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چكيده

اهل حکمت ،هنر را زائيده نيروي خيال میدانند .در نظر ايشان استناد حقيقی هنر به اين نيرو
وابسته به وجود مستقل قوة خيال است .در حالی که مطابق نظر نهايی حکمت صدرايی که
مبتنی بر وحدت نفس و کلالقوا بودن آن است ،همة قوا ،عينالربط به نفساند .بر اين مبنا،
پرسش از چگونگی آفرينش آثار هنري از نفس چنين پاسخ داده میشود که؛ خيال ،شأ ِن
نفس و عين تعلق به آن است .در نتيجه آثار منتسب به آن همچون هنر نيز ،حقيقتاً فعلِ نفس
خواهد بود و انتساب آن به خيال ،ثانوي و با تسامح است .گوناگونی تجلی و ظهور نفس،
سه مرتبه از وجودِ هنري را پديد میآورد که مرتبه اعالي آن واحد ،اجمالی و بسيط به
وجود جمعی نفس است .در اينمرتبه ،وجود هنري با تمام عناصر کمالی نفس يکی است.
بنابراين تمامِ معرفتها ،به وجودِ واحد در نفسِ انسان موجودند و هيچ فرقی ميان هنرمند و
حکيم و عارف وجود ندارد .تنها در مراتب بعدي و تنزل بر مرتبة خيال و سپس خلق بيرونی
اثر هنري در پايينترين مرتبة آن است که وحدت جمعی نفس در سيماي هنري خاص
آشکار میشود.
کليـدواژههــا :خيال ،هنر ،نفس ،حکمت متعاليه ،مالصدرا.
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س ه ن بههر مبنههايِ اصههولِ جريههانهههاي فکههري سههابق بههر مالصههدرا و حتههی در تفسههير ابتههدايی از
حکمههت صههدرايی قاب هلِ تبيههين و تأکيههد اسههت؛ امهها بههر مبنههايِ نظههرِ خههاصِ مالصههدرا در بههابِ
نفس شناسهی کهه متکهی بهر اصهالت و وحهدت ش دهی وجهود اسهت ،بهه نظهر مهیآيهد انتسهابِ
خالقيت بهه نيهروي خيهال صهحيح نيسهت و يها در نهايهت بها تسهامح ،انتسهابی تبعهی خواههد بهود.
اين نکتهه از مفهادِ قاعهدة «الـنفس فـی وتـدتها کـق القـوا« قابهلِ اسهتنتاا اسهت؛ توضهيح
اينکههه هرچنههد مالصههدرا ضههمن همراهههی بهها عام هة حکمهها ،نفههس را بههه کمههال اول بههراي جسههم
طبيعههی آلههی تعري ه

کههرده اسههت مالصههدرا ،1368 ،ا ،8ص  ،)17معتقههد اسههت کههه باتوجههه

بههه حرکههت جههوهري و اسههتکمال حقيقههت انسههانی ،نگههاه مههاهوي بههه نفههس و تعريهه

حههدي

نمههیتوانههد گويههاي حقيقههت آن باشههد همههان ،ص  .)11در نگههاه مههاهوي ،نفههس جههوهري
اسههت مجههرد کههه وجههود لنفسههه دارد و بههه لحههات تعلههق بههه جههوهر ديگههري بههه نههام بههدن ،واجههد
عرضههی از مقول هة اضههافه) مههیشههود کههه وجههود آن ،وجههود للويههر اسههت و مفهههوم نفههس از آن
انتههزام مههیشههود امهها درسههت ايههن اسههت کههه نفسههيت نفههس ،همههان نحههوة وجههود آن اسههت و
نمی توان بهراي ماهيهت نفهس ،وجهود ديگهري زيهر از همهين جنبهة تعلقهی در نظهر گرفهت؛ مگهر
اينکههه بهها اسههتکمال و تحههول واتههی و جههوهري خههود ،بهها عبههور از عقههل بههالقوه ،بههه وجههود
جديههدي کههه همههان عقههل فعههال اسههت بههدل شههود همههان ،ص11 -12؛ 16و  ،)238بههه يههاري
همههين نگههاه وجههودي بههه نفههس و بهها اسههتمداد از ديگههر مبههانی حکمههت متعاليههه ،چههون تشههکي
وجههود و حرکههت جههوهري اسههت کههه نفههس ،واجههد هههويتی اصههيل ،بسههيط ،واحههد و سههيال مههی-
گههردد نفههس بهها وحههدت جمعههی و سههعی خههود ،در عههين وحههدت ،همههان قههواي متک ههر اسههت،
يعنههی او ً همههة قههوا از مراتههب وجههودي و شهئون نفههس بههه شههمار مههیآيههد ،ثانيهاً هههر مرتبهههاي از
نفس ،با سهاير مراتهب در يه

وحهدت سهعی محفهوت مهیمانهد و ثال هاً تمهامیآثهار و افعهال ههر

قوه نيز مستقيماً مستند به وجود نفس میشوند.
بر اين مبناست که هنر معنايی وجودي میيابد که از حقيقت و اصالت برخوردار گرديده و
وجودي جدا از ساير معارف و کما ت نفسانی ن واهد داشت .اين ديدگاه نه تنها هنر را از توهم
و نسبيت متمايز می نمايد بلکه آن را از انحدار در ي

ساحت خاص از انسان يعنی خيال خارا

کرده به آن جان ب شيده است و به تمام وجود انسان پيوند میزند .از اين رو ضرورت دارد که
رابطة نفس و هنر در اين برداشت جديد از نفسشناسی مورد بازخوانی مجدد قرار گيرد بهويژه
که اين موضوم میتواند در زمينههاي ديگري مانند فهم زيبايی ارائه تعري

از آن و احياناً تويير
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معيارهاي زيباشناسی نيز اثرگذار باشد .اين نوشتار پاس ی است به اين پرسش که در سير نهايی
انديشة مالصدرا در نفس شناسی يعنی وحدت نفس و در نتيجه کل القوي بودن آن ،هنر چه
جايگاهی نسبت به نفس داشته و آفرينش افعال هنري در نفس چگونه صورت میگيرد؟ هر چند
آثار زيادي درباب ابعاد گوناگون هنر و منشأ آن در فلسفه به طور عام و حکمت صدرايی به طور
خاص نگارش شده است هاشم نژاد ،ص 110-126؛ امينی و فائدي ،ص 29-53؛ اکبري)1392 ،
اما حسب جستجو تحقيقی با رويکرد حاضر يافت نشد.
چيستی هنر

در مههورد وا ة هنههر گفتهههانههد کههه اصههليتی سانسههکريتی دارد و بههه صههورتِ «سههونر« وجههود داشههته
کههه در اوسههتايی بههه «هههونر« تبههديل شههده اسههت؛ از آنچهه کههه «نههر« و «نههره« بههه معنههاي مههرد و زن
است گويها «سهونر« و «ههونر« بهه معنهاي نيه
ص .)186در مههورد تعريهه
انتقال احساسهات« تعريه

مهرد و سهونره بهه معنهاي نيه

زن اسهت حکمهت،

هنههر ديههدگاههههاي م تلفههی وجههود داردر هنههر را گههاه بههه «واسههطة
کهردهانهد ،گهاه بهه فهرم د لتگهر ،ديهو  ،ص  )128گهاه بهه اشهتيا ِ

انسههان بهههه تقليهههد و تکميههلِ طبيعهههت ،باونهههديان ،ص ،75پاکبههاز رويهههين ،ص .)955گهههاه بهههه
چيههنشِ خههاصِ مجموعههه عناص هرِ اث هرِ هنههري کههه سههاختارِ نظههاممنههدي داشههته باشههند گلد واتههر،
ص )51يهها بههه کوش هشِ خالقانههه بههراي رسههيدن بههه زيبههايی نبههوي ،ص )128يهها بيههانِ شهههودي و
راه يههافتن بههه وجهههِ پنهههانی و بههاطنی هسههتی گلههدواتر ،ص 68و باونههديان ،ص 76و ديههويس،
ص .)127هنرمنههد مههیتوانههد در هههر چهههرهاي ظههاهر شههود گههاه بههه عنههوانِ نقههاد ،گههاه در چهههرة
يه

مههورا ،گههاه صههورتگ هرِ آ مِ مههردم و گههاه بههه عنههوانِ فيلسههوفی انديشههمند .ريد هربههرت،

ص .)15در تعههاري ِ هنههر بههه حههدي تنههوم وجههود دارد کههه گههاه بههه عههدمِ امکههانِ تعريهه

آن

ت مبحه ِ
قايل شدهاند .بهه ههر حهال تعريه ِ هنهر ههر چهه کهه باشهد چنهدان تفهاوتی در سرنوشه ِ
حاضههر ايجههاد نمههیکنههد؛ چههرا کههه هنههر بهها هههر وص ه

و تعريفههی در نهايههت نههوعی آفريههدن و

خلق کردن اسهت .بها توجهه بهه همهين نکتهه در لسهان فلسهفی مالصهدرا نيهز مفههوم هنهر زالبه ًا بها
مشههتقات وا ة «صههن « بيههان شههده اسههت .مالصههدرا از وجههود ملکهههاي در انسههان بههه نههام ملکههة
صناعيه نهام بهرده کهه منشهأ انجهام بهدون تأمهل و تکله ِ قابهل تهوجهی) افعهال هنهري اسهت کهه
از ايههن جهههت شههبيه بههه صههن و آفههرينش الهههی اسههت «فالملک ههة الدناعي ههة التههی ينشههأ منههها فعههل
محکههم مههن زيههر ک يههر روي ههة و تجشههم هههی تشههبه بالدههان الحکههيم و البههدي العليم مالصههدرا،
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 ،1366ا ،6ص  .)2در آثههار صههدرا منشههأت متعههددي بههراي هنههر بيههان شههده اسههت از جملههه،
مقههام خليف ههة اللهههی انسههان اسههت کههه بههر اسهها

آن بههه حکههم ظهههور اوصههاف الهههی در وجههود

خهههويش همچهههون خهههداي احسهههن ال هههالقين خهههال زيبهههاترينهاسهههت همهههو1360 ،اله ه ،
ص )110مههههمتهههرين مهههوارد ديگهههر عبهههارتانهههد از فطهههرت ويهههژة انسهههان همهههو ،1366 ،ا،5
ص )387الهامههات زيبههی الهههی همههو  ،1363 ،ص )662اميههال زريههزي انسههان همههو،1981 ،
ا ،7ص )165امهها آنچههه حقيقت هاً فاعههل قريههب هنههر بههه شههمار مههیآيههد قههواي بههاطنی نفههس و در
رأ

آن دو قوة خيال و مت يله است.

چيستی خيال

وا ة خيههال از ريشههة «خيههل« گرفتههه شههده کههه بههه معنههی ظههن ،گمههان ،وهههم و پنههدار اسههت
ابههنمنظههور ،ا ،11ص  .)23وا ة «ي يههل« در قههرآن کههريم نيههز بههه همههين معنههاي پنداشههتن و
گمهان کههردن بههه کههار رفتههه اسههت طههه .)20 /در معنهايی نزديه

بههه معههانی يههاد شههده ،چيزهههايی

که در خهواب ،يها آينهه ديهده مهیشهوند همهان ،ا ،11ص  )23همهينطهور سهاية اشهيا کهه جنبهة
پنههداري دارنههد نيههز خيههال ناميههده شههدهانههد فراهيههدي ،ا ،4ص .)305تعبيهرِ خيههال صههرفنظههر از
معنههاي عرفههی کههه بههه معنههاي امههري بيهههوده ،موهههوم و عههدمی بههه کههار مههیرود ،در حکمههت
اسالمی در دو معنهاي اصهطالحی و شهاخه بهه کهار بهرده شهده اسهت ،يکهی بهه معنهاي نيرويهی
از نيروهههاي نفههس کههه بههه آن «خيههالِ متدههل« گفتههه مههیشههود و ديگههري مرتبهههاي از مراتههب
عههالم وجههود کههه «خيههالِ منفدههل« ناميههده شههده و از ابههداعات شههيخ اشههرا اسههت سهههروردي،
ا ،2ص 131به بعد ).
خيههال بههه معنههاي نيرويههی از نيروهههاي انسههان اسههت کههه فههارابی از آن بههه مت يلههه تعبيههر کههرده و
آن را بههين قههوة حههس و عقههل قههرار مههیدهههد و صههورتهههاير را کههه حههس مشههترس از حههوا
پههن گانههه گرفتههه اسههت نگهههدار مههرکنههد؛ و پههس از پنهههان شههدن محسوسههات ،بههاز آن صههور
در ايههن قههوه محفههوت مههرمانههد فارابی ،ص .)83-84ابههنسههينا در کتههاب شههفا مههرگويههدر خيههال
گههاهر عههالوه بههر آنچههه از حههس ظههاهر گرفتههه شههده اسههت اشههيا ديگههر را کههه از راه ترکيههب
و تفدههيل نيههرو مفکههره بههه دسههت مههرآينههد نيههز نگهههدار مههرکنههد ابههنسههينا ،1392 ،ا،1
ص .)181ابهنسهينا همهة قهواي ظههاهري و بهاطنی انسههان بهه جهز عقههل را مهادي مههیدانهد و معتقههد
اسههت کههه هههر ي ه

از ايههن قههوا ابههزاري جسههمانی را در اختيههار دارنههد همههو ،بههیتهها ،ص342؛
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همههو 259 ،1375 ،بههه بعههد) .از سههويی ديگههر سهههروردي ضههمنِ اثبههاتِ عههالمِ خيههالِ خههارا از
وجود انسان معتقد است کهه صهورِ خيهالی کهه مها ت يهل مهیکنهيم در عهالمِ مِ هالِ اکبهر يها خيهالِ
منفدههل قههرار دارنههد و نههورِ اسههفهبدي انسههانی آن صههور را در عههالمِ يههاد شههده مشههاهده و درس
م هیکنههد سهههروردي ،ا ،2ص 211بههه بعههد) .بنههابراين از نگههاه وي قههوة خيههال از تجههرد م ههالی
برخههوردار اسههت ،ديههدگاهی کههه مالصههدرا نيههز بههه آن بههاور دارد مالصههدرا ،1366 ،ا ،1
ص 298-299و همههو 1360 ،ب ،ص .)263مالصههدرا بههر خههالف فههارابی و ابههن سههينا معتقههد
است که قهوة خيهال و صهور خيهالی جسهمانی نيسهت و بهر آن اقامهة برههان نيهز کهرده اسهت کهه
يکههی از واضههح تههرين د يههل آن امتنههام انطبههام کبير وجههود خههارجی اجسههام) در صههوير قواي
بنهها بههه فههر) مههادي) اسههت همههو ،1981 ،ا ،8ص .)227بنههابراين بههه سههيا اتحههاد عقههل و عاقههل
و معقههول ،مت يههل و مت ييههل نيههز بهها هههم متحدنههد همههانطههور کههه حهها

و محسههو

نيههز بهها هههم

اتحههاد دارنههد همههو ، 1420 ،ص .)72هرچنههد بههه نظههر صههدرا ارزش وجههودي قههوا يکههی نيسههت
و تجههرد صههور خيههالی برتههر از تجههرد صههور حسههی اسههت همههو ،1981 ،ا ،7ص ،)166امهها در
هههر صههورت زيرجسههمانی بههودن ايههن قههوا زمينههه سههاز بههاور بههه قاعههدة «الههنفس فههی وحههدتها کههل
القههوي« اسههت .تجههرد قههوا موضههوعی اسههت کههه بههه ضههميمة وحههدت نفههس ،بسههتري بههراي يکههی
شههدن متعلقههات موجههود در آن يعنهههی م ههيالت بهها مهههدرکات عقالنههی و عرفههانی را فهههراهم
مههیکنههد .در واق ه هم هة ايههن امههور ،او ً و بالههذات در ي ه

وحههدت جمعههی بهها يکههديگر قههرار

دارند امها ثانيه ًا و بهالعر) در اثهر تعهدد ظههورات نفهس و محهدود شهدن تمرکهز انسهان بهر يه
شأن خاص از نفس ،تمايز بهين هنهر بها حکمهت يها عرفهان ايجهاد مهیگهردد .شهاهد ايهن دعهاوي
تحليلی است کهه خهود صهدرا بهر سهير کمهالی انسهان در نشهأت ههاي سهه گانهة حهس و خيهال و
عقههل در زنههدگی دنيههوي انسههان ارائههه کههرده اسههت .در شههرايطی کههه تقريب هاً تمههام انسههانههها بهها
تفههاوتههايی کمههال حسههی را تجربههه مههیکننههد ،امهها بسههياري بههواسههطة انههس بهها محسوسههات در
همههان مرتبههه متوق ه

شههده و از کمههال خيههالی و عقلههی محههروم مههیماننههد کههه دليههل آن همههان

اشههتوال و انههس بههه جهههان محسههو

اسههت همههو ،1354 ،ص .)437-438البتههه فعليههت تههام ايههن

دو قوه جهز بهه قطه ارتبهام کامهل بها عهالم مح سهو

بواسهطه تهرس حيهات دنيهايی و انتقهال بهه

عالم فعليت محض يعنی آخرت اتفا نمیافتد همو ،1354 ،ص.)438
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جايگاه آفرينشهاي هنري در نفس

مالصدرا در بيهان تمهايز خيهال از حهس مشهترس سهه دليهل بيهان کهرده اسهت .بهه طهور خالصهه،
او ً ،حي يههت حههس مشههترس قبههول مههدريکات و حي يههت خيههال صههرفاً حفههآ آنهاسههت .ثاني هاً ،در
خيال بهر خهالف حهس مشهترس ،حکهم و داوري بهين مهدرکات اتفها نمهیافتهد و ثال هاً ،خيهال
تنههها وظيف هة حفههآ مههدرکات در خههود را دارد در حههالی کههه مشههاهده ،يعنههی آگههاهی ح ههوري
و شهههودي نسههبت بههه آنههها در حههس مشههترس صههورت مههیگيههرد همههو ،1981 ،ا ،8ص-213
 .)212همههين ويژگههیهههاي يههاد شههده بههراي قههوة خيههال نمايههانگههر ايسههتايی آن اسههت ،از ايههن رو
توقه خلهق هنهر در ايهن قهوه انتظهاري نابجاسهت .آفهرينش هنهري بهه معنهاي دخهل و تدههرف در
صههور موجههود در خيههال اسههت کههه ايههن امههر متوق ه

بههر نههوعی ادراس ،مقايسههه و حکههم بههين

مههدرکات و صههورتهههاي خيههالی اسههت ،حههال آنکههه قههوة خيههال نسههبت بههه ايههن امههور اقت ههايی
نههدارد .قههوة خيههال نيههروي ثبههت و حفههآ صههور جزئيههه در انسههان و در واقهه خزانههه و گنجينههه
حههس مشههترس اسههت همههان ،ص .)213در واقهه ايههن قههوة مت يله متدههرفه) اسههت کههه در
صههور وهنههی موجههود در خيههال تدههرف کههرده و صههورتهههاي جديههدي را مههیسههازد .وجههه
تمههايز مت يلههه از سههاير قههواي مدرکههه در همههين ويژگههی فعههال آن اسههت کههه بههه تفدههيل و
ترکيهب صههور گونههاگون و ابههدام صههور جديههد مهیپههردازد همههان ،ص .)214هههر چنههد حکمههاي
پهيش از مالصههدرا گهاه بههه ايهن دو شههأن متفهاوت تههوجهی نداشهته و هههر دو را بهه نيرويههی بهه نههام
مت يلهههه نسهههبت مهههیدادنهههد فارابی ،ص .)84مت يلهههه در اصهههطال صه هدرا ،حتهههی مهههیتوانهههد
موجههوداتی را ت يههل کنههد کههه وجههود خههارجی نداشههته و طبع هاً بهها حههوا

خههارجی هههم درس

نمههی شههوند صههدرا دليهههل ايههن موضههوم را در تجههرد و عهههدم تجههرد دو قههوه مههیدانهههد ألن
هههذه روحانيهههة فههی عههالم الويههب و تلهه

جسمانيهههة فههی عههالم الشهههادة) مالصههدرا،1354 ،

ص.)439 -440
تحليههل ارائههه شههده در خدههوص جايگههاه مت يلههه در ايجههاد صههور خيههالی جديههد و خلههق اثههر
هنههري بههر اسهها

ديههدگاه متوسههط صههدرا در همراهههی بهها نظههرات مشهههور حکماسههت .حقيقههت

ايههن اسههت کههه ديههدگاه نهههايی مالصههدرا در ايههن زمينههه متههأثر از نظههر نهههايی وي در اعتقههاد بههه
وحههدت مراتههب نفههس و کههل القههوي دانسههتن آن اسههت .بههر ايههن اسهها

مالصههدرا بهها مههردود

دانسههتنِ نظ هرِ ابههنسههينا و سهههروردي معتقههد اسههت نفههس ،صههور را بهها مشههاهدة امههور خههارجی،
خههودش در خههودش مههیسههازد؛ در واق ه صههورِ خيههالی نههه در عههالمِ بهها تر وجههود دارنههد و نههه از
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تجريهدِ صهورِ خهارجی بهه دسهت مهیآينهد بلکهه نفهس بها مشهاهدة اشهياي خهارجی ،صههورتی در
درونِ خههود ابههدام مههیکنههد و صههورِ خههارجی تنههها نق هشِ عل هتِ معههده را بههراي زاي هشِ صههور در
نفههس بهههوسههيلة خههود نفههس ايفهها مههیکننههد .سههبب ايههن قابليههت ايههن اسههت کههه خداونههد نفههس را
م ههالی بههراي وات و صههفات و افعههال خههود آفريههده اسههت .از نظ هرِ صههدرا ،در واق ه قيههامِ صههور
بههه نفههس ،قيههامِ صههدوري اسههت .نههه اينکههه حلههولی و بههه ماننههد حلههول اعههرا) در موضههوم يهها
صهور در مهواد خههود باشهد 1.بههه تعبيهري دقيههقتهر وي معتقهد اسههت؛ قهواي حسههی و خيهالی آلههت
و وسهيلهاي هسههتند بههراي اينکههه نفههس صههور را در عههالمِ مِ ههالِ اصههور خيههال متدههل) ايجههاد کنههد
و همههين قههوا و صههور ،ماعههدي باشههند بههراي شهههودِ آن صههور در مِ ههالِ اکبههر خيههال منفدههل)
همو ،1368 ،ا ،1ص  299و همو ،1363 ،ص )103
نتيجههه اينکههه حقيقههت هنههر ،فعلههی برخاسههته از صههق نفههس اسههت کههه بهها تمههام وجههود هنرمنههد
پيونههد خههورده و در وحههدت جمعههی بهها سههاير کمهها ت نفسههانی او قههرار مههیگيههرد و بههه ايههن
لحههات حههاکی از ملکههات و ف ههائل هنرمنههد اسههت .از سههوي ديگههر ،چههون از طريههق آن هنههر،
نفس انسهان ،حقهايق موجهود در عهالم م هال اکبهر را مشهاهده مهیکنهد ،وجهود خهارجی هنهر نيهز
به منزلهه آيينههاي مهیشهود کهه زيبهايی ههاي خيهال منفدهل را در عهالم محسهو

بهاز مهیتابانهد.

در واق ه سههر زيبههايی شناسههی هنههر در همههين نکتههه نهفتههه اسههت زي هرا بيننههده و نههاظر خههارجی بهها
ديدن اثهر هنهري ،تجربههاي حسهی را از بيهرون بهه درون خهود انتقهال مهیدههد کهه بهه بازسهازي
صههورت خيههالی آن هنههر در نفههس او و بههه تبهه آن گشههودن دريچهههاي بههه خيههال منفدههل و
تماشاي زيبايیهاي آن منجر میشود.
نسبت هنر و خيال

از نظههر کههارکرد ،خيههال مههدرسِ صههورِ جزئههی اسههت و بهها نيههروي وهههم ايههن تفههاوت را دارد کههه
وهههم مههدرسِ معههانی جزئههی اسههت طوسههی ،ص ،57و حسههينی اردکههانی ،ص .)429بنههابراين
س هنر به ويهژه هنه ِر تجسهمی بها خيهال در ايهن اسهت کهه ههر دو بهه نهوعی بهه وصه ِ
وجه اشترا ِ
جزئيههت متد ه انههد .هنههر بهها خل هقِ مههوردي و جزئههی سههر و کههار دارد و خيههال نيههروي مههدرسِ
جزئيههات يعنههی صههورِ جزئههی اسههت .بنههابراين آن جنبههه يهها نيرويههی از نفههس کههه مههدرسِ امههرِ
جزئههی يهها خههال ِ ام هرِ جزئههی اسههت ،بايههد نيرويههی باشههد کههه بهها «جزئيههت« نسههبتی دارد .عقههل،
مههدرسِ کليههات اسههت و نيروهههاي حسههی هههم کههه در واقهه ابههزارِ ادراس هسههتند نههه ماههدرسِ
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حقيقههی .پههس تنههها خيههال اسههت2کههه هههم خههال ِ صههور جزئههی و هههم مههدرسِ  .آنهاسههت .بههه
جهههت همههين تناسههب ،پژوهشههگران از بههين قههواي نفسههانی تنههها نيههروي خيههال را جايگههاهی
شايسته براي آفرينشهاي هنري دانستهاند.
قاعده النفس فی وتدتها کق القوا

چنانچههه در مقدمههه نيههز اشههاره شههد ،ايههن قاعههده حههداقل بههر دو نکتههة اساسههی تأکيههد داردر
وحههدت نفههس و کههلالقههوا بههودنِ آن .در مههورد وحههدت نفههس بايههد گفههت کههه از نظ هرِ صههدرا
نفههس انسههان داراي وحههدتی جمعههی اسههت کههه ظههل وحههدت الهيههه بههه شههمار مههیآيههد و در وات
خههودش همههة قههوا را در بههردارد مالصههدرا ،1363 ،ص .)553نفههس انسههانی ،هويههت و وجههود
واحههدي اسههت کههه در وات خههود مراتههب سهههگانههه طبيعههت ،م ههال و عقههل را در برگرفتههه اسههت
و هههر يهه
ضهههع

از ايههن مقامههات سهههگانههه نيههز از درجههات و قههواي گونههاگون بههه لحههات شههدت و
و کمهههال و نقهههه برخوردارنهههد همهههو  ،1981 ،ا ،7ص  )255نتيجهههة ظههههور آثهههار

ادراکههی و تحريکههی هههر يه

از ايههن عههوالم سهههگانههه در نفههس ،شههکلگيههري مرتبهههاي از نفههس

اسههت کههه پههايينتههرين مرتب هة آن نفههس نبههاتی اسههت ،در مرتب هة ميههانی نفههس حيههوانی و در مرتب هة
با تر و شري تر ،نفس ناطقة انسانی قرار دارد همان ،ا  ، 8ص.)5
البتههه مقدههود از مرتب هة در اينجهها چهههرهههها و ش هئون ي ه

موجههود واحههد ش دههی يعنههی همههان

نفههس اسههت مدههبا يههزدي ،ص .)353بنههابراين ،معنههاي کههلالقههوي بههودن نفههس ايههن اسههت کههه
نفههس ،مههدرس تمههام ادراکههات منسههوب بههه قههواي انسههانی بههوده و در عههين حههال آنچههه مبههدأ
حرکههات صههادره از قههواي تحريکههی حيههوانی نبههاتی و طبيعههی اسههت چيههزي زيههر از همههين نفههس
ناطقه نيست مالصدرا ،1981 ،ا ،8ص .)221به بيان مشهور سبزوارير
«النفس فی وحدته کلّ القو

و فعلههها فی فعلههه قههد انههطو «
سبزواري ،ا ،5ص)180

از نظههرِ صههدرا بههدترين ديههدگاه در مههوردِ رابطههة نفههس و نيروهههايش ايههن اسههت کههه کسههی
گمههان کنههد هههر ادراکههی در انسههان منسههوب بههه يکههی از نيروههها باشههد يعنههی شههنيدن منسههوب بههه
يه

نيههرو ،ديههدن بههه نيرويههی ديگههر ،ت يههل بههه نيرويههی و بههه همههين ترتيههب ..مالصههدرا،1366 ،

ا ،8ص .)66نفههس هههويتی احههدي دارد کههه بههر اسهها ِ آن همههة قواسههت و هههيچ يهه
نيست .همهان گونهه کهه واجهب تعهالی حقيقهت بسهيطی اسهت کهه همهة اشياسهت و ههيچ يه

هههم
از
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اشههياه هههم نيسههت همههان ،ص 134و همههو ،ا ،1ص .)136نفههس در واتِ خههود نههور اسههت و
تمههامِ حقههايق معرفتههی در آن بههه يهه

وجههودِ واحههد نههوري موجودنههد همههو ،1354 ،ص.)109

از نظرِ صدرا صورتِ مهادي کهه علهم بهه آن تعلهق مهیگيهرد بها حجهاب و زيبهت همهراه اسهت و
از مههدرِس زايههب اسههت و بههه وجههودِ جمعههیِ ح ههوري وجههود نههدارد امهها صههورتِ مجههرد بهها
ح ور و وجودِ جمعی همراه است همو 1360،ال  ،ص.)113
ت
ب نفهس رو بهه مظهاه ِر شهههاد ِ
ن زيه ِ
افعهال انسهان از لحظهة صهدور آن هها از نفهس کهه از مکمه ِ

آن خههارا مههیشههود چنههد مرتبهه را طههی مههیکنههد .ن سههت در مکمهنِ عقههل قههرار دارد سههپس بههر
ت کلهی حاصهل مهیشهود  -سهپس
مرتبة قلب نازل میشهود -تها ايهن لحظهه بهراي انسهان تدهورا ِ
بههر م ههزنِ خيههال وارد مههیشههود کههه بههه نحههو متشهه ه و جزئههی اسههت؛ سههپس هرگههاه کههه
ب واههههد و اراده کنهههد اع هههاي بهههدناش بهههه حرکهههت در مهههیآيهههد و در خهههارا ظهههاهر
میشود همو ،1354 ،ص.)130
تعلق ربطی هنر نسبت به نفس

نفههس از وات خههودش زايههب نيسههت و ادراس او از خههودش هههم زائههد بههر واتههش نيسههت.
ديههدگاه مالصههدرا در وحههدت نفههس و کههلالقههوي دانسههتن آن سههبب مههیشههود کههه ادراس
نفس نسبت به بهدن ،وههم ،خيهال و سهاير قهوا نيهز بهه ادراس بهیواسهطه خهود همهين امهور باشهد
نههه بههه صههورتی زائههد بههر نفههس کههه مرتسههم در آن شههده باشههد چراکههه صههور مرتسههم در نفههس
کلههی هسههتند و بهها ايههن فههر) زم مههیآيههد کههه نفههس ،محههرس و بههه کارگيرنههدة بههدن و قههوايی
کلهی باشهد و ادراکههی نسهبت بهه بههدن خهاص يها قههوايی خهاص نداشهته باشههد .کهه ايهن نادرسههت
اسهت .ههيچ انسهانی نيسهت مگههر اينکهه بهدن و قهوايش را بهه وصه

جزئيهت در مهیيابهد .نفههس

انسههان بههدن جزئههی و قههواي جزئههی خههود را ادراس کههرده و بههه اسههت دام خههود در مههیآورد و
چههون قههوه جزئههی بههه سههبب عههدم ح ههورش بههراي خههودش راهههی بههه مشههاهدة وات خههودش
نهدارد ،بنههابراين وجههود او لنفسههه نيسهت بلکههه لويههره و بههراي محلهش يعنههی نفههس اسههت و حيه
لههم يکههن للقههوة الجزئي ههة سههبيل ىلههر مشههاهدة واتههها ،لعههدم ح ههورها عنههد نفسههها .فه ن وجودههها
فههی نفسههها وجودههها لمحلههها لنفسههها همههان ،ص  )108از ايههن مطالههب نتيجههه مههیشههود کههه
تمههام قههواي ادراکههی و تحريکههی نفههس عههين ربههط و تعلههق نسههبت بههه نفههس بههوده و از شههئون آن
بههه شههمار مههیآينههد بنههابراين آثههار آنههها از جملههه هنههر نيههز حقيقت هاً مسههتند بههه خههود نفههس اسههت.
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وجههود م ههالی آفههرينشهههاي هنههري در قههوة خيههال نسههبت بههه نفههس همههان جايگههاهی را دارد کههه
معههانی جزئي هة قههوة واهمههه و مههدرکات کلي هة قههوة عاقلههه نسههبت بههه نفههس دارنههد .همگههی عههين
تعلههق بههه نفههسانههد و از شههئون آن بههه شههمار مههیآينههد .تنههها از حيه ظهههور در مراتههب م تل ه
نفس از يکهديگر متمهايز مهی گردنهد و آنگهاه کهه در وجهود خهارجی بهروز مهیيابنهد ايهن تمهايز
به شکلی محسو

خود را نشان میدهد وگرنه از حي

وجود جمعی ي

چيزند.

سير پيدايش اثر هنري بر اساس وتدت و کق القوي بودن نفس

بههر اسهها

آنچههه در مههتن مقالههه دانسههته شههد ،سههير پيههدايش هنههر از نفههس تهها وجههود خههارجی بههه

ماننههد سههاير افعههال نفههس دو مرحلههة ادراکههی و تحريکههی را طههی مههیکنههد .امهها نههه بههر مبنههاي
اسههتقالل قههوا از نفههس ،بلکههه بههر اسهها

ظهههور نفههس در شههئون و مراتههب گونههاگون ادراکههی و

تحريکههی بهها حفههآ وحههدت جمعههی کههه آن شههئون بهها نفههس و خودشههان دارد .وجههود ادراکههی
هنههر حاصههل ابههدام صههوري اسههت کههه نفههس در عههين وحههدت خههود در مرتبههه و شههأن خيههالی
خههود بههه آن دسههت مههیيابههد و وجههود خههارجی آن حاصههل سههيري اسههت کههه بههراي آن ادراس
خيالی در تنزل رتبی در شئون تحريکی نفس اتفا میافتد.
هههر صههانعی و بههه تعبيههر امههروزي هنرمنههد ،ابتههداه بهها تفکههر ،ت يههل و تدههور درونههی در قههوة
مت يلهة خههود بههدون اينکههه بههه هههيچ چيههز خههارجی ماننههد مدههالح و ابههزار و ظههرف هههاي زمههانی و
مکههانی نيههاز داشههته باشههد ،دسههت بههه آفههرينش هنههري مههیزنههد .هنرمنههد در صههق خيههال خههود
بههدون حرکههت و رنهه و زحمههت بيرونههی ايههن کههار را انجههام مههیدهههد همههان ،ص .)440ايههن
تحليل به معنهاي ناديهده گهرفتن نقهش اعهدادي صهور حسهی منتهزم از عهالم خهارا نيسهت بلکهه
بههه معنههاي نقههش اسههتقاللی مت يلههه در مقههام ابههدام ايههن صههورتهاسههت .سههپس در وجههود
خهههارجی بهههه سهههرام م تدهههات محسهههو

بيرونهههی همچهههون مهههاده هيهههولی) زمهههان و مکهههان

مشه ه و حرکهات خاصههی رفتههه و بههه قامههت آن لبهها

محسههو

مههیپوشههاند همههانجهها) .ايههن

مرحله با استمداد از قواي تحريکی صورت میگيرد.
قههواي تحريکههی نفههس بههه دو ب ههش کلههی باع ههه يهها همههان شههوقيه بههه عنههوان عامههل انگيههزش و
فاعلههه بههه عنههوان عامههل اجههرا کننههده تقسههيم مههیشههود .شههوقيه نيههز از دو جنب هة شهههويه و ز ههبيه
برخههوردار اسههت ،هنگههامیکههه صههورت مطلههوبی را بههه جهههت داشههتن لههذت يهها منفعتههی از خيههال
دريافههت مههیکنههد بهها بعههد شهههوي خههود قههوة فاعلههه را بههه سههوي آن تحري ه

مههیکنههد و زمههانی
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کههه صههورتی را بههه جهههت داشههتن درد و زيههان نههامطلوب تشهه يه مههیدهههد ،بهها بعههد ز ههبی
خههود فاعلههه را بههه دفه آن وا مههیدارد .البتههه چنانچههه آن فعههل اختيههاري باشههد حکمهها بههين شههوقيه
و فاعلي هة قههوة ديگههري بههه عنههوان مبههدأ تدههميم در نظههر مههیگيرنههد کههه اراده و کراهههت ناميههده
مههیشههود .در مرحل هة بعههد فاعلههه بههه عنههوان قههوة مباشههر حرکههت ع ههالت را آمههاده ايجههاد فعههل
خههارجی مههیکنههد کههه جزئيههات ايههن اعههداد و حرکههت نيههز بههر مبنههاي فهمههیکههه در طبيعيههات از
بدن انسان وجود داشته است در بيان حکما تبيين شده است همان ،ص.)233
ِ وجـو هد هنـري بـر مبنـاي ديـدگاه نهـايی صـدرا در نفـس شناسـی و
خلق اث ِر هنري و مراتـ ِ
قاعده «کق القوا»

اکنون با توجه به توضيحات ياد شده میتوان به چگونگی خلقِ اثرِ هنري و مراتبِ وجودِ هنري بهر
مبناي قاعدة کل القوا دست يافت؛ نفس به عنوان ) جوهري روحهانی بهه حسهب وجهود جمعهی
خويش مبدأ همة افعال صادر از قواي متفر و متشتت در مواض م تل
وص

قواسهت کهه آنهها را بهه

اتحاد و جمعيت در خود دارد .وات عقلی به صرافت وحدتش جام همة کما ت و معانی

موجود در ساير قواي نفسانی ،حسی و طبيعی به نحو اعلی و اشرف است بهر وجههی کهه يهق بهه
وجود عقلی آن است همو ،1368 ،ا ،9ص .) 64به اقت ايِ جمعی بهودنِ وجهودِ همهة واحهدهاي
معرفتی ما در نفس يا با تعبيري ديگر رو  ،هيچ تمايزي به هيچ نحوِ خاصی در معرفتهاي انسهان
وجود ندارد؛ شرومِ خلقِ هنر يا خلقِ هر اثرِ فکري ديگري هم دقيقها از همهين مرتبهه اسهت .مرتبهة
جمعی وجو ِد انسان چون داراي تجرد اسهت يه
واحدي که همة معرفتهاي درونِ او را ي

وجهو ِد واحه ِد اجمهالی نامتمهايزي دارد؛ وجهو ِد

جا در بر گرفته اسهت همهان ،ا ،7ص .) 280- 281

مرتبة ياد شده ،منب خلق و ايجادِ هنر يا هر نوم واحد معرفتیِ ديگري است .میتوانيم اين حقيقهت
عقلی را وجود روحی يا عقلی هنر نيز بناميم .هر زمان که نفس ي

صورت را اعم از صهاد يها

کاوب) در خود تکرار و اقدام به ارتسام آن در خود کند به شأنی از شئون عقل فعال کهه متناسهب
با آن صورت است متدل میشود که معناي اختزان صور اشيا در عالم عقهل و اسهترجام نفهس بهه
آن نيز همين است همان ،ص .)279 -280نقش اين موضوم در تحقق مادي و محسو

اثر هنري

چنين است که هنرمندان در برهههايی از زندگیِ روزانهشان ،ساعاتِ نابِ ح ورِ پرتالطمِ معرفهت
را در وجودِ خود تجربه میکنند؛ حا تی که احتما در لحظاتی بعد به خلهق هنهر يها اثهرِ معرفتهی
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میانجامد و يا برعکس بنا به د يل گوناگون اين حال و هجمهه فهروکش مهیکنهد و بهدونِ خلهقِ
اثري ،تالطم و هجمه به سکون و آرامش تبديل میشود.
در نظههر صههدرا ،هههر گههاه موضهوعی بههه ماننههد نفههس) کههه در وات خههود از همهة جهههات بسههيط
است بهه صهفتی موصهوف شهود ايهن اتدهاف بهه جميه اعتبهارات و در همهه مراتهب آن خواههد
بههود همههان ،ص .)202ايههن ح ههور گسههتردة جمعههی در همهة مراتههب نفههس سههبب مههیشههود کههه
مرتبهة اعههالي هنههر در مرتبهة عقلههی نفههس و بههه تعبيههري رو بههاقی بمانههد ؛ امهها رقيقهههاي از آن بهها
کنتههرلِ هنرمنههد يهها بههه صههورت ناخودآگههاه در نيههروي خيههال و سههپس عههالم محسههو

ظهههور

مههیيابههد .تبيههين روابههط يههاد شههده در انديش هة صههدرا بههه ايههن صههورت اسههت کههه نفههس انسههانی
نسههبت بههه سههاير نفههو

حيههوانی از ايههن ويژگههی برخههوردار اسههت کههه داراي مراتههب سههه گان هة

عقههل و قههد  ،نفههس و خيههال ،حههس و طبيعههت مههیباشههد و هههر زمههان کههه صههفات يهها افعههالی در
يکی از اين مقامهات ايجهاد شهود در سهاير مراتهب ههم اتفها مهیافتهد البتهه بهه حسهب قابليهت)
آن مرتبههه از وحههدت ،ک ههرت ،شههرافت ،پسههتی ،داشههتن يهها نداشههتن تجسههم و ام ههال آن) مهه الً
ز ههب در عههالم حههس در شههکل جوشههش و دازههی خههون قلههب  ،سههياهی چهههره ،برجسههتگی
رگههها و ام ههال آن نمايههان مههیشههود امهها در عههالم نفههس حههالتی وجههدانی و مجههرد از ويژگههی
هههاي جسههمانی اسههت کههه نفههس را بههه انتقههام جهههت تشههفی خههاطر بههر مههیانگيزانههد و در عههالم
عقل ،قوة قهاهره و برتهري جهوي عقلهی اسهت همهانگونهه کهه شهأن انهوار قهاهره مفهار از مهاده
اسههت و همههين حالههت در عههالم ربههوبی بههه شههکل قاهريههت وجههوبی بههر سههاير انههوار اسههت
همانگونه که شأن نورا نوار است.
بهها ايههن توضههيح بايههد بگههوييم کههه حههوا

و قههواي ادراکههی و تحريکههی موجههود در مههادة بههدن

وجههود حسههی بههدن) وجههودي متفههر و پراکنههده دارنههد زيههرا مههاده محههل اخههتالف و انقسههام و
جايگ هاه ت ههاد و تبههاين اسههت بنههابراين ممکههن نيسههت کههه موض ه بينههايی همههان موض ه شههنوايی
باشههد يهها جايگههاه شهههوت همههان جايگههاه ز ههب باشههد امهها در مقههام بهها تر يعنههی مرتب هة خيههال و
عههالم نفههس حيههوانی هههر چنههد مههوارد يههاد شههده متمههايز و متک ههر هسههتند امهها در وضهه خههود
متحدنههد بلکههه اص هالً وضههعی ندارنههد و در واق ه همههه بههه ي ه

حههس واحههد و مشههترس ادراس

مههیشههوند کههه مههیبينههد ،مههیشههنود ... ،و هرچنههد اينههها را بههه شههکل جزئههی و جههداي از هههم)
ادراس مههیکنههد امهها جايگههاه و مرتب هة ادراکههی آن نههه تقسههيم مههیشههود نههه متفههر مههیگههردد
همههان ،ا ،9ص  .)62بههه عبههارت ديگههر تمههام مههوارد متک ههر درعههالم حههس ظههاهر زيههر متک ههر
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در عههالم حههس بههاطن هسههتند .و امهها مرتبهة سههوم و اعههالي نفههس يعنههی مقههام عقههل مبههراي از هههر
گونههه شههائبة ک ههرت و تفدههيل اسههت و بنههابراين هههيچ تفرقههه و تقسههيم وضههعی جس همیيهها جزئههی
خيههالی در آن معنهها نههدارد در ايههن مرتبههه تنههها ک ههرت در مفهههوم و معنهها وجههود دارد بههدون
اينکهه ک رتهی در وجه ود عقلهی و بسهيط آنهها باشهد بنهابراين انسهان عقلهی روحهانی اسهت و همههه
اع اي عقلی در او به وجود واحدالذات اما ک يرالمعنی وجود دارند همان ،ص .)63
تصاعد و تنازل هنر

همههانطههور کههه مجمههوم عههالم کههه انسههان کبيههر ناميههده مههیشههود مظهههر تفدههيلی اسههماي الهههی
اسههت انسههان کامههل نيههز مظهههر اجمههال اسههماي الهههی اسههت نفههس بهها عههالم از جهتههی ديگههر نيههز
تشههابه دارد و آن اينکههه) مراتههب عههالم در ارتبههاطی هسههتند کههه ماننههد سلسههلهاي واحههد متدههل بههه
يکهديگر بههوده و بها حرکههت اولههی ديگهري هههم بهه حرکههت مههیافتهد بههه اينکهه در يه

رفههت و

برگشههت آثههار بهها يی بههه پههايينی تنههازل مههیيابههد و هيئههت و صههورت پههايينی بههه بهها يی تدههاعد
مههیيابههد البتههه ايههن حرکههت متقابههل خههارا از قواعههد مسههلم فلسههفی نيسههت بههه اينکههه بههرخالف
قاعده) التفات عهالی بهه سهافل يها تهأثير سهافل در عهالی زم بيايهد .بلکهه بهه وجهه صهحيحی کهه
راس ون در علم و عرفهان مهی داننهد .نفهس نيهز بهه ماننهد عهالم اسهت کهه هيئهت نفهس و بهدن در
يهه

رابطههة رفههت و برگشههت تنههازلی و تدههاعدي از يهه

میشود پس ههر يه

مههوطن بههه مههوطن ديگههر جابهههجهها

از ديگهري منفعهل مهی گهردد تفهاوتی نيسهت کهه ايهن هيئهت هها علمهیيها

عملی باشند .هر صفت بدنی فعلهی باشهد يها ادراکهی ههر گهاه بهه عهالم نفهس صهعود کنهد عقلهی
مههیشههود و هههر ملکههة نفسههانی نيههز فعلههی باشههد يهها ادراکههی هنگههامیکههه بههه عههالم بههدن تنههزل
میيابد ،حسهی مهیگهردد .بهه عنهوان م هال مهی تهوان صهفت ز هب يها تهر
کههه چگونههه نههزول و ظهههور آن در بههدن سههبب توييههر رنهه

را در نظهر گرفهت

چهههره مههیگههردد و يهها تفکههر در

معههارف و حقههايق و شههنيدن آيههات ملکههوت چطههور موجههب لههرزش بههدن و راسههت شههدن مههو و
اضههطراب سههاير جههوار مههیشههود از طههرف ديگههر مشههاهده مههیکنههيم کههه چطههور صههورت
محسوسههاتی کههه بهها بههدن برخههورد کههردهانههد و بهها قههواي بههدنی و حههوا

ظههاهري مشههاهده و

درس حسی می شوند وقتهی بهه عهالم عقهل صهعود کهرده و معقهول مهیشهوند بها اينکهه از حسهی
م ههل بينههايی جههدا شههده انههد امهها سههبب ايجههاد بي هنش و عبههرت گههرفتن در مرتبههه عقلههی نفههس)
میشوند همان ،1354 ،ص.)496 -479
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بهها ايههن بيانههات مههیتههوان نتيجههه گرفههت کههه او ًر وجههود عقلههی و خيههالی هنههر نيههز پيوسههته بههه
همههين نحههو در حههال نههزول و صههعود اسههت بلکههه مرتبهة حسههی نفههس نيههز در ايههن رابطههه ح ههور
دارد .به طهور م هال مهیتهوان گفهت کهه رعايهت تناسهب هها در وجهود حسهی و خيهالی در يه
اثر هنهري مرتبهة نهازل شهده ايهن قواعهد عقلهی اسهت کهه «الکهل اعظهم مهن الجهزه« و يها «العهدل
ي ه ا مههور مواضههعها« و يهها از سههوي ديگههر تدههاعد زيبههايی هههاي موجههود در يه

اثههر هنههري

بههه عههالم عقههل بههه ايههن حکههم معقههول اسههت کههه «هههر چههه بههه ماننههد ايههن اثههر باشههد ،زيباسههت« يهها
صههعود زيبههايیهههاي عههالم محسههو

بههه مرتبهة عقههل ايههن حکههم معقههول اسههت کههه «جهههان چههون

چشهههم و خهههال و خهههد و ابروسهههت کهههه ههههر چيهههزي بهههه جهههاي خهههويش نيکوسهههت« اساسه هاً
ديههدگاه هههاي زيباشناسههی و قواعههد کلههی در هنههر و فلسههفه هنههر حاصههل صههعود محسوسههات
هنههري بههه مرتبههة عقههل و تعقههل و تحليههل آنهاسههت کههه بههه پيههدايش نظههرات و ديههدگاههاي
معقول میانجامد.
و ثانيههاًر تکههوين تههدريجی آثههار هنههري و تکامههل آن حاصههل همههين تنههازل و تداعدهاسههت.
هنههر ابتههدائاً در مرتبههة جمعههی نفههس ،وجههودي اجمههالی دارد .پههس از آن ،هههر بههار تنههازل،
گههامیبههراي تمههايز بيشههتر از وجههود جمعههی اوليههه و تحقههق خههارجی آن اسههت و هههر بههار تدههاعد،
عرضة وجود متمهايز و متفهر هنهر بهه اصهل خهويش اسهت تها هويهت واحهد ،عهالی و عقلهی آن
از دست نرود.
ثال اًر ايهن رفهت و برگشهتهها مهیتوانهد سهبب ايجهاد تنهوم در آفهرينشههاي هنهري گهردد بهه
طور م ال در مهورد شهعر مهی تهوانيم بگهوييم بها ايهن کهه در تنهزل ابتهدايی خهود مهیتوانهد صهرفاً
يه

نظههم ادبههی باشههد امهها ايههن معنهها پههيش از تنههزل واتهها مههیتوانههد بههه نح هوِ حکمههی و تبيههينِ

اسههتد لی در قالههبِ وا ه و جملههه و قيهها

و برهههان هههم نههازل شههود؛ اگههر شهه هِ واحههد در

ن
شههاخة حکمههی هههم توانههايیِ زم را يافتههه باشههد مههیتوانههد همههان معنهها را بههه نح هوِ شههعر يهها تبيههي ِ
حِکمههی هههم عرضههه دارد يهها بههينِ ايههن دو جم ه کنههد؛ هههيچ ترديههدي نيسههت کههه شههعر مو نهها،
حههافآ ،آثههار اسههتاد فرشههچيان و آثهها ِر بسههياري از بزرگهها ِن هنههري ،هههم هنههري اسههت و هههم
حِکمههی؛ هنههري اسههت چههون در قالههبِ يکههی از قالههبهههاي هنههري -بهها درجههاتی از لطافههت و
زيبههايی – ارايههه شههدهانههد و حکمههی هسههتند چههون از مقههامِ عقههل و بههه تعبيههري از طري هقِ تعام هلِ
عقل با دلر بنگريد بابايی ،1396،ص)71
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نتيجه

از نکاتِ ياد شده چنين بر میآيد کهر
 .1بههر مبنههاي قاعههدة الههنفس فههی وحههدتها کههل القههوا کههه نظ هرِ نهههايی مالصههدرا در مههورد نفههس
اسههت ،قههوة خيههال ،شههأنی از شهئونِ نفههس اسههت نههه نيرويهی مسههتقل از نفههس .شههأن عههينِ تعلههق
بههه ويشههأن اسههت در نتيجههه کههاري کههه منسههوب بههه خيههال اسههت در واق ه کههارِ نفههس اسههت؛
يعنههی آنچههه کههه بههه عنههوانِ قههوه از آن يههاد مههیشههد خههود نفههس اسههت بههه اعتبههارِ تجلههیاي از
اوصافش که به هنگامِ عملی خاص نمود میيابد.
 .2بنههابر اص هلِ يههاد شههده ،خلههق هنههري ه هم کههه کههاري از کارهههاي منسههوب بههه خيههال اسههت در
واق کارِ نفس است.
 .3تما ِم واحدهاي معرفتی نفهس بهه يه

وجهود واحه ِد نهوري بها وجهو ِد هنهري يکهی اسهت و بهه

واسههطة وحههدتِ وات هیِ نفههس ،وحههدتِ واتههی دارنههد؛ و در مرات هبِ ظهههور يهها نههزول اسههت کههه
تفکيه

و تش ه ه و تميطههز مطههر مههیشههود؛ بنههابراين بههه تعههدادِ مرات هبِ نههزول ،مههیتههوان بههه

ب آن مرتبهه جلهوه مهیيابهد .تها
ب وجو ِد هنري ههم معتقهد شهد کهه در ههر مرتبهه بهه تناسه ِ
مرات ِ
اينک هه در مرحل هة خلههق در عههالمِ خههارا بههه شههکلِ هنههري خههاص جلههوه نمايههد؛ در واق ه ايههن
خيههال نيسههت کههه هنههر را خلههق مههیکنههد بلکههه هنههر در مرات هبِ نههزولِ خههود خيههالی مههیشههود.
يعنههی نفههس اسههت کههه بهها سههير در اطههوارِ متنههومِ خههود ،تنههومِ معرفههتههها و از جملههه معرف هتِ
هنري را به همراه میآورد.
 .4در واتِ معرفههتههها کههه بههه تشههکيلِ نحلههههههاي معرفتههی چههون حکمههت و عرفههان و هنههر
مههیانجامههد -حههداقل در مقههامِ نفههس -وحههدت حههاکم اسههت و در واق ه هنرمنههد مههیتوانههد در
آنِ واحههد هههم حکههيم باشههد و هههم عههارف و هههم هنرمنههد .تنههها انت ههابِ نههومِ عرضههه در مقههامِ
تنزلِ معارف است که تنومِ صوري علمها و معرفتها را ثمر می میآورد.
 .5در ديههدگاه مشهههور هنههر قههابليتی مههرتبط بهها قههواي نفههس حيههوانی اسههت چراکههه قههوة خيههال بههه
عنههوان مولههد و مههدرس فعههل هنههري و پههس از آن قههواي تحريکههیِ وجههود ب ههش بههه آن
همگی از نفس حيوانی بهه شهمار مهی آينهد بهه همهين سهبب اسهت کهه گهاهی از حيوانهات ههم
بههه لحههات دارا بههودن همههين قابليههتههها هنرنمههايیهههايی جههذاب ديههده مههیشههود .امهها در
نظرنهايی مالصدرا ايهن قابليهتهها در قالهب نفهس ناطقهه مهیگنجنهد و بها ايهن کهار شهأن هنهر
از حيوانيههت بههه حقيقههت انسههانی ارتقهها مههیيابههد .اينجاسههت کههه هنههر در اثههر وحههدت نفههس
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مههیتوانههد در مرحل هة تنههزل خههود بههه جهههان محسههو

عندههر حکمههیيهها عرفههانی نيههز بهها خههود

حمههل کنههد بنگريههد بههه بابههايی ،1396 ،ص )71بههدين ترتيههب هنههر دينههی و الهههی تنههها بهها
ديدگاه حکمت متعاليه قابل تبيين صحيح فسلفی است.
 .6خلق هنر در صهق نفهس و در شهأنی از آن کهه خيهال متدهل ناميهده مهیشهود اتفها مهیافتهد
و منبه آن وجهود جمعههی نفهس اسهت کههه در ايهن مرتبههه بهين هنهر و سههاير واحهدهاي معرفتههی
تمههايزي نيسههت .ايههن مرتبههه را وجههود اجمههالی و روحههانی هنههر مههینههاميم کههه مقههدم بههر وجههود
م الی آن قهرار دارد تنهزل ايهن وجهود اجمهالی بهه وجهود م هالی وسهپس وجهود خهارجی تهاب
عوامههل متعههددي اسههت کههه تحقيههق مجزايههی را مههیطلبههد امهها نکتهة مهههم ايههن اسههت کههه تنههزل
هنههر از مرتب هة جمعههی بههه م ههالی و سههپس خههارجی چيههزي از کمههال وجههودي آن نمههیکاهههد و
صههرفاً رقيقهههاي از آن در مرتب هة م ههالی و خههارجی قههرار م هیگيههرد .تنههها در ايههن سههير نزولههی
ک ههرتههها سههبب تفدههيل آن وجههود هنههري و تفههاوت درجههات آن مههیگردنههد .بههر ايههن سههير
نتاي ديگري نيهز مترتهب مهی گهردد از جملهه اينکهه علهم هنرمنهد بهه اثهر هنهري خهود بواسهطه
دارا بههودن کمالههت عاليههه و مجههرد آن علمههیح ههوري و شهههودي اسههت بههرخالف نههاظر
بيرونی که تنها به وجود خارجی آن اثر علم حدولی دارد.
يادداشتها

 . 1براي بررسی بيشتر ديدگاه حکماي اسالمی در باب نيروي خيال بنگريد به مقالة اکبريان؛
مرديها اعظم و حسينی شاهرودي.
 . 2وهم را هم مدرسِ معانی جزئی تعري

میکنند.
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مدبا يزدي ،محمد تقی ،شر اسفار جلد هشتم ،تحقيق و نگارش محمد سعيدي مهر ،قم،
انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی.1375 ،
نبوي ،عبا  ،چيستی هنر ،تهران ،شرکت کتابهاي جيبی.1378 ،

هاشمنژاد حسين"،منشأ هنر از منظر صدرالمتألهين" ،نشرية فلسفة دانشگاه تهران ،دوره ،44
شماره  ،1ص  ،110-126بهار و تابستان .1395

