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Abstract
There exist numerous questions about religious art – especially Islamic art –at the
heart of contemporary art studies. One of these questions regards the quiddity of the
principles of religious art. The importance of this question derives from the fact that
contrary to the stance taken by some contemporary works that believe this issue has
not been discussed by Muslim thinkers in the previous centuries, it has a deep-rooted
history. To address this problem, the article at hand compares two different
viewpoints, namely the viewpoint of Mulla Sadra as the biggest Muslim philosopher
in recent centuries and the stance of Burkhart, the contemporary Western
philosopher who has examined enthusiastically and seriously the philosophical art
domain within the Islamic art. As we will see, this comparison brought about
common results originating from the monotheistic view as well as an emphasis on
the existential aspect of art, but through two different methodologies. While
Burkhart uses phenomenology to report the representation of existence – as the
quiddity of art – through the displays, colors, and quantities in the Islamic artworks,
Mulla Sadra adopts an attributive path that focuses on the equality of existence and
beauty in the eyes of Islamic art performers and beholders.
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چكیده
درباره هنر دینی و به ویژه هنر اسالمی سؤاالت متعددی در کانون هنرپژوهی معاصرر قررار دارد .یکری از ایرن سرؤاالت
دربارة چیستی مبانی هنر دینی است .این سؤال از ن حیث مهم است که با وهود برای نوشتههای معاصر که معتقدنرد
این مسئله در نزد متفکران مسلمان در سده های پیش مطرح نبوده است ،دیرینهای قوتمند دارد .مقاله در پی پاسرخگویی
به این پرسش دو منظر مختلف را مقایسه کرده است :دیدگاه مالصدرا بهعنوان بزر ترین فیلسوف مسلمان در سدههای
اایر و بورکهارت ،فیلسوف معاصر غربی ،که با عالقه و هدیت به هنرپژوهی فلسفی در هنرر اسرالمی پردااتره اسرت.
حاصل این مقایسه چنانکه اواهیم دیرد ،نترایج مشرترک در نگراه توحیردی و تمرکرز برر حیرث وهرودی هنرر ،برا دو
روش شناسی متفاوت است :روش پدیدارشناسی در بورکهارت ،که شکارگی وهود را بهمثابة چیسرتی هنرر در البرهالی
هلوهها ،رنگها و مقدارها در ثار هنر اسالمی گزارش میکند؛ و روش سلوک حکمری صردرا کره مسراوقت وهرود و
زیبایی را در نگاه هنرمند و ناظر هنر اسالمی تحلیل میکند.

واژگان کلیدی
بورکهارت ،زیبایی ،صدرالمتألهین ،وهود ،وحدت در کثرت.
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 .1مقدمه
تیتوس بورکهارت 1صاحب نظر لمانی -سوئیسی از متفکران غربی است که در زمینرة هنرر
مقدس ،هنر دینی ،شرقی و غربی تأمالت ارزشمندی داشته و گرایش به عرفران و تحروف
اسالمی ،نگاه متفاوتی از او را در قلمرو فلسفة هنر سامان داده است .در یرک تقسریم بنردی
کلی وی را میتوان از سنتگرایان برهسته و مفسران حکمت االده برهشرمار ورد؛ راهری
که رنه گنون ،شوان ،کومارا سوامی و سید حسین نحر نیز پیمودهاند.
بورکهارت ثرار متنروع و ارزشرمندی را در همرین عروالم منتشرر کررده اسرت ،ماننرد

کیهان شناسی و علم مدرن ،2هنر مقدس در شرق و غرب ،3سیئنا ،شهر مریم مقدس ،4فراس
شهر اسالم ،5هنر اسالم 6و همچنین ترهمة نحوص ابن عربی در کتاب االنسان الکامرل اثرر
عبدالکریم هبلی .توهه به امهات نظریة این متفکر و مقایسة ن با مبانی فکر صدرالمتألهین
در احوص هنر ،بیانگر نکاتی مهم است که کانون ن در عرالم هنرمنرد اسرالمی و نظریرة
«وحرردت در کثرررت» قرررار دارد کرره از دیرردگاه فلسررفی هررم در قلمرررو شررناات و هررم
هستی شناسی تأثیری شگرف داشته و در این مقاله به اهمیت ن در ساحت هنر می پردازیم.
البته مهم ترین مرهع ما در رای صدرالمتألهین ،کتاب فاار اسفار اواهد بود و به مقتلرای

بحث ،از برای ثار گرانسنگ این فیلسوف مانند مفاتی الغیب ،المبرده و المعراد ،الشرواهد
الربوبیه ،اسرار اآلیات ،حاشیهای بر الهیات شفا و تفسیر القر ن الکریم نیز بهره هستهایم.
بورکهارت و صدرالمتألهین با دو پیش زمینة متفراوت و دو منشرأ تحقیقراتی گونراگون بره
مقولة هنر نظر افکنده اند و شاید از همین حیث است که بررسی نتایج فکری ن دو در فلسرفة
هنر ،از هذابیت و اهمیت براوردار است .بورکهارت با بررسی ثار هنرری اعرم از معمراری،

1. Titus Burckhardt
2. Cosmology and modern science
3. Sacred Art in East and West
4. Siena, City of the Virgin
5. Fez, City of in Islam
6. Art of Islam
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موسیقی ،او ،لباس ،نقاشی ،تذهیب و ...در ادوار مختلف تراریخی و در هغرافیرای متفراوت
که متأثر از تفکر اسالمی بوده اند ،بره روش پدیدارشناسری بره دسرتاوردهایی نائرل مرده کره
مالصدرا از طریق سلوک فلسفی و عرفانی به نتایج مشابه واصل شرده اسرت .در عرین حرال
نمیتوان توههات صوفیانة بورکهارت را در این دریافتهای هنرری نادیرده گرفرت کره البتره
تسلو به این معارف برای فهم بواطن هنرهای اسالمی در زمینههای مختلف ضروری است.
 .2تالزم هنر و زیبایی با دو منظر متفاوت
سخن از هنر ،مالزم با زیبایی و تأثیر زیبایی به دلیل مسانخت با طبع انسان ،ابتهاا و سررور
در نفس دمی است .تا این حد از بحث در نظر حکما و فالسفه محرل ااتالفرات نیسرت،
نچه فیلسوفانی نظیر صدرالمتألهین و بورکهارت را از این سایرین هدا می کند ،عمق و نوع
این ابتهاا و ریشة ن از یک ههت و مبنای زیبایی از نظر وهودی از ههرت دیگرر اسرت.
البته کلمة « »Aelheticaدر سدة هجدهم توسو بوم گارتن وضع شد .وی بحث ارود را برا
تمایزهای موردنظر دکرارت (اصرول فلسرفة اصرول )45-46 ،و بره تفحریل بیشرتر در نرزد
الیب نیتس (گفتار در باب مابعدالطبیعره ( (XXIVمیران تحرورات روشرن و مربهم و میران
تحورات متمایز و مغشوش غاز کرد .داده های حسی روشن ،اما مغشوش اند و شعر «کرالم
احساسی» است؛ یعنی کالمی که در ن این گونه تحورات روشرن و مغشروش برا یکردیگر
متحل شدهاند (بیر دزلی.)33 :1376 ،
کلمة  aestheticsاز واژة

aesthesis

یونانی ااذ شده که به معنای حسی اسرت و بیرانگر

ن است که در دوران مدرن ،حقیقت زیبایی در حد محسوس و در فلسفة کانت به حسیات
کشانده شد؛ همچنان که هیوم زیبایی را مربوط به اود اشیا نمری دانرد ،یعنری نرزد او هنبرة
وهودی ندارد ،بلکه ذهنی است و تأثیر اشیا در سوژه است که به ذوق افراد تعلق میگیررد؛
یعنی پس از تأثیر شیء در حس انسان ،انفعاالتی ایجاد می شود که وقتی مالیم برود ،همران
زیبایی نام نهاده میشود .کانت معتقد است کره فرالن شریء زیباسرت ،اگرر تنهرا بررای مرا
لذت بخش باشد ،که البته منشأ ن یک حالت ذهنی شبیه به شناات است« ،هماهنگی ایال
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و فاهمه» نامیده میشود و چیزی که این هماهنگی زاد را ایجاد میکند« ،غایتمندی بردون
غایت» را به نمایش میگذارد (کانت .)15 :1394 ،در واقع سؤال اصلی کانت در این قلمرو
(نظیر سؤال در نقد عقل محض) است که احکام راهع به زیبرا و واال چگونره ممکرنانرد؟
کانت معتقد است چنین احکامی هم عام و کلیاند و در عین حال متکری بره فاعرل شناسرا
(بیر دزلی .)42 :1376 ،نقد هگل بر اینگونه زیباشناسی نیز به همین وهه است .به نظرر او،
استتیک ،عنوان برازنده ای برای بحث او (که زیباشناسی است) نیست ،چراکره اسرتتیک بره
معنی دقیق کلمه علم به محسوس یا دانش دریافت حسی و مربوط به زمرانی اسرت کره در
حوزة وولف ،ثار هنری را از این حیث که احساسات را بر میانگیزد ،در نظر مریگرفتنرد؛
مردم در ن زمان بر مبنای احساس اوشایندی ،شفتگی ،ترس ،همدردی و مانند ن با اثرر
هنری مواهه میشدند و به سبب همرین ویژگری سرطحی ،براری ترالش کردنرد اصرطالح
کالیستیک (علم بر زیبایی) را هانشین ن کننرد کره البتره ایرن عنروان هرم بره نظرر هگرل
نارساست .او می پرسد مگر حقیقت هنر ،امر حسی است که بتوان با حواس ادراکش کررد؟
(هگل .)27 :1363 ،به نظر هگل ،زیبایی در مقرام تجلری روح مطلرق حاصرل مریشرود .او
براالف گرایش دکارتی-کانتی ،برای زیبایی واقعیت قائل است و با توهه به نظریة تکامرل
روح ،هنر مسیحی را در موقفی باالتر از هنر یونانی کالسیک قرار میدهد.
گادامر هم به این نوع نگاه در مورد هنر نقد دارد و بر این نظرر اسرت کره میران مسرئلة
حقیقت از یک سو و روش واض و متمایز دکرارتی (و در واقرع علمری) از سروی دیگرر،
چالهای پرناشدنی است .او میگوید «و» میان حقیقت و روش براالف تحرور دکرارتی «و»
عطف نیست ،بلکه «و» تباین و افتراق است و هرچه وضروح و تمرایز در روش را در نظرر
داشته باشیم ،از حقیقت هستی دورتر می افتیم .او در نقد روش دکرارتی مریگویرد کره بره
عکس نظر دکارت ،حقیقت باید از چنگ انسانِ روش طلب به در ید؛ چراکه ایرن روش از
شکار کردن حقیقت تازه ناتوان است (پالمر.)180 :1377 ،
گادامر براالف برداشت دکارتی-کانتی برای اثر هنری ،وهود واقعی در امترداد تراریخ
قائل است ،یعنی صرف تأثرات احساسی و عاطفی نمیداند (.)Gadamer, 2000: 181
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بورکهارت نهتنها برای زیبایی هایگاه وهودی قائل است و بههیچوهره ویژگری هنرر را
صرف انفعاالت نی احساسی و عاطفی نمی داند ،بلکه به نظر او هیچ شریء زیبرایی بردون
زیبایی اداوند این قابلیت را پیدا نمیکند.
به نظر او زیبایی ،واقعیتی ظراهری و براطنی دارد و مطرابق حردیث مشرهور نبروی «اهلل
همیل و یحب الجمال» زیبایی صفت الهری اسرت کره در هرر امرر زیبرایی برر روی زمرین
منعکس میشود و این زیبایی الهی از مقام و مرتبهای غیرقابل مقایسه با زیبایی هسرمانی و
ااالقی براوردار است؛ اما در عین حال هیچ امر زیبایی نمریتوانرد ارارا از حیطرة ایرن
صفت الهی موهود باشد (بورکهارت .)84 :1386 ،از این حیث در تقسیمبنردی هنرر ،هنرر
دوران رنسانس به بعد را اومانیستی می داند که عمالً به زوال هنر مسیحی انجامیده اسرت و
ن را دوران غلبة هنر ناسوتی می پندارد .هدایی او از گرایش دکرارتی-کرانتی هنرر ،صررفاً
به دلیل تفاوت نگاه در بعد محتوایی و وهودی زیبایی نیست ،بلکه صرورت و فررم ن نیرز
متأثر از این مسلک است و به همین سبب هنر دوران رنسانس یا هنر باروک را هنر مقردس
محسوب نمیکند .بورکهارت بر این نظر است که هنر دوران رنسانس یرا براروک اساسراً از
حیث سبک و اسلوب نیز از هنر دنیوی ن دوران متمایز نیست ،زیرا اگرچه بهنحو ظراهری
از دین وام گرفته و گاه احساسات عبادی را منعکس کرده ،امرا هریچ هنرری درارور نعرت
مقدس نیست؛ مگر صور ن فینفسه بازتابدهندة نگرش معنوی به یک دین ااص باشرد.
ازاین رو معتقد است اساساًَ ثار هنری دنیوی با موضروع مقردس وهرود نردارد و از طررف
دیگر ،هیچ اثر هنری مقدسی نیست که از حیث صورت دنیوی باشرد؛ چراکره بره نظرر او،
تناظر دقیقی بین صورت و روح وهود دارد و نگرش معنوی ضرورتاًَ در یک زبان صروری
ااص نمودار میشود (بوکهارت.)15 :1390 ،
صدرالمتألهین نیز با تأمالتی فلسفی به نتیجة مشابهی رسیده است .اگرچره او بره سریاق
حکمای مشاء در مقام امر زیبا و حسن ،مروزون برودن (صردرالمتألهین ،1384 ،ص ،)241
نظررم (اسرررار اآلیررات ،ص  ،)224اعترردال (صرردرالمتألهین ،1981 ،ا  ،)175 :7لطافررت
(صدرالمتألهین ،1981 ،ا  ،)77 :2تناسب (صدرالمتألهین ،1981 ،ا  ،)172 :7دالل و غرنج
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به معنای ناز و کرشمه «غنجه و دالله معدود من همله الفلائل» (صردرالمتألهین ،1981 ،ا
 )77 :2را از ویژگیهایی برمیشمارد که موهب ابتهاا نفس میگرردد (هاشرمنرژاد:1392 ،
 ،)144 -147اما حقیقت زیبایی را با وهود و افاضة فریض مسراوق مریدانرد و در تفسریر
همین حدیث نبوی که بورکهارت بدان التفات نمود ،میگوید او صانع عالم اسرت و ههران
را بر شاکلة اود الق نمود که حق تعالی فرمود« :کلّ یعمرلُ علری شراکلته» ،لرذا عرالم در
نهایت همال و زیبایی است ،زیرا عالم ینة حق است (صدرالمتألهین ،1981 ،ا  )154 :1و
بر این نظر است که همة زیباییها که در انسان رغبت ایجاد میکنرد و در اهررام و پوسرت
بدنها ظاهر میشود ،همگی نقوش و صورتهایی هستند که ارباب انواع و مالئکرهای کره
تدبیر امور می کنند ،در مواد ایجاد کرده اند تا با توهه انسان برر نهرا ،قحرد و طلرب بررای
زیباییهای حقیقی پدید ید (صدرالمتألهین ،1981 ،ا .)87 :2
مالصدرا در بررسی اود به همه گونه لذات حسی و ایرالی (نظیرر تخیرل لرذتهرای
گذشته) ،لذت وهمی (لذت رزوها) و لذت عقلی (لذت درک حقرایق عقلری) مریپرردازد
(صدرالمتألهین ،1981 ،ا  ،)131 ،4اما همانگونهکه برای عالم هستی مراترب قائرل اسرت،
برای زیبایی و درک ن نیز مراتب قائل است و به همین سبب همة این ادراکات را به مبرده
کمال و همال مرتبو مینماید (صدرالمتألهین ،ا  ،)123 ،4اما لذت واقعری را نرزد عرارف
گاه سرا میگیرد که همة عالم و صورتهایش را مظاهر حقرایق قدسری و صرفات الهری
می داند و به نظر عارف اینها چیزی هز تجلیات گوناگون الهی و ظهورات کماالت و اسماء
او در موهودات نمیباشند (صدرالمتألهین  ،1981سفر سوم ،موقف هشتم ،فحل .)22
ازاین رو نگاه و منظر این دو تفکر از هنر و زیبایی ،چه در حد شناات و چه در موقف
هستیشناسی از رای دوران تجدد و گرایشهای اومانیستی ،کامالً متفاوت است.
 .3جذبة صادق در هنر دینی
توهه به عالم هنرمند است .به تعبیر کاسیرر هنرمند ،باید نگاه داشته باشرد و هنررِ «چگونره نگراه
کردن» را فرا گرفته باشد .لئونراردو داوینچری اسراس هنرر را در همرین دیردن و چگونره دیردن
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میدانست (کاسیرر .)220 ،1360 ،این سخن مهمی است؛ هرچنرد در هنرر مردرن بره ایرن امرر
التفات نشده و حتی در تحقیقات مرتبو با هنر اسالمی نیز گاه عالَم مسلو بر هنر دینی نفی شرده
است! از نمونههای این نفی و انکار ،دیدگاه صاحب کتاب معماری اسرالمی اسرت کره در عرین
تحقیق ارزشمند در ادوار مختلف تاریخ معمراری ،برر ن اسرت کره برا ادعاهرای بردون دلیلری
مواههیم که اایراً دربارة مفاهیم معنوی و بهویژه عرفانی معمراری اسرالمی اظهرار شرده اسرت.
کامالً محتمل است که اسالم بهعنوان یک مذهب ،نقش مهمری در الهرام بخشریدن بره معمراران
مسلمان بازی کرده باشد ،ولی چنین الهامی بهصراحت اشعار نشده و شواهدی را که برای اثبرات
اینچنین نظریهای اقامه شده است ،میتوان به گونههای مختلف تعبیر و تفسیر کرد (هیلن برنرد،
 13 ،1380و  )14و این همان نکتة پایهای است که در فهم مبنرای هنرر برهنحرو عرام و در هنرر
اسالمی ضروری است .بورکهارت معتقد است بیشتر موراان هنرر در مرتبرة نخسرت مجرذوب
فردیت هنرمند میشوند و بهطور مستقیم با حقیقت روحانی و معنویای که هنر میتواند حامرل
ن باشد ،کاری ندارند (بورکهارت .)75 ،1386 ،به نظر هایدگر ،اثر هنرری برودن یعنری عرالم را
برافراشتن؛ البته از نظر او عالَم مجموعهای از همة اشیای موهرود و یرا چرارچوبهرایی از اشریا
نیست .عالم شیئی نیست که در مقابل ما باشد و قابل مشاهده .عالم ن امر غیر ابژکتیو اسرت کره
ما تا وقتی بهعنوان دازاین زندهایم و مادام که با وهود نسبت داریم ،با ن مرتبو هسرتیم .سرنگ،
گیاهان و حیوانات ،عالم ندارند .نها فقو به محیطی تعلق دارنرد ،امرا دمیران عرالم دارنرد .کرار
هنری چنین عالمی را میگشاید (کوکلمانس )263-264 ،1388 ،به تعبیر هایدگر ،عالم ن اسرت
که دازاین برای ن وهود دارد و عالم یک شیء نیسرت ،بلکره شررط امکران نمرود موهرودات
بهعنوان اشیاست (کوکلمانس 267 ،1388 ،و  .)268به نظر هایدگر نسیان از عالم سبب رویکررد
تقلیلگرایانه در هنر شده؛ بهطوریکه نزد انسانهای مدرن ،زیبا ن چیزی است که سبب رامرش
و سکون ما گردد و هدف از ن لذت بردن است و هنر نظیر مادة شیرینیپزی است .فرق هردی
ندارد که یا لذت هنری موهب رامش ااطر احساسات فردی شود یا نکه موهب تزکیة نفرس
او گردد؛ اما نزد یونانیان موهود یعنی  onو زیبا ) )kalonبه یک معنری در نظرر گرفتره مریشرد
(1987: 131

 Heidegger T,به نقل از پازوکی.)25 :1388 ،
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شاید این مقایسه بجا نباشد ،اما از باب تقریب ذهن ،نظریة عوالم ممکنه که فیلسروفانی
مانند کریپکی مطرح کردهاند ،حامل نکتهای است که برای فهم این امر مفید است .در الرق
اثر هنری ،هنرمند حالت هذبه پیدا میکند ،یعنی شعور و وهردان هنرمنرد تحرت اسرتیالی
قوای عالیتری قرار میگیرد و در وهودی متعالی مستغرق میشود .اواهه عبداهلل انحراری
می گوید سیر به هاذبه ،غلبات حق است که در وقت وهد ،عنان مرکب بنده ،بیواسرطه در
منازل حقیقت به مشاهدة قدسری مریرسرد (انحراری ،1361 ،ا  )279 ،3و نکترة مهرم در
هذبه ،راه یافتن به عالم قرب است .به تعبیر شارح گلشن راز ،اگر نور هذبرة حرق نباشرد،
شاهباز روح انسانی که همان عالم قُرب است ،پایبند ایراالت طبیعری مریگرردد و از مقرام
قرب حقیقی که لذت مشراهدة همرال حلررت سربحان را در برردارد ،محرروم مریگرردد
(الهیجی .)256 ،1371 ،در اینجا نکتهای وهود دارد که مرحوم زرینکوب مطررح کررده و
هذبة شعرا را از اهل عرفان هدا کرده است .به نظر ایشان ،االصة اقوال حکما دال بر ایرن
است که هذبه عبارت است از تحت تأثیر واقع شدن و استیالی محرکاتی قوی و عرالی بره
وهدان فرد ،به نحوی که انسان وهود اود را در وهودی عالیترر محسروب شرده بیابرد و
احساس بهجت و سعادت کند و به تعبیر امیل بوترو ،نفس این احساس را پیدا کند که هرز
با وهودی واحدی که وهودی کامل است ،با چیرز دیگرری مررتبو نیسرت (زریرنکروب،
 52 ،1373و .) 53اگرچه ایشان هذبة شعرا و اهل ذوق و هنر را با هذبة عرفا و اهل دیانت
از نظر وصول به کمال هذبه در پایان تأثیر و استیالی شعور فرردی یکری مریدانرد ،معتقرد
است در هذبة دینی و عرفانی محرک مستولی ،ایر و کمرال اسرت ،درحرالیکره نچره در
هذبة هنری بر شعور فرد سیطره و تسلو مییابد ،حسن و همرال مریباشرد (زریرنکروب،
 .)53 ،1373اگرچه همین تفاوت به سااتار عالمی یا سیستم فکری که در ن نظریهپردازی
میشود ،مرتبو است ،مثالً در نظام فلسفی صدرایی که اصل را برر سرریان وهرود در عرالم
می گذارد ،بین ایر و کمال و همال ،وحدت وهود دارد و لذا این امر ،عامل تفاوت این دو
ساحت نمیتواند باشد؛ اما مسئلة اصلی به امری دیگر بازمیگردد .در تئوری عرالم ممکنره

1

1. Possible Word
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بحث در این است که میتوان عالمی را فرو یا تقدیر کرد که در قبال عالم فعلی 1برهنحرو
دیگری سیر کند ،یعنی عالم ممکن ،همان عالم فعلی باشد با برای امور متفاوت.
کریپکی این بحث را در کتاب تسمیه و ضرورت بهاوبی مطرح کرده و یکی از مطالب
ن چگونگی حفظ هویت است؛ یعنی چگونه هویت شخص یا شیء در طول عوالم ممکنه
حفظ شده است .یکی از مسائلی که میتواند هویت را حفظ کنرد ،اوصراف ضرروری ذات
است که در هر عالم ممکنهای برای موضوع (شخص یا شیء) ثابت اسرت (

kripki, 1980:

 .)42شرررراعری کرررره شررررعری مرررریسررررراید ،علرررریالقاعررررده در فاصررررلة زمرر رانی
] [t0- t1حالت هذبه یافته است؛ یعنی شاعر  Aدر عالم ممکنهای قرار گرفته که همان عرالم
واقع است ،هز اینکه در فاصلة زمانی مطروحه شخص  Aناهشیار است؛ یعنی زمانی موقت
چنین است ،اما اگر به اثر هنری یک معمار مسلمان توهه کنیم که مدتی طوالنی باید وقرت
بگذارد و طبعاً عالم ممکنه او بههای } {t0-t1مثالً } {t0 t2و چند صد برابر مدت ناهشیاری
یک شاعر در سرودن یک غزل است .حال اگر این زمان ناهشیاری بهنحوی بود کره دائمری
شخص شد ،یعنی هذبة موقت به مقام تبدیل شد ،عالم ممکنه همان عالم فعلی اواهد برود
و شخص هم مثل بقیه در ن های داشته و مناسباتی دارد؛ هرز اینکره او در توهره عرالمی
دیگر است ،لذا فرق به کمال و همال نیست ،بلکه به هذبة تحنعی و البته موقرت و هذبرة
واقعی ممتد است که عرفا هذبة تحنعی موقت را در سیر عشقهرای اصرغر و هذبرههرای
دیگر را به موهب مراتب به عشقهای متوسو و اکبر مربوط مریداننرد .البتره عرالم داشرتن
هنرمند گاه صرفاً تحت تأثیر سلوک فردی حاصل نمیشود ،بلکه تمدنهرا و فرهنرگهرای
همعی این شرایو را فراهم میکنند .در یکی از نقادیهای شوان این مطلرب نهفتره اسرت.
وی بر این نظر است که اقوامی که تمدن نها فوقالعاده «مرکب» و «دِماغی» است ،بره ایرن
می گرایند که برای انحای ارد را که به ن عادت نکردهاند ،کوچک شرمارند ،اقروام سریاه
بی شک دانته و معماران تاا محل را در دامن اود نپرورانده اند ،ولی اولیرا کره پرروردهانرد
(شوان .)118 ،1384 ،به همین دلیل او اود تمدن را یک عرالم مریپنردارد (شروان،1384 ،
1. actual world
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 )117و به همین سبب تمدن غررب را عرالمی مری دانرد کره دمیران در ن در دل اطاهرا
میهنبند (شوان .)118 ،1384 ،این همان دردی است که تولستوی در مورد هنر غرب پرس
از رنسانس مطرح میکند .به نظر او بیاعتقادی طبقات عالیة اروپا این نتیجره را داشرت کره
بههای هنری که هدفش انتقال احساسات عالی و برااسته از شعور دینری برود ،فعرالیتی را
پدید وردند و ن را هنر قلمداد کردند که قحدش اعطای بزر تررین لرذت بره هماعرت
معین از انسانهاست که بهزعم او طبقة غنی عاطل و باطلاند (تولستوی )82 ،1373 ،و این
طبقه بهدلیل فقدان و األ معنوی این ثار را سفارش میدادند که بیشتر هنبة سرگرمکننده و
تحریککننده ،مبهم و کم پایه دارد .به نظر او کل هنر غرب سه احساس را منتقرل مریکنرد؛
غرررور ،میررل هنسرری و بیررزاری از ههرران و هرریچکرردام از ایررن احساسررات ارزشرری نرردارد
(ویلکسون.)16 ،1380 ،
 .4نگاه توحیدی در هنر اسالمی
بورکهارت منکر این نیست که در پیدایش هنر اسرالمی ،منرابع بیزانسری ،ایرانری ،هنردی و
مغولی تأثیر داشتهاند ،اما عالمی که یک هنرمند مسلمان در ن سیر میکند ،از قدرت روحی
و علوی براوردار است که تمام این عناصر متباین را در ترکیبی واحد همع کرده اسرت و
به نظر او هیچکس نمیتواند وحدت هنر اسالمی را منکر شود ،چه در زمان و چه در مکان
(بورکهارت .) 89 ،1386 ،مسئلة وحدت و نگاه توحیدی نزد بورکهارت عالمی ااص است
که همه کس ن را درک نمیکند؛ اما تأثیرات ن در ثار هنری فوقالعاده زیاد اسرت .وهره
دیگر مورد توهه او در عالم هنرمند مسلمان این است که به تعبیر او در اسرالم هرر هنرری
یک علم و هر علمی یک هنر است و اشارة او به سنت هندسری موهرود در هنرر اسرالمی
است که به هنرمند اهازه میدهد تا از اشکال بنیادین هندسری بره صرورتهرای متروازن و
هماهنگ و مطابق معنایی متعالی تر برسد و هنرر را از ن حیرث علرم نامیرد کره طریقری از
معرفت متأمالنه را منکشف سااته که هدف غایی ن طریق زیبایی الهی است و علرم از ن
ههت هنر است که به سمت وحدت گرایش دارد (بورکهارت .)85 ،1386 ،اینجرا مقحرود
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بورکهارت از عقل که علم از ن زاییده شرده ،معنرایی وسریعترر از اسرتدالل دارد .نیرویری
مرتبو به شهود حقایق ابدی است و از نظر او معنای عقل در معرارف اسرالمی نیرز همرین
است و ایمان ،کامل نیست ،مگر اینکه توسو عقل منور شده باشد؛ عقلی که تنهرا قرادر بره
درک معنا و نتایج توحید است و این علم و حکمت است که زیبایی هنر متکی بر ن است
(بورکهارت )90 ،1386 ،و لذا ادعا میکند که زیبرایی ،معیرار حقیقرت اسرت (بورکهرارت،
 .)85 ،1386چنین عالمی برای الق اثر هنری ،هیچ شباهتی با عالمی کره دکرارت و کانرت
برای ساحت هنر تعیین کرده اند ،ندارد .نزد نان هنر نمیتواند وارد ساحت علرم و عقرل و
حقیقت شود و به تعبیر تولستوی ،هنر در رنسانس از مسیر حقیقی هنر هدا شد .به نظرر او
هدف هنر ،ایجاد اتحاد میان انسانهاست و حس وحدت روحانی ایجاد میکنرد و ویژگری
هذاب هنر در ایجاد رهایی انسانها از هدایی و انزواسرت (تولسرتوی )228 ،1969 ،و راه
ن را احساسات اوب و شریف میداند (ویلکسون.)19 ،1380 ،
در نظر صدرالمتألهین ،مبده الق اثر هنری قلب انسانی است که بین شیطان و فرشته در
کشاکش است (صدرالمتألهین )356 ،1362 ،و به نظر او شناات اواطر و فرق میان نها از
مهمترین امور این سلوک است (همان )358 ،و اواطر صرفاً به نور توحید کره از اداونرد
دریافت می شود و به نور معرفت که از فرشته میگیرد و به نرور ایمران ،نفرس از سرکشری
بازمیایستد تا ریشة شکها و وسوسههای شیطانی را بزداید و به نظرر او عرالم صررفاً یرک
حقیقت و یا یرک وهرود اسرت کره تحقرق دارد؛ یعنری هسرتی محرض و مطلرق و سرایر
موهودات ،تجلیات ناند و به تعبیر ابن فارو:
و سرّ همال عنک کلّ مالحهٍ

به ظهَرت فی عالمین و تَمّت

سرّ زیبایی از تو به عالم سریان می یابرد و هرر زیبرایی و مالئمرت کره در عرالَم ،ظراهر
می گردد ،از این وهه است .سهروردی تعبیر زیبایی دارد که هدهد در مقابل شبپره کره از
نور اورشید هراس دارد ،گفت برعکس افتاده است شما را .همرة انروار عرالم طفیرل نرور
اورشیدند و همة روشنان ههان ،اکتساب نور و اقتبراس ضروء ارود از او کننرد و «عرین»
اسمش از ن گویند که ینبوع نور است (سهروردی ،1385 ،فحرل هفرتم) ،عرالم مروردنظر
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سهروردی در این قطعه ،روشنتر میشود که گفت «برای رسریدن بره حرق تعرالی ،بایرد از
عوالمی عبور کرد .ابتدا عرالَم ملرک اسرت وقتری سرلیمان از نروعی از مرغران (عنردلیبان)
می اواهد که مالقاتی داشته باشد ،یکی از نان می گوید طریرق ن اسرت کره چرون مَلرک
سلیمان در شیان ما نگنجد ،ما نیز ترک شیان گوییم و به نزدیک او شویم و اگر نه مالقات
میسر نشود» (همان -فحل اول) .صدرالمتألهین عرالَمی را کره زاینردة هنرر حقیقری اسرت،
اینگونه ترسیم میکند .وی عالَم را مظهر همال الهی و نیز حرکت عرالَم را بخشری از هنرر
القت میداند که هنگین و همراه با ترقص است.
«اعلم ان العالم کله کشخص واحد رقاص علز ااتالف اوضاعه و فنون حرکاته اعلائه
بعلها بالسرعه و بعلها بالبطوء» (صدرالمتألهین.)19 :1362 ،
او کل عالم را همچون شخص واحدی تحویر میکنرد کره برهدلیرل سرریان وهرود در
القت که هاذبة عاشقانه بهسوی او دارد ،به رقص درمی ید .به همین سربب اسرت کره در
عالم صدرایی همة مخلوقات زیبا هستند .وی در تفسریر «لقرد القنرا االنسران فری احسرن
تقویم» این حسن و زیبایی را در نهایت ن می داند که چنانچه تفاوتی بین مخلوقات یافرت
شود ،بین ههات مختلف زیبایی است (صدرالمتألهین ،1411 ،ا  )53 :6و سلسلة زیبایی را
در مراتب طولی قرار میدهد؛ بهطوریکه زیبایی در مراتب پایین ،سایهای از زیبایی در عالم
باال دارد (نظیر نظریة افالطون) و به همین سبب است که عرفا توهه به زیبایی در انسانهرا
را گامهای نخستین ههت درک زیبایی مراتب باال میپندارند.
« ان کل قوه و کمال و هیئته و همال توهد فی هذا العالم االدنی ،فانّها بالحقیقه ظرالل و
تمثاالت لما فی العالم االعلی» (صدرالمتألهین ،1362 ،ص .)79
ازاینرو در بیان فلسفة عشق زیبارویان و فتیان ،نظر حکما را که چند گونه اسرت ،نقرل
می کنند که برای ن را زشت و باعث فرومایگی پنداشرتهانرد و بعلری عشرق را فلریلت
نفسانی دانسته و ن را ستوده اند و برای هم واقف به ماهیت و علت و غایرت ن نشرده و
بعلی پنداشتهاند بیماری نفسانی است و دستة دیگر نان گفتهاند هنون الهی است؛ امرا وی
نظر دقیق را اینگونه بیان میدارد که این عشق یعنی لذت برردن شردید از صرورت زیبرا و
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محبت و عشق زیاد به ن کس که دارای صورت لطیف و تناسب اعلا و انردام نیکوسرت،
چون هنبة الهی دارد ،حکایت از محال و حکمتهرایی مریکنرد .پرس بایرد مستحسرن و
پسندیده بوده و به احوص برای غایاتی برتر پدید مده باشرد .بره نظرر او ،نفروس مرردان
بهکمال رسیده و رغبت و تمایل نان به کودکان و عشق و محبت به پسران اردسال و زیبا،
انگیزه ای برای تهذیب نفس نان است و نان را بره غایراتی کره هردف ن تهرذیب اسرت،
میرساند  ،وگرنه اداوند این رغبت و تمایل و محبرت را در بیشرتر ظرفرا و علمرا بیهروده
نمی فرید و به هان اود سوگند می اورد که این عشق ،نفس را از تمام اندوهها و ارادههرا
(به هز یک اراده و توهه) سوده میسازد و اراده را برهسروی مشراهدة همرال هرر انسرانی
می کشاند که در او بسیاری از ثار همال و هالل الهی را میبیند؛ چنانکه فرمود« :لقد القنا
اإلنسان فی هحسن تقویم» (طین )4 :و فرمود« :ثرم انشراناه القراً ارر فتبرارک اهلل احسرن
الخالقین» (مؤمنون )14 :و مراد از القی دیگر در یه ،صورتهای شکار کامل اسرت و یرا
نفس ناطقه؛ زیرا ظاهر نشان باطن است و صورت مثال حقیقت و عشرق مجرازی گرذرگاه
عشق حقیقی است (صدرالمتألهین ،1981 ،سفر سوم ،موقرف هشرتم ،فحرل  )20کره هرم،
مراتب زیبایی را نشان میدهد و هم ،درک زیباییهای مراتب باال را منوط به تکمیل نفروس
مستعده در دریافت زیباییهای مراتب پایینتر میداند .ایرن تعرابیر بره اروبی عرالم اسررار
همالی هنرمند واقعی را نزد این فیلسوف مشخص میکند.
 .5مبدأ زیبایی ،امر وجودی است
از نظر این دو متفکرر ،مبرده زیبرایی ،امرر وهرودی اسرت و ریشره در فطررت و سرشرت
موهودات دارد و گرایش به همال و زیبایی را نیز امری فطری میدانند .اسرتاد مطهرری در
بحث فطریات و گرایشهای مقدس ،چند امرر را برر مریشرمارند؛ کمرالگرایری ،عشرق و
پرستش ،معنویت ،ابداع و ابتکار و یکی هم گرایش به همال و زیبایی .ایشران گررایش بره
همال و زیبایی را چه به معنای زیباییدوستی و چه به معنای زیبایی فرینی (هنر) بخشی از
فطریات میدانند که در همة انسانها وهود دارد (مطهری.)82 ،1394 ،
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از نظر ایشان ،عشق از مقوالت فطری است و حتی لفظ عشق را که از مادة عَشَقه -نرام
گیاه پیچک -است که به هر چیز برسد در ن میپیچد ،دال بر حالتی در انسان میدانند کره
فرد توههش منححر به معشوق شده و نروعی توحرد و تأحرد و یگرانگی در او برهوهرود
می ید که اواهه نحیر از ن به مشاکلة بینالفوس تعبیر میکند که نروعی هرمشرکلی میران
روحها حاصل می گردد و معتقدند که در روح انسان بذری برای عشق روحانی هسرت کره
به سوی معشوق واقعی که یک حقیقت ماوراءالطبیعی است ،سوق مییابد و روح انسران برا
او متحد میشود (مطهری .)85 -92 ،1394 ،به نظر ایشان ماهیت عشرق کره یرک حقیقرت
متافیزیکی است ،بهصورت استعدادی در همة انسانها هست .در این عشق کره مبرده ن در
انسان است و روح انسان به دنبال اتحاد با ن است ،در واقع معشوق حقیقری هرم در درون
انسان است و به تعبیری عاشق ،ایال محبروب را از ارودِ محبروب ،عزیزترر و گرامریترر
می دارد (مطهری .)92 ،1394 ،بورکهارت بر این نظر است که هنر عبارت است از سرااتن
و پردااتن اشیا مطابق با طبیعت و فطرت نها که این امر بالقوه زیباسرت؛ چرون از دسرت
ادا مده است (بورکهارت .)63 :1386 ،این تعبیر بورکهارت تأکیدی است بر وهه فطرری
منشأ زیبایی و البته او تعبیر دیگری دارد که اثر هنری تا ن اندازه که از نظام کیهانی پیرروی
میکند ،زیباست و از این حیث زیبایی کلی و ههانشمول را بازتاب مریدهرد (بورکهرارت،
 .)75 :1386ایشان با استناد به حدیث پیامبر (ص) که فرمود« :کترب اهلل احسران علری کرل
شی» بر این نظر است که اداوند استعداد و ریشة زیبایی را در همة اشریا قررار داده اسرت.
وی در مبانی هنر مسیحی میگوید از دیدگاه مسیحی ،اداوند به عالیتررین معنرای کلمره،
هنرمند است؛ چراکه انسان را به «صورت اود» الق کرد و عالَم دم و عالَم هستی در یک
سیاق قرار دارند و برای دمی استعدادهای کمالی نهاده شرده اسرت .وی بیران مریدارد کره
مطابق نگرش معنوی به عالَم ،زیبایی یک شیء چیزی هز شفافیت حجابهای وهودیاش
نیست (بورکهارت.)16 ،1390 ،
از نظر صدرالمتألهین نیز در روز الست (اعراف ،)172 :اداوند همة صنایع و هنرهرا را
الق کرد و نها را قبل از القت در این عالم ،در عوالم غیبی به انسانهرا عرضره داشرت و
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هر کسی ،هنری را بر اود برگزید (صدرالمتألهین  .)20 ،1362 ،به نظرر او اداونرد دم را
به صورت اود فرید .انسان ،کل عالم است و علم او بر عالَم هز علم او برر ارود نیسرت،
پس الهرم باید به صورتش باشد و همین صورت الهی ،استعداد نهفته در همة انسانهاست
که سرچشمة هنر اواهد بود و به نظرر صردرالمتألهین ،چرون اداونرد هرز همرال ارود
مشاهده ننموده ،لذا عاشق همال شد .پس عرالم همرال الهری اسرت و او همیرل و زیبرا و
عاشق همال اسرت و همرال و زیبرایی عرالم ،صرورت و همرال زیبرایی اوسرت (اسرفار،
سفرسوم ،موقف هشتم) و در ادبیات صدرایی ،القت ،ظهور و تجلی یک امرر اسرت و ن
سریان وهود است.
پرررری رو تررراب مسرررتوری نررردارد

چررو در بنرردی سررر از روزن بررر رد

بررررون زد ایمررره ز اقلررریم تقررردس

تجلررری کررررد برررر فررراق و انفرررس

بحث صدرالمتألهین در سریان عشق در همع موهودات ،مساوق مرتبت وهرودی نهرا ،دال
بر همین امر است (صدرالمتألهین ،1981 ،ا  )160 ،7و عشق نظیر یک کشش و هاذبة عمرومی
در عالم القت ساری و هاری است و این کشش از زیبایی حاصل مریشرود .بره تعبیرر ایشران
«فیکون تحور الجمال سبب العشق و العشق سربب الطلرب» (صردرالمتألهین )377 ،1362 ،و در
های دگر عشق را لذت شدید از حسن صورت زیبا و محبت مفرط به شخحری کره ایرن انردام
لطیف و زیبا و با تناسرب را داراسرت ،معرفری مریکنرد (صردرالمتألهین ،1981 ،ا  .)172 ،7او
ویژگی این مراتب عشق را در این میبیند که دوام بهجت در مراتب باالتر ،پایدارتر و طوالنیترر
و در زیبایی مطلق ،همیشگی است و الود دارد .او میگوید هر کرس عاشرق چیرزی از اشریای
عالم باشد و بدان عشق ورزد ،وقتی ن شیء نبود ،واله و حیران او میشود و وقتی بره او واصرل
شد ،بیزار میگردد ،هز محبان و عاشقان ادا و اولیای صال او؛ چون نها در هر روز ،بلکره هرر
لحظه به محبوبشان نزدیکتر میشوند و هرچره نزدیرکترر مریگردنرد ،شوقشران افرزودهترر و
عشقشان قویتر ،وهر چه شوق ،افزونتر ،قرب و نزدیکی بیشتر میگردد و همین طور هاودانره
تا ابد؛ همانگونهکه ادای فرمود« :والذین منروا اشردّ حبّراً هلل» (بقرره )165 :و فرمرود« :نرورهم
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یسعی بین ایدیهم و بایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنرا» (تحرریم )8 :و بره عاشرقان غیرر ارود
اشاره کرد و فرمود« :کسراب بقیعةٍ یحسَبه الظمآنَ ماءً حتی اِذَا هَائه لَرم یجِرده شَریئاً» (نرور)39 :
(صدرالمتألهین1981 ،موقف هشتم ،فحل .)22
صدرالمتألهین اشعاری را در اسفار نقل میکند که احتماال از محیی الدین عربی اسرت و
همین معنا را به زیبایی بیان می دارد.
اُعانِقها والنفس بعد مسوقه

الیها و هل بعدَ العناقِ تدانی

با معشوق در حال معانقه هستم و اشتیاق همچنان پابرهاست؛ مگر از معانقه امری برای
وصل عاشق و معشوق مؤثرتر وهود دارد؟
والثم فاها کی تزول حرارتی

فیز داد ما القی من الهیجان

بوسه بر لبانش می نهم تا حرارتم زائل گردد ،اما از این هیجان حرارت فزونی مییابد.
کانَّ فوادی لیس یشفی غلیلُه

سوی ان یری الروحان یتّحدان

این حرارت درونی تحلیل نمییابد ،مگر دو روح متحد گردنرد (صردرالمتألهین،1384 ،
ا .)179 :7
مولوی ریشة فطری عشق معنوی و غریزی را در تنازع مجنون و شتر تحویر میکند:
همچررو مجنررون در تنررازع بررا شررتر

گرره شررتر چربیررد و گرره مجنررون حررر

یک دم ار مجنرون ز ارود غافرل بردی

ناقررره گردیررردی و واپرررس مررردی

گفررت ای ناقرره چررو هررر دو عاشررقیم

مرررا دو ضرررد برررس همرررره نررراالیقیم

شتر از روی عشق غریزی به فرزند بهسوی محل نگهداری بچة اود مریرود و عاشرق
در کشش عاشقانة اود سوی دیگر را طلب میکند .بعد میگوید:
عشق موال کی کم از لیالستی

بنده بودن بهر او اوالستی

باید به این تعبیر القت بر صورت الهی ،تأکید بیشتر کنیم کره همرین امرر ،داللرت برر
فطری بودن زیبایی اسرت؛ چراکره صرورت تجلری اداسرت و مرا هرز صرورت نیسرتیم.
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اوحدالدین کرمانی بهاوبی این امر را بیان میکند:
زان مینگرم به چشم سر در صورت

زیرا که ز معنی است اثر در صورت

این عالم صورت است و ما صوَریم

معرنری نرتوان دید مگر در صورت
(شاهددل)166 :1378 ،

باید به این معنا توهه داشت که در ادبیات عرفرانی صردرایی ،عشرق ،حسرن و تجلری
همزاد یکدیگرند.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و تش به همه عالم زد

اداوند با تجلی اود ،عشق و کشش و هذبه در مخلوقات ایجاد کرد .سهروردی عشق
به معنای کشش فراگیر هستی را اینگونه توصیف میکند :یکری از یکری پرسرید کره «ایرن
چیست» .بعلی گفتند که اصل ایرن قطررات از زمرین اسرت .بعلری گفتنرد از دریاسرت.
علیهذا در محل نزاع افتاد ،موری متحرف در میان ایشان بود و گفت لحظهای صربر کنیرد
تا میل او از کدام هانب باشد که هر کسی را از ههت اصرل ارویش کششری باشرد و بره
لحوق معدن و منبع اویش ،شوقی (زرینکوب ،1385 ،فحل اول).
و به تعبیر امام امینی ،انسان تنها موهودی است که هامع همة مراتب عینری ،مثرالی و
حسی است و تمام عوالم غیب و شهادت و هرچه در نهاست ،در وهود ایشران پیچیرده و
نهان است؛ چنانکه ادای تعالی فرمود :علّم دم االسماء کلّها (امینی ،بیتا ،ص .)16
در واقع در نظام فلسفی صدرایی و عرفای اسالمی ،عشق از نجا حاصل مریشرود کره
تحویر بالقوة االفت الهی که دمی است ،میل به کمرال ایرن اسرتعداد دارد و ایرن کشرش
همان عشق است که به لسان مختلف بیان شده است.
 .6وحدت زیبایی و وجود
صدور عالم از طریق مبده وهود محض ،چیزی هز تجلیات یک چیز نیست و ن حقیقرت
محض است که به صورتهای مختلف ر نموده است؛ یعنی به تعبیری کثررت اسرت کره
اود حامل وحدت میباشد .ابنعربی در تفسیر یة «فاذا سویته و نفخرت فیره مرن روحری
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فقعوا له ساهدین» (حجر )29 :میگوید« :حلرت تحویر ،ارین حلرت فرینش است و
سراسر القت را پس از صورتگری ،حلرتی نیست .غاز فرینش با علم است و نهایت ن
با تحویر .ازاینرو در یات  22تا  24سورة مبارکة حشر ،وقتری اسرمای حسرنای ارود را
برمیشمرد ،با علم به غیب و شهادت غاز میکند و با «محوّر» به پایان میبرد و پس از ن،
اسم معینی را نمی ورد» (ابنعربی ،1985 ،ا  .)314 :7در واقع تحویر چیرزی هرز افاضرة
وهود در مراتب مختلف نیست و شاید تعبیر الق اثر هنری ،تشابهی است که از القت در
امر تحویر نهفته است؛ اما این افاضة وهود ،به تعبیر عرفا چیزی هز الق مدام نیسرت کره
عالم کثیر است ،اما فقیر! و هنرمند حامل این درک حقیقی است که عالم همگی و دمی نیز
فقیر الی اهلل ،و به تعبیری «نیست» هستند.
چررون شنیدی شرح بحر نیستی

کروش دایم تا بر این بحر ایستی

هرر کجا این نیستی افزونتر است

کار حقّ و کارگاهش ن سَر است
(مولوی ،دفتر ششم ،ابیات )1466 – 1470

یعنی تحویرگری هنرمند همین امر است و فقر ،هنر فرین است که میل بهسروی کمرال
در فقر حاصل میشود .در نظام فلسفی صردرایی کره وهرود اصرالت دارد و نچره واقعری
است ،وهود است و ماهیات ،صرفاً حد وهودند ،حقایق موهود در عالم ،هریرک مرتبرهای
از وهود می باشند؛ یعنی یرک حقیقرت ذومراترب اسرت و نسرب تشرکیک وهرود همرین
معناست .باالترین مرتبة وهود ،اداوند اسرت کره مظهرر همرة صرفات کمالیره و همالیره
می باشد (هوادی ملری ،1375 ،ا  247-249 :1و  .)465 - 468از طرفری از یکری برودن
وهود و زیبایی در نظام فلسفی صدرایی و تشکیکی بودن وهود ،به تشکیکی بودن زیبرایی
میرسیم .صدرالمتألهین تأکید می کند که همواره وهود با صفات ایر و لذید و زیبا همرراه
است و در نقطة مقابل عدم ،با صفات شر و زشت و ....وهود یک واحد بسیو فریذاتره و
ااتالف اشیاء در حدود و درهات است (صدرالمتألهین ،1384 ،ا .)138 :7
بنابراین نکتهای که مرحوم زرین کوب در تفاوت هذبة هنری و عارفانه بیان کردنرد کره
یکی همال می هوید و دیگری کمال؛ در این نظام فلسفی که کمال و همال و وهود و ایر
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را یکی میداند ،نمی تواند از استواری براوردار باشد .همال در این مکتب فلسفی با کمرال
یکی است و در قر ن نیز اسمای الهی به اسمای حسنی تعبیر شده و منظور ایرن اسرت کره
اسمای الهی زیبا هستند کره یکری از نهرا کمرال اسرت (اعروانی .)321 :1375 ،بره تعبیرر
صدرالمتألهین «الوهود لذیذ» و «کمال الوهود الذّ» و لذّت را نیز نظیر وهرود دارای مراترب
تشکیکی میداند (صدرالمتألهین ،1981 ،ا  )148 :7و لذت عقلی را از لرذات دیگرر نظیرر
لذت حسی در مرتبة باالتری میپندارد( .صدرالمتألهین )150 :1384 ،و همانطورکره همرة
موهودات ،وهود اود را از فیض وهود مطلق دارند ،زیبایی اشیا نیز چنین اسرت؛ چراکره
زیبررایی مطلررق ،اداسررت و اوسررت کرره منشررأ همررة زیبررایی موهررودات دیگررر اسررت و
واهب الوهود (اداوند) زیباترین و کامل ترین اشیاست؛ زیرا هر نروع زیبرایی و کمرالی در
عالم هستی ،نتیجه و فیلی و ظلّی از همال و کمال است (صدرالمتألهین ،1384 ،ص .)39
تعبیر عرفا که مالصدرا نیز در مرتبهای ن را مطرح کرده است ،اینگونره اسرت کره در
عالم صرفاً یک حقیقت یا یک وهود ،تحقق دارد ،یعنری هسرتی محرض و مطلرق و سرایر
موهودات تجلیات ن ند؛ نظیر اشعة اورشید که از اود چیزی ندارند و هز نورانیرت .لرذا
کثرت عالم چیزی هز تجلیات حلرت حق نیست و چون وهود و زیبرایی یرک حقیقرت
است ،لذا موهودات عالم که تجلیات ن حقیقت واحد زیبا هستند ،همگی زیبا مریباشرند.
الذی احسن کل شیء القه (صدرالمتألهین1411 ،ق ،ا .)52 :6
نتیجه نکه در نظام صدرایی بهدلیل وحدت محض وهود و همینطور وحدت محرض
زیبایی ،تمامی عالم کثرات چیزی هز رشحه ای از وهود و زیبایی ن حقیقت واحد نیستند.
لذا هر شیء هم اود را بهعنوان شیء و امر زیبا نشان میدهد کره هنبرة کثررت را نمایران
می سازد و هم شیء چیزی هز حقیقت وهود یا زیبایی مطلق (یرا بره تعبیرری درهرهای از
وهود و یا هلوه ای از وهود محض) نیست و به این نحو وحدت وهود و وحدت زیبرایی
را ظاهر میکند .بنابراین همان طورکه اشیا مظهر وحدت در کثرت از نظر وهرودی هسرتند،
مظهر وحدت در کثرت از نظر زیبایی نیز هستند .ن عالمی که هنر اسرالمی بررای سراحت
هنر اصل میداند ،چنین سااتاری دارد که در ثار هنرمندان مسلمان برا نمرادهرای مختلرف
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ظهور یافته است .البته هم انعکاس این معنا در ثار هنری بسیار دشروار اسرت و هرم درک
این نگاه وحدانی و به همین سبب است که گفته اند:
من گنگ اواب دیده و عالم تمام کر

من عاهزم ز گفتن و الق از شنیدنش

بوکهارت نیز ،هم از نظر معرفتی این حقیقت را درک کرده و هم در کشف ثار هنرری ن را
دریافته است .به نظر او ،عارف مسلمان ،حیات و هستی اود را همچون ذرة غباری میبینرد کره
پرتو اورشید ن را قابل رؤیت کرده است .وی در ثار هنری هم چنین وحردتی را مرییابرد و
میگوید عناصر سااتمانی مانند ستونها ،طاق های ضربی و دروازهها ،هر یک تا حدی مسرتقل
هستند؛ با وهود این که عمارت بطور کلی دارای وحردت اسرت (بورکهرارت )64 ،1386 ،و در
بیانی واض تر میگوید« :در معماری اسالمی ،مادة سرنگین وبری شرکل برا حکراکی طررحهرای
تزیینی ،اسلیمی و حجاری به اشکال مقرنس و مشبک سبکی شبیه به اشیای شفاف یافته اسرت و
بدینوسیله نور بر هزار ههت تابیده و سنگ و گچ را مبدل به یرک هروهر قیمتری مریسرازد...
انسان فکر میکند که مادة درونی اتاقهای پیوسته اصالً سنگ نیست ،بلکه نور الهری اسرت و ن
عقل االق است که بهصورت اسرار میزی در همه چیز منزل دارد ( بورکهرارت ،1386 ،ص.)2
بورکهارت هنر هدید را دچار اردگرایی مترأثر از نااود گراهی مریدانرد و بره عکرس هنرمنرد
مسلمان ،هنر انتزاعی را از طریق وحدت در کثرت هلروه مریدهرد (بورکهرارت 133 ،1369 ،و
 )134و همانگونهکه در فقد حجاب ،دمی ،اود و همرة هسرتی را چیرزی هرز یرک حقیقرت
نمییابد ،به نظر بورکهارت در نگرش معنوی عالم ،زیبایی یک شریء نیرز چیرزی هرز شرفافیت
حجابهای وهودیاش نیست (بورکهرارت )16 ،1390 ،و در ن صرورت درک مریشرود کره
زیبایی ،مستلزم حقیقت و حقیقت نیز مستلزم زیبرایی اسرت و زیبرایی متلرمن تمرامی صرفاتی
است که بیانگر لطف و رحمت الهی و بهعبارت دیگر تأللو رحمرت اداونردی در عرالم اسرت
(بورکهارت .)84 ،1386 ،به همین دلیل هنر اسالمی از نظر او شامل عراملی هاویردان اسرت ،او
در پاسخ به ایرادی که ممکن است برای به این نظر وارد کنند که همة هنرها از اشکال و صرور
ترکیب یافته و ازاینرو محکوم به زمان است ،میگوید این هة حقیقت نیست .هنر ضمن اینکره
از اشکال حاصل میگردد ،اما میتواند حاکی از حقیقتری مرافوق زمران بروده و هاویردان باشرد
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(بورکهارت )91 ،1386 ،و این امر هاویدان چیزی هز همان عامل وحدتساز همة زیبراییهرا
نیست .او حتی برای وهود نداشتن تحاویر در مساهد نیز هم توهیه سلبی و هرم ایجرابی قائرل
است؛ یعنی هم برای از میان برداشتن هرگونره «حلرور»ی اسرت کره ممکرن اسرت در مقابرل
حلور نامرئی اداوند هلوه کند .هم هنبة تنزیهی باری تعالی را نشانگر است کره ذات مقردس
او را با هیچ چیز نمیتوان سنجید (بورکهارت )60 ،1386 ،و برای صاحبنظران ایرن تعرالی و
تنزیه را بهنوعی غایت هنر تذهیب میدانند که بعد نهان تعرالی الهری را نشرانگر اسرت (مرارتین
لنگر )31 :1380 ،برای متفکران مهمترین معیار فهم هنر دینی را در وهود ارتباط و تمثل ،مثرال
اعالی روحانی میدانند (ژان لوئن میشون.)60 ،1380 ،
االصة حرف بورکهارت این است که هنر الهی ،بیش از هر چیز ،تجلی وحردت الهری
در همال و نظم عالم است .وحدت در هماهنگی و انسجام عالم کثرت و در نظم و تروازن
انعکاس می یابد و استنتاا وحدت از همال عالم ،عین حکمت است .به نظر او هنر ،ههران
را روشن میکند و به روح مدد میرساند تا از کثرت تشویشانگیز امرور برهرد و برهسروی
وحدت بی کران بازگردد (بورکهارت ،)12 :1369 ،چراکه محور مرکزی اسرالم ،احردیت و
وحدانیت است ،ولی هیچ تحویری قادر به بیان ایرن حقیقرت نیسرت (بورکهرارت،1369 ،
.)131
بورکهارت از شعار اصلی اسالم« ،ال اله الّا اهلل» این واقعیت را درک میکند که هرر چیرز
زیر قبّه بیکرانة احدیت های میگیرد و میگوید به مجرد تشخیص امر فرینفسره متنراهی،
دیگر نمیتوان ن را بهمثابة واقعیتی «در کنار» نامتناهی تلقی کرد .به همین علت ،متناهی در
نامتناهی مندمج میشود (بورکهارت.)132 ،1369 ،
 .7نتیجهگیری
بورکهارت در معرفی هنر دینی ،برداشت عمیقی هم از حیث وهودی بودن زیبایی و هرم از
حیث مساوقت زیبایی با امر وهودی و هم در مراتب زیبایی و بحث وحدت در کثررت در
این مقوله دارد که در سیستم فلسفی صدرایی بهنحو دقیقی تبیین شده است .همچنین عرالَم
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داشتن هنرمند از ویژگی های نگاه بورکهارت است که در الق اثر معنوی و دینری ن را ،از
هنر عرفی امروز متمایز میکند و این نگاه در سیستم فلسرفی صردرایی و عرفرای اسرالمی
به صورتی دیگر تبیین شده است .این دو متفکر از دو ساحت به نتایج مشرابهی رسریدهانرد؛
یکی با مطالعة ثار هنرمندان مسلمان با روش پدیدارشناسی و دیگری از راه تأمالت فلسفی
متمرکز بر مساوقت وهود و زیبایی .مبانی هنر اسرالمی در قردر مشرترک اندیشرة ایرن دو
فیلسوف عبارتاند از تالزم هنر و زیبایی ،نگاه هنرمند به معنی هذبة او کره عرالمی را فررا
می ورد ،مبده وهودی در هنر و تجلی وحدت وهود یا وحدت الهی در هنر اسالمی.
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