مقدمه

غربــی ،اندیشــهها و نظریهپردازیهــای زیــادی

نــاب ،شــیوا و گیراســت و هــر غزلش ،نــه تنهــا بــار

بــر محــور زیبایــی و زیباییشناســی ،طــی دو هــزار

اندیشــهای دارد ،بلکــه طنیــن رســای آن در ذهــن

ســال گذشــته و بیــش از آن ،مطــرح شــده اســت.

خواننــده نقــش میبنــدد .خواجــۀ شــیراز در غزلیــات

1

رویکــرد فلوطیــن از فیلسوفان قرن سوم میالدي در

خویــش بــا روح آدمــی ســروکار دارد.

2

بــاب زیباییشناســی و هنــر ،به دلیل نزدیک کردن

ایــن مقالــۀ پژوهشــی در پــی تبییــن و تحلیــل آراء و

اندیشههاي افالطون و ارسطو به یکدیگر ،اتفــاق بســیار

نظریــات فلوطیــن بــا ســخنان و اندیشــههای حافــظ

مهمــی در فلســفۀ غــرب محســوب میشــود .بهویــژه،

در بــاب زیبایــی و زیباییشناســی و تطبیــق و مقایســۀ

رویکــرد فلوطیــن ،از فیلسوفان قرن سوم میالدي ،در بــاب زیباییشناســی و هنــر ،اتفــاق مهمــی در فلســفۀ غــرب

آنگاه کــه تأثیــر عمیقــش بــر ﻇهــور ایدههــای

آنهــا در جهــت یافتــن شــباهتها و تفاوتهــا

محســوب میشــود .بهویــژه آنگاه کــه تﺂثیــر عمیقــش بــر ﻇهــور ایدههــای حکمــی و فلســفی در فلســفۀ

حکمــی و فلســفی در فلســفۀ غربــی و مهمتــر ،فلســفۀ

اســت .پرســشهای ایــن پژوهــش عبارتانــد از:

اســالمی مــورد بررســی و تعمــق قــرار گیــرد .ایــن مقالــه در صــدد تبییــن و تحلیــل آراء و نظریــات فلوطیــن بــا

اســالمی مــورد بررســی و تعمــق قــرار گیــرد.

ماهیــت زیبایــی در آراء و فلســفۀ فلوطین و غزلیــات

اندیشــهها و ایدههــای حافــظ ،شــاعر و متفکــر بــزرگ قــرن هشــتم ه .ق ،.در بــاب زیبایــی و تطبیــق و مقایســۀ

فلوطیــن کــه از مهمتریــن چهرههــای مکتــب

و اندیشــههای حافــظ چیســت؟ تشــابهات و تمایــزات

آن در جهــت یافتــن شــباهتها و تفاوتهــای آنهاســت .در ایــن نوشــتار پژوهشــی ،ماهیــت زیبایــی در نظــام

نوافالطوني و آخریــن فیلســوف دوران باســتان اســت ،از

نظریــات فلوطیــن و حافــظ در مــورد زیبایــی و

فکــری ایــن دو اندیشــمند و صاحــبرأی ،تبییــن شــده و آن قســمت از آراء و اندیشــههای فلوطیــن کــه مشــابهت

نظــر تاریخــی در جایــی ایســتاده کــه جهــان باســتان

نزدیکــی و همرأیــی
زیباییشناســی کدامانــد؟
ِ

و همرأیــی بــا اندیشــههای حافــظ در مــورد زیبایــی و زیباییشناســی دارنــد ،مــورد تحلیــل و تطبیــق قــرار

از دوران بعــدی ،یعنــی قــرون وســطی جــدا میشــود.

فلوطین و حافــظ در تبییــن زیبایــی تــا چــه حد اســت؟

گرفتهانــد .فلوطیــن و حافــظ ،هــر دو در آســمانی بــودن زیبایــی و ایــن کــه زیبایــی زمینــی ســایهای از زیبایــی

اندیشــههای او در حــوزۀ هنــر و فلســفه ،بهویــژه

آیــا میتــوان حافــظ را پیــرو فلســفه و اندیشــههای

باالیــی اســت ،لــزوم پاکســازی و تزکیــۀ روح و نفــس بــرای دریافــت و خلــق زیبایــی ،و گرایــش فطــری انســان-

دربــارۀ مفهــوم زیبایــی ،بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت.

زیباییشناســانۀ فلوطیــن برشــمرد؟

بهویــژه انســان عاشــق -بــه زیبایــی ،متفقالقولانــد .تزکیــه روح هنرمنــد و مجسمهســاز بــر اﻇهــار و آفرینــش

فلوطین ،با ترکیب فلسفه و عرفان ،توانسته اســت بــر

بــا توجــه به پیشــینۀ نفــوذ و اثرگذاری فلســفه و حکمت

زیبایــی در ایــدۀ فلوطیــن برجســته اســت .حافــظ هــم بــه پاکــی قلــب و نفــس انســان تأکیــد دارد ،ولــی نقــش

اکثــر آراء و اندیشــههای دانشــمندان مســلمان ،از جمله

یونانــی بــر نظریــات حکمــا و متفکــران شــرقی -بــه ویژه

(مشّ ــاطه) و زیــور را در بــروز ُحســن خــداداد ،بیاهمیــت میدانــد .بــه صــورت کلــی ،در دیــدگاه فلوطیــن و حافــظ

زیبایيشناسي و هنر در فرهنگ اسالمي ،تأثیــر بگــذارد.

ایدههــای مکتــب نوافالطونــی -بــه نظــر میرســد کــه

در بــاب زیبایــی تــا حــد زیــادی نزدیکــی و شــباهت وجــود دارد .میتــوان گفــت حافــظ بهصــورت غیرمســتقیم

بــه عقیــدۀ اکثــر علمــای اســالمی ،زیباییهــای

شــباهت و همراهیهــای قابــل مالحظــهای میــان آراء

از اندیشــههای زیباشناســانۀ فلوطیــن پیــروی نمــوده اســت.

موجــود در عالــم ،جلوههــای ناقــﺺ و مقیــدی از

و ایدههــای حافــظ و رویکــرد عارفانــۀ فلوطیــن بــه

زیبایــی مطلــق ،یعنــی حقتعالــی هســتند.

زیبایــی و زیباییشناســی ،موجــود اســت و نظریــات

دربــارۀ خواجــه شــمسالدین محمــد حافــظ شــیرازی،

ایــن دو متفکــر شــرقی و غربــی بــا هــم قابــل تطبیــق

بســیار نوشــته شــده و غزلیــات مانــدگار او از زوایــای

میباشــد .این تحقیق بــه روش تحلیلــــي و توصــــیفي

گوناگــون ،تعبیــر ،تحلیــل و تفســیر شــدهاند .بــا

و گــــردآوري اطالعــــات در آن ،بر اساس مطالعات

توجــه بــه محبوبیــت گســتردۀ حافــظ ،پژوهشــگران و

کتابخانـهاي انجـام گرفتـه است.
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تبیین و تحلیل تطبیقــی مفهوم زیبایی بر بنیاد آراء و
اندیشـههای فلوطین و غزلیات حافظ شیرازی
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مفســرین از منظرهــای مختلــف دربــارۀ زوایــای فکــری

مقدمه

غربــی ،اندیشــهها و نظریهپردازیهــای زیــادی

نــاب ،شــیوا و گیراســت و هــر غزلش ،نــه تنهــا بــار

بــر محــور زیبایــی و زیباییشناســی ،طــی دو هــزار

اندیشــهای دارد ،بلکــه طنیــن رســای آن در ذهــن

ســال گذشــته و بیــش از آن ،مطــرح شــده اســت.

خواننــده نقــش میبنــدد .خواجــۀ شــیراز در غزلیــات

1

رویکــرد فلوطیــن از فیلسوفان قرن سوم میالدي در

خویــش بــا روح آدمــی ســروکار دارد.

2

بــاب زیباییشناســی و هنــر ،به دلیل نزدیک کردن

ایــن مقالــۀ پژوهشــی در پــی تبییــن و تحلیــل آراء و

اندیشههاي افالطون و ارسطو به یکدیگر ،اتفــاق بســیار

نظریــات فلوطیــن بــا ســخنان و اندیشــههای حافــظ

مهمــی در فلســفۀ غــرب محســوب میشــود .بهویــژه،

در بــاب زیبایــی و زیباییشناســی و تطبیــق و مقایســۀ

رویکــرد فلوطیــن ،از فیلسوفان قرن سوم میالدي ،در بــاب زیباییشناســی و هنــر ،اتفــاق مهمــی در فلســفۀ غــرب

آنگاه کــه تأثیــر عمیقــش بــر ﻇهــور ایدههــای

آنهــا در جهــت یافتــن شــباهتها و تفاوتهــا

محســوب میشــود .بهویــژه آنگاه کــه تﺂثیــر عمیقــش بــر ﻇهــور ایدههــای حکمــی و فلســفی در فلســفۀ

حکمــی و فلســفی در فلســفۀ غربــی و مهمتــر ،فلســفۀ

اســت .پرســشهای ایــن پژوهــش عبارتانــد از:

اســالمی مــورد بررســی و تعمــق قــرار گیــرد .ایــن مقالــه در صــدد تبییــن و تحلیــل آراء و نظریــات فلوطیــن بــا

اســالمی مــورد بررســی و تعمــق قــرار گیــرد.

ماهیــت زیبایــی در آراء و فلســفۀ فلوطین و غزلیــات

اندیشــهها و ایدههــای حافــظ ،شــاعر و متفکــر بــزرگ قــرن هشــتم ه .ق ،.در بــاب زیبایــی و تطبیــق و مقایســۀ

فلوطیــن کــه از مهمتریــن چهرههــای مکتــب

و اندیشــههای حافــظ چیســت؟ تشــابهات و تمایــزات

آن در جهــت یافتــن شــباهتها و تفاوتهــای آنهاســت .در ایــن نوشــتار پژوهشــی ،ماهیــت زیبایــی در نظــام

نوافالطوني و آخریــن فیلســوف دوران باســتان اســت ،از

نظریــات فلوطیــن و حافــظ در مــورد زیبایــی و

فکــری ایــن دو اندیشــمند و صاحــبرأی ،تبییــن شــده و آن قســمت از آراء و اندیشــههای فلوطیــن کــه مشــابهت

نظــر تاریخــی در جایــی ایســتاده کــه جهــان باســتان

نزدیکــی و همرأیــی
زیباییشناســی کدامانــد؟
ِ

و همرأیــی بــا اندیشــههای حافــظ در مــورد زیبایــی و زیباییشناســی دارنــد ،مــورد تحلیــل و تطبیــق قــرار

از دوران بعــدی ،یعنــی قــرون وســطی جــدا میشــود.

فلوطین و حافــظ در تبییــن زیبایــی تــا چــه حد اســت؟

گرفتهانــد .فلوطیــن و حافــظ ،هــر دو در آســمانی بــودن زیبایــی و ایــن کــه زیبایــی زمینــی ســایهای از زیبایــی

اندیشــههای او در حــوزۀ هنــر و فلســفه ،بهویــژه

آیــا میتــوان حافــظ را پیــرو فلســفه و اندیشــههای

باالیــی اســت ،لــزوم پاکســازی و تزکیــۀ روح و نفــس بــرای دریافــت و خلــق زیبایــی ،و گرایــش فطــری انســان-

دربــارۀ مفهــوم زیبایــی ،بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت.

زیباییشناســانۀ فلوطیــن برشــمرد؟

بهویــژه انســان عاشــق -بــه زیبایــی ،متفقالقولانــد .تزکیــه روح هنرمنــد و مجسمهســاز بــر اﻇهــار و آفرینــش

فلوطین ،با ترکیب فلسفه و عرفان ،توانسته اســت بــر

بــا توجــه به پیشــینۀ نفــوذ و اثرگذاری فلســفه و حکمت

زیبایــی در ایــدۀ فلوطیــن برجســته اســت .حافــظ هــم بــه پاکــی قلــب و نفــس انســان تأکیــد دارد ،ولــی نقــش

اکثــر آراء و اندیشــههای دانشــمندان مســلمان ،از جمله

یونانــی بــر نظریــات حکمــا و متفکــران شــرقی -بــه ویژه

(مشّ ــاطه) و زیــور را در بــروز ُحســن خــداداد ،بیاهمیــت میدانــد .بــه صــورت کلــی ،در دیــدگاه فلوطیــن و حافــظ

زیبایيشناسي و هنر در فرهنگ اسالمي ،تأثیــر بگــذارد.

ایدههــای مکتــب نوافالطونــی -بــه نظــر میرســد کــه

در بــاب زیبایــی تــا حــد زیــادی نزدیکــی و شــباهت وجــود دارد .میتــوان گفــت حافــظ بهصــورت غیرمســتقیم

بــه عقیــدۀ اکثــر علمــای اســالمی ،زیباییهــای

شــباهت و همراهیهــای قابــل مالحظــهای میــان آراء

از اندیشــههای زیباشناســانۀ فلوطیــن پیــروی نمــوده اســت.

موجــود در عالــم ،جلوههــای ناقــﺺ و مقیــدی از

و ایدههــای حافــظ و رویکــرد عارفانــۀ فلوطیــن بــه

زیبایــی مطلــق ،یعنــی حقتعالــی هســتند.

زیبایــی و زیباییشناســی ،موجــود اســت و نظریــات

دربــارۀ خواجــه شــمسالدین محمــد حافــظ شــیرازی،

ایــن دو متفکــر شــرقی و غربــی بــا هــم قابــل تطبیــق

بســیار نوشــته شــده و غزلیــات مانــدگار او از زوایــای

میباشــد .این تحقیق بــه روش تحلیلــــي و توصــــیفي

گوناگــون ،تعبیــر ،تحلیــل و تفســیر شــدهاند .بــا

و گــــردآوري اطالعــــات در آن ،بر اساس مطالعات

توجــه بــه محبوبیــت گســتردۀ حافــظ ،پژوهشــگران و

کتابخانـهاي انجـام گرفتـه است.

محمد شفیع نورزایی

حسن بلخاری قهی
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کلید واژهها
فلوطیــن ،حافظ ،زیبایی ،هنر.
 . .1دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ،پردیس هنرهای تجسمی ،دانشگاه تهران.
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بخــــش

هنــر اســت .در خصــوص حکمــت شــرقی و فلســفۀ

معرفــت» خوانــده شــده اســت .زبــان حافــظ ،زبانــی

27
پژوهـــــش

بحــث زیبایــی یکــی از مضامیــن محــوری در فلســفۀ

دیــوان حافــظ نوشــتهاند و کالم حافــظ« ،بیتالغــزل

تبیین و تحلیل تطبیقــی مفهوم زیبایی بر بنیاد آراء و
اندیشـههای فلوطین و غزلیات حافظ شیرازی

26

مفســرین از منظرهــای مختلــف دربــارۀ زوایــای فکــری

پیشینۀ ﺗﺤﻘﻴﻖ

اویند» .در واقع ،مباني فکري و نظري فلوطین در فلسفه

فلســفۀ فلوطین داراي یک نوع بدبیني است و عالم

است .از جمله ميتوان به کتاب فلســفه فلوطیــن نوشتــۀ

فلوطیــن ،افلوطیــن ،فلوطینــوس یــا پلوتینــوس،1

و زیبایيشناسي مبتني بر این اصل افالطوني است که

ماده را شــر میدانــد .فلوطین ميگوید« :براي متصــف

غالمرضا رحماني ( ،)1390کتاب فلوطیــن نوشتــۀ

اندیشــمند و فیلســوف متولــد ســال  203یــا 205

جهان طبیعت و عالم محسوس که تغییرپذیر ،زوالپذیر

شــدن بــه اخالق نیک ،فرار از بديها الزم است .بدي

کارل یاسﭙرس ( )1363و کتاب درآمدي بر فلســفۀ

میــالدی از یونانیان مصر بود که خانوادۀ او ً
اصال رومي

و جزیي است ،سایه و تصویري ناقﺺ از جهان برتر

عبارت است از عالم ماده و وابستگي بدان .عالم وجود

فلوطین از نصراﷲ پورجوادي ( )1378اشاره کرد که

بودند ،ولي در مصر سکونت داشتند (شــیرازی و موسوی

معقول است (شــیرازی و موســوی لــر.)26 ،1395 ،

خیر است و بدي که پیدا ميشود به واسطــۀ نزدیکي

صرفــاً به معرفي آثار و فلســفۀ این فیلسوف توجه

لــر .)27 ،1395 ،اندیشــهها و آراء فلوطیــن توســط

او ،نظــام هســتی را مبتنــی بــر همنشــینی موجوداتــی

به عدم است .چون ماده از مراتب اولیه وجود دور و

کردهاند .در کتب دیگر ماننــد سیر فلسفههــا ،اشاراتي

شــاگرد نامــدارش فرفوریــوس 2در اثــر بزرگــی بــا

میدانــد کــه بعضــی بهـــرۀ بیشـــتری از صـــورت

به ﻇلمت نزدیک است» .در رسالــۀ دوم از انئاد اول

بــه فلوطیــن و افــکار و اندیشــههایش ،در بخشهایي

عنــوان انئادهــا (نهگانههــا یــا تاســوعات) جمــعآوری

بـردهانـــد و بعضــی بهــرۀ کمتــر؛ امــا در کنــار یکدیگــر

ميگوید« :روح براي اینکه به فضیلت برسد و به بدي

دیــده میشــود .در مورد آراء فلوطین در باب هنر نیز

و در حافظــۀ تاریــخ ،ثبــت و ضبــط گردیــده کــه در آن

کل واحــدی بــه نـــام هســـتی را تشـــکیل میدهنـــد

گرایش پیدا نکنــد ،باید در خوردن و نوشیدن به حد

مقاالت و کتبي موجود هســتند ،از جمله کتاب هنر

افــکار و عقایــد فلوطیــن در بــاب موضوعــات فلســفی

(ســلطان مــرادی.)117 ،1394 ،

نیاز بسنده کند و در پي لذایذ شهواني نرود .بدین گونه

و زیبایي از دیدگاه افلوطین ،نوشتــۀ یحیي بوذرينژاد

مختلــف ،حســب ارتبــاط ،شــرح شــده اســت .هــر

تفکر نوافالطوني ،که فلوطین پایهگذار آن بود ،مبتني بر

است که روح پاک ميشود» (شــیرازی و موســوی لــر،

و مقالهاي مستخرج از ایــن کتــاب با همین عنوان.

انئــاد  9رســاله دارد ،بنابرایــن انئادهــا مجموعـاً شــامل

رابطۀ خالق و مخلوق است ،اتصال و فیضان بین مبدأ اصلي

.)27 ،1395

همچنیــن در مقالــۀ «زیبایي محسوس در فلســفۀ

 54رســاله اســت .اندیشــههای فلوطیــن بــه صــورت

و پدیدهها و مخلوقات .فلسفۀ فلوطین ،رویکردي عرفاني به

فلوطین» که در ماهنامــۀ اطالعات حکمت و معرفت،

دســتگاهی منظــم ارائــه نشــده و در بســیاری مــوارد،

فلسفه افالطون بوده که ترکیبي از نظریات افالطون همراه

شمارۀ  ،22به چاپ رسیده است ،نظرات فلوطین در باب

پیچیدگــی و یــا لحنــی شــاعرانه دارد .فلوطین ،غایت

با اندیشههاي زردشت و عرفان هندوئیزم است (شــیرازی و

فلوطیــن ،در قــرن ســوم میــالدی دریچــهای نویــن

هنر مطرح شده و نیز به همین مباحث به شکل تطبیقي

فلسفه را بازگشت نفس انساني به مبدأ نخستین ميداند،

موســوی لــر.)25 ،1395 ،

بــه هنــر و زیبایــی بــا افــق «جهانمثالــی» گشــود و

با افالطون در کتاب مقایســۀ هنر و زیبایي فلوطین با

ولي با این تفاوت که وي در این مسیر ،تنها سیر و

در سراســر آثــار فلوطیــن ،ســخن از پــاک شــدن،

برخــالف افالطــون کــه هنــر را پایینتریــن درجــه از

افالطون اثر اندرو واتسون و ترجمــۀ صادق عالماتي که

سلوک نظري و استدالل را کافي نميداند ،بلکه انسان را

شــبیه خــدا شــدن ،زیبــا شــدن و توانــا شــدن بــرای

درجــاتِ شــناخت( ،آیکازیــا یــا وهــم) میپنداشــت،

در کتاب ماه هنر شمارۀ  236به چاپ رسیده ،پرداخته

به سیر و سلوک عملي و تصفیــۀ نفس ،نیازمند ميبیند

دیــدن زیبایــی ،درک زیبایــی و راههــای رســیدن بــه

جایگاهــی متعالــی بــرای آن قایــل شــده و آن را

شده است .اما در جســتجو بــرای دریافــت پیشــینۀ ایــن

(همــان.)26 ،

آن اســت .او نیــز ماننــد افالطــون بــاور دارد کــه بایــد

محــاکات صــور معقــول دانســت (بلخــاری قهــی،

پژوهــش ،کتــاب یــا مقالــهای که موضــوع آن بــه صورت

در نظــام فلســفی فلوطیــن ،ســه اصــل یــا مبــدأ وجــود

از زنــدان تــن ،از غــار ،خــارج شــد و رو بــه روشــنایی

.)33 ،1397

مشــخﺺ ،تبییــن و تحلیــل تطبیقــی آراء این فیلسوف

دارد :واحــد کــه برتــر از وجــود و برتــر از عقــل و برتــر

خورشــید آورد و بــرای اینکــه روح بــه دیــدن نــور

فلوطیــن در ســه رســاله از مجموعــۀ  54رســالۀ انئادهــا

در مــورد زیبایــی با اندیشــههای حافــظ شــیرازی مورد

از جهــان معقــول اســت ،عقــل و روح (یــا نفــس) و

خــو بگیــرد و قــدرت نگریســتن در خورشــید را (کــه

در بــاب زیبایــی ســخن گفتــه اســت:

توجه قرار گــرفته باشــد ،یافــت نشــد .این پژوهــش،

طبیعــت یــا جهــان محســوس در مرتبــۀ پایینتــر

ســمبلی از درخشــش و زیبایــی اســت) پیــدا کنــد،

انئــاد اول ،رســاله ششــم بــا عنــوان «دربــاره

ميکوشد آراء و اندیشــههای فلوطین در باب زیبایــی

از روح (مــاده نیــز در مرتبــۀ واپســین وجــود دارد)

ابتــدا بایــد بــه رفتارهــای زیبــا و ســﭙس بــه آثــار زیبــا

زیبایــی».

و زیبایيشناسي را تبییــن و تحلیــل نمــوده و آنهــا را با

(راهیــل قوامــی.)18 ،1391 ،

بنگــرد .او تأکیــد میکنــد کــه منظــورش از آثــار زیبــا،

انئــاد پنجــم ،رســاله هشــتم بــا عنــوان «زیبایــی

نمونههاي گزینششــده از ابیــات اندیشــمندانۀ غزلیــات

فلوطین ،حقیقت را واحد و احدیت را اصل و منشــأ تمام

آثــار هنــری نیســت ،بلکــه توجــه بــه زیبایــی روح

معقــول».

در باب فلسفه و آراء فلوطین در مباحــث فلسفــی،
کتابها ،پایاننامهها و مقاالت متعددي منتشر شده

مطالعاتهنرهایزیبا
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فلوطین ،هنر و زیبایی

بخــــش

منحصر به او ،و دیگران پرتوي از نور او و تراوش فیﺾ

(راهیــل قوامــی.)18 ،1391 ،

حافــظ بــا همیــن مضمــون ،تطبیق دهــد.

29
پژوهـــــش

مراتب وجود ميشمارد .وي ميگوید« :وجود حقیقي

انســانهایی اســت کــه آثــار هنــری را میآفریننــد

پیشینۀ ﺗﺤﻘﻴﻖ

اویند» .در واقع ،مباني فکري و نظري فلوطین در فلسفه

فلســفۀ فلوطین داراي یک نوع بدبیني است و عالم

است .از جمله ميتوان به کتاب فلســفه فلوطیــن نوشتــۀ

فلوطیــن ،افلوطیــن ،فلوطینــوس یــا پلوتینــوس،1

و زیبایيشناسي مبتني بر این اصل افالطوني است که

ماده را شــر میدانــد .فلوطین ميگوید« :براي متصــف

غالمرضا رحماني ( ،)1390کتاب فلوطیــن نوشتــۀ

اندیشــمند و فیلســوف متولــد ســال  203یــا 205

جهان طبیعت و عالم محسوس که تغییرپذیر ،زوالپذیر

شــدن بــه اخالق نیک ،فرار از بديها الزم است .بدي

کارل یاسﭙرس ( )1363و کتاب درآمدي بر فلســفۀ

میــالدی از یونانیان مصر بود که خانوادۀ او ً
اصال رومي

و جزیي است ،سایه و تصویري ناقﺺ از جهان برتر

عبارت است از عالم ماده و وابستگي بدان .عالم وجود

فلوطین از نصراﷲ پورجوادي ( )1378اشاره کرد که

بودند ،ولي در مصر سکونت داشتند (شــیرازی و موسوی

معقول است (شــیرازی و موســوی لــر.)26 ،1395 ،

خیر است و بدي که پیدا ميشود به واسطــۀ نزدیکي

صرفــاً به معرفي آثار و فلســفۀ این فیلسوف توجه

لــر .)27 ،1395 ،اندیشــهها و آراء فلوطیــن توســط

او ،نظــام هســتی را مبتنــی بــر همنشــینی موجوداتــی

به عدم است .چون ماده از مراتب اولیه وجود دور و

کردهاند .در کتب دیگر ماننــد سیر فلسفههــا ،اشاراتي

شــاگرد نامــدارش فرفوریــوس 2در اثــر بزرگــی بــا

میدانــد کــه بعضــی بهـــرۀ بیشـــتری از صـــورت

به ﻇلمت نزدیک است» .در رسالــۀ دوم از انئاد اول

بــه فلوطیــن و افــکار و اندیشــههایش ،در بخشهایي

عنــوان انئادهــا (نهگانههــا یــا تاســوعات) جمــعآوری

بـردهانـــد و بعضــی بهــرۀ کمتــر؛ امــا در کنــار یکدیگــر

ميگوید« :روح براي اینکه به فضیلت برسد و به بدي

دیــده میشــود .در مورد آراء فلوطین در باب هنر نیز

و در حافظــۀ تاریــخ ،ثبــت و ضبــط گردیــده کــه در آن

کل واحــدی بــه نـــام هســـتی را تشـــکیل میدهنـــد

گرایش پیدا نکنــد ،باید در خوردن و نوشیدن به حد

مقاالت و کتبي موجود هســتند ،از جمله کتاب هنر

افــکار و عقایــد فلوطیــن در بــاب موضوعــات فلســفی

(ســلطان مــرادی.)117 ،1394 ،

نیاز بسنده کند و در پي لذایذ شهواني نرود .بدین گونه

و زیبایي از دیدگاه افلوطین ،نوشتــۀ یحیي بوذرينژاد

مختلــف ،حســب ارتبــاط ،شــرح شــده اســت .هــر

تفکر نوافالطوني ،که فلوطین پایهگذار آن بود ،مبتني بر

است که روح پاک ميشود» (شــیرازی و موســوی لــر،

و مقالهاي مستخرج از ایــن کتــاب با همین عنوان.

انئــاد  9رســاله دارد ،بنابرایــن انئادهــا مجموعـاً شــامل

رابطۀ خالق و مخلوق است ،اتصال و فیضان بین مبدأ اصلي

.)27 ،1395

همچنیــن در مقالــۀ «زیبایي محسوس در فلســفۀ

 54رســاله اســت .اندیشــههای فلوطیــن بــه صــورت

و پدیدهها و مخلوقات .فلسفۀ فلوطین ،رویکردي عرفاني به

فلوطین» که در ماهنامــۀ اطالعات حکمت و معرفت،

دســتگاهی منظــم ارائــه نشــده و در بســیاری مــوارد،

فلسفه افالطون بوده که ترکیبي از نظریات افالطون همراه

شمارۀ  ،22به چاپ رسیده است ،نظرات فلوطین در باب

پیچیدگــی و یــا لحنــی شــاعرانه دارد .فلوطین ،غایت

با اندیشههاي زردشت و عرفان هندوئیزم است (شــیرازی و

فلوطیــن ،در قــرن ســوم میــالدی دریچــهای نویــن

هنر مطرح شده و نیز به همین مباحث به شکل تطبیقي

فلسفه را بازگشت نفس انساني به مبدأ نخستین ميداند،

موســوی لــر.)25 ،1395 ،

بــه هنــر و زیبایــی بــا افــق «جهانمثالــی» گشــود و

با افالطون در کتاب مقایســۀ هنر و زیبایي فلوطین با

ولي با این تفاوت که وي در این مسیر ،تنها سیر و

در سراســر آثــار فلوطیــن ،ســخن از پــاک شــدن،

برخــالف افالطــون کــه هنــر را پایینتریــن درجــه از

افالطون اثر اندرو واتسون و ترجمــۀ صادق عالماتي که

سلوک نظري و استدالل را کافي نميداند ،بلکه انسان را

شــبیه خــدا شــدن ،زیبــا شــدن و توانــا شــدن بــرای

درجــاتِ شــناخت( ،آیکازیــا یــا وهــم) میپنداشــت،

در کتاب ماه هنر شمارۀ  236به چاپ رسیده ،پرداخته

به سیر و سلوک عملي و تصفیــۀ نفس ،نیازمند ميبیند

دیــدن زیبایــی ،درک زیبایــی و راههــای رســیدن بــه

جایگاهــی متعالــی بــرای آن قایــل شــده و آن را

شده است .اما در جســتجو بــرای دریافــت پیشــینۀ ایــن

(همــان.)26 ،

آن اســت .او نیــز ماننــد افالطــون بــاور دارد کــه بایــد

محــاکات صــور معقــول دانســت (بلخــاری قهــی،

پژوهــش ،کتــاب یــا مقالــهای که موضــوع آن بــه صورت

در نظــام فلســفی فلوطیــن ،ســه اصــل یــا مبــدأ وجــود

از زنــدان تــن ،از غــار ،خــارج شــد و رو بــه روشــنایی

.)33 ،1397

مشــخﺺ ،تبییــن و تحلیــل تطبیقــی آراء این فیلسوف

دارد :واحــد کــه برتــر از وجــود و برتــر از عقــل و برتــر

خورشــید آورد و بــرای اینکــه روح بــه دیــدن نــور

فلوطیــن در ســه رســاله از مجموعــۀ  54رســالۀ انئادهــا

در مــورد زیبایــی با اندیشــههای حافــظ شــیرازی مورد

از جهــان معقــول اســت ،عقــل و روح (یــا نفــس) و

خــو بگیــرد و قــدرت نگریســتن در خورشــید را (کــه

در بــاب زیبایــی ســخن گفتــه اســت:

توجه قرار گــرفته باشــد ،یافــت نشــد .این پژوهــش،

طبیعــت یــا جهــان محســوس در مرتبــۀ پایینتــر

ســمبلی از درخشــش و زیبایــی اســت) پیــدا کنــد،

انئــاد اول ،رســاله ششــم بــا عنــوان «دربــاره

ميکوشد آراء و اندیشــههای فلوطین در باب زیبایــی

از روح (مــاده نیــز در مرتبــۀ واپســین وجــود دارد)

ابتــدا بایــد بــه رفتارهــای زیبــا و ســﭙس بــه آثــار زیبــا

زیبایــی».

و زیبایيشناسي را تبییــن و تحلیــل نمــوده و آنهــا را با

(راهیــل قوامــی.)18 ،1391 ،

بنگــرد .او تأکیــد میکنــد کــه منظــورش از آثــار زیبــا،

انئــاد پنجــم ،رســاله هشــتم بــا عنــوان «زیبایــی

نمونههاي گزینششــده از ابیــات اندیشــمندانۀ غزلیــات

فلوطین ،حقیقت را واحد و احدیت را اصل و منشــأ تمام

آثــار هنــری نیســت ،بلکــه توجــه بــه زیبایــی روح

معقــول».

در باب فلسفه و آراء فلوطین در مباحــث فلسفــی،
کتابها ،پایاننامهها و مقاالت متعددي منتشر شده

مطالعاتهنرهایزیبا

28

درآمدی بر اندیشههای فلوطین

زمستـان 99

فلوطین ،هنر و زیبایی

بخــــش

منحصر به او ،و دیگران پرتوي از نور او و تراوش فیﺾ

(راهیــل قوامــی.)18 ،1391 ،

حافــظ بــا همیــن مضمــون ،تطبیق دهــد.

29
پژوهـــــش

مراتب وجود ميشمارد .وي ميگوید« :وجود حقیقي

انســانهایی اســت کــه آثــار هنــری را میآفریننــد

مطالعاتهنرهایزیبا
زمستـان 99

ایــن مقالــه ،بــر آن قســمت از نگــرش و ایدههــای

مجسمهســازی کــه یــک مجســمه را بــا تراشــیدن از

شيء که در برابر ماست و آن را زیبا مينامیم ،زیباست؟

شــمرده شــوند .مث ـ ً
ال جملــۀ «عدالــت الهــی اســت» و

فلوطیــن متمرکــز اســت کــه بــا اندیشــه و کالم حافــظ

دل ســنگ بیــرون مــیآورد ،در واقــع از ایــده زیبایــی

به عبارت دیگر ،عامل و منشــأ زیبایي چیست؟ زیبایــی

جملــۀ «درســتکاری دیوانگــی اســت» از هــر حیــث

در مــورد زیبایــی همخوانــی دارد و در محورهــای زیــر

در عالــم عقــل تقلیــد نمــوده اســت .بــه همیــن دلیــل

خیــرهکنندۀ هلن که آن همه به خاطرش جنگیدهانــد،

بــا هــم متناســباند .هــر فضیلتــی ،زیبایــی روح اســت

برجســته میشــود:

وی خاطرنشــان میســازد کــه فیدیــاس مجسمهســاز

از کجا ميآید؟ و نیز زیبایي تمام زناني که به آفرودیت

و بــه زیبایــی حقیقــی نزدیکتــر از همــۀ چیزهایــی

زیبایــی محســوس در عالــم مــاده ،ســایهای از زیبایی

کــه مجســمه زئــوس ،خــدای خدایــان را ســاخته

ميمانند ،از کجا آمده است؟ زیبایي خود آفرودیت و یا

اســت کــه پیشتــر برشــمردیم .تناســب فضیلــت

معقــول در عالــم برتر اســت.

اســت ،تنهــا تصویــر و چیــزی شــبیه آن را تقلیــد

ً
کامال زیبا ،همچنیــن زیبایي خدایاني
زیبایي آدمیان

چگونــه تناســبی اســت و فضیلــت ،چگونــه متناســب

زیبایــی ،تناســب و ســاختار مــوزون نیســت،

ننمــوده ،بلکــه آن را بــه همــان صــورت ســاخته کــه

که به چشم ميآیند ،یا آنان که به چشم نميآیند ،ولي

اســت؟

بلکــه حضــور یــک امــر معقــول در بطــن شــیء

حقیقــت زئــوس از آن برخــوردار اســت« :تصاویــری کــه

زیبایيشان خیرهکننده است ،از کجاست؟ (بــوذری

 )4زیبایــی روح چیســت؟ آیــا میتــوان گفــت روح

محســوس اســت.

هنرمنــدان میکشــند از لحــاظ زیبایــی ،بــه لحــاظ

نــژاد ،غفــاری و بینــای مطلــق.)38 ،1387 ،

زیباســت چــون متناســب اســت؟ روح اجــزای متعددی

الزمــۀ دیــدن و آفریــدن زیبایــی ،تزکیــه عقــل

اتصــال بــه جهــان علــوی موجودیــت دارنــد و در

و ســﭙس پاســخ زمانــۀ خویــش را بــه زبــان معمــول،

دارد و دربــارۀ آن اجــزاء نــه انــدازهای میتــوان تصــور

(روح) اســت.

حقیقــت تصاویــری نیســتند کــه نقاشــان میکشــند،

چنیــن بازگــو میکنــد :تناســب درســت اجــزا بــه

کــرد و نــه عــددی ،و نیــز ترکیــب یــا آمیــزش آن

زیبایــی محســوس بــه دلیل نســبتاش امــر معقول

بلکــه تصاویــری حقیقیانــد».

یکدیگــر و نســبت بــه کل ،همــراه بــا رنگهــای زیبــا.

اجــزاء بــا یکدیگــر چــه نســبتی دارد؟ زیبایــی عقــل

اســت ،و رهنمــای مــا در درک زیبایــی معقول.

بنابرایــن ،هنــر ،قدرتــی عظیمتــر از عقــل معــاش

امــا فلوطیــن بــه ایــن پاســخ ایراداتــی وارد میکنــد:

کــه تنهــا و بــرای خویشــتن اســت ،از چیســت؟

انسان ،تمایل فطری به زیبایی دارد.

آدمیــان در کاهــش فاصلــه میــان زمیــن و آســمان

 )1اگــر تناســب اجــزاء علــت زیبایــی اســت ،پس شــیء

بنابرایــن ،فلوطیــن ،تعریــف رایــج زیبایــی ،یعنــی

دارد .زیبایــی نیــز بــه دســت بــا کفایــت همیــن هنــر

بســیط نمیتوانــد زیبــا باشــد؛ زیــرا فاقــد اجــزاء اســت.

تناســب و تقــارن را برنمیتابــد .او بــر پایــۀ

اســت کــه آشــکار میشــود (بلخــاری قهــی،1397 ،

بــه عــالوه رنگهــای زیبــا نمیتواننــد زیبــا باشــند،

بنیادیتریــن اصــل فلســفۀ خویــش ،کــه همانــا
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زیــرا بســیطاند.

اصالــت مطلــق جهــان معقــول و ضــرورت ســیر زندگــی

 )2رخســارهای را در نظــر بگیریــد کــه بنــا بــه تناســب

بــه ســمت و ســوی آن اســت ،زیبایــی و هنــر را نیــز در

اجــزاء ،زیبــا نامیــده میشــود ،امــا گاه ایــن رخســاره

نســبت بــا همــان جهــان تبییــن و تعریــف میکنــد و

زیباســت و گاه خیــر .آنگاه کــه نازیباســت ،تغییــری در

علــت زیبایــی را صورتــی کــه در شــیء موجــود اســت،

زوالپذیــر و جزیــی اســت ،ســایه و تصویــری ناقــﺺ از

شــیء محســوس اســت.

اجزایــش حاصــل نشــده اســت ،امــا زیبــا نیســت .آیــا

میدانــد (بلخــاری قهــی.)39 ،1397 ،

جهــان برتــر معقــول اســت .فلوطیــن معتقــد اســت کــه

فلوطیــن کــه در عیــن ارادت بــه افالطــون ،منتقــد

ایــن خــود دلیلــی نیســت بــر ایــن کــه صــرف تناســب

وی در کتــاب اثولوجیــا ،زیبایــی را رؤیــت یــک امــر

زیبایــی محســوس در عالــم مــاده ،جنبــۀ ضعیفــی از

اســتاد خــود نیــز بــود ،برخــالف ایــدۀ رایــج و مســلط

اجــزاء ،عامــل مطلــق ﻇهــور زیبایــی نیســت؟

معقــول در یــک امــر محســوس معرفی میکنــد« .بدین

زیبایــی معقــول و موجــود در عالــم برتــر اســت .نفــس،

آن روزگار کــه صبغــهای فیثاغورثــی – افالطونــی و

 )3گاه بــا حقایقــی روبــرو میشــویم همچــون ســخنان

سان جسم زیبا از طریق بهرهیابي از نیروي صورتبخشي

در ایــن عالــم ،بــه دیــدار زیبایــی معقــول دعــوت شــده

ارســطویی داشــت ،زیبایــی را تقارن ،تناســب و ســاختار

زیبــا ،نحــوۀ زندگــی زیبــا ،قوانیــن و دانشهــای زیبــا.

که از صور خدایي ميآید ،وجود پیدا ميکند» (همــو،

اســت.

مــوزون نمیدانــد .وی در رســالۀ ششــم از انئــاد اول بــا

علــت زیبایــی اینهــا چیســت؟ تناســب؟ چگونــه

 .)445 ،1384از دیــدگاه فلوطیــن ،هنرمنــد ،کاشــف

وی در انئادهــا میگویــد :نقاشــی کــه یــک تصویــر زیبــا

عنــوان «دربــارۀ زیبایــی» بــه ذکــر ســوالی میپــردازد:

میتــوان در اندیشــهها بــه دنبــال تناســب گشــت؟

ایــن زیبایــی و صورتبخــش آن در قالــب ســنگی

 .1زیبایــی محســوس در عالــم ماده ،ســایهای
از زیبایــی معقــول در عالــم برتر اســت.

مبانــی فکــری و نظــری فلوطیــن در فلســفه و
زیباییشناســی ،مبتنــی بــر ایــن اصــل افالطونــی اســت
کــه جهــان طبیعــت و عالــم محســوس کــه تغییرپذیــر،

 .2زیبایــی تناســب و ســاختار موزون نیســت،

بلکــه حضــور یــک امــر معقــول در بطــن

31
پژوهـــــش

کثیــر چگونــه پیــدا شــدند؟» (همــان.)40 ،

عالــم ایــده یــا عالــم عقــل اســت ،تقلیــد میکنــد و یــا

زیبایــی میشــود چیســت؟ (همــان .)39 ،چرا یک

بــد نیــز اگــر بــا یکدیگــر متناســب باشــند ،بایــد زیبــا

بخــــش

30

انئــاد ششــم ،رســاله هفتــم بــا عنــوان «ایدههــای

را میکشــد ،در واقــع از ایــده زیبایــی کــه متعلــق بــه

اصلــی کــه حضــورش در جســم ،ســبب ﻇهــور و بــروز

اگــر تناســب و توافــق ،علــت زیبایــی باشــد ،چیزهــای
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ایــن مقالــه ،بــر آن قســمت از نگــرش و ایدههــای

مجسمهســازی کــه یــک مجســمه را بــا تراشــیدن از

شيء که در برابر ماست و آن را زیبا مينامیم ،زیباست؟

شــمرده شــوند .مث ـ ً
ال جملــۀ «عدالــت الهــی اســت» و

فلوطیــن متمرکــز اســت کــه بــا اندیشــه و کالم حافــظ

دل ســنگ بیــرون مــیآورد ،در واقــع از ایــده زیبایــی

به عبارت دیگر ،عامل و منشــأ زیبایي چیست؟ زیبایــی

جملــۀ «درســتکاری دیوانگــی اســت» از هــر حیــث

در مــورد زیبایــی همخوانــی دارد و در محورهــای زیــر

در عالــم عقــل تقلیــد نمــوده اســت .بــه همیــن دلیــل

خیــرهکنندۀ هلن که آن همه به خاطرش جنگیدهانــد،

بــا هــم متناســباند .هــر فضیلتــی ،زیبایــی روح اســت

برجســته میشــود:

وی خاطرنشــان میســازد کــه فیدیــاس مجسمهســاز

از کجا ميآید؟ و نیز زیبایي تمام زناني که به آفرودیت

و بــه زیبایــی حقیقــی نزدیکتــر از همــۀ چیزهایــی

زیبایــی محســوس در عالــم مــاده ،ســایهای از زیبایی

کــه مجســمه زئــوس ،خــدای خدایــان را ســاخته

ميمانند ،از کجا آمده است؟ زیبایي خود آفرودیت و یا

اســت کــه پیشتــر برشــمردیم .تناســب فضیلــت

معقــول در عالــم برتر اســت.

اســت ،تنهــا تصویــر و چیــزی شــبیه آن را تقلیــد

ً
کامال زیبا ،همچنیــن زیبایي خدایاني
زیبایي آدمیان

چگونــه تناســبی اســت و فضیلــت ،چگونــه متناســب

زیبایــی ،تناســب و ســاختار مــوزون نیســت،

ننمــوده ،بلکــه آن را بــه همــان صــورت ســاخته کــه

که به چشم ميآیند ،یا آنان که به چشم نميآیند ،ولي

اســت؟

بلکــه حضــور یــک امــر معقــول در بطــن شــیء

حقیقــت زئــوس از آن برخــوردار اســت« :تصاویــری کــه

زیبایيشان خیرهکننده است ،از کجاست؟ (بــوذری

 )4زیبایــی روح چیســت؟ آیــا میتــوان گفــت روح

محســوس اســت.

هنرمنــدان میکشــند از لحــاظ زیبایــی ،بــه لحــاظ

نــژاد ،غفــاری و بینــای مطلــق.)38 ،1387 ،

زیباســت چــون متناســب اســت؟ روح اجــزای متعددی

الزمــۀ دیــدن و آفریــدن زیبایــی ،تزکیــه عقــل

اتصــال بــه جهــان علــوی موجودیــت دارنــد و در

و ســﭙس پاســخ زمانــۀ خویــش را بــه زبــان معمــول،

دارد و دربــارۀ آن اجــزاء نــه انــدازهای میتــوان تصــور

(روح) اســت.

حقیقــت تصاویــری نیســتند کــه نقاشــان میکشــند،

چنیــن بازگــو میکنــد :تناســب درســت اجــزا بــه

کــرد و نــه عــددی ،و نیــز ترکیــب یــا آمیــزش آن

زیبایــی محســوس بــه دلیل نســبتاش امــر معقول

بلکــه تصاویــری حقیقیانــد».

یکدیگــر و نســبت بــه کل ،همــراه بــا رنگهــای زیبــا.

اجــزاء بــا یکدیگــر چــه نســبتی دارد؟ زیبایــی عقــل

اســت ،و رهنمــای مــا در درک زیبایــی معقول.

بنابرایــن ،هنــر ،قدرتــی عظیمتــر از عقــل معــاش

امــا فلوطیــن بــه ایــن پاســخ ایراداتــی وارد میکنــد:

کــه تنهــا و بــرای خویشــتن اســت ،از چیســت؟

انسان ،تمایل فطری به زیبایی دارد.

آدمیــان در کاهــش فاصلــه میــان زمیــن و آســمان

 )1اگــر تناســب اجــزاء علــت زیبایــی اســت ،پس شــیء

بنابرایــن ،فلوطیــن ،تعریــف رایــج زیبایــی ،یعنــی

دارد .زیبایــی نیــز بــه دســت بــا کفایــت همیــن هنــر

بســیط نمیتوانــد زیبــا باشــد؛ زیــرا فاقــد اجــزاء اســت.

تناســب و تقــارن را برنمیتابــد .او بــر پایــۀ

اســت کــه آشــکار میشــود (بلخــاری قهــی،1397 ،

بــه عــالوه رنگهــای زیبــا نمیتواننــد زیبــا باشــند،

بنیادیتریــن اصــل فلســفۀ خویــش ،کــه همانــا
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زیــرا بســیطاند.

اصالــت مطلــق جهــان معقــول و ضــرورت ســیر زندگــی

 )2رخســارهای را در نظــر بگیریــد کــه بنــا بــه تناســب

بــه ســمت و ســوی آن اســت ،زیبایــی و هنــر را نیــز در

اجــزاء ،زیبــا نامیــده میشــود ،امــا گاه ایــن رخســاره

نســبت بــا همــان جهــان تبییــن و تعریــف میکنــد و

زیباســت و گاه خیــر .آنگاه کــه نازیباســت ،تغییــری در

علــت زیبایــی را صورتــی کــه در شــیء موجــود اســت،

زوالپذیــر و جزیــی اســت ،ســایه و تصویــری ناقــﺺ از

شــیء محســوس اســت.

اجزایــش حاصــل نشــده اســت ،امــا زیبــا نیســت .آیــا

میدانــد (بلخــاری قهــی.)39 ،1397 ،

جهــان برتــر معقــول اســت .فلوطیــن معتقــد اســت کــه

فلوطیــن کــه در عیــن ارادت بــه افالطــون ،منتقــد

ایــن خــود دلیلــی نیســت بــر ایــن کــه صــرف تناســب

وی در کتــاب اثولوجیــا ،زیبایــی را رؤیــت یــک امــر

زیبایــی محســوس در عالــم مــاده ،جنبــۀ ضعیفــی از

اســتاد خــود نیــز بــود ،برخــالف ایــدۀ رایــج و مســلط

اجــزاء ،عامــل مطلــق ﻇهــور زیبایــی نیســت؟

معقــول در یــک امــر محســوس معرفی میکنــد« .بدین

زیبایــی معقــول و موجــود در عالــم برتــر اســت .نفــس،

آن روزگار کــه صبغــهای فیثاغورثــی – افالطونــی و

 )3گاه بــا حقایقــی روبــرو میشــویم همچــون ســخنان

سان جسم زیبا از طریق بهرهیابي از نیروي صورتبخشي

در ایــن عالــم ،بــه دیــدار زیبایــی معقــول دعــوت شــده

ارســطویی داشــت ،زیبایــی را تقارن ،تناســب و ســاختار

زیبــا ،نحــوۀ زندگــی زیبــا ،قوانیــن و دانشهــای زیبــا.

که از صور خدایي ميآید ،وجود پیدا ميکند» (همــو،

اســت.

مــوزون نمیدانــد .وی در رســالۀ ششــم از انئــاد اول بــا

علــت زیبایــی اینهــا چیســت؟ تناســب؟ چگونــه

 .)445 ،1384از دیــدگاه فلوطیــن ،هنرمنــد ،کاشــف

وی در انئادهــا میگویــد :نقاشــی کــه یــک تصویــر زیبــا

عنــوان «دربــارۀ زیبایــی» بــه ذکــر ســوالی میپــردازد:

میتــوان در اندیشــهها بــه دنبــال تناســب گشــت؟

ایــن زیبایــی و صورتبخــش آن در قالــب ســنگی

 .1زیبایــی محســوس در عالــم ماده ،ســایهای
از زیبایــی معقــول در عالــم برتر اســت.

مبانــی فکــری و نظــری فلوطیــن در فلســفه و
زیباییشناســی ،مبتنــی بــر ایــن اصــل افالطونــی اســت
کــه جهــان طبیعــت و عالــم محســوس کــه تغییرپذیــر،

 .2زیبایــی تناســب و ســاختار موزون نیســت،

بلکــه حضــور یــک امــر معقــول در بطــن
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کثیــر چگونــه پیــدا شــدند؟» (همــان.)40 ،

عالــم ایــده یــا عالــم عقــل اســت ،تقلیــد میکنــد و یــا

زیبایــی میشــود چیســت؟ (همــان .)39 ،چرا یک

بــد نیــز اگــر بــا یکدیگــر متناســب باشــند ،بایــد زیبــا

بخــــش
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انئــاد ششــم ،رســاله هفتــم بــا عنــوان «ایدههــای

را میکشــد ،در واقــع از ایــده زیبایــی کــه متعلــق بــه

اصلــی کــه حضــورش در جســم ،ســبب ﻇهــور و بــروز

اگــر تناســب و توافــق ،علــت زیبایــی باشــد ،چیزهــای

محبــوس در سنگهاســت (همــان.)37 ،

پیونــد بــا عقــل اول خــود را پیراســته نمــوده و تزکیــه

اگــر خــود هماننــد خورشــید نبــود .روح نیــز اگــر خــود

محســوس ،چنــان ارتبــاط تنگاتنگــی قایــل اســت کــه

کنــد ،چنــان کــه هنرمنــد ســنگتراش میکنــد:

زیبــا نباشــد ،زیبایــی را نمیتوانــد ببینــد.

اثــر هنــری یــک هنرمنــد را نوعــی حضــور ایدههــای

«زیبایــی روح را چگونــه میتــوان دیــد؟ بــه خــود

از ایــن رو کســی کــه میخواهــد نیکــی و زیبایــی را

عالــم معقــول میدانــد .مثــال روشــن او دو قطعــه

عقــل (روح) اســت.

خویــش بازگــرد و در خویــش بنگــر ،و اگــر ببینــی کــه

ببینــد ،نخســت خــود بایــد هماننــد خــدا گــردد و نیک

ســنگ اســت؛ ســنگی خــام کــه هنرمنــدی صــورت

مهمتریــن گام فلوطیــن در زیباییشناســی ،ایجــاد

زیبــا نیســتی همــان کــن کــه پیکرتراشــان بــا پیکــر

و زیبــا شــود .چنیــن کســی هنــگام صعــود ،نخســت

خــاص بــدان نبخشــیده و ســنگی مصــور کــه هنرمنــد

نســبت میــان عقــل ،هنــر و زیبایــی بــود .وی عامــل

میکننــد؛ هــر چــه را زیــادی اســت بتــراش و دور

بــه عقــل میرســد و ایدههــای زیبــا را مینگــرد و

آن را بــه صــورت پیکــر فرشــته یــا انســانی زیبــا

مطلــق تحقــق نیکبختــی در زندگــی انســان را

بینــداز .اینجــا را صــاف کــن ،آنجــا را جــال بــده ،کــج

بــه خــود میگویــد کــه زیبایــی ،همــان ایدههاســت؛

درآورده اســت .قطعـاً ســنگ دوم زیباتــر اســت و علــت

حفــظ ایــن نســبت و وحــدت عناصــر آن میدانســت.

را راســت کــن و ســایه را روشــن ســاز و از کار خســته

ـی همــه چیــز از ایدههاســت ،از طریــق تأثیــر
زیــرا زیبایـ ِ

ایــن زیبایــی نیــز هنــر بــه کار رفتــه در آن اســت ،امــا

تأکیــدی چنیــن« :بارهــا گفتهایــم کــه زندگــی

مشــو تــا روشــنایی خدایــی فضیلــت درخشــیدن آغــاز

نیــروی آفرینــش عقــل .آنچــه را برتــر از عقــل اســت،

تأکیــد شــیخ یونانــی ایــن اســت کــه ذات ایــن زیبایــی

حقیقــی و واقعــی و کامــل تنهــا در حــوزۀ عقــل اســت.

کنــد و خویشــتنداری را بــر اورنــگ مقدســش ببینــی.

«خــود نیــک» مینامیــم و زیبایــی از نیــک فیضــان

در جــان هنرمنــد بــوده و البتــه متعالیتــر و لطیفتــر

زندگیهــای دیگــر ناقصنــد و تصاویــر زندگیانــد،

وقتــی کــه بدیــن مرحلــه رســیدی و چنیــن شــدی،

مییابــد ،پــس نیــک ،زیبایــی اصلــی و نخســتین

از آن چیــزی اســت کــه در ســنگ پدیــدار شــده ،زیــرا

نــه زندگــی کامــل و نــاب ،و حتــی میتــوان گفــت

و بــا خــود خویــش یگانــه گردیــدی ،بــیآن کــه تــرا

اســت .نیــک و زیبایــی نخســتین را عیــن یکدیگــر نیــز

چــون اثــری از هســتی معقــول بــه هســتی محســوس

هماننــد عــدم زندگیانــد» و ســﭙس تبییــن دقیــق

چیــزی از واحدشــان بــاز دارد یــا درونــت بــا چیــزی

میتــوان دانســت ،ولــی بــه هرحــال زیبایــی در جهــان

رســد ،دچــار نقــﺺ و فروتــری میشــود .علــت ایــن

نســبت ایــن عقــل بــا زیبایــی و نقشــی کــه هنــر در

آمیختــه باشــد ،و روشــنایی راســتین شــدی کــه نــه

معقــول اســت (بلخــاری قهــی.)4 ،1399 ،

نقــﺺ نیــز فقــدان اســتطاعت و اســتعداد الزم ســنگ

اﻇهــار و آشــکاری آن دارد ،ادلّــه اثبــات حکــم اوینــد

انــدازهای دارد و نــه در قالــب شــکلی میگنجــد ،بلکــه

(همــو.)36 ،1397 ،

بزرگتــر از هــر انــدازه و برتــر از هــر کمیتــی اســت،

اما هنرمند براي تجسم زیبایي باید به جهان عقل برود

وقتــی کــه خــود را چنیــن دیــدی ،آن وقــت اســت

 .3الزمــۀ دیــدن و آفریــدن زیبایــی ،تزکیــۀ
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یــا مــاده ،در پذیــرش صــور معقــول اســت (همــان.)3 ،

 .4زیبایــی محســوس بــه دلیــل نســبتاش

بــا امــر معقــول اســت ،و رهنمــای مــا در درک

پــس زیبایي محسوس قادر است زیبایي دنیاي معنوي
را در خود متجلي کند .به بیان دیگر ،جهان محسوسات

و زیبایي حقیقي را مشاهده کند ،ولي این کار چگونه

کــه چشــم بینــا و نیرویــی بینایــی شــدهای و بــه خــود

زیبایــی معقــول.

زیباست ،اما زیبایي آن تنها به دلیل وجود نمونــۀ ایده

شدني است؟ راه مشاهدۀ زیبایي حقیقي ،زیبا شدن

اعتمــاد میتوانــی کــرد :بــه آنجــا کــه میخواســتی

فلوطیــن ،زیبایــی شــیء محســوس را دقیقـاً بــه دلیــل

آل زیبایي است« .این جهان به تقلید از آن جهان

خود هنرمند است« :کسي که ميخواهد نیکي و زیبایي

صعــود کــردهای و دیگــر کســی الزم نیســت راه را بــه

نســبتی میدانــد کــه بــا امــر معقــول دارد و یــا بــه

ساخته شده و زیبایي این جهان به دلیل زیبایي انگاره و

را ببیند ،نخست خود باید همانند خدا گردد و نیــک

تــو بنمایــد :نگاهــت را متمرکــز کــن و بنگــر .تنهــا ایــن

تعبیــر او «بــه ســبب بهــرهای اســت کــه از ایــده و

سرمشق آن است .به باور فلوطین ،تنها نقﺺ این جهان

و زیبــا شــود» .پس اگر هنرمند زیبا شود ،بــه «زیبا»

چشــم میتوانــد زیبایــی کامــل و راســتین را بنگــرد،

صــورت یافتــه اســت» .اشــیاء نازیبــا ،دقیقـاً بــه دلیــل

را ميتوان چنین بیان کرد که در زیبایي به پاي آن

خواهد رسید ،ولي چگونــه بایــد زیبــا شــد؟ افلوطین

ولــی اگــر کســی چشــم بیمــار یــا ناپــاک یــا ناتــوان

بهــره نیافتــن از ایــده و صــورت ،زشــتاند .حــال

جهان نميرسد ...همــۀ فرمهاي این جهان به تقلید از

در این باره چنین ميگوید« :چشم تن را باید ببندیم

داشــته باشــد ،تــرس زنانــه تحمــل دیــدار را از او ســلب

ممکــن اســت شــیء ،ایــده و صورتــی از ســوی خــدا

فرمهاي جهان معقول ساخته شدهاند ،تا براي دیدگان

و چشمي دیگر بگشاییم؛ چشمي که همه دارند ،ولــی

میکنــد و اگــر هــم آنچــه را در برابــر چشــمش اســت

نیابــد و یــا ایــده نتوانــد کام ـ ً
ال بــر مــادهای کــه قــرار

انساني قابل رؤیت شوند» (راهیل قوامي-28 ،1391 ،

تنها عدۀ کمي از آن سود ميجویند» (بــوذری نــژاد و

بــه او نشــان دهنــد ،چیــزی نمیبینــد؛ زیــرا کســی

اســت بــر آن ﻇهــور یابــد مســلط شــود ،در هــر دو

.)29

همــکاران.)42-41 ،1387 ،

کــه میخواهــد ببینــد ،بایــد چشــمی داشــته باشــد

صــورت ،نتیجــه ،فقــدان بهرهمنــدی از صــورت و ایــده

امــر زیبــای محســوس ،راهنمــای مــا در ادراک زیبایــی

بخــــش

میدانســت کــه رهاییبخــش صورتهــای زیبــای

نمیتوانــد مــد ﱢرک زیبایــی شــود ،مگــر ایــن کــه در

باشــد .چشــم هرگــز نمیتوانســت خورشــید را ببینــد

در واقــع ،افلوطیــن میــان عالــم معقــول و عالــم
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خــام اســت؛ همچنانکــه میکلآنــژ خــود را هنرمنــدی

عقــل مــا یــا به تعبیــر فلوطیــن «عقلــی که در ماســت»

کــه بــا آنچــه قصــد دیدنــش را دارد ،خویــش و هماننــد

خدایــی و الجــرم ﻇهــور زشــتی اســت.

محبــوس در سنگهاســت (همــان.)37 ،

پیونــد بــا عقــل اول خــود را پیراســته نمــوده و تزکیــه

اگــر خــود هماننــد خورشــید نبــود .روح نیــز اگــر خــود

محســوس ،چنــان ارتبــاط تنگاتنگــی قایــل اســت کــه

کنــد ،چنــان کــه هنرمنــد ســنگتراش میکنــد:

زیبــا نباشــد ،زیبایــی را نمیتوانــد ببینــد.

اثــر هنــری یــک هنرمنــد را نوعــی حضــور ایدههــای

«زیبایــی روح را چگونــه میتــوان دیــد؟ بــه خــود

از ایــن رو کســی کــه میخواهــد نیکــی و زیبایــی را

عالــم معقــول میدانــد .مثــال روشــن او دو قطعــه

عقــل (روح) اســت.

خویــش بازگــرد و در خویــش بنگــر ،و اگــر ببینــی کــه

ببینــد ،نخســت خــود بایــد هماننــد خــدا گــردد و نیک

ســنگ اســت؛ ســنگی خــام کــه هنرمنــدی صــورت

مهمتریــن گام فلوطیــن در زیباییشناســی ،ایجــاد

زیبــا نیســتی همــان کــن کــه پیکرتراشــان بــا پیکــر

و زیبــا شــود .چنیــن کســی هنــگام صعــود ،نخســت

خــاص بــدان نبخشــیده و ســنگی مصــور کــه هنرمنــد

نســبت میــان عقــل ،هنــر و زیبایــی بــود .وی عامــل

میکننــد؛ هــر چــه را زیــادی اســت بتــراش و دور

بــه عقــل میرســد و ایدههــای زیبــا را مینگــرد و

آن را بــه صــورت پیکــر فرشــته یــا انســانی زیبــا

مطلــق تحقــق نیکبختــی در زندگــی انســان را

بینــداز .اینجــا را صــاف کــن ،آنجــا را جــال بــده ،کــج

بــه خــود میگویــد کــه زیبایــی ،همــان ایدههاســت؛

درآورده اســت .قطعـاً ســنگ دوم زیباتــر اســت و علــت

حفــظ ایــن نســبت و وحــدت عناصــر آن میدانســت.

را راســت کــن و ســایه را روشــن ســاز و از کار خســته

ـی همــه چیــز از ایدههاســت ،از طریــق تأثیــر
زیــرا زیبایـ ِ

ایــن زیبایــی نیــز هنــر بــه کار رفتــه در آن اســت ،امــا

تأکیــدی چنیــن« :بارهــا گفتهایــم کــه زندگــی

مشــو تــا روشــنایی خدایــی فضیلــت درخشــیدن آغــاز

نیــروی آفرینــش عقــل .آنچــه را برتــر از عقــل اســت،

تأکیــد شــیخ یونانــی ایــن اســت کــه ذات ایــن زیبایــی

حقیقــی و واقعــی و کامــل تنهــا در حــوزۀ عقــل اســت.

کنــد و خویشــتنداری را بــر اورنــگ مقدســش ببینــی.

«خــود نیــک» مینامیــم و زیبایــی از نیــک فیضــان

در جــان هنرمنــد بــوده و البتــه متعالیتــر و لطیفتــر

زندگیهــای دیگــر ناقصنــد و تصاویــر زندگیانــد،

وقتــی کــه بدیــن مرحلــه رســیدی و چنیــن شــدی،

مییابــد ،پــس نیــک ،زیبایــی اصلــی و نخســتین

از آن چیــزی اســت کــه در ســنگ پدیــدار شــده ،زیــرا

نــه زندگــی کامــل و نــاب ،و حتــی میتــوان گفــت

و بــا خــود خویــش یگانــه گردیــدی ،بــیآن کــه تــرا

اســت .نیــک و زیبایــی نخســتین را عیــن یکدیگــر نیــز

چــون اثــری از هســتی معقــول بــه هســتی محســوس

هماننــد عــدم زندگیانــد» و ســﭙس تبییــن دقیــق

چیــزی از واحدشــان بــاز دارد یــا درونــت بــا چیــزی

میتــوان دانســت ،ولــی بــه هرحــال زیبایــی در جهــان

رســد ،دچــار نقــﺺ و فروتــری میشــود .علــت ایــن

نســبت ایــن عقــل بــا زیبایــی و نقشــی کــه هنــر در

آمیختــه باشــد ،و روشــنایی راســتین شــدی کــه نــه

معقــول اســت (بلخــاری قهــی.)4 ،1399 ،

نقــﺺ نیــز فقــدان اســتطاعت و اســتعداد الزم ســنگ

اﻇهــار و آشــکاری آن دارد ،ادلّــه اثبــات حکــم اوینــد

انــدازهای دارد و نــه در قالــب شــکلی میگنجــد ،بلکــه

(همــو.)36 ،1397 ،

بزرگتــر از هــر انــدازه و برتــر از هــر کمیتــی اســت،

اما هنرمند براي تجسم زیبایي باید به جهان عقل برود

وقتــی کــه خــود را چنیــن دیــدی ،آن وقــت اســت

 .3الزمــۀ دیــدن و آفریــدن زیبایــی ،تزکیــۀ
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یــا مــاده ،در پذیــرش صــور معقــول اســت (همــان.)3 ،

 .4زیبایــی محســوس بــه دلیــل نســبتاش

بــا امــر معقــول اســت ،و رهنمــای مــا در درک

پــس زیبایي محسوس قادر است زیبایي دنیاي معنوي
را در خود متجلي کند .به بیان دیگر ،جهان محسوسات

و زیبایي حقیقي را مشاهده کند ،ولي این کار چگونه

کــه چشــم بینــا و نیرویــی بینایــی شــدهای و بــه خــود

زیبایــی معقــول.

زیباست ،اما زیبایي آن تنها به دلیل وجود نمونــۀ ایده

شدني است؟ راه مشاهدۀ زیبایي حقیقي ،زیبا شدن

اعتمــاد میتوانــی کــرد :بــه آنجــا کــه میخواســتی

فلوطیــن ،زیبایــی شــیء محســوس را دقیقـاً بــه دلیــل

آل زیبایي است« .این جهان به تقلید از آن جهان

خود هنرمند است« :کسي که ميخواهد نیکي و زیبایي

صعــود کــردهای و دیگــر کســی الزم نیســت راه را بــه

نســبتی میدانــد کــه بــا امــر معقــول دارد و یــا بــه

ساخته شده و زیبایي این جهان به دلیل زیبایي انگاره و

را ببیند ،نخست خود باید همانند خدا گردد و نیــک

تــو بنمایــد :نگاهــت را متمرکــز کــن و بنگــر .تنهــا ایــن

تعبیــر او «بــه ســبب بهــرهای اســت کــه از ایــده و

سرمشق آن است .به باور فلوطین ،تنها نقﺺ این جهان

و زیبــا شــود» .پس اگر هنرمند زیبا شود ،بــه «زیبا»

چشــم میتوانــد زیبایــی کامــل و راســتین را بنگــرد،

صــورت یافتــه اســت» .اشــیاء نازیبــا ،دقیقـاً بــه دلیــل

را ميتوان چنین بیان کرد که در زیبایي به پاي آن

خواهد رسید ،ولي چگونــه بایــد زیبــا شــد؟ افلوطین

ولــی اگــر کســی چشــم بیمــار یــا ناپــاک یــا ناتــوان

بهــره نیافتــن از ایــده و صــورت ،زشــتاند .حــال

جهان نميرسد ...همــۀ فرمهاي این جهان به تقلید از

در این باره چنین ميگوید« :چشم تن را باید ببندیم

داشــته باشــد ،تــرس زنانــه تحمــل دیــدار را از او ســلب

ممکــن اســت شــیء ،ایــده و صورتــی از ســوی خــدا

فرمهاي جهان معقول ساخته شدهاند ،تا براي دیدگان

و چشمي دیگر بگشاییم؛ چشمي که همه دارند ،ولــی

میکنــد و اگــر هــم آنچــه را در برابــر چشــمش اســت

نیابــد و یــا ایــده نتوانــد کام ـ ً
ال بــر مــادهای کــه قــرار

انساني قابل رؤیت شوند» (راهیل قوامي-28 ،1391 ،

تنها عدۀ کمي از آن سود ميجویند» (بــوذری نــژاد و

بــه او نشــان دهنــد ،چیــزی نمیبینــد؛ زیــرا کســی

اســت بــر آن ﻇهــور یابــد مســلط شــود ،در هــر دو

.)29

همــکاران.)42-41 ،1387 ،

کــه میخواهــد ببینــد ،بایــد چشــمی داشــته باشــد

صــورت ،نتیجــه ،فقــدان بهرهمنــدی از صــورت و ایــده

امــر زیبــای محســوس ،راهنمــای مــا در ادراک زیبایــی

بخــــش

میدانســت کــه رهاییبخــش صورتهــای زیبــای

نمیتوانــد مــد ﱢرک زیبایــی شــود ،مگــر ایــن کــه در

باشــد .چشــم هرگــز نمیتوانســت خورشــید را ببینــد

در واقــع ،افلوطیــن میــان عالــم معقــول و عالــم
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پژوهـــــش

خــام اســت؛ همچنانکــه میکلآنــژ خــود را هنرمنــدی

عقــل مــا یــا به تعبیــر فلوطیــن «عقلــی که در ماســت»

کــه بــا آنچــه قصــد دیدنــش را دارد ،خویــش و هماننــد

خدایــی و الجــرم ﻇهــور زشــتی اســت.

معقــول اســت ،لکــن ،زیبایــی شــیء محســوس کمتــر

کــه روح بــدان تعلــق دارد ،تناســب کل را پیــش

بــرده و میبــرد .تفکــر حافــظ عمیــق اســت ،شــور

الهام ميگیرند (فهیمیفــر.)74 ،1388 ،

از زیبایــی امــر معقــول اســت .حــال اگــر کســی عشــق

چشــم دارد (همــان.)38 ،

زندگــی در محتــوای اندیشــۀ او مــوج میزنــد .پویایــی،

معنــی و مفهــوم زیبایــی و زیباییشناســی در تفکــر

خــروش ،عشــق و زیبایــی در سرتاســر غزلیــات حافــظ

و اشــعار حافــظ ،همراهــی و نزدیکــی زیــادی بــا

جــاری اســت .حافــظ ،زیبایــی ایــن جهــان را پرتــو و

معنــی و مفهــوم زیبایــی در قســمت عمــدهای از آراء و

بــه همیــن دلیــل شــادمانتر اســت (بلخــاری قهــی،

خواجــه شــمسالدین محمــد حافــظ شــیرازی،

بازتــاب زیبایــی مطلــق ذات خداونــد میدانــد و بــه

اندیشــههای فلوطیــن دارد کــه شــرح آن بــر حســب

.)41 ،1397

شــاعر و اندیشــمند برجســتۀ قــرن هشــتم ه .ق،.

زیبایــی آســمانی و زیبایــی زمینــی قایــل اســت .در

محورهایــی کــه در صفحــات قبــل برجســته گردیــد،

شــگفتحکیمی اســت کــه هیــچ کــس همچــون او

غزلیاتــش ،زیبایــی روح ،اخــالق ،طبیعــت و چهــرۀ

ارائــه میگــردد:

بــه شــیوایی ،لطافــت ،زیبایــی و عمــق ،معانــی عرفانــی

محبــوب را میســتاید.

زیبایــی دارد.

را در زبــان فارســی ارائــه نکــرده اســت .حافــظ یکــی

تردیــدی نیســت کــه حافــظ همچــون دیگــر متفکــران

از دیــدگاه فلوطیــن ،اگــر شــیء را زیبــا دیدیــم و در

از قلــل دســتنیافتنی حکمــت و عرفــان اســالمی

و ســرآمدان اندیشــه و ادب ،مراحــل رشــد و تکامــل

از زیبایــی معقــول در عالم برتر اســت.

جــان خــود ،طبعــی متمایــل بــدان یافتیــم یــا بــه یــک

اســت .ایــن عــارف شــوریدۀ شــیرازی ،بــدون هیــچ

فکــری را گام بــه گام و بهتدریــج پیمــوده و در هــر

فلوطیــن مبتنــی بــر نظریۀ معــروف « ُمثُل» از اســتادش

عبــارت ،مطبــوع طبــع مــا افتــاد ،ایــن بــه دلیــل درک

تردیــدی صرفـاً یــک ناﻇــم یــا شــاعر نیســت و غزلیــات

مرحلــه از دوران تحــول فکــری خــود ،در آثــارش

افالطــون ،جهــان طبیعــت و عالــم محســوس را ســایه

امــر معقــول جــاری در آن اســت؛ و عکــس آن اگــر

شــورانگیز و متعالــیاش نشــان میدهــد وقوفــی کامــل

تأکیــدات خاصــی داشــته اســت .هــر یــک از ایــن

و تصویــری ناقــﺺ از جهــان برتــر معقــول ،و زیبایــی

چیــزی را زشــت یافتیــم و مــردود از نظــر طبــع خــود،

و ا ِشــعاری جامــع بــر معانــی عرفانــی دارد (بلخــاری

مراحــل کــه قبــل از هــر چیــز نشــاندهندۀ ذهــن

محســوس در عالــم مــاده ،را نیــز جنبــه ضعیفــی از

ایــن نیــز بــه دلیــل بُعــد و فقــدان امــر معقــول در آن
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پویــا و حقیقــت وجــودی حافــظ اســت ،نماینــدۀ

زیبایــی معقــول و موجــود در عالــم برتــر میدانــد .بــه

اســت ،نــه بــه دلیــل تناســبات یــا عــدم تناســبات

حافــظ بــا ذهنــی تیزبیــن ،جســتجوگر و کنجــکاو ،نظام

دورهای از تحــول و تکامــل فکــری اوســت .امــا حافــظ

بــاور حافــظ شــیرازی ،متفکــر و اندیشــمند مســلمان

حاکــم بــر آن« .ایــن واقعیــت را بدیــن گونــه میتــوان

فکــری گســترده و عمیقــی را بــه نمایــش گذاشــته و

چــون ســرودهها و غزلهایــش را خــود گــردآوری

نیــز ،زیباییهــا و نقــوش ایــن دنیــا ،بازتابــی از ُحســن

توجیــه کــرد کــه چــون روح بــر حســب طبیعــتش بــه

ایدههــا و اندیشــههای بلنــد را پــرورش میدهــد و در

نمیکــرده اســت و ایــن آثــار پــس از وی توســط

خداونــد اســت کــه در روز ازل پرتــوی از آن جلــوه

جهــان معقــول و وجــود حقیقــی تعلــق دارد ،همیــن

کالم ســحرآمیزش متجلــی میســازد .در شــعر حافــظ

دوســت و همدرســش «محمــد گلنــدام» ،بــر اســاس

نمــوده و ســبب پیدایــش عشــق و شــور و اشــتیاق در

کــه چیــزی ببینــد کــه خویــش اوســت یــا نشــانی از

از یــک ســو بــا عاطفــه ،خیــال ،زبــان آهنگیــن و فــرم و

ترتیــب الفبایــی حــروف قافیــه جمــعآوری شــده

ایــن جهــان شــده اســت:

خویشــانش در اوســت شــادمان میگــردد و بــه جنبــش

محتــوای کالمــی ،و از ســوی دیگــر بــا تفکــر ،اندیشــه،

اســت ،بررســی ســیر و ســلوک رونــد تحــول فکــری

عکس روی تو چو در آیینۀ جام افتاد

میآیــد و بــه ارتبــاط خــود بــا آن آگاه میشــود و

فلســفه و نظریهپــردازی ســروکار داریــم.

حافــظ ،دشــوار و محــل اختــالف فــراوان پژوهشــگران

عــارف از پرتــو مــی در طمــع خــام افتــاد

آنــگاه بــه خــود بــاز میگــردد و ذات خــود خویــش

شــعر حافــظ ،ابعــاد متنــوع و گوناگونــی دارد کــه

تاریــخ و ادب بــوده اســت (حیدریــان ،بیتــا.)4 ،

ُحسن روی تو به یک جلوه که در آیینه کرد

و آنچــه را خــود دارد بــه یــاد مــیآورد» (همــان.)40 ،

مشــحون از رمــز و راز و پرســش از حقیقــت هســتی

اگــر در مــا اســتعدادی هســت کــه تناســب موجــود

اســت .حافــظ ،مخاطبــان خــود را در برابــر پرســشهای

در اشــیای محســوس را درمی یابــد و بدیــن نتیجــه

مختلفــی قــرار میدهــد و خــودش برخــی از ایــن

ورزیــده و عاشــق شــد ،طبیعــی اســت کــه بــه تصویــر
بســیار روشــنتری از زیباییهــای روحانــی برســد و

 .5انســان ،ارتبــاط و تمایــل فطــری بــه
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برابــر آراء و اندیشــههای فلوطیــن

ایــن همــه نقــش در آیینــۀ اوهــام افتــاد
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یــک فــروغ رخ ساقیســت کــه در جــام افتــاد

میرســد کــه در کل عالــم محســوس ،تناســبی

پرســشها را چنــان بــا مهــارت ،زیبایــی و ﻇرافــت

فالســفۀ اسالمي ،ماهیت زیبایي را در متن مباحثات

در اینجــا ،حافــظ همــۀ نقشهــا و صورتهــا را

خــاص حمکفرماســت ،آن اســتعداد ،بیگمــان

شــعری پاســخ میدهــد کــه از روزگار ســرایش تاکنــون

خـود دربارۀ خداوند و صفات او مطرح کردهاند؛ مباحثي

حاصــل یــک جلــوۀ رخ ســاقی میدانــد کــه در آیینــۀ

جزیــی از نیرویــی اســت کــه در جهــان معقــول،

نســلهای زیــادی از خواننــدگان را در بهــت فــرو

کـه بـا آفرینش در ارتباط هســتند و از منابع نوافالطوني

اول یعنــی همــان جــام جهانبیــن (کــه قلــب انســان

35
پژوهـــــش

زیبایــی در کالم و اندیشــۀ حافــظ در

الــف :زیبایــی محســوس در عالم ماده ،ســایهای

بخــــش

34

اشعار و اندیشۀ حافظ

معقــول اســت ،لکــن ،زیبایــی شــیء محســوس کمتــر

کــه روح بــدان تعلــق دارد ،تناســب کل را پیــش

بــرده و میبــرد .تفکــر حافــظ عمیــق اســت ،شــور

الهام ميگیرند (فهیمیفــر.)74 ،1388 ،

از زیبایــی امــر معقــول اســت .حــال اگــر کســی عشــق

چشــم دارد (همــان.)38 ،

زندگــی در محتــوای اندیشــۀ او مــوج میزنــد .پویایــی،

معنــی و مفهــوم زیبایــی و زیباییشناســی در تفکــر

خــروش ،عشــق و زیبایــی در سرتاســر غزلیــات حافــظ

و اشــعار حافــظ ،همراهــی و نزدیکــی زیــادی بــا

جــاری اســت .حافــظ ،زیبایــی ایــن جهــان را پرتــو و

معنــی و مفهــوم زیبایــی در قســمت عمــدهای از آراء و

بــه همیــن دلیــل شــادمانتر اســت (بلخــاری قهــی،

خواجــه شــمسالدین محمــد حافــظ شــیرازی،

بازتــاب زیبایــی مطلــق ذات خداونــد میدانــد و بــه

اندیشــههای فلوطیــن دارد کــه شــرح آن بــر حســب

.)41 ،1397

شــاعر و اندیشــمند برجســتۀ قــرن هشــتم ه .ق،.

زیبایــی آســمانی و زیبایــی زمینــی قایــل اســت .در

محورهایــی کــه در صفحــات قبــل برجســته گردیــد،

شــگفتحکیمی اســت کــه هیــچ کــس همچــون او

غزلیاتــش ،زیبایــی روح ،اخــالق ،طبیعــت و چهــرۀ

ارائــه میگــردد:

بــه شــیوایی ،لطافــت ،زیبایــی و عمــق ،معانــی عرفانــی

محبــوب را میســتاید.

زیبایــی دارد.

را در زبــان فارســی ارائــه نکــرده اســت .حافــظ یکــی

تردیــدی نیســت کــه حافــظ همچــون دیگــر متفکــران

از دیــدگاه فلوطیــن ،اگــر شــیء را زیبــا دیدیــم و در

از قلــل دســتنیافتنی حکمــت و عرفــان اســالمی

و ســرآمدان اندیشــه و ادب ،مراحــل رشــد و تکامــل

از زیبایــی معقــول در عالم برتر اســت.

جــان خــود ،طبعــی متمایــل بــدان یافتیــم یــا بــه یــک

اســت .ایــن عــارف شــوریدۀ شــیرازی ،بــدون هیــچ

فکــری را گام بــه گام و بهتدریــج پیمــوده و در هــر

فلوطیــن مبتنــی بــر نظریۀ معــروف « ُمثُل» از اســتادش

عبــارت ،مطبــوع طبــع مــا افتــاد ،ایــن بــه دلیــل درک

تردیــدی صرفـاً یــک ناﻇــم یــا شــاعر نیســت و غزلیــات

مرحلــه از دوران تحــول فکــری خــود ،در آثــارش

افالطــون ،جهــان طبیعــت و عالــم محســوس را ســایه

امــر معقــول جــاری در آن اســت؛ و عکــس آن اگــر

شــورانگیز و متعالــیاش نشــان میدهــد وقوفــی کامــل

تأکیــدات خاصــی داشــته اســت .هــر یــک از ایــن

و تصویــری ناقــﺺ از جهــان برتــر معقــول ،و زیبایــی

چیــزی را زشــت یافتیــم و مــردود از نظــر طبــع خــود،

و ا ِشــعاری جامــع بــر معانــی عرفانــی دارد (بلخــاری

مراحــل کــه قبــل از هــر چیــز نشــاندهندۀ ذهــن

محســوس در عالــم مــاده ،را نیــز جنبــه ضعیفــی از

ایــن نیــز بــه دلیــل بُعــد و فقــدان امــر معقــول در آن
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پویــا و حقیقــت وجــودی حافــظ اســت ،نماینــدۀ

زیبایــی معقــول و موجــود در عالــم برتــر میدانــد .بــه

اســت ،نــه بــه دلیــل تناســبات یــا عــدم تناســبات

حافــظ بــا ذهنــی تیزبیــن ،جســتجوگر و کنجــکاو ،نظام

دورهای از تحــول و تکامــل فکــری اوســت .امــا حافــظ

بــاور حافــظ شــیرازی ،متفکــر و اندیشــمند مســلمان

حاکــم بــر آن« .ایــن واقعیــت را بدیــن گونــه میتــوان

فکــری گســترده و عمیقــی را بــه نمایــش گذاشــته و

چــون ســرودهها و غزلهایــش را خــود گــردآوری

نیــز ،زیباییهــا و نقــوش ایــن دنیــا ،بازتابــی از ُحســن

توجیــه کــرد کــه چــون روح بــر حســب طبیعــتش بــه

ایدههــا و اندیشــههای بلنــد را پــرورش میدهــد و در

نمیکــرده اســت و ایــن آثــار پــس از وی توســط

خداونــد اســت کــه در روز ازل پرتــوی از آن جلــوه

جهــان معقــول و وجــود حقیقــی تعلــق دارد ،همیــن

کالم ســحرآمیزش متجلــی میســازد .در شــعر حافــظ

دوســت و همدرســش «محمــد گلنــدام» ،بــر اســاس

نمــوده و ســبب پیدایــش عشــق و شــور و اشــتیاق در

کــه چیــزی ببینــد کــه خویــش اوســت یــا نشــانی از

از یــک ســو بــا عاطفــه ،خیــال ،زبــان آهنگیــن و فــرم و

ترتیــب الفبایــی حــروف قافیــه جمــعآوری شــده

ایــن جهــان شــده اســت:

خویشــانش در اوســت شــادمان میگــردد و بــه جنبــش

محتــوای کالمــی ،و از ســوی دیگــر بــا تفکــر ،اندیشــه،

اســت ،بررســی ســیر و ســلوک رونــد تحــول فکــری

عکس روی تو چو در آیینۀ جام افتاد

میآیــد و بــه ارتبــاط خــود بــا آن آگاه میشــود و

فلســفه و نظریهپــردازی ســروکار داریــم.

حافــظ ،دشــوار و محــل اختــالف فــراوان پژوهشــگران

عــارف از پرتــو مــی در طمــع خــام افتــاد

آنــگاه بــه خــود بــاز میگــردد و ذات خــود خویــش

شــعر حافــظ ،ابعــاد متنــوع و گوناگونــی دارد کــه

تاریــخ و ادب بــوده اســت (حیدریــان ،بیتــا.)4 ،

ُحسن روی تو به یک جلوه که در آیینه کرد

و آنچــه را خــود دارد بــه یــاد مــیآورد» (همــان.)40 ،

مشــحون از رمــز و راز و پرســش از حقیقــت هســتی

اگــر در مــا اســتعدادی هســت کــه تناســب موجــود

اســت .حافــظ ،مخاطبــان خــود را در برابــر پرســشهای

در اشــیای محســوس را درمی یابــد و بدیــن نتیجــه

مختلفــی قــرار میدهــد و خــودش برخــی از ایــن

ورزیــده و عاشــق شــد ،طبیعــی اســت کــه بــه تصویــر
بســیار روشــنتری از زیباییهــای روحانــی برســد و

 .5انســان ،ارتبــاط و تمایــل فطــری بــه

مطالعاتهنرهایزیبا
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برابــر آراء و اندیشــههای فلوطیــن

ایــن همــه نقــش در آیینــۀ اوهــام افتــاد
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یــک فــروغ رخ ساقیســت کــه در جــام افتــاد

میرســد کــه در کل عالــم محســوس ،تناســبی

پرســشها را چنــان بــا مهــارت ،زیبایــی و ﻇرافــت

فالســفۀ اسالمي ،ماهیت زیبایي را در متن مباحثات

در اینجــا ،حافــظ همــۀ نقشهــا و صورتهــا را

خــاص حمکفرماســت ،آن اســتعداد ،بیگمــان

شــعری پاســخ میدهــد کــه از روزگار ســرایش تاکنــون

خـود دربارۀ خداوند و صفات او مطرح کردهاند؛ مباحثي

حاصــل یــک جلــوۀ رخ ســاقی میدانــد کــه در آیینــۀ

جزیــی از نیرویــی اســت کــه در جهــان معقــول،

نســلهای زیــادی از خواننــدگان را در بهــت فــرو

کـه بـا آفرینش در ارتباط هســتند و از منابع نوافالطوني

اول یعنــی همــان جــام جهانبیــن (کــه قلــب انســان

35
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زیبایــی در کالم و اندیشــۀ حافــظ در

الــف :زیبایــی محســوس در عالم ماده ،ســایهای

بخــــش
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اشعار و اندیشۀ حافظ

کامــل یــا قــرآن اســت) افتــاد .هنرمنــد اگــر

نیســت ،بلکــه حضــور یــک امــر معقــول در

کاین کسي گفت که در علم نظر دانا بود

آیینــۀ دومــی اســت کــه حســن را منعکــس

بطــن شــیء محســوس اســت.

در اینجــا «آن» ،بــه عنــوان معیــار ُحسنشناســی

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

مطــرح شــده کــه بــرای شــناخت آن هــم بایــد بــه

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

می کنــد و بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال آیینــۀ

از دیــدگاه فلوطیــن ،زیبایــی نــه بــه تناســب اســت ،نــه

«علــم نظــر» دســت یافــت (نقــرهکار و همــکاران،

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

ســومی می گــردد کــه قابلیــت حمــل ایــن جمــال

بــه تقــارن و نــه بــه ســاختاری مــوزون ،بــل زیبایــی

.)87 ،1392

دل بیطاقت
چون صبا با تن بیمار و ِ

را داشــته باشــدُ .حســن در قــوس نــزول اســت

بــه واســطۀ حضــور یــک امــر معقــول در بطــن شــیء

حافــظ بــه ایــده فلوطیــن (صورتــی کــه در شــیء

بــه هــواداری آن ســرو خرامــان بــروم (حافــظ،1381 ،

و عشــق ،در قــوس صعــود .بــه ایــن معنــی کــه

محســوس اســت و هنرمنــد ،کاشــف ایــن زیبایــی و

تعبیر«حســن خــداداد» قایــل
موجــود اســت) بــا
ُ

در مقــام ُحســن ،خداونــد در مخلوقــات خویــش

صورتبخــش آن اســت .حافــظ هــم در تعریــف جمــال

اســت ،ولــی نقــش هنرمنــد (مشــاطه) و زیــور را در

تجلــی می کنــد و آن گاه ،کســی کــه ایــن تجلــی

انســانی ،بــه متناســب و مــوزون بــودن و آرایــش چهــره

بــروز ُحســن خــداداد ،متفــاوت از فلوطیــن و ناچیــز

را در عالــم درمی یابــد ،بــه مقــام عشــق می رســد

اکتفــا نمیکنــد:

می دانــد:

وجــود خــود را صیقلــی کــرده باشــد ،بــه عنــوان

و اهــل نظــر بــه شــمار می آیــد (نقــره کار و
مطالعاتهنرهایزیبا

همــکاران.)87 ،1392 ،

جمــال شــخﺺ نــه چشــم اســت و زلــف و عــارض و
خال

یا:

هــزار نکتــه در ایــن کار و بــار دلداریســت (وزیــری،
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پیدا شد و آتش به همه عالم زد (حافظ.)103 ،1381 ،

یا:

و آفتــاب را کــه مظهــر روشــنایی ،درخشــش و زیبایــی

نه هر که چهره برافروخت دلبري داند

ج :الزمــۀ دیــدن و آفریــدن زیبایــی ،تزکیــۀ
عقــل (روح) اســت.

ترا که ُحسن خداداده است و حجلۀ بخت

عقــل در ایــدۀ فلوطیــن ،دو ســاحت دارد :اول ،جوهری واحد

چــه حاجــت اســت کــه مشــاطهات بیارایــد (حافــظ،

و تقســیمناپذیر کــه هســتی همــه چیزهاســت و دوم ،عقــل

.)156 ،1381

مــا آدمیــان کــه ایــده و صورت هســتی را پــاره پــاره میکند

یا:

تــا آنهــا را دریابــد (بلخــاری قهــی)36 ،1397 ،؛ ولیکن عقل
کلک مشاطۀ صنعش نکشد نقش مراد

در کالم حافــظ ،بــه معنــی دوم بــه کار رفته اســت.

هــر کــه اقــرار بدیــن ُحســن خــداداد نکــرد (همــان،

بــه عقیــدۀ فلوطیــن ،عقــل (روح) ،بنیــاد و علــت زیبایی

در ایــن جهــان اســت ،آیینــهدار جمــال محبــوب

نــه هــر کــه آیینــه ســازد ســکندري دانــد

.)98

اســت .وی ،عامــل مطلــق تحقــق نیکبختــی در زندگــی

می خوانــد:

هزار نکتۀ باریکتر ز مو این جاست

و:

انســان را حفــظ نســبت میــان عقــل ،هنــر و زیبایــی

اي آفتــاب آیینــهدار جمــال تــو
مشــک ســیاه مجمرهگــردان خــال تــو (همــان،

نــه هــر کــه ســر بتراشــد قلنــدري دانــد (حافــظ،
.)177 ،1381

گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنی است

میدانــد ،امــا «عقلــی کــه در ماســت» نمیتوانــد

فکــر مشــاطه چــه بــا ُحســن خــدادا کنــد (همــان،

مــدرک زیبایــی شــود .حافــظ نیــز عقــل آدمــی ،بــا

.)282

ایــن حضــور امــر معقــول (روح و نــور خدایــی) در بطــن

.)128

معنــی موردنظــر خــودش را ناتــوان از ورود بــه ســاحت

«حســن» و «جمــال»
حافــظ ،از زیبایــی بــا الفــاظ ُ

شــیء محســوس را حافــظ بــا لفــظ رمزگونــۀ «آن»

و نیز:

بلنــد عشــق و کشــف راز هســتی معرفــی میکنــد:

یــاد کــرده و آن را هماننــد ماهیــت عشــق ،وضــع

خاطرنشــان ســاخته و «زیباییشناســی» را «علــم

ز من بنیوش و دل در شاهدي بند

عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد

خدایــی و امــری ورای ادراک انســان معمولــی

نظــر» میخوانــد:

کــه ُحســنش بســتۀ زیــور نباشــد (قنــادی.)9 ،1383 ،

دســت غیــب آمــد و بــر ســینۀ نامحــرم زد (حافــظ،1381 ،

میشــمرد (نیکبیــن .)21 ،1394 ،حافــظ ،زیبایــی را

شاهد آن نیست که مویي و میاني دارد

بنیادیتریــن اصــل فلســفۀ فلوطیــن ،اصالــت مطلــق

.)103

وســیلۀ درک و شــناخت ذات حــق میدانــد و خــود

بنــدۀ طلعــت آن بــاش کــه «آن»ي دارد (نیکبیــن،

جهــان معقــول و ضــرورت ســیر زندگــی بــه ســمت و

یا:

را بــه تماشــا و توصیــف آن ملــزم میســازد:
بعــد از این روی مــن و آیینۀ وصــف جمــال
کــه در آنجــا خبــر از جلوۀ ذاتم دادنــد (حافــظ.)124،1381،

.)19 ،1394

ســوی آن اســت .حافــظ نیــز ضــرورت پرکشــیدن از

حریم عشق را درگه بسي باالتر از عقل است

و نیز:

زنــدان ایــن جهــان و وصــل شــدن بــه جهــان بــاال را

کســي آن آســتان بوســد که جان در آســتین دارد (همان،

از بتان «آن» طلب ار ُحسنشناسي اي دل

بــا اشــتیاقی چنیــن بیــان میکنــد:

.)102
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در ازل پرتو ُحسنت ز تجلی دم زد عشق

.)153 ،1363

.)247

بخــــش

36

ب :زیبایــی ،تناســب و ســاختار مــوزون

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم

کامــل یــا قــرآن اســت) افتــاد .هنرمنــد اگــر

نیســت ،بلکــه حضــور یــک امــر معقــول در

کاین کسي گفت که در علم نظر دانا بود

آیینــۀ دومــی اســت کــه حســن را منعکــس

بطــن شــیء محســوس اســت.

در اینجــا «آن» ،بــه عنــوان معیــار ُحسنشناســی

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

مطــرح شــده کــه بــرای شــناخت آن هــم بایــد بــه

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

می کنــد و بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال آیینــۀ

از دیــدگاه فلوطیــن ،زیبایــی نــه بــه تناســب اســت ،نــه

«علــم نظــر» دســت یافــت (نقــرهکار و همــکاران،

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

ســومی می گــردد کــه قابلیــت حمــل ایــن جمــال

بــه تقــارن و نــه بــه ســاختاری مــوزون ،بــل زیبایــی

.)87 ،1392

دل بیطاقت
چون صبا با تن بیمار و ِ

را داشــته باشــدُ .حســن در قــوس نــزول اســت

بــه واســطۀ حضــور یــک امــر معقــول در بطــن شــیء

حافــظ بــه ایــده فلوطیــن (صورتــی کــه در شــیء

بــه هــواداری آن ســرو خرامــان بــروم (حافــظ،1381 ،

و عشــق ،در قــوس صعــود .بــه ایــن معنــی کــه

محســوس اســت و هنرمنــد ،کاشــف ایــن زیبایــی و

تعبیر«حســن خــداداد» قایــل
موجــود اســت) بــا
ُ

در مقــام ُحســن ،خداونــد در مخلوقــات خویــش

صورتبخــش آن اســت .حافــظ هــم در تعریــف جمــال

اســت ،ولــی نقــش هنرمنــد (مشــاطه) و زیــور را در

تجلــی می کنــد و آن گاه ،کســی کــه ایــن تجلــی

انســانی ،بــه متناســب و مــوزون بــودن و آرایــش چهــره

بــروز ُحســن خــداداد ،متفــاوت از فلوطیــن و ناچیــز

را در عالــم درمی یابــد ،بــه مقــام عشــق می رســد

اکتفــا نمیکنــد:

می دانــد:

وجــود خــود را صیقلــی کــرده باشــد ،بــه عنــوان

و اهــل نظــر بــه شــمار می آیــد (نقــره کار و
مطالعاتهنرهایزیبا

همــکاران.)87 ،1392 ،

جمــال شــخﺺ نــه چشــم اســت و زلــف و عــارض و
خال

یا:

هــزار نکتــه در ایــن کار و بــار دلداریســت (وزیــری،
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پیدا شد و آتش به همه عالم زد (حافظ.)103 ،1381 ،

یا:

و آفتــاب را کــه مظهــر روشــنایی ،درخشــش و زیبایــی

نه هر که چهره برافروخت دلبري داند

ج :الزمــۀ دیــدن و آفریــدن زیبایــی ،تزکیــۀ
عقــل (روح) اســت.

ترا که ُحسن خداداده است و حجلۀ بخت

عقــل در ایــدۀ فلوطیــن ،دو ســاحت دارد :اول ،جوهری واحد

چــه حاجــت اســت کــه مشــاطهات بیارایــد (حافــظ،

و تقســیمناپذیر کــه هســتی همــه چیزهاســت و دوم ،عقــل

.)156 ،1381

مــا آدمیــان کــه ایــده و صورت هســتی را پــاره پــاره میکند

یا:

تــا آنهــا را دریابــد (بلخــاری قهــی)36 ،1397 ،؛ ولیکن عقل
کلک مشاطۀ صنعش نکشد نقش مراد

در کالم حافــظ ،بــه معنــی دوم بــه کار رفته اســت.

هــر کــه اقــرار بدیــن ُحســن خــداداد نکــرد (همــان،

بــه عقیــدۀ فلوطیــن ،عقــل (روح) ،بنیــاد و علــت زیبایی

در ایــن جهــان اســت ،آیینــهدار جمــال محبــوب

نــه هــر کــه آیینــه ســازد ســکندري دانــد

.)98

اســت .وی ،عامــل مطلــق تحقــق نیکبختــی در زندگــی

می خوانــد:

هزار نکتۀ باریکتر ز مو این جاست

و:

انســان را حفــظ نســبت میــان عقــل ،هنــر و زیبایــی

اي آفتــاب آیینــهدار جمــال تــو
مشــک ســیاه مجمرهگــردان خــال تــو (همــان،

نــه هــر کــه ســر بتراشــد قلنــدري دانــد (حافــظ،
.)177 ،1381

گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنی است

میدانــد ،امــا «عقلــی کــه در ماســت» نمیتوانــد

فکــر مشــاطه چــه بــا ُحســن خــدادا کنــد (همــان،

مــدرک زیبایــی شــود .حافــظ نیــز عقــل آدمــی ،بــا

.)282

ایــن حضــور امــر معقــول (روح و نــور خدایــی) در بطــن

.)128

معنــی موردنظــر خــودش را ناتــوان از ورود بــه ســاحت

«حســن» و «جمــال»
حافــظ ،از زیبایــی بــا الفــاظ ُ

شــیء محســوس را حافــظ بــا لفــظ رمزگونــۀ «آن»

و نیز:

بلنــد عشــق و کشــف راز هســتی معرفــی میکنــد:

یــاد کــرده و آن را هماننــد ماهیــت عشــق ،وضــع

خاطرنشــان ســاخته و «زیباییشناســی» را «علــم

ز من بنیوش و دل در شاهدي بند

عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد

خدایــی و امــری ورای ادراک انســان معمولــی

نظــر» میخوانــد:

کــه ُحســنش بســتۀ زیــور نباشــد (قنــادی.)9 ،1383 ،

دســت غیــب آمــد و بــر ســینۀ نامحــرم زد (حافــظ،1381 ،

میشــمرد (نیکبیــن .)21 ،1394 ،حافــظ ،زیبایــی را

شاهد آن نیست که مویي و میاني دارد

بنیادیتریــن اصــل فلســفۀ فلوطیــن ،اصالــت مطلــق

.)103

وســیلۀ درک و شــناخت ذات حــق میدانــد و خــود

بنــدۀ طلعــت آن بــاش کــه «آن»ي دارد (نیکبیــن،

جهــان معقــول و ضــرورت ســیر زندگــی بــه ســمت و

یا:

را بــه تماشــا و توصیــف آن ملــزم میســازد:
بعــد از این روی مــن و آیینۀ وصــف جمــال
کــه در آنجــا خبــر از جلوۀ ذاتم دادنــد (حافــظ.)124،1381،

.)19 ،1394

ســوی آن اســت .حافــظ نیــز ضــرورت پرکشــیدن از

حریم عشق را درگه بسي باالتر از عقل است

و نیز:

زنــدان ایــن جهــان و وصــل شــدن بــه جهــان بــاال را

کســي آن آســتان بوســد که جان در آســتین دارد (همان،

از بتان «آن» طلب ار ُحسنشناسي اي دل

بــا اشــتیاقی چنیــن بیــان میکنــد:

.)102

37
پژوهـــــش

در ازل پرتو ُحسنت ز تجلی دم زد عشق

.)153 ،1363

.)247

بخــــش

36

ب :زیبایــی ،تناســب و ســاختار مــوزون

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم

درک زیبایــی معقــول.

حافــظ خــود در ﻇاهــر زیباســت و زیبایــی ﻇاهــری را

ِ
صحبت اغیار
خلوتِ دل نیست جای

بــه عقیــدۀ فلوطیــن ،زیبایــی شــیء محســوس،

هــم دوســت دارد:

دیو چو بیرون رود فرشته درآید (همان.)151 ،

راهنمــای مــا در ادراک زیبایــی معقــول اســت .اگــر

من خواستار روی خوش و موی دلکشَ م

آراســتگی ،آزادی ،همــت و بینیــازی بایــد او را از

کســی عشــق ورزیــده و عاشــق شــد ،بــه ﻇرفیــت

مدهــوش چشــم مســت جوانــان مهوشــم (نقــرهکار و

عبودیــت و پســتی بــاز دارد:

بیشتــری در دریافــت زیباییهــای روحانــی دســت

همــکاران.)87 ،1392 ،

زیبا شدن خود هنرمند است .دیــدن ،درک و تجســم

غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

مییابــد .حافــظ نیــز عاشــق شــدن را قابلیــت خوانــدن

دوســتی و «مهــر ســیه چشــمان» را جــزء سرشــت

زیبایــی را در گــرو زیبایــی روح میدانــد .حافــظ هــم

ز هرچــه رنــگ تعلــق پذیــرد آزاد اســت (همــان.)27 ،

«نقــش مقصــود» از «کارگاه هســتی» خوانــده اســت:

خــود و «قضــای آســمان» میدانــد:

و نیز:

خودخواهــی بــه روح او راه نیافتــه باشــد:

عقــل اگــر دانــد کــه دل دربنــد زلفــش چــون خــوش
است
عاقالن دیوانه گردند از پي زنجیر ما (همان.)9 ،
فلوطیــن تأکیــد دارد کــه راه مشاهدۀ زیبایي حقیقي،

حافــظ نیــز همچــون فلوطیــن کــه تزکیــۀ روح و

عاشق شو ار نه روزی ،کا ِر جهان سرآید

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولي

نفــس را مهــم میدانســتُ ،حســن را بــا اخــالق کامــل

ناخوانــده نقــش مقصــود ،از کارگاه هســتی (حافــظ،

قضــای آســمان اســت ایــن و دیگرگــون نخواهــد شــد

غبــار ره بنشــان تــا نظــر توانــي کــرد (همــان.)97 ،

ایــن معنــی را چنیــن بیــان میکنــد:

یا:

حافــظ از زیبایــی انســان اســت:

و بينصیب بودن از عشق را «بیهنری» میداند:

چــون روح ،برحســب طبیعتــش بــه جهــان معقــول

مطالعاتهنرهایزیبا

روی جانان طلبی آیینه را قابل ساز

ُحسن مهرویان مجلس گر چه دل ميبُرد و دین

بکوش خواجه و از عشق بينصیب مباش

و وجــود حقیقــی تعلــق دارد ،همیــن کــه چیــزی

ورنــه هرگــز گل و نســرین ندمــد زآهــن و روی (همــان،

بحــث مــا در لطــف طبــع و خوبــي اخــالق بــود

کــه بنــده را نخــرد کــس بــه عیــب بيهنــري (رحمدل،

ببینــد کــه خویــش اوســت یــا نشــانی از خویشــانش
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و:

یا:

از نــگاه حافــظ ،انســان وقتــی زمینــی شــد ،خداونــد او

هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار

او را به چشم پاک توان دید چون هالل

تو کز مکارم اخالق عالمي دگري

را مســتعد پذیــرش عشــق نمــود و گنــج مخفــی را در

هــم مشــام دلــم از زلــف سمنســای تــو خــوش

هــر دیــده جــای جلــوۀ آن ماهﭙــاره نیســت (رحمــدل،

وفــاي عهــد مــن از خاطــرت بــه درنــرود (حافــظ،

وجــود او آشــکار ســاخت:

(همــان.)194 ،

.)143 ،1382

.)152 ،1381

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد

و نیز:

و:

تا روی در این منزل ویرانه نهادیم (همان.)133 ،

گوه ِر پاک بباید که شود قابل فیﺾ

به ُحسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود (همان).

تــو را در ایــن ســخن انــکار کار مــا نرســد (همــان،

هـــ  :انســان ،ارتبــاط و تمایــل فطــری بــه

یا:
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
رخ تــو در نظـ ِر مــن چنیــن خوشــش آراســت (رحمدل،
.)131 ،1382

فلوطیــن بــاور دارد کــه بــرای رســیدن بــه زیبایــی،

.)106

زیبایــی دارد.

«چشم تن را باید ببندیم و چشمي دیگر بگشاییم؛ چشمي

حافــظ در جمــال انســانی بــه زیبایــی ﻇاهــری اکتفــا

از دیــدگاه فلوطیــن اگــر شــیء را زیبــا دیدیــم و در

که همه دارند ،ولی تنها عدۀ کمي از آن سود ميجویند».

نمیکنــد؛ حقیقــت زیبایــی در نظــر او چیزهایــی دقیقتــر

جــان خــود ،طبعــی متمایــل بــدان یافتیــم ،ایــن بــه

زیبایــی و زیبایيشناسي در آراء و فلســفۀ فلوطین و

حافــظ ایــن چشــم را «جــام جــم» میخوانــد:

اســت و زیبایــی روحــی ،بیشتــر مــورد ســتایش اوســت:

دلیــل درک امــر معقــول جــاری در آن اســت .همســان

غزلیــات و اندیشــههای حافــظ بــه صــورت عمیــق و

ایــن ســخن را در بیــت زیــر از حافــظ میتــوان یافــت:

گســتردهای تبییــن یافتــه اســت .فلوطیــن بــا الهــام از

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

بس نکته غیر ُحسن بباید که تا کسي

آنچــه خــود داشــت ،ز بیگانــه تمنــا میکــرد
حافــظ بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان وقتــی زیباســت
کــه بــا فضایــل آراســته باشــد و تاریکــی ،شــر ،غــرور و

نتیجهگیری

مقبول طبع مردم صاحبنظر شود (همان.)153 ،

گر رود از پی خوبان دل من معذور است

د :زیبایــی محســوس بــه دلیــل نســبتاش

اصــل ( ُمثــل) افالطونــی ،زیبایــی زمینــی را بازتــاب

درد دارد چــه کنــد کــز پــی درمــان نــرود (حافــظ،

ناقصــی از زیبایــی آســمانی میدانــد .بــه بــاور

بــا امــر معقــول اســت ،و رهنمــای مــا در

.)151 ،1381

فلوطیــن ،زیبایــی تناســب و ســاختار مــوزون نــه ،بلکــه

39
پژوهـــــش

.)344

(وزیــری.)157 ،1363 ،

.)141 ،1382

در اوســت ،شــادمان میگــردد و بــه جنبــش میآیــد:

بخــــش
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میدانــد؛ جاذبــۀ اخالقــی از نــکات اصلــی تعریــف

.)302 ،1381

(حافظ.)146 ،1381 ،

