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  درآمدی بر شناخت وجوه زیبایی در قرآن با تأکید بر

  تجلّی جمال توحیدی در صفات شهر اسالمی
  1رضا رفیقدوست
  2پویان شهابیان

  
  :چکیده

بـا مجموعـه سـایر صـفات شـهر          » زیبـائی «ارتباط دو طرفه عمیقی بین صـفت      
 که تجلـی هـر یـک از صـفات هـر اسـالمی،               ای  به گونه . اسالمی بر قرار است   

و از طرف دیگر، شهری زیباست که در باطن و سـیمای  . ز زیبائی است  نمادی ا 
ایـن در حـالی اسـت کـه در          . آن، سایر صفات شهر اسالمی تجلی یافته باشـد        

تحقیقات صورت پذیرفته در رابطه با شهر اسالمی و صفات آن، توجه خاصـی              
هدف اصلی این مقالـه، بررسـی و بیـان تحلیلـی            . نشده است » زیبایی«به صفت 

بدین منظور،  . با سایر صفات شهر اسالمی است     » زیبائی«تباط دو طرفه صفت   ار
مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه، پس از تحلیـل   »زیبائی«در ابتدا، مفهوم  

مختصر مفـاهیم هـم معنـا و مـشتبه زیبـائی، مراتـب درک و ادراک زیبـایی و                    
ل و بررسی قرار    سرچشمه زیبایی در فرهنگ اسالمی، ارتباط مذکور مورد تحلی        

در پایان نیز در رابطه با زیبایی حاصل از وجـود و تجلـی برخـی                . گرفته است 
  .صفات شهر اسالمی در شهرها و فضاهای سنتی تحلیل صورت پذیرفته است

  
زیبائی، صفات شهر اسالمی، سنت، تجـدد، اضـداد زیبـائی، اضـداد              :ها هواژ کلید

  .صفات شهر اسالمی
  مقدمه

   در« :گفته شده.اند، بسیارند یی که به معنای زیبایی به کار رفتهها اژهعربی، و در زبان
 هـا  آنبیش از سیصد واژه هست که همه به معنای زیبایی است، و سی تای  زبان عربی،

. دارد وجود رود کارمی معنی زیبایی به   کلماتی که به   فارسی هم  در زبان . مهمتراز بقیه است  
  )9جوزی، (. »بریم میکار  پارسی است که امروزه بهالبته وسعت معنی درعربی بیش از

                                                 
 (ICLS)المللی علوم اسالمی لندن  دانشجوی دوره دکتری دانشگاه بین ـ1
 سازی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیأت علمـی دانـشگاه آزاد اسـالمی              دانشجوی دوره دکتری شهر    ـ2

  واحد تهران مرکزی
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بـرای بـسیاری حـاالت، ظـواهر و         » زیبایی« این موضوع حکایت از آن دارد که اوالً       
رود و لذا نیـاز اسـت کـه از هـم تفکیـک شـوند و                  میی درونی مختلف به کار      ها  حس

زم اسـت طبقـه     تواند  متفاوت باشد و لـذا ال         می ها  آنتقریبا ارزش، عمق و تاثیر گذاری       
 .بندی و تحلیل گردد

بـا  » زیبـائی « از آنجایی که هدف اصل این مقاله بررسی و بیان تحلیل ارتباط صـفت             
از (سایر مجموعه صفات شهر اسالمی اسـت و در ثـانی، در رابطـه بـا مفهـوم زیبـایی                     

، مفاهیم هم معنا و مفاهیم مشتبه آن و سلسله مراتـب و اضـداد زیبـایی       )دیدگاه اسالمی 
در ادامه، موارد مذکور بـه طـور        . قیقات مفصل و قابل توجهی صورت پذیرفته است       تح

  .گیرد خالصه و تنها در حد نیاز ورود به بحث اصلی مقاله، مورد بررسی قرار می
  

  در مکاتب ادبی، فلسفی»زیبایی«بررسی مفهوم ـ 1
بـه تعـداد    در تعریف زیبایی، شاید بتوان گفت به تعداد مطالب و حتی فراتـر از آن،                

و همـین امـر     . اند، تعریـف از زیبـائی وجـود دارد         کسانی که در این تعریف سخن گفته      
کند، راهنمایی است تـا بـه جـای           ضمن آنکه از مشکل بودن تعریف زیبائی حکایت می        

، مختـصات و    )که انسان به طور فطری بـه آن گـرایش دارد          (پرداختن به تعریف زیبائی     
 مشکل بودن تعریف زیبائی بـه همـراه بـداهت آن ماننـد              در واقع، . مراتب آن تبین شود   

کنـد   های افعال را بـه خـوبی درک مـی       ای است که تفاوت زمان     طفل تازه به سخن آمده    
عاجز است، ضمن آنکه این موضوع بیانگر تـاثیر         » دستور زبان «و   »زمان« ولی از تعریف  

  .باشد می و جوامع در تعریف زیبائی ها جهانبینی و بینش و فرهنگ انسان
معتقد است کـه اگـر چـه همگـان بـا            »دایره المعارف هنر  «رویین پاکباز مولف کتاب   

. تعریـف ناپـذیر باشـد     » زیبایی«رود خود  میآشنا هستند، اما گمان     » زیبائی«های   ویژگی
داند تا معنایی وی برای ایـن سـخن خـود             وی چگونگی درک زیبائی را بیشتر لفظی می       

 و سلیقه در فهم زیبائی دخالت دارند، ثانیاً توافـق در تجربـه              اوالً رأی : آورد  سه دلیل می  
ثالثاً تجربه زیبـا شـناختی هـم        . انجامد  زیبا شناختی لزوماً به توافق در مفهوم زیبائی نمی        

هـای   گیرد و این دو نوع زیبایی خـصلت         زیبایی طبیعت را و هم زیبائی هنر را در بر می          
آنچه به  «توان    کانت نیز معتقد است زیبایی را می       )287پاکباز،  (. همانند و ناهمانند دارند   

: الالند نیز معتقد است    )85الالند،  (. معنی نمود » طور عام خوشایند و بدون مفهوم است      
شناسـی   موضوع زیبـائی . توان تعریفی مادی برای زیبایی تعیین کرد به طور ما تقدم نمی   «
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 خصایص مشترک در دریافت     کردن این است که خصیصه یامجموعه      نظری محققاً تعیین  
  )86الالند، (. شود کند که این توصیف بدان اطالق می میپیدا 

 تفکیـک   هـا   آنزیبایی در فرهنگ باستانی ایرانیان به همـراه نعمـت و سـعادت و از                
توجـه بـه    این  . شود  ناپذیر است، ضمن آن که جملگی قضایا به زیبایی برگشت داده می           

 مختصاتی چون حسن ترکیب، سـالمت و برازنـدگی ظـاهر    زیبایی نه تنها در این دنیا با      
شود و فرشته ناهید که فزاینده ثروت و آب و آبادانی است نمودار زیبایی آرمانی نیز                 می

اعمـال انـسان نیکوکـار بـه        ) صـراط (هست، بلکه در جهان دیگر نیز بر سر پل چنیـود            
ایـن زن بـه     . سـت اه  شود که جمال او مجموعه همه زیبایی        ای ظاهر می    صورت دوشیزه 

من پیکر اعمال نیک توام، در مقابل انسان بدکار چون بـدانجا رسـد،              :گوید  مرد پارسا می  
  )78زاده،  نقی (.کند میای زشت نمود  عجوزه ...تجسم اعمالش به صورت

ی کهـن ارائـه شـده، تعریـف         هـا   هایی که درباره زیبایی از سرچشمه       یکی از تعریف  
جمال عبارت است از کمال ظهور،      « :گوید  ن باره می  او در ای  . شاعر مصری فارض است   

 .»به صفت تناسب و مالیمت، اعم از اینکـه بیـرون از انـسان باشـد یـا درون وجـود او                     
تناسب و مالیمت در اینجا بـه     «: جوزی درباره تناسب و مالیمت چنین توضیح داده بود        

ت عبارت اسـت از     مالیم. باشد  معنی هارمونی و سرمونی نز هست که مقوم امر زیبا می          
هر چیز مطابق با طبع انسان، هر چیزی که طبع و فطرت انسان را خـراب نکنـد، باعـث            

هر امر زیبا که    . آلودگی وانحراف آن نشود وانسان بالفطره آن را دلنشین و پسندیده بیابد           
نکته مهم اثری از آن به چشم       . دارای این اوصاف باشد، دوست داشتنی و محبوب است        

  )1380جوزی، (.»ارتر از هر چیزی باشدآید، و آشک
اینجـا پلـه اول     « :دارد عالمه جعفری نیز در تعریف خود از  زیبایی اینگونه بیان مـی            

و اگر بخواهیم در این مرحلـه زیبـایی را تعریـف کنـیم، عبارتـست از نمـود یـا                     . است
د ی نگارین و شفاف که روی کمال کشیده شده است و با ایـن نظریـه کـه  شـای                    ها  پرده

جامع ترین نظریات درباره زیبایی باشد بدین نتیجه خواهیم رسید که نه چنان است کـه                
نه این   ...زیبایی تنها حس خاص را در ما اشباع کند، چنانچه مثال آب خوردن تشنگی را              

نیست، بلکه زیبایی در این تعریف، طریقی است برای دریافت کمال، یعنی بـا دقـت در              
شـود، بـه      قت، در عین آنکه حس زیباجویی انسان اشـباع مـی          یک اثر همانند زیبایی خل    

  )163 همو،( .»گردد میدریافت کمال نیز نائل 
  .از آنچه گذشت، ناتوانی در ارائه تعریفی مشخص و واضح از زیبائی روشن گردید
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 یعنی جمع آوری اسناد و  ـ )به معنای تجربی و کمی(بنابراین استفاده از روش علمی
 برای تعریف زیبایی، به خصوص درباره  ـ  وسپس وضع قانونها آن یبند شواهد و طبقه

روح انسان واجد دو جنبه ثابت      . زیبایی معنوی، به نتیجه مطلوب و جامع نخواهد رسید        
این دو جنبه، هرکدام در حد خـویش نقـشی در درک و تعریـف زیبـایی              . و متغیر است  

ان، زیبایی، به صورت امری نـسبی       در صورتی که بر جنبه متغیر روح انس       . نمایند ایفا می 
توان ضابطه و قـانون خاصـی را          که نمی .کند  و منوط به وضعیت روحی انسان تجلی می       

برای آن ارائه نمود، اما با ملحوظ داشتن جنبه ثابت روح انسانی، موضوع تعقل و تجزیه                
و تحلیل وارد میدان شده و در عین پیچیدگی، در صورت سازگاری و همـاهنگی شـیء       

در واقع، این بحث موید لـزوم       . شود   ویژگیهای روحی انسان، آن شیء زیبا معرفی می        با
به ایـن ترتیـب و علـی    . تماس انسان با زیبایی برای امکان قرار روح در عالم ماده است           

رغم فطری بودن زیبایی و تمایل فطری انسان به آن، در تبیین مفهوم و درک زیبایی، در                 
محیطی  وضعیت روانی ارزشهای فرهنگی و ساخت حیات         حالت روانی انسان، شرایط     
  .مورد نظر انسان دخالت دارند

  
 در فرهنگ اسالمیو مفاهیم هم معنا و مشتبه آن » زیبائی«ـ 2
  و مفاهیم هم معنا » زیبائی«ـ 1ـ2

ان دو واژه    . ی حـسن وجمـال آمـده اسـت        هـا   در زبان عربی برابر واژه زیبائی، واژه      
هر دو معنـی، زیبـائی      «:گوید  اند و نویسنده قاموس قرآن می       ه شده هم آورد » نیکی«برابر  

راغب گوید «همچنین در قاموس آمده که » توان بر پایه آیات قرآن پذیرفت       ونیکی را می  
وگفته راغـب، جـامع هـر دو        » .حسن، عبارت است از هر چیز سرور آور و خوش آیند          

همچنـین  «. و نیکـویی اسـت     زیرا خوش آیند، شامل هر یـک از زیبـایی         . معنای باالست 
در فرهنگ اسالم و   . »زیبایی فراوان، خوش مظهری و زینت     : برابر واژه جمال آمده است    

اش یافته،   ی هم خانواده  ها  ای که بیشترین کاربرد را همراه واژه        واژه به ویژه آیات قرآنی،   
ایـد  شود و نزد انـسان نیـز ب         برای بیان هر آنچه که نزد خداوند، خوب ونیک شمرده می          

صوری (ی مادی و معنوی  ها  معنای این واژه همه نیکی    . است» حسن«شمرده شود، واژه    
گیرد و در بیشتر آیـات خـشنودی خداونـد از امـری بـا صـفت                 را در بر می   ) و مفهومی 

حسن، عبارت اسـت    «.است) نه نیکوتر (» نیکوترین«شود که به معنی       معرفی می » حسن«
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کلی دارای چهار معنی است که همگـی بـه هـم            از هر چیز سرورآور وخوشاید و بطور        
  .»زیبایی، نیکی، کمال، حق وصدق: وابسته هستند

وهللا اسـماء الحـسنی     «. در قرآن خداوند خود را با صفات حسن معرفی نموده اسـت           
پـس او را بـا آن       . های نیکو برای خداونـد اسـت       نام: یعنی) 180االعراف،   (»فادعوه بها 

  .صفات بخوانید
  .است» جمال«واژه . یی که در قرآن برابر زیبایی به کار رفته استها یکی از واژه

  خـوب صـورت   «:جمـال یعنـی  . چنین معنی شـده اسـت  » جمال«در فرهنگ دهخدا  
  در . و نیکو سیرت گردیـدن، زیبـا بـودن، نیکـویی، زیبـایی، خـوبی صـورت و سـیرت                   

نـی ای اسـت کـه        مع ها  آنیکی از   : جمال بر دو معنی اطالق شود     : گوید بحرالجواهر می 
باشند، مثل صفا، رنگ بدن و صورت و نرمی پوسـت و غیـر               میهمگی مردم بدان آشنا     

ذاتی و ممکن االکتـساب،  : آن از آنچه که ممکن است حاصل آید؛ و آن بر دو نوع است          
معنی دیگر جمال، جمال حقیقی است، و آن اسـت کـه هـر عـضوی از اعـضاء آدمـی،                     

ز ماهیت و ترکیب و مزاج، جمال، در اصـطالح صـوفیه            چنانچه باید آفریده شده باشد ا     
  جمال حق تعـالی عبـارت اسـت       . عبارت است از الهام غیبی که بر دل سالک وارد شود          

و بر طریق خـصوص،  .  بر سبیل عموم ـ  جل شانهـاز اوصاف عالیه و اسماء حسنای او
صفت رحمت و صفت علم و صفت لطف و نعم و صفت نفع و غیر آنچـه ذکـر شـده،                     

  ای دیگـر از صـفات حـق، بـین جمـال و جـالل                 پـاره  .همگی از صفات جمـال باشـند      
  .مشترک باشند

ـ بدان که جمال حق    هـر چنـد گونـاگون باشـد، ولـی در اصـطالح بـر         ـ  عزاسـمه  
  جمال معنوی و آن عبارت است از معنای اسـماء و صـفات الهـی و ایـن                 : دو نوع است  

  جمـال صـوری و آن عبـارت اسـت از           نوع مختص باشد به شهود حق خویشتن را؛ و          
شود، که من حیث المجموع        این عالم مطلق که از آن به همگی آفریده شدگان تعبیر می           

  ی هـا   گوییم این جهان و آنچه در اوست، جمـال و حـسن مطلـق باشـد کـه بـه جلـوه                     
 .» باشـند - تعـالی شـأنه  -همه آفریدگان صورت حـسن و جمـال او    . حق متجلی هستند  

  )7845دهخدا،(
  حـسن، عبـارت از آن اسـت کـه یـک            «:عالمه طباطبائی معتقد است   » حسن«رباره  د

  شیء با غرض و هدفی که از او مطلـوب و مقـصود اسـت، موافـق و سـازگار باشـد و                      
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 .»اجزاء و ابعـاض ایـن نظـام کـونی، کـامالً بـا یکـدیگر سـازگاری و مخالفـت دارنـد                      
  )15طباطبایی، (

بـدان کـه از     «: فرمایـد  میه سهروردی   ارتباط مفهوم حسن و جمال به حدی است ک        
 که ان اهللا تعالی     اند   یکی جمال است و یکی کمال، و در خبر آورده          .های حسن  جمله نام 

 طلـب کمالنـد و   ـ از روحانی و جـسمانی   -جمیل و یحب الجمال، و هر چه موجودند
پس چون نیک اندیشه کنی، همـه طالـب         . هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد         

  )245سهروردی،   (.»کوشند که خود را به حسن رسانند می و در آن اند حسن
  :توان به موارد زیر اشاره نمود یی که معنای زیبایی دارند میها از دیگر واژه

خوبی، حسن، زیبائی، نیکویی، درخشندگی، روشـنی، عظمـت، کمـال، فـر و               «:بهاء
به خداونـد نیـز نـسبت       » جمال«چوننیز هم » بهاء«. باشند  از جمله معنای بهاء می    » شکوه

هایی   چنین آمده است که از واژه     » بهاء«در فرهنگ معین نیز در رابطه با        . داده شده است  
  .های رسیده از معصومان به کار رفته است است که نیایش

 .شود  به همراه حسن به عنوان مترادف زیبایی استعمال می:حسن
  

  زیبایی و مفاهیم مشتبه ـ 2ـ 2
های دینی امری معنوی و  الهی و فرهنگ ل زیبایی بخصوص در جهان بینی  ریشه واص 

شود تا معنا و مراد از آن با کلمات ظاهراً مترداف با          روحانی است، و همین امر سبب می      
این در حالی است کـه بـه تناسـب          .کامال متفاوت باشد  ....)مثل خوشگلی، قشنگی و   (آن  

د توجه انسان است که متعاقباً بـه آن اشـاره           ی حیات،مراتبی از زیبایی نیز مور     ها  ساحت
بایـد مراقبـت کـرد کـه تـا          ) و اصوالً هر بحث دیگر    (در واقع در بحث زیبایی      . شود  می

توجه به این نکته ضروری اسـت کـه         . کلمات ظاهراً مترداف به جای اصل به کار نروند        
 ها  تن این تفاوت  هائی وجود دارد که نادیده گرف      اصوالً بین کلمات ظاهراً مترداف تفاوت     

در مورد زیبایی هم . های تحقیق را سست نماید تواند بنیان   علمی و جدی می    ها  در بحث 
طور است واژگانی چون قشنگ، خوشگل و واژگانی که بیشتر بـر جنبـه مـادی و                  همین

قلمداد نموده و اصالت » زیبا« توانند به نوعی خویش را مترداف حسی متمرکز هستند می
زیبایی که معادلی چـون جمـال    .آن را خدشه دار نمایند) معنوی و مادی(و معنای جامع  

دارد، به وجهی توجه دارد      )که البته وارد زبان فارسی نیز شده است       (در فرهنگ اسالمی    
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و حتی اگر شیءای زیبا     . که عمدتا به معنا و عالم غیر مادی که اصیل است متوجه است            
  . نی آن استشود به جهت وجه معنوی و روحا نامیده می
زیبایی مطلق و جمال الهی، زیبایی طبیعی، زیبایی (ی اصیل ها  در مقابل زیبایی:زینت

شوند که در واقع به       ئی نیز به عنوان زیبا مطرح می      ها  پدیده )ی هنری ها  حاصل از فعالیت  
شوند که بهتر است آن را در مراتب زیبایی جای  نـداده و آن را                  جای زیبائی معرفی می   

ی زشـت و منکـر، از       هـا   زیبانمائی در واقع زینت پدیده    . معرفی کنیم » زیبا نمائی «به نام   
زیبانمائی کـه عملـی شـیطانی       . باشد   می ها  آنطریق مستور نمودن و پنهان داشتن زشتی        

است برای اغوا و فریب انسان به مغالطه در معنا و کاربرد زیبایی پرداختـه و آن چـه را                    
لغت نامه دهخدا زینت را     . کند  یبایی و جمال ارائه می    که زشت و منکر است در لباس ز       

زینه، آرایش، زیب، آراستن، حیلـه، زبـرج، پیـرایش، پیرایـه، آریـپ،              : کند  چنین معنا می  
بزک، طراز، جواهر، زیبایی، رونق، فروغ، لباس، و هر چیزی که بپوشاند برهنگـی را در                

زیبـایی واقـع در خـود       «مورد زینت عالمه جعفری را عقیده بر ایـن اسـت کـه زینـت                
های معنـوی وغیـر       بلکه اوالً به طور فراوان در نیکوئی      . تواند بیان کند    موجودات را نمی  

شود، در ثانی در مواردی هم که معادل زیبایی محسوس مـورد              محسوس به کار برده می    
شـود و ایـن مفهـوم نـاظر را در      استفاده قرار گرفته،مفهوم جلوه و نمود از آن استفاد می     

ئی کـه مـزین     هـا   دهد و به همین جهت است که حتی به زشتی          میلوه زیبایی دخالت    ج
  .شود اند نیز اطالق می شده

تمرکز انسان بر حیات مادی و زیبایی ظاهر و زینت دنیا، یکی از مهم ترین عـواملی                 
ها را از وصول به حقایق باز داشته و از تقویت عقل و ایمانشان ممانعـت   است که انسان  

زخارف الدنیا تفسد : آمده است ) ع( امیرالمومنین   بالغهلا  چنان چه در نهج   . آورد یمبعمل  
زیبایی صـوری یـا زینـت       . کند میی دنیا عقول ناتوان را فاسد       ها  آرایش :العقول الضعیفه 

 28و آیـه    .  سوره کهف به این موضوع اشـاره دارد        7وسیله آزمایش است چنان چه آیه       
ید که در برابر زینت و زیبایی صورت بایـد نفـس را بـه               فرما  همین سوره نیز توصیه می    

) و برای نمونه مال و فرزنـدان      ( ی دنیا ها  فرماید که زینت    شکیبائی دعوت کرد و بعد می     
آرایش کردن و پیراستن و بـزک       «زینت کردن نیز به معنای      . زینت زندگی دنیوی هستند   

ه طباطبـایی بـا تـذکر ایـن         عالم. آمده است » کردن، آراستن و پیراستن کسی یا چیزی را       
زینت هر چیز زیبا    «معتقد است که  .  که مطبوع کردن است آن است      ،مراد از زینت اعمال   

بخشد و مرغوب    میو دوست داشتنی است که ضمیمه چیز دیگری شده و به آن زیبایی              
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کند و در نتیجه از       دهد طالب  زینت به طوع رسیدن به آن حرکت می           میو محبوب قرار    
از آنجـائی کـه ایـن واژه بـه دفعـات و در مـورد                . شـود   چیز هم بهره مند مـی     فواید آن   

ای  مناسبت نیست تا اشاره    کریم به کاررفته است بی     موضوعات مختلف و متضاد در قرآن     
  .اجمالی به مصادیق آن به عمل آید

تـا مگـر سـعادت      (به خدا سوگند ما رسوالنی پیش از تو بر امم سابقه فرسـتادیم            ـ  1
روز ( را در نظرشـان زیبـا جلـوه داد پـس امـروز               هـا   آن شیطان اعمال زشت     ولی) یابند

  )63، نحلال( .ست و به عذاب دردناک گرفتار خواهند بودها آنشیطان یار ) محشر
 .ی دنیـا مایـل شـوی      هـا   و یک لحظه از آن فقیران چشم مپوش که بـه زینـت            ... ـ  2

 )28، کهفال(
ندگان خود آفرید حرام کـرده اسـت و   ی خدا را که برای ب    ها  بگو چه کسی زینت   ـ  3

 )32، اعرافاال( .از صرف روزی حالل و پاکیزه و منع کرده است
ولکن خدا مقام ایمان را محبوب شما گردانید و در دلهایتـان آن را نیکـو بیـار              ...ـ  3

 )7، حجراتال( .است و کفر و فسق و معصیت را کریه و منفور در نظرتان ساخت
 را هـا  ی بلند بر افراشتیم و بر چشم بینایان عالم آن عالم کـاخ اه ما در آسمان کاخ ـ  5

 )16، حجرال(. به زینت و زیور بیاراستم
مروری اجمالی بر این آیات و بسیارآیات دیگر کـه بـه واژه زینـت یـا مـشتقات آن                  

دهد که صـالحیت و ارزش زینـت دقیقـا بـه موجـد وبـانی آن و                    اشاره دارند، نشان می   
فی المثل هرجـا کـه      . شود، بستگی تام دارد     که زینت در آن مطرح می     همچنین زمینه ای    

فرماید و هرکجا  زینت به خداوند یا مومنین نسبت داده شده مفهومی مطلوب را اراده می
اسـت، زینـت امـر      ) مثل اسـراف  (که عامل آن شیطان و یا اقوام بزهکار و اعمال ناپسند            

 است که در حالـت دوم نیـز از سـوی    و جالب این  . باشد میناپسند و مخرب و فاسدی      
شـود کـه زینـت موصـوف امـری            شیطان و یا نفس انسان این موضوع به ذهن القا مـی           
  .باشد پسندیده است که جاذب انسان به سمت خویش می

به   ای است که   واژه آورد، هر  می است که امکان اشتباه را فراهم       ازمفاهیم دیگری  :لذت
  .است» لذت«بارز آن واژه  ذکرشود که نمونه) طور مطلق به(زیبایی  عنوان عالمت و نشان

طبیعت شیء لذیذ است قسمتی  آن مربوط به     برخی که لذیذ بودن      :اند  لذات سه گونه  
کند و هم نسبت بـه آخـرت          دیگر لذائذ فکری است که هم زندگی دنیوی را اصالح می          

ذاتی و همـی    قسم سوم ل  . این دو قسم لذت منسوب به خدای سبحان است        . ضرر ندارد 
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 ایـن افکـار   .اسـت   بـدبختی در دنیـا و آخـرت      هوی و مایه   است که موافق با   ) نفسانی(
القائاتی است شیطانی و لذت موهومی است که انسان از انواع فـسق و فجـور احـساس         

قال رب بما اغویتنی الزینّن لهـم       «در قرآن این لذات به شیطان نسبت داده شده          . کند می
زمـین   کـردی مـن نیـز در        گفت خدایا مرا گمـراه    : یعنی »م اجمعین الغوینه و االرض فی

 را  ها  آندهم که از یاد تو غافل شوند و همه           میدر نظر فرزندان آدم جلوه      ) همه چیز را  (
  )39 ،حجرال(گمراه خواهم کرد به جز بندگان پاک و خالص تو 

ی ها دیدهویژه دربرخورد و تماس با پ به( احساس تعجب و شگفتی :تعجب و شگفتی
هـا     در موارد زیـادی، بـسیاری انـسان        .یکی از موارد اصلی خلط با زیبایی است       ) جدید

احساس خویش از تماس با پدیده ای را نتیجه زیبا بودن آن پدیده و بالنتیجـه احـساس                
تعجب در واقع احساس و مشاهده خالف اصولی       . انگارند  خود را از احساس زیبایی می     

  .علم عامل رفع تعجب استشناسد و  است که مغز می
توانـد بـه زیبـایی تعبیـر      مـی  به دالیل مختلف نیز  ها   جذابیت اشیاء و پدیده    :جذابیت

به ایـن   . میزان و نوع جذابیت نیز به ساحت مورد توجه هر انسان بستگی تام دارد             . شود
 ها  آنترتیب متمرکز بر جبنه مادی حیات به سادگی جذب موضوعات و ظواهر مادی و               

پندارند، در حالی که فرد متوجه  به ساحت معنـوی حیـات و جویـای کمـال                   میا  را زیب 
  .گردد روحانی حتی ظواهر دنیائی را دفع نموده و مجذوب موضوعات معنوی می

   از مقـوالتی اسـت کـه احتمـال اشـتباه      هـا   مفید بودن و ارزش داشـتن پدیـده        :فایده
چگـونگی و میـزان      رابطه بـا   راین احتمال بخصوص د   . زیبایی بسیار است   گرفتن آن با  

پاسخگویی  موضوع مورد نظر بـه نیازهـای خاصـی از افـراد مختلـف دارای شـدت و                    
  .باشد ضعف متفاوتی می

  
  در فرهنگ اسالمی » زیبایی«سرچشمه ـ 3

های قبلی ارائه گردید،مشخص شد که از دیدگاه اسالم و قـرآن             از آنچه که در بخش    
او جهان را آفریده    .  همه چیز نیز به سوی اوست      سرچشمه همه چیز از خداست و پایان      

پـس او   . تـوانیم جهـان را درک کنـیم و دریـابیم           میها را نیز چنان آفریده که        و ما انسان  
. آفریده او هستند   های محسوس   همه زیبایی  ست و ها  سرچشمه و پدیدآورنده همه حسن    

ی ها  زیبایی همه. ی نامحسوس وعقلی وقلبی نیز اوست     ها  همچنین سرچشمه همه حسن   
  .کاراخالقی، خداوند است  و مبنای هرگردد اخالقی و رفتاری و شهودی نیز به او بازمی
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بـرد و از نقـص، ناخـشنود          سرشت انسان نیز میل به کمال دارد و از کمال لذت مـی            
پس . هر نور سافلی را نسبت به عالی، شوقی و عشقی بود          « :به گفته سهروردی  . شود  می

 خود عشق نورزد، زیـرا کمـاالت او بـرای خـود، ظـاهر بـود، و او از                    نوراالنوار، به غیر  
زیباترین چیزها بود، و ظهور او برای نفس خود شدیدترین است از هر ظهـوری بـرای                 

و لذت، نبود مگر شعور به کمال حاصل، از         .. .هر چیزی به قیاس به خود و غیر خودش        
آن کس که از حـصول کمـال   بنابراین . آن جهت که کمال است، و برای او حاصل است    

غافل بود، لذت نبرد، و هر لذتی برای لذت برنده به انـدازه کمـال  حاصـل بـرای او و                      
 ،». چیزی کاملتر و زیباتر از نوراالنوار نبـود ،ودر عالم. ادراک او بود نسبت به کمال خود    

الت پس او دارای تمـام کمـا  . شود  از وجود او حاصل میها زیرا تمام کماالت و زیبایی «
  )246 سهروردی، (.»های خود ست و خود، آگاه بود به کماالت و زیباییها و زیبایی

شود که از نظر سهروردی شناخت سرچـشمه لـذت مهمتـر از شـناخت                 مشاهده می 
یکی از منابع شناخت زیبـایی، قـصیده        «:دکتر جوزی نیز معتقد است    . ماهیت لذت است  

اش عـاریتی    هر زیبارویی، زیبایی  «:گوید یابیاتی در آن است که م     . تائیه ابن فارض است   
گردد و سرانجام هر صاحب نظر و صاحب تفکر و هـر کـسی کـه                 میاست که به او بر      

دیده بینا، حقیقت شناس وزیباشناس داشته باشد، با دیـدن موجـودات طبیعـی و حتـی                 
  )11 ،جوزی(. »داند مصنوعی دست انسان، آن را اثر او می

یبایی مجالی مـستقیم و بـی واسـطه پروردگـار در ایـن              نیز ز » مالی رومی «به زعم   
دنیای کون و فساد و آنی ترین وسیله برای بیدار کردن انسان و آگاهیـدن او نـسبت بـه                    

در ایـن   » مالی رومی «توان از دید   میبه قول نصر، دلیل وجود خداوند را        . عالم معناست 
  )128 ،نصر( .»زیبایی هست، پس خدا هست«: عبارت موجز خالصه کرد که

  
 مراتب دریافت و ادراک زیباییـ 4

عالمه جعفری مراحل دریافت و ادراک زیبایی را در جایی به سه مرحله و در جـای              
کنند که در تقسیم دوم، مرحله سوم خود بـه سـه مرحلـه                دیگر به پنج مرحله تقسیم می     

  :توان به شکل زیر آورد مجموع این پنج مرحله را می. تقسیم شده است
  )احساس نخستین(اه یا تماس سطحینگ ـ1ـ4

دراین مرحله تنها ارتباطی بین دو وجه درونی و برونی برقرار شده، ولی وجه درون               
  .هنوز غیر فعال است و به همین جهت هیچ واکنشی نشان نداده است
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  )نگاه دقیق(تماشا ـ 2ـ4

دراین مرحله وجه درونی ذات باذهنیت خاص خود به صورتی فعال نسبت به قطب              
  .دهد میدهد که ممکن است به صورت لذت، جذب یا قرار  برون ذات واکنش نشان می

  
  )نظر وتحلیل(نظاره داوری ـ 3ـ4

بـه تطبیـق و     ) ذوق حـس و شـهود     (» قطب درون ذات  (در این مرحله عقل با کمک     
  .دهد پردازد و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می میمقایسه زیبایی با محتویات خود 

  
   ):بصیرت و دریافت کلی( ره با احساس دومنظاـ 4ـ4

یعنی . گیرد  در این مرحله، این زیبایی جزیی در ارتباط با ادراک کلی از عالم قرار می              
فرد از مجرای قطب درون ذات خـود و درکـی کـه نـسبت بـه کـل هـستی دارد، نگـاه                        

  .دبین می ها آنکند و آن را درارتباط ارگانیک با  ای به مورد زیبا می دوباره
  
  )شهود(گذر از زیبایی به کمال ـ 4ـ4

کـاود و    مـی  نافذترین مشاهده است که عمق زیبـایی را تـا سرچـشمه آن               ، این نگاه 
  )255-285جعفری، (. »چنین نگاهی از عهده قطب درون ذات مردم عادی خارج است

 برخی فالسفه اسالمی معتقدند که، برای حیـات انـسان سـه سـاخت اصـلی مـادی                 
توان معرفی نمود که هر یک        را می ) معنوی(، و روحانی    )روانی(، نفسانی )فیزیولوژیکی(

ایـن  بـه   . از وجوه نیز به نوبه خود مدرک زیبایی هم رتبه وهم طراز با خـویش هـستند                
توان برشمرد که در     سه مرتبه را می   ) های حیات   هم ردیف با ساحت   (ترتیب برای زیبایی  

  .لق قرار دارد که آرمان  اصلی انسان است زیبایی یا جمال مطها آنفوق 
  

  مراتب ادراک زیبایی از دیدگاه استاد مطهری ـ 5
  زیبایی حسی ـ 1ـ5

کـه   کیست« :به گفته وی  . اولین مرتبه در مواجهه با زیبایی، حس کردن زیبایی است         
ها درک نکند؟ خیلـی افـراد شـاید از گـل فقـط بـوی خـوش را درک                     زیبایی را در گل   
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را  کند، در گـل زیبـایی       یی که چشمشان زیبایی را درک می      ها  آنر صورتی که    کنند، د  می
کننـد یعنـی بـرایش بیـشتر اهمیـت قائـل هـستند زیبـایی                  می  بیش از بوی خوش درک    

سـر   ها، زیبایی آسمانی کـه بـاالی       ها، زیبایی دریاها زیبایی کوه     ها، زیبایی جنگل   درخت
زیبایی طلوع آفتاب، زیبـایی غـروب آفتـاب،    زیبایی افق، زیبایی سپیده دم،  انسان است، 

در خود  . زیبایی شفق، هزاران نوع زیبایی و جمال محسوس در عالم طبیعت وجود دارد            
های مربـوط بـه      هایی که ما گفتیم زیبایی     تازه این  طبیعت هزاران نوع زیبایی وجود دارد     

 کننـد و     درک مـی   هـای را   قوه باصره و چشم بود، المسه، شامه، ذائقه نیز هر یک زیبایی           
» خـوب «در چشم زیبایی چشم اسـت،       » خوب«در هر حسی یعنی زیبا،      » خوب«اساسا  

در المسه، ذائقه و شـامه، پـس ایـن          » خوب«در گوش، زیبای گوش است و همین طور       
زیبـایی بـسیار ضـعیف     افرادی که درکـشان از » زیبایی«گویند  اشتباه پیدا نشود که تا می     

  )101مطهری، (. »شود ائل جنسی معطوف میشان به مس است، فوراً توجه
  

  زیبایی خیالی ـ 2ـ5
 زیبایی خیالی است که به گفته استاد مطهری اولین مرحله           ،حسی مرتبه بعد از زیبایی   

ی مطلقـاً محـسوس را اکثریـت        هـا   زیبـایی «.های غیر محسوس و معنایی است       از زیبایی 
وس و زیبایی معنوی هم داریم؟      کنند، آیا زیبایی غیر محس      قریب به اتفاق مردم درک می     

هایی است که به قوه خیـال لنـسان یعنـی بـه              بله آن هم زیاد است، حداقلش آن زیبایی       
یی هـا   آنهای ذهنی انسان مربوط است، زیبایی فصاحت و بالغت در چیـست؟              صورت

چنان مجـذوب و مـسحور ایـن شـعرها           کنند، گاهی آن   های خیال را درک می     که زیبایی 
  )102 ،مطهری (.»شوند صالً از خود بیخود میشوند که ا می
  
  زیبایی عقلی ـ 3ـ5

مسئله ای است کـه شـاید عنـوان کننـده اولیـه آن مـسلمان                «: به گفته استاد مطهری   
 حسن یعنی نیکویی، زیبایی و قـبح یعنـی        .  و آن مسئله حسن و قبح عقلی است        اند  بوده

 قلی یعنـی چـه؟ مـا یـک        بدی و زشتی، حسن و قبح عقلی در مقابل حسن و قبح غیرع            
 گوینـد صـورت زیبـایی اسـت و          زشتی و زیبایی داریم مثل این که صورت آدمی را می          

 فالنکـس دارای چـشمان زیبـایی      . گویند، صورت زشتی اسـت     صورت آدم دیگر را می    
 است، فالنکس دارای چشمان زشتی است، در میان حیوانات فـالن حیـوان مثـل آهـو،                
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یکی  یوان زشتی است حسن وقبح به این صورت، امروزحیوان زیبایی است، اما کالغ ح
گویند شناخت زیبایی، علم زیبایی، حسن و قبح عقلـی یعنـی             می. ی دنیا است  ها  از علم 

خـود آن چیزهـا را عقـل درک         . شـوند  مـی زشتی و زیبایی چیزهایی که به چشم دیده ن        
  )342ری، مطه(. »کند  را هم عقل درک میها آنکند و قاعدتاً زشتی و زیبای  می
  
   زیبایی قلبی ـ 4ـ5

. شـود در قلـب اسـت       در حقیقت آنجایی که عمیق ترین معنای زیبایی مشاهده می         «
 منبع و اصل زیبایی را کـه ذات مقـدس پروردگـار             ،روح انسان ناآگاهانه، آن کل زیبایی     

  و طریق رضای او را کـه طریـق سـعادت مـا             ها  کند و در نتیجه خواسته     میاست، درک   
عقلـی   اصال زیبایی . بیند  زیبا می ) بیند  خواهد و بالفطره از ناحیه او می       میاو  چون  (است  

گردد به حـسن وقـبح قلبـی، عقـل از مقولـه ادراک       میو حسن و قبح عقلی در واقع بر   
 حسن و قبح    اند  یی که اسمش را گذاشته    ها  است، نه از مقوله احساس، همه حسن و قبح        

قبح، زشـتی     چون حسن زیبایی است و     ،بح قلبی گردد به حسن و ق     میعقلی در واقع بر     
و احساس در واقع     ها از مقوله احساس است نه از مقوله ادراک که کار عقل باشد             و این 

کار قلب است، انسان در فطـرت ناخودآگـاه خـودش زیبـایی آنچـه را کـه خـدا از او                       
د، هر چه بین میکند، چون این تکلیف را در عمق باطنش از خدا          میخواسته است، درک    

بیند، همچنین ما در شـعور ظـاهر خودمـان وقتـی کـه خـدا را                  بینید، زیبا می   میاز خدا   
  :بینیم، به تعبیر سعدی بشناسیم؛ هر چه از ناحیه خدا درک بکنیم، زیبا می

  
 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست به جهان خرم ازآنم که جهان خرم از اوست

  131مطهری، 
 با سایر صفات شهر اسالمی » زیبایی«ارتباط ـ 6

شـهر  : اگر صفات شهر اسالمی براساس متون اسـالمی را عـالوه بـر شـهر اسـالمی                
شهر تجلی توحید، شهر عبودیت و عبادت، شهر        :زیبایی، براساس دوازده صفت به شرح     

تقوا، شهر هدایت، شهر ذکر وتفکر، شهر عدالت، شهر اصالح، شهر شکر، شهر عبـرت،               
توان ارتبـاط    می با اندکی دقت     ، شهر احسان، و شهر میانه دسته بندی نمائیم        شهر امنیت، 

  .دوازده صفت مذکور را با صفت زیبایی، در شهر اسالمی مالحظه نمود
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به عبارت دیگر تجلی هر یک از این صفات در شهر اسالمی، جنبه ای از زیبـایی را                  
  .گردد میررسی در ادامه، این موضوع با دقت بیشتری ب. سازد میپدیدار 

وبین » واحد«و » احد«دانیم فرق است بین  می .شهر اسالمی، شهر تجلی توحید است
یی سـخن گفـت   ها توان از وحدت برای تجلی توحید در شهر اسالمی، می  » یک«و» فرد«

 ،زاده نقـی  (.که وحدانیت خالق هستند، بدون این که شباهتی به احدیت او داشته باشـند             
حــدت جامعــه، وحــدت کالبــد شــهر و امثــالهم از جملــه  وحــدت طبیعــت، و) 1378

یی هستند که الزم است در شهر اسالمی وجود داشته باشند تا بتواننـد جامعـه         ها  وحدت
 .ی زیبـایی اسـت    ها   یکی از جلوه   ،را به سمت وحدت اصلی رهنمون سازند اما وحدت        

همـسوئی،  چرا که به عنوان نمونه، به حقیقت در آمدن وحدت جامعه بدون هماهنگی،              
همـدلی،    همدلی و تعاون بین امـت مـسلمان غیـرممکن اسـت و تمـامی صـفاتی مثـل                  

  .شوند میی از زیبایی محسوب ها هماهنگی و تعاون مترداف زیبایی هستند و جلوه
در بررسی صفت عبودیت و عبادت به عنوان یکی از صفات الهی شهر اسالمی نیـز                

، ها  نیایشی شهر، مثل مساجد و حسینیه     عبادی و    عناصر شاخص  به داشتن توجه خاص به    
و بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف الزم اسـت              ) 1378 ،زاده نقی (.تاکید خاص شده است   

ای کـه    مواردی مثل مکان یابی مناسب مساجد در طراحی ساختار کالبدی شهر به گونـه             
هیبت و هویت مساجد حفظ شود و یا طراحی خاص نمادگرایانه معمـاری مـساجد یـا                 

در بررسی این صفت    .  که ریشه در فرهنگ اسالمی دارد، توجه زیادی شود         اه  آنهویت  
هـای اصـلی بـه حقیقـت در آمـدن روح             گـردد کـه از راه      شهر اسالمی نیز مالحظه مـی     

عبودیت در شهر اسالمی، برقراری صفاتی مثل تقارن، همـاهنگی، معمـاری نمادگرایانـه     
، در عناصر شاخص عبادی     )ی هستند  از مفاهیم زیبای   ها  آنکه جملگی   (بانگاهی آسمانی   

  .باشد میو نیایشی شهر و ساختار کالبدی شهر اسالمی 
توان به عنوان عامل از بین بردن  می تقوا را .است» تقوا«از دیگر صفات شهر اسالمی    

اسـتاد مطهـری دربـاره      ). 1378نقـی زاده،    (و یا عدم ایجاد زمینه بروز گناه معنـی نمـود          
تقوا به معنای عام کلمـه الزمـه زنـدگی هـر            «:نگارد میا چنین   مفهوم و لزوم رعایت تقو    

خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی              میفردی است که    
تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظـر اصـولی کـه                  . پیروی نماید 

 شناخته شده، حفـظ و صـیانت   دین در زندگی معین کرده خطا و گناه و پلیدی و زشتی           
ی ها   که از جمله مهمترین راه     گردد  بدین ترتیب مشخص می   . » نشود ها  آنکند و مرتکب    
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ی سـخت افـزاری تمـای بـا خطـا،      ها گسترش تقوا در شهر اسالمی پرهیز ازایجاد زمینه     
گناه، پلیدی و زشتی است و همین موضوع بیانگر این است که هر چه مفهـومی متـضاد     

  .رد باید از شهر اسالمی زدوده شودزیبایی دا
زاده معتقد است تجلی کالبـدی       نقی. از دیگر صفات شهر اسالمی، ذکر و تفکر است        

تمـاس  ــ   1: اسالمی از سه طریق کلی به شرح زیر امکان پذیر است           این صفت در شهر   
گسترده آفریدگارجهان هستی  مداوم و نزدیک باطبیعت و عناصرطبیعی و توجه به قدرت

گیری از ایات قرآنی در ترکیـب بـا سـایر       بهره ـ2. شود ود موجب ذکر درانسان می    که خ 
یی که معنای معنـوی و      ها  گیری از نمادها و نشانه     بهرهـ  3هنرها در جاهای مختلف شهر      

یک از این موارد، ارتباط      روحانی را درخویش مستتر دارند درسطح شهر، در بررسی هر         
ی ها  و شگفتیها طبیعت با تمام زیبایی. ابل مالحظه است با زیبایی ق ها  آنقید و شرط     بی

به منظور ارتباط  بهتـر انـسان  بـا    . مستتر در خود حکایت از قدرت مطلقه خداوند دارد 
 کنیم شهر با طبیعت پیونـد دارد  میگونه که در شهرهای سنتی نیز مالحظه         طبیعت، همان 

در .  عامل تذکر به انسان نیـز اسـت        گونه که گفته شد عالوه بر زیبایی       و این پیوند همان   
استفاده از آیات قرآنی درسطح شهر نیز به توام بودن آن با سایر هنرها توصیه شده است          

  .سازد و این موضوع نیز ارتباط زیبایی و هنر را با تجلی صفات شهر اسالمی روشن می
 سان،اصالح، امنیت، اح   عدالت، هماهنگی، : عنوان سایر صفات شهراسالمی، مثل     در

  و بـه عبـارت دیگـر، در تعـاریفی کـه از زیبـایی               .  میانه نیز مفهوم زیبایی مستتر است      و
  . گردد ارائه می

 عدالت، هماهنگی، احسان، امنیت، اصالح، و میانه وجود دارد و این ارتبـاط              :صفات
قید  این منظور، رعایت اصل ارتباط دوطرفه عمیق بی آنقدر مشخص و واضح است که به   

ی هـا   با سیار مجموعه صفات شـهر اسـالمی از ضـرورت          » زیبایی«ین صفت   و شرطی ب  
توان گفت برای تجلی زیبایی مورد نظر و پـسند           مییعنی به عبارتی    . پذیرفته شده است  

 و الزمـات تجلـی سـایر صـفات          ها  اسالم در باطن و سیمای شهر مسلمانان همه توصیه        
از » زیبـا «نجام رسانید تا شـهری      بایست به ا   میشهر اسالمی را در درون و سیمای شهر         

  .دیدگاه اسالم آید
  

 اضداد زیبایی ـ 7
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یی ها  آن و به ویژه     ها  ی شناخت مفاهیم و پدیده    ها  طبیعی است که یکی از بهترین راه      
  .ستها آنمعرفی اضداد . ن تعریف واضح و روشنی برایشان ارائه دادتوا را که نمی

ی هـا    شهر اسالمی بیان داریـم، جلـوه       اگر بخواهیم اضداد زیبایی را براساس صفات      
به عبارت دیگر مطابق جدول زیر اگـر هـر          . گردد مشهود می » زیبایی«بیشتری از اضداد    

عمل زمینه ساز تجلی یک صفت اسالمی در شهر را مترادف با زیبایی بدانیم، خالف آن                
  .خواهد بود» زیبایی«به عنوان یکی از اضداد 

  
  صفت شهر اسالم 

  )یبایی جلوه ای از ز(
  مغایر صفت شهر اسالمی 

  )ضد زیبایی (
  )وحدت(تجلی توحید 

  هماهنگی
  شکر

  ذکر و تفکر
  هدایت
  عبودیت
  امنیت
  اصالح
  عدالت
  میانه
  تقوا

  سادگی
  احسان

  تفرقه، نفاق، شرک
  ناهماهنگی
  کفران نعمت

  غفلت
  گمراهی و خود بینی
  شرک و انسان گرایی

  ترس و نا امنی
  فساد

  ظلم و بی عدالتی
  ودگی، اسراف و تبذیر، افراط و تفریطبیه

  گناه، زشتی و پلیدی
  ریا و تفاخر
  شرارت

 در شهرهای سنتی » زیبایی«
باسایر صفات شهراسالمی اشاره گردید     » زیبایی« صفت  های قبلی به ارتباط    بخش در

در تجلی یافتن سایر صفات شهر اسالمی، از مهمتـرین و    » زیبایی«و مشخص گردید که     
  . پیش نیازها است و بلعکسترین اساسی

عالمه جعفری معتقد است گسستگی از      . است» عبرت«یکی از صفات شهر اسالمی،      
  .تاریخ و گذشته یکی از تاریک ترین نقاط زندگی بشر است
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آنچه که در عبرت گیری از گذشته بایـد مـورد توجـه قرارگیـرد ایـن اسـت کـه از                      
شها است و نه از کالبد آن، چـرا کـه   گذشته شهر باید عبرت گرفت، این در اصول و ارز  

هایی بهتر از گذشته در      ها و مصالح در دسترس، راه      توان، با روش   میشاید بتوان و حتماً     
  .ها یافت پاسخگویی به اصول و ارزش

در درون و سـیمای شـهر،       ) از دیدگاه تعالیم اسالم   (تجلی همه صفات شهر اسالمی      
شهری که صـاحب ایـن حـد از    . دهد تجلی میای از آرمانشهر اسالمی را در ذهن   چهره
  ها اسـت شـاید تـا کنـون در هـیچ دوره تـاریخی بـه حقیقـت در نیامـده اسـت                         ارزش

   را کـه ریـشه در       هـا   آنتـوان در صـد بـاالیی از          اما با کنکـاش درشـهرهای سـنتی مـی         
   عبـرت گرفـت   هـا  آنتفکرات معنوی وآسمانی سازندگانشان دارد، شناسایی نموده و از          

   آموزش معماری نبوده است و بلکـه پیشکـسوتان قائـل            ،گونه است که در گذشته     و این 
 و حق طراحی از آن افرادی بوده است که مراحل سلوک را طی              اند  به تربیت معمار بوده   

  .اند کرده بوده
 برای روشن شدن این موضوع که چرا برای شناخت زیبایی دارای درجه عالی و مد              

انگر وجود و تجلی بسیاری از صفات شهر اسالمی در کالبد و            که بی (نظر تعالیم اسالمی    
های به جای مانـده      ، تحقیق و جستجو درمفاهیم و اصول و ارزش        )باشد میسیمای شهر   

و » سنت«ای بین دو مفهوم      مقایسه رسد  از شهرهای سنتی توصیه گردید، الزم به نظر می        
  .صورت پذیرد» تجدد«

 هـا  آن مقاله، تمرکز روی ایـن مفـاهیم و مقایـسه    البته از آنجایی که هدف اصلی این  
پذیرد برخالف تصور برخی که سنت را مترادف  میاجمال صورت  نیست، این مقایسه به  

 سنت به مفهوم هر آنچه با ماوراء الطبیعه ارتباط داشته و ،دانند میبا کهنگی و فرسودگی     
  .ریشه در معنویت دارد، است

  ما به سـهم خـود، مطلقـا از اطـالق ایـن             «:گوید  چنین می » سنت« تعریف در» گنون«
  . کنـیم  بر هر امری که صـرفا خـصلت بـشری داشـته باشـد، خـودداری مـی                 ) سنت(نام  

  )38-39  ،گنون(
مشتمل بر درک حقیقتی است که هم منـشاء الهـی و            » سنت«: نیز معتقد است  » نصر«

و هم تجدیـد ان بـه       ازلی دارد و هم در سراسر یک دور اصلی بشر از طریق انتقال پیام               
همچنین متضمن حقیقتی باطنی اسـت کـه در دل صـور            . واسطه وحی تداوم یافته است    

  )136 همو،. (قدسی مختلف قرار گرفته و نیز منحصر به فرد است
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متفکران تجددگرا . درمقابل، تجدد به معنی نفی بعد معنوی و خداجویانه انسان است
یشان همواره سعی در پنهان داشتن و نفـی         ها  رحکه دارای اندیشه اُمانیستی هستند، در ط      

دهنـد ولـذا خلـع بعـد         مـی ارتباط با ماوراءالطبیعه دارند و پیشنهاداتی انسان محور ارائه          
  .گردد میمعنوی دراکثر آثار آنان یا از همان ابتدا مشخص است و یا بعد از مدتی نمایان 

و شهرسـازی متجـدد     ای مختصر بین معماری و شهرسازی سنتی و معماری           مقایسه
کنـد، وجـود    ای و بنیانی این دو تفکر را مشخص مـی      های ریشه  عالوه بر این که تفاوت    

زیبایی عالی و دارای کمال در معماری و شهرسازی سنتی را که ریشه در تعالیم معنـوی       
  .نماید و خداجویانه آن دارد، مشخص می

  
  مقایسه معماری  وشهر سازی سنتی با مدرنـ 9

معماری وشهر سازی   اری و  شهر ساز سنتیمعم  عوامل
  )مدرن( متجدد

  طبیعت گرایی  درونی
  مردم گرایی
  توجه به معبود

  ماشین گرایی
  انسان محوری
  توجه به خود

  ظرافت  ظاهری
  نظم
  ساده

  عظمت
  آشفتگی
  پیچیده

  
گردد، معماری و شهر سازی سنتی به لحاظ        میهمانگونه که در جدول فوق مالحظه       

گرایانـه، در رابطـه بـا        ویانه و آسمانی مستتر در خود، گـرایش  طبیعـت          تفکرات خدا ج  
زیبایی طبیعت و نقشی که در جهت تذکر دهی بـه انـسان و توجـه دهـی بـه معبـود و                       

ی وسـیع و سرسـبز      هـا   وجـود بـاغ   . قدرت مطلقه پروردگار دارد، پیشتر صحبت گردید      
ی طبیعـی در فـضاهای      هـا  درون شهرها و نقاط جمعیتی و استفاده از آب و سایر جلـوه            

  .است) باالخص مسلمین(ی سنتی ها ی شهرها شهر و اماکن مذهبی از نشانه
این در حالی است که در فضاهای مدرن، این ماشـین اسـت کـه بـا امکـانی کـه در                      

را شـکل   اختیار قدرتمندان قرار داده است، فضایی کالبدی و ابعاد و تناسـب و رنـگ آن        
لـذا سـاخت    . به معنویت و ارتباط با عالم باال داشته باشد        دهد، بدون این که توجهی       می
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ابنیه و فضاهای شهری مدرن کـه تنهـا بـر پایـه تکنولـوژی و ماشـین اسـتوار اسـت و                       
، فاقد زیبـایی    )مظاهری از به رخ کشیدن توان انسان است       ( های خداجویانه ندارد   روش

 شگفتی وجود دارد و بعـد  معنوی واقعی بوده و تنها در آن زیبایی زود گذر و متمایل به         
  .رود از مدت کوتاهی نیز از بین می

شهرهای سنتی مردم گرا هستند و روح تعاون و همیاری  وحـدت، شـامل وحـدت                 
انسان و محیط طبیعی، وحدت انسان و محیط مـصنوعی و وحـدت طبیعـت و عناصـر                  

ـ          .  کامال محسوس است   ها  مصنوع در آن   ر این در حالی است که شهرهای ساخته شـده ب
 هـا  آنپایه تفکرات مدرن انسان محور بوده و صفات همیاری، وحـدت و همـاهنگی در       

  .خورد و لذا با معیارهای شهر توحیدی سازگار نیست میبه چشم ن
 سـت، مرکـز و    ها  آناز سوی دیگر، فضاهای سنتی به خاطر تفکری کـه پـشت سـر               

همانطور که معبد به    . د که به ابدیت، به آسمان و خالق جهان اشاره دار          اند  محوری داشته 
شده و همانگونه کـه جهـت یـا          میعنوان مرکز توجه معنوی انسان به مرکز زمین ظاهر          

اند، فضاهای سنتی نیز واجـد مرکـز          که به مرکز عالم اشاره داشته      اند  جهاتی مقدس بوده  
  .بخشیده است مینموده و به آن معنا و معنویت  میرا قطبی   که آناند یا محوری بوده

مقابل، فضاهای مدرن به تبع تفکری که مرکزیت و محوریـت مـاوراء الطبیعـه را                در  
هـر چـه    . کند، فاقد مرکزی معنوی اسـت      میانکار کرده و انسان را محور هستی معرفی         

  .های دنیوی و نیازهای زمینی و فیزیولوژیکی انسان است هست اشاره به قدرت
تـوان بـه نحـوه ارتبـاط      درن میی فضاهای سنتی و مها  در عین حال از دیگر تفاوت     

در فضاهای سنتی، انسان رها از مصنوع خویش بـر    . انسان و مصنوع خویش اشاره نمود     
انـسان،   آن سلطه دارد و در مقابل، فضاهای مـدرن نمـایی اسـت از سـلطه مـصنوع بـر                   

 ذهن را به سمت واحد هـدایت        ،فضاهای سنتی به لحاظ وحدت مبانی و اصول خویش        
شـوند و ایـن موضـوع را     یجه موجب تمرکز و آرامش ذهـن انـسان مـی    کنند و در نت    می
 انـد   توان در سادگی، نظم و تقارن مصنوعات آن که با ظرفیت خاصی طراحـی شـده                می

در مقابل، فضاهای مدرن به دلیل این که هر عنصر که اجـزاء آن بـشدت                . مشاهده نمود 
د آورده و احـساس     دعوت کننده به سمت خود هستند و لذا آشفتگی فـضائی بـه وجـو              

  .  گیرند میآرامش و سکون را از انسان 
در پایان شاید بتوان اینگونه جمع بندی کرد که مهمترین علـت زیبـایی ومطلوبیـت                

فضاهای سنتی همچون تلنگر    .  با طبیعت انسان است    ها  آنفضاهای شهری سنتی، قرابت     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 158

 باطنی است   ،ین ظاهر سازند که در ورای ا     میای روح انسان را هوشیار       و همچون رعشه  
نمایند که   میو بالعکس، فضاهای مدرن چنان انسان را اسیر و غرق در مادیات و ظواهر               

  .حاصل آن جز غفلت از معنای حیات و طبیعت خویش نیست
  

  نتایج مقاله
 بـا مجمـوع     »زیبایی «، ارتباط دو طرفه و عمیق ین صفت        گذشت تفصیل به   از آنچه 

  .د سایر صفات شهر اسالمی جاری است روشن گردیدهایی که در کالب اصول و ارزش
 در شـهر    هـا   آنو پیش نیازهـای تجلـی       » شهر اسالمی « هر یک از صفات      به عبارتی 
: زیبـایی « توانـد صـفت    مـی ای از زیبایی هستند و از سوی دیگر، شهری           اسالمی، جلوه 

 در درون و کالبد خود داشته باشد کـه تمـامی صـفات شـهر              » اصول توحیدی «براساس  
  .اسالمی در آن تجلی یافته باشد

گونه  نیز این» اضداد زیبایی«براساس این رابطه منطقی دو طرفه، در معرفی و تعریف   
ای از زیبایی هستند، پس       جلوه ،نتیجه حاصل شد که وقتی هریک از صفات شهراسالمی        

  .آید میحساب  هر آنچه با تجلی این صفات درشهر مغایر باشد، ازجمله اضداد زیبایی به
 ،)غفلـت (،)نعمـت   کفـران (،  )ناهمـاهنگی (،  )شـکر  تفرقـه، نفـاق و    (: یعنی صفات 

ظلـم و    (،)فـساد (،  )تـرس و نـا امنـی      (،  )شرک وانسان گرایـی   (،  )گمراهی و خودبینی  (
ریـا و  (، ) زشتی وپلیـدی ،گناه(، ) اسراف و تبذیر، افراط و تفریط ،بیهودگی(،  )عدالتی بی

 اضـداد   ،وان اضداد زیبـایی و یـا بـه عبـارت دیگـر            به ترتیب به عن   ) شرارت( و) تفاخر
، )تجلـی توحیـد   : (صفات شهر اسالمی از دیدگاه متون اسالمی که به ترتیب عبارتنـد از            

، )امنیـت (،  )عبودیـت   (،)هـدایت (،  )تفکـر  ذکـر و  (،  )شـکر ) (6وحدت( ،)5هماهنگی(
  .باشند می) 9احسان (، و )سادگی (، )7تقوا(، )میانه(، )8عدالت(، )اصالح(

در شهر اسالمی نیز مطالعه، تحقیـق و پنـدگیری از           » عبرت«به منظور رعایت صفت     
شـهرهای سـنتی بـه لحـاظ        . گردد میارزشها و مفاهیم مستتر در شهرهای سنتی توصیه         

ی هـا   داشتن پشتوانه تفکرات عمیق معنوی، آسمانی و خداجویانه سازندگانـشان، جلـوه           
به عبارت دیگر، غالب صـفات شـهر        . اند  ذاشتهزیادی از مفهوم زیبایی را از خود باقی گ        

ی مختلفی در اکثر قریب به اتفاق شهرهای سنتی مسلمین جلوه داشته            ها  اسالمی در رده  
  .تواند ما را در شناخت زیبایی واقعی کمک نماید  میها آناست و تحقیق و تفحص در 
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ارد و  پیونـد د  ) دسـت نخـورده   ( در پایان، اینکه شهر اسالمی بـا طبیعـت روسـتیک          
وحدت، تعاون و همسویی در بین مردم شهر در سطوح مختلف محلـه تـا شـهر در آن                   

آرامش و امنیت و زیبائی حاصل از آن در جای جای شهر حاکم اسـت               . یابد  حقیقت می 
ها واجـزاء آن سـعی در جلـب توجـه نـسبت بـه خـود ندارنـد و                     و تک تک ساختمان   

 حـاکم اسـت، بلکـه ایـن         هـا   آنبـین   نه تنهـا در      )با سمت و سوئی آسمانی    (هماهنگی  
هماهنگی در محیط مصنوع با اقلیم و محیط طبیعی، در عملکردهای مجـاور، محـیط بـا              

ی روحی و فیزیولوژیکی انسان وجود دارد،ظرافـت        ها  نیازهای انسان و محیط با ویژگی     
که ریشه درافکار کمال جویانه سازندگان شهر و اجزاء آن داشته و به نوعی حکایـت از                 

ی ذهنی خداجویانه آنان دارد، در جای جای شهر و در طراحی و ساخت کلیـه                ها  نامآر
لذا، در شهر اسالمی، خبری از آشفتگی فضاها که نـشان           . خورد میعناصر شهر به چشم     

  .از روح مادی و ناآرام پدیده آورنده آن دارد نیست
ی پیچیده،  ها  مبیند ولذا حج   میشهر اسالمی، زیبائی را در سادگی، اخالص و تعادل          

روابط ناسالم و پر معضل کاری و هر آنچه که آزار دهنده روح و ذهن انـسان اسـت در                    
  .آن جائی ندارد

، تعادل در تناسبات بصری، تعادل در اصـوات موجـود در فـضا از               ها  تعادل در رنگ  
چرا . ستها و در نهایت، اینکه، شهر اسالمی، شهر زیبایی . های این شهر است     دیگرنشانه

شـهر   . متبلـور اسـت    هـا    در طرح و ساخت جزء جزء آن، همواره یاد خـدا در ذهـن              که
ست، چرا که زیبایی، چه از نظـر درون چـه از نظـر ظـاهری، در                 ها  اسالمی، شهر زیبابی  

  .تمامی صفات شهر اسالمی نهفته است
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