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  اریهاسپاسگز

م که هر خوانندگانی کن ادان، ادب دوستان واست منتهاي خود را نثاردانم که سپاس بیمیواجب 

 امیدوارم این وجیزه در. این اثر به چشم عنایت نگریستند ده را یاریگر بودند و دریک به نوعی نگارن

  .آنان عزّ قبول یابدپیشگاه 

  :نمایمآورم و قدر دانی میخاضعانه سر فرود می

جناب آقاي دکتر رادفر و سرکار خانم : ترین استادان فرهیخته و ارجمند خودبهترین و عزیز از

  جهانگرد دکتر

اگر  مشوق من بودند و خود، راهنما و يو سخنان روشنگرانهحوصله  با دانش و همانان که

  ها و همت بلند این بزرگواران نبود به یقین هیچ نبودم؛رهنمودها، دلسوزي

  خانم دکتر ایشانی سرکاراز 

نق دنیاي شعر و قدري که عشق سرشاران به این راه، مایه ي برکت و روي اساتید عالیو همه

 تمرین سیاهکوچکترین خامه به دست گرفته،  ده است تا این کمترین وه و موجب گردیشعور شد

هاي ي لطف بنگرند و با نکتهبه دیده من ببخشایند و دستی براین خام کنم که امیدوارممشقی 

  یاري نمایند؛ هرچه درخشان شدن این اثر درافشان خود مرا در

  دریغ آنان هستم؛هاي بیکه تا ابد وامدار محبتو مهربانم مادر فرزانه و شکیبا  از پدر و

  گردید؛شان موجب بهبود و پیشرفت کارم میاز دوستان یکرنگ و شیرین سخنم که لطف کالم

 تان به این اثر، مرا در رفع ابهامات وروشن، که عالقه و توجههاي و از شما شیفتگان اندیشه

ید به خلق آثار لگرمی هرچه بیشتر بنده و امموجب پشتکار و دهاي آن یاري خواهد کرد؛ دشواري

  .بوم خواهد شدوماندگارتر ازجوانان این مرز و هاي زیباترفرساییو قلم  تربهتر و پرمایه

  .از درگاه ایزد منان توفیق روز افزونتان را خواهانم                                                             
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  تقدیم به

  

  دماستا

  جناب آقاي دکتر رادفر       

  کالس درسش چنان قداستی داشتکه                                 

  ش دخیل ببندمآهنی هاي سردکه می توانستم به پنجره                                      

  و چوبی بود اگرچه نیمکت کالسش خشککه مهربان معلمی               

  دري بودش ازندگی هايدرساما                                  

  سرور و عشقور و ناز جنس  همه                                                                

  شده میدبه دلم گشورو که                          

  تا ابد میمانی به خاطر من                                                                                         

  پدرمدستان  تقدیم با بوسه بر

  اشتش بگویم یا از سکوت و مهربانیسخاو دانم ازبه او که نمی                               

  مادرمبه 

  امزندگیهایم و سایه سار سبز خستگی هایم شده و سنگ صبورکه رنگ شادي                        

  

  تا همیشه دلخوش و آرام بمانید                                                                                   
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  د آمـد درآن دکـان زرکـوبـیـدیـی پکـی گنـجی

  !زهی خوبی! زهی خوبی! زهی معنی! زهی صورت
  جالل الدین مولوي                                                                                                                                                                                                 

    

  چکیده

 .آن بپردازیم وین فرهنگو به تد ییمرا بررسی نماجمله در دیوان شمس  شبه زیباییهاي جنبهاین پایان نامه برآنیم تا در 

 درو غرابت کاربرد آن  ي دستوري به کاربران زباناین مقولهطبیعی  نشان دادن زیبایییکی  :ژوهشانجام این پهدف از 

 یست وي زز فرهنگ، نمایانگر شیوهی اجزئ هنر .است جمله شبه از جامعی فرهنگ تدوینو دیگري  ،دیوان شمس

جسمانی  ی، تمایالت عالی وزیبای زیبایی و کوششی است براي ایجاداست؛ تاریخ  هر برهه از در ماعینیازهاي اجت افشاگر

 براي آفرینش اثر بالغی شاعرکلمات وسایل . مات استکل آفرینش زیبایی با ادبیات، هنر .کندمی عقالنی انسان را ارضا و

 کلمات و جمله یک گروه از شبه صوت یا .ها بایکدیگرندسانارتباط انابزار  و هاي عاطفی دارندزندگی تداعی در ند،هنری

ادبی  تشخص زبان یک اثر داري احساسات وبیهاي بالغی موجب راه زت که ایکی از انواع شگردهاي انتقال معانی اس

جهان غنی مبین  جمله در دیوان شمس زیباست زیرا شبه .دنکمی و ماندگار زیبارا  اثر و مؤثررا انتقال معانی شود؛ می

 یموجب آفرینش تکرار ایجاز و بدیعیِ صنایع معانی و کاربرد آنکه اندیشه موالناست؛ دیگر احساس و عاطفه و حقیقت و

 زدایی و موجب آشناییخواننده  آن خالف انتظار کاربرد باالخره اینکه موالنا با و. شده است شعر معنا و آهنگین درپر

  .جمله شده است شبه رستاخیز
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  کردن مه اي ست، نتوانیم، زخم برپرده گرانـاین گران زخ

  ابـریـشـمک فروترگیر، تـا توانـیـم فـهم آن کردن یک دو

  جالل الدین مولوي    

  کلیات

 و هند و یونان يفلسفه در دارد؛ قدمت انسانی علوم و فلسفی هايمقوله سایر مانند زیبایی در تأمل

 ريتعمده سهم باستان یونانیان میان این در که شودمی دیده استتیک یا زیبایی يدرباره نظریاتی چین

 تاریخی ايپدیده و طبیعت، و فرهنگ هنر، مورد در نقادانه تأملی شناسی زیبایی). 1347،5شاله،(داشتند

 شناسی زیبایی فارسی در که استتیک،. است خورده پیوند هجدهم قرن اروپاي روشنگري دوره با که است

 نام به آلمانی فیلسوفی بار اولین و است یونانی آیستتیس یا آیستتا يواژه از برگرفته شود،می خوانده

 و حسی شناخت از آن در که علمیست شناسی زیبایی او نظر از. برد کاربه را آن باومگارتن الکساندر

  ).1389،10گات،(شودمی بحث حواس راه از واقعیت مستقیم دریافت

روپا، که در اسط طبقه متو با ظهور و پیشرفت زمان کانت ادامه داشت تا تابرداشت از زیبایی  نوع این

 از هنر آفرینش هنري، امر ها دردخالت آنشدن  ترکم يد و در نتیجهدربار و کلیسا بو پیش از این زیر نفوذ

ادي، استقالل، آزشناسی نظیر  مفاهیم زیبایییافت و  1مفاهیم سکوالر وشد  داربرخور حق آزادي بیان

این ي مبارزه و 2هاي بورژوازيي آرماندهدن آن ارائه دهنجهانی بو فردیت و مختاري، خودمندي، قانون

                                                             

1
 -Secular  هایی مانند جدایی دین از سیاست، جدایی کلیسا از عقیده و تفکري که به صورت کلی ریشه در عصر روشنگري اروپا دارد، و ارزش

  .ر بنا شده اندبرپایۀ سکوال هابشر بر سایر ارزشهاي دینی و برتري اصول حقوق حکوت و دور شدن از ارزش

دار در جامعه اطالق می شود و قدرت خود را از آموزش و استخدام و ثروت به دست از اصطالحات مارکسیستی است که به دستۀ مرفه و سرمایه -2

 .زادگیآورند و نه لزوماً از اشرافمی



 

3 
 

مورد توجه آحاد جامعه سبب  شناسی حاضر به این زیبایی. شد 1سیاسی گرفتن هژمونیطبقه براي به دست 

  ).11همان،(ي اجتماعی استهاي طبقهو آرمان 2نمایانگر ایدئولوژيواقع شده که 

شناسی، روان د؛ علوم مختلفی چون جامعهزیبایی شناسی مدرن می کوشد امر زیبا و هنر را تعریف کن

یک جداگانه در غناي زیبایی شناسی نقش دارند و و حتی ریاضیات هر ،شناسی، فلسفه، سیاست، االهیات

ارتباط  يضروري حیات بشري و وسیله هنر از لوازم. شونددر بعضی موارد هم موجب ابهام بیشتر آن می

 وادبیات ماهیتی زبانی دارد ). 1389،17گات،(تادبیات اس رهاهني از جمله. ها با یکدیگر استسانان

 شاعر اما است؛ معنایی و نحوي صرفی، واجی، مختلف سطوح در پیچیده طرحی و دقیق نظامی داراي زبان

 دارد، امکان که سطوحی در قواعد کاستن و افزودن با و زندمی برهم را نظام این ادبیات به زبان تبدیل براي

 که هاییواژه: است صوت یا جمله شبه زبان هايمقوله از یکی. کندمی ادبی و زیبا زبانی به لتبدی را آن

 اهمیت و ارج شعر و بالغی کالم در و کندمی بیان را احساسی و عاطفه و آیدمی بر آنها از جمله مفهوم

- می پیش دستوري يمقوله این بیشتر و تردقیق بررسی و جمله شبه به توجه ضرورت که اینجاست. دارد

  .آید

هاي ادبی زیبا را نویسنده از میان بسیاري آرایهبه یقین براي خوانندگان جاي تأمل و پرسش است که چ

به چند دلیل  هاي دستوري شاخص در دیوان شمس اصوات یا همان شبه جمله را برگزیده است؟و مقوله

ین ق و تفحص بپردازم؛ سراغ آثار مرتبط با اهاي آن به تحقیبه شبه جمله و زیباییشدم تا راجع آنبر

  .آورمبه رشته تحریر در» زیبایی شناسی شبه جمله«اي با عنوان موضوع رفته، پایان نامه

 این براي است؛ نوشتن و گفتن درست و زبان یادگیري فارسی زبان دستور هدف دانیممی نیک  •

 تا است شده موجب آن محض قواعد و هادشواري اام برد؛ کار به و شناخت درستی به را زبان باید منظور

 تهدید مورد فارسی زبان آینده نتیجه در و نیابند خود در ايعالقه و نیاز آن فراگیري و توجه براي اشخاص

 ايچاره زبان مشکالت حل براي چنانچه گردد؛ تباهی یا آشفتگی دچار و ریزد درهم آن اسلوب شود، واقع

 کاربرد که آیدمی در صورتی به زبان نشود، داده نشان زبان کاربران به آن ثمباح شیرینی و اندیشیده

 در تازه جانی دمیدن ضمن تا شدیم برآن پس نگردد؛ ممکن آسانی به هاجمله معنی درك حتی و صحیح

 باور و آیین و فرهنگ سترگ يگنجینه این فارسی، زبان به هست، نیز آدمیان ما روان و روح که زبان کالبد

  .دهیم دست به جمله شبه از زیباشناسانه تحلیلی و بیافکنیم نو نگاهی نیز مردم زندگی و

                                                             

  امی، هژمونی فرهنگیهژمونی نظ: برتري و سلطۀ یک کشور، گروه یا مفهوم؛ سیطره؛ برتري  -1

  .شود که به عنوان مرجعی براي توجیه اعمال و رفتار و انتظارات افراد عمل می کندها گفته میاي از باورها و ایدهبه مجموعه  -2
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 جمله یا فعل کار و هستند جمله شبیه که کلماتی عنوان به است اصوات پذیرش اصل دلیل دومین  •

 بیان براي نوشتار و گفتار در چون. باشند داشته را آنها تفصیل و ظاهري شکل آنکه بدون دهند،می انجام را

 جمله در رابطه و إلیه مسند مسند، رکن سه حداقل باید خواننده یا شنونده به مفهوم رساندن و کامل معنایی

 به که اختصار، و ایجاز این کند؛می مقصود يافاده موجزتر ايگونه به جمله شبه باشد؛ داشته شرکت

  .گیرد قرار پژوهش مورد باید و است و تأمل قابل دارد، وجود اصوات در طبیعی صورت

 بیان نه هاستاندیشه و احساسات و عواطف دادن نشان پی در که دانیممی هنري را شعر آنکه دیگر  •

 را شنونده یا گوینده عواطف و حاالت و است طبیعی زیرا شود؛می دیده واقعیت این اصوات در. آنها کردن

  .کندمی القا واسطهبی و زیبا

 نیز رسایی و صمیمی موسیقی از و نزدیک انسان طبیعی آواهاي به جمله هشب اینکه باالخره و  •

  .هاستواژه گروه این طبیعی موسیقی مبین دستوري يمقوله این به »آوا نام« عنوانِ اطالق. است برخوردار

 نشان را یک هر بارز هايشاخص و کنیم بررسی را زیبایی و هنر مفاهیم که برآنیم پژوهش در این

 خود براي هنوز رشته دو این به مربوط مباحث و هنر و زیبایی اساسی هايشاخص که آنجا زدهیم؛ ا

 حوزة با مرتبط مطالعات که داشت زیادي انتظار تواننمی است، همراه ابهاماتی و هاپیچیدگی با فالسفه

 انگشتان تعداد هب حتی و اندك بسیار زمینه این در شده انجام هايپژوهش. باشد گسترده جمله شبه زیبایی

: کرد اشاره کامیار وحیدیان از ارزنده مقالۀ یک و کتاب دو به توانمی زمینه این در. رسدنمی هم دست

 در مولوي زبان " عنوان با ايمقاله و "فارسی ادبیات و زبان قلمرو در" "شود؟ می شعر چگونه زبان"

 سبک تحلیل و بررسی" صفوي، کوروش ِ "ادبیات به شناسی زبان از " هايکتاب در. "شمس دیوان

 وآثار رفتار در گشتی: رومی رباب" و چافی، پور حسین علی از "شمس غزلیات در موالنا شخصی

 اطالعات به توانمی نیز ستایشگر مهدي از ")مولوي(بلخی محمد الدین جالل آفرین جمال موسیقایی

  .یافت دست موضوع این حول سودمندي

 فصل که کتاب، ترینجامع و ترینمهم .از نظر گذراندیم بسیار دیگري را هم يهاعالوه بر اینها کتاب

 دانشنامه این در. است گات بریس "زیباشناسی يدانشنامه" کردیم، تنظیم آن اساس بر را نامه پایان این اول

 کتاب دو. است شده ارائه بخش چهار در انگلستان و آمریکا نویسندگان ترینبرجسته از مفید یهایمقاله

 از "زیبایی شناخت " و تولستوي لئون اثر "چیست؟ هنر" بردیم بهره آنها از که دیگري حجم کم اما مهم

 پی "تحلیلی زیباشناسی" یکی افتاد سودمند حثاین مب  پیشبرد در که هاییکتاب جمله از. بود شاله فلیسین

 منابع بود؛ هاسپرز جان از "زیباشناسی و هنر يفلسفه " و شپرد آن "هنرِ يفلسفه مبانی" گاستاال، ریِ
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 از "هنر تعریف در تحقیق"  واربرتون، نایجل اثر "هنر از پرسش" نظیر هاییکتاب بخش این تکمیلی

 و زیباشناسی گفتار درترین منابع مهم .بود کروچه بندتو اثر "زیباشناسی کلیات " و قطبی یوسف محمد

 بود، شیروانلو فیروز "ادبیات و هنر شناسی جامعه يگستره و محدوده" یکی شعر و زیباشناسی و ادبیات

 باالخره و فروغ مهدي "موسیقی و شعر " کامیار، وحیدیان اثر "شودمی شعر چگونه زبان" کتاب دیگري

 "فارسی زبان دستور" نظیر فارسی زبان دستور کتب به نگاهی با. زاده اشرف و مقدم علوي "بیان و معانی"

 شناسی زبان يپایه بر امروز مختصر دستور" و "فارسی زبان دستور يدرباره گفتارهایی " گیوي، و انوري

 نکات استخراج به همایونفرخ عبدالرحیم از "فارسی زبان جامع دستور" و فرشیدورد از دو هر "جدید

 و شمس دیوان هايغزل خوانش به زمان هم. پرداختیم تعریف بهترین يارائه و جمله شبه يعمده

 و زندگی و مولوي يزمینه در که کردیم آغاز را هاییکتاب يمطالعه شدیم و مشغول آن اصوات گردآوري

 به تطبیقی نگاهی با مولوي اندیشه و زبان" نظیر بود؛ درآمده نگارش به او شخصی سبک و اندیشه و آثار

 پورچافی، حسین اثر "سشم غزلیات در موالنا شخصی سبک تحلیل و بررسی" اعوانی، غالمرضا از "عطار

 محمد تدوین به "تبریزي شمس مقاالت مجموعه" و مدرس علی محمد تألیف "مولوي و عرفان سماع"

 و یابیم؛ دست مولوي دیوان هايزیبایی هزاران از یکی تنها شناخت به که برانیم نوشته این در. موحد علی

 ماندگارش اثر این در او هايناخوشی و هادلهره حتی ها،لذت ها،شادي ها،هیجان از واحدي تجربه به شاید

  :دهیم پاسخ چنین این سؤاالتی به نامه پایان طول در داریم سعی همچنین. برسیم

  زیبا کدام است؟ زیبایی چیست؟ اثر -

  ها و تعاریفی وجود دارد؟در مورد هنر چه نظریه -

  آن کدام است؟اند و اقسام شبه جمله چه تعاریفی ارائه کرده نویسان برايدستور -

رود و در دستوري به شمار میهاي ي مقولهواعد دستوري است و از زمرهجمله که جزو قآیا شبه  -

- شود، میي درس زبان فارسی جزو دروس تحصیلی آورده میمجموعه کنار ریاضی، علوم، تاریخ در زیر

  تواند زیبا و هنري انگاشته شود؟

  شناسی شبه جمله چیست؟رسی زیبایی خاب دیوان شمس براي برانت دلیل گزینش و -

دلیل خاصی براي این کاربرد وجود کدام یک از شبه جمالت بیشتر در غزلیات به کار رفته است؟  -

  دارد؟

هاي ادبی و زیبایی برخوردار و تشخص و غرابت یافته آیا شبه جمله در دیوان شمس از زینت -

  است؟
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جمله در هاي کاربرد شبه قایق و حقایق و زیباییبیشتر بر دتا با آگاهی و اشراف  اگرچه سعی کردیم

که در  مینامه دست یابیم اما تردید دارهاي پیش آمده در این پایان سؤال دیوان شمس، به جواب بسیاري

 تعاریف چندانکه  اطع در اختیار داشته باشیم چراها، دالیل قانع کننده و قپاسخ به بعضی از این پرسش

ممکن است منتقدي با  زمانها استناد جوییم؛ هر ندارد که بدانایی و هنر وجود استواري از زیب روشن و

آنچه در این متن آمده  خود به رد اقناع ما و تحکیم نظریات رسد و برايي وسیعی از شواهد فرامجموعه

انلري، ي پژوهشگران بزرگی چون همایونفرخ، خیام پور، خهاي ارزندهرغم کوششعلی بپردازد؛ دوم اینکه

ي تنظیم و اتساق قواعد دستوري دچار تشتت آرا و سردرگمی هم در زمینهانوري و گیوي، فرشیدورد، باز

تحقیق  ل مطرح شده، از افق دید این پژوهش فراتر و نیازمندمسائي بعضی سوم اینکه بحث در باره. هستیم

  .باشدرج مینامه نیز خاي این پایانیشتر است که از حوصلهو صرف دقت و وقت ب

ار ما با فرهنگ نویسی نیز پردازیم، کر اختصاصی به اصوات دیوان شمس میم که به طودر فصل سو

اي تحقیقی اصوات دیوان شمس را بررسی کند؛ به این این پایان نامه برآن است تا به شیوه. خوردگره می

سه فرهنگ دهخدا، معین و انوري صورت که نخست هر یک از اصوات به کار رفته در دیوان را با توجه به 

 یصنعت اي از غزلیات براي هریک از آنها بپردازد، و اگر بیتی برخوردار ازتعریف کند؛ سپس به ذکر نمونه

آنچه به اجمال در این فرهنگ آمده، تمامی آن چیزي . ادبی یا زیبایی بالغی بود منابع تکمیلی آن را برشمرد

اي این ظاهر و خاصیت وربرآن است که نشان دهد شبه جمله  ماآمد ابایست فراهم مینیست که می

غنی از عاطفه و ي سرشاري از اندیشه و احساس تکیه دارد و جهانی ي خود، به پشتوانهدستوري ساده

ع از رموز و خصلت روشن کند که درك ابعاد هنري و زیبایی این مقوله دستوري، بدون اطال حقیقت است؛

  .در زندگی اجتماعی، ممکن نیست اطفی آنهاي عحقیقی و سرچشمه

کرد و سخن قاطعی و ارزیابی شناسایی را در شبه جمله  زیبایی هاي مهممالكشاید در نگاه نخست نتوان 

سیار سعی شده تا از رهگذر زیباشناسی نگاهی نو به شبه جمله ب بر زبان آورد اما با کنکاشدر این زمینه 

با معیارها و  ي کار کامالًگرچه تحلیل و نتیجه. حظه و درنگ دست یابیمیم و به دستاوردي قابل مالبیافکن

 یري از زیبایی وجود ندارد و ممکن است محققانناپذهاي خللباشد، زیرا مالكین زیبایی منطبق نمیمواز

با یا ها و منظورهاي هنري در مطابقت با آن قواعد زیخراج کنند و ارائه دهند که ساختهقواعد دیگري را است

دست کم . نیستیم آشنا شناسی زیبایی بم و زیر يهمه با؛ به عالوه ما نیز نازیبا نامیده و توصیف شود

آورده کردي جدید به این مسأله موجب شده است تا شبه جمله در چارچوب زیبایی بگنجد و ضمن برروی

  شناسی نیز باشد؛د غایتی زیبایی ساختن انتظارات ما، واج

هاي شبه ي زمینهنیز، بر همه ي متخصصداشت که دانشجوي صاحب فن، که پژوهنده تظارتوان اننمی

موسیقایی هاي اي و داللتهاي عاطفهجمله در دیوان شمس اعم از زبان شناختی و ادبی و زیبایی و اشاره
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بان او به موالنا و مخاطي خود ورت، دست کم باید به اندازهي کامل داشته باشد زیرا در این صکلمه احاطه

 و پایکوبی دراویش شوریده هاي سماعحلقه زي آنها و رمو سکر و سرور عارفانه خویشیهاي بیراز لحظه

توان با کوشش و اما می. ده مدعی برآوردن آن نیستوقوف یافت؛ و این تکلیف سنگینی است که نگارن

  .این مهم دست یافتبیشتر به  غور

از فیض درس و حضور استادان فرزانه و بزرگواري برخوردار شدم  ماه نوشتن این مختصر، در این چند

ي عظیمی از ذوق و علم نیاز که پی بردم تحقیق در آثار موالنا، این خداوندگار عشق و عرفان، به چه مایه

 درزبان فارسی ترین منابع راجع به زیبایی شناسی و هنر و ادبیات و موسیقی و موالنا و دستور دارد؛ از مهم

ي ي مرکزي دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانهآستان قدس مشهد، دانشکده ادبیات و کتابخانه هايکتابخانه

انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه صنعتی شریف در بخش موالنا پژوهی نسخه برداري  پژوهشگاه علوم

توصیفی  -تحلیلیي کردم و با صرف وقت و دقت و رعایت اصل وحدت و پیوستگی مضمون و به شیوه

جلدي  ر خود را در این تحقیق، مجموعه یکمبناي کا. ي تحریر درآوردمها را به رشتهتمام یادداشت

صحیح مرحوم فروزانفر قرار دادم چرا که وقت محدود و کار بسیار گسترده کلیات دیوان شمس تبریزي به ت

 کار داشتم اختیار در که جلدي یک عهمجمو با نتیجه در نبود، فراهم ابیات تک تک نوشتن امکان وبود 

ها اتخاذ کردم اي که در ارجاع به غزلشیوه .میرفت پیش مطمئن و متقن حال درعین و سریعتر و بهتر بسیار

ي هر یعنی شماره. به دلیل گستردگی شبه جمالت به کار رفته در دیوان شمس همانند خود کلیات است

  .ده و ابیات به ترتیب حرف آخر هر غزل آورده شده استغزل در اول ابیات داراي اصوات نوشته ش

ي منزله، اما بهشتاب کاريست و نه کافی، نه خالی از اشتباه و نه عاري از نه کامل ا دستیاین خام

هاي گام نهاد و از معبر آن به سرزمیندر ژرفاي آن کاو بسیار وبا کندتوان ایست که میگشودن روزنه

ست مورد عنایت استادان و خوانندگان قرار بگیرد، امید ا. ي دیگري راه یافتهاي نهفتهناشناخته و گنجینه

تر و ح بابی بدانند براي تحقیقاتی جديچند جزئی و ناقص، ارزشمند دانسته، فت و این نوشته را هر

ابهامات و ي دستوري دیگري، که با قلمی سخته و شیوا رقم خورد، ولهجمله یا مقتر پیرامون شبه گسترده

هاي بالغی و تحقیقاتی که رازها و ارزش کمتري به آن راه یابد یا خدشه بدان وارد آید؛ صئنقادشواري و 

هاي تهمگان آشکار نماید و لذهاي دستوري را بر ي از این مقولهبیشتري هاي نهفته و خفتهادبی و زیبایی

و خطاهاي مؤلف را گوشزد ها همچنین کاستی .اندگونه مباحث بچشتري را به کام خواهندگان اینشیرین

  .دشوق آنها را اصالح نمای کنند تا اگر فرصت و توفیقی بود نگارنده در رفع آن بکوشد و از سر
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  فصل دوم

  تعاریف
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  !این است هنـري بـزرگ و کمیاب _شکل دادن به شـخصیت خویش_یـک چیـزضروري اسـت

  کنندابی میرا ارزیـ هاي طبیعت خودضعف ها ودهند که تمام قوتام میرا کسـانی انجـ این کار                                          

    ...دهندا را با طرحی هنرمندانه تطبیق میو سپس آنه                                          

    نیچه                                                                                                                                                  

  گفتار اول

  شناسی و هنرزیبایی

  

  گو کنیم؟وبه چه چیزي گفتخواهیم راجعشناسی میي زیباییمطالعه بدانیم که در ابتدا باید

 آدمیان یک منظور خیالی یا تی که حالورد توافق همه است؛ م کهسخن بگوییم ی خواهیم از حالتمی

تحسین  هاي زیبا این است که همیشه موردرك نمونهمشت تنها وجه .دکنندانند و تحسین میینی را زیبا میع

زیبا  و کند،ي زیبا بحث میشناسی علمی است که دربارهپس زیبایی. شونده میخواندگیرند و زیبا قرار می

هاي در نظریه .گردداحساس مشاهده میبخصوصی در یک منظور یا  ی است که با شرایطخاصیتهم 

داند کند؛ یکی به دالیلی چیزي را زیبا میشناسی حس زیبا دانستن از شخصی به شخص دیگر فرق میزیبا

و  ار بردهکی بهی مشترکمعني زیبا را در دوي آنها کلمه شک هربی. ه دالیلی چیز دیگري را زیباو دیگري ب

ی است و آنچه هم باید شخصی یا عموم مشترك بیانگر نفعی این منظور. اندلذت مشابهی احساس کرده

  .)28 ،1336 گاستاال،(مورد مطالعه قرار گیرد همین است
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 جمهورکتاب . ودب )م.ق 348-428( 1افالطونبه موضوع زیبایی پرداخت  جدنخستین کسی که به 

زیبایی او هنر را از . حاکات استم تقلید و اداتش از هنر و موضوع اصلی آنین انتقتربرجستهحاوي او 

دست است که هنر نباید اختیار آن را در ی مهم که زیبایی چنان امرو بر این باور است کند متمایز می

در  رسد کهي سقراط به اوج خود میدر خطابه ي ضیافتمکالمهاهمیت زیبایی در . )3، 1389گات، (گیرد

 افالطون میان زیبایی و خواص اشیا تمایزي. آراي فلسفی افالطون تلقی شده است کم چکیدهح

ي زیبایی نامیده شود، و از طرف دیگر خود زیبایی را مثال جاودان، تغییرناپذیر و االههمی قائل مابعدالطبیعی

خاصیت  طون هیچ شیء یاي افالبه عقیده. یابدمیدور است و فقط عقل آن را درکه از دسترس حواس به

افالطون در کتاب جمهور هم به این . نفسه را تشکیل دهدزیبایی فی توانددسترس براي حواس نمیدر 

کنند اند و فکر میهاي هنريکند که مشتاق جشنمی و عاشقان سمع و بصر را سرکوب کندتمایز اشاره می

  ).5همان،(شناسدا که فیلسوف آن را میاشیاي زیباي متعدد وجود دارد نه مثال واحد از امر زیب

  تاریخ فلسفه در . آغاز شد )م.ق 322-348(2ارسطو مورد هنر بااولین مطالعات مدون فلسفی در

در این کتاب معتقد است  ارسطو. ت به محکومیت هنر از طرف افالطوناي اساو جوابیه فنّ شعرکتاب 

دهد، به ما تر از آنچه در زندگی واقعی رخ میادهتراژدي با برانگیختن عواطف نیرومند و خلق حوادث س

تراژدي، مؤثر و خوب . اند و جایگاه مناسب آنها کجاستدهد که ترس و شفقت چگونه عواطفیتعلیم می

دهد، و مبین این است که یت خطاهاي مخرب زندگی را نشان میکند، ماهتر میو عواطف را هم حساس

یان تقلید هنري انتقال حقایق عام در تراژدي مستلزم جر. ورزداصرار میونه بر عمل و رفتار خود انسان چگ

 آنجا که جایگاه این آثار در نتایج اخالقی یا به هر حال نتایج خارجی، تا ارائهتوانند با آثارهنري می. است

هنري  اه آثاراین زاویه ارسطو جایگ از. کنندشناختی پیداعلل نتایج آن باشد، ارزش زیبایی مقام هنر یکی از

  ).21-19همان،(پذیردمیرا 

 ي نظریه. حث هنري اهمیت کمتري داردآن، در مبا ی به معنی قرون وسطایی و کالسیکزیبای

ي جانشینی براي عالیق زیبایی شناختی، مفید و ی به شکل نسبتاً تصنعی، به منزلهشناسی قرون وسطزیبایی 

- توماسو  .)م354- 430(3آگوستینیسقد ي سرشناس آنچهره دومنشأ اثر بوده است و 

ا نیز امر زیب گرد هم آمدند وهنري  هايقالبدر قرن هجدهم بود که  .بودند.) م1225-1274(4آکویناس

                                                             

Plato - 
1

   

Aristothe - 2  

3- Saint Augustinus   

4- Thomas Aquinas   
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 پیش اندکی و باومگارتن شناسان انگلیسی قرن هجدهماز زیبا. خود گرفتدر همین زمان شکل مشخص به

- بقیه در نظریات زیباي  بودند که بیش از شافتسبري سوم ارل و الك جان هوگارث، هوم، هاچسون، او از

  .شناسی منشأ اثر بودند

  آنچه زیباست، موزون و متناسب است و هر آنچه زیبا و  .)م1671-1713(1بريشافتسبه عقیده

ي عقیدهبه. متناسب است، حقیقی، و آنچه در عین حال هم زیبا و هم حقیقی است، دلپذیر و خوب است

  ).24همان، (زیبایی اصلی است شود و خداوندي روح شناخته میی فقط به وسیلهبري زیبایشافتس

 او موضوع معرفت منطقی يبه عقیده. بود )1714-1762(2باومگارتنشناسی گذار زیبایی بنیان ،

و حقیقت کامل یا  زیبایی کامل یا مطلق به مدد احساس. یبایی استز حقیقت و موضوع معرفت حسی،

ي بارهباومگارتن در. رغبت و اشتیاق استهدف زیبایی ترضیه و تحریک . شودخته میمطلق با عقل شنا

رو تقلید از طبیعت اینشناسیم، ازطبیعت میترین تحقق زیبایی را در تجلی زیبایی معتقد است که عالی

دیگري طرز از باومگارتن زیبایی را به مؤلفان پس). 1350،22تولستوي،(هنر است يترین مسألهعالی

  .خالف نظر باومگارتن معتقدند که منظور هنر زیبایی نیست بلکه خوبی است اینان بر. اندتعریف کرده

 تحقیق در باب زیبایی، نظم، اي که بیشترین تأثیر را در دوران معاصر داشتند یکی دو رساله

 .)م1711- 1776(4هومدیوید اثر  معیار ذوقو  )1694-1746( 3هاچسونفرانسیس اثر  هماهنگی، طرح

دهد، شیء وجود دارد که به ما لذت زیبایی می پاسخ به این پرسش که چه کیفیتی در هاچسون در .است

زیبایی . دارد و نه کیفیتی که در خود اشیا موجود باشدکه زیبایی فقط به صورت تصور وجود گوید می

 .)1350،29تولستوي،(شدپیوسته با خوبی هماهنگ نیست، از آن مجزاست و شاید مخالف آن نیز با

 داند و اینکه نه ي توأم احساس و تعقل میي خود زیبایی را لذت ناشی از مداخلههوم در نظریه

او طرحش را به این نظر جان الك . در اشیا وجود دارد و غیر قابل تغییري یک علت بلکه علل گوناگون

 اندیشداست در ذهن کسی که بدان می احساسی کیفیتی در خود اشیا نیست بلکهدهد که زیبایی نسبت می

  ).1350،29تولستوي،(

                                                             

1- Shaftesbury   

2- Baumgarten   

3- Hutcheson   

4- David Hume    
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  هیچ اثري نظریه زیبایی شناسی .) م1724-1804(1امانوِل کانت نقد قوة حکمپیش از کتاب مهم

انسان به : این پایه استوار است شناسی کانت برزیبایی . بوددل نظام فلسفی جامعی عرضه نکرده  دررا 

ر طبیعت خارج از خود حقیقت را انسان د. خود در طبیعت معرفت دارد وجودطبیعت خارج از خود و به 

که به آزادي اراده نیز  است ی کار عقل عملیجوید؛ اولی کار عقل مجرد و دومو در خویشتن خوبی را می

قضاوت یا حکومت نام گرفته  استعدادکه  دیگري ي معرفت، وسیلهعالوه بر این دو وسیله. شودتعبیر می

تیاق و رغبت اشدهد و لذت بیمفاهیم آن تشکیل میدارد که تصدیقات را بدون در نظر گرفتن  است وجود

ولی زیبایی به معناي . سازداست که اساس احساس استتیک را می این استعداد. آوردرا براي ما فراهم می

طور ز آن و یا بهاآن است که بدون در نظر گرفتن مفهوم آن و یا منظور بودن سود و پیشرفت عملی  ،ذهنی

 ).27 ،1350تولستوي، (آنکه ضرورتی آن را ایجاب کند، در انسان ایجاد لذت نمایدکلی بی

ماند، و به این دلیل زیباست که به هنر میطبیعت . داندي زیبایی ناب میبهترین نمونه را طبیعتکانت 

عین اینکه شبیه  ي هنر آگاه باشیم درزلهکه ما از آن به منشود تواند زیبا نامیده هنر فقط به این دلیل می

و مطابق قواعد هنر ساخته  رسد که طراحیي زیبایی طبیعی چنان به نظر میپدیده. رسدطبیعت به نظر می

هنرهاي زیبا متفاوت از طبیعت است زیرا محصول آزادي انسان است؛ گرچه آفرینش آن دقیقاً . شده است

اساس جنبش  کانت در مورد آفرینش هنري ينظریه. رسدر میجوش به نظتابع قواعدي است اما خود

اد خلق آن چیزي است که هیچ هنر زیبا عبارت است از اثر نبوغ هنري که واجد استعد. رمانتیک قرار گرفت

ند توان آن را تعلیم داد و فراینبوغ، استعدادي فطري است که نمی. توان برایش تعیین کرداي نمیقاعده

ش طبیعتی نبوغ مستلزم تخیل خلّاق است یعنی آفرین. قابل توصیف استي هنرمند هم غیر خلّاق حتی برا

یزي متفاوت که از اي که طبیعت واقعی در اختیار هنرمند نهاده است و تبدیل آن ماده به چدیگر از ماده

است که کانت ر دارد روح اي که در پشت این فعالیت خلّاق قرااصل پویا و زنده. گذردمیخود طبیعت بر

تی محتواي آثار شناختصورات زیبایی . ی تعریف کرده استشناختیی نمایش تصورات زیبا يآن را قوه

که ) مثل عشق، مرگ، حسادت( اندها نمودهاي نمادین تصورات عقالنیدر هنر آن. دهندهنري را تشکیل می

براي موفقیت در نمایش . شوندمیشعر بیان  نمودي واز طریق شهودهاي معقول مثل تصاویر در نقاشی باز

م یا ذوق نیاز است؛ نبوغ فقط شناختی در آثار هنرهاي زیبا بیش از تخیل خالق به حکی تصورات زیبای

شکل دادن به صورت آنها مستلزم مهارتی است اما کند، میمصالح الزم را در آفرینش هنرهاي زیبا فراهم 

. وردبرد که آزمون حکم ذوق را تاب آ کارمصالح را چنان بهد تا بتوان این که باید در مدارس پرورش یاب

  ).46همان، (ردامحدود جز یاوه حاصلی ندازیرا انبوه تخیالت در آزادي ن

                                                             

1- Immanuel Kant   
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 ي دقیق نقدا مطالعهشناسی بزیبایی و جامع است و ماندگاري او در  شناختی کانت منظمي زیبایینظریه

مزد تالش مشتاقانش  رسد اما بارها و بارهادشوار به نظر مینگاه اول  گرچه در شود؛ي حکم آشکار میقوه

  ).48، 1389گات، (را داده است

 ی است که راه کانت را ادامه آلمان فیلسوف بزرگ) 1770-1831(1گئورگ ویلهلم فردریش هگل

ایی یکی است و تنها فرق موجود زیب معتقد بود که حقیقت واو . گرچه از جهاتی با او تفاوت داشتداد 

 ولی تصور. قابل تفکر است، خود تصور است که حقیقت تا جایی که موجود و به خودي خود است این

ا د، بنابراین زیبشوبراي شعور انسان نه فقط حقیقی بلکه زیبا نیز میکند، وقتی در جهان خارج تجلی می

به این جهت  ،کندگوید هنر به تحوالت ذهن کمک میهگل می ).31، 1350تولستوي، (تجلی تصور است

هاي ظاهري زیبا به تعبیر هگل محدود به زیبایی. زیبایی طبیعتل به زیبایی هنر توجه دارد نه ذهن هگ

  ).51، 1389گات، (هنري چه در صورت و چه در محتواست هاينیست بلکه شامل تمام ارزش

 تولد تاب در ک او. گرفتتر میردیف خود جديفیلسوفان هم هنر را از.) م1844-1900(2نیچه

اش به این اندیشه وفادار ماند؛ بدین ی پرداخته بود و تا انتهاي زندگیپیشاپیش به هنر از منظر زندگ تراژدي

پس پرداختن به هنر از منظر زندگی عبارت . ي اصلی زندگی استمعنی که هنر هم کارکرد و هم نشانه

م روحی و روانی است، چه به لحاظ ي نظاواسطهي بیش در فهم این نکته که هنر شاخصهاست از تال

  ).59_61همان، (شودفرهنگی که موجب پدید آمدن آن می فردي یا

 کلیات زیباشناسیدر کتاب فیلسوف نامی ایتالیا نظریات خود را  .)م1866-1952( 3کروچهبندتو 

شف و شهود متمایز را دارد که دریافت احساس زیبایی از راه ک به عقیده او هنر این ویژگی. آورده است

اولی  که داندمی دستیابی قابل تعقل ش را از دو طریق شهود یا مکاشفه و استدالل یاکروچه دان. است

توان از مجموع آثار کروچه می. شودشناخت فرد حاصل می يبه واسطه مخصوص زیباشناسی است و

که در نفس بیننده بلو شهود عین درك زیبایی است اما زیبایی صفت ذاتی اشیا نیست  دریافت که کشف

عالم بر محرکی از عالم خارج یا در برا روح است که فقطهاي این اعتبار زیبایی یکی از فعالیتبه . است

. ودشنی روح، زیبایی پیدا میاي با جنبش درودهد و در نتیجه یکی شدن اثر چنین انگیزهال روي میخی

از خود  که ذهن انسان در برابر بعضی محسوسات بلکه کیفیتی است پس در نظر کروچه زیبایی نه در برون

                                                             

1- Georg Wilhelm Fridrich Hegel   

   Fridrich Wilhelm Nietzsche- 2   

3-  Benedetto Croce   
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ه صفت شیء محسوس فعالیت روحی صاحب حس است نتر زیبایی کند و به عبارت سادهایجاد می

  ).70_78، 1344کروچه، (

 ترینمهم. است داللتگر فرم نمایش بلکه بیان نه و بازنمایی نه هنر اصلی کار معتقدند هافرمالیست 

وجود  بل کالیو اثر هنر و هانسلیک ادوارد اثر موسیقایی زیبایی باب در کتاب دو در فرمالیسم هايگزاره

اي به وجود آوردن تعامل که بر خاص هنر است کشف ساختارهاي فرمیفرمالیسم در پی  ).66 همان،(ددار

 ارکرد واستدالل ک ها براي اثبات ادعاي خودفرمالیست. اندآثار هنري شکل گرفته ي تخیل ما بامیان قوه

  .داندرا شرط کافی اعطاي شأن هنر می کنند که این استدالل نمایش فرم داللتگري عام را اقامه میتسمیه

فرم داللتگر دقیقاً چیست؟ ترینش این سؤال است که همراه است که مهمایرادهایی  این استدالل با

. داللتگر تمییز دهیم لتگر و فرم غیردهند که بتوانیم بین فرم دالما نشان نمیبه  ها هیچ راهیفرمالیست

تا  پس ابهام در قلب فرمالیسم نهفته است و. گویندزنند و از اصول چیزي نمیها فقط مثال میفرمالیست

  ).72همان، (ماندت وارد شده بدان حل نشده باقی میاشکاالکلیدي تعریف نشود، این اصطالح وقتی 

هاي آنها به گیگیرد یا برخی از ویژبر نمیرا در  تمام آثار هنري یا هایی گفته شده از زیباییتمام ویژگی

ه هنگام تعریف زیبایی در کنند کهر روز زیبایی شناسان جدیدي ظهور می. شودآثار هنري منحصر نمی

نوعی توصیه در  ین نظریاتان اپردازان از بیهدف نظریه. خوردنظریاتشان ابهام و تناقض به چشم می

  .ارزش آثار هنري بوده استبا هاي خاص وآثار هنري و توجه به ویژگی خصوص چگونگی

  :شودر تمام تعاریف زیبایی در دو استنباط اساسی خالصه میاگ

 تصور، روح، : جود دارد و یکی از تجلیات کامل مطلقنفسه ونخست آنکه زیبایی چیزي است که فی

 در خداوند عالی کمال را عرفان و عینیت بین اطارتب که عرفانی و عینی تعریفی. و خداوند است اراده،

 .نیست استوار اصلی هیچ بر که است شگفتی خیالی تعریف و آمیزدمی هم

 ی عریفت. گونه قصد انتفاع شخصی نیستایم و واجد هیچتی است ویژه که ما آن را دریافتهزیبایی لذ

 ).46_49، 1350توي،تولس(داند که سبب التذاذ ما گردد ذهنی که زیبایی را چیزي می

گیرند که غالباً با عنوان جسمانی، عاطفتی و یا ادراکی هاي زیباشناسی موادشان را از قلمروهایی میلذت

عنوان زیبا خواه به هیجانی خالص یا احساس طبیعت خالص و خواه به لذت جسمانی . اندنامیده شده

ي تناسب شباهت آنها را زیبا اسطهصورت به وهر  خالص یا شعف ادراکی خالص مربوط باشد، در

توان ، که به وسیله آن میاست هاي بالغییکی از فرم ذایذ جسمانی یال لکنیم؛ و زیبا یا حاصتوصیف می

هاي هنري ها و عناصر ساختهل ارتباط تجمعنتقال داد، یا حاصهیجانات، ادراکات و احساسات را ا
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ي هانه فقط براي ابراز درك و لذتی زیباشناسانه از ساختهآن  زیبا و مشتقات. )35 ،1336گاستاال، (است

که منظور اولیه از ساختشان پدید آوردن یک اثر هنري نیست، بلکه در مورد طبیعت و آثار هنري نیز انسان 

یک ساخته، منظور، تخیل یا یک مجموعه از هر مقوله که باشد، در ). 1386،97آن شپرد،(رودبه کار می

به نیت  کند که در مجموع عناصر آن هارمونی یا هماهنگی چندین عنصر،ایی میصورتی القاي زیب

 _سمعی _بصري _لذایذ جسمانی طبیعت یا هنر قادرند .مستقر شده باشد) خواهد باشدچه میهر(خاصی

نوع همکاري فکري و انعکاس و هر _ادراکی _لذایذ شعوري _ترتیبگونه نظم و حساسیت در برابر هر

 است شعوري زیبایی). 1336،86،گاستاال(ي ما قرار دهندهاي مختلف را تحت سلطهن هیجانالیتناهی ای

که شاهکارها و آثار بزرگ یا عاطفه از یک طرف حس کنجکاوي انسان را  ؛ وزیبایی هاينشانه به حساس

- مزبور مید و از طرف دیگر دانش کنمی، ارضا آوردکه زیبایی اشیا و موجودات در او پدید می و احساسی

حال اختالف ذوق موجب اختالف در طرز تشخیص و دوست داشتن هر به. هنرمند پرورش دهد تواند

دهند، پدران و مادرانی که زیبایی را در فرزندان اي زیبایی فکري و معنوي را ترجیح میشود؛ عدهزیبایی می

برخی دیگر مثل . سات هستندبعضی به ویژه اطفال و مردمان جنوب مجذوب زیبایی محسو بینند،خود می

  .شوندي احساساتی زیبایی میها مجذوب زیبایی عاطفی و جنبهاکثر زن

 اي از پاره عالئمیا فقط  کند وچیزي را تعریف نمی یاها براي تعریف هنر کوشش تمام

ها پیوسته آن را ي مواردي نیست که انسانوجه شامل همههیچکند و بهمحصوالت هنر را مشخص می

حقیقی به دست عینی و هاي موجود به جاي آنکه از هنر تعریف شناسیبنابراین زیبایی. اندهنر دانسته

کنند که تمام این آثار را ناسان براي هنر تعریفی اختراع میشاند و زیباند، آثار معینی را هنر شناختهده

ل عام یافته است، جز اطالع بر این زیبایی استوار گردیده و قبو هنر که بر بنیاد ينظریه پس. گیرد دربر

این تعریف . شودمی خوب آن است که موجب خوشی ما شده است و: موضوع چیز دیگري نیست

 خاطرچیست که به اما واقعاً هنر. وجه قادر نیست اساس تعریف هنر به شمار رودهیچنادرست است و به

  گردد؟الق فدا میها و حتی اخانسان، حیات انسانها آن کوشش و رنج میلیون

  .تعاریفی از هنر بپردازیم يارائهبراي پاسخ به این سؤال خوب است ابتدا به 

 اند که در قلمرو حیوانات از احساس جنسی و تمایل ن و اسپنسر هنر را فعالیتی دانستهشیللر، داروی

هنر تجلی  به عبارت دیگر. به بازي پدید آمده است و همراه با تهییج لذت بخش انرژي عصبی است

  ).53، 1350تولستوي، (اندان ها آن را تجربه و آزمایش کردهخارجی احساسات نیرومندي است که انس
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 گاهی هم هنر به . گویندکاري را هنر انجام آن کار می گاهی شناسایی تمام قوانین علمی مربوط به

جنس به نیروي فراست و یر همحال اگر عناصري پیوسته یا غ« شود؛طالق میا 1هاي آدمیابداعات یا ساخته

آزادي و  نشان هنر، آزادي هنرمند. »دهندد آیند، هنرهاي زیبا را تشکیل میذوق آدمی در یک مجموعه گر

تر تر و کلیتر و کاملست مگر در وجود خود ما، هرچه غنینی زیبایی. هاستشرط الزم براي انتقال هیجان

  ).20_31 ، 1336 ال،گاستا.(باشد، بالطبع شدیدتر هم خواهد بود

   براي تغییر  خود را است که هوش بر عمل انسانیبه نظر شاله هنر مطابقت دادن دانش نظري

از  را برطرف سازد، خودمفید تبدیل کند و نیاز طبیعی را به اشیاي  يد تا مواد اولیهشکل طبیعت به کار گیر

 هنر"باید گفت  ایده عملی نداردف ن چیزهایی را به وجود آورد کهممکن است هوش انسااین رو که 

مقصود از هنر مجموع  شود وآوردن زیبایی می عبارت است از کوششی که براي ساختن و به وجود

  ).31، 1347شاله، ("هنرهاي زیباست

 هنر اصطالحی ناظر به شباهت خانوادگی است که همواره از گوید می )1962متولد(2واربرتون

به هنگام  و آمدي به کار گرفتي هنر را به نحو کارواژه توانمی. زندیباز مقالب تعریف سر تعین در

واجد آثار هنري  این نه از آن جهت است که، اما ي هنر متوجه منظور یکدیگر شدصحبت کردن درباره

 به لحاظ فرهنگی واجد الگوها و بلکه هر فرد. آوردمی را به صورتی که هست در که هنر ذاتیند عنصري

- به مفهوم هنر براي در بر گرفتن نمونه هاي مربوطی هست که قادر استي شباهتضمنی درباره توافقات

  .)41-43، 1388واربرتون، (بخشد توسعهاي جدید 

  هاي در زمان خلق خود به یکی از قالب فقط اگر چیزي اثر هنري است کهرابرت استکر به اعتقاد

به  هاي هنر در زمان خود یا شیء مصنوع تحقق یابد وکارکرد یکی از باشد، تا مهم هنري تعلق داشته

  ).127، 1389گات،(الترین درجه کمال رسیده باشدبا

 ی است گیرد که هنر کوششیعلی نقی وزیري در پایان کتاب زیباشناسی در هنر وطبیعت نتیجه م

- ها و احساسات بی، عالم آمالی، عالمی مملو از نقشاینکه در مجاورت عالم واقعی براي آفرینش زیبایی و

  ).13، 1352قطبی، ( گرددخلق شائبه 

رایط حیات بشري دانست که یکی از شي کسب لذت که نر باید آن را نه یک وسیلهبراي تعریف ه

شود که فردي براي انتقال احساسی که خود هنر وقتی آغاز می. ا یکدیگر استها بي ارتباط انسانوسیله
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