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مقدمه
تالشنگارندهدراینپژوهشمتوجهتبیینچیستی
زیباییمبتنیبرآراءهستیشناختیمالصدراواظهارات
مسأله واقع در است. زیبایی درخصوص وی پراکنده
اصلیایناستکهبهچهاعتباریمیتوانیمانواعماهیات
اختالفات و تنوع همه با ـ امكانی وجودات انحاء و
موجود،ازقبیلمجردومادیـووجودبحتوبسیط
حضرتحقرامتصفبهزیباییوجمالکنیم؟باتوجه
بهاینكههدفایننوشتارارائهتعریفیاززیباییاست
کهحاویمولفههاییناظربرحقیقتزیباییباشد؛به
نحویکهقابلیتاتصافوحملبرأنحاءمتنوعومراتب
مختلفوجودراداشتهباشد،ازاینرونگارندهدرگام
اول،درفصلیمستقلدرخصوصروششناسیتعریف
این فرعی مسائل از یكی عنوان به ـ زیبایی مفهوم
نوشتارـبحثواتخاذموضعکردهاستکهنتیجهآن
البتهبدیهیاستکه روش»تحلیلمفهومی«استو
مبدأتحلیلمفاهیم،ناگزیربا»توصیف«آنهانیزهمراه

است.
باتكیهبرروشمطروحه،گاهبرخیازآراءمعرفت
احكام گیری نتیجه و تحلیل مبنای صدرا، شناختی
آیا اینكه مانند گرفت؛ خواهد قرار مفاهیم، از برخی
مفهومزیباییمانندمفهومسفیدی،وصفیماهویاست
یامانندمفهومعلیتوصفیفلسفیوبرواقعیاتخارجی
صادقوبه»نحوهواقعیتزیبایی«ناظراست؟پاسخبه
اینپرسشمقدمهایمعرفتشناختیاستکهتكلیف
مفهومزیباییرامشخصکردهوبهتبعنقشمؤثریدر
درکصحیحازواقعزیباییوافرازآنرافراهممیکند
حقیقت تبیین در که میسازد آشكار را نكته این و
زیباییدرخارجـکهبهعبارتیمحكیزیباییهمتلقی

میشودـبایستیدرپیماهیاتباشیمیااصلوجود.
هستی آراء از برخی فوق روش کمک به نیز گاه
شناختیمالصدراتوصیفشدهوازخاللتحلیلآنها،
بهمفاهیمالزمدرتعریفمفهومزیباییپرداختهشده
بهشفافسازی بایستی اینهدف به نیل است.جهت
نسبتمیانزیباییووجودپرداخت.نظربهاینكهآراء
اختصاصیمالصدرادرقلمروهستیشناسیرامیتوان
و وجود« مراتب تشكیک »میانی سطح دو در

»نهاییوحدتشخصیوجود«طبقهبندیکرد،ازاینرو
از سطح دو این با نسبت در زیبایی حقیقت نسبت
اندیشهصدراتبیینمیگردد.نتیجةاینبخشهمانطور
کهاشارهشداستخراجمفاهیمفلسفیاستکهمارادر
ارائهیکتعریفعاماززیباییبهنحویکهاطالقآنرا
ازمبدأتامادهتوجیحسازد،یاریمیکند.عالوهبراین،
یا وجود از مرتبه هر اختصاصی مفاهیم یافتن امكان

ظهورمهیامیشود.
باتوجهبهمنطقیکهاشارهکردیم،نویسندهدرابتدا
اشارهایمختصربهروششناسیتعریفزیباییکردهو
سپسامكانیاامتناعفهماستتیكیاززیباییشناسی
زیبایی برجستهساختنحقیقتعینی راجهت صدرا
درحكم موردبحثقراردادهاست.همچنینبخشیراـ
بهسنخشناسیمفهومزیباییاختصاص مقدمهضروریـ
دادهودرنهایتهمراستاباآراءهستیشناختیصدراو
مستندبرمبانیمفروضدرحكمتمتعالیهبهتحلیل
مفهومیزیباییپرداختهاستکهازرهگذرآنبهارائه
مفاهیمیمنتهیگردیدهکهدرمجموعمفهومفلسفی
زیباییراتعریفمیکنند.الزمبهذکراستکهدرپاسخ
هستیشناسی مبانی محوریترین فوق؛ پرسش به
حكمتمتعالیهیعنیاصالتوجودواعتباریتماهیت
مفروضگرفتهشدهوبهدلیلاحترازازاطالةکالماز

بازخوانیآنهاامتناعمیشود.
درتبییناینمسألهچالشهاییوجودداردکهحل
و پژوهش مسأله موضوع، اهمیت بر آنها فصل و
دستاوردهایآنمیافزایدونتیجهآندرتوسعهمفهومی
قلمروفلسفهصدراییمؤثربودهوراهرابرایتولیدو
انباشتادبیاتواصطالحاتدیگرفلسفیـمانندحكم
در زیباییشناختی،لذتزیباییشناختی،خیروکمالـ
حوزههایمرتبطفراهممیسازد.مهمترینوجدیترین
ایناستکهصدرالمتالهینهیچگاهدر چالشموجود
مقامتعریفزیبایییاتثبیتجایگاهآندرقلمرومفاهیم
نبودهاستوهمچنیندرحوزههستیشناسیجزبرخی
اظهارتپراکندهدربابخصوصیاتزیباییمحسوسو
اطالقواژهجمالدرتوصیفصفاتثبوتیواجبتعالی؛
تحقیقیازناحیةصدراکهحاویبررسیفلسفیابعاد
زیباییونسبتآنباوجودوحیثیتذهنییاخارجی
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آنباشد،وجودندارد.چالشدیگریکهمهمتراست،
توجهبهاقتضائاتآراءهستیشناختیصدرادرمسأله
زیباییاست؛زیرااگرماحكمبرعینیتخارجیزیبایی
ونسبتتنگاتنگآنباوجودکردیم،دراینصورتمرز
فلسفیسترگیمیانماهیتوزیباییقائلشدهایمکه
در زیبایی برای منحاز و ذاتمستقل گونه هر منطقاً
عرضسایراشیاءدیگر،منتفیخواهدشدوازلوازمآن،
تعریفناپذیریزیباییخواهدبود،چراکهنمیتواندر
قالبتعریفماهویبرایآنجنسوفصلتعیینکرد.

1. امکان یا انکار فهم زیبایی شناسانه مدرن از 
آراء مالصدرا

آیاعلیاالصولمیتوانتقریریازحقیقتزیباییارائه
کردکهسازگارباتئوریهایزیباییشناسیمدرنباشد؟
هدفازطرحاینپرسشوپاسخبهآن،برجستهساختن
مرزهایمتفاوتوگاهمتبایناندیشهفلسفیدرتبیین
مسائل عرضه و طرح چند هر است. زیبایی حقیقت
فلسفیروزآمدازجملهمسائلزیباییشناسیبهسنت
و رشد زمینه و بوده پسندیده امری اسالمی فلسفه
دانستکهدر باید ولی فراهممیسازد را آن پویایی
رجوعوخوانشمواضعفلسفیحكمایاسالمی،رعایت
ضوابطومبانیپیداوپنهانفیلسوفامریمهم،الزمو
بسدشواراستبهنحویکهعدمتوجهبهآننتیجهکار

رامخدوشخواهدساخت.
نویسندهدراینقسمتبنایبرمقایسهیااظهارنظر
مفّصلمیانآراءصدراوتئوریهایزیباییشناسیندارد
زیراچنینچیزیخارجازماهیتمسئلهپژوهشبودهو
آراء تطبیق و مقایسه که است بدیهی این بر عالوه
نظام مبانی به توجه بدون غربی و اسالمی فالسفه
همواره و است برانگیز مناقشه طرف، دو هر فلسفی
از مبانی و مبادی چنینی، این موضوعات در بایستی
یکسووروششناسیحّلمسائلمتنوعفلسفیازسوی
دیگرموردتوجهقرارگیرد،منتهیبااینوجودتالش
به وسیعتر چشماندازی با و دورتر افق از است شده
در زیبایی جایگاه و متعالیه حكمت مبانی کلّیت
چارچوبآنازیکسووگزارشیاجمالیازمهمترین
دیگر، سوی از هجده قرن زیباییشناسی تئوریهای

نظریافكندهوباارزیابیاجمالیآن،موضعقابلقبولی
اتخاذشود.

1. 1. گزراشی از سیر تحول معانی زیبایی شناسی 
در قرن هجده1

کمـال  بام گارتـن:  سـامانمنِد  زیبایی شناسـی    .1  .1  .1
شناخت حسی

برجسته منطقدان یک عنوان به گارتن2 بام
اسكوالستیک،ازمحدودیتهایذاتیمنطقصوریآگاه
بودوازاینآگاهیدرجهتپیریزیسنگبنایفلسفی
:1389 کاسیرر، )ر.ک؛ کرد. استفاده زیباییشناسی
502(بامگارتنابتدامیاندونوعمعرفتومنبعآنها
تمایزقائلمیشودکهیكیعقلومنطقاستکهباید
حقایقکلیوضروریرابهواسطةروشمنطقوتفكر
حسی ادراکات و تجربهها دوم و کند کسب منطقی
است،ازنظرویجنسعلمیکهمدنظراوستشناخت
وفصلآن»احساس«استپسبهطورخالصهزیبایی
)همان:503(، است امرمحسوس« شناسی»شناخت

بنابراینویدرتعریفنهاییخودمینویسد:
زیبا هنر نازل، شناخت آزاد، هنرهای »نظریة
اندیشیدنکهمشابهشناختعقالنیاست،عبارتاست

ازعلمشناختیامرمحسوس«)همان،پاورقی:513(.
و ویژه کمال حسی، ادراک که است معتقد وی
مختصبهخودراداردکهمنطقومعیارخاصخودرا
میطلبد)ر.ک:کانت،19:1377(،معیاریکهاعتبارو
ارمغانمیآورد به امورمحسوس برای ارزشجدیدی
)ر.ک؛کاسیرر،پیشین:505(،بهاینمعناکهدرادراک
پدیدار انسان برای خاصی خصوصیت با امور حسی،
امور از انسان شناخت فرایند در همواره که میشوند
محسوسوجودداردوتاکنوننادیدهگرفتهشدهاست

)همان:510(.
ازنظرویادراکحسیسنخیازدانشاستکهتا
زماناوهنوزبایکاسموعنوانمشخص،رسمیتپیدا
نكردهبود.؛وینخستینباربرایایننوعمعرفتعنوان
اِسِتتیكا»Aesthetica«رووضعکردکهصورتالتینی
شدةواژهیونانی»aisthesis«بهمعنای»ادراکحسی«
است)ر.ک؛کانت،پیشین:19(.بامگارتنتصریحمیکند
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کههدفازاستتیكسیاعلمشناختحسی،3»کمال
که )516 پیشین: )کاسیرر، است محسوس« شناخت
زیبا محسوسات درک با حسی شناخت کمال البته
وی اینكه علیرغم اما میشود محقق هنرها بهویژه
معرفی معرفتحسی« »علم کلی طور به را استتیک
میکند،اماپساززمانکوتاهیواژهزیباییشناسیبه
بخشخاصیازمعرفتحسی،منحصرشدهوبهمعنای
این، بر بهکاررفتوعالوه زیباییمحسوس4 به علم
گردید رایج و مطرح هنر حوزة در عمدتاً آن کاربرد

.)Goldman, 2001:54(

1. 1. 2. مسئله ذوق و زیبایی شناسی ذهنیت گرا: 
نفِی حیثیِت شناختِی زیبایی 

زیباییشناسی بامگارتن، ایدههای انتشار از پس
تدریجاًحدودخودرامشخصومتمایزکردواندیشه
زیباییشناختیبامگارتنبهمعنایعلمشناختحسی
بهوسیلههیومواردقلمروشناختو بهویژه او از بعد
و ذوقی حكم بهسوی کانت با و شد ذوقی احساس
درنهایتتوسطهگلبهسویهنروفلسفههنرمعطوف

شد.
درنیمهسدةهجدهروانشناسیومعرفتشناسی،
درپیپاسخبهمسائلیازجملهزیباییشناسیهستند
کهمتافیزیکقولحلآنهارادادهبودامابهزعمآنها
هرگزبهقولخودوفانكردهبود)همان:448(.ازاینرو
زمینهایفراهمشدتادرقلمروزیباییشناسینیزبهجای
قرار عقلی واکاوی مورد اشیاء خوِد در زیبایی اینكه
امر همین میشود. انسانجستجو طبیعت در بگیرد،
منجرشدتاخصوصیاتوشاخصههایخارجیامورزیبا
کناررفتهوزیباییشناسیتبدیلبهیکموضوعانسان
شناسانهگرددوتنهادرمطالعهرفتاروواکنشانسانی
بهاینترتیب شود. خالصه امور برخی برابر در
و احساسات منطق شناخت زیباییشناسیچیزیجز
عواطفانسانهادرمواجههباامورطبیعیومصنوعی

قلمدادنمیشد)همان:449(.
اتحادزیباییشناسیوروانشناختیدرایندورهدو
پیامدروشنداشتاوالًبهرسمیتشناختنذوقوتوجه
جدیبهآنازحیثتمعرفتشناختیوروانشناختی

استوثانیاًنفیمرجعخارجیازمفهومزیباییاستو
درواقعزیباییمانندمفاهیمعلتومعلولحیثارجاعی
خودرابهخارجازدستمیدهد،زیراصاحباناندیشه
 Hume,( ذهن ساخته یا را مذکور مفاهیم دوران آن
قلمداد ـ پیشینی مفاهیم ـ ذهن قالب یا )1951:17

دیوید اندیشه در عقل .)Kant, 1964: 589 ( میکنند
هیوم،5موقعیتمسلطخودونقشرهبریراحتیدر
قلمرواختصاصیخودیعنیشناختنیزازدستدادهو
در بهتبع و میشود خیال قوه رهبری تسلیم
زیباییشناسیهمقوهخیالجایقوهعقلرامیگیردو
خیالحاکمقواتلقیمیشودوعقلدرذیلآنرسمیت

پیدامیکند)ر.ک؛کاسیرر،پیشین:458(.
از دفاع مقام در نیز زیبایيشناسی هیومدرحوزة
احساسدربرابرعقلبرآمدوعقلرادرمقابلاحساس
وتأثراتحسيقراردادوسرانجاممدعیشدکهحّجیت
 Hume, 2005:( است بياعتبار و ناموجه محض، عقِل
109-81(دردیدگاههیومزیبایینهبهعنوانویژگیای

لذا است، نفسانی«6 »کیفیتی معنای به بلكه اشیا در
رساله در هیوم میباشد. نفس به قائم امری زیبایی
زیبایی ماهیت خصوص در ذوق« معیار »درباره

مینویسد:
»زیباییکیفیتیدرخوداشیاءنیست،بلكهفقطدر
ذهنیوجودداردکهدربارهاشیاءمیاندیشدوهرذهنی،

زیباییمتفاوتیرامیفهمد«)سوانه،154:1391(.
کانت7درکتابنقدقوهحكمکهمیتوانآنرانقطه
ذوق مبحث پیرامون روشنگری دورة مباحث اوج
ذوق مفهوم پیشینی اصول تبیین به کرد، محسوب
بر باتوجیهاصولپیشینیذوق ازاینرووی پرداخت،
سنتاصالتعقلوفاداروباتكیهبرجنبهذهنیداوری
ادامهسنتتجربیهیوم، تاحدیدر زیباییشناختی،
حرکتکردجزاینكهیکپافراترگذاشتوزیباییشناسی
و کلّیت بهنحویکه ساخت قانونمند را ذوق حكم و

اعتبارهمگانیآنحفظگردد.
ازدیدگاهکانتبهکارگیریاصطالحزیباییشناسی
اصطالح حاق در زیرا است همراه تسامحی یک با
زیباییشناسی،یکمفروضنادرستوجودداردکهامر
زیبا،موضوعمقوالتفاهمهاستوحكمآنحیثیتی
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شناختیداردوحالآنكهادراکاتزیبایی،غیرمفهومی
بودهوقابلانتقالبهحوزهعلمواستداللهاونقادیهای
چیزی آن »زیبا زیرا ،)Kant, 1951: 37( نیستند آن
استکهفارغازمفهوم،خوشایندهمگاناست«)ریترو
دیگران،34:1386(.بااینوصفسؤالایناستکهاگر
قابلدرک فاهمه با و ندارد حیثیتشناختی زیبایی
نیستچهقوهایوبهچهکیفیتیمتكفلدرکچنین
تجربهایاست؟کانت،باجمعآوریآراءدیگراندرباره
ذوق،8معتقداستکهاینذوقاستکهحكممیکند
چهچیزیزیباباشدیانباشد)همان:42(.درواقعذوق
وحكمزیباشناختی،دوروییکسكهاند،ذوق،نیروی
داوریوارزشیابیزیباییاست)ر.کهمان:41(وحكم
تا میشود محسوب تأملی حكم یک زیباشناختی،9
را خود احساس اوالً حكمی چنین بهوسیله مخاطب
شیء ارزش در را خود احساس ثانیاً و کند کشف

موردنظربشناسد.
معنای  به  ایده آلیستی  زیبایی شناسی   .3  .1  .1

فلسفه  هنر  زیبا
زیباییشناسی،معتقد برمبحث هگل10درمقدمه
هستکهمنازعهایدربكارگیریلفظزیباییشناسی
وتصریح دارد نظر ازآندر امامعنایمتفاوتی ندارد
میکندکه»فلسفههنروبهبیانسنجیدهتر،»فلسفه
هنرزیبا«معنایشایستهایبرایزیباییشناسیاست«،
وی روشنتر عبارت به  )Hegel, 1991, V.1:1(

زیباییشناسیبهمعنیفلسفههنرزیباراشایستةعلم
بودنمیداندوعلیهمتفكرانیـمثلهیوموبهویژه
کهبااستداللواصراربرحیثیتشهودی،حسی کانتـ
وغیرعقالنیتجربةاستتیكالمیخواهندهنررانقطة
مقابلفاهمهنشاندهند،ایستادگیمیکند،امااینامر
بدینمعنانیستکهزیباییهنریوآفرینشهایآنرا
تابعقواعدپیشینیوفاهمهبداند،بلكهباقراردادنهنر
درنظامظهوراتروح،بهشكلپسینیضرورتمعقول
بودنهنررانمایانمیسازدوزیباییشناسیبهمعنای
فلسفه مجموعه در ضروری حلقهای را هنر فلسفه
خویشمیداندکهبدونآننظامفلسفیخویشناقص

خواهدماند)ر.ک؛الکوست،179:1383(.

1. 2. حکمت متعالیه و معانی زیبایی شناسی 
مدرن

رویكردوجودیمالصدراچهدرهستیشناسیوچه
این انتهای در که نتایجی ضمیمة به معرفتشناسی
پژوهشارائهشدهاست،مستلزموجودمرزهایسترگ
تئوریهای جزیی بعضاً و کلی اصول با ناسازگار و
که درعینحال مالصدرا است. مدرن زیباییشناسی
)ر.ک؛ میشناسد رسمیت به را زیبایی حسی ادراک
مانند را آن قلمرو هیچگاه 87ـ95(، :1394 امینی،
بامگارتنمنحصردرجهانحسینمیداند،بلكهمناسبت
)ر.ک؛ میداند الزم را ُمدِرک با ادراک مرتبه میان
الشیرازی،1382، عبودیت،1392،ج36:2.همچنین؛
ج614:1.همچنینر.ک؛همان:302(وازنظرصدرا
عقلدرادراکحسینقشتعیینکنندهدارد؛خواهدر
قلمرواعتبارسنجیوارزشگذاریدادههایحسباشد
انتزاع و تصوراتحسی وسنجش مقایسه در خواه و
است، خارجی منشأ دارای که باشد معقولی مفاهیم
بهویژهاینكههیچتصدیقوحكمیدرگزارههایحسی
نیستمگراینكهازناحیهنفسوعقلصادرمیگردد
203ـ ،ج8: همو، ر.ک؛ .137 ج4: )الشیرازی،1981،
ر.ک؛ همچنین .238 :1354 همو، همچنین؛ .207
حسینزاده،65:1387ـ108(.بنابراینبهطورخالصهاز
در و بوده زا معرفت حسی ادراک دادههای وی نظر
از نه و دارند مهمی نقش بهطورکلی شناخت گستره
منطقمستقلبلكهازمنطقکلیشناختبامحوریت

عقلونفستبعیتمیکند.
به اعتقادی و است اصیل واقعگرای یک مالصدرا
 شكافمیانانسانوحقیقتندارد،پسمفهومزیباییـ
ازنظرخواهدگذشتـ همانطورکهدرمباحثآتی
حاکیازیکحقیقتعینیخارجیبودهوبهاصطالح
منشأانتزاعداردبهنحویکهعالوهبرجهانمادیواشیاء
مادی؛شاملمجرداتناقصوهمچنینمجرداتتاّمو
درنهایتمبدأهستییعنیواجبتعالیهممیشود،
نظام در زیبایی از ذهنگرایانه تلقی یک ابداً ازاینرو
اگر بهاینترتیب ندارد. جایگاهی وی، فلسفی اندیشة
نكرد، پیدا انسان به قائم و ذهنی هویت یک زیبایی
حقیقتآنهیچگاهباانسانتعریفنشدهوبهتبعهستی
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بود. نخواهد انسان درک عدم یا درک به منوط آن
اندیشههایمالصدراازاینحیثکاماًلدرتقابلباهیوم
نفسانی کیفیت را زیبایی حقیقت که است کانت و
و داه دست از را خود شناختی حیثیت که میدانند
منطقاًنمیتواندهیچارجاعیبهخارجازانسانداشته
باشدوتنهابایدآنرادرنفسوذهنانسانجستجوو
موردمطالعهقرارداد.ازدیدگاهصدرااگرتصدیقیبااین
حكم گردید، صادر زیباست« شیء »این که مضمون
مذکورحاکیازواقعیتیعینیاستیابهعبارتبهتر
گزارهمذکورواقعنمااستوحیثارجاعآنبهخارج،
شناختی حیثیتی زیبایی پس است. آن صدق ضامن
پیدامیکندواینامرنافیعدمتحققکیفیاتنفسانی
مثللذت،هیجان،عشقومحبتنیستبلكهحاالت
مذکورنیزباسنخدیگریازعلمیعنیعلمحضوریوبه
تبعباتحصلمفهومیموردادراکقرارمیگیرند)ر.ک؛

امینی،87:1394ـ95(.
یانفسشناسیصدرا انسانشناسی در اینكه دوم
اختصاصی طور به که ذوق به شبیه مستقل قوهای
یابداخالقی متكفلدرکزیباییوزشتیویاخوب
باشدوحكمذوقیدربابزیبایییازشتِیاموریاحتی
و هیوم که آنچه مانند کند، اخالقیصادر وشر خیر
کانتتحتعنوانقوهحكمیاذوقازآنیادمیکنند،
وجودندارد.11صدرابرخالفکانت،حیثیتیشناختی
برایزیباییقائلاستومعتقداستدرحكموداوری
زیباییامورنفسوعقلهستندکهعملمیکنندودر
زمینه ادراکاتخود با قوایشناختی، راستاسایر این
انتزاععقلوحكمآنرامهیامیسازند،زیرابهطورکلی
نفسوقوهعقلاستکهبرهستیشیءحكمکردهیا
االسفار )الشیرازی، میکنند تصدیق را آن در صفتی
.207 :203ـ ،ج8 همو، ر.ک؛ .137 ج4: االربعة،
ر.ک؛ المعاد:238.همچنین و المبدأ همچنین؛همو،

حسینزاده،65:1387ـ108(.
نسبت به اعتقاد هگل مانند صدرا اینكه سوم
هگل مانند اوالً اما دارد، حقیقت با زیبایی تنگاتنگ
انسانی مصنوعات تنگ جهان در را حقیقت هیچگاه
محصورنمیسازدوثانیاًمانندویتفسیریایدهآَلیستی
تقریری نمیتوان اینكه نتیجه ندارد. هستی از

زیباییشناختیبهمعنایمدرنازآراءصدراارائهکرد،
امادرعینحالچنیننتیجهاینافیتوجهبهپرسشهای
زعم به زیرا نیست مدرن زیباییشناسی در مطرح
در مطرح پرسشهای از برخی عرضه نویسنده
بر مشروط متعالیه، حكمت به غرب زیباییشناسی
تحفظچارچوبمنطقیواصولمبناییحكمتصدرایی
ورعایتانضباطدرتفسیرهایمربوطه،میتواندراهگشا
بودهودرحكمدرآمدیبرتحققزیباییشناسیحكمت
بنیانباشد.درادامهبارعایتهمینضابطهوچارچوبی
کهدرمطالبقبلگفتهشد،بهتحلیلمفهومزیباییو
درنهایتتعریفآنازدیگاهمالصدراخواهیمپرداخت.

1. امکان یا امتناع تعریف زیبایی 
آیااساساًزیباییوحقیقتآنتعریفپذیراست؟در
»زیبایی خصوص در عبارات چند صرفا مالصدرا آثار
محسوس«ناظربرابدانانسانیوصنایعظریفهویااقوام
مشتاقبهآنها،یافتمیشود،12ونمیتوانمدعیوجود
یکاندیشهوتحلیلیمنسجماززیباییدرآثارویشد.
پژوهشگر یک برای که آنچه موضوع، این از فارغ اما
حائز اسالمی، سنت در زیبایی فلسفه و هنر حكمت
اهمیتاستطرحاینانگارهاستکهاگرفیلسوفیدر
ترازصدرالمتالهیندرمقامبحثفلسفیدربابزیبایی
برمیآمد،ممكنبودچهموضعیدرخصوصزیباییو
آراء و هستیشناختی اندیشههای کند؟ اتخاذ هنر
مالصدرادرقلمروعلمالنفسوجهدوتالشوافریکه
درجهتتثبیتواتقانآنهاداشتهاست،ظرفیتهای
قابلتوجهیرادردسترسقراردادهاستکهبایستیبه
عنواناصولموضوعهوحتیمقدماتقیاسبرایکشف
مجهوالتفلسفیامروزما،موردبهرهبرداریعلمیقرار
برای ظرفیت این از میتوان نویسنده زعم به گیرد.
تبیینحقیقتزیباییاستفادهکردوآنچهدراینمقاله،
ارائهمیشودمحصولگذارروشمندازاینایدهوفرضیه

بهنتایجمشخصیدرخصوصحقیقتزیباییاست.

1. 1.  ادبیات پژوهشی در خصوص تعریف 
زیبایی از دیدگاه صدرا

وجهمشترکپژوهشهایانجامگرفتهدرخصوص
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مسألهزیباییدرحكمتمتعالیه،تصریحوگاهتأکیدبر
عدموجودتعریفزیباییازناحیهمالصدرااست.بااین
امرراآگاهانهوبهدلیلتعریف این تفاوتکهبرخی،
اتخاذ نوعی به که دانستهاند زیبایی حقیقت ناپذیری
رویكردسلبیاست.برخیدیگرهرچندبانظرمطروحه
مخالفتیندارند،ولیباتوجهبهمبانیصدراوبرخیاز
اظهارتاودرخصوصزیبایی،آنراممكنوحتیالزم
شمردهاند؛کهمیتوانرویكردیایجابییااثباتیدانست.
تعریف در نویسندگان مبنای که دلیلی مهمترین
است، گرفته قرار نخست، رویكرد در زیبایی ناپذیری
چون واقع در است. وجود به زیبایی حقیقت ارجاع
با زیبایي و است ناپذیر تعریف علم، و وجود حقیقت
حقیقتوجودمصداقاًیگانهاست،منطقاًآننیزتعریف
ـ246. 209 انصاریان:1386: )ر.ک: بود خواهد ناپذیر
همچنین؛اکبری،77:1384ـ102وهمو؛1392:28ـ34.
همچنین؛افرأسیابپور،91:1387(.تفاسیرمطرحشده
درجستارهایفوق،مبتنیبراینانگارهاستکهحقیقت
آن از و بوده استوار برهستیشناسیمالصدرا زیبایی
وجود برای که احكامی تمام لذا است، ناپذیر جدایی
ساریوجاریاستراميتوانبهزیبایینیزنسبتداد؛
یعنيدرتناظربااصالتوجود،اصالتزیباییداریمودر
با تناظر در زیبایی، وحدت وجود، وحدت با تناظر
تعریفناپذیریوجود،نیزتعریفناپذیریزیبایيداریمو

...)ر.ک؛همان(
تعریف بر دلیل اینكه وجود با دوم رویكرد در اما
زیبایی مفهوم بساطت بر مبتنی زیبایی ناپذیری
است شده اقامه آن بداهت یا )46 :1348 )پرویزی،
اینوجودنویسندهدر با )حكمتمهر،144:1394(.
ادامهباتأکیدبرامكانشناختحقیقتعینیزیبایی،یا
برآمده زیبایی از فصلی و جنسی تعریف مقام در
است)پرویزی،52:1388.هاشمنژاد،1390:137ـ162(
یااینكهامكانتعریفماهویازآنراممكنندانستهو
درعینحالپیشنهادبازشناسیمعیارزیباییودرادامه
میکند. مطرح اسم شرح طریق از را زیبایی تعریف
)حكمتمهر،52:1394(درذیلهمینرویكردودر
پژوهشیدیگر،زیباییازدیدگاهمالصدرابه»تجلیکه
است شده تعریف است«، وجود خودنمایی با مساوی

)نواب،114:1394ـ137(.
دوکتابنسبتاًمفصلدربابزیباییوهنرازمنظر
حكمتمتعالیهوآراءصدرانگاشتهومنتشرشدهاست؛
پریچهرهحكمت)باباییمهر،1386(.وفلسفههنردر
کتاب )1385 جمعه، )امامی مالصدرا شناسی عشق
یعنی دوم کتاب اما و است گردآوری عمدتاً نخست
فلسفههنردرعشقشناسیمالصدرابیشتردرفضای
گرفته قرار نقادی و توجه مورد پژوهشی و آموزشی

است.
ارزشمندی دستاوردهای حائز فوق نوشتههای
هستند،لیكنچالشهاومناقشاتیهمدارندازقبیل:

ـعدماستنادکافیبهآراءهستیشناختیومعرفت
شناختیمالصدراکهموثردرنتیجههستند؛اینامریا
معلولظرفیتمحدودمقالهویاغفلتازسریاندادن

آراءمذکوردرمقدماتنتیجهبودهاست.
ـتعریفبرخیازنویسندگاناززیبایی،آگاهانهیا
و هستیشناسی قلمرو دو خلط دچار ناخودآگاه
که است زیبایی حقیقت به اشاره در معرفتشناسی
تعریفراتاحدودزیادیمنوطبردرکفاعلشناساو

مدِرکمیسازد.

1. 2.  نظریه مختار؛ تحلیل مفهومی زیبایی
مالصدرااساساًدرمقامبررسیفلسفیزیباییوابعاد
آنبهعنوانیکمسألهودرضمنیکبابمستقلبر
نیامدهاست.امااودربابحقیقتوجودواصالتآنو
اینكهمحصولچه همچنیندرخصوصمفهوموجود
نوعادراکیاست،اظهارنظرکردهاست)ر.ک:عبودیت،
1392،ج82:1(.حالاگرپرسشازحقیقتزیباییو
البتهماهیت،بهپاسخ باوجودو مفهومآندرنسبت
روشنیمنتهیشود،میتواندربابحقیقتزیباییو
مفهومآننیزدرنظامفلسفیصدراییاظهارنظرکرد.

امكانیاامتناعتعریفزیبایی،پیشوبیشازهر
برخی اینكه دارد؛ زیبایی« »حیثیت در ریشه چیز،
معتقدندـهمانطورکهدرادبیاتموضوعیاشارهشدـ
مفهومزیباییقابلتعریفنیست،بهیکاعتبارصحیح
است.زیراالزمةماهوینبودنحقیقتزیباییومفهوم
با نگارنده زعم به اما است. آن ناپذیری تعریف آن،
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سنخشناسیمفهومزیباییوسپسبررسینسبتآنبا
ارائهکرد،که آن از را تعریف از نوعی وجود،میتوان
اندیشههای انباشت و تولید جهت در الزم کارآمدی

فلسفیدربابزیباییدرسنتاسالمیرافراهمکند.
ضرورت که کند خطور ذهن در ایراد این شاید
مالصدرا فلسفی دستگاه در زیبایی چیستی تحلیل
چیست؟وچراازسوییدرپیتوجیحتعریفناپذیری
زیباییبرآمدهوازسویدیگردرپیتحلیلوتعریفآن
هستیم؟دربسترسنتیفلسفهاسالمیمشهوراست،که
مفاهیممعقولثانیفلسفیمانندوجود،علم،وحدتو
...،یابهدلیلبساطتوبداهتتعریفندارند؛کمااینكه
مالصدرابهایننكتهدر»تعریفناپذیریوجود«تصریح
میکند)الشیرازی،1981م،ج25:1.همچنین؛همو،
7:1360(.اماهمانطورکههردانشآموختةفلسفهای
شیء، وحدت، علم، مانند مفاهیم از بسیاری میداند
وجوب،امكانو...بدونتعریفنماندهاند.بسندهکردن
بهتعریفحّدیوحتیگاهرسمی،دربابمفاهیمو
ساختن معلوم در اگر و میرسد ناکافی نظر به اشیاء
مفاهیمصرفاًبرتعریفماهویازمفاهیم،پایفشاری
کنیمدرتعریفبسیاریازمفاهیمراهبستهخواهدشد.
مضافبراین،درآندستهازمفاهیمیکهتعریفماهوی
اعاظم سوی از جدی مناقشههای باز است، امكانپذیر
فلسفهومنطقمانندشیخاشراقمطرحشدهوحتی
خودشیخالرئیسبراینمعضلالتفاتداردوبرایآن

راهحلارائهمیدهد.

2. روش شناسی تعریف زیبایی
ماهوی زیبایی، ناپذیری تعریف دلیل مهمترین
نبودنحقیقتآناستکهدرمباحثآتیبهبررسیو
تبیینآنخواهیمپرداخت.اماپرسشایناستکهاگر
زیباییماهیتنیستوتعریفماهویهمازآنامكان
اخذ آن تعریف در دیگری رویكرد میتوان آیا ندارد،
نظریةشیخ و ایده کارگیری به میرسد نظر به کرد؟
اشراقدرتحلیلمفاهیم،روشکارآمدیبرایتعریف
زیباییاست.بهزعمنویسندهتكمیلصحیحفرایندی
کهبراساساینایدهطراحیمیشود،کمکمیکندتا
تعریفواقعزیباییبهکمکمفاهیممعقولممكنشود.

زیبایی که است این ما نوشته فرضیات از یكی
مستقلازانسانوفارغازاینكهچهچیزیازنظرانسان
به باشد،حقیقتیعینیداردو یامیتواند زیباهست
از باید مذکور مدعای است. وجود احكام از اصطالح
ارتكازذهنیصدرااستمزاجومبتنیبرلوازممنطقیآراء
کمک با نهایت در و گردد تبیین او هستیشناختی
فلسفی زبان شود. داده فلسفی زبان معقول، مفاهیم
حكیم عبارات از بلكه نویسنده جانب از نه مطروحه
مالصدراگزینشمیشود،چراکهویبهعنوانفیلسوف
متألّهدرکدرستیازواقعیتخارجیـمابهالشیءهو
داشتهوآنرادرمقامذهنافرازکردهاست.سپس هوـ
بهآنفهموافرازخودزباندادهومفاهیمدرکشدهرا

درقالبالفاظوگزارههایلفظیبیانکردهاست.
ازاینرودرایننوشتارتالشبرایناستکهتنها
زیبایی با آن نسبت و مفاهیم بین رابطة توجیح به
پرداختهشود.اینامربارویكرد»تحلیلمفهومی«اصل
وجود،مراتبولوازمآنوباگزینشمفاهیممنطبقبر
فرایند این نتیجه امكانپذیراست؛ لوازم، و مراتب آن
ارائهتعریفعاّموخاصاززیباییاست.جهتحصول
اینامر،ناگزیرازمراجعهبهخودآراءواظهاراتمالصدرا
هستیموباتكیهبرروشمطروحهـکهایدهآنازروش
گاهبرخیازآراء تحلیلمفهومیشیخاشراقاخذشدهـ
از نیزالزماستبرخی هستیشناختیمالصدراوگاه
راستا این در شود. توصیف وی معرفتشناختی آراء
در و گزینش مفاهیمی که بود خواهد این بر تالش
تعریفزیباییبهکارگرفتهشودکهاوالًمجموعآنها
تامینکنندهشمولزیباییازذاتحضرتحقوأسماء
وجسمانی مثالی عقلی، امكانِی مراتب تا او صفات و
باشدوثانیاًتاجائیكهامكانپذیرباشد،بینیازازتعریف
به باشد نیاز که مواردی در راستا این در باشند.13
اصطالحشناسییامعناشناسیمفهوماخذشدهخواهیم

پرداخت.
الزمبهذکراستکهنویسندهدرصددتعریفزیبایی
بهلوازمنیست،زیرامانعیکهدراینرویكردوجوددارد،
بهتمامهبهنحویکهعمومیت عدمامكاناحصاءلوازمـ
آنراضمانتکندـمیباشد)الشیرازی،48:1362.و

همچنینر.ک؛همو،1981م،ج368:1(.
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3. حقیقت زیبایی و مفهوم آن در نسبت با 
حیثیت ماهوی

بحثدراینقسمترابافرضیةُخردآغازمیکنیم
که»زیبایینمیتواندحیثیتماهویداشتهباشد،پس
اعمازتعیین منطقاًمفهومآننیزامكانتعریفماهویـ
ندارد«.زیرازیباییشیءخاصی جنسوفصلمنطقیـ
درجهاننیست،بلكه»صفتی«استکهبااشیاءموجود
است؛اشیاییکهماهیاتگوناگونیدارندویااینكهاصاًل

ماهیتیندارند.
هرواقعیتیکهازآن،مفهومزیباییوجمالقابل
دارای قطعاً ـ نباشد بالذات واجب اگر ـ است، انتزاع
گانه ومندرجدرمقوالتده ماهیتیاست،کهداخل
است،بهطوریکهاینواقعیت،همانوجودخاصآن
ماهیتاستودرعینحالزیباییهمباهمینواقعیت،
موجوداست.مقصودماازاصطالح»واقعیت«چیست؟
و... نقاشی تابلو گل، انسان، مانند واقعیت از مقصود
مصادیقخارجیماهیاتهستند)ر.ک؛عبودیت،1392:

54ـ56(.
حال،نزاعایناستکهچرازیباییازسنخماهیت
نیست؟وچراامكانتحققمصادیقعینیمستقلبرای

آنامكانندارد؟
ازمهمترینودرعینحالمستحكمتریناّدلهایکه
میتوانبرعدمماهویبودنزیباییاقامهکرد،ایناست
که»واجبتعالی«درکنارهمهاموروأشیاء،متصفبه
ج6: )الشیرازی،1981م، میشود زیبایی و جمال واژه
118وج136:1.همچنین؛همو،1363ب:55(وچون
»مفهومزیبایی«هنگامیکهدرواجببهکارمیرود،
کار به ممكنات در که است مفهومی همان با مطابق
هستیشناسی مبانی بر مبتنی و منطقا پس میرود؛
صدرایی،نمیتواندحیثیتماهویداشتهباشد.چراکه
به فلسفه اویندودر تعالیعینوجود »صفاتواجب
ثابت ـ صدرایی فلسفی نظام در ویژه به ـ کلی طور
میکنندوجودواجبتعالی،ماهیتیندارد،پسصفات
اومانندقدرتوعلمـوازجملهزیباییـفاقدماهیت
خواهندبودزیرااینمحذورایجادمیشودکهزائدبر
ذاتومنضّمبهآنباشند،واینچنینچیزیدرواجب
95ـ ج4: ،1375 آملی، )جوادی است« محال بالذات

96و175ـ176(
دلیلدومایناستکهاگرزیبایی،ماهیتباشد؛به
اینمعناستکهمانندسفیدی،مابهإزاءوافرادیدارد.
مانند زیبایی نتیجه، در و دارد خاص وجودی یعنی
در که است، اشیاء سایر قبال در شیءای سفیدی
شمارشاشیاءجهانبایدعددیراهمبهآناختصاص
داد،بهطوریکهباانضماماینشیءبهسایراشیاء،آنها
زیرا نیست. اینطور آنكه نازیبامیشوندوحال یا زیبا
فرد یا انسانی فرد مثل ـ خارج در موجود واقعیت
ـ ماهیت این ومصداق آثار منشا فینفسه ـ سفیدی
است،نهمنشاآثارزیباییومصداقآن! انسانیاسفیدـ
مفهوم بودن اعتباری لحاِظ به که سومی دلیل
زیباییومبتنیبرقاعدةشیخاشراق،میتوانبرعدم
ماهویبودنزیباییاقامهکرد،ایناست؛کههرآنچه
است اعتباری مفهومی باشد، تكرار آنمستلزم تحقق
»کلمایلزممنتحققهتكررهفهواعتباری«)سهروردی،
مورد نحوی به مطروحه قاعده )26 ج1: 1396ق،
پذیرشمالصدراهمهستوبامبنایاصالتوجودنیز
قابلیتاستداللبرآنوجوددارد)مطهری،1358،ج5:
365ـ366(.بنابهمفاداینقاعده،امورحقیقیمصداق
کلمهموجودمیباشند،امااموراعتباریمصداقکلمه
اگر بهشكلیهستندکه زیرا نمیشوند، واقع موجود،
فرضکنیمموجودند،تكرروتسلسلالزممیآید.اگر
این قضیه محمول موجود«، »الجمال که کنیم فرض
مطلبراافادهمیکندکهوجودبرجمالعارضشدهو
بهاینعلت،متصفبهموجودیتاست؛نقلکالمبهآن
آیا میکنیم سؤال و میکنیم موجودیّت یعنی وصف
موجود اگر خیر؟ یا است موجود »موجودیّت« وصف
یعنی باشد موجود اگر و شدهایم تناقض دچار نباشد
وجودبرآنعارضشدهومیتواندومرتبهمتصفبه
موجودیّتشودودراینصورتبازنقلکالمبهآنوصف
کردهوازموجودیتآنپرسشمیکنیموهلّمجراالی

آخر.
باتوجهبهادلّهایکهاقامهشد،حیثیتزیباییاز
سنخماهیتنیستوذاتیکهدارایوجودخاصزیبایی
ومصداقفینفسهآنباشد،درخارجوجودندارد.پس
مفهوم نیز ذهن در آن از یافته تحّصل مفهوم منطقاً
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از اعم ـ بود،ونمیتوانتعریفحدی ماهوینخواهد
ارائهکرد.شایدتصریحبهعدم جنسوفصلـازآن
نظران ازصاحب برخی ناحیة از زیبایی تعریف امكان
داشته نكته همین در ریشه نیز مطهری استاد مانند

باشد)ر.ک:مطهری،97:1366و98(.
بانفیماهویبودنحیثیتزیبایی،مفهومزیبایی
درزمره»مفاهیمثانیازنوعفلسفیآن«قرارمیگیرد
ودلیلآننیزروشناست؛زیرامامفهومزیباییراهم
دروصفامورخارجیوهمذهنیبهکارمیبریموحال
آنكه»معقوالتثانیمنطقیتنهاوصفامورذهنیقرار

میگیرند«)الشیرازی،1981م،ج333:1(.
نتیجةدومیکهالزمةفلسفیبودنمفهومزیبایی
است،»اشتراکمعنوی«آناست.واژه»جمال«وسایر
واژههایمترادفباآنهمچونمفهوموجود،»مشترک
مخلوق و خالق بر را آن اطالق که است؛ معنوی«
اقامه امر امكانپذیرمیسازد.دلیلیکهمیتوانبراین
زیبایی مفهوم است؛ تقسیم« »قبول بر مبتنی کرد،
صالحیتداردکهبهاقسامیتقسیمشودمانندزیبایی
واجبوممكنیازیباییمجردومادییازیباییجسم
یاجسمانیو...وچون»تنهامشترکمعنویاستکه
صالحیتانقسامدارد«)ر.ک:مطهری1358،ج203:5(.
پس»اشتراکمعنویمفهومزیبایی«اثباتمیشود.

4.  حقیقت زیبایی و نسبت آن با وجود 
مفهومجمالحاکیازحقیقتیدرخارجاستکهـ
طبقتبیینگذشتهـحیثیتیماهویندارد.پسشق
باید لیكن است؛ ثابت وجود با آن نسبت یعنی دوم
هویتوابعادایننسبتمشخصشود.درخاللبرخی
هرچندبااغراض ازبیاناتصریحوغیرصریحمالصدراـ
دیگرـبهصفتجمالونسبتآنباوجودحضرتحق
اکبری، )ر.ک؛ است اشارهشده متعالی سایرصفات و
82:1384ـ102(.برخیازپژوهشگرانسعیداشته
از تبیین نوع یک به اشارات، همین دل از اند
از نگارنده هدف یابند. دست مالصدرا زیباییشناسی
طرحچنینبحثی،صرفایافتنتعریفعامزیباییاست
مقدمة حكم در زیبایی، و وجود نسبت از سخن و
ضروریاستکهدرضمنحلوفصلآن،تعریفهستی

شناختیناظربرحقیقتزیبایینیزاستخراجمیشود.
مغلق مسأله بر ما استدالل اینكه جهت به رو این از
نباشدبهبازخوانیمختصرچندمقدمهالزممیپردازیم
کهمبناینگارندهدرتبییننسبتوجودوزیباییاست:

4. 1.  مقدمات مفروض 
1.1.4.صدرامعتقداستکهاساساًوحدتمفهومی
عینی واقعیات اگر شود.14 می ناشی عینی وحدت از
نوعیاشتراکووحدتدرخارجیتوعینیتنداشته
باشند،ممكننیستمصداِقمفهومیواحد،قراربگیرند.
بههمیندلیلصدقمفهومیواحدبرواقعیاتمتعددو
متكثر،داّلبروجودنوعیاشتراکووحدتعینیدر
آنهااست)الشیرازی،1981م،ج133:1ـ134وهمان،

ج60:6ـ62(.
2.1.4.اصالتوجودنهمسئلهایهمردیفدیگر
حكمت در فلسفی رهیافتی عنوان به بلكه مسائل،
هر انجام و آغاز که نحوی به است، مطرح متعالیه
موضوعیدرهستیشناسیویریشهدروجودداردواز
طرح با صدرا میشود. نگریسته بدان وجود دریچة
ساختمان تمام توانسته وجود، اصالت منضبط
که فلسفهای به ارسطویی فلسفه از را مابعدالّطبیعه
اساساًغیرارسطوییاست،دگرگونسازد)ر.ک؛ایزوتسو،

74:1389ـ.76(.
چوننزاعمفهومیکهدربابزیباییمطرحکردیم،
پژوهش مسأله و بوده ناظر زیبایی واقعیت نحوة به
متوجهتحلیلمفهومجمالباهدفدرکوافراِزصحیِح
شامل بایستی تحلیل فرایند لذا است، زیبایی واقع
گسترهوسیعزیباییباشدوازمفاهیمیکمکبگیریم
کهریشهدرخارجداشتهوبهاصطالحِمالصدرا»متاصل
که است صورت این در و باشند تحقق« و ثبوت در
حكمت وجودی دستگاه در فلسفی، توجیح قابلیت

متعالیهرامییابد.
3.1.4.حملحقیقتورقیقتنوعسومازحمل
هوهوبودهومانندحملاولیوحملشایعصناعیامری
ذهنیومحصولکارکردذهندربرقراریارتباطمیان
مفاهیماست.برخالفحملشایع،دراینحملمحور
است.چون »مفهوم« اتحاد، محور و »مصداق« تغایر،
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کامل طور به مصداق دو از را واحد مفهوم نمیتوان
ازوحدت ای بایدگونه بنابراین انتزاعکرد، ناهمسان،
میانآندومصداقوجودداشتهباشد.لكناینوحدت،
مثل است. سنخی« »وحدت بلكه شخصی وحدت نه
حملمراتبوجودبریكدیگرکهموضوعومحمولدر
مصداقناهمسانهستند،اّمادرمفهومبایكدیگراتّحاد
دارند.ایناتّحاددرمفهوم،بههمانبیانیادشده،بیانگر
)ر.ک؛ آنهاست مصداق میان سنخی وحدت نوعی

قمی،95:1378ـ147(.
پساگراثباتشودکهجمالنحوةازکماالتوجود
حمل به میتوان را آن ضعیف مراتب بنابراین است،
به زیرا کرد؛ شدیدحمل مراتب بر رقیقت و حقیقت
تعبیرصدرا»رقیقتهمانحقیقتاستبهخاطراتّصال
یک همواره و .)127: ج8 1981م، )الشیرازی، آن«
»وحدتسنخی«درکمالـخواهدرمراتبتشكیكی
میانمصادیق ـ مراتبتشكیکوجود یا باشد مظاهر

جمالوجوددارد.
4.1.4.صدرامبتنیبرقاعدهبسیطالحقیقهوبا
کلّالوجود عنوان به را تعالی واجب وجودی، رهیافت
اثباتمیکند)ر.ک؛الشیرازی،1981م،ج110:6ـ112(.
است اینسخندرموردهمةصفاتکمالیهصادق و
)همو،1378:النص؛32(ومیتوانگفتوجودحق،همه
صدرا ثانیاً است. زیبایی آن، همة نیز و است زیبایی
بماهو وجود بر تنها عاّمه کمالیة صفات است معتقد
ازجمله ـ )همان(.پسصفات وجودعارضمیگردد
از اعم ـ وجود با بلكه ماهیت با نه حقیقتاً، ـ زیبایی
واجبوممكنـمساوقتدارند.ثالثاًصفاتحقتعالی
دروجودهیچتغایریبایكدیگرندارندوتنهادرمقام
مفهوموبااعتبارحیثّیاتمختلفاستکهازیكدیگر
زیرابساطت متمایزمیشوند)همو،1387:النص؛33(؛
وجود،منافاتیباانتزاعمفاهیممتكثرازآنندارد)همو،
صفت بنابراین 146ـ147(. ج6: 350؛ ج3: 1981م،
جمالقطعاًدرمقاممفهومغیرازمفاهیمسایرصفات

است.
استحصال  زیبایی:  و  وجود  نسبت  تبیین   .2  .4

مفاهیم عام 
باعطفنظربهمقدماتفوقولحاظآنها،درضمن

اصولیبهتبییننسبتزیباییووجودمیپردازیم:
1.2.4.هرگونهاظهارنظردربابجمال،لزوماًبا
اهتمام دلیل به اوالً است، امكانپذیر وجودی رهیافت
صدرابهایناصلفلسفیخودکهدرهمهکلیاتوحتی
جزئیاتمباحثسریانپیداکردهاست)ر.ک؛همان،ج1:
که رسیدم نتیجه این به قبل مباحث در ثانیاً .)198
این کردن ضمیمه با و ندارد ماهوی حیثیتی زیبایی
اصلکهصفاتعاّمهکمالیهازجملهجمال،برماهیات
میتوان 1378:النص؛32(؛ )همو، نمیشوند عارض
اینگونهنتیجهگرفتکههرتحلیلیازحقیقتزیبایی
بایدبه»نحوهوجودیانحوهظهوروجود«منتهیگردد.
به بنابراین است، کمالیه صفات جمله از زیبایی زیرا
حدوداشیاءختمنمیشود،بلكهاینحدوداشیاءاست
که زیبایی به تشكیک، نحو به و مرتبهای هر در که
»نحوهوجودیانحوهظهوروجود«است،ختممیگردد.
بر بلكه ماهیات این بر نه زیبایی همچنینمفهوم
و حقیقت »حمل به وجود أنحاء از متنوع مصادیق
رقیقت«وبهنحوتشكیكیصدقمیکند.اتصافماهیات
مختلفبهزیبایی،ناشیاز»نحوةوجوِدماهیاتیانحوه
کمال حائز زیرا است، ماهیات« این در وجود ظهور

بخصوصیهستند.
»صفات را ثبوتی صفات  کلِّ مالصدرا .2 .2 .4
باذات جمالیه«مینامدوبهعینیتمیاناینصفات
الشیرازی، )ر.ک؛ است کرده تصریح تعالی واجب
1981م،ج118:6ـ119(وتأکیدمیکند؛اینصفات
ازحیث لیكن دارند، تغایر لحاظمفهومی به هرچند
باهمعینیتدارند)همان:281(.حالسؤال مصداقی
ایناستکهمفاهیممتكثربهویژهزیباییبراساسچه
داللت باشد، وجود که واحدی مصداق به منطقی
هر اتصاف در مالصدرا فلسفی و وافر سعی میکنند؟
صفتیبرذاتحضرتحق،خواه»ثبوتییاجمالی«و
خواه»سلبییاجاللی«،مارابهاصلمهمیرهنمون
قابل بالحاظآنمیتوانیمبهفهمنسبتاً میسازد،که
قبولیازمنطقانتزاعواطالقصفاتومفاهیممتكثر
یا صفات« اتصاِف »حیثیِت اصل این گردیم. منتهی
با زیبایی نسبت تبیین است. آنها« انتزاع »حیثیّت
وجودنیزدرگروروشنساختن»حیثیتاتصافجمال



18

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 23، تابستان 1396

بروجود«وهمچنین»حیثیتانتزاِعآن«است.
و تبییننسبتوجود ما اینكهمسألة به توجه با 
زیباییاست،اگرمامسیریرابرایتوجیهاتصافجمال
برذاتحضرتحقوانتزاِعآنبیابیمدرحقیقتنسبت
ذهنیصفتزیباییووجودـکهبنابهتشكیکخاصی،
وحدت رأی به بنا و وجود التمام فوق و اتّم مصداق
شخصیتنهاوجودحقیقیومطلقاستـرانیزیافته
فهم و افراز برای معرفتشناختی دریچهای که ایم

یگانگیوجودوزیباییدرخارجاست.
3.2.4.ازحیثمعرفتشناختیحلقةواسطمیان
و میشود خالصه کمال« »مفهوم در جمال و وجود
در حقیقت در میکنیم، جمال از صحبت که زمانی
میکنیم صحبت کماالت از خاصی سنخ خصوص
)همان،ج122:6(.لذاهموارهکمالبازیباییهمآغوش
استویکتقدمهستیشناختیوبهتبعآنمعرفت
شناختی،برجمالدارد.بااینوصف،مهمترینمقولهدر
تحلیلمفهومزیبایی»کمال«استکهمبتنیبررأی
تشكیکوجوددر»أنحاءوجود«تحققتشكیكیداردو
مبتنیبررأیوحدتشخصیوجوددر»أنحاءظهور«
وجود »کماالت مشّكک تجلی که میگردد متجلی
مستقلبالذات«هستند.بنابراین»حقیقتکمالوانواع
آن«میانجیتحققیاظهورجمالوزیباییدرهستی
استوشایدبهایندلیلاستکهمالصدراصفاتثبوتیه
رابهتمامه»صفاتجمالیه«مینامد)ر.ک؛همان،ج6:
118ـ119(زیراحیثیتثبوِتکمالیازکماالتواجب
وصف اطالق مصّحح که است مشترکی وجه تعالی،
جمالبرصفاتمذکوروبهتبعبرذاتاست)همان،ج7:
232(.بنابراینزیباییبواسطةکمالوجودی،واردنظام
ـ مظاهر در تشكیک یا وجود در تشكیک ـ تشكیک

میشودکهبهاختصاربهآنمیپردازیم.

4. 2. 3. 1. حقیقت کمال زیبایی شـناختی مبتنی بر رأی 
تشکیک وجود

آموزهتشكیکازدیدگاهصدراـبطورخالصهـاین
راپرکردهاستو استکهیکحقیقتجهانخارج
چون دیگر سوی از و است واحد ذاتاً وجود، حقیقت
متغایرو ذاتاً راکه نمیتوانکثرتموجوداتخارجی

متمایزهستندمنكرشد،پسبایدحكمکردکهحقیقِت
و اینوحدت است. وهممتكثر واحد ذاتاً،هم وجود
توجیه وجود حقیقت در تشكیک با جز عینی کثرت
پذیرنیستوحقایقوجودیبهنحوتشكیكیمتمایزو
متكثرهستند)همان،ج86:6.همچنینر.ک؛عبودیت،
1392،جلد240:1(بنابراینمبتنیبراصالتوجودو
رایتشكیکوجود،حقیقتهرچیزیوتشخصآندر
محقق کماالت، فعلیت با که است آن وجود« »نحوه
میشود.»نحوهوجودکمالی«ُرکنحقیقیزیباییدر
خارجاست.دراینمیان»نحوهوجودکمالی«درنسبت
باذاتواجبالوجودمعنایمطلقیمییابد،زیراوجود
و است موجودات و أشیاء همه عینذات تعالی واجب
کماالتهمهموجوداتراميتوانبهحملحقیقتو
قاعده مقتضای امر این داد. اسناد او ذات به رقیقت
ج6: )الشیرازی،1981م، است الحقیقة بسیط
110ـ112(.فلذا»نحوهوجودکمالی«واجبتعالیبه

معنای»وجودمطلقکمالی«است.

4. 2. 3. 2.  حقیقت کماِل زیبایی شناختی مبتنی بر رأی 
وحدت شخصی وجود

به اغلب خویش آثار در صدرا اظهارات و عبارات
گونهایاستکهبهصراحت،وجودرابطوظهوررایگانه
با را مظاهر تعبیر،کثرت این با درحقیقت و دانسته
کثرتدروجودبهنوعیقابلجمعمعرفیکردهاست
)همان،ج329،262:1؛ج294:2-291و320-321(.
هسته که معلول« رابط وجود »نظریه مختصر اشاره
مرکزینظریهوحدتشخصیوجوداستمارادرفهم
دیدگاه این بر مبتنی وجود و زیبایی نسبت تبیین و

صدرا،کمکشایانیمیکند.

الف(نظریهوجودرابطمعلول
معلول، در نفسه فی جنبه »فقدان خالصه بطور
همانوجودرابطمعلولودیدگاهصدرالمتالهیناست
عدم معنای به که ،)217 :1 جلد پیشین، )عبودیت،
مغایرتواقعیتعلتوواقعیتمعلولاست.یعنیاگر
علترایكیازاشیاءبشماریموبهآنعددیاختصاص
دهیم،نمیتوانمعلولراثانیآنشمردوعددیراهم
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همچین؛ و همان:220 )ر.ک؛ داد اختصاص آن به
باید گویا تقریر این با الشیرازی،1981م،ج299:2(.
کثرتاشیاءرانفیکنیموحكمبرعینیتویگانگی

علتومعلولکنیم.
رابط« وجود »نظریه بر مبتنی گرچه بنابراین
ممكناترابهمنزلهاشیاء،موجوداتوواقعیاتیمتكثر
نفیمیکنیموشیئیتوموجودیتوواقعیترامنحصرا
بهواجببالذاتکهوجودیمستقلوغیرمعلولویگانه
است،اختصاصمیدهیم،منتهیهمةآنهارابهمنزلة
)ر.ک؛ میپذیریم« یگانه واقعیت این متكثر شئون

همان:220و221(
ب(تشأنوتجلیجانشینعلّیتوجعل

را تشأن« و »تجلّی  معلول، رابط وجود نظریه
)الشیرازی، میکند جعل« و »علیت جانشین
معموالً که روست همین از 300ـ301( 1981م،ج2:
فیلسوفان»نظریةتشأن«رادرمقابلعلّیتقرارمیدهند
)ر.ک؛عبودیت،1981م،ج238:1ـ239(.جانشینی
تشأنبهجایعلّّیت،ایجابمیکندکهتقدمدیگریکه
بالعلیة تقّدم جانشین مینامند، بالحق« »تقدم را آن
شود.زیرادرنظریةتشأنمعلولوجودفینفسهنداردو
هنگامیکهمیگوییم»وجودمعلول«،مرادهمانوجود
حقاست،درمقاِمتجلیدرمرتبهایکهمعلول،مینامیم

)همان(.
ج(تشكیکدرظهورجانشینتشكیکدروجود

اگربهنظریه»وجودرابطمعلول«قائلباشیموبه
جایعلّیت،تشأنوتجلّیداشتهباشیم؛دراینصورت
حلقههایسلسلةوجودکهدربحثتشكیکدروجود
فینفسه وجود که نخستین حلقه جز به شد مطرح
را روابط از سلسلهای است، بالذات واجب مستقل
ندارد. فینفسه وجود یک هیچ که میدهند تشكیک
یعنینهوجوداست،نهموجوداست،نهواقعیتاست،
بلكهکلاینسلسلهچیزینیست،جزشأنهمانوجود
مستقل،اماشأنیکهدردرونخودازنوعیتمایزوتكثر

برخورداراست)الشیرازی،1981م،ج297:2(.
د(تجلیجمال؛تجلیکماالتوجودمطلق)واجب

تعالی(
مطلقصفاتازجملهزیباییدرمطلقوجودنهفته

استوجمالتجلّیکماالتهمینوجوداستوکثرات
موجوددرهستیفاقدبالذاتاینصفاتازجملهزیبایی
هستندودرواقعصرفاًنمودیومظهریاززیباییوجود
)همان،ج2: را آن کمالی حقیقت نه دارند را مطلق

.)292
بااینوصفهرحكمیکهبرمعلولمیرودوهر
وصفیـمانندزیباییـکهبهآننسبتدادهمیشود،
تنزل و تجلی مرتبة در مستقل، وجود وصف و حكم
معلولاست)ر.ک؛عبودیت،پیشین،ج229:1و230(.
به »تجلی«، مفهوم که گرفت نتیجه میتوان بنابراین
از عام تعریف در بایستی »کمال« و »وجود« همراه
زیباییمبتنیبررایوحدتشخصیوجود،اخذگردد.
ه(تجلیبالذاتزیباییوتجلیبالغیردرظهورات

متنوع
حكمبهتجلِیحقیقِتوجود،درحقیقتزیبایینیز
باوجوِدمطلق، پیدامیکندوجمالدرنسبت سریان
حقیقتیبالذاتدر»ظهورکماالتوجودمطلق«استو
بالغیراستکهدر بهسایرموجودات،حقیقتی نسبت
آن )341 ج1: 1981م، )الشیرازی، ظهور از نحوهای
تجلیحقیقی،درمظاهروشئونمشّكکاستکهبه

اصطالح»تجلیبالغیرزیبایی«مینامیم.
4.2.4.تعیُّنیاتجلّیکماالتوجودـمبتنیبرهر
دورأیهستیشناختیمالصدراـکهاسبابزیباییدر
هستیاست،ازرهگذرچهحیثیتیپدیدارمیشود؟آیا
صدرا هستیشناسی نظام دل از را مفهومی توان می
گزینشواستخراجکرد،کهحاکیازحیثیتیدرهستی
باشد،تابگوییمتحققیاظهورکماالتوجودازطریق
ابهامدر اینپرسش،گره به اینحیثیتاست؟پاسخ
نسبتوجودوزیباییرامیگشایدوبهمثابهنختسبیح
یکنظمونظامدقیقفلسفیبهمفاهیموحلقاتیکه
اشارهشد،میدهد.بهزعمنویسندهپاسخاینپرسشدر
تبیینیكیازکلیدیتریناصطالحاتفلسفیمالصدرا،

یعنیمفهوم»صورت«نهفتهاست.
واژهصورتدرجایجایفلسفهصدراحضوردارد؛
صور همچون اسامی با صدرایي آثار مجموعه در ما
و مطلق خاص، جوهری، دائم، ممتد، طبیعی، مادی،
در پرکاربرد اصطالح این و ميکنیم برخورد شخصی
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نظریههایمربوطبهوجود،وحدت،ماهیت،معرفت،رؤیا
ومعادحضوردارد.بدیهیاستکهتصریحاتصدرادر
خصوصمعانیصورت،مارابهپذیرشصرِفاشتراِک
لفظیدرواژه»صورت«سوقنمیدهد؛زیراباپذیرش
جعل و گزینش در آشفتگی یک با اوالً ادعا این
اصطالحاتمواجهمیشویمکهالزمةآنمغالطاتبی
حدوحصردرمعانیاسامیوواژههااست.ثانیاًعبارات
واژه استعمال در منطقی یک وجود از حاکی صدرا

صورتاست،کهبهآناشارهخواهیمکرد.
4. 2. 4. 1. تبیین معنای مفروض از صورت

صدرادراشارهبهمعانیصورتوتقسیمبندیآن،از
ابنسیناوغزالیپیرویمیکندوبهپنجمعنادرخصوص
معنا پنج آن .)32 ج2: )همان، میکند اشاره صورت

عبارتنداز:
ـصورتبهمنزلهیکماهیتمشّخص.

ـصورتبهمنزلهماهیتیخاص.
ماده به که خاصي حقیقت معناي به صورت ـ

ضمیمهشدهاست.
ـصورتبهمعنايحقیقتمشخص.

ـصورتبهمعناِيکمالمفارق.
صدرادرتبییناینپنجمعناازصورتازسهاصطالح
معتقد ولی میگیرد، کمک کمال و حقیقت ماهیت،
یک به میتوان را فلسفی مفهوم سه این که است
اصطالحمبناییتریعنی»فعلّیت«تحویلبردوتعریف
در مالصدرا )همان(. ساخت استوار آن بر را صورت
عبارتخودبهنحوتلویحیبرایننكتهاشارهمیکندکه
صورتبهماهیتیکهبالفعلنیست،نسبتدادهنميشود
)همان:33(.زیراطبیعِتبالفعِلصورتاست،کهسبب
انتسابحقیقتایجادشدهبهشیءاست)همو،1360:

.)132
طریق از تنها اشیاء حقیقت تقّوم ترتیب، بدین
»صورت«است)همو،1981م،ج34:2(.روشناستکه
درصورمجرد،فعلیتبدونحضوروشرطمادهمحقق
میشودومعنایصورتعبارتازجوهربالفعلتاّمی
استکهحقیقتشیءوکماالتآنراتشكیلمیدهد
استعدادی و ماده گونه هر از نیاز بی عینحال در و
تحققپذیرفتهاست)ر.ک؛همان،ج273:6،همچنین؛

آملی، جوادی همچنین؛ ـ274. 273 1391ق: همو،
.)98:1375

4. 2. 4. 2. وجودی بودن حقیقت صورت
رهیافتوجودیمبتنیبرآموزهاصالتوجود،شاهد
محكمیبروجوديبودنصورتاست،باالخصاینكهبا
برخيازبیاناتصدرامواجههستیمکهایننظرراتأیید
صورت پس .)35-34 :2 ج همان، )ر.ک؛ مینمایند
»جنبهبالفعلوجودیاستکهکماالتماهیاتراتعّین
را دلیلصورت بههمین وصدرا تحققمیبخشد« و
»موجوداتعینيومحّصلیمیداندکهانواعرافعلیت
از یا  و )181:5 )الشیرازی،1981م،ج ميبخشند«
آنهاباعنوان»وجودهايمحضوخاصاشیاءمادی«

یادمیکند)ر.ک؛همان،ج34:2-35وج255:5(.
شایدبتوانمدعیشدکهصدراازطریقصورتدر
پیایجادتمایزمیان»موجودووجود«وبین»وجودو
که است حقیقتی صورت واقع در و است ماهیت«،
بوسیلهوجود،لباسماهیتبرتنميکند.شایدتعبیر
برخیازصاحبنظرانمبنیبراینكهحقیقتماهیت
بیان این به بتوان نیز را است صورت یا فرم همان

بازگرداند)ر.ک؛حائرییزدی،87:1385(.
اشكال؛اگرمفهومصورتبهکیفیتیکهبیانشددر
تعریفزیباییواردگردد،اطالقزیباییبهذاتحضرت
حقبامحذورمواجهخواهدشد؟!دوراهبرایگریزاز
اینمشكلوجوددارد؛نخستبررسیکنیمکهآیاصدرا
اینواژهرابرایذاتحضرتحقاستعمالکردهاستتا
صورت فلسفی معنای دایره در تصرف برای شاهدی
باشدوبتوانیکمعنایعامیبرایآنلحاظکرد.در
غیراینصورتبایددرمعنایصورتمیانذاتواجب

تعالیومعالیلیامظاهراوتفصیلقائلشد.
راهدومایناستکهبهطورکلیمفهومصورترادر
تبییننسبتوجودوزیباییوبهتبعتعریفزیباییکنار
و تحقق در صورت مفهوم اینكه به توجه با بگذاریم.
برچارچوبضابطه مبتنی ماهیات، در تجلیکماالت
مندفلسفیدرحكمتمتعالیهنهادینهشدهاست،پیش
گرفتنراهدومیعنیحذفآنموجبمیشودکههر
گونهتبییندرنسبتوجودوزیباییدچارخدشهباشد
ازمهمترینحیثیات یاگرفتارنقصانگردد.زیرایكی
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ظهور یا اشیاء تحقق در مستقیم دخالت که وجودی
آنهادارد،نادیدهگرفتهشدهاست؛بنابراینراهنخست

راپیشمیگیریم.
چون که دارد تصریح و تأکید اصل این بر صدرا
وجودواجبتعالی،واجبمنجمیعجهاتاست؛پس
مفهوم نوع هر نسبت بنابراین است. الوجود« »کل
به یا بودکه او،موجباتنقصخواهد بهذات ماهوی
ترکیبوجودوعدممنتهیمیشود.امااگرمقصوداز
رای باهردو باشد، رقیقت« و حمل،»حملحقیقت
است، سازگار وجود وحدتشخصی و وجود تشكیک
دچارمحذورفوقنخواهیمشد.ازسویدیگرصدرااز
میکند یاد الصور« »صورة تعبیر با تعالی واجب ذات
همچنین؛ج173:1(، همان:181. )همان،ج106:7و
بدیهیاستکهاطالقصورتازناحیةویبهواجب
تعالیمنحیثهوواجبومنحیثهووجوِدصرف،
نیست،بلكهاطالقصورتمنحیثهوکلالوجودو
بسیطاالشیاء،استکهخالیازاشكالاست،زیرااین
امرمقتضای»قاعدهبسیطالحقیقةکلاالشیاولیس
بشیءمنها«هست.15بااینوصفاطالقعنوانصورت
در کماالت جمعی وجود معنای به تعالی واجب به
صورتوحدتحقهحقیقیهوبساطتمحض،محذوری

ندارد.
4. 2. 4. 3. تعّین یا تجلی زیبایی در أنحاء صورت

مادرسیرتبیین»نسبتوجودوزیبایی«باابتناءبر
رهیافتاصالتوجودوازرهگذرتحلیلاصولمختلف
بههمراهنتیجهایکهدرمعناشناسی»صورتونسبت
آنباوجود«گرفتیم،میتوانپذیرفتکهنسبتوجود
وزیباییدر»نحوهوجودیانحوهظهوِرکماالتوجوددر
بالفعِل جنبه همان صورت میشود. خالصه صورت«
وجودیاستکهکماالتماهیاتمتنوعراتعّینبخشیده
یابهظهورمیرساند.بنابراینصورتبهمعنایمذکور
ناگزیربایدانحاءگوناگونداشتهباشدزیراوجودانحاء
که ـ زیبایی تبع به و دارد متنوع ظهورات یا متعدد
محصولفعلّیتکماالتأنحاءوجوداستـهممراتب
ضمن در مذکور مراتب تفصیل میکند. پیدا مختلف
ارائه مقاله پنجم بخش در زیبایی، اختصاصی تعاریف

میشود.

4. 4. جمع بندی نهایی و نتیجه گیری تعریف 
عام زیبایی

و است آغوش هم وجود حقیقت با جمال هویت
حیثیتیکهاسبابپدیدآمدنحقیقتزیباییرافراهم
ساختهاست،چیزیجزء»کماالتوجود«نیستکهدر
»أنحاءیامظاهرمتنوعوجود«،بهفعلیتنشستهاست.
»صوری«کهعینیتبخشکمالاستدرهرمرتبهیا
مظهریازمظاهروجودحكایتگرنحوهزیباییهستند.
برایناساسمیتوانیکتعریفعاماززیباییارائهکرد
کهتعریفمذکوربراساسدورأیمالصدراازهستی،
دوگونهعبارتپیدامیکند؛اگراندیشهتشكیکخاصی
وجوداورامالکقراردهیمتعریفعامزیبایی»تحقق
نحوهوجوِدکمالیدرصورت«استواگراندیشهوحدت
شخصیوجودمعیارباشد،زیباییعبارتاز»نحوهتجلی

یاظهورکماالتوجوِدمطلقدرصورت«است.

پی نوشت ها
بهطور میتوان را گزارش در ارائهشده مطالب از بخشی .1
تاتارکیویچ زیباییشناسی تاریخ دوم جلد در گستردهتر

.Tatarkiewicz,2005, volume 3:p.17-25:یافت
2. Alexander Gottlieb Baumgarten: 1714- 1762.
3. Science of Sensory knowledge.
4. Science of sensory beauty.
5. David Hume: 1711-1776.
6. Subjective quality.
7. Immanuel Kant: 1724-1804.
8.دراوایلقرنهجدهمآثاریدرخصوصذوقهمدرقاره
اروپاازالیبنیتسوبامگارتنوهمدرانگلستانازشافتسبری،
اَدیسون،برکوهیوموجودداشت.ر.ک؛گاتومکآیور،

.41:1384
9.مقصودکانتازحكمصرفاًتجربهایاستکهدرنهایتمنجر
بهبیانادعایانظردربارهچیزی،یاحتیکلیترازآن،آگاهی
بهاینکهچیزیچنیناستمیشود.حالویتجربهایکه
محصولنوعخاصیازآگاهیوشهوداستوبهعبارتدیگر
اینحكمکهچیزیزیباسترا»حكمقوهذوق«نامیدهاست.

ر.ک؛همان:41.
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10. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: 1770-1831.
11.درعلمالنفسفالسفهمسلمانازجملهمالصدراودرتعریف
لذتمفهومیتحتعنوان»طبع«کارکردداردوگاهبامفهوم
»ذوق«درزیباییشناسییكسانانگاشتهمیشود،امابهنظر
میرسدکهطبعیکقوهمستقلنیستوقابلیتدرکندارد
همان نیز طبع قاعدتاً پس است، نفس تنها ُمدرک زیرا
یعنی آن مختلف مراتب و نفس کلی وهیئت خصوصیات

قویوبدنباطنیاست.
12.ذیلواژه»جمیل«وگاهی»جمال«عبارتهاییازمالصدرا
دردسترساست؛»الجمیلهوالذییُستحسن«.الشیرازی،
شمائل »استحسان همچنین  ص:128. ج1، 1981م،
المحبوب«.همان،ج172:7.همچنیناظهاراتیدرارتباط
بازیباییانسانیدارد.ر.ک؛همان:72؛وهمو،1411ق:82.

به نهایت در باید نیفتد تسلسل به تعریف، آنكه »برای .13
مفاهیمیمنتهیشودکهبینیازازتعریفباشندواموربی
علم به معلوم عقلِی یا حسی تصورات تعریف از نیاز
1365ـ1366: دینانی، ابراهیمی ر.ک؛ حضوریاند«.

110ـ116
14.مانندمفهوموجودکهمالصدراتصریحمیکندبنابررای
اصالتوجود،برهمةواقعیاتخارجیبهحملهوهوذاتاقابل
حملاست،بنابرانیهمهواقعیاتخارجینوعیوحدتعینی
واشتراکوجودیدارند.ر.ک؛الشیرازی،1981م،ج255:1

وهمان،ج86:6.
15.اگرچیزيکهبسیطاست،دارايشيءالفوفاقدشيءب
باشد،دراینصورتحیثیتوجودالفعینحیثیتوجودب
نخواهدبود.وگرنهمفهومالفومفهومالبیكيخواهندبود
بسیطالحقیقه نیست ممكن بنابراین است. محال این و
متحصلازکونشيءوالکونشيءباشد.بانفيتاليشرطیه،
مقدمآنباطلميشود.بنابراینبسیطالحقیقههمةکماالت

راداراست.الشیرازی،پیشین،ج112-110،6.
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انتشاراتصدرا.
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ـ147.
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مالصدرا دیدگاه »بازسازی .)1392( ــــــــــ
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