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چکیده
مســئله»جذابیت« در هــر فرآینــد ارتباطــی، یکی از نخســتین دغدغه  هــای دو ســوی ارتباط، یعنی فرســتنده 

و گیرنــده پیــام اســت. پیامــی   کــه واجــد جذابیــت باشــد، تضمین  کننــده اســتمرار ارتبــاط و شــکل  گیری 

ارتباطــی اثرگــذار خواهــد بــود. هــر دینــی مبتنــی بــر مبانــی اندیشــه  ای خــود، نظــام ارتباطــی خاصــی را 

برمی  گزینــد و به  تبــع آن، شــیوه  ها و اهــداف خــاص در انتقــال پیــام تعییــن می  شــود. از ایــن  رو، ماهیــت 

و الگــوی جذابیــت در پیام  رســانی در هــر نظــام ارتباطــی، متفــاوت اســت و بســته بــه مبانــی اندیشــه  ای آن 

می  تــوان تبییــن کــرد.در مقالــه حاضــر تــاش شــده اســت به  مــدد 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 

اســامی   بازســازی   شــده اســت. هنرمنــد، اثــر هنــری و مخاطــب، ســه عنصــر محوری ایــن الگو هســتند.

نتایــج پژوهــش، حاکــی از آن اســت کــه ماهیــت جذابیــت، وصــول بــه زیبایــی و ادراک آن اســت، بنابرایــن 

امــری متغیــر و دارای مراتــب متفــاوت اســت. به  طــور خــاص در پیام  رســانی هنــریـ  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، به  میزانــی کــه بتوانــد 

زیبایــی حاصــل از اثــر هنــری را ادراک کنــد، لــذت بیشــتری خواهــد بــرد و در   نتیجــه، پیــام بــرای او جذاب 

خواهــد بــود. در ایــن میــان، نــوع مدینــه، اعــم از فاضلــه یــا غیرفاضلــه، یکــی از علــل مهــم زمینه  ســاز در 

چگونگــی و نــوع خلــق اثــر هنــری و ادراک آن اســت.

ــب  ــه، مرات ــر فاضل ــه و غی ــه فاضل ــی، مدین ــری ـ دین ــانی هن ــت، پیام  رس ــا: جذابی کلیدواژهه
نفس  انســانی.
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1. مقدمه
ــام  ــتنده پی ــر فرس ــرای ه ــئله ب ــن مس ــی محوری  تری ــد ارتباط ــر فرآین ــت، در ه ــئله جذابی مس

اســت؛ چراکــه ادراک پیــام و جــذب مخاطــب، نقطــه آغازیــن در هــر فرآینــد ارتباطــی و تعییــن 

کننــده میــزان اســتمرار آن اســت. ضمــن آنکــه در ارتبــاط نیــز گیرنــده پیــام، همــواره بــه دنبــال 

پیامــی جــذاب و لذت  بخــش اســت. ایــن امــر بــه خوبــی ضــرورت تبییــن چیســتی و ماهیــت 

ــد. ــکار می  کن ــذار را آش ــق و اثر  گ ــی موف ــوی ارتباط ــه الگ ــول ب ــرای وص ــت، ب جذابی

ــام خــود، از نظــام ارتباطــی  ــال پی ــا انســان  ها و انتق ــاط ب ــراری ارتب ــی به  منظــور برق هــر دین

ــه  ــر اســاس آن، تولیــد و مبادل ــرد؛ مبانــی خاصــی کــه ب یــش بهــره می  ب مبتنــی برمبانــی خو

ــر  ــامی، هن ــت اس ــر حکم ــام، از منظ ــی ع ــاض،1386 :339(. در نگاه ــد )فی ــا رخ می  ده معن

ــیئی  ــق ش ــر و خل ــی ام ــن ـ تجل ــام دی ــال پی ــذار در انتق ــر گ ــیوه  های اث ــی از ش ــه یک به  مثاب

ــش  ی ــب خو ــری مخاط ــر هن ــوس، اث ــذر ادراک محس ــد از رهگ ــه می  توان ــت ک ــل اس جمی

ــگاه  ــن ن ــی، 1358: 43-52(. ای ــاند )جوادی  آمل ــول برس ــای معق ــی از زیبایی  ه ــی متعال ــه ادراک را ب

بــی  ــه خو ــه، ب ــا رویکرد  هــای رایــج هنــری در عصــر مدرنیت ــر، در مقایســه ب ــه هن متعالــی ب

ــدرن،  ــری م ــار هن ــب آث ــرا غال ــد؛ زی ــکار می  کن ــوی آن را آش ــز الگ ــت و نی ــز ماهی تمای

ــه  ــتی ب ــان و امانیس ــه جه ــکوالر ب ــگاه س ــه ن ــه و غلب ــه  ای مدرنیت ــی اندیش ــر مبان ــی ب مبتن

انســان، دیگــر دغدغــه و تعهــدی بــه زیبایی  هــای حقیقــی و معقــول در آثــار خــود ندارنــد، 

ــای  ــای هواه ــش از ارض ــئولیتی بی ــد، مس یته هنرمن بژ  کتیو ــو ــراردادن س ــور ق ــا مح ــه ب بلک

ــر  ــد. تغیی ــف نمی  کنن ــود تعری ــرای خ ــوس ب ــای محس ــه زیبایی  ه ــن ب ــانی و پرداخت نفس

ــورهای  ــه کش ــدرن ب ــری م ــای هن ــئله ورود پدیدار  ه ــه مس ــه ب ــر، توج ــه هن ــده ب ــگاه یاد  ش ن

ــی  ــای مبان ــا و تناقض  ه ــل در تفاوت  ه ــار تأم ــا، در کن ــه آنه ــزون ب ــال روز  اف ــلمان و اقب مس

ــدف  ــا ه ــام ب ــی اس ــی متعال ــی در مبان ــرورت بازاندیش ــه، ض ــام و مدرنیت ــه ای اس اندیش

ــن راســتا،  ــان می  ســازد. در ای ــری مطلــوب از هنرهــای مــدرن را بیــش از پیــش نمای بهره  گی

پژوهــش حاضــر بــا گزینــش مبنــای حکمــت اســامی   خاصــه حکمــت صدرایــی و به  مــدد 

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 پیام  رســانی 

ــخ  ــی پاس ــت در پ ــور، در گام نخس ــود. بدین  منظ ــد ب ــری خواه ــان هن ــق بی ــی از طری دین

بــه ایــن پرســش هســتیم کــه در عالــم حکمــت اســامی، جذابیــت بــه چــه معناســت؟ در 
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ــی  ــد ارتباط ــذب در فرآین ــا ج ــیم ت ــش اول، می  کوش ــخ پرس ــن پاس ــذر یافت گام دوم، از رهگ

ــم. ــن کنی ــر اســامی   را تبیی ــم حکمــت هن ــی در عال ــری دین ــر هن ــق و ادراک اث خل

2. چارچوب مفهومی

الف( الگو
ــات و مجموعــه  ای از عناصــری اســت کــه دریــک  ــای واقیعّی الگــو، برداشــتی انتزاعــی از دنی

ــه از  ــام ک ــن نظ ــور, 1387 :36(. ای ــتند )قلی  پ ــل هس ــر در تعام ــا یکدیگ ــخص ب ــوب مش چارچ

ــن و  ــن، تبیی ــژه در حــوزه تدوی ــی وی ــا از نظمــی منطقــی برخــوردار اســت، ظرفیت ــا بن ــا ت مبن

یــز دارد. بدین  ســان الگــو، بازســازی و خاصــه  ای از واقعیــات اســت کــه بــا در برداشــتن  تجو

ویژگی  هــای اصلــی آن شــناخت مــا از واقعّیــت مــورد نظــر را تســهیل می  کنــد )قلــی پــور, 1387: 

36(. بــر ایــن اســاس، بــرای دســتیابی الگــوی مطلــوب، نخســت بــه تبییــن ماهیــت جذابیــت 

ــر  ــپس تأثی ــم و س ــت می  پردازی ــوی جذابی ــی الگ ــه مبان ــامی، به  مثاب ــت اس ــر حکم ــی ب مبتن

ــم. ــی می  کنی ــا را بررس ــط آنه ــر و رواب ــه عناص ــده در الی ــی یاد  ش مبان

ب( پیام رسانی هنریـ  دینی 
ــکل  ــتر آن ش ــی و در بس ــر مبان ــی ب ــه مبتن ــانی  ای ک ــی پیام  رس ــری، یعن ــی ـ هن ــانی دین پیام  رس

ــات  ــی از تجلی ــر، یک ــری را دارد. هن ــان هن ــق بی ــن از طری ــام دی ــانش پی ــد رس ــرد و قص می  گی

زیبایــی اســت کــه به  واســطه شــهود باطنــی هنرمنــد و بــه مــدد قــوه خیــال وی، در قالــب امــر 

ــود. ــی می  ش ــت، متجل ــری اس ــر هن ــان اث ــه هم ــوس ک محس

ــت  ــوس اس ــر محس ــب ام ــال در قال ــطه خی ــول به  واس ــر معق ــان ام ــامی، بی ــر اس ــت هن غای

)جوادی  آملــی،1388: 109( کــه به  گونــه  ای مخاطــب را از دنیــای موجــود، بکنــد و بــه دنیــای مطلــوب 

ــه  ــه  ای ک ــی جامع ــتر فرهنگ ــی و بس ــیر انفس ــد، س ــن فرآین ــری،1390: 122(. در ای ــرد )صفایی  حائ بب

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، جامعــه  ای اســت کــه بــه 

ســبب اجتمــاع و اقبــال افــراد آن بــه معانــی و زیبایی  هــای عقانــی، از  نظــام معنایــی عقانــی 

برخــوردار اســت. در نقطــه مقابــل، در مدینــه غیرفاضلــه بــا فاصله  گرفتــن از نظــام عقانــی، بــه 

نســبت اقبــال افــراد جامعــه، وهــم، خیــال و حــس حکم  فرمایــی می  کنــد )پارســانیا، 1390،الــف :177 
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ـ179 (. بــر همیــن اســاس چه  بســا یــک اثــر هنــری بــرای مخاطبــان یــک جامعــه، زیبــا و جــذاب 

قلمــداد شــود و در جامعــه  ای دیگــر بالعکــس باشــد.

فرآینــد ارتباطــی پیام  رســانی هنــری   دینــی، شــامل ســه عنصــر اصلــی هنرمنــد، اثــر هنــری و 

ــام  مخاطــب اســت. هم  چنیــن ماهیــت جذابییــت و تبییــن فرآینــد جــذب و انجــذاب در پی

رســانی هنــری، بســته بــه تبییــن صحیــح و دقیــق نقــش، نســبت و چگونگــی ارتبــاط عناصــر 

یــاد شــده اســت.

ــی  ــا مبتن ــت. تحلیل  ه ــام« اس ــن »اس ــن مبی ــاص دی ــن به  طورخ ــور از دی ــه منظ ــن مقال »در ای
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، 

متجلی    کننــده مرتبــه  ای از جمــال الهی  انــد )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 

ــه قــدر طلــب و پذیرندگــی و  ــز، ب ــه هــر چی ــوده و ب ــی کم  وکاســت ب ــغ و ب َدِهــش و عطایــش بی  دری

صفــای باطنــش، هســتی، کمــال و زیبایــی می  بخشــد )تاجیــک و حســینی قلعــه بهمــن، 1391: 168(. بدین  ســان 

مرتبــه زیبایــی هــر موجــودی، بــه بهره  منــدی از کمــال اســت کــه الیــق آن اســت.

ــودات  ــی در موج ــه   وصف ــوی، به  مثاب ــه ماه ــودی ن ــری وج ــوان ام ــی به  عن ــع، زیبای در واق

ــت و  ــم اس ــذت، درک مائ ــت. ل ــده اس ــرای درک  کنن ــذت ب ــب ل ــه درک آن، موج ــت ک اس

ــت  ــن  رو، حقیق ــردد. از ای ــاز می  گ ــال آن ب ــنخیت و کم ــه س ــدرک، ب ــا ذات م ــت ب مائم

جمــال، همــان کمــال وجــودی اســت. به  عبــارت 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 

ــا هدفمنــدی او هماهنــگ باشــد و بدین  ترتیــب، چیــزی کــه بــه کمــال هســتی  درونــی  اش ب

برمی  گــردد، جمــال حقیقــی اســت )جوادی  آملــی 1385: 47(.

ــروت و عــزت  ــد گفــت رحمــت بی  کــران الهــی، جب ــا وجــود انســانی بای ــی ب در نســبت زیبای

خداونــد و اســمای حســنایی کــه ظاهــر و باطــن همــه امــور و آغــاز و انجــام همــه اشــیا را پــر 

ــوب همــه  ــد. مطلــوب و محب ــور آن بهــره می  گیرن ــد و وجــه الهــی کــه همــه اشــیاء از ن کرده  ان
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ــه ایــن حقیقــت اذعــان کــرده و در طریــق او گام  ــان کــه ب انسان  هاســت. همــه افــراد اعــم از آن

برداشــته  اند و یــا افــرادی کــه بــه ظاهــر انــکار کــرده و در طریــق باطــل گام نهاده  انــد، در همــه 

احــوال تشــنه رســیدن بــه او هســتند )پارســانیا 1389: 149و150(. زیبایــی فی  نفســه جاذبــه دارد و آدمــی 

ــه  ــت، ب ــاس، »جذابی ــن اس ــت. برای ــول و ادراک آن اس ــی وص ــته، در پ ــا نا  خواس ــته ی   خواس

معنــای وصــول بــه زیبایــی و ادراک آن اســت«. بــا این  حــال فهــم جامــع مفهــوم جذابیــت، در 

گــرو توجــه بــه تمــام ابعــاد نظــام معرفتــی صدرایــی )هستی  شناســی، معرفت  شناســی و زیبایی  شناســی ( و 

ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر اســت.

ــان،  ــم، انس
َ
ــه عال ــی ب ــب صدرای ــی مکت ــکیکی و مراتب ــگاه تش ــر ن ــی ب ــت مبتن ــوم جذابی مفه

ــم، ســاحت  های ســه  گانه 
َ
ک ودارای مراتــب اســت. عال

ٌ
ادراک و زیبایــی، مفهومــی مشــک

حــس، خیــال و عقــل دارد )خســروپناه، پناهــی آزاد، 1388(. زیبایــی نیــز دارای مراتــب ســه  گانه زیبایــی 

حســی، خیالــی و عقلــی اســت. وجــود انســانی منطبــق بــر ســاحت  های ســه  گانه عالــم، دارای 

ــه ادراک  ــه مرتب ــه س ــد ب ــع آن، می  توان ــت و به  تب ــول اس ــی و معق ــی، خیال ــاحت حس ــه س س

حســی، خیالــی و عقلــی دســت یابــد. آدمــی توانایــی ادراک زیبایــی حســی، خیالــی و معقــول 

ــم(،  ــا اَلَ ــذت )ی ــی را دارد. ل ــی و عقل ــی، خیال ــای حس ــه لذت  ه ــیدن ب ــکان رس ــال آن ام و به  دنب

در واقــع نمــود و اثــری از میــزان جذابیــت زیبایــی در نــزد فــرد اســت کــه وابســته بــه ســاختار 

مراتبــِی نفــس انســانی اســت.

ــب  ــبب ترکی ــه به  س ــت ک ــکک اس ــودی مش ــا وج ــانی ب ــی، انس ــان صدرای ــع انس در واق

اتحــادی بــا نفــس )محمدپــور دهکــردی،1391: 89( و در غالــب حرکــت جوهــری، توانایــی تبــدل 

از نفــس نباتــی بــه حیوانــی و انســانی را دارد. ایــن تبــدل و صیــرورت، به  گونــه لبــس فــوق 

ــف: 357(. ــی، 1386 ال ــت )جوادی  آمل ــس اس لب

ــی  ــر نقش ــن ام ــود. ای ــظ می  ش ــین حف ــای پیش ــورت، صورت  ه ــر ص ــه ه ــا افاض ــن  رو، ب از ای

ــر  ــاس ام ــانی را دارد. براس ــف انس ــوس مختل ــرای نف ــت ب ــی و جذابی ــی در ادراک زیبای حیات

ــی  ــی، حیوان ــف )نبات ــاحت  های مختل ــد س ــودی واج ــه، وج ــر لحظ ــی در ه ــود آدم ــده وج یاد  ش

و انســانی( اســت کــه فعال  بــودن یــا شــدن هــر ســاحت وجــودی، بســته بــه ســیر انفســی فــرد و 

ــده دارد. ــت مع ــه عل ــه به  مثاب ــی جامع ــتر فرهنگ بس

در مرتبــه نفــس نباتــی، نفــس، دارای قــوای تحریکــی غاذیــه، مولــده و منمیــه اســت 

ــی  ــد نهــال، هــدف و همّت ــی«دارد، مانن ــات نبات )صدرالمتالهیــن، 1401 ق 78ـ 80( انســانی کــه »حی
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جــز تغذیــه و نمــّو خــوب بدنــی و نــو پوشــیدن نــدارد. چنیــن فــردی گرچــه دارای ادراک غــذا 

ــت؛  ــره اس ــاه بی  به ــام و ج ــی، مق ــای اجتماع ــه گرایش  ه ــر گون ــی از ه ــت، ول ــی اس و فربه

ــودی  ــردی، وج ــن ف ــع چنی ــارف )جــوادی آملــی 1388: ج9 :587(. در واق ــوم و مع ــه عل ــد ب ــه رس چ

انســان اســت کــه مرتبــه نفــس نباتــی  اش را نفــس حیوانــیِ  فعــال مدیریــت می  کنــد و تنهــا قــادر 

ــامیدن،  ــوردن، آش ــد خ ــی از آن مانن ــای ناش ــز لذت  ه ــوس و نی ــای محس ــه ادراک زیبایی  ه ب

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، 1396: 192 ـ194( و قــوای تحریکــی شــهویه و 

غضبیــه )حســن  زاده آملــی،1365 :114و115(و حــب و بغــض بــه شــکل »عاطفــه« طــرح می  شــود.

ــور حرکتــی انســان در مراتــب مختلــف انســانی، متفــاوت و دارای شــدت  ــه موت محبــت به  مثاب

ــد  ــت در ح ــن محب ــد، ای ــی بمان ــودن باق ــه حیوان  ب ــان در مرتب ــه انس ــت. چنان  چ ــف اس و ضع

ــی1384 :271 ( ــد )جوادی  آمل ــور می  یاب ــه« ظه ــام »عاطف ــا ن ــهوت و ب ش

در واقــع، اگــر در وجــود فــردی، مرتبــه نفــس حیوانــی فعــال باشــد، قــوای ادراکــی و تحریکــی، او 

ــی ســوق مــی  ــا مدیریــت نفــس حیوان ــه ســوی جاذبه  هــای محســوس، وهمــی و خیالــی ب را ب

دهــد. غلبــه نفــس حیوانــی در وجــود انســان و فعال  شــدن آن، ســبب می  شــود کــه عقــل نیــز زیــر 

ســیطره نفــس حیوانــی قــرار بگیــرد و بــه اســتخدام گرفتــه شــود. به  میزانــی کــه نفــس حیوانــی بــر 

عقــل و نفــس انســانی غلبــه داشــته باشــد، فــرد از ادراک زیبایی  هــای معقــول محــروم مــی مانــد 

ــب  ــی و ح ــای اخاق ــش رذیلت  ه ــود. پیدای ــیده می  ش ــوس کش ــای محس ــمت زیبایی  ه ــه س و ب

ت و 
ّ

ــد ــت. ش ــانی اس ــس انس ــه از نف ــن مرتب ــودن ای ــبب فعال  ب ــه س ــی از آن، ب ــای ناش و بغض  ه

ــرد و بســتر فرهنگــی جامعــه اســت. چــه بســا  ــه ســیر انفســی ف ضعــف ایــن رذیلت  هــا بســته ب

ــر صورت  هــای محســوس، وهمــی  ــه نظــام معنایــی، مبتنــی و ب ــال مــردم یــک جامعــه ب کــه اقب

ــت  ــوان عل ــه عن ــه ب ــه غیر  فاضل ــه مدین ــان، غلب ــر بی ــه دیگ ــا و ب ــه آنه ــت  دادن ب ــی و اصال و خیال

ــود و او را  ــی می  ش ــای حیوان ــرد در لذت  ه ــزون ف ــدن روزاف ــبب غرق  ش ــاز، س ــده و زمینه  س مع

دچــار نوعــی خــود فراموشــی می  کنــد. چنیــن فــردی محبوب  هایــش »کاذب« )پارســانیا،1389: 132( و 

عشــق  هایش زودگــذر و مقطعــی )امامی  جمعــه، 1388: 109ـ 112( و از نــوع عشــق اصغــر حیوانــی اســت 

ــراری  اش  ــه بی  ق ــوند و ب ــش می  ش ــبب نفرت ــا س ــه محبوب  ه ــول ب ــن،1410: 183/7(. وص )صدرالمتالهی

ــد )پارســانیا،1389: 139(. ــر را نمی  دان ــن ام ــبب ای ــران، س ــرگردان و حی ــد و او س می  افزای
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اگــر حرکــت فــرد بــه ســمت اضــال مســتمر باشــد، بــه غلبــه تــام نفــس حیوانــی می  انجامــد 

و چنیــن کســانی همان  هــا هســتند کــه قــرآن دربــاره آنهــا می  فرمایــد: اولِئــَک.َکاالُنعــاِم.بَــل.

 )اعــراف:179(. ُهم.أَضــلَّ
درنده  تــر  درنــده  ای،  حیــوان  هــر  از  و  بهیمه  تــر  بهیمــه  ای،  هــر  از  انســانی  چنیــن 

ــا  ــت  ؛ ام ــم اس ــال و وه ــس، خی ــرف ح ــات، ص ــی حیوان ــرمایه درندگ ــرا س ــت؛ زی اس

)جــوادی - انســان به  واســطه داشــتن عقــل، عقــل خــود را در خدمــت بهیمه  شــدن قــرار می  دهــد 

)همــان،  می  شــود  او  الفصــول  فصــل  و  اخیــر  فصــل  شــیطنت،  و   )146 /5  :1389 آملــی، 

ــه  ــت، بلک ــرگ نیس ــرگ و ده گ ــک گ ــه کار ی ــد ک ــی می  زن ــه کارهای ــت ب ــان دس 198/19( بدین  س

.)435 /8  :1388 ــی، ــوادی آمل )ج ــت  ــده اس ــده ش ــرگ و درن ــه گ ــت ک ــانی اس کار انس

ــای  ــه زیبایی  ه ــتند ک ــل هس ــل باط ــان اه ــرادی هم ــن اف ــی، چنی ــق قرآن ــاس منط براس

معقــول و پیام  هــای مبتنــی بــر حــق، نــه تنهــا برایشــان جاذبــه  ای نــدارد، بلکــه بــه لحــاظ 

.خســارا )اســرا:82( و از منظــر  معرفتــی، ســبب اضــال بیشــتر آنــان َوالَیزیــُد.الّظالِمیــَن.إالَّ

ــن.اال. ــوُب.الّذی تٌ..ُقُل ــمُازَّ ــَدُه.اًش ــَر.اهللُ.وح ــت: َو.ِإذا.ُذِک ــمئز  کننده اس زیبایی  شناختی،مش

ُیوِمنــَون.بااَلخــرة )زمــر: 45(. 
ــدرت را دارد  ــن ق ــازد و ای ــودش را بس ــد خ ــانی می  توان ــر انس ــی، ه ــت صدرای ــاس حکم براس

کــه بــه اشــکال مختلــف، خــودش را محقــق ســازد )کچوئیــان،1387: 21( او می  توانــد تکامــل یابــد 

و یــا دچــار انحطــاط گــردد. انســان، نــوع متوســط اســت، یعنــی ماهیتــش بســته نشــده اســت، 

ــد یــک  ــا حرکــت جوهــری می  توان بلکــه ماهیتــش در حاشــیه وجــودش ســاخته می  شــود. او ب

ماهیــت را رهــا کنــد و ماهیــت جدیــدی بگیــرد )پارســانیا، 1390 :ب(. بنابرایــن قــوای نفــس حیوانــی، 

می  تواننــد ذیــل مدیریــت عقــل و نفــس انســانی در  آینــد و بــه مــدد تکامــل مراتــب عقــل نظــری 

ــرد  ــه ف ــی ک ــه میزان ــد. ب ــل کن ــول را قاب ــای معق ــد ادراک زیبایی  ه ــرد می  توان ــی، ف ــل عمل و عق

ــکان ادراک  ــد، ام ــل در  آی ــر عق ــت و تدب ــه مدیری ــود و ب ــا ش ــی ره ــس حیوان ــه نف ــد از غلب بتوان

ــود. ــم می  ش ــش فراه ــر برای ــب متعالی  ت ــذات، در مرات ــی و ل زیبای

ــی، 1386، ب:  ــد )جوادی  آمل ــّری رخ می  نمای ــی و تب
ّ
ــره تول ــه در چه ــن مرحل ــا در ای ــب و بغض  ه ح

394و 395( محبوب  هــا در ایــن مرتبــه، محبوب  هــای صادق  انــد کــه وصــول بــه آنهــا بــرای انســان، 

همــراه بــا قــرار و نشــاط اســت )پارســانیا،1389: 132(. در بدایــت ســلوک، بــا مدیریــت نفــس انســانی، 

ــی و  ــای حقیق ــوی ادراک زیبایی  ه ــه س ــرد ب ــاختن ف ــه رهنمون  س ــازی، وظیف ــای مج محبوب  ه
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وصــول بــه محبــوب صــادق را بــه عهــده می  گیرنــد. )همــان( و ایــن معادلــه بــا مرتبــه عشــق اوســط 

ــع  ــه جمی ــت ک ــناختی اس ــی نشانه  ش ــه، نگاه ــن مرتب ــان در ای ــگاه انس ــه ن ــا ک ــت؛ بدین  معن اس

مظاهــر الهــی و مّمکنــات، برایــش نشــانه و مجــازی )امامی  جمعــه، 1388: 105ـ107( واجــد جذابیــت و 

ــه نســبت ســعه وجــودی اوســت. ــول ب ــه ســوی ادراک زیبایی  هــای معق ــده ب رهنمون  کنن

ــت.  ــی اس ــای اله ــص اولی ــه مخت ــت ک ــر اس ــق اکب ــه عش ــانی، مرحل ــه نفس ــام غلب ــه ت مرحل

ــذب و  ــن  رو، ج ــان(از ای ــت )هم ــا اس ــنخ معن ــورت و از س ــدون ص ــه، ب ــن مرتب ــا در ای زیبایی  ه

ــود.  ــق می  ش ــش محق ــم خوی ــه ات ــه در مرتب جاذب

نتیجــه آن  کــه، نفــوس انســانی در طیــف میــان نفــس نباتــی و انســانیـ  بــا تمــام مراتبــی کــه بــرای 

ــی  ــه مبتن ــی ک ــد؛ طیف ــرار دارن ــد ـ ق ــر ش ــرد و ذک ــرض ک ــوان ف ــوس می  ت ــن نف ــک از ای ــر ی ه

ــه،  ــد. جذابیــت در هــر مرتب ــوان آن را طیــف اهــل حــق و باطــل نامی ــی، می  ت ــات قرآن ــر ادبی ب

ــد،  ــال باش ــانی، فع ــس انس ــه نف ــدام مرتب ــه ک ــر این  ک ــی ب ــت و مبتن ــه اس ــان مرتب ــاص هم خ

زیبایــی خــاص همــان مرتبــه، بــرای فــرد، دارای جاذبــه خواهــد بــود. نفــوس انســانی به  میــزان 

ــر  ــی ب ــای مبتن ــانی، پیام  ه ــس انس ــه نف ــزان غلب ــان، به  می ــر بی ــه دیگ ــق و ب ــه ح ــان ب رب  ش
ُ
ق

ــق و  ــان ح ــف می ــه در طی ــی ک ــود و به  میزان ــد ب ــذاب خواه ــان ج ــول برایش ــای معق زیبایی  ه

ــه  ــی، ب ــه نهای ــته و در مرتب ــی کاس ــای حقان ــه پیام  ه ــوند، از جاذب ــک ش ــل نزدی ــه باط ــل ب باط

ــود.  ــر می  ش ــمئزار منج اش

جدول 1: نسبت مراتب نفوس و جذابیت 

مرتبه جذابیت ادراک نوع مدینه زیبایی مراتب غلبه نفس

جذابیت  های محسوس
لذت  های محسوس

)لذت حیات و رشد(
مدینه غیرفاضله زیبایی محسوس نفس نباتی

جذابیت  های محسوس، 

وهمی و خیالی )غیر اصیل(

لذت  های ناشی از حواس ظاهری و حواس 

باطنی، خاص لذت  های وهمی و خیالی
مدینه غیرفاضله

زیبای محسوس، 

وهمی و خیالی
نفس حیوانی

جذابیت معقول )اصیل(
لذت  های ناشی از ادراک زیبایی  های 

معقول
مدینه فاضله زیبای معقول نفس انسانی
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3. فرآیند جذب و انجذاب در پیام  رسانی هنری ـ دینی
در فرآینــد خلــق و ادراک اثــر هنــری، به  مثابــه پیام  رســانی هنــری ـ دینــی، ســه عنصــر 

ــه امــر جــذاب و مخاطــب  ــر هنــری به  مثاب ــه خالــق امــر جــذاب، اث محــوری هنرمنــد به  مثاب

ــاد  ــر ی ــه عنص ــرد س ــیوه عملک ــه ش ــود. درادام ــرح می  ش ــذاب، مط ــر ج ــدرک ام ــوان م به  عن

ــم. ــی می  کنی ــده را بررس ش

الف(عنصر اول: هنرمند
ــی،  ــه آفرینندگ ــادر ب ــور« ق ــاری« و »مص ــمای »خالق«،»ب ــورداری از اس ــطه برخ ــان به  واس انس

ــرد  ــئت می  گی ــری نش ــش هن ــر و آفرین ــماء، هن ــن اس ــت و از ای ــکل  دهی اس ــری و ش ــب   گ ترکی

)آیت  اللهــی،1380: 33و34( در واقــع خداونــد نفــس انســان را از ســنخ ملکــوت و به  گونــه  ای خلــق کــرده 

کــه قــدرت بــر ابــداع و خلــق صــور دارد؛ اعــم از اینکــه صورت  هــا، عقلــی و آری از مــاده باشــد 

یــا قائــم بــه مــاده )صدرالمتالهیــن،1401 ق: 265 و264(

شــبیه  ترین  و  نزدیک  تریــن  دوست  داشــتنی  ترین،  خلیفة  اللهــی  اش،  به  واســطه  انســان   

ــای  ــور و اقتض ــه فراخ ــه ب ــت ک ــودی اس ــن  رو موج ــت و از ای ــک اس ــب ُمل ــه صاح ــود ب موج

ــن  ــینی قلعه  بهم ــک و حس ــت )تاجی ــد اس ــی بهره  من ــی اله ــات کمال ــام صف ــش، از تم امکانی  بودن

ــی را  ــت و زیبای ــی زیباس ــدای آدم ــت ؛ خ ــی اس ــات اله ــی از صف ــال« یک 1391: 168( »جم

ــه  ــز همچــون آفریننــده و پــروردگار خویــش اســت و ایــن گرایــش ب دوســت دارد و انســان نی

ــرد  ــد ک ــوه خواه ــی  اش جل ــاحت  های زندگ ــه س گاه، در هم ــودآ ــا ناخ ــه ی گاهان ــی، آ زیبای

)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 می  توانــد بــه 

واســطه اثــر هنــری  اش، پرتوهــای جمــال حــق را بــه نظــاره بگــذارد و عهــد ازلــی انســان را بــه 

ــی 1380: 35و36(  ــد. )آیت  الله ــادآوری کن او ی

یکـ  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 بــرای ابــداع اســت )مددپــور،1387: 38-41( هنرمند در 

مقــام حکمــت انســی، اهــل مکاشــفه و مشــاهده اســت )همــان( و حقیقــت به  مثابــه نوعــی معرفــت، در 

عیــن حضــور و شــهود بــرای هنرمنــد مکشــوف می  گــردد. در ایــن میــان، قلــب هنرمنــد، بایــد به  مثابــه 
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راز  دار خزائــن عیــب، آیینــه  دار و جلــوه  گاه حســن و بهــا، حضــرت حــق باشــد )آوینــی،1374: 15(

ــود و  ــع می  ش ــل واق ــال متص ــلوک، در خی ــت س ــد در بدای ــفه  های هنرمن ــاهده  ها و مکاش مش

ــه حیثیتــی کــه حــق  ــه، ب ــان ثابت ــر اعی ــال منفصــل منتقــل می  گــردد و ب ــه عالــم خی به  تدریــج ب

خواهــد، اطــاع می  یابــد )مددپــور،1387: 67( به  عبــارت دیگــر، انســان از آن روی کــه وجــود 

ــا عالــم  ســَیالی دارد، در مــرز مشــترک عالــم معقــول و محســوس ایســتاده اســت؛ از ســویی ب

ــه  ــب عالی ــق را از مرات ــد. او برخــی از حقای ــم شــهادت می  زی ــز در عال ملکــوت و از ســویی نی

ــهادت درک و  ــم ش ــود، از عال ــواس خ ــتفاده از ح ــا اس ــی را ب ــی  دارد و برخ ــت م ــم دریاف
َ
عال

دریافــت می  کنــد. بنابرایــن صورت  هایــی کــه در خیــال هنرمنــد نقــش می  بندنــد، از دو جهــت 

ــم بــر 
َ
یافته  هــای او هســتند: صورت  هایــی کــه بــه شــکل الهــام یــا حــدس، از مبــادی عالیــه عال

ــم  ــی، از عال ــاهده و ادراک حس ــق مش ــه او از طری ــی ک ــده  اند و صورت  های ــه ش ــس او افاض نف

مــادی و ذهــن خــود ایجــاد کــرده اســت )انصاریــان،1385: 236(. حقایــق و صــور کلــی ادراک  شــده 

ــن  ــد و ای ــل می  یابن ــق و تمث ــه، تحق ــور جزئی ــورت ص ــال به  ص ــم خی ــد، در عال ــیله هنرمن به  وس

ــت  ــری اس ــر هن ــب اث ــات و در قال ــی محسوس ــم جزئ ــا در عال ــور آنه ــرای ظه ــه ب ــر، مقدم ام

)اعوانــی،1365: 100و101(. در مرتبــه خیــال متصــل، خیــال بــه دو صــورت ممــدوح و مذمــوم حاصــل 

می  شــود. چگونگــی حصــول خیــال ممــدوح و مذمــوم، بــه نــوع و مرتبــه ســلوکی هنرمنــد و نــوع 

ــال  ــری را در خی ــد، ام ــی هنرمن ــه وقت ــا ک ــت؛ بدین  معن ــته اس ــده، وابس ــه علت  ُمِع ــه به  مثاب مدین

ــد. در  ــا می  کن ــد و گاه خط ــق می  رس ــه ح ــبب آن، گاه ب ــد، به  س ــاهده می  کن ــود مش ــل خ متص

واقــع، امــر مــورد مشــاهده، یــا امــری حقیقــی اســت یــا امــری باطــل. خیــال ممــدوح، از مبــداء 

ــال ممــدوح،  ــال مذمــوم، از مبــدأ نفــس و شــیطان اســت. بنابرایــن، خی رحمــان و ملــک و خی

ــر دنیــوی اســت )مددپــور،1387:  ــر دینــی و خیــال مذمــوم، بســتر شــکل  گیری هن بســتر ظهــور هن

ــع آن،  َب
َ
ــانی و به  ت ــس انس ــه نف ــردن مرتب ــاز فعال  ک ــه، زمینه  س ــان، مدینه  فاضل ــن می 62-64( در ای

مکاشــفه و الهامــات ربانــی و مــدن غیرفاضلــه، زمینه  ســاز فعال  کــردن نفــس حیوانــی یــا نباتــی 

و در نتیجــه، الهامــات شــیطانی اســت.

ــری را به  طــور خــاص در  ــر هن ــی و خلــق اث ــم چگونگــی حصــول صــورت خیال اگــر بخواهی

ادبیــات صدرایــی بررســی کنیــم، بایــد موضــوع را در بحــث »صناعــت« پــی بگیریــم.

صناعــت از دیــدگاه ما  صــدرا، عبــارت اســت از وجــود صــورت مصنــوع در نفــس، 

به صــورت ملکــه راســخی کــه بــدون هیــچ زحمتــی، صورتــی خارجــی از آن صــادر می  شــود 
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)صدرالمتالهیــن،1382: ج1104/2( همچنیــن صناعــت، در برخــی کاربردهــای خــود، بــه فعــل صــادر 

از نفــس، به  واســطه وجــود آن ملکــه راســخ نیــز اطــاق می  شــود )همــان:756( بــه تعبیــر دیگــر، 

صناعــت و هنــر، فعــل صــادر از صانــع نیــز به  شــمار می  آیــد. در ایــن مرحلــه، صانــع )هنرمنــد( 

ــی از  ــروزدادن حرکات ــزار و ُب ــواد، اب ــری م ــه کارگی ــد ب ــر هنــری( نیازمن ــوع )اث ــرای ایجــاد مصن ب

ــری  ــورت اث ــد و ص ــدا می  اندیش ــد ابت ــن هنرمن ــن،1410:ج 17/3( بنابرای ــت )صدرالمتالهی ــود اس خ

ــل  ــد، تخی ــی باش ــی و مکان ــای زمان ــزار و موضوع  ه ــح و اب ــه مصال ــد ب ــه نیازمن را بی  آنک

ــس  ــد. پ ــتگی می  آفرین ــاس خس ــت و احس ــدون حرک ــر را ب ــی آن اث ــورت خیال ــد و ص می کن

از آن، صــورت خیالــی را در هیــوال و بــا زمــان و مکانــی خــاص و بــا حرکــت خــاص خــود، 

بــر موضــوع جســمانی پیــاده می  کنــد )صدرالمتالهیــن،1381: 731/2(، بــه نقــل از )زهیــر انصاریــان( ایــن 

صــورت خیالــی، همــان صورتــی اســت کــه پــس از مدتــی به  عنــوان ملکــه آن هنــر، در نفــس 

ــان،1385: 233( ــود )انصاری ــی می  ش ــای خارج ــع صورت  ه ــأ و منب ــدد و منش ــش می  بن ــد نق هنرمن

ــی  ــه کل ــری را در دو مرحل ــر هن ــق اث ــد خل ــوان فرآین ــد، می  ت ــان ش ــه بی ــاس آنچ براس

ــود  ــه، خ ــت.این مرحل ــس اس ــی نف ــی و خیال ــد ذهن ــه اول، فرآین ــد: مرحل ــور ش متص

ــای  ــل و ادراک زیبایی ه ــال متص ــاحت خی ــور در س ــد حض ــود مانن ــی می  ش ــامل مراتب ش

حســی کــه زمینه  ســاز صعــود هنرمنــد بــه خیــال منفصــل و ســپس عالــم حقایــق عقانــی 

ــت.  ــری اس ــل نظ ــیطره عق ــت س ــه، تح ــن مرحل ــت. ای ــی اس ــای عقان و ادراک زیبایی  ه

مرحلــه دوم، فعــل هنــری اســت کــه در ایــن مرحلــه، هنرمنــد بــا اثرپذیــری از مرحلــه اول، 

ــی  ــای خیال ــطه صورت ه ــش، به  واس ی ــول خو ــات معق ــوس  کردن الهام ــه محس ــدام ب اق

ــل  ــای عق ــوان از کارکرده ــه را می  ت ــن مرحل ــه ای ــد ک ــری( می  کن ــوس )اثرهن ــب محس در قال

ــت. ــی دانس عمل

نتیجــه آنکــه به  میزانــی کــه هنرمنــد بتوانــد از مرتبــه غلبــه نفــس نباتــی و حیوانــی، بــه مرحلــه 

ــال  ــل، خی ــدوح متص ــال مم ــه خی ــه مرتب ــد ب ــود، می  توان ــک ش ــانی نزدی ــس انس ــه نف غلب

منفصــل برســد و در جاذبــه ادراک زیبایی  هــای معقــول قــرار بگیــرد. میــزان جاذبــه اثــر هنــری، 

بســته بــه میــزان توانگــری و قــّوت عقــل عملــی هنرمنــد، در بیانگــری زیبایــی معقــول ادراک 

شــده، در قالــب امــر محســوس هنــری خواهــد بــود.
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جدول 2: نسبت مراتب نفوس هنرمند و جذابیت اثر هنری

نوع جذابیت اثر هنری منشأ هنر نوع مدینه مرتبه نفس فعال

اثر هنری واجد جذابیت  های 
محسوس و غیر  اصیل )هنر خنثی 

یا مذموم (

منشاء هنرهای طبیعت ـ گرا
)فرمالیستی وناتورالیستی ( مدینه غیر  فاضله نفس نباتی

اثر هنری واجد جذابیت  های 
محسوس و غیر اصیل )هنر حنثی 

یا مذموم(

منشاء آثاری با گرایش  هایی از 
غرایض حیوانی )خشونت، سکس 

و وحشت(

مدینه غیر  فاضله نفس حیوانی

اثر هنری واجد جذابیت  های 
عقالنی و اصیل )هنر ممدوح(

منشاء انواع هنرهای عقالنی و 
روحانی، به نسبت سعه  وجودی 

هنرمند

مدینه  فاضله نفس انسانی

ب( عنصر دوم: اثر هنری
نــوع نــگاه هستی  شــناختی، انسان  شــناختی و معرفت  شــناختی هنرمنــد، تعیین  کننــده نــوع 

ــا ویژگی  هــای مشــخص  ــار هنــری ب رویکــرد زیبا  شــناختی خــاص و در نتیجــه، شــکل  گیری آث

ــری  ــاوت، از یک  س ــای متف ــد در قالب  ه ــامی، هرچن ــری اس ــار هن ــع، آث ــود. در واق ــد ب خواه

ویژگی  هــای واحــد ـ در مراتــب متفــاوت ـ برخــوردار خواهنــد بــود، در ایــن بخــش تــاش مــی 

ــود. ــان ش ــامی   بی ــر اس ــر هن ــت اث ــای جذابی ــه مولفه  ه ــا به  مثاب ــن مولفه  ه ــی از ای ــود، برخ ش

یکـ  نگرش آیه  ایـ  تسبیحی

ــا  ــد، ب ــری هنرمن ــطه کار هن ــه به  واس ــت ک ــی اس ــر روحان ــک ام ــی، ی ــامی، زیبای ــر اس در هن

بیــان تمثیلــی او در اثــرش ظهــور می  کنــد )اقبالــی،1385: 20و21( در واقــع زیبایــی یــک اثــر هنــری، 

ــزی،1388: 10و11(. از  ــود دارد )پروی ــر خ ــا غی ــود ی ــی، برخ ــه آن ش ــت ک ــودی اس ــی و نم خود  نمای

منظــر حکمــت هنــر اســامی، اثــر هنــری، آیــه و تجلــی  ای از جمــال مطلــق و یــاد  آور آیه  گــی 

ــت. ــبیح  گویی اوس ــز تس ــتی و نی ــم هس عال

ــتی،  ــه هس ــگاه ب ــیوه ن ــکه و دو ش ــک س ــه دو روی ی ــبیحی، به  مثاب ــه  ای و نگرش  تس ــرش آی نگ

ــرآن،  ــات ق ــت. آی ــد اس ــرای هنرمن ــرور ب ــی و قرب  پ ــمی قدس ــای تجس ــاد فض ــاز ایج زمینه  س
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تجلــی متقنــی از دعــوت مخاطبانــش بــه نگــرش آیــه  ای بــه پدیده  هاســت : َفاْنُظــْر.ِإلــی.آثــاِر.

ــه  ــگاه ب ــی از ایــن دســت، ن ــَد.َمْوِتهــا )ر.ک : روم /50( در آیات ــِی.ااْلُْرَض.بَْع ــَف.ُیْح ــِت.اهلِل.َکْی َرْحَم
ــت. در  ــی اس ــق معان ــه عم ــفر ب ــروع س ــرای ش ــتانه  ای ب ــانه و آس ــک نش ــه ی ــده، به  مثاب ــک پدی ی

ــد  ــداوم می یاب ــی ت ــا معنا  شناس ــی ت ــی و چیستی  شناس ــذر از هستی  شناس ــا گ ــری، ب ــع آیه  نگ واق

ــامی،  ــر اس ــان، هن ــد. بدین  س ــا را در  یاب ــام آنه ــا پی ــد ت ــت می  یاب ــا دس ــد پدیده  ه ــه مقص و ب

مکاشــفه  ای تصویــری بــا هــدف بیــان حقیقــت مــاورای واقــع اســت. طبیــت و هــر گونــه واقعیتــی 

ــی  ــه محمل ــت ـ ن ــتانه حرک ــه آس ــار دارد و به  مثاب ــود و اعتب ــا، وج ــه  ای از واقعیت  ه ــوان روّی به عن

ــان شــکلی اســت کــه  ــه، آن  چن ــرم آیه  نگران ــن مســیر، ف ــد اســت. در ای ــرای غرق  شــدن ـ هنرمن ب

تــاش می شــود واقعیــت وجــودی و تصویــر شــکلـ  خــواه تصویــر، خیالــی وتمثیلــی باشــد خــواه 

ــتعایی،  ــر اس ــود. در هن ــق ش ــی آن تطبی ــی و حقیق ــای ماورای ــا معن ــه ـ ب ــی و طبیعت  گرایان واقع

طیــف وراء واقــع مــواردی چــون راز  هــای وجــود، ســنت  ها و قوانیــن، رازهــای شــفاف از مشــیت و 

تقدیــر الهــی، مســیر مــرگ و حیــات و معــاد اســت کــه هریــک از مقام  هــای ایــن طیــف، به  گونــه 

ای تنظیــم شــده  اند کــه بــه یگانــه اعلــی اشــاره دارد و بــه شــهودی سرشــار از وجــد می  انجامــد. 

ــا  ــا معنــای ماورایــی خویــش در رابطــه ب ــه  ای، تــاش در تطابــق تصویــری پدیده  هــا ب نگــرش آی

خداونــد اســت. اگــر نگــرش آیــه  ای، متدلــوژی دیــدن تلقــی شــود، نگــرش تســبیحی، محصــول 

ــیْ..ِء.إالَّ.ُیَســَبُح.بَِحمــَدِه.َو.لِکْنــال. ــنْ.شَ ایــن متدلــوژی و مبتنــی بــر دعوتــی قرآنــی اســت: إنْ.مِ

َتْفَقُهــون.تْســبیَحُهم ):44(. ایــن نــوع نگــرش، نمایــش تصویــری تمامــی زندگــی، بــاور و ســلوک 
پدیده  هــا در فرآینــد نظمــی   کائناتــی و در ارتبــاط بــا خالــق یگانــه اســت. خاموش  تریــن پدیــده 

هــا تــا پرخروش  تریــن آنهــا، وجــود سرشــار از زندگــی و نیــز حرکتــی مــاورای حرکــت عینی  شــان 

ــد: ــوی می  گوی ــه مول ــود. چنان  ک ــب را گش ــوش قل ــم و گ ــد چش ــرای ادراک آن، بای ــه ب ــد ک دارن

          ذکر تسبیحات اجزای نهان                                                  غلغلی افکند اندر آسمان

)ر.ک: رهنمود، 1387: 54-50(

ــروردگار اســت،  ــم را کــه ذات پ ــه مرکــز عال ــر اســامی، غفلت  زداســت و توجــه ب ــن هن بنابرای

ــی  ــری مبتن ــر هن ــکل  گیری اث ــه، ش ــه آنک ــوی،1390: 52(؛ نتیج ــد )موس ــا می  کن ــان  ها احی در انس

برنگــرش آیــه  ای ـ تســبیحی و ظهــور ایــن رویکــرد در اثــر هنــری، از شــاخه  های بنیادیــن هنــر 

ــد، از  ــته باش ــده را داش ــاد ش ــاخصه ی ــر ش ــه بیانگ ــی ک ــامی   به  میزان ــر اس ــت. هن ــامی اس اس

ــود. جذابیــت بیشــتری برخــوردار خواهــد ب
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دوـ  متعالی  بودن صورت و محتوا

ـ تســبیحی در هنــر اســامی اســت کــه  تابعیــت از ســنت، یکــی از نتایــج محور  بــودن نگــرش آیــه  ای 

ــار هنــری آشــکار می  کنــد.  لــزوم متعالی  بــودن صــورت و فــرم را در آث

ــن. ــت: َفَل ــی اس ــت اله ــن ثاب ــت از قوانی ــه و تابعی ــی کلم ــای قرآن ــه معن ــا، ب ــّنت در اینج س

َتِجــَد.لُِســَنِت.و.لـَـن.َتِجــَد.لُِســَنِت.اهلِل.َتحویــال )فاطــر/43(. هرگونــه نــوآوری و ابتــکار در خلــق اثر 
ــین  برانگیز  ــدنی و تحس ــل تأیید  نش ــت، قاب ــن ثاب ــن قوانی ــه ای ــدی ب ــوب پای  بن ــری، در چارچ هن

اســت. بــا ایــن رویکــرد، جریان  هــای غالــب هنــری مــدرن کــه ابــداع و ابتــکار بــا هــر روشــی 

ــز  ــی و نی ــس اله ــن و نوای ــتن قوانی ــا گذاش ــر پ ــی و زی ــبب تجدد  طلب ــه س ــد، ب ــد می  کن را تأیی

ــی،1365 ـ 66: 81 و82(. ــود )اعوان ــرد می  ش ــی، ط ــر و آفریندگ ــن هن قوانی

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 شــمائل  های حضــرت مســیح7 و 

یــا حضــرت مریــم7 در دوران قــرون وســطا و رنســانس، دو شــیوه بیــان متفــاوت در مــورد یــک 

ــی و  ــر دین ــده هن ــی، تداعی  کنن ــه یک ــد. ک ــکار می  کن ــی آش ــه خوب ــد را ب ــی واح ــوع دین موض

ــی اســت. ــه بشــر )همــان( وتن  نمای ــی برتفکــر اومانیســتی و اصالــت  دادن ب دیگــری، مبتن

ــی  ــا متعال ــه تنه ــامی، ن ــت ِاس ــر حکم ــی ب ــری مبتن ــر هن ــق اث ــد خل ــع در فرآین در واق

ــان  ــن بی ــش از ای ــه پی ــه ک ــرا همان  گون ــد؛ زی ــز متعالی  ان ــورت نی ــرم و ص ــه ف ــت، بلک اس

ــب  ــزول او در مرات ــا ن ــت، ب ــده اس ــد ش ــا متح ــا آنه ــد ب ــود هنرمن ــه وج ــی ک ــد، حقایق ش

وجــود، نخســت در مرتبــه خیــال، صورتــی بــدون مــاده می  یابنــد و هنگامــی   کــه هنرمنــد 

ــراه  ــاده هم ــا م ــارج، آن را ب ــم خ ــش آن در عال ــا آفرین ــد، ب ــا می  نه ــس پ ــم ح ــه عال ب

ــی  ــی از دوم ل
ّ
ــی، تمث ــه اول ــد ک ــک حقیقت  ان ــوا ی ــرم و محت ــب ف ــن ترتی ــه ای ــد. ب می کن

ــان،1385: 238و239(. ــت )انصاری اس

ــا قالب  هــای نوظهــور  ــی ب ــر انقــاب اســامی  در رویاروی شــهید آوینــی معتقــد اســت کــه هن

ــی  ــه آن روح و صورت ــرد و ب ــی را می  گی ــر غرب ــاده هن ــب و م ــر، قال ــت ام ــری مــدرن در بدای هن

ــی  ــز م ــی تمای ــر غرب ــز از هن ــب کار نی ــاده و قال ــاظ م ــپس از لح ــید و س ــد بخش ــازه خواه ت

ــب  ــی متناس ــز تغییرات ــای آن نی ــر و قالب  ه ــاده هن ــند در م ــدی، می  کوش ــل بع ــد و در مراح یابن

ــد، واســطه  ــی یــک هنرمن ــد )آوینــی،1374: 104( وقت ــا روح و عهــد خــاص خویــش ایجــاد کنن ب

ــی و  ــای بیان ــد از پیچیدگی  ه ــر بتوان ــد، اگ ــاد نمی  کن ــم ایج ــت عال ــودش و حقیق ــان خ ای می
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موانــع تکنیکــی بگــذرد، بدون  شــک بــه زبانــی جدیــد دســت می  یابــد کــه می  توانــد به  واســطه 

ــی، از  ــد حقیق ــه هنرمن ــدی، به  مثاب ــن هنرمن ــد. چنی ــان کن ــه  اش را بی ــورد عاق ــن م آن، مضامی

مرحلــه کلنجار  رفتــن بــا تکنیــک، گــذر   کــرده و دیگــر فــرم و محتــوا، در وجــودش جــدا از هــم 

ــل  ــد، بلکــه مث ــوا را جــدا در نظــر نمی  گیرن ــرم و محت ــز ف ــداع اثــرش نی ــه اب نیســتند و در مرحل

شــعر حافــظ، همــه آنچــه را کــه دارد، یــک جــا عرضــه می  کنــد و تکنیــک برایــش همــان محتــوا 

ــی کــه  ــوا برایــش همــان تکنیــک اســت )معــززی نیــا 1385: 59(. بدین  ترتیــب، به  میزان اســت و محت

هنرمنــد مســلمان بتوانــد بــه تکنیــک متناســب بــا پیــام دینــی مــورد نظــر خویــش دســت یابــد، 

اثــر هنــری از جذابیــت بیشــتری برخــوردار خواهــد بــود.

سهـ  واقعیت بستر وصول به حقیقت

ــه ســبب محوربــودن  از منظــر بســیاری از اندیشــمندان معتقــد بــه حکمــت هنــر اســامی، ب

ــمبلیک، از  ــان س ــری، بی ــار هن ــی در آث ــر متعال ــی ام ــزوم تجل ــبیحی و ل ــه  ای ـ تس ــرش آی نگ

ــر  ــن در هن ــان نمادی ــر بی ــد ب کی ــا تأ ــارت ب ــال، بوکه ــرای مث ــت. ب ــامی اس ــر اس ــات هن ذاتی

ــل  ــه دلی ــت، ب ــد اس ــد. وی معتق ــر می  دان ــوع هن ــن ن ــت ای ــزو ذات و طبیع ــامی، آن را ج اس

همیــن گرایــش رمــزی، هنــر مقــدس نمی  توانــد طبیعت  گــرا باشــد، بلکــه بایــد طبیعــت الهــی 

ــر مقــدس نمــی  ــه دلیــل همیــن گرایــش رمــزی، هن ــدان صــورت کــه هســتند، ب اشــیاء را ب

ــتند،  ــه هس ــورت ک ــدان ص ــیاء را ب ــی اش ــت اله ــد طبیع ــه بای ــد، بلک ــرا باش ــد طبیعت  گ توان

برمــا کنــد و ایــن بیــان، جــز از طریــق رمــز و ســمبل، بیان  ناپذیــر اســت. کوماراســوامی   نیــز 

ــی را در  ــر قدس ــروعیت هن ــی، مش ــر قدس ــه هن ــه و نماد  پردازان ــان رمز  گون ــاع از بی ــن دف ضم

ــو و  ــی )فیگوراتی ــر متعال ــان از هن ــوع بی ــه دو ن ــت در مقایس ــد اس ــد و معتق ــن می  دان ــان نمادی بی

تجریــدی(، حضــور بی  واســطه در هنــر دینــی، بــه مراتــب معتبرتــر از هنــر فیگوراتیــو )پاکبــاز،1378: 

148( اســت. )رهنمــود،1387 :18-19(؛ زیــرا هنرمنــد مســلمان بــه دلیــل پایبنــدی بــه مبانــی عرفانــی 

ــر  ی ــه تصو ــاده را ب ــم م ــا عال ــدارد ت ــه ن ــچ  گاه عاق ــرعی ـ هی ــت ش ــه ممنوعی ــادی ـ ن و اعتم

ــر  ی ــه تصو ــاده را ب ــم فرام ــم و عوال ــی عال ــای درون ــا الیه  ه ــد ت ــه او می  کوش ــد، بلک بکش

ــت  ــه مأموری ــرا ک ــت؛ چ ــی و ژرف اس ــار از معان ــامی سرش ــر اس ــار هن ــن آث ــد. بنابرای بکش

ــده  ای دارای  ــرگاه پدی ــت. ه ــی و ژرف اس ــه باطن ــن جنب ــری همی ــلمان، تصویرگ ــد مس هنرمن

ــن  ــان ای ــرای بی ــد ب ــز و راز هــم در آن وجــود دارد. هنرمن ــن، رم ــه یقی ژرف و عمــق باشــد، ب
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ــر دینــی، سرشــار از عناصــر نمادیــن  رمــز و رازهــا از نمــاد اســتفاده می  کنــد و از ایــن  رو، هن

اســت. اســتفاده از نقش  هایــی چــون شمســه، خطــوط کوفــی و یــا تأمــل در نمادهــای بــه کار 

ــه در ادبیــات عرفانــی شــاعران، بیان  کننــده ایــن امــر اســت )موســوی،1390: 34-38(. از منظــر  رفت

ایــن اندیشــمندان، اســتفاده از بیــان تجریــدی و نمــاد در هنــر اســامی، به  مثابــه کاربــرد یــک 

عامــت وضعــی و قــراردادی نیســت، بلکــه مبتنــی برنظــام وجــود اســت )اعوانــی، 66-1365: 80-

ــر دینــی، مظهــری از یــک حقیقــت وجــودی اســت کــه در هــر مرتبــه  81(. سمبولیســم در هن

ــه، تجلــی دارد.  ــا همــان مرتب ــم و مناســب ب ــا همــان عال ــق ب ــم، مطاب وجــودی و در هــر عال

ــان:79- ــی )هم ــودی متعال ــت وج ــک حقیق ــزی از ی ــاد و رم ــه نم ــری به  مثاب ــر هن ــان اث بدین  س

ــی  ــی و غیرفان ــرا   زمان ــاحتی ف ــه در س ــت ک ــری اس ــای تصوی ــگفت از رمزه ــی ش 81( و ترکیب

ــه اســت )رهنمــود،1387: 77(. صــورت پذیرفت

عــاوه بــر رویکــرد یاد  شــده کــه بــروز و ظهــور نگــرش آیــه ای ـ تســبیحی را تنهــا در قالــب رمــز 

ــاره  ــز اش ــری نی ــان هن ــری در بی ــای دیگ ــه رویکرده ــوان ب ــد، می  ت ــدی آن می  دان ــان تجری و بی

ــد در  ــه  ای ـ تســبیحی، می  توان ــداری نگــرش آی کــرد کــه معتقــد اســت پیام  رســانی دینــی و پدی

بســتر و به  واســطه امــر عینــی هــم ممکــن شــود.

ــن  ــی ای ــود، ول ــی نمی  ش ــی نف ــه کل ــی ب ــر دین ــتی هن ــا ناتورالیس ــتی ی ــان رئالیس ــب بی بدین  ترتی

ــه در  ــد ک ــان کنن ــکلی بی ــه ش ــی را ب ــم دین ــد مفاهی ــه بتوانن ــتند ک ــق هس ــی موف ــا زمان قالب  ه

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 

اشــارت  کننده نیــز ممکــن اســت همچنیــن شــکل ظاهــری اشــیاء و رویدادهــا بــه ســبب امــکان 

ــه ســاحت  های  ــد؛ چــرا کــه ایــن شــکل ب ــد و معتبرن بیان  کنندگــی ذات حقیقــی اشــیاء، ارجمن

متعــددی از مفاهیــم اشــاره می  کنــد کــه طیــف وســیعی از خــاک تــا افــاک را در بــر می  گیــرد. 

ــوند و  ــل می  ش ــی تبدی ــای خیال ــه صورت  ه ــی ب ــر حس ــت، ظواه ــن حال ــان، در ای ــر بی ــه دیگ ب

ــه  ــرای دســت  یابی ب هنــگام بیــان هنــری، بــدون اینکــه از وجــود آنهــا ســلب واقعیــت شــود. ب

معنــا، در آنهــا تغییــر شــکل انجــام می  گیــرد تــا بتواننــد رمزهــا را بیــان کننــد. )همــان:16-18( آثــار 

هنــری خلــق شــده در نخســتین ســال  های انقــاب اســامی توســط هنرمندانــی ماننــد کاظــم 

چلیپــا و ســید مرتضــی آوینــی نمونه  هایــی از رویکــرد نــام بــرده اســت. در ایــن آثــار، عناصــر 

تجربــی و ملموســی کــه به  واســطه 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 

ــی و  ــکال تجرب ــی  آورد؛ اش ــان در م ــی زم ــای عین ــکال و رویداده ــد اش ــود و آن را در قی می  ش

ــری  ــی )همــان:76-77( و تصویرگ ــه جاودانگ ــز، ب ــان رمز  آمی ــه بی ــان ب ــزان تقربش ــه می ــی ک ملموس

ــد. ــد ش ــر خواهن ــل، نزدیک  ت ــای اصی جذابیت  ه

"Fgurative" بــه 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 و  بیــش، صریــح یــا غیر  صریــح، اشــاراتی بــه صــورت طبیعــی وجــود دارد )پاکبــاز، 1378: 148(.

ــر هنــری به  معنــای جدیــد  ــر مــدرن اســت. یــک اث 1. ایــن امــر بر  خــاف معنــای ســمبل در هن

ــود.  ــی نمی  ش ــری در آن متّجل ــر و باالت ــودی برت ــه وج ــت و مرتب ــع هس ــه در واق ــت ک ــان اس هم

ــک  ــه ی ــت، ن ــی اس ــمبلیزمی   کاذب و خیال ــا س ــدرن، قالب ــری م ــار هن ــود در آث ــم موج سمبلیس

ســمبلیزم وجــودی حقیقــی کــه نمــودار حقایــق وجــودی در علــم الهــی باشــد )اعوانــی، 1365: 81-80(.

چهارـ  تصویرگری مدینه فاضله

باز  کــردن دریچــه  ای از زندگــی مطلــوب به  ســوی مخاطــب، از غایت  هــای هنــر دینــی اســت و 

در راســتای نگــرش آیــه  ای ـ تســبیحی می  تــوان آن را طــرح کــرد.

یــری از زندگــی ایــده  ال و نــه زندگــی موجــود اســت؛  هنــر دینــی در واقــع، تصو

ــا  ــت، ام ــان هس ــود انس ــه در وج ــد ک ــزی باش ــده چی ــد نمایش   دهن ــه بای ــری ک ی تصو

ــای  ــی از راه ه 67(. یک -65  :1390 ــری، ــی حائ )صفای ــت  ــی    اش نیس ــود زندگ ــت موج در واقعی

رســیدن  و  دیگــر  دنیایــی  آفریــدن  چگونگــی  نشــان  دادن  در  جــذاب  و  اثر   گــذار 

یرگــری مدینــه فاضلــه به  مثابــه جامعــه  بــه آن بــا امکانــات واقعــی موجــود، تصو

یرگــری دوگانــه انســان ـ شــیطان  متجلی کننــده زیبایی  هــای حقیقــی، در بســتر تصو

ــت. ــت اس ــا ـ زش ــا زیب و ی

ــگی  ــی همیش ــه در جدال ــر لحظ ــی، در ه ــای حقیق ــه زیبایی  ه ــتیابی ب ــرای دس ــان ب انس

ــه )انشــقاق/6( اســت؛  ــأ.َفمالقی ــَک.َکدح ــی.َربَّ ــه او کاِدُح.إل ــرد ک ــه ســر می  ب و ســخت ب

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

یرگــری هنرمندانــه از فــراز و نشــیب راه و وسوســه  های  امــری روزمــره می  شــود. تصو

از  مراتبــی  ادراک  از  مخاطــب،  میهمان  کــردن  کنــار  در  بــرون،  و  درون  شــیطان های 
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لــذت حضــور در مدینــه فاضلــه، می  توانــد بــرای مخاطبــان غافــل، هشــیار  کننده و 

ــن  ــی از بهتری ــینما یک ــر س ــد. هن ــوق  افزا باش ــته، ش ــالکان خس ــرای س ــده و ب جهت دهن

ــت. ــر اس ــن ام ــق ای ــتای تحق ــا در راس هنره

نکتــه قابــل توجــه آنکــه، در هنــر اســای تجســمی )ماننــد معمــاری(، مضمــون انســان، بــه سرنوشــت 

جامعــه عــدل و اتوپیــای تصویــری گــره می  خــورد و به  صورتــی غیرفیگوراتیــو و شــکل آرمانــی تصویــر 

شــده اســت. بــرای نمونــه، در نقــوش تجریدِی»آبســترِه« هندســی بــر دیواره  هــا یــا گنبدهــای مســاجد، 

ــه  ــی ب ــه  ای انتزاع ــد، به  گون ــوی خداون ــع او به  س ــدون مان ــقانه و ب ــت عاش ــان و حرک ــی انس جاودانگ

ســان برگــی کــه خاصــه و ساده  شــده بتــه ســرکجی ســروگونه اســت، نمایــش داده می  شــود. این انســان 

تجرید  شــده، عیــن بیــان زیبایــی و قــرب بی  غربــت اســت. )رهنمــود،1387: 58(

ج( عنصر سوم: مخاطب
ــام،  ــده پی ــه گیرن ــب به  مثاب ــری، مخاط ــر هن ــطه اث ــی به  واس ــانی دین ــِی پیام  رس ــد ارتباط در فرآین

یکــی از عناصــر اصلــی اســت. هنــر متعالــی اســامی، همان  گونــه کــه بــرای خالــق آن نوعــی 

ــل  ــد تکام ــب، می  توان ــودی مخاط ــه وج ــه مرتب ــته ب ــت، بس ــراه اس ــرورت هم ــدن« و صی »ش

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 آزاد،1388: 195و196( ایــن امــر عاملــی مهــم در 

فرآینــد ادراک زیبایــی اثــر هنــری و انتقــال معنــای مــورد نظــر بــه مخاطــب اســت. تــا آن  جــا کــه 

ــل را مخاطــب به  ســبب وجــود  ــت اصی ــی و جذابی ــری فاخــر و برخــوردار از زیبای چــه بســا اث

ــش، در  ــن بخ ــاس در ای ــن اس ــر ای ــد. ب ــه نمی  کن ــه آن توج ــا ب ــد و ی ــرد می  کن ــع ط ــن موان همی

گام نخســت نســبت نــوع مدینــه و جذابیــت اثــر هنــری را بررســی و در گام بعــد، فرآینــد ادراک 

ــر هنــری را تبییــن می  کنیــم. زیبایــی اث

یکـ  جامعه، فرهنگ و جذابیت اثر هنری

ــی ـ اعــم از  ــواع زیبای ــوع بســتر فرهنگــی آن، از عوامــل مهــم در امــکان ادراک ان جامعــه و ن

ــری واجــد جذابیت  هــای  ــار هن ــه آث ــال او ب ــرای مخاطــب و اقب حســی، خیالــی و معقــول ـ ب

اصیــل یــا غیــر اصیــل اســت. 
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فارابــی جوامــع را بــر اســاس اقبال  شــان بــه نظــام معنایــی مبتنــی بــر عقــل یــا خیــال، وهم و حــس، به 

مدینــه فاضلــه و مــدن غیرفاضلــه تقســیم می  کنــد )پارســانیا، :177-182( مدینــه فاضلــه به مثابــه جامعــه  ای 

کــه افــراد آن دل  بســته بــه نظــام معنایــی معقــول هســتند، واجــد بســتر فرهنگــی متعالــی اســت کــه 

می  تــوان در آن از امــکان ادراک تــام از زیبایی  هــا، لذت  هــا و جذابیت  هــای عقانــی ســخن گفــت. 

به  میزانــی کــه نفــوس انســانی در بســتر چنیــن جامعــه  ای بــه مراتــب عقلــی صعــود کننــد، آثــار هنری 

مبتنــی بــر زیبایــی و جذابیــت اصیــل، مخاطبــان بیشــتری خواهد داشــت.

ــد  ــذب، می  توان ــال غیرمه ــم و خی ــس، وه ــر ح ــی ب ــع مبتن ــه جوام ــه به  مثاب ــدن غیر  فاضل م

ــا  ــری ب ــار هن ــی از آث ــال متفاوت ــرد، اقب ــکل می  گی ــرآن ش ــه ب ــی ک ــام معنای ــوع نظ ــبت ن ــه نس ب

ســبک  های متفــاوت داشــته باشــد. بــرای نمونــه، در مدینــه فاضلــه به  مثابــه بدلــی کاذب از مدینــه 

فاضلــه، در حالــی کــه از ســعادت و آرمان  هــای متعالــی ســخن گفتــه می  شــود، نظــام معنایــی 

ــای  ــه الهه  ه ــال ب ــوع و اقب ــد. رج ــه می  ده ــا را ارائ ــه آرمان  ه ــت  یابی ب ــت از دس ــی نادرس راه

ــال  ــاس، اقب ــن اس ــر ای ــود. ب ــن می  ش ــه  ای ممک ــن مدین ــتر چنی ــطوره  ها، در بس ــاطیری و اس اس

بــه آثــار ادبــی و هنــری را کــه مبتنــی بــر اســطوره  ها شــکل می  گیــرد، در قالــب حاکمیــت نظــام 

ــن کــرد. ــوان تبیی ــاد شــده می  ت ــی ی معنای

ــی  ــع مبتن ــه جوام ــز به  مثاب ــقه نی ــه و فاس ــه، جاهل ــه ضال ــد مدین ــواع آن مانن ــه و ان ــه جاهل مدین

ــواع ســبک  های هنــری بــوده اســت.  ــا وهــم، بســتر فرهنگــی بــرای ظهــور ان برحــس، خیــال ی

ــی در  ــه خوب ــا ب ــه آنه ــردم ب ــال م ــاوت آن و اقب ــبک  های متف ــدرن و س ــر م ــری عص ــار هن آث

ــزه  ــا فعال  کــردن شــهوت و غری ــار هنــری  ای کــه ب ــه جاهلــه تبیین  کردنــی اســت. آث قالــب مدین

ــه  ــتر مدین ــد، در بس ــرار می  دهن ــوت ق ــوت و ناملک ــان را ناس ــته وصل  ش ــش رش ــان خوی مخاطب

ــاکنان  ــر س ــض، از منظ ــب و بغ ــذت و ح ــع آن ل ــی و به  تب ــد. زیبای ــادی دارن ــال زی ــه، اقب جاهل

مدینــه جاهلــه، منحصــر در زیبایی هــا و لذت  هــای حســی و خیالــی بــا محوربــودن شــهوت و 

ن 
ُ

غضــب حیوانــی اســت. در واقــع اگــر فرهنــگ حاکــم، فرهنــگ جاهانــه یــا دیگــر اقســام ُمــد

ــوه 
ّ
غیرفاضلــه باشــد، غرایــز و نیازهــای آدمــی، ذیــل قــوای حیوانــی ســامان می یابنــد و آدمــی ق

ــراه، وی را  ــتخدام می کنــد و قــوه عقلیــه از روی اک ــته  هایش اس ــل خواس عاقلــه را در تحصی

فرمــان می  بــرد و پریشــانی اســت )حســن زاده آملــی،1371: 60( چنیــن پریشــانی  ای، همــان اضطرابــی 

اســت کــه انســاِن متجدد  خــواه بــا دفــن فطــرت و عقــل، در عصــر حاضــر بــدان گرفتــار شــده 

اســت و می  کوشــد بــا ایجــاد غفلــت، بــر ایــن پریشــانی غلبــه کنــد )ســلطانی،1392(. ایــن پریشــانی 
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ــار هنــری خلق  شــده در چنیــن بســتری، به  خوبــی متجلــی خواهــد شــد. عصــر مــدرن و  در آث

آثــار هنــری مــدرن، به  مثابــه یکــی از تجلیــات چنیــن پریشــانی ای اســت کــه بــا فاصله  گرفتــن 

ــان  از ادراک زیبایی  هــای معقــول، در پــی تصویرگــری زیبایی  هــای محســوس و جــذب مخاطب

خویــش مبتنــی بــر جذابیت  هــای صــرف محســوس اســت. بهره  بــردن از جذابیت هــای 

ــاد  ــای ی ــی از جذابیت  ه ــوت  آور برخ ــیقی  های رخ ــرط و موس ــرس مف ــت و ت ــی، وحش جنس

شــده در چنیــن فرهنگــی اســت. در ایــن میــان، مخاطبــان به مثابــه انســان  هایی کــه تشــنه ادراک 

ــای  ــا و جذابیت  ه ــن زیبایی  ه ــزون، چنی ــتباهی روزاف ــت و اش ــد، در غفل ــای حقیقی  ان زیبایی ه

ــی  ــژه تجل ــای وی ــی از محمل  ه ــوان یک ــر، به  عن ــد و هن ــداد می  کنن ــل قلم ــوس را اصی محس

زیبایــی، تبدیــل بــه یکــی از پرمخاطب  تریــن عرصه  هــا بــرای رســیدن بــه آرامــش تبدیــل مــی 

شــود. ایــن آرامــش امــا بــرای انســان خلیفة  اللــه، آرامشــی مقطعــی و زودگــذر خواهــد بــود کــه 

ــز می  شــود. ــرای وابســتگی منفــی مخاطــب نی ــه بســتری ب البت

در پایــان بایســت یــادآور شــد کــه اگرچــه نــوع جامعــه و بســتر فرهنگــی آن، نقــش به  ســزایی در 

نــوع آثــار هنــری تولیــدی و نــوع اقبــال مخاطبــان از آن را دارد. ایــن امــر امــکان ِاعــراض از یــک 

نظــام معنایــی و رجــوع بــه نظــام معنایــی دیگــر بــرای انســان  ها را نفــی نمی  کنــد. ایــن امــر بــه 

ــا  ــت؛ بدین  معن ــدنی اس  فرض  ش
ً

ــا ــاز، کام ــردی فرهنگ  س ــه ف ــد، به  مثاب ــر هنرمن ــژه از منظ وی

کــه چه  بســا یــک اثــر هنــری متعالــی، ســبب بیــداری مخاطــب و اعــراض او از نظــام معنایــی 

غیرمعقولــش شــود.

دوـ  مخاطب و ادراک زیبایی

ادراک زیبایــی اثــر هنــری، به  طورخــاص بــا نوعــی ادراک حســی و علــم حصولــی آغــاز مــی 

شــود. وصــول بــه زیبایــی و حضــور صــورت محســوس آن در نــزد نفــس مخاطــب، شــرط 

هــای تحقــق ادراک زیبایــی اســت )پرویــزی،1388: 13( ایــن حصــول و حضــور چنانچــه بــا لــذت 

ــق  ــه محق ــذب اولی ــداد و ج ــناختی قلم ــد، ادراک زیبا  ش ــراه باش ــب هم ــس مخاط ــرای نف ب

ــر زیبایــی در نفــس مخاطــب ســخن گفــت.  ــوان از تأثی ــه می  ت خواهــد شــد. در ایــن مرتب

اصیل  بــودن یــا غیراصیل  بــودن ایــن جذبــه، در گــرو امــکان ادراک صحیــح زیبایــی و یــا 

مبتاشــدن بــه خطــای ادراکــی در تشــخیص زیبایــی و لــذت توســط مخاطــب اســت؛ چراکــه 

ــه در ادراک  ــّوه دّراک ــی آن، ق ــذت حقیق ــه ل ــت ک ــی هس ــی، کمال ــوای ادراک ــک از ق ــرای هری ب
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ــواه  ــد و خ ــودن آن را درک کن ــس کمال  ب ــواه نف ــی،1365: 114(؛ خ ــن زاده آمل ــت )حس ــال اس آن کم

ــود:  ــل می  ش ــس حاص ــرای نف ــل ب ــه ذی ــه مرتب ــق س ــس از تحق ــی، پ ــذت حقیق ــد. ل درک نکن

گاهــی نفــس از کمال  بــودن آن؛ ســوم.ادراک آن کمــال  اول. حصــول کمــال بــرای نفــس؛ دوم. آ

توســط نفــس )پناهــی آزاد،1388: 179/2( بنابرایــن جذبــه حقیقــی بــرای مخاطــب، بــا تحقــق مراتــب 

ــل، در  ــذت اصی ــق ل ــخن  گفتن از تحق ــه س ــت ک ــی اس ــود. بدیه ــد ب ــن خواه ــده ممک یادش

صورتــی ممکــن خواهــد بــود کــه اثــر هنــری، واجــد جمــال و زیبایــی حقیقــی کــه همــان کمــال 

ــد  ــری، واج ــر هن ــه اث ــی ک ــی، به  میزان ــرد مراتب ــب، در رویک ــد. بدین  ترتی ــت، باش ــودی اس وج

مراتــب زیبایــی باشــد و مخاطــب بســته بــه ســعه وجــودی  اش، قــادر بــه ادراک زیبایــی آن باشــد، 

ــم از  ــه، اع ــگ و مدین ــوع فرهن ــد، ن ــان ش ــه بی ــود. چنان  ک ــد ب ــر خواه ــت متغی ــب جذابی مرات

ــده، یکــی از عوامــل مهــم مراتــب جــذب اســت. ــه علــت ُمِع ــه به  مثاب ــر فاضل ــا غی ــه ی فاضل

صــورت محســوِس حاصــل از رویارویــی بــا اثــر هنــری در نفــس مخاطــب، در صــورت فراهم 

بــودن شــرایط، مبتنــی بــر حرکــت جوهــری نفــس، قابلیــت رشــد و صعــود به  صــورت خیالــی و 

معقــول را دارد. از آنجــا کــه هــر ادراکــی بــا نوعــی اتحــاد میــان ُمــدرِک و َمــدرک همــراه اســت، 

نفــس در صــورت ارتقــای صــورت حســی به  صــورت خیالــی، بــا آن صــورت، متحــد و تبدیــل 

به  خیــال بالفعــل می  شــود و همیــن امــر را در مــورد صــورت عقلــی نیــز می  تــوان طــرح کــرد.

صورت  هــای خیالــی از صورت  هــای حســی و کلیــات معقــول، از صورت  هــای خیالــی، واقعی  تــر 

)انصاریــان، 1385: 239( و لذت  هــا و جذبــه حاصــل از آنــان، شــدیدتر اســت. صــورت حســی اثــر هنــری 

می  توانــد زمینه  ســاز ارتقــای مخاطــب بــر ادراک خیالــی ممــدوح یــا مذمــوم باشــد. خیــال مذمــوم، 

بســتری بــرای فعال  کــردن مرتبــه نفــس حیوانــی و غرق  شــدن مخاطــب در جذابیت  هــای متناســب بــا 

ایــن مرتبــه از نفــس خواهــد بــود. مــدن غیرفاضلــه و آثــار هنــری تولید  شــده در بســتر آن، ماننــد بیشــتر 

آثــار هنــری مــدرن را در چنیــن فضایــی می  تــوان تبییــن کــرد؛ امــا چنانچــه صــورت خیالــی، ممــدوح 

باشــد، می  تــوان زمینه  ســاز ارتقــای مخاطــب خویــش بــه ادراک زیبایی  هــای معقــول و اتحــاد بــا آنهــا 

شــود. از ایــن  رو، علــم حصولــی اولیــه در ادراک اثــر هنــری، در مراحــل بعــد بــه علــم حضــوری نــزد 

مخاطــب و بــه دیگــر بیــان، شــهود زیبایــی منجــر می  شــود. زیبا  شــدن نفــس بــر اثــر اتحــاد با امــر زیبا 

را می  تــوان مرحلــه نهایــی از مراحــل ادراک زیبایــی اثــر هنــری دانســت. لــذت و ابتهــاج حاصل  شــده 

از »تأثیــر زیبایــی«، به  مثابــه مقدمــه در ایــن مرتبــه، بــه زیبا  شــدن مخاطــب منجــر می  شــود. در واقــع 

ــول  ــای معق ــدوح و زیبایی  ه ــی مم ــای خیال ــت. ادراک زیبایی  ه ــی« اس ــدن،»تأثیر ادراک زیبای زیبا  ش
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بــع آن میــزان تعالــی، تکامــل و زیباشــدن مخاطــب، در بســتر فرهنگی مبتنی 
َ
به  واســطه اثــر هنــری و به  ت

بــر نظام  هــای عقایــی ســهل  تر خواهــد بــود. همچنیــن میــزان تعالــی اثــر هنــری، در ارتبــاط تــام بــا 

مرتبــه شــهودی هنرمنــد اســت. زیــرا به  میزانــی 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 ســه  گانه هنرمنــد، اثــر هنــری و مخاطــب، بــه 

مثابــه عناصــر الگــوی جذابیــت و روابــط میــان آنهــا مبتنــی بــر آنچــه بیان شــد، الگــوی جذابیــت در 

پیام  رســانی هنــری ـ دینــی را آشــکار می  کنــد. تصویــر ایــن الگــو در نمــودار آمــده اســت.
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نتیجه  گیری
هــدف از ایــن نوشــتار، تبییــن الگــوی جــذب و انجــذاب در پیام  رســانی هنــری ـ دینــی، مبتنــی 

بــر بازاندیشــی در مبانــی حکمــت اســامی و حکمــت هنــر اســامی   بــود. بــرای رســیدن بــه این 

الگــو، در گام نخســت و مبتنــی بــر مبانــی حکمــت اســامی، تصریــح شــد کــه جذابیــت، بــه 

معنــای وصــول بــه زیبایــی و ادراک آن اســت. در گام بعــد، نســبت جذابیــت بــا عناصــر ســه  گانه 

ــوان عناصــر الگــوی جذابیــت در پیام  رســانی، بررســی  ــری و مخاطــب، به  عن ــر هن ــد، اث هنرمن

ــق و  ــل مهــم در خل ــه، یکــی از عل ــا غیرفاضل ــه ی ــه اعــم از فاضل ــوع مدین و مطــرح شــد کــه ن

ادراک امــر جــذاب اســت. در ایــن میــان هنرمنــد، خالــق امــر جــذاب معرفــی شــد کــه فرآینــد 

خلــق اثــر هنــری، توســط او انجــام می  شــد. جذبــه رحمانــی در بســتر فرهنگــی مدینــه فاضلــه، 

ــه  ــتر مدین ــیطانی در بس ــه ش ــل و جذب ــای اصی ــد جذابیت  ه ــری ِ واج ــر هن ــق اث ــاز خل زمینه  س

ــر  ــن اث ــود. هم  چنی ــل ب ــای غیر  اصی ــد جذابیت  ه ــرِی واج ــر هن ــق اث ــاز خل ــه، زمینه  س غیرفاضل

هنــری، بــه عنــوان امــر جــذاب معرفی  شــده و مؤلفه  هــای چهارگانــه نگــرش آیــه  ای ـ تســبیحی، 

ــت و  ــه حقیق ــول ب ــتر وص ــوان بس ــت به  عن ــدی از واقعی ــوا، بهره  من ــورت و محت ــودن ص متعالی  ب

تصویرگــری مدینــه فاضلــه، به  عنــوان مؤلفه  هــای جذابیــت اثــر هنــر دینــی تبییــن گردیــد. نقــش 

مخاطــب، به  مثابــه ُمــدرِک امــر جــذاب نیــز در رویکــردی مراتبــی از لــذت و جــذب اولیــه تــا 

تأثیــر زیبایــی و جــذب تــام، در نســبت بــا نــوع مدینــه، میــزان ســعه  وجودی مخاطــب و میــزان 

تعالــی اثــر هنــری بیــان شــد.
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