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مقدمه
برخالفآنچهکهدرآغازدورانمدرنیتهدرتاریخ
ازحقیقتمنفّکشد بهوقوعپیوستوزیبایی غرب
»حكمت هستیشناسی در )Heidegger,1996: 88(

متعالیه«نهتنهاشكافیمیانواقعیتوحقیقت،زمین
وآسمان،انسانوخدا،مبداومعادومهمترازهمهماده
نیز زیبایی ترتیب همین به بلكه ندارد، وجود معنا و
حقیقتعینیوسریانیدرهمهمراتبهستیمحسوب
خویش وجودی وسعت ِوزان به نیز انسان و میشود
میتواندحّظیازآنببردوایندقیقاًدرمقابلپدیدة
ـ دکارتی اندیشه از »متاثّر که است سوبژکتیویسمی
کانتی،»مِنانسان«وحالتهای»من«،راتنهاموجودات
برای خاستگاهی و کرده قلمداد حقیقی و آغازین

 )Heidegger, 1991: 83(».استتیکشد
مالصدرابااعتقادبهاینكهزیبایی،درتماممراتبآن
خیرومطلوبانساناست،ادراکونیلبهزیباییحسی
رانیزکمالیبرایانسانمیداندکهباخیریّتوکماِل
حاصلازامیالجسمانیمتفاوتاست،چراکهادراک
حضوری«، »شناخت حیثّیت داشتن دلیل به زیبایی
و عالم »اتحاد اصل بر مبتنی دیگری علم هر مانند
معلوم«و»حرکتاشتدادینفس«بروسعتوشدت
نفسمیافزایدونشانهایکوچکاززیباییهایبهجت
آوِرمجرداتوجمالمطلقالهیمیباشد.برایناساس
بارجوعمحققانهبهیكیازبزرگترینتراثفلسفیجهان
اسالمیعنی»حكمتمتعالیه«وطرحمسائلیهمچون
رهنمون تاّملی خور در پاسخهای به هنر و زیبایی
میشویمکهضرورتپژوهشدراینعرصهرابیشاز

پیشنمایانمیسازد.
اینمقالهبامفروضقراردادِنبرخیاصولومبادی
وجود، شخصی وحدت قبیل از ـ صدرایی حكمت
تشكیکوجود،حرکتجوهریو...بهگردآوریاظهارات
پرداخته بهطورخاصدرمحسوساتـ صدرادرزیباییـ
مسأله برای دفاعی قابل پاسخ رهگذر این از تا است
است، شناختی معرفت دغدغهای که مقاله این اصلی
ارائهکندکهتبیینکیفیتفرایندادراکحّسیزیبایی
وواکاویهویتمفهومزیباییاست.باتوجهبهجستجوی
نگارنده،کتابیامقالهمستقلداخلیوخارجیکهبه

طورخاّصبهموضوعاینمقالةپرداختهباشد،نگاشته
پایاننامهو نشدهاستولیكندرمنابعداخلی؛کتب،
شده تدوین مالصدرا زیباییشناسی حوزة در مقاالتی
استکهدرخاللمطالباغلبآنها،اشاراتغیرصریح،
کلی،محدودوصرفاًتوصیفیاززیباییحسیارائهشده
است،کهباکلیدواژههایمربوطهدر»شبكهاینترنت«
جمله از است جستجو قابل »ایرانداک« گاه وب و
نوشته مالصدرا« دیدگاه از »زیبایی مقاله میتوان؛
خردنامه مجله 51 شماره در افراسیابپور، علیاکبر
و زیبایی دربارة صدرا مال دیدگاه »بازسازی صدرا،
هنرآفرینی«نوشتهرضااکبری،شمارةدوممجلةفلسفه
وکالماسالمیونیزکتابفلسفههنردرعشقشناسی
برد. نام را جمعه امامی مهدی سید نوشته مالصدرا
تحلیلیازنوعکیفیو پژوهشحاضرباروشتوصیفیـ
باصرفنظرازبررسیمعیارزیباییدرعوالمبرترازماده،
تالشکردهاستتادرگامنخستبهتبیینمساله،در
زیبایی ادراک که است مدعی و بپردازد ماده قلمرو
فراینِد یک در زیباییشناختی، لذت تبع به و حّسی
به همچنین و میشود حاصل ـ حضوری ـ شناختِی
امر حیثّیاِت از فلسفی ثانی معقول مفهوم یک عنوان

زیبا،انتزاعشدهودرنفستحّصلمفهومیمییابد.
معقول تبیین استکهچراجهت این حالسؤال
ثانیبودنزیباییازادراکحسیآغازکردهایمومنطق
چنینچینشیچهبودهاست؟بهسهدلیل؛اولاینكه
عباراتصریِحصدرادربابشاخصههایزیبایی،ناظربه
و انتزاعی مفاهیم اینكهحصول ثانیاً است امورحّسی
فلسفیبهمانندزیبایییابهتصریحصدرا؛مفهوموجود،
حضوری« »مشاهده یا »حّس« طریِق دو از جز

امكانپذیرنیست:
»فالموجودفیالخارجهوالوجودلكنیحصلفی
نفس من الحضوریه المشاهده او الحّس بوسیله العقل
خاصه او الحس بواسطه عامه کلیه مفهومات ذاته،

بواسطةالمشاهده«)الشیرازی،1981،ج2،:36(
زیبایی شناخِت کیفیت به پاسخ دغدغه ثالثاً؛ و
مهّیا آن کننده دریافت نفس در که لذتی و حسی
میسازد،خودضرورتیاستکهبههرحالبایدمورد
وجود آن برای محققانهای پاسخ و بگیرد قرار مطالعه
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داشتهباشد.باتوجهبهاینكهدریافتحقیقتهمهجانبه
مراتب در حضوری مشاهده با محسوس زیباییهای
مثالیوعقلیمیّسرمیشود،وبررسیآنخارجازحدود
موضوعاینمقالهاست،بنابرایننگارندهتنهاازادراک
حضوریوحصولیزیباییدرقلمروحّسسخنبهمیان

خواهدآورد.

جمیل،  جمال،  )حسن،  زیبایی  شناسی  معنی 
زینت(

مصداقُحسنمطابقباآنچهکهمازیباییمیخوانیم
تا ماده از وسیعی قلمرو صدرایی هستیشناسی در
ملكوتودرنهایتذاتوصفاتحضرتحقمییابد.
مجموعه در حسن واژه از تعریفی مالصدرا حیكم
چند هر نمیدهد ارائه خود نوشتههای و مصنفات
اظهاراتیکهبتوانجانشینیبرنظرگاهاودربابزیبایی
دانستقابلجستجواست،البتهبهنظرمیرسدنباید
انتظارتعریفحّدیـجنسوفصلـاززیباییداشت،
زیرافارغازهردلیلدیگریکهممكناستبهصدرادر
عدمارائهتعریفاززیبایینسبتدهیم،بایدبگوییمکه
مفهومزیباییاساسایکمفهومماهوینیستتابتوان
تعریفحّدیازآنارادهکرد،بلكهسنخدیگریداردکه
درایننوشتارودربخشمجزاییبهطورمفّصلبدان
از ابتدا مقاله این در اساس این بر پرداخت، خواهیم
به راجع و میکنیم آغاز زیبایی حسِی ادراِک مرتبه
اشاراتیازصدراکهدردسترساست،بهبحثخواهیم
محسوسات عالم به ناظر فوق عبارات آیا که پرداخت
هست؟اگرهست،فرایندادراکامرزیبادرقلمروحّس
بهچهکیفیتیاستوسنخادراکمذکورآیاحصولی

استیاحضوری؟
و »جمیل« واژه ذیل گاهی مالصدرا حكیم
پرداخته زیبایی به راجع نظر اظهار به گاهی»جمال«
است؛»الجمیلهوالذییُستحسن«)همان،ج128:1(
)همان، المحبوب« شمائل »استحسان همچنین و
به را زیبا امر کوتاه عباراِت این در وی ج7،ص:172(
تعریف باشد انسان خوشایند یا و پسند مورد آنچه
»مورد یا »خوشایندی« میرسد نظر به که میکند،
پسندبودن«تعریفبهنتیجهادراکزیباییاست،عالوه

جنبه به »استحسان« واژه از استفاده با صدرا این بر
پی در گویا و است داشته نظر زیبایی معرفتشناسی
آشكارساختِنهویِتواکنشیاستکهدرنفسُمدِرک
تحلیل با ارتباط در سوم نكته میآید. پدید زیبایی
اصطالح»استحسان«استکهبهنظرمیرسدمیتوان
دومقوله»امرمطلوب«و»خوشایندی«رادرآنمنطوی
مولفه دو بایستی ترتیب بدین که دانست، ملحوظ و
فوق،ذیلدومقوله»خیر«و»لذت«بهلحاظفلسفی
بازخوانیشدهونسبتآنهابایكدیگربهوضوحتبیین
گرددکهدرمباحثآتیوبهمناسبتودرعیناختصار،
اشاراتیدراینزمینهخواهیمداشت.نكتهدیگراینكه
اظهارنظرمذکورتنهاناظربهعالممحسوساتنیستو
دایره»امورجمیل«مشتملبرفضایلمعنویوحتی

غیِبمادهنیزمیباشد.
عبارتهایدیگریازصدراوجودداردکهویذیل
زیبایی شاخصههای به اشاره مقام در عنوان»جمال«
انسانیاستومیتواناینخصوصیاترابهمنزلهتعریف

بهلوازِمخارجیاززیباییـمحسوسـدانست:
ذلک فاّن الشهوة یُحّرک ما الجمال »لیس
أنوثهمذمومهوانمایعنیبهارتفاعالقامهفیاالستقامه
معاالعتدالفیاللحموتناسباالعضاءوتناصفخلقة
)همان، الیه« النظر عن الطباع تنبوا ال بحیث الوجه

1411ق،ج182:3(
ونیزاظهارنظرمشهوراودربحثاز»عشقبهظرفا

وفتیان«کهمینوسد:
بحسن الشدید االلتذاذ أعنی العشق هذا »أن
الصورهالجمیلهوالمحبهالمفرطهلمنوجدفیهالشمائل
کان لما الترکیب جودة و االعضاء تناسب و اللطیفه
موجوداًعلینحووجوداألمورالطبیعیهفینفوسأکثر
ج7 )همان،1981، تصنع...« و تكلف غیر من األمم

)172:
تشخیص معیارهای برخی به عبارت دو این در
ظاهری زیبایی به ناظر البته که شده اشاره زیبایی
انسانیاستاماباتوجهبهاینكهازمنظرصدرا،زیبایی
محسوساتمادیبهطورکلی،درصورت،تجلّیمیکند؛
»زینهاألرضبالصور«)همان:138(بنابرایناگرمحبت
ارتباط برقراری با حقیقت در میآید پدید عشقی و
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حسیباصورِتظاهریابدانوزیباییهایاجساماست؛
لشمائل محبتها و النفوس جبلة في العشق »وجود
و المواد زینة استحسانها و األجسام ومحاسن األبدان
األجرام«)همان،ج87:2(البتهاینصورتَحَسنشامل

صنایعلطیفهیامصنوعانسانینیزمیشود:
الصناعفیإظهارصنائعهموحرصهم »منهامحبة
علیتتمیمهاوشوقهمإلیتحسینهاوتزیینهاکأنهشیء
غریزیلهملمافیهمنمصلحةالخلقوانتظامأحوالهم«

)همان،ج165:7(

البتهویتعابیردیگریازجمله»حسانالوجوه«در
الحسان« »الصور یا )173 )همان: انسانها زیبایی
)همان:187(»محاسناألجسام«)همان،ج78:2(و...
رانیزبهکارمیبردکهبهدوعبارتپیشگفتهارجاع
اشاراتصدراهمانطورکه از ایندسته پیدامیکند.
مالحظهشد،بهطورمشّخصناظربهزیباییهاییصور
مادیـاعمازانسان،حیوان،اجسامومصنوعاتـاست
ومعیارعینیآنهادراشیاء؛تناسب،اعتدالوتقارن
اعراِض در اینشاخصهها ظهور که میزانی به و است
ازآنها، باشد،استحسانولذت محسوسات،آشكارتر
بهعبارت و زیبایی اتصافمفهوم تشدیدمیگرددکه
دقیقترحكمزیباییشناختیکهحملمفهومزیباییبه
تبیین بود. خواهد مختلف است، خارجی موضوعات
دقیقاینمسألهدربخشآخراینمقالهیعنیتحّصل

مفهومیزیبایی،ازنظرخواهدگذشت.
ایناظهارنظرغیرمنطقینخواهدبودکهبگوییم
نظر زیبایی سوبژکتیو جنبه به »استحسان« با صدرا
رهگذر از زیباییشناختی حكم زیرا است داشته
از و گردد می صادر شناس حسن ُمدِرک استحسان
سویدیگربابرشمردنشاخصههایتناسب،اعتدالو
تقارنبهویژگیهایهستیشناختیـآبژکتیوـزیبایی
اشیاءمحسوسپرداختهاست.واکاویمعیاردقیق در
زیباییدرعالمعقول،وحتیحضرتحق،مسألهمهمی
استکهبایستیبارویكردیهستیشناختیودرنوشتار

مستقّلموردبحثوبررسیقرارگیرد.

ادراک حسی زیبایی و لذت زیبایی شناختی
1. تبیین فرایند ادراک حسی

هیوم همچون مسلكی تجربی فیلسوفان از برخی
فرایندادراکحّسیرامنحصردرمرحلهتجربهوحّس
مالصدرا عقیده به که است حالی در این و میدانند1
تأثیرگذارياشیاءبررويحواسمافقطبخشیازراه
متعالیه حكمت فلسفی نظام در است،2 حسی ادراک
در را خارجی واقعیت که است آن از ناتوانتر حواس
صفحهذهنمنعكسوعلم،ایجادکند،چراکهمادهـ
کهترکیبيازعدمووجوداستـبهدلیلسّیالّیتذاتی
آنحتیازخودناآگاهاستوبهتبعازامورغیرخودنیز
بر تصویر، انعكاِس دلیل بههمین و بود غائبخواهد
مغز، به آن ُکدهای انتقال ادامه در و چشم شبكیه
نمیتواندداّلبرآگاهیآنهاازواقعیتیدرخارجباشد3
وعالئم نميشود اینمقدار،علموشناختشمرده و
رمزگونهکهچشمبهمغزمخابرهميکندبیشازیک

تصویرماتومبهمازاشیاءنميباشد:
تكن لم لهذا و الحواس سائر و السمع و »کالبصر
تحسبذواتهافالبصرالیحسالبصروالالسمعیدرک
السمع« تدرک و ... البصر تدرک النفس بل السمع

)همان،ج166:6(
نمایي واقع بایستی علم گفتهشد آنچه بر مضاف
وحال باشد ماهیتخارجی از وحاکی داشته صریح
آنكهتصویرشبحگونةاشیاء،فاقدچنینویژگیضروری
است،زیرااگربه»شبح«وجودخارجيدادهشودهمان
ذهنیشیء« »صورت ولی شد نخواهد خارجي شيء

همانماهیتخارجیاست.)همان،ج245:4(
دستگاهادراکیمادرشناختدخالتداردومقدمه
:305(ولي برايآنشمردهميشود)همان،ج3 الزم
شرطکافينیستومحصولمادیاینحواس،ادراکما
رانميسازدبلكهپسازانجاموظایفحواسوحصول
صورمحسوسدراعصابمغز،نوبتبهنفسميرسدتا
بابكارگرفتنعنصرمهم»توجهیاالتفات«زمینهالزم
مهّیاگرددتاازپدیدهمادی،پدیدهایغیرمادیبهنام
نوریّه« تعبیرمالصدرا»صورت به یا ادراکوشناخت

حاصلشود.4
رکندومیکهفرایندادراکراکاملکردهومنتهی
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به توجه از بعد نفس است، »آگاهی« علممیشود به
دادههایحواس،صورتمنطبعهشیءراـصورتنوری
کهعقلفّعالافاضه5میکندـادراکمیکندوبدین

ترتیب»آگاهی«ازشیءخارجیرقممیخورد:
الواهب یفیضمن بأن إنمایحصل اإلحساس »بل
الشعورفهي بهااإلدراکو نوریةإدراكيةیحصل صورة

الحاسةبالفعلوالمحسوسةبالفعل«)همان:317(
درواقعپدیده»آگاهي«محصولصدورصورتهایی
استکهفاعلآننفسانسانیاستواینتوجهوآگاهی
هماناستکهمالصدرابهآن»علمحضوری«نفسبه
قوایخودوبصورافاضهشدهدرآنهامیگویدودراین
مرحلهاستکهُمدِرکوُمدَرکحضورییاهمانصورت
بهتصریح نورییکحقیقتواحدمیباشند.)همان(.
ایجابي و وجودي واقعیتی یک آگاهی این خودصدرا
ادراکحضوری ازدریچه است)همان،ج163:6(که
بالذات، یاهمانمعلوم نوری بالفعلمیشودوصورت

عینذاتُمدرکبودهوزائدبرنفسنخواهدبود:
إشراقيحضوری علم للنفس یكون أن بد فال ...«

لیسبصورةزائدة«)همان:167(
دراینفراگرد،نفسباعینخارجیمتحدشدهوبه
حقیقتآنراهمییابدوازعمقوجودآنآگاهميشود:
عند ذاته هوحضور بالحقیقة بالشيء العلم »فإذن

العالموهوأتمقسميالعلمبالشيء«)همان:164(
نظریهمالصدرادربارهشناخت،بهطورکلیبرعلم
ادراک که دانست باید اما است، شده بنا حضوری
جانبة همه انكشاف به منجر محسوسات در حضوری
وجودوحقیقِتشیءنمیشود،چراکهدراینفرایند،
انكشافهمراهبااختفااستت،بنابراین»حقیقتوجودی
شیء«درمرتبهشناخِتُمدِرکآن،منفتحمیگردد.
برایناساسدرادراکحضوری،استعدادازقّوهخارج،
وبهفعلّیتميرسدودرواقعازمحسوسبالقوه،مبّدل
بهمحسوسبالفعلمیشودواین»فعلّیت«چیزیجز
کمالبراینفس،نیست.صدراپافراترگذاشتهوبااشاره
ادعا اصالتوجود، قاعده یعنی اساسحكمتخود به
مينمایدکهادراکوعلم،مرتبهایازمراتبوشأنیاز
شئوننفس6است،بنابراین،برخالففالسفهپیشاز
خود،علمراعارضونفسرامعروضوذهنراظرفو

ادراکرامظروفنمیداندبلكهبراینباوراستکهعلم
چیزیجزءافزایشوجودِینفسنیست:

»قدأشرنامراراإلیأنالعلمضربمنالوجودبل
عینهفوزانالعلموزانالوجود«.)همان:163(

انسانباادراکخودازاینجهانمادی،وبهوزان
یعنیآنحیثیاتیکهبرای دریافتیکهازخارجداشتهـ
حال عین در و مجرد، جهانی ـ است شده آشكار او
یک و میگردد خارج جهان با هماهنگ و همسان
حقیقتبیشترنیستکهبافرضذهنیمادرفلسفهسه
ميشوند. شمرده ـ حّس و محسوس حاّس، ـ چیز

)همان،ج181،8(
نفسپسازمرحلهتوجهوعلمحضوریبهمحصول
حواس،وبعدازقطعارتباطحواس،باخالقیتخودوبا
را آن حصولی صورت ماهیت، نوری صورت به توجه
تحتعنواِن»وجودذهنیماهیت«بازآفرینیميکند،
تحت آن از و میشود تلقی نفس بر زائد صورتی که
عنوان»علمحصولی«یادمیشود.)همان،ج163،6(به
بواسطهی بهمحسوسات، دیگرسخن»علمحضوری
و شده تصویری و حصولی علم به تبدیل خیال، قوه
انتقالمی آنگاهبهحافظهـکهمخزنخیالاستـ
ج2 ،1388 همان، و 83: 1387 )طباطبایی، یابد.«

)137:
در حواس دادههای و نوری صورت میان این در
فرایندادراک،تنهانقش»ُمِعّدات«وآمادهسازينفس
برايساختنعلمحصولياستیعنيآفرینشصورتو
ماهیتيمشابهومطابقآنچهکهدرعینیتخارجوجود

دارد.7)الشیرازی،ج181:8(
درنهایتبایدبگوییمکهصورتمادیاشیاءـکه
»معلومبالعرض« تقّومآنبهماده،وضعواعراضاستـ
ادراک مورد که  صورتی مقابل در و میشود نامیده
و وضع ماّده، از مجرد صورت میگیرد، قرار حضوری
مكاناستکهمعلومبالذاتبودهوعینآندرنزدنفس
حاضراست.اینتجّردهرگاهتجردکاملباشد،صورت،
باشد، ناقص تجّرد وهرگاه بود، بالفعلخواهد معقول
)همان،ج3 است. بالفعل یامحسوس متخّیل صورت،
:313(ودرسویدیگرهمانطورکهاشارهشدمفهومی
قوهخیالساختهمیشودکهمعقوالت توسط دیگری
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این مراتب همه و مییابند تجرید آن از ثانی و اول
طبقهبندی انسان حصولی« »علوم زمره در معلومات

میشوند.

2. ادراک زیبایی 
مبتنیبربحثمعناشناختی»زیبایی«ومقدماتی
کهدربحثادراکحسیبهتبیینوتنقیحآنپرداختیم
بهبازخوانیمجّددادراکحسیزیباییخواهیمپرداخت.
نوشتار نیازمند زیبایی عقلی و مثالی ادراک بررسی
مقاله این در واکاوی مورد موضوع لذا است، مستقلی
است. ـ حصولی و حضوری ـ زیبایی حسی ادراک
نگارندهتحلیِلفرایندادراکرا،درضمندوقلمروادامه
خواهدداد؛محورنخستمبتنیبرادراکحضوریشیء
زیباطرحشدهولذتزیباییشناختیراموردبحثو
مداّقهقرارمیدهدومحوردومبرمبنایادراکحصولی
ازامرزیبا،طرحشدهوکیفیتانتزاعمفهومکلّیزیبایی
ازمحسوساتزیبا،موردمطالعهوبررسیقرارخواهد

گرفت.
تبیینیکمقدمهکوتاهمبتنیبرتوضیحاتپیش
برای است؛ ضروری حسی«، »ادراک بحث در گفته
ادراکهرشیءزیبادرخارجبایستیدورکن»توجهو
آگاهي«نفسکهعلمحضوریبهمحسوسزیبارافراهم
میسازد،محققگردد،چراکهممكناستحواسمااز
قبیل»سمع«عالئممربوطبهیکزیباییخارجیمانند
موسیقیرادریافتکندولیدرعینحال»التفاتی«به
دادههایحواسوجودنداشتهباشدوبهتبع،»آگاهی«

حاصلنشدهو»ادراکحضوری«نیزمحققنگردد:
»الیبعدأنیحضرالمدرکالموجبللذةالوافرهوال
بغیره، أومشغوال لكونهغافالعنه باللذه اإلنسان یشعر
:1354 )همان، الطیبه« األلحان عن الغافل کالمتفكر

)150
باجستجودراشاراتصدرامیتوان»دومعیار«دیگر
شیء از قوی و مناسب ادراک تحقق شرائط از که
ادراک، که است معتقد وی کرد. احصاء زیباست،
وابستگیقابلتوجهیبهتحقِقایدهآِلشرائطمحیطی
نیزدارد،چراکهادراکزیبایِیشیِءمحسوسبهلحاظ
وحداکثرمحقق ازحداقل درطیفی وضوح،میتواند

زیبایی ادراک شدت در که شرائطی از برخی گردد؛
دخالتمستقیمدارد،»فاصلهونور«استکهویبدانها
تصریحمیکند.مواجههحواسباصورتزیبادرموقعیت
نزدیکونورمناسبزمینه،الزمرابرایآشكارشدن
به و میسازد فراهم اجزاء اعتداِل و تناسب جزییات
انطباق و تشحیص در حواس خطای از نسبت همان

شاخصههایزیباییباعوارِضمحسوس،میکاهد:
»کلماکاناإلدراکأشدکاناللذةأتم،فلذةالنظر
إلیالوجهالجمیلعلیقربوفيموضعمضيءأتممن
لذتهفيإدراکهمنبعد،ألنإدراکالشيءمنالقریب

أشد.«)همان:149(
مناسب تحقق و نفس در فوق مولفه دو تحقق با
به متصف شیء از حضوری ادراک پیرامونی، شرائط
حضوری شناخت با توامان و میگردد حاصل زیبایی
انفعاالتیدرنفسپدیدمیآیدکهبااصطالح»لذت«از

آنهایادمیشود.

2. 1. مالزمت ادراک حضوری زیبایی محسوس با 
لذت زیبایی شناختی

حّلمسألهلذتزیباییشناختیـواثباتارزشآن
ـبدونمیانجیگری»علمحضوری«امكانپذیرنیست
زیرادرادراکحضورِیمحسوسات،آنچهدرابتدامعلوم
حضوریمیگردد،اثریاستکهازاشیایخارجیدر
از اثرهرشیئی، آنجاکه از اما بدنحاصلمیشود،
شئونوجودیآناست،علمبهایناثر،ازوجهی،علم
بهخودشیءاست.)جوادیآملی،88:1370(دادههایی
ازکیفیات ...که و نرمی زبری، برودت، چونحرارت،
ادراک هنگام در شوند؛ می محسوب اشیاء ملموس8
حضوریواتحادنفسباصورتخارجیشیء،بهعنوان
منكشف نهبهعنوانعوارضماهویـ حیثیاتوجودیـ
شدهودرصورتمالئمتباطبع،کیفنفسانی»لذتیا
فرایند در گفته پیش ضابطه میآورد. پدید را الم«9
حواس، شود؛ می عملیاتی نیز زیبا صورت ادراک
از ای مجموعه که بالعرض معلوِم با مرتبط دادههای
با سپس و میکنند دریافت را است »عوارض«10
به باطنی»حسمشترک«11و استجماعآنهادرقوه
وزانحیثّیاتیکهازکماالتشیءبراینفسآشكارشده
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است،صورتنوریافاضهمیشود،ونفس،عینمحسوس
زیبا، بالذاِت معلوِم با نفس واقع به و خارجیمیشود
متحدگشتهویكپارچهَحَسنمیگرددوبهِوزانآگاهی
از اعم ـ او12 کماالت و وجودیشیء ازوسعت نفس
ـ،حّظیدرنفسپدید اعتدالونظمصوری تناسب،

میآیدکههمان»لّذتزیباییشناختی«است.
سوی از زیبایی ادراک در استحسان واژه کاربرد
معرفتشناختی پیوند که است مویّدی صدرا،
می آشكار زیبایی ادراک با را لذت« و »خوشایندی
سازد.بهدیگرسخن،لذت؛ادراِکامِرمالیماست13،پس
لذتوزیباییدریکنقطهباهمتالقیخواهندداشتو
آن»استحسان«استزیراتبییندیگراینواژه،ادراک
آندستهازاموریاستکهصورتیاهیئتمتناسبو
و بانفسمیگردد نظاممتقارنآنهاسببمالئمت
در میزنند. رقم را زیباییشناختی لذت ترتیب بدین

ادامهبهجزییاتبیشتریدراینرابطهمیپردازیم.

2. 1. 1. معیار تمایز لذت زیبایی شناختی با لذت 
زیستی

بحثمذکورحاویجوانبمختلفمعرفتشناسانه
نیازمند صدرالمتالهین، عبارات به توجه با و است
پرداختنبهجوانبمختلفاقساملذتبودهوخوددر
اقتضاییکمقالهمستقلباشد،اماعجالتاًبایدبدانیم
کهمبتنیبریکضابطهکلیهستیشناسانهصدرایی،
موجودیکهواجدهستیاست،ازآناحساسلّذتمی
کندوبهوزانکماالتیکهدرخوددارد،یاـبواسطه
حرکتجوهریـخواهدیافت14،لذتیحاصلمیکند.
درانسانهرمرتبهایازقویـاعمازنباتی،حیوانیو
ناطقهـکمالخودرادرنیلبهآنچهکهفاقدآناست
جستجومیکندکهبانیلبدانوفراهمآمدنمالئمت
آنباطبعقوهمربوطه،انفعالحاصلشدهولذتنفسانی

پدیدمیآید.
لذاتیکهدرانسانپدیدارمیگردد،بهسادگیقابل
لذات تمایز معیار لذا نیستند، یكدیگر از تفكیک
زیستی لذات بهطورخاص آن غیر و زیباییشناختی
چگونهممكناست؟آیامعیاریبرایبازشناسیآندو
قابلارائهاست؟ابتداتوضیحایننكتهضروریاستکه

محسوس صورت از دادههایی کاناِل پنجگانه، حواس
بیرونیاست،ازسویدیگراعراضخارجیاشیاءدرکنار
هموجوهیرامیسازدکههرکدامازاینوجوهمتعلَّق
اگر اساس این بر میگیرد، قرار نفس از قوایخاصی
شیءبیرونیجنبهخوراکییاقابلیِّتجماعداشتهباشد،
قطعامتعلّقبخششهوانی»قوایُمحرِّکه«نفسخواهد
بدانها، نیل رهگذر از تا )الشیرازی،363:1354( بود
کمالخودراکهتغذیه،رشدوتكتیرنوعاست،حاصل
کندوبالفعلشدناینفقدانها،کمالجسمانیراپدید
همان که میشود حاصل لذتی آن پی در و میآورد
»آگاهیازکمال«استوطبعقوایُمحّرکهتنهاباآن
دستهازاموریمالئمتداردکهفقدانهاونیازهایدو
قوایشهوتوغضبراکهازقوایفرودیننفسهستند،

تامینسازد.)همان،188:1360و189(
اماوجهدیگریکهممكناستدرشیءبیرونیفارغ
ازویژگیهایدیگرآنوجودداشتهباشدُحسنوجمال
آناست؛بهعنوانمثال؛شیءمحسوسممكناست
میوه،غذایاانسانباشدکهمتَّصفبهشاخصههایزیبا
هستندوزمانیکهصورتیازآنهابهادراکحضوری
انساندرآمد،مالئِمطبِعقوای»ُمدرکه«15نفسانسان
قرارمیگیرندووجه»شناختی«مییابندوبههمین
قوای محصول میشود حاصل آنها از که لّذتی دلیل
شناختیاستنهقوایشهوانی،بنابراینلذتآنشدیدتر
بودهوطبِعنفس،بهتناسبادراکآنشدتمییابد.16
افراد،ایندووجهرادر اینجاستکه نكتهظریف
شناختی« »وجه و مییابند ارگانیک صورت به خارج
که آن دیگر وجه با است زیبایی که را شیء صورت
»متعلّقمیل«استازهمتفكیکنمیکنند،وبههمین
دست از را تشخیص امكان لّذات، این خلط با دلیل
میدهندوچهبسااینعدِمتمایز،منجربهعدمتحقق
ادراکزیبایی،ودرنتیجهتقلیللذتزیباییشناختیبه
حّدلذتزیستیاست،تاحّدیکهـبهعنوانمثالـ
لذت با توام اینكه بدون زیبا، باچهره مواجههحواس
زیباییشناختیباشدتنهاباتحریکقوهشهوانیهمراه

است.
میکنیم؛ ذکر گفته، پیش مدعای برای مویِّد دو
صدرادرسرآغازسخنخوداز»عشق«تأکیدمیکند
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کهانسانهاییکهُحسنشناسبودهونفوسآنهابا
صورتهایزیباوصنایعلطیفهتربیتشدهاندازطبایع
بسیارلطیفترینسبتبهانسانهاییکهنفوسآنهابا
برخوردار است، تربیتشده وغضبآلود شهوانی امور

میباشند.)همان،1981،ج172:7(
بنابراینمیتوانیمادعاکنیم،نفوسیکهطبعآنها
دراثرمداومِتبهکارگیرِیقوایفرودیننفسـقوای
تربیتشدهاست،زیباییشناسیبسیارکم کهـ محِرّ
رنگیدارندودرمواجههباجمالزیبا،وجه»میل«یا
 همانبُعدشهوانیآنرامطلوبمیبینندچراکهدرپیِّ
لّذاتزیستی)جسمانی(هستندودرمقابل،نفوسیکه
طبعآنهاباامورشناختیبهشكلعاموبهطورخاص
بااستحساِنصورتهایمتعادل،ظریفوبانسبتهای
نه بادیدنجمیل،صرفاً است، یافته تربیت متناسب،
مطلوب را آن شناختی جنبه بلكه جسمانی، میل
محصول این و میدهند قرار اولویت در و میبینند
داشتِنطبِعزیباییشناسانهاستکهقابلّیتادراکلذات

زیباییشناختیرافراهممیسازد.
مویّددوماینكهصدرادرتوضیحلذتحسِیحواّس،
الم و لذت که مینویسد بوعلی نظرات برخی نقد در
حسیرااوالوبالذاتمیتوانبهسهحاّسةالمسه،شاّمه
وذائقهنسبتدادزیرامحّلدرکاینحواسدرانسان،
ازجنسکیفیاتعناصراربعةاستوقابلّیتدرِکاموِر
ملموس،مشوّمومذوقراداراست،لذاستکهذائقهاز
را عناصرجسمانی اینطریق، از و لذتمیبرد طعام
تقویتمیکند،شاّمهازرائحهخوشلذتبردهوروح
بخاریراتقویتمیکندوالمسهازامورلطیفلّذت
میبردتاعالوهبرتقویت،محافظاجزاءالمسهباشدو
نگهداشتِن تعادل بهدنبالدر بامالئمخود هرکدام
»مزاج«انسانیهستندوالمآنهااحساسکیفیتیاست
با رابطه در اما باشد. آن تعادل و »مزاج« منافی که
»سامعه«و»باصره«اینطورنیستزیرامحلِّیبرایدرِک
کیفیاتباصرهوسامعه،وجودندارد.چراکهبدنانسان
ترکیبیازنوریااصواتنیستتادرکنوروصوت،برای
آنلذتبخشباشندواگرنورزیادی،چشمراآزارمیدهد
اَلَِم انفعاِلباصرهاستویا بهخاطرغلبهنورحّسیو
عضوشنوایینیزازپیامدصوتمادیوغلبهآناست.

بوده وصدا نور دلیلمالمست به آنها دو هر انفعال
است،کهکیفیتیملموسمحسوبمیشود.درنهایت
از هرچند وشنوایی بینایی لذت که میگیرد نتیجه
طریقایندوعضوحّسیمحققمیشودولیبالذاتاز
آِننفسمیباشدواضافهمیکندکهادراکِلذتنفس
انوار با نفس اُنس دلیل به سامعه، و باصره دریچه از
متعالی عوالِم موزوِن و شریفالنسب اصوات و متعالی
است.)همان،ج143:4وهمان،241:1354و242(

2. 1. 2. لذت زیبایی شناختی نقطه تالقی زیبایی، 
خیر و کمال

نام به نفسانی پدیدهای حصول خارجی خاستگاه
است، زیباییشناختی شدید لذت همان که عشق
»الخیر میشناسیم؛ »خیر« نام به که است واقعیتی
)همان، إلیه« الشوق و له العشق هذا مبدأ بالحقیقة
1981،ج274:2(اماتفاوتخیروزیباچیست؟بهنظر
میرسدکهخیر،زمانیزیباهم،قلمدادمیشودکهخود
امر رویک این از و متجلیساخته زیبا درصورت را
مطلوبوخواستنیشود؛»تصورالجمالسببالعشقو
)همان، الحرکة« سبب الطلب و الطلب سبب العشق
افزون کهخیریّتخیر نسبتی هر به و )184: 1354
گردد،براستحقاِقمحبوببودنآنافزودهمیگرددو
نیلبدان،لذتومحبتبیشتریراپدیدمیآورد:»کلما
زادتالخیریةواشتدالوجودزاداستحقاقالمعشوقي«
رادرجهت انسان آنچه و )274: )همان،1981م،ج2
وصولبهامرخیربهحرکتوامیدارد،»جمال«است
زیراهمانطورکهاشارهشد،جمالبرایانسانمطلوب
بودهودلیلخیربودنآننیزهمیننكتهاستونفس
بهدلیلادراکمالئمتصورتزیبا،آنراموثّرومطلوب
من واحد کل »فإن میکند: میل سویش به یافته،
مفقودا« إلیه ینزع و یالئمه ما یستحسن الموجودات

)همان(
ازسویدیگربایدپرسیدنیلبهمطلوبچهحاصلی
دارد؟درپاسخبهاینپرسشبهمفهومکلیدیدیگری
تحتعنوان»کمال«میرسیموبهطورکلیدرنظام
اسباب استکه امورخیر به نیل این فلسفهصدرایی
کمالانسانرارقممیزندباعطفتوجهبهایننكتهکه
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زیباییحسی،مثالی،اخالقی خیردارایوجوهمختلفـ
استکههروجهآنهاهم،واجددرجاتیاست وعقلیـ
ونیلبدانهاوجوهمختلفیازکمالبادرجاتمختلف
رابرایموجوداترقممیزند،اگرخیرمتعلِّقنیازهای
بااشباعقوایشهوانیولذت باشد،کمالآن زیستی
صرفاً که )127 ج9: )همان، میشود. حاصل زیستی

ارضاءمیلجسمانیقوایمحرِّکهاست.
لذت و استحسان باشد زیبا امر خیر اگر ولی
رقم را قویتری کمال آن، از حاصله زیباییشناختی
خواهدزد،چراکهادراکصورتمحسوسزیبایی،وجه
ودریافتآنهر ازسنخعلماست و شناختیداشته
چندباحّسآغازمیشودولیكنهمینادراکحضوری
محسوسواشتدادوجودی،راهرابرایصعودبهدرجات
عالّیهزیباییدرعوالممثالیوعقلیمهّیامیکندونفس
مبتنیبراصلاتحادعالمومعلوم)همان،ج3، ُمدِرکـ
:313(حضوراباصورتخیالیوعقلیزیبامتحدشدهو

ازکماالتبیشتریبرخوردارمیشود.
در برخی که است خیری امور خارج در بنابراین
به انسان ناحیه از و شده متجلّی زیبا حسی صورت
عنوانزیبایی،استحسانمیگردد،ونیلبدانهاکمال
انسانرارقممیزندزیرا»سعادتوخیرهرچیز،نیلبه
چیزیاستکهبهسببآن،وجودشکمالمییابد«
فعلّیت نفس برای ترتیب بدین و )121 ج9: )همان،
جدیدیکهپیشازاینفاقدآنبودهپدیدمیآیدوبه
اصطالح،اشتدادوجودییافتهوتناسبواعتدالصورت

خارجیرابهشكلحضوریدرنفسخودمییابد.

2. 2. جایگاه مفهوم زیبایی در اقسام معقوالت
اینكه از است عبارت اینبخش، در اصلی پرسش
مفهومزیباییاساساًچهنوعمفهومیاست،جزییاست
یاکلی؟اگرکلیاست،ذیلکدامیکازمعقوالتطبقه
مفهوم از بهدوحیثّیتمختلف توجه بندیمیشود؟
زیباییدریافتنپاسخوتحلیلآنبسیارتعیینکننده
که است مفهوم این نفسه فی حیثّیت نخست است؛
تعریف تقارن و اعتدال تناسب، به و بوده مصدری
میشود؛ازاینجهتچوندرخارجوجودندارد،انتزاعی
امور از آن حكایی حیث دیگری و میشود17 شمرده

خارجیاستکهازاینجهتچونبرامورخارجیمابه
ازایخودصدقمیکند،حیثّیتزیباییآنهارابرای
شمرده خارجی رو این از و میسازد منكشف نفس

میشود:
»المعنیاالنتزاعیالذهنی...منالمعقوالتالثانیه
کالشیئیهوالممكنیهوالجوهریهوالعرضیهواالنسانیهو
بها یقع التی المصدریه االنتزاعیات سائر و السوادیه

الحكایهعناالشیاءالحقیقه«)همان،1363الف:7(
باعطفتوجهبهنكتهایکهاشارهشد،درادامهبه
تبیینمختصروالبتهدقیقمعقوالتخواهیمپرداخت.
وجهی مفاهیم این از آوردن میان به سخن چند هر
استطرادیداردولیكنجهتتنقیحبحثاجتنابناپذیر
و زیبایی گفته پیش مقدمات تطبیق با سپس است
خواهیم منتهی نهایی پاسخ به معقوالت، ویژگیهای

شد.

2. 2. 1. تبیین معقوالت 
»وجود مباحث ذیل را معقوالت بحث مالصدرا
ذهنی«،»وجودرابط«و»موادثالث«طرحکردهاست
وبرایاولینباربهصورتواضحیمعقولثانیمنطقی
وفلسفیراازهمتفكیکمیکند.مفاهیموصورکلیـ
معقوالتـکهمحصولادراکاتعقلیهستند،دریک
تقسیمبندیبهسهقسممفاهیمماهوی)معقولاولی(،
مفاهیممنطقی)معقولثانیمنطقی(ومفاهیمفلسفی
)معقولثانیفلسفی(تقسیممیگردد.بحثتصوراتو
انتزاعآنهاازجایگاهمهمیدرفلسفهبرخوردار منشا
است،تاآنجاکهامثال»هیوموکانت«بهدلیلنیافتن
»منشاانتزاعحسی«برایمفاهیمفلسفیمثلعلتو
معلول،آنهارایاساختهذهن18یاقالبذهن)مفاهیم

پیشینی(19قلمدادکردهاند.
صدرابرایایندستهازمفاهیم،منشاانتزاعمعرفی
میکندومدعایویبهاختصارایناستکهمفاهیم
ماهوی غیر و ماهوی مفاهیم به ما ذهن در موجود
تقسیممیشوند.ماهیات،مفاهیمیهستندکهعالوهبر
وجودذهنی،تحققخارجیهمدارندبهعبارتدیگر،
عروض)تغایر(واتصاف)اتحاد(اینمفاهیمدرقیاسبا
موضوعاتخود،درخارجمیباشد.مثلاینكهسفیديبا
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جسمهمچنانکهدرخارجبایكدیگرمتغایرند،اتصاف
ححملابیضبرجسماستـ یااتحادآنهاـکهمصحِّ
با مفاهیم این رابطه دارد، وجود خارج ظرف در نیز
مصادایقخود،رابطه»تطابقوعینیت«است.امامفاهیم
غیرماهوی،انتزاعیاندوصرفاًدرذهنموجودندوفی
نفسهدرخارجتحققیندارندورابطهآنهابامصداقشان
حاکیومحكیاست.بهدیگرسخناگرمنشاانتزاعاین
اگردر و فلسفی ثانی باشد،معقول مفاهیم،درخارج
ذهنباشد،معقولثانیمنطقینامیدهمیشوندکهدر
اینجاوجهاتصافاینمفاهیمبهفلسفیومنطقی،به
خاستگاهآنهایعنی»منشاانتزاع«بازمیگردد.براین
اساس»معقولثانيمنطقي«درمقایسهباموضوعش،
عروض)تغایر(وهماتصاف)اتحاد(ذهنیدارد.»معقول
عروض خودش، موضوع با مقایسه در فلسفي« ثاني
خارجی دو آن )اتحاد( اتصاف اما دارد، ذهنی )تغایر(
332ـ334، ،68 ،38: ج1 ،1981 است.)الشیرازی،
338ـ390،339وج2،:329،235وج3،:252و403

وج5،:119وج4،:206و217(
بهدلیلاهمیتیکهمعقوالتثانیفلسفیدرحّل
مسالهزیباییدارند،مهمترینویژگیهایآنهاراکه
بر را داشتهاند اشاره بدانها نظران صاحب از برخی

میشماریم:
ـعروضآنذهنیواتصافآنخارجیاست.

موارد به نسبت و  وخارجی عینی آنها ـصدق
مختلفبهصورتتشكیكیمیباشد)مطهری،1369:

66ـ69(
و ـحسی جزیی صورت فلسفی ثانیه معقوالت ـ
خیالیندارند)همان(،زیراتنهامفاهیمماهوی،صورو

مصادیقجزییدارند.)مصباحیزدی،114:1383(
ـاینمفاهیمصالحّیتاینكهجواب»ماهو؟«نسبت
بهشیءیااشیائیواقعشوند،ندارند.)مطهری،1369:

66ـ69(
ـاینهایکسلسلهمعانیعجیبوغریبیهستند
کهگویییکپایشاندرذهناستویکپایشاندر

خارج.)همان:66(
ـمنشاانتزاعآندرخارج،موجوداست.)همان:69(
ـمعقوالتثانیهبهطورکلیاختصاصینیستندواز

میشوند. انتزاع مقوالت و ماهیات متبایِن انواع
)همان:66ـ69(

ـظرفمعقوالتثانیهفلسفیذهنیاست،یعنیدر
خارجمصداقووجودیجدایازمعقوالتاولّیهندارند،

)همان،ج317:3ـ319(
ـاینمفاهیمبهیکمعنامابهازاءندارندوبهیک
انتزاع ندارندولیمنشا ازایمستقل به معنادارند،ما
آنهامابازایاینهاهمهست.همانوجودیکهمصداِق
حقیقِیماهیِتخوداست؛مصداقحقیقِیاینمفهوم

نیزهست.)همان:356ـ357(
فعالیتیعقالنی، بر ـدرکمفاهیممذکورمتوقف
مانندمقایسه،تحلیلونسبتسنجیمیباشد.)مصباح

یزدی،1383ش:113ـ118(

به  زیبایی  مفهوم  سازی  کّلی  فراگرد   .2  .2  .2
عنوان معقول ثانی فلسفی 

است، ضروری آن تأکید که دیگری مهمی نكته
مفهوم با زیبا امِر ماهوِی معقوِل َخلط عدم به توجه
شناسی انسان نظام بر مبتنی اّولی زیرا است، زیبایی
صدرایی،محصولادراکحضورینفسدرمرتبهعقل
است،مثلادراکحضوریرّبالنوعانسان،کهدرغایت
جمالوتمامیتمیباشدوحالآنکه»مفهومزیبایی«،
حصولِی ادراکات اقساِم از بلكه ماهوی مفهوم یک نه
عقلیاستکهباانتزاعصفتازموضوعخارجیبدست
میآید.توضیحمطلباینكه؛انسانازصورتشیءایکه
زیباهمهست،صورتجزییخیالیحاصلمیسازدو
چهبساقادرباشدطیفرایندتعّقلوازطریقحرکت
اشتدادینفسوتعالییافتننفسازمقطعمحسوسات
بهمتخّیالتوازآنبهسویمعقوالتواتحادباآنها،
صورتمثالیوعقالنیآنشیِءزیبارادرخودانشاء
کند،امابایدتوجهکردکهبهتصریحصدرامعدودیاز
افرادهستندکهقادرندصورتعقلیماهیاِتمحسوس
راکهزیباییعقلیدارند،دراتحادباعقلفّعالادراکو
درنفستحّصلبخشند،کهالبتهآنچهدریافتوادراک
شدهصورتمجّردزیبایینیستبلكهصورترّبالنوع
ماهوی صورت یک که میباشد ـ ... و انسان مانند ـ
همین به دارد.20 تاّم تجرد و زیبایی که است عقالنی
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دلیلاستکهگاهیصدرابهبرخیازصوریکهعاشق
درنفسخوددارداشارهکردهوآنهارامعشوقحقیقی
میداند؛زیرامقصودویهمانصورتمجردـمثالییا
اتحاددرمراتبمربوطمحقق راه از عقلیـاستکه
میشودوازغواشیمادهوزوالوتغّیراتآنمبّریاست:
»أنالمحبوبفيالحقیقة...صورةروحانیةموجودة

فيغیرهذاالعالم«)الشیرازی،1981،ج179:7(
حالپرسشایناستکهآیازیباییمصداقماهوی
ـجزیییاکلیـخارجیدارد؟بدیهیاستکهپاسخ
منفیاستچراکهانساندرمراجعهبهخارجنمیتواند
مصداقمطابقیبرایتناسب،اعتدالوتقارنویابرآیند
وجود آنها، طریق از تا بیابد، زیبایی عنوان به آنها
ذهنیزیباییرامانندسفیدیدریابدیاباتجریدعوارض
هرچند یابد. راه انسان مانند کلّی مفهومی به آن
ماهوی، عینِی امور با اتحاد در زیبایی، شاخصههای
آن عوارض یا ذاتی لوازم از هیچگاه ولی دارد وجود
گنجانید. ماهوی معقوالت ذیل را آن بتوان تا نیست
سنخ از مذکور های شاخصه شود گفته است ممكن
عوارضیمانندکّمبودهومیتوانندذیلمقوالتماهوی
طبقهبندیشوند؟پاسخخواهیمدادکهکمّیتمتصل،
درواقعنحوهوجودجسماستوبستهبهاعتبارذهنما
ازآنسطح،خط،حجمو...انتزاعمیشودولیتناسبو
شاخصههایدیگرزیبایی،هرکدامبرآیند،ویژگیچند
وجهیازکمّیتمتصلونسبتبینآنهااستکهاز
و میشود انتزاع صورت به مربوط مخصوِص هیات
نمیتوانآنراباکّمیكیدانست.امااگرپاسخقبلرا
مصابندانیموسنخّیتماهویشاخصههایزیباییرابا
اندیشمندان از برخی که بدانیم بایستی بپذیریم، کّم
معاصرفلسفه21حتیکّمـمتصلیامنفصلـرانیزاز
معقوالتثانیهفلسفیمیدانند.)مصباحیزدی،1375:

228و229(
عالوهبراینمالصدرادرمواضعمتعددوبهفراخور
جمال،جمیل بحث،حضرتحقراعینزیباییمطلقـ
زیبایی الیزال منبع را حق ذات و دانسته ـ ُحسن و
میداندکهُحسنمخلوقات،تجلیُحسناوستواین
اتّصافزیباییبهحضرتحق،درصورتیکهزیباییرا
یکحقیقتماهویبدانیمدرتنافیقرارمیگیردزیرا

حضرتحقوجودبسیطومحضاست.
اگرمفهومزیباییرامعقولماهویندانستیم،باید
یا است ثانیمنطقی معقول آیایک که بررسیکنیم
فلسفی؟پیشتراشارهکردیمکهویژگیخاصمفاهیم
منطقیایناستکهفقطبرمفاهیمذهنی،حملشده
ودرحقیقتهمعروضوهماتّصافآنها،ذهنیاست
وازاینرویبااندکتوجهی،کاماًلبازشناختهمیشوند.
اظهاراتمتعددیازصدرادرتوصیفاشیاءخارجیاز
در زیبایی، به مصنوعات و اجسام انسانها، جمله
منكر نمیتوانیم ما دیگر، سوی از و است دسترس
ویژگیهاییکهصدرابرایزیباییدرامورعینیبرشمرده
است،گردیموچنیناستنتاجکنیمکهجمالوزیبایی
مانند»کلّیتیاجزئّیت«صرفاًیکمفهومذهنیبودهو
و مفاهیم بر تنها و نیست عینی امور بر حمل قابل
صورتهایذهنی،صادقاست.پسزیبایییکمفهوم

منطقینیست.
صدراخارجّیتزیباییرا،عینوجودوکونخارجی
میداند،لذاازاینحیثنمیتواندمانندماهّیتکهدو
سپهروجودیدرذهنوخارجدارد،عیناًبهذهنمنتقل
گردد،زیراهرحقیقتیکهحیثّیتوجودیداردبهطور

کلّی،امكانحصولذهنیندارد:
من واحد نحو إال وجودیة حقیقة لكل »فلیس 
الحصول«)الشیرازی،1363الف:14(وهمچنین»کّلما
فی یكون ان فیمتنع االعیان فی انّه حقیقته کانت

االذهان...«)همان،1981م،ج37:1(
پستنهایکمفهومازآندرذهنحاصلمیشود،
کهنشاندهندهایناستکهزیباییمنشاانتزاعخارجی
دارد،امریکهجستجویآندراعتقادتجربیمسلكانی
بیهودهاست.22مالصدرادرعبارتذیل چون»هیوم«
تصریحکردهاستکهجزازطریقانتزاعمفهوممصدری
نمیتوانادراکحصولیازمتعلّقاتمفاهیمفلسفیدر
خارجداشت.)همان،ج119:5(اماعبارتیازصدراکه
راجعبهانتزاعزیباییصراحتبیشتریدارد،دردسترس

است:
»جمیعالمحاسنوالفضائلوکلالزینه...تریعلی
ظواهراألجراموجلوداألبدانإنماهيأصباغونقوشو
لهاواستنبطتخالصها التأمل إلیهاو بالنظر ... رسوم
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المجردعنمغشوشهاالمحسوسوتعرفتلبهاالمصفی
و الجزئیات من الكلیات بانتزاعها المكدر قشرها عن

تفطنهابالعقلیاتمنالحسیات«)همان،ج79:2(
پسمیتوانیممدعیگردیمکهمفهومزیبایییک
اماجهتاستحكاماستدالل ثانیفلسفیاست معقول
از برخی انطباق واسطه به نیز را مویّداتی پیشین،
نظر از فلسفی، مفهوم با زیبایی مفهوم ویژگیهای
در صدرالمتالهین نظر مّد شاخصههای میگذرانیم.
زیباییحسی،مانندمفاهیمفلسفی،براشیایخارجی
حملمیگرددوبدونمقایسههاوتحلیلهایعقلیبه
دستنمیآیدوهنگامیکهبرموجودات،حملمیگردد
ازنحوهوحیثیاتوجودآنهاـنهحدودماهویآنهاـ
بین رابطةمناسب از اینمعناکه به حكایتمیکند؛
اجزایکشیءواعتدالوتقارنمیانآنهاباهیاتکلی
صورت،حكایتداردوبهواقع،درادراکزیبایی،نوعی
بر ازحس تنهایي به واقعیتوجودداردکه ادراِک از
و حّسي، ادراک چند بستر بر آن انتزاع بلكه نیامده
محصولهمگراییاینادراکاتدرکنارهممیباشد.با
توجهبهاینکهازویژگیهایمفاهیمفلسفی،نداشتن
مصادیقوتصوراتجزییاست)مصباحیزدی،1383:
114(بنابراینمفاهیمزیباییوُحسنهیچگاهمصداق
میتواند کلی، مفهوم عنوان به تنها و نداشته جزیی
وصفبرخیازاعیانبیرونیقرارگرفته،وبهاصطالحبر

موضوعاتبیرونیحملگردد.
عنوان به زیبایی، و اینكهحملحسن دیگر مویّد
نیزمحذوریتینخواهد بهخداوند ثانیفلسفی معقول
وجود، از مرتبه هر تناسب به مفهوم این زیرا داشت،
عقول، در اگر که ترتیب این به بود خواهد انتزاعی
این نیز بدانیمکهصدرا را»تمامّیت« شاخصهزیبایی
اتصافراداردونیزدرمرتبهذاتوصفاتحضرتحق،
شاخصه»وحدتمحض«رامالِکزیباییبدانیمـکه
ـ، است مقالهمستقل نیازمند اینمطلبخود تبیین
وجود، اصالت یعنی متعالیه، حكمت اصول بر مبتنی
تشكیکوحتیوحدتشخصیوجود،میتوانیممدعی
ثانی معقول عنوان به جز زیبایی مفهوم که گردیم
فلسفیقابلیتطبقهبندی،ذیلمعقولدیگریراندارد.

2. 2. 3. میزان و کیفیت حکایت زیبایی از خارج
حالسؤالایناستکهمیزانحكایتمفهومفلسفی
زیباییوکاشفّیتآنازحیثیاتخارجیخود،بهچه
نحواست؟بدیهیاستکهشیءخارجیودیگرحیثیات
آن،بعینهدرذهنحاضرنمیشوند،لذاکنهآنحقیقت
ـیعنیتمامهویتخارجیآنهابههماننحوکهدر
ادراک در حتی و میماند پوشیده ـ هستند خارج
اشیاء حقیقت از وجهی تنها نیز محسوسات حضوری
براینفسمنكشفمیشدوانكشافهمهحیثیاتآنها
تنهاباکشفومشاهدهدرمراتبباالترـمثالیوعقلی
در )68 ج1،: ،1981 )الشیرازی، است. امكانپذیر ـ
ادراکحصولیمسألهبغرنجترمیشودزیراتنهاوجهی
کهبراینفسحاصلمیگردد،انتزاعمفهومیاستکه
بهعنوانمثال؛اززیباییشیءوحیثیاتمابهازایآن،

حكایتمیکند.
نكتهمهمتراینكه،انتزاعاینمفاهیموحملآنهابر
موضوعاتخارجینیازمندتطابقمناسبذهنوعین
استکهامریپیچیدهاستواگرشرایطمحیطیواز
حكم نشود برقرار درست ُمدرک، نفسانی دیگر سوی
صادرشدهبهدرستیحاکیاززیباییخارجینخواهد
بودوبهدلیلخللدرتشخیصدرستزیبایی،حكم
به شد خواهد صادر نیز زیبایی از متخالف و متنوع
است، فلسفی ثانی معقول زیبایی چون بهتر عبارت
وحكمآنبهعنوانیک انتزاعوحملآنبرموضوعاتـ
ذهن و عین تطابق محصول ـ شناختی زیبایی گزاره
استکهخودداّلبرعینیوذهنیبودنحكمزیبایی

شناختیاست.

نتیجه گیری 
1.ادراکحضوریشیءزیبامنوطبهفراهمآمدن
دورکن»التفاتوآگاهی«درنفِسُمدِرکوهمچنین
رعایتدوشرطمحیطی»فاصلهونور«است.حّلمساله
درگروتبیین واثباتارزشآنـ لذتزیباییشناختیـ
از که حیثّیاتی وزان به است. حضوری« »علم دقیق
کماالتشیءدرادراکحضوریآشكارمیشود،صورت
نوریهمطرازباآنافاضهشده،ونفسعیِنمحسوِس
زیبا، بالذاِت معلوِم با نفس واقع به و خارجیمیشود
متحدگشتهویكپارچهَحَسنمیگرددوپیامِدذهنی
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آن؛پدیدآمدن»لذتزیباییشناختی«است.
2.لذاتزیستیمحصولادراکقوایمحرِّکه)غضب
و میشوند قلمداد جسمانی میل متعلّق و شهوت( و
لیكنلذتزیباییشناختیمحصولقوایمدرکهنفس

بودهوحیثّیتی»شناختی«دارند.
3.خیرخاستگاهحصوِلکیفنفسانیعشقولذت
استکهخودرادرصورتزیبامتجلّیساختهومتعلّق
استحسانانسانواقعشدهوچونانسانخودرافاقد
مطلوبخیردرصورتزیبامییابدبهسویآنمیلمی
وزان به آن حضوری ادراک و خیر به وصول با کند.
و کاملترمیشود و یافته اشتدادوجود نفس ُمدَرک،

»کمال«،اسبابوقوعلذتزیباییشناختیمیگردد.
زیبایی گزارههای محموِل عنوان به زیبایی .4
شناسانه،مفهومیانتزاعیبودهکهحاکیازحیثّیاتو
حیثّیات نحوه از که است خارجی اشیای ویژگیهای
وجوِدخارجیاخذمیشوندوبرامورمحسوس،یاغیر
محسوسـاعمازاخالقیومجرداتـحملمیشود،
هرچنداینموضوعاتوصفتزیبایی،وجودواحدیدر
وحواس اگردستگاه اساسحتی این بر دارند. خارج
بازمفهومزیباییدرمتن نهیم، راکنار انسان ادراکی
مصادیقخارجیخودحضورداردواعتباروعدماعتبار

افراددروجودزیباییوعینیتآنتأثیریندارد.
وحدت خود انتزاع منشا با زیبایی فلسفی معقول
مصداقیدارد،هرچندموضوعزیباییـامرزیباـدارای
وجود،جوهرواعراضمختلفهومتنوعیهستولیكن
که هستند واحد وجود یک متغایر حیثیات امور این
زیباییهمدرکنارآنها،یکحیثیتوجودیدیگریاز
اینموجودبودهکهتجلیآنباماهیتشیءمحققشده
اندیشه بر مبتنی زیبایی حقیقت اساس این بر است.
حكمیوفلسفیصدراحقیقتیعینیداردولیكناگر
قراراستحكمزیباییشناختیصادرگردداینُمدرک
زیباییاستکهدرفرایندادراکحسیبهتناسبلذت
ثانی )معقول حصولی درک و )استحسان( حضوری
امورحاصل زیباِی ازشاخصههاِی که زیبایی( فلسفی
میکند،حكمبرزیباییمیکندودرمقایسهمصادیق
زیبابرخیرانسبتبهبرخیدیگرزیباتریازشتترتلقی
زیبایی« »حكم که شد مدعی میتوان پس میکند.

محصولمشترکجهانعینیوجهانذهنیاست.

پی نوشت ها
1.هیوممعتقداستکهتمامیادراکات)Perceptions(مابه
انطباعاتوتصوراتتقسیممیشوند.انطباعاتدادههایبی
انفعاالت ازآنهاهمةاحساسات، واسطةتجربهاندومراد
تصورات و ماست )Emotions( عواطف و ،)Passions(

)Hume, 1888: 5-10(.صورذهنِیخفیِفانطباعاتاند
2.مالصدراباارسطودرتقسیمماهیاتکلّیهموافقتداردودر
نیمهاولعمرفلسفیخودبهماننددیگرفالسفه،علمرا
کیفیتنفسانیوازمقوالتدانسته)الشیرازی،1981م،ج1:
298-297(ولیكنبعدهادرسطحمتعالیاندیشهفلسفی
خود،معتقدشدهاستکه»علم«ذیلهیچكدامازمقوالت
فوق »وجود«، اصل مانند بلكه نمیگیرد قرار ارسطویی

المقولهاست.)همان،ج337:3(
3.البتهصدرادربرخیازمواضعکالمخودتصریحکردهاست
کهامورجسمانینیزدارایعلمحضوریاند.اماچونآثاری
کهدرموجوداتمجردیافتمیشود،دراینگونهموجودات
ظهوروبروزندارد،تعبیرعلمدربارهآنهابهکارنمیرودو
اینحدضعیفازعلمکالعدماست؛»أنالصورةالجرمیة
عندناإحدیمراتبالعلمواإلدراکولكنالتسمیبالعلم«

)الشیرازی،1981،ج340:6(
4.»أنصورهماقدتحصلفيآلهإدراکیهوالنفسالتشعربها
فیما أو أوشهوه فيغضب أو فكر في استغرقت إذا کما
تلک إلی النفس التفات  من بد فال أخری حاسة تؤدیه
)الشیرازی، النفس...« التفات إال لیس فاإلدراک الصورة
ادراک در حاصله صورت از صدرا )167: ج6 ،1981
حضوری،گاهیبهصوریکهدرصفحهمشاعرانساننقش
مشاعرها« ألواح في الثابتة »الصور میکند؛ یاد نیز بسته

)همان:163(
5.البتهافاضهصورتادراکیدرهمهادراکاتاعمازحسی،خیالی
بل مطلقا... اإلحساس إن »قلنا است؛ صادق عقلی و
اإلدراکاتمطلقاإنمایحصلبأنیفیضمنالواهبصورة
فهي الشعور و اإلدراک بها یحصل إدراکیة نوریة أخری
)الشیرازی،1981، بالفعل.« المحسوسة و بالفعل الحاسة

ج181:8(
6.»تحققوبروزمرتبهودرجهایازشناختباوجودراحضور

نامیدهاند.«)مجتهدی،6:1382(
7.»أماوجودصورةفيمادةفالحسوالمحسوسإالأنهامن

المعداتلفیضانتلکالصورةمعتحققالشرائط«
واسطة به که هستند ماّدي کیفّیات از دسته آن مقصود .8
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حواّسظاهريواندامهايحّسيدرکميشوند.)الشیرازی،
1981،ج67:4(

9.»عرضمجّردياستکهفقطعارضجوهرنفسانيميشود.
مانندعلم،قدرت،اراده،کراهت،لّذت،الم،حاالتانفعالي،
عاداتوملكاتنفساني.اینقسمازکیفباعلمحضوري
ج2 ،1372 یزدي، )مصباح ميشود.« درک خطاناپذیر

)192:
»أظهر است عوارض میشود آشكار حس نزد که آنچه .10
1363ب: )الشیرازی، األعراض« الحس عند المحسوسات

)446
و الخمسة المحسوسات إلیه یتأدی المشترک »الحس .11

یجتمعفیه«)الشیرازی،212:1354(
12.لذتچیزیجزءآگاهیوشعوربهکمالنیست.»فاللِّذةاذن

عینالشعوربالكمال«.)الشیرازی،1981،ج122:4(
13.لّذتوخیرهرقوه،ادراکامرمالئمباطبعوجوهرآن
میداند: همگان اجماع را مطلب این مالصدرا است

)الشیرازی،1363ب:586(
شده تصریح صدرالمتألهین آثار در هم نتیجه این به .14
است؛»فلذهبعضهاعقلیهوبعضهاحیوانیهخیالیهوبعضها
الطبیعي« المیل باب من بعضها و حسیه حیوانیه

)الشیرازی،1981،ج171:7(وهمچنین)همان:148(
ظاهری مدرکه قوای شامل حیوانی نفس مدرکه قوای .15
)حواسپنجگانه(وقوایمدرکهباطنیباطنی)قوهحس،

مشترک،خیال،واهمه،حافظهومتخّیله(میشود.
16.»یتفاوتاللذاتبحسبتفاوتاإلدراکوالقویالمدرکةو
و نفسها في أقوی القوی کانت فكلما المدرک... المعنی
أشرففيجنسهاکانتلذتهاأقوی...«)الشیرازی،1354

)149:
17.مفاهیمفلسفیبهاینمعناکهامرمحاذیآنهادرخارج
وجودندارد،معقولثانیوانتزاعینامیدهنمیشوندبلكه
وجهتسمیهآنهاونیزانتزاعیبودنآنها،ازجهتنبوِد
فلسفی، مفاهیم گرنه و است خارج در مفاهیم این خود
دارایمصداقومحكیبالذاتخارجیهستند،مانندمفهوم
وجود.)الشیرازی،1981،ج49:1(»کلعنوانیصدقعلی
شیءفیالخارجفذلکالشیءفردهوذلکالعنوانمتحقق

فیه«)صدرا،1363الف:10ـ11(
به تنها که راهمانصورتجزئيميداند مفهوم  هیوم .18
ميشود. عارض آن بر کلّیت کاربرد، و استعمال جهت

)Hume, 1951: 17(
19.کانتمعتقداست؛»مفاهیمبراساسنحوهومنشأحصول،
یاپسیني )a posteriori(وبرگرفتهازمدرکاتحسییاند
را پسینی مفاهیم هستند. )a priori( پیشیني اینكه یا
یا پیشینی؛ مفهوم ميگوید. تجربي مفاهیم کانت

اطالقناپذیربرمدرکاتحسيوجزئیاتاستویااینكه
محض مفاهیم یا مقوالت همان که است اطالقپذیر
فاهمهاندکهخودبهدوقسماصلی)elementary(وفرعی

)Kant, 1964: 589(».تقسیمميشوند)derivative (
20.»ألنالعشقکمامرمنصفاتالنفوسالمنصفاتاألجرام
بلالذيیتصورویصحمنمعنیاالتحادهوالذيبیناهفي
بصورة العاقلة النفس اتحاد من المعقول و العقل مباحث
المحسوس بصورة الحساسة النفس اتحاد و بالفعل العقل
العاشقة النفس صیرورة یصح المعنی هذا فعلی بالفعل
لشخصمتحدةبصورةمعشوقهاوذلکبعدتكررالمشاهدات
الفكروالذکرفيأشكالهوشمائله وتوارداألنظاروشدة
حتییصیرمتمثالصورتهحاضرةمتدرعةفيذاتالعاشق«
)الشیرازی،1981،ج177:7(وهمچنین)همان:187(و

همچنین)همان،ج79:2(
21.»بهنظرماکمّیت،چهمتصلوچهمنفصل،ازنحوهوجود
از متصل کمیت دیگر عبارت به و میشود انتزاع شئ
عوارضتحلیلیهوجودجسمانیاستوکمیتمنفصلاز
1375 یزدی، )مصباح هستند.« عامه تحلیلیه عوارض

)229:
22.»زیباییکیفیتیدرخوداشیانیستبلكهصرفاًدرذهنی
وجودداردکهدرموردآنهاتاملمیکند.بهمیندلیلهر
جستجوی میکند... دریافت را متفاوتی زیبایی ذهنی
زیبایییازشتیواقعیهماننددعویتشخیصشیرینییا

تلخیواقعیجستجوییبیهودهاست.« 
)Hume,1826, III: 259-260(

کتابنامه
فی المتعالیه الحكمة ،)1981( ابراهیم. بن محمد الشیرازی،

االسفاراالربعة،چاپسوم،بیروت:داراحیاءالتراث.
ــــــــ)1411ق(،تفسیرالقرآنالكریم،قم:انتشاراتبیدار.

ــــــــ)1354ش(،المبدأوالمعاد،بهتصحیحسیدجاللالدین
آشتیانی،تهران:انجمنحكمتوفلسفهایران.

السلوکّیة، المنهاج فی الربوبّیة الشواهد ،)1360( ــــــــ
تصحیحوتعلیقسیدجاللالدینآشتیانی،چاپدوممشهد:

المرکزالجامعیللنشر.
تهران: کربن، هانری تصحیح المشاعر، )1363الف(، ــــــــ

کتابخانهطهوری.
ــــــــ)1363ب(،مفاتیحالغیب،مقدمهوتصحیحازمحمد

خواجوی،چاپاول،تهران:موسسهتحقیقاتفرهنگی.
فلسفه اصول )1387ش(، حسین. سیدمحمد طباطبایی،



97

و میرایو  م دیب اد مییبن  ا  رننل  ز دش دیی ز م ریز ااحو فمو و �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  دن   نوث

رئالیسم،بهکوششسیدهادیخسروشاهی،چاپدوم،قم:
انتشاراتبوستانکتاب.

ــــــــ)1388ش(مجموعهرسائل،قم،چاپدوم،انتشارات
بوستانکتاب.

جوادیآملی،عبداهلل.)1370(،شناختشناسیدرقرآن،قم:
مرکزمدیریتحوزهعلمیهقم.

فلسفه،جلداول، آموزش تقی.)1383(. یزدی،محمد مصباح
چاپچهارم،شرکتچاپونشربینالمللوابستهبهموسسه

انتشاراتامیرکبیر.
سازمان تهران، دوم، ج فلسفه، آموزش ،)1372( ــــــــ

تبلیغاتاسالمی.
و انسانی علوم پژوهشگاه فلسفه، دروس ،)1375( ــــــــ

مطالعاتفرهنگی.
مطهری،مرتضی.)1369(،شرحمبسوطمنظومه،چاپسوم

تهران:انتشاراتحكمت.
المشاعر مجتهدی،کریم.)1382(،»وجودوحضوردرکتاب

حكیممالصدرا«،خردنامهصدرا،شماره32.

Kant Immanuel. )1964(, Critique of Pure Reason. 
Translated by Norman Kemp smith, London: 
Macmillan.

Hume, D. )1951(, A Treatise of Human Nature. 
Oxford. 

Hume, David. )1888(, A Treatise of Human Nature: 
an Attempt to Introduce the Experimental 
Method of Reasoning into Moral Subjects. edited 
by L.A.Selby-Bigge, M.A. Oxford: Clarendon 
Press.

……………..)1826(, Philosophical Works of David
Hume, in Four Volumes. Edinburgh.

Heidegger, Martin. )1996(, Holderlin’s Hymn “the 
Ister”, translated by: William Mc Neill and Julia 
Davis, Bloomington and Indianapolis: Indina 
University Press.

Heidegger, Martin. )1991(, Nietzsche, translated by: 
David Farrell Krell, NewYork: HarperCollins 
Press.


	متن فارسی.pdf

