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 هنرآفرینیزیبایی و  صدرا دربارۀ بازسازی دیدگاه مال
 

 1رضا اکبری
 (42/40/2931یی: تاریخ پذیرش نها -10/42/2931)تاریخ دریافت مقاله: 

 
 چکیده

سینا دربارۀ نحووۀ ادرا  وحودو و رتورو و     صدرا به حکم فلسفی ابن توجه مال
وحدو وجود، اشتداد وجود، مسواوتت    رارگیری اصولی همچون اصالت وجود، به

زیبایی به اصوولی   سبب شده است ره مال صدرا در عرصۀ صفاو رمالی و وجود
بدون نوام بوردن    ، و اشتداد زیبایی، اگرچهوحدو زیبایی  همچون اصالت زیبایی،

 ها و توجه به رابطۀ صدرا از انسانشناسی مال  بند گردد. سنخ پای ،ها صریح از آن
دهود روه از چهوار سونخ      بوه موا موی   سنخیت میان علت و معلول این اجوازه را  

موال صودرا را بازسوازی رنویم. هنور       رینی سخن بگوییم و دیدگاه نانوشتۀآفهنر
و شویطانی   ،غضبی  نماهای شهوی،هنر الهی است و در رنار آن هنر اًواتعی صرف

ی نقش و شیطان ،غضبی  ترار دارد. در گرفتار آمدن انسان در هنرنماهای شهوی،
 منزلوۀ  عامل بیرونوی، و تووۀ واهموه بوه     منزلۀ اصلی بر عهدۀ وساوس شیطانی به

 است. عامل درونی

 شهوی هنرنُمای غضبی، هنرنُمای شیطانی، هنرنُمای  ی،اله هنر زیبایی،  صدرا، مال :ها کلیدواژه
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 درآمد. 1

شناسی مداخل جدیدی را بورای مواجهوه   صدرا به مدد اصولی ابداعی در عرصۀ وجود مال
 شناسوی  و جهوان  شناسوی،  انسوان   شناسی،هایی همچون خدا با مسائل مختلف در ساحت

شتداد وجود از جملوۀ اصوولی   ا  وحدو وجود،  گشوده است. اصولی همچون اصالت وجود،
رارهوای جدیود را بوه موا      در مواجهه با مسائل گونواگون راه  ها آنرارگیری  هستند ره به

اصوول اسوتفاده رورده و برخوی از     ایون  نمایاند. مال صدرا خود در برخوی از مووارد از    می
حول رورده    ها سوردرگم مانوده بودنود    آنمعضالو فلسفی را ره پیشینیان در برخورد با 

رمونوه   ابون  معوروف  رار مال صدرا در پاسخ به شبهۀ ت. برخی از این موارد همچون راهاس
تووان بوه    بسیار مشهور است. یکی از مسائلی ره مال صدرا به آن پرداخته اما هنوز هم می

هنر است. بوا   زیبایی و را مورد واراوی ترار داد مسئلۀاز آن مدد اصول او ابعاد جدیدتری 
وجود مساوق صفاو رموالی از جملوه زیبوایی     ها آنیی ره بر اساس توجه به اصول صدرا

حاضور   شود ره نوشوتۀ  ول جدیدی استخراج میو هنر اص شناسی زیبایی عرصۀدر  ،است
 در این مقاله برای نیل بوه مطلوو ،  اشاره داشته باشد.  ها آنای از  رند به گوشه تالش می

توأثیری روه در     شوود؛  اشواره موی   صودرا  فلسفۀ موال  در رل شارلۀ سینا ابنابتدا به تأثیر 
گواه بوه مبوانی     آن خووبی مشوهود اسوت.    و هنر نیز بوه نظریاو مال صدرا در مورد زیبایی 

ای گوذرا خوواهیم    ل اسوت اشواره  او مبتنی بر آن اصو شناسی فلسفی مال صدرا ره زیبایی
موال    وحدو زیبایی، اشوتداد زیبوایی،    سپس به مباحتی از تبیل اصالت زیبایی، داشت.

پردازیم. روش  و زیبایی می هنرآفرینی و رابطۀ  از زیبایی، انسانزیبایی، چگونگی شناخت 
آن دسوته از   ما در این مقاله آن است ره با مراجعه به آثار مختلوف موال صودرا خاوصواً    

و در  های مرتبط را اسوتخراج رنویم   عبارو شود توجه می ها آنتر به  رم آثاری ره معموالً
بپوردازیم. در بخوش پایوانی     هوا  آنو به تحلیول   مند در رنار هم ترار دهیم امای نظ شبکه

 ر اصوول صودرایی نظریوۀ   مقاله تالش شده است ره در خاوص اتسوام هنور بوا تکیوه بو     
 2سازی گردد.مالصدرا باز

                                                           
ای روه   موال صودرا بوه جوز مقالوه      نکته را باید تذرر داد ره دربارۀ مسئلۀ زیبایی و هنر در اندیشۀ. این 2

دو اثر ارزشمند دیگر نیز وجوود   ،همین تلم منتشر شده و در بخش منابع آمده است سویتر از  پیش
و رسوالۀ   ،مال صودرا بوه روایوت موا    ارزشمند آتای زهیر انااریان در بخش انتهایی رتا   ند. مقالۀدار

ده دفاع ش )ع(شناسی مال صدرا ره در دانشگاه امام صادق زیبایی دربارۀ نژاد درتری حجةاالسالم هاشم
سوینا   ابون  شناسی زیبایی دربارۀه به رار ارزشمند آتای هادی ربیعی، گرچ توان نسبت است. البته نمی

 .توجه بود دفاع شده بی )ع(در دانشگاه امام صادقارشد  نامۀ رارشناسی است و در تالب پایان



 19  زیبایی و هنرآفرینی بازسازی دیدگاه مالصدرا دربارۀ

Reconstruction of Mull Sadra's View on Beauty and Art 

 

 فلسفۀ مال صدراکلی  در شاکلۀ سینا ابننقش . 2

شوناخت موا از    دربوارۀ  سوینا  ابنرا یک حکم  فلسفۀ مال صدراشاید بتوان گفت ره محور 
وحدو و رترو میان  تعامل ادراری ما با دربارۀ سینا ابندهد.  وحدو و رترو تشکیل می

رتورو.   و مقام تعریف وحودو و  ،حدو و رترونهد: مقام آشنایی ما با و فرق میدو مقام 
بوا رتورو و وحودو     ،تعقول  ۀتخیل به مرتبو  ۀام نخست انسان در یک سیر از مرتبدر مق
بور   شناسود و سوپس وحودو را    تخیل رترو را می توۀشود به این صورو ره با  ا میآشن
و  ،تخیول انسوان   ۀتوو  رو نوزد لوذا رتو   یابود.  رترو، با عقل در می ۀشد مفهوم تخیل ۀپای

اموا در مقوام تعریوف ایون دو مفهووم، مسوئله        تر است. عقل انسان روشن ۀوحدو نزد تو
رترو تعریوف   ۀبدیهی است و اگر هم بر پایفهومی وحدو م ،معکوس است. در این مقام

 2.وحدو تعریف عقلی اسوت  ۀ. اما تعریف رترو بر پایشود تعریفی تنبیهی خواهد بود می
تخیول در مقوام آشونایی ماوادی       ۀتفاوو ماداق و مفهوم است. تو تفاوو این دو مقام

ولوی در   ؛شوود  واهمه ساخته موی  ۀمفهومی جزئی از رترو به مدد تو یابد و رترو را می
 ۀآن را بور پایو   سواس است و بر ایون ا مقام دوم عقل در صدد شناخت مفهوم رلی رترو 

 رند. مفهوم وحدو تعریف می
 ،چه توجه مال صدرا را به خود جلب ررده مقوام نخسوت اسوت. در مقوام نخسوت      آن

ادرا  با نوعی حررت از تخیل به سوی عقل همراه شوده اسوت. رتورو در مرتبوه نوازل       
بواالتر   ۀادرا  وحدو در مرتبو  ساز  و این ادرا  زمینه ،شود نی تخیل در  میادرا  یع
تخیل گذر رورده و   ۀواند وحدو را در  رند ره از مرتبت انسانی می عقل است. ۀیعنی تو
روی  اشوتداد تووای ادرا   ادرا  وحودو در گورو    ،عقل رسیده باشد. به بیان دیگر ۀبه مرتب

 ۀروه در مرتبو   خیل است با رتورو موأنوس اسوت و آن   ت ۀانسان است. انسانی ره در مرتب

                                                           
 چنین است: شفادر الهیاو  سینا ابنعبارو . 2

و  ةأن تکون الوحود   أعرف عند عقولنا و یشبه ةتخیلنا و الوحدأیضا أعرف عند  ةیشبه أن تکون الکتر»
نعقلها من غیر مبدأ لتاوورها   ةنتخیلها أوال، و الوحد ةمن األمور التي نتاورها بدیا، لکن الکتر ةالکتر

تؤخوذ    تعریفوا عقلیوا، و هنالوک    ةبالوحود  ةثم یکون تعریفنا الکتور   إن ران و ال بد فخیالي؛  عقلي، بل
تنبیها یستعمل فیه المذهب  ةبالکتر ةبذاتها و من أوائل التاور، و یکون تعریفنا الوحد ةاورمت ةالوحد

 [.241، ص2]« الخیالي لنومئ إلى معقول عندنا ال نتاوره حاضرا في الذهن.
 در فالسفه و متکلمان بعود از او خاوصواً   سینا ابناین عبارو مشهور  دربارۀدر خاوص نزاع تاریخی 

-11ص، 9الدین دوانی و مالصدرا نوک:   تفتازانی، صدرالدین دشتکی، جالل  رجانی،میر سیدشریف ج
09. 
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. چنین فردی از مقوام رتورو عبوور رورده و     باشد می ادرا  عقلی است با وحدو مأنوس
تواند مراحل بواالی   دروغ نیست ولی نمی گرچهرترو  رند. در نظر او وحدو را در  می
ه عینووک تخیوول اسووت روو برآمووده از رتووروادرا   2مووا روشوون رنوود. حقیقووت را بوورای

تموایز  را م اشویا آورد و  را نیز به حسا  می موجوداو ی مضاف  ناشی از مقایسۀها نیستی
نهود.   موی  تری از واتعیت در اختیار ما سازد. اما این ادرا  عقلی است ره تاویر دتی  می

وحودو را   ،و در مقوام خوود  اسوت. ا ای نازل بوده  سازی رار توه یابد ره رترو عقل در می
داند ره نیستی تحق  ندارد تا تمایز بسوازد. در ایون مقوام     ند. عقل میبی اصل واتعیت می

 شود.   وحدو و پُری در  می صرفاً
 

 زیبایی و هنر مبانی فلسفی مال صدرا در باب. 3

در تاریخ فلسفه مورد پذیرش بوده توجه رنیم محوریت این دیودگاه  ره اگر به چند نکته 
 قود بودنود   فیلسووفان معت  روه  ایون نخسوت   شوود.  فهوم موی   فلسفۀ مال صدرادر  سینا ابن

سرزمین ماهیوت هموان جوایی اسوت روه گورد رتورو بور          .ره ماهیت متار رترو است
هوم   هم در مقام ماوادی ،   ،ماهیاو است. تفاوو ماهیاو ذاتی  خیزد. اختالف داشتنْ می

دار و هم در مقام اجناس مشهود است. در مقابل، فیلسوفان وجود را برخور ،در مقام انواع
وجوود در   1.از مفهومی واحود تلقوی رورده و حکوم بوه اشوترا  معنووی آن داده بودنود        

در چنوین   را فلسوفه شوود. موال صودرا     راربردهای مختلف خود به یک معنا استفاده موی 
در اختیار مال صدرا نهاده بود خطور این مطلوب   سینا ابنفضایی آموخته بود. با اصلی ره 
تخیول روه    تووۀ در  ماهیواو بوه عنووان اموور رتیور بوا       به ذهن او بسیار طبیعی بوود:  

بوین   عقول روه وحودو    تووۀ شود و در  معنای واحد وجود با  بین است حاصل می رترو
 9گردد. است ممکن می

                                                           
جا تعبیری دارد ره به اعتبار استادی وی نسبت به مال صدرا تابل تأمل است. او بیوان   داماد در اینمیر .2

نقص و معودن   وجود است؛ و رترو سرچشمۀ  رند ره: وحدو ینبوع رمال و منبع خیر و مساوق می
 . تسمت اخیر سخن او در پیوند میان رترو و نقص مهم است.[14، ص23]  قاان و متار شرّیتن
 .121، ص9، ج0؛ 21، ص2، ج6؛ 90، ص2:   برای نمونه نک .1
تخیل ذهن با ماهیاو به عنوان امور رتیور   توۀفهمی نشود. مقام  توجه داشته باشید ره این مطلب رج .9

شود. این مطلوب بوه معنوای نفوی      این مقام به مدد حس حاصل میشود ره البته وصول به  آشنا می
ادرا   ۀهای اولیو  از آشنایی ذهن با ماهیاو در مرتبۀ تخیل، در الیهادرا  عقلی ماهیاو نیست. پس 

گوردد روشون    تور موی   شوند. ولی هر چوه عقول تووی    عقلی نیز ماهیاو به عنوان امور رلی ادرا  می
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دانود. او   این چنین بود ره مال صدرا مطلبی را رشف ررد روه آن را الهوام ربوانی موی    
اموا   2دانست اصیل می الوجود او ممکندر موجود ها را صدا با میرداماد و دوانی ماهیت هم

ره اصالت دارد. او فهمیود   تخطا بوده و این وجود اسبر  ره 1ناگاه به الهام ربانی دریافت
و عینک تخیل رهوزن عقول او شوده اسوت. ادرا       مراتب نازل ادرا  گرفتار آمدهدر  ره

ازل نسوبت بوه   ای نو  تخیل ره توه توۀبه مدد چون  ،ماهیاو ادرا  نازلی از واتعیت است
شود حاصل شده است. او به این نتیجه رسید ره اگر عقل را حوارم بور    عقل محسو  می

 بلکه وجود خواهد بود. ،شناخت واتعیت بدانیم امر اصیل نه ماهیت
ره ماهیاو رتیر هستند به رترو وجوداو تائل شد؟ در ایون   گونه همانتوان  آیا نمی

تووان   آیا نموی  ،رند؟ از سوی دیگر را دوا میصورو حررت از ماهیت به وجود چه دردی 
عقل نهاد؟ مال صدرا تأمل ررد  ۀائل شد و در  این وحدو را بر عهدبه وحدو ماهیاو ت

و بوه معنوای پوذیرش    ااز سوویی وحودو ماهیو    و دریافت ره چنین اموری امکان ندارد.
روه انتوزاع    شناختی با توجه به اصلی معرفت ،دیگر یانقال  در ذاو ماهیاو است. از سو

تووان پوذیرفت روه     نموی  9،دهود  نمیاجازه مفهوم واحد را از امور متباین بما هی متباین 
مفهوم واحد وجود از حقای  متباین وجود انتزاع شوده باشود. لوذا حرروت موال صودرا از       
اصالت ماهیت به اصالت وجود در دل خود وحدو وجود را نیز دارا بود. ایون حقیقوت بوا    

ی ره مال صدرا برای اثباو اصالت وجود برای دیگران )و نه برای خودش( ا مراجعه به ادله
دلیول مبتنوی بور     اثبواو اصوالت وجوود    ۀترین ادل شود. یکی از مهم وشن میمهیا ررده ر

موال   .[21-20، ص29] حررت است ره یکی از مبانی آن پوذیرش وحودو وجوود اسوت    
فاسد محاوور شودن    ۀاره به الزمبر مبنای رترو ذاتی ماهیاو و با اش صدرا در این دلیل

 گیورد.  امور نامتناهی بین دو حاصر، اصالت ماهیت را باطل و اصالت وجود را نتیجوه موی  
مطور    هموین الزم نادرسوت  سؤال اساسی این است ره آیوا بوا پوذیرش اصوالت وجوود      

شود؟ پاسخ آن است ره به دلیل واحد بوودن وجوود در عوالم واتوع ایون اشوکال بور         نمی
ره ماهیواو هسوتند    گونه هماند وارد نیست. اگر وجوداو امور متباین بودند اصالت وجو

                                                                                                                                        
به حمل اولی ذاتی ماهیت هستند و بوه حمول شوایع     آشناست صرفاً ها شود ره ماهیاتی ره با آن می

 صناعی چیزی جز وجود تحق  ندارد.
، 190،191، ص 21؛ 60، 16، 12، 14-03، 91-90، ص20  داماد بورای نمونوه نوک:   دربارۀ نظریۀ میر .2

 .291، ص1  :  دیدگاه دوانی برای نمونه نک . دربارۀ190، 196
 .03، ص2، ج21؛ 29، ص 22؛ 10-16صص  ،24:   برای نمونه نک. 1
 .111ص، 2، ج21 ؛200، ص1 :  برای نمونه نک. 9
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داو این اشوکال  ولی به دلیل عدم تباین وجو ،اشکال مذرور بر اصالت وجود هم وارد بود
یی این استدالل در جوایی  آگونه ره مشهود است رار همانیی ندارد. آبر اصالت وجود رار

اشیم و این همان مطلبی است ره مورد اشاره تورار  است ره ما وحدو وجود را پذیرفته ب
وحودو وجوود را نیوز     ۀنظریو  ،اصالت وجود ۀمالصدرا در دل نظری ره اینگرفت مبنی بر 
 پذیرفته بود.

محور است بوه اصوالت وجوود روه      رتروچنین بود ره مال صدرا از اصالت ماهیت ره 
او وجوود را در عوالم مواده    . این عبور با اصول او سازگار بوود  محور است گذر ررد. وحدو
نازل  ۀبر این اساس تخیل ره مرتب 2ر تلقی ررده بود ره حررتی استکمالی دارد.عین تغیّ

 عالی ادرا  اسوت مربووط   ۀل ره مرتبو عق ،ادرا  است مربوط به مراتب نازل وجود فرد
عوالی الزم اسوت سویری     ۀاست. هر فردی برای وصول به مرتب به مراتب عالی وجود فرد

اد نیازمند توجوه ادراروی بوه اموور، ابتهوال بوه درگواه        اشتدادی را طی رند ره این اشتد
و  ،گوش فرادادن به الهاماو فرشوتگان  رماو،دوری از محخداوند، انجام رارهای شایسته، 
دید و به همین  ود حاصل میمال صدرا این امور را در خ 1.پرهیز از وساوس شیطانی است

شویطانی و خوود را    ۀالهام ربوانی تلقوی رورد و نوه وسوسو      ه بودچه را ره دریافت روی آن
بین نهاده و حقای  را از افقی بواالتر در    ده یافت ره تدم در وادی عقل وحدوشتر رامل
 رند. می

محوور نبوود.    وحودو هم  محوری وجود در نخستین حررت مال صدرا رامالً اما وحدو
 پوذیرفت روه بور اسواس آن وجوود      تشوکیک وجوود را    ۀنظریدر نخستین گام، مال صدرا 

ای ره به وحدو در رترو و رترو در وحودو مشوهور    در عین وحدو رتیر است؛ نظریه
طبیعی است. حررت یک امر متال است و این موا هسوتیم    این مطلب رامالً شده است.

 رنویم. حرروت موال صودرا      موی  های معرفتی خوود اعتبوار   ره مقاطع آن را به فراخور نیاز

 محووری حررتوی دائموی و بوه فراخوور اسوتکمال وجوودی او         وری به وحدومح از رترو

  محووری  ه سووی وحودو  محووری صورف بو    ت. در این حررت مال صدرا از رتورو بوده اس

 ی اسوت  در حال استکمال بوده است ولی به دلیل ذاو حررت ره امری متال و تودریج 

محووری   ه بوه وحودو  محوری صرف بوه ناگوا   توان از رترو و طفره در آن محال است نمی

                                                           
 .16ص ،21؛ 290، ص26:   برای نمونه نک .2
برای نمونه در خاوص برخی از مواردی ره مالصدرا بورای اشوتداد صوحیح انسوان در مسویری روه        .1

 .119، ص3، ج10، ص0ج، 21؛ 219، ص20؛ 061، ص24:   خداوند برای او در نظر گرفته نک
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 صرف تدم نهاد. در اعتبار معرفتی ما نسبت به سیر موال صودرا یوک واسوطه وجوود دارد      

وحودو تشوکیکی    ۀه ررده اسوت و آن واسوطه هموان نظریو    ره مال صدرا نیز به آن اشار
 2است.

 انگاری صرف نیز سوخن گفتوه اسوت. در ایون مقوام جوز یوک         ا از وحدواما مال صدر
 شود در واتوع شوؤون خداونود     چه غیر خدا تلقی می دارد و هر آنوجود و موجود تحق  ن
 ای را متووذرر شووده رووه توجووه بووه آن مووا را بووه  مووال صوودرا نکتووه در مقووام فعوول اسووت.

 دهود روه موادامی     رساند. او در جایی توذرر موی   تری از سیر مال صدرا می شناخت عمی 
 رلوی در  رنود بلکوه     ره انسان در بدن گرفتار است تادر نیسوت روه رلوی را بموا هوو     

شوود   رلی بما هو رلی هنگامی در  موی  1.ادرا  او از رلیت همراه شوبی از رترو است
 ره فرد به مقام خلع رسیده باشد و با جدا سواختن نفوس از تودبیر بودن بتوانود رلوی را       

 تووان فهوم رورد.     ای دیگر نیوز موی   بما هو رلی در  رند. این سخن مال صدرا را به گونه
  ،می ره انسان گرفتار تودبیر بودن اسوت ادرا  او هموراه شووبی از رتورو اسوت       تا هنگا

 چون رلی بما هو رلی واحود اسوت و رترتوی نودارد. رسوی روه در مسویر اسوتکمالی از         
 تخیل گذر ررده و به مقام عقل رسیده تا هنگامی روه تعلو  تودبیری بوه بودن دارد بوه       

 راه تخیول و   ۀاو در میانو  ،حرروت اتاوال   خواطر مقام عقل رامل نایل نشوده اسوت. بوه    
 شوود. در چنوین جایگواهی اسوت      عقل ترار دارد ره از تخیل دور و به عقل نزدیوک موی  
 رنود و ایون هموان چیوزی اسوت روه        ره انسان وحدو را در شوبی از رتورو در  موی  

ا توانسته بوه مقوام   برای مال صدرا در مقام فهم وجود رخ داده است. هنگامی ره مال صدر
وحودو شخاوی را پذیرفتوه     ۀحدو تشکیکی را رنوار نهواده و نظریو   و ۀسد نظریخلع بر
 است.

گور  پردازی را با مقام واتعیت خلط رنیم. مال صدرا متل هر انسان دی نباید مقام نظریه
تخیل در او غالب است و گواه بوه    توۀ ،عالم ماده ارتباط با ۀاطواری دارد. گاه به دلیل غلب
عاتله در او غالب است و گواه نیوز در مقوام خلوع اسوت و       توۀتر دلیل اشتغال به امور واال

                                                           
 .02، ص 2، ج21:   آورده است. نک اسفارمال صدرا توضیحاو الزم را در این مورد در جلد اول . 2
د ولی در نهایوت بوه نووعی بوا او     اشکاالتی بر آن دار این مطلب نظریۀ دوانی است ره مال صدرا گرچه .1

تعقل، با اناراف تام نفس از  ن درجۀباالتری رند ره تعقل درجاتی دارد و شود و بیان می سخن می هم
عن اناراف النفس عن عالم  ةالموو إن ران عبار»شود. عبارو مال صدرا چنین است:  بدن حاصل می

فال بد منه في رل تعقل و إدراك لمعقول لکن التعقل التام للمعقوالو یلزمه االناراف التام و  ةالطبیع
 [.940، ص1، ج21]  .«التعقل الناتص یلزمه االناراف الناتص
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سوه   2ادرا  او غلبه دارد. این سوه سونخ ادرا    ، برعقل بما هو عقل فارغ از شو  تخیل
واتعیت  ولی واالترین ادرا  است خود صادقمرتبه از ادرا  هستند ره هر یک در مقام 

گامی است ره فرد در مقام عقول بموا   هن ررد حکمتوان به تطاب  رامل آن با عالم  ره می
 ۀموضوعیت دارد. روشن اسوت روه مرتبو    خود فرد نیز ،در این مقام ،تازه 1.هو عقل باشد

های دیگر باالتر است و لذا ادرا  او در مقام عقول بموا هوو     وجودی انسان رامل از انسان
نودی از عقول   م های دیگر بوه میوزان بهوره    اما در انسان عقل تطاب  رامل با واتعیت دارد

 .تطاب  ادرا  با عالم حاصل خواهد بود
ی داشوته باشود.   سوطح  طبیعی است ره مال صودرا نظریواو سوه    رامالً ،بر این اساس

بین او هموراه شوو     و غلبه داشته، سطحی ره نگاه وحدوبین بر ا سطحی ره نگاه رترو
بایود   نیوز  خیور بین بر او غالب بوده است. در مقام ا و سطحی ره نگاه وحدو ،رترو بوده

گیورد بلکوه فورد پوس از      پردازی در مقام خلع صورو نموی  توجه داشته باشیم ره نظریه
 ،بوه هموین دلیول   . رند بندی می های خود را صورو یافتهو شروع مجدد تدبیر بدن خلع، 

رتورو جایگواهی    تا از رتورو فوارغ باشویم    چه تالش هم شودپردازی هر در مقام نظریه
 تر از مورد دوم است. گاه رترو در مقام اخیر رمجای گرچه ؛خواهد داشت
زیبوایی نیوز    بوارۀ صودرا در  طوالنی را ذرر رردیم تا روشن شود روه موال   مطالباین 

های او حکم بوه   تعارض اولیه در برخی دیدگاه ۀنظریاو چندسطحی دارد. نباید با مشاهد
و فهم ررد. به همین خود ا ۀرا باید در چارچو  فلسف فلسفۀ مال صدراتعارض واتعی داد. 
آیود در   مال صودرا موی   ۀزیبایی و هنر در اندیش دربارۀچه در ادامه  آنره دلیل الزم است 
 گفته فهم شود. چارچو  پیش

 
   3اصالت زیبایي. 4

صودرا زیبوایي را    اصالت وجود، متن واتع با هستي پور شوده اسوت. موال     ۀبر اساس نظری
اصوالت  نوزد مالصودرا،   زیبایي نیز اصیل است.  داند و بر این اساس ماداتاً عین وجود مي

                                                           
الزم به ذرراست ره این سه سنخ به اعتبار ما انتخا  شده وگرنه حررت امری متال است ره  مجدداً. 2

 ت مرحله برای آن اعتبار ررد.نهای توان بی می
الوجوود اسوت و نوه در  خداونود      بحث ما در خاوص در  موجوداو ممکنتوجه داشته باشید ره . 1

 متعال.
، 1، و اشوتداد زیبوایی ر. :   وحدو زیبایی  مباحتی همچون اصالت زیبایی، دربارۀ برای توضیح بیشتر .9

 .241-11ص



 13  زیبایی و هنرآفرینی بازسازی دیدگاه مالصدرا دربارۀ

Reconstruction of Mull Sadra's View on Beauty and Art 

 

همان اصالت زیبایي است. او خداوند را منبع جمال مطل  دانسته، جمال مطلو  را   وجود
. او [201، ص22؛ 00، ص21] همان وجود حقیقي یعنوي خداونود تلموداد رورده اسوت     

موال حو    یعنی ج ؛دارد گوید خداوند در باالترین مرتبه، از حیث شرف و جمال، ترار می
اي باالتر از جمال موجوداو واتوع اسوت. بایود از اشوتباه در فهوم پرهیوز رورد.         در مرتبه

برخورداری خداوند از جمال به این معنا نیست ره خداونود جموالي زایود بور ذاو دارد و     
هاست، بلکه او به خوودي خوود داراي جموال اسوت،      این جمال هم باالتر از دیگر زیبایي

 . اصووالت زیبووایي  [291-290، ص 6، ج01، ص1، ج21] تیعنووي عووین زیبووایي اسوو   

گیورد؛ چورا روه صوفاو      الوجود منحار نیست و تمام  موجووداو را در بور موي    در واجب
عوین   (الوجودهوا  الوجوود و ممکون   اعم از واجوب ) ظیر جمال، در تمام موجوداورمالي، ن

 وجود است. 

 حوری اسوت. موال صودرا   شود ره بسیار م جالب توجه در مال صدرا یافت می ۀیک نکت
 روه  ایون چه متن واتع را پر ررده با تمام صفاو رمالی عینیت دارد اما  معتقد است ره آن

رنیم و نه تعابیری متل علم یا زیبوایی بوه    ما برای اشاره به آن از تعبیر وجود استفاده می
 و لوذا  2تور اسوت   گردد ره مفهوم وجود در میان سوایر مفواهیم روشون    این مطلب باز مي

 «وجوود »آورد. اسوتفاده از لفو     استفاده از آن امکان ارتباط با افراد بیشتری را فراهم موی 
ررد تعلیموی و ارتبواطی دارد. در مقوام    ره رارررد معرفتی داشوته باشود روار    بیش از آن

رنیم از تعبیر اصالت  ره از تعبیر اصالت وجود استفاده می گونه همانمعرفت اجازه داریم 
                                                           

دهد ره در مواجهه با وجود، صرفاً وجهی از وجوه یوا حیتیتوی از    مالصدرا در موارد متعدد توضیح می. 2
وجوود   چه تحت عنووان مفهووم   شود، و آن او یا عنوانی از عناوین وجود از سوی ذهن انتزاع میحیتی
از نظور مالصودرا اگور     [.24، ص24؛ 62 ،19، 91-90ص  ،2، ج21] م هموین اموور اسوت   شناسی می

سویم معرفتوی ضوعیف از وجوود حاصول      بخواهیم وجود را از خالل این مفهوم حاصل در ذهون بشنا 
ره در واتع معرفت به وجهی از وجوه وجود است و نه خود وجود. عبوارو   [19، ص2، ج21] شود می

فکل ما یرتسم من الوجود في الونفس و  » چنین است: اسفارجلد اول  91و  90در صفحاو  مال صدرا
 من حیتیاته و عنوانواً  ةمن وجوهه و حیتی الوجود بل وجهاً ةو العموم فهو لیس حقیق ةیعرض له الکلی
اه مقوام توضویح دیودگ    آمده است. او در اسفارترین عبارو مالصدرا در جلد هفتم  واضح«.  من عناوینه

ن الوجود و رماالتوه مون الاوفاو    إ» رند: دانند بیان می موجوداو را دارای ادرا  می عارفان ره همۀ
فکل ما وتع علیوه اسوم    ةو حیتی ء منها عن صاحبه ذاتاً شي ةبعضها لبعض غیر منفک ةمتالزم ةالسبع

اسم الوجود   العام أطل   من الافاو إال أن العرف ةالسبع ةالوجود ال بد و أن یقع علیه أسماء هذه األئم
، 1، ج21] «و العلوم و غیرهموا الحتجوابهم عون االطوالع علیهوا.       ةعلى بعض األجسام دون اسم القدر

 [.191ص
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نگواه   ۀن استفاده رنیم. رافی است روه جنبو  و نظایر آ ،بایی، اصالت حیاواصالت زی  علم،
گووی وجوود و   و گفوت  ۀبگیریم. روشون اسوت روه در یوک زمینو      خود را به عالم در نظر

دهود اموا    را ترجیح می «وجود»لف   ،گفته عالوه بر دلیل پیش یک فیلسوف ،محور ماهیت
یری همچون اصالت زیبایی یا اصالت خیر توانیم از تعاب گوی دیگر میو های گفت در زمینه

 بهره ببریم. ها آنیا اصالت حیاو و نظایر 
 

 وحدت و تشکیک زیبایی. 5

اگر زیبایی و وجود مساوق هستند پس احکام یکسان دارند. وجود حقیقتی اصیل و واحد 
وحدو وجود در  ۀیافت عم  ۀقتي واحد است. با توجه به دو الیاست و لذا زیبایي نیز حقی

. وحودو  او تابل رصود اسوت   ۀندیشاز وحدو زیبایی نیز در ا هیافت عم  ۀمال صدرا دو الی
مال صدرا هستند ره بوه   ۀیافته در اندیش عم  ۀتشکیکی و وحدو شخای وجود دو نظری

وحدو تشکیکی و وحدو شخای زیبایی تابل رصود در نگواه موال     ۀدو نظری ها آنتناظر 
 صدرا است. 
یکي وجود، حقیقت زیبایی نیز امری مشکک اسوت. هور جوا    وحدو تشک ۀبنابر نظری

موجووداو گونواگون از     ۀاصیل  زیبایي است. میزان بهر زیبایي تحق  دارد، حقیقت واحد
امري ذو مراتب است. خداوند به عنوان مبدأ عالم در نهایت زیبایي و زیبواتر   این حقیقت

لت ما سوا است، علوت جموال   ره خداوند ع گونه همان. [103، ص24] از هر زیبایي است
، 0، ج290، ص6، ج21] موجوداو با جموال او سونخیت دارد    ما سوا نیز هست و زیبایي

و داراي مراتب اسوت روه هور     . در نگاه مالصدرا، جمال و زیبایي حقیقتي واحد[240ص
 اش زیباست.   وجودی ۀبه اعتبار مرتب  مرتبه

. او دریافتوه روه معلوول عوین فقور      استشد ره ادرا  مال صدرا اوج گرفته اما گفته 
العلول   عنوان وجود بوه صوورو حقیقوی بور علوت     نسبت به علت است. او متوجه شده ره 

. [216، ص24]رند و صدق آن بر دیگر موجوداو دارای حیتیت تعلیلوی اسوت    صدق می
موجوداو ممکن الوجود  نماید ره در آن شخای وجود رخ می در این نگاه عمی ، وحدو

مجواز نیسوت اموا اطوالق      اگرچوه  ها آنمظاهر وجود هستند و اطالق وجود بر ها و  جلوه
، 24]حقیقی نیز نخواهد بود و شاید بهتور باشود از تعبیور مجواز عرفوانی بهوره بگیوریم        

خوانیم  چه زیبا می یبایي یک حقیقت شخاي است و هر آن. در چنین حالتي، ز[216ص
ه دارد گونوه اشوار   این مطلب این هصدرا ب ي است. مالاي از آن زیبایي حقیق مظهر و سایه
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، 1، ج21] سایه و تمتوالي اسوت از حقیقتوي در عوالم اعلوي      ره هر جمالي در عالم ادني
 2.[00ص
 

 اشتداد زیبایی. 6

 وجود متغیور دارای حرروت اشوتدادی اسوت.      فلسفۀ مال صدرادانستیم ره مطاب  اصول 

 رننود.   خداونود حرروت موی    یابنود و بوه سووی    در این حررت موجووداو اسوتکمال موی   

 ی روشوون اسووت رووه حکووم حررووت بوورای موجوووداو در نگوواه میووانی مووال صوودرا یعنوو  

 وحودو شخاوی هور نووع حرروت در واتوع در        وحدو تشکیکی است وگرنه در نظریوۀ 

  ،فعلووی رووه عووین ربووط بووه مقووام ذاو اسووت. در هوور حووال   شووؤون فعوول الهووی اسووت؛

 ت اشوتدادی وجوود موا را بوا اصول      و توجوه بوه حررو   پذیرش مساوتت وجوود و زیبوایی   

 تووانیم   روه گفتوه شود موا موی      گونوه  هموان رنود.   حررت اشتدادی زیبوایی مورتبط موی   

 وجودهوا در   ،های مختلفی را برای توصویف واتعیوت بوه روار گیوریم. در یوک زبوان        زبان

 نود. ایون حقیقوت بورای     ا نحال اشتدادند اما در زبان دیگور زیباهوا در حوال زیبواتر شود     

بین عقول بوه    ال گذر ررده و از منظر نگاه وحدوشدنی است ره از ادرا  خی رسی در 
 عالم بنگرد.

 اشتداد زیبایی در نگاه مالصدرا بر دو تسم است. در موجووداتی همچوون انسوان روه    
ر  و اختیار بارز است این اشتداد با محوریت اختیار اسوت. اگور انسوان مطواب  طو      وجود
رنود و رمواالو الیو  خوود را بوه فعلیوت رسواند        ش عمول  ا الهی حارم بر خلقوت  نقشۀ
و به وسواوس   نقشۀ الهی حررت رند یابد ولی اگر بر خالف طر  و اش اشتداد می زیبایی

های بدنی رنود و از حرروت بوه     خواسته شیطانی گوش فرا دهد و خود را مخلد در زمین 
ت بوه جوای ورود   یابد. او در این حال اش اشتداد نمی سوی وادی عقل مهجور ماند زیبایی

 رند.   به عالم زیبای نور خود را در عالم ظلمت گرفتار می
در دیگر موجوداو ره وجود اختیار بارز نیست این اشتداد به صورو تکووینی تحقو    

یابد. به راربرد رلماو توجه داشته باشید. ما نگفتیم ره دیگر موجوداو اختیار ندارند  می
بارز نیست سخن گفتیم بوه ایون    ها آنجود اختیار در از تعبیر موجوداتی ره و بلکه صرفاً

                                                           
آورد.  موی  این مطلب را بوه نقول از شوهرزوری نیوز     [221، ص21] اسفارمال صدرا در جلد اول رتا   .2

فإنّوه رشوح و    و رمال فوي الوجوود    مالرل ج» چنین گفته است: االلهیة الشجرةشهرزوری در رتا  
 [.101، ص9، ج0]  .«من جماله و رماله  و ظلّ  فیض
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است و در هور موجوودی بسوته بوه     علت ره از نظر مال صدرا وجود مساوق صفاو رمالی 
 ست تحق  دارد.ها آن ۀوجودی این صفاو رمالی ره اختیار نیز از جمل مرتبۀ
 

 زیبایي    مالك. 7

تلوف  باشویم روه سوطو  مخ   مال  زیبایی از دیدگاه مال صدرا چیست؟ به خاطر داشوته  
هوای مختلوف سوخن     یم از موال  تووان  را خلط نکنیم. بر این اساس موی  فلسفۀ مال صدرا

 بگوییم.
موال  زیبوایی    خیال بوه رتورو مواهوی توجوه دارد     ۀتوبین ره  در نگاه رترو الف(

سوخن گفوتن از تناسوب و حسون ترریوب       اموری همچون تناسب و حسن ترریب است.
تووان از تناسوب یوا     رترتی اعتبار شود. در مقام اعتبوار رتورو موی   هنگامی معنا دارد ره 

رنیم ره موال صودرا موال      جا به دو شاهد اشاره می حسن ترریب سخن گفت. ما در این
هواي زیبوا را    زیبوایي چهوره   در جوایي  او زیبایی را تناسب و حسن ترریب دانسته است.

، 21] دانسته است دیگر با یک ها حسن ترریب آن و ،شمایل ظریف، تناسب اعضا ناشی از
ر این دیگر و وحدو حارم ب انتظام حرراو با یک و تناسب در جاي دیگرو  [201، ص0ج

 .  [69، ص24] رند طر  مي حرراو را به عنوان عامل زیبایي
 چه. هر استزیبایي وجود  مالك و معیارمال صدرا  بین  وحدو ۀیافت  ( در نگاه تعالی

به تموایز دو   نیز باید جا . در این، زیباستاز وجود اش ۀ بهرهبه انداز، دارداي از وجود  بهره
هر وجودی در عالم  ،تشکیکی بین  توجه داشته باشیم. در نگاه وحدو بین نوع نگاه وحدو

ه فوق ما الیتناهی است. اما های عالم خداوند ترار دارد ر زیبایی ۀسلسل، و در سرزیباست
ود زیبا در عوالم محقو  اسوت روه وجوودش موال        یک وج ،شخای بین  در نگاه وحدو

در واتع شوؤون زیبوایی او    ،پنداریم می دیگررا  ها آنره ما  ،ها زیبایی است و دیگر زیبایی
   در مقام فعل هستند.

ادراری بوا عوالم متوذرر آن     عرفتی ره مال صدرا در مقام مواجهۀتوجه به سه سطح م
. یک سؤال آن است ره اگر موال   آورد میشده است پاسخ به برخی سؤاالو ما را فراهم 

هوا برخوي    انسوان زیبایی وجود است و هر چه موجود باشود زیباسوت پوس چورا برخوی      
 آورند؟ عالم را زشت به شمار مي موجوداو

ره وجود مساوق زیبایی است عدم نیز مسواوق زشوتی    گونه همانمحور در نگاه وجود
    نودارد زشوتی نیوز تحقو  نودارد.     قره عدم تح گونه هماناست. اما عدم چیزی نیست. 
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 بوه تمایزهوای برآموده از نقوایص      ،عالوه بر وجود ،تخیل انسان توۀبین ره  در نگاه رترو

 انسوانی روه بوه مقوام عقول نائول شوده و از ایون          شود. رند زشتی در  می نیز توجه می

 نگرد و نیز انسوانی روه در مقوام خلوع اسوت و در ایون مقوام بوه عوالم           منظر به عالم می

 رنود روه یوا هنووز بوه مقوام عقول         یابد. زشتی برای رسی جلوه موی  نگرد زشتی نمی می

 مالصودرا  نگورد.   نرسیده و یا اگر به این مقام رسویده از منظور ایون مقوام بوه عوالم نموی       

 متخیلوه اسوت،    ۀهواي توو   ناشوي از دخالوت   زشوتي روه   هواي  معتقد اسوت روه صوورو   

 ایون مطلوب تأییودی اسوت      2.[949، ص2ج ،21] وجود خوارجي در عوالم متوال ندارنود    

خیال به اعتبوار نقوص    توۀهر گونه زشتی برآمده از نقایص و امور عدمی است.  ره اینبر 
ار آفریند ره توجه به این نقص مفهوم زشوتی را در اختیوار موا تور     خود صورو ناتص می

 دهد. می
 

 شناخت انسان از زیبایی. 8

جوز  اگر وجود و زیبایی مساوق هستند احکام واحد دارند. از نظر مال صدرا حقیقت وجود 
چه به عنوان مفهوم وجود مطور  اسوت چیوزی جوز      شود. آن به علم حضوری در  نمی
اسوت  مال صدرا در این مورد دالیل متعددی را اتاموه رورده    شأنی از شؤون وجود نیست.

با توجه به مساوتت وجود و زیبایی عین این استدالل در مورد زیبایی  .[90، ص2، ج21]
نیز تابل تقریر است و ما به حقیقت زیبایی علم حاولی نداریم. در مقوام علوم حضووری    

رند. هر چوه   می این شدو و ضعف وجودی مدر  و مدرَ  است ره شدو علم را معین
توری از وجوود باشود     شودید  ۀشد و هر چه مدر   در مرتبتر با الوجودمتعل  ادرا  شدید

فلسوفۀ  ادرا  باالتر خواهد بود. بر این اساس دو عامل تفاوو در ادرا  زیبایی در  ۀمرتب
 تابل رهگیری است: مال صدرا

بوا مراتوب وجوودی متفواوو اسوت      الف( امر واحدی ره متعل  ادرا  افراد مختلوف  
 از ناحیه مدر   است؛ ،این تفاوو گردد. های مختلفی را باعث می ادرا 

هوای مختلفوی را باعوث     ره متعلو  ادرا  یوک فورد اسوت ادرا      ( امور متعددی 
 مدرَ  است. ۀگردد. این تفاوو از ناحی می

در مورد الف باید توجه داشته باشیم ره تدرو ادراری یک انسان ره مرتبط با مرتبوه  
برد بوا رسوی    به سر می جرد خیالیوجودی اوست نقش مهمی دارد. رسی ره در مرتبه ت

                                                           
 ، فال آخر.0  مال  زیبایی در مال صدرا در این متن بیابید: توضیحاو بیشتر را در زمینۀ .2
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دی متفواوو اسوت و ایون تفواوو     تجرد عقلی اسوت از لحواش شودو وجوو     ره در مرتبۀ
   شود. ساز تفاوو در ادرا  نیز می زمینه
روه نقوش پویش     تفواوو در  موردم از زیبوایی دارد    دربوارۀ جوالبی   نکتۀ صدرا مال
 گویود  رنود. او موی   م موی زننود معلوو   هر فرد را رتوم موی   وجودی هایی را ره مرتبۀ فرض
هایي را ادرا   زیبایي و هنر در سطح واالیي ترار دارند ،به لحاش علم، آدا  هایي ره ملت
و به سوطح نوازلي از    رندها را ندا هاي خالي از این امور توانایي ادرا  آن نند ره ملتر مي
هنور و   هواي صواحب   دلیل این امر آن است ره ملوت  رنند. از نظر وي  یبایي بسنده ميز

  2.[201، ص0، ج21] تر دارند هایي رتی  تر و تلب آدا  طبعي لطیف
 

 هنر : باز آفرینی نظریۀ مال صدرا در بابو زیبایی هنرآفرینی. 9

آن و نیوز   علیت، سونخیت علوت و معلوول، وجوود و مراتوب      دربارۀمباحتی ره مال صدرا 
روشون   انسوان اسوت.   ینیهنرآفرای بدیع در خاوص  ساز نظریه انسان آورده است زمینه

پردازی نکرده است اما مطالوب   در این خاوص به صورو صریح نظریه است ره مال صدرا
روه   رنویم  توان در تالب یک نظریه بازسازی ررد. ما در ایون بخوش توالش موی     او را می

موورد آورده   مال صودرا در ایون   ره چه را آن او را ترسیم نماییم. شمایی مختار از نظریۀ
 1.دهای زیر بازتقریر رر به صورو گامتوان  می
شوده یوا    ا جموالی را ادرا  رنود امور مشواهده    هر ره خیوری را مشواهده رنود یو    . 2
آن ملتذ خواهد بود و بوه آن رضوایت    بخش است و لذا به واسطۀ شده برای او لذو ادرا 

 خواهد داشت.

ه هور صوورتی و   ای خل  ررده ره استعداد انتقال بو  انسانی را به گونه خداوند مادۀ. 1
ای ره در این ماده استعداد ارتقوا از حود حیووانی توا      اتااف به هر صفتی را دارد به گونه

 باالترین مراتب فرشتگان مقر  وجود دارد.

چهارپایان رام هستند و نفوس آنوان    ۀها در رتب اندوم، برخی از انس بر اساس نکتۀ. 9
شی هسوتند و نفوس آنوان نفوس     حیواناو وح ها در رتبۀ نفس شهوی است؛ برخی انسان

ها در جایگاه شیاطین هستند؛ برخی از آنان از نووع فرشوتگان    غضبی است؛ برخی انسان

                                                           
 .، فال آخر[0]آتای زهیر انااریان هستم  ین عبارو مال صدرا را مدیون نوشتۀتفطن به ا .2
توانیود در رنوار هوم در ایون      ها را می اند اما بسیاری از آن اصول در آثار مختلف مال صدرا پرارندهاین . 1

 .216-211، ص0، ج21تسمت بیابید: 
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هوا   نهوایتی از انسوان   ر دسته در حکم جونس بورای انوواع بوی    هستند. هر یک از این چها
 هستند.

مماثل او باشد. بوا توجوه بوه     همان چیزی است ره مشابه ومحبو  هر فرد انسان . 0
شومارند و بوا    ها بی شمار است محبو  ها به تعداد بی تنوع انسان دهندۀ ره نشان 9ارۀ شم

لوذو   هوا  آنپندارند و به آن رضایت دارند و از  اموری ره افراد خیر می 2 توجه به شمارۀ
 .شمارند بیبرند  می
محبوو    رلوی   تووان از چهوار دسوتۀ    حوداتل موی   9و شمارۀ  0 با توجه به شمارۀ. 1
 انسان سخن گفت. رلی  با چهار دستۀمتناظر 

الف( باالترین محبو  نفس شهوی آن است ره تا ابد موجود باشد و بدون وجود هور  
هوای خوود برسود و از     های او منجر شود به خواسته گونه مانع یا امری ره به راهش لذو

ع عاشو  خووردن و جموا    مند گردد. به همین دلیل این نفس تا ابد صرفاً لذاو خود بهره
 است. 

ریاسوت   بر دیگوران  بی آن است ره  تا ابد موجود باشد، ( باالترین حالت نفس غض
از رسی ره او را اذیت ررده انتقام بگیرد و این رارها را توا    رند، بر دشمنش پیروز گردد،

ابد بدون هر گونه مانع یا چیزی ره غضب او را راهش دهود بوه انجوام رسواند. بنوابراین      
 ط و انتقام است.عاش  تسل دائماً
بسویار    جربوزه،  دارای  گور،  حیلوه   فس شیطانی آن است ره مکوار، باالترین حالت ن  ج(
چه هستند باشد؛ شأن چنوین نفسوی تودلیس و     آشکاررنندۀ امور بر خالف آن گو و دروغ

هوای واهوی در صوورو     تلبیس از طری  ابراز مقدماو باطل در شکل حو  و اظهوار دروغ  
و آرزوهوای   ،هوای دروغ  وعوده   وسوسه، ،تا ابد عاش  مکر، حیله صدق است. چنین نفسی

 باطل است
گونوه روه هسوتند     را آن آن اسوت روه حقوای     گونوه  د( باالترین حالت نفس فرشوته 
ها، پیامبران روز تیامت ایمان آورد؛ نسوبت بوه دنیوا     بشناسد؛ به خداوند، فرشتگان، رتا 

ا خودا عالتوه داشوته باشود؛ در صونع و      زهد پیشه رند و نسبت به خلوو برای مناجاو ب
عاشو    ملکوو خداوند تفکر رند؛ به تضای الهی راضوی باشود. لوذا چنوین نفسوی دائمواً      

ره مانع و حاجبی در رار باشد؛ خوشحال از  هی و بودن با خداوند است بدون آنمعارف ال
در دنیوا  طری  یاد خداست؛ به دلیل شوق به جوار خداوند و شهود دیدار خداوند از بودن 

 ناراحت است و آرزوی مرگ و خروج از این جهان مجازی را دارد.
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آفریند همان چیزی است ره به آن عالتوه دارد. انسوان چیوزی را     چه انسان می آن. 6
شود.  معلوم می 2د. صحت این مطلب بر اساس شمارۀ آفرین ای به آن ندارد نمی ره عالته

یابد و برای وصول به لذو بیشتر تالش  بخش می پندارد لذو چه را خیر می زیرا انسان آن
چوه را خیور پنداشوته موجوود      ود را برای خود حاصل رند. اگور آن رند ره محبو  خ می

رند و اگر موجود نباشد و در خوود آن را تاوور رورده     باشد برای رسیدن به او تالش می
 رند تا آن را بیافریند. باشد تالش می

و نیز این اصل مسولم در   6ود دارد. لذا با توجه به میان علت و معلول سنخیت وج. 0
وجوودی   ه عنوان معلول او متناسب با مرتبوۀ شده از هر فرد بهنر صادر ،فلسفۀ مال صدرا

 اوست.  

تووان از حوداتل چهوار نووع رلوی       موی  بر اساس مقدماتی ره تا رنون چیوده شود  . 1
پایۀ هدف و نیز تناسب بوا   ی هر یک از این اتسام هنر برگذار . نامسخن گفت هنرآفرینی
توان در دل هر یوک   جا نیز می وجودی هر فرد است. توجه داشته باشید ره در این مرتبۀ

تر یاد ررد. همچنین با توجه به تنوع هنرها هور   شمار جزئی از این اتسام رلی از موارد بی
شوی،  قافویلم، ن   های مختلف هنری همچوون داسوتان،   تواند در تالب یک از این اتسام می

گرفته تذرر این نکتوه الزم اسوت روه     گذاری صورو قی و نظایر آن بروز یابد. در نامموسی
و  ،بوا تعبیور شوهوی، غضوبی     ها آنتنها هنر واتعی هنر الهی است و هنرهای دیگر ره از 

، رسی روه در  شود در واتع هنرنُما هستند و نه هنر. به عبارو دیگر شیطانی نام برده می
ممکن است برخی از افعال خود را هنر بپندارد در حوالی روه فعول او     شهوی است مرتبۀ
هنور   واتعواً  روه  ایون نُمایاند نه  خود را برای رسانی ره در آن مرتبه هستند هنر می صرفاً

یم و تور رنو   دهید تعبیر خود را در ادامۀ مقالوه دتیو   باشد. با توجه به این توضیح اجازه 
 .ی به رار ببریمبرای هنر اله اصطال  هنر را صرفاً

نفس شهوی هسوتند   توسط رسانی ره در مرتبۀ نُما: این هنرشهوی نُمایالف( هنر
جماع است و هودف آن   اشاره به خوردن و خوابیدن و نُمااین هنر محتوایشود.  ایجاد می

هوای وصوول و رنوار زدن     تشوی  به این امور و تسهیل دسترسی به آن و نشان دادن راه
 ده در این مسیر است.موانع و امور راهن

نفس غضوبی هسوتند    توسط رسانی ره در مرتبۀ نُما: این هنرغضبی نُمایب( هنر
غضوبی بوه هودف     تووۀ اشاره به امووری متناسوب بوا     نُمااین هنر محتوایشود.  ایجاد می

به ریاست و فرمانودهی بوه    ممکن و وصول بر دشمنان خود به هر وسیلۀ تشوی  به غلبه
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های وصول و رنار زدن  یل دسترسی به این امور و نشان دادن راهممکن و تسه هر وسیلۀ
 موانع و امور راهنده در این مسیر است.

نفوس شویطانی    به دست رسوانی روه در مرتبوۀ    نُما: این هنرشیطانی نُمایج( هنر
گویی، ح  نشوان   گری، دروغ مشتمل بر حیله نُمااین هنر محتوایشود.  هستند ایجاد می

بور   غضبی و شوهوی صورفاً   نُماهایل نشان دادن ح  است. اگر در هنرو باط ،دادن باطل
تراشوی   جوا بورای آن دو امور باطول توجیوه      شوود در ایون   امور غضبی و شهوی تأرید می

هوای وصوول بوه آن و     تشوی  به انجام این رارها و تسهیل راه نُماشود. هدف این هنر می
 رنار زدن موانع و امور راهنده در این مسیر است.

 است روه  خداوند این نیز نامید زیرا الهیتوان هنر  : این هنر را میای ( هنر فرشتهد
فرشتگان را یواور انسوان سواخته     صول به خود آفریده و در این مسیرا  به هدف وانسان ر
دوری   این هنر را اموری همچون توجه دادن به هدف واالی زندگی انسان، محتوای. است

رمک به دیگران جهت حرروت    ت به زندگی نباتی و حیوانی،از شیطانی بودن، عدم رضای
دهد و هدف آن رساندن انسان بوه   همگانی به سمت خدایی شدن و نظایر آن تشکیل می

کی به خداونود و تسوهیل ایون راه و    یعنی نزدیهمان هدفی است ره برای آن خل  شده 
 شناساندن و زدودن موانعی ره در این مسیر وجود دارند.

 باید به چند نکته مهم توجه داشت: در اینجا
ره هنر بر چهوار تسوم    گونه همانرند.  این مقدماو نکته دیگری را نیز نمایان می. 2

عشو     عشو  غضوبی،    توان از عشو  شوهوی،   ها نیز بر چهار تسم هستند. می است عش 
روشن است ره معنای واتعی عش   جا نیز در این ای سخن گفت. و عش  فرشته ،شیطانی

اول مواردی هسوتند روه بوه اشوتباه      گانۀ به رار رفته است و موارد سه ط در مورد آخرفق
. انگار در راربرد عش  در سوه  نُما بنامیم را عش  ها آنو بهتر است  شوند عش  خوانده می

 مورد اول یک نوع تحریف در معنا و حدارتر مجاز به رار رفته است.

جا نیز رواربرد هنور    مورد چهارم است. در اینراربرد هنر به معنای واتعی رلمه در . 1
در سه مورد اول برخاسته از راربرد عمومی و مبتنوی بور نووعی تحریوف اسوت. در ایون       

واهمه است ره حکم درست عقلی را به اشوتباه بوه مووارد     توۀتحریف رار اصلی بر عهده 
 نامربوط تسری می دهد.

، روه در واتوع هنرنُموا هسوتند     هنر لیۀگانۀ او مال صدرا در پیدایی اتسام سهاز نظر . 9
واهموه اسوت روه بور      تووۀ شیطان و لشگر او در وجود انسان یعنوی   نقش اصلی بر عهدۀ
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خالف عقل حکم ررده و انسان را از رموالی روه الیو  اوسوت دور رورده و او را گرفتوار       
تموامی پیوروان شویاطین را پیوروان تووای       او در جوایی  رند. های دروغین می رده ظلمت
 .[921، ص1] اهمه و متخیله معرفی ررده استو

 

 نتیجه. 11
 نتایج زیر تابل توجه است.چه در این مختار مطر  شد  آناز 

ای روه بورای یوافتن     پیوسته است به گونوه  هم مال صدرا دارای یک نظام فلسفی به. 2
الزم است بوه اصوول    شناسی نظریاو او در ساحاو مختلفی همچون خداشناسی و انسان

های مختلف مال صدرا در  ابداعی او توجه شود. این اصول خود را در دیدگاه شناسی وجود
های موال صودرا در بوا  زیبوایی و      دیدگاه ها آنرنند ره یکی از  موارد مختلف آشکار می

 هنر است.
گویی به مسائل جدید برخوردار  های مال صدرا از ظرفیت فراوانی برای پاسخ اندیشه .1

های او عرضه داریم و  شهای جدید در ساحت فلسفه را بر اندی مسئله است. رافی است ره
یوک  تالش شود توا   تقریر نماییم. در این مقاله تا پاسخ را با زبانی امروزین بازیم تالش رن
بورای دیگور    ولوی راه  خوانندگان محترم تورار گیورد  جدید با این روش در اختیار  مسئلۀ

 مسائل جدید گشوده است.
هایی آمده ره رمتور   های اثرگذار مال صدرا در آن دسته از رتا  ندیشهبسیاری از ا. 9
  ،االلهیوة  المظواهر   ،و المعاد المبدأهایی همچون  رتا  شود. در این باره توجه می ها آنبه 

های مال صدرا از جایگواه رفیعوی برخوردارنود. بوه عنووان       و برخی از رساله الغیب مفاتیح
هوای مالصودرا را در موضووعاو وسوسوه و      دیودگاه  الغیب مفاتیحمراجعه به رتا   ،متال
نهود. در ایون مقالوه     و مسائلی از این تبیل در اختیار ما می  عامت،  ،شناسی فرشته  الهام،

 و المبودأ مال صدرا تا چوه انودازه در رتوا      شناسی های زیبایی نیز روشن شد ره دیدگاه
 او آمده است. المعاد
باشد. مالصودرا از چهوار سونخ     ها می های انسان ل با سنخدر ارتباط رام هنرآفرینی .0
حرروت اشوتدادی وجوود در مراتوب خاصوی از       نسان نام برد ره با توجه به مسئلۀرلی ا

نیز در اندیشۀ او تابل رصد و  هنرآفرینیوجود ترار دارند. به همین دلیل چهار سنخ رلی 
بورای   ره ایننهد مبنی بر  ما میرلیدی را در اختیار  این مطلب یک نکتۀ آفرینی است.باز

هوا   سوت الزم اسوت انسوان   ها آنهوا و افعوال    انسانی ره مشتمل بور انسوان   اصال  جامعۀ
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نیز در تناسوب   ها آنهای باالتر وجود ورمال دست یابند تا افعال  بازسازی شوند و به رتبه
 با وجودشان تعالی یابد.

الهوی   واتعوی هنور   هنور  تنها هنر،شده مالصدرا در مورد  بر اساس دیدگاه بازسازی .1
 و شویطانی  ،الهی، شهوی، غضوبی  فاوصا نُمایند و نه هنر.است و بقیۀ موارد در واتع هنر

 انسوانی خواص در مرتبوۀ   پیشین ذرور شود برآموده از ارتبواط بوا       ره در نکتۀ گونه همان
ا هو  انسانرتم زده است.  شوجودی خاص است ره این مرتبه را با اختیار خود برای خود

با گوش سپردن به الهاماو ربانی و انجام اعمال صوالح و یوا گووش سوپردن بوه وسواوس       
دهند و به اتتضوای وجوود    وجودی خاصی ترار می انی و انجام رذایل خود را در رتبۀشیط

 نیز از زمرۀ آفرینیو هنر تواند الهی یا شیطانی باشد دهند ره می خود اعمالی را انجام می
 د.ا انسان را گرفتار هنرنُماها سازواتعی باشد ی هنرآفرینیتواند  ره می ستها آن
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