حسی زیبایی از دیدگاه مالصدرا و تبیین آن به عنوان معقول
ادراک ّ
ثانی فلسفی
مهدی امینی

*

تاریخ دریافت94/6/11 :
تاریخ پذیرش94/7/1 :

چکیده

ادراک حسی زیبایی و لذت زیباییشناختی به چه کیفیّتی است و هویّ ِ
نوشتار پیش رو با طرح این پرسش که فرایند
ت مفهومِ
ّ
ً
حاصل از آن چیست؟ مدعی است که مبتنی بر مبانی فلسفی مالصدرا ،ادراک زیبایی محسوس ،اوال و بالذات حضوری بوده و
لذت زیباییشناختی هم محصول همین ادراک است و مفهوم زیبایی نیز در فراین ِد انتزاع از حیثیّات خارجی شیء ،تحت عنوان
تحصل می یابد .ضرورت پرداختن به مسأله مذکور در حکمت صدرا ،به مبانی فلسفی آن باز میگردد که
«معقول ثانی فلسفی» ُّ
قابلیّت جستجوی پاسخی اختصاصی را در مقابل زیباییشناسی غرب ،فراهم میسازد .بر این اساس نگارنده با طرح پرسشهای
فرعیتر و با روش توصیفی ـ تحلیلی تالش کرده است تا ابعاد این مسأله را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .مهمترین
ادراک حسی زیبایی ،لذت زیباییشناختی و تمایز آن با لذات زیستی و همچنین
دستاوردهای این جستار عبارت است از :تبیین
ّ
نسبت آن با مفاهیم خیر و کمال و در نهایت اثبات مفهوم زیبایی به عنوان معقول ثانی فلسفی.

کلید واژهها :زیبایی ،معقول ثانی فلسفی ،ادراک حسی ،لذت زیباییشناختی ،خیر
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مقدمه
بر خالف آنچه که در آغاز دوران مدرنیته در تاریخ
ّ
منفک شد
غرب به وقوع پیوست و زیبایی از حقیقت
( )Heidegger,1996: 88در هستیشناسی «حکمت
متعالیه» نه تنها شكافی ميان واقعيت و حقيقت ،زمين
و آسمان ،انسان و خدا ،مبدا و معاد و مهمتر از همه ماده
و معنا وجود ندارد ،بلکه به همین ترتیب زیبایی نیز
حقیقت عینی و سریانی در همه مراتب هستی محسوب
میشود و انسان نیز به ِوزان وسعت وجودی خویش
میتواند ّ
حظی از آن ببرد و این دقیقاً در مقابل پدیدة
سوبژکتیویسمی است که «متاثّر از اندیشه دکارتی ـ
«من انسان» و حالتهای «من» ،را تنها موجودات
کانتیِ ،
آغازین و حقیقی قلمداد کرده و خاستگاهی برای
استتیک شد)Heidegger, 1991: 83( ».
مالصدرا با اعتقاد به اینکه زیبایی ،در تمام مراتب آن
خیر و مطلوب انسان است ،ادراک و نیل به زیبایی حسی
کمال
را نیز کمالی برای انسان میداند که با خیریّت و
ِ
حاصل از امیال جسمانی متفاوت است ،چرا که ادراک
حیثیت «شناخت حضوری»،
زیبایی به دلیل داشتن
ّ
مانند هر علم دیگری مبتنی بر اصل «اتحاد عالم و
معلوم» و «حرکت اشتدادی نفس» بر وسعت و شدت
نفس میافزاید و نشانهای کوچک از زیباییهای بهجت
آو ِر مجردات و جمال مطلق الهی میباشد .بر این اساس
با رجوع محققانه به یکی از بزرگترین تراث فلسفی جهان
اسالم یعنی «حکمت متعالیه» و طرح مسائلی همچون
زیبایی و هنر به پاسخهای در خور تا ّملی رهنمون
میشویم که ضرورت پژوهش در این عرصه را بیش از
پیش نمایان میسازد.
دادن برخی اصول و مبادی
این مقاله با مفروض قرار
ِ
حکمت صدرایی ـ از قبیل وحدت شخصی وجود،
تشکیک وجود ،حرکت جوهری و  ...به گردآوری اظهارات
صدرا در زیبایی ـ به طور خاص در محسوسات ـ پرداخته
است تا از این رهگذر پاسخ قابل دفاعی برای مسأله
اصلی این مقاله که دغدغهای معرفت شناختی است،
حسی زیبایی
ارائه کند که تبیین کیفیت فرایند ادراک ّ
و واکاوی هویت مفهوم زیبایی است .با توجه به جستجوی
نگارنده ،کتاب یا مقاله مستقل داخلی و خارجی که به

خاص به موضوع این مقالة پرداخته باشد ،نگاشته
طور
ّ
نشده است ولیکن در منابع داخلی؛ کتب ،پایاننامه و
مقاالتی در حوزة زیباییشناسی مالصدرا تدوین شده
است که در خالل مطالب اغلب آنها ،اشارات غیر صریح،
کلی ،محدود و صرفاً توصیفی از زیبایی حسی ارائه شده
است ،که با کلید واژههای مربوطه در «شبکه اینترنت»
و وب گاه «ایرانداک» قابل جستجو است از جمله
میتوان؛ مقاله «زیبایی از دیدگاه مالصدرا» نوشته
علیاکبر افراسیابپور ،در شماره  ۵۱مجله خردنامه
صدرا« ،بازسازی دیدگاه مال صدرا دربارۀ  زیبایی و
هنرآفرینی» نوشته رضا اکبری ،شمارة دوم مجلة فلسفه
و کالم اسالمی و نیز کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی
مالصدرا نوشته سید مهدی امامی جمعه را نام برد.
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی از نوع کیفی و
با صرفنظر از بررسی معیار زیبایی در عوالم برتر از ماده،
تالش کرده است تا در گام نخست به تبیین مساله ،در
قلمرو ماده بپردازد و مدعی است که ادراک زیبایی
حسی و به تبع لذت زیباییشناختی ،در یک فراین ِد
ّ
شناختی ـ حضوری ـ حاصل میشود و همچنین به
ِ
اتِ
حیثی امر
عنوان یک مفهوم معقول ثانی فلسفی از
ّ
تحصل مفهومی مییابد.
زیبا ،انتزاع شده و در نفس ّ
حال سؤال این است که چرا جهت تبیین معقول
ثانی بودن زیبایی از ادراک حسی آغاز کردهایم و منطق
چنین چینشی چه بوده است؟ به سه دلیل؛ اول اینکه
صریح صدرا در باب شاخصههای زیبایی ،ناظر به
عبارات
ِ
حسی است ثانیاً اینکه حصول مفاهیم انتزاعی و
امور ّ
فلسفی به مانند زیبایی یا به تصریح صدرا؛ مفهوم وجود،
«حس» یا «مشاهده حضوری»
طریق
جز از دو
ِ
ّ
امکانپذیر نیست:
«فالموجود فی الخارج هو الوجود لکن یحصل فی
الحس او المشاهده الحضوریه من نفس
العقل بوسیله
ّ
ذاته ،مفهومات کلیه عامه بواسطه الحس او خاصه
بواسطة المشاهده» (الشیرازی،1981،ج)36: ،2
ِ
شناخت زیبایی
و ثالثاً؛ دغدغه پاسخ به کیفیت
مهیا
حسی و لذتی که در نفس دریافت کننده آن ّ
میسازد ،خود ضرورتی است که به هر حال باید مورد
مطالعه قرار بگیرد و پاسخ محققانهای برای آن وجود

ینا لوقعم ناونع هب نآ نییبت و اردصالم هاگدید زا ییابیز یّسح کاردا
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �فسلف
ث

داشته باشد .با توجه به اینکه دریافت حقیقت همه جانبه
زیباییهای محسوس با مشاهده حضوری در مراتب
میسر میشود ،و بررسی آن خارج از حدود
مثالی و عقلی ّ
موضوع این مقاله است ،بنابراین نگارنده تنها از ادراک
حس سخن به میان
حضوری و حصولی زیبایی در قلمرو ّ
خواهد آورد.

معنی شناسی زیبایی (حسن ،جمال ،جمیل،
زینت)
مصداق ُحسن مطابق با آنچه که ما زیبایی میخوانیم
در هستیشناسی صدرایی قلمرو وسیعی از ماده تا
ملکوت و در نهایت ذات و صفات حضرت حق مییابد.
حیکم مالصدرا تعریفی از واژه حسن در مجموعه
مصنفات و نوشتههای خود ارائه نمیدهد هر چند
اظهاراتی که بتوان جانشینی بر نظرگاه او در باب زیبایی
دانست قابل جستجو است ،البته به نظر میرسد نباید
حدی ـ جنس و فصل ـ از زیبایی داشت،
انتظار تعریف ّ
زیرا فارغ از هر دلیل دیگری که ممکن است به صدرا در
عدم ارائه تعریف از زیبایی نسبت دهیم ،باید بگوییم که
مفهوم زیبایی اساسا یک مفهوم ماهوی نیست تا بتوان
حدی از آن اراده کرد ،بلکه سنخ دیگری دارد که
تعریف ّ
مفصل بدان
در این نوشتار و در بخش مجزایی به طور ّ
خواهیم پرداخت ،بر این اساس در این مقاله ابتدا از
ِ
حسی زیبایی آغاز میکنیم و راجع به
ادراک
مرتبه
ِ
اشاراتی از صدرا که در دسترس است ،به بحث خواهیم
پرداخت که آیا عبارات فوق ناظر به عالم محسوسات
حس
هست؟ اگر هست ،فرایند ادراک امر زیبا در قلمرو ّ
به چه کیفیتی است و سنخ ادراک مذکور آیا حصولی
است یا حضوری؟
حکیم مالصدرا گاهی ذیل واژه «جمیل» و
گاهی«جمال» به اظهار نظر راجع به زیبایی پرداخته
است؛ «الجمیل هو الذی یُستحسن» (همان ،ج)128: 1
و همچنین «استحسان شمائل المحبوب» (همان،
ج،7ص )172:وی در این عباراتِ کوتاه امر زیبا را به
آنچه مورد پسند و یا خوشایند انسان باشد تعریف
میکند ،که به نظر میرسد «خوشایندی» یا «مورد
پسند بودن» تعریف به نتیجه ادراک زیبایی است ،عالوه

بر این صدرا با استفاده از واژه «استحسان» به جنبه
معرفتشناسی زیبایی نظر داشته است و گویا در پی
ِ
هویت واکنشی است که در نفس ُمد ِرک
ساختن
آشکار
ِ
زیبایی پدید میآید .نکته سوم در ارتباط با تحلیل
اصطالح «استحسان» است که به نظر میرسد میتوان
دو مقوله «امر مطلوب» و «خوشایندی» را در آن منطوی
و ملحوظ دانست ،که بدین ترتیب بایستی دو مولفه
فوق ،ذیل دو مقوله «خیر» و «لذت» به لحاظ فلسفی
بازخوانی شده و نسبت آنها با یکدیگر به وضوح تبیین
گردد که در مباحث آتی و به مناسبت و در عین اختصار،
اشاراتی در این زمینه خواهیم داشت .نکته دیگر اینکه
اظهار نظر مذکور تنها ناظر به عالم محسوسات نیست و
دایره «امور جمیل» مشتمل بر فضایل معنوی و حتی
غیب ماده نیز میباشد.
ِ
عبارتهای دیگری از صدرا وجود دارد که وی ذیل
عنوان«جمال» در مقام اشاره به شاخصههای زیبایی
انسانی است و میتوان این خصوصیات را به منزله تعریف
به لواز ِم خارجی از زیبایی ـ محسوس ـ دانست:
فان ذلک
حرک الشهوة
ّ
«لیس الجمال ما یُ ّ
أنوثهمذمومه و انما یعنی به ارتفاع القامه فی االستقامه
مع االعتدال فی اللحم و تناسب االعضاء و تناصف خلقة
الوجه بحیث ال تنبوا الطباع عن النظر الیه» (همان،
1411ق ،ج)182: 3
و نیز اظهار نظر مشهور او در بحث از «عشق به ظرفا
و فتیان» که مینوسد:
«أن هذا العشق أعنی االلتذاذ الشدید بحسن
الصورهالجمیله و المحبه المفرطه لمن وجد فیه الشمائل
اللطیفه و تناسب االعضاء و جودة الترکیب لما کان
موجودا ً على نحو وجود األمور الطبیعیه فی نفوس أکثر
األمم من غیر تکلف و تصنع( »...همان ،1981،ج7
)172:
در این دو عبارت به برخی معیارهای تشخیص
زیبایی اشاره شده که البته ناظر به زیبایی ظاهری
انسانی است اما با توجه به اینکه از منظر صدرا ،زیبایی
محسوسات مادی به طور کلی ،در صورت ،تجلّی میکند؛
«زينه األرض بالصور» (همان )138 :بنابراین اگر محبت
و عشقی پدید میآید در حقیقت با برقراری ارتباط
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حسی با صورتِ ظاهری ابدان و زیباییهای اجسام است؛
«وجود العشق في جبلة النفوس و محبتها لشمائل
األبدان و محاسن األجسام و استحسانها زينة المواد و
األجرام» (همان ،ج )87: 2البته این صورت َح َسن شامل
صنایع لطیفه یا مصنوع انسانی نیز میشود:
«منها محبة الصناع فی إظهار صنائعهم و حرصهم
على تتمیمها و شوقهم إلى تحسینها و تزیینها کأنه شیء
غریزی لهم لما فیه من مصلحة الخلق و انتظام أحوالهم»
(همان ،ج)165: 7
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البته وی تعابیر دیگری از جمله «حسان الوجوه» در
زیبایی انسانها (همان )173 :یا «الصور الحسان»
(همان« )187 :محاسن األجسام» (همان ،ج )78 :2و ...
را نیز به کار میبرد که به دو عبارت پیش گفته ارجاع
پیدا می کند .این دسته از اشارات صدرا همانطور که
ّ
مشخص ناظر به زیباییهایی صور
مالحظه شد ،به طور
مادی ـ اعم از انسان ،حیوان ،اجسام و مصنوعات ـ است
و معیار عینی آنها در اشیاء؛ تناسب ،اعتدال و تقارن
اعراض
است و به میزانی که ظهور این شاخصهها در
ِ
محسوسات ،آشکارتر باشد ،استحسان و لذت از آنها،
تشدید میگردد که اتصاف مفهوم زیبایی و به عبارت
دقیقتر حکم زیباییشناختی که حمل مفهوم زیبایی به
موضوعات خارجی است ،مختلف خواهد بود .تبیین
تحصل
دقیق این مسأله در بخش آخر این مقاله یعنی ّ
مفهومی زیبایی ،از نظر خواهد گذشت.
این اظهار نظر غیر منطقی نخواهد بود که بگوییم
صدرا با «استحسان» به جنبه سوبژکتیو زیبایی نظر
داشته است زیرا حکم زیباییشناختی از رهگذر
استحسان ُمد ِرک حسن شناس صادر می گردد و از
سوی دیگر با برشمردن شاخصههای تناسب ،اعتدال و
تقارن به ویژگیهای هستیشناختی ـ آبژکتیو ـ زیبایی
در اشیاء محسوس پرداخته است .واکاوی معیار دقیق
زیبایی در عالم عقول ،و حتی حضرت حق ،مسأله مهمی
است که بایستی با رویکردی هستیشناختی و در نوشتار
ّ
مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

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

برخی از فیلسوفان تجربی مسلکی همچون هیوم
حس
حسی را منحصر در مرحله تجربه و ّ
فرایند ادراک ّ
میدانند 1و این در حالی است که به عقيده مالصدرا
تأثيرگذاري اشياء بر روي حواس ما فقط بخشی از راه
ادراك  حسی است 2،در نظام فلسفی حکمت متعالیه
حواس ناتوانتر از آن است كه واقعيت خارجی را در
صفحه ذهن منعكس و علم ،ايجاد كند ،چرا که ماده ـ
الیت ذاتی
سی ّ
که تركيبي از عدم و وجود است ـ به دلیل ّ
آن حتی از خود ناآگاه است و به تبع از امور غیر خود نیز
انعکاس تصوير ،بر
غائب خواهد بود و به همین دلیل
ِ
شبكيه چشم و در ادامه انتقال ُکدهای آن به مغز،
3
نمیتواند ّ
دال بر آگاهی آنها از واقعیتی در خارج باشد
و اين مقدار ،علم و شناخت شمرده نميشود و عالئم
رمزگونه كه چشم به مغز مخابره ميكند بيش از يك 
تصوير مات و مبهم از اشياء نميباشد:
«كالبصر و السمع و سائر الحواس و لهذا لم تكن
تحس بذواتها فالبصر ال يحس البصر و ال السمع يدرك 
السمع بل النفس تدرك  البصر  ...و تدرك  السمع»
(همان ،ج)166: 6
مضاف بر آنچه گفته شد علم بایستی واقع نمايي
صريح داشته و حاکی از ماهیت خارجی باشد و حال
آنکه تصوير شبح گونة اشياء ،فاقد چنین ویژگی ضروری
است ،زیرا اگر به «شبح» وجود خارجي داده شود همان
شيء خارجي نخواهد شد ولی «صورت ذهنی شیء»
همان ماهیت خارجی است( .همان ،ج)245 :4
دستگاه ادراکی ما در شناخت دخالت دارد و مقدمه
الزم براي آن شمرده ميشود (همان ،ج )305: 3ولي
شرط كافي نيست و محصول مادی اين حواس ،ادراك ما
را نميسازد بلكه پس از انجام وظايف حواس و حصول
صور محسوس در اعصاب مغز ،نوبت به نفس ميرسد تا
با بكار گرفتن عنصر مهم «توجه یا التفات» زمینه الزم
مهیا گردد تا از پديده مادی ،پديدهای غير مادی به نام
ّ
ادراك و شناخت يا به تعبير مالصدرا «صورت نوريّه»
4
حاصل شود.
رکن دومی که فرایند ادراک را کامل کرده و منتهی

ینا لوقعم ناونع هب نآ نییبت و اردصالم هاگدید زا ییابیز یّسح کاردا
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �فسلف
ث

به علم میشود «آگاهی» است ،نفس بعد از توجه به
دادههای حواس ،صورت منطبعه شیء را ـ صورت نوری
که عقل ف ّعال افاضه 5میکند ـ ادراک میکند و بدین
ترتیب «آگاهی» از شیء خارجی رقم میخورد:
«بل اإلحساس إنما يحصل بأن يفيض من الواهب
صورة نورية إدراكية يحصل بها اإلدراك و الشعور فهي
الحاسة بالفعل و المحسوسة بالفعل» (همان)317 :
در واقع پديده «آگاهي» محصول صدور صورتهايی
است که فاعل آن نفس انسانی است و اين توجه و آگاهی
همان است كه مالصدرا به آن «علم حضوری» نفس به
قوای خود و بصور افاضه شده در آنها میگويد و در این
درک حضوری یا همان صورت
مرحله است که ُمد ِرک و ُم َ
نوری یک حقیقت واحد میباشند( .همان) .به تصریح
خود صدرا این آگاهی یک واقعیتی وجودي و ايجابي
است (همان ،ج )163: 6که از دریچه ادراک حضوری
بالفعل میشود و صورت نوری یا همان معلوم بالذات،
عین ذات ُمدرک بوده و زائد بر نفس نخواهد بود:
« ...فال بد أن يكون للنفس علم إشراقي حضوری
ليس بصورة زائدة» (همان)167 :
در این فراگرد ،نفس با عين خارجی متحد شده و به
حقیقت آن راه مییابد و از عمق وجود آن آگاه ميشود:
«فإذن العلم بالشيء بالحقيقة هو حضور ذاته عند
العالم و هو أتم قسمي العلم بالشيء» (همان)164 :
نظريه مالصدرا درباره شناخت ،به طور کلی بر علم
حضوری بنا شده است ،اما باید دانست که ادراک
حضوری در محسوسات منجر به انکشاف همه جانبة
ِ
حقیقت شیء نمیشود ،چرا که در این فرایند،
وجود و
انکشاف همراه با اختفا استت ،بنابراین «حقیقت وجودی
ِ
مرتبه  شناخت ُمد ِرک آن ،منفتح میگردد.
شیء»  در
بر این اساس در ادراک حضوری ،استعداد از ق ّوه خارج،
مبدل
فعليت ميرسد و در واقع از محسوس بالقوهّ ،
و به ّ
«فعليت» چیزی جز
به محسوس بالفعل میشود و این
ّ
کمال برای نفس ،نیست .صدرا پا فراتر گذاشته و با اشاره
به اساس حکمت خود یعنی قاعده اصالت وجود ،ادعا
مينمايد كه ادراك و علم ،مرتبهای از مراتب و شأنی از
شئون نفس 6است ،بنابراين ،بر خالف فالسفه پيش از
خود ،علم را عارض و نفس را معروض و ذهن را ظرف و

ادراك را مظروف نمیداند بلكه بر اين باور است كه علم
چیزی جزء افزایش وجودیِ نفس نیست:
«قد أشرنا مرارا إلى أن العلم ضرب من الوجود بل
عينه فوزان العلم وزان الوجود»( .همان)163 :
انسان با ادراك خود از اين جهان مادی ،و به وزان
دریافتی که از خارج داشته ـ یعنی آن حیثیاتی که برای
او آشکار شده است ـ جهانی مجرد ،و در عین حال
همسان و هماهنگ با جهان خارج میگردد و یک
حقیقت بیشتر نیست كه با فرض ذهنی ما در فلسفه سه
حس ـ شمرده ميشوند.
حاس ،محسوس و
چيز ـ
ّ
ّ
(همان ،ج )181 ،8
نفس پس از مرحله توجه و علم حضوری به محصول
حواس ،و بعد از قطع ارتباط حواس ،با خالقيت خود و با
توجه به صورت نوری ماهيت ،صورت حصولی آن را
عنوان «وجود ذهنی ماهیت» بازآفرینی ميكند،
تحت
ِ
که صورتی زائد بر نفس تلقی میشود و از آن تحت
عنوان «علم حصولی» یاد میشود( .همان ،ج )163 ،6به
دیگر سخن «علم حضورى به محسوسات ،بواسطه ی
قوه خیال ،تبديل به علم حصولى  و تصویری شده و
آنگاه به حافظه ـ که مخزن خیال است ـ انتقال می
یابد( ».طباطبایی 83: 1387 ،و همان ،1388 ،ج2
)137:
در این میان صورت نوری و دادههای حواس در
فرايند ادراك ،تنها نقش « ُمع ِّدات» و آمادهسازي نفس
براي ساختن علم حصولي است يعني آفرينش صورت و
ماهيتي مشابه و مطابق آنچه كه در عينيت خارج وجود
دارد( 7.الشیرازی ،ج)181 :8
در نهایت باید بگوییم که صورت مادی اشیاء ـ که
تق ّوم آن به ماده ،وضع و اعراض است ـ «معلوم بالعرض»
نامیده میشود و در مقابل صورتی   که مورد ادراک
حضوری قرار میگیرد ،صورت مجرد از ما ّده ،وضع و
مکان است که معلوم بالذات بوده و عین آن در نزد نفس
تجرد هرگاه تجرد کامل باشد ،صورت،
حاضر است .این ّ
تجرد ناقص باشد،
معقول بالفعل خواهد بود ،و هرگاه ّ
متخیل یا محسوس بالفعل است( .همان ،ج3
صورت،
ّ
 )313:و در سوی دیگر همانطور که اشاره شد مفهومی
دیگری توسط قوه خیال ساخته میشود که معقوالت
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اول و ثانی از آن تجرید مییابند و همه مراتب این
معلومات در زمره «علوم حصولی» انسان طبقهبندی
میشوند.
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 .2ادراک زیبایی
مبتنی بر بحث معناشناختی «زیبایی» و مقدماتی
که در بحث ادراک حسی به تبیین و تنقیح آن پرداختیم
مجدد ادراک حسی زیبایی خواهیم پرداخت.
به بازخوانی ّ
بررسی ادراک مثالی و عقلی زیبایی نیازمند نوشتار
مستقلی است ،لذا موضوع مورد واکاوی در این مقاله
ادراک حسی زیبایی ـ حضوری و حصولی ـ است.
تحلیل فرایند ادراک را ،در ضمن دو قلمرو ادامه
نگارنده
ِ
خواهد داد؛ محور نخست مبتنی بر ادراک حضوری شیء
زیبا طرح شده و لذت زیباییشناختی را مورد بحث و
مدا ّقه قرار میدهد و محور دوم  بر مبنای ادراک حصولی
از امر زیبا ،طرح شده و کیفیت انتزاع مفهوم کلّی زیبایی
از محسوسات زیبا ،مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد
گرفت.
تبیین یک مقدمه کوتاه مبتنی بر توضیحات پیش
گفته در بحث «ادراک حسی» ،ضروری است؛ برای
ادراک هر شیء زیبا در خارج بایستی دو رکن «توجه و
آگاهي» نفس كه علم حضوری به محسوس زیبا را فراهم
میسازد ،محقق گردد ،چرا که ممکن است حواس ما از
قبیل «سمع» عالئم مربوط به یک زیبایی خارجی مانند
موسیقی را دریافت کند ولی در عین حال «التفاتی» به
دادههای حواس وجود نداشته باشد و به تبع« ،آگاهی»
حاصل نشده و «ادراک حضوری» نیز محقق نگردد:
«ال يبعد أن يحضر المدرك الموجب للذة الوافره و ال
يشعر اإلنسان باللذه لكونه غافال عنه أو مشغوال بغيره،
كالمتفكر الغافل عن األلحان الطيبه» (همان:1354 ،
)150
با جستجو در اشارات صدرا میتوان «دو معیار» دیگر
که از شرائط تحقق ادراک مناسب و قوی از شیء
زیباست ،احصاء کرد .وی معتقد است که ادراک،
آل شرائط محیطی
وابستگی قابل توجهی به
تحقق ایده ِ
ِ
زیبایی شی ِء محسوس به لحاظ
نیز دارد ،چرا که ادراک
ِ
وضوح ،میتواند در طیفی از حداقل و حداکثر محقق

گردد؛ برخی از شرائطی که در شدت ادراک زیبایی
دخالت مستقیم دارد« ،فاصله و نور» است که وی بدانها
تصریح میکند .مواجهه حواس با صورت زیبا در موقعیت
نزدیک و نور مناسب زمینه ،الزم را برای آشکار شدن
اعتدال اجزاء فراهم میسازد و به
جزییات تناسب و
ِ
همان نسبت از خطای حواس در تشحیص و انطباق
عوارض محسوس ،میکاهد:
شاخصههای زیبایی با
ِ
«كلما كان اإلدراك أشد كان اللذة أتم ،فلذة النظر
إلى الوجه الجميل على قرب و في موضع مضيء أتم من
لذته في إدراكه من بعد ،ألن إدراك الشيء من القريب
أشد( ».همان)149 :
با تحقق دو مولفه فوق در نفس و تحقق مناسب
شرائط پیرامونی ،ادراک حضوری از شیء متصف به
زیبایی حاصل میگردد و توامان با شناخت حضوری
انفعاالتی در نفس پدید میآید که با اصطالح «لذت» از
آنها یاد میشود.

 .1 .2مالزمت ادراک حضوری زیبایی محسوس با
لذت زیباییشناختی
ّ
حل مسأله لذت زیباییشناختی ـ و اثبات ارزش آن
ـ بدون میانجی گری «علم حضوری» امکانپذیر نیست
زیرا در ادراک حضوریِ محسوسات ،آنچه در ابتدا معلوم
حضوری میگردد ،اثری است که از اشیای خارجی در
بدن حاصل می شود ،اما از آنجا که اثر هر شیئی ،از
شئون وجودی آن است ،علم به این اثر ،از وجهی ،علم
به خود شیء است( .جوادی آملی )88: 1370،دادههایی
چون حرارت ،برودت ،زبری ،نرمی و  ...که از کیفیات
ملموس 8اشیاء محسوب می شوند؛ در هنگام ادراک
حضوری  و اتحاد نفس با صورت خارجی شیء ،به عنوان
حیثیات وجودی ـ نه به عنوان عوارض ماهوی ـ منکشف
شده و در صورت مالئمت با طبع ،کیف نفسانی «لذت یا
الم» 9را پدید میآورد .ضابطه پیش گفته در فرایند
ادراک صورت زیبا نیز عملیاتی می شود؛ حواس،
دادههای مرتبط با معلو ِم بالعرض که مجموعه ای از
«عوارض» 10است را دریافت میکنند و سپس با
استجماع آنها در قوه باطنی «حس مشترک» 11و به
حیثیاتی که از کماالت شیء برای نفس آشکار شده
وزان
ّ
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است ،صورت نوری افاضه میشود ،و نفس ،عین محسوس
خارجی میشود و به واقع نفس با معلو ِم بالذاتِ زیبا،
متحد گشته و یکپارچه َح َسن می گردد و به ِوزان آگاهی
نفس از وسعت وجودی شیء و کماالت او 12ـ اعم از
تناسب ،اعتدال و نظم صوری ـّ ،
حظی در نفس پدید
میآید که همان ّ
«لذت زیبایی شناختی» است.
کاربرد واژه استحسان در ادراک زیبایی از سوی
صدرا ،مویّدی است که پیوند معرفتشناختی
«خوشایندی و لذت» را با ادراک زیبایی آشکار می
ِ
ادراک ام ِر مالیم است ،13پس
سازد .به دیگر سخن ،لذت؛
لذت و زیبایی در یک نقطه باهم تالقی خواهند داشت و
آن «استحسان» است زیرا تبیین دیگر این واژه ،ادراک
آن دسته از اموری است که صورت یا هیئت متناسب و
نظام متقارن آنها سبب مالئمت با نفس می گردد و
بدین ترتیب لذت زیباییشناختی را رقم میزنند .در
ادامه به جزییات بیشتری در این رابطه میپردازیم.

 .1 .1 .2معیار تمایز لذت زیباییشناختی با لذت
زیستی
بحث مذکور حاوی جوانب مختلف معرفتشناسانه  
است و با توجه به عبارات صدرالمتالهین ،نیازمند
پرداختن به جوانب مختلف اقسام لذت بوده و خود در
اقتضای یک مقاله مستقل باشد ،اما عجالتاً باید بدانیم
که مبتنی بر یک ضابطه کلی هستیشناسانه صدرایی،
موجودی که واجد هستی است ،از آن احساس ّ
لذت می
کند و به وزان کماالتی که در خود دارد ،یا ـ بواسطه
حرکت جوهری ـ خواهد یافت ،14لذتی حاصل می کند.
در انسان هر مرتبه ای از قوی ـ اعم از نباتی ،حیوانی و
ناطقه ـ کمال خود را در نیل به آنچه که فاقد آن است
جستجو می کند که با نیل بدان و فراهم آمدن مالئمت
آن با طبع قوه مربوطه ،انفعال حاصل شده و لذت نفسانی
پدید میآید.
لذاتی که در انسان پدیدار میگردد ،به سادگی قابل
تفکیک از یکدیگر نیستند ،لذا معیار تمایز لذات
زیباییشناختی و غیر آن به طور خاص لذات زیستی
چگونه ممکن است؟ آیا معیاری برای بازشناسی آن دو
قابل ارائه است؟ ابتدا توضیح این نکته ضروری است که

کانال دادههایی از صورت محسوس
حواس پنجگانه،
ِ
بیرونی است ،از سوی دیگر اعراض خارجی اشیاء در کنار
هم وجوهی را میسازد که هر کدام از این وجوه متعلَّق
قوای خاصی از نفس قرار میگیرد ،بر این اساس اگر
شیء بیرونی جنبه خوراکی یا قابل ِّیت جماع داشته باشد،
قطعا متعلّق بخش شهوانی «قوای ُمح ِّرکه» نفس خواهد
بود (الشیرازی )363 :1354،تا از رهگذر نیل بدانها،
کمال خود را که تغذیه ،رشد و تکتیر نوع است ،حاصل
کند و بالفعل شدن این فقدانها ،کمال جسمانی را پدید
میآورد و در پی آن لذتی حاصل میشود که همان
حرکه تنها با آن
«آگاهی از کمال» است و طبع قوای ُم ّ
دسته از اموری مالئمت دارد که فقدان ها و نیازهای دو
قوای شهوت و غضب را که از قوای فرودین نفس هستند،
تامین سازد( .همان188: 1360 ،و )189
اما وجه دیگری که ممکن است در شیء بیرونی فارغ
از ویژگیهای دیگر آن وجود داشته باشد ُحسن و جمال
آن است؛ به عنوان مثال؛ شیء محسوس ممکن است
میوه ،غذا یا انسان باشد که متَّصف به شاخصههای زیبا
هستند و زمانی که صورتی از آنها به ادراک حضوری
طبع قوای « ُمدرکه»15نفس انسان
انسان در آمد،
مالئم ِ
ِ
قرار می گیرند و وجه «شناختی» مییابند و به همین
دلیل ّ
لذتی که از آنها حاصل میشود محصول قوای
شناختی است نه قوای شهوانی ،بنابراین لذت آن شدیدتر
16
طبع نفس ،به تناسب ادراک آن شدت مییابد.
بوده و ِ
نکته ظریف اینجاست که افراد ،این دو وجه را در
خارج به صورت ارگانیک مییابند و «وجه شناختی»
صورت شیء را که زیبایی است با وجه دیگر آن که
«متعلّق میل» است از هم تفکیک نمیکنند ،و به همین
دلیل با خلط این ّ
لذات ،امکان تشخیص را از دست
میدهند و چه بسا این عد ِم تمایز ،منجر به عدم تحقق
ادراک زیبایی ،و در نتیجه تقلیل لذت زیباییشناختی به
حدی که ـ به عنوان مثال ـ
حد لذت زیستی است ،تا ّ
ّ
مواجهه حواس با چهره زیبا ،بدون اینکه توام با لذت
زیباییشناختی باشد تنها با  تحریک قوه شهوانی همراه
است.
دو مویِّد برای مدعای پیش گفته ،ذکر میکنیم؛
صدرا در سر آغاز سخن خود از «عشق» تأکید میکند
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که انسانهایی که ُحسن شناس بوده و نفوس آنها با
صورتهای زیبا و صنایع لطیفه تربیت شدهاند از طبایع
بسیار لطیفتری نسبت به انسانهایی که نفوس آنها با
امور شهوانی و غضبآلود تربیت شده است ،برخوردار
میباشند( .همان ،1981،ج     )172 :7
بنابراین میتوانیم ادعا کنیم ،نفوسی که طبع آنها
ِ
مداومت به کارگیریِ قوای فرودین نفس ـ قوای
در اثر
مح ّ ِرکه ـ تربیت شده است ،زیبایی شناسی بسیار کم
رنگی دارند و در مواجهه با جمال زیبا ،وجه «میل» یا
پی
همان بُعد شهوانی آن را مطلوب میبینند چرا که در ِّ
ّ
لذات زیستی (جسمانی) هستند و در مقابل ،نفوسی که
طبع آنها با امور شناختی به شکل عام و به طور خاص
استحسان صورت های متعادل ،ظریف و با نسبتهای
با
ِ
متناسب ،تربیت یافته است ،با دیدن جمیل ،صرفاً نه
میل جسمانی ،بلکه جنبه شناختی آن را مطلوب
میبینند و در اولویت قرار میدهند و این محصول
قابلیت ادراک لذات
ِ
داشتن ِ
طبع زیباییشناسانه است که ّ
زیباییشناختی را فراهم میسازد.
حواس،
حسی
مویّد دوم اینکه صدرا در توضیح لذت
ِ
ّ
در نقد برخی نظرات بوعلی مینویسد که لذت و الم
حاسة المسه ،شا ّمه
حسی را اوال و بالذات میتوان به سه ّ
ّ
محل درک این حواس در انسان،
و ذائقه نسبت داد زیرا
قابلیت ِ
درک امو ِر
از جنس کیفیات عناصر اربعة است و ّ
ملموس ،مشو ّم و مذوق را داراست ،لذاست که ذائقه از
طعام لذت میبرد و از این طریق ،عناصر جسمانی را
تقویت میکند ،شا ّمه از رائحه خوش لذت برده و روح
بخاری را تقویت می کند و المسه از امور لطیف ّ
لذت
میبرد  تا عالوه بر تقویت ،محافظ اجزاء المسه باشد و
داشتن
هر کدام با مالئم خود به دنبال در تعادل نگه
ِ
«مزاج» انسانی هستند و الم آنها احساس کیفیتی است
که منافی «مزاج» و تعادل آن باشد .اما در رابطه با
«سامعه» و «باصره» اینطور نیست زیرا محلِّی برای ِ
درک
کیفیات باصره و سامعه ،وجود ندارد .چرا که بدن انسان
ترکیبی از نور یا اصوات نیست تا درک نور و صوت ،برای
آن لذتبخش باشند و اگر نور زیادی ،چشم را آزار میدهد
انفعال باصره است و یا اَل َ ِم
حسی و
ِ
به خاطر غلبه نور ّ
عضو شنوایی نیز از پیامد صوت مادی و غلبه آن است.

انفعال هر دو آنها به دلیل مالمست نور و صدا بوده
است ،که کیفیتی ملموس محسوب میشود .در نهایت
نتیجه میگیرد که لذت بینایی و شنوایی هر چند از
حسی محقق میشود ولی بالذات از
طریق این دو عضو ّ
آن نفس میباشد و اضافه میکند که ادراک ِ لذت نفس
ِ
از دریچه باصره و سامعه ،به دلیل اُنس نفس با انوار
عوالم متعالی
موزون
متعالی و اصوات شریفالنسب و
ِ
ِ
است( .همان ،ج 143: 4و همان 241: 1354 ،و )242

 .2 .1 .2لذت زیباییشناختی نقطه تالقی زیبایی،
خیر و کمال
خاستگاه خارجی حصول پدیدهای نفسانی به نام
عشق که همان لذت شدید زیباییشناختی است،
واقعیتی است که به نام «خیر» میشناسیم؛ «الخير
بالحقيقة مبدأ هذا العشق له و الشوق إليه» (همان،
 ،1981ج )274 :2اما تفاوت خیر و زیبا چیست؟ به نظر
میرسد که خیر ،زمانی زیبا هم ،قلمداد میشود که خود
را در صورت زیبا متجلی ساخته و از این رو یک امر
مطلوب و خواستنی شود؛ «تصور الجمال سبب العشق و
العشق سبب الطلب و الطلب سبب الحركة» (همان،
 )184: 1354و به هر نسبتی که خیریّت خیر افزون
استحقاق محبوب بودن آن افزوده میگردد و
گردد ،بر
ِ
نیل بدان ،لذت و محبت بیشتری را پدید میآورد« :كلما
زادت الخيرية و اشتد الوجود زاد استحقاق المعشوقي»
(همان1981 ،م،ج )274: 2و آنچه انسان را در جهت
وصول به امر خیر به حرکت وا میدارد« ،جمال» است
زیرا همانطور که اشاره شد ،جمال برای انسان مطلوب
بوده و دلیل خیر بودن آن نیز همین نکته است و نفس
به دلیل ادراک مالئمت صورت زیبا ،آن را موثّر و مطلوب
یافته ،به سویش میل میکند« :فإن كل واحد من
الموجودات يستحسن  ما يالئمه و ينزع إليه مفقودا»
(همان)
از سوی دیگر باید پرسید نیل به مطلوب چه حاصلی
دارد؟ در پاسخ به این پرسش به مفهوم کلیدی دیگری
تحت عنوان «کمال» میرسیم و به طور کلی در نظام
فلسفه صدرایی این نیل به امور خیر است که اسباب
کمال انسان را رقم میزند با عطف توجه به این نکته که

ینا لوقعم ناونع هب نآ نییبت و اردصالم هاگدید زا ییابیز یّسح کاردا
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �فسلف
ث

خیر دارای وجوه مختلف ـ زیبایی حسی ،مثالی ،اخالقی
و عقلی ـ است که هر وجه آنها هم ،واجد درجاتی است
و نیل بدانها وجوه مختلفی از کمال با درجات مختلف
را برای موجودات رقم میزند ،اگر خیر متعلّ ِق نیازهای
زیستی باشد ،کمال آن با اشباع قوای شهوانی و لذت
زیستی حاصل میشود( .همان ،ج )127 :9که صرفاً
ارضاء میل جسمانی قوای مح ِّرکه است.
ولی اگر خیر امر زیبا باشد استحسان و لذت
زیباییشناختی حاصله از آن ،کمال قویتری را رقم
خواهد زد ،چرا که ادراک صورت محسوس زیبایی ،وجه
شناختی داشته و از سنخ علم است و دریافت آن هر
حس آغاز میشود ولیکن همین ادراک حضوری
چند با ّ
محسوس و اشتداد وجودی ،راه را برای صعود به درجات
مهیا میکند و نفس
عالیه زیبایی در عوالم مثالی و عقلی ّ
ّ
ُمد ِرک ـ مبتنی بر اصل اتحاد عالم و معلوم (همان ،ج ،۳
 )۳۱3:حضورا با صورت خیالی و عقلی زیبا متحد شده و
از کماالت بیشتری برخوردار میشود.
بنابراین در خارج امور خیری است که برخی در
صورت حسی زیبا متجلّی شده و از ناحیه انسان به
عنوان زیبایی ،استحسان میگردد ،و نیل بدان ها کمال
انسان را رقم میزند زیرا «سعادت و خیر ه ر چیز ،نیل به
چیزی است که به سبب آن ،وجودش کمال مییابد»
فعلیت
(همان ،ج )121 :9و بدین ترتیب برای نفس ّ
جدیدی که پیش از این فاقد آن بوده پدید میآید و به
اصطالح ،اشتداد وجودی یافته و تناسب و اعتدال صورت
خارجی را به شکل حضوری در نفس خود مییابد.

 .2 .2جایگاه مفهوم زیبایی در اقسام معقوالت
پرسش اصلی در این بخش ،عبارت است از اینکه
مفهوم زیبایی اساساً چه نوع مفهومی است ،جزیی است
یا کلی؟ اگر کلی است ،ذیل کدام یک از معقوالت طبقه
حیثیت مختلف از مفهوم
بندی میشود؟ توجه به دو
ّ
زیبایی در یافتن پاسخ و تحلیل آن بسیار تعیین کننده
حیثیت فی نفسه این مفهوم است که
است؛ نخست
ّ
مصدری بوده و به تناسب ،اعتدال و تقارن تعریف
میشود؛ از این جهت چون در خارج وجود ندارد ،انتزاعی
شمرده میشود 17و دیگری حیث حکایی آن از امور

خارجی است که از این جهت چون بر امور خارجی ما به
حیثیت زیبایی آنها را برای
ازای خود صدق میکند،
ّ
نفس منکشف میسازد و از این رو خارجی شمرده
میشود:
«المعنی االنتزاعی الذهنی  ...من المعقوالت الثانیه
کالشیئیه و الممکنیه و الجوهریه و العرضیه و االنسانیه و
السوادیه و سائر االنتزاعیات المصدریه التی یقع بها
الحکایه عن االشیاء الحقیقه» (همان 1363 ،الف )7 :
با عطف توجه به نکته ای که اشاره شد ،در ادامه به
تبیین مختصر و البته دقیق معقوالت خواهیم پرداخت.
هر چند سخن به میان آوردن از این مفاهیم وجهی
استطرادی دارد ولیکن جهت تنقیح بحث اجتنابناپذیر
است سپس با تطبیق مقدمات پیش گفته زیبایی و
ویژگیهای معقوالت ،به پاسخ نهایی منتهی خواهیم
شد.

 .1 .2 .2تبیین معقوالت
مالصدرا بحث معقوالت را ذیل مباحث «وجود
ذهنی»« ،وجود رابط» و «مواد ثالث» طرح کرده است
و برای اولین بار به صورت واضحی معقول ثانی منطقی
و فلسفی را از هم تفکیک میکند .مفاهیم و صور کلی ـ
معقوالت ـ که محصول ادراکات عقلی هستند ،در یک
تقسیم بندی به سه قسم مفاهیم ماهوی (معقول اولی)،
مفاهیم منطقی (معقول ثانی منطقی) و مفاهیم فلسفی
(معقول ثانی فلسفی) تقسیم میگردد .بحث تصورات و
منشا انتزاع آنها از جایگاه مهمی در فلسفه برخوردار
است ،تا آنجا که امثال «هیوم و کانت» به دلیل نیافتن
«منشا انتزاع حسی» برای مفاهیم فلسفی مثل علت و
معلول ،آنها را یا ساخته ذهن18یا قالب ذهن (مفاهیم
پیشینی) 19قلمداد کردهاند.
صدرا برای این دسته از مفاهیم ،منشا انتزاع معرفی
میکند و مدعای وی به اختصار این است که مفاهیم
موجود در ذهن ما به مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی
تقسیم میشوند .ماهیات ،مفاهیمی هستند که عالوه بر
وجود ذهنی ،تحقق خارجی هم دارند به عبارت دیگر،
عروض (تغایر) و اتصاف (اتحاد) این مفاهیم در قیاس با
موضوعات خود ،در خارج میباشد .مثل اينكه سفيدي با
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جسم همچنان كه در خارج با يكديگر متغايرند ،اتصاف
مصحح حمل ابيض بر جسم است ـ
یا اتحاد آنها ـ كه
ِّ
نيز در ظرف خارج وجود دارد ،رابطه این مفاهیم با
مصادایق خود ،رابطه «تطابق و عینیت» است .اما مفاهیم
غیر ماهوی ،انتزاعیاند و صرفاً در ذهن موجودند و فی
نفسه در خارج تحققی ندارند و رابطه آنها با مصداقشان
حاکی و محکی است .به دیگر سخن اگر منشا انتزاع این
مفاهیم ،در خارج باشد ،معقول ثانی فلسفی و اگر در
ذهن باشد ،معقول ثانی منطقی نامیده میشوند که در
اینجا وجه اتصاف این مفاهیم به فلسفی و منطقی ،به
خاستگاه آنها یعنی «منشا انتزاع» باز میگردد .بر این
اساس «معقول ثاني منطقي» در مقايسه با موضوعش،
عروض (تغاير) و هم اتصاف (اتحاد) ذهنی دارد« .معقول
ثاني فلسفي» در مقايسه با موضوع خودش ،عروض
(تغاير) ذهنی دارد ،اما اتصاف (اتحاد) آن دو خارجی
است(.الشیرازی ،1981 ،ج332 ،68 ،38: 1ـ،334
338ـ 390 ،339و ج329 ،235: ،2و ج 252: ،3و 403
و ج  119: ،5و ج206: ،4و )217
به دلیل اهمیتی که معقوالت ثانی فلسفی در ّ
حل
مساله زیبایی دارند ،مهمترین ویژگی های آنها را که
برخی از صاحب نظران بدانها اشاره داشتهاند را بر
میشماریم:
ـ عروض آن ذهنی و اتصاف آن خارجی است.
ـ صدق آنها عینی و خارجی  و نسبت به موارد
مختلف به صورت تشکیکی میباشد (مطهری:1369 ،
66ـ)69
ـ معقوالت ثانیه فلسفی صورت جزیی ـ حسی و
خیالی ندارند (همان) ،زیرا تنها مفاهیم ماهوی ،صور و
مصادیق جزیی دارند( .مصباح یزدی  )114 :1383،
صالحيت اينكه جواب «ما هو؟» نسبت
ـ اين مفاهيم
ّ
به شىء يا اشيائى واقع شوند ،ندارند( .مطهری:1369 ،
66ـ)69
ـ اینها یک سلسله معانی عجیب و غریبی هستند
که گویی یک پایشان در ذهن است و یک پایشان در
خارج( .همان)66:
ـ منشا انتزاع آن در خارج ،موجود است( .همان)69 :
ـ معقوالت ثانیه به طور کلی اختصاصی نیستند  و از

متباین ماهیات و مقوالت انتزاع میشوند.
انواع
ِ
(همان66:ـ)69
ـ ظرف معقوالت ثانیه فلسفی ذهنی است ،یعنی در
اولیه ندارند،
خارج مصداق و وجودی جدای از معقوالت ّ
(همان،ج317: 3ـ)319
ـ این مفاهیم به یک معنا ما به ازاء ندارند و به یک
معنا دارند ،ما به ازای مستقل ندارند ولی منشا انتزاع
مصداق
آنها مابازای اینها هم هست .همان وجودی که
ِ
ِ
حقیقی این مفهوم
ماهیت خود است؛ مصداق
حقیقی
ِ
ِ
نیز هست( .همان356 :ـ)357
ـ درک مفاهیم مذکور متوقف بر فعالیتی عقالنی،
مانند مقایسه ،تحلیل و نسبت سنجی میباشد( .مصباح
یزدی1383 ،ش113 :ـ)118

 .2 .2 .2فراگرد ک ّلی سازی مفهوم زیبایی به
عنوان معقول ثانی فلسفی
نکته مهمی دیگری که تأکید آن ضروری است،
معقول ماهویِ ام ِر زیبا با مفهوم
توجه به عدم َخلط
ِ
زیبایی است ،زیرا ا ّولی مبتنی بر نظام انسان شناسی
صدرایی ،محصول ادراک حضوری نفس در مرتبه عقل
رب النوع انسان ،که در غایت
است ،مثل ادراک حضوری ّ
جمال و تمامیت میباشد و حال آن که «مفهوم زیبایی»،
حصولی
نه یک مفهوم ماهوی بلکه از اقسا ِم ادراکات
ِ
عقلی است که با انتزاع صفت از موضوع خارجی بدست
میآید .توضیح مطلب اینکه؛ انسان از صورت شیءای که
زیبا هم هست ،صورت جزیی خیالی حاصل میسازد و
چه بسا قادر باشد طی فرایند تعقّل و از طریق حرکت
اشتدادی نفس و تعالی یافتن نفس از مقطع محسوسات
متخیالت و از آن به سوی معقوالت و اتحاد با آنها،
به
ّ
صورت مثالی و عقالنی آن شی ِء زیبا را در خود انشاء
کند ،اما باید توجه کرد که به تصریح صدرا معدودی از
افراد هستند که قادرند صورت عقلی ماهیاتِ محسوس
را که زیبایی عقلی دارند ،در اتحاد با عقل ف ّعال ادراک و
تحصل بخشند ،که البته آنچه دریافت و ادراک
در نفس ّ
رب النوع
مجرد زیبایی نیست بلکه صورت ّ
شده صورت ّ
ـ مانند انسان و  ...ـ میباشد که یک صورت ماهوی
عقالنی است که زیبایی و تجرد تا ّم دارد 20.به همین
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دلیل است که گاهی صدرا به برخی از صوری که عاشق
در نفس خود دارد اشاره کرده و آنها را معشوق حقیقی
می داند؛ زیرا مقصود وی همان صورت مجرد ـ مثالی یا
عقلی ـ است که از راه اتحاد در مراتب مربوط محقق
مبری است:
میشود و ازغواشی ماده و زوال و ّ
تغیرات آن ّ
«أن المحبوب في الحقيقة  ...صورة روحانية موجودة
في غير هذا العالم» (الشیرازی ،1981 ،ج)179: 7
حال پرسش این است که آیا زیبایی مصداق ماهوی
ـ جزیی یا کلی ـ خارجی دارد؟ بدیهی است که پاسخ
منفی است چرا که انسان در مراجعه به خارج نمیتواند
مصداق مطابقی برای تناسب ،اعتدال و تقارن و یا برآیند
آنها به عنوان زیبایی بیابد ،تا از طریق آنها ،وجود
ذهنی زیبایی را مانند سفیدی در یابد یا با تجرید عوارض
آن به مفهومی کلّی مانند انسان راه یابد .هرچند
عینی ماهوی،
شاخصههای زیبایی ،در اتحاد با امور
ِ
وجود دارد ولی هیچگاه از لوازم ذاتی یا عوارض آن
نیست تا بتوان آن را ذیل معقوالت ماهوی گنجانید.
ممکن است گفته شود شاخصه های مذکور از سنخ
کم بوده و میتوانند ذیل مقوالت ماهوی
عوارضی مانند ّ
کمیت متصل،
طبقهبندی شوند؟ پاسخ خواهیم داد که ّ
در واقع نحوه وجود جسم است و بسته به اعتبار ذهن ما
از آن سطح ،خط ،حجم و ...انتزاع میشود ولی تناسب و
شاخصههای دیگر زیبایی ،هر کدام برآیند ،ویژگی چند
کمیت متصل و نسبت بین آنها است که از
وجهی از ّ
مخصوص مربوط به صورت انتزاع میشود و
هیات
ِ
کم یکی دانست .اما اگر پاسخ قبل را
نمیتوان آن را با ّ
سنخیت ماهوی شاخصههای زیبایی را با
مصاب ندانیم و
ّ
کم بپذیریم ،بایستی بدانیم که برخی از اندیشمندان
ّ
21
کم ـ متصل یا منفصل ـ را نیز از
معاصر فلسفه حتی ّ
معقوالت ثانیه فلسفی میدانند( .مصباح یزدی:1375 ،
228و )229
عالوه بر این مالصدرا در مواضع متعدد و به فراخور
بحث ،حضرت حق را عین زیبایی مطلق ـ جمال ،جمیل
و ُحسن ـ دانسته و ذات حق را منبع الیزال زیبایی
میداند که ُحسن مخلوقات ،تجلی ُحسن اوست و این
اتّصاف زیبایی به حضرت حق ،در صورتی که زیبایی را
یک حقیقت ماهوی بدانیم در تنافی قرار میگیرد زیرا

حضرت حق وجود بسیط و محض است.
اگر مفهوم زیبایی را معقول ماهوی ندانستیم ،باید
بررسی کنیم که آیا یک معقول ثانی منطقی است یا
فلسفی؟ پیشتر اشاره کردیم که ویژگی خاص مفاهیم
منطقی این است که فقط بر مفاهیم ذهنی ،حمل شده
و در حقیقت هم عروض و هم اتّصاف آنها ،ذهنی است
و از این روی با اندك توجهی ،کام ً
ال باز شناخته میشوند.
اظهارات متعددی از صدرا در توصیف اشیاء خارجی از
جمله انسانها ،اجسام و مصنوعات به زیبایی ،در
دسترس است و از سوی دیگر ،ما نمیتوانیم منکر
ویژگیهایی که صدرا برای زیبایی در امور عینی برشمرده
است ،گردیم و چنین استنتاج کنیم که جمال و زیبایی
جزئیت» صرفاً یک مفهوم ذهنی بوده و
«کلیت یا
مانند
ّ
ّ
قابل حمل بر امور عینی نیست و تنها بر مفاهیم و
صورتهای ذهنی ،صادق است .پس زیبایی یک مفهوم
منطقی نیست.
خارجیت زیبایی را ،عین وجود و کون خارجی
صدرا
ّ
ماهیت که دو
میداند ،لذا از این حیث نمیتواند مانند ّ
سپهر وجودی در ذهن و خارج دارد ،عیناً به ذهن منتقل
حیثیت وجودی دارد به طور
گردد ،زیرا هر حقیقتی که
ّ
کلّی ،امکان حصول ذهنی ندارد:
«فليس لكل حقيقة وجودية إال نحو واحد من
الحصول» (الشیرازی1363 ،الف )14:و همچنین ّ
«کل ما
کانت حقیقته ان ّه فی االعیان فیمتنع ان یکون فی
االذهان( »...همان1981،م ،ج)37 :1
پس تنها یک مفهوم از آن در ذهن حاصل میشود،
که نشان دهنده این است که زیبایی منشا انتزاع خارجی
دارد ،امری که جستجوی آن در اعتقاد تجربی مسلکانی
چون «هیوم» بیهوده است 22.مالصدرا در عبارت ذیل
تصریح کرده است که جز از طریق انتزاع مفهوم مصدری
نمی توان ادراک حصولی از متعلّقات مفاهیم فلسفی در
خارج داشت( .همان ،ج )119 :5اما عبارتی از صدرا که
راجع به انتزاع زیبایی صراحت بیشتری دارد ،در دسترس
است:
«جميع المحاسن و الفضائل و كل الزينه  ...ترى على 
ظواهر األجرام و جلود األبدان إنما هي أصباغ و نقوش و
رسوم  ...بالنظر إليها و التأمل لها و استنبطت خالصها
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المجرد عن مغشوشها المحسوس و تعرفت لبها المصفى 
عن قشرها المكدر بانتزاعها الكليات من الجزئيات و
تفطنها بالعقليات من الحسيات» (همان،ج)79 :2
پس میتوانیم مدعی گردیم که مفهوم زیبایی یک
معقول ثانی فلسفی است اما جهت استحکام استدالل
پیشین ،مویّداتی را نیز به واسطه انطباق برخی از
ویژگیهای مفهوم زیبایی با مفهوم فلسفی ،از نظر
مد نظر صدرالمتالهین در
میگذرانیم .شاخصههای ّ
زیبایی حسی ،مانند مفاهیم فلسفی ،بر اشیای خارجی
حمل میگردد و بدون مقایسهها و تحلیلهای عقلی به
دست نمیآید و هنگامی که بر موجودات ،حمل میگردد
از نحوه و حیثیات وجود آنها ـ نه حدود ماهوی آنها ـ
حکایت میکند؛ به این معنا که از رابطة مناسب بین
اجزا یک شیء و اعتدال و تقارن میان آنها با هیات کلی
صورت ،حکایت دارد و به واقع ،در ادراک زیبایی ،نوعی
ِ
ادراك واقعيت وجود دارد كه به تنهايي از حس بر
از
حسي ،و
نیامده بلکه انتزاع آن بر بستر چند ادراك  ّ
محصول همگرایی این ادراکات در کنار هم میباشد .با
توجه به این که از ویژگیهای مفاهیم فلسفی ،نداشتن
مصادیق و تصورات جزیی است (مصباح یزدی:1383،
 )114بنابراین مفاهیم زیبایی و ُحسن هیچگاه مصداق
جزیی نداشته و تنها به عنوان مفهوم کلی ،میتواند
وصف برخی از اعیان بیرونی قرار گرفته ،و به اصطالح بر
موضوعات بیرونی حمل گردد.
مویّد دیگر اینکه حمل حسن و زیبایی ،به عنوان
معقول ثانی فلسفی به خداوند نیز محذوریتی نخواهد
داشت ،زیرا این مفهوم به تناسب هر مرتبه از وجود،
انتزاعی خواهد بود به این ترتیب که اگر در عقول،
«تمامیت» بدانیم که صدرا نیز این
شاخصه زیبایی را
ّ
اتصاف را دارد و نیز در مرتبه ذات و صفات حضرت حق،
ِ
مالک زیبایی بدانیم ـ که
شاخصه «وحدت محض» را
تبیین این مطلب خود نیازمند مقاله مستقل است ـ،
مبتنی بر اصول حکمت متعالیه ،یعنی اصالت وجود،
تشکیک و حتی وحدت شخصی وجود ،می توانیم مدعی
گردیم که مفهوم زیبایی جز به عنوان معقول ثانی
فلسفی قابلیت طبقهبندی ،ذیل معقول دیگری را ندارد.

 .3 .2 .2میزان و کیفیت حکایت زیبایی از خارج
حال سؤال این است که میزان حکایت مفهوم فلسفی
کاشفیت آن از حیثیات خارجی خود ،به چه
زیبایی و
ّ
نحو است؟ بدیهی است که شیء خارجی و دیگر حیثیات
آن ،بعینه در ذهن حاضر نمیشوند ،لذا کنه آن حقیقت
ـ یعنی تمام هویت خارجی آنها به همان نحو که در
خارج هستند ـ پوشیده میماند و حتی در ادراک
حضوری محسوسات نیز تنها وجهی از حقیقت اشیاء
برای نفس منکشف میشد و انکشاف همه حیثیات آنها
تنها با کشف و مشاهده در مراتب باالتر ـ مثالی و عقلی
ـ امکانپذیر است( .الشیرازی ،1981 ،ج )68 :،1در
ادراک حصولی مسأله بغرنجتر میشود زیرا تنها وجهی
که برای نفس حاصل میگردد ،انتزاع مفهومی است که
به عنوان مثال؛ از زیبایی شیء و حیثیات ما به ازای آن،
حکایت میکند.
نکته مهمتر اینکه ،انتزاع این مفاهیم و حمل آنها بر
موضوعات خارجی نیازمند تطابق مناسب ذهن و عین
است که امری پیچیده است و اگر شرایط محیطی و از
سوی دیگر نفسانی ُمدرک ،درست برقرار نشود حکم
صادر شده به درستی حاکی از زیبایی خارجی نخواهد
بود و به دلیل خلل در تشخیص درست زیبایی ،حکم
متنوع و متخالف از زیبایی نیز صادر خواهد شد به
عبارت بهتر چون زیبایی معقول ثانی فلسفی است،
انتزاع و حمل آن بر موضوعات ـ و حکم آن به عنوان یک
گزاره زیبایی شناختی ـ محصول تطابق عین و ذهن
است که خود ّ
دال بر عینی و ذهنی بودن حکم زیبایی
شناختی است.
نتیجهگیری
 .1ادراک حضوری  شیء زیبا منوط به فراهم آمدن
نفس ُمد ِرک و همچنین
دو رکن «التفات و آگاهی» در ِ
رعایت دو شرط محیطی «فاصله و نور» استّ .
حل مساله
لذت زیبایی شناختی ـ و اثبات ارزش آن ـ در گرو تبیین
حیثیاتی که از
دقیق «علم حضوری» است .به وزان
ّ
کماالت شیء در ادراک حضوری آشکار میشود ،صورت
محسوس
عین
ِ
نوری همطراز با آن افاضه شده ،و نفس ِ
خارجی میشود و به واقع نفس با معلو ِم بالذاتِ زیبا،
متحد گشته و یکپارچه َح َسن میگردد و پیام ِد ذهنی
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آن؛ پدید آمدن «لذت زیباییشناختی» است.
 .2لذات زیستی محصول ادراک قوای مح ِّرکه (غضب
و شهوت) و متعلّق میل جسمانی قلمداد میشوند و
لیکن لذت زیباییشناختی محصول قوای مدرکه نفس
حیثیتی «شناختی» دارند.
بوده و
ّ
حصول کیف نفسانی عشق و لذت
 .3خیر خاستگاه
ِ
است که خود را در صورت زیبا متجلّی ساخته و متعلّق
استحسان انسان واقع شده و چون انسان خود را فاقد
مطلوب خیر در صورت زیبا می یابد به سوی آن میل می
کند .با وصول به خیر و ادراک حضوری آن به وزان
درک ،نفس اشتداد وجود یافته و کاملتر میشود و
ُم َ
«کمال» ،اسباب وقوع لذت زیباییشناختی میگردد.
محمول گزارههای زیبایی
 .4زیبایی به عنوان
ِ
حیثیات و
شناسانه ،مفهومی انتزاعی بوده که حاکی از
ّ
حیثیات
ویژگیهای اشیای خارجی است که از نحوه
ّ
وجو ِد خارجی اخذ میشوند و بر امور محسوس ،یا غیر
محسوس ـ اعم از اخالقی و مجردات ـ حمل می شود،
هر چند این موضوعات و صفت زیبایی ،وجود واحدی در
خارج دارند .بر این اساس حتی اگر دستگاه و حواس
ادراکی انسان را کنار نهیم ،باز مفهوم زیبایی در متن
مصادیق خارجی خود حضور دارد و اعتبار و عدم اعتبار
افراد در وجود زیبایی و عینیت آن تأثیری ندارد.
معقول فلسفی زیبایی با منشا انتزاع خود وحدت
مصداقی دارد ،هر چند موضوع زیبایی ـ امر زیبا ـ دارای
وجود ،جوهر و اعراض مختلفه و متنوعی هست ولیکن
این امور حیثیات متغایر یک وجود واحد هستند که
زیبایی هم در کنار آنها ،یک حیثیت وجودی دیگری از
این موجود بوده که تجلی آن با ماهیت شیء محقق شده
است .بر این اساس حقیقت زیبایی مبتنی بر اندیشه
حکمی و فلسفی صدرا حقیقتی عینی دارد ولیکن اگر
قرار است حکم زیبایی شناختی صادر گردد این ُمدرک
زیبایی است که در فرایند ادراک حسی به تناسب لذت
حضوری (استحسان) و درک حصولی (معقول ثانی
فلسفی زیبایی) که از شاخصههایِ زیبایِ امور حاصل
میکند ،حکم بر زیبایی میکند و در مقایسه مصادیق
زیبا برخی را نسبت به برخی دیگر زیباتر یا زشتتر تلقی
میکند .پس میتوان مدعی شد که «حکم زیبایی»

محصول مشترک جهان عینی و جهان ذهنی است.

پینوشتها

 .1هیوم معتقد است که تمامی ادراکات ( )Perceptionsما به
انطباعات و تصورات تقسیم میشوند .انطباعات دادههای بی
واسطة تجربهاند و مراد از آنها همة احساسات ،انفعاالت
( ،)Passionsو عواطف ( )Emotionsماست و تصورات
ِ
خفیف انطباعاتاند)Hume, 1888: 5-10( .
ذهنی
صور
ِ
ماهيات كليه موافقت دارد و در
 .2مالصدرا با ارسطو در تقسيم
ّ
نيمه اول عمر فلسفی خود به مانند ديگر فالسفه ،علم را
كيفيت نفسانی و از مقوالت دانسته (الشیرازی1981 ،م،ج:1
 )297-298ولیکن بعدها در سطح متعالی اندیشه فلسفی
خود ،معتقد شده است كه «علم» ذیل هیچکدام از مقوالت
ارسطويی قرار نمیگیرد بلکه مانند اصل «وجود» ،فوق
المقوله است( .همان ،ج)337 :3
 .3البته صدرا در برخی از مواضع کالم خود تصریح کرده است
که امور جسمانی نیز دارای علم حضوریاند .اما چون آثاری
که در موجودات مجرد یافت میشود ،در این گونه موجودات
ظهور و بروز ندارد ،تعبیر علم درباره آنها به کار نمیرود و
این حد ضعیف از علم کالعدم است؛ «أن الصورة الجرمية
عندنا إحدى مراتب العلم و اإلدراك و لكن ال تسمى بالعلم»
(الشیرازی ،1981،ج)340 :6
« .4أن صوره ما قد تحصل في آله إدراكيه و النفس ال تشعر بها
كما إذا استغرقت في فكر أو في غضب أو شهوه أو فيما
تؤديه حاسة أخرى  فال بد من التفات النفس إلى  تلك 
الصورة فاإلدراك  ليس إال التفات النفس( »...الشیرازی،
 ،1981ج )167: 6صدرا از صورت حاصله در ادراک
حضوری ،گاهی به صوری که در صفحه مشاعر انسان نقش
بسته نیز یاد میکند؛ «الصور الثابتة في ألواح مشاعرها»
(همان)163 :
 .5البته افاضه صورت ادراکی در همه ادراکات اعم از حسی،خیالی
و عقلی صادق است؛ «قلنا إن اإلحساس مطلقا ...بل
اإلدراكات مطلقا إنما يحصل بأن يفيض من الواهب صورة
أخرى  نورية إدراكية يحصل بها اإلدراك  و الشعور فهي
الحاسة بالفعل و المحسوسة بالفعل( ».الشیرازی،1981 ،
ج)181 :8
« .6تحقق و بروز مرتبه و درجهای از شناخت با وجود را حضور
نامیدهاند( ».مجتهدی)6: 1382 ،
« .7أما وجود صورة في مادة فال حس و ال محسوس إال أنها من
المعدات لفيضان تلك الصورة مع تحقق الشرائط»
از كيفيات ما ّدي هستند كه به واسطۀ 
 .8مقصود آن دسته
ّ
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حسي درک ميشوند( .الشیرازی،
ّ
حواس ظاهري و اندامهاي ّ
 ،1981ج)67 :4
مجردي است كه فقط عارض جوهر نفساني ميشود.
« .9عرض ّ
ّ
مانند علم ،قدرت ،اراده ،كراهت ،لذت ،الم ،حاالت انفعالي،
عادات و ملكات نفساني .اين قسم از كيف با علم حضوري
خطاناپذير درک ميشود( ».مصباح يزدي ،1372 ،ج2
)192:
 .10آنچه که نزد حس آشکار میشود عوارض است «أظهر
المحسوسات عند الحس األعراض» (الشیرازی1363 ،ب:
)446
« .11الحس المشترك يتأدى  إليه المحسوسات الخمسة و
يجتمع فيه» (الشیرازی)212 :1354،
 .12لذت چیزی جزء آگاهی و شعور به کمال نیست«.فاللِّذة اذن
عین الشعور بالکمال»( .الشیرازی ،1981 ،ج)122 :4
ّ .13
لذت و خیر هر قوه ،ادراک امر مالئم با طبع و جوهر آن
است مالصدرا این مطلب را اجماع همگان میداند:
(الشیرازی1363 ،ب)586 :
 .14به این نتیجه هم در آثار صدرالمتألهین تصریح شده
است؛«فلذه بعضها عقليه و بعضها حيوانيه خياليه و بعضها
حيوانيه حسيه و بعضها من باب الميل الطبيعي»
(الشیرازی ،1981،ج )171 :7و همچنین (همان)148 :
 .15قوای مدرکه نفس حیوانی شامل قوای مدرکه ظاهری
(حواس پنجگانه) و قوای مدرکه باطنی باطنی (قوه حس،
متخیله) میشود.
مشترک ،خیال ،واهمه ،حافظه و
ّ
« .16يتفاوت اللذات بحسب تفاوت اإلدراك و القوى المدركة و
المعنى  المدرك ...فكلما كانت القوى  أقوى  في نفسها و
أشرف في جنسها كانت لذتها أقوى( »...الشیرازی1354 ،
)149:
 .17مفاهیم فلسفی به این معنا که امر محاذی آنها در خارج
وجود ندارد ،معقول ثانی و انتزاعی نامیده نمیشوند بلکه
وجه تسمیه آنها و نیز انتزاعی بودن آنها ،از جهت نبو ِد
خود این مفاهیم در خارج است و گرنه مفاهیم فلسفی،
دارای مصداق و محکی بالذات خارجی هستند ،مانند مفهوم
وجود( .الشیرازی ،1981 ،ج« )49 :1کل عنوان یصدق علی
شیء فی الخارج فذلک الشیء فرده و ذلک العنوان متحقق
فیه» (صدرا1363 ،الف 10 :ـ)11
 .18هيوم  مفهوم را همان صورت جزئي ميداند که تنها به
کليت بر آن عارض ميشود.
جهت استعمال و کاربردّ ،
()Hume, 1951: 17

 .19کانت معتقد است؛ «مفاهيم بر اساس نحوه و منشأ حصول،
يا پسيني ( )a posterioriو برگرفته از مدرکات حسيیاند
يا اينکه پيشيني ( )a prioriهستند .مفاهيم پسينی را
کانت مفاهيم تجربي ميگويد .مفهوم پيشينی؛ یا

اطالقناپذير بر مدرکات حسي و جزئیات است و يا اينکه
اطالقپذير است که همان مقوالت يا مفاهيم محض
فاهمهاند که خود به دو قسم اصلی ( )elementaryو فرعی
(  )derivativeتقسيم ميشوند)Kant, 1964: 589( ».
« .20ألن العشق كما مر من صفات النفوس ال من صفات األجرام
بل الذي يتصور و يصح من معنى االتحاد هو الذي بيناه في
مباحث العقل و المعقول من اتحاد النفس العاقلة بصورة
العقل بالفعل و اتحاد النفس الحساسة بصورة المحسوس
بالفعل فعلى  هذا المعنى يصح صيرورة النفس العاشقة
لشخص متحدة بصورة معشوقها و ذلك بعد تكرر المشاهدات 
و توارد األنظار و شدة الفكر و الذكر في أشكاله و شمائله
حتى يصير متمثال صورته حاضرة متدرعة في ذات العاشق»
(الشیرازی ،1981،ج )177 :7و همچنین (همان )187 :و
همچنین (همان ،ج)79 :2
کمیت ،چه متصل و چه منفصل ،از نحوه وجود
« .21به نظر ما ّ
شئ انتزاع میشود و به عبارت دیگر کمیت متصل از
عوارض تحلیلیه وجود جسمانی است و کمیت منفصل از
عوارض تحلیلیه عامه هستند( ».مصباح یزدی1375 ،
)229:
« .22زیبایی کیفیتی در خود اشیا نیست بلکه صرفاً در ذهنی
وجود دارد که در مورد آنها تامل میکند .بهمین دلیل هر
ذهنی زیبایی متفاوتی را دریافت میکند ...جستجوی
زیبایی یا زشتی واقعی همانند دعوی تشخیص شیرینی یا
تلخی واقعی جستجویی بیهوده است».
()Hume,1826, III: 259-260
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