
 

 بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث
 

 

 بازنمایی ماهیت زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث
 

 مربی، گروه مهندسی فضای سبز، دانشگاه مالیر : ایمان سعیدی

 استادیار، گروه طراحی محیط زیست، دانشگاه تهران :حسن دارابی

 
 رشته ای قرآن کریمدوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان

   7- 22ص ، 1393بهار و تابستان ، اول، شماره پنجمسال 

 21/3/1393تاریخ دریافت مقاله: 

 24/6/1393تاریخ پذیرش مقاله: 

 
 چکیده

ذهن بشر را به خود مشغوول سغاخته اسغتا دانغب زیبغایی       زیبایی یکی از مفاهیم بنیادینی است که پیوسته

گغردد  شناسی نیز جهت ادراک درست زیبایی شکل گرفته استا منشا این دانب به زیبایی طلبی انسان باز مغی 

هغای هنغری،   و آنچه که انسان از توییر نگرش نسبت به این شاخه دریافغت کغرده اسغت تنغو  در خلغ  سغب       

هغای بشغری اسغتا در ایغن بغین قغرآن کغریم و روایغا          هندسی و سغایر سغلیقه   های فلسفی، الگوهایدیدگاه

معصومین ) (، به عنوان مهمترین منابع اسالمی، چارچوب ادراکی کغاملی از ماهیغت زیبغایی شناسغی را ارا غه      

داده استا همین چارچوب منجر به خل  آثار برجسته و ماندگاری در هنغر اسغالمی شغده اسغتا بغر ایغن مبنغا        

 ( اسغتا  ) نیمعصغوم ژوهب حاضر بررسی چارچوب زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن کریم و روایا  هدف پ

از این رو تالش شده است تا ابتدا ماهیت زیبایی از دیدگاه قرآن بازنمایی شغده و بغراین مبنغا چغارچوبی کلغی      

توا بهره گرفته شده است تا هرچند اولیه برای ادراک زیبایی تنظیم کردا برای دستیابی به این مهم از تحلیل مح

شناسغی قغرآن از مغاهیتی سلسغله مراتبغی      چارچوب مورد نظر ارایه شودا نتایج تحقی  نشان داد؛ الگوی زیبغایی 

ذهنی و در نهایغت بغه زیبغایی ذهنغی دسغت      -های عینیهای عینی آغاز به زیباییبرخوردار است که از زیبایی 

 باری تعالی است که زیبای مطل  استایابدا اوج تعالی زیبایی در شناخت ذا  می

  (ا) نیمعصومماهیت زیبایی، زیبایی شناسی، قرآن کریم، روایا  : هاکلیدواژه

 

                                                                                                                               

   :نویسنده پاسخگوimansaeedi81@yahoo.com 
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 مقدمه -1

 درکادراک زیبایی توسط انسغان قغدمتی بغه انغدازه آفغرینب خغودش دارد، امغا سغرگردان از         

 ایغن  تغوان مغی  کغه  شکلی به ،بوده است «چیست؟ یباییز» که ساده سوال این برای درخور پاسخی

 کغه  اسغت  سغال  هغزار  پغنج  از بغیب  و دانسغت  بشری فلسفه سواال  ترین پیچیده از را ساده سوال

 آن بغرای  جغواب  نیغز  جهغان  فیلسوفان تعداد به و است گرفته قرار مختلف فیلسوفان بحث موضو 

کنغدا در  حکایت می(ا همین امر از مشکل بودن تعریف زیبایی 181: 1999، 1لوتیان) است شده ارا ه

ی  نتیجه گیری کلی اکثریت عاجز از بیان تعریفی مشخص هستند و زیبایی را قابغل ادراک و غیغر   

آنچه که به طور »(ا امانو ل کانت در تعریف خود زیبای را 23: 1379قابل تعریف می دانند )هاسپرز، 

(، اسغتاد مطهغری نیغز    37: 1387رفیقدوست، ) معرفی نموده است« عام خوشایند و بدون مفهوم است

ممغا  »توان تعریفی مشخص از زیبایی آورد و بر این جملغه معتقغد اسغت کغه زیبغایی      معتقد است نمی

استا پاکبغاز در کتغاب دایغره المعغارف هنغر معتقغد اسغت اگرچغه همگغان بغا           « یدرک و ال یوصف

: 1387د )پاکبغاز،  رود خود زیبغایی تعریغف ناپغذیر باشغ    های زیبایی آشنا هستند اما گمان میویژگی

 (ا12

بحث در ارتباط با موضو  زیبایی شناسی در قرآن کریم نیز مبحثی دیرپا است که توسط بسیاری 

از محققین مورد بررسی قرار گرفته استا عالمه جعفری در این زمینه مقغاال  و مباحغث متنغوعی را    

نی، عینغی و زیبغایی دوقطبغی    ارایه می کند که در نهایت زیبایی شناسی را به طیف زیبایی شناسی ذه

(ا آقای خرقانی معتقد است که قرآن کریم حاوی مفاهیمی 16-17: 1360جعفری، ) تقسیم می نماید

(ا در ادامغه  68-78: 1388خرقغانی،  ) زیباشناسانه است و خود قرآن کریم نمونه بارز این زیبایی است

ایازی به بررسی عوامل تاثیر گغذار در   دهداایشان مفاهیم زیبایی ذهنی و عینی را مورد بحث قرار می

زیبایی شناسی قرآن کریم پرداخته اسغت و عقیغده بغر زیبغایی ذا  قغرآن کغریم دارد کغه مبتنغی بغر          

(ا افشغار نیغز بغر همغین منغوال بغه       1385ایغازی،  )ساختار هندسی و هماهنگی لفظغی و معنغایی اسغتا    

شناسی در ذا  قرآن کریم پرداخته است و در جز سی ام آنرا تحلیغل کغرده اسغت    بازشناسی زیبایی

(ا بلخاری موضو  زیبایی شناسی را بر مبنای حسن و قدر بررسی کرده است و با تاکید 1389)افشار، 

بر صفا  جمال و همچنین قابلیت تجلی زیبایی هندسه در عالم خیال و مثال و عالم واقع ابعاد زیبایی 
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(ا هاشغم نغژاد و نعمتغی    1385را مبتنی بر آیا  قغرآن کغریم بررسغی کغرده اسغت )بلخغاری،       شناسی 

شناسی از نظر صدرالمتالهین را مورد بررسغی قغرار داده و اعتقغاد دارد کغه منشغ  هنغر       موضو  زیبایی

توانند با ارتباط با عالم خیال کغه مبغدق قریغم همغه     ها میهای ح  تعالی استا انسانمظهر برخی اسم

(ا 1390هاشغم نغژاد و نعمتغی،    )هغای هنغری بریزنغد    آثار هنری است، عالم خیال منفصل را در قالغم 

واردی به بررسی آرای شیخ الریئس ابو علی سینا در مغورد زیبغایی شناسغی پرداختغه اسغت )واردی،      

سیدی و خلف نیز موضغو  زیبغایی هنرهغای تصغویر در قغرآن کغریم را بحغث کغرده انغد و           (ا1386

ها ا این زیباییاز جمال خال که بازتابی است هایی زیباست؛  سرشار از جلوهکه قرآن کریم  معتقدند

ایغن موضغو  در سغوره     اضمن برانگیختن احساسا  و عواطف آدمغی، وی را نیغز بغه تکغاپو وا دارد    

 (ا1392فصلت مورد بحث عمی  قرار گرفته است )سیدی و خلف، 

شناسی، نگارندگان بر این فرض هسغتند کغه آمغوزه هغای ایغن کتغاب       در ارتباط با ماهیت زیبایی

بغر ایغن   شغودا  گر ذهن بشر در این عرصه مغی آسمانی با نظامی خاص طرح گردیده است که هدایت

شناسی از دیدگاه قرآن کریم و روایا  معصومین مبنا هدف پژوهب حاضر بررسی چارچوب زیبایی

شناسغی از دیغدگاه قغرآن کغریم و روایغا       ماهیغت زیبغایی  است و در پی پاسخ به این سغوال اسغت:   

توان، با کم  از این منغابع، مغدلی ادراکغی از زیبغایی تنظغیم       ( چگونه است؟ و آیا می) معصومین

 کرد؟

تحلیلغی اسغتا ایغن    -لی پژوهب به شکل توصیفیدر راستای پاسخ به سوال مطرح شده، قالم ک

مطالعه بنابر ماهیت خود اسنادی است که برای انجغام آن از تحلیغل محتغوا بهغره گرفتغه شغده اسغتا        

 گامهای این تحقی  به شرح زیر بوده است:

ابتدا اقدام به واژه شناسی مرتبط شده استا در این ارتباط قرآن کریم به عنوان منبع اصلی مدنظر 

، «زیغن »، «جمیغل »، «جمال»ه استا لذا واژگان نهایی که مورد استفاده قرار گرفت عبار  بود از: بود

در گام دوم این واژگغان در قغرآن کغریم جسغتجو شغد، در ایغن راسغتا اقغدام بغه          «ا حسن»و « احسن»

دا غربالگری آیا  شدا برخی آیا  با معنای استفاده شده در تحقی  همگن نبودا لذا کنار گذاشته ش

سغوره نسغاو و    125بغه ترتیغم در آیغه    « مغوازین »یا « محسنین»توان به واژگانی مانند نمونه آنها را می

اشغاره کغردا    57و  31در سوره های شورا و نور آیا  « معجزین»یا واژه  9همچینن سوره اعراف آیه 

گردیغدا در ایغن   در گام بعد برداشت از آیه ارایه شدا در ادامه به جسغتجوی احادیغث مغرتبط اقغدام     

مرحله با توجه به تعداد و حجم باالی احادیث به نمونه های مرتبط اکتفا شدا در نهایغت مفهغوم مابغه    
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های نهغایی مبتنغی بغر ایغن چغارچوب ارایغه شغدا بغه صغور           ازای زیباشناسی استخراج شد و تحلیل

چغارچوب   در) همزمان چارچوب زیبایی شناسی در ادبیغا  علمغی نیغز جسغتجو و مغروری مختصغر      

شناسغی علمغی نیغز اسغتخراج شغده      محدودیتهای مقاله( صور  گرفت تا چارچوب متعارف زیبغایی 

باشدا در نهایت دیدگاه قرآن در ارتباط با ماهیت و الگوی ادراک زیبایی مطغرح شغد و بغا واکغاوی     

 دیدگاه این کتاب مقدس نتیجه گیری ارا ه شدا

 

 تحول زیبایی شناسی در طول تاریخ -2

آغاز تفکر بشر، زیبایی شناسغی یکغی از موضغوعا  تحقیغ  و بررسغی فلسغفی بغوده اسغت و          از

همچنان به عنوان موضوعی تحقیقی از سوی برخی از بهترین موزهای تغاریخ بشغر مغورد توجغه قغرار      

های تحلیلی و ادراکی قوی هستند، در بهترین گیردا فیلسوفان، به عنوان افرادی که دارای مهار می

تا چه حدی سغاختارهای همغه جانبغه زیبغایی      آنهااما  ؛باشندسوال میاین برای پاسخگویی به  جایگاه

و توسط بومگراتن، برای اولین بغار   18هرچند واژه زیبایی شناسی در قرن اند؟ شناسی را ایجاد کرده

روزه مغورد  ق م( تا ام 469-399به کار برده شد، اما مفاهیم مربوط به چیستی زیبایی از زمان سقراط )

رومی همگی زیبایی را -(ا فیلسوفان یونانی53: 2005پردازان غربی است )ترنر، بحث فالسفه و نظریه

گرفتندا سقراط معتقد بود تجربه زیبایی بر شغیوه درسغت زنغدگی    ویژگی فیزیکی و عینی در نظر می

: 1999لوتیغان،  ) دتاثیرگذار است، لذا پیشنهاد داد بهتر اسغت جوانغان در محیطغی زیبغا زنغدگی کننغ      

بنغابراین،   (؛45: 1391پورتئغوس،  ) دانسغتند (ا فیلسوفان مسیحی زیبغایی را تجلغی ذا  الهغی مغی    181

همانند افالطون، آن را در دسته صفا  محض قرار دادندا رنسانس زمینه ظهوری مجدد برای وجغوه  

-یبایی شناسی عینیترومی پدید آوردا چنین شرایطی دیدگاه های ز-شناسی کالسی  یونانیزیبایی

 ادر بریتانیا و آلمغان قغو  گرفغت   هفدهم  زیبایی شناسی مدرن پس از پایان قرنگرا را تقویت کردا 

که کیفیا  اولیه خغود را   اشیا ی ای عینی درتواند به گونهزیبایی می دبو معتقد جان الکر بریتانیا د

هغای ثغانوی آشغکار شغود، در ایغن      یفیغت باشند، وجود داشته باشد اما زمانی که زیبایی در کدارا می

(ا فیلسغوف آلمغانی امغانول کانغت     172: 1987، 1)هغاملین  صور  تبدیل به ماهیتی ذهنی خواهد شغد 

 شغیئ  در نغه  دارد، وجغود  دهغد مغی  قغرار  قضغاو   مغورد  را آن کغه  ذهنی در شیئ ویژگی معتقد بود
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ها معرفی نمودا در مقابل هگل او زیبایی طبیعت را به عنوان سرچشمه زیبایی ا(130: 1375)احمدی، 

 عاطفغه،  احسغاس،  بغر  19گرایغی قغرن   رمانتی  ردکردا زیباییاساس  عنوان به را کانت گرا ی ذهنی

 اسغتوار  فغردی  عقا غد  بغر  تاکید و قاعدگیبی و نظمیبی بر تمایل نوآوری، عالقه، مورد فرم و رنگ

ب احساسغات  کغه  بغود  یسی سو گرایرمانتی  فیلسوف روسو ژاک ژان(ا 653: 1961، 1)راسل است

که با پیوند با طبیعغت بکغر قابغل درک اسغتا      داشتیی اروپا تفکر بر عمی  تاثیری طبیعت به نسبت

 از آنهغا ا بودنغد  گراعینی ،طبیعت به نسبت خود نگرش در رمانتی  مکتم پیروانعقیده بر آن است 

 تنغدبادها  ،بکر هایجنگل هراسناک، هایپرتگاه سهمگین، های وفانطبرندا می لذ  وحشیطبیعت 

 احتغرام  مغورد  رمانتیغ   دیغدگاه  در هسغتند،  وحشیانه و مخرب فایده،بی که چیزهایی کلی طور به و

 گرفتندامی قرار

معاصر بحث درباره زیبایی شناسی در فلسغفه از رونغ  افتغاد و در علغوم جغزو      تا دوره  19از قرن 

گرایی کغه توسغط کانغت معرفغی شغد، بغه طغور        بیشتر به آن پرداخته شدا با این حال رویکرد ذهنیت

تفکرا  موجود در نهایت به دو رویکرد منف  و یغ  رویکغرد   پایدار در این دوره طرفدار داشتا 

 کندار عینت گرایی، ذهنیت گرایی و رویکرد ترکیبی تاکید میترکیبی رسیده است که ب
 

 قرآن کریم و مفهوم زیبایی شناسی -3

قرآن کریم کتابی است که برای هدایت بشر از سوی خداوند بغر پیغامبرش نغازل شغده اسغت تغا       

-مغی  سوره نحل 82در آیه  تمامی حقای  عالم را توسط آن برای انسان بیان نماید؛ از این رو خداوند

براین اساس مفاهیم بسیاری که  «و بر تو این کتاب را نازل کردیم که روشنگر هر چیز استا»فرماید: 

نقب عمده ای در تصحیح نگرش فکری بشر دارد، در قرآن ذکر شده استا یکی از مفاهیمی که در 

اسغت  مغا آنچغه در زمغین جلغوه گغر      : »قرآن، آیا  فراوانی بدان اختصاص یافته، مفهوم زیبایی است

زینت و آرایب مل  زمین قرار دادیم تا مردم را به آن امتحان کنیم که کدام ی  در طاعت و حم 

در « آراسغتن »و « زیبغا کغردن  »بغار واژه   47(ا در مجمغو   7)کهغف/ « خدا عملشان نیکوتر خواهد بود

« احسغن » بار استفاده شده اسغتا واژه  7« جمیل»بار، واژه  2« جمال»قرآن کریم ذکر شده استا واژه 

 بار آمده است که در معغانی متفغاوتی بکغار رفتغه اسغت؛      113«حسن»بار بکار رفته و باالخره واژه  53

شناسی، جای مطالعا  گسترده دارد و از خالل آن می بنابراین قرآن کریم به عنوان ی  منبع زیبایی

                                                                                                                               
1. Russell 
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شغناختی، نشغانه هغای    یشناسی دست یافتا پدیده های زیبغای توان به معیارهای استوار در باب زیبایی

ها، نسبی یا مطلغ  بغودن زیبغایی، سلسغله مراتغم      زیبایی، اصل زیبایی در نظام آفرینب، منشاو زیبایی

توان به مطالعه آن ها و کارکردهای زیبایی از جمله اموری است که میزیبایی، زیبایی دوستی، نقب

 در قرآن کریم پرداختا

 از نظر قرآنها مبدا و منشاء زیبایی -3-1

دهد که خداونغد منشغاو و    که با احادیث و روایا  فراوان ت کید شده است، نشان میآیا  قرآن 

هاست و همه اجزاو جهان آفرینب را به جمغال منتهغی زینغت داده اسغتا بغه عنغوان       منبع همه زیبایی

، «یبغا آفریغد  او همان کسی است که هرچغه را آفریغد، ز  »در سوره سجده آمده است:  7نمونه در آیه 

اندا آیغا  فغراوان دیگغری     بنابراین هرچه خداوند آفریده، اعم از مادی و مجرد، به زیبایی خل  شده

دهد های زیبایی را به ذا  پاک خداوند نسبت مینیز در قرآن کریم آمده است که منشاو همه جلوه

کنندا پیامبر در تفسیر می (ا روایا  زیادی از معصومین هم این آیا  را24؛ حشر/115؛ بقره/25نور/)

فیلسغوفان  (ا 438: 6ج ، 1365)کلینغی،  « خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد» فرماید:سخنی می

داننغد و   منش  زیبایی را، زیبایی مطلغ  )خداونغد متعغال( مغی     نیز، به تبعیت از قرآن و روایا ، اسالمی

صغدرالمت لههین  دا داننغ  تعغالی مغی   یبغایی حغ   های موجود در این جهان را تجلغی و سغایه ز   همه زیبایی

)صغدرالمتالهین،   فرماید: هر زیبایی و کمالی، پرتغوی از زیبغایی و کمغال خداونغد اسغت      شیرازی می

های عمیغ  جهغان ریشغه    (ا چنین تفکری مختص فالسفه مسلمان نیست و در تمامی اندیشه87: 1363

هغا را  اس، کانت و هگل نیز منشاو همه زیبغایی شناسی افالطون، آگوستین، آکوینداردا تئوری زیبایی

مضمون این جهان زیبغایی اسغت، زیبغایی    »گوید: دانندا به عنوان نمونه فردریب هگل میخداوند می

راستین، روحیت شکل یافته، یعنی آرمان، به عبار  دقی  تر، روح مطل  است، خود حقیقغت اسغتا   

هنرمندانه به منظغور احسغاس نگغرش، تجسغم      می توان گفت که این قلمرو حقیقت خدایی است که

یافته استا کانون تمام جهان، هنری است که چنان شکل یافتگی مسغتقل، آزاد و خغدایی اسغت کغه     

« کند ها افاده می جنبه بیرونی شکل و مصالح را کامالٌ جذب کرده و آن را تنها چونان تجلی خود آن

گیغری کغرد؛ خداونغد    تغوان نتیجغه  الغذکر، مغی  ق(ا با مبنا قرار دادن توضغیحا  فغو  23: 1363)هگل، 

باالترین مرتبه زیبایی و زیبایی مطل  اسغت همغه زیبغایی هغا از اوسغت و تجلغی ذا  زیبغای اوسغتا         

سازد، مسیر زیبایی هاست و خداوند انسغان  درنتیجه بهترین راهی که ما را به سوی معبود رهنمون می

 را به کرا  بدین مسیر فراخوانده استا
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 ماهیت زیبایی از دیدگاه قرآن -3-2

-ای است که خود میها از دیدگاه قرآن از مباحث مهم و پایهماهیت عینی یا ذهنی بودن زیبایی

زیبایی تواند معیار سنجشی برای استناد به این منبع باارزش باشدا آیا  نورانی قرآن کریم، توصیفا  

هغای  های ظاهر و عینغی بغه سغمت زیبغایی    کند که در طیفی لطیف از زیباییشناسی بسیاری ارایه می

باطن و ذهنی نظم دهی شده اندا با در نظر گرفتن تمامی آیغا  مغذکور و سغنجب کیفیغت و ارزش     

سغه مرتبغه   توان متصور شدا در کنار ایغن  زیبایی در هر کدام، سه مرتبه اصلی برای ماهیت زیبایی می

زیبایی، زیبانماهایی نیز وارد شده است که مکرر قرآن کریم به آن اشغاره شغده اسغت و آن عبغار      

ها به سبم عوامغل متعغدد   هایی که درعمل زیبایی نیست و نازیبایی استا این نازیباییاست از زیبایی

فزین لهم » ه می فرماید:کندا در این میان شیطان نقب کلیدی را ایفا می کندا آنچنان کزیبا جلوه می

 (ا63؛ نحل/28؛ عنکبو /24؛ نمل/43)انعام/« الشیطان

های سراسر آفرینب پرداختغه اسغتا اسغلوب قغرآن در     بسیاری از آیا  قرآن به توصیف زیبایی

شناسی توسط چشم انسان های زیباییها بیان حقایقی درباره آن استا این کیفیتتوصیف این زیبایی

آوردا این زیبغایی، بغر مبنغای آیغا  نغورانی قغرآن       اولین مرتبه زیبایی را پدید میقابل درک است و 

ای از قدر  آفریدگار در خل  جهان هستی استا توصغیفا   گیرد و نشانهکریم، به مخلوق تعل  می

-(، باغ6صافا /) (، آسمان و ستارگان13نحل/) هاهای جهان فانی مانندکوهعینی قرآن کریم زیبایی

 ؛60نمغل/ ) هغا (، چشغمه 15سغباو/  ؛13نحغل/ ) های رنگارنغگ (، میوه44نحل/ ؛32کهف/ ؛60/ها )نمل

کغه  ( 64 و 48الرحمن/ ) ( و توصیفا  عینی از بهشت اخروی مانند درختان انبوه و خرم63عنکبو /

 ( و تختهغا و قصغرهای زیبغای بهشغتیان    66الغرحمن/  ؛31نحغل/  ؛72توبه/) چشمه ها و رودهای جاری

و  (77و  76الرحمن/) چنین تز ینا ، تجمال  و لباس های خوش رنگ، لطیف و زیبا( هم13انسان/)

 شودارا شامل می( 72الرحمن/) حوریان زیبای بهشتی

های متجلی از خغدا چشغمی زیبغا بغین     های هستی وجود دارد اما دیدن زیباییزیبایی در همه الیه

د که مرتبه ای باالتر از زیبایی عینی استا لذا خواهدا زیبایی ذهنی مبتنی بر فرآیند تعالی قرار دارمی

باشدا بغدیهی اسغت کغه درک زیبغایی الهغی مسغتلزم       محدوده عملکرد آن فراتر از زیبایی بصری می

-ادراکی قوی از تعالی است که بسیار فراتر از اندیشه زیبایی بصریستا به همین دلیل نیز به آن مرتبه

هغای ذهنغی دانسغتا    توان حد نهایت زیبغایی زیبایی متعالی را میبخشدا ای باالتر از زیبایی عینی می

تر از زیبایی خواهند داشتا لذا به پس به هر میزان افراد به سمت تعالی گام بردارند برداشتی متفاو 
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صراحت در قرآن از تجلی خغدا در سغوره فصغلت سغخن بغه میغان مغی آیغدا در تغداوم ایغن درجغه،            

(ا اگر کسی فاقد ذهنیت درست 179اعراف/ ؛9رود )یس/ینایی فراتر میابزارهای دریافت زیبایی از ب

بیندا به عنوان مثال قرآن کریم در سغوره  های متجلی از خدا را نمیبرای ادراک زیبایی باشد، زیبایی

گیرند، مشکل اینها نبود زند که به قرآن کریم ایراد عربی بودن میکسانی را مثال می 44فصلت، آیه 

هغای قغرآن برایشغان    در دلشان است و به همین خغاطر گوششغان سغنگین اسغت و رهنمغود      نور ایمان

الَّ (، 179االعغراف/ ) یَس غمَعُونَ الَّ (، 9یغس/ ) یُب صِغروونَ فَهُغم  الَ  نامفهوم استا همچنین اشغارا  قرآنغی   

 ها ت کید داردا( و ااا به نبود ذهنیت در ادراک زیبایی179االعراف، ) یُب صِروونَ

های با کالبد زشت و برعکس در دیدگان ناظر گرا منجر به زیبا شدن محیطاصول زیبایی ذهنیت

رسد، زشتی مبتنی بر دوری از فرآیند تعالی استا لذا شیطان وقتی از مسیر تعغالی  نمایدا به نظر میمی

ی وجود گیرجوید رانده شده است و مظهر تمام آالیب ها و زشتی می گرددا اساسا شکلدوری می

-توان شاخصی در مقابل زیبایی دانستا زیبایی کمال استا هر آنگاه کمال به وقو  میشیطان را می

کندا نمونه بارز آن داستان قربانی کردن اسماعیل و را تایید کرده و شیطان آنرا رد میپیوندد خدا آن

 تالش شیطان برای ممانعت استا

هغای جهغان آفغرینب    ا بغرای ادراک عمیغ  زیبغایی   به هر تقدیر قرآن کریم برخی اصول ذهنی ر

ارا ه داده استا تعالی، زیبایی مطل  است و چیزی فراتر از آن نیستا بر همین اساس نیز ایغن اصغول   

امغا ایغن    ؛مقدمه دریافت و شهود است و منشاو شور ناشی از دریافتی که انسان را به وجغد مغی آورد  

دستیابی بدان مسغتلزم دسغتیابی بغه اصغولی بنیغادین اسغتا اعمغال        زیبایی نیاز به ادراک عمی  دارد و 

مختلف در قالم فرمها و اعداد مقدس مانند هفت و چهل همغه در ایغن راستاسغتا در حقیقغت ذا      

آمیزد تا محیط ایجاد شده سرشار از قداست و پاک الهی معنویتی خدایی را با هنری مادی در هم می

 های انسانی باشدادلبستگی طهار  معنوی و جلوگاه واالترین

ذهنی، کیفیتی خاص از  –ذهنی استا منظور از زیبایی عینی  –کیفیت سوم ماهیت زیبایی عینی 

 کننغده اسغت؛  هغای ظغاهری و ذهنیغت دریافغت    ای از زیبغایی شناسی است که آمیغزه تجربیا  زیبایی

، خداونغد ایغن   69بقغره، آیغه   شناسی را نسغبی دانسغتا در سغوره    توان چنین تجربه زیباییبنابراین می

شناسی را برای گاوی که دستور قربغانی کغردنب را بغه بنغی اسغرا یل داد ارا غه نمغود:        کیفیت زیبایی

فرماید: آن  گفتند: از پروردگار  بخواه تا بر ما روشن کند که رنگب چگونه است؟ گفت: وى مى»

در این آیه بعد عینی و « .کند ماده گاوى است زرد یکدست و خالص که رنگب بینندگان را شاد مى
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ای اسغت کغه   ذهنی رنگ گاو با هم در نظر گرفته شده استا رنگ زرد زیبا، از سویی خود به گونغه 

(ا در 73: 88خرقغانی،  ) ای است که آن را نظاره کندشادی برانگیز است از سوی دیگر نیازمند بیننده

پردازد، بغه نقغب   ی آسمان و ستارگان میهانیز وقتی خداوند به توصیف زیبایی 16سوره حجر، آیه 

و به یقین، ما در آسمان بُرجهغایى قغرار   »دهد: کند و آن را مورد تاکید قرار میگر نیز اشاره مینظاره

همانگونه که مشغخص اسغت، تصغور چنغین مغاهیتی بغرای       « .دادیم و آن را براى تماشاگران آراستیم

باشغدا در ایغن رویکغرد زیبغایی حقیقتغی      ت گرایغی مغی  گرایی و ذهنیغ شناسی تلفیقی از عینیتزیبایی

 ذاتی استاذاتی و برونوابسته به هر دو قطم درون

های مطرح شده، دسته ای از اشارا  ح  تعالی زیبانماهای است که در دیدگان در مقابل زیبایی

امغا ماهیغت رفتغاری و نحغوه      ؛ها در عینیت خغود زیبغا هسغتند   ا این نازیباییکنند ، زیبا جلوه میبرخی

های آدمی پرداخته  قرآن کریم به بیان مواردی از دلبستگییی شده استا نازیبابرخورد با آنان، سبم 

ها)ى دوستىِ خواستنی»شمرد: خداوند برخی از این موارد را برمی 14ا در سوره آل عمران، آیه است

هغاى نشغاندار و دامهغا و کشغتزار)ها(      ( از: زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسم اگونگون

( این جمله، مایه تمتهع زندگى دنیاست و )حال آنکه( فرجام نیکو نغزد   براى مردم آراسته شده، )لیکن

)شغیطان(  »اسغت:  ها اشغاره کغرده   ، سوره حجر به منشاو این نازیبایی39قرآن کریم در آیه «ا خداست

آرایم  در زمین برایشان مى (هم گناهانشان را)گفت: پروردگارا، به سبم آنکه مرا گمراه ساختى، من 

شغود:  های دیگری از قرآن کریم نیز دیده میهمین مضمون در آیه«ا و همه را گمراه خواهم ساخت

( شغیطان اعمالشغان را   هغاى پغیب از تغو )رسغوالنى( فرسغتادیم )امغا      سوگند به خدا که به سوى امت»

پغس  (ا »63نحغل/ «)وست و برایشان عذابى دردناک استابرایشان آراست و امروز )هم( سرپرستشان 

دلهایشغان   (حقیقغت ایغن اسغت کغه    )چرا هنگامى که عذاب ما بغه آنغان رسغید تضغر  نکردنغد ولغى       

 (ا43)انعام/« دادند برایشان آراسته است شده و شیطان آنچه را انجام مى سخت

تهدید شیطان که آن را جامه عمل نیز پوشانده است برای منحغرف نمغودن انسغان از زیبغایی      این

نو  برخورد با ایغن ابعغاد مویغد آن     .حقیقی و معنویت است تا انسان به زیبای مطل ؛ یعنی خدا نرسد

( نغو   است که: الف( این موارد در بردارنده نازیبایی ذاتی نیستند، بلکه به ذا  خود زیبا هسغتندا ب 

کند که این مغوارد  سازدا ج( در آیا  دیگری اشاره میمواجه با این موارد است که آنها را نازیبا می

تواند آنها را تبدیل به ابزاری شیطانی به عبار  اما نو  برخورد می ؛برای تمتع شما آفریده شده است

که اولی سقوط است و دومغی   گیرددیگر نازیبا سازدا آرایب شیطانی در مقابل آرایب الهی قرار می
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کمال و تعالیا پس زیبایی واقعی را می توان با این تفاو  بازشناخت و زیبغایی عینغی سغطحی، کغم     

عم  و گذرا و مقدمه ای بر زیبایی ذهنی استا کسی که به ادراک دست یافت زیبایی بسغیار عمیغ    

مقابل آن همه نمادها و ارزشهای عینغی  تر وسیع تر و بسیار فراتر از زیبایی عینی را در می یابد که در 

 کننداکم ارزش جلوه می

هایی است که انسغان را  شناسی در قرآن اشاره مستقیم و نهی زیباییبازنمایی چنین کیفیت زیبایی

 ؛کندا از این رو هنری کغه گنغاه و باطغل را منتشغر کنغد بغه دور از هنغر الهغی اسغت         به گناه آلوده می

های زیبایی عینی، در صورتی که تحت تاثیر تسویال  نفس و تز ینا  شیطان قرار هبنابراین همه جلو

ساز گمراهی انسان را پدید خواهند آوردا خداوند منشاو ها بدل خواهند شد و زمینهگیرند به نازیبایی

-باییو پرتو نور الهی از طری  خداوند به زی (24؛ حشر/115، بقره/25نور/) ها استو مبدا همه زیبایی

( و بغاالتر آن، در مرتبغه   5ابغراهیم/  ؛32توبغه/  ؛15ما ده/ ؛257بقره/ ؛35نور/) شودهای عینی تابیده می

(ا در بغاالترین حغد   71زخرف/ ؛16حجر/) گیرندذهنی قرار می -های عینیباالتری از زیبایی، زیبایی

-تحغت تغاثیر وسوسغه    های زیبایی عینیگیرد، حال آنکه همان کیفیتزیبایی، زیبایی ذهنی جای می

 هغایی شغوند کغه انسغان را از صغراط مسغتقیم خغارج سغازند        توانند بغدل بغه نازیبغایی   های شیطانی می

(ا با در نظر گرفتن چنین ساختار سلسله مراتبی از زیبایی 39حجر/ ؛43انعام/ ؛14عمران/آل ؛63نحل/)

بغه   ذهنی جستجو نمود؛-عینیهای ذهنی و های زیبایی را در سطح زیباییتوان حد اعالی کیفیتمی

هغای  عبار  دیگر حد اعالی زیبایی اگر چه صرفا ذهنی است و ادراکغی، امغا بغرای آدمغی کیفیغت     

بنغابراین   کننغد؛ باشند و به صور  مکمل هم عمل میزیبایی عینی و ذهنی الزم و ملزوم همدیگر می

زاری است برای نیل به ذهنیغت  می توان از زیبایی عینی بهره گرفت و به ادراک رسیدا پس عینیت اب

 پاکا

هغای نفغس،   های عینی، در صور  نبود ذهنیت زیبا و تحت تغاثیر وسوسغه  از طرف دیگر زیبایی

گیری کرد که زیبایی عینی بغه تنهغایی   توان نتیجهتواند به نازیبایی بدل شوندا از بیان این جمله میمی

 سی کاملی برای ناظر پدید آورداشناتواند بدون وجود زیبایی ذهنی تجربه زیبایینمی

 الگوی ادراک زیبایی از دیدگاه قرآن کریم -3-3

الذکر، تجزیه تحلیل جمعی و سنجب ابعاد مختلف آنها و با علم به وجغود  با مداقه در آیا  فوق

توان به جمع بندی از الگوی زیبایی شناسغی از دیغدگاه قغرآن دسغت     زیبایی مطل  خداوند متعال می

های ذهنی و حغاال  روحغی   الگوی ادراکی بر این اصل استوار است که پیب زمینه یافتا مبنای این
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گر، مانند خاطرا  و دیگر فاکتورهای تاثیرگذار بر ذهنیت انسان، بسغتری ذهنغی بغرای ادراک    نظاره

های طبیعی و ماهیغت کالبغدی آن   کند که در این بستر شرایط برای ادراک پدیدهها فراهم میزیبایی

های ذهنغی موجغود در ارتبغاط بغا محغیط همچغون       به عبار  دیگر ذهنیت و پیب زمینه ت؛فراهم اس

های زیبغایی شناسغی را در   دهد و کیفیتهای مادی را تحت تاثیر قرار میباشند که زیباییبستری می

 دهدااین مطلم را به شکل گرفیکی نشان می 1دهدا شکل دیدگان ناظر شکل می

                          
 ماخذ: نگارندگان() های عینی زیباییهای ذهنی و کیفیتزمینه: رابطه بین پیش1شکل 

آکنغده  ها و مناظر مخلوق خداوند در چشمانی که توان بیان نمود؛ محیطبا بیان چنین الگویی می

ذهنیت الهی هستند، بیشترین تاثیر خود بر هغدایت بشغر و حرکغت بغه سغوی قغرب الهغی خواهنغد         از 

اجسام »توان به طور خالصه در این جمله خالصه کرد: میداشتا به طور کلی چنین مدل ادراکی را 

در حقیقغت  تغوان بغه مغدلی تلفیقغی دسغت یافغتا       ا با بسط این جمله می«عینی در فضای تفکر ذهنی

ناظر جهت ادراک زیبایی با دو فیلتر در روبه روی خود مواجه استا فیلتر اول عینغت اسغت   دیدگان 

شودا اما در مراحل دیگر تصویر پردازش می؛ که حاصل تشکیل تصویر در چشم و کامل عینی است

به بیان دیگر انسان طالم زیبایی استا زیبایی دارای مراتم و در این مراحل ذهنیت تاثیرگذار استا 

مراحلی است که ادراک آن نیازمند ابزار استا بخب اول آن ابزاری است که قابلیت ادراک عینیت 

شغودا نظغام پغردازش    را دارندا بخب دوم مستلزم ابزار پردازش استا این پردازش در ذهن انجام می

ط فرهنگ، خلغ  و خغوی، دیغدگاه خداشناسغی، شغرای     پذیرد بلکه از ذهنی تنها از ی  متویر اثر نمی

اجتماعی، خاطرا ، توصیفا ، شرایط اقتصادی و جمعیت شناسی تاثیر پذیر استا برآینغد مجمغو    

گیغردا از  این عوامل منجر به ادراک نهایی شده و مبتنی بغر آن ادراک زیبغایی شناسغی صغور  مغی     

را  های فیزیکی و بصری استا این شغرایط محغیط ذهنغی   سوی دیگر عامل تعیین کننده سوم کیفیت
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کنندا درون چنین محیطی فغرد شغیئ را   کند که در آن محیط اشخاص زیبایی را ادراک میه میآماد

گیغردا از  بینند اما در واقعیت سالی  آنها تحت تاثیر محیط ذهنی شکل مغی در قالم الگوی عینی می

شود اما درک حس رضغایت از ایغن زیبغایی تحغت     نظر فرد زیبایی از طری  حس دیداری درک می

 تویرهایی است که در محیط ذهنی وجود دارنداتاثیر م

                    
 ماخذ: نگارندگان() های ذهنی و عینی برای ادراک زیبایی: رابطه زمینه2شکل شماره 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -4

هاستا چمنزارهای وسیع، درختان انبوه، ای نهاده از خال  زیبایهای جهان آفرینب ودیعهزیبایی

زار، رقص آشفته ماهیان در آب، نسیم معطری کغه از پغس نیغزار    رودهای خروشان، آواز بلبالن بیشه

هغای خغود را بغرای    دارد و پیوسته نشانه زند که هنوز خداوند به انسان امیدوزد، آشکارا فریاد میمی

الهی است که با های ذا  پاک این جهان انعکاسی از زیبایی هایفرستدا زیباییهدایت به سویب می

های ناب الهغی توییغر   بینی خود را به سمت مفاهیم و آموزهتوان بینب و جهانشناخت درست آن می

پردازان چهارچوب متنغو  و گونغاگونی   دهدکه نظریهتاریخچه مطالعا  زیبایی شناسی نشان میدادا 

استا به همین دلیل نیز هغر   اند که هر کدام مبتنی بر ماهیت تفکر فلسفی حاکم بر آنرا پیشنهاد داده

نگرش بخشی از واقعیت را استتنتاج و ارایه کرده استا این درحغالی اسغت کغه در نگغرش اسغالمی      

قرآن پیامی الهی است که از هر حیث کامل و جامع استا براین مبنا نیغز چغارچوب زیبغایی شناسغی     

توانغد  وب زیبایی شناسی مغی ارایه شده در آن بی کم و کاست و کامل استا از اینرو استنتاج چارچ

امغا ایغن مهغم مشغروط بغه ارایغه چغارچوب کامغل         ؛ نقب اثر گذاری در کیفیت این کار داشته باشغد 

زیباشناختی استا این چارچوب همانگونه که آمد مبتنی بر سلسله مراتبی است کغه بغر مبنغای تفکغر     
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حواس پنج گانه دریافت  عالمه جعفری دو قطبی بوده، قطم اول آن بر مبنای عینیت است که توسط

می شود و مقدمه زیباشناسی است و در انتهای دیگر آن ذهنیت قرار دارد که تعغالی حغد نهایغت آن    

هغر مرتبغه از     است که به ذا  اقغدس الهغی منتهغی خواهغد شغدا در ایغن میغان مراتبغی وجغود داردا         

کغریم را، ازسغایر   مشخصاتی برخوردار استا ایغن ویژگغی تفکغر زیبغایی شغناختی مبتنغی بغر قغرآن         

تفکرا  زیباشناختی مبتنی بر فلسفه غربی متمایز می سازدا در ایغن مقالغه از منغابع اصغلی دیغن مبغین       

قرآن و حدیث( برای استخراج چهارچوب ماهیتی و ادراک زیبایی استفاده شد و نتغایج زیغر   اسالم )

 بدست آمد:

در این آنچه  بنابراین؛ ها خداوند استبر مبنای آیا  و روایا  زیبایی مطل  و منشاو تمام زیبایی

 ااستشود، کیفیتی ملکوتی دارد، یعنی پیرو سنت الیتویر الهی  حسن و جمال نامیده میجهان 

هغا بغه   نازیبغایی های جهان آفرینب از نظر ماهیت سه دسته هستند که با در نظر گرفتن زیبایی -1

 چهار دسته قابل تقسیم است:

 شونداهای زیبایی که با چشم دیده میهای عینی: آن دسته از کیفیتزیبایی

 هایی که هم دارای کالبد زیبا هستند و هم ذهنیت زیبااذهنی: زیبایی -های عینیزیبایی

ایی آن زیبغایی مطلغ    زیبایی ذهنی: حد نهایی زیبایی است که بر آن مراتبی متصور استا حد نه

 استا روح خدا در انسان دمیده شده است، پس انسان قابلیت ادراک حد نهایی زیبایی را داردا

نامیغد ولغی بغدلیل منشغا خغود      « زیبغا »تغوان ایغن کیفیغت ادراک را    های نازیبا: هرچند نمیزیبایی

 کندایبایی می)زیبایی مطل ( به ذاته زیبا هستند، اما نو  مواجه آنها را تبدیل به ناز

 شوداها میها شیطان و نفس است که منجر به دلفریم شدن نازیباییمنشاو نازیبایی -2

 ها را استخراج کرداتوان فرآیند ادراک زیباییاز قرآن کریم و روایا  معصومین می -3

چارچوب ظاهری زیباشناسی علمی با چارجوب زیباشناسی مبتنی بر قغرآن کغریم هماهنغگ     -4

شناسی قغرآن  بنیادین در نحو تحلیل مراتم زیبایی وجود داردا در چارچوب زیباییاما تفاو  ؛ است

کریم زیبایی مطل  حکم فرماست درحغالی کغه در زیبغایی شناسغی علمغی سغاختار متغاثر از مکاتغم         

ذهنغی   –عقیدتی تعیین کننده اندا ضمن اینکه این مکاتم حد نهایی را ترکیم زیبایی عینی  -فکری

 تعیین کرده اندا
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مکاتم فکری زیبایی شناسی غرب بر پایه کارکردی شکل گرفته انغد کغه زیباشناسغی را در     -5

کننغدا بغه همغین دلیغل مجمغو  تفکغرا  زیباشناسغی علمغی جامعیغت          کارکرد طبیعغی جسغتجو مغی   

 زیباشناسی اسالمی و مراتم آنرا نداردا

 معصغوم شناسغی قغرآن و امامغان    های زیباییتواند بزرگی و عظمت دیدگاهمسلما این تحقی  نمی

 ( را در ارتباط با موضو  تحقی  را بیان کند و نوشتار ارا ه شغده از ایغن نظغر خغرد و قلیغل اسغتا       )

دارنغد و هغر کغس بغه     در نیل به معارف و درک حقای  قغرآن بغا هغم تفغاو      آدمی روشن است که 

 شوداتناسم توان و ظرفیت خود از این اقیانوس بیکران سیرآب می
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