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مقدمه
و جمادات از اعم اطرافمان موجودات به وقتی
جاندارانمینگریمآنهارازیبامییابیم.میتوانفرض
کردکهعالمزشت،نازیباویادستکمکمترزیباباشد،
زیباست. زیادی حد تا یا زیبا کاماًل که میبینیم اما

راستیچرااینگونهاست؟
درفلسفةهنروزیباییشناسیبهنسبتموضوعات
دیگر،بهاینمطلبکمترپرداختهشد.آنچهدرکانون
ماهیت و تبیینحقیقت دارد، قرار اندیشمندان توجه
زیبایییعنیارائهتعریفیخردپذیروهمهپسندازآنو
نیزنحوةوجودشاستکهبهرغماهمیتفراوان،مسألة
داده قرار تحتالشعاع را زیبایی وجود وحكمت علت
است؛چندانكهاینمسألهبندرتوآنهمدرسایةبحث
عنایت میگیرد. قرار اشاره مورد زیبایی چیستی از
عطف که مییابد ضرورت جهت این از بدان مستقل
توجهبهمنشأزیباییموجوداتوعالم،میتواندافقدید
زیبا و دیدن زیبا برای را او و کند متحول را انسان

زیستنتحریضوتجهیزنماید.
آثاری صدرالمتألهین منظر از زیبایی موضوع در
از زیبایی حسی »ادراک مقالة مانند گردید؛ منتشر
ثانی معقول عنوان به آن تبیین و مالصدرا دیدگاه
فلسفی«کهدرآنمكانیسمادراکزیباییامورمحسوس
زیبایی، و گرفت قرار بررسی مورد مالصدرا نگاه در
.)1394 )امینی، گردید قلمداد فلسفی ثانی معقول
همچنینمقالة»زیباییازدیدگاهمالصدرا«زیباییدر
نگاهویرانهظاهراعضاءواجسامبلكهصورتیروحانی
ومعنویازعالمباالوعینوجودونوردانسته،دارای
مراتبوفایضازحضرتحقمیخواند)افراسیابپور،
1387(.درمقالة»ارتباطوجودشناسيوزیبایيشناسي
انقالبی چرخش به اشاره ضمن مالصدرا« فلسفه در
صدرالمتألهینازاصالتماهیتبهاصالتوجودوتوجه
ویبهتشكیکووحدتوجود،برعینیتمصداقزیبایی
بامصداقوجودوعلمودیگرصفاتکمالیتأکیدگردید
)اکبری،1384(.کتابزیباییشناسیدرآثارابنسینا،
به چهارم فصل در صدرالمتألهین و اشراق شیخ
زیبایی، چون موضوعاتی با مالصدرا زیباییشناسی
عشق،لذت،هنرورابطهاشبامعرفتوهمچنینخیال

بهمساوقت پرداختهاست.درآن بهعنوانمنشأهنر
وجودوزیبایی،اصالت،شمول،تشكیک،منشأوبرخی
گردید اشاره مالصدرا نگاه در زیبایی آثار
تحقیقات در منتهی .)234- )هاشمنژاد،139:1392
پیشگفته،چیستیزیباییموضوعغالببودهاستو
این در نگرفت. قرار بررسی مورد اصالتاً آن چرایی
لذا و وجود مساوق نفسی، لحاظی با زیبایی پژوهش،
برآمدهازحاقآنمعرفیمیگرددودرنتیجهبهنفوذ
زیباییوآنهمبهنحوضرورتدرسراسروتماماجزای
عالم،تأکیدوعالوهبرآنحكمتشهممكشوفمیشود.
اینهدفبادوپرسِشاصلی»علتفاعلیوغاییزیبایی
چیست؟«و»انسانبهچهدلیلمعتقداستکهزیبایی
وجوددارد؟«وهمچنیناینپرسِشفرعیکه»معناو
حقیقتزیباییچیست؟«،پیگیریمیشود؛لذامباحث،
تحتعناوینکلیمعنایزیبایی،وجودزیبایی،حقیقت
زیبایی، و وجود اصالت وجود، با مساوقتش و زیبایی
وحدتوجودوزیبایی،علتثبوتزیبایی،دلیلاثبات
زیباییونتیجهگیریسامانمییابد.قبلازورودبهاصل
بحث،دونكتهشایانتوضیحاست.یكیمقامثبوتکه
عبارتازعالمواقعوخارجاستکهبهنحوبرونآرمیده
ومستقلازانسانتحققداردودیگریمقاماثباتکه
همانحوزةذهنآدمیاستوفهموشناختویرا

تشكیلمیدهد.
منطقدانانپرسشهایاساسیراجعبهاشیاءرادر

سهمطلبیاسؤالدستهبندیمیکنند:
ُعلــم  ثالثـــــــٌة  المـــــطالِب  أُُس 
لِــم مطلــُب  هــل  مطلــُب  مــا   مطلــُب 
ــبزواري،1389، ج 1: 30(                       )س

»مطلبما«سؤالازچیستي،»مطلبهل«پرسش
ازهستیو»مطلبلِم«سؤالازچرایياست.دومطلب
اولدرمقالهایمستقلبههمینقلمبررسیگردید.لذا
ضمناشارةاجمالیبدانها،وفقموضوِعاینپژوهش،

مطلبلِمدرکانونبررسیقرارمیگیرد.

2. معناي زیبایي
برايچه انسان مانند لفظی که نداند وقتيکسی
االنسان؟:»انسان ما ميپرسد: میرود، بكار معنایي
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ازلفظیدیگراستفادهشود، اگردرپاسخ، چیست؟«؛
ازآنبهتعریفلفظیتعبیر مثل»همانبشراست«،
میشودوامااگرازجنسوفصلآننظیر»حیوانناطق
فرد آگاهی از قبل پاسخ این و گردد استفاده است«،
خوانده االسم شرح باشد، انسان وجود به سؤالکننده
میشود.دراینجاهمدرپاسخبهسؤال»ماالجمال؟«یا
»معنایلفظزیبایيچیست؟«یعنیلفظزیباییبرای
اشارهبهچهمعناییبكاررفته)نهاینكهحقیقتمعنایش
میگوییم: آن مترادف الفاظ از استفاده با چیست(،
»زیباییعبارتاستازخوبي،نیكویي،ُحسنوجمال«
ویادرتعریفیشرحاالسمي)هرچنددرموردجنسو
فصلزیباییاختالفاست(میتوانگفتکه»زیبایی
در پاکي و وهماهنگیيکههمراهعظمت نظم یعنی
شیئيوجودداردوعقلوتخیلوتمایالتعالیانساني
انبساطپدیدآوَرد«)دهخدا، راتحریککندولذتو

.)1600:1385

3. وجود زیبایی
نیکروشناستکهبحثازچراییزیباییپساز
پذیرشوجودآنمعنامییابد.زیرااگرکسیگمانکند
کهانسانباخیالزیباییدلخوشاستویاتوهمیرا
در صرفاً آن، انكار بدون حتی یا و میخواند زیبایی
وجودششکنماید،دیگربرایسؤالازچراییزیبایی
سلیمالعقلی فرد هر که آنجا از لذا نمیماند؛ مجالی
طول در را زیبا امور از عدیدهای مصادیق با مواجهه
وجود فرض با تحقیق این میکند، تأیید خود حیات

عینیزیبایی،چرائیشراپیمیگیرد.

4. حقیقت زیبایی و مساوقت آن با وجود
از سؤال به نوبت زیبایی، وجود به اذعان از پس
میرسد؛ موجوده ماهیت همان یا آن معنای حقیقت
به چیست؟«. »زیبایی یا »ماالجمال؟« که نحو بدین
مباحث معَظم بخش که کرد ادعا میتوان جرأت
سؤال این پاسخ کسب برای تالش را زیباییشناسی
اختالف مورد سخت که موضوعی میدهد؛ تشكیل
اندیشمنداناست،چندانکهبرخیبهدیدگاهتعریف
ناپذیریزیباییسوقیافتندوآنراازمقولةاموریُدَرک

یا و )ر.ک:مطهري،98:1366( دانستند یوَصف وال
معتقدشدندکه»جزدرحدودیامرزهایيبسیارمبهم،
زیبایيرانميتوانتوصیفکرد«)نیوتن،6:1386(و
نظیراینسخنانکهکمنیستند.اماسقراطحكیمپدر
ارایة در دیگران ناتواني که بود معتقد مدون، فلسفة
ازضعفآنهاستونهویژگيمنطقي تعریف،ناشی
وی البته .)76 )واربرتن،1393: بحث مورد موضوع
تعریفزیباییراامریآسانهمنمیدانستودررسالة
هیپیاسکهبرایتحصیلتعریفبالاشكالازآنترتیب
»تناسب، مانند متعدد تعاریف طرح از پس بود، داده
خوشایند که است آن زیبائي « است«، زیبائي عامل
باشدوازراهچشموگوشدرکشود«،»زیبائيعبارت
است«، زیبایی »لذتمندی، است«، سودمندي از
»ارزشمندیزیباییاست«و»زیبائيعبارتازاعجاب
انگیزیاست«واشكالبرآنهابهاینصورتکههریک
نسبتبهزیباییاعممطلقیامنوجههستند،دیالكتیک
هیپیاس با خود طوالني تقریباً جواب( و )سؤال
سوفسطاییرابااینمَثلمشهوردریونانپایاندادکه
»هرآنچهزیباستدشواراست«)افالطون،392:1362

.)430-
در تناسب و نظم نقش بر تأکید ضمن افالطون 
زیباییامورمادیبهمثالمجردزیباییونابهمکه
اندازهوتناسبدرآنراهندارند،توجهدارد)افالطون،
336:1361-337(.ارسطودرفنشعر)بوطیقا(زیبایي
راموضوعاندازهونظمميشمارد)ارسطو،126:1387(.
معنای به زیبایی به توجه ضمن خطابه رسالة در اما
تناسب)ارسطو،42:1371(،زیباراآنخیريمیداند
)همان: است خوشایند و مطبوع است خیر چون که
45(.تعریفاخیراودرقالب»ارزشمندلذتبخش«قابل
ارائهاستکهبهنظرمیرسدمانندتعاریفقبلیاعماز
و خیر که را اموری همة مردم زیرا باشد. زیبایی
لذتبخشاند،زیباخطابنمیکنند.تعاریفاندیشمندان
با همراه عناوین همین ذیل بیش و کم نیز بعدی

اشكاالتشانقابلدستهبندیاست.
عدموفاقبرتعریفیواحداززیباییدرتحقیقما
به قادر چه گر مردم عموم زیرا ندارد؛ چندانی دخل
درک اما نیستند، زیبایی از منطقی و دقیق تعریفی
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نسبتاًیكسانیازآندارندوچنانچهازهریکازآنها
دهند، ارائه زیبا امور از فهرستی که شود خواسته
مصادیقفهرستشده،قریببهاتفاقشبیههمخواهد
بود.بعالوهدرهیچیکازتعاریفیکهتاکنونارائهشد،
ضعفونقصبهعنوانمصداقزیباییپیشنهادنگردید؛
لذت،سودمندی، تعریف، تناسِبهر به آنها در بلكه
کمال از کهحاکی لحاظشد آن نظایر و ارزش خیر،
توجه مورد بدرستی که موضوعی است؛ وجودی
اندیشمندانمسلمانبویژهفیلسوفانقرارگرفت.ازنظر
معلمثانیفارابی»جمالوبهاوزینتدرهرموجودی
بهایناستکهبرترینوجودممكنبهاواعطاشدهباشد
وبهکماالتممكنوجودینایلشود«)فارابی،1379:
اسالمیهمدر اشراقی بانیحكمت 200(.سهروردی
که است آن چیز جمال « میگوید: نامه، پرتو رسالة
کمالاوکهالیقاوباشداوراحاصلبَود«)سهروردی،
فیلسوفان رئیس سینا ابن نظر از .)39 :3 ج ،1380
بهاءهرچیزیآن و مشائیدرجهاناسالم،»زیبایی
استکهاوبهگونهایکهبایدباشد،باشد«)ابنسینا،
بودن وجودی و کمالی .)590 :1379 و 17 :1363
زیباییبنابرمبانیمالصدراتبیینروشنتریمییابد.
عنوان به اولی، معقول همان یا ماهوی مفاهیم زیرا
قالبهایمفهومیتنهابرافرادخاصخودصدقمیکنند
ومحدودبهآنهاهستند؛اماصفتزیباعالوهبراجسام
مختلف،برگیاهان،حیوانات،انسانهاوفراترازآنبر
حتی و مختلفند ماهیات افراد از همگی که مجردات
خداوندکهنامتناهیومبراازقالبماهویاست،صدق
میکندولذامعقولثانیفلسفییعنیمنَتزعازوجود
خارجیوامریوجودیمیباشد.صدرالمتألهینشیرازی
دریكیازتقسیماتخیر،دربارةخیرجمیلمیگوید:
»الجمیلهوالذییُستحسن«)الشیرازی،1366،ج1:
و پسند مورد که است همان زیبا قِسم یعنی .)128
ستایشقرارمیگیردونیکمیدانیمکههیچچیزیبه
جهتنقصوقیودعدمیتحسیننمیشود.همچنین
روشناستکههرکجاُحسنوزیباییباشد،عشقو
لذتهمهست.مالصدرابهصراحتمیگوید:»العشق
در و )147  :1354 بالكمال«)الشیرازی، الشعور هو
خصوصلذتهممعتقداستکه»والشکأناللذةهو

و 241 )همان: » مالئم هو حیث من المالئم إدراک
1422ق:231(.ویدرتعریفمالئمهممیگوید:»أن
له« )1( قوة و کماال یكون ما شیء لكل المالئم
)همان،1981م،ج142:4(.پسُحسنوزیباییکمالی
استکهلذتمیآفریندوعشقراتیزمیکند.ازسوی
لذتبخش نیز را وجود مشخصاً صدرالمتألهین دیگر
میخواند،چنانكهمیگوید:»الوجودلذیذوکمالالوجود
ألذ«)همان،ج148:7(.پسوجودهمدرقبالعدم،
کمالبودهولذتآفریناستبههمانسانکهُحسنو
زیباییچنیناندواینحاکیازمساوقتوهممصداقی
فیلسوفان ازسوی زیباییاست؛موضوعیکه و وجود
معاصرمشربصدرایینیزبهروشنیموردتأییدوتأکید
بیانی با امامخمیني)ره(درشرحدعایسحر، است؛
روشناذعانمیداردکهبهاء،هماناُحسنوزیبایيو
حسنوزیبایينیزهمانوجوداست.پستمامخیر،
بهاء،ُحسنوسناءازبرکاتوسایههاوپرتووجوداست؛
بهاء و خیر وجود، که مسأله این گفتهاند: که چندان
استامريبدیهيميباشد.بنابراینوجودتماماًزیبایي،
بهاء،نوروضیاءوروشنياستوهرچقدروجود،قويتر
زیباتر و کاملتر روشنياش و جال باشد، شدیدتر و

خواهدبود)امامخمیني،19:1368(.
دو ذهن در اگرچه زیبایی و وجود ترتیب بدین
مفهوممجزاومتمایزراتشكیلمیدهند،درخارجعین
همبوده،ازیکجهتتصادقدارند2ولذاهرحكمیکه
برایوجودثابتباشدبرایزیباییهمثابتخواهدبود
کهمتناسبباموضوعتحقیقبهاهمآناناشارهمیشود.

5. اصالت وجود و زیبایی
وقتیبهاشیاءمینگریمدومفهومهستیوچیستی
یاماهیتراازآنهاانتزاعمیکنیم؛آناشیاءدرمفهوم
هستیباهماشتراکدارندچنانكهمیگوئیمهمهآنها
وجوددارند،امادرماهیتبایكدیگرتمایزدارند؛چنانكه
برخیانسانند،برخیدرختوبقیههمچیزهایدیگرند.
نظربهاینكهشیئخارجیواحداست،مصداقاولیو
اصلییكیازدومفهوموجودوماهیتخواهدبودولذا
یكیازآندواوالًوبالذاتدرخارجتحققداشته،منشأ
اثرودراصطالحاصیلاستوآندیگریبهنحوثانوی
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خوانده اعتباری اصطالحاً که دارد تحقق بالعرض و
میشود.بهنظرمالصدرا»ازآنجاکههرچیزیحقیقت
وجود لذاخود میگیرد، وجود از  را اثرمندیخود و
است« تحقق و حقیقت داشتن در امر شایستهترین
)الشیرازی،6:1360و9:1363-10و1981م،ج1:
غذا وقتی اینكه نظیر .) 236  :2 ج و 181 و 39
شوریاشراازنمکمیگیردپسخودنمکدرشور
بودگیبرغذااولویتدارد.بههمینصورتاگرنهلفظ
آتشونهتصورذهنیآتشیعنیماهیتآن،نمیسوزاند
که است خارج در یافته وجود و محقق آتش فقط و
میسوزاند،پسوجودآن،اصلومنشأسوزندگیاست
نهماهیتشکهقباًلهمدرظرفذهنحضورداشت،اما
سوزشیرادرپینداشت.بنابرایندرنگاهمالصدرابه
جایقضیة»آتشوجوددارد«بهتراستوجودرااصل
که است »وجودی بگوئیم داده، قرار قضیه موضوع و
آتشاستیابهصورتآتشبروزوظهوریافتهاست«و
بههمینترتیبوجودیاستکهنظربهحدکمالشبه
پدیدار آن نظایر و انسان حیوان، گیاه، عنصر، صورت
گردید؛زیراوجوداستکهعالمراپرنمودهوماهیت،
کمالش حد از بوده، وجود شبح و بروز ظهور، صرف
آنحكایت از وعكس سایه بهسان و میشود انتزاع
میکند)الشیرازی،1981م،ج100:1و403و415
نیزج336:2و340وهمو8:1360(؛بدین  و
ترتیب،نظربهمساوقتوجودوزیبایی،وجوداتبنابه
لذا و هستند هم زیبایی مصداق بودگی، وجود همان
زیباییاستکهعالمراپرنمودهاستواشیاءزیباصرفاً
قضیة بجای مثاًل بنابراین آنند. ظهور برای قالبهایی
که شود گفته است شایسته زیباست«، سرخ »گل
به است«؛ نموده رخ سرخ گل صورت به »زیباییای
همینصورت،زیبایی،درقالبطاووسیاشمایلانسان
ونظایرآنبروزوظهوریافتهاستکهازاصالتزیبایی
و انسان طاووس، از هریک یعنی میکند. حكایت
زیباهایدیگرواحدیاززیباییاندوآنچهاصالتدارد
انسان یا بودگی قالبطاووس نهضرورتاً است زیبایی
قابی تنها اینها دیگر عبارت به آن. نظایر و بودگی

هستندکهزیباییدرمقیاسآنهانمودارمیشود.

6. وحدت وجود و زیبایی
بهرغمپذیرشاصالتوجود،بانگاهبهاطرافمان
اشیاءرابسیارمتنوعمییابیم؛آیااینهمهتنوعوکثرت
نشانازتمایزبالذاتوکاملموجوداتنداردیاجهت
وحدتیهمدرآنهامیتوانیافت؟ازآنجاکهمامفهوم
واحدوجودراازهمةموجوداتانتزاعمیکنیموبدانها
نسبتمیدهیم،پسجهتمشترکواحدیکهمصحح
همان که هست آنها در باشد اطالق و انتزاع این
وجود جز زیرا است؛ وجود خارجی و عینی حقیقت
چیزیدرمیاننیست.دراینصورتکثرتآنهاچگونه
کثرت که گفت میتوان پاسخ در است؟ تبیین قابل
اشیاءهممعلولشدتوضعفدربرخورداریآنهااز
مالصدرا چنانكه است؛ وجود واحدة حقیقت همین
جمیع فی ساریه واحده حقیقه الوجود »أن میگوید:
بالكمال التشكیک و التفاوت علی الموجودات
والنقص«)الشیرازی،1981م،ج117:6(.یعنیحقیقت
ضعف و شدت بنحو موجودات همة در وجود واحد
جریانداردوضعفوجودضعیفمحصولترکیبآنبا
به نیز قوی وجود قّوت و نیست عدم یعنی نقیضش،
از خارج زیرا نیست؛ دیگری امر با آن ترکیب دلیل
وجود،چیزیتحققنداردتابخواهدآنراتقویتکند.
پستمایزآنهابهتفاوتشاندرمیزانبهرهمندیازوجه
مشترکیعنیهمانحقیقتوجودبرمیگردد.همچون
حقیقتنورکهازیکسودرشمعضعیفوخورشید
تابان،واحداستوازسویدیگراختالفآندونیزبه
شدتوضعفدربرخورداریشانازهمینحقیقتنوری
ازچنین تمایزشان، بهرغم نیز مربوطاست.وجودات
وحدتیبرخوردارندکهازآنبهوحدتتشكیكیوجود،
وکثرتدر یاوحدتدرعینکثرت تشكیکخاصی
عینوحدتحقیقتوجودتعبیرمیشود؛وحدتیکه
به زیبا امور تفاوت و زیبایی و بهمساوقتوجود نظر
نقصوکمال،میتواندبهعنوانوحدتتشكیكیزیبایی
نیزتلقیگردد.یعنیباوجودتنوعچیزهاازعنصر،گیاه،
حیوان،انسان،صدا،شعروملکوحتیخداوند،ماهمة
آنهارازیبامیخوانیمواینحكایتازامریواحدهمانا
حقیقتواحدةجمالوزیباییدرآنهاداردکهنظربه
تفاوتشاندرهمینزیبابودگی،مراتببروزآنراتشكیل
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میدهند.مثاًلزیباییکمترسنگمرمرنسبتبهیک
دشتگلخیرهکنندهبهمعنایبرخوداریکمترسنگ
وبرخورداریبیشترگلزارازحقیقتواحدزیباییاست
شده ترکیب زشتی مقداری با مرمر سنگ اینکه نه
مرتبة گل دشت نسبت به مذکور سنگ بلكه باشد،

نازلتریاززیباییراتشكیلمیدهد.
البتهعارفانباطرحوحدتشخصیوجودمعتقدند
کهدرجهانهستیفقطیکوجودحقیقیتحققدارد
واوهمانحقتعالیاستوجزاوهرچههست،صرِف
عربی ابن چنانكه »بود«. و »وجود« نه است »نمود«
یا میشود خوانده حق از غیر آنچه »بدان میگوید:
موسومبه»عالم«است،نسبتبهحقمانندسایهنسبت
)ابنعربی،1946م:101(.مالصدرا بهشخصاست«
نیزدرنهایتباارجاععلیتبهتجلیبههمینمطلب
میرسد.بهنظراوعلتهستیبخش،نسبتبهمعلول
تمام با معلول ولی است بینیازی و غنا دارای خود
هرگز و است علت به وابستگی و نیاز عین هویتش
خودیمستقلدرجنبعلتندارد،بلكهنظیرنسبت
شعاعبهخورشید،صرفاًتراوش،پرتووظهورعلتودر
با آن از که اوست وجودی گسترة و دامنه ادامة کل
عنواننسبتواضافةاشراقیةمعلولبهعلتتعبیرمی
شود)الشیرازی،1981م،ج330:1(.بنابراینمعلولبا
قطعنظرازعلتش،هیچگونهتحققیندارد،زیرا،علتبه
حسبخارج،مقّوموجودمعلولوبهحسبشأن،داخل
قیومی احاطة معلول بر احاطهاش و اوست وجود در
است؛بدینمعناکهمعلول،خالیازوجودعلتنیستو
علتازذاتمعلولبهاونزدیکتراستولذامعلولحتی
)آشتیانی، اوست به محتاج خود، وجود وجدان در
مراتب سلسله ترتیب بدین .)327-326  :1370
تشكیكیوجود،هرچهبهسویمادونپیشمیرود،بر
کاسته کمالش از و افزوده عدمیاش قیود و حدود
میشودتابهمعلولیمیرسدکهتنهاکمالشاستعداد
بر مراتبصعودی امادر و است آتی پذیرشکماالت
ختم مطلقی به تا میگردد افزوده اطالقش و کمال
میشودکهنظربهعدمطریانحدودوقیودعدمیدر
آن،وجودمحضوتامبوده،بنابهتنّزهشازهرگونه
ترکیب،بسیطالحقیقهاستوبازنظربهاحاطةوجودی

وعلیتشنسبتبهمراتبمادون،کلاالشیاءمیباشد
مادون، مراتب محدودیت به توجه با حال عین در و
مشخصاًهیچیکازآنهانیستکهاینهمانامفاداصل
ارزشمند»بسیطالحقیقهکلاالشیاءولیسبشیءمنها«
این در .)112-110  :6 ج همان، )الشیرازی، است
تحقق بهطورمستقل وجودحقیقی تنهایک صورت
داردومابقیصرفاًاشراقاویند.دراینصورتعلیتبه
کمونوبروزتحویلمییابدووحدتتشكیكیوجودبه
وحدتشخصیفرازمیآید؛یعنیوحدتدروجودواما
کثرت،دیگرنهدروجودکهدرمظاهرومجالیآنبرقرار
مراتب طرح اینكه به اشاره ضمن مالصدرا میشود.
متكثرةوجودوتوجهبهآندرمقامبحثوتعلیم،با
وحدتوجودوموجوِدمدنظراولیاءوعارفانکهاودر
صدداثباتآناست،منافاتیندارد،اذعانمیکندکه
وجودهااگرچهمتكثرومتمایزند،امامراتبتعیناتحق
اولوظهوراتنوروشئوناتذاتاویندنهاینكهاموری
مستقلوذواتیمنفصلباشند)الشیرازی،1981م،ج
71:1و32:1366و33(.ویحتیبهعینیتواجب
چنانكه کند؛ می تصریح وجود حقیقت با الوجود
میگوید:»...ألنأظهراألشیاءهوطبیعهالوجودالمطلق-
بماهووجودمطلق-،وهونفسحقیقهالواجب-تعالی-،
حقیقه نفس األول- الحق غیر األشیاء- من لیس و
الغایه و األعلی المبدأ إثبات ذلک من فیثبت الوجود؛

القصوی)همو،22:1378(.
با جهان مالصدرا هستیشناسی در ترتیب بدین
تماماطرافواکنافواجزایمادیومجردش،حقیقتی
واحدویكپارچهاستکهدررأسآنواجبالوجودقرار
مساوقت به نظر و وجود واحد کهحقیقت همو دارد؛
وجودوزیبایی،زیباییمطلقاستوباسعةوجودی،
احاطةقیومیووحدتاطالقیخودسراسرعالمرادر
برمیگیردوعالمبهتمامی،صرفظهورواشراقوجلوة
دارد.چنانكه مرآتی داده،هویتی راتشكیل او زیبایی
فهو الل، جماُل »فالعالم میکند: تصریح آن بر خود
النظر بهذا العالم أحب فمن للجمال، المحب الجمیل
فقط،فماأحبإالجمالالل«)الشیرازی،1981م،ج7:

.)182
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8. علت ثبوت زیبایي
لَِمالجماُلموجوٌد؟چرازیبایيوجوددارد؟چنان
کهگذشتچرایيبهدوصورتمطرحميشود:دریک
صورتازعلتتحققشیئميپرسدودرواقعبهحوزة
ثبوت،وجودوعینتوجهداردواصطالحاًانتولوژیکو
باوربه ازدلیل وجودشناختياستودرصورتدوم
وجودشیئميپرسدوبهحوزةاثبات،فهموذهنراجع
استکهدراصطالح،اپیستمولوژیکیامعرفتشناختي
خواندهميشود.درخصوصچراییزیبایینیزاینهردو
به مقام این در است. مطالعه و توجه شایان حوزه،
تناسب،علتثبوتووجودزیبایيرابررسیمیکنیمو
دلیلاثباتآنرادرادامهپیمیگیریم.نظربهاینكهدر
تحققمعلولعالوهبرفاعل،علتغایینیزدخالتدارد،

برایتحصیلپاسخجامعبهاینهردومیپردازیم:

1. 8. علت فاعلی ثبوت زیبایي
و عیني وصفي عنوان به زیبایي که است روشن 
مساوقوجود،مستندبهوجودامرزیباومنَتزعازآن
وجود هم زیبایي نباشد، موجودی اگر یعني است.
میان در چیزي صورت این در زیرا داشت؛ نخواهد
نخواهدبودتاوصفيبهنامجمالیاهرکمالدیگررا
کمال همان زیبایی اگر دیگر عبارت به باشد. واجد
جمله از انتظار مورد آثار که است شیئ هر بایستة
وجود، مگر دارد، را بخشی لذت و برانگیزی تحسین
چیزیغیرازاثربخشی،خارجیتوشیئیتاستومگر
باشدو کمال،منشأدیگریجزوجودمیتواندداشته
اساساًمگرچیزیجزوجودتحققدارد؟!بنابراینفاعل
بایددرعلتتحققموجوداتجست؛ را زیبایي وجود
مثاًلبهگلزیباییکهدرگلدانکنارپنجرهقراردارد
مینگرم،مناکنونگلیزیباوبهبیانیدقیقترزیبایی
ووجودیدرقالبگلرامیبینم؛حالآیااینزیبایی
موردنظرازجایدیگرینرسیدهوتمامدارائیاشرا
وامدارغیرنیست؟بهعبارتدیگرآیامنبامشاهدةاین
گل،بهزیباییمطلقیاقائمبهذاترسیدهامتادیگربه
پیگیریامادامهندهم؟بهیقینخیر.زیراگلزیبایما،
تنها اینكه کم دست است؛ محدود عدیده جهات به
گوشهایازفضایچشماندازمراپرکردهاستنهتمام

آنراوبهعالوه،ازجهتخوِدزیباییهممحدوداست؛
مثاًلگلهایزیباترازآنهموجودداردوازهمةاینها
گذشتهچندصباحیدیگرمیپژمردوازمیانمیرود.از
معلولیت نشانة محدودیت، که میدانیم دیگر سوی
است؛زیراهیچچیزیبرایخودشکمنمیگذارد.پس
اگرکمالیاهمانجمالمحدودیداردآنراازجای
و وجود ما گلدان گل این بنابر است. گرفته دیگری
زیبائیاشراوامدارغیراستوازآنجاکهسلسلةعلتو
معلولنمیتواندتابینهایتواپسرود؛زیراازبینهایت
صفر،عدد،ازبیکراننیاز،غناوازبینهایتنازیبایی،
زیباییپدیدنمیآید،الجرمآنغیریکهعلتزیبایی
همان یا واجبالوجود به نهایت در باید است، ما گل
واجبالجمالیکهدیگرعلتزیباتریپسپشتندارد
ختمگردد.پسعلتفاعلیتحققوثبوتزیبایيدر
مالصدرا چنانكه است؛ جمیل خداوند همانا عالم
میگوید:»وهومبدأکلجمالوزینهوبهاءومبدأکل
بیانی به .)151 :1354 )الشیرازی، نظام« و ُحسن
دقیقتر،نظربهبازگشتعلیتبهتجلیوتشأنودر
واقعاندکاکمعلولدروجودعلت،هروجود،کمالو
زیباییدرسلسلهمراتبهستی،فیضآنذاتمتعال
)Divain Beauty(استواواصلوجودواصلزیبایییا
وهمانزیباییقایمبهذات،مطلقوغیرمادیاستکه
افالطوندرپیاثباتشبودهاست.اینمطلبدرکالم
نقل شهرزوری محقق از مثبت نگاهی با که مالصدرا
لذاته »الواجب میشود: تصریح صورت بدین میکند،
فی کمال و جمال کل ألّن أکملها، و األشیاء أجمل
الوجود،فإنهرشحوفیضوظلمنجمالهوکمالهفله
الجمالاألبهیوالكمالاألقصیوالجاللاألرفعوالنور
األقهر«)الشیرازی،1981م،ج115:1و39:1354(.
بلكهبانگاهیادقدرپرتووحدتشخصیوجودوبی
هر در زیبایي هر تعبیری، هر با علل وساطت شایبة

نقطهایازعالمجلوهايازجمالجمیلاوست:

جمـــال اوســـت  هــر جــا  جلــوه كــرده 
پــرده بســته   عــــالم   معشــــــوقان  ز 
ــت ــي اوس ــي پردگ ــه بين ــرده ك ــر پـ ــه ه ب
اوســت دلبردگــي  هــر  جنبــان  قضـــــا 
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آرا آيينــه    او    آيينــه    تويــــــــي  
آشــكارا او   و   پوشــيده   تويــــــــي  
ــت ــم اوس ــه ه ــري آيين ــو بنگ ــو نيك چـــ
نــــه تنهــا گنــج او گنجينــه هــم اوســت
                            )جامــي، 1379:  152(

بدینترتیبعلتفاعلیزیبایی،واجبالوجوداست
کهنفسحقیقتوجودراتشكیلمیدهدوازآنجاکه
بدان زیبایی تا نیست چیزی وجود حقیقت از خارج
منتسبگردد،پسزیباییذاتیاوستواوبذاتهزیباست
وبهتبعاوجهاننیزبهعنوانمعلولیاجلوهاشزیبا
میباشد.ازدقتدراینمطلبنغز،حكمتزیبایینیز
بهدستمیآید؛یعنیوقتیروشنشودکهزیبائیهادر
آدموعالمجنبة»ازاویی«و»انّالِلّهی«دارد،الجرماز
خصلت»بسویاویی«و»الیهراجعونی«همبرخوردار

استکهتوضیحآندرادامهمیآید.

2. 8. علت غایي یا حکمت زیبایي
لَِمالجماُلموجوٌد؟زیبایيچرایابرايچهمنظوري
وجوددارد؟نظربهمساوقتوجودوزیباییوغنایذاتی
حقیقتوجود،زیبایي،ذاتِيوجودبودهوبرایتحقق
یافتن،غایتيبیرونازخودندارد.بهعبارتدیگربراي
خداوندبهعنوانعلةالعلِلغیرمتناهيوجمالمطلق،
حالتمنتظرهوفقدانینمیتواندرنظرگرفتتابرای
تكمیلشاقدامبهخلقزیباییکند،زیرادراینصورت
درعینواجببودگیواطالقجمالشبایدمطلقنبوده،
ممكنومحدودباشدوهمچنیندرعیناینكهعلهالعلل
بایدعلتیدیگر نیست، او از فراتر ودیگرعلتی است
باشدکهازاورفعنقصکند؛درحالیکهاینهاتناقضاتی
آشكارومحالاست.پسچوناوباحضورشهیچظرف
باقينميگذاردودراوج ووعائيرابرايهیچدیاري
حقیقت نفس همو عرفانی نگاهی و متعالیه حكمت
نیست. قابلفرض ذاتش از بیرون غایتي است، وجود
بتواند تا هست چیزی وجود حقیقت از بیرون مگر
شأنیتغایتبودگیداشتهباشد؟!بنابراینالجرمهمو
غایةالغایاتهمخواهدبود.ازاینروبنابرسنخیتعلّي
از که وجودي هر َمظَهر و ُمظِهر وحدت و معلولي و
نوراالنواروزیبايمطلقصادرشود،ذاتاًزیباهمخواهد

بودوغایتیفراترالزمندارد.البتهمطابقحدیثمعروف
»کنتکنزاًمخفیاًوأحَببُتأنأُعَرففخلقُتالخلَقلَِكی
أُعَرف«میتوانبرایمراتبوجود،معرفتبهحضرتاله
راعلتغاییتلقینمودکهبازامریاستکهبهآنذات
یگانهارجاعداردنهغیرآنومعرفتمنظورنیزتوسط
خالیقبهعنوانفعلحقوبنابراحاطةقیومیعلتبر
معلول،بهکمکخوداوصورتمیبنددولذابهچیزی
ذات نیز اینجا در یعنی نمیشود؛ مربوط حق از غیر
به غیری پای و بود خواهد قصوی غایت الهی جمیل
مبتهج ذاتی غنای جهت به حضرتش نمیآید. میان
بالذاتاستونسبتبهذاتالیتناهایخودحبداردو
درآئینةذاتبهلوازمآنکههمانامخلوقاتشباشندنیز
عنایت آنها تكوینی استدعای به و میورزد محبت
داشته،ازنعمتوجودوهدایتبهسویتحصیلکمال
مضاعفکههماناشتداددرزیباییباشد،برخوردارشان

میکندکه:
مـــــــــا نبوديـــــم و تقـــــــاضامان نبود       
میشــنود مــا ناگفتــه تــو لطــف
)مولــوی،27:1373(                     

و نظامیعلي در اینخلقت البتهچنانكهگذشت
به مخلوقات باشد قرار اگر و میگیرد صورت معلولي
از خود نهاد در باید آیند، نایل شناختش به درستی
گوهرگنجآنزیبایمطلقبهرهوودیعتیداشتهباشند
تابانگاهبهآئینةجاموجودخویشکهرقیقةکمالو
زیبایی،مظهراسمایالهیوعكسرخیارندبهمعرفت
این از صاحبجلوهوحقیقِترقیقهرهنمونشوندو
ادراِککمال،بهلذترسندوقّوتوشدتوجودیافته،
ظرفیتکمالویاهمانجمالمضاعفراحاصلنمایند.
ازچنینغایتیکهنفعشنهعایدفاعلکهبهخلقو
میشود تعبیر فعلی غایت به گردد، می واصل فعل

)عالمهحلي،1413ق:306(.
بدینترتیبسلسلهمراتبوجودوزیبایی،جریان
دوسویةحّبیراتشكیلمیدهد؛همخداوندآنهارا
دوستداردوهمآنهابهخدایشانعشقمیورزندو
حتیبهآنچهکهبهنوعیبهمحبوبشانمنسوباست

نیزابرازمحبتمیکنند:



97

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� چرایی زیبایی با تأکید بر هستی شناسی صدرایی

بهجهانخرمازآنمکهجهانخرمازاوست
عاشقمبرهمــــهعالــــمکههمهعالــمازاوست
)سعدی،251:1385(

با میانی غایتهای کسوت در ميتوانند زیبایيها
تنوعبخشیبهزندگیانسان،ازآالموغمهجراناودر
رادرگذراندورانهبوط ووی بكاهند دنیا غربتكدة
به او پیشران وعالمت، آیه بسان بلكه و رسانند مدد
سويجمالمطلقالهيباشند.بهتعبیرعالمهجعفري،
انسانبهزیبایينیازداردتاروحاوازخستگیناشیاز
تاریكيوخشونتمادهوسیطرهکمیتهاوامتدادهاي
حیاتش کیفیات، به پرداختن با و رهاشود یكنواخت
عالمه .)163 :1378 )جعفری، یابد معنا و طراوت
طباطبایینیززینتیافتنبرخیاموررابرایجلبتوجه
انسانوبقاینسلاووتحققحكمتالهیالزمومفید

میداند)طباطبایی،1417ق:81-80(.
دراینجاسؤالیذهنرامیخلدمبنیبراینكهاگر
زیباییکمالمالئمووجوداستوعالمسراسرزیباییو
یا و یكنواختی از ناشی خستگی پس است، التذاذ
نازیباییچهتوجیهیمیتواندداشتهباشدوچگونهتنها
اموریخاصونههمةوجودات،زیبابوده،رفعکسالت
مگر اساساً مییابند؛ زینت برخی تنها یا و مینمایند

وجود،نازیباهممیشود؟!
ذکر شایان درست، توجیه و پاسخ تحصیل  برای
نسبی و نفسی لحاظ دو با رامیتوان استکهوجود
موردتوجهقرارداد.برخیاحكاموجوداختصاصاًمربوط
بهنفسحقیقتوجوداستامابرخیدیگرمربوطبه
مراتبآناست؛مثاًلازیکسووجود،مساوقشیئیتو
خارجی و ذهنی به دیگر سوی از و است خارجیت
تقسیممیشودوایناشكالرخمینمایدکهوقتیوجود
ازآن،ذهنیاست عینخارجیتاستچگونهقسمی
به که میشود گفته پاسخ در نیست؟! خارجی یعنی
یقینحقیقتوجود،عیناثرمندیوخارجیتاستاما
تقسیماخیرباتوجهبهمراتبوجودصورتمیگیردنه
نفسحقیقتوجود؛یعنیوقتیکهمرتبهایازوجود
نظیرآتشذهنیرابامرتبهایدیگرمثلآتشخارجی
لذا و است سوزندگی فاقد که میبینیم میسنجیم،
نسبتبهآنذهنیمحسوبمیشود؛امادرعینحال

همینصورتذهنیازیکسوبهعنوانصورتذهنِی
منبهعنوانموجودیخارجیکهمستقلازآتشدر
خارجتحققدارموازسویدیگرنظربهاینكهآثارخاص
خودنظیررفعجهلراافادهمیکند،دارایآثاروامری
خارجیاستوخارجیِتمساوقباوجود،همانااثرمندی
نظیررفعجهلراتأمینمینماید.درخصوصزیبایی
نیزموضوعازاینقراراست؛یعنینظربهمساوقتوجود
وزیباییهروجودینظربهاینكهدرقبالعدم،کمالی
بهشمارمیآیدزیبامیباشداماازسویدیگرنظربه
تشكیکوجودوزیباییودرمقاممقایسةاموربایكدیگر،
برخیزیباتریانازیباتربهنظرمیرسند؛چنانكهمالصدرا
برحكمتوعنایت بنا اینكههرمخلوقی ازذکر پس
الهیدرغایتُحسِندرخورآفریدهمیشود،میگوید:»و
قیس إذا أحسن و حسن إلی انقسمت و تفاوتت إن
بعضهاإلیبعض«)الشیرازی،1366،ج53:6(.یعنیدر
هم با زیبایی نظر از موجودات که است مقایسه مقام
وحدت بخش در آنچه مطابق البته میکنند. تفاوت
تشكیكیوجودگذشت،اینتفاوتبهشدتوضعفدر
ارجاع زیبایی واحد حقیقت از موجودات برخورداری
دارد؛ تأثیر هم ناظر دریافت اینجا در البته مییابد.
همچنانكهدریکنمایشگاههنری،فردیعادیممكن
استبراحتیازکنارتابلویینفیسبگذردوحتیآنرا
درشأنآننمایشگاهنداندولیبازدیدکنندةهنرشناس
دروصفآنمقالهایمفصلتدویننماید،درعالمهنر
طبیعینیزشخصروشنضمیروبصیر،زیباییوجودی
وذاتیهرموجودیرادرکمیکندونظربهتشكیک
زیباییآنهارازیباوزیباترمییابدونازیبایییازشتی
رامربوطبهحدودعدمیومحدودیتآنهامیداند.پس

عالمفیذاتهزیباست.

9. دلیل اثبات زیبایي
لَِمالجماُلموجوٌد؟چرایابهچهدلیلزیبایيوجود
دارد؟یعنيدرمقاماثبات،چگونهوازکجامعتقدیدکه
زیبایيوجوددارد؟باقدريدقتروشنميشودکهدر
اینجانیزدنبالکشفعلتهستیم؛امانهعلتوجود
علت آن. وجود به نسبت باورمان علت بلكه زیبایي
دلیل همانا زیبایي وجود به نسبت ما باور و شناخت
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استکهخودبهدوصورتتأمینميشود:یكيازراه
آگاهینسبتبههمانعلِتتحقق؛چنانکهمثاًلباعلم
نسبتبهوجودابر،بهریزشبارانپيمیبریمودیگراز
راهآثارونشانهها؛مثلآنجاکهازراهمشاهدةتببه
وجودبیماريآگاهيمییابیم.درخصوصاثباتزیبایي

نیزاینهردوراهممكناست:

1. 9. اثبات زیبایی از راه علت
اثبات از پس زیبایی و وجود مراتب سلسله در 
واجبالوجودواعتقادبهآنذاتیگانهوغیرمتناهیبه
عنوانعلةالعللومنشأهمةکماالتکهضرورتاًزیبای
مطلقهمخواهدبود،بهزیباییجهانبهعنوانمعلول
اوپیمیبریم.مالصدرادراینخصوصمیگوید:»فإّن
ذاتهلماکانفیغایةالجاللةوالعظمة،وکانالموجودات
کلهانتائجذاتهواشعةأنوارصفاته،فیكونفیغایةما
یمكنمنالحسنوالجمالوالكمال،وألنهمامنشیء
خلقهإالوهومرتبعلیمااقتضتهالحكمةاإللهیة،و
أوجبتهالعنایةاألزلیة،فیكونجمیعالمخلوقاتحسنة
از یعنی حقه«)همان(. فی المتصور الحسن غایة فی
و است وجالل عظمت غایت در خداوند ذات اینکه
موجوداتهمگینتایجذاتواشعةانوارصفاتکمالی
اویندپسآنهاهمدرنهایتزیبایِیممكنخواهندبود.
البتهدراینجانكتهایدقیقوشایانتوجهوجوددارد.
حقیقت نفِس همان و علهالعلل واجبالوجود، وقتی
وجودباشد،دیگرخارجازحقیقتوجود،چیزینیست
تاعلتشواقعشودتادرمرحلةبعدعلممابهآنعلت،
سببمعرفتماننسبتبهزیباییاووجهانگردد.در
اینصورت،برخالفعنواناینقسمت،شناختزیبایی
ازراهعلتیاهمانبرهانلِممحققنمیشود.ازسوی
دیگرشناختازراهمعلولهمنمیتواندموجبمعرفت
یقینیگردد،مگراینکهقباًلبهانحصارعلتخاصبرای
اوشناختحاصلکنیمکهراهچندانآسانینیست؛لذا
شایدبهوجودزیبایییقینحاصلنشود.درمقامپاسخ
میپذیریمکهبرایحقیقتوجودعلتینیستوشناخت
ازراهعلتصورتنمیگیرد،امادراینخصوصنهمایة
نقصکهنشانگرشرافت،احاطهوحضورزیباییمطلق
هیچ دیگر که روشن چندان است؛ هستی سراسر در

مجالیبرایانكارشباقینمیگذاردودرواقعشناخت
زیباییذاتجمیلعلیاالطالق،ازطریقتأملدرنفس
وجودوبیواسطةغیروبهعبارتیبهیُمنخودذات

حاصلخواهدبود:
آفتـــــــابآمــــددلیـــــــلآفتـــــاب
گــــردلیـــــلتبایــــدازویرومتـــــاب
ازویارســـــــایهنشـــــــانیمــــیدهد
شمــــسهردمنــــــورجـــــانیمیدهد
)مولوی،7:1373(

اینشیوه،شریفترینشیوةکسبمعرفتنسبتبه
واجبالوجودجمیلاست،چنانكهدرتعبیریازآنگفته
هر و نمیپذیرد را عدم ذاتاً وجود حقیقت میشود:
چیزیکهذاتاًعدمرانپذیرد،واجبالوجوداست؛پس
حقیقتوجود،واجبالوجوداست)فاضلتونی،1364:
الكمالاست.مالصدرادر و الجمال یعنیواجب .)53
را طریق این سینا ابن شفای الهیات بر خود تعلیقیة
شیوةالهیینوصدیقینمیخواند؛کسانیکهنورخداوند
رادرهمةاشیاءمشاهدهکردهوبوسیلةحقبرغیرش
شهادتمیدهندنهبوسیلةغیربراو)ابنسینا،1383:
113(.پسواجبالوجود،بذاتهزیباستوشناختاونیز

علتشناختزیباییمعالیلومظاهرمیشود.

2. 9. اثبات زیبایی از راه معلول
راهدوم،تأثیرامورزیبابرماودلربایيآنهاازماست
أثر بهخودجلبميکنند. را توجهمان اختیار بي که
ما نیزگیرندگيوحساسیت و ما بر زیبا امور گذاري
نسبتبهآنهاچندانشدیداستکهازآنبهگرایش
فطريانساننسبتبهزیبایيتعبیرميشود؛کیستکه
مغناطیسجمالطاووسوقو،گورخروآهو،گلهاو
شكوفههایرنگارنگوخوشبوتوجهاشرابهخودجلب
نكردهباشد.بهعالوهدرسلسلةعلیومعلولیوجود،هر
یکازماباشناختوجودخود،بهیکواحداززیبایی
فراتر علتی معلول ما چون و میکنیم پیدا علم نیز
هستیمازاینراهبهزیباییاوهمواقفمیشویمکهبه
نوبةخوداثباتزیباییازراهمعلولاست.درقبالاین
بیانممكناستشبههایمطرحگرددمبنیبراینكه
مطابقترتّبعلیومعلولیهموارهعلتبایدازمعلولش
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میشود؛ مشاهده این خالف مواردی اما باشد، زیباتر
نظیراینكهفرزندیبهغایتزیباازوالدینیزشتسیما
دست این از نمونههایی میشود. متولد زیبا کمتر یا
چگونهقابلتوجیهاست؟راهحلمطلبدرتوضیحنوع
وجود مراتب سلسله در که علتی است؛ نهفته علت
مطرحمیشود،علتهستیبخشودراصطالحفلسفه،
فاعلالهیاستکهحتماًوضرورتاًازمعلولخودکاملتر
ارائه نقض موارد عنوان به که نمونههایی اما است؛
میشوند،نظیرمثالمذکوردرزمرةعللمعّده،ازابزارو
مسیرتحققمعلولندنهفاعلحقیقیوهستیبخش؛لذا
موارد ازموضوعبحثخارجندواساساً اینهاتخصصاً
فیلسوفان نگاه در نمیشوند. محسوب حقیقی نقض
مسلمانکهآنراباآموزههایاسالمیهمنوامیدانند،
)الشیرازی، میشود افاضه ملكوت عالم از ماده عالم
مادی امری وقتی آنان نظر به .)300-296 1302ق:
و فعال عقل که دهم عقل نمود، پیدا تحقق استعداد
واهبالصورهمخواندهمیشود،صورتنوعخاصاورا
بهویافاضهوموجودشمیکند)الشیرازی،1981م،ج
213:2وج160:5(.اینفرشتةالهیکهمجردوفرا
مادیاست،نسبتبهامورمادیازشدتوجود،کمالو
جمالبیشتریبرخورداراستولذاکمالوجودیعلت

نسبتبهمعلولآنهمچنانبرقراراست.
بدینترتیبدرپاسخاینپرسشکهچرایعنیبه
دلیل به گفت میتوان دارد؟ وجود زیبایی دلیل چه
زیباییآنهاستو وجودخداوندکهخالقوجوداتو
بلكههماننفسحقیقتوجودوزیباییمطلقاست)از
راهعلتدستکمبرایماسوی(ونیزبهدلیلتأثیری
کهامورزیبادرمادارند؛خواهدرکسوتعلتوجودو
زیبائیمانوخواهبصورتچیزهایدلرباییکهبیاختیار

مارابهسویخودجذبمیکنند)ازراهمعلول(.

10. نتیجه
مطابقآنچهگذشتزیبایی،ُحسنیاجمالامری
وجودیوعینیاستکهگرچههیچیکازتعریفهای
آنموردتوافققاطعوفراگیرقرارنگرفتهاست،اماهر
کدامازآنهاراکهدرنظربگیرمزیباییرابسانخود
وجود،کمالوجودی،لذتآفرینوعشقبرانگیزمعرفی
مینمایندکهاینامرازمساوقتوجودوزیباییحكایت
میکند.مطابقوحدتحقیقتوجودوغنایذاتیاو،
زیبای جلوة یا معلول که زیباست این برای جهان
نباشد. زیبا که نیست ممكن لذا و است علیاالطالق
زیباها، طولی سلسلة یا و وجود مراتب زیبایِی فاعِل
واجبالوجودیاهمانواجبالجمالاستوامابرایخود
اوبهعنواننفسحقیقتوجودوزیبایی،علتدیگری
نیست،بلكهاوبهجهتغنایذاتیوکمالنامتناهیفی
حدذاتهجمیلاست.علتغاییزیباییعالمنیزحبآن
جمیلعلیاالطالقبهذاتخودولوازمآنیعنیعالم
زیبا اقتضایشان مطابق را موجودات نتیجه در است؛
آفریدوبهسویکمالدرخورشانکهزیباییمضاعف
باشدهدایتفرمود.علمبهعلهالعللجمیلونیزوجود
خودماندرسلسلةزیباییوهمچنینتأثیرامورزیبای
دیگربرما،وجودزیباییرااثباتمیکند.نظامعالمبر
محورزیباییاستواراستونازیبایییازشتیبرآمدهاز
حدودعدمیدرسلسلهمراتبزیبایی،محصولمقایسه

وامرینسبیاست.
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درپایانامیداستکهاینخدمتموردعنایتارباب
از را نویسندگان ارجمند، فرزانگان و گردد واقع خرد

راهنماییارزشمندخودبهرهمندسازند.

پی نوشت ها
1.منظورازقوهدراینجاقوتدربرابرضعف،یعنیشدتوجود

وهمانکمالاست.
2.تصادقیعنیصدقدویاچندمفهومبریکمصداقاعم
استازاینكهازیکجهتباشدیاچندجهت؛اگرازیک
این در میشود؛ خوانده تساوق باشد، حیثیت و جهت
تصادق مانند بود. خواهد اعتباری مفاهیم تغایر صورت
وجودوزیباییکهشیئزیباازهمانجهتکهوجوددارد،
زیباست.بدینترتیبهروجودیزیباوهرزیباییوجود

است.

کتابنامه
آشتیانی،سیدجاللالدین،)1370(،شرحمقدمةقیصریبر

فصوصالحكم،چاپسوم،تهران:امیرکبیر.
المتألهین تعلیقاتصدر )االلهیات( الشفا ،)1383( ابنسینا،
علیهامعزبدهالحواشی،تصحیححامدناجیاصفهانی،چاپ

اول،تهران:انجمنآثارومفاخرفرهنگی.
 ______،)1363(،المبدأوالمعاد،تهران:مؤسسهمطالعات

اسالمی.
______،)1379(،النجاه،چاپدوم،تهران:انتشاراتدانشگاه

تهران.
اول، الحكم،چاپ فصوص )1946م(، محییالدین، عربی، ابن

قاهره:داراحیاءالكتبالعربیه.
ارسطو،)1387(،فنشعر،درمجموعةارسطووفنشعرتألیف
وترجمهعبدالحسینزرینکوب،چاپششم،تهران:امیر

کبیر.
پرخیده دکتر ترجمه خطابه، فن ،)1371( ـــــــــــ،

ملكی،تهران:اقبال.

احكامموضوعتفصیلموضوعموضوع

هستیزیبایی
زیباییوجودومصداقدارد.اصلتحقق

وجودزیبایی،عینیاستنهذهنی.کیفیتتحقق

چیستیزیبایی
زیبایی،حسن،نیكوییوجمالاست.معـــنا

زیبایی،معقولثانیفلسفیومساوقکمالوحقیــقت
وجوداست.

لمثبوتی: چراییزیبایی
پرسشازعلت

نفسحقیقتوجود،فیحدذاتهزیباوفاعلعلتفاعلی
زیباییمعالیلیامظاهراست.

علهالعللکهغایتیخارجازاومتصَورنیست،علتغایی
غایهالغایاتاست:حبجمیلمطلقبهذاتو

لوازمذات،موجبخلقوهدایتمراتبومظاهر
جمیلاست.

لماثباتی: چراییزیبایی
پرسشازدلیل

شناختحقیقتواحدوجودکهفینفسهازراهشناختعلت
زیباست،موجبشناختزیباییمعالیلومظاهر

میشود.
شناختهریکازمابهزیباییخودونیززیبایانازراهشناختمعلول

دیگرکهدرماتأثیرمیگذارند،حاکیازوجود
زیباییاست.

جدول1.نتیجهکلی
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فصلنامةکیمیایهنر،شماره15،صفحة95-83.
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مؤسسة تهران: اول، جلد شهیدی، جعفر سید دکتر

انتشاراتوچاپدانشگاهتهران.
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