Journal of Iranian Studies
Faculty of Literature and Humanities
Shahid Bahonar University of Kerman
Year 19, No. 38, winter 2021

A Study of the Concepts of Aesthetics in Mathnavi-e
Manavi Based on Theories of Deep Structure 
Samira Ramezani 1, Kamran Pashaei Fakhri 2, Parvaneh Adelzadeh3

1. Introduction

Aesthetics is one of the most important and essential issues in the
literature of nations, therefore it is necessary to study this issue in the
authentic works of Persian literature based on other aesthetic theories.
Mathnavi Manavi is one of the most outstanding treasures of Persian
literature and mysticism, which can be considered in order to
understand the concept and function of beauty. In this valuable work,
the most important fundamentals of mystical aesthetics are explained.
The issue under study is to examine the deep structure concepts of
aesthetics based on proportion, perfection, taste and pleasure in
Mathnavi Manavi.
Considering the concept of "proportionality and harmony" from
Movlana's point of view, the origin of existence of all creatures of the
universe is from God almighty, and all the creatures are illustrations of
the divine soul and spirit, thus in their nature there is proportion and
harmony and there are no defects or disproportion in them and they
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have all been created in complete balance and harmony. Movlana
considers two aspects to the concept of pleasure, that is, external and
internal pleasure. He defines pleasure as a pleasant and desirable sense
that is derived from the meaning of something, and he only considers
a kind of pleasure as authentic which is derived from the wisdom of
human beings. Considering perfection, from Movlana's point of view
beauty is a stage and means towards perfection. He considers the
perfection of creatures in reaching their real potentials and origin, and
the closer they get to that real potential and origin, the more beautiful
and perfect they are.
2.Methodology

In this article, first, the sources related to aesthetics have been
studied thoroughly. After studying Mathnavi, the characteristics and
components of aesthetics have been extracted from this work by
considering the view point of scholars in this field and attempts have
been made to study aesthetics in Movlana's thoughts and words based
on the concept of "proportionality, usefulness, pleasure and
perfection" and Mathnavi Manavi verses have been investigated by
content-analytical method.
3. Discussion

Beauty is one of the most important and difficult concepts that has
been considered and studied in the field of philosophy and mysticism
for a long time, and comprehending what it is and how to obtain and
understand it has had an important role in the formation of literary.
and artistic creations and their characteristics in different ages for
different schools of thoughts. Islamic scholars and mystics have
expressed their opinions on beauty based on their specific
epistemological concepts and principles and worldview, and their
views cover all the elements of human life, and these works of art are
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emerged and reflected in individual and social activities. In other
words, in Islamic wisdom and mysticism, beauty is mostly an
ontological concept, so much that in mysticism, "the discussion of
beauty is the discussion of existence and creatures ... [because in this
view] beauty is the emergence of existence and truth" (Pazouki, 2003,
p. 4).
One of the most outstanding and magnificent literary and mystical
texts that can be used to comprehend the truth of beauty is Mathnavi
Manavi. This work is considered a great masterpiece in the history of
literature and is one of the most complete philosophical and wisdom
works in verse in Persian language and can be studied in the field of
philosophy of art and philosophical aesthetics.
The poet aims at evoking the feelings and emotions and manifesting
true spirit in a human being. The whole beauty of the poem is also a
production of joining and creating harmony between each of its
elements. The coordination between different parts of the poem
including surface beauty (surface structure section) and in-depth
beauty (deep structure section) constructs the whole principle of
poetic aesthetics.
"The different parts in the surface structure section include language
(phonemes, words, phrases, and syntactic forms), music (external,
side, internal and spiritual) and imaginary forms. The deep structure
section includes what is related to the content or deep meaning of the
poem and includes emotions, the thought underlying the emotion and
the subject or message or whatever which is proposed in classical
literature as the meaning of the poem” (Sehba, 2005, p. 93). This
study has a philosophical approach to beauty and aesthetics and goes
beyond external and structural forms. The concept of beauty and
aesthetics has various dimensions which cover a wide range of indepth meanings, including materialistic (superficial) and spiritual
meanings.
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Here are some general definitions of beauty:
Aesthetics based on good proportion (harmony) and usefulness;
"Plato's closest definition of beauty is the definition of beauty in
proportion and harmony, which applies to both tangible and overtangible beauty". He certainly acknowledged that there were two, and
one covered the other one" (Madadpour, vol. 2, 2004, p. 182).
Aristotle also considers proportionality as a criterion for beauty,
as Will Durant puts it: "Aristotle's answer to the question of beauty is
the unique answer of the Greek; beauty means the coordination and
proportionality and excellent order in the components which make the
whole. Whether we are talking about beauty in living beings or objects
which are composed of different parts, among these parts there must
be an order and coordination, there must also be a limit and certain
size to each part , because the criterion for beauty is having a certain
size and order” (Durant, 1995, p. 217).
Imam Mohammad al-Ghazali has also expressed his views on
beauty. He considers the real beauty to be in proportionality and
believes that everything that is proportionate is a manifestation of the
beauty of the afterlife world and believed: "The essence of man is
connected with the afterlife world - which is called the world of souls
- and the afterlife world is the world of goodness and beauty.
Goodness and beauty are proportionate, and whatever is proportionate
is an illustration of the beauty of the afterlife world, since the beauty
and proportion that is observed in this world is all the production of
goodness and beauty and proportion of the afterlife world” (Balkhari,
2008, p. 46).
Attention to beauty and aesthetics is one of the main and
important principles of Persian love poetry and mystical poetry, and
Movlana is no exception in this issue. According to him, there are no
defects or disproportion in God's creations. All the living beings in the
universe are created by the God almighty who has created them in the
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right proportion and in a balanced and compatible way. So they are all
beautiful. Since all the creatures of the universe have received the
origin of their existence and soul from God and thus are illustrations
of the divine soul and spirit, so in their essence there is order and
proportion.
Movlana also associates proportionality with efficacy. In his
view, a living being is beautiful and proportionate when it is beneficial
and useful. In this case, the more distant the creature from its goal and
end, the more disproportionate and ugly it will be. For example, a tree
is proportionate when it is green with plenty of fresh fruits and not just
upright in appearance.
Aesthetics based on the meaning of taste; in the contemporary
literature on aesthetics, taste is a broad concept from which the
aesthetic aspect of a phenomenon can be gained. Early writers such as
Shaftesbury and Hutcheson believed that aesthetic judgment relied on
an "inner feeling" close to one's moral conscience. Those who
consider taste to be a form of aesthetic perception or intuition
generally accept that taste is a kind of inner feeling by which the
beauty or glory and extraordinary attributes of a phenomenon can be
discerned, and the obvious aspect is the feeling of satisfaction and
pleasure that a person gains.
Beauty in the sense of "pleasure," is also rooted in ancient Greek
and Epicurean philosophy. "Epicureans described beauty as something
enjoyable." (Balkhari, 2008: 45) As Epicure said, "Every creature is
looking for pleasure, and happiness is in pleasure" (Copleston, vol. 1,
1989, p. 467).
There are many theories about the discussion of pleasure in
beauty, and some experts in this field have included "pleasure" in their
definition of beauty. One of them is William Ahaloureny. This is his
definition of beauty: "Beauty is something that is inherently
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enjoyable, and in other words beauty is something which gives
pleasure to mind and arouses love" (Tolstoy, 1971, p. 329) .
Movlana has used the concept of pleasure with the words "joy",
"taste" and "pleasure", and he considers pleasure to be of two kinds:
superficial and inner pleasure. He defines pleasure as a pleasant and
desirable feeling derived from the meaning of something.
According to Movlana, pleasure is the hidden meaning in things,
and this gives motivation for the man to acquire everything. In fact the
motivation to move and try to achieve different things derives from
the hidden and shapeless taste and pleasure in their meaning. This
aspect of pleasure is sometimes immaterial and sometimes material
and visible and Movlana believes that some people are misled by
material and physical pleasures which bring about their destruction ,
and he considers only immaterial pleasure to be genuine which is the
result of shrewd evolved mind.
Aesthetics based on the meaning of perfection; from view point
of Muslim scholars and philosophers, beauty and aesthetics are always
associated with perfection, because " every perfection requires beauty
and there is a very strong connection between them and beauty should
not be separated from perfection. Beauty is inherently related to
perfection" (Avani, 1996, p. 321). From Farabi's point of view " God
is the source of beauty since he created the man and this world from
his own beauty. God is the most perfect being, and all the goodness
and beauty is from him" (Bahrami, 2015, p. 137).
Considering perfection as beauty Plato says: " God wanted the
creatures to be as perfect as possible, and their perfection was to be
like the most perfect being, and since there was no more perfect being
than God Himself, God's will was to make all things like Himself "
Plato says (Durant, vol 1, 1996, p. 283).
Movlana considers beauty and attractiveness to be a stage of
perfection, and the manifestation of the ultimate perfection and beauty
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is in God almighty. He considers all the creatures to be beautiful and
he believes that each of them is created for a purpose which is beyond
the visible beauty, and those beauties lead the man to ultimate beauty
which God possesses. According to him, all the enthusiasm and
passionate movements of the creatures of the universe are in the
attainment of perfection and connection with the ultimate perfection.
According to Christine Woolf, "the reason for the existence of this
perfect world is to reflect the infinite perfection of God. The reason
for the existence of shrewd and sensitive living beings such as man is
to be able to comprehend and appreciate the perfection of God, which
is crystallized in the world of creation. In a book called "Rational
Thoughts on the End of Natural Affairs", he states that "the ultimate
goal of the world is to find the perfection of God through it ..." (Wolff,
1726, p. 6). In Movlana's view point, perfection is the highest stage of
beauty because it somehow includes all stages of beauty, such as
goodness and usefulness, proportion and pleasure.
3. Conclusion

From Greek philosophy to Baumgarten, we are faced with variety
and diversity of many meanings of aesthetics, which can hardly be
attributed to a number of semantic variations of aesthetics;
furthermore beauty is not subject to fixed rules and regulations. Thus
beauty and aesthetics have different dimensions that cover a wide
range of superficial (apparent) and deep (spiritual) meanings. In
Movlana's view, the whole universe is a manifestation of his
existence. God has various manifestations in the world. Movlana
considers all the components of creation as a unique manifestation of
God. Thus, in Movlana's view, existence is a mirror in which God is
constantly manifested. Movlana finds all the components of existence
to be full of beauty, and since the origin of all creatures is from God,
there is proportion and order in their nature, and in God's creations
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there are no defects or disproportion. God almighty has created all the
living beings in balance and therefore they are all beautiful.
Furthermore, Movlana considers proportionality to be equivalent to
usefulness, and in no way considers proportionality to mean the
observance of numerical and mathematical proportions in the
appearance of living beings, thus in his view a living being is beautiful
and proportionate when it is useful and effective. A creature which is
far removed from its purpose of creation will be just as
disproportionate and unattractive. Regarding aesthetics based on
pleasure Movlana considers pleasure to be of two kinds: superficial
and inner pleasure. He defines pleasure as a pleasant and desirable
feeling derived from the meaning of something. Movlana believes that
some people are misled by material and physical pleasures which
bring about their destruction; he considers pleasures such as the
acquisition of superficial sciences and knowledge - which are the
result of partial egoism and reasoning and thus devoid of true
knowledge - to be phony and unstable, and he considers only deep
inner pleasure to be genuine which is the outcome of shrewd evolved
mind. Therefore, true pleasure is an inner and intrinsic thing, not an
external and superficial thing. And in order to attain true happiness,
the man on the way to real pleasure must move in the direction of
spiritual life. Concerning aesthetics based on perfection,
Movlana
considers beauty and attractiveness to be a stage of perfection, and the
manifestation of the ultimate perfection and beauty is in God
almighty. He considers all the creatures to be beautiful and he believes
that each of them is created for a purpose which is beyond the visible
beauty, and those beauties lead the man to ultimate beauty which God
possesses. According to him, all the enthusiasm and passionate
movements of the creatures of the universe are in the attainment of
perfection and connection with the ultimate perfection. SoMovlana
believes that the perfection of all the creatures is in reaching their real
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potential and origin and the closer they get to that stage of perfection,
the more beautiful they will be and thus they will benefit more from
the real perfection.
Keywords: Aesthetics, Proportionality, Taste and pleasure, Perfection,
Deep structure
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چکيده
زیباییشناسی یکی از مباحث مهم و بنیادین در ادبیات ملل است ،از این رو بررسی این موضوع در آثار
اصیل ادبیاتفارسی و با استناد به دیگر نظریههای زیباییشناختی در این خصوص ضرورت دارد.
مثنویمعنوی ،یکی از برجستهترین گنجینههای ادب و عرفان فارسی است که میتوان به منظور شناخت
مفهوم و کارکرد زیبایی ،به آن توجه و استناد کرد .در این اثر ارزشمند ،مهمترین مبانی زیباییشناسی
عرفانی تبیینشدهاست .مسئلۀ مورد پژوهش ،بررسی مفاهیم ژرفساختی زیباییشناسی براساا تناسب،
کمال ،ذو و لهت در مثنوی معنوی است .در مفهوم «تناسب و هارمونی» از منظر موالنا ،اصل وجود تمام
مخلوقات هستی از جانب خداوند متعال است و موجودات نمونه ای از جان و روح الهی هستند ،بنابراین در
ذات آن ها تناسب و هماهنگی وجود دارد و در آفریده های خداوند کژی و عدم تناسب نیست و همۀ
موجودات متعادل و سازوار آفریده شدهاند .در مفهوم «لهت» نیز ،موالنا به دو معنی از لهت ظاهری و باطنی
قائل است .او لهت را به معنی حس خوشایند و مطلوبی که از معانی چیزی حاصلشدهباشد ،تعریفمیکند
و تنها لهتهایی را اصیل میداند که حاصل دریافت عقل تعالییافته انسان باشد .در مفهوم «کمال» ،موالنا
زیبایی را قرین و مرتبهای از کمال می داند .او کمال موجودات را در رسیدن آن به اصل و حقیقت وجودی
خود می داند و هر قدر که به آن مرتبه نزدیک باشد کامل و زیباست .رو
تحلیلی و رو

انجام این تحقیق ،توصیفی –

گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای است.

واژههای کليدی :زیباییشناسی ،تناسب ،ذو و لهت ،کمال ،ژرفساختی.
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 .3مقدّمه
زیبایی از مهمترین و دشوارترین مفاهیمی است که از دیرباز در حوزۀ فلسفه و عرفان
مورد توجه و مطالعه واقع شدهاست و شناخت چیستی و چگونگی دریافت و درك آن در
شکلگیری آفرینش های ادبی و هنری و مشخصههای آن ها در دورهها و مکاتب مختلف
نقش مهمی داشته است .درحالیکه علم زیباییشناسی از جایگاه ویژه ،تاریخچۀ مدون و
سیر تحولی مشخصی در فلسفۀ غرب برخوردار است ،چنین بهنظر میرسد که در حوزۀ
فلسفه و عرفان اسالمی یک دستگاه نظری منسجم که مورد مطالعاتی آن زیبایی و هنر
باشد وجود نداشته است .آنچه در غرب تحت عنوان زیباییشناسی معرفی می شود ،در
تمدن اسالمی نمونه و مصداقی ندارد .درحقیقت ،آنچه حکما و عرفای اسالمی در باب
زیبایی مطرح کردهاند ،مبتنی بر مفاهیم و مبانی معرفتی و جهانبینی خاص آنها و
دربرگیرندۀ کلیه شئون و ارکان حیات بشری بوده که آثار هنری تجلی و ظهور خالقانه آن
در بستر فعالیتهای فردی و اجتماعی است؛ به عبارت دیگر ،در حکمت و عرفان اسالمی
زیبایی بیشتر جنبۀ وجود شناسی داشته ،تاآنجاکه در عرفان «بحث از زیبایی ،بحث از
وجود و موجودات است[ ...زیرا در این نظرگاه] زیبایی ظهور وجود و حقیقت
است(».پازوکی.)9 :1781،
یکی از برجستهترین و شگرفترین متون ادبی و عرفانی که میتوان برای شناخت
حقیقت زیبایی به آن رجوعکرد ،مثنویمعنوی است .این اثر در گسترۀ تاریخ از آن جا که
شاهکاری عظیم است همواره ،مورد نقد و تحلیل واقع شده است .جدای از جنبۀ تعلیمی و
عرفانی مثنوی ،از جنبه های دیگر آن نمی توان غافلبود ،اما باید در نظرداشت که موالنا
به هیچوجه به عنوان نظریهپرداز در عرفاناسالمی شناختهنشده است .عرفان او طریقتی
عملی است نه عرفانی نظری .آنچه در نزد وی اصالت دارد ،تجربۀ درونی سالک از وجود
و زیبایی است و مهم ترین شکل بیان این تجربه و معرفت قصه و تمثیل است.
.3-3شرح و بيان مسئله

ت مل دربارۀ مبحث زیبایی و زیباییشناسی در آثار زیبا و اصیل ادبیات فارسی و
مقایسۀ آن با نظریههای زیباییشناسی غربی بسیار اهمیت دارد .قبل از هر چیز باید به
چگونگی و تفاوت مبانی زیباییشناسی در جهان غرب و شر آگاهی و دانش کافی
داشت ،چراکه حتی در جهان غرب نگاههنرمندان به هستی و هنر و رو زیباییشناسی در
دوران یونانباستان ،دوران مسیحیت (وسطی) و دوران انقالب صنعتی باهم متفاوتاست.
هرچند که به نوعی تمامی آنها به فلسفۀ هنر در دورانباستان نظردارند ،با این تفاوت که
در هر دوره یکی از ویژگیهای آن را معیار قرارمیدادند .باید توجهداشت که در
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داوریهای زیباییشناسی هنرکهن مشر زمین و از جمله هنر ایرانی ،علیرغم تمام
اقترابها و مشابهتهایی که بین تفکر و هنر اصیل شر و غرب در بحث هنر و زیبایی
وجوددارد ،نمیتوان هنر شرقی را با زیباییشناسی نوین غربی سنجید .برای بررسی
زیباییشناسی آثار ادبی ایرانی – اسالمی ،باید مالکی از زیباییشناسی برآمده از مبانی
فکری و فلسفی شرقی و ایرانی داشت.
مثنوی موالنا جزء آثار معیاری برای تعیین کیفیت یک اثر هنری زیبا و استخراج
تعریف صحیحی از زیبایی یک اثر هنری است .مثنوی معنوی تنها یک اثر تعلیمی و غنایی
نیست ،کانونیاست گرم و گیرا از ذو و حال ،و گنجینهای است سرشار از لطایف معنوی؛
همچنین یکی از کاملترین آثار حکمی و فلسفی منظوم زبانفارسی نیز به شمارمی رود و
قابلیت بررسی در زمینۀ فلسفۀ هنر و زیباییشناسیفلسفی را دارد.
.2-3پيشينة پژوهش

در زمینۀ زیباییشناسی چندین پژوهش صورتگرفتهاست؛ از جمله کتابهای حقیقت
و زیبایی ( )1781از بابک احمدی ،کلیات زیباییشناسی ( )1789از بندتو کروچه،
زیباییشناسی در هنر و طبیعت ( )1767از علینقی وزیری ،معنی زیبایی از اریک نیوتن،
زیبایی شناسی هنر – فلسفه ( )1767از آونر زایس ،بعد زیباییشناختی ( )1734از هربرت

مارکوزه .نمونۀ مطالعاتی که به تحقیق و تبیین فلسفه و زیباییشناسی در مثنوی معنوی
پرداختهشدهباشند ،بسیار معدودند که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
« مقدماتی دربارۀ مبادی عرفانی هنر و زیبایی در اسالم با اشاره به مثنویمعنوی» از شهرام
پازوکی (پاییز  ،)1781در این مقاله با استناد به مثنویمعنوی ارکان عرفانی ،زیبایی و هنر در
عالم ا سالم بیان و به دو هنر متفاوت شعر و نقاشی اشارهشدهاست« .عکس مهرویان ،خیال
عارفان» از حسن بلخاری( ،)1783در این کتاب مفهوم و ماهیت خیال در گسترۀ حکمت و
فلسفۀاسالمی و به طور خاص در آثار و آرای موالنا در سه ساحت معرفتشناختی،
کیهانشناختی و والیتتکوینی اولیایحق مورد مطالعه قرار گرفتهاست .همچنین کتابهای
ارزشمند و تحقیقات زیادی نیز در مورد مثنوی معنوی انجامگرفته و به چاپ رسیدهاست.
اما تحقیق مستقلی در این خصوص تحت عنوان بررسی مفاهیم زیبایی شناسی مثنویمعنوی
براساا نظریات ژرف ساختی صورتنگرفتهاست.
 .1-3هدف پژوهش

در این پژوهش درنظرداریم با توجه به نگر های عارفانه و عاشقانۀ موالنا ،آرای
زیباییشناسانۀ او را مورد مطالعه قراردهیم تا منجر به درك و شناخت بیشتر جنبههای
زیبایی در مثنوی شود.
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 .4-3روش پژوهش

در این نوشتار ابتدا منابع مربوط به زیباییشناسی مورد مطالعۀ کامل قرارگرفتهشد و
پس از مطالعۀ مثنوی ،شاخصهها و مؤلّفههای زیباییشناسی از دیدگاه زیباییشناسان مدنظر
از داخل این اثر استخراجگردیده و سعیشدهاست زیباییشناسی در اندیشه و کالم موالنا با
تکیه بر مفهوم «تناسب ،سودمندی ،لهت و کمال» با استناد به ابیات مثنویمعنوی به رو
تحلیلی محتوایی انجامشود.
.2بحث و بررسی
.3-2معنا و تاريخچة زيبايیشناسی

زیباییشناسی در فرهنگهای لغت در مفاهیم زیر بهکار رفتهاست:
زیبایی« :حالت و کیفیت آنچه یا آنکه زیباست .زیباییشناسی :علم زیبایی طبیعت و
زیبایی هنر ،شناخت زیبایی ،علم الجمال و استتیک می باشد (».انصافپور  ،ذیل واژه)
زیباییشناسی« :شناخت قوانین تناسب ،رنگها ،همآهنگی ،شکلها و ترکیب خطوط
و شناخت قوانین اصوات و مطالعۀ احساساتی از مشاهدۀ زیبایی به انسان دست
میدهد(».همان)
زیباییشناسی« ،رشتهای نسبتای جدید و در عین حال بسیار کهناست ،تاریخ پیدایش
اصطالح زیبایی شناسی به میانۀ قرن هجدهم بازمیگردد ،اما نخستین فیلسوفان یونانی در
قرن پنجم پیش از میالد دربارۀ زیبایی ت مل و تدبّر کردهبودند(».سوانه)19: 1788،
ریشۀ اصطالح زیباییشناسی  esthetiqueدر زبان یونانی بازمیگردد به aesthesis
(ادراك حسی ،احساا و حساسیت) و نیز ( aisthetoمحسوا) و بهطور دقیقتر ،صفت
( aisthetikosآنچه به وسیلۀ حواا ادراكمی شود) .ریشۀ زبانشناختی زیباییشناسی
بیش از هر چیز بر امر محسوا ت ثیر میگهارد.
زیباییشناسی یا استتیک ( )Esthetiqueدانشی است که دربارۀ زیبایی گفتوگو میکند ،این رشته
از زمان سقراط تا دو قرن پیش ،با عناوین مختلفی مورد بحثبودهاست ،ولی باومگارتن شاگرد الیبنیتس،
واژه استتیک را که سابقای به معنای نظریۀ حساسیت بود ،برای این رشته برگزید .این رشته پیش از یونانقدیم،
نزد فیلسوفان هندی و چینی نیز مورد توجه بودهاست(. ...وزیری)1 :1778 ،

زیبایی از مقولههای دشوار و معما گونهایاست که تاکنون چنان که باید مورد بررسی
علمی قرارنگرفته ،و هر بار تعاریف گوناگونی از آن ارائهشدهاست .تولستوی میگوید:
این کلمه نه فقح ناشناااست ،بلکه از صد و پنجاه سال پیش تاکنون ،از سال  1391که باومگارتن
زیباییشناسی را بنیاننهاد تا حال که خروارها کتاب به دست دانشمندترین و متبحرترین مردان جهان،
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دربارۀ زیباییشناسی نوشتهشدهاست ،این مس له که زیباییچیست؟ ،کامالی بیپاسخ ماندهاست و با هر
اثر جدیدی که از علمالجمال سخنگفته ،به راهی نو حلشدهاست( .تولستوی)11 :1791،

همچنین «زیبایی طبعای زیر بار قواعد و مقررات ثابتنمیرود(».شریعتی )114 :1761
هدف شاعر برانگیختن احساا و عواطف و تجلی روح حقیقی در درون انسان
است .زیبایی کلی شعر نیز حاصل پیوند و هماهنگی زیبایی یکایک اجزای آن است.
هماهنگی اجزای گوناگون شعر از جمله زیباییهای روساختی و ژرفساختی ،اصل کلی
زیباییشناسی شعر را تشکیلمی دهد.
واحدهای ساختاری شعر در بخش روساخت آن عبارت از زبان (آواها ،واژگان ،ترکیبها،
صورتهای نحوی) ،موسیقی ( موسیقیبیرونی ،کناری ،درونی و معنوی)و صورخیال است .بخش
ژرفساخت یعنی آنچه مربوط به محتوا یا درونۀ شعر است شامل واحدهای عاطفه ،اندیشه تشکیل
دهندۀ عاطفه و موضوع یا پیام یا آنچه در ادبیات کالسیک تحت عنوان معنی شعر مطرحاست(.
صهبا) 47: 1789،

این پژوهش ،نسبت به زیبایی و زیباییشناسی رویکردی فلسفی دارد و فراتر از بحثهای
فرمی و صوری به آن می پردازد .مفهوم زیبایی و زیباییشناسی ابعاد گوناگوندارد که
طیف گستره ای از معانی ژرفساختی از جمله معانی مادی (ظاهری) و معنوی را
دربرمی گیرد .برای جلوگیری از تکرار در هر قسمت به دیدگاه هایی در آن خصوص
اشارهشدهاست.
چند تعریف کلی از زیبایی شده است که عبارتند از:
تعریف زیبایی به تناسب(هارمونی) و سودمندی که بیش تر تعریف پیروان فیثاغوریان،افالطون و ارسطو است.
تعریف زیبایی به لهت که بیشتر تعریف پیروان اپیکوریان است.تعریف زیبایی به کمال است که بیشتر تعریف اندیشمندان اسالمی مثل سهروردی،فارابی و  ...را دربردارد .در این خصوص به بررسی برخی از نگر ها و دیدگاههای
اندیشمندان میپردازیم و دیدگاه موالنا را دربارۀ نسبت زیبایی به تناسب ،سودمندی ،لهت
و کمال را بررسیخواهیمکرد.

 .2-2زيبايیشناسی براسا

معنای تناسب (هارمونی) و سودمندی

تقریبای همۀ نظریه پردازان دربارۀ زیبایی ،معتقدند که بحث در این باره را حکمای یونانی
قدیم آغازکردهاند ،ویل دورانت( )1481-1889در این زمینه اعتقاد دارد« :بحث در زیبایی
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را فیثاغورث بازکرد ».سیمین دانشور نیز آغازگر مباحث زیباییشناسی را حکمای
یونانستان میداند:
اولین اصل فلسفی که در فلسفۀ قدیم از نظر زیبایی شناسی ارز دارد اصل نظام عالم و هماهنگی
در این جهان مشحون از اضداد است که هراکلیتوا بدان متوجهگشتهاست . ...فیثاغوریان اولین
کسانی هستند که به صورت واقعی و منطقی دربارۀ تناسب یعنی مهم ترین اصل زیبایی قدیم
سخنگفتهاند( .دانشور)186 :1739،

«نزدیکترین تعریفی که افالطون از زیبایی ارائهدادهاست ،تعریف زیبایی به تناسب و
اندازۀ موزوناست که هم نسبت به زیبایی محسوا و هم در مورد زیبایی فو محسوا
بهکارمیرود .وی یقینای قبولداشت که هر دو وجود دارند و یکی روگرفت دیگری است»
(مددپور،ج.)181 :1787 ، 1
ارسطو نیز تناسب را مالك زیبایی قرارداده است چنان که ویل دورانت در این باره
می گوید:
پاسخ ارسطو به مسئلۀ زیبایی ،پاسخ نمونۀ یونانی است ،زیبایی عبارت است از هماهنگی و تناسب
و نظم آلی اجزای در کل به هم پیوسته .همچنین امر زیبا خواه موجود زندهای باشد و خواه چیزی
باشد ،مرکب از اجزاء ،ناچار باید بین اجزای آن نظم و ترتیبی وجود داشتهباشد و هم چنین باید حدی
و اندازه ای معیّن داشتهباشد ،چون زیبایی و جمال شرطش داشتن اندازۀ معین و همچنین نظم است.
(دورانت)113 :1739،

قدیس توماا آکویناا ،همچون بیشتر فیلسوفان مدرسی ،نسبت به فیلسوفان
کالسیک یونان ،تصور گستردهتری از «تناسب» داشت.
فیلسوفان کالسیک یونان تناسب را در چارچوب فیثاغوری در نظر میگرفتند ،یعنی به صورت
کمی و ریاضی ،بنابراین فقح می توانستند تناسب ،به معنای دقیق کلمه ،را در اشیاء مادی بیابند.
قدیس توماا مفهومی وسیع تری را به کاربرد .در این معنای موسّع ،تناسب نسبت میان یک جزء با
جزء دیگر دانسته میشد .بر اساا دیدگاه قدّیس توماا ،تناسب عالوه بر نسبت های کمّی شامل
نسبت های کیفی نیز بود .تناسب ،هم تناسبات عالم طبیعی و هم تناسبات عالم معنوی را شامل میشد.
(تاتارکیویچ)783: 1746،

امام محمد غزالی نیز نظرهایی را در زمینۀ زیبایی بیاننمودهاست .او اصل جمال را
تناسب میداند و اعتقاد دارد هرچیز که متناسب است ،جلوهای از زیبایی آن عالم است و
معتقدبود:
گوهر آدمی را با عالم علوی – که آن را عالم ارواح گویند – مناسبتی است و عالم علوی عالم

حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است و هرچه متناسب است نمودگاری است از
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جمال آن عالم ،چه هر چه جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوا است همه ثمره حسن و
جمال و تناسب آن عالم است(.بلخاری)96 :1783 ،

توجه به زیبایی و زیباییشناسی یکی از ارکان اصلی و مهم شعر عاشقانه و شعر عارفانۀ
فارسی است ،موالنا نیز از این حیث مستثنی نیست .یکی از تعاریفی که در رابطه با زیبایی و
زیباییشناسی صورتگرفته ،تعریف زیبایی به تناسب و هماهنگی است که بیشتر تعریف
پیرامون فیثاغوریان و ارسطو است .به لحا تاریخی ،هماهنگی یا ایجاد وحدت میان اجزاء
برای رسیدن به نوعی تناسب و تعادل بیشک مهم ترین معیار تعریف زیبایی بوده است.
ابیاتی زیر برگرفته از حکایت «خرگوشان» است که خرگوشی را به رسالت پیش پیل
فرستادند که بگو که من رسول ماه آسمانم پیش تو که :از این چشمۀ آب حهر کن .موالنا
در این حکایت این نکته را بازگو میکند که مثل آوردن تنها زیبندۀ کسی است که از
ظاهر اشیا و نمودها به باطن اشیا و عاقبت امور واقف باشد ،ازاینرو منکران انبیا و اولیا
لیاقت آن را ندارند که امثال را دستاویز اغراض سخیف خود کنند ،زیرا آنان بینشی مادی و
ظاهری دارند و از ماورای موجودات ،بیخبر؛ ازاینرو امثال را ابزاری جهت تحریف
حقیقت به کار میگیرند .آدم های قشری ،عاشق خود و ساختههای خود هستند .آدمهای
ظاهربین خودمدارند و فراتر از خود و کارهای خود را نمیبینند .چنان که موالنا گفتهاست:
الیقنرررد و درخورنرررد آن هرررر دو یرررار
گِررد سررگرردان بُرود آن دمّ مررار
()1331 /7
دم مارها به دور سرشان حلقه می زند و گویی که دم مار ،شیفته و دمساز سر اوست و
آن دو ،دوست الیق و سزاوار یک دیگرند.
آوگوستین معتقد بود« :وقتی چیزی زیباست که اجزایش شبیه یکدیگر باشند و
رابطۀ آن اجزاء هماهنگی ایجاد کند»(تاتارکیویچ)89 :1746،؛ همچنین ،به عقیدۀ موالنا در
آفریدههای خداوند ،کژی و عدم تناسب وجود ندارد؛ تمام موجودات عالمنگاشتههای
الهی هستند که خداوند همۀ آنها را متناسب خلقکردهاست و همۀ موجودات را متعادل و
سازوار آفریدهاست .بنابراین همۀ آن ها زیبا هستند:
درخور آمد شخد خرر با گرو خرر
کرم فضرولری کرن ترو در حکرم قردر
شرد منراسب عرضرروهرا و ابررردانهررا

شرد مرنراسب وصررفهرا برا جرانهررا

وصرف هرر جرانری تنراسرب باشررد

بیگرمران با جران که حرق بترراشرد

چون صفت با جان قرین کرردسرت او

پس مناسب دانش ،همچون چشم و رو

شد مناسب وصفها در خوب و زشت

شد منراسب حررفهرا که حرق نبشرت
()1336-1331 / 7
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ابیات زیر نیز برگرفته از داستان «دیدن خوارزمشاه رحمه اهلل در سیران در موکب خود
اسپ ی بس نادر ،و تعلق دل شاه به حسن و چستی آن اسپ »...است .خالصۀ داستان :امیری
از سپاهیان خوارزمشاه اسبی بسیار اصیل و زیبا داشت .در صبحگاهی که همۀ سپاهیان
حضور داشتند چشم شاه بدان اسب افتاد و بی اختیار بر اندام گشن و رعنای اسب خیرهماند
و دستورداد هرطور شده اسب را از صاحبش بگیرند و نزد او بیاورند .م موران هم بهسرعت
دستور او را انجام داده ،به زور اسب را از امیر گرفتند و نزد شاه آوردند .امیر مالباخته که
بسیار وابستۀ اسب زیبایش بود چارهای جز این ندید که به وزیر شاه که مردی نیکسرشت
بود پناه آورد .وزیر پس از ش نیدن گله و شکایت پرسوز امیر ،برآن شد اسب را از شاه
پسگرفته ،به او بازگرداند .شاه که مشغول تماشای اسب در کاخ بود رو به وزیر گفت:
ببین ،عجب اسبی است ،گویی از بهشت آمده! وزیر گفت :شاها ،البته که این اسب زیبا و
جهاب است ،ولی اگر خوب بررسیا کنیم نوعی بیتناسبی در اندامش آشکار است.
مثالی سر را ببینید ،مانند سر گاو است ولی چون شاه به آن عالقهمند شده ،البته زشتی
اندام آن را نمیبیند .این سخنان با تدبیر وزیر آنقدر ت ثیرگهار بود که شاه از اسب دلسیر
شد و آن را به صاحبش بازگرداند.
رو ندوزد حرق برر اسرپری شراخ گرراو
پرررای گررراو انررردر مریرران آری ز داو؟
برا دل خررود شره نرفرررمرود ایررن قرردر

شیرر را مرفررریرب زیرن رَأاُ البرَقَررر

برس مناسرب صنعت است این شُهره زاو

کی نهد بر جسم اسپ او عضو گراو؟

زاو ابررردان را مررنرراسررب سررراخرررتررره

قررصرررهررای مرنررتررقرل پرررداخرترره

در مریرران قررصرررهررا تررخررریرررجهرررا

از سوی ایرن سروی آن صِهرریررجهرا

وز درونشررران عرالرمری برریمرنرتررهررا

در مریران خررگرهری چرنردیرن فرضرا

قبرپ و بسرح چشررم دل از ذُوالجَررالل

دم به دم چون میکنرد سحرر حرالل

زین سبب درخواست از حرق مصطرفری

زشت را هم زشت و حق را حرقنمرا
()7917-7919/6

از آن جا که تمام مخلوقات هستی اصل وجود و جان خود را از خداوند دریافتکردهاند
و نمونهای از جان و روح الهی هستند ،بنابراین در ذات آنها نظم و تناسب وجود دارد.
درواقع در دیدگاه علمی رایج از زمان یونان باستان معموالی تناسب را براساا محاسبات
ریاضی و عددی میسنجیدند و برای آن قاعدههایی چون قاعدۀ عدد طالیی نیز
وضعکردهبودند« ،بسیاری معتقدند نظریۀ عدد طالیی از نگر یونانیان به جهان نشئت
میگیرد ،زیرا آنان جهان را زیبا و منظم میدانستند؛ برای مثال این نظریه را میتوان در
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کتاب عناصراقلیدا و گفتوگوی تیمائوا افالطون بازیافت(».ژیمنز.)111 :1783،
افالطون در کتاب تیمائوا می گوید که عالم بر مبنای ریاضی ساخته شده و اصل خلقت
اصل تناسب بودهاست(».تاتارکیویچ .)713: 1746،برایناساا هرچه ظاهر چیزی به نسبت
عدد طالیی نزدیکباشد زیباست و هرچه دورتر میشد ،نامتناسبتر میشد .اما به عقیدۀ
موالنا اینکه انسانها گاه موجودات طبیعت را نامتناسب میدانند به این علت است که
چشم ظاهربین و عقلجزوی آنها ت ثیر جان الهی را در هستها نمیبیند .در این حالت در
واقع کژی و بیتناسبی در خود فرد وجوددارد که اسیر عقل علماندیش و محاسب خود
است و از عقلکشفی و کلاندیش خود غافل میباشد ،اگر آدمی بتواند از «من» جزوی و
مادی خود رهایییابد و از انانیّت دور شود ،به «من» ملکوتی و مثالی خود نزدیکتر
میشود ،در این صورت به یاری و به واسطۀ آن خداوند متعال بینشی حقیقتشناا به وی
عطا میفرماید ،براثر این موهبیتالهی وی قادرخواهدبود که تناسب و زیبایی را در تمام
موجودات الهی دركکند ،ابیات زیر که برگرفته از داستان «حقیر و بی خصم دیدن
دیدههای حس ،صالح و ناقۀ صالح را »...است به این موضوع داللت دارد:
مهرشان کژ ،صلحشان کژ ،خشم کژ
پیر ،خر نی جمله گشتره پیرر ،خرر
از پری ترقلریرد و معقروالت نرقرل
دستشان کژ پایشان کژ چشم کژ

پرا نرهراده برر جرمرال پرریرر عرقررل
از ریای چشرم و گرو

هرمدگرر
()1968-1966 /1

مولوی در خالل داستان « آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی ،یکی عاقل و یکی نیمعاقل
و آن دیگری مغرور »...دربارۀ نشانههای عاقل ،نیمهعاقل و غافل صحبت میکند و در این
میان میگوید که افراد ظاهربین و دنیاگرا به پدیدههای ظاهری جهان توجهدارند و از
حقیقت غافل اند .علل و اسباب طبیعی پردۀ پندار آنان شده و به نوعی دچار احولی و
کژبینی شدهاند .در واقع ،کسی که در حواا و نگاهش احولی و کژی باشد ،نه تنها بعضی
از مخلوقات به ظاهر نامتناسب را کژ و نازیبا میبیند ،حتی امور زیبا و متناسب را نیز کژ و
نامتناسب خواهد دید ،چرا که دیدۀ او تنها کژی و عدمتناسب را میبیند .هر حسی که از
مسیر راست و طبیعی خود منحرف شود واقعیات را وارونه میبیند:
خواه کژغژ پیش او یا راستغژ
براز حررس کرژ نربریرنرد غریرر کرژ
چشرم احرول از یکری دیدن یقریرن
منگر از خود در من ،ای کَژ ،براز ترو
وا رهی از تنگری و از نرنرگ و نرام

دانک معزولست ای خواجه معین
ترا یکی ترو را نبینرری تررو دوتررو
عشق اندر عشق بینی و السالم
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بنگرر انردر من ز من یک سراعرتری

ترا ورای کرون بریرنرری سراحررتری
و بینی چشم میداند شدن

پس بدانی چرونکه رستری از بردن

گو

چشرم را چشرمی نبرود اول یقیرن
علرت دیردن مردان پریره ای پسرر

در رحرم برود او جنیرن گوشتیرن
ورنه خواب اندر ندیدی کس صور

آن پرری و دیرو مریبریرنرد شربیره

نیسرت اندر دیردگراه هرر دو پیره

نرور را برا پیره خرود نسبرت نبرود

نسربرتش برخرشیرد خرال ودود...

هست بیچون ار چه داد وصلها
راست گفتست آن شه شیرینزبران
()1914-1749/9
موالنا تناسب را در این می داند که ظاهر هر موجودی برای آن غایت و هدفی که
خلقشدهاست ،مناسب و سازگار باشد ،در این صورت است که آن موجود متناسب و در
نتیجه زیباست .به عنوان مثال؛ یک درخت زمانی متناسب است که تر و تازه و ثمردار باشد
نه این که فقح ظاهری راست قامت داشته باشد ،چراکه در این صورت موجودی نازیبا
است نه زیبا:
تربیتهرا میکنرم مرن دایررهوار
هرر کرجرا بیرنرم نرهرال میروهدار
هر کجا بینم درخت تلخ و خشک

میبُرم تا وارهد از پُشک مُشرک

خشرک گوید باغبان را کرای فترا

مر مرا چه میبرُری سر بریخرطرا؟

باغبان گوید خمش ای زشتخرو
خشک گوید راسترم من کرژ نیام
باغبران گرویرد اگرر مرسرعرودیری

بس نباشد خشکی تو جرررم تررو
تو چررا بریجرم مریبررّی پیام
کاشکری کژ بودیری ترر برودیری

انردر آب زنردگری آغشرترهای
جرراذب آب حریراتی گرشرتررهای
()1643-1641 /1
همچنین موالنا تناسب را معادل با سودمندی میداند و بههیچ عنوان این مفهوم را به معنی
رعایت تناسبات عددی و ریاضی در ظاهر موجودات تبییننکردهاست ،بلکه از نظر او یک
موجود زمانی زیبا و متناسباست که سودمند و مفید باشد در این حالت ،هرقدر آفریدهای
از هدف و غایت آفرینش خود دورباشد به همان اندازه نامتناسب و نازیبا خواهدشد .در این
رابطه میتوان به یکی از تعاریف سقراط از زیبایی ،که مفیدبودن و سودمندیاست
اشارهنمود .وی میگوید:
این که تنی برای دویدن زیبا است و تن دیگری برای کشتیگرفتن ،یا یک کشتی برای باربری و
دیگری برای جنگ زیباست...همۀ اینها در صورتی برای ما زیباست که سودمند باشند .به بیان دیگر
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هر یک از آنها را با توجه به این که طبیعتش چگونه است و چگونه ساخته شده و چهوقت برای
کدام منظور سودمند است زیبا میشمریم و چیزی را که به هیچ کار نیاید ،زشت میشمریم.
(افالطون،ج)667 :1،1781

در دیدگاه افالطون بین زیبایی با سودمندی نیز ارتباط وجوددارد« ،افالطون سومندی و
تناسب را از جمله معیارهایی میداند که برای تشخید و تعریف زیبایی ضرورت دارد و
چیزی را زیبا میداند که به هماهنگی روح و جسم کمک کند ،او میگوید زیبا آن
چیزیاست که مفیدباشد و هرچه زیانآور است ،زشت است(».هگل.)17: 1767 ،
.1-2زيبايیشناسی براسا

معنای وق

ذو که در زیباییشناسی عمومای به استعداد با قابلیت درك ویژگیهای زیباییشناختی – بهویژه
زیبایی -اشیا اطال می شود در اندیشۀ زیباییشناختی قرن هیجدهم اهمیت تمام داشت ،اما در حال
حاضر اهمیت پیشین خود را از دستداده است .در ادبیات کنونی زیباییشناسی ،ذو مفهوم
گستردهای است که از آن لحا کردن وجه زیبایی شناختی یک پدیده را مراد میکنند .نخستین
نویسندگانی کره بره ایرن موضروع پررداخترنرد ،نظریر شافتسربری( )Shaftesburyو هراچسرن
( ،)Hutchesonبر این باور بودند که قضاوت زیباییشناختی به «حسی درونی» نزدیک به وجدان
اخالقی فرد متّکیاست .کسانی که ذو را شکلی از ادراك یا شهود زیباییشناختی قلمداد میکنند
عمدتای میپهیرند که ذو قسمی احساا درونی است که به کمک آن زیبایی یا شکوه و متعالیبودن
یک پدیده و صفاتی از این دست را میتوان تشخیدداد و وجه بارز آن احساا رضایت و
التهاذیاست که به فرد دست میدهد .زیبایی به معنای «لهت» نیز ریشه در یونانباستان و فلسفۀ
اپیکوریان دارد« .اپیکوریان زیبای را امری لهت بخش تعریف میکردند(».بلخاری )99 :1783،چنان
که اپیکور( )Epicureمیگفت« :هر موجودی در جستوجوی لهتاست و نیکبختی در لهت
است( .کاپلستون ،ج.)963 :1768 ،1

در مورد بحث لهت در زیبایی نظریههای بسیاری نقلشدهاست و عدهای از
زیباییشناسان «لهت» را در تعریف خود از زیبایی گنجاندهاند ،از جمله آنان
ویلیاماهلاورنی است ،تعریفی از زیبایی مطرحکرد« :زیبایی چیزی است که بهذات
لهتبخش باشد ،یا با صورتبندی متفاوتی ،زیبایی چیزی است که موجب لهت ذهن
میشود و عشق برمیانگیزد(».تولستوی« )714: 1791،نیچه امر زیبا را به چیزی که موجب
خشنودی و رضایت میشود ،تعریفمیکند( ».کوکلماا)81 :1781،
دربارۀ رابطه لهت و زیبایی از دیدگاه فیلسوفان اسالمی باید گفت وقتی زیبایی مورد
ادراك واقع شود ،لهت حاصل میشود .به تعبیر دیگر ،لهت یا دستکم قسمی از لهت
نتیجه ادراك زیبایی است و هر قدر زیبایی شدید و ادراك زیبا قوی باشد ،به همان اندازه
لهت هم شدید و قوی خواهد بود؛ از اینرو چون خداوند زیبای مطلق است و ذات خود را
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به نحو اتمّ و اکمل درك میکند ،بیشترین ابتهاج و سرور را دارد .بنا به گفتۀ صدر
المت لهین« ،الحقّ تعالی اجلُ مبتهج بِهاته النّه مُدرِكَ لِهاته عَلی ما هُو عَلیه مِن الجَمال و
البَهاءِ وَ هُو مَبداء کُلّ جَمالٍ وَ زینه وَ بَهاء( ».شیرازی)191 :1767،
موالنا مفهوم لهت با الفا «خوشی»« ،ذو » و «لهت» بهکار بردهاست ،و به دو معنی از
لهت ظاهری و باطنی قائلاست .او لهت را به معنی حس خوشایند و مطلوبی که از معانی
چیزی حاصلشدهباشد ،تعریف میکند .ویلیام اهل اورنی مینویسد« :برخی از اعمال «بدون
تردید و بهذات» زیبا و درست است .آن اعمال بهذات زیبا است ،بنابراین در کنه ذات خود
به رؤیت باطنی ما لهت میبخشد(».تولستوی )779: 1791،ابیات زیر از داستان «فریفتن
روستایی شهری را» برگرفته شده ،که در آن موالنا لهت به وجودآمده را در کمال انسان یا
آن شیء میداند:
بعد از آن جان کو جمال سیرت است
اول هر میوه جز صورت کی است
بعد از او جان کو جمال سیرت است
اول هر آدمی خود صرورت اسرت
( )978-913 /7
سهروردی نیز تعریفی مشابه از لهت دارد ،لهت را «رسیدن به امری مالیم و سازگار با
طبیعت چیزی با ادراك لهت برنده به وصول به آن امر مالیم» میداند( .سهروردی ج،1
 ) 119: 1739یعنی وقتی طبیعت و معنای چیزی مالیم با طبیعت آدمی باشد ،آن چیز برایش
لهتبخش است؛ بنابراین به نظر مولوی لهت معنای نهان در چیزها است و همین امر انگیرۀ
آدمی برای کسب هر چیز است .درواقع باعث و انگیزۀ افراد برای حرکت و تال در
رسیدن به امور و چیزهای مختلف در همین ذو و لهت پنهان و بیصورت موجود در
معنای آنهاست .موالنا این مضمون را در حکایت «دژ هو ربا یا قلعۀ ذات الصور»
بیاننمودهاست:
ذو بررریصرررورت کشررریدت ای رَوی
صورت شهرری که آنجرا مریروی
کرره خوشرری غیررر مکانسررت و زمرران

پرس به معرنری میروی ترا المرکران
ج

صررورت یرراری که سروی او شروی
پس به معنی سوی بیصورت شردی

از بررای مونررسرریا

مرریروی

گررچررره زان مقصرررود غافررل آمررردی
()7399-7391/6

این صورت گاهی غیرمادی است و گاهی مادی و ظاهری ،موالنا فریفتهشدن به
لهتهای مادی و جسمانی را سبب نابودی و زوال انسان میداند .چنانکه دربارۀ
حضرتآدم (ع) میگوید:
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یررک قرردم زد آدم انرردر ذو نفررس شررد فرررا صرردر جنررت طررو نفررس
()19/1
موالنا در داستان «انداختن مصطفی علیهالسّالم خود را از کوه حرا ،»...لهتهایی مانند
کسب علوم و دانش های ظاهری را که عاری از شناخت حقیقی و حاصل نفسانیات و عقل
جزوی باشد ،دروغین و ناپایدار میداند و تنها لهتهایی را اصیل میداند که حاصل
دریافت عقلتعالییافته انسان باشد:
علرررم جویررری از کتررربهررا ای فسرررروا ذو جرررویی ترررو ز حلررروا ای فسررروا...
انبیررراء زان زیررن خوشررری بیررررون شدنرررد

کررره سرشرررته در خوشررری حررررق برودنررررد

زان که جان شان آن خوشی را دیده برود

ایررن خوشرریهررا پرریششرران بررازی نمررود
()7984-7938/9

به نظر موالنا هرچیزی که برای آدمی لهتبخش و مطبوع باشد ،او را به سمت خود
میکشد و از آنجا که افراد مراتب مختلفی دارند ،برای هر شخد متناسب مرتبۀ معرفتی او
چیزی لهتبخش خواهد بود و به آن گرایش خواهدداشت که بر اثر مؤانست با آن شبیه
آن میشود درغیراین صورت اگر متناسب با مرتبه وجودی او نباشد از آن میرمد و چهبسا
افرادی که از ارز و مقام حقیقی خود آگاه نیستند ،از این رو موالنا در داستان «آن پادشاه
جهود که نصرانیان میکشت از بهر تعصب» به آدمی ت کید میکند که مبادا به سبب
نداشتن آگاهی و معرفت صحیح از خود اسیر لهتهای کاذب حاصل از ظواهر زیبا و
زیبایی دروغین شوید:
ذو جرزو از کرل خرود براشد ببیرن
ذو جنس از جنس خود باشد یقین
یرا مرگرر آن قرابرل جرنرسری بررود

چون بردو پیروسرت جنرس او شرود

همچو آب و نان که جنرس ما نبرود

گشررت جرنرس مرا و انردر ما فرزود

ور ز غریرر جرنرس براشرد ذو مررا

آن مرگرر مراننررد باشررد جنررس را

آن کره ماننرد اسرت براشرد عراریرت

عراریررت براقرری نمررانررد عاقبرت

مرررغ را گرر ذو آیررد از صرفریررر

چون که جنس خود نیابرد شد نفریرر

ترشرنرره را گرر ذو آیررد از سرراب
مفلسان هم خو شروند از زَرِّ قرلب

چون رسد در وی گریرزد جروید آب
لیرک آن رسروا شررود در دارِ ضَررب

تررا زر انرردودیررت از ره نرفرکرنررد!

ترا خریرال کرژ تررررا چرَره نرفرکررنرررد!
()884-848/1
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برآورده شدن و افراط در لهتهای کاذب ،حاصلی جز رنج و خسران در پی ندارد؛
«اگر آدمی در جهت حیات معنوی حرکت نکند ،هرکاری که انجام دهد ،هیچ حاصلی جز
زیان به بارنمیآورد .طبع آدمی وقتی او را به سعادت میرساند که مطابق با مصلحت
حقیقی او حرکت کند ،نه در جهت امیال شهوانی(».زمانی)188: 1747،
بر نیارد همچو شوره ریع و کشرت
هرچه ذو طبع باشد چون گهشت
جرز پرشریمررانری نبراشرد ریررع او

جرز خسرارت پریرش نرارد بریررع او

آن میرسّرر نربرود انردر عرراقربررت

نرام او برراشرد مرعرسرّر عراقربرررت

عراقبرت بنرگرر جرمرال ایرن و آن
ترو مرعرسرررّ از مریرسرّرر برراز دان
()984-986 /1
بنابر آنچه گفته شد ،لهت حقیقی امری درونی و باطنی است نه امری بیرونی و
ظاهری .لهت قسمی احساا درونی است ،وجه بارز آن احساا رضایت و التهاذی است
که به فرد دست میدهد .گاه از ذو به عنوان احساا یا عاطفۀ زیباییشناختی یاد میشود،
چنانکه «کالیو بل» اظهارداشتهاست« :نقطۀ آغاز همۀ نظامهای زیباییشناختی باید تجربۀ
شخصی احساا خاص باشد(».عالیی )111 :1783،انسان در راه رسیدن به لهت حقیقی،
باید در جهت حیات معنوی حرکت کند نه در جهت امیال نفسانی ،به بیان دیگر به پرور
درون و جان خود بپردازد نه به بیرون و ظاهر خود .تا از مادیات و تعلقات بیرون نیاید به
خوشی حقیقی نخواهد رسید .موالنا در داستان «دیدن خوارزمشاه رحمهاهلل در سیران در
موکب خود اسپی بس نادر» به این موضوع میپردازد ،راه لهتجویی به حاالت و احساا
درونی انسان بستگیدارد ،تا درون آباد نباشد کاخهای مجلّل و باغهای مصفا برای آدمی به
زندان و شکنجهگاه تبدیل میشود:
ابلهری دان جسترن قصرر و حصرون
راه لرهت از درون دان نره از بررون
وآن دگر در باغ ،تر و بیمراد...
آن یکی در کنج مسجد مست و شاد
()7911-7911/6
علی رغم عقاید و تصور عموم مردم ،موالنا معتقد است لهت حقیقی در غم و اندوه
نهفته ،نه در خوشی و راحتی:
آب حیوان را به ظلمت بردهاند()1983/6
ذو در غمهاست پی گم کردهاند
موالنا در ابیات زیر بیان میدارد که رسیدن به لهت حقیقی را در ترك لهات مادی و
حسی است ،تركکنندۀ لهات مادی ،همواره لهت های معنوی را به سوی خود جهب
میکند:
گرر نرگرشرتری آخررر او مرحرو از مرنری
اخرتریراری را نربررودی چراشرنرری
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در جهان گر لقمه و گر شربت است

لررهت او فرررع مررحررو لررهت اسرررت

لرهتری برررود او و لررهتگریررر شرررد
گرر چره از لرهات بریت ثریرر شرد
()919-919/9
مبدأ و اصل تمام لهتهای حقیقی در جان و روح انسان قرار دارد و لهت جسمانی تا
زمانی مطلوب و خوشایند است که توأم با لهت روحانی باشد .انسان هرچه به معنویات و
عقل کشفی نزدیک باشد از لهت بسیاری برخوردار خواهد بود و زیبایی بیشتری نیز
دركخواهدکرد و هر چه از این مرتبه دورتر باشد به همان نسبت درك کمتری از زیبایی
خواهدداشت .همستر هویس( )Hamster Hawsدر این باره میگوید:
زیبایی آن است که بزرگترین لهت را به ما ارزانی میدارد و آنچه بزرگ ترین لهت را به ما نثار
میکند ،چیزی است که تصورات بسیاری را در کوتاهترین مدت ممکن به ما میبخشد ،لهتی که از
زیبایی بهدست میآید ،عالیترین معرفتیاست که انسان قادر به تحصیل آن است .لهت عالمت
مشخد زیباییاست ،زیبایی کاالیی خواستنیاست اما همۀ افراد بشر ،یکسان نسبت به آن حساسیت
ندارند( ...تولستوی)99: 1791،

انسانهای کامل و اولیای الهی که از عقل و نفس انسانی فراتر رفتهاند و با ذو و لهت
حقایق الهی را چشیدهاند و به اصل و حقیقت لهت رسیدهاند؛ بنابرین انسانها میتوانند با
پیروی از اولیای الهی و انسانهای کامل و با پرهیز از عقل جزوی ،به درك لهت نائل
شوند؛ چنانکه موالنا در داستان «فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع» در دفتر دوم،
از زبان صاحب بهیمه میگوید:
گفت آن را جمله مریگفتنرد خرو

مررر مرررا هررم ذو آمررد گرفرترنررررش...

عکررس ذو آن جمررراعت مررریزدی

وین دلرم ز آن عکرس ذوقری مریشرردی

عکس چندان بایرد از یراران خَررو

که شوی از بحرر بری عکررس آبکرش...

طمع لروت و طمرع آن ذو و سرماع

مرررررانع آمرررررد عقرررررل او را ز اطرررررالع
()931-961/1

.4-2زيبايی شناسی براسا

معنای کمال

در تفکر اندیشهمندان و فالسفۀ مسلمان ،جمال و زیبایی همواره مالزم با کمال است،
چراکه «ه ر کمالی مستلزم جمال است و بین آن ها رابطۀ بسیار قوی است و نباید جمال را
از کمال منفک کرد .از طرفی کمال خود زیباست ،خواه کمال نفسانی باشد خواه
فضیلت باشد که فضیلت کمال و جمال نفس است ،یا زیبایی و جمال محسوا باشد که
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آن هم زیباست .بنابراین زیبایی ذاتای با کمال ارتباط دارد(».اعوانی )711 :1739 ،از دیدگاه
فارابی «سرچشمۀ زیبایی خداوند است که با زیبایی خود انسان و این جهان را
خلقکردهاست .خداوند کاملترین وجوداست و خیر و نیکی و زیبایی از اوست».
(بهرامی)173 :1749 ،
افالطون در این خصوص میگوید« :خداوند میخواست موجودات هرچه بیشتر به
کمال برسند و کمال آنها در این بود که به کاملترین موجود شبیه بشوند و چون کاملتر
از خود وجود نداشت ،پس خواست او این بود که همه اشیا را شبیه خود سازد».
(دورانت ،ج)187 :1،1739
موالنا جمال و زیبایی را قرین و مرتبهای از کمال میداند .به گفتۀ سهروردی« ،از
نامهای حسن یکی جمال است و یکی کمال»(سهروردی،ج)189: 1739 ،7؛ ازاینرو نباید
جمال را از کمال منفک کرد .از دیدگاه فارابی «خداوند کاملترین و زیباترین وجود
است .خداوند که سرچشمه زیبایی است و بیشترین کماالت از آن اوست ،زیباترین
موجود است و به خود علم دارد و بیشترین لهت را میبرد .از طرف دیگر زیبایی
خداوند ذاتی است و زیبایی در ذات خدوند است(».بهرامی .)173 :1749،موالنا نیز تجلی
نهایت کمال و جمال در وجود الهی میداند:
در کژی ما بیحدیم و در ضالل()1911/1
بیحدی تو در کمال و درجمال
موالنا همۀ مخلوقات الهی را زیبا میداند که هریک از آنها برای هدفی و غایتی
آفریدهشدهاند که چیزی جدا از جسم زیبا است و آن زیباییها ،انسان را به سوی زیبایی
برین که در نزد خداوند است هدایت میکند .به عقیدۀ او تمام حرکات و شور و اشتیا
عاشقانۀ موجودات عالم در رسیدن به کمال و اتّصال با کمال مطلق است .از نظر کریستین
وولف (« ،)Christian Wolffوجود کاملترین و منظمترین جهان ممکن ،علت خاصی
دارد ،علت وجود این جهان کامل ،منعکسکردن کمال بیحد خداونداست .علت وجود
موجودات حساا و مدرك مانند انسان این است که بتوانند کمال خداوند را ،که در جهان
خلقت تبلوریافتهاست ،دركکنند و آن را تحسیننمایند .او در اثری به نام «اندیشههای
عقالنی در باب غایات امور طبیعی» میگوید «هدف نهایی جهان این است که کمال
خداوند را به واسطۀ آن دریابیم ) Wolff, 1726:6 (»...موالنا در این ابیات بیانمی کند که
« پیدایش جهان و ظهور ذرات و کائنات نتیجۀ عشق خداوند است؛ گرد افالك از عشق
الهی است اگر عشق نبود جهان منجمد و افسرده می شد .این عشق الهیاست که جماد را از
مرتبۀ خود به مرتبۀ نباتی به کمال میرساند .پس تکامل جهان بر مبنای حرکت حبّی
موجودات است؛ همۀ موجودات عاشقانه به سوی حضرت حق می روند(».زمانی:1741،
)1196
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دور گردونها ز مروج عشرق دان

گر نبودی عشق بفسرردی جرهران

کی جمادی محو گشتی در نبات؟

کی فردای روح گرشتری نامریرات؟

روح کری گشتری فردای آن دمری

کز نسیمش حامله شرد مرریمری؟

هر یکی بر جا تُرُنجیدی چرو یرخ

کی بُدی پَرّان و جویان چون ملخ

ذره ذره عرراشرقرران آن کرمررال

می شتابد در علو همچرون نهرال

تنقیه ترن میکنرند از برهررِ جران
سبرح هلل هرسرت اِشرتررابرشرران
()7894-7899/9
چنان که ابنسینا نیز «آرمان جویی انسان را حرکت عشق به سوی جمال می داند و از
نظر او جمال همان کمال است(».الهوری )91 :1799،انسان با پرداختن به امور زیبا و
محاسن اخالقی ،سبب کمال جان حیوانی به جان ربانی و زیبا شدن آن می شود.
در تفکر موالنا مرتبۀ کمال ،باالترین درجۀ زیبایی است ،زیرا به نوعی شامل تمامی
مراتب زیبایی همچون خیر و سودمندی ،تناسب و لهت است .از نظر الیبنیتس()Leibniz
لهت از ادراك کمال ناشی می شود .او در رسالۀ «درباره خرد» میگوید« :لهت،
احسااکردن کمال یا فضیلت است ،چه در خود ما و چه در چیزی دیگر؛ چراکه کمال
چیزهای دیگر نیز دلپهیر است ،چیزهایی همچون تفاهم ،شجاعت و علیالخصوص زیبایی
در انسانی دیگر ،در یک حیوان و حتی در مصنوعی بیجان مانند یک نقاشی [ ]...و این
ازآنرو است که تصویر چنین کمالی که بر ما منطبعشدهاست باعثمیشود که این کمال
در درون ما القا شده ،برانگیخته گردد)Leibniz ,2000:234 ( ».
به عقیدۀ موالنا در موجودات هستی این جان و روح انسان است که در نهایت جمال
و کمال الهی قرار دارد و نزدیکترین مخلو به کمال و جمال الهی است:
مصطفی گویان ارحنا یا بالل()1486/1
جان کمال است و ندای او کمال
انسان در راه رسیدن به مرتبۀ کمال معنوی ،کمال و جمال ظاهری یعنی هنر ،علم،
قدرت ،جسم زیبا ،لهت های مادی و غیره را ،سبب زوال و هالکت خود می داند .موالنا
در داستان « آن حکیم که دید طاووسی را که پر زیبای خود را میکند به منقار و
میانداخت و تن خود را کَل و زشت میکرد ،»...عقیده دارد که زیباییها و هنرهای دنیا،
همچون پرهای طاووا عدو جان هستند .در این حکایت «طاووا» کنایه از عارفان باهلل و
ژرفاندیشان وارسطه ای که دل از ظواهر دنیا شستهاند تا روح و درون خود را پاكدارند.
در اینصورت به اسرار و باطن همه چیز پی می برند؛ از اینرو هیچ التفاتی به امور دنیوی و
زیبایی های آن ندارند و طال و خاك در نظر ایشان یکی است:
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پرس هرنرر آمرد هرالکرت خرام را

کررز پررری دانرررره نربریرنرررد دام را....

لیک بر من پررّ زیبرا دشمنریسرت

چونکه از جلوهگری صبریم نیست...

همچو طفلم یا چو مست اندر فتن

نیست الیرق تیررغ انردر دسررت مررن...

چون ندارم عقرل ترابران و صرالح

پررس چررا در چرراه ننرردازم سررالح

در چره انردازم کنرون تیرغ و مجرن

کین سالح خصم من خواهرد شردن...

رغم ایرن نفرس و قبیحرهخروی را
تا شود کم این جمال و ایرن کمرال

که نپرروشرد رو ،خررراشرررم روی را
چرون نمرانرد رو کرم افرترم در وبرال
()667-698/9

.1نتيجهگيری
از فلسفۀیونان تا زمان باومگارتن با تعدد و تنوّع معنای فراوانی از زیباییشناسی روبهرو
هستیم ،که بهسختی میتوان گاه شماری از تنوّعات معنایی زیباییشناسی مدوّنکرد؛
همچنین زیبایی طبعای زیر بار قواعد و مقررات ثابت نمیرود .بنابراین زیبایی و زیباییشناسی
ابعاد گوناگون دارد که طیف گسترهای از معانی مادی (ظاهری) و معنوی را دربر میگیرد.
در نگاه مولوی ،کل هستی جلوه و نمودی از هستی اوست .خداوند در جهان ،تجلیات
گوناگونی دارد .مولوی تمام اجزای آفرینش را نمودی از جلوههای بیهمتای خداوند
مییابد؛ از این رو ،در نظر مولوی ،هستی آیینهای است که خداوند دائمای در آن جلوهگری
میکند .او تمامی اجزای هستی را مملو از زیبایی میداند و چون اصل وجود و هستی تمام
مخلوقات از خداوند است در ذات آنها تناسب و نظم وجود دارد و در آفریدههای
خداوند کژی و عدم تناسب نیست؛ همۀ موجودات را متعادل آفریدهاست و درنتیجه همۀ
آنها زیبا هستند.
به عقیدۀ موالنا این که انسانها گاه موجودات طبیعت را نامتناسب میدانند به این علت
است که چشم ظاهربین و عقلجزوی آنها قدرت دریافت آن را ندارد و اسیر عقل علم-
اندیش و محاسب خود است و از عقل کشفی و کلاندیش خود غافلاست ،اگر آدمی
بتواند از انانیّت و خودبینی دور شود ،به «من» ملکوتی و مثالی خود نزدیک تر میشود ،در
اینصورت به واسطۀ آن ،خداوند متعال بینشی حقیقتشناا به وی عطا می فرماید ،بر اثر
این موهبیت الهی وی قادر خواهد بود که تناسب و زیبایی را در تمام موجودات درك کند
و از طرف دیگر موالنا تناسب را معادل با سودمندی میداند و بههیچعنوان تناسب را به
معنی رعایت تناسبات عددی و ریاضی در ظاهر موجودات نمیداند ،بلکه از نظر او یک
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موجود زمانی زیبا و متناسب است که سود مند و مفید باشد در این حالت ،هرقدر آفریدهای
از هدف و غایت آفرینش خود دور باشد ،به همان اندازه نامتناسب و نازیبا خواهد شد.
در خصوص زیباییشناسی براساا لهت ،موالنا به دو معنی از لهت ظاهری و باطنی قائل
است .او لهت را به معنی حس خوشایند و مطلوبی که از معانی چیزی حاصلشدهباشد،
تعریف میکند .موالنا فریفتهشدن به لهت های مادی و جسمانی را سبب نابودی و زوال
انسان می داند ،لهت هایی مانند کسب علوم و دانش های ظاهری را که عاری از شناخت
حقیقی و حاصل نفسانیات و عقل جزوی باشد را دروغین و ناپایدار می داند و تنها
لهت هایی را اصیل می داند که حاصل دریافت عقل تعالی یافته انسان باشد .براین اساا
لهت حقیقی امری درونی و باطنی است نه امری بیرونی و ظاهری و انسان در راه رسیدن به
لهت حقیقی؛ باید در جهت حیات معنوی حرکت کند نه در جهت امیال نفسانی و به
پرور درون و جان خود بپردازد ،تا به خوشی حقیقی برسد.
در خصوص زیباییشناسی براساا کمال ،موالنا جمال و زیبایی را قرین و مرتبهای از
کمال می داند و تجلّی نهایت کمال و جمال را در وجود الهی میداند .وی همۀ مخلوقات
زیبای الهی که هر یک از آن ها برای هدفی و غایتی آفریدهشدهاند و آن زیباییها ،انسان
را به سوی زیبایی برین که در نزد خداوند است هدایت می کند .به عقیدۀ او تمام حرکات
و شور و اشتیا عاشقانۀ موجودات عالم در رسیدن به کمال و اتصال با کمال مطلق است.
بدینترتیب موالنا کمال موجودات را در رسیدن آن به اصل و حقیقت وجودی خود
میداند و هر قدر که به آن مرتبه نزدیک باشد کامل و زیبا است .بنابراین انسان به هر اندازه
که از مرحلۀ نفس و عقل جزئی دور شود به مرتبۀ عقل و جان الهی نزدیک می شود و از
کمال حقیقی بیشتری بهره خواهد برد .در تفکر موالنا مرتبۀ کمال باالترین درجۀ زیبایی
است ،زیرا به نوعی شامل تمامی مراتب زیبایی هم چون خیر و سودمندی ،تناسب و لهت
است.
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