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  چكيده
مالصدرا در جاي جاي متون فلسفي خود به بحث در 

رداخته و براي شناخت زيبايي در اشياء مورد زيبايي پ
مسئله اصلي اين . كرده استهاي متنوعي ارائه  مالك

شناسي صدرايي است  هاي زيبايي پژوهش يافتن مالك
يا ناظر  اند ها فرمي و ظاهري و بررسي اينكه اين مالك

با استناد به  ،براي اين منظور. به محتوا و باطن اشيا
ي زيبايي در دو ها متون مختلف مالصدرا مالك

بندي شده و ارتباطات  ي فرمي و محتوايي دسته دسته
هاي فرمي و محتوايي با يكديگر و نسبت آنها با  زيبايي

اركان اصلي حكمت صدرايي تحليل و بررسي شده 
دهد كه از نظر صدرا  نتايج تحليل نشان مي. است

موجودات نيز به  ةوجود، زيبايي هم ةمطابق با سلسل
لهي ختم شده و اسماءالحسني الهي علت جمال مطلق ا

اءالحسني شناخت اسم. هاي عالم است زيبايي ةهم
 ةاست و در نتيجه هم موجب شناخت زيبايي اشيا

شناسي صدرايي در فرم و محتوا نيز  مالك هاي زيبايي
زيبايي  ،در حقيقت ؛گردد به اسماءالحسني الهي بازمي

شكيكي از اسماءالحسني آغاز شده و با طي مراتب ت
شود و ابتدا به محتوا و باطن و سپس از  وجود نازل مي

  .كند طريق باطن، به فرم و ظاهر اشيا سريان پيدا مي

شناسي، فلسفه  حكمت متعاليه، زيبايي :گان كليديواژ
  .هنر، فرم، محتوا، اسماءالحسني
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Abstract 
Mulla Sadra has discussed about aesthetics in 
different sections in his writings. He introduces 
different criteria to recognize the beauty in 
different objects. The main question of this 
study is to find Mulla Sadra’s aesthetic criteria 
and to consider whether these criteria were 
formal or were toward the content and inner side 
of the objects. To do so, with respect to the 
Mulla Sadra’s writings, we categorized aesthetic 
criteria into two categories of criteria related to 
the form and those related to the content and 
then considered the relation between these two 
categories as well as their relation to the Mulla 
Sadra’a principle of wisdom. The result shows 
that in Sadra’s view and according to the 
hierarchy of the being, the beauty of all being 
ends in the absolute divine beauty and divine 
names are the causes of all beauty of the 
universe. The knowledge about these divine 
names can conduct human to the knowledge of 
the beauty of objects and as a result, all Mulla 
Sadra’s criteria related to the form and content 
refers to the divine names. In fact, beauty starts 
with divine names and reveals after passing the 
stages of gradation of existence and enters into 
the content first and then flows into the form 
and appearance of objects. 
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  مقدمه
مختلف خويش در مورد زيبايي  آثارمالصدرا در 

كماالتي كه در  ةاز نظر وي هم. بحث كرده است
از  ،مانند علم و زيبايي ،شود موجودات يافت مي

 /6: 1981صدرالدين شيرازي، (سنخ وجود است 
ست ابا اين نگاه، هرجا بحث از وجود  .)340
ا ظهور ام. توان از زيبايي نيز سخن به ميان آورد مي

اين زيبايي در مراتب مختلف وجود متفاوت بوده 
هاي  هاي مختلف خود مالك و صدرا در بحث

 .متنوعي در مورد زيبايي اشيا ارائه كرده است
ها فرم يا صورت و ظاهر اشيا  برخي از اين مالك

هاي  داند و برخي داللت بر زيبايي را زيبا مي
  .محتوايي يا باطني و غير جسماني دارد

هاي پيرامون  هاي اخير در ميان پژوهش سالدر 
حكمت متعاليه، آثار ارزشمندي دربارة زيبايي و 

 ،شناسي از نگاه مالصدرا نوشته شده است زيبايي
 شناسی مالصدرا هنر در عشقۀ فلسفاز جمله كتاب 

جمعه كه خطوط و قواعد  اماميمهدي نوشتة 
شناسي صدرايي را با محوريت مبحث عشق  زيبايي
دهد و در خالل  م مالصدرا شرح ميدر كال

به  نيزهاي زيبايي  مباحث آن به تعدادي از مالك
نمونة ديگر كتاب . است كردهصورت گذرا اشاره 

بابايي است كه علي به قلم  پریچهرۀ حکمت
شناسي در حكمت  ها و مراتب زيبايي ساحت

صدرا و ارتباط اركان حكمت صدرايي را با 
در فصل آخر . ده استركشناسي آن بررسي  زيبايي
حسيني سرايي و ( مالصدرا به روايت ماكتاب 

ارتباط « ةين مقالچنو هم) 1386همكاران، 
» مالصدرا ةوجودشناسي و زيباشناسي در فلسف

 ،نيز ارتباط اركان حكمت متعاليه )1384، اكبري(
همچون اصالت و تشكيك در وجود با 

  .شده استشناسي صدرايي بيان  زيبايي
ن آثار، بحث در مورد زيبايي در همة اي

موجودات از نگاه صدرا آمده است، اما چگونگي 
براي زيبايي  هايي كه صدرا ظهور زيبايي و مالك

كدام از اين آثار به طور  كند در هيچ ذكر مي اشيا
در  ،به عالوه. مجزا و مفصل بررسي نشده است

هايي براي زيبايي عنوان شده،  مواردي كه مالك
ها و ارتباط اين  ايي بودن مالكفرمي يا محتو

ها با نظام حكمت صدرايي مورد بررسي  مالك
پيش رو به طور  ةدر مقال. قرار نگرفته است

هاي زيبايي از نظر  خاص، مقصود ارائة مالك
مالصدرا و يافتن جايگاه آنها در نظام حكمت 

هاي ذكرشده در  از اين رو مالك. صدرايي است
در مورد اختالف هاي فوق بيان شده و  پژوهش
. هاي آنها داوري به عمل آمده است برداشت
، با استناد به متون مختلف مالصدرا همچنين
شناسي صدرايي در فرم و  هاي ديگر زيبايي مالك

ها  محتوا استخراج شده و سپس ارتباط اين مالك
و جايگاه آنها در نظام حكمت صدرايي مورد 

  .تحليل و بررسي قرار گرفته است

  شناسي ح فرم و محتوا در هنر و زيبايياصطال. 1
. در اصطالح هنري معاني متفاوتي دارد 1»فرم«

شده براي بيان، فرم يا  گاهي به قالب پذيرفته
مانند صورت غزل براي شعر  ،گويند صورت مي

. فارسي يا نقاشي آبرنگ كه فرمي از نقاشي است
 2شكل ،توان يافت معناي دومي كه براي فرم مي

ر اين معنا مترادف با شكل بيروني فرم د ؛است
در اين تعبير به نوع حجم يا سطحي . فضايي است

كند فرم يا صورت  كه اثر هنري در فضا اشغال مي
 ،به طور مثال .)157: 1379اسميت، (شود  گفته مي

مفرغ مذاب با ريخته شدن در قالب، فرم قالب 
در اين معنا فرم يا صورت در . گيرد خود را مي
صورت فلسفي . دة فلسفي قرار داردمقابل ما

دهد و همواره  فعليت اشيا در خارج را تشكيل مي
به عنوان مثال براي يك . ماده استيك همراه با 

سنگي، شكل مجسمه صورت و جنس  ةمجسم
  .)99: 1416طباطبايي، ( ه استسنگي آن، ماد

                                                                                
1. Form 
2. Shape 
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فرم يا صورت در مقابل زمينه يا  معناي سومدر 
ر اين معنا فرم عبارت است د. گيرد محتوا قرار مي

هاي مجزا و روابط بين آنها كه  ها و حجم از شكل
و چه به  1در يك اثر هنري چه به صورت تصويري

اسميت، ( شوند نمايش داده مي 2صورت انتزاعي
سازماندهي يا آرايش  ،به عبارت ديگر .)157: 1379

خالقانة تمامي عناصر بصري طبق اصولي كه منجر 
 گويند شوند را فرم مي هنري مي به وحدت در اثر

فرم  ،با اين معنا). 52: 1393اوكويرك و همكاران، (
هاي ساختاري موجود در اثر هنري مثل  كيفيت رب

تقارن و غيره نيز صدق  ،تكرار ،تعادل ،تناسب
  .)343: 1379پاكباز، (كند  مي

 4يا محتوا 3تعبير مقابل اين معنا از فرم، فون
شود كه فرم بيانگر  فته مياي گ است كه به انديشه

: 1384اللهي،  آيت( استآن و حامل آن 
اثر معروف لئوناردو  ،براي مثال ؛)204ـ208

 1502كه در سال » موناليزا«داوينچي، به نام 
ميالدي خلق شده، تصويري از يك زن فلورانسي 

هاي هندسي  در اين اثر نسبت. دهد را نشان مي
ي بصري را ها ماندهي خطوط و كيفيتااعضا و س

و انديشه يا حسي را كه اين اثر انتقال نامند  يمفرم 
اين  در موردمحتوايي از نظر . دهد محتوا گويند مي

حالتي غريب و رازورزانه را در «توان گفت  اثر مي
كند  گاه گويي به تمسخر نگاهمان مي. يابيم آن مي

اي بعد انگار چيزي همچون غم را در  و لحظه
  .)291: 1394گامبريج، ( »خوانيم لبخندش مي

اهميت يافتن  سببمحتوا همان چيزي است كه 
 هاي محتواي يك اثر جنبه. شود اثر هنري مي
شناسانه  ي دروني يا روانكه برخ مختلفي دارد
ها  هاي خاص هنرمند و ارزش گرايش هستند؛ مانند

ها و اهداف خاص هنرمند از  و باورهاي او يا انگيزه
يا آموزش و  ،يابد ر بروز ميخلق اثر كه در خود اث

ثيرات گذشته و حال در أهاي هنرمند و ت عالقمندي
ثيرات أهاي محتوايي ت برخي ديگر از جنبه. نگاه او

بيروني محيط خارجي هستند كه بر اثر هنري 
هاي جغرافيايي و  مانند ويژگي ؛شوند عارض مي

 ،سياسي و اقتصادي ،ساختار اجتماعي  ،اقليمي
ماندگار از گذشته يا نيازها و  ثيراتأرسوم و ت

ها  عاليق فرهنگي كه به صورت اهداف و فعاليت
هاي  آيند و به تعهدات مذهبي و ديدگاه درمي

  .)29ـ32: 1384 جنسن،( شوند فلسفي مرتبط مي
اي هم  يا سوژه51در اغلب آثار هنري موضوع

مايه بسيار  به محتوا يا درون گاهوجود دارد كه 
عبارت  ع در هنر تجسميموضو. شود نزديك مي

يا اتفاقاتي كه در تصاوير ارائه  است از اشيا
در آثار هنري  بر اين اساس، .)25: همان(اند  شده

د، موضوع نمثل موسيقي كه موضوع مشخصي ندار
و محتوا يكي خواهد بود، اما در مثال تابلوي 
موناليزا، شخصي كه تصويرش به نمايش درآمده 

وا و پيام اثر، موضوع يا سوژه است و محت
  .رازآلودي و غمناكي است

معناي مورد نظر از فرم يا صورت در اين تحقيق 
همين معناي اخير است كه در مقابل محتوا قرار 

در ميان متون مالصدرا هم در مورد فرم و . گيرد مي
توان مصاديقي را يافت كه به  هم در مورد محتوا، مي

  .ستشناسي ذكر شده ا هاي زيبايي عنوان مالك

  فرم در نگاه صدرا ةشناسان هاي زيبايي مالك. 2
صدرا جايگاه مهمي براي فرم يا صورت ظاهري در 

هاي  او به پشتوانة انديشه. شناسي قائل است زيبايي
هاي عالم ماده و دنيا را سايه  عرفاني خويش، زيبايي

: گويد داند و مي و تمثالي از حقايق عالم اعلي مي
هي باشي خواهي دانست كه اگر اهل فهم اسرار ال«

همة كماالت اين عالم ادني در حقيقت سايه و 
علي وجود دارد اتمثالي هستند از آنچه كه در عالم 

علي بدون ابعد از آنكه در عالم  ،كه نزول پيدا كرده
. نقص و كدورت و خلل و آفت و كم و كاستي بود

بلكه حتي همة صور موجودات آثار و انوار وجود 
                                                                                
1. Figurative 
2. Abstract 
3. Fond 
4. Content 
5. Subject 



 1396پاييز و زمستان ، اول، شمارة ششمسال  حكمت صدرايي،پژوهشيـ  علميدوفصلنامة    28

هستند كه همان منشأ جمال  قيومي حقيقي و نور
هاي زيبا و  تم است كه همة صورتامطلق و جالل 

هاي جسماني و روحاني نسبت به آن  همة زيبايي
اي  اي به دريا هستند و ذره جمال مطلق مانند قطره

هستند در برابر خورشيد عظمت آن و اگر انوار و 
پرتوهاي آن جمال مطلق در صورت موجودات 

نواري كه كار نبود، رسيدن به نور االظاهر مادي آش
» ميسر نبود ،همان وجود مطلق الهي است

 ،با اين تعابير .)77 /2: 1981صدرالدين شيرازي، (
هاي ظاهري  زيبايي فقطمشخص است كه صدرا نه 

كند بلكه درك آنها را راه ورود به  را نفي نمي
  .داند هاي عوالم باالتر مي زيبايي

لفي را براي زيبايي فرم هاي مخت مالك مالصدرا
 جمعه، امامي ؛172ـ177 /7: همان( كند ذكر مي

؛ حسيني 150: 1386 ؛ بابايي،178 و 130: 1385
 يبرخموارد زير  .)239: 1386سرايي و همكاران، 

  :ها هستند اين مالك از
 تك اجزا تناسب تك. 1

 حسن تركيب. 2

 اعتدال مزاج. 3

 آور غنج يا هيئت خاص بهجت. 4

 يا هيئت حامل پيام دالل. 5

 تناسب حركات و افعال در انسان. 6

 وزن در كالم. 7

 ها وحدت در كيفيت. 8

 زدايي غرابت و آشنايي. 9

 تسلط و استواري. 10

 اعتدال در حجم. 11

 تقارن در شكل. 12

 جذابيت ظاهري و عدم رويگرداني. 13

 هماهنگي در حركت. 14

 زيبايي در رنگ و نور .15

  اصواتهماهنگي در . 16
عشق كه در دربارة هاي خود  صدرا در بحث

است، معيارهاي دقيقي براي  آمده اسفارجلد هفتم 

فی «در فصل . كرده استهاي ظاهري ارائه  زيبايي
 ،عشق را در يك عبارت» ذکر عشق ظرفاء و الفتیان

التذاذ شديد در مواجهه با صورت زيبا معنا كرده و 
كسي كه  در عبارت ديگر آن را محبت مفرط به

شمائل لطيف و تناسب اعضا و نيكويي تركيب يا 
 ؛كند شود، تعريف مي در او يافت مي» جودة الترکیب«
هذا العشق أعني االلتذاذ الشدید بحسن الصورة الجمیلة و «

المحبة المفرطة لمن وجد فیه الشمائل اللطیفة و تناسب 
: 1981، يصدرالدين شيراز( » األعضاء و جودة الترکیب

ها به  معيار زيبايي در عشق انسان ،بنابراين). 172 /7
داند كه در اين ميان دو  سه امر مياين يكديگر را 

با تعبير » جودة الترکیب«و » تناسب اعضاء«تعبير 
منظور از تناسب . خواني دارد هاي فرم هم زيبايي

تك اعضا است كه هر كدام  اعضا، كيفيت بصري تك
» جودة الترکیب«ظور از بايد متناسب و بجا باشند و من

چگونگي همنشيني و قرار گرفتن آن عبارت است از 
  .آنهااز تركيب  حاصلكنار هم و زيبايي  در اعضا

صدرا در ادامه معيارهاي ديگري هم به اين سه 
حسن « ،»اعتدال مزاج«از جمله  افزايد، ميمالك 
و » غنج« ،»تناسب حركات و افعال« ،»اخالق

لنفساني للشخص اإلنساني إذا لم هذا العشق ا« ؛»دالل«
یکن مبدؤه إفراط الشهوة الحیوانیة بل استحسان شمائل 
المعشوق و جودة ترکیبه و اعتدال مزاجه و حسن أخالقه 
و تناسب حرکاته و أفعاله و غنجه و داللة معدود من 
جملة الفضائل و هو یرقق القلب و یذکي الذهن و ینبه 

. )173 /7: همان( »ةالنفس علی إدراک األمور الشریف
عشق نفساني  ، اگر مبدأاين عبارت بر اساس

اعتدال  ،حسن تركيب ،استحسان شمائل معشوق
غنج  ،تناسب حركات و افعال ،حسن اخالق ،مزاج

 سبب ،افراط در شهوت حيوانينه  و دالل باشد
رقت قلب و پاكي ذهن و تنبه نفس براي ادراك 

 .امور شريفه خواهد شد

ست از صورتي خاص يا مزاج عبارت اـ 
 ةاثر تركيب عناصر چهارگان بركيفيت خاصى كه 

به اعتقاد صدرا از . شود اوليه با يكديگر پيدا مى
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تركيب عناصر صورتي جديد و متفاوت با صور 
. )74: 1379سجادي، (شود  عناصر حاصل مي

موجوداتي كه مزاجشان معتدل  صالحيت همچنين
ن درجات است براي دريافت فيض رباني كه هما

 .)503: همان( مختلف نفس است بيشتر خواهد بود
يك كيفيت جسماني  نيزاعتدال مزاج  ،به اين ترتيب

  . است كه مالك زيبايي فرم قلمداد شده است
تناسب حركات و افعال هم نمونة ديگري از ـ 
نمونة آن يعني  تر پيشظاهري است كه  تتناسبا

اعضا بجا  منظور از تناسب در. شد بيانتناسب اعضا 
بودن و مناسب بودن هر عضو نسبت به كل واحد 
است و در انسان هم مناسبت درست ميان حركات 

  .انسان، رفتار و اخالق واحدي را شكل خواهد داد
كه است  صورت و حالتي ،غنج هيئتـ 

گيرد و منشأ بهجت و لذت  معشوق به خود مي
توان گفت صدرا هيئت  تر مي به طور كلي. دشو مي

داند كه در اشيا موجب  را مالك زيبايي مي خاصي
   .شود بهجت و لذت مي

دالل نيز هيئت و صورتي است كه معشوق ـ 
 امامي(را برساند  گيرد تا معنا و پيامي به خود مي

  ).130: 1385جمعه، 
اي غنج و دالل در كنار هم را  تعبير دو كلمه

 ،اي دانست كه معشوق توان همان ناز و كرشمه مي
با اين حالت مليحانه به خود جذب  عاشق را

اين ناز و كرشمه همان حالتي است كه در . كند مي
هاي تاريخ هنر ايران، معشوق در آن  نگارگري

 .)286: همان(ست شده ا حالت به تصوير كشيده 
 ةدر حقيقت نگارگر در بين حاالت معشوق، هم

كند بلكه به دنبال حالت  حاالت وي را ثبت نمي
 ؛كه زيبا و منحصر به فرد استگردد  خاصي مي

در عين حال، . اين معيار زيبايي همان غنج است
هنرمند ميان حاالت زيبا و منحصر به فرد معشوق، 

داشته به دنبال حالتي است كه معنايي خاص نيز 
  .استكه معيار دالل در زيبايي فرمي  باشد

مالصدرا به طور كلي عشق را به دو دستة 

رده كه عشق حقيقي حقيقي و مجازي تقسيم ك
سپس  .همان محبت خدا و صفات افعال اوست
يكي  ؛كند عشق مجازي را به دو دسته تقسيم مي

عشق انساني يا نفساني يا عشق عفيف و ديگري 
او منشأ عشق عفيف را . عشق شهواني يا حيواني

هاي معشوق  لطافت نفس و استحسان زيبايي
  .)174ـ175/ 7: 1981صدرالدين شيرازي، ( داند مي

هاي زيبايي معشوق را تناسب  در اينجا مالك
حسن اشكال و نيكويي تركيب  ،اعتدال مزاج ،اعضا

العشق العفیف النفساني الذي ... «: كند معرفي مي
منشؤه لطافة النفس و استحسانها لتناسب األعضاء و 

: همان( » اعتدال المزاج و حسن األشکال و جودة الترکیب
عابير حسن اشكال جديد در ميان اين ت .)175/ 7

منظور اين تعبير نيز زيبايي ظاهري در . است
بحث عشق،  ؛ دراثر هنري است يتك اجزا تك

اجزاي اثر هنري همان اعضاي ظاهري و جسماني 
  .معشوق هستند

در همين مبحث صدرا دو تعبير ديگر را هم 
شناسي صورت  كند كه مرتبط با زيبايي استفاده مي

هاي زيبايي در  ز حكمتاو يكي ا. و فرم است
اطفال را مورد توجه قرار گرفتن و تربيت و 

هايي كه  از جملة آموزش. داند آموزش آنها مي
 توان به مي كند، ذكر ميمالصدرا ذيل اين مطلب 

 اشاره كرداشعار لطيف موزون و حكايات غريبه 
تعبير موزون براي شعر را  او .)173 /7: همان(

ر بودن شعر به كار براي نشان دادن قوت و برت
كه درمورد  برد و در تفسير خود نيز هنگامي مي

هاي  كند، وزن و قافيه را از زيبايي شعر صحبت مي
در نفي نظر كساني كه شعر  همچنين. داند شعر مي

آنچه  گويد مي، اند را به طور كلي مذموم دانسته
شارع مقدس از شعر نفي كرده تخيالت كاذب و 

شود نه صرف  ر مطرح ميباطلي است كه در اشعا
بلكه حتي وزن شعر  ؛وزن و قافيه و كالم موزون

داند كه مانند صفت عدالت  را يكي از فضائلي مي
از خصوصيات وحدت در مجموعه است و آن را 
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شايسته و در زمرة معاني بلند فضيلت و حكمت 
  .)284 /5: 1366، همو(داند  مي

در اين بيان تشبيه نظم شعري به عدالت در 
كه وجود عدالت چنانست كه ا امعه، به اين معناج

شود و از  در جامعه موجب تعالي جامعه مي
الهي است، توازن و نظم نيز براي  ةهاي جامع مالك

 ةنكت. تعالي آن ضرورت دارد به منظورهنر ديني 
صدرا نظم را مسبب . ديگر تعبير وحدت است

 ،عدالت در جامعه انندم ،داند وحدت اثر هنري مي
هاي  اين وحدت يكي ديگر از مالكو 

عواملي  ،بدين ترتيب. شناسي صدرايي است زيبايي
بخشند  از صورت و فرم كه به اثر هنري وحدت مي

  .شناسي صدرايي هستند نيز از اركان زيبايي
صفت غريب كه براي حكايات ذكر شده نيز 

ست كه امر ا اين تعبير بدان معنا. ديگر است يمالك
وده و با شگفتي و اعجاب همراه زيبا خارق عادت ب

هنگامي  ،الرئيس نيز معتقد است چنانكه شيخ. است
مند است،  هكه آدمي به چيزي كه از تركيب زيبا بهر

 كند زده تماشا مي دست يابد، آن را با ديدة شگفت
  .)65: 1392نژاد،  ؛ هاشم386: 1953ابن سينا، (

توان  همچنين صفت غريب در كالم صدرا را مي
تعبيري دانست كه در تاريخ هنر تحت عنوان  معادل
: 1385جمعه،  امامي( دشو زدايي مطرح مي آشنايي

هايي است كه  زدايي يكي از صفت آشنايي .)187
ها آن را مالك زيبايي براي فرم در اثر  فرماليست
  .)308: 1374احمدي، (دانستند  هنري مي

لیس «: نگارد در جاي ديگر مالصدرا چنين مي
الجمال ما یحّرک الشهوة، فإّن ذلک أنوثة مذمومة، المراد ب

و إّنما یعنی به ارتفاع القامة في االستقامة مع االعتدال في 
اللحم و تناسب األعضاء و تناصف خلقة الوجه، بحیث ال 

زيبايي آن نيست كه باعث  ؛ تنبوا الطباع عن النظر إلیه
 ةاين همان غريز. شود برانگيخته شدن شهوت مي

بلكه زيبايي عبارت است از قدبلندي . ستمذموم ا
قامتي به همراه اعتدال در حجم بدن و  و راست

اي كه  تناسب اعضا و تقارن آفرينش چهره به گونه

» كنند ها از نظر كردن به آن چهره اعراض نمي انسان
   .)182 /3: 1366صدرالدين شيرازي، (

در اين عبارت، چند تعبير ديگر به عنوان معيار 
ارتفاع القامه « تعبير. براي انسان آمده است زيبايي

قامتي و استواري  به معناي راست» في االستقامه
از » تسلط«جسم عنوان شده كه در هنر تحت عنوان 

هاي  بخش اثر و از جمله مالك هاي وحدت كيفيت
: 1393اوكويرك و همكاران، (زيبايي در فرم است 

تعادل به معناي م» اعتدال في اللحم«تعبير  .)54
بودن حجم بدن در چاق يا الغر بودن است و 

به معني تقارن آفرينش چهره » الوجه تناصف خلقة«
ه خط تقارني از وسط پيشاني رسم كچنان ؛است

عضاي سمت راست و چپ اكنيم، تقارن بين 
: 1392نژاد،  هاشم(صورت مشهود خواهد بود 

معيارهاي استوار بودن در ظاهر  ،بدين ترتيب). 144
سلط و تقارن و اعتدال در حجم نيز از ديگر يا ت

  .شناسي صدرايي هستند هاي ظاهري زيبايي مالك
اي ديگر هم در اين عبارت هست كه  اما نكته

 يتوان گفت هم معيار زيبايي است و هم معيار مي
اين معيار،  .ديگرهاي  ويژگيبراي مالك بودن 

 ةها از نگاه كردن به چهر عدم رويگرداني انسان
از نگاه صدرا خوشايند  ،به طور كلي. است فرد
جذابيت و عدم رويگرداني مخاطب را بايد  ،بودن

شناسي فرمي براي آثار  يكي از معيارهاي زيبايي
هر مالكي سبب شود  ،اين افزون بر. هنري دانست

و رويگردان نشود هم  ندمخاطب از اثر اعراض نك
تواند معياري براي زيبايي فرمي در اثر هنري  مي

هايي فرمي جسم را  صدرا هدف از زيباي. باشد
عدم رويگرداني مخاطبي دانسته كه با اين فرم 

ها شرط الزم  اين زيبايي از اين رو، ؛شود مواجه مي
هاي ديگر قابل مالحظه  هستند و اگر نباشند زيبايي

دهد كه  اين تعبير همچنين نشان مي .نخواهند بود
د و شرط كافي اصالت ندارن هاي فرمي ذاتاً زيبايي

  .جانبه نيستند براي زيبايي همه
داند  مالصدرا حركت را نيز مشمول زيبايي مي
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ك يو هماهنگي در حركت عالم را به حركت 
 ةاز نظر او محرك هم. كند تشبيه مي صندهرق

 ةتعالي است كه به وسيل باريذات موجودات 
آنها را به  ،اش در تمام ذرات عالم عشق جاري
كل عالم در اين حركت مانند . آورد حركت درمي

ي است كه در مواقع مختلف حركات ا ندهرقص
ش را به سرعت بدن اعضايگاه  ،مختلفي دارد
برخي گاه گاهي به آرامي و  ،دهد حركت مي

كه ظاهر عالم  در حالي. حركتند بي بدنش اعضاي
باطن عالم اهتزاز  ،در حال حركت و رقص است

رف و جمال يابد و به سمت غايات مختلف ش مي
 /4: 1366صدرالدين شيرازي، ( كند حركت مي

بنابراين چگونگي تغيير وضعيت متحرك در  .)420
ثير دارد و هماهنگي أزيبا يا زشت بودن حركت ت

هايي است كه از نظر صدرا  در حركت نيز از مالك
  .شود باعث زيبايي ظاهري و فرمي مي

به اعتقاد صدرا كمال و سعادت براي هر 
بدون  ،سيدن به اقتضاي ذاتي خويش استاي ر قوه

بنابراين . اينكه در اين مسير خلل و آفتي مانع شود
هاي ظاهري و فرمي  براي هر حسي، ادراك زيبايي

بخش و  اجسام كه مرتبط با آن حس باشد لذت
بينايي  ةبراي قو ،به طور مثال. آور خواهد بود كمال

دن شنوايي شني ةها، براي قو زيبايي نورها و رنگ
هاي  نواز و نغمه ت هماهنگ و گوشاصوا

آور، براي قوة المسه، ادراك كيفيت مزاجي  نشاط
هاي  چشايي طعم ةمعتدل و متوسط و براي قو

مناسب مزاج بدن موجب كمال و لذت خواهند 
هماهنگي  از اين رو .)126 /9: 1981 همو،( بود

در اصوات و زيبايي در نور و رنگ را نيز بايد به 
  . زيبايي در فرم اضافه كرد هاي مالك

  شناسانة محتوا در نگاه صدرا هاي زيبايي مالك. 3
هاي خود به كافي  بحث در بين مكررصدرا مال

كند و عباراتي  هاي ظاهري اشاره مي نبودن زيبايي
برد كه  به كار مي هاي انسان و اشيا را براي زيبايي

او . شد سازگار است ارائهبا تعاريفي كه از محتوا 

كند كه  عشق، تأكيد مي اتس از ذكر تقسيمپ
عاشق در عشق مجازي انساني چيزي وراي ظاهر 

در عشق [«: نويسد او مي. كند و حس را طلب مي
اكثر اعجاب و شيفتگي عاشق به ] مجازي انساني

چرا كه اين شمائل آثار  ،شمائل معشوق است
كه عشق  صادره از نفس معشوق هستند در حالي

ه مبدأ آن شهوت جسماني و حيواني آن است ك
طلب لذت حيواني است و اكثر شيفتگي عاشق در 
آن به ظاهر معشوق و رنگ و شكل اعضاي 

. چرا كه اين امور، جسماني و بدني هستند ،اوست
عشق انساني اقتضايش لطافت نفس و  ،بنابراين

كه اقتضاي عشق  كماالت نفساني است در حالي
ر مواقع مقارن حيواني نفس اماره است كه در بيشت

در اين نوع عشق قوة . با گناه و حرص به آن است
برخالف عشق  ،شود حيواني به كار گرفته مي

گيرد و نفس را  انساني كه نفس ناطقه را به كار مي
به شوق و ذوق و حزن و گريه و رقت قلب و 

عشق انساني چيزي باطن و مخفي . آورد تفكر مي
هاي دنيوي  لهطلبد تا نفس از مشغ از حواس را مي

  .)174 /7: همان( »منقطع شود
هاي  در جاي ديگر صدرا در بحث از خليفه

ها را به دو دسته تقسيم  الهي روي زمين، انسان
 ةدر اخالق رباني خودشان آين هكافاضل  ؛كند مي

كه فقط در حد امور دنيوي و  آنانحق هستند و 
الهي هستند و از  ةظاهري صنعت و هنر خليف

فنون ظاهري دنيايي و به تعبير اين  مرتبة فن و
 مالصدرا .گذارند تحقيق از مرتبة فرم، پا فراتر نمي

ترين مراتب خلفاي الهي  اين دسته را در پايين
  .)110 :1360همو، ( داند مي

توان  با استناد به متون مختلف مالصدرا مي
هاي مختلفي براي زيبايي غير  ها و شاخصه مالك

ه از اين ك توايي پيدا كردهاي مح فرمي يا زيبايي
/ 9: ؛ همان172ـ177/ 7: 1981همو، (قرار هستند 
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 وجود شمائل لطيف در انسان. 1

 حسن خلق در انسان. 2
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 و شهامتشجاعت . 7
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ها كه در همين  يكي از پرتكرارترين اين مالك
ود شمائل عشق بيان شده، وج در موردبحث 

اين تعبير چندين بار در . لطيف در معشوق است
 بخشدر آنها  ي ازبرخهاي صدرا آمده كه  بحث
  . شد گفتهفرم 

از آنجا كه صدرا عبارت شمائل لطيف را در 
كنار تناسب اعضا و اشكال آورده است، برخي از 

هاي ظاهري و  محققين مصداق آن را همان زيبايي
همان تناسب ظاهري  اند و در رديف فرمي دانسته

؛ 253: 1386حسيني سرايي و همكاران، (اند  آورده
اما برخي ديگر نيز اين زيبايي ) 150: 1386بابايي، 

بندي  هاي معنوي و باطني طبقه را در زمرة زيبايي
  .)129: 1385جمعه،  امامي(اند  كرده

ي كه از عبارت مختلف ياربردهاك تأمل دربا 
 ،ر صدرا آمدهجاي آثا شمائل لطيف در جاي

توان دريافت كه نظر دوم به مراد صدرا  مي
در جايي، لفظ شمائل را كنار  او. تر است نزديك

صفت و نعت، در معناي صفات الهي به كار برده 
در  .)34 /7: 1981صدرالدين شيرازي، (است 

جايي ديگر نيز اين تعبير را كنار محسنات و 
راتر از فضائل قرار داده كه هر دوي اين تعابير ف

توان  در جاهاي ديگر نيز مي. هستندشكل ظاهر 
  .معاني متفاوتي از اين عبارت برداشت كرد

براي كسي كه  گويد مياو در ادامة بحث عشق 
به مرتبة عشق حقيقي دست  ،نفسش تكامل يافته

پيدا كرده و نفسش به مرحلة عقل بالفعل 
هاي  صيرورت يافته است، اشتغال به صورت

و شمائل لطيفة بشري سودي  زيباي جسماني
: همان(ندارد چرا كه مقامش باالتر از اينها است 

اينجا شمائل لطيفه در عرض در  .)175
  .هاي جسماني به كار برده شده است صورت

به  را ي ديگر نيز شمائل انسانيا فقرهدر صدرا 
غرض «: گويد و مي دهد يمبدن انسان نسبت 

حبت اقصي در وجود عشق در ذات نفوس و م
ها و محاسن اجسام و نيكو  نفس به شمائل بدن

هاي مواد و اجرام بيداري از خواب  شمردن زيبايي
در جايي  .)78/ 2: همان(» غفلت و جهالت است

نيكويي معشوق با شمائلي كه در ظاهر نيز ديگر 
رديف آورده شده و  شود هم بدن معشوق ديده مي

» انهمي في ظواهر ابدئتراشمائل ها التي ي«عبارت 
  .)309: 1354همو، (است  ار رفتهكبه 

مورد شمائل لطيفه  در تر پيش اما عبارتي كه
صدرا در . كند بندي مي اين موارد را جمع ،شد ذكر

گويد در عشق انساني شيفتگي  اين عبارت مي
خاطر شمائل لطيفة معشوق است ه عاشق بيشتر ب

شود  كه اين شمائل از نفس معشوق صادر مي
و مشخص است كه منظور ) 7/174 :1981همو، (

نه شكل و تناسب  ،افعال و صفات نفساني است
همچنين در ادامه، اين نوع زيبايي را در . ظاهري

ي كه در عشق حيواني وجود دارد ا مقابل زيبايي
دهد و شيفتگي عاشق در اين عشق بيشتر  قرار مي

  .ستا رنگ و شكل اعضاي او ،به ظاهر معشوق
شود كه منظور صدرا  بدين ترتيب مشخص مي

هاي غير فرمي معشوق است  از شمائل لطيفه زيبايي
اما در  .كند كه در رفتار و اخالق او ظهور پيدا مي

گاه  صدرا هر ،شد گفتهمورد معاني ديگري كه 
شمائل را در مورد انسان تنها به كار برده مرادش 

كه لفظ لطيف كنار  ظاهر جسماني است اما هنگامي
ي زيباي غير جسماني ها يويژگرش آن آورده منظو
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با نگاه ظاهري مشاهده  ها يويژگاست كه البته اين 
» يترائي في ظواهر ابدانهم«عبارت . شوند مي

ها و  متضمن اين مطلب است كه برخي ويژگي
رفتارهاي ظاهري در معشوق هست كه داللت بر 

 توان يم و با مشاهدة ظاهر كند يمهاي باطني  زيبايي
همچنين در جايي . هاي باطني پي برد يبه آن زيباي

كه شمائل لطيفه را بشري دانسته و عقل بالفعل را 
ضرري به  نيزها دانسته است  نياز از اين زيبايي بي

رساند چرا كه عقل بالفعل در مرحلة  اين نتيجه نمي
هاي  عشق حقيقي است، در صورتي كه زيبايي

 باطني كه شمائل لطيفه مصداق آن است مربوط به
  .عشق مجازي انساني است

مهم  چنانزيبايي شمائل لطيفه نزد مالصدرا 
جلد هفتم  است كه چندين بار طي چند صفحه از

 هاي چندين بار در كنار مالك ،تكرار شده اسفار
آمده و حتي يك بار به تنهايي و به عنوان  ديگر

به  .تنها مبدأ عشق لطيف انساني ذكر شده است
خواهد فقط يك معيار اگر صدرا ب ،عبارت ديگر

براي زيبايي انساني كه مبدأ عشق انساني است 
آن معيار نيكو شمردن يا استحسان  ،ارائه دهد

  .)172 /7: همان(شمائل لطيف در معشوق است 
از تعابير ديگري كه اهميت زيبايي محتوايي را 

دهد تعابير  هاي فرمي نشان مي در كنار زيبايي
. است» ات طيبهنغم«و » موزونه ةاشعار لطيف«

صدرا آموزش اين موارد را در تربيت  گفتيمكه چنان
الفاظ لطيفه و  .)173/ 7: همان(داند  انسان مفيد مي

هاي محتوايي را براي  طيبه در اين دو تعبير، مالك
طيب صفتي قرآني است . كنند زيبايي هنر تعيين مي

به معناي چيزي كه هم حواس و هم نفس از آن 
. يض آن هم صفت خبيث استنق ؛برند لذت مي

پسند و همچنين به  طيب به معناي دلچسب و طبع
: 1371قرشي، (رود   يبه كار ممعناي پاك و حالل 

 هاي فرمي و هم هم به زيبايي از اين رو) 257/ 4
  .هاي محتوايي اشاره دارد زيبايي به

شعر ابعاد  ازهمچنين صدرا در بحث 
كرده ح هاي محتوايي را مطر تري از مالك مفصل

كه صدرا  گفتيمفرم در شعر از بحث هنگام . است
دليل نهي شريعت در مورد برخي اشعار را 

آنچه كه «: گويد او مي. داند مضامين باطل آنها مي
نمايد تخيالت كاذبي است كه  شعر را مذموم مي

شود و مبالغاتي كه بدون  باعث رغبت و ترس مي
ا نهي صداقت و دور از حقيقت، انسان را ترغيب ي

كلماتي كه مشتمل كه  در حالي ،كند از كاري مي
در قالب نظم و و بر مقاصد صحيح و درست 

بدون مبالغه باشد، اين نظم شعري بر زيبايي و 
و تا هنگامي كه شعر با  افزايد كمال آن كلمات مي

تخيالت باطل ممزوج نشده باشد ضرري نخواهد 
  .)284 /5: 1366 صدرالدين شيرازي،(» داشت
همچنين شعر را به طور كلي به دو دسته  او

كالم منظومي كه يكي از اوزان  ؛كند تقسيم مي
و گاهي  است عروضي را دارد و داراي قافيه

ها و گاهي نيز  ها و موعظه مشتمل بر حكمت
دستة دوم . هاي باطل است بافي مشتمل بر خيال

كالم خيال انگيزي است كه مؤثر در قبض و بسط 
اند به باطل ترغيب يا از حق تو نفس است و مي

مزاياي شراب باب در  هك مانند شعري ،نهي كند
آن كند در نوشيدن گفته شود و انسان را ترغيب به 

صدرا دستة . حاليكه كذب آن سخن آشكار است
بخش دوم از دستة  همچنين ،داند دوم را مذموم مي

يكي از  او. هاي باطل بافي خيال ييعن را، اول
اي خوب شعري را مدح پيامبر ه مصاديق مضمون

داند  مي  و صالحان امت اسالمي )ع(و اهل بيت 
يكي از معيارهاي زيبايي  بنابراين .)286: همان(

محتوايي عدم تخيل باطل در هنر است و شاخصة 
تخيل باطل هم آن است كه اثر هنري ترغيب به 

  . كند باطل يا نهي از حقيقت و معروف مي
اي كه صدرا  ارهاي هفتگانهبا نگاهي دوباره به معي

 ،براي زيبايي معشوق در عشق لطيف ذكر كرد
توان  معيارهاي ديگري هم براي زيبايي باطني مي

در آن عبارت صدرا مبدأ عشق را ديديم كه . يافت
اعتدال  ،نيكويي تركيب ،نيكو شمردن شمائل معشوق

تناسب حركات و افعال و ناز و  ،حسن اخالق ،مزاج
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  .) 173 /7: 1981، همو(د ندا ميكرشمة او 
تعبير اعتدال مزاج را اگر كيفيت جسماني 

اما  ،اخالط بدن در نظر بگيريم زيبايي فرم است
اخالقي ناشي از اعتدال مزاج در  اتثيرأاگر ت

توان در  انسان را در نظر بگيريم اين تعبير را مي
هاي زيبايي معنوي و غير فرمي هم  مالك
  .)129: 1385ه، جمع امامي( بندي كرد طبقه

تعبير حسن اخالق معيار ديگري براي زيبايي 
توان  محتوايي در انسان است كه با مالحظاتي مي

. آن را به آثار هنري به طور عام نسبت داد
همچنان كه انسان صورت «: نويسد مالصدرا مي

ظاهري دارد كه زيبايي و حسن آن به حسن 
تي تك اعضا و اعتدال آنها وابسته است و زش تك

. شود برخي از اعضا باعث زشتي مجموعه مي
همچنين صورت باطني انسان اركاني دارد كه براي 
حسن خلق بايد همگي آن اركان نيكو شوند و اين 
اركان چهار قوة علم و غضب و شهوت و عقل 

او  .)88 /9: 1981صدرالدين شيرازي، (» هستند
در ادامه اعتدال در قوة علم را به توانايي ادراك 

ين صدق و كذب در اقوال و اعتقادات و ب
و  كند تعريف ميشناسايي اعمال زيبا و قبيح 

اعتدال در قواي شهوت و غضب را به نگهداري 
تحت ضوابط و قواعد شريعت و حكمت و  هاآن

اعتدال قوة عقل و عدل را به توانايي نگهداري قوة 
  . غضب و شهوت در چارچوب دين

 و تفريط هر همچنين براي حد افراط مالصدرا
توان  رد كه مياشم ي را برميهاي يويژگيك از اين قوا 

به طور . آنها را مالك زيبايي يا زشتي اخالقي دانست
مثال اعتدال قوة غضب، شجاعت و شهامت است كه 

افراط در اين قوه موجب  از اخالق پسنديده است،
كبر و عجب و تفريط در آن سبب صفاتي  ،تهور

در مورد قوة شهوت . شود همچون ترس و ذلت مي
عفتي و  اعتدال آن عفت است و افراط در آن سبب بي

از اعتدال قوة عقل و . شود تفريط موجب خمودي مي
د و از افراط شو عدل نيز تدبير و اتقان رأي حاصل مي

در آن مكر و نيرنگ و از تفريط در آن حماقت و 

 .)89ـ91/ 9 :همان(شود  كودني حاصل مي

ن گفت حسن اخالق از توا بنابراين مي
ظاهري است كه  هاي زيبايي محتوايي و غير مالك

انسان با ديدن اين حسن خلق معشوق، واجد عشق 
مالك شناخت . شود لطيف و عفيف انساني مي

 ،حسن خلق، اعتدال در هر چهار قوة غضب
يك از  اعتدال در هر وعلم و عقل است  ،شهوت

ي اخالقي ها اين چهار قوه خود منشأ و مبدأ ويژگي
هاي اخالقي و  پسنديدة ديگر است و همة زيبايي

  .گردد محتوايي به اعتدال در اين چهار قوه برمي
در مورد عشق مجازي  ها يويژگهر چند اين 

انساني به انسان ديگر است اما با توجه به نكاتي 
ة آثار هنري همتوان اين اعتدال چهارگانه را به  مي

عشق عفيف طي  تسري داد چرا كه از نظر صدرا
عاشق تصوير  آن،دهد كه در طي  يندي رخ ميافر

 در نتيجه، .سازد تمثيلي معشوق را براي خود مي
توان به عنوان اثر هنري  تصوير تمثيلي معشوق را مي

شناسانه  ييعاشق در نظر گرفت كه همانند متني زيبا
: 1385جمعه،  امامي(گيرد  مورد بررسي قرار مي

توان گفت  آثار هنري مي همة ارة، درببنابراين .)146
د كه با اعتدال قواي مخاطب اثر نبايد به نحوي باش

براي قوة علم، اثر هنري  ،به طور مثال. سازگار باشد
بايد تميز مشخص بين حق و باطل داشته باشد و 

براي قوة غضب و . هم نياميزد درحق را با باطل 
شهوت بايد حد و حدود شريعت را در تحريك 

رعايت كند تا موجب تهور يا ترس براي مخاطب 
عفتي و خمودي براي قوة شهوت  غضب و بي

مالك زيبايي محتوايي در اثر هنري . دشومخاطب ن
اين است كه  نيز براي اعتدال قوة عقل و عدل

موجب تقويت مكر و نيرنگ يا موجب حماقت و 
با وجود چنين صفاتي در . كودني در مخاطب نشود
ر زيبايي محتوايي دارد و يك اثر هنري، آن اث

هاي فطري خويش  مخاطب آن را مالئم با ويژگي
  .رداشم بيند و آن را زيبا مي مي

 بابرد كه  مالصدرا صفاتي را براي انسان نام مي
. آيد زيبايي و عشق در انسان به وجود مي ةمشاهد
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اين صفات كمالي غير ظاهري و غير جسماني 
هاي محتوايي  در زمرة زيبايي از اين روو  هستند
او معتقد است كساني كه طبع . دنشو بندي مي دسته
ذهن صاف و نفس رحيمه دارند  ،قلب لطيف ،دقيق

ي از عشق مجازي و عالقه به شان خال زندگي
نحن لم نجد أحدا ممن له قلب «: زيبايي نبوده است

لطیف و طبع دقیق و ذهن صاف و نفس رحیمة خالیا عن 
صدرالدين (» هذه المحبة في أوقات عمره

او معتقد  ،به عبارت ديگر .)173 /7: 1981شيرازي،
است اين صفات با زيبايي و ادراك آن هماهنگي 

اين صفات نيز موجود  باشد،جا زيبايي  دارند و هر
درك زيبايي ظاهري نياز به وجود . د بودنخواه

دقت در طبيعت و ذهن انسان دارد و از طرف ديگر 
دقت طبع خوبي نيز  هاي اهل هنر و زيبايي امت
در مورد لطافت و رقيق بودن قلب، صاف . دارند
انتظام ذهن و صفت رحمت در نفس انسان  ،بودن

  .دو طرفه وجود دارد ةنيز اين رابط
كل  ،مالصدرا در بحث از زيبايي در حركت

كند كه در مواقع  ي تشبيه ميا رقصندهعالم را به 
 مياز نظر او هنگا. مختلف حركات مختلفي دارد

كه ظاهر عالم در حركت و رقص است باطن آن 
حسب اينكه حركت طبيعي باشد  اهتزاز يافته و بر

يا نفساني يا عقالني، غايات اين رقص و اهتزاز در 
در نهايت، اين . شرف و جمال متفاوت خواهد بود

سلسله غايات و حركات به غايت آخر خود يعني 
در  وا .)420 /4: 1366همو، (رسد  الهي مي أمبد

رقص و  با عنوان اين عبارت حركت را براي ظاهر
چه  هر. كند عنوان اهتزاز مطرح مي بابراي باطن 

تر باشد  غايت حركت براي باطن عالم، عالي
حركت و اهتزاز باطن بيشتر به سمت زيبايي مطلق 

عالي بودن غايت حركت  از اين رو ،خواهد بود
  .هاي محتوايي براي زيبايي است نيز از مالك

شناسـي   ارتباطات فرم و محتوا در زيبـايي . 4
  صدرايي

نظر از اينكه خود محتوا مهم و برجسته  صرف

باشد، ارتباط فرم و محتوا براي متفكران 
از . شناس از اهميت خاصي برخوردار است ييزيبا

با طرفداري از  1»ناندا كوماراسواميآ«يك سو 
ت و معرف ،اي به رابطة بين زيبايي محتوا، در مقاله
هنر يك فضيلت «و معتقد است  كردهفضيلت توجه 

عقالني است نه يك واقعيت فيزيكي، زيبايي 
 بايست با معرفت و نيكي مرتبط باشد و دقيقاً مي

همين ارتباط و اتصال است كه به آن جذابيت 
از طرف  .)323: 1384دهقان، به نقل از ( »بخشد مي

ثر هنري برخي متفكران، محتوا را در زيبايي ا ،ديگر
و معتقدند اصل، وحدت و  دانند يمثير أت بي

آنچه « ،به طور مثال. هماهنگي فرم و محتوا است
در شعر اهميت دارد صدق يا كذب احساسي كه 
بيان مي شود نيست بلكه شيوة مناسب يا نامناسب 

در عكس «يا ) 112: 1383 گراهام،( »بيان آن است
يي انگيز آنچه اهميت دارد صحت باورها خيال

كند  نيست كه آن عكس در مورد موضوع ايجاد مي
اي  بلكه مهم، هماهنگي دروني بين موضوع و نحوه

نما آن را  انداز يا واقع است كه عكس به طرزي غلط
كند، به تعبير ديگر، مهم، هماهنگي فرم و  ارائه مي

  .)111: همان(» محتواست
هايي كه براي زيبايي فرم و محتوا  با مرور مالك

توان دريافت كه جدا  ر جداگانه ذكر شد ميبه طو
هاي فرمي و محتوايي از همديگر بسيار  كردن مالك

 هشد هاي فرمي اشاره مالك بيشتر. مشكل است
هاي محتوايي هستند و  اي براي زيبايي مقدمه

هاي  هاي محتوايي ريشه در زيبايي بسياري از زيبايي
ترين  اين ارتباط فرم و محتوا برجسته. ظاهري دارند

شناسي صدرايي است كه با مبحث  اصل در زيبايي
 ةتشكيك در وجود كه از اركان حكمت متعالي

  .خواني دارد مالصدرا است نيز هم
در بررسي مالك اعتدال مزاج كه  ،به عنوان مثال

توان گفت  صدرا براي زيبايي معشوق ذكر كرده مي
نشيني اخالط چهارگانه  اين اعتدال از تركيب و هم

                                                                                
1. Ananda Coomaraswamy 
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هاي  شود و تا بروز ويژگي م شروع ميدر جس
مالك مهم ديگري كه صدرا . يابد اخالقي ادامه مي

در » شمائل لطيف«وجود  هآن تأكيد كرد رب مكرراً
چه زيبايي باطني است اما  معشوق است كه اگر

حركات و رفتارهاي ظاهري  به واسطةدريافت آن 
دالل هيئت  ،هاي فرمي ين در زيباييچنهم. است

 ظاهر معشوق است كه حامل پيامي خاصي از
هاي  ييدر دالل هم زيبا از اين رو. خاص باشد

  .فرمي و محتوايي در هم آميخته است
هذا العشق أعني االلتذاذ «: همچنين در عبارت

الشدید بحسن الصورة الجمیلة و المحبة المفرطة لمن 
وجد فیه الشمائل اللطیفة و تناسب األعضاء و جودة 

اگر ) 172 /7: 1981الدين شيرازي، صدر(»  الترکیب
شمائل لطيف را زيبايي محتوايي در نظر بگيريم و 
تناسب اعضا را زيبايي فرم، آنگاه تعبير نيكويي در 

توان زيبايي در  را مي» جودة التركيب«تركيب يا 
: 1385جمعه،  امامي(ارتباط فرم و محتوا دانست 

استحسان شمائل «: و نيز در اين عبارت) 160
معشوق و جودة ترکیبه و اعتدال مزاجه و حسن أخالقه ال

) 173: همان( »و تناسب حرکاته و أفعاله و غنجه و داللة
كه تناسب حركات و افعال در كنار حسن اخالق 

توان حركات را مقدمة افعال و  مي ،اند به كار رفته
افعال را مقدمة اخالق انسان دانست و بدين 

ه باطن و از فرم ترتيب باز هم حركت از ظاهر ب
  . شود تا محتوا ديده مي

ها آن  دليل ارتباط فرم و محتوا در اين مثال
الظاهر عنوان الباطن و «است كه صدرا معقد است 

او . »الصورة مثال الحقیقة و المجاز قنطرة الحقیقة
عشق عفيف انساني نفس را از جميع «: گويد مي

برد كه  هموم دنيايي به سمت يك هم واحد مي
تياق به رؤيت جمالي انساني است كه در آن اش

وجود اي از آثار جمال و جالل الهي  بخش و نمونه
شود خداوند براي خلق  و همين باعث مي دارد

كند كه مراد از  اهللا بگويد و فرقي نمي انسان تبارك
اين خلق، صورت كامل ظاهري انسان باشد يا نفس 

و  ناطقة انسان، چرا كه ظاهر، نشانة باطن است
صورت، مثالي از حقيقت اشيا است و بدن انسان و 

ست با نفس و صفات آن مطابقت دارد ا آنچه در آن
: همان(» و مجاز گذرگاهي است به سوي حقيقت

هاي فرمي و  بنابراين از نظر صدرا زيبايي .)174
  .اند محتوايي به صورت تشكيكي به هم پيوسته

ها  ندر مورد ارتباط زيبايي انسا لمتألهينصدرا
اين بحث  مكملبا فضائل نفساني بياني دارد كه 

ها در بيشتر  او معتقد است زيبايي انسان. است
زيرا  ،موارد داللت بر فضيلت نفساني آنها دارد

ي كه نورانيت نفس به كمال خويش برسد مهنگا
كند و از همين  اين اشراق به بدن نيز سرايت مي

نة شود چهره و چشم آيي جهت است كه گفته مي
است كه آثار  دليلباطن انسان هستند و به همين 

: شود شادي و غم در ظاهر انسان نمايان مي ،خشم
إّن الجمال في األکثر یدّل علی فضیلة النفس، ألّن نور «

النفس إذا تّم إشراقه، تأّدی إلی البدن، فالمنظر و المخّبر 
کثیرا ما یتالزمان و لذلک عّول أصحاب الفراسة في معرفة 

الوجه و العین : ارم النفس علی هیئات البدن، و قالوامک
مرآة الباطن، و لذلک یظهر فیه أثر الغضب و السرور و 

  .)3/181: 1366صدرالدين شيرازي، ( » الغم
ه آوردباره  او در ادامه شواهد ديگري نيز در اين

در حديث كند كه آنجا كه  اشاره مياز جمله  است،
رويان  زد خوبنيكويي را ن«نبوي آمده است 

كه  هنگامي«شود  يا در فقه گفته مي» بجوييد
درجات نمازگزاران برابر باشد، آن كسي كه در ميان 

تر است به امامت نماز سزاوارتر  چهره آنها خوش
َو زاَدُه َبْسَطًة ِفي « قرآن كريم ةيا در اين آي »خواهد بود

و  كه رشد يافتن علم )247: بقره( »اْلِعْلِم َو اْلِجْسِم 
دال بر اين  يهمگجسم در كنار هم ذكر شده، 

است كه صفات ظاهري و باطني در ارتباط با 
توان به  يكديگرند و از شناخت يك ساحت مي

 شناخت خصوصياتي از ساحت ديگر نيز رسيد
  .)182/ 3 :1366صدرالدين شيرازي، (

» تلويح استناري«عنوان  بامالصدرا در فصلي 
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د اين حركت از وجه به ، در موراسفاردر جلد دوم 
كند و تمام  هاي عالم بحث مي كنه در زيبايي

شود سايه و  كه در اين عالم يافت ميرا حقايقي 
داند كه آنها نيز همگي  هايي از عالم اعلي مي تمثال

شوند كه همان  و منبع جمال ختم مي  به نور قيومي
از  ،)77 /2: 1981، همو( وجود مطلق الهي است

هاي مادي همه  و زيبايي  اي جسميه لذت اين رو،
ها و تصويرهاي فضائل عقلي در عالم اعلي  صورت

هستند و حقيقت مستقلي ندارند بلكه مانند سرابي 
  .)80/ 2: همان(پندارد  تشنه آب ميفرد هستند كه 

صدرا پس از اينكه با قاعدة امكان اشرف، 
كماالت اين دنيا را و وجود موجودات متعالي 

ها را نيز از اين  ها و رايحه نغمه ،كند اثبات مي
داند و معتقد است اگر چه  قاعده مستثني نمي

انقسام ، تضاد از نظروجود اين كيفيات در اجسام 
و استحاله داراي نقص است ولي وجود آنها در 
نفس خالص و مبرا از نقوص است و وجود 

ها نيز چنين است و  عقالني اين اصوات و رايحه
تري  در افالك به نحو عالينغمات  در نتيجه،
  .)177 /8 :همان( تحقق دارند

بنابراين از نظر صدرا فرم و محتوا دو حقيقت 
جدا از هم نيستند بلكه محتواي يك اثر، حقيقت 

شود و از  برتري است كه در وجود هنرمند نازل مي
مرتبة عقل و خيال به عالم ماده و حس آورده 

 او. گيرد ميشود و شكل يا فرم ظاهري به خود  مي
در تحليل وحي به انبيا، چگونگي اين نزول را شرح 

چند عظمت وحي قابل مقايسه با هيچ  هر. داده است
ولي مراتبي كه صدرا براي نزول  نيستاثر هنري 
پيوستگي فرم و محتوا را اثبات  هم كند به ذكر مي

او معقتد است صورتي ملكوتي در نفس نبي . كند مي
 ل وحي و حامل آن به باطن اوشود كه مثا منطبع مي

شود و  سپس قوة حس ظاهر به باال جذب مي. ستا
صورتي غير منفك از آن معنا براي او تمثل پيدا 

صورتي كه مانند خواب و خيال بريده از  ،كند مي
سپس حقيقت ملك به صورت . معنا نيست

فانطبع في فص « :كند محسوس براي او تمثل پيدا مي
لکوت و صورة الجبروت فکان یتشبح نفسه النبویة نقش الم

له مثال من الوحي و حامله إلی الحس الباطن فینجذب قوة 
الحس الظاهر إلی فوق و یتمثل لها صورة غیر منفکة عن 
معناها و روحها الحقیقي ال کصورة األحالم و الخیاالت 
العاطلة عن المعنی فیتمثل لها حقیقة الملک بصورته 

در اين كالم مشخص  .)27 /7: همان( »المحسوسة
است كه فرق وحي با ديگر خياالت بشري در اتصال 
فرم و محتواي آن از حس تا عقل است و تعالي 

در . ها و كرامات است الهام ازعقلي وحي متفاوت 
توان دريافت كه هر اثر هنري از نظر صدرا  مي نتيجه

نزول محتواي برتري است كه به مرتبة حس رسيده، 
نها در مرتبة خيال متصل هنرمند خواه اين محتوا ت

باشد كه قابل اوهام و خياالت باطل است و خواه 
  .نزول حقايق برتر عالم اعلي باشد

 نيزهاي ظاهري و فرمي را  صدرا زيبايي
داند و  هاي مراتب باالتر مي يافتة همان زيبايي تنزل

معتقد است در وجود انسان هويت نوري از 
 ،كند ل ميمراتب روحاني و عقلي خود نزو

كند و در قالب  تكثر پيدا مي يابد، يمكدورت 
اعضا و اشكال متناسب و اخالط مالئم صورت به 

گيرد و به همين سبب است كه به حسن  خود مي
  .)309: 1354، همو(شود  و جمال منتسب مي

اين نزول زيبايي در نگاه صدرا از آنجا نشأت 
سنخ گيرد كه زيبايي را همچون همة كماالت، از  مي

 با نظر بهو ) 340 /6: 1981همو، (داند  وجود مي
تشكيك در وجود، تمايز موجودات عالم را به 

محتواي يك  از اين رو،. داند شدت و ضعف مي
اثر هنري در نفس هنرمند علت و وجود برتري 

شود  است از آنچه در خارج و ظاهر فرمي ايجاد مي
با  ، امادهاي كمالي آن را دار ويژگي در نتيجهو 

هاي حسي و جسماني ظاهر شده است،  محدوديت
  .بعد از آنكه در خيال هنرمند فارغ از ماده بود

توان نتيجه گرفت كه  از مطالب ذكرشده مي
صدرا معتقد است عالم وجود همه نزول مراتب 
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جمال هستند كه از جمال مطلق الهي سرچشمه 
گيرند و مرحله به مرحله از عالم عقول الهي تا  مي

چه  هر از اين رو،. كنند ة حس تنزل پيدا ميمرحل
تر شويم با وجود  به منبع وجود و جمال نزديك

بنابراين . شديدتر و زيباتري مواجه خواهيم بود
هاي زيبايي از نگاه صدرا  يكي ديگر از مالك

 ؛الوجود و شدت وجودي است نزديكي به واجب
تر و شديدتر باشد موجود  چه وجود كامل هر

چه از عالم حس و ماده باالتر  كه هر زيباتر است
  . شود رويم اين شدت وجودي بيشتر مي

هاي محتوايي از  زيبايي توان گفت در نتيجه مي
نظر صدرا شديدتر است اما بايد توجه داشت كه 
او به محتوايي كه جدا از فرم اثر هنري باشد اشاره 

توان گفت معتقد است اين  نكرده يا حداقل مي
 از اين رو،. كند ظهور پيدا نمي زيبايي در جسم

هاي محتوايي بايد اين وجود  براي ظهور زيبايي
و در هر مرحله شكل  ودمرحله به مرحله نازل ش
هاي همان مرتبه را به خود  و تناسبات محدوديت

 هر پس. يدآبه قالب حس و ماده در بگيرد تا نهايتاً
تر باشد صعود به  چه وجود خود هنرمند كامل

و هنر او هم  تر سادهتر زيبايي برايش مراحل باال
تر خواهد بود و اگر چنين نباشد هنر وي  متعالي

ماند و در زندان  در حد خياالت و اوهام باقي مي
  .شود فرم محبوس مي

هـاي   هاي فرمـي بـر زيبـايي    ثير زيباييأت. 5
  محتوايي

هاي  مالصدرا معتقد است زيبايي ،كه ذكر شدچنان
او . دوطرفه دارند ةرابطظاهري با صفات اخالقي 

كند كه ترويج علوم و هنرها در ميان يك  اشاره مي
امت باعث ترويج صفات حسنة اخالقي در ميان 

اين  ،از طرفي .)172 /7 :همان(شود  آنها مي
هاي محتوايي هستند  ت حسنة اخالقي، زيبايياصف

هاي فرمي در وجود انسان  كه ناشي از زيبايي
هاي  مشاهدة زيبايي ،مثالبه طور . اند شكل گرفته

پاكي ذهن و لطافت  ،ظاهري موجب دقت نظر

گيري صفات كمالي  شود و در شكل قلب انسان مي
  . ثر استؤدر انسان م

از نظر صدرا هدف نهايي از  افزون بر اين،
هاي ظاهري تنبه و  عشق و محبت به زيبايي

بيداري از خواب غفلت و جهالت است و عشق 
عالئق جسماني  ةنسان را از مرتبها ا به اين زيبايي

و به سمت محاسن روحاني و  ندك يمخارج 
 ،)78 /2: همان(دهد  فضائل عقالني حركت مي

گيري عشقي  هاي ظاهري سبب شكل يعني زيبايي
شود كه آن عشق موجب رسيدن انسان به  مي

  .هاي محتوايي است فضائل اخالقي و زيبايي

ي بـا  هاي فرمـي و محتـواي   ارتباط زيبايي. 6
  اسماء الحسني

الوجود است و اين  واجب زيبايي مطلق از آنِ
زيبايي از طريق زيبايي اسماء و صفات قابل 

وهللا «: فرمايد خداوند مي هكچنان ؛شناسايي است
زيبايي  .)180 :اعراف( »أسماء الحسني، فادعوه بها

 شود و يازل ممطلق الهي از طريق اسماء حسني ن
ابد و هر قدر وجود ي در وجود خالئق بروز مي

  . برتر باشد بازنمايي اين صفات بيشتر خواهد بود
 قرآنصدرا در تفسير خالفت الهي انسان كه در 

يك از افراد بشر چه ناقص چه  هر«: گويد مي ،آمده
كامل به قدر كمال انساني خود نصيبي از خالفت 

هم افاضل و هم اراذل، خلفاي . الهي برده است
هاي  ستند، اما افاضل يا انسانالهي در زمين دنيا ه

كامل، مظاهر زيبايي صفات حق تعالي هستند در 
كه اراذل يا  در حالي... شان آينة اخالق رباني

تر، تنها زيبايي  هاي عادي در مراتب پايين انسان
صنايع و بدايع الهي را در آينة حرفه و صنعت خود 

  .)110: 1360صدرالدين شيرازي، (» خالفت دارند
عبارت صدرا حتي صنايع دستي و  در اين

خياطي و بنايي را هم به ، نانوايي مانندهايي  حرفه
دهد و معتقد است خداوند  الحسني ربط مي سماءا

صنعتگر به استقالل است و انسان اين صنايع را به 
همچنين در عبارتي . دهد خالفت الهي انجام مي
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ريشه و علت  ،ديگر اسماء حسني الهي را اصل
: 1366همو، (داند  حقايق ممكنات ميهمة صور 

هاي فرمي و  همة زيبايي ،بنابراين). 324 /2
اين زيبايي . گردد محتوايي به اسم جمال الهي برمي
ديگر الهي نيز  ياز طريق وجود صفات و اسما

هاي  مالك ،در حقيقت. قابل شناسايي است
خاصي كه در زيبايي فرمي ذكر شد همه به صفاتي 

هاي  مالك ،به عنوان مثال. گردند از خداوند برمي
 ،مقدر ،هماهنگي و اعتدال به صفت عادل ،تناسب

زدايي  گردد يا آشنايي مصور و مزين خداوند بازمي
گردد كه  در زيبايي به اين صفت از خداوند بازمي

كل يوم هو « :فرمايد در وصف خداوند مي نآقر
هاي  در مورد زيبايي). 29 :الرحمان( »في شان
توان حسن اخالق  هم به عنوان نمونه ميمحتوايي 
هاي كامل ناشي از  حسن اخالق انسان ؛را نام برد

الهي است و با اين اخالق رباني مظهر ي اسما
  . صفات زيباي حق تعالي هستند
شود كه از نگاه صدرا  بدين ترتيب مشخص مي

نزول اسماء حسني الهي ة هاي عالم همه ساي زيبايي
بت مرتبه و شدت است و هر موجودي به نس

وجودي خويش آينة ظهور زيبايي صفات الهي 
هاي عادي در مراتب   ناين زيبايي در انسا. است

يابد  پايين وجود فقط در صنعت و حرفه ظهور مي
شان مظهر  هاي كامل در اخالق رباني اما انسان

سماء الحسني را اصفات حق تعالي هستند و زيبايي 
  .دهند خود تجلي ميوار به قدر منزلت وجودي  آينه

  گيري بحث و نتيجه
هاي متنوعي را براي زيبايي  مالصدرا مالك
ها  برخي از اين مالك. كرده استموجودات ذكر 
ظاهري و جسماني  ،هاي حسي ناظر به كيفيت

هاي فرمي زيبايي گفته  است كه به اين دسته مالك
حسن تركيب اجزا با يكديگر، اعتدال  .شود مي

آور، هيئت  يئت خاص بهجتمزاج در انسان، ه
حامل پيام خاص، تناسب حركات و افعال انساني، 
تناسب تك تك اجزاء، وجود وزن در كالم، 

زدايي و  آشنايي، ها، غرابت وحدت در كيفيت
نوآوري، تسلط و استواري، اعتدال در اندازه و 
حجم، تقارن در شكل، جذابيت ظاهري و عدم 

م بودن رويگرداني، هماهنگي در حركت، مالئ
رنگ و نور و هماهنگي در اصوات از جمله 

  .شناسي صدرايي است هاي فرمي زيبايي مالك
دستة ديگر از مالك هايي كه صدرا براي 

 روند يمكند از حس و ظاهر فراتر  زيبايي ذكر مي
ها و محاسن باطني موجودات داللت  و بر ويژگي

وجود شمائل لطيف در  مانندهايي  مالك. دنكن مي
حسن خلق انساني، اعتدال و پرهيز از  انسان،

افراط و تفريط، تميز درست بين حق و باطل، 
تدبير و اتقان رأي، عفت، غيرت و حيا، شجاعت 
و شهامت، پاك و حالل بودن شيء، عدم وجود 
تخيالت باطل در كالم، دقت طبع، رقت و لطافت 
قلب، صافي ذهن، رحيم بودن نفس انسان، وجود 

كت و كمال و شدت غايت عالي براي حر
هاي محتوايي هستند كه  وجودي، همه زيبايي

  .كرده استصدرا به آنها اشاره 
دو دسته اين شناسي صدرايي  اما بر مبناي زيبايي

زيرا بر  ،منفك و مستقل از يكديگر نيستند ،مالك
اساس اصل تشكيك در وجود و مساوق بودن 
زيبايي با وجود، ريشه و اصل هر زيبايي كه در 

در مراتب باالتر  ،بة حس و عالم ماده وجود داردمرت
وجود حاضر خواهد بود و ظاهر در هر چيز نشانة 
باطن است و صورت ظاهري مثالي از حقيقت 

هاي فرمي و محتوايي  زيبايي در نتيجه ،باطني است
هاي  زيبايي ؛در واقع مراتب مختلف يك حقيقتند

و  شوند ينازل ممحتوايي حقايق برتري هستند كه 
  .گيرند قالب اعضا و اشكال زيبا را به خود مي

اين دو دسته زيبايي با هم رابطة  ،به عالوه
هاي ظاهري در  يعني ترويج زيبايي ،متقابل دارند

يك امت باعث رشد صفات حسنة اخالقي 
هاي محتوايي در شكل  شود و برعكس زيبايي مي

  .كند و ظاهر نيز بروز پيدا مي
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موجودات كه به  همانند سلسلة ،در نهايت
ها هم به  شوند، سلسلة زيبايي الوجود ختم مي واجب

شود و در حقيقت هر  زيبايي مطلق الهي ختم مي
شود معلول زيبايي جمال  زيبايي كه در عالم يافت مي

 زيبايي مطلق الهي از طريق اسماء. مطلق است
شود و از همين طريق است كه  الحسني شناخته مي

مختلف وجود قابل شناسايي اين زيبايي در مراتب 
الحسني  است، چرا كه عالم همه ساية نزول اسماء

است و هر موجودي به نسبت مرتبه و شدت 
   .وجودي خويش آيينة ظهور زيبايي صفات الهي است

هاي صدرا دربارة زيبايي  مالك دليلبه همين 
در فرم و محتوا، در واقع همان نزديكي و تشبه به 

مالك  ،به طور مثال. تندالحسني الهي هس اسماء
تناسب و اعتدال ظاهري در زيبايي فرمي در اصل 

گردد  به صفت عدالت و مقدر بودن خداوند بازمي
و مالك حسن اخالق انساني در زيبايي محتوايي 

  .همان اتصاف به صفات و اخالق الهي است

 منابع

  .قرآن کریم
مختلف نقد  های شیوه). 1384(اهللا  اللهي، حبيب آيت

 .مهر ةسور: تهران. یهنر

. فی العشق رسالة). م1953( ابن سينا، حسين بن عبداهللا
 ةدانشكد :استانبول. تحقيق حلمي ضياء اولكن

 .ادبيات استانبول
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 .عفاف :تهران .فرهاد گشايش ةترجم. هنری
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 .معاصر
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صدرا به روایت مال ).1386(حسيني سرايي و همكاران 
  .تبليغات اسالمي سازمان: تهران. ما

چرا كارهاي هنري را به « ).1384(دهقان، مصطفي 
 .جام نو و می کهن مجموعه مقاالت. »نمايش بگذاريم

 .علوم انساني ةتحقيقات و توسع ةسسؤم: تهران

اصطالحات فلسفی  فرهنگ). 1379(سجادي، سيدجعفر 
 . ارشاد اسالمىوزارت فرهنگ و : تهران. مالصدرا

 المبدأ و). 1354( صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم
  .ة ايرانانجمن حكمت و فلسف: تهران. المعاد
حكمت  انجمن: تهران. اآلیات اسرار). 1360( .ـــــــ

  .ة ايرانو فلسف
 .بيدار: قم. الکریم تفسیر القرآن). 1366( .ـــــــ

. ربعةاألسفار األ المتعالیة فی الحکمة). م1981( .ـــــــ
  .التراث احياء دار :بيروت

: قم. الحکمة نهایة. )ق1416( طباطبايي، محمدحسين
 .نشر اسالمي ةمؤسس

: تهران. قرآن قاموس). 1371(اكبر  قرشي، سيدعلي
  .دارالكتب اإلسالميه

علي  ةترجم .تاریخ هنر). 1394(گامبريج، ارنست 
  .نشر ني: تهران. رامين

درآمدی بر  هنرها، ۀسففل). 1383( گراهام، گوردن
 .ققنوس: تهران. مسعود عليا ةترجم. شناسی زیبایی

در آثار ابن سینا،  شناسی زیبایی). 1392(هاشم نژاد، حسين 
  .سمت: تهران. صدرالمتألهین شیخ اشراق و

   


