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چکیده

مســئله«جذابیت» در هــر فرآینــد ارتباطــی ،یکی از نخســتین دغدغههــای دو ســوی ارتباط ،یعنی فرســتنده
و گیرنــده پیــام اســت .پیامــی کــه واجــد جذابیــت باشــد ،تضمینکننــده اســتمرار ارتبــاط و شــکلگیری
ارتباطــی اثرگــذار خواهــد بــود .هــر دینــی مبتنــی بــر مبانــی اندیشـهای خــود ،نظــام ارتباطــی خاصــی را
برمیگزینــد و بهتبــع آن ،شــیوهها و اهــداف خــاص در انتقــال پیــام تعییــن میشــود .از ای ـنرو ،ماهیــت
و الگــوی جذابیــت در پیامرســانی در هــر نظــام ارتباطــی ،متفــاوت اســت و بســته بــه مبانــی اندیشـهای آن
میتــوان تبییــن کــرد.در مقالــه حاضــر تــاش شــده اســت بهمــدد روش تحلیلــی توصیفــی و بــا گزینــش
مبنــای حکمــت اســامی ،در بخــش نخســت ،ماهیــت جذابیــت تعییــن گــردد و در بخــش دوم نیــز مبانی
هنــر دینــی در قالــب عناصــر و روابــط الگــوی جذابیــت مبتنــی بــر حکمــت اســامی و حکمــت هنــر

ی شــده اســت .هنرمنــد ،اثــر هنــری و مخاطــب ،ســه عنصــر محوری ایــن الگو هســتند.
اســامی بازســاز 
نتایــج پژوهــش ،حاکــی از آن اســت کــه ماهیــت جذابیــت ،وصــول بــه زیبایــی و ادراک آن اســت ،بنابرایــن
امــری متغیــر و دارای مراتــب متفــاوت اســت .بهطــور خــاص در پیامرســانی هنــری ـ دینــی ،بــه میزانــی کــه
هنرمنــد بتوانــد مراتــب باالتــری از زیبایــی را در قالــب امــر محســوس بــه نمایش بگــذارد ،اثــرش جذابیت
بیشــتری خواهــد داشــت در مقابــل ،مخاطــب نیــز بــه نســبت ســعه وجــودی خــود ،بهمیزانــی کــه بتوانــد

زیبایــی حاصــل از اثــر هنــری را ادراک کنــد ،لــذت بیشــتری خواهــد بــرد و د ر نتیجــه ،پیــام بـرای او جذاب
خواهــد بــود .در ایــن میــان ،نــوع مدینــه ،اعــم از فاضلــه یــا غیرفاضلــه ،یکــی از علــل مهــم زمینهســاز در
چگونگــی و نــوع خلــق اثــر هنــری و ادراک آن اســت.

کلیدواژههــا :جذابیــت ،پیامرســانی هنــری ـ دینــی ،مدینــه فاضلــه و غیــر فاضلــه ،مراتــب

نفسانســانی.

 . 1تاریخ دریافت96/1/17 :؛ تاریخ پذیرش96/2/7 :

 . 2دانشیار گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقر العلومhashemi1401@gmail.com 
 . 3دانشجوی دکتری رشته علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم.

1

1

2

دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

 .1مقدمه

سال اول ،شماره یکم؛ بهار و اتبستان 1396

مســئله جذابیــت ،در هــر فرآینــد ارتباطــی محوریتریــن مســئله بــرای هــر فرســتنده پیــام
اســت؛ چراکــه ادراک پیــام و جــذب مخاطــب ،نقطــه آغازیــن در هــر فرآینــد ارتباطــی و تعییـن
کننــده می ـزان اســتمرار آن اســت .ضمــن آنکــه در ارتبــاط نیــز گیرنــده پیــام ،همــواره بــه دنبــال
پیامــی جــذاب و لذتبخــش اســت .ایــن امــر بــه خوبــی ضــرورت تبییــن چیســتی و ماهیــت
جذابیــت ،ب ـرای وصــول بــه الگــوی ارتباطــی موفــق و اثرگــذار را آشــکار میکنــد.
هــر دینــی بهمنظــور برقــراری ارتبــاط بــا انســانها و انتقــال پیــام خــود ،از نظــام ارتباطــی
مبتنــی برمبانــی خویــش بهــره میبــرد؛ مبانــی خاصــی کــه بــر اســاس آن ،تولیــد و مبادلــه
معنــا رخ میدهــد (فیــاض .)339: 1386،در نگاهــی عــام ،از منظــر حکمــت اســامی ،هنــر
بهمثابــه یکــی از شــیوههای اثــر گــذار در انتقــال پیــام دیــن ـ تجلــی امــر و خلــق شــیئی
جمیــل اســت کــه میتوانــد از رهگــذر ادراک محســوس ،اثــر هنــری مخاطــب خویــش
را بــه ادراکــی متعالــی از زیباییهــای معقــول برســاند (جوادیآملــی .)52-43 :1358 ،ایــن نــگاه
متعالــی بــه هنــر ،در مقایســه بــا رویکردهــای رایــج هنــری در عصــر مدرنیتــه ،بــه خوبــی
تمایــز ماهیــت و نیــز الگــوی آن را آشــکار میکنــد؛ زیــرا غالــب آثــار هنــری مــدرن،
مبتنــی بــر مبانــی اندیشــهای مدرنیتــه و غلبــه نــگاه ســکوالر بــه جهــان و امانیســتی بــه
انســان ،دیگــر دغدغــه و تعهــدی بــه زیباییهــای حقیقــی و معقــول در آثــار خــود ندارنــد،
بلکــه بــا محــور قــراردادن ســوبژکتیویته هنرمنــد ،مســئولیتی بیــش از ارضــای هواهــای
نفســانی و پرداختــن بــه زیباییهــای محســوس بــرای خــود تعریــف نمیکننــد .تغییــر
نــگاه یادشــده بــه هنــر ،توجــه بــه مســئله ورود پدیدارهــای هنــری مــدرن بــه کشــورهای
مســلمان و اقبــال روزافــزون بــه آنهــا ،در کنــار تأمــل در تفاوتهــا و تناقضهــای مبانــی
اندیشــه ای اســام و مدرنیتــه ،ضــرورت بازاندیشــی در مبانــی متعالــی اســام بــا هــدف
بهرهگیــری مطلــوب از هنرهــای مــدرن را بیــش از پیــش نمایــان میســازد .در ایــن راســتا،
پژوهــش حاضــر بــا گزینــش مبنــای حکمــت اســامی خاصــه حکمــت صدرایــی و بهمــدد
روش تحلیلــی ـ توصیفــی ،در پــی بازســازی مبانــی هنــر دینــی در قالــب عناصــر جذابیــت
و روابــط آنهاســت؛ امــری کــه در گام نهایــی ،آشــکارکننده الگــوی جذابیــت در پیامرســانی
دینــی از طریــق بیــان هنــری خواهــد بــود .بدینمنظــور ،در گام نخســت در پــی پاســخ
بــه ایــن پرســش هســتیم کــه در عالــم حکمــت اســامی ،جذابیــت بــه چــه معناســت؟ در
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گام دوم ،از رهگــذر یافتــن پاســخ پرســش اول ،میکوشــیم تــا جــذب در فرآینــد ارتباطــی
خلــق و ادراک اثــر هنــری دینــی در عالــم حکمــت هنــر اســامی را تبییــن کنیــم.
 .2چارچوب مفهومی
الف) الگو

ّ
واقیعیــات و مجموع ـهای از عناصــری اســت کــه دریــک
الگــو ،برداشــتی انتزاعــی از دنیــای
چارچــوب مشــخص بــا یکدیگــر در تعامــل هســتند (قلیپــور .)36: 1387 ,ایــن نظــام کــه از
مبنــا تــا بنــا از نظمــی منطقــی برخــوردار اســت ،ظرفیتــی ویــژه در حــوزه تدویــن ،تبییــن و

تجویــز دارد .بدینســان الگــو ،بازســازی و خالصـهای از واقعیــات اســت کــه بــا در برداشــتن
ویژگیهــای اصلــی آن شــناخت مــا از ّ
واقعیــت مــورد نظــر را تســهیل میکنــد (قلــی پــور:1387 ,
 .)36بــر ایــن اســاس ،ب ـرای دســتیابی الگــوی مطلــوب ،نخســت بــه تبییــن ماهیــت جذابیــت
مبتنــی بــر حکمــت اســامی ،بهمثابــه مبانــی الگــوی جذابیــت میپردازیــم و ســپس تأثیــر
مبانــی یادشــده در الیــه عناصــر و روابــط آنهــا را بررســی میکنیــم.
ب) پیام رسانی هنری ـ دینی

پیامرســانی دینــی ـ هنــری ،یعنــی پیامرســانیای کــه مبتنــی بــر مبانــی و در بســتر آن شــکل
میگیــرد و قصــد رســانش پیــام دیــن از طریــق بیــان هنــری را دارد .هنــر ،یکــی از تجلیــات
زیبایــی اســت کــه بهواســطه شــهود باطنــی هنرمنــد و بــه مــدد قــوه خیــال وی ،در قالــب امــر
محســوس کــه همــان اثــر هنــری اســت ،متجلــی میشــود.
غایــت هنــر اســامی ،بیــان امــر معقــول بهواســطه خیــال در قالــب امــر محســوس اســت
(جوادیآملــی )109 :1388،کــه بهگون ـهای مخاطــب را از دنیــای موجــود ،بکنــد و بــه دنیــای مطلــوب
ببــرد (صفاییحائــری .)122 :1390،در ایــن فرآینــد ،ســیر انفســی و بســتر فرهنگــی جامعــهای کــه
هنرمنــد و مخاطــب ،متعلــق بــه آن هســتند ـ اعــم از مدینــه فاضلــه یــا غیــر فاضلــه ـ از عوامــل
اساســی در میــان تعالــی ،مفاهمــه و انتقــال معنــا اســت .مدینــه فاضلــه ،جامعـهای اســت کــه بــه
ســبب اجتمــاع و اقبــال اف ـراد آن بــه معانــی و زیباییهــای عقالنــی ،از نظــام معنایــی عقالنــی
برخــوردار اســت .در نقطــه مقابــل ،در مدینــه غیرفاضلــه بــا فاصلهگرفتــن از نظــام عقالنــی ،بــه
نســبت اقبــال اف ـراد جامعــه ،وهــم ،خیــال و حــس حکمفرمایــی میکنــد (پارســانیا،1390 ،الــف 177:
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ـ .) 179بــر همیــن اســاس چهبســا یــک اثــر هنــری بـرای مخاطبــان یــک جامعــه ،زیبــا و جــذاب
قلمــداد شــود و در جامعـهای دیگــر بالعکــس باشــد.
فرآینــد ارتباطــی پیامرســانی هنــری دینــی ،شــامل ســه عنصــر اصلــی هنرمنــد ،اثــر هنــری و
مخاطــب اســت .همچنیــن ماهیــت جذابییــت و تبییــن فرآینــد جــذب و انجــذاب در پیــام
رســانی هنــری ،بســته بــه تبییــن صحیــح و دقیــق نقــش ،نســبت و چگونگــی ارتبــاط عناصــر
یــاد شــده اســت.
«در ایــن مقالــه منظــور از دیــن بهطورخــاص دیــن مبیــن «اســام» اســت .تحلیلهــا مبتنــی
بــر حکمــت و فلســفه اســامی اســت».
ج) ماهیت جذابیت در آیینه حکمت اسالمی

ُ
در نظــام معرفتــی صدرایــی ،عالــم ،مظهــر و تجلــی زیبایــی و حســن الهــی و هریــک از موجــودات،
متجلیکننــده مرتبــهای از جمــال الهیانــد (صدرالمتالهیــن 1410 ،ق .)77/2 :خداونــد صمــد ،افــزون بــر علــم
و حکمــت مطلقــش بــر خلــق ،هــر آنچــه بخواهــد ،فیــاض و وهــاب و معطــی نیــز هســت .بنابرایــن
َد ِهــش و عطایــش بیدریــغ و بــی کموکاســت بــوده و بــه هــر چیــز ،بــه قــدر طلــب و پذیرندگــی و
صفــای باطنــش ،هســتی ،کمــال و زیبایــی میبخشــد (تاجیــک و حســینی قلعــه بهمــن .)168 :1391 ،بدینســان
مرتبــه زیبایــی هــر موجــودی ،بــه بهرهمنــدی از کمــال اســت کــه الیــق آن اســت.
در واقــع ،زیبایــی بهعنــوان امــری وجــودی نــه ماهــوی ،بهمثابــه وصفــی در موجــودات
اســت کــه درک آن ،موجــب لــذت بــرای درککننــده اســت .لــذت ،درک مالئــم اســت و
مالئمــت بــا ذات مــدرک ،بــه ســنخیت و کمــال آن بــاز میگــردد .از ایــنرو ،حقیقــت
جمــال ،همــان کمــال وجــودی اســت .بهعبــارت دیگــر ،زیبایــی بــه معنــای شــیئی
محســوس یــا نامحســوس اســت کــه بــا دســتگاه ادراکــی انســان ،هماهنــگ باشــد و قــوای
ادراکــی از آن لــذت ببــرد .پــس زیبایــی هــر موجــودی ،بــه آن اســت کــه دســتگاه و ســازمان
درون ـیاش بــا هدفمنــدی او هماهنــگ باشــد و بدینترتیــب ،چیــزی کــه بــه کمــال هســتی
برمیگــردد ،جمــال حقیقــی اســت (جوادیآملــی .)47 :1385
در نســبت زیبایــی بــا وجــود انســانی بایــد گفــت رحمــت بیک ـران الهــی ،جبــروت و عــزت
خداونــد و اســمای حســنایی کــه ظاهــر و باطــن همــه امــور و آغــاز و انجــام همــه اشــیا را پــر
کردهانــد و وجــه الهــی کــه همــه اشــیاء از نــور آن بهــره میگیرنــد .مطلــوب و محبــوب همــه
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انسانهاســت .همــه اف ـراد اعــم از آنــان کــه بــه ایــن حقیقــت اذعــان کــرده و در طریــق او گام
برداشــتهاند و یــا اف ـرادی کــه بــه ظاهــر انــکار کــرده و در طریــق باطــل گام نهادهانــد ،در همــه
احــوال تشــنه رســیدن بــه او هســتند (پارســانیا 149 :1389و .)150زیبایــی فینفســه جاذبــه دارد و آدمــی
خواســته یــا ناخواســته ،در پــی وصــول و ادراک آن اســت .برایــن اســاس« ،جذابیــت ،بــه
معنــای وصــول بــه زیبایــی و ادراک آن اســت» .بــا اینحــال فهــم جامــع مفهــوم جذابیــت ،در
گــرو توجــه بــه تمــام ابعــاد نظــام معرفتــی صدرایــی (هستیشناســی ،معرفتشناســی و زیباییشناســی ) و
ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر اســت.
َ
مفهــوم جذابیــت مبتنــی بــر نــگاه تشــکیکی و مراتبــی مکتــب صدرایــی بــه عالــم ،انســان،
َ
ٌ
ادراک و زیبایــی ،مفهومــی مشــکک ودارای مراتــب اســت .عالــم ،ســاحتهای ســهگانه
حــس ،خیــال و عقــل دارد (خســروپناه ،پناهــی آزاد .)1388 ،زیبایــی نیــز دارای مراتــب سـهگانه زیبایــی
حســی ،خیالــی و عقلــی اســت .وجــود انســانی منطبــق بــر ســاحتهای سـهگانه عالــم ،دارای
ســه ســاحت حســی ،خیالــی و معقــول اســت و بهتبــع آن ،میتوانــد بــه ســه مرتبــه ادراک
حســی ،خیالــی و عقلــی دســت یابــد .آدمــی توانایــی ادراک زیبایــی حســی ،خیالــی و معقــول
و بهدنبــال آن امــکان رســیدن بــه لذتهــای حســی ،خیالــی و عقلــی را دارد .لــذت (یــا اَلَــم)،
در واقــع نمــود و اثــری از می ـزان جذابیــت زیبایــی در نــزد فــرد اســت کــه وابســته بــه ســاختار
ـی نفــس انســانی اســت.
مراتبـ ِ

در واقــع انســان صدرایــی ،انســانی بــا وجــودی مشــکک اســت کــه بهســبب ترکیــب
اتحــادی بــا نفــس (محمدپــور دهکــردی )89 :1391،و در غالــب حرکــت جوهــری ،توانایــی تبــدل
از نفــس نباتــی بــه حیوانــی و انســانی را دارد .ایــن تبــدل و صیــرورت ،بهگونــه لبــس فــوق

لبــس اســت (جوادیآملــی 1386 ،الــف.)357 :
از ایــنرو ،بــا افاضــه هــر صــورت ،صورتهــای پیشــین حفــظ میشــود .ایــن امــر نقشــی
حیاتــی در ادراک زیبایــی و جذابیــت بــرای نفــوس مختلــف انســانی را دارد .براســاس امــر
یادشــده وجــود آدمــی در هــر لحظــه ،وجــودی واجــد ســاحتهای مختلــف (نباتــی ،حیوانــی

و انســانی) اســت کــه فعالبــودن یــا شــدن هــر ســاحت وجــودی ،بســته بــه ســیر انفســی فــرد و
بســتر فرهنگــی جامعــه بهمثابــه علــت معــده دارد.
در مرتبــه نفــس نباتــی ،نفــس ،دارای قــوای تحریکــی غاذیــه ،مولــده و منمیــه اســت
(صدرالمتالهیــن 1401 ،ق 78ـ  )80انســانی کــه «حیــات نباتــی»دارد ،ماننــد نهــال ،هــدف و ّ
همتــی
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جــز تغذیــه و نمـ ّـو خــوب بدنــی و نــو پوشــیدن نــدارد .چنیــن فــردی گرچــه دارای ادراک غــذا
و فربهــی اســت ،ولــی از هــر گونــه گرایشهــای اجتماعــی ،مقــام و جــاه بیبهــره اســت؛
چــه رســد بــه علــوم و معــارف (جــوادی آملــی  :1388ج .)587: 9در واقــع چنیــن فــردی ،وجــودی
انســان اســت کــه مرتبــه نفــس نباتـیاش را نفــس حیوانــی ِ فعــال مدیریــت میکنــد و تنهــا قــادر
بــه ادراک زیباییهــای محســوس و نیــز لذتهــای ناشــی از آن ماننــد خــوردن ،آشــامیدن،
نــکاح و امــوری از ایــن دســت اســت.
در مرتبــه نفــس حیوانــی ،قــوای ادراکــی پنــج گانــه حــواس ظاهــری و حــواس باطنــی ،اعــم از
حــس مشــترک ،خیــال ،متصرفــه ،واهمــه ،حافظــه (صدرالمتالهیــن 192:1396،ـ )194و قـوای تحریکــی شــهویه و
غضبیــه (حسـنزاده آملــی114: 1365،و)115و حــب و بغــض بــه شــکل «عاطفــه» طــرح میشــود.
محبــت بهمثابــه موتــور حرکتــی انســان در مراتــب مختلــف انســانی ،متفــاوت و دارای شــدت
و ضعــف اســت .چنانچــه انســان در مرتبــه حیوانبــودن باقــی بمانــد ،ایــن محبــت در حــد
شــهوت و بــا نــام «عاطفــه» ظهــور مییابــد (جوادیآملــی) 271: 1384

در واقــع ،اگــر در وجــود فــردی ،مرتبــه نفــس حیوانــی فعــال باشــد ،قــوای ادراکــی و تحریکــی ،او
را بــه ســوی جاذبههــای محســوس ،وهمــی و خیالــی بــا مدیریــت نفــس حیوانــی ســوق م ـی
دهــد .غلبــه نفــس حیوانــی در وجــود انســان و فعالشــدن آن ،ســبب میشــود کــه عقــل نیــز زیــر
ســیطره نفــس حیوانــی قـرار بگیــرد و بــه اســتخدام گرفتــه شــود .بهمیزانــی کــه نفــس حیوانــی بــر
عقــل و نفــس انســانی غلبــه داشــته باشــد ،فــرد از ادراک زیباییهــای معقــول محــروم مــی مانــد
و بــه ســمت زیباییهــای محســوس کشــیده میشــود .پیدایــش رذیلتهــای اخالقــی و حــب
ّ
و بغضهــای ناشــی از آن ،بــه ســبب فعالبــودن ایــن مرتبــه از نفــس انســانی اســت .شــدت و
ضعــف ایــن رذیلتهــا بســته بــه ســیر انفســی فــرد و بســتر فرهنگــی جامعــه اســت .چــه بســا
کــه اقبــال مــردم یــک جامعــه بــه نظــام معنایــی ،مبتنــی و بــر صورتهــای محســوس ،وهمــی
و خیالــی و اصال ـتدادن بــه آنهــا و بــه دیگــر بیــان ،غلبــه مدینــه غیرفاضلــه بــه عنــوان علــت
معــده و زمینهســاز ،ســبب غرقشــدن روزافــزون فــرد در لذتهــای حیوانــی میشــود و او را
دچــار نوعــی خــود فراموشــی میکنــد .چنیــن فــردی محبوبهایــش «کاذب» (پارســانیا )132 :1389،و
عشـقهایش زودگــذر و مقطعــی (امامیجمعــه109 :1388 ،ـ  )112و از نــوع عشــق اصغــر حیوانــی اســت
(صدرالمتالهیــن .)183/7 :1410،وصــول بــه محبوبهــا ســبب نفرتــش میشــوند و بــه بیقــراریاش
میافزایــد و او ســرگردان و حیــران ،ســبب ایــن امــر را نمیدانــد (پارســانیا.)139 :1389،
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اگــر حرکــت فــرد بــه ســمت اضــال مســتمر باشــد ،بــه غلبــه تــام نفــس حیوانــی میانجامــد

و چنیــن کســانی همانهــا هســتند کــه قــرآن دربــاره آنهــا میفرمایــد :اول ِئـ َ
ـک َکا ُالنعــا ِم بَــل

أضـ َّ
ـل( اعـراف.)179:
ُهم َ

چنیــن انســانی از هــر بهیمــهای ،بهیمهتــر و از هــر حیــوان درنــد های ،درند هتــر
اســت؛ زیــرا ســرمایه درندگــی حیوانــات ،صــرف حــس ،خیــال و وهــم اســت؛ امــا
انســان بهواســطه داشــتن عقــل ،عقــل خــود را در خدمــت بهیمهشــدن ق ـرار میدهــد

(جــوادی

آملــی )146/5 :1389 ،و شــیطنت ،فصــل اخیــر و فصــل الفصــول او میشــود

(همــان،

 )198/19بدینســان دســت بــه کارهایــی میزنــد کــه کار یــک گــرگ و ده گــرگ نیســت ،بلکــه
کار انســانی اســت کــه گــرگ و درنــده شــده اســت (جــوادی آملــی. )435/8 :1388،
براســاس منطــق قرآنــی ،چنیــن افــرادی همــان اهــل باطــل هســتند کــه زیباییهــای
معقــول و پیامهــای مبتنــی بــر حــق ،نــه تنهــا برایشــان جاذب ـهای نــدارد ،بلکــه بــه لحــاظ
ـد ّ
ـن َّإل خســارا( اســرا )82:و از منظــر
معرفتــی ،ســبب اضــال بیشــتر آنــان َ وال َیزیـ ُ
الظالِمیـ َ

زیباییشناختی،مشــمئزکننده اســتَ  :و إِذا ُذ ِکــر اهللُ
ــوب الّذیــن اال
َ
وحــد ُه اشً ــم ُازَّت ٌ ُق ُل ُ
َ

ـون با َالخــرة( زمــر.)45 :
ُیو ِمنـ َ

براســاس حکمــت صدرایــی ،هــر انســانی میتوانــد خــودش را بســازد و ایــن قــدرت را دارد

کــه بــه اشــکال مختلــف ،خــودش را محقــق ســازد (کچوئیــان )21 :1387،او میتوانــد تکامــل یابــد
و یــا دچــار انحطــاط گــردد .انســان ،نــوع متوســط اســت ،یعنــی ماهیتــش بســته نشــده اســت،
بلکــه ماهیتــش در حاشــیه وجــودش ســاخته میشــود .او بــا حرکــت جوهــری میتوانــد یــک
ماهیــت را رهــا کنــد و ماهیــت جدیــدی بگیــرد (پارســانیا: 1390 ،ب) .بنابرایــن قــوای نفــس حیوانــی،
میتواننــد ذیــل مدیریــت عقــل و نفــس انســانی درآینــد و بــه مــدد تکامــل مراتــب عقــل نظــری
و عقــل عملــی ،فــرد میتوانــد ادراک زیباییهــای معقــول را قابــل کنــد .بــه میزانــی کــه فــرد
بتوانــد از غلبــه نفــس حیوانــی رهــا شــود و بــه مدیریــت و تدبــر عقــل درآیــد ،امــکان ادراک
زیبایــی و لــذات ،در مراتــب متعالیتــر برایــش فراهــم میشــود.
ّ
تولــی و ّ
تبــری رخ مینمایــد (جوادیآملــی ،1386 ،ب:
حــب و بغضهــا در ایــن مرحلــه در چهــره
394و  )395محبوبهــا در ایــن مرتبــه ،محبوبهــای صادقانــد کــه وصــول بــه آنهــا ب ـرای انســان،
همـراه بــا قـرار و نشــاط اســت (پارســانیا .)132 :1389،در بدایــت ســلوک ،بــا مدیریــت نفــس انســانی،
محبوبهــای مجــازی ،وظیفــه رهنمونســاختن فــرد بــه ســوی ادراک زیباییهــای حقیقــی و
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وصــول بــه محبــوب صــادق را بــه عهــده میگیرنــد( .همــان) و ایــن معادلــه بــا مرتبــه عشــق اوســط
اســت؛ بدینمعنــا کــه نــگاه انســان در ایــن مرتبــه ،نگاهــی نشانهشــناختی اســت کــه جمیــع
مظاهــر الهــی و ّ
ممکنــات ،برایــش نشــانه و مجــازی (امامیجمعــه105 :1388 ،ـ )107واجــد جذابیــت و
رهنمونکننــده بــه ســوی ادراک زیباییهــای معقــول بــه نســبت ســعه وجــودی اوســت.
مرحلــه تــام غلبــه نفســانی ،مرحلــه عشــق اکبــر اســت کــه مختــص اولیــای الهــی اســت.
زیباییهــا در ایــن مرتبــه ،بــدون صــورت و از ســنخ معنــا اســت (همــان)از ایــنرو ،جــذب و
جاذبــه در مرتبــه اتــم خویــش محقــق میشــود.
نتیجــه آنکــه ،نفــوس انســانی در طیــف میــان نفــس نباتــی و انســانی ـ بــا تمــام مراتبــی کــه بـرای
هــر یــک از ایــن نفــوس میتــوان فــرض کــرد و ذکــر شــد ـ ق ـرار دارنــد؛ طیفــی کــه مبتنــی
بــر ادبیــات قرآنــی ،میتــوان آن را طیــف اهــل حــق و باطــل نامیــد .جذابیــت در هــر مرتبــه،
خــاص همــان مرتبــه اســت و مبتنــی بــر اینکــه کــدام مرتبــه نفــس انســانی ،فعــال باشــد،
زیبایــی خــاص همــان مرتبــه ،ب ـرای فــرد ،دارای جاذبــه خواهــد بــود .نفــوس انســانی بهمی ـزان
ُ
قربشــان بــه حــق و بــه دیگــر بیــان ،بهمیــزان غلبــه نفــس انســانی ،پیامهــای مبتنــی بــر
زیباییهــای معقــول برایشــان جــذاب خواهــد بــود و بهمیزانــی کــه در طیــف میــان حــق و
باطــل بــه باطــل نزدیــک شــوند ،از جاذبــه پیامهــای حقانــی کاســته و در مرتبــه نهایــی ،بــه
اشــمئزار منجــر میشــود.
جدول  :1نسبت مراتب نفوس و جذابیت

مراتب غلبه نفس
نفس نباتی
نفس حیوانی
نفس انسانی

زیبایی

ادراک

نوع مدینه

لذتهای محسوس

زیبایی محسوس مدینه غیرفاضله
زیبای محسوس،
وهمی و خیالی
زیبای معقول

مدینه غیرفاضله
مدینه فاضله

(لذت حیات و رشد)

مرتبه جذابیت
جذابیتهای محسوس

لذتهای ناشی از حواس ظاهری و حواس جذابیتهای محسوس،
باطنی ،خاص لذتهای وهمی و خیالی
لذتهای ناشی از ادراک زیباییهای
معقول
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وهمی و خیالی (غیر اصیل)
جذابیت معقول (اصیل)

رنه تمکح ات یمالسا تمکح زا ،تمکح هنییآ رد تیباذج

 .3فرآیند جذب و انجذاب در پیامرسانی هنری ـ دینی

در فرآینــد خلــق و ادراک اثــر هنــری ،بهمثابــه پیامرســانی هنــری ـ دینــی ،ســه عنصــر
محــوری هنرمنــد بهمثابــه خالــق امــر جــذاب ،اثــر هنــری بهمثابــه امــر جــذاب و مخاطــب
بهعنــوان مــدرک امــر جــذاب ،مطــرح میشــود .درادامــه شــیوه عملکــرد ســه عنصــر یــاد
شــده را بررســی میکنیــم.
الف)عنصر اول :هنرمند

انســان بهواســطه برخــورداری از اســمای «خالق»«،بــاری» و «مصــور» قــادر بــه آفرینندگــی،
ب گــری و شــکلدهی اســت و از ایــن اســماء ،هنــر و آفرینــش هنــری نشــئت میگیــرد
ترکیــ 
(آیتاللهــی33 :1380،و )34در واقــع خداونــد نفــس انســان را از ســنخ ملکــوت و بهگونـهای خلــق کــرده
کــه قــدرت بــر ابــداع و خلــق صــور دارد؛ اعــم از اینکــه صورتهــا ،عقلــی و آری از مــاده باشــد
یــا قائــم بــه مــاده (صدرالمتالهیــن 1401،ق 265 :و)264

انســان بهواســطه خلیفةاللهــیاش ،دوستداشــتنیترین ،نزدیکتریــن و شــبیهترین
موجــود بــه صاحــب ُملــک اســت و از ای ـنرو موجــودی اســت کــه بــه فراخــور و اقتضــای
امکانیبودنــش ،از تمــام صفــات کمالــی الهــی بهرهمنــد اســت (تاجیــک و حســینی قلعهبهمــن

« )168 :1391جمــال» یکــی از صفــات الهــی اســت ؛ خــدای آدمــی زیباســت و زیبایــی را
دوســت دارد و انســان نیــز همچــون آفریننــده و پــروردگار خویــش اســت و ایــن گرایــش بــه
زیبایــی ،آگاهانــه یــا ناخــودآگاه ،در همــه ســاحتهای زندگــیاش جلــوه خواهــد کــرد
(همــان) خداونــدی کــه مصــور و جمیــل اســت و دوســتدار جمــال ،دوســت دارد اثــر نعمــت
جمــال را در بنــده ببینــد و هنرمنــد در ایــن میــان ،آفریننــده زیبایــی اســت کــه میتوانــد ب ـه
واســطه اثــر هنــریاش ،پرتوهــای جمــال حــق را بــه نظــاره بگــذارد و عهــد ازلــی انســان را بــه
او یــادآوری کنــد( .آیتاللهــی 35 :1380و)36

یک ـ فرآیند خلق اثر هنری

جذبــه و مکاشــفه ،آغازگــر فرآینــد خلــق یــک اثــر هنــری اســت .ایــن جذبــه ،عاملــی جهــت الهــام
رحمانــی یــا شــیطانی بــر نفــس هنرمنــد و آمادگــی آن بـرای ابــداع اســت (مددپــور )41-38 :1387،هنرمند در
مقــام حکمــت انســی ،اهــل مکاشــفه و مشــاهده اســت (همــان) و حقیقــت بهمثابــه نوعــی معرفــت ،در
عیــن حضــور و شــهود بـرای هنرمنــد مکشــوف میگــردد .در ایــن میــان ،قلــب هنرمنــد ،بایــد بهمثابــه
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رازدار خزائــن عیــب ،آیینــهدار و جلــوهگاه حســن و بهــا ،حضــرت حــق باشــد (آوینــی)15 :1374،

مشــاهدهها و مکاشــفههای هنرمنــد در بدایــت ســلوک ،در خیــال متصــل واقــع میشــود و
بهتدریــج بــه عالــم خیــال منفصــل منتقــل میگــردد و بــر اعیــان ثابتــه ،بــه حیثیتــی کــه حــق
خواهــد ،اطــاع مییابــد (مددپــور )67 :1387،بهعبــارت دیگــر ،انســان از آن روی کــه وجــود
سـ َـیالی دارد ،در مــرز مشــترک عالــم معقــول و محســوس ایســتاده اســت؛ از ســویی بــا عالــم
ملکــوت و از ســویی نیــز در عالــم شــهادت میزیــد .او برخــی از حقایــق را از مراتــب عالیــه
َ
عالــم دریافــت مــیدارد و برخــی را بــا اســتفاده از حــواس خــود ،از عالــم شــهادت درک و
دریافــت میکنــد .بنابرایــن صورتهایــی کــه در خیــال هنرمنــد نقــش میبندنــد ،از دو جهــت
َ
یافتههــای او هســتند :صورتهایــی کــه بــه شــکل الهــام یــا حــدس ،از مبــادی عالیــه عالــم بــر
نفــس او افاضــه شــدهاند و صورتهایــی کــه او از طریــق مشــاهده و ادراک حســی ،از عالــم
مــادی و ذهــن خــود ایجــاد کــرده اســت (انصاریــان .)236 :1385،حقایــق و صــور کلــی ادراکشــده
بهوســیله هنرمنــد ،در عالــم خیــال بهصــورت صــور جزئیــه ،تحقــق و تمثــل مییابنــد و ایــن
امــر ،مقدمــه ب ـرای ظهــور آنهــا در عالــم جزئــی محسوســات و در قالــب اثــر هنــری اســت
(اعوانــی100 :1365،و .)101در مرتبــه خیــال متصــل ،خیــال بــه دو صــورت ممــدوح و مذمــوم حاصــل
میشــود .چگونگــی حصــول خیــال ممــدوح و مذمــوم ،بــه نــوع و مرتبــه ســلوکی هنرمنــد و نــوع
مدینــه بهمثابــه علت ُم ِعــده ،وابســته اســت؛ بدینمعنــا کــه وقتــی هنرمنــد ،امــری را در خیــال
متصــل خــود مشــاهده میکنــد ،بهســبب آن ،گاه بــه حــق میرســد و گاه خطــا میکنــد .در
واقــع ،امــر مــورد مشــاهده ،یــا امــری حقیقــی اســت یــا امــری باطــل .خیــال ممــدوح ،از مبــداء
رحمــان و ملــک و خیــال مذمــوم ،از مبــدأ نفــس و شــیطان اســت .بنابرایــن ،خیــال ممــدوح،
بســتر ظهــور هنــر دینــی و خیــال مذمــوم ،بســتر شــکلگیری هنــر دنیــوی اســت (مددپــور:1387،

َ
 )64-62در ایــن میــان ،مدینهفاضلــه ،زمینهســاز فعالکــردن مرتبــه نفــس انســانی و بهت َبــع آن،
مکاشــفه و الهامــات ربانــی و مــدن غیرفاضلــه ،زمینهســاز فعالکــردن نفــس حیوانــی یــا نباتــی
و در نتیجــه ،الهامــات شــیطانی اســت.
اگــر بخواهیــم چگونگــی حصــول صــورت خیالــی و خلــق اثــر هنــری را بهطــور خــاص در
ادبیــات صدرایــی بررســی کنیــم ،بایــد موضــوع را در بحــث «صناعــت» پــی بگیریــم.
صناعــت از دیــدگاه مالصــدرا ،عبــارت اســت از وجــود صــورت مصنــوع در نفــس،
بهصــورت ملکــه راســخی کــه بــدون هیــچ زحمتــی ،صورتــی خارجــی از آن صــادر میشــود
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(صدرالمتالهیــن :1382،ج )1104/2همچنیــن صناعــت ،در برخــی کاربردهــای خــود ،بــه فعــل صــادر
از نفــس ،بهواســطه وجــود آن ملکــه راســخ نیــز اطــاق میشــود (همــان )756:بــه تعبیــر دیگــر،
صناعــت و هنــر ،فعــل صــادر از صانــع نیــز بهشــمار میآیــد .در ایــن مرحلــه ،صانــع (هنرمنــد)

ب ـرای ایجــاد مصنــوع (اثــر هنــری) نیازمنــد بــه کارگیــری مــواد ،اب ـزار و ُبــروزدادن حرکاتــی از

خــود اســت (صدرالمتالهیــن:1410،ج  )17/3بنابرایــن هنرمنــد ابتــدا میاندیشــد و صــورت اثــری
را بیآنکــه نیازمنــد بــه مصالــح و ابــزار و موضوعهــای زمانــی و مکانــی باشــد ،تخیــل
میکنــد و صــورت خیالــی آن اثــر را بــدون حرکــت و احســاس خســتگی میآفرینــد .پــس
از آن ،صــورت خیالــی را در هیــوال و بــا زمــان و مکانــی خــاص و بــا حرکــت خــاص خــود،
بــر موضــوع جســمانی پیــاده میکنــد (صدرالمتالهیــن ،)731/2 :1381،بــه نقــل از (زهیــر انصاریــان) ایــن
صــورت خیالــی ،همــان صورتــی اســت کــه پــس از مدتــی بهعنــوان ملکــه آن هنــر ،در نفــس
هنرمنــد نقــش میبنــدد و منشــأ و منبــع صورتهــای خارجــی میشــود (انصاریــان)233 :1385،

براســاس آنچــه بیــان شــد ،میتــوان فرآینــد خلــق اثــر هنــری را در دو مرحلــه کلــی
متصــور شــد :مرحلــه اول ،فرآینــد ذهنــی و خیالــی نفــس اســت.این مرحلــه ،خــود
شــامل مراتبــی میشــود ماننــد حضــور در ســاحت خیــال متصــل و ادراک زیباییهــای
حســی کــه زمینهســاز صعــود هنرمنــد بــه خیــال منفصــل و ســپس عالــم حقایــق عقالنــی
و ادراک زیباییهــای عقالنــی اســت .ایــن مرحلــه ،تحــت ســیطره عقــل نظــری اســت.
مرحلــه دوم ،فعــل هنــری اســت کــه در ایــن مرحلــه ،هنرمنــد بــا اثرپذیــری از مرحلــه اول،
اقــدام بــه محســوسکردن الهامــات معقــول خو یــش ،بهواســطه صورتهــای خیالــی
در قالــب محســوس (اثرهنــری) میکنــد کــه ایــن مرحلــه را میتــوان از کارکردهــای عقــل
عملــی دانســت.
نتیجــه آنکــه بهمیزانــی کــه هنرمنــد بتوانــد از مرتبــه غلبــه نفــس نباتــی و حیوانــی ،بــه مرحلــه
غلبــه نفــس انســانی نزدیــک شــود ،میتوانــد بــه مرتبــه خیــال ممــدوح متصــل ،خیــال
منفصــل برســد و در جاذبــه ادراک زیباییهــای معقــول قـرار بگیــرد .میـزان جاذبــه اثــر هنــری،
بســته بــه می ـزان توانگــری و قـ ّـوت عقــل عملــی هنرمنــد ،در بیانگــری زیبایــی معقــول ادراک
شــده ،در قالــب امــر محســوس هنــری خواهــد بــود.
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جدول  :2نسبت مراتب نفوس هنرمند و جذابیت اثر هنری

مرتبه نفس فعال

نوع مدینه

منشأ هنر

نوع جذابیت اثر هنری

نفس نباتی

مدینه غیرفاضله

منشاء هنرهای طبیعت ـ گرا
(فرمالیستی وناتورالیستی )

اثر هنری واجد جذابیتهای
محسوس و غیراصیل (هنر خنثی
یا مذموم )

نفس حیوانی

نفس انسانی

اثر هنری واجد جذابیتهای
منشاء آثاری با گرایشهایی از
مدینه غیرفاضله
غرایض حیوانی (خشونت ،سکس محسوس و غیر اصیل (هنر حنثی
یا مذموم)
و وحشت)
مدینهفاضله

منشاء انواع هنرهای عقالنی و
روحانی ،به نسبت سعهوجودی
هنرمند

اثر هنری واجد جذابیتهای
عقالنی و اصیل (هنر ممدوح)

ب) عنصر دوم :اثر هنری

نــوع نــگاه هستیشــناختی ،انسانشــناختی و معرفتشــناختی هنرمنــد ،تعیینکننــده نــوع
رویکــرد زیباشــناختی خــاص و در نتیجــه ،شــکلگیری آثــار هنــری بــا ویژگیهــای مشــخص
خواهــد بــود .در واقــع ،آثــار هنــری اســامی ،هرچنــد در قالبهــای متفــاوت ،از یکســری
ویژگیهــای واحــد ـ در مراتــب متفــاوت ـ برخــوردار خواهنــد بــود ،در ایــن بخــش تــاش مـی
شــود ،برخــی از ایــن مولفههــا بهمثابــه مولفههــای جذابیــت اثــر هنــر اســامیبیــان شــود.
یک ـ نگرش آیهای ـ تسبیحی

در هنــر اســامی ،زیبایــی ،یــک امــر روحانــی اســت کــه بهواســطه کار هنــری هنرمنــد ،بــا
بیــان تمثیلــی او در اثــرش ظهــور میکنــد (اقبالــی20 :1385،و )21در واقــع زیبایــی یــک اثــر هنــری،
خودنمایــی و نمــودی اســت کــه آن شــی ،برخــود یــا غیــر خــود دارد (پرویــزی10 :1388،و .)11از
منظــر حکمــت هنــر اســامی ،اثــر هنــری ،آیــه و تجل ـیای از جمــال مطلــق و یــادآور آیهگــی
عالــم هســتی و نیــز تســبیحگویی اوســت.
نگــرش آیــهای و نگرشتســبیحی ،بهمثابــه دو روی یــک ســکه و دو شــیوه نــگاه بــه هســتی،
زمینهســاز ایجــاد فضــای تجســمی قدســی و قربپــرور بــرای هنرمنــد اســت .آیــات قــرآن،
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ـر إِلــی آثـ ِ
ـار
تجلــی متقنــی از دعــوت مخاطبانــش بــه نگــرش آی ـهای بــه پدیدههاســت َ  :فان ُْظـ ْ

ـت ا ِ
َر ْح َمـ ِ
ـی ْ ُ
هلل َک ْیـ َ
ـف ُی ْحـ ِ
ـد َم ْو ِتهــا( ر.ک  :روم  )50/در آیاتــی از ایــن دســت ،نــگاه بــه
ال ْر َ
ض بَ ْعـ َ

یــک پدیــده ،بهمثابــه یــک نشــانه و آســتانهای ب ـرای شــروع ســفر بــه عمــق معانــی اســت .در
واقــع آیهنگــری ،بــا گــذر از هستیشناســی و چیستیشناســی تــا معناشناســی تــداوم مییابــد
و بــه مقصــد پدیدههــا دســت مییابــد تــا پیــام آنهــا را دریابــد .بدینســان ،هنــر اســامی،
مکاشــفهای تصویــری بــا هــدف بیــان حقیقــت مــاورای واقــع اســت .طبیــت و هــر گونــه واقعیتــی
بهعنــوان ّ
رویــهای از واقعیتهــا ،وجــود و اعتبــار دارد و بهمثابــه آســتانه حرکــت ـ نــه محملــی
ب ـرای غرقشــدن ـ هنرمنــد اســت .در ایــن مســیر ،فــرم آیهنگرانــه ،آنچنــان شــکلی اســت کــه
تــاش میشــود واقعیــت وجــودی و تصویــر شــکل ـ خــواه تصویــر ،خیالــی وتمثیلــی باشــد خــواه
واقعــی و طبیعتگرایانــه ـ بــا معنــای ماورایــی و حقیقــی آن تطبیــق شــود .در هنــر اســتعالیی،
طیــف وراء واقــع مــواردی چــون رازهــای وجــود ،ســنتها و قوانیــن ،رازهــای شــفاف از مشــیت و
تقدیــر الهــی ،مســیر مــرگ و حیــات و معــاد اســت کــه هریــک از مقامهــای ایــن طیــف ،بهگونـه
ای تنظیــم شــدهاند کــه بــه یگانــه اعلــی اشــاره دارد و بــه شــهودی سرشــار از وجــد میانجامــد.
نگــرش آی ـهای ،تــاش در تطابــق تصویــری پدیدههــا بــا معنــای ماورایــی خویــش در رابطــه بــا
خداونــد اســت .اگــر نگــرش آیـهای ،متدلــوژی دیــدن تلقــی شــود ،نگــرش تســبیحی ،محصــول

ـد ِه َو ِلک ْنــا 
ایــن متدلــوژی و مبتنــی بــر دعوتــی قرآنــی اســت :إنْ مِ ـنْ شَ ـ 
ـب ُح بِ َحمـ َ
یْ ِء إ َّال ُی َسـ َ

ـبیح ُهم .)44:( ایــن نــوع نگــرش ،نمایــش تصویــری تمامــی زندگــی ،بــاور و ســلوک
تسـ َ
َت ْف َق ُهــون ْ

پدیدههــا در فرآینــد نظمــیکائناتــی و در ارتبــاط بــا خالــق یگانــه اســت .خاموشتریــن پدیــده
هــا تــا پرخروشتریــن آنهــا ،وجــود سرشــار از زندگــی و نیــز حرکتــی مــاورای حرکــت عینیشــان
دارنــد کــه ب ـرای ادراک آن ،بایــد چشــم و گــوش قلــب را گشــود .چنانکــه مولــوی میگویــد:
غلغلی افکند اندر آسمان

ذکر تسبیحات اجزای نهان

(ر.ک :رهنمود)54-50 :1387 ،

بنابرایــن هنــر اســامی ،غفلتزداســت و توجــه بــه مرکــز عالــم را کــه ذات پــروردگار اســت،
در انســانها احیــا میکنــد (موســوی)52 :1390،؛ نتیجــه آنکــه ،شــکلگیری اثــر هنــری مبتنــی
برنگــرش آی ـهای ـ تســبیحی و ظهــور ایــن رویکــرد در اثــر هنــری ،از شــاخههای بنیادیــن هنــر
اســامی اســت .هنــر اســامیبهمیزانــی کــه بیانگــر شــاخصه یــاد شــده را داشــته باشــد ،از
جذابیــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود.
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تابعیــت از ســنت ،یکــی از نتایــج محوربــودن نگــرش آیــهای ـ تســبیحی در هنــر اســامی اســت کــه
لــزوم متعالیبــودن صــورت و فــرم را در آثــار هنــری آشــکار میکنــد.
ّ
ســنت در اینجــا ،بــه معنــای قرآنــی کلمــه و تابعیــت از قوانیــن ثابــت الهــی اســتَ  :ف َلــن

ـد لِ ُسـ َن ِت ا ِ
هلل تَحویــا( فاطــر .)43/هرگونــه نــوآوری و ابتــکار در خلــق اثر
ـد لِ ُسـ َن ِت و لَــن ت َِجـ َ
ت َِجـ َ

هنــری ،در چارچــوب پایبنــدی بــه ایــن قوانیــن ثابــت ،قابــل تأییدنشــدنی و تحســینبرانگیز
اســت .بــا ایــن رویکــرد ،جریانهــای غالــب هنــری مــدرن کــه ابــداع و ابتــکار بــا هــر روشــی
را تأییــد میکنــد ،بــه ســبب تجددطلبــی و زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن و نوایــس الهــی و نیــز
قوانیــن هنــر و آفریندگــی ،طــرد میشــود (اعوانــی 1365،ـ  81 :66و.)82
بــر اســاس آنچــه بیــان شــد ،اثــر هنــری دینــی از ضمــن برخــورداری از موضــوع دینــی ،بایــد از
صــورت و شــیوه بیــان دینــی هــم برخــوردار باشــد .مقایســه شــمائلهای حضــرت مســیح 7و
یــا حضــرت مریــم 7در دوران قــرون وســطا و رنســانس ،دو شــیوه بیــان متفــاوت در مــورد یــک
موضــوع دینــی واحــد را بــه خوبــی آشــکار میکنــد .کــه یکــی ،تداعیکننــده هنــر دینــی و
دیگــری ،مبتنــی برتفکــر اومانیســتی و اصال ـتدادن بــه بشــر (همــان) وتننمایــی اســت.
در واقــع در فرآینــد خلــق اثــر هنــری مبتنــی بــر حکمــت ِاســامی ،نــه تنهــا متعالــی
اســت ،بلکــه فــرم و صــورت نیــز متعالیانــد؛ زیــرا همانگونــه کــه پیــش از ایــن بیــان
شــد ،حقایقــی کــه وجــود هنرمنــد بــا آنهــا متحــد شــده اســت ،بــا نــزول او در مراتــب
وجــود ،نخســت در مرتبــه خیــال ،صورتــی بــدون مــاده مییابنــد و هنگامــی کــه هنرمنــد
بــه عالــم حــس پــا مینهــد ،بــا آفرینــش آن در عالــم خــارج ،آن را بــا مــاده همــراه
ّ
میکنــد .بــه ایــن ترتیــب فــرم و محتــوا یــک حقیقتانــد کــه اولــی ،تمثلــی از دومــی
اســت (انصاریــان238 :1385،و.)239
شــهید آوینــی معتقــد اســت کــه هنــر انقــاب اســامیدر رویارویــی بــا قالبهــای نوظهــور
هنــری مــدرن در بدایــت امــر ،قالــب و مــاده هنــر غربــی را میگیــرد و بــه آن روح و صورتــی
تــازه خواهــد بخشــید و ســپس از لحــاظ مــاده و قالــب کار نیــز از هنــر غربــی تمایــز مــی
یابنــد و در مراحــل بعــدی ،میکوشــند در مــاده هنــر و قالبهــای آن نیــز تغییراتــی متناســب
بــا روح و عهــد خــاص خویــش ایجــاد کننــد (آوینــی )104 :1374،وقتــی یــک هنرمنــد ،واســطه
ای میــان خــودش و حقیقــت عالــم ایجــاد نمیکنــد ،اگــر بتوانــد از پیچیدگیهــای بیانــی و
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موانــع تکنیکــی بگــذرد ،بدونشــک بــه زبانــی جدیــد دســت مییابــد کــه میتوانــد بهواســطه
آن ،مضامیــن مــورد عالقــهاش را بیــان کنــد .چنیــن هنرمنــدی ،بهمثابــه هنرمنــد حقیقــی ،از
مرحلــه کلنجاررفتــن بــا تکنیــک ،گــذر کــرده و دیگــر فــرم و محتــوا ،در وجــودش جــدا از هــم
نیســتند و در مرحلــه ابــداع اثــرش نیــز فــرم و محتــوا را جــدا در نظــر نمیگیرنــد ،بلکــه مثــل
شــعر حافــظ ،همــه آنچــه را کــه دارد ،یــک جــا عرضــه میکنــد و تکنیــک برایــش همــان محتــوا
اســت و محتــوا برایــش همــان تکنیــک اســت (معــززی نیــا  .)59 :1385بدینترتیــب ،بهمیزانــی کــه
هنرمنــد مســلمان بتوانــد بــه تکنیــک متناســب بــا پیــام دینــی مــورد نظــر خویــش دســت یابــد،
اثــر هنــری از جذابیــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود.
سه ـ واقعیت بستر وصول به حقیقت

از منظــر بســیاری از اندیشــمندان معتقــد بــه حکمــت هنــر اســامی ،بــه ســبب محوربــودن
نگــرش آی ـهای ـ تســبیحی و لــزوم تجلــی امــر متعالــی در آثــار هنــری ،بیــان ســمبلیک ،از
ذاتیــات هنــر اســامی اســت .ب ـرای مثــال ،بوکهــارت بــا تأکیــد بــر بیــان نمادیــن در هنــر
اســامی ،آن را جــزو ذات و طبیعــت ایــن نــوع هنــر میدانــد .وی معتقــد اســت ،بــه دلیــل
همیــن گرایــش رمــزی ،هنــر مقــدس نمیتوانــد طبیعتگـرا باشــد ،بلکــه بایــد طبیعــت الهــی
اشــیاء را بــدان صــورت کــه هســتند ،بــه دلیــل همیــن گرایــش رمــزی ،هنــر مقــدس نم ـی
توانــد طبیعتگــرا باشــد ،بلکــه بایــد طبیعــت الهــی اشــیاء را بــدان صــورت کــه هســتند،
برمــا کنــد و ایــن بیــان ،جــز از طریــق رمــز و ســمبل ،بیانناپذیــر اســت .کوماراســوامی نیــز
ضمــن دفــاع از بیــان رمزگونــه و نمادپردازانــه هنــر قدســی ،مشــروعیت هنــر قدســی را در
بیــان نمادیــن میدانــد و معتقــد اســت در مقایســه دو نــوع بیــان از هنــر متعالــی (فیگوراتیــو و
تجریــدی) ،حضــور بیواســطه در هنــر دینــی ،بــه مراتــب معتبرتــر از هنــر فیگوراتیــو (پاکبــاز:1378،

 )148اســت( .رهنمــود)19-18: 1387،؛ زیـرا هنرمنــد مســلمان بــه دلیــل پایبنــدی بــه مبانــی عرفانــی
و اعتمــادی ـ نــه ممنوعیــت شــرعی ـ هیــچگاه عالقــه نــدارد تــا عالــم مــاده را بــه تصویــر
بکشــد ،بلکــه او میکوشــد تــا الیههــای درونــی عالــم و عوالــم فرامــاده را بــه تصویــر
بکشــد .بنابرایــن آثــار هنــر اســامی سرشــار از معانــی و ژرف اســت؛ چ ـرا کــه مأموریــت
هنرمنــد مســلمان ،تصویرگــری همیــن جنبــه باطنــی و ژرف اســت .هــرگاه پدیــدهای دارای
ژرف و عمــق باشــد ،بــه یقیــن ،رمــز و راز هــم در آن وجــود دارد .هنرمنــد ب ـرای بیــان ایــن
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رمــز و رازهــا از نمــاد اســتفاده میکنــد و از ای ـنرو ،هنــر دینــی ،سرشــار از عناصــر نمادیــن
اســت .اســتفاده از نقشهایــی چــون شمســه ،خطــوط کوفــی و یــا تأمــل در نمادهــای بــه کار
رفتــه در ادبیــات عرفانــی شــاعران ،بیانکننــده ایــن امــر اســت (موســوی .)38-34 :1390،از منظــر
ایــن اندیشــمندان ،اســتفاده از بیــان تجریــدی و نمــاد در هنــر اســامی ،بهمثابــه کاربــرد یــک
عالمــت وضعــی و ق ـراردادی نیســت ،بلکــه مبتنــی برنظــام وجــود اســت (اعوانــی-80 :66-1365 ،

 .)81سمبولیســم در هنــر دینــی ،مظهــری از یــک حقیقــت وجــودی اســت کــه در هــر مرتبــه
وجــودی و در هــر عالــم ،مطابــق بــا همــان عالــم و مناســب بــا همــان مرتبــه ،تجلــی دارد.
بدینســان اثــر هنــری بهمثابــه نمــاد و رمــزی از یــک حقیقــت وجــودی متعالــی (همــان-79:

 )81و ترکیبــی شــگفت از رمزهــای تصویــری اســت کــه در ســاحتی فــرا زمانــی و غیرفانــی
صــورت پذیرفتــه اســت (رهنمــود.)77 :1387،
عــاوه بــر رویکــرد یادشــده کــه بــروز و ظهــور نگــرش آیــه ای ـ تســبیحی را تنهــا در قالــب رمــز
و بیــان تجریــدی آن میدانــد ،میتــوان بــه رویکردهــای دیگــری در بیــان هنــری نیــز اشــاره
کــرد کــه معتقــد اســت پیامرســانی دینــی و پدیــداری نگــرش آی ـهای ـ تســبیحی ،میتوانــد در
بســتر و بهواســطه امــر عینــی هــم ممکــن شــود.
بدینترتیــب بیــان رئالیســتی یــا ناتورالیســتی هنــر دینــی بــه کلــی نفــی نمیشــود ،ولــی ایــن
قالبهــا زمانــی موفــق هســتند کــه بتواننــد مفاهیــم دینــی را بــه شــکلی بیــان کننــد کــه در
رونــد آن ،حقیقــت باطنــی اشــیاء و رویدادهــا هویــدا گــردد .در راســتای ایــن رویکــرد ،دیــدن
اشــیاء ،رویدادهــا و وقایــع در آن واحــد ،هــم در چهــره عینــی و واقعــی و هــم در چهــره معنــادار و
اشــارتکننده نیــز ممکــن اســت همچنیــن شــکل ظاهــری اشــیاء و رویدادهــا بــه ســبب امــکان
بیانکنندگــی ذات حقیقــی اشــیاء ،ارجمنــد و معتبرنــد؛ چ ـرا کــه ایــن شــکل بــه ســاحتهای
متعــددی از مفاهیــم اشــاره میکنــد کــه طیــف وســیعی از خــاک تــا افــاک را در بــر میگیــرد.
بــه دیگــر بیــان ،در ایــن حالــت ،ظواهــر حســی بــه صورتهــای خیالــی تبدیــل میشــوند و
هنــگام بیــان هنــری ،بــدون اینکــه از وجــود آنهــا ســلب واقعیــت شــود .ب ـرای دس ـتیابی بــه
معنــا ،در آنهــا تغییــر شــکل انجــام میگیــرد تــا بتواننــد رمزهــا را بیــان کننــد( .همــان )18-16:آثــار
هنــری خلــق شــده در نخســتین ســالهای انقــاب اســامی توســط هنرمندانــی ماننــد کاظــم
چلیپــا و ســید مرتضــی آوینــی نمونههایــی از رویکــرد نــام بــرده اســت .در ایــن آثــار ،عناصــر
تجربــی و ملموســی کــه بهواســطه محیــط و اوضــاع خــاص زمانــه انقــاب ،ظهــور کــرده و بــا
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وجــود سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه پیونــد دارد ،بــه عرصــه هنــر کشــانده
میشــود و آن را در قیــد اشــکال و رویدادهــای عینــی زمــان در مــیآورد؛ اشــکال تجربــی و
ملموســی کــه می ـزان تقربشــان بــه بیــان رمزآمیــز ،بــه جاودانگــی (همــان )77-76:و تصویرگــری
جذابیتهــای اصیــل ،نزدیکتــر خواهنــد شــد.
" "Fgurativeبــه معنــای تصویــری و پیکرنمــا اســت .هنــر فیگوراتیــو ،مرتبــط بــه هنــری اســت کــه
اشــیاء و جانــداران ،مخصوصــا انســان بــه طریقــی در آن بازنمایــی شــده باشــد .در هنــر پیکرنمــا،
کــم وبیــش ،صریــح یــا غیرصریــح ،اشــاراتی بــه صــورت طبیعــی وجــود دارد (پاکبــاز.)148 :1378 ،
 .1ایــن امــر برخــاف معنــای ســمبل در هنــر مــدرن اســت .یــک اثــر هنــری بهمعنــای جدیــد
ّ
همــان اســت کــه در واقــع هســت و مرتبــه وجــودی برتــر و باالتــری در آن متجلــی نمیشــود.
سمبلیســم موجــود در آثــار هنــری مــدرن ،قالبــا ســمبلیزمیکاذب و خیالــی اســت ،نــه یــک
ســمبلیزم وجــودی حقیقــی کــه نمــودار حقایــق وجــودی در علــم الهــی باشــد (اعوانــی.)81-80 :1365 ،
چهار ـ تصویرگری مدینه فاضله

بازکــردن دریچ ـهای از زندگــی مطلــوب بهســوی مخاطــب ،از غایتهــای هنــر دینــی اســت و
در راســتای نگــرش آیـهای ـ تســبیحی میتــوان آن را طــرح کــرد.
هنــر دینــی در واقــع ،تصو یــری از زندگــی ایــد هال و نــه زندگــی موجــود اســت؛
تصو یــری کــه بایــد نمایشدهنــده چیــزی باشــد کــه در وجــود انســان هســت ،امــا
در واقعیــت موجــود زندگــیاش نیســت (صفایــی حائــری . )67-65 :1390،یکــی از را ههــای
اثرگــذار و جــذاب در نشــا ندادن چگونگــی آفریــدن دنیایــی دیگــر و رســیدن
بــه آن بــا امکانــات واقعــی موجــود ،تصو یرگــری مدینــه فاضلــه بهمثابــه جامعــه
متجلیکننــده زیباییهــای حقیقــی ،در بســتر تصو یرگــری دوگانــه انســان ـ شــیطان
و یــا زیبــا ـ زشــت اســت.
انســان بــرای دســتیابی بــه زیباییهــای حقیقــی ،در هــر لحظــه در جدالــی همیشــگی

و ســخت بــه ســر میبــرد کــه او  کا ِد ُح إلــی َربَّـ َ
ـک َکدحــأ َفمالقیــه( انشــقاق )6/اســت؛

جدالــی کــه گاه بــا غلبــه تــام نفــس حیوانــی یــا نباتــی رنــگ میبــازد و بــدل بــه

امــری روزمــره میشــود .تصو یرگــری هنرمندانــه از فــراز و نشــیب راه و وسوســههای
شــیطانهای درون و بــرون ،در کنــار میهمانکــردن مخاطــب ،از ادراک مراتبــی از
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لــذت حضــور در مدینــه فاضلــه ،میتوانــد بــرای مخاطبــان غافــل ،هشــیارکننده و
جهتدهنــده و بــرای ســالکان خســته ،شــوقافزا باشــد .هنــر ســینما یکــی از بهتریــن
هنرهــا در راســتای تحقــق ایــن امــر اســت.
نکتــه قابــل توجــه آنکــه ،در هنــر اســای تجســمی (ماننــد معمــاری) ،مضمــون انســان ،بــه سرنوشــت
جامعــه عــدل و اتوپیــای تصویــری گــره میخــورد و بهصورتــی غیرفیگوراتیــو و شــکل آرمانــی تصویــر
ـتره» هندســی بــر دیوارههــا یــا گنبدهــای مســاجد،
شــده اســت .بـرای نمونــه ،در نقــوش
تجریدی«آبسـ ِ
ِ

جاودانگــی انســان و حرکــت عاشــقانه و بــدون مانــع او بهســوی خداونــد ،بهگونــهای انتزاعــی ب ـه

ســان برگــی کــه خالصــه و سادهشــده بتــه ســرکجی ســروگونه اســت ،نمایــش داده میشــود .این انســان
تجریدشــده ،عیــن بیــان زیبایــی و قــرب بیغربــت اســت( .رهنمــود)58 :1387،

ج) عنصر سوم :مخاطب

ـی پیامرســانی دینــی بهواســطه اثــر هنــری ،مخاطــب بهمثابــه گیرنــده پیــام،
در فرآینــد ارتباطـ ِ
یکــی از عناصــر اصلــی اســت .هنــر متعالــی اســامی ،همانگونــه کــه ب ـرای خالــق آن نوعــی
«شــدن» و صیــرورت همــراه اســت ،بســته بــه مرتبــه وجــودی مخاطــب ،میتوانــد تکامــل
وجــودی او را نیــز در پــی داشــته باشــد .بنابرایــن در بــاب عنصــر مخاطــب ،تبییــن چگونگــی
ادراک زیبایــی اثــر هنــری ،امــری مهــم اســت.
امــکان ادراک واقعیــت (و در نتیجــه زیبایــی و جذبــه از منظــر مخاطــب) ممکــن اســت براثــر علــل فــردی
یــا اجتماعــی دچــار اختــال شــود (خســروپناه و پناهــی آزاد195 :1388،و )196ایــن امــر عاملــی مهــم در
فرآینــد ادراک زیبایــی اثــر هنــری و انتقــال معنــای مــورد نظــر بــه مخاطــب اســت .تــا آنجــا کــه
چــه بســا اثــری فاخــر و برخــوردار از زیبایــی و جذابیــت اصیــل را مخاطــب بهســبب وجــود
همیــن موانــع طــرد میکنــد و یــا بــه آن توجــه نمیکنــد .بــر ایــن اســاس در ایــن بخــش ،در
گام نخســت نســبت نــوع مدینــه و جذابیــت اثــر هنــری را بررســی و در گام بعــد ،فرآینــد ادراک
زیبایــی اثــر هنــری را تبییــن میکنیــم.
یک ـ جامعه ،فرهنگ و جذابیت اثر هنری

جامعــه و نــوع بســتر فرهنگــی آن ،از عوامــل مهــم در امــکان ادراک انــواع زیبایــی ـ اعــم از
حســی ،خیالــی و معقــول ـ ب ـرای مخاطــب و اقبــال او بــه آثــار هنــری واجــد جذابیتهــای
اصیــل یــا غیــر اصیــل اســت.
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فارابــی جوامــع را بــر اســاس اقبالشــان بــه نظــام معنایــی مبتنــی بــر عقــل یــا خیــال ،وهم و حــس ،به
مدینــه فاضلــه و مــدن غیرفاضلــه تقســیم میکنــد (پارســانیا )182-177: ،مدینــه فاضلــه بهمثابــه جامعــهای
کــه افـراد آن دلبســته بــه نظــام معنایــی معقــول هســتند ،واجــد بســتر فرهنگــی متعالــی اســت کــه
میتــوان در آن از امــکان ادراک تــام از زیباییهــا ،لذتهــا و جذابیتهــای عقالنــی ســخن گفــت.
بهمیزانــی کــه نفــوس انســانی در بســتر چنیــن جامعـهای بــه مراتــب عقلــی صعــود کننــد ،آثــار هنری
مبتنــی بــر زیبایــی و جذابیــت اصیــل ،مخاطبــان بیشــتری خواهد داشــت.
مــدن غیرفاضلــه بهمثابــه جوامــع مبتنــی بــر حــس ،وهــم و خیــال غیرمهــذب ،میتوانــد
بــه نســبت نــوع نظــام معنایــی کــه بــرآن شــکل میگیــرد ،اقبــال متفاوتــی از آثــار هنــری بــا
ســبکهای متفــاوت داشــته باشــد .بـرای نمونــه ،در مدینــه فاضلــه بهمثابــه بدلــی کاذب از مدینــه
فاضلــه ،در حالــی کــه از ســعادت و آرمانهــای متعالــی ســخن گفتــه میشــود ،نظــام معنایــی
راهــی نادرســت از دســتیابی بــه آرمانهــا را ارائــه میدهــد .رجــوع و اقبــال بــه الهههــای
اســاطیری و اســطورهها ،در بســتر چنیــن مدین ـهای ممکــن میشــود .بــر ایــن اســاس ،اقبــال
بــه آثــار ادبــی و هنــری را کــه مبتنــی بــر اســطورهها شــکل میگیــرد ،در قالــب حاکمیــت نظــام
معنایــی یــاد شــده میتــوان تبییــن کــرد.
مدینــه جاهلــه و انــواع آن ماننــد مدینــه ضالــه ،جاهلــه و فاســقه نیــز بهمثابــه جوامــع مبتنــی
برحــس ،خیــال یــا وهــم ،بســتر فرهنگــی ب ـرای ظهــور انــواع ســبکهای هنــری بــوده اســت.
آثــار هنــری عصــر مــدرن و ســبکهای متفــاوت آن و اقبــال مــردم بــه آنهــا بــه خوبــی در
قالــب مدینــه جاهلــه تبیینکردنــی اســت .آثــار هنــریای کــه بــا فعالکــردن شــهوت و غریــزه
مخاطبــان خویــش رشــته وصلشــان را ناســوت و ناملکــوت ق ـرار میدهنــد ،در بســتر مدینــه
جاهلــه ،اقبــال زیــادی دارنــد .زیبایــی و بهتبــع آن لــذت و حــب و بغــض ،از منظــر ســاکنان
مدینــه جاهلــه ،منحصــر در زیباییهــا و لذتهــای حســی و خیالــی بــا محوربــودن شــهوت و
ُ
غضــب حیوانــی اســت .در واقــع اگــر فرهنــگ حاکــم ،فرهنــگ جاهالنــه یــا دیگــر اقســام ُمــدن
ّ
غیرفاضلــه باشــد ،غرایــز و نیازهــای آدمــی ،ذیــل قــوای حیوانــی ســامان مییابنــد و آدمــی قــوه
عاقلــه را در تحصیــل خواســتههایش اســتخدام میکنــد و قــوه عقلیــه از روی اکــراه ،وی را
فرمــان میبــرد و پریشــانی اســت (حســن زاده آملــی )60 :1371،چنیــن پریشــانیای ،همــان اضطرابــی
ـان متجددخــواه بــا دفــن فطــرت و عقــل ،در عصــر حاضــر بــدان گرفتــار شــده
اســت کــه انسـ ِ

اســت و میکوشــد بــا ایجــاد غفلــت ،بــر ایــن پریشــانی غلبــه کنــد (ســلطانی .)1392،ایــن پریشــانی
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در آثــار هنــری خلقشــده در چنیــن بســتری ،بهخوبــی متجلــی خواهــد شــد .عصــر مــدرن و
آثــار هنــری مــدرن ،بهمثابــه یکــی از تجلیــات چنیــن پریشــانیای اســت کــه بــا فاصلهگرفتــن
از ادراک زیباییهــای معقــول ،در پــی تصویرگــری زیباییهــای محســوس و جــذب مخاطبــان
خویــش مبتنــی بــر جذابیتهــای صــرف محســوس اســت .بهرهبــردن از جذابیتهــای
جنســی ،وحشــت و تــرس مفــرط و موســیقیهای رخــوتآور برخــی از جذابیتهــای یــاد
شــده در چنیــن فرهنگــی اســت .در ایــن میــان ،مخاطبــان بهمثابــه انســانهایی کــه تشــنه ادراک
زیباییهــای حقیقیانــد ،در غفلــت و اشــتباهی روزافــزون ،چنیــن زیباییهــا و جذابیتهــای
محســوس را اصیــل قلمــداد میکننــد و هنــر ،بهعنــوان یکــی از محملهــای ویــژه تجلــی
زیبایــی ،تبدیــل بــه یکــی از پرمخاطبتریــن عرصههــا ب ـرای رســیدن بــه آرامــش تبدیــل م ـی
شــود .ایــن آرامــش امــا بـرای انســان خلیفةاللــه ،آرامشــی مقطعــی و زودگــذر خواهــد بــود کــه
البتــه بســتری ب ـرای وابســتگی منفــی مخاطــب نیــز میشــود.
در پایــان بایســت یــادآور شــد کــه اگرچــه نــوع جامعــه و بســتر فرهنگــی آن ،نقــش بهسـزایی در
نــوع آثــار هنــری تولیــدی و نــوع اقبــال مخاطبــان از آن را دارد .ایــن امــر امــکان ِاعـراض از یــک

نظــام معنایــی و رجــوع بــه نظــام معنایــی دیگــر ب ـرای انســانها را نفــی نمیکنــد .ایــن امــر بــه
ً
ویــژه از منظــر هنرمنــد ،بهمثابــه فــردی فرهنگســاز ،کامــا فرضشــدنی اســت؛ بدینمعنــا
کــه چهبســا یــک اثــر هنــری متعالــی ،ســبب بیــداری مخاطــب و اع ـراض او از نظــام معنایــی
غیرمعقولــش شــود.
دو ـ مخاطب و ادراک زیبایی

ادراک زیبایــی اثــر هنــری ،بهطورخــاص بــا نوعــی ادراک حســی و علــم حصولــی آغــاز مـی
شــود .وصــول بــه زیبایــی و حضــور صــورت محســوس آن در نــزد نفــس مخاطــب ،شــرط
هــای تحقــق ادراک زیبایــی اســت (پرویــزی )13 :1388،ایــن حصــول و حضــور چنانچــه بــا لــذت
بــرای نفــس مخاطــب همــراه باشــد ،ادراک زیباشــناختی قلمــداد و جــذب اولیــه محقــق
خواهــد شــد .در ایــن مرتبــه میتــوان از تأثیــر زیبایــی در نفــس مخاطــب ســخن گفــت.
اصیلبــودن یــا غیراصیلبــودن ایــن جذبــه ،در گــرو امــکان ادراک صحیــح زیبایــی و یــا
مبتالشــدن بــه خطــای ادراکــی در تشــخیص زیبایــی و لــذت توســط مخاطــب اســت؛ چراکــه
ب ـرای هریــک از قــوای ادراکــی ،کمالــی هســت کــه لــذت حقیقــی آن ،قـ ّـوه ّدراکــه در ادراک
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آن کمــال اســت (حســن زاده آملــی)114 :1365،؛ خــواه نفــس کمالبــودن آن را درک کنــد و خــواه
درک نکنــد .لــذت حقیقــی ،پــس از تحقــق ســه مرتبــه ذیــل بــرای نفــس حاصــل میشــود:
اول .حصــول کمــال ب ـرای نفــس؛ دوم .آگاهــی نفــس از کمالبــودن آن؛ ســوم.ادراک آن کمــال
توســط نفــس (پناهــی آزاد )179/2 :1388،بنابرایــن جذبــه حقیقــی بـرای مخاطــب ،بــا تحقــق مراتــب
یادشــده ممکــن خواهــد بــود .بدیهــی اســت کــه ســخنگفتن از تحقــق لــذت اصیــل ،در
صورتــی ممکــن خواهــد بــود کــه اثــر هنــری ،واجــد جمــال و زیبایــی حقیقــی کــه همــان کمــال
وجــودی اســت ،باشــد .بدینترتیــب ،در رویکــرد مراتبــی ،بهمیزانــی کــه اثــر هنــری ،واجــد
مراتــب زیبایــی باشــد و مخاطــب بســته بــه ســعه وجــودیاش ،قــادر بــه ادراک زیبایــی آن باشــد،
مراتــب جذابیــت متغیــر خواهــد بــود .چنانکــه بیــان شــد ،نــوع فرهنــگ و مدینــه ،اعــم از
فاضلــه یــا غیــر فاضلــه بهمثابــه علــت ُم ِعــده ،یکــی از عوامــل مهــم مراتــب جــذب اســت.
ـوس حاصــل از رویارویــی بــا اثــر هنــری در نفــس مخاطــب ،در صــورت فراهم
صــورت محسـ ِ
بــودن شـرایط ،مبتنــی بــر حرکــت جوهــری نفــس ،قابلیــت رشــد و صعــود بهصــورت خیالــی و
ُ
ـدرک و َمــدرک همـراه اســت،
معقــول را دارد .از آنجــا کــه هــر ادراکــی بــا نوعــی اتحــاد میــان مـ ِ
نفــس در صــورت ارتقــای صــورت حســی بهصــورت خیالــی ،بــا آن صــورت ،متحــد و تبدیــل

بهخیــال بالفعــل میشــود و همیــن امــر را در مــورد صــورت عقلــی نیــز میتــوان طــرح کــرد.
صورتهــای خیالــی از صورتهــای حســی و کلیــات معقــول ،از صورتهــای خیالــی ،واقعیتــر
(انصاریــان )239 :1385 ،و لذتهــا و جذبــه حاصــل از آنــان ،شــدیدتر اســت .صــورت حســی اثــر هنــری
میتوانــد زمینهســاز ارتقــای مخاطــب بــر ادراک خیالــی ممــدوح یــا مذمــوم باشــد .خیــال مذمــوم،
بســتری بـرای فعالکــردن مرتبــه نفــس حیوانــی و غرقشــدن مخاطــب در جذابیتهــای متناســب بــا
ایــن مرتبــه از نفــس خواهــد بــود .مــدن غیرفاضلــه و آثــار هنــری تولیدشــده در بســتر آن ،ماننــد بیشــتر
آثــار هنــری مــدرن را در چنیــن فضایــی میتــوان تبییــن کــرد؛ امــا چنانچــه صــورت خیالــی ،ممــدوح
باشــد ،میتــوان زمینهســاز ارتقــای مخاطــب خویــش بــه ادراک زیباییهــای معقــول و اتحــاد بــا آنهــا
شــود .از ایــنرو ،علــم حصولــی اولیــه در ادراک اثــر هنــری ،در مراحــل بعــد بــه علــم حضــوری نــزد
مخاطــب و بــه دیگــر بیــان ،شــهود زیبایــی منجــر میشــود .زیباشــدن نفــس بــر اثــر اتحــاد با امــر زیبا
را میتــوان مرحلــه نهایــی از مراحــل ادراک زیبایــی اثــر هنــری دانســت .لــذت و ابتهــاج حاصلشــده
از «تأثیــر زیبایــی» ،بهمثابــه مقدمــه در ایــن مرتبــه ،بــه زیباشــدن مخاطــب منجــر میشــود .در واقــع
زیباشــدن«،تأثیر ادراک زیبایــی» اســت .ادراک زیباییهــای خیالــی ممــدوح و زیباییهــای معقــول
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َ
بهواســطه اثــر هنــری و بهتبــع آن میـزان تعالــی ،تکامــل و زیباشــدن مخاطــب ،در بســتر فرهنگی مبتنی
بــر نظامهــای عقالیــی ســهلتر خواهــد بــود .همچنیــن میـزان تعالــی اثــر هنــری ،در ارتبــاط تــام بــا
مرتبــه شــهودی هنرمنــد اســت .زیـرا بهمیزانــی که شــهود عقلــی هنرمنــد قوی باشــد ،جذابیت حســی
اثــر هنــری هــم بیشــتر تابــع جذابیــت عقلــی خواهــد بود.
تأمــل و تعمــق در بــاب نســبت جذابیــت بــا عناصــر ســهگانه هنرمنــد ،اثــر هنــری و مخاطــب ،بـه
مثابــه عناصــر الگــوی جذابیــت و روابــط میــان آنهــا مبتنــی بــر آنچــه بیان شــد ،الگــوی جذابیــت در
پیامرســانی هنــری ـ دینــی را آشــکار میکنــد .تصویــر ایــن الگــو در نمــودار آمــده اســت.
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هــدف از ایــن نوشــتار ،تبییــن الگــوی جــذب و انجــذاب در پیامرســانی هنــری ـ دینــی ،مبتنــی
بــر بازاندیشــی در مبانــی حکمــت اســامی و حکمــت هنــر اســامیبــود .بـرای رســیدن بــه این
الگــو ،در گام نخســت و مبتنــی بــر مبانــی حکمــت اســامی ،تصریــح شــد کــه جذابیــت ،بـه
معنــای وصــول بــه زیبایــی و ادراک آن اســت .در گام بعــد ،نســبت جذابیــت بــا عناصــر سـهگانه
هنرمنــد ،اثــر هنــری و مخاطــب ،بهعنــوان عناصــر الگــوی جذابیــت در پیامرســانی ،بررســی
و مطــرح شــد کــه نــوع مدینــه اعــم از فاضلــه یــا غیرفاضلــه ،یکــی از علــل مهــم در خلــق و
ادراک امــر جــذاب اســت .در ایــن میــان هنرمنــد ،خالــق امــر جــذاب معرفــی شــد کــه فرآینــد
خلــق اثــر هنــری ،توســط او انجــام میشــد .جذبــه رحمانــی در بســتر فرهنگــی مدینــه فاضلــه،
زمینهســاز خلــق اثــر هنــری ِ واجــد جذابیتهــای اصیــل و جذبــه شــیطانی در بســتر مدینــه
ـری واجــد جذابیتهــای غیراصیــل بــود .همچنیــن اثــر
غیرفاضلــه ،زمینهســاز خلــق اثــر هنـ ِ
هنــری ،بــه عنــوان امــر جــذاب معرفیشــده و مؤلفههــای چهارگانــه نگــرش آیـهای ـ تســبیحی،

متعالیبــودن صــورت و محتــوا ،بهرهمنــدی از واقعیــت بهعنــوان بســتر وصــول بــه حقیقــت و
تصویرگــری مدینــه فاضلــه ،بهعنــوان مؤلفههــای جذابیــت اثــر هنــر دینــی تبییــن گردیــد .نقــش
ُ
ـدرک امــر جــذاب نیــز در رویکــردی مراتبــی از لــذت و جــذب اولیــه تــا
مخاطــب ،بهمثابــه مـ ِ
تأثیــر زیبایــی و جــذب تــام ،در نســبت بــا نــوع مدینــه ،می ـزان ســعهوجودی مخاطــب و می ـزان
تعالــی اثــر هنــری بیــان شــد.
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 -انصاریان ،زهیر ( ،)1385بازشناســی عناصرفلســفه هنــر بــر پایــه مبانی حکمــت صدرایــی ،در :مجلهنقد ونظر ،سال یازدهم شماره 3و.4
 -پارسانیا ،حمید ( ،)1390جهانهای اجتماعی ،چاپ اول ،قم :کتاب فردا. -ـــــــــــــ ( ،)1390مباحثکالسیدرسفلسفهعلوماجتماعی ،دانشگاه باقر العلوم.7 -ـــــــــــــ ( ،)1389هستی و هبوط ،چاپ چهارم ،قم :دفتر نشر معارف. -پاکباز ،روبین ،1378 ،دایــرة المعــارف هنر :نقاشــی ،پیکرهســازی ،گرافیــک ،چاپ اول ،تهران :چاپخانهوزارت فرهنگ ارشاد.
 -پرویزی ،مهدی ( ،)1388زیبایــی در حکمــت متعالیــه ،پایاننامه کارشناسیارشد رشته فلسفه و کالماسالمی ،قم :دانشگاه باقرالعلوم.7
 -پناهی آزاد ،حسن ،1391 ،لــذت زندگــی در حکمت اســامی ،در :فلسفه :نظر و عمل :مجموعه مقاالتهمایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه،2010ج  ،2به کوشش :شهین اعوانی ،دو جلدی چاپ
اول ،تهران ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 -تاجیک ،علیرضا و سیداکبر حسینیقلعهبهمن ( ،)1391هنــر و زیبایــی در اندیشــه آیــت اهلل مصباح ،در:مجله معرفت فلسفی ،شماره اول.
 -جوادیآملی ،عبدالله ،از معقــول تــا محســوس در هنــر اســامی (سخنرانی حضرت آیت الله جوادیآملی در دیدار با مدیران حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان صدا و سیما) ،چاپ اول ،قم :زالل کوثر،
زمستان .1388
 -ــــــــــــ ( ،)1389تســنیم :تفســیر قرآنکریم ،تنظیم :احمد قدسی ،چاپ پنجم ،قم :اسراء ،تابستان.ج .5
 -ــــــــــــ ( ،)1388تســنیم :تفســیر قرآنکریــم ،تنظیم :حسن واعظیمحمدی ،چاپ سوم ،قم :اسراء،تابستان ،جلد  8و . 9
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 -ــــــــــــــ تســنیم :تفســیر قرآن کریم ،تنظیم :سعید بندعلی و عباس رحیمیان ،چاپ دوم ،قم :اسراء،زمستان ،1389جلد .19
 -ــــــــــــــ ( ،)1386رحیق مختوم ،تنظیم :حمید پارسانیا ،چاپ سوم ،قم :اسراء ،جلد.4-1 -ــــــــــــــ ( ،)1386شریعت در آیینه معرفت ،تنظیم :حمید پارسانیا ،قم :اسراء -ــــــــــــــ ( ،)1384فطرت در قرآن ،تنظیم :محمدرضا مصطفیپور ،قم :اسراء. -ــــــــــــــ ( ،)1385هنر و زیبایی از منظر دین ،در :هنر دینی ،شماره 21و.22 -حس نزاده آملی ،حسن ( ،)1371رسانه نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور ،قم :تشیع. -ــــــــــــــ ( ،)1365نصوصالحکمبرفصولالحکم ،تهران :مرکز نشر فرهنگی رجاء. -خسروپناه ،عبدالحسین و حسن پناهیآزاد ( )1388نظــام معرفتشناســی صدرایــی ،چاپ اول ،تهران:پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسالمی.
 -رهنورد ،زهرا ( ،)1387حکمــت هنــر اســامی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانیدانشگاهها.
 -سلطانی ،مهدی («،)1392هویــت زن و مــرد در نــگاه حکمــت اســامی و داللتهــای آن بــرایطراحــی نظریــه ای دربــاره تحکیــم خانــواده».
 -صدرالمتألهین ،الحکمةالمتعالیهفیاالسفاراالربعه ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی. -ــــــــــــــ ( ،)1360اســراراالیات ،مقدمه و تصیح :محمد خواجوی ،انجمن اسالمی حکمت وفلسفه ایران.
 -ــــــــــــــ ( ،)1369الشــواهد الربوبیــه فــی مناهیجالســلوکیه ،چاپ دوم ،مشهد :المرکزالجامعیالنشر.
 -ــــــــــــــ ( ،)1381المبدأ و المعاد ،تصحیح و تحقیق :محمد ذبیحی و جعفر شاهنظری ،تهران :بنیادحکمت اسالمی صدرا.
 -ــــــــــــــ ( ،)1382شــرح و تعلیقــه صدرالمتألهیــن بــر االهیّــات شــفا ،تصیح ،تحقیق و ترجمه:نجفقلی حبیبی ،ج اول ،چاپ اول ،تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 -صفایی حائری ،علی ( ،)1390استاد و درس( :ادبیات ،هنر ،نقد) ،چاپ سوم ،قم :لیلهالقدر. -قلیپور ،رحمت الله ( )1387تصمیمگیــری ســازمانی و خطمشــیگذاری عمومــی ،چاپ اول ،تهران:انتشارات سمت.
 -کچوئیان ،حسین ( ،)1387هستها و بایدهای هویت ما ،در :ماهنامه زمانه ،شماره  67و.68 -محمدپور دهکردی ،سیما ( ،)1391کرامــت انســان از دیــدگاه مالصــدرا و کانــت (مبانــی معرفـتشــناختی و وجودشــناختی) ،قم :مؤسسه بوستان کتاب.
- -مددپور ،محمد ( ،)1387حکمــت انســی و زیباییشناســی عرفانــی هنــر اســامی ،چاپ سوم ،تهران:
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انتشارات سوره مهر.
 -معززینیا ،حسین ( ،)1385آیینهسانی در برابر واقعیت ،در :مجله خردنامه همشهری ،شماره .6 -موسوی ،سیدرضی ( ،)1390حکمــت هنــر :هنــر از منظــر ســنت و مدرنیتــه ،چاپ اول ،قم :صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران ،دانشکده صدا و سیمای قم.
 -نقرهکار ،عبدالحمید ( ،)1387درآمــدی بــر هویت اســامیدر معماری و شهرســازی ،چاپ اول ،تهران:وزارت مسکن و شهرسازی.
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