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چکیده
ک و شــناخت انســان از آثار هنری، به عنوان یک موضوع معرفت شــناختی، ریشــه های مفهومی خود را از دیگر حوزه های  ادرا
ک و دریافت زیبایی از اثر هنری در  که دیدگاه فالسفه و اندیشمندان درباره چگونگی ادرا معرفتی از جمله فلسفه اخذ می کند 
این زمینه قابل تامل است. در این نوشتار، هدف، ارزیابی و شناخت چگونگی درک اثر و دریافت زیبایی شناسی مخاطبان آثار 
که با رویکردی تفسیری- تحلیلی و با استفاده از روش استدالل  هنری از دیدگاه اندیشمندان و فالسفه اسالمی و غربی است 
که آثار  منطقی ســعی بر بررســی چگونگی فرایند درک و زیبایی شناســی توسط مخاطب دارد. یافته های پژوهش بیان می دارد 
ک آنها نوعی ارتباط »تعاملی« بین احســاس، اندیشــه، خرد و خیال  هنری به عنوان واقعیتی صوری و معنایی هســتند و ادرا
گزینش،  که در ســه مرحلــه دریافت و  ح اســت  ک و دریافــت زیبایــی به عنوان فرآیندی ذهنی و عینی مطر انســانی اســت. ادرا
کلیت، تفکر در ارزش ها، تعبیر  تحلیل عناصر و اجزا و تفسیر و معنابخشی اثر بیان می گردد. این مقوله به صورت دریافت آنی از 
که  که با شهود و تامل درگیر است و توجه به جهان فراعینی داشته  و تفسیر و در نهایت درک از حضور و خوانش اثر بیان شده 

در تعامل با حالت »صوری« اثر است.
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که با راهنمایی سایر نگارندگان در دانشگاه هنر اصفهان در دست انجام می باشد. سنگی« است 
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ک۱ و شناخت انسان از اثر هنری در پی برقراری ارتباط با اثر شکل  ادرا
می گیرد. مفاهیم و ارزش های۲ نهفته در یک اثر هنری که در ورای تفکر 
ک اثر،  سازنده آن قرار داشته، در ارتباط با اثر تجلی می یابد. فرایند ادرا
که   )Ambrose & Panie, 2000, 3( همان دریافت تفکر خالق اثر اســت
کالبد خود را به منصه ظهور می رســاند. فرایند ارتباطی با یک  در یک 
اثــر، یکی از جنبه های بســیار مهم در ارزشــمند بــودن آن خواهد بود.
گاهــی از چیســتی  کلــی ریشــه در فلســفه دارد. آ ک بــه طــور  ادرا
کــه در شــناخت دارد، مــورد  کار آن و نقشــی  ک و تبییــن ســاز و  ادرا
اندیشــه های  اســاس  بــر  اســت.  بــوده  فالســفه  از  بســیاری  توجــه 
ک و فهــم۳ هــر اثــر هنری، دارای ســه جز اصلی فرســتنده،  گروتــر، ادرا
گیرنــده خواهــد بــود. پیام هــا می تواننــد بــه طــرق مختلــف  پیــام و 
می توانــد  ک(  )ادرا حــواس  از  اســتفاده  بــا  بشــر  امــا  شــوند  ارســال  
 ،۱۳86 )بابایــی،  بپــردازد  آنهــا  تحلیــل  و  تجزیــه  بــه  خــود  مغــز  در 
زیبایی شــناختی۴ جایــگاه  از  ک  ادرا نحــوه  برآینــد،  ایــن  در   .)۳۲ 
 در مواجهه با اثر هنری، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد.
کنش  زیبایی در دید مخاطب سبب جذابیت خواهد شد و جذابیت وا
مخاطــب نســبت به یــک اثــر هنــری اســت )شــیرازیان، ۱۳۹۲، ۲۴(. 
کالبدی و ظاهری  در مواجهه با یک اثر هنری، عالوه بر ویژگی های 
اثــر، درک و شــناخت ابعــاد فرافیزیکــی اثــر اهمیــت قابــل مالحظــه ای 

ک هــر اثــر، ویژگی هــا و ارزش هــای نهفتــه در وجــود آن،  دارد. در ادرا
در شــناخت نقــش موثــری دارد. یکــی از ویژگی هــای قابــل توجــه در 
که در  ایــن زمینــه، زیبایــی و دریافــت ارزش زیبایی شناســی اثر اســت 
گردیــد. حضور نظاره گر  ارتبــاط با نحوه دریافــت نظاره گر ایجاد خواهد 
ک او از ارزش هــای مســتتر در اثــر در چرایــی نگاه داشــت۵  و نحــوه ادرا
 آن، رابطــه معنــادار خواهــد داشــت )Jokilehto, 2006,73(. در بیــان 
این ویژگی ها و شــناخت آن، حضور مخاطب و روابط تعاملی او با اثر، 
اهمیت قابل مالحظه ای دارد. بنابراین در مواجهه با اثر هنری، فرآیند 
ک اثر از جایگاه مخاطب نقش مهمی داشته و مخاطب به عنوان  ادرا
جــزء جدایی ناپذیــر از یــک اثــر مطــرح اســت )شــیرازیان، ۱۳۹۲، ۳۵(. 
کاوی  با نظر به این موضوع، این پژوهش قصد دارد تا از طریق وا
ک و زیبایــی، بــه بررســی  آرای فالســفه اســالمی و غربــی در بــاب ادرا
ک مخاطب از یک اثر هنری بپردازد. هدف اصلی  چگونگی روند ادرا
ک و دریافت زیبایی اثر  این نوشــتار، تحلیل و شــناخت چگونگی ادرا
توسط مخاطبان آثار هنری است و به صورت تفسیری- تحلیلی در پی 
ک و دریافت زیبایی اثر توسط  که نحوه ادرا پاسخ به این سوال است 
مخاطــب از دیــدگاه فالســفه در طی چــه مراحلی صــورت می پذیرد. 
ک زیبایــی چه نظریاتــی دارند  فالســفه اســالمی و غربــی در بــاب ادرا
ک و زیبایــی در نظریات با یکدیگر تشــابهاتی دارند؟  و آیــا فرآینــد ادرا

مقدمه

پیشینهتحقیق

که  کلی، اثر هنری به صورت نمادی6 مطرح می گردد  در یــک بیان 
Hall & McAr-( شــامل انســان، فرهنــگ و ارتباط بین آنهــا می شــود
thur, 1993, 8(. نمادیــن بــودن، از جنبه هــای مشــترک آثار فرهنگی و 
هنری است. بسیاری از آثار دارای پیام بوده و به همین دلیل نمادین 
هســتند. بــه نظــر نشانه شناســان7، هــر اثــر بــه جــز جنبه هــای مادی 
 Jokilehto,( کارکــرد نشــانه ای نیز هســت کالبــدی خــود، دارای یــک  و 
80 ,2006(. بنابراین ارزش نمادین در اثر، معانی ای ارزشی را مستتر در 
ک  گردید و نحوه ادرا که ســبب ارتباط بین فرد و اثــر خواهد  خــود دارد 

مخاطب بر شناخت و دریافت این ارزش بسیار تاثیرگذار است.
که  کید داشته اند  از دهه ۱۹۹0 میالدی، بسیاری بر این موضوع تا
کلی اثر  آثــار هنری، آثاری ارتباطــی هســتند )Varoli, 2007,7(. بطور 
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 
خــود را از دســت می دهــد )Freundlg, 2010, 5(. مخاطــب 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 
که  ک مخاطب  یک اثر نقش بســیار مهمی دارد. بنابراین فرایند ادرا
یک موضوع معرفت شــناختی اســت در خوانش و دریافت اثر جایگاه 

ویژه ای خواهد داشت. 
از جنبه هــای  آثــار  ارتباطــی  فراینــد  قــرن بیســتم،  آخــر  در دهــه 
کلی در  مهــم و اصلــی در حفظ یک اثر هنری شــناخته شــد. به طــور 
که بایستی  مبانی فلســفه، حفظ اثر هنری بســیار توصیه شده است 
ارتبــاط بیــن جنبــه بصری، نگــرش، تجربه و محتوای اثــر در درک آن 
گیــرد )Matero, 2000,35(. بــر ایــن اســاس، هاوزر  مــورد بررســی قــرار 
دلیل ماندگاری یک شــاهکار هنری را در دریافت مطلوب اثر توســط 
مخاطب می داند )لیسنگ و داتون، ۱۳8۹، ۱6۲(. از نظر او، دریافت 
کــه به اثــر معنای  گــون وابســته اســت  گونا اثــر هنــری بــه ارزش هــای 
جدیــدی می دهــد )راودراد،۱۳8۲، ۴7(. توجــه بــه ایــن امــر در قــرن 
که عنوان شــد  بیســت و یــک میــالدی قــوت بیشــتری یافــت تا آنجــا 
آنچــه در هــر اثر هنری اهمیت دارد، حفظ معنا و مفهوم اثر اســت. از 
کید بســیار  ایــن رو بر ضــرورت حفظ معانی اثر و انتقال به مخاطب تا
شــده اســت. حفظ »تعامل معنایــی مخاطب با اثر« مــورد توجه قرار 
کالبدی و  گرفته و »شــناخت اثر« شــامل توجه توامان بــه جنبه های 
صــورت اثــر و نیز توجه همزمان به معنا و مفهوم و دریافت آن اســت. 
بنابرایــن دریافــت ارزش هــای نهفتــه در اثــر هنــری، در ایجــاد معنا و 
مفهــوم و انتقــال آن بــه مخاطب بســیار مهــم خواهد بــود. چگونگی 
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ک و دریافت زیبایی در نظرگاه مخاطبان آثار هنری بر  خوانش فرایند ادرا

اساس مقایسه و تحلیل آرای فالسفه اسالمی و غربی

ک اثــر هنری در  انتقــال ایــن مفاهیــم، رابطه مســتقیمی با بحث ادرا
ذهــن مخاطــب دارد. بنابراین بــا توجه به اهمیــت ارزش ها و معانی 
نهفتــه در اثر، به خصوص ارزش زیبایی شناســی، حضور مخاطب به 
عنــوان یک عامل فرآیند ارتباطی بین اثــر هنری و خوانش ارزش ها و 

ک مهم خواهد بود.  زیبایی در فرآیند ادرا

روشتحقیق

در جهت دستیابی به هدف مورد نظر و پاسخ به سواالت پژوهش، 
گزینش شده به صورت تفســیری- تحلیلی خواهد بود. جهت  شــیوه 
ک از منظر فلســفه و  نیــل بــه هــدف، در ابتــدا بــه بررســی فراینــد ادرا
دیدگاه فالســفه اســالمی و غربی در این زمینه پرداخته شده و پس از 
گردیده است  ک زیبایی از نظر اندیشــمندان تحلیل و بررسی  آن ادرا
گردد.  گی هــا و معیارهای ایــن فرایند شناســایی  تــا از ایــن منظر، ویژ
گی های  ســپس در مرحله بعد، مقایســه تطبیقی جهت شناخت ویژ
ک و زیبایی در نزد فالسفه غربی و اسالمی صورت پذیرفته است  ادرا
گی های این  ک توســط نظاره گــر و ویژ تــا بتوان به چگونگی نحوه ادرا

فرآیند دست یافت.

کمخاطبازاثرهنریازمنظرفلسفه 1-فرایندادرا
ک بــه معنــای رســیدن و وصــل شــدن )فیزیکــی( و پختگــی  ادرا
نیــز  و  دهخــدا(  )واژه نامــه  اســت  آمــده  ایــران  فرهنــگ  در  بلــوغ  و 
)کشــف  پختگــی  بــه  میــوه  و  بلــوغ  بــه  کــودک  رســیدن  و  »دریافتــن 
الغــات بــه نقــل از دهخــدا( و دریافتــن و فهمیــدن« )فرهنــگ لغــت 
ک به فــرآورده و نیز به طــی مراحل )فرآیند(  معیــن(. براین اســاس ادرا
کنشــی درون ذهنــی، دارای نمــود بیرونــی  ک  اطــالق می شــود. ادرا
اســتادی،  و  )نقــی زاده  اســت  اســتمرار  و  پیوســتگی  از  برخــوردار  و 
ک در فلســفه از مباحــث مهــم شناخت شناســانه8  ۱۳۹۳، 7(. امــا ادرا
گام در شــناخت خویشــتن و هستی است و سهم اساسی   و مهم ترین 
کلی می توان  در بازشناســی نــوع رابطه انســان با جهــان دارد. به طــور 
ک دانست. در فلسفه  فلسفه را خاستگاه مفهوم پردازی در زمینه ادرا
اندیشمندان شرق و غرب در این حوزه همانند ابن سینا، سهروردی، 
مالصدرا، باومگارتن، دافرن، اتینگهاوزن و ... ویژگی هایی را در مراحل 

که قابل تامل است. ک اثر هنری برشمرده اند  و فرآیند ادرا
ک را حاصل یک روند و مبتنی بر  ابن سینا از فالسفه بزرگ ایران، ادرا
ک »نقش بستن صورت یا حقیقت شی  انتزاع می داند. از دیدگاه او،  ادرا
در ذهن« معنا یافته است )تعلیقات به نقل از فعالی، ۱۳76(. در این 
ک،  کنشی درون ذهنی است. ادرا برآیند، دریافت و فهم اثر به صورت 
حضور شــی نزد ذات مجرد از ماده و یا غایب نبودن شــی از ذات مجرد 
ک نفس نسبت به امور بیرون از ذات خود به حضور صورت  است. ادرا
آن اســت. اســتحضار صورت هــای جزئــی در قــوای نفس و اســتحضار 
ک  کلی در ذات نفس است )سهروردی، ۱۳7۳، ۴8(. ادرا صورت های 
نزد سهروردی عبارت است از عدم غیبت شی از ذات مجرد. به نظر او 
ک، ذات و غیر، هر دو را شــامل می شــود. غایب نبودن  این تعریف ادرا
اشیا بیرون از انسان به استحضار صورت آنهاست نه خود آنها )رزم گیر 

و انتظام، ۱۳۹۲، ۳۱(. بنابراین در بیان نحوه درک انســان ها از یک اثر 
ک  و ارزش های مستتر شده در آن، سهروردی اعتقاد بر سه دسته ادرا
حسی، خیالی و عقلی در بین انسان ها دارد. انسان در مواجهه با یک 
اثر هنری بر اساس سه مقوله می تواند ارزش ها را در اثر دریافت نماید. 
ک حســی، بوســیله حواس انســان درک می گــردد و در  بــر این مبنا ادرا
ک بصری« را  ایــن دریافــت »صــورت« درک می شــود. ســهروردی »ادرا
ک بصری  ک حســی می داند )کمالی زاده، ۱۳8۹، ۱0۴(. ادرا اشــرف ادرا
کــه از طریق حس  در واقــع دریافت معانی زیباشناســانه یک اثر اســت 
درک می گردد و فرایندی ذهنی خواهد بود. مظهر صورت هاى خیالی، 
که به وســیله  تخیل انســان اســت. در واقع خیال، آیینه نفس اســت 
آن، صورت هاى مثالی مشاهده مىشوند )سهروردی، ۱۳7۳، ۵۹(. اما 
دریافت عقلی به منظور دستیابی به حقایق در پرتو انوار و تجلی الهی 
به مرحله شهود ارتقا می یابد )کمالی زاده، ۱۳87، ۱0۴(. ادراك عقلی در 
ارتباط با مثل نورى یا ارباب اصنام و عقول مجرد و تکیه بر آنها حاصل 
که  می شــود. موضوع شــناخت در ادراك عقلی، امور محسوس نیست 
کند؛ بلکه تأمل در محسوسات و...  عقل از آنها صورت هایی را تجرید 
سبب آمادگی نفس براى اشراق حضورى نسبت به ارباب انواع است. 
کات عقلی انسان با استمداد و حضور نفس نسبت به آنها حاصل  ادرا
ک را فرآیندی  می شــود )رزم گیر و انتظام، ۱۳۹۲، ۳۳(. اما مالصدرا ادرا
ک، صورتی  که نفس در هر مرتبه از ادرا »صــدوری« می داند. بدانگونه 
که شــکل تکامل یافته ای از  کــی متناســب بــا آن مرحله می آفرینــد  ادرا
ک  کی در فرآیند ادرا صورت های پیشین است. به باور وی، رابطه ادرا
هــر لحظه در حال بازآفرینی اســت )مالصــدرا،۱۳80، ۲۱۵(. از منظر او، 
ک آن، در طــی رونــد تکاملی خــود تبدیل به لذت  لــذت زیبایــی و ادرا
هنری می شــود. مالصدرا شــکل و محتوا را مهم دانسته و آثار هنری را 

آثاری موزون می داند )کوثری، ۱۳86، ۱۳(.
اندیشــمندان غربــی نیــز هماننــد فالســفه اســالمی در خصــوص 
ک یــک اثــر هنــری، دیــدگاه قابــل تاملــی را بیــان  دریافــت، فهــم و ادرا
ک حســی  نموده انــد. باومگارتــن، در قــرن ۱8 میــالدی از واژه علم ادرا
ک حسی را شامل  استفاده نمود )کارول، ۱۳87، ۲۴6(. او مراحل ادرا
کلی اثر، دیدن رنگ ها و شکل ها و ...، بررسی عمق،  مشاهده اولیه و 
فضــا و فاصله هــا و در نهایــت درک احساســات و معانــی بیــان می کنــد 
ک اثــر،  گفــت فراینــد ادرا )کالینســون، ۱۳88، ۱۵(. بنابرایــن می تــوان 
نیازمند حرکت از ظواهر اثر و رسیدن به درون و محتوای اثر خواهد بود. 
ک، تنها ثبت منفعالنه مشــهودات  دافــرن در ایــن رابطه می گوید: ادرا
که در پس مشهودات  ک یعنی کشف دوباره معنای درون  نیست، ادرا
گشــایی آن را  که راه رمز  اســت و تنهــا مخاطبــی قادر به درک آن اســت 

می داند )جانجی، ۱۳88، ۳6(. 
ک را در دو حــوزه ذهنــی و عینی در  بنابرایــن می تــوان فرآینــد ادرا
کــه در یک برآیند قرار می گیرند. اتینگهاوزن بیان می دارد  گرفت  نظــر 
ک، اختصــاص بــه نوع انســان دارد؛ هــم به اعتبــار حیوانیت  کــه ادرا
)دریافت حسی( و هم به اعتبار عقالنیت )فهم و خیال( )اتینگهاوزن 
گرفته  و دیگران، ۱۳۹0، ۴۹(. بنابراین دریافت در محیط عینی شکل 
ک بــه صــورت عقلــی و حســی در محیــط شــکل  گام بعــدی ادرا و در 
کنش را در پی خواهد داشت )نمودار۱(. که شناخت اثر و وا می پذیرد 



۱6
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵

کــه  کــردن اســت. در اینجاســت  کشــف  ک، همــان  بنابرایــن ادرا
ذهنیــت مخاطــب نقــش خــود را بیــان مــی دارد و شــرایط فرهنگی و 
ک می تواند به عنوان  اجتماعی او در این زمینه تاثیرگذار اســت. ادرا
کــه در پس مشــاهدات بیرونی و  گردد  ح  فرآینــد ذهنــی و عینــی مطــر
ک  گذارد. در فلسفه، فرآیند ادرا درونی اثر خود را به نمایش خواهند 
را در اصــل پیدایش صورت هــای ذهنی در انطباق با عینیت خارجی 
کــه دارای مراتــب قابــل تفکیــک خواهــد بــود. مباحــث و  می داننــد 
ک می توان در  آرای ذکر شــده توســط فالســفه را در زمینه فرآیند ادرا

جدول۱ مالحظه نمود.
گی هایی  ک در فلســفه را می توان حامل چنیــن ویژ بنابرایــن ادرا
دانســت: پیدایش صورت های ذهنــی در انطباق با عینیت خارجی، 
ک و انتزاع و تحول  نقش بستن صورت پدیده در ذهن در جریان ادرا

صورت ذهنی یا بازتولید آن.

کزیباییدرنزداندیشمنداناسالمیوغربی 2-ادرا
گرفته  در موضوع علوم زیبایی شناسی، دو مقوله مهم مدنظر قرار 
ک یک شی  که در ادرا اســت: نخســت تشخیص و درک عواملی است 
یا یک فرآیند تجربی زیبا یا حداقل خوشایند نقش دارند و دوم درک 
که از نظر زیبایی شناسی  توانایی انسان برای ابداع جلوه هایی است 

خوشایند به حساب می آیند. 
کلی، انســان زیبایی مادی را از طریق حس درک می کند و  به طور 
این زیبایی، نسبی و تابع ذوق، سلیقه، عادت و عرف اجتماعی است. 
کمال و تناســب میان  زیبایــی مــادی به صــورت صفات خاصی مثــل 
اجزای اثر تجسم پیدا می کند )صدیق، ۱۳8۳، 7۵(. در بیان زیبایی و 
ک آن، اندیشمندان و فالسفه دیدگاه های مختلفی را ذکر کرده اند.  ادرا
در اندیشه مولوی، زیبایی شناسی حسی و عقلی که مجال داوری های 
ک زیبایی نه حاصل  حســی و عقلی اســت، جایگاهی نــدارد بلکــه ادرا
ک حــواس بلکــه حاصل شــهود قلبــی و خالقیت قوه خیال اســت  ادرا
و جمال واقعی تنها از طریق قلب و مشــاهده حســن الهی و عشــق به 
ک می شود )پناهی و اسکوئیان، ۱۳۹۳، ۵6(. صور  جمال حضرتش ادرا
زیبا، اموری محســوس، شهودی، متکثر، ظاهری و متناهی هستند. 
امــا، بی صــورت امری نامحســوس، غیبی، واحد، باطنــی و نامتناهی 
اســت. در ایــن رویکرد، نقش هــا و صور و زیبایی های محســوس عالم 
بــه خودی خود، فاقد هرگونه ارزشــند )ســبزواری، ۱۳7۴، ۵۳(. از نظر 
وی، به هیچ وجه نمی توان منشا هنر را احساسات و عواطف یا مقصد 
آن را ایجــاد لــذت حســی در مخاطــب دانســت )پازوکــی، ۱۳8۲، ۱0(. 
نقش هــا و صــور تنها در مواجهــه و رویارویی مخاطب با آنهاســت 
کــه ارزش و اعتبــار پیــدا می کنند و محملی برای تجلــی جمال الهی و 
ک زیبایی نــزد موالنا  تحقــق مقــام احســان بر انســان می شــوند. ادرا
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 بی صــورت از طریق حس و 
ک نیســت بلکــه از طریق شــهود قلبــی و فعالیت قوه  عقــل قابــل ادرا

ک در می آید )پازوکی، ۱۳8۲، 6(. تخیل به ادرا
از منظــر فارابــی، زیبایــی، زینــت و بهــا یــا نیکویــی در هــر موجــود 
کامل تــر او محقــق شــود و »کمــال ثانــی«  کــه وجــود برتــر و  ایــن اســت 
ک، ۱۳8۳، ۳۴0(. فارابــی، زیبایــی را امر تشــکیکی  تحقــق پذیــرد )بــال

کفیلسوف فراینددرکنظریهادرا
نوعصدور

عینیذهنی

فالسفه
اسالمی

عینی: ------حاصل یک روند مبتنی بر انتزاعابنسینا
*ذهنی: نقش بستن صورت در ذهن

عینی: حاصل از مشاهدهپذیرفتن اثر در سه وجه عقلی، حسی و خیالیسهروردی
**ذهنی: حاصل پروراندن در تجسم

عینی: ---------فرآیندی صدوریمالصدرا
*ذهنی: حاصل از بازآفرینی در هر لحظه

فالسفهغربی
 

حرکت از ظواهر و رسیدن به محتوا و درونباومگارتن
گی ظاهری  عینی: حاصل از مشاهده ویژ
ذهنی: ثبت مشهودات حاصل از تجسم 

خیالی
**

عینی: ----------کشف دوباره معنای درون در پس مشهوداتدافرن
*ذهنی: حاصل از خیال و شهود باطنی

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

کوشناخت. کلیادرا نمودار1-فرآیند
ماخذ:)برگرفتهازنقیزادهواستادی،6،1393(

کاثرهنری. جدول1-مقایسهنظریاتفالسفهدرزمینهفرایندادرا
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کفیلسوف کیدیدرادرا عینیذهنینحوهفرآیندوجهتا

فالسفهاسالمی

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

عینی: حاصل از مشاهدهاحساس، عقل، خیالفارابی
**ذهنی: حاصل از تفکر خالقانه

عینی: ---------خیالیابن سینا
گی های صوری در ذهنیت *ذهنی: ویژ

عینی: حاصل از مشاهدهحسی و خیالی و در انتها عقلیابوحیان توحیدی
ک و شهود *ذهنی: حاصل از ادرا

*

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

فالسفهغربی
 

کانت عینی: غایتمندی بدون غایتغایتمندی عین، خیالی 
*ذهنی: بازی آزاد قوای مخیله و فاهمه

*

عینی: لذت از وجود مادیحسی و فهم و خیالاتینگهاوزن
**ذهنی: ذوق شخصی در فرآیند شهودی

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

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

عینی: دریافت رنگ و شکل مادیحسیکالرک
**ذهنی: بازنوکردن و لذت از اثر

کزیبایی. جدول2-مقایسهنظریاتاندیشمندانوفالسفهاسالمیوغربیدرزمینهفرایندادرا

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

کــه مراتــب دارد نیز، بیــان می دارد. زیبایــی در این معنا بــرای خدا امر 
ذاتــی و بــرای انســان ها و دیگــر موجودات امــر عرضی به شــمار می آید 
کــه دارد  ک آن بــا احســاس، تخیــل یــا عقل، بســته بــه مرتبه ای  و ادرا
ک زیبایــی( نیــز دارای مراتب  صــورت می پذیــرد و از ایــن رو لــذت )ادرا
می شــود. در ایــن سلســله مراتــب، زیبایی ذاتــی خدا باالتریــن مرتبه 
که وحدت عاشــق و معشــوق را می طلبد و پس از  آن به شــمار می آید 
که دوگانگی عاشق و معشوق  آن، زیبایی عرضی و لذت همگام با آن، 
ک، ۱۳8۳، ۳۴۱(.  را می طلبــد، در مرتبــه موجــودات وجــود دارد )بــال
ابن ســینا ســه امــر را مقّوم زیبایــی و ارزش تلقی می کند: داشــتن 
کــه نتیجــه این ســه،  نظــم؛ ۲. داشــتن تالیــف؛ ۳. داشــتن اعتــدال. 
حصــول تناســب و هارمونــی اســت )ابــن ســینا، ۱۹۵۳، ۱7(. تعریــف 
پیوســته،  هماهنگــی  و  تناســب  بــه  ارزش  آن  مثابــه  بــه  و  زیبایــی 
که این تعریف صرفًا  مناقشــاتی به دنبال داشــته اســت؛ از جمله این 
شــامل زیبایی هــای محســوس و مــادی می شــود، نــه زیبایی هــای 
معقول و معنوی؛ چون وجود های بسیط مثل حق تعالی دارای اجزا 

نیستند تا بین اجزا تناسب و هماهنگی باشد. 
ابوحیان توحیدی در خصوص ذوق زیباشــناختی می گوید: زمانی 
کنار می رود  گیــرد، در این حالت عقل  کــه انســان در برابر اثری زیبا قرار 
گهان همچون مکاشــفه ای روحانــی و عرفانی او  و احســاس تخیــل، نا
را فــرا می گیــرد. ایــن، بخشــی از رونــد درک زیبایی اســت. انســان پس 
کشــف علــت و انگیزه این احســاس  گذرانــدن ایــن مرحله، درصدد  از 

برمی آیــد و بــه داوری می پردازد. لذا چشــیدن زیبایی با احســاس آغاز 
کنش روحی انسان نمایان و سرانجام شناخت و ارزیابی زیبایی  و با وا
گذار می شــود )صدیــق، ۱۳8۳، ۱۱۴(. از دیدگاه فیلســوفان  بــه عقل وا
اســالمی، وقتــی زیبایــی و ارزش چیــزی مــورد ادراك واقع شــود، لّذت 
حاصــل می شــود. بــه تعبیر دیگــر، لــّذت یا دســت کم قســمی از لّذت، 
نتیجه ادراك زیبایی و ارزش است و هر قدر زیبایی شدید، و ادراك زیبا 

قوی باشد، به همان اندازه لّذت هم شدید و قوی خواهد بود.
اما در نظریه های زیبایی شناختی مکاتب فلسفی غرب، از مکاتب 
گزیستانسیالیسم، همگی با  تجربه گرا و معقول گرا تا پدیدارشناســی۹ و ا
تحلیل معرفت شــناختی مفهوم زیبایی، زیبایی را امری محســوس و 
کید بر روابط ســوبژه و ابژه زیبایی، به تبیین  ســوبژکتیو۱0 دانســته و با تا
ک آن در نســبت با قوای حس، عقــل و خیال پرداخته اند.  فراینــد ادرا
کانــت در تعریــف زیبایــی این چنیــن بیان می کنــد: زیبایی بــه صورت 
کــه این صــورت بــدون تصور  غایت منــدی یــک عیــن اســت تــا جایــی 
غایتی، در عین دریافت شــود )کانت، ۱۳77، ۱۴۵(. نکته مهم در این 
تعریف این است که داوری درباره زیبا بر یک غایت مندی صرفًا صوری 
)ذهنــی( یعنــی »غایت منــدی بــدون غایت« متکی اســت و امــر زیبا از 
هرگونــه غایت منــدی عینــی بیرونی یعنــی ســودمندی و غایت مندی 
کمــال عیــن، خالــی اســت )همــان، ۱۳۱(. ادراك  عینــی درونــی یعنــی 
زیباشــناختی، اختصاص به نوع انســان دارد؛ حسی و عقالنی. آن چه 
که  صرفــًا بر اســاس دریافت حســی دســت دهــد، امری مطبوع اســت 
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در آن، وجــود عیــن لحــاظ می شــود 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، ۱۳۹0، ۵۱(. کانت 
ک زیبایی و صدور حکم زیبایی شناسانه را، حاصل  در نقد ســوم، ادرا
»بازی آزاد قوای مخیله و فاهمه« می داند )پناهی و اسکوئیان، ۱۳۹۳، 

۵6( و آن را حاصل روابط سوبژه و ابژه بیان می کند. 
ح می کنــد: نخســت  ک دو موضــوع را مطــر دافــرن در بحــث ادرا
ک زیباشــناختی  ک زیباشــناختی. ادرا ک عــادی و دیگــری ادرا ادرا
کنش  کی نیســت، بلکه در عین حال، وا صرفًا ســازماندهی حوزه ادرا
عاطفــی و تاثیرگــذار نســبت بــه عناصــر ظاهری و شــکلی اســت. این 
کاماًل با شــهود و تامل درگیر اســت، توجه به جهانی  ک،  بخش از ادرا
تعالــی  بــه  کــه  نگــرش زیباشــناختی اســت  فراعینــی دارد و همیــن 
که در آن تخیل  کمک می کند، چرا  بخشــیدن، به درک معمول اشــیا 

باالترین جایگاه را دارد )جانجی، ۱۳88، ۳7(. 
بوخنسکی تذکر داده است آنگاه که سخن بر سر ارزش ها است، در 
کم سه دسته از ارزش ها بطور خاص  ســاحت معنوی و روحی دست 
یعنی ارزش های اخالقی، ارزش های زیباشناختی و ارزش های دینی 
ح می گردد. ارزش های زیباشناختی، ارزش هایی همچون زیبا،  مطر
زشت، فاخر، ناهموار، همایون، لطیف و ظریف، واال و امثالهم نیز تا 
که از  حدودی شــناخته شــده اند و آن همان حس استحسانی است 
که به  کم بواسطه ندایی  نگرش زیباشناســانه ما برمی خیزد و دســت 
وجــدان ما راه پیــدا می کند )بوخنســکی، ۱۳80، 7۳( بیان می گردد. 
کالرک درک زیبایــی اثــر هنــری را در چهار مرحله نــگاه آنی به اثر،  امــا 
شکل و رنگ آن، بررسی موشکافانه اثر و لذت بردن از هارمونی میان 
کردن  رنگ ها، به خاطر آوردن و تفکر در ارزش های اثر و در آخر، بازنو 
ک  ادرا بنابرایــن   .)Clark, 2000, 105( می دانــد  آن  در  فرورفتــن  و 
که در پــس عینیت اثر ایجاد می گردد. در  زیبایی، امری ذهنی اســت 

گردیده اند. ح شده بررسی  جدول ۲، نظریات مطر

3-مقایســهتطبیقــیوتحلیــلآرایفالســفهاســالمیوغربیدر
کوزیبایی بابادرا

ک  به طور کلی در نظرگاه فالسفه غربی و اسالمی در باب فرآیند ادرا
که مشــابهت های زیادی وجود دارد و بیشتر  گفت  و زیبایی می توان 

تعاریف و مفاهیم ارائه شده در هر دو حوزه در بحث دریافت اثر، یک 
کرد. در یک مقایســه می توان  فرآینــد تعاملــی ذهنی را دنبال خواهد 
تعاریــف بدســت آمــده در دو حــوزه را در جــدول۳ مشــاهده نمــود.
گر چه نوع فرآیند  که ا بر این اساس می توان چنین برداشت نمود 
گام هــا دارای تفاوت بوده، اما در ســیر  ک در دو نظریــه در برخــی  ادرا
ک از منظر فالسفه  ک زیبایی، تطابق در بحث ادرا تکاملی در بحث ادرا
اسالمی و غربی دیده می شود و تشابهات زیادی با یکدیگر داشته اند.

4-یافتههایپژوهش
ک و دریافــت زیبایی اثر  در پاســخ به ســوال اول در مــورد نحوه ادرا
ک در  که فرایند ادرا گفت  توســط مخاطب از دیدگاه فالســفه می توان 
بین مخاطبان شامل سه مرحله خواهد بود. نخستین مرحله در یک 
که اجــزا و بخش های  کلیت اســت  زمینــه، مشــاهده اثر به عنوان یک 
گون اثر این کلیت را فراهم می سازند. ویژگی های خاص لحاظ شده  گونا
کرده  که مخاطب به سمت آن تمایل پیدا  در اثر هنری سبب می گردد 
و به دلیل وجود ویژگی های خاص اثر به ســمت آن جذب شــود. این 
که حاصــل از دریافت مــاده و صورت اثر  رونــد یــک فرآیند عینی اســت 
که فالســفه بســیاری همانند فارابی، سهروردی، ابوحیان  خواهد بود 
کالرک، باومگارتن و اتینگهاوزن دریافت مادی و لذت از آن  توحیدی، 
ک زیبایی موثر دانسته اند. در مرحله دوم، مخاطب  را در دریافت و ادرا
بــه تحلیــل اجــزا و عناصــر اثــر می پــردازد. در ایــن فراینــد، ویژگی هــای 
نهفته در اثر مورد توجه قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل یک اثر و دریافت 
که مخاطــب بدون پیش فرض های  ارزش هــای آن، نیازمند آن اســت 
ذهنــی بــا آن ارتبــاط برقرار نمایــد. در ایــن مرحله، دریافــت به صورت 
عینــی و ذهنی صورت می پذیــرد. در مرحله عینی، ویژگی های بصری 
اثــر دریافــت می گردد و در مرحلــه ذهنی، تحلیل ارزش هــا و نمادها در 
که تطابق میان مشاهدات  ذهنیت مخاطب صورت خواهد پذیرفت 
که لذت اثر را در پی دارد و در دیدگاه فالســفه  ک شــهودی اســت  و ادرا

کاماًل مشهود است. اسالمی و غربی این موضوع 
و  اثــر  خالــق  تفکــر  درک  دنبــال  بــه  مخاطــب  ســوم،  مرحلــه  در 
خ داده اســت به  که از خالق در زمان خلق در اثر ر احساســاتی اســت 
که در ذهــن خالق بوده  دنبــال دســتیابی بــه معنا و مفاهیمی اســت 
است. به بیان دیگر، به دنبال شناخت احساسات و معانی ای است 

فلسفهغربیفلسفهاسالمیمفاهیم

ک ادرا

ک نقش بستن صورت پدیده در ذهن در جریان ادرا
ک کننده ک شونده از ادرا پذیرندگی اثر ادرا

دارای مرتبه بندی و نه صرفًا ترتیبی
انتزاع و تحول صورت ذهنی یا بازتولید آن

پیدایش صورت های ذهنی در انطباق با عینیت خارجی
ک کننده حرکت از ظاهر و رسیدن به درون توسط ادرا

کنشگر بازدریافت صورت ذهنی توسط 

زیبایی

دریافت حسی از وجود عین و ایجاد لذت
خالقیت قوه تخیل از طریق مشاهده حسن الهی

دارای مرتبه بندی ترتیبی
مکاشفه روحانی و عرفانی به همراه داوری
غ از غایت مندی عینی بیرونی و درونی فار

پذیرندگی صورت ذهنی در انطباق با صورت عینی
دریافت غایت مندی عین صرفًا صوری

حضور جهان فراعینی در تعالی بخشیدن به تخیل ذهنی
امری مطبوع در وجود عین با لذت حاصل

کوزیباییدرفلسفهاسالمیوغربی. جدول3-تحلیلادرا
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که  که اثر از خود منتقل می سازد و در اصل تفکر مخاطب در اثر است 
ک نیز به صورت  مســتلزم دانســتن معنا می گــردد. این مرحلــه از ادرا
ذهنــی انجــام خواهــد پذیرفــت. در طــی ایــن ســه مرحلــه، نظاره گــر 
می تواند 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 
گفت آنچه در فلســفه  ک زیبایی می توان  تناقضــات آنها در بــاب ادرا
ح اســت آن را به صورت فرآینــدی ذهنی و عینی  ک زیبایــی مطر ادرا
گــون صــورت می پذیــرد.  گونا برشــمرده اند. ایــن دریافــت در مراتــب 

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

ک اثــر، بــه عنــوان بخشــی از ســیر تکاملی آن  اهمیــت فراینــد ادرا
ح اســت و مخاطب در این زمینه نقش بســزایی  در طــول تاریــخ مطر
ک، ایجــاد ارتبــاط بیــن ذهــن، ذوق، عقــل و  دارد. لــزوم فراینــد ادرا
که حــس و عقل نقش بنیادینی داشــته  تجربــه مخاطــب با اثر اســت 

و مستلزم عبور از ظاهر اثر و رسیدن به محتوای باطنی آن است.
کاوی در حــوزه نظریــات فالســفه  نتایــج حاصــل از مقایســه و وا
ک، دارای سلسله  که فرایند ادرا اسالمی و غربی چنین بیان می دارد 
که فرایندی ذهنی و عینی بوده  گونی است  گونا کارکردهای  مراتب و 
ک خیالی  گزینش اثر(، ادرا ک حســی )دریافت و  و در ســه مرحله ادرا
ک عقلی )تفســیر  گی ها بر اســاس ذهنیت( و ادرا )تحلیل عناصر و ویژ

و معنا بخشی( بیان می گردد. 
گزینــش اثر )کلیت( بــه عنوان فرایندی  در مرحلــه اول، دریافــت و 
عینی بیان می گردد که بر اساس دیدگاه سهروردی، فارابی و ابوحیان 
توحیــدی، دریافتــی حاصــل از مشــاهده اســت و بــر طبــق نظریــات 
گی های  کالرک و اتینگهاوزن، دریافت رنگ، شــکل و ویژ باومگارتــن، 
که لذت اولیــه را در پی خواهد داشــت.  مــادی اثر را شــامل می شــود 
گی هــا، اجــزا و عناصر اثــر )نمادین و  در مرحلــه بعــد، تحلیــل ویژ
که به عنــوان فرایندی ذهنی و عینــی بیان می گردد.  بصری( اســت 
فالســفه اسالمی و غربی در این زمینه آن را تطابق میان مشاهدات 
کردن و لــذت اثر را در  که بازنو  ک شــهودی دانســته اند  عینــی و ادرا
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 تقریبــًا در ایــن زمینه 

آرای مشترکی دارند. 

در مرحلــه بعــد، تفســیر و معنابخشــی )درک تفکــر خالــق( بیــان 
که  می گردد که مخاطب به دنبال دستیابی به معنا و مفاهیمی است 
که در  در ذهن خالق بوده و به صورت ذهنی صورت خواهد پذیرفت 
گاهی تجســم یافته، در اندیشه ابن سینا،  اندیشــه موالنا، حاصل از آ
نقش بســتن 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 می داند.
ک را دارای مرتبه بندی و انتزاع  کلی فالسفه اسالمی، ادرا به طور 
ک کننده  و تحــول صــورت ذهنی یــا بازتولیــد آن در ذهن جریــان ادرا
ک را بر مبنــای پیدایش صورت های  می داننــد و فالســفه غربــی، ادرا
ذهنــی در انطباق بــا عینیت خارجی و بازدریافت صورت ذهنی بیان 
گروه  ک در دیدگاه هر دو  ح شــده در حوزه ادرا می کنند. نظریات مطر
کید  ک تا فالســفه مطابقت زیادی دارد و بر صورت پذیری ذهنی ادرا
دارند. همچنین فالســفه اســالمی زیبایی را دریافت حســی از وجود 
عین و خالقیت قوه تخیل دانسته و فالسفه غربی آن را امری مطبوع 
که در  در وجــود عیــن به همراه لذت و دریافت غایت مندی می دانند 

این زمینه نیز نظریات هم پوشانی زیادی دارد. 
که  بنابراین آثار هنری به عنوان واقعیتی صوری و معنایی هســتند 
بــه عنوان مدل های جامعه شــناختی به شــمار می روند و تالشــی برای 
برقــراری نوعی ارتباط »تعاملی« بین احســاس، اندیشــه، خــرد و خیال 
ک، کشف کردن است که  انسانی هستند که با آنها مواجه می گردند. ادرا
به صورت فرایندی ذهنی و عینی ایجاد گردیده که با شهود و تامل درگیر 
کــه در تعامل با حالت »صوری« و  اســت و توجه به جهان فراعینی دارد 

ک و خوانش اثر خواهد گردید.  عینیت اثر ایجاد گردیده و سبب ادرا

نتیجه

پینوشتها

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

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

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