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چکـیده
حكمت متعاليه مالصدرا ،رابطه اي است بين وجودشناسي فلسفي و زیبایي شناسي آنتولوژیك ،که پيوند این زیبایي
شناسي با لغت مبدع وي ،یعني «صنایع لطيفه» مرتبط است .به موازات این مباني ،عليرغم تعابير متفاوت با فيلسوف
نامدار" ،هایدگر" ،مي توان در بطن کالمشان ،وجوهات مشترک را استنباط کرد .این پژوهش سعي دارد مواضع این دو
فيلسوف را ،مورد بررسي قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلي مقاله را در باب آراء مالصدرا قرار ميدهد و بدون ارجحيت
یكي بر دیگري ،موضوعات متشابهي را با تأکيد بر رویكردي صرفاً توصيفي ،بيان کند و به این پرسش پاسخ دهد که :چه
چيزي در نظام وجود شناسي مالصدرا ،نگاه او را به گفته آنچه خود وي" ،صنایع لطيفه" مي نامد ،معطوف نموده است و
نزدیكي این وجودشناسي ،با آراء فيلسوف معاصر ،هایدگر ،چه ميتواند باشد؟ در نتيجه ،کالم نزدیك به هم این دو
فيلسوف از شش جنبه اینكه؛ گرچه مالصدرا و هایدگر ،یگانگي و قرابتي با یكدیگر ندارند ،اما هردو از یك نحوه تحقق،
سخن به ميان آوردهاند که در طي فرایند توليد اثر هنري در انسان صورت مي پذیرد .مالصدرا از این شيوه شكل گيري
به "کمال نفساني" و هایدگر از آن به "رسيدن انسان به فهم اصيل از خویش" تعبير کرده است.

واژگـان کلـیدی :مالصدرا ،هایدگر ،عشق ،اثر هنري ،صنایع لطيفه

 .0کارشناس ارشد پژوهش هنردانشکده هنر دانشگاه الزهرا -تهران (نویسنده مسئول) dastan.neyestan@yahoo.com

 .2کارشناس ارشد پژوهش هنردانشکده هنر دانشگاه الزهرا -تهران

57

 -1مقدمه
هنر ،عشق ،فلسفه وجود یا خلقت ،سه پرسشي است در ذهن آدمي که با وجود پدیدآمدن نظریه هاي متعدد و متكثر علمي،
نميتوان براي آنها قطعيتي خالص ارائه داد .ممكن است زیستشناسي تا حدودي توانسته باشد به ابتداي چگونگي هستي دست
پيدا کند اما هنر و عشق ،با وجود انبوهي از نظریههاي فيلسوفان و عارفان ،هنوز هم در هيچ قاموسي نميگنجند .این مفاهيم،
همچو ناشناختههایي که بوسيله آن ،تحمل زمين ميتوان کرد ،انسان را بر آن ميدارد که در پي زیبایي باشد؛ شاید بدین شيوه ،به
قول هایدگر« ،عالمي را برگشاید» .این پژوهش سعي کرده است موشكافانه مواضع این دو فيلسوف را ،مورد بررسي قرار دهد؛
بنابراین پرسش اصلي مقاله را در باب آراء مالصدرا قرار ميدهد که؛ چه چيزي در نظام وجود شناسي مالصدرا حائز اهميت است
که نگاه او را به گفته آنچه خود وي « ،صنایع لطيفه» مينامد ،معطوف نموده است؟ با این وجود ،فرض را بر این ميگذاریم که با
توجه به اینكه دغدغه اصلي فيلسوفي چون هایدگر در باب هنر ،که بر دو پرسش اصلي استوار است :هنر چيست؟ و راز اثر هنري
با راز "هستي" چه نسبتي دارد؟
آنگاه احتمال مي رود با توجه به اینكه هایدگر مسئله هستي را در کار خود مطرح ساخته ،نوع نگرش این دو فيلسوف به هنر و
جایگاه آن در بين مردم و یا به گفته هردو ،یك « قوم» ،بتوان اشتراکاتي پيدا کرد .بر همين اساس این مقاله از شش جنبه نقطه
نظرات مالصدرا و هایدگر ،را مورد بررسي قرار مي دهد؛ براي این امر ابتدا مختصري از نظریات هردو فيلسوف بيان مي گردد آنگاه
با رویكردي صرفاً توصيفي مطالب ششگانه عنوان ميشوند زیرا این پژوهش بر این نيست که آراء یك فيلسوف را بر دیگري
ارجحيت بدهد و در جایگاهي هم نيست که به این امر دست یابد بلكه هدف این پژوهش ضمن وجوه مشترکي که در ميان گفتار
هر فيلسوف است ،مطرح کردن نقطه نظرات و دیدگاه هاي هر دو را عنوان مي دارد و در نهایت انتخاب را به مخاطب مي دهد که
برداشت نهایي خود را داشته باشد.
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 -2بیان مسأله
فيلسوفان شرقي و غربي ،هریك به نوعي هنر را کاویدهاند؛ در جهان شرق ،فيلسوفي به مانند مالصدرا ،بر خالف بزرگان
پيشين خود همچو فارابي ،ابن سينا و در باب خيال و عشق ،همچو سهروردي و ابن عربي و در آنسوي غرب نيز ،شخصي به مانند
هایدگر ،بر خالف هگل و نيچه ،که سرچشمه هنر را خود هنرمند ميدانند ،عمل کرده و راهي دیگر در پيگرفتهاند .از طرفي ،اغلب
هایدگر شناسها بر این باورند که این فيلسوف داراي زباني مشكل در بكارگيري اصطالحات شاعرانه چون زمين و عالم و نزاع
آنها با همدیگر است و درک کردن آنچه که گفته است ،براي همگان کار آساني نيست ،اما این نوع دیدگاه ،جهان شرق را یاد
نوشتههاي فيلسوفان به اصطالح خودي مي اندازد که؛ چرا فهم اغلب متون فيلسوفان اسالمي ،براي همگان ،سهل نيست؟ باید
عنوان کرد که ادبيات جهان اسالم چندین سده ،حاوي مفاهيم عرفاني بوده است ،در نتيجه زبان گفتاري آنان نيز از این حيطه
خارج نبوده؛ در ادبيات و عرفان ،ما با زبان استعاره و نماد مواجه هستيم ،فهم اینكه؛ چرا نگارگري اسالمي ،مبتني بر رنگهاي
تخت ،نور زیاد و استفاده از نمادپردازي است ،بایستي ریشه آن را در نوع نگرش مسلمانان به فلسفه وجودي دانست .از این رو،
وظيفه پژوهشگر است که الیههاي پنهان این زبان را آشكار کند تا راه را براي سایر محققان فراهم نماید چه بسا اگر کسي مي بود
که از آثار موالنا ،که بحث "تأویل هرمنوتيكي" را در زمانه خود ،به زبان شعر بيان کرده ،پرده برميداشت ،اکنون مالكيت چنين
نظریاتي در دست گادامر و هایدگر نمي بود.

 -3پیشینه پژوهش
در باب پژوهش در قياس بين آنچه که نظریات مالصدرا است با نظریههاي مارتين هایدگر ،تاکنون به شيوهاي بسط داده شده
و صریح ،به آن اشاره اي نشده است .بعضاً مقاالتي بودهاند که خود آثار هایدگر را نزدیك به تمامي فيلسوفان شرق ،مورد تحليل
قرار داده اند مانند آنچه که فرح رامين ( ،)0030در «راه نجات» (نگاهي به فلسفه هایدگر و نسبت آن با اندیشه متفكران مسلمان)
در مجله مشرق موعود ،انجام داده است .آقاي سيد مهدي اماي جمعه ( ،)0031نيز در کتاب خود تحت عنوان « فلسفه هنر در
عشق شناسي مالصدرا» نشر فرهنگستان هنر ،اشاراتي کوتاه به نزدیكي نظریات مالصدرا با هایدگر داشته است گرچه بنياد آنها را
از هم جدا مي داند ،اما مالصدرا را برتر از هایدگر دانسته است ،و سایر پژوهشها نيز قرابتي با این پژهش نداشتهاند.

 -4روش تحقیق
روش تحقيق در این مقاله صرفا توصيفي است و با استفاده از فيش برداري مطالب ،نگاشته شده اند.

57

 -5بحث و بررسی در مواضع مالصدرا و هایدگر
 -1-5مالصدرا

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد 0011

مالصدرا یكي از آن فيلسوفان اسالمي است که در باب وجودشناسي فلسفي و زیبایي شناسي آنتولوژیك ،از یك سو و زیبایي
شناسي در ،به گفته وي آنچه «صنایع لطيفه » ،ناميده ،ارتباط برقرار کرده و این ارتباط را بایستي از خالل مباني عشق شناسي پي
برد .باید این را مورد توجه قرار داد که او به مانند فيلسوفان غرب ،به طور گسترده و با استفاده از نظریه پردازي ،مفاهيم را مورد
تحليل قرار نداده اما از هنر بي بهره نبوده تا جایيكه خود نيز در شعر ،دست داشته است؛ اما مالصدرا به صراحت از جایگاه هنر و
نقش و کارایي آن در عرصه قومي و اجتماعي ،صحبت کرده است .آنچه مالصدرا را از سایر فيلسوفان قبل از خود متمایز مي کند،
این است که زیبایي شناسي هنري را نه تنها مورد بحث قرار داده بلكه جایگاه واالیي براي آن در نظر گرفته است .اساس فلسفه
هنر مالصدرا را بایستي از زاویه "عشق" نگاه کرد ،بطور صریح و واضح ،جان کالم بحثهاي فلسفي مالصدرا در این است که
عشق را هنري دیده و نگاه عاشق را به معشوق نگاهي هنري دانسته است .اکنون سؤال این است که؛ اگر مالصدرا خود ،هنر را
درک نكرده است ،پس چگونه مي تواند تا این اندازه به خصوصيات ظریف عشق بپردازد و در گام دوم ،آن را به هنر نيز تشبيه کند؟
براي درک بهتر این گفتهها ،به نقطه نظریات او در این مورد پرداخته خواهد شد.
بزرگاني مانند فارابي ،ابن سينا بر این باور بودند که فلسفه خلقت ،فلسفه عشق و سرور است ،از نظر آنها خداوند فاعل است و
صفات متعددي به او نسبت داده اند ،که یكي از صفات خداوند ،زیبایي است و معتقدند که زیباترین و فصيح ترین شكل فلسفه
خلقت ،مشحون از رازهاي نهفته در عشق و لذت است .ابنسينا نيز در ادامه فلسفه فارابي ،این بحث را گستردهتر کرده و عنوان
مي دارد که :راز خود عاشقي خداوند باعث خلق زیبایي و التذاذ به آفرینش وي مي شود .شيخ اشراق نيز بر همين رویه اعتقاد دارد
که؛ تا راز عشق در هستي برمال نشود ،راز معاشقههاي انساني نمایان نمي شود از این رو ،با یك آیه ،مثال عشق یوسف و زليخا را
سرآغاز رساله خود قرار مي دهد .با این تعاریف ،اکنون بهتر مي توان نظریات مالصدرا را که دنبالهرو بزرگان پيش از خود بوده
است ،درک کرد ،اما آنچه مالصدرا را از این بزرگان زیبایي شناسي متمایز مي کند ،رابطه عشق و زیبایي شناسي با صنایع لطيفه و
تعامالت دو سویه این دو ،نسبت به یكدیگر است ،در واقع مالصدرا پا را فراتر گذاشته و زیبایي را محسوستر نشان داده و آن را در
معاشقه هاي انساني بكار برده است؛ یعني از نگاه مالصدرا آنچه در هنر روي مي دهد نحوه اي از آفرینش زیبایي شناسيك است
که آن مدیون آفرینش هنري خداوند است .یعني هنر سابق بر انسان است ،زیرا خداوند قبل از انسان هنرمند بوده است .او در
بحثهاي خود انواع عشق و محبت را برشمرده است یكي از آنان حب و عشق صنعتگر به مصنوع خویش است؛ یعني زیبایي و
زیبایي شناسي و عشق و عاشقي را از دیدگاهي هنري و از منطق دروني هنرمند و توانایيها و درونمایه هایي که هنر دارد ،نگریسته
است که در آن نظریه ،صورت معشوق را به یك اثر هنري تشبيه مي کند که طي مراحلي آن را بدین شيوه مي توان بيان کرد:
دیدار و مشاهده بين دو انسان ،که یكي زیبا و دیگري زیبایيشناس است ،مكرر گردد (تكرار المشاهدات)؛  .2نگاههاي
موشكافانه بين آن دو یا حداقل یكي نسبت به دیگري متوارد و پي در پي باشد (توارد االنظار)؛  .0این مشاهدات و نگاههاي
موشكافانه ،انسان شاهد را چنان در فكر انسان مشهود و زیبایيهاي او فرو برد که دیگر نتواند از فكر و یاد او غافل و از ذکر او فارغ
گردد .او در این مرحله به شدت و دائماً به فكر و ذکر حاالت و صورتهاي زیبا و مليحي است که از طرف مقابل در مشاهدات
متعدد بروز یافته ،همچنين به فكر و ذکر زیبایيهاي معنوي و روحي است که در این دیدارها ،در رفتار و گفتار و منش او متجلي
شده و البته در پرتو دقت نظرهاي مشاهده کننده ،به انكشاف رسيده است (شده الفكر و الذکر في اشكاله و شمائله) .و در این مرحله
است که شمایل محبوب "استحسان" شده است (امامي جمعه.)020 :0031،
به عبارت امروزي مي توان کلمه استحسان را به اسكن کردن صورت معشوق در نظر گرفت آنهنگام که در عمق جان و قلب
عاشق حك مي گردد ،و آن زمان که این اسكن (همان استحسان) صورت گرفت ،از نگاه مالصدرا ،مرحله دوم یعني "تمثيل" نيز
در پي اش مي آید .در روند تمثيل است که مالصدرا عشقهاي مجازي و حيواني را از هم جدا مي کند ،زیرا در مرحله عشقهاي
حيواني معشوق از حس و صفحه ظاهري ذهن عاشق فراتر نمي رود و بر قلب عاشق نفوذي ندارد و وقتي شبيه سازي معشوق در
عمق صورت بگيرد ،با وجود تغيير چهره و گرد پيري نشستن بر روي آن ،باز هم عاشق در نگاه معشوق زیبا جلوه مي کند .این نوع
نگرش روح و نفس را بيدار و انسان را آماده ارتقاء به ساحتي متعالي مي کند تا جائيكه ذهن دست به آفرینش زیبایي مي زند ،در
این حالت است که صورت معشوق در عمق جان یك عاشق ،به یك اثر تبدیل مي شود و در وصف آن ،چه هنرها که خلق نمي
کند ،بنابراین عاشق کار هنري کرده و عشق او حاصل کارکردي هنري است .عشق مجنون بصورت شعر ،در وصف ليلي ،مي تواند
واضح ترین مثال براي روندي که مالصدرا از آن صحبت مي کند ،باشد .بنابراین حاصل بحثها را مي توان چنين در نظر گرفت
که مراد از ربط دادن عشق به صنایع لطيفه از نگاه مالصدرا این است که؛ «صنایع لطيفه (یا به تعبير امروز ،هنر) بستر توسعه و
تعميق آگاهيهاي زیبایيشناختي از انسان است و این نوع آگاهيها ،زمينه ساز بروز عشقهاي پاک انساني است و این نوع عشقها
از آن نحوه مجازهایي اند که نردبان وجود آدمي است و انسان را از ساحت داني به ساحت عالي و متعالي ارتقاء مي دهد .بنابراین در
هنر و صنایع لطيفه زمينه هایي وجود دارد که اگر محقق شود ،نگاه انسان از آسمان ،معنا و زیبایي شناسي معنوي و قدسي معطوف
مي گردد و این نوع نگاهها نيز در عرصه یك قوم و حتي یك امت توسعه پيدا مي کند» (همان.)83 :
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دغدغه جدي هایدگر به هنر از سال  0308آغاز شد .آنجا که مهمترین اثر خود «منشاء اثر هنري» را منتشر کرد که به اعتقاد
خيليها ،آن را بيان کامل و نهایي و آغاز طي طریق فكري او از فلسفه هنر مي دانند .او از معدود فيلسوفاني است که هنر را نه در
حاشيه نظریه هاي تئوري خود ،بلكه به عنوان بخشي اساسي و جدا ناشدني فلسفه اش قلمداد مي کند این نوع تفكر را هم در بطن
خودِ رسالتي که از هنر مي شناسد ،نمایان کرده است که همانا به هنر به عنوان یك «منجي» عالم و هستي مي نگرد بنابراین
همانطور که قبالَ اشاره شد ،دو پرسش اصلي ،تمام فلسفه هنر او را تشكيل مي دهد :اینكه راز اثر هنري با راز هستي چه نسبتي
دارد؟ و سرآغاز و منشاء اثر هنري چيست؟ او در کتاب "منشاء اثر هنري" به صراحت به این پرسش پاسخ مي دهد .هایدگر در
مقابل دیدگاه زیبایي شناسانه (رهيافت کانت و شوپنهاور) که مخاطب را منشاء و نيز دیدگاه نيچه که هنرمند را منشاء اثر هنري مي
داند ،او ،خود ِ"هنر" را منشاء اثر هنري ميداند او تاکيد مي-کند که ما با هنر بواسطه اثر هنري مواجه هستيم و پيش از شناخت
هنر ،چگونه مي توان اثر هنري را مشخص کرد .این نوع دیدگاه را مي توان به کليت فلسفه وجودي هایدگر نيز تعميم داد ،آنجا که
عنوان ميدارد براي شناختن هستي و وجود ،باید از خود موجود که همانا موجودات عالم هستند ،شروع کرد یعني براي شناختن هنر،
از موجود بودن آن ،همانا خود اثر بایستي به چرخه آن دست یافت زیرا معتقد است که هنر «عالمي را برميگشاید» هایدگر
مي گوید « :این که هنر چيست را باید از اثر هنري فهميد و این که اثر چيست را تنها از ذات هنر مي توان دانست .چيستي
اثر هنري را از ذات هنر در مي یابيم و چيستي هنر را از ذات اثر باید استنتاج کرد» (کوکولمانس .)000 ،0052،به این نوع از تفهيم
یك نظر ،اصطالحاً دور هرمنوتيكي اطالق مي شود که هایدگر براي فهم آن ،این دور را قبول و در سه عنوان ،مطرح مي کند .به
باور هایدگر «چگونه مي توان فهميد هنر چيست ،بدون آن که اثر هنري را مورد بررسي قرار داده باشيم؟ اما اثر هنري چگونه هنر
خوانده مي شود ،اگر ندانيم که هنر چيست؟ ...این دور بنيادي ترین نوع شناخت را فراهم مي آورد .فهم هنر در ارتباط با فهم اثر
هنري و فهم اثر هنري در ارتباط با فهم هنر است و بدون هر یك ،فهم دیگري ممكن نيست ،در دور هرمنوتيكي ،مهم ورود به
حلقه هرمنوتيكي است نه خروج از آن» ( .)Heidegger,1992:85براي اینكه نوع دیدگاه هایدگر به چيستي هنر و اثر هنري و
اصطالحات جدیدي که وارد فلسفه غرب کرد ،را بشناسيم ،از مثال معروف اثر هنري وي ،یعني« کفشهاي روستایي» 2ونگوگ
استفاده مي شود تا بطور کامل مفاهيم مطرح شده درک گردند.
از دیدگاه هایدگر ،وجه مشخصه هنر ،انكشاف و یا رخداد حقيقت است ،چيزي که او آن را در تفكر اوليه هنر یونان مي داند
«در یونان ،در بدو پيدایش تقدیر غرب ،هنر به اوج قله انكشافي صعود کرد که به آن عطا شده بود ،هنر حضور خدایان را ،گفت و
گوي تقدیر الهي و تقدیرآدمي را ،روشن مي کرد و هنر به سادگي تخنه 0خوانده مي شد .هنر متقي پرومتئوس 0بود ،یعني استيالي
حقيقت و پاسداري از آن را به جان مي خرید» (هایدگر .)03 :0050،هایدگر به "هنر بزرگ" هگلي معتقد بود و هنر بزرگ را در
یونان قدیم مي دانست و اعتقاد داشت که پاسداري و بر مالشدن حقيقت ،در هنر اصيل رخ مي دهد .او براي روشن شدن موضوع
رویداد حقيقت ،مثال کفشهاي روستایي ونگوک را مي آورد .از این رو این اثر هنري را را نه فقط یك جفت کفش ساده روستایي،
بلكه «چيستي حقيقي این "چيز" [اشاره به کفشها] (رضایي جهد کن ،)023 :0030،را آشكار مي کند و تأکيد دارد جایي که این
حقيقت را جلوه گر مي سازد ،اثر هنري است بنابراین تابلو با کفشهاي گلي ،نشان از یك زن رنج دیده ،با تمام بيم ها و اميدهایش
است که گرد روزمرگي بر راه مزرعه و مسير کارش نشسته است .او معتقد است ،وظيفه هنرمند ،با نشان دادن اثر هنري خود ،پرده
کشيدن از روي این مرئي هاست .او همزمان با نمایان کردن یك اثر به عنوان رویداد حقيقت ،معتقد است که "برگشودن عالم" نيز
در همان اثر رخ مي دهد ،اما اثر هنري کدام عالم را مي گشاید؟ سپس توضيح مي دهد که « اثر ،به عنوان اثر ،منحصراً به عالمي
تعلق دارد که توسط خود آن برگشوده مي شود» در اینجا باید مفهوم "عالم" را از سخنان هایدگر دریابيم که منظور از عالم
چيست؟ « بر اساس این فقره "عالم"" ،بستر گشوده روابط "...فراگير یك فرهنگ "تاریخي" است .یعني نوعي مكان است...
بنابراین مي توان فهم عالم یك شخص را به معناي در دست داشتن نوعي نقشه مابعدالطبيعي دانست .نقشه اي که در آن هم
حوزههاي وجود و هم انواع موجوداتي که در آنجا ساکنند ،به دقت مشخص شده است» (یانگ .)08 :0050،پس مشخص مي شود
که منظور از عالم ،مجموعه اي از اشياء نيستند بلكه عالم ساختار موجودات است که به طبقات متفاوتي تعلق دارند و به گفته
هایدگر ،فقط بر کساني آشكار ميشود که با یك هویت اخالقي به آن تعلق داشته باشند این تعلق را هم از طرف هنرمند و هم از
طرف مخاطب مي داند ،از طرف هنرمند ،معتقد است که :این هنرمند است که آنچه در نظر ما به "روزمرگي معمول" از آن
ناآگاهيم ،با چشمي "اصيل" بر ما آشكار سازد و از طرف مخاطب ،عنوان مي کند که « :هر ناظري نگهدارنده اثر هنري نيست.
نگاهداران ،ناظراني هستند که مقام واالي هنر را درک و حيطه قدسي آن را حفظ مي نمایند و براي اثر هنري نقش حقيقت بخشي
قائلند .ناظران سنتي کساني هستند که نقشي در هنر شدن اثر هنري ندارند» (فرح ،)08 :0030،و این اشخاص "انكشاف حقيقت"
را درک نخواهند کرد.
تا بدین جا ،با نظریات هردو فيلسوف ،به نحوي آشنایي حاصل شد .شاید در ميان فيلسوفان دوره متأخر جهان ،مارتين هایدگر،
عليرغم تفاوتهاي بنيادي و عميقي که با صدراالمتألهين دارد ،بيش از سایرین به او نزدیك باشد .افق اندیشه این فيلسوف ،براي
شرق چندان غریب نيست و مي توان رد پایي از نحوه تفكر شرق اسالمي را در آثارش دید زیرا از نظر هایدگر « هنر با تحقق
حقيقت و ظهور بطون ارتباط دارد و الزمه آن آراستگي به فضایل و افتادگي در تنگناي حيرت است .لذا در نظر او تحویل هنر به

صرف حس و محسوس ،یعني چيزي که در تعاليم استتيك غربي اتفاق افتاده است درست نيست و هنر حقيقي – به اعتباري -در
مقابل استتيك است» (ریخته گران .)8-0 :0031،در اینجا ،داعي این نيست که وجود یك فيلسوف بر دیگري برتري داده و یا ادعا
شود که هایدگر همان مطالبي را عنوان داشته که مالصدرا در چند صد سال پيش ،بيان کرده است بلكه با مطرح نمودن شش وجه
تقریباً نزدیك به هم ،مي توان از کالم آنان یك مفهوم را برداشت کرد .در ادامه شرحي بر هر یك داده خواهد شد.

 -6شعر ،باالترین هنر
در اینكه اغلب فيلسوفان ،شروع هنر را از سرودن یا همان شعر ،مي دانند اشتراک نظر وجود دارد ،تا بدانجا قدرت شاعران زیاد
بود که افالطون آنان را براي تهيج نمودن افكار جوانان ،به اخراج از " آرمان شهر" توصيه کرد .همانطور که قبال اشاره شد خود
مالصدرا در سرودن شعر دست داشته است .او برخالف وجه رایج دیدگاه تمدن اسالمي نسبت به هنر ،به وضوح از هنرها ،مانند
آواز ،موسيقي و داستان ،بالخص شعر نام مي برد و آن را بخشي از غایات شریفه مي داند .این گونه نگریستن به هنر ،آن را از
معناي رایج و متعارف تمدن اسالمي ،خارج مي گرداند .8هایدگر نيز ،هر هنري را در ذات خود" ،شعر" مي پندارد تا آنجا که هنر
معماري ،نقاشي و موسيقي را نيز شعر مي پندارد و اذعان مي کند که« :شاعري ،هنر شعر سرودن نيست بلكه آن چيزي است که
ذات همه صور هنر ،بدان وابسته است» (کوکولمانس .)262 :0052،در فلسفه هایدگر ،شعر وسعتي به اندازه زبان دارد براي همين
هم شاعري چون "هولدرلين" 6را به این دليل مي ستاید که؛ «در یك کلمه به سرمشق یونان مي اندیشد و "پریشاني" و
"فالکت" معنوي انسان معاصر را بازگو مي کند» (یانگ.)020-022 :0050،

در قاعده دوم مالصدرا در فلسفه زیبایي شناسي و هنر ،به سه اصل اشاره دارد که عبارتند از .0 :الظاهر عنوان الباطن:
ظاهر نشانه باطن است  .2الصوره مثال الحقيقه :صورت مرتبه نازله حقيقت است  .0المجاوز قنطره الحقيقه :مجاز معبر و گذرگاهي
است به سوي حقيقت به عبارتي؛ چون ظاهر پوسته و نشانه باطن است و صورت مظهر حقيقت و مجاز راهي است به سوي حقيقت.
او زیبایي شناسي در صنایع لطيفه را زمينه ساز عشق و زیبایي شناسي در عشق قرار داده و آنها را یكي از مجاري کمال نفس و
تذهيب نفساني قرار داده است .بنابراین مي توان گفت مراد وي از صورت اشياء ،تمام حقيقت نمي تواند باشد و حقيقت تنها عالم
وجود و طبيعت نيست بلكه عالم ماوراء طبيعت است پس هنر را به گونه اي مي بيند که انسان در آن مي تواند نظر به آسمان داشته
باشد و او را از کمبودها و از خود بيگانگي دنيوي رها و مواجهه با معشوق حقيقي بكند .از دیدگاه هایدگر نيز ،هنر برگشودن عالم
است .همانطور که قبالً بيان شد ،از آنجا که هایدگر "عالم" را معادل حقيقت دانسته و حقيقت چيزي نيست جز آشكارگي اشياء «
بنابراین مي توان فهم عالم یك شخص را به معناي در دست داشتن نوعي نقشه مابعدالطبيعي دانست .نقشه اي که در آن هم حوزه
هاي وجود و هم انواع موجوداتي که در آنجا ساکنند ،به دقت مشخص شده است ]به عبارتي[ ...هایدگر عنوان مي دارد که :اثر،
وجود موجودات را برمي گشاید» (یانگ .)03-05 :0050،از نظر او عالم هنري مجرایي است که در آن حقيقت جلوه گر مي شود و
حقيقت ،مي تواند همان حقيقت هستي باشد .هایدگر شخصي است که خود را نه ملحد و نه متأله مي داند و فلسفه وي سكوتي
است درباره خداوند .او بارها از واژه "خدا" بهره مي گيرد اما به نظر مي رسد که؛ « این واژه بيش تر جنبه فرضي دارد و وجود خدا
براي او از قضایاي مقبوله است » (مك کواري ،)000 :0052،اما گرچه مراد او از خدا با دین مسيحي یا سایر دینها ،یكي نباشد ،اما
به نظر مي رسد ،با توجه به ادعاهایي که در هستي و زمان و نظریه هایش در باب برگشودن عالم در اثر هنري دارد ،مي توان چنين
استنباط کرد که هایدگر متأخر نيز به آسمان نظر داشته آنجایيکه به قول او ،خدایان ساکنند .او معتقد است که هنرمند کسي است
که وجود را در اثر خود متجلي مي سازد .حال از دیدگاه مالصدرا که هنر را مراتب تحقق خویشتن خویش مي داند ،تو گویي مراد
"تجلي وجود" در یك اثر از دیدگاه هایدگر (با توجه به عدم انسجام و دو پهلو بودن در بحث هایش) ،چه مي تواند باشد؟ آنچه
مشترک است ،وجود تجلي یك چيز در یك صورت اثر است.
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 -7هنر مراتب تحقق خویشتن خویش و برگشودن عالم

 -8کشاندن دامنه هنر به هستی شناسی و انسان شناسی
بحث از چيستي در مورد هنر ،تاکنون ره به جایي نبرده است و جالب آن است که هرچه بيشتر جستجو مي کند ،بر دامنه
حيراني و ناداني در مورد هنر ،افزوده مي شود .هنر امري ماهوي است و ماهيت یك امري ،بسته به تعریف پذیري آن است زیرا
نتوانسته است در نظریه ها و تئوريها ،تعریف مشخصي به خود بگيرد پس بایستي به جاي چيستي شناسي هنر ،از هستي شناسي
آن سخن گفت .اگر هنر در چارچوبهاي انساني گرفتار شود ،نمي توانيم به حقيقت آن نزدیك شویم .اول از همه باید به این
موضع پرداخت که هستي و هستيشناسي و انسان و انسانشناسي وجودي مالصدرا و هایدگر ،هيچ قرابتي با همدیگر ندارند اما
هردو از یك نحوه تحقق ،سخن رانده اند .مالصدرا دامنه هنر و زیبایي شناسي هنري را به هستي شناسي و انسان شناسي وجودي
و وجود شناسي کمال و مراتب انسان کشانده است ،هایدگر نيز مقوله هنر را به کارکردي هستي شناسانه نسبت مي دهد که اساس
تفكر وي گذر از سوبژکتيویسم مستقر در تاریخ غرب است؛ از نظر او هنر امري ذوقي و حاصل نبوغ هنرمند نيست بلكه معنایي
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کامالً آنتولوژیك و وجود شناسي دارد « تمام تالش وي]هایدگر[ آشكار ساختن حضور و تجلي هستي در اثر هنري است»
( .)Dreyfus,2005: 407مالصدرا نتيجه گرفته است که؛ انسان از آن جهت هنرمند است و اثر هنري خلق مي کند که مظهر
است و داراي مظهریتهاي آسماني در نتيجه ،هنر سابق بر وجود انسان و انسان مسبوق به هنر است ،هایدگر نيز در دور
هرمنوتيكي که دارد ،از اثر هنري شروع مي کند .مالصدرا صنایع لطيفه را بستر توسعه و تعميق آگاهيهاي زیباشناختي در انسان
ميداند ،هایدگر نيز معتقد است که حقيقت ،خود را در اثر هنري بنياد مي نهد .در عرفان اسالمي این "حقيقت" که از نظر هایدگر،
منشاء اثر هنري است ،به خداوند تعبير مي شود .خداوندي که از شدت ظهور در خفا است .محض یادآوري به مخاطب که مراد از
برگشودن عالم در نظر هایدگر ،براي دومين بار آشكارگي و در معناي اول آن در سال« 0321به صراحت مرئي ساختن آن»
(یانگ ،)60 :0050،بوده است .در نهایت ،اینكه مالصدرا توليد اثر هنري را در انسان ،تحقق به " کمال نفساني" و هایدگر از آن به
"رسيدن به فهم اصيل از خویش" تعبير مي کند.

 -9اهمیت هنر در تعلیم و تربیت و ارتقاء فرهنگ یک قوم

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)37 :مرداد 0011

وقتيکه مالصدرا بستر عشق عفيف را مهيا کرد و هنر را مبداء عشق و هم غایت شریفه آن به حساب آورد ،آنگاه آنها را بستر
توسعه و انتقال به نسل جدید مي داند « اما در مورد این تعامل دیالكتيكي در چشم انداز مالصدرا ،باید به دو نكته بنيادین توجه
کرد :اول اینكه مالصدرا تعامل دو سویه بين عشق و هنر را در عرصه اجتماعي یك قوم ،جامعه و امت دیده و مورد بررسي قرار
داده است ،به گونه اي که اگر مجموعه آگاهيهاي قومي و اجتماعي یك جامعه به سطح شكل گيري علوم ادبي ،ریاضي ،فني و
هنري نرسيده باشد ،در چنين جامعه اي خبري از پدیده ها و مظاهر عشق لطيف و عفيف نيست و این نكته اي است که مالصدرا
به آن تصریح دارد ...و نكته دوم اینكه در نگاه مالصدرا عشق لطيف و عفيف قنطره و گذرگاه است؛ یعني زمينهساز نيل انسان به
معشوق حقيقي و زیبایي شناسي متعالي است» (امامي جمعه )200 :0031،بنا به این گفته هاي مالصدرا،
مي توان گفت به نسبت گسترش هنر در یك جامعه ،فضاي اجتماعي آن جامعه باالتر و زیبایي شناسيكتر مي شود .هایدگر
در پاسخ به این سوال که؛ چرا به اثر "نياز مطلق" داریم؟ او مي گوید « :هر زماني که هنر روي مي دهد ،یعني هر زماني که آغازي
باشد ،تاریخ جان مي گيرد ،تاریخ یا آغاز مي شود یا حرکتش را از نو آغاز مي کند .تاریخ در اینجا به عنوان توالي حوادث –با هر
اهميتي -نيست .تاریخ منتقل ساختن یك قوم به وظيفه مقدرشان همچون دخول به عطيه آن قوم است» (یانگ.)30 :0050،
مفهوم این جمالت در این است که وقتي ميراث از طریق اثر هنري قدر دانسته مي شود ،جماعت یك قوم به نحو اصيل به یكدیگر
پيوند داده مي شوند و این پيوند کارایي هاي باالیي از جمله هم گرایي مي تواند داشته باشد .البته باید این را نيز اضافه کرد که
هایدگر سردمدار طرفدار نازیسم" ،علم اصيل" را نجات دهنده یك قوم مي دانست ولي در "منشاء اثر هنري" ایمان خود به علم
را از دست داد و هنر را جایگزین کرد و به این ترتيب هر چيزي که هایدگر در سال  0300از علم مي طلبيد در سال 0306از هنر
مي جست تا جایيكه از هنر به عنوان یك "منجي"در بين بشریت نام مي برد.

 -11تاکید بر صنایع لطیفه و تخنه
در فرهنگ اسالمي از واژه "فن" و "صنعت" به جاي لفظ "هنر" استفاده شده است و ریشه این لفظ را نيز از فلسفه
یونان گرفته است .در یونان باستان "تخنه" بر فنون و صنایع ( چه صنایع هنري و چه صنایع کاربردي ) اطالق مي شد .در
فرهنگ اسالمي نيز هيچگاه ميان صنعت و هنر تفاوت نبوده است و هردو به یكدیگر گره خورده اند؛ زیرا صنعتکاران نيز ظرافت
و زیبایي را در کارهایشان لحاظ مي گردانيدند .مالصدرا نيز به مانند سایر فيلسوفان قبل از خود هنر را در واژه صنعت و فن بكار مي
برد و از هنر با واژه مخصوص خود ،یعني "صنایع لطيفه" یاد مي کرد یعني به عبارتي ،هنري که داراي صنعت و فن آفرینش باشد.
هایدگر نيز واژه "هنر" را مطابق بر مفهوم یوناني تخنه مي دانسته است .وي معتقد است که یونانيان نيز واژه اي مختص به
"هنرهاي زیبا" نداشته اند .هنر و فن به همراه همه اشكال آن در نظر آنان "تخنه" بود و هردو حقيقت را آشكار مي کرد .اما
تكنيك و صنعت یوناني با مفهوم صنعت و تكنولوژي جدید تفاوت بسيار اساسي داشت .صنعت یوناني نحوه اي از رخ نمود و
انكشاف حقيقت (آلتيا) 1بود که دنباله جهان طبيعت به شمار مي رفت؛ اما تكنيك جدید تنها شباهتي به امر خارجي دارد و در واقع
تحقق صورتي انتزاعي از طبيعت است .صورت فوق ،بيانگر تلقي خاص بشر جدید از ماده طبيعت است که در آن بر طبيعت انتزاعي
قابل محاسبه زده مي شود و انسان قدرت تصرف در آن را مي یابد .هایدگر مي گوید کثرت آسياب هاي بادي نشانه چنين
نظرگاهي است .مردم قدیم همواره به اميد وزش باد بودند و هنوز انرژي را از جریان هوا جدا نمي کردند ،تا آن را ذخيره کنند و
طبيعت به عنوان انرژي مورد تعرض قرار نمي گرفت .اما در دوره جدید ،تكنيك دیگر دنباله طبيعت نيست ،بلكه در برابر طبيعت و
وسيله استيال و سيطره و تعرض بر طبيعت و تصرف بي رحمانه آن است؛ که در نهایت به تغيير خطرناک طبيعت انجاميده و بحران
محيط زیست را پدید آورده است .صنعت در معناي یوناني (تخنه) همان صنعت معنوي تمدنهاي دیني است که اشكالي از آن در
قرون وسطي و تمدن اسالمي مشاهده مي شود .در این جا صنعتگر به کار خویش از جهتي صورتي طبيعي و از جهت دیگر
صورتي روحاني و غيبي مي دهد (مددپور.)63-83 :0050،
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هو مبدأ کل خير و کمال و منشأ کلّ حُسن جمال( .صدراي شيرازي ،بيتا :ج« .)080 ،0در این دیدگاه ،هنر امري قدسي است
که نه تنها ظهور و تجلي ناقصي از زیبایي مطلق مي باشد ،بلكه منشأ هنر نيز برخي اسماء و صفات الهي است .هنرمندان مانند
سایر انسانها در حد ظریف خویش جانشين خداوند هستند و جانشين باري تعالي ،مظهر اسماء و صفات الهي است .بنابراین ،هنر از
روحي خدایي که وارث برخي صفات حق است ،نشأت مي گيرد» (فرح « .)20 :0030،در اندیشه هایدگر ،منشأ و سرآغاز اثر هنري،
خود "هنر" مي باشد .در مباحث زیبایي شناسي دوره جدید آفرینش اثر هنري به نبوغ و خالقيت هنرمند نسبت داده مي شود.
هنرمند نابغهاي است که داراي قوه تخيل است و احساسهاي خویش را در قالب آثار هنري بيان مي کند و اثر هنري ابزاري است
براي انتقال احساسها و اندیشههاي هنرمند به مخاطبان .هایدگر چنين رهيافتي را دگرگون مي سازد .به عقيده وي ذات هنر منشأ
اثر هنري است بين ساحت قدس و مردم زمانه خویش .مخاطبان و محافظان آثار هنري کساني هستند که مي توانند به عالمي که
اثر هنري مي گشاید ،راه یابند و راه یابي آنان به این عالم خود نوعي مشارکت در آفرینش هنري است» (کوکولمانس.)01 :0052،
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اگر این سخن هایدگر را -که در مجله اشپيگل بيان کرده -مالک بينش فلسفي اواخر عمر او در نظر بگيریم ،آنجا که مي
گوید :در شعر و تفكر مي تواند نوعي آمادگي براي ظهور خدا فراهم شود ،آنگاه به راحتي مي توان تفكرات و توقعات هردو فيلسوف
را از هنر ،مشاهده و درک کرد .گویا هر آنچه هایدگر از هنر انتظار دارد ،رسيدن انسان به انسانيت اصيل خویش است؛ همان
انتظاري که مالصدرا از عشق و هنر داشت یعني هنر ،مراتبي از خویشتن خویش را محقق مي سازد سپس این آشكارگي و گشودن
ساحت شرقي و اشراقي انسان را به مرتبه قدسي و متعالي ربط مي دهد .به نظر مي رسد با دو دیدگاهي کامالً متفاوت ،در پي بيان
یك چيز هستند و آن ظهور و نمود بخشي از راز هستي در اثر هنري است .اما آنچه خيلي واضح به نظر ميآید ،هنر چه به عنوان
امري الهوتي و چه امري که برگشودن عالم از آن انتظار مي رود ،بدون در نظر گرفتن ارجحيت نظریه اي بر دیگري ،راه خود را
پيدا کرده و در هر دو صورت تأثير خود را گذاشته است .هنر واال از منظر اسالم ،یك مقوله دیني است ،حقيقتي متعالي و مقدس که
مي تواند منجي بشریت باشد ،چيزي که هایدگر بارها از اثر هنري انتظار داشت و در علم نيافت ،از این رو به هنر به عنوان منجي
غایي بشر روي آورد و اذعان مي کند که؛ هنر در تفكر دوران مدرنيته ،مي تواند ناجي باشد ،موعودي که عهده دار انكشاف حقيقت
است .هنر بر پيشرفت یك قوم نيز تأثير دارد؛ مي توان این تأثير را در سخنان نویسنده آمریكایي « نورمن ميلر» تجربه کرد .آنجا
که فقدان ميراث زنده در کشورش را به فقدان اثر هنري بزرگ در آن کشور پيوند مي زند .در نهایت این مخاطب است که تصميم
و تحليل درست را خود ،بر ذهن مي راند.

دکتر امامي جمعه درباره جایگاه فلسفه زیبایيشناسي در حكمت متعاليه گفت مالصدرا در هفتمين جلد اسفار از هنر با عنوان صنایع
لطيفه یاد کرده و نگرشي جذاب نسبت به هنر را در فاصله زماني چهارصد سال قبل بيان کرده است ...
مالصدرا عبارتي بر این مبنا دارد که «جامعهاي که در آن فنون ،علوم ،صنایع دقيقه و صنایع لطيفه ،تعليم و تعلماش در کنار الهيات،
فلسفه و دین رواج داشته باشد ،در این جامعه امكان رسيدن به خدا بيشتر است .مصداق صنایع لطيفه از سوي مالصدرا شعر ،داستان،
نغمه بيان شده است».
(3- ).A Pair of Shoes 1886, by Vincent Van Gogh
تكنيك ،فنTechne ،
پرومته یا پرومتئوس )Prometheus) :در اسطورههاي یوناني ،او یكي از تيتانها مورد احترام زئوس و تنها تيتان باقيمانده از جنگ
زئوس بود .وي همچنين آتنا را از سر زئوس در آورد و به عنوان ارباب شفا هم شناخته ميشود .زئوس در عصر آفرینش انسانها،
پرومتئوس را برگزید تا همه چيز را به انسان بدهد جز آتش را .پرومتئوس مورد اعتماد این کار را کرد و بسياري از مسائل آدميان را
برطرف کرد .او به انسانها عشق ميورزید و نميتوانست ناراحتي و رنج آنها را ببيند؛ به همين علت به دور از چشم زئوس آتش را در
ني اي گذاشته و به انسان داد .وقتي خبر به زئوس رسيد او را بر سر قله قاف در قفقاز برد و بست و او را به سزاي اعمال خود رساند.
" ...و الصنایع الحقيقه و االداب الحميده و االشعار الطيفه الموزونه و النغمات الطيبه ( "...صدرالمتالهين ،الحكمه المتعاليه ،ج  ،1ص
.)010
در مجموعه آثار هایدگر ،بيش از چهار مجلد ،به هولدرلين اختصاص دارد .هرچند در متون متاخر خود به عدم کفایت این نحوه برخورد با
آثار هولدرلين پي مي برد و مي فهماند که ستایش هولدرلين به خاطر شاعر بودن وي است.
8- Aletheia
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Abstract
Study of Mulla Sadra’s philosophy of love parallel to Heidegger’ art critique Mulla Sadra is the
11th AH century philosopher whose transcendent theosophy considers the relationship between
philosophical ontology and ontological aesthetics. This aesthetical connection is related to his
innovative term “artistic devices” (Sanayee Latife). Accordingly, despite the different
expressions used by Molla Sadra compared to famous German Philosopher Heidegger, there are
common aspects in their words. This study aims to represent similar subjects by emphasizing a
descriptive approach without preferring one of them to answer some questions. What has made
Molla Sadra pay attention to "artistic devices" within his ontological view, and what can be the
connection between this ontology and opinions of a contemporary philosopher, Heidegger?
Therefore, the similarity between the opinions of these two philosophers was discussed based on
six facets. It was concluded that although Mulla Sadra and Heidegger were not close or similar to
each other, both had the same methodology which occurs over the process of artwork generation
by a human. Mulla Sadra called this formation "soul perfection," and Heidegger named it
“human self-understanding.” The Eastern and Western philosophers have made an art of art; If
we consider this statement of Heidegger, which he stated in Spiegel magazine, as a criterion for
his late philosophical vision, As he says: In poetry and thought, a kind of preparation can be
provided for the appearance of God.

0011  مرداد،)37 : (پیاپی3  شماره،سال ششم

. تهران. چاپ سوم. فرهنگستان هنر: فلسفه هنر در عشق شناسي مالصدرا.)0031(. مهدي،امامي جمعه
: مجله فلسفه و کالم، مجالي حقيقت، هنر: زیبایي شناسي و هنر از دیدگاه هایدگر.)0030(. مهدي،رضایي جهد کن
.000 -020  صص، شماره یك، سال اول،اشارات
. تهران، نشر ساقي، تأملي در مباني نظري هنر: زیبایي و تفكر، هنر.)0031(. محمدرضا،ریخته گران
. تهران، انجمن حكمت و فلسفه. اسراراالیات.)(بي تا. صدرالدین،شيرازي
. مجله ادیان.) هنر؛ تنها راه نجات (نگاهي به فلسفه هنر هایدگر و نسبت آن با اندیشه متفكران مسلمان.)0030(. رامين،فرح
.26 -8  صص،20  شماره، سال ششم، مشرق موعود:مذاهب و عرفان
. آبادان، نشر پرسش، ترجمه محمد جواد صافيان: هایدگر و هنر.)0052(. ي. یوزف،کوکولمانس
. تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، سوره مهر: ماهيت و تكنولوژي و هنر تكنولوژیك.)0050(. محمد،مددپور
 ادموند، فلسفه و بحران غرب: در، ترجمه محمد رضا جوزي. فقط خدا مي تواند ما را نجات دهد.)0052(. جان،مك کواري
 پرویز ضياء، محمد رضا جوزي، ترجمه رضا داوري اردکاني،... جان مك کواري و، کارل یاسپرس، مارتين هایدگر،هوسرل
. تهران، نشر هرمس،شهابي
. تهران، چاپ اول، اندیشه روز،ترجمه محمد رضا اسدي:پایان فلسفه و وظيفه تفكر.)0050(. مارتين،هایدگر
. تهران، نشر مرکز، از کتاب (فلسفه تكنولوژي) چاپ دوم، ترجمه شاپور اعتماد: پرسش از تكنولوژي.)0050(. مارتين،هایدگر
.02  و00  شماره، مجله ارغنون، ترجمه یوسف اباذري: عصر تصویر جهان.)0050(. مارتين،هایدگر
. تهران، گام نو، ترجمه امير مازیار: فلسفه هنر هایدگر.)0050(. جوليان،یانگ

Keywords: Mulla Sadra, Heidegger, Love, Art Work, Artistic Devices.

72

