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 رابطه زیبایی و اخالق در اندیشه عرفانی

  
  2سعید علی تاجر، 1علی سلمانی

  )9/11/91ـ تاریخ پذیرش نهایی:  11/5/91(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده

عرفـانی   ی موضوع حُسن یا زیبایی یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اندیشـه 

حسـن و معـادل    ی رسد کـه واژه  به نظر می ،است. در همان نگاه نخست به این عنوان

دارای نوعی داللت اخالقی است. کلماتی چون احسان و محسـن   ،»نیکویی«فارسی آن 

روند. همین نکته حاکی  اخالقی به کار می ی در حوزه که از مشتقات حسن است، غالباً

توانـد یـک بحـث     فـان اسـالمی نمـی   از آن است که بحـث از زیبـایی و حسـن در عر   

میـان زیبـایی و    پیوندتبیین  دنبال بهی ا گونهو باید به  رود شمار بهصرف  زیباشناختی

یفی اجمالی از حسن و تعر ی اخالق در این حوزه بود. این نوشتار بر آن است تا با ارائه

ی میان زیبایی و اخالق در اندیشه عرفان ی انواع آن، مقدمات پرداخت به چگونگی رابطه

ش برای یافتن مبنـای  کوش ،اصلی این مقاله ی له، مسأرا فراهم بسازد. به عبارت دیگر

 ی اندیشهرسد که بحث از رحمت امتنانی در  مابعدالطبیعی این ارتباط است. به نظر می

(اندیشمندان بزرگی چون ابن عربی، شیخ محمود شبستری و...) و مساوقت آن  فانیعر

میان زیبایی و  ژرفداللت بر پیوند  ،مساوقت زیبایی با وجود ،و از سوی دیگر ،با وجود

  اخالق دارد.

  

  ، زیبایی.حسن، رحمت عامهاخالق،    ها: هواژکلید 
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  لهمقدمه و طرح مسأ

  
  دم زدز تجلی  حسنت پرتو ازل در

    
  زد عالم همه به آتش و شد پیدا عشق

  

عرفانی  ی موضوع حُسن یا زیبایی یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اندیشه

فارسی  برابرنهادرسد که این واژه و  به نظر می ،است. در همان نگاه نخست به این عنوان

دارای نوعی داللت اخالقی است. کلماتی چـون احسـان و محسـن کـه از     » نیکویی« ،آن

روند. همین نکته حـاکی از آن   اخالقی به کار می ی در حوزه مشتقات حسن است، غالباً

 توانـد یـک بحـث زیباشـناختی     است که بحث از زیبایی و حسن در عرفان اسالمی نمی

میـان زیبـایی و اخـالق در ایـن      پیوندتبیین  پیی در ا گونهو باید به  شمار آید بهصرف 

 .حوزه بود

 ویـژه  مراتب زیبایی و به ی برای همه ،عرفانی ی جالب است توجه شود که در اندیشه

هـایی   واژه ی حسن استفاده شده است. همین واژه ریشـه  ی از کلمه ،اخالقیهای  زیبایی

یکوکـاری و نیکوکـار   بـه معنـای ن   چون احسان و محسن در زبان عربی است کـه غالبـاً  

 گـاه رگرسد که در عرفان اسالمی هر کار نیکو (حَسـن)، از ن  می شوند. به نظر می ترجمه

. بـه  اسـت  هر عمل نیک ی دارای زیبایی (حُسن) است و زیبایی ریشه ،هستی شناختی

تعامل وجود دارد و عمـل نیـک بـه لحـاظ حسـن و       ،میان نیکی و زیبایی ،عبارت دیگر

 ی شـود کـه در ترجمـه    مـی  مشـخص  ،زیبایی درونی، دارای فضیلت است. بدین ترتیب

اری مد نظـر قـرار گرفتـه و از    قرابت میان زیبایی و نیکوک ،حسن به زبان فارسی ی واژه

های  برابرنهادین شده است. ا گزیدهاین واژه  برابرنهادنیکویی یا خوبی به عنوان  ،رو همین

اما ایـن   ،دارای نوعی داللت اخالقیند ،ظاهریهای  بر اشاره به زیبایی افزون ،فارسی نیز

توان بر ایـن   می کند؟ بر چه مبنایی می قرابت میان اخالق و زیبایی به چه چیزی داللت

  قرابت معتقد بود؟

 
  حسن

کـه  عرفانی است  ی ده در اندیشهموضوع حسن یکی از مهمترین موضوعات مطرح ش

 بیشتر در بحث از تجلی خداوندی (قوس نزول) و عشق (قوس صعود) مطرح شده است.

 آن است که در این حوزه ،شایان توجه در بحث از حسن و زیبایی عرفانی ی اولین نکته
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اما به طور  ،توان به هیچ وجه تعریف مشخص و روشنی از موضوع مورد نظر ارائه داد نمی

توان تـا حـدودی بـه رویکـرد      می مختلف در مورد زیبایی،های  دیدگاه ی کلی با مقایسه

 ،رسد که در طول تاریخ زیبایی شناسـی  می عرفانی نسبت به زیبایی نزدیک شد. به نظر

در مورد زیبایی مطرح شده است. مطابق با دیدگاه اول که دیدگاهی  بنیادیندو دیدگاه 

تـوان زیبـایی را همـان     مـی  ی اسـت، هستی شناختی و معرفت شناختی نسبت به زیبای

هماهنگی
1
یا تناسب 

2
تـوان مفهـومی چـون     مـی  دانسـت. در ذیـل ایـن دیـدگاه حتـی      

سودمندی را نیز به مفاهیم هماهنگی و تناسب تقلیل داد.
3
تـوان گفـت    می به طور کلی 

زیبایی امری عینی و واقعی است و ارتباط چندانی با خوشایندی و ناخوشایندی ما ندارد. 

تواند زیبایی و مراتب هستی شناختی آن  می بق با این رویکرد، عقل ابزاری است کهمطا

که به این دیدگاه معتقـد   اندیشورانیاز جمله  )22، 1390(اکو،  را درک و دریافت کند

توان فیثاغورث، افالطون، ارسطو، توماس آکوییناس را ذکر کـرد. مطـابق بـا     می ،اند بوده

ن را دیدگاه مدرن قلمداد کرد، زیبـایی امـری عینـی و واقعـی     توان آ می که دیدگاه دوم

زیبایی کیفیتی واقعی در عالم خارج نیسـت کـه    ،نیست. به عبارت دیگر از منظر مدرن

تـر همـان لـذتی کـه از      بتوان به آن اشاره کرد. احساس خوشایند یـا بـه عبـارت دقیـق    

 نگرگـاه اسـت. از ایـن   شود، همـان زیبـایی    می برخی کیفیات برای ما حاصل ی مشاهده

 که آن احساس را ایجاد کیفیتهاییبخش است و نه  مترادف با احساس لذت زیبایی دقیقاً

 دانـد، مـدعی اسـت کـه عقـل      مـی  که این دیدگاه زیبـایی را احسـاس   کنند. از آنجا می

زیرا ما تنهـا بـا احسـاس سـر و کـار داریـم و درک و        ،تواند عامل دریافت آن باشد نمی

ای به نام ذوق دریافت این احساس منوط به فعالیت قوه
4
(در مقابـل ذائقـه انسـانی) در     

 ،نماید. مطابق با این دیـدگاه  می احساسی انسان اشاره ـ  انسان است که به وجه عاطفی

زیبایی تبدیل به یک امر تزیینی
5
 اندیشوراناص. از جمله ای خ شود و مختص طبقه می 

                                                
1. harmony 

2. proportion 

که در تعریف تناسب و هماهنگی متناسب بودن اجزاء با هدفی که از آنهـا  باید توجه داشت . 3
انسانی همان کارکرد اشیاء بـرای  های  شود. این هدف در دست ساخته می رود قید می انتظار
  هاست و همین امر داللت بر آن دارد که سودمندی نوعی تناسب و هماهنگی است. انسان

4. taste 

5. decorative 
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سن، دیوید هیوم و کانت اشاره توان به فرانسیس هاچ می اند، نگرگاه باور داشتهکه به این 

  .)85-71، 1388(سلمانی، کرد 

به طور کلی در فرهنگ اسالمی و به طور خاص در سنت عرفانی، زیبـایی بـه امـری    

ای ذهنـی  دهشـود و پدیـ   نمـی  حسی و برآمده از احساسات و ذوق شخصـی محـدود  
1
و  

شخصی نیست که به ذهن و روان انسان محدود گردد، بلکه حقیقتی خارجی است کـه  

  هم حیثیت هستی شناختی دارد و هم حیثیت معرفت شناختی. 

ی بـا بحـث   ژرفـ پیونـد بسـیار    ،عرفـانی  ی بحث از حسن و زیبایی در اندیشـه  اصوالً

ر این وادی از اهمیت بسیار زیـادی  رو باید اذعان کرد که زیبایی د آفرینش دارد. از این

آفـرینش خداونـدی دانسـت.     ی توان آن را بهانـه  می برخوردار است، به نحوی که حتی

» کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکـی اعـرف  «مطابق با حدیث قدسی 

توان گفت  می زند. در واقع می مشاهده زیبایی خود، دست به آفرینش ی خداوند به بهانه

ش است.نآفری ی که عشق به زیبایی، بهانه
2
مـراد از کنـز    ،مطابق با تفسیر غالب و رایـج  

خواهد زیباییش (که صفت همه  می مخفی همان صفات و اسماء خداوندی است. خداوند

همه  ی ای که به واسطه منتشر بیابد، به گونه اسماء و صفات است) به صورت نامحدودی

 ,chitick(به آنها عشق ورزیده شود رهگذر،این و از  چیزهای خوب و زیبا شناخته شود

حسن و زیبایی مقام ظهور و  ،عرفانی ی به طور کلی باید گفت که در اندیشه .)8 ,2011

 شود و از عالم غیب الغیوبی خـود بیـرون   می تجلی حقیقت است. وقتی حقیقت متجلی

حضـرت حـق    نا ندارد.کند. در واقع حسن بدون تجلی مع می آید، زیبایی تحقق پیدا می

مسـلمان آن را   نفـا ار(به عنوان زیبایی اعلی و مطلق) از مقام غیب الغیوبی خـود کـه ع  

کشـد. در   میآید و در این حال حجاب از دیده بر می خوانند بیرون می »کنز مخفی«مقام 

 یابد و از طـرف دیگـر حسـن حـق ظـاهر      می این کشف حجاب از طرفی عالم نور وجود

... زیبـایی از  « توان گفـت کـه:   می تر به زبان امروزی .)25-26، 1388، (پازوکی شود می

 »ر ساختن خـود در دیگـری اسـت   مستق ی گیرد، این همان اراده می تمحبت الهی نشأ

  .)27، 1383(شوان، 

                                                
1. subjective 

رداختن به زیبایی را معاصر با توجه به این مطالب نوعی لزوم و وجوب پ اندیشورانبرخی از . 2
   .]106،ص 5[ :  نکدر این مورد  .اند نتیجه گرفته
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امور در  ی توان حکم به زیبایی همه می ،مطابق با این نگاه هستی شناختی به زیبایی

عالم داد. هر چیزی در عالم زیباست زیرا تجلی یا ظهور حقیقت مطلق یا همان زیبـایی  

خلق السموات و االرض بـالحق و  «توان با اشاره به آیاتی چون  می اعلی است. این ادعا را

ان هللا کتـب االحسـان علـی کـل     «و احادیثی چون  )3/(تغابن »صورکم فاحسن صورکم

 )57/37، 1403(مجلسـی،   (زیبایی) را در همه اشیاء قرار داد). (خداوند احسان» شیء

مستند ساخت. این ادعا حاکی از مساوقت زیبایی با وجود است؛ یعنـی هـر چیـزی کـه     

موجود است زیباست.
1
   

شود که زیبایی در اندیشه عرفانی امـری عینـی و ملمـوس     می بدین ترتیب مالحظه

ت که خود زیباست و زیبایی را دوست دارد. است. عالم زیباست چون تجلی خداوندی اس

توان رویکرد عرفانی نسبت به زیبایی را  می با توجه به توضیحات ارائه شده باید گفت که

ذیل رویکرد اول مطرح کرد؛ هر چیزی که در عالم وجـود دارد زیبـا و بـه تعبیـر دیگـر      

عیـب و  شود تجلی موجـودی کـه زیباسـت در خـود      می متناسب و هماهنگ است؛ مگر

 نقصی داشته باشد:

 
 ابروست و خال و خط و چشم چون جهان

  

 که هر چیزی به جای خویش نیکوست  

  

رسـد کـه    می رغم توصیفات ارائه شده از حسن و زیبایی در اندیشه عرفانی به نظر به

توان تعریف  نمی هنوز معنای حسن چندان روشن و واضح نیست. همانگونه که بیان شد

کنـز مخفـی    ی حسن ارائه داد. زیرا زیبایی و حسن اعلـی در مرتبـه  روشن و واضحی از 

توان ادعا کرد که زیبایی  می رو (پیش از ظهور و تجلی) غیر قابل توصیف است. از همین

یا حسن الهی نوعی رمز و راز غیر قابل توصـیف اسـت. در صـورت تجلـی و ظهـور ایـن       

ظهورش در عالم توصیف نمـاییم. در   توانیم آن را متناسب با می زیبایی در عالم ما تنها

عالم مادی و انسانی حسن خداوندی با اوصافی چون تناسب و مالئمت همراه اسـت. بـه   

. هسـت  توان گفت هر امر زیبایی در عالم، متناسب و مالئم طبع ما نیـز  می عبارت دیگر

بـه کـار   توان  نمی البته باید توجه داشت که این توصیف را در مورد زیبایی مطلق و اعال

                                                
صدرالمتالهین بیان شده است.  ی مساوقت میان زیبایی و وجود در عالم فلسفه نیز به وسیله 1.

  .)93-106، ص 1389(اکبری،  بسیار ارزشمند زیر اشاره کرد:توان به مقاله  می در این باب
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توان گفت زیبایی اعلی رمز است و زیبایی متجلـی در عـالم    می برد. پس به طور خالصه

 .)27-28(پازوکی،  شود می همراه با خصوصیتی چون تناسب و هماهنگی ظاهر

  

  حسن و جمال

عرفانی در بحث از صـنع خداونـدی و    هایبادر کت همانگونه که بیان شد حسن غالباً

 جمال نیز همان معنـای حسـن را افـاده    ی رسد که واژه می نظرشود. به  می عشق مطرح

زعم ایـن افـراد حسـن     اند. به ای میان حسن و جمال تفاوت قائل شده کند. البته عده می

 زیبایی مطلق است و جمال ظهور آن است، یعنی جمال حسنی است که ظـاهر شـده و  

 اندیشورانلبته برخی ا .)210، 1380(پورجوادی، در اعیان موجودات تجلی کرده است 

 هـم  متـرادف  نحـوی  بـه  را آنهـا  و نیسـتند  نیز تفاوت چندانی میان حسن و جمال قائل

 الکبیـر)  (حسن زیاد حسن به معنای را جمال ی واژه اصفهانی راغب مثال برای دانند. می

 رود و به معنای زیبایی می کار به انسان برای گاهی داند. می نوع دو را آن و کند می تعریف

  .)235، 1412(راغب اصفهانی،  است و گاهی برای غیر انسان و به معنای خیر زیاد

 مونس العشاقاحمد غزالی و  سوانححسن در آثار قدیم فارسی، برای مثال در  ی واژه

این واژه فارسی در همـان   .)207(پورجوادی،  شیخ اشراق، به نیکویی ترجمه شده است

ختی دربردارنده نوعی داللت اخالقی نیز هست. این نگاه نخست عالوه بر داللت زیباشنا

  سازد.  می داللت دو گانه بیشتر خود را در بحث از انواع زیبایی نمایان

  

  انواع زیبایی

موجود در عالم ناشی از زیبایی خداوند است و های  مشخص شد که اصل همه زیبایی

نـور خـود منـور    این همان حسن کلی یا مطلق است که چون خورشیدی همه جـا را از  

اند، اما زیبایی  مند کرده است. درست است که همه امور در عالم از جمال خداوندی بهره

هر مکان از آفتاب به ظرفیت آن و قرب و  ی آنها یه یک اندازه نیست. همان طور که بهره

بعد آن نسبت به خورشید بستگی دارد، بهره هر چیـز از حسـن کلـی نیـز متناسـب بـا       

و بعد آن نسبت به خداوند است. از اینجاست که موجودات همه به یـک  ظرفیت و قرب 

اند، به دلیل این که در  بعض دیگر زیباتردهند. بعضی از  نمی درجه حسن الهی را نشان

از  .)213ورجـوادی،  پ( انـد  تـر  سلسله مراتب وجود به حق تعالی و حسـن کلـی نزدیـک   
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رابطه میان زیبایی و اخالق است، طرح آنجایی که هدف این نوشتار تنها بحث در مورد 

مفصل سلسله مراتب زیبایی (که به نحوی در موازات با سلسله مراتب وجـود یـا همـان    

رسد. اما تا آنجـایی کـه بـه بحـث مـا       نمی حضرات خمس عرفانی است) ضروری به نظر

 دو بـه  عـالم  ایـن  در موجـود  های زیبایی توان گفت که به طور کلی می مرتبط است

  شوند:  می تقسیم معنوی و محسوس های زیبایی دسته

موجود در عالم طبیعت های  مراد از زیبایی محسوس زیبایی :محسوسهای  زیبایی

و ظاهر انسانی است. خود این نوع زیبایی ذو مراتب است. برای مثال زیبایی گل در عالم 

اسـت. در میـان   نباتات بیش از چیزهای دیگر است و زیبایی طال در میان فلزات بیشتر 

تـوان انسـان را بـه لحـاظ ظـاهری و جسـمانی زیبـاترین         می همه امور عالم و حیوانات

لقد خلقنـا االنسـان فـی    «توان با اشاره به آیاتی چون  می موجودات دانست. این نکته را

مستند کرد. به طور کلی در اندیشه عرفانی اعتقاد بر آن است که  )4/(تین »احسن تقویم

که مراد  حسن خود را به آدم و فرزندان او بخشید. البته باید توجه داشتخداوند کمال 

  از انسان در آیه بیان شده تنها حیث جسمانی او نیست.

موجود در طبیعـت  های  بر زیبایی افزونهمانگونه که بیان شد  :معنویهای  زیبایی

باطنی که مختص درونی و های  توان به زیبایی می گیرد) می (که جسم انسانی را نیز دربر

اخالقـی اسـت کـه در    های  انسان است اشاره کرد. مراد از این نوع زیبایی همان زیبایی

هـای   علم، تقوا و فضایل دیگر همگـی ذیـل زیبـایی    شود. ایثار، فداکاری می انسان ظاهر

با چشم و گوش قابـل درک نیسـت و بـه قـول     ها  گیرند. این نوع زیبایی می معنوی قرار

توان گفت  می .)576/2، 1384(غزالی، است مدد بصیرت عقل قابل ادراک  غزالی تنها به

خُلـق  هـای   دسـته دوم زیبـایی  های  خَلق و زیباییهای  دسته اول زیباییهای  که زیبایی

به لحاظ ماهوی تفاوت چندانی با همـدیگر ندارنـد امـا بـه     ها  است. هر دوی این زیبایی

اند. راغب اصفهانی در این مـورد معتقـد    متفاوتلحاظ ابزار ادراکی مورد نیاز با همدیگر 

است که خَلق با خُلق در اصل یکی است همچون شُرب و شَـرب و صُـرم و صَـرم. لـیکن     

درک شده با چشم، اختصاص یافته است و خُلق های  و صورتها  خَلق به کیفیات و شکل

بـا   .)296، (راغب اصـفهانی  شوند می است که با بصیرت فهمیدههایی ویژه نیرو و سرشت

هـای   توان ادعا کرد که زیبایی محسوس ظهور بیرونی و زیبـایی  می توجه به همین نکته

اخالقی ظهور باطنی حسن و جمال الهی در عالم مُلک است. اما همانگونه که بیان شـد  
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باید به یاد داشت که عرفا و حکمای اشراقی که در ورای عالم مُلک، بـه عـوالم ملکـوت    

رای حسن و تجلی آن مراتب باالتری در نظر گرفته اند.اند، ب قائل بوده
1

 

پس مشخص شد که زیبایی ناشی از تجلی خداونـدی در عـالم اسـت و ایـن تجلـی      

اخالقـی اسـت کـه نسـبت بـه      های  دارای سلسله مراتب است. یکی از مراتب آن زیبایی

در عالم  درست همانگونه که در امور مادی موجود تر است. ظاهری ارزشمندهای  زیبایی

گردد، در فضایل و  می شود و مالئم طبع ما واقع می وجود تناسب سبب زیبا شمردن آنها

شود که داللـت   می اعمال اخالقی نیز نوعی هماهنگی و تناسب اعمال با غایات مشاهده

اخالقـی یکـی از   های  بر زیبایی آنها دارد. البته باید توجه داشت این حقیقت که زیبایی

کند، بلکـه تنهـا بیـان     نمی باشد رابطه میان زیبایی و اخالق را تبیین میها  انواع زیبایی

توان اعمال و فضایل اخالقی را به لحاظ زیباشناختی مورد توجـه   می کننده آن است که

تبیین ارتباط اخالق و زیبایی شناسـی بـه تبیـین یـک مبنـای       پس باید برای قرار داد.

  متافیزیکی پرداخت. 

 

 اخالق و مبنای متافیزیکی آن پیوند زیبایی و

میان اخالق و زیبایی از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی امروزه با جدا  ی رابطه

پردازد، حجم  می مستقل که تنها به بحث زیباییای  شناسی به عنوان حوزه شدن زیبایی

پردازنـد. حتـی منادیـان     مـی  و مقاالت منتشر شده به این عنوان هابازیادی از کت بسیار

جدایی بحث زیبایی از دین و اخالق نتوانستند به طور بنیادی زیبایی را از اخالق جـدا  

رغم تقلیل زیبایی و اخالق بـه   بهبسازند. هیوم از جمله نخستین اندیشمندانی است که 

 آن است پیو موازات آنها با همدیگر در ها  انسانی و توجه به شباهت ی احساس و عاطفه

کانت نیـز بـه عنـوان     .)Townsend, 2001, 139( که آنها را از همدیگر متمایز بسازد

 دانـد و تـالش   می سردمدار اصلی اندیشه مدرن بحث از زیبایی را متمایز از بحث اخالق

                                                
 معنـوی را دربـر  های  محسوس و هم زیباییهای  بر زیبایی عالم مُلک (که هم زیبایی افزون 1.

جبروتـی،  هـای   مثـالی، زیبـایی  هـای   توان به مراتب باالتر زیبایی یعنی زیبـایی  می گیرند) می
اعیان ثابته) و در نهایت زیبایی اعلی یا همان زیبـایی  های  علمی (یا همان زیباییهای  زیبایی

هـا در   ه که بیان شد سلسله مراتب زیباییخداوند در مرتبه غیب الغیوبی اشاره کرد. همانگون
شـود. در مـورد    می موازات با سلسله مراتب وجود و به تعبیر دیگر سلسله مراتب عالم مطرح

؛ کاشـانی،  90، 1382؛ رضـانژاد،  98، 172، 196، 2003عربـی،   : ابن  نکسلسله مراتب عالم [
1383 ،246[.  
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زیباشـناختی، زیبـایی را از خیـر     ی کند تا با شرح خصوصیت منحصر به فرد تجربـه  می

پایانی نقد قوه های  در بخش سرانجامرغم این اقدام  بهیز اخالقی متمایز بسازد. حتی او ن

این عقیده را  میان اخالق و زیبایی اشاره کرده و صریحاً غیر مستقیم ی رابطهحکم بر 

 اخالقیهای  طبیعی را بیانگر ایدههای  کند که زیبایی نماد خیر است. (او زیبایی می بیان

:   نـک  انـد  اخالقـی هـای   بیانگر غیر مستقیم ایدهداند و معتقد است که آثار هنری نیز  می

 .)308-303، 1381کانت، 

زیبایی با اخالق باید به ماهیـت ایـن ارتبـاط در اندیشـه      ی با توجه به اهمیت رابطه

عرفـانی دارای حیـث    ی عرفانی بپردازیم. همانگونـه کـه بیـان شـد زیبـایی در اندیشـه      

شود. امـا   می ی از مراتب زیبایی مطرحوجودشناختی است و فضایل اخالقی به عنوان یک

اخالقـی نتوانـد ماهیـت    هـای   رسد که اشاره به زیبایی می همانگونه که بیان شد به نظر

رغم جداسازی  بهارتباط مذکور را شرح دهد. زیرا حتی اندیشمندانی چون هیوم و کانت 

ه ایـن نـوع   اخالق از زیبایی شناسی به زیبایی فضایل اخالقی نیز معتقدنـد و برآننـد کـ   

میان زیبایی و اخالق را ثابت بنمایـد.   ارتباط مستقیم تواند نمی به هیچ وجهها  زیبایی

ان آن است که ما در داوری زیبایی نبایـد آن را بـه   وراساسی در نزد این اندیش ی لهأمس

توان  می لحاظ اینکه از لحاظ اخالقی مثمر ثمر است، زیبا بدانیم. اما بعد از داوری زیبایی

رسد ارتباطی که میان زیبایی و اخـالق در   می به ارتباط آن با اخالق اشاره کرد. به نظر

عرفانی مطرح است از سنخ ارتباط بیان شده نیست. در این نوع اندیشه حتی  ی اندیشه

توان زیبایی را  نمی و به طور کلیاند  طبیعی و هنری نیز دارای داللت اخالقیهای  زیبایی

  بودن آن در نظر گرفت. مستقل از اخالقی 

  

  مبنای متافیزیکی ارتباط میان زیبایی و اخالق در اندیشه عرفانی

 .اسـت  مـرتبط  تجلی با عرفانی اندیشه در حسن و زیبایی شد بیان قبال که همانگونه

رو همه امور عالم زیباست  آورد. از همین می زیبایی خود را با تجلی به نمایش در خداوند

بسیار ارزشمند شایسته توجه ی  را مساوق با وجود دانست. اما این نکته و باید این زیبایی

خداوند در فرایند تجلی عالوه بر ظاهر ساختن زیبایی یا همان وجـود،   است کـه 

تـوان گفـت کـه خلـق خداونـدی       می به عبارت دیگر دهد. می عملی اخالقی را انجام

رد. این نکته کلیدی در شود و داللت بر جود وی دا می نوعی بخشش و رحمت محسوب
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تـوان بـه    می تر شدن این مطلب برای روشن عرفان اسالمی مورد توجه قرار گرفته است.

  بحث رحمت در اندیشه عرفانی اشاره کرد.

شود. رحمت امتنانی کـه مولـود    می در عرفان اسالمی از دو نوع رحمت سخن گفته

بسـم  «ن دو اسـم کـه در   ای». رحیم«است و رحمت وجوبی که مولود اسم » رحمن«اسم 

قرآن کریم آمده، از حیث لفظ، اشتراک در ریشه و های  و در ابتدای هر یک از سوره» هللا

قالب آمـده، کمـی بـا    مصدر دارند و به لحاظ معنا چون ریشه آنها به دو صورت و در دو 

کـه بـر    مراد از رحمت عامه رحمتـی اسـت   .)144، 1384(حکمت،  اند همدیگر متفاوت

آمده و بدین مالحظه به امتنان معروف است کـه در قبـال   یت الهی از ذات برحسب عنا

حضرت حق نسـبت بـه   عملی از اعمال بنده خدا نبوده، بلکه منتی است سابق از سوی 

خداوند به صـفت رحمانیـت عـام الحکـم (رحمـت       .)2/780، 1380(رضانژاد، اش  بنده

است بدون این که در برابر چیزی امتنانی) به هر موجودی وجود خاص او را اعطا کرده 

و رحمتـی وسـعت کـل    «باشد یا عوضی داشته باشد. این همان رحمتی است که در آیه 

به آن اشاره شده است. این رحمت مترادف با وجود یا ارزانی داشتن  )156/(اعراف» شیء

وجود است
1
.   

است که ای  اما تجلی دوم یا همان تجلی رحیمیِ خاص همان فیضانات کمال معنویه

فرماید. شبستری از این  می خداوند به برخی مومنان به سبب برخی معارف و اعمال اعطا

نموده است. در این تجلی کافر از مومن و عاصی از مطیع و ناقص » فیض«تجلی تعبیر به 

سـازد   مـی  گردد و این فیض خاص است که طینـت انسـان را گلشـن    می از کامل ممتاز

  .)5، 1381(الهیجی، 

آنچه در بحث کنونی ما دارای اهمیت است تنها رحمت عامه یـا امتنـانی اسـت.    اما 

همانگونه که بیان شد خداوند رحمت خود را به تمام امور عالم اعطا ساخته است و این 

زیبـایی عـین وجـود    رحمت معادل با وجود است. در مباحث پیشین مطرح شد کـه  

شـود کـه    مـی  مت امتنانی مشخصبا توجه به مطالب بیان شده در مورد رح پس. است

                                                
  :کند می ر توصیفاین رحمت را با ابیات زی» گلشن راز«محمد الهیجی در شرح خود بر . 1
  

 این بود مر ذوات را شامل
 

 نــاقص از وی برابــر کامــل 
 

کفر و مومن و ایمان و کافر  
 

مسـاوی دان  همه را اندرو   
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ا رحمـت یـا    . وجود عین رحمت خداوندی است نتیجه آن که زیبایی مساوق ـب

شـود کـه    مـی  . بدین تریب مالحظـه همان بخشش خداوندی به عالم و انسان است

زیبایی از همان ابتدا دارای حیث ارزشی و اخالقی هست. خداوند در قالب تجلی عالم و 

وجـود   ،د دست به اقدامی اخالقی زده است. به عبارت دیگـر با ظاهر ساختن زیبایی خو

این عالم هم محصول فعل اخالقی و هم محصول فعل زیباشناختی خداوند است؛ البتـه  

همین معیت اولیه و ذاتی اخالق و زیبایی شناسی  آنها در واقع دو فعل جداگانه نیستند.

  ست.توجیه کننده ارتباط وثیق میان زیبایی شناسی و اخالق ا

همین پیوند وجودی زیبـایی بـا رحمـت خداونـدی      رهگذرکه از  نویسندگان برآنند

 اگـر معتقـد باشـیم     زیبایی با اخالق معتقـد بـود.   پیوند ناگسستنیتوان به  می است که

 که عالم زیبا و متناسب همان ظهور فعل اخالقی خداوند اسـت، بایـد بـه معیـت اولیـه      

 بنـد باشـیم. اگـر در مقـام هنرمنـد مسـلمانِ مقیـد        و ذاتی اخالق و زیبایی شناسی پای

  ،عـالم موجـود خلـق کنـیم    هـای   غیر از زیباییهایی خواهیم زیبایی می به اندیشه عرفانی

 باید این ارتباط وثیق را مدنظر داشته باشـیم و بـا الگـو قـرار دادن صـنع خداونـدی و       

 متناسـب و زیبـا بـه دیگـران     هـای   فرایند آن ارزشمندترین داشته خـویش را در قالـب  

  اعطا نماییم.

  

  

  گیری نتیجه

با توجه به نکات بیان شده مشخص شد که با توسل به بحث مساوقت وجود و زیبایی 

از یک سو و مساوقت رحمت، وجود و زیبایی از سوی دیگر در اندیشه عرفـای نامـداری   

ور خداوند در توان مدعی شد که تجلی و ظه می چون ابن عربی، شیخ محمود شبستری

شود در عین حال هـم یـک    می قالب اسماء و صفات که به عبارتی سبب خلق این عالم

عمل زیباشناختی (یعنی همان خلق امور زیبـا و متناسـب) و هـم یـک عمـل اخالقـی       

. همین نکته بیانگر معیت ذاتی و اولیه رود شمار می به(بخشش وجود به همه امور عالم) 

  :زیبایی با اخالق است

...پیام زیبایی، در عین حال هم عقالنی است و هم اخالقی: عقالنـی اسـت زیـرا در    «

کند، بدون آن که متوسل بـه اندیشـه    می جهان اعراض وجود ذات مطلق را به ما منتقل
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چه چیزی را بایـد دوسـت    کند که می انتزاعی شویم؛ اخالقی است، زیرا ما را متوجه

  .)Schuon, 1981, 178-9(» بداریم و در نتیجه چه باشیم
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