عین حال ،وا کنش
عاطفــی و تاثیرگــذار نســبت بــه عناصــر ظاهری و شــکلی اســت .این
ً
بخش از ادرا ک ،کامال با شــهود و تامل درگیر اســت ،توجه به جهانی
فراعینــی دارد و همیــن نگــرش زیباشــناختی اســت کــه بــه تعالــی
بخشــیدن ،به درک معمول اشــیا کمک میکند ،چرا که در آن تخیل
باالترین جایگاه را دارد (جانجی.)37 ،1388 ،
بوخنسکی تذکر داده است آنگاه که سخن بر سر ارزشها است ،در
ســاحت معنوی و روحی دست كم سه دسته از ارزشها بطور خاص
یعنی ارزشهای اخالقی ،ارزشهای زیباشناختی و ارزشهای دینی
مطرح میگردد .ارزشهای زیباشناختی ،ارزشهایی همچون زیبا،
زشت ،فاخر ،ناهموار ،همایون ،لطیف و ظریف ،واال و امثالهم نیز تا
حدودی شــناخته شــدهاند و آن همان حس استحسانی است که از
نگرش زیباشناســانه ما برمیخیزد و دســت كم بواسطه ندایی كه به
وجــدان ما راه پیــدا میکند (بوخنســکی )73 ،1380 ،بیان میگردد.
امــا کالرک درک زیبایــی اثــر هنــری را در چهار مرحله نــگاه آنی به اثر،
شکل و رنگ آن ،بررسی موشکافانه اثر و لذتبردن از هارمونی میان
رنگها ،به خاطر آوردن و تفکر در ارزشهای اثر و در آخر ،بازنو کردن
و فرورفت��ن در آن میدان��د ( .)Clark, 2000, 105بنابرایــن ادرا ک
زیبایی ،امری ذهنی اســت که در پــس عینیت اثر ایجاد میگردد .در
جدول  ،2نظریات مطرح شده بررسی گردیدهاند.
 -3مقایســه تطبیقــی و تحلیــل آرای فالســفه اســامی و غربی در
باب ادرا ک و زیبایی
به طور کلی در نظرگاه فالسفه غربی و اسالمی در باب فرآیند ادرا ک
و زیبایی میتوان گفت که مشــابهتهای زیادی وجود دارد و بیشتر

تعاریف و مفاهیم ارائه شده در هر دو حوزه در بحث دریافت اثر ،یک
فرآینــد تعاملــی ذهنی را دنبال خواهد کرد .در یک مقایســه میتوان
تعاریــف بدســت آمــده در دو حــوزه را در جــدول 3مشــاهده نمــود.
بر این اساس میتوان چنین برداشت نمود که ا گر چه نوع فرآیند
ادرا ک در دو نظریــه در برخــی گامهــا دارای تفاوت بوده ،اما در ســیر
تکاملی در بحث ادرا ک زیبایی ،تطابق در بحث ادرا ک از منظر فالسفه
اسالمی و غربی دیده میشود و تشابهات زیادی با یکدیگر داشتهاند.
 -4یافتههای پژوهش
در پاســخ به ســوال اول در مــورد نحوه ادرا ک و دریافــت زیبایی اثر
توســط مخاطب از دیدگاه فالســفه میتوان گفت که فرایند ادرا ک در
بین مخاطبان شامل سه مرحله خواهد بود .نخستین مرحله در یک
زمینــه ،مشــاهده اثر به عنوان یک کلیت اســت که اجــزا و بخشهای
گونا گون اثر این کلیت را فراهم میسازند .ویژگیهای خاص لحاظشده
در اثر هنری سبب میگردد که مخاطب به سمت آن تمایل پیدا کرده
و به دلیل وجود ویژگیهای خاص اثر به ســمت آن جذب شــود .این
رونــد یــک فرآیند عینی اســت که حاصــل از دریافت مــاده و صورت اثر
خواهد بود که فالســفه بســیاری همانند فارابی ،سهروردی ،ابوحیان
توحیدی ،کالرک ،باومگارتن و اتینگهاوزن دریافت مادی و لذت از آن
را در دریافت و ادرا ک زیبایی موثر دانستهاند .در مرحله دوم ،مخاطب
بــه تحلیــل اجــزا و عناصــر اثــر میپــردازد .در ایــن فراینــد ،ویژگیهــای
نهفته در اثر مورد توجه قرار میگیرد .تجزیه و تحلیل یک اثر و دریافت
ارزشهــای آن ،نیازمند آن اســت که مخاطــب بدون پیشفرضهای
ذهنــی بــا آن ارتبــاط برقرار نمایــد .در ایــن مرحله ،دریافــت به صورت
عینــی و ذهنی صورت میپذیــرد .در مرحله عینی ،ویژگیهای بصری
اثــر دریافــت میگردد و در مرحلــه ذهنی ،تحلیل ارزشهــا و نمادها در
ذهنیت مخاطب صورت خواهد پذیرفت که تطابق میان مشاهدات
و ادرا ک شــهودی اســت که لذت اثر را در پی دارد و در دیدگاه فالســفه
ً
اسالمی و غربی این موضوع کامال مشهود است.
در مرحلــه ســوم ،مخاطــب بــه دنبــال درک تفکــر خالــق اثــر و
احساســاتی اســت که از خالق در زمان خلق در اثر رخ داده اســت به
دنبــال دســتیابی بــه معنا و مفاهیمی اســت که در ذهــن خالق بوده
است .به بیان دیگر ،به دنبال شناخت احساسات و معانیای است

جدول  -3تحلیل ادرا ک و زیبایی در فلسفه اسالمی و غربی.

مفاهیم

فلسفه اسالمی

فلسفه غربی

ادرا ک

نقش بستن صورت پدیده در ذهن در جریان ادرا ک
پذیرندگی اثر ادرا کشونده از ادرا ککننده
ً
دارای مرتبهبندی و نه صرفا ترتیبی
انتزاع و تحول صورت ذهنی یا بازتولید آن

پیدایش صورتهای ذهنی در انطباق با عینیت خارجی
حرکت از ظاهر و رسیدن به درون توسط ادرا ککننده
بازدریافت صورت ذهنی توسط کنشگر

زیبایی

دریافت حسی از وجود عین و ایجاد لذت
خالقیت قوه تخیل از طریق مشاهده حسن الهی
دارای مرتبهبندی ترتیبی
مکاشفه روحانی و عرفانی به همراه داوری
فار غ از غایتمندی عینی بیرونی و درونی

پذیرندگی صورت ذهنی در انطباق با صورت عینی
ً
دریافت غایتمندی عین صرفا صوری
حضور جهان فراعینی در تعالی بخشیدن به تخیل ذهنی
امری مطبوع در وجود عین با لذت حاصل
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خوانش فرایند ادرا ک و دریافت زیبایی در نظرگاه مخاطبان آثار هنری بر
اساس مقایسه و تحلیل آرای فالسفه اسالمی و غربی

که اثر از خود منتقل میسازد و در اصل تفکر مخاطب در اثر است که
یگــردد .این مرحلــه از ادرا ک نیز به صورت
مســتلزم دانســتن معنا م 
ذهنــی انجــام خواهــد پذیرفــت .در طــی ایــن ســه مرحلــه ،نظارهگــر
میتواند دریافتی از اثر داشته و معنا و زیبایی یک اثر را دریافت نماید.
در پاســخ بــه ســوال دوم در زمینــه نظرات فالســفه و تشــابهات و
تناقضــات آنها در بــاب ادرا ک زیبایی میتوان گفت آنچه در فلســفه
ادرا ک زیبایــی مطرح اســت آن را به صورت فرآینــدی ذهنی و عینی
برشــمردهاند .ایــن دریافــت در مراتــب گونا گــون صــورت میپذیــرد.

فالســفه اســامی و غربــی ا گــر چــه دارای مکاتــب گونا گــون فلســفی
هســتند ،امــا نظریــات آنهــا در بــاب ادرا ک زیبایــی تشــابهات زیادی
دارد .برخی از فالســفه ادرا ک زیبایی را فرآیندی ذهنی برشــمردهاند
کــه ناشــی از تحلیل و بازخوانی تفکرات خالــق اثر و ارزشهای یک اثر
هنــری در ذهنیــت نظارهگر خواهــد بود و برخــی آن را فرآیندی عینی
برشــمردهاند کــه حاصل دریافت صــورت اثر و زیباییهــای عینی آن
اســت .و برخــی آن را فرآینــدی ذهنــی و عینی برشــمرده کــه خوانش
زیبایی ،حاصل از دریافت صورت و معنا در کنار یکدیگر خواهد بود.

نتیجه
اهمیــت فراینــد ادرا ک اثــر ،بــه عنــوان بخشــی از ســیر تکاملی آن
در طــول تاریــخ مطرح اســت و مخاطب در این زمینه نقش بســزایی
دارد .لــزوم فراینــد ادرا ک ،ایجــاد ارتبــاط بیــن ذهــن ،ذوق ،عقــل و
تجربــه مخاطــب با اثر اســت که حــس و عقل نقش بنیادینی داشــته
و مستلزم عبور از ظاهر اثر و رسیدن به محتوای باطنی آن است.
نتایــج حاصــل از مقایســه و وا کاوی در حــوزه نظریــات فالســفه
اسالمی و غربی چنین بیان میدارد که فرایند ادرا ک ،دارای سلسله
مراتب و کارکردهای گونا گونی است که فرایندی ذهنی و عینی بوده
و در ســه مرحله ادرا ک حســی (دریافت و گزینش اثر) ،ادرا ک خیالی
(تحلیل عناصر و ویژگیها بر اســاس ذهنیت) و ادرا ک عقلی (تفســیر
و معنا بخشی) بیان میگردد.
در مرحلــه اول ،دریافــت و گزینــش اثر (کلیت) بــه عنوان فرایندی
عینی بیان میگردد که بر اساس دیدگاه سهروردی ،فارابی و ابوحیان
توحیــدی ،دریافتــی حاصــل از مشــاهده اســت و بــر طبــق نظریــات
باومگارتــن ،کالرک و اتینگهاوزن ،دریافت رنگ ،شــکل و ویژگیهای
مــادی اثر را شــامل میشــود که لذت اولیــه را درپی خواهد داشــت.
در مرحلــه بعــد ،تحلیــل ویژگیهــا ،اجــزا و عناصر اثــر (نمادین و
بصری) اســت که به عنــوان فرایندی ذهنی و عینــی بیان میگردد.
فالســفه اسالمی و غربی در این زمینه آن را تطابق میان مشاهدات
عینــی و ادرا ک شــهودی دانســتهاند که بازنو کردن و لــذت اثر را در
پی دارد .ذوق شــخصی در فرایند شــهودی حاصــل از وجود مادی
در ایــن زمینــه بســیار تاثیرگذار اســت .فارابــی ،ابوحیــان توحیدی،
ً
کانــت ،اتینگهــاوزن ،باومگارتــن و ســهروردی تقریبــا در ایــن زمینه
آرای مشترکی دارند.

در مرحلــه بعــد ،تفســیر و معنابخشــی (درک تفکــر خالــق) بیــان
میگردد که مخاطب به دنبال دستیابی به معنا و مفاهیمی است که
در ذهن خالق بوده و به صورت ذهنی صورت خواهد پذیرفت که در
اندیشــه موالنا ،حاصل از آ گاهی تجســم یافته ،در اندیشه ابن سینا،
نقشبســتن صورت یا حقیقت شــی در ذهن و در اندیشــه مالصدرا،
حاصل از بازآفرینی در هر لحظه است .دافرن آن را حاصل از خیال و
شهود باطنی و بوخنسکی حاصل از شهود و تعابیر میداند.
به طور کلی فالسفه اسالمی ،ادرا ک را دارای مرتبهبندی و انتزاع
و تحــول صــورت ذهنی یــا بازتولیــد آن در ذهن جریــان ادرا ککننده
میداننــد و فالســفه غربــی ،ادرا ک را بر مبنــای پیدایش صورتهای
ذهنــی در انطباق بــا عینیت خارجی و بازدریافت صورت ذهنی بیان
میکنند .نظریات مطرح شــده در حوزه ادرا ک در دیدگاه هر دو گروه
فالســفه مطابقت زیادی دارد و بر صورتپذیری ذهنی ادرا ک تا کید
دارند .همچنین فالســفه اســامی زیبایی را دریافت حســی از وجود
عین و خالقیت قوه تخیل دانسته و فالسفه غربی آن را امری مطبوع
در وجــود عیــن به همراه لذت و دریافت غایتمندی میدانند که در
این زمینه نیز نظریات همپوشانی زیادی دارد.
بنابراین آثار هنری به عنوان واقعیتی صوری و معنایی هســتند که
بــه عنوان مدلهای جامعهشــناختی به شــمار میروند و تالشــی برای
برقــراری نوعی ارتباط «تعاملی» بین احســاس ،اندیشــه ،خــرد و خیال
انسانی هستند که با آنها مواجه میگردند .ادرا ک ،کشفکردن است که
به صورت فرایندی ذهنی و عینی ایجاد گردیده که با شهود و تامل درگیر
اســت و توجه به جهان فراعینی دارد کــه در تعامل با حالت «صوری» و
عینیت اثر ایجاد گردیده و سبب ادرا ک و خوانش اثر خواهد گردید.

پینوشتها
1 Perception.
2 Value.
3 Conception.
4 Aesthetics.
5 Conservation.

6 Symbel.
7 Semioticians.
8 Epistemologic.
9 Phenomenological.
10 Subjective.
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