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وقتی سخن از زیبایی در فضای اسالم و قرآن مطرح میشود؛ اولین قدم برای ایجاد ادراک و تبیین معیار برای زیبایی ،شاید
دستیابی به نظامی منطقی و مشخص از تعریف مفهوم زیبایی در این فضا است .با مراجعه به متون مکتوبی که در این عرصه
توسط اندیشمندان و نظریهپردازان ارائهشده ،تعاریفی از زیبایی به دست میآید که خواننده را دچار سردرگمی میکند .چراکه گاهی
آنقدر مقام زیبایی بلندمرتبه تعریفشده که در کنار نام پروردگار جای میگیرد و در جای دیگر زیبایی در تناسب اجزای یک شیء
معرفیشده و یا آن را وابسته به ادراک بشری دانستهاند که به شکل محسوس یا معقول میتواند ادراک شود .این تشتت سطوح
تعاریف زیبایی تا جایی است که در نهایت خواننده نمیداند در کجا به جستجوی زیبایی بپردازد و لذا معیاری مشخص برای سنجش
زیبایی نیز به دست نمیآید.
با مطالعه آیاتی که مشتمل بر واژه حسن و مشتقات آن هستند نیز اینگونه دریافت میشود که درآیات قرآن نیز زیبایی و حسن در
سطوح بسیار متفاوتی بیانشده است .لذا مسئله اصلی این مقاله تشتت سطوح تعاریف زیبایی در فضای اسالمی و عدم وجود نظامی
مشخص در این عرصه و نیز مبهم بودن ارتباط زیبایی و تحسین با هنر در این دیدگاه میباشد.
هدف این مقاله دستیابی به نظامی مشخص برای نظم دادن به تعاریف زیبایی است که بر اساس آن بتوان معیار و سنجش و ارتباط
مناسبی برای زیبایی و تحسین آن به دست آورد.
روششناسی :برای این منظور از روش احصای آیات مشتمل بر حسن و مشتقات آن با در نظر گرفتن معنی واژگان در آیه به
روش استقرایی تام استفاده شده است و سپس از روش تحلیل و دستهبندی آیات بر اساس موضوعات بهدستآمده برای دستیابی
بهمراتب زیبایی استفادهشده و درنهایت با تطبیق معنایی این مراتب با تعاریف موجود درزمینه زیبایی ،تعاریف در این مراتب
دستهبندی شده و سپس مراتب تصدیق و تحسین زیبایی تبیین گشته است.
یافتههای پژوهش :با تأملی درآیات قرآن به نظر میرسد مراتبی پنجگانه برای حسن وجود دارد .بر مبنای این مراتب مفهوم زیبایی
نیز دارای مراتب است که میتوان بر مبنای آن تعاریفی که از زیبایی توسط کارشناسان این عرصه ارائهشده است را در این پنج
مرتبه ،دستهبندی کرد .به این معنا که هر جا سخن از زیبایی میشود؛ میتوان سطح و مرتبه زیبایی موردنظر را تعیین کرده و آن
را ارزیابی نمود .همچنین میتوان مراتبی از تصدیق و تحسین زیبایی را بر مبنای مراتب زیبایی بیان کرد.
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 .1حسن و زیبایی در قرآن

در زیباییشناسی اسالمی چند واژه هستند که به معنای
زیبایی اشاره دارند .شاخصترین این واژگان زینت ،حسن
و جمال است .در معنای لغوی زینت آمده است« :زیبایی
است که ضمیمه چیز دیگری میشود تا به خاطر زیباییاش
موجبات محبوبیت و جذابیت آن را فراهم آورد .درنتیجه
آنکسی كه بهطرف آن چيز جذبشده؛ چيزى را خواسته
كه در آن نيست( »...طباطبایی  ،1374ج )503 ،2؛ و
این معنا ،مشابه معنایی است که در فارسی از زینت و
زینت کردن وجود دارد 2.کاربردهای این واژه در قرآن،3
حکایت از داللت گری این واژه به زیباییهای مادی و
دنیوی است .لذا؛ واژه زینت ،معادل مناسبی برای زیبایی
نیست؛ اما واژگان حسن و جمال گستردهترین کاربرد را در
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مقدمه
در مورد زیبایی در دیدگاههای اسالمی مطالب بسیاری
بیانشده است .همچنین تعاریف بسیاری از زیبایی در
مباحث زیباییشناسی ارائهشده است که هرکدام به سطحی
از هستیشناسی پرداخته است ،بهطوریکه این تعاریف
انسجام و یا حتی در بعضی موارد ارتباطی باهم ندارند.
این مقاله با سطوحی که از زیبایی ارائه میدهد؛ ارتباط
معناداری بین تعاریف ارائهشده برقرار میکند بهگونهای که
هر جا سخن از زیبایی بیان شود؛ میتوان سطح زیبایی
مورد نظر گوینده را مشخص کرد بهگونهای که با توجه به
آن سطح ،تعاریف ،قابلیت ارزیابی خواهند داشت.
بیان سطوحی متقن برای زیبایی و اثبات این فرضیه با
استدالل استقرایی تام از آیات قرآن و تناظر این سطوح
با تعاریف زیبایی برای اولین بار است که مطرح میشود.
چراکه این سطوح با احصای تمام آیات مشتمل بر واژگان
حسن و مشتقات آن در قرآن تبیین شده است؛ بهگونهای
که میتوان ادعا کرد که هیچ آیهای از حسن وجود ندارد
مگر اینکه دریکی از این دستهها جای میگیرد و از طرفی
1
همهی دستهها دارای آیاتی ذیل خودشان هستند.
برای دستیابی دقیق به مفهوم واژهی حسن در قرآن و
روایات ،باید بررسی شود که در چه آیاتی از قرآن ،از این
واژه استفاده شده است .با دقت در آیاتی از قرآن -که
بهگونهای به حسن اشارهکرده است -مشاهده میشود که
موارد استعمال حسن در قرآن ،در سطوح بسیار متفاوتی
بیانشده است .در جایی از قرآن ،حسن بهعنوان صفتی
برای اسمای الهی آمده که ماهیت وجودی دارد و در جای
دیگر برای عمل انسان بیان شده است .به نظر میرسد
که این موضوع بیانگر سطوح مختلفی از حسن است .با
استفاده از این دریافت ،شاید بتوان تعابیر موجود از حسن را
در هر سطح از بروزات حسن ،دستهبندی کرد .لذا؛ به نظر
میرسد که حسن دارای بروزات و تجلیهایی در سطوح
مختلف است .ازاینرو ،تعاریفی که برای زیبایی ارائه
میشود؛ با توجه به سطوح بروز حسن ،میتوانند دستهبندی
شوند .همچنین این نکته قابلتأمل است که آثار هنری باید
بهگونهای بر مخاطب عرضه شود که مخاطبی -با فطرت

سالم -بعد از مواجهشدن با اثر هنری ،زیبایی متجلی شده
در اثر را تشخیص داده و آن زیبایی را تحسین کند .شاید
در این راه الزم باشد که خود هنرمند بر مبنای ابراز تحسین
سطوح مختلفی از زیبایی ،اثرآفرینی داشته باشد .تحسین
کردن زیبایی ،فرآیندی مهم و قابلبررسی در مباحث
زیباییشناسی اسالمی قرآنی است .برای تحسین زیبایی
الزم است ابتدا زیبایی شناخته شود و سپس آن را مورد
تحسین و ستایش قرار داده شود .تحسین کردن زیبایی
باعث جلبتوجه افراد به امر زیبا است؛ در نتیجه ،نکتهی
مهم ،تشخیص زیبایی حقیقی و حسن هر چیز میشود که
کردن حسن سبب توجه بیشتر به
اگر محقق شود؛ تحسین
ِ
حسن و دیده شدن آن میشود که این خود زمینهایست
برای القای حسنبینی و حسنشناسی افراد که موجب
رشد و ترویج حسنگرایی و حسنطلبی در جامعه میشود.
ازآنجاییکه تحسین زیبایی ،راهی است برای سیطره بر
توجه افراد ،لذا کاربرد بسیاری در طراحی نظام تعلیم و
تربیت و رشد افراد جامعه دارد .آموزش تحسین زیبایی
آثار بسیاری در پی دارد؛ ازجمله رفع بیتفاوتی در افراد،
باال بردن حس حسنطلبی و سوءگریزی و اصالح ذائقه.
همچنین شناخت ،رواج و احیای امور احسن و در نهایت باال
رفتن توان تحسین افراد به این معنی که هر جا با حسنی
مواجه شوند؛ آن را تحسین کنند.
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مباحث زیباییشناسی اسالمی دارند .در مستندات موجود،
جمال را در ارتباط با حسن معنا میکنند .بعضی گفتهاند
حسن در حقیقت زیبایی مطلق و جمال ،ظهور آن است.
جمال ،حسنی است که در اعیان موجودات تجلی کرده
است (پورجوادی  .)210 ،1380در نگاهی کلی اعتقاد بر
این است که حسن از جامعیت برخوردار بوده و جمال را
هم دربر میگیرد .هر جمالی حسن است؛ ولی به هر حسنی
جمال اطالق نمیشود (خرقانی  .)1387عالوه بر این،
مستندات دیگری دال بر کانون بودن حسن برای زیبایی در
حوزه زیباییشناسی اسالمی است :در جهانبینی اسالمی،
موجودات مظهر اسماء الهی هستند و همه اسماء موصوف
به صفت حسن میشوند (اسماءالحسنی) .همچنین خداوند
ي ٍء خَ لَ َق ُه
ن ُك َّل شَ ْ
در کالم خود چنین فرموده« :الَّذي أَ ْح َس َ
 4...آن خدايى كه هر چه را خلق كرده زيبايش كرده.»...
و بدین ترتیب خلقت را مالزم با حسن معرفی کرده است
(طباطبایی  ،1374ج  .)373 :16در مورد واژه کمال و ارتباط
آن با حسن گفتهشده که کمال ،ظهور جلوه تمامی است
ازآنچه قب ً
ال معلوم بوده و جمال نیز همان کمال ظهور است.
این کمال ظهور یعنی ظهور تامی که متناسب و مالیم است
و ُحسن ،نفس تناسب و مالیمت است (ابراهیمی دینانی
 .)142-141 ،1377عالوه بر این در بیان پژوهشگران نیز،
«حسن» کلیدیترین واژه در زیباییشناسی اسالمی معرفی
میشود (پازوکی  .)23 ،1388در کتب لغت برای حسن،
معنایی در مقابل قبح و سوء قائلاند (مصطفوی  1430ق،
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ج  )259 :2و آن را به زیبایی و نيكویى معنا میکنند (قرشی
 ،1371ج .)134 :2
از طرفی در قرآن از مشتقات حسن ،برای بروزات مختلف
زیبایی استفادهشده است که بهطور جامع حاالت مختلفی
از زیبایی را پوشش میدهد و از این نظر قابلمقایسه با
سایر واژگان مشابه نیست؛ بهگونهای که تمام واژگان در
حیطهی زیبایی ذیل یکی از مراتب واژه حسن قابلبیان
است .لذا به نظر میرسد که میتوان واژه حسن را بهترین
و نزدیکترین مفهوم برای زیبایی در نظر گرفت .به دالیل
بسیار که علما به آن بهکرات پرداختهاند و از ذکر بیشتر در
این مقاله امتناع میشود .بر این اساس ،پژوهش حاضر،
واژه حسن را بهعنوان بهترین معادل برای مفهوم زیبایی در
ادبیات قرآنی برگزیده است و لذا برای دستیابی به سطوح
بروزات حسن در قرآن ،الزم است آیاتی از قرآن که واژه
حسن در آنها آمده احصا شود.
برای این منظور هم آیاتی که شامل خود واژه حسن و
هم واژههایی که از حسن مشتق شده است؛ استخراج
شده و سپس موضوع حسنی که در آن آیه بیانشده بود؛
مشخص گردیده و در نهایت این آیات بر اساس نوع مشتق
و موضوعشان دستهبندی شد.
در این قسمت آیات مشتمل بر هرکدام از مشتقات
حسن ،با عنوان موضوعی که حسن به آن پرداخته است؛
دستهبندیشده و توضیح مختصری درباره معنای آنها
بیان میشود.
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نمودار  .1مشتقات حسن و موضوعات و معانی آن در قرآن

معنای حسن در قرآن
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با دستهبندی موارد کاربرد هرکدام از واژههای مشتق حسن
و ارائه آنها در یک جدول ،به نظر میرسد که میتوان
استنباط کرد که کاربرد معنایی این واژهها خارج از  5دسته
نیست؛ و هر واژه در یک یا چند مورد از این پنج دسته،
کاربرد معنایی دارد.
بعد از احصای این آیات و موضوعبندیشان در هر مشتق،
تمام آیات بر اساس موضوع در یک دسته قرار گرفت.
بهطور مثال ،تمام آیاتی که شامل مشتقات مختلفی از
حسن است و زیبایی را به اسماء خداوند نسبت داده در
یک دسته قرار گرفت .محصول این جدول و این بخش

نشان میدهد که تمام حسنهای بیانشده در قرآن ،قابل
تقسیمبندی در پنج سطح از حسن است؛ بهطوریکه هیچ
آیهای از حسن و یا مشتقات حسن وجود ندارد که خارج از
تقسیمبندی سطوح حسن قرار بگیرد و این موضوع میتواند
اثبات فرضیه سطوح حسن باشد .لذا؛ تمام آیاتی که واژه
حسن و مشتقات آن در آنها بیانشده است را میتوان در
پنج مرتبه دستهبندی کرد .از این دستهبندیها میتوان
مراتبی را برای معنای حسن و زیبایی در نظر گرفت که با
توجه به هر مرتبه ،مفهوم دقیقتری برای حسن و زیبایی
وجود دارد.
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نمودار  .2کاربرد حسن و مشتقات آن در معانی و موضوعات دستهبندیشده

 .2سطوح بروز زیبایی و حسن

سطوحی که به آن دستیافته شد و جدول آیات نیز مؤید
آن بود؛ پنج سطح از تجلی حسن است که هر سطح با
توضیح مختصری بیان میشود .بر این مبنا کلیه تعاریف
زیبایی قابلیت دستهبندی در این پنج سطح را پیدا میکنند.
سطح اول :تجلی وجودی حسن در اسماءالحسنی؛
سطح دوم :تجلی حسن و زیبایی در موجودات و مخلوقات؛

سطح سوم :فهم ،تشخیص و ادراک حسن و زیبایی توسط
فطرت انسان؛
سطح چهارم :بروزات اختیاری انسان از حسن و زیبایی در
رفتار و اعمال و گفتار؛
سطح پنجم :آثار حسن و زیبایی در عاقبت و سرانجام
اعمال و رفتار انسان.
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 .2-1سطح اول :تجلی وجودی حسن در اسماءالحسنی

 .2-2سطح دوم :تجلی حسن و زیبایی در موجودات
و مخلوقات

در این سطح از زیبایی ،به تجلی حسن و زیبایی در موجودات
و مخلوقات توجه میشود؛ لذا مباحثی ازجمله مفهوم «تمام
و کمال» برای زیبایی نیز در این سطح در مورد موجودات
مطرح میشود .در سطح اول به ماهیت وجودی حسن
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در این سطح ،به مفهوم و ماهیت حسن اشاره میشود
که ماهیتی وجودی و وابسته به وجود دارد .تعاریفی که
نظریهپردازان زیباییشناسی از زیبایی با تأکید بر وجودی
بودن آن ارائه کردهاند؛ مربوط به این سطح است .حسن و
زیبایی از صفات وجودیاند و گفتهشده که حسن همواره
امرى است وجودى (طباطبایی  ،1374ج .)373 :16
ازآنجاکه زیبایی و وجود مساوق یکدیگرند؛ بهموجب مراتبی
بودن سریان وجود ،حسن و زیبایی نیز در هستی از مراتب
برخوردار میگردد .حسن -که امری وجودی است -مراتبی
دارد .بحث مراتب ادراک حسن ،دقیق ًا بحث مراتب حسن در
عالم واقع و نفس االمر را پیش میکشد (پورجوادی ،1380
 .)211لذا ُحسن بهعنوان «جلوهگری وجود در موجود» به
هر ظهوری که وجهی از هست و وجود را به نمایش گذارد
گفته میشود (اخوت  1394الف .)6 :حسن ،تجلی وجود
و نزول رحمت الهی است .همه اسماء الهی موصوف به
صفت حسن میشوند :اسماءالحسنی .لذا اگر جلوه صفات
الهي یاد آورده شود نظام «اسماءالحسنی» شهود ميشود
(همان) .یکی از معانی که برای حسن بیانشده است؛ آن
را «ظهور وجود موجود و ظهور حقیقت» معرفی میکند
(پازوکی  .)25 ،1388زیباییشناسی اسالمی کام ً
ال جنبه
وجودشناسی دارد؛ در این دیدگاه اصالت باوجود است و
عالم از صاحب عالم جدا نیست .عالم ظهور خداست و خدا
خود را در مخلوق ظاهر کرد؛ بنابراین ظاهر از باطن جدا
نیست .ظاهر ،ظاهر باطن است .لذا معنای موجود از این
منظر این است که «مظهر حق» است .بر این مبنا وجود
و زیبایی عین هم هستند؛ لذا هر حکمی که بر وجود وارد
باشد؛ بر زیبایی نیز وارد است .ازآنجاکه وجود زیباست و
عالم بهواسطهی بهره از وجود ،موجودیت یافته است؛ عالم
را نیز زیبایی فراگرفته؛ پس تمام مظاهرش نیز زیباست.
بهعبارتدیگر زیبایی ،حقیقتی عینی است که در مورد همه
موجودات صدق میکند (همان) .عرفا و حکمای اشراقی که
در ورای عالم ملک ،به عالم ملکوت قائل بودهاند؛ از برای
حسن و تجلی آن مراتب باالتری در نظر گرفتهاند .در عالم
مثال -که ورای عالم محسوس است -زیباییهایی هست

بهمراتب شدیدتر و خوشآیندتر ازآنچه انسان با حواس
ظاهر مشاهده میکند و باالخره باالترین مرتبه از مراتب
حسن همان حسن مطلق الهی است (پورجوادی ،1380
 .)215-214همچنین سهروردی حسن را معادل زیبایی
میداند و برای آن شأنی وجودی قائل است (شفیعی و
فاضلی  .)1392اساس ًا مبنای حسن ،تجلی است .حسن،
تجلی اسماء الهی است .لذا در وجود یا موجود دارای
مراتب و جلوههای مختلفی میباشد .یعنی وقتی حقیقت
تجلی میکند؛ زیبایی تحقق پیدا میکند .ازاینجهت همه
موجودات زیبا هستند و زیبایی ،شأن وجودی و تحقق
خارجی دارد و ربطی به قوه فاهمه و ذهن انسان ندارد .به
همین دلیل است که در عالم اسالم ،زیبایی کام ً
ال جنبهی
وجودشناسی دارد .موجود ،یعنی زیبا و بحث زیبایی ،بحث
وجود و موجودات است .موجودات همه زیبا هستند و زیبایی
ذهنی نیست .انسان مالک تحقق زیبایی نبوده و زیبایی
تحقق خارجی دارد .در حکمت اسالمی زیبایی فقط در
هنرها طرح نمیشود؛ بلکه مبانی متافیزیکی دارد و در مورد
کل موجودات مطرح است و کل وجود زیباست (پازوکی
 .)27 ،1388در این تعاریف ،مقام منشأ زیبایی تعریف
میشود و به ماهیت وجودی آن و تجلی کردن وجود
اشاره دارد .درواقع تعریف این مرتبه از زیبایی به مفهوم و
ماهیت زیبایی و منشأ آن اشاره میکند که این تعریف در
مقابل تعاریفی که دیدگاههای غیراسالمی به زیبایی دارند؛
قابلتأمل است .نظریاتی که منشأ زیبایی را در شیء زیبا و
یا ذهن مشاهدهگر جستجو میکنند و یا وابسته به لذت و
ذوق و سلیقه میدانند تا جایی که مقام زیبایی را تا دنیای
محسوس بشری تنزل میدهند .همچنین آیاتی از قرآن
که زیبایی را به اسماء خداوند نسبت میدهند؛ بهطور ویژه
مربوط به این سطح از زیبایی هستند.
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مىكنند و بهسوی او دعوت مىنمايند (طباطبایی  ،1374ج
 .)378 :1همچنین در این سطح از نگاه به حسن ،به تجلی
زیبایی در موجودات و مخلوقات توجه میشود و مفهوم
تمامیت اجزای شیء و کمال (سیر بهسوی غایت) ،بهعنوان
دو معیار و مشخصه از زیبایی در این سطح مطرح میشود؛
با این بیان که به چیزی صفت زیبا اطالق میشود که تمام
و کمال باشد .تمام باشد ،به این معنا که تمام اجزای آن
دارای هماهنگی باهم باشند و از طرفی دارای کمال باشد
(همان ،ج  .)373 :1با این توضیح که چون خلقت دنیا بیهوده
و بیهدف نبوده؛ پس هر چیزی برای نیل بهغایت و هدفی
خلقشده است؛ لذا اگر پدیده یا شیئی در مسیر رسیدن به
غایتش باشد؛ دارای کمال است و زیبا است .بهبیاندیگر
میتوان گفت زیبایی هر شیء تمامی با توجه به غایتش
تعیین میشود .زیبایی و حسن در این سطح ،به معنای
هر صفت کمالی است که از جانب خداوند بر مخلوقات
اعطاشده است .در این مرتبه آیات الهی برای انسان جلوه
میکنند و در آن تسبیح موجودات و حمد و تهلیل و تکبیر
آنها جلوهگر میشود (اخوت  1394الف )97 ،پس به نظر
میآید که میتوان گفت که هر چه را که خداوند خلق کرده
یعنی همه مخلوقات و همه هستی زیبا هستند به دو دلیل
یکی اینکه آفریدهی خداوند تمام است؛ یعنی عنصری در
آن اضافه و یا کم نیست و دیگر اینکه دارای کمال است
به این معنی که بهسوی غایتش درحرکت است .لذا زیبایی
برمبنای غایت و هدف تعریف میشود .بهعبارتدیگر هر جا
که سخن از زیبایی میآید؛ حتم ًا غایتی مخصوص به خود
و بهسوی وجود مطلق برایش تعریفشده که شئ زیبا در
مسیر سیر بهسوی آن غایت قرار دارد.
به نظر میرسد تمام آیاتی که انسان را به مشاهده طبیعت و
خلقت و آیات الهی دعوت کرده است؛ مربوط به این سطح
و دعوت به مشاهده زیبایی موجود در خلقت و تجلی حسن
توسط خالق در آنها باشد.
 .2-3سطح سوم :فهم ،تشخیص و ادراک حسن و
زیبایی توسط فطرت انسان

زیبایی در این مرتبه ،ایجاد قابلیت تشخیص ،درک و
دریافت حسن توسط فطرت انسان است .این سطح از
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پرداخته شد و در این سطح به بروز و جلوه و نمود حسن در
موجود پرداخته میشود که حسن را قابلمشاهده میکند.
حقیقت حسن در عالم آشکار نیست؛ زیباییهایی که در عالم
واقع با آنها روبرو میتوان شد؛ را مظاهر زیبایی یا حسن
گویند؛ زیرا این حسن و جمالی که در عالم محسوسات
مشاهده میشود؛ حقیقت حسن نیست؛ بلکه فقط جلوهای
از آن است .درواقع همه زیباییهایی که در عالم هست؛
جلوه و نمودی است از یک حقیقت برتر که ادراک آن فراتر
از حواس ظاهری ماست (پورجوادی  .)211 ،1380با استناد
به قرآن ،حسن معناى عامى است كه در تمامى موجودات
ت (طباطبایی  ،1374ج  .)497 :19خداوند در
جارى اس 
َ
ي ٍء خَ لَ َق ُه
ن ُك َّل شَ ْ
کالم خود چنین فرموده« :الَّذي أ ْح َس َ
 :5...آن خدايى كه هر چه را خلق كرده زيبايش كرده»...
و بدین ترتیب خلقت را مالزم با حسن معرفی کرده است
(همان ،ج  .)373 :19درواقع بروز فعل خداوند در مخلوقات
و موجودات مالزم با زیبایی است (همان ،ج .)497 :19
عالمه طباطبایی در تفسیر این آيه شريفه بیان میکند:
خداوند با این بیان «اثبات كرده كه هر چيزى كه مخلوق
است به آن جهت كه مخلوق او است و منسوب به او است؛
حسن و زيبا است؛ پس حسن و زيبايى دایر مدار خلقت
است .هم چنانکه خلقت دایر مدار حسن است .پس هيچ
خلقى نيست؛ مگر آنكه به احسان خدا حسن و بهاجمال او
جميل است و بهعکس ،هيچ حسن و زيبايى نيست؛ مگر
آنكه مخلوق او و منسوب به او است» (پازوکی .)31 ،1388
همچنین برمبنای روایت «ان اهلل کتب االحسان علی کل
شیء» خدا زیبایی را برای هر موجودی فرض کرده است.
بدین معنا سخن گفتن در مورد زیبایی و حسن موجودات
در حقیقت سخن گفتن از حسن حقتعالی است (همان،
 .)31عالم ،صنع است و خداوند صانع آن .خداوند نشانی
از خود در این عالم که صنع اوست بهجا گذاشته است
و از این نشان میتوان به وجود او پی برد و این نشان
همان حسن است (پورجوادی  .)212-211 ،1380بر این
اساس موجودات عالم آيات خدا هستند؛ به اعتبار اینکه با
هستى خود ،وجود صانع خود را با خصوصيات وجودیشان
از خصوصيات صفات و اسماء حسنای صانعشان حكايت
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زیبایی فقط در نظام انسانی قابلتعریف است .در این
مرتبه ،کلمه سوء در مقابل حسن قرار میگیرد که به معنای
هر چیز غیرفطری است .همچنین حسن به معنای نعمت
مربوط به این مرتبه است .چراکه زیباییاش در رابطه با
درک انسان معنا میشود .تمام تعاریف زیبایی که ناظر به
ادراک بشری بوده مربوط به این سطح از زیبایی است.
همچنین دستهبندیهایی که علما از زیبایی کردهاند و آن را
به زیبایی محسوس و زیبایی معقول تقسیمبندی نمودهاند
نیز؛ مربوط به این سطح است .تعاریفی از حسن وجود دارد
که در این سطح قرار دارند مانند تعاریفی از حسن که آن
را معنایی در مقابل سوء و قبح (مصطفوی  1430ق ،ج :2
 )259معنا کردهاند و همچنین بهعنوان آن چیزی که مقابل
سیئ است آوردهاند که در انواع مختلف موضوعات
قبیح و ّ
خارجی مادی یا معنوی ،یا در قول یا عمل یا صفات قلبی
استعمال میشود (همان ،ج )221 :2؛ چراکه معنای سوء تنها
در زندگي انسان مفهوم پيدا ميكند؛ زیرا این انسان است
که میتواند از تکوین خود تخطی کند؛ بنابراین دایرهی
سوء از دایرهی حسن بسیار محدودتر است (اخوت1394 ،
الف .)97 ،بر این مبنا حسن و زیبایی از صفات وجودیاند و
حسن همواره امرى است وجودى ،در مقابل قبح که امری
است عدمی (طباطبایی  ،1374ج  .)12 :5حسن و ضد آن
قبح در سه معنا به کار میرود :کمال و نقصان ،خوشایند
زیبایی
و ناخوشاین ِد طبع بودن که یک مصداق آن همین
ِ
متعلق ستایش یا
اصطالحی است؛ خوب و بد بودن یعنی
ِ
نکوهش عقل بودن .در بسیاری از کاربردهای قرآنی نیز
معنای مقابل حسن ،سوء است.
تعریف حسن در سطح ادراک و تشخیص فطری
زیبایی
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تعاریفی از حسن وجود دارد که حسن را به زیبایی و نيكوئى
«حسن» از ریشه
معنا میکنند (قرشی  ،1371جُ .)134 :2
«حسن» بوده و آن را در مفردات به معنای زیبایی و
نیکویی (راغب اصفهانی  ،1374ج  )134 :2معرفی کردهاند.
«حسن عبارت است از هر اثر بهجت آفرين و شادیبخش
كه مورد آرزو باشد» (همان ،ج .)235 :2حسن در این معنا
در نظام معرفت تکوینی و فطری انسان واقع میشود و

اسم حمید پروردگار جلوه میکند و توفیقی که انسان در
حمد و شکر بهصورت اختصاصی یافته است؛ موردتوجه
قرار میگیرد (اخوت  1394الف .)97 ،مرتضی مطهری
نیز حسن را در نسبت با دریافت انسان از زیبایی تعریف
میکند و دراینباره میگوید :زیبایی یا حسن دو جور است.
حسن حسی داریم و حسن عقلی ،همچنان که حسن خیالی
هم داریم؛ و حسن حسی بر چند قسم است .حسن یعنی
زیبایی و زیبایی هم تعریف ندارد؛ «مما یدرک و الیوصف»
است .حسن حسی ممکن است بصری باشد؛ ممکن است
سمعی باشد و حتی ممکن است لمسی باشد؛ ذوقی باشد؛
شمی باشد .حسن عقلی هم داریم؛ بعضی چیزها به دیده
عقل زیباست و جاذبه دارد (مطهری  ،1385ج -303 :22
 .)305اگر زیبایی تنها بر پایهی حواس درک شود؛ براثر
تکرار مشاهده ،زیبایی خود را در نظر ما از دست میدهد.
درحالیکه جنبههای دیگری از زیبایی چون بهواسطهی
عقل درک میشوند؛ همواره زیبایی خود را نزد ما حفظ
خواهند کرد؛ چه این ادراک رو ب ه کمال تدریجی داشته
باشد و چه در یک حال باقی بماند و هراندازه فهم ما از
حقایق ادامه پیدا کند بر ادراک زیبایی آنها هم افزوده
خواهد شد .همچنین تفاوت مهمی که در ادراک زیبایی
محسوس و معقول وجود دارد؛ در عامل برانگیختن
شهود و احساس زیبایی در آنهاست .در دریافت زیبایی
محسوس ،اشکال و رنگها و روابط میان آنها در ادراک
زیبایی نقش دارند و در دریافت زیباییهای معقول ،شناخت
همراه با ایمان به جریان حسن و کمال در خلقت دخیل
است (جعفری  .)72-71 ،1369ادراک انسان در مقابل
زیباییهای محسوس از قبیل تناسبات ،رنگ ،طرح و...
که مربوط به جنبه-های عینی و حقیقی اثر است ،ادراکی
حقیقی و همچنین ادراک او از زیباییهای معقول که با
توجه به تعقل و تصور خود مفهومی را مقارن با اثر قرار
میدهد؛ اعتبار خود را از حقایق عقلی میگیرد؛ بنابراین
هر دو بعد درونذاتی و برونذاتی زیبایی ،درک حقیقتی را
برای انسان فراهم میکند (طباطبایی .)253-252 ،1361
در بیان دیگری مرتضی آوینی ،زیبایی را عالوه بر نظم
ظاهری که در قالب و پیکره اشیاء بهصورت تناسب و توازن
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و تعادل و ...درآمده ناشی از حقیقت آنها که جمال و کمال
حق است؛ میداند .ایشان قالب و محتوای اثر را غیرقابل
انفکاک از هم دانسته و جمال را متوجه ظاهر و کمال را
عالوه بر ظاهر متوجه محتوای اثر میداند .غفلت انسان که
دلیل تلقی زیبایی بهظاهر اشیاء است او را از فهم حقیقت
زیبایی که حسن و بهاء حق است بازمیدارد و این حسن
حق است که در ظرفیت ماهیت اشیاء بهصورت کمال حق
در جمال آنها جلوه میکند (آوینی .)14 ،1368
 .2-4سطح چهارم :بروزات اختیاری انسان از حسن
و زیبایی در رفتار و اعمال و گفتار

 .2-5سطح پنجم :آثار حسن و زیبایی در عاقبت و
سرانجام اعمال و رفتار انسان

در این سطح حسن ،به آثار و عاقبت و نتیجه بروز حسن
پرداخته میشود .تعاریفی از حسن که به غرض و هدف

اصلی حسن برمیگردد و آثار آن را مدنظر دارد؛ در این
سطح حسن میگنجد .همچنین درجاهایی حسن را
برمبنای سرانجام و عاقبت اعمال انسان و همچنین بحث
جزا یا پاداش تعریف میکنند .لذا توجه به این نکته ضروری
است که بسیاری از کلمات ُحسن در قرآن مربوط به زندگی
انسان و در ساحت تشریع او است (اخوت الف .)7 ،1394
جمعبندی
در هرکدام از این سطوح ،شناخت حسن ناظر به موضوعات
خاصی است و بهتبع آن منافع ویژهای برای انسان خواهد
داشت :به اعتبار سطح اول ،حسن ،جلوهای از نزول رحمت
است .به اعتبار سطح دوم ،حسن ،جلوهای از بروز رحمت
است .به اعتبار سطح سوم ،حسن ،جلوهای از خودآگاهی
و معرفت فطری و عکسالعمل فطرت است .در سطح
چهارم حسن ،جلوهای از بروز بهرهمندی شایسته از نعمت
است( .همان)98 ،؛ و در سطح پنجم اثر غایی و عاقبت
این بهرهمندی است .بدین ترتیب شناخت حسن در هر
شناخت جلوه یادشده در آن سطح ،حاصل
سطح در صورت
ِ
میشود؛ بنابراین کسی که قدرت رؤیت و شناخت نزول
رحمت را نداشته باشد و یا از شناخت قدرت نزول رحمت
محروم باشد و یا نتواند بروزات فطری را ببیند و یا قادر به
دیدن بروز حسن در زندگی انسان نباشد؛ قادر به شناخت
حسن در آن سطح نمیباشد .بر اساس شناختی که انسان
در هر سطح از جلوه حسن پیدا میکند توانهای بیشماری
از او فعال میشود .در سطح اول توجه او به اسماءالحسنی
و نحوهی تجلی آنها جلب میشود؛ در سطح دوم توجه
او به آیات و آالء در هستی و نقش معرفتی آنها معطوف
میشود .در سطح سوم ،توجه او به فهمهای فطری و
انعکاسهای زیبای خالص عقلی متوجه میشود .در سطح
چهارم ،به خلیفه خدا شدن انسان در هستی و نحوه انعکاس
اسماء در زندگی خود دقت مینماید (همان) .در سطح پنجم
به اثربخشی زیبایی و غایتمندی زندگی در ابدیت انسانی و
عاقبت و نتیجه اعمال معطوف میشود.
تعمیم مراتب حسن به کل قرآن
تمام آیات قرآن که سراسر زیبایی و تجلی رحمت پروردگار
هست نیز قابل دستهبندی در این مراتب زیبایی است.
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حسن درک و دریافت شده توسط انسان ،در اعمال و گفتار
ِ
و ساخته دست او به شکل اختیاری بروز میکند .لذا حسن
و زیبایی در این سطح ،هر نیکویی است که توسط انسان
صادر میشود .به این معنا که انسان از توان اختیاری خود
در نزول خیرات و برکات بهرهمند میشود و زندگی او تحت
تأثیر برکات حسن قرار میگیرد .در این مرتبه ،سوء به
معنای هر بروزی است که غیر مسند به ذات ربوبی است
و خداوند نسبت به بروز آن رضایتی ندارد (اخوت 1394
الف .)97 ،چنانچه طباطبایی دراینباره میگوید حقیقت
حسن در اعمال اختیاری انسانها قابلمشاهده است .با
هماهنگیای که میان انسان و اجزای خلقت وجود خواهد
داشت؛ یعنی انسان قادر خواهد بود سازگاری اجزای هر
چیز نسبت به هم و همچنین مجموعه اجزای آنها را با
هدف و غرضی که خارج از حدود آنها وجود دارد؛ ببیند
و بازآفرینی کند (طباطبایی  .)175-174 ،1374در برخی
آیات بهصورت روشن معنای حسن همان زیبایی است؛ اما
در مواردی که کاربردهای این ماده معطوف به زیباییهای
معنوی و گفتار و رفتار است آن را به معنای خوبی و نیکویی
میدانند و چنین به نظر میرسد که قرآن با به کار بردن
این واژه در امور معنوی و اخالقی آنها را نیز کیفیتهای
زیباییشناختی قلمداد کرده است (خرقانی .)1387
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بهگونهای که هر جا از خود پروردگار و اسماء و صفات و
افعال او سخن آورده به زیبایی وجودی و مطلق پرداخته
است .هرچند که تمام قرآن کالم خداوند و زیبایی محض
است .هر جا به توصیف آسمانها و زمین و شب و روز و
موجودات و مخلوقات و زیباییهای آنها پرداخته است؛
بروز زیبایی در موجود و مخلوق را یادآور شده است .هرچند
که تمام قرآن بروز زیبایی است .هر جا با بیان سؤال و
مثال و داستان ،بهطور ویژه سعی در برانگیختن تفکر و
تعقل مخاطب خود داشته؛ به زیباییشناسی و زیباییطلبی
فطری انسانها اشارهکرده است .هرچند که تمام قرآن با
ادراک و تشخیص بشری قابلتشخیص است؛ و هر جا که
توصیف اعمال و صفات بندگان خوب یا بد را بیان فرموده؛
به امکان بروز زیبایی در اعمال انسان پرداخته است .هرچند
که کل قرآن در وجود انسان کامل تجلی کرده است که
نشانه قابلیت بروز زیبایی در انسان است؛ و در نهایت هر
جا که به نتیجه و عاقبت اعمال و عقاب و پاداش و جهنم و
بهشت سخن به میان آورده؛ اثربخشی و غایتمندی زیبایی
را به تصویر کشیده است .هرچند کل آیات قرآن غایتمند
و اثربخش است.
 .3انواع تصدیق حسن بودن حسن در مواجهه با
مراتب حسن

پسازاینکه فرد با یکی از بروزات حسن مواجه میشود؛
باید بتواند حسن آن را تشخیص دهد .لذا بعد از مواجهه
با زیبایی ،تشخیص و فهم زیبایی انتظار میرود؛ و این
تشخیص از طریق انطباق و تصدیق حسن مشاهدهشده با
حسنی که توسط فطرت ادراک میشود؛ ممکن میگردد؛
بهگونهای که وقتی فردی با یکی از مراتب حسن مواجه
میشود؛ آنچه را که دریافت کرده را با علوم فطری خود
تطبیق داده و در صورت انطباق ،حسن بودن حسن توسط
فرد مواجهه شونده تصدیق میشود .البته الزم به ذکر است
که هر مخاطبی با این مواجهه ،حسن را تصدیق نخواهد
کرد و این تصدیق الزم به رجوع مخاطب به فطرت خود و
بهرهمندی از علومی با طهارت و برگرفته از حقیقت خواهد
بود .میتوان چنین مواجههای را مواجهه احسن نامید .در
چنین شرایطی و در صورت مواجهه احسن با حسن وجودی
که منحصر به انسان کامل است -مخاطب وجودی بودنحسن را تصدیق میکند .در مواجهه احسن با موجودات و
مخلوقات ،حسن متجلی شده در موجودات تصدیق شده و
در مواجهه احسن با ادراک حسن ،حسن بودن ادراک حسن
تصدیق شده و در مواجهه احسن با بروز حسن در اعمال
انسان ،حسن بودن اعمال تصدیق شده و در مواجهه با
عاقبت حسن ،حسن بودن عاقبت تصدیق میشود.
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 .4مراتب تحسین در مواجهه با مراتب زیبایی

بعدازاینکه حسن بودن حسن در وجود فردی تصدیق شد؛ آن
حسن را تحسین میکند .تحسین کردن زیبایی ،فرآیندی
مهم و قابلبررسی در مباحث زیباییشناسی اسالمی
قرآنی است .برای تحسین زیبایی الزم است ابتدا زیبایی
شناخته شود و سپس مورد تحسین و ستایش قرار گیرد و
ازاینجهت ،در مواجهه احسن با مراتب زیبایی ،مراتبی از
تحسین اتفاق میافتد .بهگونهای که تحسین حسن مطلق
در مواجهه احسن با حسن وجودی ابراز میشود و این
همان مطلق حمد است که منحصر به انسان کامل هست و
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تحسین حسن متجلی شده در موجودات در مواجهه احسن
با موجودات و مخلوقات بروز میکند .همچنین تحسین در
مقام ادراک در مواجهه احسن با ادراک حسن بروز میکند؛
تحسین در مقام اعمال نیز در مواجهه احسن با اعمال و
بروزات انسانی حسن بروز میکند؛ و درنهایت تحسین
عاقبت و اثر حسن در مواجهه احسن با عاقبت حسن بروز
میکند .این انواع تحسین حسن درآیات قرآن قابلاحصا
میباشند .همچنین آثار هنری که بر اساس انواع تحسین
زیبایی خلقشدهاند؛ نیز بر این اساس قابلتشخیص و
ردهبندی میباشند.

نمودار  .5مراتب تحسین در مواجهه با مراتب حسن

 .5کاربرد مراتب زیبایی و تحسین در هنر
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بعد از دستیابی بهمراتب حسن و زیبایی و مراتب تحسین از
قرآن ،کارایی و کاربردی که این مراتب میتواند برای اقشار
مختلف متصدی در هنر داشته باشد؛ قابلتأمل است .این
بحث میتواند یکی از حلقههای اتصال مباحث میانرشتهای
بین مطالعات قرآنی و مطالعات هنری قرار بگیرد.
رجوع و بهرهمندی از کالم الهی نشاندهندهی چهارچوب
نظری این پژوهش است که نگاهی دینی اسالمی و بهطور
مشخص قرآنی به مقولهی هنر و زیبایی دارد .لذا وقتی
بیان از هنر میشود؛ منظور هنر ،هنرمند ،اثر هنری ،منتقد

و فعالیتی است که در این فضا و با این رویکرد تحقق
میپذیرد؛ و برای ادامهی مسیر ،نیازمند به مبانی علمی
و تئوریهایی است که نه محصول نگرشها و رویکردها
و جهانبینیهای غربی و نه انگیزههایی برای هنرمندی
کردن مانند لذتگرایی و تفنن باشد؛ بلکه هنری مدنظر
است که در جهت ارتقای همهجانبه مخاطب به سمت
کمال و زیبایی حقیقی و نشان دادن وجود مطلق پروردگار و
تحسین و حمد او ،غایتمند میباشد و لذا محصول مطالعات
اینچنینی اگر در کاربرد هنری خود جریان نپذیرد؛ به شکل
مطالعهای دینی و مجزای از فضای هنری مانند بسیار
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نتیجهگیری

تعاریفی که در فضای نظریهپردازی هنر ارائه میشود؛ دچار
تفاوتهای معنایی قابلتوجهی است که نشاندهندهی
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مطالعه دیگر باقی خواهد ماند و هنر و هنرمندی در جامعه
اسالمی آبشخوری جز اندیشههای غیردینی نخواهد داشت.
الزم به ذکر است که کاربردی شدن این مفاهیم در
مطالعات بعدی و با استخراج شیوههای القایی مدلهای
تحسین از قرآن ،به شکل کاربردیتری قابلارائه میباشد.
لذا در فضای تئوری و نظریهپردازی در باب زیبایی و هنر،
سطوح حسن ،در بررسی و دستهبندی تعاریف و نقد و
ارزیابی تعاریف کاربرد مشخصی دارد .به این معنا که هر
تعریفی از زیبایی با توجه به سطحی از زیبایی که به آن
پرداخته؛ محک خورده و نقد یا پذیرفته میشود؛ و معیار و
مبنای تعریف و نظریه نیز با توجه به همان سطح تعیین
میشود .هنرمند ،با در نظر گرفتن سطوح حسن و اقتضای
مخاطبش در خلق اثرش ،میتواند به جلوه و پرداخت یک
یا ترکیب چند سطح از سطوح حسن بپردازد و این امر را
هوشیارانه و با علم بهمراتب زیبایی به انجام برساند.
منتقدان آثار هنری نیز با در نظر گرفتن و تعیین سطحی
از زیبایی که اثر هنری به مخاطب را با آن مواجه میکند؛
میتوانند ارزیابی دقیقتری از میزان این جلوهگری و
اثرگذاری داشته باشند .درواقع سطوح حسن ،معیار و مبنایی
برای داوری و نقد در مورد آثار هنری به منتقدان خواهد
داد.
مدیران فرهنگی جامعه نیز میتوانند با توجه به اینکه
بهرهمندی از مبانی نظری هنری اسالمی و سطوح حسن
و زیبایی میتواند در تعیین اثر هنری برای نمایاندن آن به
مخاطبین موردنظر به کار آید؛ این امر را در جهت اعتالی
رشد افراد جامعه و با توجه به سن رشد مخاطب و درخور
مخاطب و متناسب با نیازها و شرایط او در نظر بگیرند.
بهرههای تربیتی و هدایتی که میتوان از انواع آثار هنری
به دست آورد؛ در جهت ایجاد تفکر و انذار در جامعه یا
اصالح رفتار و القای زیباپسندی و زیباگزینی ،در نحوه و
انتخاب نوع آثار هنری برای مخاطبین مشخص اثرگذار
خواهد بود.

زاویه نگاههای مختلف و غیرمشخص در این فضا است.
با توجه به زیباییهایی که درآیات قرآن بیانشده به نظر
میرسد که مفهوم زیبایی قابل سطحبندی در سطوح
مختلف و منطقی میباشد؛ چنانکه در این مقاله این امر
انجام و ارائه شد .امری که تاکنون به آن پرداخته نشده بود.
درنتیجه با توجه به این سطوح ،میتوان هر تعریفی که در
فضای هنر از زیبایی ارائه میشود را با توجه به سطح آن
زیبایی دستهبندی کرده و یا محک زد؛ بهطوریکه وقتی
در هنر صحبت از زیبایی میشود؛ معلوم شود کدام سطح
از زیبایی مدنظر است .به نظر میرسد نگاه به حسن در
سطوح مختلف ،نگاهی دقیقتر و تفصیلیتر ایجاد میکند
که هرگونه پرداخت نظری و عملیاتی به حسن را باقابلیت
اجرایی بیشتر و علمیتر ،ممکن خواهد ساخت .در مورد
معنای حسن و زیبایی در قرآن با توجه به سطوحی که بیان
شد؛ شاید بتوان اینگونه گفت که:
 oاگر به زیبایی از منظر جنس و ذات آن توجه شود؛ حسن
و زیبایی جنس وجودی دارد (اسماء :سطح اول) بیشترین
کاربرد واژه حسنی -به معنای مرتبهی بلندی از زیبایی -در
این مرتبه از زیبایی است .تمام تعاریف از زیبایی که به جنبه
وجودی بودن آن اشاره دارند؛ مربوط به این وجه جنسیتی
حسن و زیبایی است و در این سطح قرار میگیرند.
 oاگر به زیبایی از منظر بروز مستقیم آن توجه شود؛ تجلی
حسن و زیبایی در موجودات و مخلوقات و هستی بهصورت
تمامیت و کمالیت عنوان میشود (سطح دوم) واژهی جمال
به معنای زیبایی غالب ًا مربوط به این سطح از حسن است.
تعاریفی از زیبایی که بر زیبایی ظاهری و خلقی موجودات و
تناسب و توازن و ...معطوف میشود؛ در این سطح از زیبایی
جای میگیرند.
 oاگر به زیبایی از منظر تشخیص آن توجه شود؛ قابلیت
درک و تشخیص حسن و زیبایی توسط فطرت سالم انسان
مدنظر است (زیباییطلبی فطری انسان)( .سطح سوم) آن
دسته از تعاریف زیبایی که آن را معطوف به نوع ادراک بشر
ازجمله محسوس یا معقول بودن ادراک میکنند؛ ناظر به
این سطح از زیبایی هستند.
 oاگر به حسن از منظر حکمت وجودی آن توجه شود؛
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حسن در بروزات اختیاری انسان موضوعیت دارد که هنر و
هنرمند قرآنی در این سطح مطرح میشود( .سطح چهارم)
واژهی احسان به معنی بروز دادن حسن در اعمال و رفتار
انسانی و محسن ،فاعل احسان مختص این سطح از زیبایی
است .تعاریفی از زیبایی که در حوزهی اعمال انسانی تعریف
میشود؛ به بروز زیبایی را در این سطح متوجه بوده است.
 oو درنهایت اگر به حسن از منظر آثار و ثمرات آن نگاه
شود؛ عاقبت و نتیجه حسن بیان میشود .اثرگذاری هنر و
آثار هنری در این سطح قابلبررسی است (سطح پنجم).
آن دسته از تعاریف زیبایی که زیبایی را درنتیجه و سرانجام
و عاقبت نیکو و بهشت موعود ترسیم میکند؛ قائل به این
سطح از زیبایی هستند.
لذا با توجه به این مراتب در مورد زیبایی میتوان گفت:
زیبایی ماهیت وجودی دارد .زیبایی وجودی ،قابلیت
نمود و جلوه در موجود دارد بهگونهای که قابلمشاهده و
قابلتشخیص شود .نمود زیبایی ،قابلیت تشخیص و ادراک
توسط فطرت سالم انسان را دارد .ادراک زیبایی ،قابلیت
بروز در اعمال و گفتار و افکار و بروزات انسانی دارد .بروزات
زیبایی ،دارای آثار و عاقبت و نتایجی مشهود و مشخص
است.
با بهرهمندی از این مراتب حسن و ادراک هر مرتبه ،قابلیت
ارزیابی و سنجش دقیقتر نسبت به مباحثی که از زیبایی
مطرح میشود؛ با تعیین سطحی از زیبایی که مدنظر
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گوینده بوده؛ امکانپذیر خواهد بود؛ و همچنین دستهبندی
و رتبهبندی و تبیین دقیق مواضع تعاریف از زیبایی و
نظریات مربوط به این مباحث ممکن میشود.
با تکامل و پیشبرد معنایی مفاهیم برداشتشده از حسن
و زیبایی در قرآن و دستیابی بهمراتب حسن و زیبایی،
بهعنوان پایه و مبنایی در عرصه مبانی نظری هنر قرآنی،
در فرآیندی که بعد از مواجهه با هرکدام از این مراتب
رخ میدهد؛ به مفهوم تطابق و تصدیق حسن بودن حسن
و مراتبی از تحسین زیبایی بیانشده است .لذا با توجه
بهمراتب حسن و زیبایی ،انواع تصدیق حسن بودن حسن
در مواجهه احسن با مراتب زیبایی واقع میشود .همچنین
مراتبی از تحسین زیبایی ،بعد از تشخیص و تصدیق در
مواجهه احسن با مراتب زیبایی بروز میکند.
مراتب حسن و تحسین زیبایی در هنر میتواند جنبهی
کاربردی داشته باشد .بهگونهای که هنرمند ،در اثرآفرینیاش
با توجه به نیاز مخاطب ،در چه سطح از زیبایی بهره ببرد.
منتقدان آثار هنری نیز ارزیابی آثار را با بهرهگیری از سطوح
حسن بهعنوان یکی از مبانی ارزیابی دقیقتر انجام خواهند
داد .مدیران فرهنگی جامعه هم میتوانند با بهرهمند شدن
از علم به سطوح حسن و زیبایی و با در نظر گرفتن نیاز و
رشد مخاطبین مشخص ،در جهت انتخاب آثار هنری برای
نمایاندن به مخاطبین ،با توجه به بار هدایتی و تربیتی هنر
با مبانی قرآنی ،دقیقتر عمل کنند.
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Abstract
In Islamic standpoints, many issues are expressed about the beauty. When it comes to talk about
beauty in Islam and the Holy Quran context, the first step towards creating perception and
defining the criteria for beauty is perhaps attaining a logical and specific system of definition
from the beauty concept in the so called context. By referring to the written texts in this field
by philosophers, theoreticians, and Aestheticians, various definitions of beauty are attained that
confuses the reader. Since sometimes the beauty is dignified in a way that it stands next to
the God name and elsewhere is defined as the coordination of components in an object or it
is considered to depend on the human perception whether is understood sensible or rational.
This discrepancy in the levels of beauty definitions is such that finally the reader does not know
where to find beauty. As a result, no specific criterion is achieved for the evaluation of beauty.
By studying the verses including the word “Hosn” and its derivatives, it is concluded that beauty
and “Hosn” are explained at different levels in Quran verses. So the main issue of this article
is the discrepancy in beauty definition levels in the Islamic context and the lack of a specific
definition system in this field along with the ambiguity of the relationship between beauty and
admiration with art in this standpoint.
The purpose of this article is to attain a specific definition system to organize the definitions of
beauty upon which a criterion for beauty evaluation and suitable relationship between beauty
and its admiration can be gained.
Methodology: For this purpose, the method of gathering the verses containing “Hosn” and its
derivatives was implemented by considering verse-oriented meaning of the word derived by
full inductive reasoning. Then the analysis method and classification of the verses based on the
derived subjects were used to find the different levels of beauty. Finally, using the accordance
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of these levels with existing definitions in the field of beauty, the classification of the levels and then
deriving the levels of “Tasdiq” or confirmation and beauty admiration were done.
Defining firm levels for the beauty and proving this hypothesis with full inductive reasoning from
the Quranic verses and the correspondence of these levels with the definitions of beauty is presented
for the first time as a novelty. These levels are defined by gathering all the verses containing the
word “Hosn” and its derivatives in the Holy Quran in a way that one can claim that no verse about
“Hosn” exists unless it can be classified in these levels, and furthermore, all the levels also include
some verses.
Results: By contemplation on the verses of the Holy Quran, it seems that five levels of “Hosn” exist.
Based on these levels the concept of beauty also has levels. These levels enable us to classify the
presented definitions of beauty by the experts in these five levels. In other words, wherever beauty is
mentioned, the desired level could be specified and evaluated. Looking at “Hosn” at different levels,
creates more accurate and more detailed insight which makes possible any theoretical and applied
addressing of “Hosn” more functional and scientific. About the definition of “Hosn” and beauty in
the Holy Quran according to the expressed levels, perhaps it can be mentioned that:
1st level: Existential emanation of “Hosn” at “Asma-ol-Hosna”.
2nd level: Emanation of “Hosn” and beauty in creatures and creations.
3rd level: Comprehension, recognition, and perception of “Hosn” and beauty with human Fitrah or
premordial human nature.
4th level: Freewill human expressions from “Hosn” and beauty in behavior, actions, and speech.
5th level: The effects of “Hosn” and beauty in the destiny and the consequences of the human deeds.
Also some levels of “Tasdiq” or confirmation and beauty admiration could be expressed based on
the beauty levels:
“Tasdiq” or confirmation of the existentiality of “Hosn” and Admiration of the entity.
“Tasdiq” or confirmation of the manifested “Hosn” in the existent and the well admiration of “Hosn”
manifestation.
“Tasdiq” or confirmation of the wellness of “Hosn” and admiration of “Hosn” perception.
“Tasdiq” or confirmation of the wellness of good deeds and admiration of “Hosn” expression in the
humankind.
“Tasdiq” or confirmation of the wellness of the good destiny and Admiration of the effectiveness and
fruitfulness of “Hosn”
The levels of “Hosn” and admiration of the beauty in the art can have practical aspects; such that
the artist can reflect the desired level of beauty in his artwork according to the audience needs. Also
the critics of artworks can have more accurate evaluation by implementing the levels of “Hosn” as
one of the fundamentals of evaluation. Besides, the cultural directors of a society by acquiring the
knowledge of “Hosn” and beauty levels along with considering the needs and the growth of specific
audiences can take more accurate actions towards choosing artworks for displaying to the audience
based on the guidance and nurturing capability of art with Quranic fundamentals.
Keywords: Hosn, Beauty, Beauty levels, Beauty admiration
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