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تعريف هنر و زيبايي نزد قاضي سعيد قمي
٭

يحيي بوذرينژاد

(تاریخ دریافت مقاله0933/2/6 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)0931/5/5 :

چکيده

اگرچــه برخ ـي معتقدنــد کــه در ب ـ ف ف س ـوفان مس ـ مان ايــرح ماح ــرار دربــار هاــر و
زیبایيشااسي نميتوان یافت ،بـا بررسـي ايـار انهـا مـيتـوان مباثـم مربـوه بـه هاـر و
زیبایيشااسي را اسـتررا کـرد .در ایـف بـ ف ،قاضـي سـع د قمـي از هم ـه اندیاـمادان
مس ماني است که برخي از مباثم مربوه بـه هاـر و زیبـایي را در تع قـاتي کـه بـر م مـر
چهارم کتاب ايولوه ا نگاشته ،بهطور مستقل ذکر کرده است .پرسش با ادیف نوشـتار ثاضـر
ایف است که هار و زیبایي نزد قاضي سع د قمي به چه معااست و او از چه ماظـرح بـه ایـف
مقوالت نگریسته است .مفروض مقالۀ ثاضر ایف است که قاضي سع د در ایـف ايـر زیبـایي را
به زیبایي معقول و محسـو تقسـ م کـرده و زیبـایي محسـو را تل ـي زیبـایي معقـول
ميداند و هم گي زیبایيها را تل ي زیبایي نوراالنوار ميدانـد .او در ادامـه ضـمف تيک ـد بـر
نقش خ ال مت ل و ماف ل در افریاش زیبایي ،هار را تل ي صورت زیباح هارماد بر مـاد
محسو ميداند .وح زیبایي هارح را عام ي براح تکم ل زیبایي طب عت ميداند.

کليد واژهها :تل ي ،زیبایي ،صورت ،طب عت ،قاضي سع د قمي ،عقل ،هار
 .1مقدمه

اصطالح زیبایيشااسي ،0ب ف سالهاح 0553ـ0551م در کتابي بـه همـ ف نـام توسـ
y_bouzarinejad@ut.ac.ir
٭ .استادیار داناگاه تهران
 .0زیبایيشااسي ( .)Aestheticsایف واژه ماتق از واژ یوناني  Aisthetikosبه معااح ادراک ثسي ميباشد و
واژ  Aisthetaبه معااح مورد ادراک ثسي یا به زبان سادهتر چ ز محسو ميباشد (اثمدح91 ،؛ همچا ف

باگرید به .).Ames, 1941, P100
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ف سوفي الماني به نام الکساندر گوت ب باومگارتف 0بهکار گرفته شـد (اثمـدح .)91 ،او
در ایف کتاب ،زیبایيشااسي را همان ع م اگاهي محسو تعریف ميکاد( 9همـو.)90 ،
از ایفرو ،زیبایيشااسي مطالعۀ وضع ت اثسا ادمي نسبت به امر زیبا و مالثظۀ امـر
زیبایي ،از ان ث م که به ثالت اثسا ادمي مربوه ميشود ،است .ماظور از امر زیبـا
در ایفها چ زح ن ست هز انچه با ناـان دادن خـویش بـراح ادراک انسـان ،اثسـا
زیبایيشااسي را در انسان ایلاد ميکاد .از ان ها کـه امـر زیبـا یـا بـه طب عـت مربـوه
ميشود یا به هار ،زیبایيشااسي ن ز باید هم به زیبایي در طب عت و هـم بـه زیبـایی در
هارهاح زیبا توهه کاد( 9کوک مانس .)2 ،از دیرباز ،زیبایي در طب عت و زیبایي در هاـر،
مورد توهه متفکران بزرگ بوده است .ثال ایف سؤال مطرح مـيشـود کـه ایـا فالسـفۀ
اسالمي به مبحم زیبایي و هار بهطور مستقل پرداختهاند؟ در پاسخ به ایف سؤال برخي
ب ان داشتهاند که در ب ف ف سوفان مس مان ايرح ماح رار دربار هار و زیبـایيشااسـي
نميتوان یافت (ب ک .)912 ،اما با بررسي ايار انها ميتوان مباثـم مربـوه بـه هاـر و
زیبایيشااسي را استررا کرد .به خالف ان نظر بایـد گفـت ،قاضـي سـع د قمـي 2از
هم ه اندیامادان مس ماني است که برخي از مباثـم مربـوه بـه هاـر و زیبـایي را در
 .0بومگارتف ( )A.G. Baumgartenاز نظر فکرح پ رو الیبن تس بود و در مکتب ولف در اموخته بود.
 .9در ثق قت «استت ک» عاوان برازندهاح ن ست چرا که استت ک به معااح دق ق ک مه «ع م به محسو یا دانش
دریافت ثسي» است و زیبایيشااسي به معااح چا ف داناي و یا به سرف دیگر ،همچون مبحثي که تازه
ميبایست به نوعي هستار ف سفي تبدیل شود ،زماني در مکتب ولف متداول شد که مردم المان ايار هارح را باا
به دریافتهایي که ميبایستي القا کااد ،درک ميکردند .مثالر بر مبااح اثسا خوشایادح ،شگفتي ،تر و
همدردح و ماناد ان .به خاطر ایف نابرازندگي برخي کوش دهاند «کال ست ک» (ع م به زیبایي) را هانا ف ان
کااد (هگل.)95 ،
 .9هر یک از متفکران بزرگ بر اسا نظام ف سفي خود ،زیبایيشااسـي را بـه گونـۀ خـاف ف سـفۀ خـود تعریـف
کرددهاند .به عبارتي ،کسي که نگاه عقالني به ههان دارد و کسي که نگاه مادح بـه ههـان دارد تعریـفشـان از
زیبایي و هار متفاوت است (براح دانستف نظرات مرت ف متفکران در مورد زیبایيشااسي ،نکــ  :افراسـ ابپـور،
91 95؛ اثمدح91 ،ـ .91همچا ف براح اشاایي با نظرات متفکران بزرگ تاریخ در مورد هار و زیبـایي ،نکــ :
کوک مانس011 ،ـ.)6
 .2نام او محمد و ماهور به سع د شریف قمي است (متولد  0012ه .ق) .او ع وم عق ي را از محضر سـه داناـماد
و اخوند مالرهبع ـي تبریـزح و اخونـد مالعبـدالرزاق اله لـي
معروف ع ر صفوح به نامهاح مالمحسف ف
کاشاني و در ثکمت بحثي و ماایي متيير از مال
اموخت ،از ایف رو او در عرفان و ثکمت متعال ه متيير از ف
رهبع ي تبریزح و عبدالرزاق است (اشت اني )61 ،از قاضي سع د قمي ايار مرت في بـر هـاح مانـده اسـت کـه
عبارتاد از :ک د بهات و اسرار ال اایع به فارسي ،شرح توث د صدوق ،االربع اات لکاف انوار القدس ات ،رسالۀ
الفوائد الرضویة ،رسالۀ مرقاة األسرار ،رسالۀ التفحات اإلله ة و الرواطر اإللهام ة ،رسالۀ الحدیقة الوردیة ،تع قـات
ع ي ايولوه ا و( ...نکـ  :مقدمۀ دکتر نلفق ي ثب بي به شرح توث د صدوق.)00/0 ،
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تع قاتي که بر م مر چهارم کتاب ايولوه ا 0نگاشته ،بهطـور مسـتقل ذکـر کـرده اسـت.
کتاب ايولوه ا خالصهاح از نُهگانههاح اف وط ف 9است که در ههان اسالم داراح شـهرت
فراواني بوده است .از انها که اف وط ف در ایف کتاب به بحـم پ رامـون هاـر و زیبـایي
پرداخته است ،شرح قاضي سع د بر م مر چهارم کتاب ايولوه ا را ميتوان به عاوان یک
اير مستقل دربار زیبایي و هار مورد ارزیابي و بررسي قرار داد .قاضي سع د بـا الهـام از
ایات و روایات و اقوال عرفا از هم ه ابفعربي و ف سفۀ متعال ه در صدد ايبات ایف مسـ ه
است که هم گي ممکاات چون تل ي ذات خداوندند ،از زیبـایي خداونـد بهـرهمادنـد و
هارمادان ن ز اگر بتواناد به مااهد عوالم باالح وهود نائل شوند و صور م کوتي زیبـا را
مااهده کااد 9،با تل ي ان زیبایي بـر مـواد عـالم محسـو  2،ايـر هاـرح تول ـد شـده
ميتواند مکمل زیبایي طب عت باشد .براح مالثظۀ نظر قاضي سع د در مـورد زیبـایي و
هار به ترت ب مباثم زیر را در اندیاۀ وی مورد بررسي قرار ميده م :ع ا ـت زیبـایي،
تعریف زیبایي ،مراتب زیبایي ،و هار.
 .2عينيّت زيبايي
قاضي سع د به تحقق زیبایي محسـو در خـار از ادرا کااـده ،بـاور دارد .او معتقـد
است که زیبایي امرح است که در اش ای خارهي وهـود دارد و از ایـف رو امـرح صـرفار
ذهاي ن ست .به عق د او ،وهود زیبایي طب عي در م ان اش ای هسماني بـاألخ نـو
انسان ،سبب گردیده است تا اتش عاق زبانه بکاد و ادم ان براح رس دن به ان به نزا
و خ ومت در م ان خود بپردازند .ق ههایي چـون سـالمان و ابسـال ،ل ـي و ملاـون،
 .0ايولوه ا یا کتاب ربوب ت یکي از ايارح است که مس م ف ان را تفس رح پاداشتهاند که فرفوریـو بـر یکـي از
ايار ارسطو نوشته است و بـه همـ ف ههـت ن ـز ان را ايولوه ـا ارسـطاطال س مـيخواندنـد .عبـارات ايولوه ـا
به قدرح نزدیک به عبارات نُهگانههاح اف وط ف است که مستارق ف اروپایي ،در اواخر قرن گذشته پاداشتاد که
ایف اير باید برگزیده و خالصهاح باشد از نُهگانههاح چهارم و پالم و شام اف وط ف و امروزه ن ز همـۀ محققـان
در ایف باره اتفاقنظر دارند (بدوح.)9 ،
 .9اف وط ف959( 9ـ 919م الدح) از پراوازهتریف ف سوفان نو افالطوني است .وح دو رساله مستقل درباره هار و
زیبایي نگاشته است :رساله شام از نهگانه اول و رساله هاتم از نهگانه پالم.
 .9در ف سفۀ متعال ه و عرفان اسالمي تمامي افریاش از زیبایي بهرماد است و ایف زیبایي چون ع ف وهود است
داراح مراتب و تاک کي است .باابرایف اگر هارمادح بتواند زیبایي عوالم و مراتب باال را مااهده کاد و بتواند انها
را بر مواد طب عت صورتگرح کاد ايرح که به وهود اید ميتواند زیبایي طب عت را کامل سازد.
 .2در اندیاۀ قاضي هار تلسم زیبایي بر ماده محسو است.

99

یح ی بوذرینژاد
Yaḥyā Būdharīnezhād

خسرو و ش ریف ،عذرا و وامق ،همگي ثکایت از ایف دارند که چون ادم ان به زیبـایيای
که در نو بار است گرفتار ميایاد ،م انشان هاگ و خ ـومت بـروز مـيکاـد (نکــ :
قاضی سع د ،شرح ايولوه ا.)966 ،
 .3تعريف زيبايي

قاضي سع د در پاسخ به ایف پرسش که ان زیبایيای که ایفگونه عاشقان را در باد خود
گرفتار نموده است چ ست 0،چا ف ب ان ميدارد:
«ایف زیبایي ذرهاح از زیبایي انوار عقالني است و خود ایف زیبـایي هسـماني چ ـزح
هز تااسب اهزا و ترک ب ن ست .درثاليکه براح هر هزء ایف زیبایي یک ثق قت عق ـي
و کمال قدسي وهود دارد .همچا ف زیبایي و همـال ان موهـودات روثـاني ن ـز از ان
مرتبه و فاعل باالتر انهاست ....باابرایف ،همانگونه که گفتهایم ،هرچه در طب عـت اسـت
اير و مثالي از ان عالم باالتر است .پس صورت هارح و صورت طب عـي اگرچـه زیباسـت
ولي زیبایي انها محفوف به هزاران پوشاي است که به خاطر وهود ماده ایلاد شدهاند.
ثال چگونه خواهد بود ان زیبایيای که از ه ولي عارح باشد 9.یعاي ثسـف و همـال از
ناث ه خون یا همان ماده ن ست ثتي از ناث ۀ ه ولي هم ن ست ب که ان معاـایي اسـت
که از مبدأ به محل قابل متل ي شده است بهخاطر هم ف اسـت کـه زیبـایي ثکایـت و
ايرح است از زیبایي باالتر .پس زیبایي از قِبَل ذات صورت است به ث ثي کـه ان مثـالي
از عالم اع ي است( ».قاضي سع د ،شرح ايولوه ا.)966 ،
براسا ایف عبارت ،زیبایي زیبارویان ایف ههاني از ان روح ن ست که داراح هسم و
ثرکت و خون و اعضا و اندام هستاد ،ب که زیبایي انها از ان ههت است که صورت زیبا
بر ه ولي و ماد عالم تلسم یافته و ان موهود را زیبا نموده است( .در ثکمت اسـالمي
عالم طب عت از ماده و صورت پدید مياید .باا بر ایف اندیاه ،قوام و ثق قت موهـود بـه

 .0ف سوفان مس مان از موضو تفاوتهاح م ان زیبایي محسو و معقول و عاق و لذتي که در هر یک از انها
وهود دارند به ب ان تعریف زیبایي پرداختهاند .مثالر فارابي در کتاب المدیاة الفاض ة به تعریف زیبایي معقول در
بحم از اسما و صفات خداوند اشاره نموده است .ابفس اا تضاد م ان زیبایي محسو و معقول و لذتهاح
عاطفي خاف هر یک از انها را در رسالة في العاق با هزئ ات ب اترح تف ل داده است( .ههت مطالعۀ ب اتر
ر.ک .ب ک916 ،ـ).915
 .9قاضي سع د در کتاب اربع اات مراتب نزولي عالم را عقل ،انگاه نفس ،و سپس ه ولي مـيدانـد .در نظـر وح،
نفس نور و کمال خود را از عقل یا ق م اخذ ميکاد و عقل ن ز از بارح تعالي .صورتهاح زیباح موهود در عـالم
هسماني انعکا شعا نفس نوراني به غواسق عالم اهرام است (نک :قاضي سع د ،أربع اات.)003 ،
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صورت ان که ف ل اخ ر است ميباشد .باابرایف چوت صورت ثق قـت موهـود اسـت و
زیبایي ن ز به واسطه صورت است ،پس ميتوان گفت کـه زیبـایي خـود صـورت اسـت).
قاضي سع د معتقد است که زیبایي طب عي ايرح از ايار عـالمي اسـت کـه بـاالتر از ههـان
هسم ميباشد و در ایف صورت ،زیبـایي از قِبَـل (از طـرف) ذات صـورت اسـت ،چـرا کـه
صورت هم از ان ههان باالست .به عبارت دیگر ،موهودات هسماني داراح دو بعد هسـتاد:
یکي بعد ماده و دیگرح صورت (نک :قاضي سع د ،شـرح توث ـد صـدوق)035/0 ،؛ و انچـه
انها را زیبا مينماید نه از ان ههت است که داراح ماده هستاد ،ب که از ان روح است کـه
داراح صورت هستاد و انچه سبب زیبا شدن انها ميشود صورت است نه مـاده .او بـراح
ایف ادعا ،دو دل ل ارائه ميکاد و نت له ميگ رد که انچه اهسام را زیبا مـيکاـد صـورت
است و در ایف باره چا ف استدالل ميکاد:
الف .گاه یک هثۀ بزرگ و یک هثۀ کوچک پذیراح یک صورت زیباح واثد هستاد،
درثاليکه از نظر نفس ه چ تفاوتي در زیبایي انها دیده نمـيشـود .بـه عاـوان مثـال،
گاهي یک ت ویر زیبا توس یک نقاش در یک تاب وح بزرگ ترسـ م مـيشـود و گـاهي
همان ت ویر توس همان نقاش در تاب وح کوچکي ترس م ميشود .و ایف در ثالي است
که هر دو زیبا هستاد .ثال اگر معتقد به ایف باش م کـه زیبـایي از ههـت هثـه و مـاده
است بایستي هر انچه از ههت هثه و ماده بزرگتر است ،زیباتر هم باشـد ،درثـاليکـه
واقع ت چا ف ن ست.
ب .در زیبایي و ن کویي توس ب ر صورت ميپـذیرد و ایـف در ثـالي اسـت کـه
ب اایي و دیدن از ناث ۀ هثه ن ست .از ایف رو ميتوان نت له گرفت که زیبایي و ن کویي
از انِ صورت است نه ماده.
در توض ح ،بایستي به ایف مط ب اشاره شود که گروهي از اندیامادان مس مان ماکر
وهود ذهاي و ث ول اش ا در ذهف شدهاند و ميگویاد که ع م نفس به اش ای خـارهي
عبارت است از اشراف و اثاطۀ نفس بر اش ا بدون انکه صورتي از انها وارد ذهف شود.
و برخي دیگر معتقدند کـه اشـ ا بـه ثق قـت ذات و ماه ـت خـویش در ذهـف ثاصـل
نميگردند ،ب که مثال و شبحي از انها در ذهف ثاصل ميگردد .اما م اصدرا ،و از هم ه
قاضي سع د ،بر ایف باورند که ذات و ثق قت اش ا بدانگونه که در خار موهود است با
وهودح صورح به نام وهود ذهاي در نفس ثاصـل مـيشـود .از ایـف رو ،انسـان ذهاـيِ
ت ورح ،انساني است واقعي و ثق قي که با تمامي ذات و ماه ت خود که عبارت است از
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ث وان ناطق ،در ذهف موهود گردیده و ه چ فرقي ب ف انسـان ذهاـيِ ت ـورح و انسـان
خارهي ن ست ،بههز ایفکه انسان خارهي موهود به وهودح ع اي است و مااـي ايـار
ميباشد و انسان ت ورح موهود به وهودح ذهاي به نام وهود صورح و وهود ظ ي است
که فاقد هرگونه ايار است بـههـز ثالـت و ک ف تـي کـه از ان وهـود در نفـس پدیـدار
ميگردد .قائالن به وهود ذهاي در مقام ايبات وهود ذهاي چا ف گفتهاند که ما گـاهي
امورح را ت ور ميکا م که در خار موهود ن ستاد (ماناد مفهوم شریکالبارح و مفهوم
اهتما الاق ض ف و مفهوم هوهر فرد) و سپس به ایف امـور ،اوصـاف و اثکـامي نسـبت
ميده م که همگي امورح يبوتي و واقعي هستاد؛ و مس م است که ثکم بر هـر چ ـزح
0
ممکف ن ست مگر بعد از وهود ان چ ز.
اما در مورد ادراک ثسي باید گفت که ادراک ثسي ثرکـت قـو ثسـ ه بـه هانـب
صورت محسو موهود در ماده نميباشد .به عاوان مثـال ،گروهـي از ثکمـا در مـورد
اِب ار چا ف ت ور کردهاند که «اشعۀ مرروطي شک ي از مرکز باصره به سمت شيء مرئي
ثرکت ميکاد و قاعد مرروه بر سـطح مرئـي قـرار مـيگ ـرد و بـدیف وسـ ه دیـده
ميشود» (م اصدرا .)929 ،قاضي سع د 9به تبع مالصدرا بر ایف عق ده است که اثسـا
بدیف صورت است که از هانب مبادح عال ۀ وهود که ف اض و برااد صـورند بـه مـواد
پذیرند صورت ،صورتي نوراني نظ ر صـورت هسـماني بـر نفـس تل ـي مـيکاـد و در
کاشاني متيير بوده هم از رهبع ي تبریزح ،باا به ایف نکته گاهي از مباني
 .0از انها که قاضي سع د هم از ف
م اصدرا مط ب نقل کرده و گاهي ان را مورد نقد قرار داده است .در مورد وهود ذهاي ن ز ایفگونه است .قاضي
سع د در شرح بر ايولوه ا براح تب ف نظر اف وط ف و توض ح ان از وهود ذهاي دفا کرده و ان را مقدمۀ شرح
خود قرار داده است ،اما در دیگر ايار خود براح ابطال وهود ذهاي دالی ي را ذکر کرده است .مثالر در کتاب
األربع اات لکاف أنوار القدس ات براي را به ابطال وهود ذهاي اخت اف داده است (قاضي سع د ،أربع اات،
 .)915در ع ت ایف تااق گویي ميتوان گفت« :انچه قاضي سع د در مقام اشکال بر مالصدرا ذکر کرده است
همه اشکاالتی است که م ا رهبع ي در ايار خود در مقام دفا از مس ک ماهور بر مالصدرا وارد ساخته است و
هم متيير شده
ایف شاگرد از استاد در ایف مطالب پ روح کرده است .در مواردح چون در افکار و عقاید از ف
ان را اورده است .لذا افکار متااق در ايار او زیاد دیده ميشود» (اشت اني ،ايار ثکماح الهي ایران،
است نق
 .)66/9به عبارتي ،چون قاضي سع د از ثوز تدریس م اعبدالرزاق و معاصر وح م ا رهبع ي بهره برده است ،گاه
بر مبااح م اصدرا مااقاه مينماید و گاه از ان دفا ميکاد .در واقع ايار ایف ثک م مم و از مطالبي است که از
و یا ايار م اصدرا اخذ شده است ،با انکار مباني ان ف سوف عظ م .باابرایف باید گفت
مالصدرا به واسطۀ ف
که قاضي سع د براح تب ف نظر اف وط ف در مورد ایاکه ثق قت زیبایي به صورت است از ارای مالصدرا سود
هسته است (همانطور که در متف خود ن ز به صدرا استااد نموده است) اگر چه خودش وهود ذهاي را در
دیگر ايارش رد کرده است.
 .9قاضي سع د ادراک را به ادراک خ الي ،تعق ي ،و ثسي تقس م کرده است و متع ق هریک را هدا ميداند (نکـ :
قاضي سع د ،شرح توث د صدوق.)59/0 ،
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ثق قت ،نفس به ن روح خ اقۀ خویش صورتي نظ ر صورت موهـود در خـار را در ذات
خویش خ ق و ایلاد ميکاد و بدیف وس ه ،صورت ادرا ثاصل ميشـود .زیـرا معاـي
ادرا ن ل مدرِ به چ زح که شایستۀ اوست ميباشد و ادرا در ثق قت عمل نفـس و
شين اوست ،و نفس هوهرح ملرد از ماده است ،و صورت خارهي موهودح مـادح اسـت،
و موهود مادح شایستۀ ن ل نفس ن ست ،و ایف صورت نوراني ثـا بالفعـل و محسـو
بالفعل است ،و هر دو در وهود متحدند ،و نفس قبل از تل ي و خ اق ت صورت مذکور نـه
ثا است نه محسو  ،مگر بالقوه (م اصدرا .)929 ،پس محسو ثق قي همان صـورت
نوراني است .امـا وهـود صـورتهـاح خـارهي در مـادهاح مر ـوف بـا شـرای و نسـب
مر وف همگي از باب معدات و وسایطي هسـتاد کـه نفـس را امـاد اتحـاد بـا صـورت
عقالني و خالق ت صورت نوراني ميکااد .عبارت قاضي سع د در ایف مورد ایفگونه است:
«استاد صدرالمتيله ف بر ایف عق ده ميباشاد که :اِب ار عبارت است از ایلاد صـورت
ممايل براح مب ر به قدرت خداونـد .در ایـف صـورت نفـس مدرکـه صـورتي را از عـالم
م کوت دریافت ميکاد که ان صورت قائم به مدرک است .به عبارتي ادراک مط قـار نـزد
م اصدرا عبارت است از ث ول انچه از ناث ۀ واهب ال ور افاضه شده ،ان صورت نوراني
ادراکي است که ادراک و شعور را در انسان به وهود مياورد .پس انسان در ایف صـورت
ثا بالفعل و محسو بالفعل است( »....قاضي سع د ،شرح ايولوه ا.)965 ،
قاضي سع د با پذیرش نظر م اصدرا در مورد ادرا  ،مباي بـر ایـفکـه ادرا همـان
انااء و دریافت صورت از عالم باالست و در مورد متحد شدن نفس بـا ان صـورت ،ب ـان
ميدارد که چون ادرا درک صورت است ،ما بـا در و دیـدن ایـف صـورت ،ثسـف و
همال را در ميکا م .باابرایف ،ایف صورت است که زیباست و انچه مااي زیبایيهاح
هسماني است ،صورت هسم است نه ماد ان.
قاضي سع د با ارائۀ ایف دو دل ل چا ف نت له ميگ ـرد کـه هـر انچـه در طب عـت
است اير و مثالي است از انچه در عالم باالست و ایف صورتهاح اشـ ای هسـماني فـي
نفسه زیبا هستاد ،اما از انها که با هزاران ثلاب و نق هاح مـاده پوشـ ده شـدهانـد
زیبایي اش ای هسماني انچاان که صورت زیبا است زیبا ن ست (همانها.)966 ،
با توهه به انچه ب ان گردید ،قاضـي سـع د زیبـایي اهسـام و موهـودات را ف ضـي
ميداند که از عوالم باال هارح شده است .پس به نظر قاضي سع د دو نو زیبایي وهـود
دارد که یکي زیبایي هسماني و دیگرح زیبـایي غ رهسـماني اسـت .در نظـر او زیبـایي
هسماني صورتي است که بر ماده تل ـي نمـوده اسـت .پـس زیبـایي هسـماني ثاصـل
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ترک ب ماده و صورت است ،اما چون در ههان غ رهسماني مـادهاح کـه پذیرنـد صـور
باشد وهود ندارد انچه در انها زیباست ،صورت مح است .اما همۀ اشـ ا در داشـتف
زیبایي با یکدیگر برابر ن ستاد ،ب که زیبایي هسماني در م زان دورح و نزدیکي به ه وال
متفاوت است .قاضي سع د در ایف مورد ميگوید« :هر انچه از ماده و ه ـوال دور اسـت،
زیباتر و افضلتر از ان چ زح است که به ماده و ه وال نزدیک است» (همانها.)965 ،
به هم ف دل ل ،صورتهاح هسماني و عااصر ،از ان ههت کـه نزدیـک بـه ه ـولي
ميباشاد در زیبایي از صورتهاح نباتي و ث واني و انساني پای فتر ميباشاد .به همـ ف
ترت ب چون صـورتهـاح نبـاتي در رتبـه پـای ف تـر از صـورتهـاح ث ـواني و انسـاني
ميباشاد ،در زیبایي هم نسبت به مراتب باالتر ضـعف دارنـد .امـا زیبـایي صـورتهـاح
انساني از ان ههت که نسبت به ه ولي نرست ف ،در مرتبـه بـاالترح هسـتاد ،زیبـاتر از
زیبایيهاح هسماني دیگر ميباشاد .از ایف رو ان زیبایي که در چهـره انسـاني متل ـي
ميشود ،باالتریف نو زیبایي است که در ههان هسماني وهود دارد .قاضي سع د عـالوه
بر ایاکه قائل به درهات زیبایي در ههان محسو است ،همه ایف صـورتهـاح زیبـایي
که در اش اء محسو متل ي شده است را از عوالم باال ميداند .به عق ده او صور زیبایي
که در ایف ههان ميب ا م در اصل ،اير و صامي است براح زیبایيهاح عوالم باال:
«هر چه در ههان طب عت و محسو ميباشد اير و صامي از عالم نفس است (ایف عالم
نفس نزد برخي عالم مثال یا خ ال ماف ل نام دارد) و هر انچه در عالم نفـس اسـت او ن ـز
اير و شبحي است از ان چ زح که در عالم عقل ميباشد( » .قاضـي سـع د ،شـرح ايولوه ـا،
965ـ962؛ ن ز نکـ  :همو ،أربع اات.)025 ،
ل کف همۀ ایف زیبایيها از مبدأ المبادح و ماتهيالع ل همۀ هستي ،یعاي نوراالنـوار
سرچامه گرفته است (ر.ک :قاضي سع د ،شرح ايولوه ا .)969 ،اما مراتب باالح وهود ن ـز
در م زان زیبایي برابر ن ستاد .چراکه ههان خ ال ماف ل ،0ههاني اسـت کـه در انهـا
 .0خ ال ماف ل یا عالم مثال عالمي ملرد از ماده است ،اما برخي از ايار ماده ماناد شکل ،بُعد ،و وضع را در خود
دارد .در ثق قت ،در عالم مثال ثقایق و موهودات عق ي در ثدود و اندازهها یعاي در مرتبۀ نازلهاح ه وه
ميکااد .موهودات مثالي از موهودات ملرد نايت گرفته و مع ول انها و قائم به انها هستاد .تفاوت موهودات
عق ي با موهودات مثالي در ان است که در عالم عقل موهودات به نحو ک ت و ملرد از ماده و ايار و لوازم ان و
ن ز ملرد از ثدود و اندازهها و مقادیر وهود دارند .اما در عالم مثال ،هم ف ثقایق موهود در عالم عقل در ثدود و
اندازهها و با مقادیر و اشکال و در لبا قالبها ه وه ميکااد و در ع ف ثال ملرد از ماده و قوه و استعداد و
ثرکت و تغ رند (ر.ک :قاضي سع د ،أربع اات029 ،؛ ابراه مي دیااني959 ،؛ شایگان32 ،؛ ش خاالسالمي99،؛
همچا ف براح دانستف پ وند هار ،خ ال و دیف .ر.ک :اعواني.)965 995 ،
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نفو متلسد ميشوند و اهسام تروح ميیاباد .از ایفرو ،به ههان هسـماني نزدیـکتـر
ميباشد و چون ههان خ ال نسبت به ههان محسو نزدیکتر است ،از زیبـایي ههـان
عقل و نوراالنوار بهر کمترح دارد و ان دو مرتبۀ هسـتي (ههـان عقـل و نوراالنـوار) در
باالتریف درهۀ زیبایي قرار دارند .قاضي سع د در تب ف ایف مس ه چا ف ب ان ميدارد:
«مراتب مذکور [عقل ،نفس ،و ]...هماناد ای اههاح متحاذح ميباشاد ،که صـورتي را
از یکي به دیگرح ماتقل ميکااد .هرچه تعداد ای اهها ب اتر باشد زیبایي صورت کمتـر
ميشود و صدق ان بر صورت ضع فتر ميگردد( ».قاضی سع د ،شرح ايولوه ا.)965 ،
از ههت دیگر ،چون که ع ت باید مقدم و قوحتر از مع ول باشد و از انها که خداوند
ع ت همۀ هستي است ،پس از همۀ عوالم زیباتر ميباشد ،و چون عقل مقـدم بـر ههـان
خ ال است ،از ههان خ ال زیباتر ميباشد ،و چون ههان خ ال مقدم بر ههان محسو
است از ههان محسو زیباتر ميباشد .بدیف وس ه روشف ميشود که همۀ وهود از ان
خداوندح است زیباست .ل کف ایف زیبایي داراح مراتب است.
ههت که ف
 .4مشاهدۀ زيبايي حقيقي

مااهد زیبایي ثق قي از هم ه مسائ ي است که قاضي سع د در ذیل مبحم زیبایي بـدان
پرداخته است .توض ح ایفکه ،همانطور که با چاـم و گـوش ظـاهرح نسـبت بـه زیبـایي
ظاهرح اگاهي ميیاب م و با در زیبایيها لذت ميبـریم ،نمـيتـوان م بـا همـ ف چاـم و
گوش ظاهرح زیبایي ثق قي را مااهده کا م .قاضي سع د بر ایـف بـاور اسـت کـه بـراح
رس دن و مااهد زیبایي باطاي باید ابتدا نفس را از بدحهاح اخالقـي و تـاریکي عقایـد و
اخالق رذی ه پا ساخت و با انلام اعمال شرعي به کسب صفات ن کو کـه شایسـتۀ نفـس
است پرداخت .هاگاميکه نفس پاک گات براح مااهد زیبایي باطاي اماده ميشود:
«هاگاميکه کسي خود را از امور مادح پاک سازد ...انوار خداوند بر او تابش ميگ ـرد
و زیباییهایي که در عالم عقل و نفس وهود دارنـد را ماـاهده مـيکاـد .عـالوه بـر ان
زیبایي و همال خداوند که باالتر از او همالي ن ست را مينگرد( ».همانها.)951 ،
باابرایف ،طهارت دروني و پا نمودن نفس از ثلابهایي که از ههان محسو بـه
او روح اورده است باعم ميشود که نفس اماده شود تا ثقایق زیبایي خ ـالي و زیبـایي
عق ي و ثتي زیبایي نوراالنوار را مااهده کاد .لذا نفس با زیبا سـاختف خـود اسـت کـه
ميتواند زیبایي باال را مااهده کاد و تا خ ال خود را زیبا نسازد و عقل خـویش را زیبـا
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نکاد ،نميتواند به مااهد ان زیبایيها بپردازد .اما هاگاميکه نفس به مااهد زیبـایي
ثق قي ميپردازد ،در ان عالم نفساني ،اسمان ،سـتارگان و موهـوداتي را مـيب اـد کـه
بهمراتب زیباتر از موهودات هسماني هستاد .از طرفي ،چون در عالم نفساني ماده ن ست
که باعم تفرقه و هدایي صورتهاح اش ا شود ،در ان عالم در هر موهود زیبا مـيتـوان
زیبایيهاح موهودات دیگر را مااهده کرد .قاضي سع د دربار نحو تحقق صـورتهـاح
زیبا در عالم نفساني و هسماني چا ف ميگوید:
«ک ف ت موهودات عقالني و عوالم باال ایفگونه است :گویا همۀ انهـا شـيء واثـدح
هستاد .در ع ف ثال که هریک از ان موهودات مقام و ویژگي مرت به خود دارند ولي
گویي همه یک کل واثدند .در ع ف ثال که هریک مقامي مع وم دارند ایفگونه ن سـت
که با مقام دیگر ماازعه داشته باشاد و براح یکدیگر مزاثمـت ایلـاد نمایاـد .بـرخالف
انچه در ههان هسماني ب ف اش ا دیده ميشود ،ماناد اسمان پرستاره کـه موضـع هـر
ستاره با ستاره دیگر فرق دارد( »...همانها.)953 ،
باابرایف ،نفس طاهر در ان عالم با دیدن زیبایي یک صورت ،همۀ صورتهاح زیبـاح
نفساني دیگر را مالثظه ميکاد .پس زیبایي عقالني هماناد زیبایي هسماني ن ست کـه
بقاح یک موهود در گرو نابودح و فساد موهود زیباح دیگر شود ب که در ان ههان همۀ
صورتهاح زیبا در سالمت و عدم تزاثم به سر ميبرند.
 .5هنر 1نزد قاضي سعيد

هاگاميکه قاضي سع د به چگونگي صدور صور زیبا از نوراالنوار به ههان عقـل و انگـاه
خ ال ماف ل و ههان ثس ميپردازد ،به چگونگي فعل هارمادانه هم اشاره ميکاد .او
ميگوید که صورت زیبا ابتدا در عقل هارماد قرار دارد،که ایف صورت بـهگونـۀ اهمـالي
است و هاوز تف ل ن افته است .انگاه هارماد ان را به قو خ ـال خـود مـياورد و در
قو خ ال ،ان صورت عق ي اهمالي تف ل و ترت ب ميیابد و انگاه هارماـد بـا ابـزار و
ن روح بدني خود ،اير هارح را در خار به وهود مياورد (قاضي سع د ،شـرح ايولوه ـا،
 .0یکي از پرسشهایي که مطرح ميشود ان است که چرا فالسفۀ اسالمي بهطور مستقل به هار نپرداختهاند ب که
اگر دربار هار بحثي کردهاند در ضمف مباثم دیگر ف سفي بوده است؟ در پاسخ شاید بتوان دل ل ایف مس ه را
در ایف نکته هستلو کرد .که به نظر ميرسد برخي مالثظات شرعي و دیاي مانع ورود در ایف مقوله ميشده
است .مماوع تهایي دربار مس ۀ تلسم ،ت ویر ،و رق وهود دارد و اثت اههایي در مس ۀ موس قي به خر
داده ميشود( .ر.ک ان اریان.)990 ،
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 .)962به هم ف دل ل باید گفت که هار نزد قاضي سع د متل ـي سـاختف صـورتهـاح
زیبایي است که در اندیاه و ن روح تر ل هارماد قرار دارد .ولي صورت زیبا از کلـا در
اندیاۀ هارماد مياید؟ ایا هارماد از طب عت تق د ميکاد یا ایفکـه از چ ـز دیگـرح؟
قاضي سع د در پاسخ به ایف سؤال مينویسد که گاهي هارماد از طب عت تق د ميکاـد
و گاهي از باطف و م کوت طب عت .هایي که هارماد از طب عت تق د ميکاد ،زیبایيای
که پدید مياورد ضع فتر از زیبایي طب عت خواهد بود و هایي که از باطف طب عت بهره
گرفته است ،زیبایيای که پدید مياورد زیباتر از طب عت خواهد بود .هایي کـه هارماـد
از طب عت تق د ميکاد ،چون صورت را از ههاني پای فتر اخذ مـيکاـد و پـس از طـي
مراثل عقل و تر ل در اير هارح (ماده) متل ي ميکاد ،اير هارح او به مراتب پای ف تر
از طب عت خواهد بود .چراکه از عالمي پستتر تق د کرده اسـت و همـواره زیبـایي ايـر
هارح از زیبایي عق ي و خ الي اندیاۀ هارماد پـای فتـر اسـت (همـان .)965 ،امـا در
توض ح ایفکه چرا ايرح که هارماد با بهرهگ رح از باطف طب عت ایلاد کـرده ،زیبـاتر از
ايرح است که از خود طب عت تق د ميکاد ،باید گفت که براح طب عت ظـاهر و بـاطاي
است .پس اگر هارمادح تالش کاد بـه بـاطف طب عـت بپـردازد و فضـایل و کمـاالت و
زیبایي که در باطف طب عت است ـ که بهمراتب زیباتر و برتر اسـت ـ ماـاهده کاـد ان
شيءای که ميافریاد ايرح و مثالي از ان صورت م کوتي خواهد بود ،نه صـورتي کـه در
طب عت وهود دارد و بدیفوس ه هارماد با اير هارح خود کاسـتي و زشـتي را از چهـر
طب عت ميزداید .چراکه صورت باطاي کاملتر و زیباتر از صورت ظاهرح است .باابرایف،
هارماد با درست انلام دادن کار هارح و تق ـد از م کـوت طب عـت نقـ را از چهـره
طب عت ميزداید.
«پس صااعت [یعای هار] نق ان ان [یعای طب عت] را تکم ل ميکاـد و زیبـایي را
به گونهاح که براح ان شایسته باشد ایلاد ميکاد( ».همان.)965 ،
قاضي سع د در توض ح ایفکه چرا فعل هارح ،هاگاميکه تق دح از بـاطف طب عـت
است ،نق را از طب عت ميزداید ميگوید :هاگاميکـه هارماـد بـا تزک ـه توانسـت بـه
طهارت نفس برسد خداوند در او صورتهاح زیبا قرار ميدهد و ایف صورتهاح زیبا ابتدا
در عقل او و سپس در تر ل او قرار ميگ رند و در ایف صورت هارماد از ان صورتي کـه
خداوند در او قرار داده و یا مااهده کرده است تق د ميکاـد .باـابرایف ،چ ـز هدیـدح
خ ق ميکاد و انچه را طب عت ندارد بـه او مـيبراـد .در ایـف صـورت فعـل خ اقانـۀ

21

یح ی بوذرینژاد
Yaḥyā Būdharīnezhād

هارماد نقش مکمل طب عت را بازح ميکاد و انچه را طب عت کم دارد کامل ميکاـد.
در ایف صورت فعل هارمادانه از فعل طب عي برتر خواهد بـود .چراکـه هارماـد بـهواسـطۀ
ن روح خ ال و قو عقل خود توانسته است به مااهد ههانهاح باال بپردازد و صورتهـاح
زیبا را از انها رهاورد اورد (ر.ک :قاضي سـع د ،شـرح ايولوه ـا ،ف  .)965باـابرایف ،قاضـي
0
سع د معتقد است که صورتهاح عق ي کـه در ثالـت اهمـالي هسـتاد ابتـدا بـه خ ـال
ماف ل و سپس به خ ال مت ل 9هارمادانه نازل ميشوند و بهواسطۀ ان خ ال اسـت کـه
اير زیبا در طب عت چه در س ر نزولي هستي و چه در اير هارمادانه پدید مياید.
 .6نتيجه

همانگونه که مااهده گردید از هم ه مباثثي که ثکماح اسالمي بدان توهه داشتهانـد
هار و زیبایي بوده است .شرح قاضي سع د قمي بر م مر چهارم ايولوه ا را ميتـوان بـه
عاوان ايرح مستقل دربار هار و زیبایي به شمار اورد .قاضي سع د قمي در ایـف ايـر بـا
الهام از مباني تفکر اسالمي به شرح زیبایي و هار پرداخته است .قاضي سع د در ایف اير،
زیبایي را به زیبایي معقول و محسو

تقس م ميکاد و زیبـایي محسـو

را متل ـي از

زیبایي معقول ميداند و همگي ایف زیبایيها را متل ي از نوراالنوار ميداند .او بر ایف باور
است که خداوند چون زیباست ،همۀ هستي را زیبا افریده است .اما زیبایي هاگاميکه از
خداوند ف ضان یافت ،در ههان عقل به صورت اهمال قرار دارد و سپس در عـالم خ ـال
 .0خ ال در نزد ثکما یا مت ل است یا ماف ل .خ ال از ان ههت کـه در ع ـمالـافس و قـواح نفـس مـورد بررسـي قـرار
ميگ رد ،خ ال مت ل نام ده ميشود و مراد از ان ،خ الي است که در نفو ادمي وهود دارد .و خ ال ماف ل خ ـالي
است که مستقل از نفو ميباشد و مرتبهای از وهود بهشمار ميرود .ثکما و عرفا در ايـار خـود از خ ـال ماف ـل بـه
عالم مثال و خ ال مط ق تعب ر کردهاند (عالمه طباطبایي999 ،؛ شایگان939 ،؛ ان اریان999 ،؛ صانعپور.)55 ،
 .9یکي از مهمتریف مباثم ف سفي ع مالافس ،بحم قواح ظاهرح و بـاطاي انسـان اسـت .از دیـدگاه ع ـمالـافس
ف سفي ،انسان داراح پاج ن روح ظاهرح و پاج قو باطاي است .ن روهاح ظاهرح و ب روني انسان ،همان ثـوا
پاجگانۀ او است .در باطف ن ز انسان داراح قوایي است که به طور مرت ر عبارتاد از :الف .ثس ماتر  :ن رویي
که دریافتهاح ثوا گوناگون و ت اویر برامده از تمام انها را مـيگ ـرد ،در کاـار هـم مـيناـاند ،ثـل و هضـم
ميکاد ،انها را به یکدیگر ارتباه ميدهد و نهایتار باعم ميشود تا انسان بتوانـد چ ـزح را کـه بـه ثـس دریافتـه
است ،واقعار اثسا و ادرا کاد .ب .خ ال :ن روح يبت و ثفظ صور هزئی در انسان قو خ ال است .صـورتهـاح
هزئ هاح که از ب رون به ذهف ادمي وارد ميشوند در قو خ ال يبت و ضـب مـيشـوند و خ ـال در واقـع خزانـه و
گال اۀ ثس ماتر است . .وهم :ن روح در معاني هزئی در انسان .د .ثافظـه :ن ـروح يبـت و ثفـظ معـاني
هزئی و در واقع خزانۀ ن روح وهم است .ه  .قو مت رفه :وظ فۀ ایـف ن ـرو در یـا يبـت ن سـت ،ب کـه ایـف قـوه
دریافتهاح انساني را تح ل و ترک ب ميکاد ،انها را به ت رف خود تغ ر ميدهد و بـه انهـا صـفت رد و قبـول
ميبراد (مالصدرا939 ،؛ ن ز نک :ش خاالسالمي91 ،؛ و ضرابي.)39 ،
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متل ي ميشود .در ایـف صـورت ،هـر

وهود دارد به صورت عاليتر در عالم خ ال ماف ـل و

عقل وهود دارد .قاضي سع د پس از ب ان مراتب زیبایي معقول و بررسـي مف ـل عـالم
خ ال ماف ل ،به مقولۀ هار ميپردازد و در تب ف اير هارح ب ان مـيدارد کـه هارماـد
هاگاميکه ق د دارد صورت زیبایي را در خار به وهود اورد ،ان صـورت زیبـا از عقـل
هارماد به خ ال مت ل او نزول ميکاد و در خ ال مت ل هزئ ـات شـيء زیبـا ترسـ م
ميشود .انگاه هارماد انچه را در ن ـروح تر ـل خـود دارد ،در شـيء مـادح ترسـ م
ميکاد .باابرایف ،هار در نزد قاضي سع د عبارت است از تل ـي صـورت زیبـایي کـه در
عقل و خ ال هارماد قرار دارد ،بر ماد محسو  .در ایف صورت زیبایي هارح با زیبـایي
طب عي ارتباه پ دا ميکاد .چراکه در هر دو ،تل ي صورت ،زیبایي را به وهود مـياورد.
او در ادامه ب ان ميدارد که هار یـا تق ـد از م کـوت طب عـت اسـت یـا تق ـد از خـود
طب عت .اگر تق د از طب عت باشد ،چون ع ت از مع ول برتر است ،صورت زیبایي طب عـي
زیباتر از صورت متر ل هارماد است و در نت له ایف نو زیبایي هارح از زیبایي طب عت
پای فتر است .اما هاگاميکه هارماد بتواند صورت زیبـاح ايـر هاـرح خـود را از م کـوت
طب عت ب اورد ،انچه تول د ميکاد زیباتر از طب عت است و بدیف وس ه اير هارح نقـ
طب عت را از ب ف ميبرد و ان را به درهات باالح وهود نزدیکتر مـيکاـد .انچـه قاضـي
سع د با ايرپذیرح از تفکر اسالمي مورد توهه دارد ،مس ۀ نقش خ ال در به وهود امـدن
زیبایي طب عي و زیبایي هارح است .بدیف صورت که ،او یکـي از کارهـاح ن ـروح تر ـل
ادمي را ت رف در ادراکات خ الي ميداند و ایف ت رف را عامل بهوهود اورند اير هاـرح
ميداند.
با توهه به انچه در خ وف هار و زیبایي نزد قاضي سع د قمي ب ان گردید ،به نظر
ميرسد ميتوان با در نظر گرفتف شرح قاضي سع د بر م مر چهارم ايولوه ا به استررا
مباني نظرح زیبایي و هار در ايار ثکماح اسالمي ام ـدوار بـود و بـا بررسـي ژرفتـر و
گستردهتر نظر ثکماح اسالمي در ایف زم اه ،بـهویـژه بررسـي مبـاثثي چـون :صـفات
خداوند ،افعال خداوند ،ماده و صورت ،ع م ،ع ـمالـافس و ،...بتـوان یـک ف سـفۀ هاـر و
زیبایيشااسي اسالمي تدویف کرد و با عرضۀ ان به هامعۀ ع مي باعم رشـد و بالاـدگي
تفکر در زم اۀ هار و زیبایي شد.
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اشت اني ،ه د سوم ،قم ،انتاارات تب غات اسالمي.0953 ،
 .09ـــــــــ  ،األربع اات لکاف أنوار القدس ات ،به ت ح ح نلفق ي ثب بي ،تهران ،انتاارات
م راث مکتوب.0930 ،
 .02ـــــــــ  ،شرح توث د صدوق ،به ت ح ح نلفق ي ثب بي ،ه د اول ،تهران ،مؤسسة
الطباعة و الاار.0205 ،
 .05ـــــــــ  ،شرح توث د صدوق ،به ت ح ح نلفق ي ثب بي ،ه د دوم ،انتاارات مؤسسة
الطباعة و الاار.0206 ،
 .06طباطبایي ،محمدثس ف ،نهایة الحکمة ،قم ،مؤسسۀ نار اسالمي.0206 ،
 .05کوک مانس ،یوزف ،ه دیگر و هار ،ترهمۀ محمد هواد صاف ان ،ابادان ،نار پرسش.0939 ،
 .03م اصدرا ،الاواهد الربوب ة ،ت ح ح س دهاللالدیف اشت اني ،ماهد ،المرکز اللامعي ل اار.0330 ،
 .03هگل ،گ ورگ وی ه م فردریش ،مقدمه بر زیبایيشااسي ،ترهمۀ محمود عبادیان ،تهران،
ناشر اوازه.0969 ،
20. Ames Van Meter, “The Function and Value of Aesthetics,” The Journal
of Aesthetics and Art Criticism, 1941, Vol. 1, No. 1, pp. 95-105.

