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Abstract

One of the most contentious issues in aesthetics is 
whether there is any place for ‘truth’ in art or not; 
an ancient subject which still arises various 
debates between contemporary philosophers. The 
notion of St. Augustine, a late Ancient and early 
Middle-Ages philosopher, about representational 
art works is remarkable. Since painting and 
sculpture are mimetic in their nature and 
consequently contain less numerical order and 
unity, Augustine gives the lowest ratio to them 
among others. In addition, he believes that 
representational art works involve in inevitable 
falsehoods. In fact ‘false’ is such indispensable 
issue to art works that without it, there would not 
be true art works. Failure to reconcile one to the 
falsehood of an art work amounts to a failure to 
reconcile to art in general. In this paper, it will be 
tried to show that Augustine’s theory of “the 
dialectic nature of artworks” is a remarkable step 
in history of the modern theory of autonomy of 
art. Moreover, though Augustine’s theory of 
beauty and art is specially religious and spiritual, 
his theory of the dialectic nature of artworks could 
be seen as the base of a secular interpretation. On 
the other hand, he gives an emphasis on 
presentation in art which could be one of the 
conditions of existence of artworks.         
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چكيده 

اينكه هنر واجد حقيقت است يا نه، موضوعي اسـت كـه پيشـينه آن بـه                  
دوران كهن رسيده، و امروزه نيز مناقشـات متعـددي پيرامـون آن وجـود               

 فيلسوف اواخر دوران باستان و اوايل       در اين ميان، ديدگاه آگوستين،    . دارد
ش انساني نسبت به هنرهاي بازنمايانه قرون وسطي، در اين باره هم پذير  

دهد، و هم، راه را بـراي نقـد و تفسـير آثـار              و تجسمي را مدنظر قرار مي     
ترين درجه قـرار    آگوستين هنرهاي تجسمي را در پائين     . كندهنري بازمي 

او با برگذشتن از افالطون، بر اين باور        . داندداده، و آنها را واجد كذب مي      
هسـتند؛  » ناپـذير كذب اجتناب «دي درگير نوعي    است كه هنرهاي بازنمو   

توانند صـادق  آنها به ميل خود كذب نيستند، بلكه بنا بر ماهيت خود، نمي          
باشند؛ در واقع، وجود يك اثر هنري در همين نيمه غيرحقيقي آن است، و 
اگر نتوانيم خود را با اين كذب آشتي دهيم، به سلب تمـامي هنـر اقـدام                 

ماهيت ديالكتيـك آثـار   «مقاله از اين خصيصه به عنوان در اين . ايمهكرد
به زعم نگارنده نظريه آگوستين نه تنها گـامي در          . ياد شده است  » هنري

ـ » خودپايندگي هنر «خور تأمل در تاريخ نظريه مدرن        رود، شـمار مـي   ه  ب
تر، وجه كاذب اثر هنري راه را براي تفسير و ديالوگ بـا             بلكه از آن مهم   

دهد، گويي بر    آنجا كه نمود اثر هنري را مد نظر قرار مي           و از  ،آن گشوده 
. كندشرط وجودي اثر هنري، يعني نمود آن، تأكيد مي

واژه هاي كليدي

سنت آگوستين، ماهيت ديالكتيك آثار هنري، حقيقت در هنر، قرون 
وسطي، دوره باستان
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مقدمه
. رسدالطون مياي است كه سابقه آن به يونان باستان، و مشخصاً به اف مسئله،اينكه اثر هنري و حقيقت چه نسبتي با يكديگر دارند

به عنوان مثال، . هاي گوناگوني را به دنبال داشته استاين پرسش در نظريه هنر و نسبت آن با ديگر موضوعات مطروحه، تبيين
ترين دو تن از شاخص. يابندارتباطي تنگاتنگ با رابطه هنر و حقيقت مي» 2بازـ نمايي«و » 1خودپايندگي هنر«موضوعاتي چون 

سرآغاز هايدگر در رسالة تأثيرگذار خود، . قرن بيستم به اين موضوع توجه نمودند، هايدگر و شاگردش، گادامر هستنداي كه در فالسفه
رسد، و اثر هنري راهگشاي فهم، و بنابراين، كند كه در اثر هنري رخداد حقيقت به ظهور مي، اين ادعا را مطرح مياثر هنري

گيري ، به مسئله حقيقت و چگونگي شكلحقيقت و روش گادامر نيز در اثر معروف خود، .]1379هايدگر، [آشكاركننده راز هستي است
در » ناظر محض«شناختي اثر هنري، منكر وجود آن در تجربه ما از اثر هنري پرداخته و ضمن انتقاد از انتزاع مالزم با تجربة زيبايي

زماني و ارتباط در انسان كند، احساسي قدرتمند از هممتوجه حقيقت مياو تأكيد دارد كه اثر هنري از آنجا كه فرد را . اين تجربه است
.]Gadamer،2006[داند گادامر تجربة اثر هنري را همانا رويارويي با خود مي. آوردوجود ميه ب

ر اين ميان د. انددر واقع، از حكماي كهن گرفته تا فالسفه امروزي، هر يك سهمي در گسترش مرزهاي نسبت هنر و حقيقت داشته
، و هم متأله آگوستين را هم فيلسوف متأخر باستان ناميده. اي استسهم سنت آگوستين داراي خصايص تاريخي و استداللي ويژه

هاي متعدد، و گاه متبايني را اي كه در ميان دو عصر متفاوت داشته، مولفهاو با تربيت ويژه. اندبزرگ قرون وسطاي متقدم لقب داده
 دارد، ولي به همان دهد كه گرچه در نهاد خود منشي افالطونيدست ميه اي بديگر قرار داده است، و در نهايت، نظريهدر كنار يك

هاي آگوستين داراي نظامي مستدل، در عين چندگانگي بوده، و همين نوشته.  و الهيات مسيحي استكتاب مقدساندازه نيز ملهم از 
اين نوشتار نيز سعي . هاي خلق، بيان و تفسير همه هنرها بدل كرده استالت در تمامي زمينهاي از مجادامر آثار او را به عرصه

. ها از منظر او، يعني ارتباط هنر و حقيقت، مخصوصاً در گسترة هنرهاي تجسمي، بپردازدخواهد كرد به يكي از اين زمينه

اين ويژگي خصوصاً در ارتباط با هنرهاي . ناميممي» ثار هنريديالكتيك آ«آگوستين قائل به چيزي است كه ما امروزه آن را ماهيت 
هاي پس از موسيقي و معماري قابل طرح است؛ هنرهايي كه از منظر آگوستين در رده) سازيهمچون نقاشي و مجسمه(بازنمودي 

هاي جديدي ا بيان اين مطلب افقنگارنده بر اين باور است كه آوگوستين ب. قرار گرفته و كمترين بهره را از نظم عددي دارا هستند
به خود اختصاص »خودپايندگي هنر«اي در تاريخ نظريهدر مورد مسئله مناسبت حقيقت و هنر گشوده، و پيامد آن، جايگاه ويژه

 و  است كه ذهن مخاطب هنري را در تأويلهاييرسد پاسخ آگوستين در اين باب داراي ويژگياز اين گذشته، به نظر مي. دهدمي
. نمايداي ميتفسير هنرهاي بازنمودي متوجه وجوه تازه

مفاهيم هنر و زيبايي نزد آوگوستين
 آموخت و 4 خطابهاو در جواني فن.  ميالدي از مادري مسيحي و پدري غيرمسيحي به دنيا آمد354 در سال 3اورليوس آگوستينيوس

، اسقف شهر ميالن، غسل 5دست قديس آنبروازه مانويان بود، بها در سلك پس از آنكه سال. ها به تدريس آن مشغول بودسال
 او در طول زندگي پربار خود بيش از هشتاد كتاب، رساله، 6. سالگي از دنيا رفت76، در سن .م430تعميد ديده و در نهايت، در سال 

هاي امروزي ترين آنها به زبان معروفمقاله، موعظه، نامه و يادداشت به زبان التين نگاشته، و از اين ميان گويا فقط تعدادي از
گرچه او در . شودبيشتر نظريات آوگوستين پيرامون هنر و زيبايي در آثار اوليه او يافت مي. ]48: 1379مجتهدي، [ است ترجمه شده

 و شمرد،اهميت نمينظر در مورد زيبايي و هنر را بي ولي هرگز اظهارآورد،دوران پيري خود بيشتر به الهيات و متافيزيك روي مي
.بخشدرنگ و بويي الهياتي بدان مي

هاي او نمادي از وحدت مسيحي و مهر تأييدي بر نهاد از آن رو كه آوگوستين براي كليساي رسمي حايز كمال اهميت بوده، و انديشه
 مسيحي مغرب زمين در هزاره قرون دهي انديشه و تخيل قلمروشناسانة وي نيز تأثير نيرومندي بر شكل، نظريات زيبايي7كليسا است

اي افالطوني يا حتي، نوافالطوني است، ولي او شناسي آگوستين در شالوده خود، نظريهزيبايي.وسطي، و حتي پس از آن داشته است
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هيم مساهمت وي صرفاً به ترجمه مفا. اش از الهيات افالطوني، بر آن اعمال كرده استاصطالحات مهمي منبعث از روايت مسيحي
هاي  و مفروضات اساسي آموزهكتاب مقدسسنت افالطوني به سياق مسيحي نبود؛ او دگرگوني بنياديني در الهيات افالطوني در پرتو 

اصل همه خوبي،« براي آوگوستين خداوند 8.بوجود آوردمسيحي درباره خدا، خلقت، تجسد، رستاخيز، طبيعت و سرنوشت روح انسان 
.]Chapman،1941: 47:برگرفته از[» اصل همه نظم، عظيم يا اندك است] و[زيبايي، عظيم يا اندك؛ ؛ اصل همه عظيم يا اندك

خطابه، كه در آن روزگار بهترين روش فراگيري علوم انساني در امپراتوري روم فن رومي آگوستين، و تعليم و تعلم ـتربيت هلني
ون را با يراتي از رواقيده آن، تأثيتن متعددِ درهميهاشنا كرده بود كه مولفه از زيبايي و هنر آيمي، او را با مفاه9شدانگاشته مي

ه  فلوطين را بدر زيبايياو رساله. م385تر، در حوالي سال از آن مهم.  به همراه داشتي و مخصوصاً افالطونيسروني سيصيخصا
أثير عميقي بر وي نهاد، به صورتي كه تأثيرات آن به اين رساله ت. هاي چندوجهي رواقيون بوددست آورد كه در تقابل با انديشه

هاي شناسي و پرسشآنچه مخصوصاً آگوستين را در اين باره متأثر ساخت، ارتباط زيبايي. شود مشاهده ميوضوح در اعترافات
ن مشابه نگاه متعالي و مذهبيدر نظر آوگوستين تفكر فلوطي. اي آوگوستيني درآمدشناسانه در فلسفه بود، كه البته، به شيوهغايت
هر چند آوگوستين بر ديدگاه . ]Tatarkiewicz،1999: 49[اي بود كه وي در آستانه تشرف بدان قرار داشت )و در اينجا مسيحي(

شناسي ييزيبابنابراين وي. هاي فلوطين بدان افزود و انديشه كتاب مقدسهاي متعددي ازقبلي خود از زيبايي ماند، ليكن انگاره
در نظر آگوستين زيبايي بدواً با هنر و فرهنگ بشري پيوندي ندارد و توصيفات او از اين . كنداي را معرفي مي، بلكه چنداليهدواليه

 در اين دوره ناشناخته 10»هنرهاي زيبا«البته واضح است كه مفهوم و تصور . گيردشناسي و الهيات تعلق ميمقوله بيشتر به هستي
ويژه هنر خلق زيبايي شمرده  بلكه كار،اندهاي او، به صورتي ثانوي، نه تنها هنر و زيبايي با يكديگر مرتبطت، ولي در نوشتهبوده اس
.   نمايدبه همين دليل هنگام طرح نظريه هنر سنت آوگوستين، عدم بحث پيرامون نظريه زيبايي وي چندان آسان نمي. شودمي

. توان آن را صرفاً به يك نگرش فروكاستانيان فراگرفته بود، زيبايي ويژگي ابژكتيو اشياء است، و نميطبق نظر آگوستين، كه از باست
مگر نه آن است «: پرسدسازد صحبت كرده، و مي درباره زيبايي به مثابه چيزي كه انسان را جذب و مسحور خود مياعترافاتاو در 

سازد و ين زيبايي چيست و به چه معنا است؟ آن چيست كه ما را مفتون ميداريم؟ اكه ما تنها آن چه را زيبا است دوست مي
او از تجربه زيبايي ديداري به وجد آمده، و با . ]1381:130آگوستين، [» كند؟داريم مطبوع طبع ما ميچيزهايي را كه دوست مي

هاي روشن و جذاب، ديدگان را مشعوف  رنگهاي زيبا وهاي متفاوت از نقشمشاهده گونه«: افزايدهراس از اين حالت خويش مي
شونده كنم محيط است و در سراسر روز هر كجا كه باشم طرح دگرگونها است بر هر آن چه رؤيت مينور كه ملكه رنگ. ... سازدمي

مانطور كه مشاهده ه. ]332همان، [» كندانديشم و به او عنايتي ندارم، مرا اغوا ميپرتوهايش، حتي آن هنگام كه به چيز ديگري مي
شود، توجه داشت، ولي متقاعد شده بود كه اين شود، او به مراتب بيش از ديگر انديشمندان كهن به لذتي كه از زيبايي حاصل ميمي

 را كنيم، بلكه آن به انسان وجود دارد؛ به باور آگوستين، ما زيبايي را خلق نميوابستهغيركند كه زيبايي به صورتي لذت خود ثابت مي
آيا يك چيز «: كردپنداشت، آگوستين به صورتي سئوالي مطرح ميدر واقع، آنچه دوران كهن مسلم مي. دهيممورد تأمل قرار مي

» لذتبخش است، زيرا كه زيباست«: دهدو جواب مي» زيباست زيرا خوشايند است، يا خوشايند و لذتبخش است، زيرا زيباست؟
]Tatarkiewicz،1999: 59[ .

هاي مختلف آن مشابه يكديگر ايد ديد از نظر آگوستين چه چيزهايي زيبا هستند و چرا؟ از منظر او چيزي زيباست كه قسمتحال ب
بنابراين، زيبايي عبارت است از هارموني، تناسبات صحيح، يا ارتباط عناصر يك . كند» هارموني«هاي آن توليد بوده و روابط بخش

هنگامي كه اجزاي يك پديده به صورتي شايسته ارتباط داشته باشند، . ها و اصواتط، رنگشيء با يكديگر؛ عناصري نظير خطو
بخش باشد، هر چند اجزاي آن به تنهايي اين چنين به همين خاطر، امكان دارد يك كل واحد لذت. شودزيبايي كل آن حاصل مي

وسيله روابط ه شود، بلكه باي منفرد آن مشخص نميزيبايي انسان، يك مجسمه، يك قطعه موسيقي يا يك بنا توسط اجز. نباشند
ه را ب» وحدت«و در نهايت، » نظم«، »هارموني«به عبارت ديگر، روابط صحيح و شايسته اجزاء . دروني اجزايش قابل تعيين است

. ]49همان، [»  زيبايي استتماميوحدت، صورتِ «:  آگوستيندر نظرآورد؛ وجود مي



17-26/ ماهيت ديالكتيك آثار هنري در آراء سنت آگوستين/ 1387ان پاييز و زمست/ سال پنجم  / دهمشماره 

20

است، و مقياس به ) modus(» مقياس«اي كه داراي دهد رابطه آگوستين پاسخ مي مناسب و شايسته است؟اي از اجزاءولي چه رابطه
سازند، و هاي خود را بر اساس اعداد ميحتي پرندگان و زنبورهاي عسل خانه. شودمشخص مي) numerus(» عدد«نوبه خود، توسط

:نش انجام مي دهدانسان هنرمند چنين كاري را كامالً آگاهانه و بر اساس دا

خزد و دريا و آنچه در آن شناور است؛ تمامي آنها داراي كند، زمين و آنچه بر آن ميمشاهده كن آسمان و آنچه در آن نورافشاني مي«
عدد شرط . ... عدد را از اشياء برگيري، چيزي نخواهد ماند] اگر. [هستند] numeros[اند، زيرا داراي ابعادي عددي ]formas[شكل 

بنابراين، اگر در جستجوي نيرويي . كننداز عدد در كارهايشان استفاده مي] ... artifices homines[و هنرمندان . ست اوجود آنها
.  ]Tatarkiewicz،1999: 60 : برگرفته از [»آورد، آن عدد خواهد بودهستي كه دستان هنرمند را به حركت درمي

در او در كتاب . زندهاي انساني، و بنابراين، هنر پيوند ميساختهراتر از آن، به ماهيت دسترا به ماهيت اشياء، و ف» عدد«آگوستين 
بخش است كه زيباست؛ و زيبايي با اشكال؛ يابد كه چيزي لذتدرمي... خرد «: كند قاعده كالسيك خود را چنين صورتبندي مينظم

او حتي ديدگاه خود را با پيوند . ]Barasch،2000: 61-62:برگرفته از[» ]بخش هستندلذت[اشكال با تناسبات؛ و تناسبات با اعداد 
اين سه . ]ordo(11]Tatarkiewicz،1999: 50،61(و نظم ) species(، صورت )modus(مقياس : كندسه مفهوم نيز بيان مي

است؛ ) sunt(» خوب«و نظم باشد، به اعتقاد آگوستين، هر آنچه داراي مقياس، صورت . اندكننده ارزش يك پديدهخصيصه تعيين
. كند؛ هنگامي كه آنها غايبند، خوبي نيز غايب استميزان و درجه وجود اين سه كيفيت است كه ميزان خوبي يك پديده را تعيين مي

برگرفته [» هاي كلي در چيزها بوده و هستند، چه در بدن و چه در روحاند، خوبياين سه كه توسط خداوند ساخته شده«: گويداو مي
12كتاب حكمتتوان شالوده آن را در گانه با زيبايي و خوبي هم در دوره باستان رايج بوده، و هم ميپيوند اين سه. ]61همان، : از

رسد آگوستين نظريه خود را بنابراين، به نظر مي. ]1384:45اكو، [» خداي متعال، عالم را بر اساس عدد، وزن و مقياس آفريد«: يافت
. واحد از هر دو منبع استخراج كرده باشددر آن 

آگوستين مفهوم هنر را نيز از دوران كهن به وديعه گرفته است؛ اول آنكه او همچون انديشمندان آن دوره بر اين باور است كه بنيان 
ت زميني، هنر مختص انسان خوانند، ولي فاقد هنر هستند؛ به بياني ديگر، در ميان مخلوقاپرندگان آواز مي. هنر بر دانش استوار است

به ديگر سخن، هنر بايستي . ولي تقليد محض يك انسان كه بر مبناي دانش و علم فرد نباشد، شايسته عنوان هنر نخواهد بود. است
ي ديگر آنكه آگوستين همانند باستانيان هنر را در معناي. دهنده مهارت باشدبر پايه قوانين مشخصي ساخته و پرداخته شده، و نشان

ها البته قرن. دادهايي كه نياز به مهارت انساني دارند، گسترش مياي از فعاليتبرد؛ او اين مفهوم را به هر شيوهكار ميه وسيع ب
دستي را در مقايسه با هنرهايي كه بيشتر معطوف زيبايي بودند بهتر از مĤبي تأثيرات خود را برجاي گذاشته، و او صنايعسلطه يوناني
. ]Barasch،2000: 62[داد تمييز مييونانيان 

برده، پيها بايستي در هنرشان به فهم ارتباط با طبيعتدانست، و بر اين باور بود كه انسانترين هنرمند ميآگوستين خدا را بلندمرتبه
: كند كهآگوستين استدالل مي. شودهايي را دريابند كه در آن هنر انساني از خلق الهي جدا ميو شيوه

خلق ] ex nihilo[وسيله خرد خويش از هيچ ه خدا ب. گيرد، همچون او نيستهنرمند با آنكه قدرت خالقه خود را از خدا به وديعه مي«
وسيله كنشي جسماني در ه هاي خط را، كه بهنرمندان تناسبات و هارموني. گيردخلق هنرمند از طريق ماده صورت مي] ولي[كند؛ مي

و تناسبات آن، كه از هيچ خلق ] يعني طبيعت[كنند؛ و آن خرد محض در هنري كامل ند، از خرد خدا دريافت مينمايشيئي دريافت مي
هاي هنري شود، از صور ضروري و ابدي هنرمندانگي خدا دور ساختهاگر فردي بيش از حد مجذوب دست. ، قابل فهم استشده
. ]Kuhns،1998: 160: برگرفته از[» مانندآورند از حقيقت دور ميجود ميوه آنهايي كه آييني از ايماژها ب] در واقع. [شودمي

تأمالت آگوستين درباره فاصله خلق و ساخت محض، مرزهايي را تأسيس نمود كه به همان اندازه كه متافيزيكي است، الهياتي نيز 
 شك افالطوني درباره خطر هنر سهيم است، گيرد، و تا حدودي، درهست؛ و با وجودي كه از عدد رمزگرايانه فيثاغوري كمك مي

. كندميگذارد؛ چراكه در انديشه آگوستين، هنر انسان را از عهد نخستين خود دورچالشي در برابر تفكر كالسيك دوران كفر بنيان مي
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يني و الهياتي از آن گوستين به لحاظ د، و آ13كندسياسي گوشزد ميـبه عبارتي ديگر، افالطون خطر هنر را به لحاظ اجتماعي
.خوفناك است

شناسي آگوستين توضيحاتي آمد، ولي بدون اشاراتي در زيبايي» وحدت«و » عدد«، »هارموني«، »زيبايي«تا اينجا از مفاهيمي مانند 
 در مورد هنرتوان به اهميت و ابعاد انديشه آگوستيناز دگر سو، نميبه ارتباط اين مفاهيم با الهيات آگوستيني از يك سو، و هنر

هاي هنري بر پايه نظريه كالسيك محاكات استوار است، ولي آموزه او درباره معناهاي شناسي آگوستين از ابژهگرچه معرفت. بردپي
مفهوم تمثيل او شامل . ساختدروني، او را به سوي برداشتي تمثيلي از طبيعت و آثار هنري رهنمون مي) رمز و رازهاي(پنهان 

كند؛ به صورتي كه، تنها فردي پيچيدگي و خطوط معنايي است كه تمامي آثار هنري را به نيرويي نمادين آكنده ميدرجاتي از 
اي آگوستين بايستي نظريه براي رسيدن به چنين نتيجه. تواند به فهم آنها دست يابديافته در روش تفسيري آگوستين ميتعليم

لهذا، نظريه صور مثالين با الوهيتي جايگزين شد كه تا حدودي صور مثالين از آن : ره كندرانده و آن را تفسيري دوباافالطوني را پس
، 14كه در جهان ازلي با تركيب صور و ماده ازلي سر و كار داشت) dēmiurgos/اورگسدمي(» صانع«شد؛ و باور يوناني ساطع مي

، به ماده شكل و »خرد«ستيني توسط ذهن مثالين، يا همان با اين حال، خداي آوگو. كردتبديل به خدايي شد كه از عدم خلق مي
. ست ابيند كه نمونه اصلي آن در ذهن خداتفسير آگوستيني تمامي اشياء مخلوق در طبيعت را همچون تصويري مي. دادساخت مي

قت باشد، بايستي از كننده اين حقياگر هنر قرار است هم محاكات كند و هم منعكس. اشياء جزئي در صور الهي مشاركت دارند
ها و زمين، در روابط درجه نزديكي به خدا، يعني آفريننده آسمان. هارموني و عددي كه در طبيعت قابل يافت است، الگوبرداري كند

مشاركت دارد؛ حال آنكه، آنهايي كه دورترند سلسله » وحدت«شان به خدا در مفهوم و انگاره تريننزديك. شودعددي بيان مي
 و زيبايي يك شيء به شباهتبنابراين، . شونددهند كه در نسبتهايي دورتر و و دورتر ناپديد و زايل مياز عدد شكل ميمراتبي 

.]Kuhns،1998: 160[كند نزديكي به خدا بستگي پيدا مي

 و بنابراين، به تأثير از اين بندهاي الهياتي مسيحيت را معرفي نمايد،گرايي افالطوني، مجبور بود طبقهآگوستين ملهم از نوعي دوگانه
) پدر(بديل به خدا در شباهت كامل بي) پسر(از يك سو، مسيح : ها، نظريه محاكات افالطوني به دو بخش تقسيم شدبنديطبقه

 تا آنجا كه در اثر هنري خود از مساهمت هنرمند. اين شباهت را تقليد كندشريك است، و از سوي ديگر، نظم مخلوق تالش دارد 
لذا، زيبايي هنري به بهترين . ]160-61همان، [شود كند به زيبايي نائل ميمحاكات مي) خدا(به پدر ) مسيح(يعت در شباهت پسر طب

هاي عددي قابل بيان است، و به همين دليل است كه هنري چون موسيقي به بيشترين حد خود به اين شباهت نحو در نسبت
شناسي آگوستين بار ديگر ولي چندگانگي زيبايي. دهدترين را به خود اختصاص ميان كاملمقدس نزديك شده، و در ميان هنرها عنو

. گرفتن ادراك و تفكر انساني از تعلق مناسب به خداوند هستندشان، مستعد فاصلهواسطه زيباييه هنرها ب: كندخودنمايي مي
واسطه ه  ولي ب،هاي كليسا در نظر گرفته شودقايق مذهبي و آموزهتر حهايي به سوي شناخت كاملبنابراين، هنر بايستي به عنوان پله

. ]161همان، [دارند نزديكي بيش از حد هنر به زيبايي خدا، آثار هنري مؤمنان را در قدرت انزواي خود نگه مي

ماهيت ديالكتيك آثار هنري و مسئله حقيقت در هنر از منظر آگوستين     
اي شد؛ همچنين گذشت كه آگوستين در اين باب داراي سهم بزرگي در ت ميان هنر و حقيقت اشارهدر مقدمه اين نوشتار، به نسب

 او و  اهميت انديشهاي است كه بدون عطف توجه بدان،بين انديشمندان دوران باستان و قرون وسطي است، ولي او داراي پيشينه
افالطون، . ترين پيشكسوت آگوستين در اين باب افالطون باشدمشايد مه. گيردنتايج حاصله از آن چندان مورد توجه قرار نمي

آورد، و تنها بخش كوچكي از هر شيئي را فراچنگ مي«، بر آن است كه اثر هنري جمهوريآفرين اصلي، در اثر عظيم خود، مسئله
كند كه شاعران و هنرمندان رح مياو در ادامه، اين ادعا را مط. ]Plato،1991: 281[» است] eidōlon[صرفاً يك ايماژ ] بخش[آن 
 اثر هنري صرفاً ايماژي از واقعيت است، و چرا چراي ول).همانجا(» ، سومين هستند]alētheia[در توالي از مسند حقيقت «

. يمايدهنرمندان اين چنين از حقيقت فاصله دارند؟ افالطون براي آنكه به چنين نتايجي درباره هنر برسد، مجبور بود راهي طوالني بپ
، افالطون شناخت را از باالترين سطح آن، يعني جهان معقول »خط«، در تمثيل مشهور ]163-192همان، [جمهوريدر كتاب ششم 
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)noesis (ترين سطح، يعني عالم وهم و پندار تا پائين)eikasia(كند؛ و اثر هنري به چهارمين سطح،  به چهار بخش تقسيم مي
از سويي ديگر، جهان معقول، كه جايگاه حقيقت و جهان صور مثالين . و نمودهاي متكثر، تعلق دارد» هاسايه«يعني جهان ادراك 

ترين قوه كاركردي مهم) aisthesis(دهد؛ و مسلماً هنرمندان، كه ادراك حسي است، تنها با قوه عقل فلسفي به شناخت تن مي
مسيس ميافالطون، هنرهاي تصويري و ادبي، همگي صورتي ازدر نگاه . توانند نصيبي از دانش داشته باشندايشان است نمي

)mimēsis(يا 15مسيس را نوعي ايماژسازي، ميجمهورياو در كتاب دهم .  كه معموالً به محاكات ترجمه شده است ــ هستندــ 
احت نمود شود كه بحث پيرامون آن تنها در سكند؛ و بدين ترتيب، هنر فعاليتي محسوب ميتعريف مي16نمودسازي

)phainomenon( و ظاهر )phantasma( اشياء قابل طرح است؛ اين موضوع به خوبي در مثال مشهور افالطون از يك تخت قابل 
آورد، كه آن نيز به نوبه خود، از روي نمونه وجود ميه از منظر او، نقاش تنها تصويري از تخت ب. ]279-80همان، [مشاهده است 

. سازي صرفاً با نمود و پديدارهاي متكثر سروكار داردهان معقول ساخته شده است؛ نقاشي و مجسمهمثالين و يگانه خود در ج
به زعم افالطون، اثر . كندبنابراين، عمل نقاش محاكاتي است از كنش صنعتگر؛ كه او نيز به نوبه خود، از سرنمون اصلي محاكات مي

 به دورترين )alētheia( و پنداري بيش نيست، كه مناسبت آن با حقيقت )eidōlon(» كنندهتصوري گمراه« تنها )mimēma(هنري 
كشند، صرفاً اشباح و تصاويري مبهم گويند يا به تصوير ميبنابراين، آنچه هنرمندان درباره فضايل انساني مي. صورت ممكن است

گوستين را تحت تأثير فراوان قرار داده عي كه آهمانگونه كه گذشت، از ديگر مناب.هستند، و آنان هيچ شناختي به اين فضايل ندارند
بيش سطح وپذيرد، ولي كم گرچه فلوطين بسياري از فرضيات مابعدالطبيعي افالطون را مي. هاي فلوطين بودبود، نوشته
) هاي هنريابژه(به عبارتي ديگر، گرچه زيبايي هنر . كنداي را كه افالطون درباره هنر در نظرگرفته بود، معكوس ميشناسانهمعرفت

فلوطين بر اين باور . هاي دنيوي راهي براي شناخت آن صورت متعالي هستندكمتر از زيبايي جاودانه هستند، شناخت به اين زيبايي
 زيرا خود آن اشياء نيز ،شوند، ناچيز شمردر هنري را از آن رو كه از طريق محاكات اشياء طبيعي خلق ميبود كه نبايستي آثا

آثار هنري بازتوليدي صرف از اشياء مرئي نيستند، بلكه ارجاع به صور مثاليني دارند، كه طبيعت از آن برآمده . هاي بيش نيستندنسخه
دارنده زيبايي هستند و آنجا كه نگاه«ست؛ آثار هنري اهنري داراي آن هستند، از آنِ خود آنهااست؛ مضافاً آنكه، بيشتر آنچه آثار 

 بنابراين، گرچه هنرمندان مجبور به محاكات اشياي طبيعي .]Lamarque & Olsen،1998: 409[» شوندطبيعت فقداني دارد، اضافه مي
.   ند كه در باالترين سطح قرار دارندتوانند همچون فيلسوفان آشكاركننده حقايقي باشهستند، مي

شهر او در دفتر دوم از .  متفاوت است،ولي آگوستين در مشكلي كه انديشمندان دوران كهن را، به شكلي خاص، به زحمت انداخته بود
دازه افالطون در احتمال داستان است؛ به عبارتي، او به اننويسان از جامعه هم با ديدگاه افالطون مبني بر تبعيد شاعران و تراژديخدا

شنودي كه ، يعني گفتار17حديث نفسست كه وي در  اولي جالب آنجا. آيد، نگران استاي كه از هنر و شعر پديد ميالقيدي اخالقي
دست ه نوشته شده، ديدگاهي متفاوت ب.) م387در سال (گيرد و در اوايل گرويدن او به مسيحيت  صورت مي18بين او و عقل محض

دهد كه ذيل آن پردازد و شرايطي را مورد بررسي قرار مي مي20 يا فريبندگي19 به ماهيت كذبحديث نفسدفتر دوم از . دهدمي
.  حقيقت هم باشدشبيهكذب بايستي متفاوت از حقيقت باشد، و از آن رو كه گمراه كننده است، بايستي . زننده باشدتوانند گولمي

تي امكان ناميدن آن به كذب را داشته باشيم، بجز آن چيزي كه به جعل خود پرداخته، تا چيزي ما به درس«بنابراين چيزي نيست كه 
تفاوت ميان فريبندگي و دروغ اين است كه اولي تماماً خواستار . كند كه هستكه نيست باشد؛ يا هنگامي كه وجود ندارد، وانمود مي

ها و هاي صامت، كمدينمايش«: افزايداو در ادامه مي» .ي نداردگمراهي است، در صورتي كه ديگري كامالً ميل به چنين چيز
بخشي است، نه گمراه كردن؛ كمابيش تمامي آنهايي كه طنزپردازند، دروغ بسياري از اشعار مملو از دروغ هستند، ولي هدف آنها لذت

حال بايد ديد . ]Beardsley،1975: 96-97: برگرفته از[»اش گمراه نمودن استولي فرد فريبكار كسي است كه نقشه. گويندمي
آوگوستين به . گيرند، در چه گروهي قرار مي»اوهام«و » رؤياها«، »تصوير در آينه«هستند، مانند » كنندوانمود مي«چيزهايي كه 

. ...  نيستيدكنيد كه تصويرتان در آينه بخواهد خود شما باشد؟ كه اين كذب است، زيرا آن، شماتصور نمي«: گويدصورتي پرسشي مي
با اين توضيحات به . ]97همان، : برگرفته از[» هر تصوير، مجسمه يا اثر هنري مشابهي تالش دارد چيزي باشد كه الگويش است

با نفوذ ديدگاه افالطون، تمايزي هميشگي ميان . گوستين مخصوصاً در هنرهاي تجسمي كاربست داردنظر مي رسد كه ديدگاه آ
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بر اين گوستين ساز نوعي دروغگو هستند؛ در واقع آبنابراين، گويي نقاش و مجسمه. رد توجه قرار مي گيرد آن مو22 و اصل21تصوير
:  ناپذير است ولي كذب آنها اجتناب،سازي مطمئناً شامل كذب هستندكند كه هنرهايي نظير نقاشي و مجسمهنكته تأكيد مي

،ها تراژدي،ها نظير كمديتوانيم آثاري انساني صدق، چيزي ديگر، مينظر به اينكه ميل بر كذب يك چيز است و ناتواني بر«
از اين رو كه هر چند . برداران در يك گروه قرار دهيمهاي صامت و چيزهاي ديگر از اين دست را با آثار نقاشان و ديگر گردهنمايش

اين . تواند واقعي باشدهاي كمدي نويسندگان، نميستان انساني نقاشي شده، همانند دا،كند تا ظاهر انسان را وانمايدنقاش تالش مي
 به دنبال كردن اراده  اما از آنجا كه تنها قادر، نيستند، و با هيچ خواستي از جانب خود دروغ نيستند،آثار درصدد آنكه كذب باشند
تمايي اين چيزها فقط تا حدودي . آيدمياي عجيب به بار و از آن رو نتيجه. ... توانند چيز ديگري باشندسازندگانشان هستند، نمي

. وسيله وجود آن باقيمانده غيرحقيقي به حقيقت خود دست يابنده توانند باي كاذب هستند، و فقط ميطور كه تا اندازه همان،اندصادق
برگرفته [»ي نباشد؟ اسبي دروغ، اگر چنانچه اسب در آن تصوير،شود تصويري از يك اسب تصويري صادق باشدچگونه مي] زيرا... [
.               ]Tatarkiewicz،1999: 65:از

ناپذير بداند، آنها را با نقاشي مقايسه آگوستين حتي براي آنكه برخي هنرهاي ديگر نظير تراژدي و كمدي را نيز در واجد كذب اجتناب
چيزي موهوم است؛ ) و البته نيست(نمايد سته ميرسد، چون شكمضافاً آنكه، پارويي كه در آب شكسته به نظر مي. مقايسه مي كند

توان آن را صرفاً يك توهم در صورتي كه، بازنمايي تصويري يك انسان در نقاشي يا عكاسي لزوماً غيرانسان است، و بنابراين، نمي
دهد كه چيزي، به بودن  بودن موقعي رخ ميآميز، آن چيزي كه بايد كذب باشد، كذب نيست، چونكه كذباي تناقضبه گونه. دانست

تر، بازنمايي هنري، خودِ آن شيئي كه بازنموده شده است،  به بياني ساده.]Beardsley،1975: 97[چيزي تمايل داشته باشد كه نيست 
 در واقع .ناپذير استنمايد، ولي كذب آن اجتنابنيست، و بنابراين از سنخ توهم محض نيست و با آنكه به نظر واجد كذب مي

» ناپذيركذب اجتناب«او از. ناميممي» ديالكتيك اثر هنري«ستين شناختي عميق از آن چيزي را داشت كه ما محتمالً آن را منش آگو
ترين بازنمايي از واقعيت در نقاشي يا حتي صحيح.  وجود داشته باشدتواندنمي» اثر هنري صادق«گويد و معتقد است كه سخن مي
 اثر هنري ،اثر هنري بدون كذب و دروغ. شودبرداري مياي است كه گردهه شدت متفاوت از آن پديده مطمئناً چيزي ب،سازيمجسمه

دادن خود با كلِ هنر ناكام دادن خود با كذب يك اثر هنري توفيقي نيابيم، در آشتيبنابراين، اگر ما در آشتي. حقيقي نخواهد بود
اي  ماهيت كذب يك اثر هنري را درك كنيم و تنها بدان به عنوان نسخه و پديدهبه عبارت ديگر، اگر نتوانيم چگونگي و. ايممانده

.نفسه مورد تأمل قرار دهيم قادر نخواهيم بود اثر هنري را في،وابسته به چيزي ديگر بيانديشيم

گيري نتيجه
اسي افالطوني او جدا دانست؛ در نظر شنتوان از الهيات و معرفتگوستين را نميشناسي و فلسفه هنر آطور كه آمد، زيباييهمان

در الهيات آگوستيني طبيعت از آن . شودآگوستين، هنر مشتاق زيبايي است، و زيبايي خود از هارموني، عدد، مقياس و وحدت ناشي مي
همانا محاكات تنها راه رسيدن هنر به زيبايي نيز . رو زيباست كه در نظم خود سعي دارد شباهت مقدس مسيح به خدا را محاكات كند

نتيجه آنكه، هنري كه بيش از بقيه از عدد و مقياس و وحدت نصيبي . اين شباهت در پرتو ايجاد نظمي عددي و هارمونيك است
گيرد؛ موسيقي بندي آگوستين از هنرها، برفراز ديگر هنرها قرار ميداشته باشد، به اين شباهت مقدس نزديك تر بوده، و لذا در دسته

سازي نيز كه به كمترين ميزان خود از نظم عددي شود؛ نقاشي و مجسمهكند و معماري در رده ديگر واقع ميا كسب مياولين رتبه ر
 تفسير و تأويل نظم عددي موجود در آثار هنري خود معادل آشكارگي همچنين،. گيرندهاي آخر قرار ميرتبهبرند، در ميو ريتم بهره

. محاكات مقدس است

خطر هنرهاي تجسمي، كه . 23گران است كه توجه مؤمنان به هنرهاي بازنمايانه آنان را از عهدِ ازلي با خدا غافل نمايدگوستين نآ
از اين گذشته، اين هنرها واجد كذب نيز هستند؛ ولي كذب آنها . دهند، دو چندان استكمتر به تفسير و تأويلِ نظمِ عددي تن مي

بايد گفت . ياد شد» ماهيت ديالكتيك آثار هنري«اي است كه در اين نوشتار از آن به هنده ويژگيداين خود نشان. ناپذير استجتناب
به ذهن متبادر كرده، گويي وابسته به غير از خود كند؛ از يك سو، چيزي خارج از خود را  را آشكار ميدوگانهمنشي »  نماييـباز«كه 
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» تصوير«شده است؛ مگر نه آنكه شرط وجودي مستقل از ابژة بازنمودهي است كه »24نمود«است، از دگر سو، وجودش مديون 
بنابراين، اثر هنري بازنمايانه .  آن وابسته استحقيقيغير يك اثر هنري به نيمه وجوداست؟ به بياني ديگر، » ارائه«و » نمود«همان 

: به قول گادامر. خود است» نمود«را مديون شكند، نيست، بلكه در استقاللي نسبي وجودوابسته به طبيعت و آنچه محاكات مي
. ]Gadamer،2006: 115[» روش هستي يك اثر هنري است) Darstellung ("نمود"بايد بدانيم كه «

گيري داند ــ چيزي كه با شكلگوستين هرگز اثر هنري را صاحب خودپايندگي و استقاللي محض نميپر واضح است كه آ
در . داندولي او با برگذشتن از افالطون آن را وابسته محض به طبيعت نيز نمي. شودسوم كانت محقق ميشناسي و با نقد زيبايي
كند؛ از همين هم به استقالل نسبي آن توجه دارد، و هم رابطه آن با جهان پيرامون را حفظ مي» ماهيت ديالكتيك اثر هنري«واقع، 

كشد، ولي هرگز به تمامي منكر آن ت خودپايندگي اثر هنري را به چالش ميجامعي» بازـ نمايي«و » محاكات«روست كه انگاره 
. خواهد بود» خودپايندگي هنر«گوستين در اين باب جايگاهي درخور اعتنا در تاريخ بنابراين، ديدگاه آ. شودنمي

يافت با  كه با قوت ايمان وي فزوني ميدوباره، آوگوستين با اظهار نگراني از خطر موجود در هنر، مخصوصاً در هنرهاي بازنمايانه ــ
جاي آن ه داند و برا كاركردي ويژه براي هنر نمي» محاكات« همچنين ديديم كه او .گيرد فلوطين در نظر داشت، فاصله ميآنچه

ي گريزي از سازولي همچنين، او اين واقعيت را كه هنرهايي چون نقاشي و مجسمه. دهدرا قرار مي» زيبايي«مفهومي ارزشي، يعني 
دهنده آن است كه او وجود كذب گوستيني، اين نشانبا مدنظر قراردادن شيوه تفسيري آ. پذيردندارند، مي»  نماييباز«و » محاكات«

سنت تفسيري آوگوستيني بر پايه ،طور كه آمدهمان. داندناپذير هنرهاي بازنمايانه را با شيوة تأويلي خويش هماهنگ نمياجتناب
تواند مبناي به عبارت ديگر، ماهيت ديالكتيك آثارِ هنريِ بازنمايانه، خود مي. نظم عددي و محاكاتِ شباهتِ مقدس استتفسير 

يكي از عوامل مهمي كه مخاطب را با آثار هنري، مخصوصاً آثار تجسمي، درگير كرده، و . مذهبي باشدتفسيري متفاوت، و گاه، غير
رسد، گرچه بنابراين به نظر مي. ناپذير آنها استشود، همين ويژگي ديالكتيك و وجود كذب اجتنابتوليدكننده تفاسيري براي آنها مي

شود، ولي او در آثار اولية خود گوستين از آبشخور الهيات مسيحي و فلسفه افالطوني و نوافالطوني سيراب ميكليات نظرية هنر آ
.شناسي هنر و تفسير و تأويل آثار هنري رهنمون كندتفاوت از هستيهايي متواند ما را به گسترههايي دارد كه ميگزاره

هانوشتپي
هايي است كه مخصوصـاً نتيجـة نقـد سـوم كانـت، نقـد قـوة حكـم، و         از جمله ديدگاه) autonomy of art(استقالل يا خودپايندگي هنر .1

همچون رياضيات  (هاي زندگي بشري نظير علوم نظري       صهاز اين منظر، گسترة هنر از ديگر عر       . هاي اخالف رومانتيك كانت است    ديدگاه
شود، لـيكن در نگـاهي   گرچه نظرية خودپايندگي هنر در دوران مدرن مطرح مي       . مستقل است ) نظير اخالق و سياست   (و عملي   ) و فيزيك 

ط آن با ديگر شئونات زندگي از يـك  گوستين را در مورد جايگاه هنر و ارتباپردازان همچون ارسطو و آتوان ديدگاه برخي نظريه   تاريخي مي 
.   سو، و استقالل نسبي آن و توجه به بعد دروني اثر هنر از دگر سو، در رابطه با اين نظريه مورد توجه قرار داد

2.re-presentation

3.Aurelius Augustinus

4.rhetoric

5.St. Ambroise

. ته است كه منبع اصلي آنها نيز همان اعترافات اوست، همچنين رگوستين به تشريح سخن رفدر كتب متعددي درباره زندگي و زمانه آ.6
.23-1384:33؛ كرشنتزو، 45-1379:49مجتهدي، : به. ك

هاي فكري پيشامسيحي خود كردند كه اگر به سنتها گمان ميدر آن زمان امپراتوري روم از درون و بيرون رو به زوال بود، و رومي.7
آوگوستين در . كردندهاي مسيحي مختلف سر برآورده و وحدت مسيحيان را تهديد مياز دگر سو، فرقه. بازگردند، جاودانه خواهند ماند

چنين مقطعي، با آثار خويش، مخصوصاً شهر خدا به موضع نظري مسيحيان استحكام بخشيد، و تالش كرد وحدت كالم را، با دفاع از 
او در شهر خدا از . پاشيدگي اصول اعتقادي مسيحيان شودده و مانع ازهمافكار رسمي كليسا، يعني مجمع مقدس مسيحيان، افزايش دا
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برپايي و حفظ ) و نهاد كليسا(هدف مسيحيت . كنداي الهي صحبت ميجامعه خاكي و مدينه ضاله در مقابل مدينه فاضله خدايي و جامعه
. ك. براي توضيحات بيشتر ر. (شودي نفس تضمين مياي بقا و سعادت اخرومدينه فاضله خدايي و ملكوت آسمان است و در چنين جامعه

).39-1379:45مجتهدي، : به

.39-1384:46كراوس، : به. ك. درباره چگونگي اين تحول، مخصوصاً در هنر ر.8

ل براي شرحي مفص. توجهي نموده استخطابه اشارات قابلبه فن) De Doctrina Christiana(او در دفتر چهارم از در آموزه مسيحيت .9
Fulkerson،1985: 108-111: به. ك. از آن ر

10.fine arts

هاي متعددي وجود دارد كه اساس مفهوم زيبايي با آنها توضيح داده شده است و سعي گانهشناسي قرون وسطي سهدر تاريخ زيبايي.11
ها متوجه توضيح و گانهگر اين سهكاركرد دي. بدست دهند» خلق الهي«و عالم هستي به مثابه » زيبايي وجود«دارند تفسيري فلسفي از 

ه بندي مشخص و دقيقي نبودند و بها تا زمان فلسفه اسكوالستيك داراي طبقهگانهناگفته نماند كه، اين سه. است» خوبي«تفسير 
.45-1384:66اكو، : به. ك. ر. كردكارگيري آنها تا قرن سيزدهم نظم معيني را دنبال نمي

12.Book of Wisdom

 به 377جمهوري، كتاب دوم پاره : به. ك.  هنر براي جامعه آرماني افالطوني، و نقد شعر و هنر از ديدگاه او، مخصوصاً رباب خطردر.13
 .608 تا 595، و كتاب دهم پاره 403 تا 386بعد، كتاب سوم پاره 

14.dēmiurgos مركب است از dēmios و » عام« به معنايergon معناي صورت تركيبي آن اين بنابر. »كار«و » عمل« به معناي
پرسه افالطون در هم). 1385:418صليبا، (دهد است كه با دست كاري را انجام مي» آفريدگاري«يا » كننده در طريق عامعمل«

اي يگانه و از پيش موجود، يعني داند؛ به زعم افالطون، صانع جهان را از روي انگارهرا علت فاعلي عالم محسوس مي» صانع«تيمائوس 
اورگوس همچون خداي اديان ابراهيمي بنابراين دمي). 71-72: 1379ضيمران، (سازد مي) mimēsis(، با كنش محاكات eidos/يدوسا

.كنداز عدم خلق نمي

15.image-making

16.appearance-making

17.Soliloquies

18.Reasen

19.the false

20.the fallacious

21.image

22.original

گوستين صورتي اخالقي، تربيتي و مذهبي يافت؛ او شعر را كذب، غيرشگذاري هنر در نزد آبا گذشت زمان معيارهاي قضاوت و ارز.23
 Tatarkiewicz،1999: 56-7: به. ك. ر. كرداخالقي توصيف ميضروري و غير

24.presentation
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