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چکیده
که بخشی از یک تحقیق مفصل در باب زیبایی شناسی در متون اسالمی )اعم از قرآن، روایات و حکمت اسالمی(  در این مقاله 
کریم پرداخته شــده  و نیز تبیین اصطالح Kalon در فلســفه یونانی اســت، به بررســی مفهوم زیبا )ُحســن( و معانی آن در قرآن 
که در رســاله هیپیاِس بزرگ افالطون، بســیار دشــوار می نمایاند و اصواًل این رساله با جمله »زیبا دشوار  اســت. مفهوم زیبایی 
اســت« آغاز می شــود، سرگذشــت بســیار بلندی از فیثاغورث تا هیدگر دارد. در اندیشــه اســالمی نیز این اصطالِح به ظاهر بّین 
و روشــن و  البتــه متضّلــع و چندوجهــی، در دو حــوزه قــرآن و روایــات و نیز حکمت و اندیشــه اســالمی مورد بحث و بررســی قرار 
کتاب آســمانی )که مصدر و منشــأ  گرفته اســت. این مقاله، با محوریت قرآن، به تبیین مفهوم زیبایی و زیبایی شناســی در این 
جعل و وضع معانی در تمدن اســالمی اســت( پرداخته و ســعی نموده اســت به دو ســؤال بنیادی پاســخ دهد: قرآن زیبایی را 
کّمی در اعیان؟ روش تحقیق مقاله  ک می داند یا اجتماع عناصــری  کیفیتی در ادرا امــری معقــول می داند یا محســوس؟ آن را 
که در متن تحقیق بر پایه آیاتی از قرآن  تحلیلی- تفسیری بوده و مهم ترین دغدغه آن، پاسخ به سؤاالت فوق است؛ سؤاالتی 

پاسخ هایی روشن و بین یافته اند.
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مقدمه
کــه تحقیق و تبییــن ذات هنر را  در میــان نظریه هــای ذات گرایــی 
هــدف قــرار داده انــد، نظریــه ای نیز بــا عنــوان تجربه زیبایی شناســی 
ح  کتــاب درآمــدی بــر فلســفه هنــر، شــر کارول در  وجــود دارد. نوئــل 
کــه مبنــای درک و  جامعــی از ایــن نظریــه ارائــه می  دهــد؛ نظریــه ای 
کیفیات زیبایی شناســانه این آثار و نیز  تعریــف آثار هنری را، توجه به 
گر  که در جان ناظر یا تماشــا تجربه زیبایی شناســانه ای قرار می  دهد 

خ می  دهد. اثر ر
کــه  اصطــالح زیبایی شناســی۱ از واژه یونانــی aesthesis اخــذ شــده 
که  ک حســی یا شــناخت محســوس اســت؛ اصطالحی  به معنای ادرا
الکساندر بومگارتن  فیلسوف آلمانی در اواسط قرن هجدهم، با تألیف 
گســترده  دو مجلــد بــا عنــوان Esthetic بــه عنــوان اصطالح و مفهومی 
بــه حــوزه هنر و زیبایی شناســی وارد ســاخت. اما نگارش ایــن اثر، آغاز 
تأمالت فلســفی در باب زیبایی نبود. این تأمالت نزدیک به بیســت و 
گرفته  دو قرن پیش از بومگارتن در آثار افالطون مورد توجه عمیق قرار 

گرفته است. که در متن این تحقیق به تفصیل مورد بحث قرار  بود 

از افالطــون تــا بــه امــروز، بحــث در بــاب زیبایی، دغدغه فالســفه 
غــرب بــوده اســت و همــواره نیــز در میــان دو قطــب متقابــل خویش 
ک یا جمع عناصری است در  کیفیتی است در ادرا ســرگردان: زیبایی 
که ممکن بوده، این معنا مورد  اعیــان؟ در متن این تحقیق، تــا آنجا 

گرفته است. بحث قرار 
ابتــدا بــرای تبییــن زیبایی شناســی در قامــوس تخصصــی هنــر و 
کانــت مــورد  زیبایــی، سرگذشــت تأمــالت فالســفه از فیثاغوریــان تــا 
گرفته تا صرفًا ســابقه تخصصــی زیبایی شناســی در این  بررســی قــرار 
که تبیین  تحقیق روشــن شــود و ســپس به هدف اصلی خود پردازد 
زیبایی شناسی با دیدی تخصصی در قرآن، اندیشه اسالمی و روایات 

کالمی با رویکرد تئولوژیک. کلیاتی  است و نه ارائه 
دغدغــه بنیــادی این گونــه تحقیقات نیــز، تبییــن و تدوین اصول 
و مبانــی زیبایی شناســی و حکمــت هنر اســالمی در شــکل گیری یک 
مکتــب هنــری و زیبایی شناســی در تمــدن اســالمی اســت. امیــد و 

که به فرجام رسند و به ثمر نشینند. استدعا از حضرت حق 

الف:تأملیدرواژهشناسیکلمهُحسن)زیبایی(
ومشتقاتآندرقرآن

یکــی از بنیادی  تریــن وجوهــات زیبایــی در قــرآن، زیبایــی عالــم 
و مخلوقــات عالــم اســت. تعبیــر صریــح خداونــد در ایــن بــاب، آیــه 
ْنَساِن ِمْن ِطیٍن«  ِ

ْ
 َخْلَق ال

َ
 َشــْیٍء َخَلَقُه َوَبَدأ

َ
ُکّل ْحَسَن 

َ
ِذی أ

َ
شــریفه »اّل

که آفریده اســت زیبا آفریــده و آفرینش  کــه هرچیزی را  کســی  )همــان 
که به تعبیر  کرد. ســجده:۷(  اســت. آیت شــریفی  گل آغاز  انســان را از 
ْحَسَن 

َ
ِذی أ

َ
عالمه طباطبایی خلق و زیبایی را متالزم هم می  سازد:  " »اّل

کرده و  کــرده زیبایش  که هرچه را خلق   َشــْی ٍء َخَلَقــُه«  آن خدایی 
َ

ُکّل
که مخلوق  که مخلوق اســت بــه آن  جهت  که هر چیزی  کرده  اثبــات 
اواســت و منســوب بــه او، َحســن و زیبا اســت، پس ُحســن و زیبایی  
دایرمدار خلقت است، همچنانکه خلقت دایرمدار ُحسن می باشد، 
پس هیچ خلقی نیســت مگر آنکه به احســان خدا َحسن و به اجمال 
او جمیــل اســت، و بــه عکس هیچ حســن و زیبایی  نیســت مگر آنکه 
مخلــوق او، و منســوب به او اســت«"۲ )طباطبایــی،۱۳۷۴، ج ۱، ۳۱(.
گرچــه در ابواب مختلف و  کــه از مبرز ترین مفســران قرآنند،   عالمــه 
کلماتی چون ُحســن، جمال و زینــت، متعرض بحث  کاربرد  همــراه بــا 
که به تعریف زیبایی با  زیبایی می  شــوند، اما تنها ذیل آیه فوق اســت 
عنایت به لفظ و معنا می  پردازند. اولین رجوع ایشان، رجوع به معنای 

ُحسن است به نقل از راغب اصفهانی در المفردات فی الفاظ القرآن.
کرده اســت: الُحســن ، یــا زیبایی،  راغــب ُحســن را چنیــن تعریــف 
عبارت   اســت   از   هر  اثر بهجت آفرین  و شــادی بخش   که  مورد آرزو  باشد  

گونه   است : و  بر  سه  

اّول، آن گونــه  زیبایــی  و ُحســنی   که  مورد پســند عقل  و خرد  اســت  
)زیبایی معقول(.

دّوم، زیبایــی  و ُحســنی   کــه   از  جهــت  هــوی  و هــوس  نیکوســت 
ک(.  )زیبایی هوسنا

ســّوم  ، زیبایی  و ُحســنی  محســوس   که  طبیعتًا زیبا و خوب   اســت 
 )زیبایی محسوس یا طبیعی(.

کــه ســبب   راغــب در تعریــف »الَحَســَنه« ، آن را چیــزی می  دانــد 
ســرور می  شود: »الحســنه به نعمتی   که  انسان   در  جان  و تن  و حاالت  
انســانی  خویــش  آن را  در می یابــد و  از   آن  مســرور می شــود تعبیر  شــده  

 است  و  سّیئه  ضّد  آن   است« )راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ۴88(.
کاربردهای مختلف حســن در قرآن را  ســپس راغب ســعی می  کند 

ح قرار دهد:  مورد شر
گوید: َو ِإن  ُتِصبُهم  َحَســَنٌة َیُقوُلوا هِذهِ  ِمن  ِعنِد اهلل  »خدای   تعالی  
)نســاء: ۷8(  که  حســنه  در   این   آیه،  فراخی  و فراوانی  و پیروزی   اســت . 
ئـٌة (  و   ســّیئه   در  این   آیه ،  یعنی  قحطی  و نومیدی  یا  )َو ِإن  ُتِصبُهم  َســّیِ

کفر و ناسپاسی  و سختی« . 
سپس راغب به تفاوت میان ُحسن  و حسنه و ُحسنی  می  پردازد: 
»ُحســن     در  اجســام  و رویدادهای  طبیعی  و ماّدی   اســت  و همچنین  
گر   حســنه به صورت  اســم  به  گر   در  حالت  وصف   باشــد ، اّما  ا حســنه  ا
کار رود، معمــواًل  در باره پدیده  ها و رویداد ها  اســت  ولی   حســنی    فقط 
 درباره رخداد ها و أحداث  بدون  ماّدیات  و اجســام   اســت . واژه  حسن    
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گفته    در  عرف  عموم  مردم ، بیش تر به چیزی   که  به چشــم  زیبا  باشــد  
می شود. رجل  حسن  و حّسان  و إمرأة حسناء و حّسانه،    درباره مرد و 
زن  نیکو منظر و زیباست . آنچه   را   که   در  قرآن   از  واژه  ُحسن    آمده   است  
بیش تر به چیزی   که   از  نظر بصیرت  و اندیشــه  زیباســت  اطالق   شــده ، 
حَسَنه ُ   )زمر: 

َ
ِبُعونَ  أ ِذینَ  َیســَتِمُعونَ  الَقولَ  َفَیّتَ

َ
گوید: »اّل خدای   تعالی  

۱8( یعنی : آنچه   را   که   از  شك  و شبهه  دور  باشد  نیکو تر و أحسن   است ، 
کنید« )همان، ج ۱، ۴۹0(. سپس راغب با بیان  و بایستی   آن   را  پیروی  
آیاتی چون ُقوُلوا ِللّناسِ  ُحســنًا )بقره:8۳(، حســنا،  به معنای ســخن  
یَنا اِلنســانَ  ِبواِلَدیهِ  ُحســنًا  )عنکبوت:8( به  نیکــو(، و نیــز ذکر آیــه َوّصَ
گونه   است : اّول  :  تعریف احســان می  رســد:  »گفته   شده  )احســان (  دو 
بخشــش  و انعــام   بــر   غیر  و دیگران  مثل  عبارت   أحســن   إلی  فالن : به او 
کســی  علم   کار و عمل ، به این  معنی   که   کــرد. دّوم  :  احســان   در   نیکــی  
نیکویی   را  بیاموزد یا عمل  نیکی را  انجام  دهد و  بر   این  اســاس   اســت  
ســخن  امیرالمؤمنین )ع (   که : »الّناس  أبناء  ما یحسنون «.  یعنی  مردم  
کارهای  شایســته  و نیك  می آموزند یا به آن  عمل  می کنند،  به آنچه  از  
ُکلّ َ َشــی ٍء  حَســنَ  

َ
ِذی  أ

َ
گوید: اّل نســبت  داده  می شــوند. خدای   تعالی  

کرد و نیکویشان  آفرید.  کسیکه  آفرینش  همه  چیز  را  نیکو  َخَلَقه ُ  یعنی : 
مفهوم  إحسان     از  انعام  و بخشیدن  وسیع تر و عمومی  تر  است . خدای  
نُفِسُکم)اســری:۷( و نیز ِإنّ َ اهللَ  

َ
حَســنُتم  ِل

َ
حَســنُتم ، أ

َ
گوید: ِإن  أ  تعالی  

َیأُمُر ِبالَعدلِ  َو اِلحســان)نحل: ۹(.  پس  إحســان   باال تر  از عدل  اســت ، 
زیــرا عــدل   یعنــی  انصــاف  دادن ، به ایــن  معنی   کــه   به  چیزی  یــا حّقی  
گرفته  می شــود ولی  گر  زیاد هســت،   کم   اســت ، افزوده  می شــود و  ا  که  
إحســان چیزی   اســت   که  بیش تر  از  آنکه  الزم   اســت،  داده  می شــود و 
گرفته  می شــود. بنابراین  ِاحســان،  بخشایشــی   کم تر  از  آنکه  بایســت ، 
 اســت  افزون تر و بر تر  از  عدالت ،  پس  قصد و اراده عدالت  واجب   اســت  
گوید:  و قصد و اراده ِاحسان،  مستحّب و اختیاری  و لذا خدای   تعالی  
ِ  َو ُهَو ُمحِسن« )نساء: ۱۲5(؛  سَلمَ  َوجَههُ  هلِلّ

َ
ن  أ حَسنُ  ِدینًا ِمّمَ

َ
»َو َمن  أ

کســی   که  اســالم  آورد  کســی   از  نظــر دیــن  باال تــر و نیکو تر  اســت   از   چــه  
داٌء ِإَلیِه 

َ
کننده   اســت  و نیــز »َو أ و روی   خــود  بــه خــدا نماید و إحســان  

ِبِإحســان« )بقره:۱۷8( و لذا خدای   تعالی  پاداش  و ثواب  محسنین   را  
گردانید و  گفت : »ِإنّ َ اهللَ  َلَمعَ  الُمحِسِنین َ « )بقره: ۱۹5(. بزرگ  

ب:قرآنومفهومزیبایی

گفتیــم بنا  امــا در تعریــف زیبایــی، آیــات روشــنگرند. پیــش از ایــن 
بــه برخی آیــات، مالزمت ذاتــی میان خلــق و زیبایی وجــود دارد. این 
تالزم، دایرمدار تعریف زیبایی در قرآن اســت و محور آن نیز چیزی جز 
تناسب، اعتدال، هماهنگی و توازن نیست. این معانی، همان عناصر 
مشــهور جاری در لســان حکما و فالسفه اســت اما در اینجا نیز ظهور و 
که تفسیر سترگشان را بر پایه  بروزی برجسته دارند. عالمه طباطبایی 
رویکردی فلسفی نگاشته اند، در تعریف زیبایی بر بنیاد آیات قرآن، به 
ک مفهــوم زیبایی در قــرآن و برهان رأی می  دهنــد: »و حقیقِت  اشــترا
ُحسن عبارت است از سازگاری اجزای هر چیز نسبت بهم، و سازگاری 
ج از ذات آن اســت، بنابرایــن،  کــه خــار همــه اجــزاء بــا غــرض و غایتــی 
زیبایــی  روی، بــه معنــای جور بودن و ســازگار بــودن اجزای صــورت از 

چشــم و ابرو و بینی و دهان و غیره اســت، و حســن عدالت سازگاریش 
کــه از اجتماع مدنی منظور اســت، و آن به این اســت  بــا غرضی اســت 
کــه در جامعــه هر صاحب حقی به حق خود برســد، و همچنین اســت 
که هر یــك دارای اجزایی  حســن هر چیــز دیگر. دقت در خلقت اشــیاء 
موافق و مناســب با یکدیگر اســت، و اینکه مجموع آن اجزاء مجهز به 
کمال و سعادت خویش است، و اینکه  وســایل رســیدن آن موجود به 
کامل  تر از آن تصور ندارد،  که بهتر و  این مجهز بودنش به نحوی است 
کــه هر یك از موجودات، فی نفســه و برای  ایــن معنا را دســت می  دهد 
کامل  تر از آن برای آن موجود  خودش دارای حسنی است، که تمام  تر و 

تصور نمی  شود« )طباطبایی،۱۳۷۴، ج ۱۶، ۳۷۳(.
قامــوس  و زشــتی در  قــرار دارد  زیبایــی، زشــتی  ایــن  در مقابــل 
گنــاه، ظلم و عدم اســت.  براهیــن فلســفِی یک مفســر قــرآن، معادل 
در تعریف زشــتی نیز تالئم رویکرد فلســفی )از نوع نوافالطونی آن( ، با 

کاماًل آشکار است. برداشت های قرآنی 
که مفســران   البته از دیدگاه نگارنده، این هرگز بدان معنا نیســت 
قــرآن )چون عالمه طباطبایی(  مبتنی بر  دانســته های فلســفی خود 
کــه تا حــدود زیادی  بــه همــان تعریفــی از زیبایی و زشــتی می  رســند 
کید بر این است  همان تعریف فالسفه و حکما است، بلکه بیش تر تأ
کالمی به زیبایی، از هر منظر و رویکردی باشــد،  که نگره تئولوژیک و 
کید بر زیبایی  تعاریف مشــابه و تقریبًا واحدی می  آفریند. عالمه در تأ
بــا تأمــل در مفهــوم مخالــف آن، قــرآن و فلســفه را به هــم می  آمیزند: 
"و اما اینکه می  بینیم موجودی زشــت و ناپســند اســت، برای یکی از 
که آن موجود دارای عنوان عدمی  دو علت اســت، یا برای این اســت 
که بدی و ناپسندی اش مستند به آن عدم است، مانند ظلم  است، 
که فعلی از افعال است زشت  که ظلم بدان جهت  کار  ظالم و زنای زنا
که حقی را معدوم و باطل می  کند، زشــت  نیســت، بلکه بدان جهت 
که عمل خارجی است و هزاران شرایط دست  است و زنا بدان جهت 
به دســت هــم داده تا آن عمل صورت خارجی بگیرد زشــت نیســت، 
چون صورت خارجی آن با صورت خارجی عمل نکاح مشترك است، 
که مخالف نهی شرعی و یا مخالف  بلکه زشتی اش بدین جهت است 
که بــا موجودی دیگر  مصلحــت اجتماعــی اســت و یا برای این اســت 
که زشتی و بدی عارضش  مقایسه اش می  کنیم و از راه مقایسه است 
می  شود، مثاًل حنظل )هندوانه ابوجهل(  خودش نه زشتی دارد و نه 
بــدی، ولــی وقتی با خربزه مقایســه اش می  کنیم، می  گوییم بد اســت 
که  گل زشــت و بــد می  شــود و عقرب  که در مقایســه با  و یــا مثــاًل خــار 
در مقایســه بــا انســان زشــت و بد می  گــردد، بدی و زشــتی ذاتــی آنها 
نیست، بلکه با مقایسه اش به چیز دیگر و سپس قیاسش با طبیعت 
که این زشــتی و بدی  گوار و زشــت اســت  خودمــان می  گوییــم بد و نا
نیز در حقیقت به همان زشــتی به معنای اول برمی  گردد. پس به هر 
که موجود و مخلوق اســت متصف  حال هیچ موجودی بدان جهت 
به بدی نمی  شــود، به دلیل اینکه خدای تعالی خلقت هر موجودی 
که   َشْی ٍء َخَلَقُه؛ خدایی 

َ
ُکّل ْحَسَن 

َ
ِذی أ

َ
را نیکو خوانده و فرموده: »اّل

گر این فرمایش خدا را با فرمایش  که ا کرده«،  هــر چیزی را نیکو خلق 
کنیم، این نتیجه  ُکّلِ َشْی ٍء« ضمیمه  که فرموده: »اهلُل خاِلُق  دیگرش 
که اواًل خلقت مالزم با ُحسن است، پس هر مخلوقی  به دست می  آید 
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كه مخلوق اســت َحســن و نیكو اســت و ثانیًا هر زشــت  بــدان جهــت 
كنیم مخلوق خدا نیســت، البته بدی و زشــتی اش  كــه تصور  و بــدی 
گذشــت. پس معصیت و  كه توضیحش  مخلوق نیســت، نه خودش 
گناه و زشــت و بدند مخلوق خدا  كه  گناهــان از آن جهت  نافرمانــی و 

نیستند و بدی ها همه از ناحیه قیاس پدید می  آید")همان(.

ج:وجوهُحسنوزیباییمعقولدرقرآن

كه شــایع  ترین معنای آن در لسان  وجه معقول و معنوی زیبایی 
گرفته  قرآن، نیكویی اســت، در موضوعــات متعددی مورد توجه قرار 
اســت همچون حیات و آخرت َحســن، قرض َحسن، موعظه َحسن، 
تفســیر َحســن، رزق َحســن، حدیــث َحســن، تأویل َحســن و قصص 
َحســن. در همه این موضوعات، ُحســن به معنای نیكویی و زیبایی 

است. برخی از این نمونه  ها عبارتند از: 

• زیبایی به مثابه حیات معقول
ْنَیا َحَســَنـً� َوِفی اآلِخَرِة َحَســَنًه 

ُ
َنا آِتَنا ِفی الّد ــن َیُقوُل َرّبَ »ِوِمْنُهــم ّمَ

اِر«. َوِقَنا َعَذاَب الّنَ
كن، و ما   پروردگارا! به ما در دنیا نیكی و در آخرت هم نیكی عطا 

را از عذاب آتش نگاه دار )بقره: ۲0۱(.
َكاُنوا َیْعَمُلوَن«.  ِذی 

َ
ْحَسَن اّل

َ
ُهْم أ »َوَلَنْجِزَیّنَ

و نیكو تر از آنچه می  كردند پاداششان می  دهیم)عنكبوت: 7(.
ْحَســُنواْ ِفی 

َ
ِذیَن أ

َ
ّل ُكْم َقاُلواْ َخْیًرا ّلِ نــَزَل َرّبُ

َ
َقْواْ َماَذا أ

َ
ِذیــَن اّت

َ
»َوِقیــَل ِلّل

ِقیَن«.  ْنَیا َحَسَنـٌ� َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْیٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمّتَ
ُ

َهِذِه الّد
گفته شود پروردگارتان چه نازل  كردند  كه تقوا پیشه  كسانی  و به 
كرد می  گویند خوبی برای كسانی كه در این دنیا نیكی كردند ]پاداش[ 
نیكویی اســت و قطعًا ســرای آخرت بهتر است و چه نیكوست  سرای 

پرهیزگاران )نحل: ۳0(.
كردن  در چنین آیاتی ُحســن به معنای نیكو زیســتن و نیكو عمل 

است.

• زیبایی به مثابه تقوی
َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیًرا«.  ُقوْا َفِإّنَ اهّلَل  ِإن ُتْحِسُنوْا َوَتّتَ »َو

كنید و پرهیزگاری پیشــه نمایید قطعــًا خدا به آنچه  گــر نیكــی   و ا
گاه است)نسا: ۱۲8(. انجام می  دهید آ

ْحَسُنوْا َواهّلُل ُیِحّبُ اْلُمْحِسِنیَن«. 
َ
أ َقوْا ّوَ

َ
 ُثّمَ اّت

ْ
آَمُنوا  ّوَ

ْ
َقوا

َ
»ُثّمَ اّت

كنند و  كنند و ایمــان بیاورند آنگاه تقوا پیشــه  ســپس تقوا پیشــه 
نیكی نمایند و خدا نیكوكاران را دوست می  دارد )مائده: ۹۳(.

• زیبایی تفسیر و تأویل
ْحَسَن َتْفِسیًرا«.  

َ
 ِجْئَناَك ِباْلَحّقِ َوأ

َّ
ُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإل

ْ
 َیأ

َ
»َول

و بــرای تــو مثلــی نیاوردند مگر آنكــه ]ما[ حق را بــا نیكوترین بیان 
برای تو آوردیم )فرقان: ۳۳(.

ِكْلُتــْم َوِزُنــوْا ِبالِقْســَطاِس اْلُمْســَتِقیِم َذِلــَك َخْیٌر  ْوُفــوا اْلَكْیــَل ِإذا 
َ
»َوأ

ِویًل«. 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
َوأ

و چــون پیمانــه می  كنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درســت 
كه این بهتر و خوش فرجام  تر است )اسری: ۳۵(. بسنجید 

• موعظه و مجادله زیبا
ــَك ِباْلِحْكَمـــِ� َواْلَمْوِعَظـــِ� اْلَحَســَنـِ� َوَجاِدْلُهــم  »اْدُع ِإِلــی َســِبیِل َرّبِ
ْعَلُم 

َ
 َعن َســِبیِلِه َوُهــَو أ

َ
ْعَلُم ِبَمن َضّل

َ
َك ُهــَو أ ْحَســُن ِإّنَ َرّبَ

َ
ِتــی ِهــَی أ

َ
ِباّل

ِباْلُمْهَتِدیَن«. 
كــن و با آنان به  بــا حكمــت و انــدرز نیكو به راه پــروردگارت دعوت 
كه نیكو تر اســت مجادله نمای در حقیقت پروردگار تو به  ]شــیوه ای[ 
كه از راه او منحرف شده دانا تر و او به ]حال[ راه یافتگان  كسی  ]حال[ 

]نیز[ دانا تر است )نحل: ۱۲۵(.

• زیبایی رزق
ُهُم اهّلُل ِرْزًقا  ْو َماُتوا َلَیْرُزَقّنَ

َ
ِذیَن َهاَجُروا ِفی َســِبیِل اهّلِل ُثّمَ ُقِتُلوا أ

َ
»َواّل

اِزِقیَن«.  ِإّنَ اهّلَل َلُهَو َخْیُر الّرَ َحَسًنا َو
كشــته شــده یا  كرده انــد و آنــگاه  كــه در راه خــدا مهاجــرت  و آنــان 
مرده انــد قطعــًا خداونــد به آنــان رزقی نیكو می  بخشــد و راســتی این 

كه بهترین روزی دهندگان است )حج: ۵8(. خداست 
ِخُذوَن ِمْنُه َســَكًرا َوِرْزًقا َحَســًنا  ْعَناِب َتّتَ

َ
ِخیِل َواأل »َوِمــن َثَمــَراِت الّنَ

َقْوٍم َیْعِقُلوَن«.  ِإّنَ ِفی َذِلَك آلی� ّلِ
كی نیكو  و از میوه درختان خرما و انگور باده مســتی بخش و خورا
كه تعقل می  كنند  بــرای خود می  گیرید قطعًا در این]ها[ برای مردمی 

نشانه ای است )نحل: ۶7(

• زیبایی بیان
ِنی ِمَن 

َ
ن َدَعا ِإَلی اهّلِل َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإّن ّمَ  ّمِ

ً
ْحَســُن َقْول

َ
»َوَمْن أ

اْلُمْسِلِمیَن«. 
كه به ســوی خدا دعــوت نماید و  كس  كیســت  خوش گفتار تــر از آن 
گوید من ]در برابر خدا[ از تسلیم شدگانم )فصلت: ۳۳(. كند و  كار نیك 

• زیبایی قصص
ْوَحْیَنا ِإَلْیَك َهــَذا اْلُقْرآَن 

َ
ْحَســَن اْلَقَصِص ِبَمــا أ

َ
»َنْحــُن َنُقّصُ َعَلْیَك أ

ُكنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلیَن«.  ِإن  َو
كه به تــو وحی  مــا نیكوتریــن سرگذشــت را بــه موجــب ایــن قــرآن 
كردیم بر تو حكایت می  كنیم و تو قطعًا پیش از آن از بی خبران بودی 

)یوسف: ۳(.

• قرض و وام زیبا
»ِإن ُتْقِرُضوا اهّلَل َقْرًضا َحَسًنا ُیَضاِعْفُه َلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم َواهّلُل َشُكوٌر َحِلیٌم«.  
گر خدا را وامی نیكو دهید آن را برای شما دو چندان می  گرداند و بر  ا
شما می  بخشاید و خدا]ست كه[ سپاس پذیر بردبار است )تغابن: ۱7(.
كه زیبایــی را به صورت  و نیــز بســیاری آیات دیگر در همین ســیاق 
كامــل در عرصــه معنــا و مصادیق متعــدد آن مورد اســتفاده قــرار داده 
كیــد نمودیم، صرفــًا نیكویی  كاربــرد همچنانكه تكــرار و تأ اســت. ایــن 
و زیبایــی را در عرصــه مفاهیــم و معانــی مورد توجه قــرار داده و به یک 



۹

گسترده داده است. در حالی  عبارت، زیبایی معقول را اهمیتی فراخ و 
کاربــرد اصطالح ُحســن از  کــه در بــاب زیبایی هــای محســوس، تعــداد 
که خداوند در  تعداد انگشــتان دســت تجاوز نمی  کند. مگر یک استثنا 

آیه ای تمامی مخلوقات خود را بدون استثنا زیبا می  داند.

د:وجوهُحسنوزیباییمحسوسدرقرآن

کــه در آن  ایــن آیه اســتثنا، آیه هفتم ســوره ســجده اســت؛ آیه ای 
کامل دارد: کید  خداوند بر خلق هر شیء به صورت زیبا و احسن تأ

نَســاِن ِمــن ِطیٍن«  ِ
ْ

 َخْلَق ال
َ
 َشــْیٍء َخَلَقــُه َوَبــَدأ

َ
ُکّل ْحَســَن 

َ
ــِذی أ

َ
»اّل

)سجده:۷(.
ایــن آیــه نشــان می  دهــد خداونــد بــه عنــوان سرچشــمه مطلق 
تمامــی زیبایی  هــا، خلقتــی زیبا دارد و اصــواًل به تعبیــر افالطون در 
که  رســاله تیمایــوس، خــدا چــون خــوب اســت و قانــون این اســت 
بهتریــن موجــود جــز بــه بهتریــن شــیوه عمــل نمی  کنــد، بــه همین 
کرده است۳. بنابراین، آیه فوق الذکر  دلیل عالم را خوب و زیبا خلق 
کــه خــود از  تمامــی مخلوقــات را زیبــا می  دانــد زیــرا خالقــی دارنــد 
ْحَسُن اْلَخاِلِقیَن«۴ و البته 

َ
زیبا ترین آفرینندگان اســت: »َفَتَباَرَك اهلُل أ

بنــا به عامیت و عینیت صفت شــیء، در این آیه، قطعًا می  توان آیه 
کید بر نظام زیبایی شناســانه  فوق را یکی از دالیل ُمســلم قرآن در تأ
عالــم، آن هــم در ســاحت محســوس دانســت. ایــن معنا بــه ویژه با 
کیــد قرآن بر زیبا خلق نمودن اندام انســان، تکمیل  درنظرگرفتــن تأ
و تأییــد نیــز می  شــود زیــرا در آیه شــریفه دیگــری، خداونــد از صفت 
نَساَن ِفی  ِ

ْ
کرده اســت: »َلَقْد َخَلْقَنا ال احســن برای انســان اســتفاده 

ْحَســِن َتْقِویٍم ]که[ به راســتی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم 
َ
أ

کثــر مفســران اعتــدال و  کــه از دیــدگاه ا )التیــن: ۴(. احســن تقویــم 
کید قــرآن بر زیبایی  تناســب اندام انســان اســت، دلیل دیگری بر تأ
محسوس و ساختاری است: "ساختار وجودی انسان، استوار ترین 
و زیبا تریــن ســاختار و در اوج اعتدال اســت. »َقوام« )بــه فتح قاف(  
کســر قــاف یعنی، نظام و رکن و آنچــه مایه قیام  یعنــی، »عدل« و به 
گرفته شــده و به معنای  چیزی باشــد )صحاح(. »تقویم«، یا از اّولی 
تعدیــل اســت و یا از دّومی مشــتق شــده و به معنــای »قوام دادن« 
و »عنصرهــای چیزی را ســامان بخشــیدن« اســت. در این صورت، 
کــه نظــام خلقــِت انســان، در اوج ُحســن و  مفــاد آیــه ایــن می  شــود 
نیکویی اســت. ُحســن هر چیز در عرف مردم، به زیبایی حّســی آن 
اســت ولی بیش تر موارد آن در قرآن، ناظر به نوعی از زیبایی اســت 
کــه در باب آن بیش تر ســخن  کــه بــا بصیرت درک می  شــود"5 آیه ای 

گفت. خواهیم 
ایــن معنــا بــا رجــوع بــه برخــی دیگــر از آیــات قــرآن بیش تــر تأیید 
گفته و  کــه از صورتگــری زیبای حق ســخن  و آشــکار می  شــود. آیاتــی 
حضــرت پــروردگار را به عنــوان نگارگــری جمیل در صورتگری انســان 

معرفی می  کند. همچون:
ِإَلْیِه  ْحَســَن ُصَوَرُکْم َو

َ
َرُکْم َفأ ْرَض ِباْلَحّقِ َوَصّوَ

َ ْ
ــَماَواِت َوال »َخَلَق الّسَ

کرد  اْلَمِصیــُر«؛ آســمان ها و زمیــن را بــه حق آفرید و شــما را صورتگری 
و صورت هایتان را نیکو آراست و فرجام به سوی اوست )تغابن: ۳(.

کمال  که اندام انسان را در  قطعًا صورتگری زیبای خداوند اســت 
کید قــرآن بر زیبایی  اعتــدال و تقویــم قرار می  دهــد. اما صریح  ترین تأ
که از محسوس  ترین مفهوم زیبایی در ذهن  محسوس، آیه ای است 
عامــه ســخن می  گوید زیبایــی صورت انســان  ها و به ویژه زنــان: »َوَلْو 
کــه خطــاب به پیامبر اســت با این  « )احــزاب:5۲(  ْعَجَبــَك ُحْســُنُهّنَ

َ
أ

گر زیبایی زنان تو را به شگفتی آرد. که ا مفهوم 
کاربرد ُحسن در قرآن، این شریفه  گفت از تمامی ۱8۹  شاید بتوان 
که جمــال محســوس را بالصراحه مــورد توجه قرار  تنهــا آیــه ای اســت 
داده اســت و البتــه خــود بیانگــر آنکــه زیبایی هــای محســوس از این 
کــه عَرض انــد و اعراض فانــی و ناپایدارند،  در قرآن شــأن و مرتبتی  رو 
بســیار فرو تر از زیبایی معقول و معنوی دارند، اما به هرحال در قرآن 
کاربرد جمال خود را بیش تر  که در  گرفته اند. نکته ای  مورد توجه قرار 

نشان می  دهد.

ه:مفهومموزونوتوازندرقرآن

که مفســران قــرآن همچون  امــا اصطــالح دیگری در قرآن هســت 
عالمــه طباطبایــی می  توانســتند بــه عنــوان دلیلــی از دالیــل خــود 
کنند  در رســیدن بــه تناســب و تــوازن در تعریــف زیبایی، بــدان تکیه 
ْلَقْیَنا ِفیها 

َ
ْرَض َمَدْدَنا هــا َوأ

َ ْ
یعنــی اصطــالح موزون در آیــه شــریفه:  َوال

گســترانیدیم و  ُکّلِ َشــْیٍء َمْوُزوٍن. و زمین را  ْنَبْتَنــا ِفیهــا ِمْن 
َ
َرَواِســَی َوأ

کوه هــای اســتوار افکندیــم و از هــر چیــز مــوزون و متناســبی در  در آن 
آن رویانیدیــم )حجــر: ۱۹(. امــا عالمــه ترجیــح می  دهد ایــن اصطالح 
گرچــه بــه معنــای  کنــد نــه زیبایــی و موزونــی.  را دارای وزن تعریــف 
کلمه »موزون« از »وزن«  ح موزون اشــاره می کند: "  زیبایی نیز در شــر
و بــه معنــای ســنجیدن اجســام از جهــت ســنگینی اســت، لیکن آن 
کــه ممکن باشــد آن را  را عمومیــت داده و در اندازه گیــری هــر چیــزی 
کــرد، از قبیل اندازه گیری طول با وجب و یا ذراع و امثال  اندازه گیــری 
آن، و اندازه گیــری حجــم، و اندازه گیــری حــرارت، و نــور، و نیرو، و غیر 
که فرمــوده: »َو َنَضُع  کالم خــدای تعالی  کرده انــد. و در  آن اســتعمال 
اْلَمواِزیَن اْلِقْســَط ِلَیْوِم اْلِقیاَمــِة«.  برای روز قیامت میزان های عادلی 
قرار می  دهیم )انبیاء: ۴۷(. در سنجیدن اعمال هم استعمال شده، 
با اینکه اعمال، سنگینی و سبکی اجسام زمینی را ندارد و چه بسا در 
مواردی استعمال شود که مقصود از آن کم و زیاد نشدن شی ء موزون 
کــه طبیعتش و یا حکمت اقتضــاء می  کند، همچنانکه  اســت از آنچه 
گفته می  شــود: فالنی سخنش موزون است و یا قامتش موزون است 
و یا افعالش موزون است، یعنی سخن و قامت و افعالش پسندیده و 
کم تر  متناســب االجزاء اســت و از آنچه طبع و یا حکمت اقتضاء دارد 
که اعتبارات مذکور وزن، مختلف است  و بیش تر نیست. و از آنجایی 
کلمه موزون در آیه مورد بحث این اســت  گفته اند »مقصود از  بعضی 
که ما از زمین ســنجیدنی هایی چون معدنی ها، از قبیل طال و نقره و 
گفته اند »مراد از آن این  کردیم« و بعضی دیگــر  ســایر فلــزات را بیرون 
که هر نوعش نظامی بدیع و موزون مخصوص به  که ما نباتات  است 
گفته اند »مقصود این اســت  خــود دارد بیرون آوردیــم«. بعضی دیگر 
که  کــرده اســت«. چیزی  کــه در زمیــن هــر امر مقــدر و معلومــی خلق 

مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی شناسی در قرآن
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ُکّلِ َشــْی ٍء َمْوُزوٍن« اســت، و این  تنبه به آن الزم اســت تعبیر به: »ِمْن 
کل نبات موزون« اســت، زیرا دومی تنها شــامل  غیر از تعبیر به »من 
کلمــه »انبتنا« نباتات را می  گیرد  نباتات می  شــود، ولی اولی به خاطر 
کــه در زمین پدید می  آید و  کلمه  »ُکّلِ َشــْی ٍء« هر چیزی را  و بــه خاطر 
که  کلمه »من«  گرفتن  رشد و نمو می  کند شامل می  گردد. و با در نظر 
تبعیض را می  رســاند مقصود این می  شــود- و خدا دانا تر اســت: ما در 
که اســتعداد زیاده  زمیــن پــاره ای موجودات دارای وزن و ثقل مادی 
و نقصــان دارند چه نباتــی و چه ارضی رویاندیم. بنابراین معنا، دیگر 
کلمه »مــوزون« را هم به معنای حقیقیش بگیریم  که  مانعی نیســت 
کنایــه ای آن. معنای آیــه چنین می  شــود: ما زمین  و هــم بــه معنــای 
کوه هــای پــا بــر جــا قــرار دادیم تــا از اضطراب آن  گســتردیم و در آن  را 
کنــد، و در آن از هــر چیز موزون - یعنــی دارای وزن و واقع  جلوگیــری 
که حکمت اقتضاء می  کرد  در تحت جاذبه و یا متناســب- مقداری را 

آفریدیم" )طباطبایی،۱۳۷۴، ج۱۲، ۲0۴(.
در میــان تفاســیر اهــل ســنت، فخــر رازی در بیــان مــوزون، اقوال 
کــه ازجملــه آنهــا تناســب، تــوازن و زیبایی اســت.  متفاوتــی مــی  آورد 
گاه بــه معنای  »به مقدار  کبیر معتقد اســت موزون را  صاحب تفســیر 
کرده اند و این قول اقرب است زیرا خداوند عاِلم مطلق  حاجت« معنا 
بــه حوائج انســان اســت یعنــی هرکس را به قــدر حاجــت و ظرفیتش 
گاه آن را تعییــن دقیــق ظرفیت هرکــدام از عناصر و اجزای  می  دهــد و 
گاه آن را متناســب و زیبــا با معیــار قرار دادن  کرده انــد و  عالــم تعریــف 
عقــل و حکمــت تعریــف نموده انــد. یعنــی افعــال نســبت بــه عقــل و 
حکمــت مــوزون و مستحســن باشــند:   »و الوجــه الثالــث: فی تفســیر 
هــذا اللفظ أن أهل العرف یقولون: فالن مــوزون  الحرکات أی حرکات 
کان  کالم موزون  إذا  متناسبـة حسنـة مطابقـة للحکمـة، و هذا الکالم 
متناســبا حسنا بعیدا عن اللغو و السخف فکان المراد منه أنه موزون  
کنایـة  بمیــزان الحکمـة و العقــل، و بالجملـة فقد جعلوا لفظ الموزون 
ُکّلِ َشــْی ٍء َمْوُزوٍن   ْنَبْتنا فیها ِمــْن 

َ
عــن الحســن و التناســب، فقولــه: َو أ

أی متناسب محکوم علیه عند العقول السلیمـة بالحسن و اللطافـة و 
مطابقـة المصلحـة« )فخر رازی، بی تا، ج۱۹، ۱۳۲(. بنابراین اصطالح 
مــوزون نیــز می  توانــد ازجملــه اصطالحــات قــرآن در بیــان زیبایی به 

معنای تناسب و توازن باشد.
که در بیان  آیــات دیگــری نیز بر ایــن معنا صحه می  گــذارد. آیاتی 
کمــال انســان، بــر زیبایــی قامت و انــدام او تکیــه می  کنند  جمــال و 
ْنَســاَن ِفی  ِ

ْ
کردیم: َلَقْد َخَلْقَنا ال که پیش از این ذکر  همچــون آیــه ای 

ْحَسِن َتْقِویٍم  ]که[ به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم 
َ
أ

کالم  گرچه مفسران در تبیین این تقویم، باز راه اخالق و  )تین: ۴(. 
را پیموده اند و سعی نموده اند آن را در قامت معنوی تفسیر و تعبیر 
که تفســیرش در عین بکر بودن،  کننــد، همچون عالمــه طباطبایی 
ْحَســِن 

َ
ْنســاَن ِفی أ ِ

ْ
گذشــته اســت: : "»َلَقــْد َخَلْقَنا ال عصــاره تفاســیر 

َتْقِویــٍم « ایــن آیه جواب چهار ســوگند قبل اســت، و منظور از »خلق 
که تمامی جهات وجود  کردن انســان در احســن تقویم « این اســت 
انســان و همه شــؤونش، مشــتمل بر تقویم  اســت. و معنای »تقویم  
کرده باشند، و »قوام« عبارت  که او را دارای قوام  انســان« آن اســت 
کــه ثبات انســان و بقایش  اســت از هــر چیــز و هــر وضع و هر شــرطی 

کلمــه »انســان«، جنــس انســان  نیازمنــد بــدان اســت، و منظــور از 
اســت، پــس جنس انســان به حســب خلقتــش دارای قوام اســت و 
نه تنهــا دارای قــوام اســت، بلکــه به حســب خلقــت، دارای بهترین 
کــه می  فرمایــد: »ُثــّمَ  قــوام اســت، و از ایــن جملــه و جملــه بعــدش 
که انسان به  ِذیَن...« استفاده می  شود 

َ
 اّل

َّ
ْسَفَل ساِفِلیَن ِإال

َ
َرَدْدناُه أ

که صالحیت دارد به رفیع اعلی  حســب خلقت طوری آفریده شــده 
کنــد، و بــه حیاتی خالــد در جوار پــروردگارش، و به ســعادتی  عــروج 
که خدا او  خالــِص از شــقاوت، نائــل شــود، و این به خاطر آن اســت 
کند، و  کســب  که می  تواند با آن علم نافع  کــرده به جهازی  را مجهــز 
نیــز ابــزار و وســائل عمل صالح را هم بــه او داده، و فرموده: »َو َنْفٍس 
ْلَهمهــا ُفُجوَر هــا َو َتْقواهــا «؛ و ســوگند بــه نفــس آدمی 

َ
ا ها َفأ َو مــا َســّوَ

کــه آن رأی منظــم ســاخته، ســپس فجــور و تقــوا رأی به  کــس  و آن 
کرده اســت )شــمس: ۷-8(. پس هر وقت بدانچه دانســته  او الهام 
گردید، خدای تعالی او را به سوی  ایمان آورد، و مالزم اعمال صالح 
خــود عروج می  دهد و بــاال می  بــرد، همچنانکه فرمود: »ِإَلْیــِه َیْصَعُد 
اِلــُح َیْرَفُعــُه«؛ )اعتقــاد پــاك و صحیــح به  ــُب َو اْلَعَمــُل الّصَ ّیِ

اْلَکِلــُم الّطَ
کمکش می  کند  ســوی او باال می  رود، و عمل صالح در باال رفتن آن 
ْقــوی  ِمْنُکْم «؛ )گوشــت  )فاطــر:۱0(. و نیــز فرمــوده: »َو لِکــْن َیناُلــُه الّتَ
که به ســوی  قربانی عاید خدا نمی شــود( و لیکن تقوای شــما اســت 
او عــروج نمــوده، و بــه او می  رســد )حــج: ۳۷( و نیــز فرمــوده: »َیْرَفِع 
وُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت«؛ خدای خدای 

ُ
ِذیــَن أ

َ
ِذیــَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو اّل

َ
اهلُل اّل

که ایمان آورده باشــند، و  کســانی را باال می  برد  تعالی از میان شــما 
که توفیق علمشــان داده شــده، بــه درجاتی  کســانی  در میــان آنان 
َرجاُت اْلُعلی«؛ 

َ
ولِئَك َلُهُم الّد

ُ
باالترنــد )مجادلــه: ۱۱( و نیز فرموده: »َفأ

ایشان درجاتی بس بلند دارند )طه: ۷5( و آیات دیگر از این قبیل، 
لت می  کند بر اینکه مقام انســان مقام بلندی اســت، و مدام  که دال
می  توانــد بــه وســیله ایمــان و عمــل صالح بــاال رود، و ایــن از ناحیه 
خــدا عطایــی اســت قطــع ناشــدنی، و خــدا آن را پــاداش خوانــده، 
که آیه ششــم این ســوره به آن اشــاره دارد، و می  فرماید:  هم چنان 

ْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن«" )همان، ج ۲0، 5۴۱(.
َ
»َفَلُهــْم أ

کــه پیــش از ایــن آوردیــم، هســتند  امــا عــالوه بــر تفســیر راهنمــا 
که احســن تقویم را زیبا ترین اندام ها در قیاس با دیگر  تفاســیری نیز 
کرده انــد، همچون صاحــب مجمع  البیان  موجــودات تفســیر و تعبیر 
ح فراز، »احســن صورکم« یعنی  کــه در بیــان صورتگری خداوند و شــر
خداوند شما را به زیبا ترین وجه صورتگری نمود، شاهدمثال خود را 
احســن تقویم قرار می  دهد. طبرسی این زیبایی و اعتدال اندام را در 
َرُکْم یعنی: تمام  مقایســه با حیوانات خاص انســان می  شمارد: »َو َصّوَ
ْحَســَن ُصَوَرُکــْم  از جهــت حکمت و پذیرفتــن عقل نه قبول 

َ
بشــر را. َفأ

کــه زیبایی  کســی  طبــع و خلقــت، زیــرا در جملــه و میــان ایشانســت 
گفته اند: پس نیکو نمود صورت های ایشــان  صــورت ندارد. و بعضی 
کردن طبــع و خلقت بعّلت اینکه ایــن آن مفهوم از  را از جهــت قبــول 
که هر آینه البّته ما  زیبایی صورت هاســت پس آن مانند قول اوســت 
کردیم انســانی را در زیباترین صورت ها و تقویم  هــا )َلَقْد َخَلْقَنا  ایجــاد 
گر چه در میان ایشــان آدم زشــت و بد  ْحَســِن َتْقِویــٍم( ا

َ
ْنســاَن ِفــی أ ِ

ْ
ال

صورت هم اســت برای اینکه این عارضی و این زشــتی مورد اعتناء و 



۱۱

توّجه نیســت، پس خداوند ســبحان انسان را بر بهترین صورت های 
و ســاختمان  از ســازمان  عبــارت  و صــورت  آفریــد،  تمــام حیوانــات 

مخصوص است«۶)طبرسی، ۱۴۱5ق، ج۱0، ۴۴8(.
کتــاب اهلل المنــزل، تقویــم را  کتــاب االمثــل فــی تفســیر  صاحــب 
کــه البتــه بیــان زیبایــی  موزونــی، تناســب و اعتــدال تعریــف می  کنــد 
گرچه او نیز ترجیح می  دهد شمول این  محســوس اندام آدمی اســت 
اعتــدال را هم وجه محســوس انســان قــرار دهد هم وجــه معقولش. 
از دیــدگاه وی تقویــم، تســویه شــیء بــه صــورت متناســب همــراه بــا 
کیفیتی شایســته و ســزاوار اســت. توازن و تناســبی  نظامی معتدل و 
که شــمول و وســعت آن تمامی ابعاد انســان از جســم، روح و عقل او 
را در برمی  گیــرد۷ )مــکارم شــیرازی، ۱۳۷۹، ج۲0، ۳۱0(. اما ابن عباس 
کیــد دارد:  »ابن  بــه نقل از تفســیر مجمــع البیان بر زیبایــی صورت تأ
گویــد: در زیباتریــن صورت یعنی مســتوی القامه و مســتقیم  عّبــاس 
و ســایر حیوانــات ســر افکنده و افتــاده بر صورت هســتند مگر آدمی« 

)طبرسی، ۱۳۷۹، ج۲۷، ۱۶8(.
کبیــر )فخر رازی(  ضمــن تعریف تقویم به ُحســن  صاحــب تفســیر 
تألیف و اعتدال، هر دو وجه محسوس و معقول را در تعریف احسن 
تقویــم روا می  دانــد. او ضمــن تعریفــی چنیــن از تقویــم:  »المراد من 
النســان هــذه الماهیــة و التقویــم تصبیــر الشــی ء علی مــا ینبغی أن 
یکــون فــی التألیــف و التعدیــل« )فخــر رازی، بی تــا، ج ۳۲، ۲۱۲(. 
بــه بیــان شــروح مختلــف ُحســن یــا زیبایــی در ایــن آیه می  پــردازد. 
که احســن تقویــم یعنــی همه موجــودات عالم،  قــول اول آن اســت 
 

ّ
مکبــا علــی وجهه یــا اصطالحًا افتــاده بــر صورت اند و نگون ســار، اال
کشیده آفرید: »و ذکروا  انســان. خداوند انســان را با قامتی راســت و 
کل ذی  ح ذلــك الحســن وجوهــا أحدهــا: أنــه تعالــی خلــق  فــی شــر
روح مکبــا علــی وجهــه إال النســان فإنــه تعالــی خلقه مدیــد القامــة 
ح این  کولــه بیــده« )همان(. اما اصم قول دیگری در شــر یتنــاول مأ
کامل ترین وجه عقــل و فهم و  ماجــرا دارد: احســن تقویــم یعنــی در 
کمــل عقــل و فهم و أدب  و ادب و علــم و بیــان: و قــال الصــم: فــی أ
و علــم و بیــان )همــان( فخــر رازی اقــوال دیگری نیز در باب احســن 
کاربــرد ادب در قول  تقویــم داردکــه بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت امــا 
اصــم ضــرورت بیــان دیگــری در تعریــف زیبایــی در قــرآن را ایجــاب 
که در آن  ح آیه ۱۱۶ ســوره مائــده  می  کنــد. عالمــه طباطبایی در شــر
که تو مردم را به پرســتش خود  خداوند از عیســی استفســار می  کند 
کرده ای؟ و عیســی بســیار مؤدبانه پاســخ می  دهد:  و مادرت دعوت 
ِإْذ َقاَل اهلُل َیا  کنم:  »َو گویم و چنین  که چنین  سبحان اهلل، مرا مباد 
ــَی ِإَلَهْیِن ِمْن ُدوِن  ّمِ

ُ
ِخُذوِنی َوأ

َ
اِس اّت ْنــَت ُقْلَت ِللّنَ

َ
أ

َ
ِعیَســی اْبَن َمْرَیَم أ

ُکْنُت  ُقــوَل َما َلْیَس ِلی ِبَحــّقٍ ِإْن 
َ
ْن أ

َ
اهلِل َقــاَل ُســْبَحاَنَك َمــا َیُکوُن ِلی أ

ْنَت 
َ
َك أ

َ
ْعَلُم َما ِفی َنْفِســَك ِإّن

َ
أ

َ
ُقْلُتــُه َفَقــْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما ِفی َنْفِســی َوال

که خــدا فرمود ای عیســی  کــن[ هنگامــی را  ُم اْلُغُیــوِب«. و ]یــاد 
َ

َعــاّل
گفتــی مــن و مــادرم را همچــون دو خدا  پســر مریــم آیــا تــو بــه مــردم 
کــه ]درباره  گفــت منزهی تــو مــرا نزیبد  بــه جــای خداونــد بپرســتید 
گفته بودم  گــر آن را  که حق من نیســت بگویم ا خویشــتن[ چیزی را 
قطعًا آن را می  دانســتی آنچه در نفس من اســت تو می  دانی و آنچه 
که تو خود دانــای رازهای نهانی  در ذات توســت مــن نمی دانــم چرا 

که نســبت برجســته ای  گفتاری در باب ادب می  آورد  )مائده: ۱۱۶(، 
بــا زیبایــی دارد. بــه تعبیــری ادب زیبایی اعمال اســت و البته خود 
دلیلــی دیگــر بر غلبــه زیبایی شناســی اخالقی در قرآن بــا این تذکر و 
کم بــر زیبایی در قرآن، لزوم تبعیت محســوس  کــه قاعده حا کیــد  تأ
کمیــت زیبایــی معقول بر  از معقــول در بــاب زیبایــی اســت و نیز حا

جمال محسوس: 
که از معنای آن اســتفاده می  شــود، هیأت زیبا   »ادب، بنا بر آنچه 
که هر  کــه طبــع و ســلیقه چنیــن ســزاوار می  دانــد  و پسندیده ایســت 
عمــل مشــروعی چه دینی باشــد مانند دعا و امثال آن و چه مشــروع 
عقلی باشــد مانند دیدار دوســتان، بر طبق آن هیأت واقع شــود، به 
که عمل  عبارت دیگر: ادب عبارتست از ظرافت عمل. و معلوم است 

که:  وقتی ظریف و زیبا جلوه می  کند 
اواًل مشــروع بوده و منع تحریمی نداشــته باشــد، پس در ظلم و 
کارهــای شــنیع و قبیــح ادب معنــا نــدارد. و ثانیًا  دروغ و خیانــت و 
کــه آن را در چند هیأت  عمــل اختیــاری باشــد، یعنی ممکن باشــد 
و شــکل درآورد و شــخص بــه اختیــار خــود آن را بــه وجهــی انجــام 
کــه اســالم در غذا  کــه مصــداق ادب واقــع شــود، نظیــر ادبی  دهــد 
گفتن»بســم اهلل« اســت در اول غــذا  خــوردن مرعــی داشــته و آن 
گفتن»الحمــد هلل« در آخــر آن و احتــراز از خــوردن در حــال پــری  و 
کــه  شــکم و امثــال این هــا و نیــز نظیــر ادب نشســتن در حــال نمــاز 
»تــورك« نامیــده می  شــود و آن عبــارت اســت از نشســتن بــه روی 
بــه دامــن و  کــردن  نــگاه  گذاشــتن دســت  ها روی زانــو و  ران  هــا و 
همچنیــن نظائــر آن.گــر چــه معنــی ادب، ُحســن و ظرافــت عمــل 
که موافقت عمل اســت بــا غرض زندگی،  اســت، و در معنی ُحســن 
هیچگونــه اختالفــی نیســت، لیکــن تطبیــق ایــن معنــای اصلــی بــا 
مصادیــق آن در نظر مجتمعــات مختلف بزرگ مانند اقوام و ملل و 
کوچك مانند  ادیــان و مذاهــب مختلــف و همچنین در مجتمعــات 
خانواده ها، بســیار مختلف اســت و این اختــالف از جهت اختالفی 
کار نیك از بد دارند، مثاًل چه بســا چیزهایی  که در تشــخیص  اســت 
کــه در نــزد قومــی از آداب به شــمار می  رود و حال آنکه در نزد ســایر 
که در نزد قومی مستحسن و در  اقوام ادب نیست و چه بسا آدابی 
نزد قوم دیگری شــنیع و زشــت است مانند تحیت در موقع برخورد 
که از طرف  که در اسالم این تحیت سالم است  و مالقات با یکدیگر 
خــدای متعــال، مبارك و طیب نامیده شــده، و در نزد اقوامی دیگر 
کردن و  کــردن دســت و یا ســجده و رکــوع  کاله و یــا بلنــد  برداشــتن 
یــا پائین انداختن ســر اســت و در بین زنان اروپــا، آدابی در برخورد 
که اســالم آن را شــنیع و زشــت دانســته و همچنین  معمــول اســت 
آداب دیگــر، اال اینکــه همــه ایــن اختالفــات ناشــی از اختــالف در 
گفتیــم،  کــه  گرنــه همانطــوری  مرحلــه تشــخیص مصــداق اســت و 
که ســزاوار  کــه عبــارت بــود از هیــأت زیبایی  در اصــِل معنــای ادب 
اســت عمل بر طبق آن انجام شــود، اختالفی نیســت، حتی دو نفر 
از عقــالی بشــر در معنــای آن و اینکــه ادب امــر مستحســنی اســت 
اختــالف ندارند.]اخــالق وصــف روح، و ادب وصــف عمــل اســت و 
ادب، ناشــی از اخــالق می  باشــد و ادب الهــی انبیــاء هیــأت زیبــای 

اعمال دینی ایشــان است [« )طباطبایی،۱۳۷۴، ج ۶، ۳۶۷(.

مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی شناسی در قرآن



۱۲
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶

و اما بازگردیم به بیان فخر رازی در باب احســن تقویم. رازی پس 
از بیــان دو قــول مذکــور در باب زیبایــی تقویم، این دو قــول را چنین 
که قــول اول راجع به زیبایی صورت اســت و قول دوم  جمــع می  کند 
راجع به زیبایی سیرت: »و الحاصل أن القول الول راجع إلی الصورة 
الظاهــرة، و الثانــی إلی الســیرة الباطنــة، و ســپس روایتی از یحیی بن 
که مشــعر بر جمــع زیبایی ظاهر و باطن اســت  کثــم قاضــی مــی  آورد  ا
کــه در دعاهــای خویــش بنــا به آیه شــریفه  یعنــی بــه تعبیــر صالحــان 
احســن تقویم، ابتدا خواهــان زیبایی صورت ها و اشــکال خویش اند 
کان بعــض الصالحیــن یقــول:  و در انتهــا زیبایــی افعــال خویــش: »و 
إلهنا أعطیتنا فی الولی أحســن الشــکال، فأعطنا فی اآلخرة أحســن 
الفعــال، و هــو العفو عن الذنــوب، و التجاوز عن العیــوب« )فخر رازی، 
گر فخر رازی تقویم مذکور در احســن تقویم را  بی تا، ج ۳۲، ۲۱۲(. اما ا
هم در معقول روا می  داند هم در محسوس، سیوطی در الدر المنثور 

که صرفًا دال بر زیبایی صورت است: چند روایت می  آورد 
ْنســاَن ِفی  ِ

ْ
ج عبــد بــن حمیــد عــن الحســن :   َلَقــْد َخَلْقَنــا ال و أخــر

ْحَسِن َتْقِویٍم  قال فی أحسن صورة 
َ
أ

ج عبــد بن حمید و ابــن جریر و ابن المنــذر و ابن أبی حاتم  و أخــر
ْحَســِن َتْقِویٍم  یقول 

َ
ْنســاَن ِفی أ ِ

ْ
عن أبی العالیــة فی قوله  َلَقْد َخَلْقَنا ال

ْسَفَل ساِفِلیَن  قال فی النار فی شر صورة 
َ
فی أحسن صورة ُثّمَ َرَدْدناُه أ

ْنســاَن ِفی  ِ
ْ

و اخرج الفریابی و عبد بن حمید عن ابراهیم  »َلَقْد َخَلْقَنا ال
ْحَسِن َتْقِویٍم  قال فی أحسن صورة«)سیوطی، ۱۴0۴ق، ج۶، ۳۶۷(.

َ
أ

 بنابراین ترکیب شــریفی چون احســن تقویم در قرآن، اشــارت به 
گرچــه البته  کید قــرار می  دهد  جمــال و زیبایــی محســوس را مــورد تأ
زیبایی را حصر در محســوس نیز نمی  کند و چنانچه در برجسته  ترین 
تفاســیر شــیعه و ســنت دیدیــم، دامنــه وســیع آن، معقــول را هــم 

دربرمی  گیرد.
کید  کــه بر ایــن جمال محســوس تأ امــا آیــات دیگری نیز هســت 
ْحَســَن 

َ
َرُکْم َفأ ْرَض ِباْلَحّقِ َوَصّوَ

َ ْ
ــَماَواِت َوال دارند همچون:  »َخَلَق الّسَ

ِإَلْیــِه اْلَمِصیــُر«؛ آســمان ها و زمین را به حق آفرید و شــما را  ُصَوَرُکــْم َو
کــرد و صورت های تان را نیکو آراســت و فرجام به ســوی  صورتگــری 
کید  اوست )تغابن: ۳(. در این آیه، زیبایی صورت مورد تصریح و تأ
اســت، مفســران نیــز آن را مــورد توجــه قــرار داده انــد امــا بنــا به این 
که هیچ محسوســی مطلقًا در حوزه دین مشــروعیت نمی  یابد  معنا 
مگــر در اتصــال بــه معقــول، در اینجا نیز مفســران ترجیــح می  دهند 
ایــن زیبایــی صورت را به زیبایی ســیرت یا باطن تســری دهند: "»َو 
که بر سر جمله »فاحسن« در  ْحَسَن ُصَوَرُکْم «- حرف »فا« 

َ
َرُکْم  َفأ َصّوَ

آمده، فای تفســیری اســت، و بــه آیه چنین معنــا می  دهد: خداوند 
که  کــرد، و این بدان جهت اســت  خلقــت صورت هــای شــما را نیکو 

که  کرد  خدای تعالی صورت انسان را مجهز به جهازی بسیار دقیق 
کارهــای عجیب را انجام دهد،  بــا آن جهاز و وســایل می  تواند انواع 
کــه ســایر موجودات جانــدار از انجام آن عاجز انــد. و نیز از  کارهایــی 
که آن مزایــا برای غیرانســان ابدا  مزایایــی از زندگــی بهره منــد اســت 
فراهــم نیســت. ...")طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج۱۷، 5۲۴(. و در جملــه 
ْحَســَن ُصَوَرُکــْم «، منظــور از »تصویــر«، قلــم بــه دســت 

َ
َرُکــْم  َفأ »َو َصّوَ

کشــیدن نیست، بلکه منظور، اعطای صورت است،  گرفتن و نقشــه 
و صورت هر چیز، قوام و نحوه وجود آن  اســت، همچنانکه در جای 
ْحَســِن َتْقِویٍم« و »ُحســن 

َ
ْنســاَن ِفــی أ ِ

ْ
دیگــر فرمــود: "»َلَقــْد َخَلْقَنــا ال

صورت« عبارت اســت از تناســب تجهیزات آن نســبت به یکدیگر، و 
که به خاطر آن غرض ایجاد شده،  تناسب مجموع آنها با آن غرضی 
این اســت معنای ُحســن، نه خوشــگلی و زیبایی منظر و یا نمکین 
که در تمامی موجودات  بودن، چون حسن یك معنای عامی است 
 َشــْی ٍء َخَلَقُه« و 

َ
ُکّل ْحَســَن 

َ
ِذی أ

َ
جــاری اســت همچنانکه فرمود: »اّل

گر در آیه مورد بحث تنها حســن صورت انســان ها را نام برد، شــاید  ا
که مــردم را توجــه دهد بــه اینکه خلقت انســان ها  بــرای ایــن بــوده 
که با بازگشت آنان به سوی خدا سازگار است" )همان،  طوری شده 

ج ۱۹، ۴۹۶(.
 بنابراین و به عنوان نتیجه باید متذکر شد، شمول و گستره وسیع 
که تمامی معقوالت هســتی من جمله حیات انسان  ُحســن در قرآن 
ح و  را دربرمی گیرد، ســبب شــده است مفسران در تمامی ابعاد در شر
بیان زیبایی، اول و بالذات زیبایی معقول را مدنظر قرار دهند و ثانی 
و بالعــرض زیبایی محســوس را. البته مفســران، دلیــل دیگری نیز در 
این رویکرد خود دارند و آن ناپایداری و زوال زیبایی محسوس است 
کمــا اینکــه برخــی از آنها با اســتناد بــه دنباله آیه شــریفه »َلَقــْد َخَلْقَنا 
که ارسال انسان به اسفل سافلین است:  ْحَسِن َتْقِویٍم« 

َ
ْنساَن ِفی أ ِ

ْ
ال

ْســَفَل َســاِفِلیَن« را نشــانه ای از زوال زیبایــی صــورت و 
َ
»ُثــّمَ َرَدْدَنــاُه أ

گرفته اند همچنانکه احسن تقویم را شباب و جوانی: "و بعضی  پیری 
کرد بر  ْحَســِن َتْقِویم«: اینکه ایشــان را ایجاد 

َ
کرده از »أ گفته انــد: اراده 

ح و اعضایشــان و آنها را  کمــال در نفــوس خودشــان و اعتدال در جوار
گفتــن و تشــخیص دادن و تدبیر امور  کــرد به ســخن  از دیگــران جــدا 
نمودن و غیر اینها از آنچه انســانی به آن مشــّخص و ممتاز می گردد، 
ْسَفَل 

َ
و در این نیز اشــاره به حال جوانی و شــباب اســت. »ُثّمَ َرَدْدناُه أ

گویند: ســپس برگردانیدیم  ســاِفِلین«. ابــن عّباس و ابراهیــم و قتاده 
کودنی و پست ترین عمر ها و پیری ها  فرو تر فروتر ها یعنی به خرفتی و 
کودکان و  کــم بود عقل، و ســافلون ایشــان ناتوانان و زمین گیرهــا و  و 
گروه اســت" )طبرســی،  کهنســال و پیــر ســالخورده فروتریــن تمام آن 

۱۴۱5، ج ۲۷، ۱۶۹(.

و  عظیــم  گنجینــه  روایــات،  و  آیــات  متــن  در  کاوش  و  تفحــص 
گســترده ای از مفاهیم را در مقابل چشــمان محقق قرار می دهد. در 
گســتره وســیع در روایات،  باب جمال و بهاء و زینت و زیبایی نیز این 

بســیار وســیع  تر از قــرآن، موجــود و مشــهود اســت لیــک مجــال ذکــر 
کلی  کــه حقیقت  تمامــی آنهــا در اینجــا ممکن نیســت به ویــژه آنگاه 
که در این چند  معنا و مفهوم حسن همچون تمامی شواهدی است 

نتیجه
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که: کلی  صفحه ذکر شد و حاوی این نتایج 
معنــا  بــه  هــم  جمــال  و  ُحســن  قــرآن،  همچــون  روایــات  در   -۱
باز می گــردد هــم به قالب، هم به ظاهر هم بــه باطن، هم به قول هم 
بــه فعــل، هــم به صــورت هم به ســیرت، هم بــه جان هم به جســم. 
و به یک عبارت هم تبییِن زیبایِی هســتی معقول اســت هم هســتی 
که جماِل هســتی محســوس، بازتاب  کید  محســوس. با این تذکر و تأ
حقیقــت ُحســن معقــول آن اســت و ایــن معنــا البتــه بــا رأی و نظــر 

کاماًل مشابه است.   نوافالطونیان 
گرفــت، زیبایی  پــس چون محســوس به حقیقــِت معقول حیــات 
معقــول در همــه ابعاد محســوس جاری می گــردد. این ســلطه مطلِق 
زیبایــی معقــول بــر محســوس، زیبایــی را بــه تمامــی ابعــاد وجــودی 
محســوس ســرایت می دهــد. راز تعــدد بیــش از پیــش موصوفــات و 
مضافــات زیبایــی در قــرآن و روایات نیز دقیقًا در همین ســلطه نهفته 
گر هم  گــر زیبایــی هــم صفت قرض اســت، هــم صفت فعــل، ا اســت. ا
احســان اســت هــم وجــوب زیبایی بر همه اجــزای هســتی )و به تعبیر 
پیامبر: إن اهلل کتب الحسان علی کل شیء)الحنبلی، ۱۴۲۲ق، ۳۷۹((،  
هم صفت ســیرت اســت هم صورت و خالصه تمامی ابعاد عالم و آدم، 
کامل بر جهان  که زیبایــی معقول، اشــراف  دقیقــًا به این دلیل اســت 
که معقول اشــرف اســت از محســوس. محســوس دارد و نیز بنا به این 
۲- در قــرآن و روایــات، زیبایــی معقــول جامــع تمامــی نیکی هــا و 
محاســن عالــم اســت و معنــای آن از یک ســو تناســب و موازنه میان 
هســتی محســوس و معقــول اســت و از دیگــر ســو، تــوازن و تناســب 
اجزای مرکب عالم محسوس، تا زیبایی آن اظهار و در جان مخاطب 
که انسان،  ک شــود. یعنی هســتی انســان آنگاه زیبا خواهد شــد  ادرا
تناسب و توازن عالم ظاهر و باطن را دریابد و از محسوس به حقیقت 
معقــول رســد و نیــز اجــزای متناســب و متعادل هســتی محســوس را 
کــه فاقد اختــالف و تفاوت در اجزاء اســت و  کنــد. هســتی ای  ک  ادرا
کند تا در آن ناهماهنگی و فطور بیند، خســته و  چشــم هرچه تالش 

گشت، به تعبیر قرآن:  خاسر برخواهد 
ْحَمِن ِمْن  ــِذی َخَلَق َســْبَع َســَماَواٍت ِطَباًقا َما َتــَرى ِفی َخْلــِق الّرَ

َ
اّل

َتْیِن َیْنَقِلْب  َکّرَ َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر- ُثّمَ اْرِجِع اْلَبَصَر 
که هفت آسمان را طبقه طبقه  ِإَلْیَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسیٌر . همان 
گونــه اختالف ]و  بیافریــد در آفرینــش آن ]خــداى[ بخشایشــگر هیــچ 
تفاوتــی[ نمی  بینــی بازبنگر آیا خلــل ]و نقصانی[ می  بینــی- باز دوباره 

بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد )ملک: ۴-۳(.
کید بر فقــدان نقص و تفاوت در  و شــگفت آنکــه خداوند پس از تأ
عالم از اصطالح زینت و زیبایی اســتفاده می کند یعنی نتیجه قطعی 
ا  ّنَ کمال اتقان و تناســب، زیبا بودن آن اســت: َوَلَقْد َزّیَ خلــق عالــم در 
ْعَتْدَنــا َلُهْم 

َ
ــَیاِطیِن َوأ

َ
ْنَیــا ِبَمَصاِبیــَح َوَجَعْلَناَهــا ُرُجوًمــا ِللّش

ُ
ــَماَء الّد الّسَ

ِعیِر . و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغ هایی زینت دادیم  َعَذاَب الّسَ
گردانیدیــم و براى آنها  و آن را مایــه طــرد شــیاطین ]= قواى مزاحــم[ 

کرده  ایم )ملک: 5(. عذاب آتش فروزان آماده 
و عــالوه بــر آیه فوق، تقریر امــام جعفر صــادق)ع(، در باب زیبایی 
عاَلم از منظر یونانیان بســیار جالب توجه اســت: »بدان  ای مفضل، 
که جاری و معروفســت نزد ایشــان  کــه نــام این عالــم به زبــان یونانی 

قوســموس اســت و تفســیرش در لغت ایشــان زینت اســت و فالســفه 
کرده اند برای احســن تقدیر  و مدعیــان حکمــت، عالــم را چنین نــام 
که  کرده انــد پس راضی نشــدند بــه آن،  انتظامــی  کــه در آن مشــاهده 
که  کننــد، بلکه آن را زینــت نامیدند تا خبــر دهند  تقدیــر و نظــام نام 

به اتقان و احکامی  که دارد، در غایت ُحسن و بها و زینت است«.8
۳- و زیبایــی محســوس هــم در قــرآن و هم در روایــات، مفهومی 
معــادل همان تناســب و توازن دارد یا به عبارتــی همان اعتدال. این 
که تعریف قــرآن از زیبایی محســوس، همان تعریف  بــدان معناســت 
کامل میان تعریف  رایج حکما و فالسفه است. این تحقیق به نسبت 
حکمــا و فالســفه با قرآن و روایات باور دارد. متــن تحقیق این معنا را 
گرفته شــود،  گــر آرای یونانیــان در این قصه نادیده  نشــان داد فلــذا ا
کرد نســبت تام میان رأی قرآن و روایات و  می توان به صراحت حکم 

رأی حکما و فالسفه مسلمان وجود دارد.
در  نیــز  اســالمی  معمــاری  نقــوش  و  هنــری  آثــار  زیبایــی  راز   -۴
که هم  بازتابــِی مطلــق ایــن تناســب و تــوازن اســت به ویــژه نقوشــی 
کــه محمل ظهور امــر الیتناهی  الیتناهی بــودن ظــرف ظهــور حق را ) 
کمال تناسب و نظم و تقارن یا به عبارتی  است( نشان می دهد و هم 
همان زیبایی را. خداوند منبع فیاض وجود است و از مظاهر مطلق 
وجــود، زیبایــی اســت. ظهور ایــن زیبایــی، ظهور تناســب در تمامی 
که هر چیزى را   َشــْیٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر. ماییــم 

َ
ُکّل ا 

َ
ابعــاد عالــم اســت. ِإّن

بــه انــدازه آفریده ایــم )قمــر: ۴۹( و مهم  تر توازن آدم با عالم، تا انســان 
هــم در وجود خویش به زیبایی و جمال رســد، هم برون را به عنوان 

ظرف ظهور حقیقِت وجود، زیبا ببیند.
بنابراین در پاســخ به بنیادی ترین ســؤال تاریخ زیبایی شناســی، 
کیفیتی اســت  کــه زیبایــی متعلق ذهن اســت یا عین؟ و یا به عبارتی 
ک یــا جمــع عناصری اســت در اعیان؟ پاســخ قــرآن و حکمت  در ادرا
ک و اعیان اســت. این معنا  اســالمی، تالئــم دو ســویه میان ایــن ادرا
از یــک ســو متأثر از نگره حکمی و شــهودی حکما و عرفای مســلمان 
که تضاد  در بیــان قاعــده اتحــاد عاقل و معقول و ناظر و منظور اســت 
و تقابــل میــان ذهــن و عیــن را برنمی تابــد و از ســوی دیگــر، متکی بر 
که ناظر در رؤیــت عالم، ابتدا جهان معقول  این قاعده بنیانی اســت 
ک نمــوده و ســپس از طریــق آن، جهان محســوس را می نگرد.  را ادرا
در ایــن نگرش، هســتِی محســوس به تبــع رؤیت هســتی معقول زیبا 

خواهد نمود. به تعبیر حافظ:
که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم 
که دیده نیالوده ام به بد دیدن منم 

بنــا بــه نگــره اســالمی، انســان ابتــدا بایــد جــان خویــش را بــه نور 
کند. نظِر بنشســته  کند و آنگاه به هســتی نظر  ایمان و معرفت تزکیه 
بــر متــکای معرفــت، عالم را متناســب و متــوازن می بینــد و البته این 
توازن و تناســب صرف درک ذهنی او نیست بلکه حقیقتًا در عالم نیز 

سریان دارد.
پــس در رؤیــت زیبایــی، مبتنی بر اصــل بنیادین زیبایی شناســی 
اســالمی، هم تزکیه جان شــرط اســت هم تناســب جســم. جمع این 
دو، ظهــور زیبایی و برانگیزاننده ذوق زیبایی گرایی در چشــم و جان 

ناظر است.

مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی شناسی در قرآن
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پینوشتها

1 Aeasthetic.
۲ در جــای دیگــر نیــز عالمــه، ایــن تــالزم خلــق و زیبایــی را مــورد توجــه قــرار 
ُکّلِ َشــْی ٍء،  می دهــد: »خلقــت و حســن متالزمند چون به حکم آیــه: اهلُل خاِلُق 
خــدا آفریــدگار هــر چیزیســت )زمــر: ۶۲(، فعــل مخلوق خداســت، چــون آن نیز 
کالم  بــد نمی شــود، همچنیــن  ثابــت، و مخلــوق خــدا  و  چیزیســت موجــود، 
که نام چیز بر آن اطالق شــود، مخلوق اســت،  کــه فرمــود: »هر چیــزی  امــام)ع( 
گر آن آیــه و این  کــه ا کافــی، ج ۱، 8۲(.  غیــر از یــك چیــز آنهــم خداســت«)اصول 
که خلقت هر چیز   َشــْی ٍء َخَلَقُه« ، آن خدایی 

َ
ُکّل ْحَســَن 

َ
ِذی أ

َ
روایت را با آیه: »اّل

گنــاه بلکه  کنیــم، ایــن نتیجــه را می  گیریم: نه تنهــا فعل  کــرد، ضمیمــه  را نیکــو 
کــه مخلوق اســت نیکو نیز  هــر چیــزی همچنانکــه مخلوق اســت، بدین جهت 
هســت، پــس خلقت و حســن با هــم متالزمنــد، و هرگــز از هم جدا نمی شــوند. 
در ایــن میــان خــدای ســبحان پاره ای افعــال را زشــت و بد دانســته، و فرموده: 
 ِمْثَلها«، 

َّ
َئـِة َفال ُیْجزی  ِإال ــّیِ ْمثاِلها، َو َمْن جاَء ِبالّسَ

َ
»َمْن جاَء ِباْلَحَســنـِة َفَلُه َعْشــُر أ

هرکــس عمــل نیــك آورد، ده برابــر چــون آن پــاداش دارد، و هرکس عمل زشــت 
کیفر نمی بینــد )انعــام: ۱۶0( و به دلیــل اینکه برای  مرتکــب شــود، جــز مثــل آن 
گناهان مســتند به آدمی است، و با در  گناهان مجازات قائل شــده، می  فهمیم 
گفتیم: وجوب و ثبوت افعال، از خدا و مخلوق او اســت، این  گرفتن اینکه  نظر 
که از خداست، مستند  گناه منهای وجودش  که عمل  نتیجه به دست می  آید: 
گناه می  کند، امری اســت  که آنچه یك عمل را  بــه آدمی اســت، پس می  فهمیــم 
گر مخلوق بود حســن و  گفتیم ا عدمی، و جزء مخلوق های خدا نیســت، چون 

زیبایی  داشت. همان، ج ۱، ۱58.
۳ رک. فلسفه، هندسه و معماری از نگارنده، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۹5.

ْطَفـــَة َعَلَقــًه َفَخَلْقَنــا اْلَعَلَقـة ُمْضَغـــًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغـــَة ِعَظاًما  ۴ »ُثــّمَ َخَلْقَنــا الّنُ
ْحَســُن اْلَخاِلِقیَن«؛ آنگاه 

َ
َناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك اهلُل أ

ْ
نَشــأ

َ
َفَکَســْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثّمَ أ

گردانیدیم  نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را ]به صورت[ مضغه 
گوشــتی  بــا  را  اســتخوان ها  بعــد  ســاختیم  اســتخوان هایی  را  مضغــه  آنــگاه  و 
که  پوشــانیدیم آنگاه ]جنین را در[ آفرینشــی دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا 

بهترین آفرینندگان است )مؤمنون: ۱۴(.
5 رک. تفسیر راهنما، تألیف آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در

 http://www.hashemirafsanjani.ir/fa/tafsir/7910.
ْحَســَن ُصَوَرُکــْم« مــن حیث الحکمــة و 

َ
کلهــم  »َفأ َرُکــْم« یعنــی البشــر  ۶ »َو َصّوَ

قبــول العقــل ال قبول الطبع لن فی جملتهم مــن لیس علی هذه الصفة و قیل 
فأحســن صورکم من حیث قبول الطبع لن ذلك هو المفهوم من حســن الصور 
کان فی جملتهم من  ْحَســِن َتْقِویــٍم « و إن 

َ
ْنســاَن ِفی أ ِ

ْ
کقوله  »َلَقْد َخَلْقَنا ال فهــو 

هو مشوه الخلق لن ذلك عارض ال یعتد به فی هذا الوصف فاهلل سبحانه خلق 
کله و الصورة عبارة عــن بنیـة مخصوصـة «.  النســان علی أحســن صور الحیــوان 
مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، ج ۱0، ۴۴8 و ترجمــه آن در ترجمــه مجمــع 

البیان فی تفسیر القرآن، ج  ۲5، ۶۱.
کیفیـة  ۷ »تقویــم « یعنی تســویـة الشــی ء بصــورة مناســبـة، و نظام معتــدل و 
الئقــة، و ســعة مفهــوم اآلیـــة یشــیر إلــی أّن اهلل ســبحانه خلق النســان بشــکل 
کّل الجهات، الجســمیـة و الروحیـــة و العقلیـــة، إذ جعل فیه  متــوازن الئــق مــن 
کان جرما صغیرا- وضع  ألوان الکفاءات، و أعّده لتسلق سّلم السمّو، و هو- و إن 
کبر، و منحه من الکفاءات و الطاقات ما جعله الئقا لوســام: َو َلَقْد  فیه العالم ال
ْمنــا َبِنــی آَدَم ، و هذا النســان هو الذی یقول فیه اهلل ســبحانه بعد ذکر انتهاء  َکّرَ
ْحَســُن اْلخاِلِقیَن  و هذا النســان بکل ما فیه من امتیازات، 

َ
خلقته: َفَتباَرَك اهلُل أ

یهبط حین ینحرف عن مســیرة اهلل إلی أســفل سافلین. رک. االمثل فی تفسیر 
کتاب اهلل المنزل، ناصر مکارم شیرازی، ج ۲0، ۳۱0.

8 »و اعلــم یــا مفضــل أن اســم هذاالعالم بلســان الیونانیه الجــاری المعروف 
کذالــک ســمته الفالســفه و مــن ادعــی  عندهــم قوســموس و تفســیره الزینـــة و 
الحکمــة أفکانــوا یســمونه بهذا االســم اال لما رأوا فیــه من التقدیــر و النظام فلم 
یرضوا أن یسموه تقدیرا و نظاما حتی سموه زینة لیخبروا أنه مع ما هو علیه من 
کتاب فلســفه،  الصواب و االتقان علی غایـة الحســن و البهاء ؛ «. این روایت را در 
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