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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 in-

depth 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 over-

tangible 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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 1744زمستانو  پاییز، هشتمو  سی، شمارۀ همنوزدسال 
 یمعنویمثنو در یشناسيیبايز ميمفاه یبررس
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 2کامران پاشايی                                                                       
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  چکيده

کی از مباحث مهم و بنیادین در ادبیات ملل است، از این رو بررسی این موضوع در آثار شناسی یزیبایی
شناختی در این خصوص ضرورت دارد. های زیباییفارسی و با استناد به دیگر نظریهاصیل ادبیات

توان به منظور شناخت های ادب و عرفان فارسی است که میترین گنجینهمعنوی، یکی از برجستهمثنوی
شناسی ترین مبانی زیباییاستناد کرد. در این اثر ارزشمند، مهم و مفهوم و کارکرد زیبایی، به آن توجه

، شناسی براساا تناسبساختی زیباییاست. مسئلۀ مورد پژوهش، بررسی مفاهیم ژرفشدهعرفانی تبیین
از منظر موالنا، اصل وجود تمام « اسب و هارمونیتن»در مثنوی معنوی است. در مفهوم کمال، ذو  و لهت 

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 

نیز، موالنا به دو معنی از لهت ظاهری و باطنی « لهت»در مفهوم  اند.شدهموجودات متعادل و سازوار آفریده 
کند میباشد، تعریفشدهقائل است. او لهت را به معنی حس خوشایند و مطلوبی که از معانی چیزی حاصل

النا ، مو«کمال»یافته انسان باشد. در مفهوم تعالی داند که حاصل دریافت عقلهایی را اصیل میو تنها لهت
ای از کمال می داند. او کمال موجودات را در رسیدن آن به اصل و حقیقت وجودی زیبایی را قرین و مرتبه

 –توصیفی رو  انجام این تحقیق، خود می داند و هر قدر که به آن مرتبه نزدیک باشد کامل و زیباست. 
 است. ایرو  گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهتحلیلی و 
 .یساختژرف کمال، لهت، و ذو  تناسب، ،یشناسییبایز: یديلک یهاواژه
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  مقدّمه. 3

 عرفان و حوزۀ فلسفه در دیرباز از که است مفاهیمی دشوارترین و ترینمهم از زیبایی 

است و شناخت چیستی و چگونگی دریافت و درك آن در شده واقع مطالعه و توجه مورد
ها و مکاتب مختلف های آن ها در دورهخصهگیری آفرینش های ادبی و هنری و مششکل

ویژه، تاریخچۀ مدون و  جایگاه از شناسیزیبایی علم کهحالینقش مهمی داشته است. در
 ۀحوز در که رسدمی نظربه چنین است، برخوردار غربۀ فلسف سیر تحولی مشخصی در

 هنر و باییزی آن مطالعاتی مورد که منسجم نظری دستگاه یک اسالمی عرفان و فلسفه

شود، در  شناسی معرفی میآنچه در غرب تحت عنوان زیبایی .است نداشته وجود باشد
حقیقت، آنچه حکما و عرفای اسالمی در باب اسالمی نمونه و مصداقی ندارد. درتمدن 

ها و بینی خاص آناند، مبتنی بر مفاهیم و مبانی معرفتی و جهانزیبایی مطرح کرده
ون و ارکان حیات بشری بوده که آثار هنری تجلی و ظهور خالقانه آن ئگیرندۀ کلیه شدربر

به عبارت دیگر، در حکمت و عرفان اسالمی  ؛های فردی و اجتماعی استدر بستر فعالیت
بحث از زیبایی، بحث از »که در عرفان تر جنبۀ وجود شناسی داشته، تاآنجازیبایی بیش

گاه[ زیبایی ظهور وجود و حقیقت وجود و موجودات است... ]زیرا در این نظر
 .(9: 1781پازوکی،«).است
توان برای شناخت متون ادبی و عرفانی که می ترینترین و شگرفیکی از برجسته    

 که آن جا از تاریخ گسترۀ در اثر معنوی است. اینکرد، مثنویحقیقت زیبایی به آن رجوع

 و تعلیمی جنبۀ از شده است. جدای واقع و تحلیل نقد مورد همواره، است عظیم شاهکاری
داشت که موالنا بود، اما باید در نظرغافل نمی توان های دیگر آن جنبه از مثنوی، عرفانی
نشده است. عرفان او طریقتی اسالمی شناختهپرداز در عرفانوجه به عنوان نظریهبه هیچ

رونی سالک از وجود عملی است نه عرفانی نظری. آنچه در نزد وی اصالت دارد، تجربۀ د
 و زیبایی است و مهم ترین شکل بیان این تجربه و معرفت قصه و تمثیل است.

 لهئبيان مس.شرح و 3-3
شناسی در آثار زیبا و اصیل ادبیات فارسی و ت مل دربارۀ مبحث زیبایی و زیبایی    

یز باید به شناسی غربی بسیار اهمیت دارد. قبل از هر چهای زیباییمقایسۀ آن با  نظریه
شناسی در جهان غرب و شر  آگاهی و دانش کافی چگونگی و تفاوت مبانی زیبایی

شناسی در هنرمندان به هستی و هنر و رو  زیباییداشت، چراکه حتی در جهان غرب نگاه
است. صنعتی باهم متفاوت مسیحیت )وسطی( و دوران انقالب باستان، دوراندوران یونان

دارند، با این تفاوت که باستان نظرها به فلسفۀ هنر در دورانتمامی آنهرچند که به نوعی 
داشت که در دند. باید توجهدامیهای آن را معیار قراردر هر دوره یکی از ویژگی
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رغم تمام ایرانی، علی کهن مشر  زمین و از جمله هنرشناسی هنرهای زیباییداوری
ر و هنر اصیل شر  و غرب در بحث هنر و زیبایی هایی که بین تفکها و مشابهتاقتراب
شناسی نوین غربی سنجید. برای بررسی شرقی را با زیبایی توان هنردارد، نمیوجود
شناسی برآمده از مبانی اسالمی، باید مالکی از زیبایی –شناسی آثار ادبی ایرانی زیبایی

 فکری و فلسفی شرقی و ایرانی داشت.

آثار معیاری برای تعیین کیفیت یک اثر هنری زیبا و استخراج  ءموالنا جز مثنوی   
معنوی تنها یک اثر تعلیمی و غنایی  . مثنویاستاز زیبایی یک اثر هنری  یتعریف صحیح
؛ ای است سرشار از لطایف معنویاست گرم و گیرا از ذو  و حال، و گنجینهنیست، کانونی

می رود و فارسی نیز به شماری منظوم زبانترین آثار حکمی و فلسفچنین یکی از کاملهم
 فلسفی را دارد. شناسیقابلیت بررسی در زمینۀ فلسفۀ هنر و زیبایی

 پژوهش ةپيشين.3-2
 حقیقت هایکتاب جمله از است؛گرفتهصورت پژوهش چندین شناسیزیبایی زمینۀ در

تو کروچه، ( از بند1789) شناسیکلیات زیباییاحمدی،  بابک از (1781) و زیبایی
( از علینقی وزیری، معنی زیبایی از اریک نیوتن، 1767) طبیعت و هنر در شناسیزیبایی
 هربرت از (1734) شناختیزیبایی بعدزایس،  آونر ( از1767) فلسفه –شناسی هنر  زیبایی

معنوی  شناسی در مثنوینمونۀ مطالعاتی که به تحقیق و تبیین فلسفه و زیبایی .مارکوزه
توان به این موارد اشاره کرد: باشند، بسیار معدودند که از آن جمله میشدهختهپردا
از شهرام « معنویمقدماتی دربارۀ مبادی عرفانی هنر و زیبایی در اسالم با اشاره به مثنوی»

معنوی ارکان عرفانی، زیبایی و هنر در (، در این مقاله با استناد به مثنوی1781پازوکی )پاییز 
عکس مهرویان، خیال »است. شدهسالم بیان و به دو هنر متفاوت شعر و نقاشی اشارها عالم

(، در این کتاب مفهوم و ماهیت خیال در گسترۀ حکمت و 1783از حسن بلخاری)« عارفان
شناختی، موالنا در سه ساحت معرفت یاسالمی و به طور خاص در آثار و آرافلسفۀ
 هایچنین کتاباست. همحق مورد مطالعه قرار گرفتهایتکوینی اولیشناختی و والیتکیهان

است. رسیده چاپ به و گرفتهانجام معنوی مثنوی مورد نیز در زیادی تحقیقات ارزشمند و
معنوی بررسی مفاهیم زیبایی شناسی مثنوی تحت عنوانتحقیق مستقلی در این خصوص  اما

 است.نگرفتهصورتبراساا نظریات ژرف ساختی 
 
   پژوهشهدف  .3-1
 ی، آراهای عارفانه و عاشقانۀ موالنار داریم با توجه به نگنظردردر این پژوهش     

های تر جنبهدهیم تا منجر به درك و شناخت بیشقرار شناسانۀ او را مورد مطالعهزیبایی
 زیبایی در مثنوی شود.  
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 پژوهشروش . 3-4
شد و گرفتهشناسی مورد مطالعۀ کامل قرارباییابتدا منابع مربوط به زیدر این نوشتار     

شناسان مدنظر شناسی از دیدگاه زیباییهای زیباییفهلّؤها و مپس از مطالعۀ مثنوی، شاخصه
شناسی در اندیشه و کالم موالنا با است زیباییشدهو سعی گردیدهاز داخل این اثر استخراج

معنوی به رو  با استناد به ابیات مثنوی «تناسب، سودمندی، لهت و کمال»تکیه بر مفهوم 
 شود.تحلیلی محتوایی انجام

 
 بحث و بررسی.2

 شناسی.معنا و تاريخچة زيبايی2-3
 است:کار رفتههای لغت در مفاهیم زیر بهدر فرهنگشناسی زیبایی
شناسی: علم زیبایی طبیعت و که زیباست. زیباییحالت و کیفیت آنچه یا آن»زیبایی:     
 (، ذیل واژه پورانصاف «)بایی هنر، شناخت زیبایی، علم الجمال و استتیک می باشد.زی

خطوط  ها و ترکیبآهنگی، شکلها، همشناخت قوانین تناسب، رنگ»شناسی: زیبایی    
 شناخت قوانین اصوات و مطالعۀ احساساتی از مشاهدۀ زیبایی به انسان دست و
 (همان«)دهد.می
است، تاریخ پیدایش ای نسبتای جدید و در عین حال بسیار کهنرشته»، شناسیزیبایی    

گردد، اما نخستین فیلسوفان یونانی در میاصطالح زیبایی شناسی به میانۀ قرن هجدهم باز
 (    19: 1788سوانه،«)بودند.ر کردهقرن پنجم پیش از میالد دربارۀ زیبایی ت مل و تدبّ

 aesthesisگردد به میدر زبان یونانی باز esthetique شناسیریشۀ اصطالح زیبایی    
تر، صفت طور دقیق)محسوا( و بهaistheto  )ادراك حسی، احساا و حساسیت( و نیز

aisthetikos  شناسی شناختی زیباییمی شود(. ریشۀ زبان)آنچه به وسیلۀ حواا ادراك
 گهارد.میثیر یش از هر چیز بر امر محسوا ت ب

کند، این رشته وگو میاست که دربارۀ زیبایی گفت ( دانشیEsthetique)شناسی یا استتیک یزیبای   
است، ولی باومگارتن شاگرد الیبنیتس، بودهاز زمان سقراط تا دو قرن پیش، با عناوین مختلفی مورد بحث
قدیم، ن رشته برگزید. این رشته پیش از یونانواژه استتیک را که سابقای به معنای نظریۀ حساسیت بود، برای ای

 ( 1: 1778)وزیری، .است... نزد فیلسوفان هندی و چینی نیز مورد توجه بوده
است که تاکنون چنان که باید مورد بررسی ایهای دشوار و معما گونهزیبایی از مقوله   

 گوید:است. تولستوی میشدهیف گوناگونی از آن ارائهنگرفته، و هر بار تعارعلمی قرار
که باومگارتن  1391است، بلکه از صد و پنجاه سال پیش تاکنون، از سال این کلمه نه فقح ناشناا 

نهاد تا حال که خروارها کتاب به دست دانشمندترین و متبحرترین مردان جهان، شناسی را بنیانزیبایی
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است و با هر پاسخ ماندهچیست؟، کامالی بیاست، این مس له که زیباییشدههشناسی نوشتدربارۀ زیبایی
 ( 11: 1791تولستوی،است. )شدهگفته، به راهی نو حلالجمال سخناثر جدیدی که از علم

    (114: 1761شریعتی «)رود.نمیزیبایی طبعای زیر بار قواعد و مقررات ثابت»چنین هم
 انسان درون در حقیقی روح تجلی و عواطف و حسااا برانگیختن شاعر هدف    

 .است آن اجزای یکایک زیبایی هماهنگی و پیوند حاصل نیز شعر کلی است. زیبایی
ساختی، اصل کلی ژرف و روساختی هایزیبایی جمله شعر از گوناگون اجزای هماهنگی
 دهد. میشناسی شعر را تشکیلزیبایی

 ها،ترکیب واژگان، آواها،) زبان از عبارت آن ختروسا بخش در شعر ساختاری واحدهای

 بخش است. خیالصور معنوی(و و درونی کناری، بیرونی،موسیقی موسیقی ) نحوی(، هایصورت

تشکیل اندیشه عاطفه، واحدهای شامل  است شعر درونۀ یا محتوا به مربوط آنچه یعنی ساختژرف
) .استمطرح شعر معنی عنوان تحت کالسیک تادبیا در آنچه یا پیام یا موضوع و عاطفه دهندۀ
 (  47: 1789صهبا،

های یکردی فلسفی دارد و فراتر از بحثشناسی رواین پژوهش، نسبت به زیبایی و زیبایی
دارد که شناسی ابعاد گوناگونزیبایی و زیبایی فرمی و صوری به آن می پردازد. مفهوم

انی مادی )ظاهری( و معنوی را ساختی از جمله معطیف گستره ای از معانی ژرف
گیرد. برای جلوگیری از تکرار در هر قسمت به دیدگاه هایی در آن خصوص میدربر
 است. شدهاشاره

 چند تعریف کلی از زیبایی شده است که عبارتند از:
تعریف زیبایی به تناسب)هارمونی( و سودمندی که بیش تر تعریف پیروان فیثاغوریان، -

 است. افالطون و ارسطو
 تر تعریف پیروان اپیکوریان است.تعریف زیبایی به لهت که بیش-
تر تعریف اندیشمندان اسالمی مثل سهروردی، تعریف زیبایی به کمال است که بیش-

های ها و دیدگاهدارد. در این خصوص به بررسی برخی از نگر فارابی و ... را دربر
لهت دربارۀ نسبت زیبایی به تناسب، سودمندی، پردازیم و دیدگاه موالنا را اندیشمندان می

 کرد.خواهیمو کمال را بررسی
 
 
 اسا  معنای تناسب )هارمونی( و سودمندیشناسی بر. زيبايی2-2

پردازان دربارۀ زیبایی، معتقدند که بحث در این باره را حکمای یونانی تقریبای همۀ نظریه
بحث در زیبایی »در این زمینه اعتقاد دارد: ( 1481-1889اند، ویل دورانت)کردهقدیم آغاز
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شناسی را حکمای سیمین دانشور نیز آغازگر مباحث زیبایی« کرد.را فیثاغورث باز
 داند: میستان یونان

دارد اصل نظام عالم و هماهنگی اولین اصل فلسفی که در فلسفۀ قدیم از نظر زیبایی شناسی ارز 
است... . فیثاغوریان اولین گشتههراکلیتوا بدان متوجه در این جهان مشحون از اضداد است که

کسانی هستند که به صورت واقعی و منطقی دربارۀ تناسب یعنی مهم ترین اصل زیبایی قدیم 
 (186: 1739)دانشور، اند.گفتهسخن

است، تعریف زیبایی به تناسب و دادهترین تعریفی که افالطون از زیبایی ارائهنزدیک»
است که هم نسبت به زیبایی محسوا و هم در مورد زیبایی فو  محسوا وناندازۀ موز

 «گرفت دیگری استداشت که هر دو وجود دارند و یکی رورود. وی یقینای قبولمیکاربه
 .(181: 1787،  1،جمددپور)

داده است چنان که ویل دورانت در این باره ارسطو نیز تناسب را مالك زیبایی قرار    
 د: می گوی

پاسخ ارسطو به مسئلۀ زیبایی، پاسخ نمونۀ یونانی است، زیبایی عبارت است از هماهنگی و تناسب 
ای باشد و خواه چیزی چنین امر زیبا خواه موجود زندهو نظم آلی اجزای در کل به هم پیوسته. هم

هم چنین باید حدی باشد و باشد، مرکب از اجزاء، ناچار باید بین اجزای آن نظم و ترتیبی وجود داشته
چنین نظم است. باشد، چون زیبایی و جمال شرطش داشتن اندازۀ معین و همن داشتهو اندازه ای معیّ

 ( 113: 1739)دورانت،
تر فیلسوفان مدرسی، نسبت به فیلسوفان چون بیشقدیس توماا آکویناا، هم     

 داشت. « تناسب»تری از کالسیک یونان، تصور گسترده
گرفتند، یعنی به صورت السیک یونان تناسب را در چارچوب فیثاغوری در نظر میفیلسوفان ک

کمی و ریاضی، بنابراین فقح می توانستند تناسب، به معنای دقیق کلمه، را در اشیاء مادی بیابند. 
برد. در این معنای موسّع، تناسب نسبت میان یک جزء با قدیس توماا مفهومی وسیع تری را به کار

یس توماا، تناسب عالوه بر نسبت های کمّی شامل شد. بر اساا دیدگاه قدّر دانسته میجزء دیگ
 شد.های کیفی نیز بود. تناسب، هم تناسبات عالم طبیعی و هم تناسبات عالم معنوی را شامل مینسبت

 ( 783: 1746)تاتارکیویچ،
 را جمال اصل اواست. نمودهبیان زیبایی زمینۀ در را هایینظر امام محمد غزالی نیز

است و  عالم آن زیبایی از ایجلوه است، متناسب که هرچیز دارد اعتقاد و داندمی تناسب
 بود: معتقد

مناسبتی است و عالم علوی عالم  –که آن را عالم ارواح گویند  –گوهر آدمی را با عالم علوی 
دگاری است از حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است و هرچه متناسب است نمو
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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 
 (96: 1783)بلخاری، .جمال و تناسب آن عالم است

شناسی یکی از ارکان اصلی و مهم شعر عاشقانه و شعر عارفانۀ توجه به زیبایی و زیبایی    
مستثنی نیست. یکی از تعاریفی که در رابطه با زیبایی و فارسی است، موالنا نیز از این حیث 

تر تعریف گرفته، تعریف زیبایی به تناسب و هماهنگی است که بیششناسی صورتزیبایی
به لحا  تاریخی، هماهنگی یا ایجاد وحدت میان اجزاء پیرامون فیثاغوریان و ارسطو است. 

 ن معیار تعریف زیبایی بوده است.شک مهم تریبرای رسیدن به نوعی تناسب و تعادل بی
است که خرگوشی را به رسالت پیش پیل « خرگوشان»ابیاتی زیر برگرفته از حکایت     

فرستادند که بگو که من رسول ماه آسمانم پیش تو که: از این چشمۀ آب حهر کن. موالنا 
که از  کند که مثل آوردن تنها زیبندۀ کسی استدر این حکایت این نکته را بازگو می

رو منکران انبیا و اولیا ایناشیا و عاقبت امور واقف باشد، ازظاهر اشیا و نمودها به باطن 
آنان بینشی مادی و  زیراندارند که امثال را دستاویز اغراض سخیف خود کنند، را لیاقت آن 

رو امثال را ابزاری جهت تحریف این؛ ازخبرظاهری دارند و از ماورای موجودات، بی
های های خود هستند. آدمگیرند. آدم های قشری، عاشق خود و ساختهت به کار میحقیق

 است: بینند. چنان که موالنا گفتهظاهربین خودمدارند و فراتر از خود و کارهای خود را نمی
 الیقنرررد و درخورنرررد آن هرررر دو یرررار  گِررد سررگرردان بُرود آن دمّ مررار                    

                                            (7 /1331    ) 
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. 
دیگر باشند و وقتی چیزی زیباست که اجزایش شبیه یک»آوگوستین معتقد بود:      

همچنین، به عقیدۀ موالنا در  ؛(89: 1746تاتارکیویچ،«)هنگی ایجاد کندرابطۀ آن اجزاء هما
های نگاشتهتمام موجودات عالم ؛های خداوند، کژی و عدم تناسب وجود نداردآفریده

است و همۀ موجودات را متعادل و کردهها را متناسب خلقالهی هستند که خداوند همۀ آن
 ها زیبا هستند: است. بنابراین همۀ آن سازوار آفریده

 ررو  خرر با گردرخور آمد شخد خ دررم قرو در حکرن تری کرولرم فضرک

 اررهانرا جرا برهفرراسب وصرنرد مرش اررهدانرررا و ابروهررضراسب عرد منرش

 د رراشرق بتران که حران با جرمرگبی د ررب باشراسری تنرانرر جرف هروص

 همچون چشم و رو ،مناسب دانشپس  ت اورردسرچون صفت با جان قرین ک

   ترق نبشرا که حرهرفراسب حرشد من ها در خوب و زشتشد مناسب وصف
                               

                                (7  /1331-1336) 
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دیدن خوارزمشاه رحمه اهلل در سیران در موکب خود »ابیات زیر نیز برگرفته از داستان     
میری ا :است. خالصۀ داستان« ی بس نادر، و تعلق دل شاه به حسن و چستی آن اسپ...اسپ
سپاهیان  ۀسپاهیان خوارزمشاه اسبی بسیار اصیل و زیبا داشت. در صبحگاهی که هم از

  ماندافتاد و بی اختیار بر اندام گشن و رعنای اسب خیرهاسب  بدانحضور داشتند چشم شاه 
سرعت موران هم به اسب را از صاحبش بگیرند و نزد او بیاورند. مداد هرطور شده و دستور

باخته که امیر مال. به زور اسب را از امیر گرفتند و نزد شاه آوردند ،دستور او را انجام داده
سرشت ای جز این ندید که به وزیر شاه که مردی نیکاسب زیبایش بود چاره ۀبسیار وابست

نیدن گله و شکایت پرسوز امیر، برآن شد اسب را از شاه بود پناه آورد. وزیر پس از ش
به او بازگرداند. شاه که مشغول تماشای اسب در کاخ بود رو به وزیر گفت:  ،گرفتهپس

البته که این اسب زیبا و ، ببین، عجب اسبی است، گویی از بهشت آمده! وزیر گفت: شاها
سبی در اندامش آشکار است. تناا  کنیم نوعی بیولی اگر خوب بررسی ،جهاب است

البته زشتی  ،مند شدههعالق به آنمانند سر گاو است ولی چون شاه  ،سر  را ببینید مثالی
سیر ثیرگهار بود که شاه از اسب دل قدر تاین سخنان با تدبیر وزیر آن. بیندرا نمی آناندام 

 .شد و آن را به صاحبش بازگرداند
 ؟آری ز داوان رریردر مررراو انرررای گرررپ

 درررن قررود ایررمررفره نرود شررا دل خرب 

 اورراخ گری شرپرر اسرق بررو ندوزد ح

 رررقَرَالب اُأن رَرب زیرریررفرر را مرشی 

  ؟اورکی نهد بر جسم اسپ او عضو گ هره زاوست این شُت اب صنعرس مناسرب

 ه رررتررراخرررب سرراسررنرردان را مرررزاو اب

 ارررهجرررریررخررا ترررهررصرران قرریردر م

 ه ررتررداخررل پرقررتررنرای مرررهررصررق

 ارهجررریرهوی آن صِرن سراز سوی ای

 ارضرن فردیرنری چرهررگران خریردر م اررهررترنرمیرری برمرالران عرررشوز درون

 اللرر حرد سحرکندم به دم چون می اللرروالجَم دل از ذُررح چشرپ و بسرقب

                                           ارنمقرزشت را هم زشت و حق را ح یرفرق مصطرخواست از حزین سبب در

                                    (6/7919-7917) 

اند کردهجا که تمام مخلوقات هستی اصل وجود و جان خود را از خداوند دریافتاز آن    
ها نظم و تناسب وجود دارد. آنهستند، بنابراین در ذات ای از جان و روح الهی و نمونه

اساا محاسبات باستان معموالی تناسب را بر واقع در دیدگاه علمی رایج از زمان یوناندر
هایی چون قاعدۀ عدد طالیی نیز سنجیدند و برای آن قاعدهریاضی و عددی می

ت ئر  یونانیان به جهان نشبسیاری معتقدند نظریۀ عدد طالیی از نگ» بودند،کردهوضع
توان در برای مثال این نظریه را می ؛دانستندزیرا آنان جهان را زیبا و منظم می ،گیردمی
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 .(111: 1783ژیمنز،«)یافت.وگوی تیمائوا افالطون بازاقلیدا و گفتکتاب عناصر
لقت گوید که عالم بر مبنای ریاضی ساخته شده و اصل خمی تیمائواافالطون در کتاب 
چه ظاهر چیزی به نسبت اساا هراینبر .(713: 1746تاتارکیویچ،«)است.اصل تناسب بوده

شد. اما به عقیدۀ تر میشد، نامتناسبچه دورتر میباشد زیباست و هرعدد طالیی نزدیک
دانند به این علت است که ها گاه موجودات طبیعت را نامتناسب میکه انسانموالنا این
بیند. در این حالت در ها نمیها ت ثیر جان الهی را در هستجزوی آنن و عقلبیچشم ظاهر

اندیش و محاسب خود دارد که اسیر عقل علمتناسبی در خود فرد وجودواقع کژی و بی
جزوی و « من»، اگر آدمی بتواند از باشدمی اندیش خود غافلکشفی و کلاست و از عقل

تر ملکوتی و مثالی خود نزدیک« من»ت دور شود، به یابد و از انانیّمادی خود رهایی
شناا به وی متعال بینشی حقیقت شود، در این صورت به یاری و به واسطۀ آن خداوندمی

بود که تناسب و زیبایی را در تمام خواهدالهی وی قادراثر این موهبیتفرماید، برعطا می
حقیر و بی خصم دیدن »داستان ز کند، ابیات زیر که برگرفته اموجودات الهی درك

 است به این موضوع داللت دارد: « صالح و ناقۀ صالح را... های حس،دیده
 خشم کژ ،شان کژصلح ،مهرشان کژ ررخ ،رره پیرخر نی جمله گشت ،پیر

 لررقرر عریررال پرمرر جراده برهرا نرپ  لرقروالت نرد و معقریرقلری ترپ از

 رردگمرو  هرم و گراز ریای چش چشم کژشان کژ شان کژ پایدست

                                  (1 /1966-1968) 

عاقل آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی، یکی عاقل و یکی نیم»مولوی در خالل داستان    
کند و در این عاقل و غافل صحبت میهای عاقل، نیمهدربارۀ نشانه« و آن دیگری مغرور...

دارند و از جهان توجه های ظاهریگوید که افراد ظاهربین و دنیاگرا به پدیدهمیان می
دچار احولی و اند. علل و اسباب طبیعی پردۀ پندار آنان شده و به نوعی غافلحقیقت 

واقع، کسی که در حواا و نگاهش احولی و کژی باشد، نه تنها بعضی اند. درکژبینی شده
بیند، حتی امور زیبا و متناسب را نیز کژ و را کژ و نازیبا میاز مخلوقات به ظاهر نامتناسب 

بیند. هر حسی که از تناسب را مینامتناسب خواهد دید، چرا که دیدۀ او تنها کژی و عدم
 بیند: مسیر راست و طبیعی خود منحرف شود واقعیات را وارونه می

 غژاستغژ پیش او یا رخواه کژ ژرر کریرد غرنریربرژ نرس کرراز حرب

 ست ای خواجه معیندانک معزول نریری دیدن یقرول از یکرم احرچش
 وررو دوترری تررو را نبینرا یکی ترت وراز ترب، ژای کَ ،منگر از خود در من

 عشق بینی و السالم عشق اندر   امرگ و نرنری و از نروا رهی از تنگ
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 یسراحررتر یررنریبر کرون یورا ترا یرتراعردر من ز من یک سرر انربنگ
 شدن داندیم چشم ینیب و گو  دنری از بررست هونکرپس بدانی چ   

 نرن گوشتیرود او جنیرم بردر رح نرود اول یقیرمی نبرم را چشرچش
 ورنه خواب اندر ندیدی کس صور رره ای پسریردان پردن مرت دیرعل

 هرپی ر دوراه هردگرت اندر دیرنیس هربیرد شرنریربیرو مرری و دیرآن پ

 ...ال  ودودرد خرشیرخرتش بربرنس ودرت نبرود نسبره خرا پیرور را برن

 هاچون ار چه داد  وصلهست بی انرزبراست گفتست آن شه شیرین
                                    (9/1749-1914) 

که داند که ظاهر هر موجودی برای آن غایت و هدفی می موالنا تناسب را در این    
در این صورت است که آن موجود متناسب و در  ،است، مناسب و سازگار باشدشدهخلق

نتیجه زیباست. به عنوان مثال؛ یک درخت زمانی متناسب است که تر و تازه و ثمردار باشد 
که در این صورت موجودی نازیبا ظاهری راست قامت داشته باشد، چرانه این که فقح 
 است نه زیبا: 

 وارهررن دایرم مرکنا میرهتربیت داروهرال میرهرم نرنربیا رجرر کره

 کرششک مُرم تا وارهد از پُبُمی هر کجا بینم درخت تلخ و خشک

 ؟ارطرخیرری سر برُبمر مرا چه می ارای فترک گوید باغبان را کرخش
 ورررم ترربس نباشد خشکی تو ج ورخباغبان گوید خمش ای زشت

 ماپیی رّربیرجرم میررا برتو چ امژ نیرک م منرخشک گوید راست
 یرودیرر بری تری کژ بودیرکاشک یرودیرعرسرر مرد اگرویران گرباغب
 ایهرتری آغشردگردر آب زنران ایهررترشراتی گریراذب آب حررج

                        (1 /1641-1643) 
هیچ عنوان این مفهوم را به معنی اند و بهدچنین موالنا تناسب را معادل با سودمندی میهم    

است، بلکه از نظر او یک نکردهرعایت تناسبات عددی و ریاضی در ظاهر موجودات تبیین
ای قدر آفریدهمند و مفید باشد در این حالت، هراست که سودموجود زمانی زیبا و متناسب

در این شد. ب و نازیبا خواهدمتناسباشد به همان اندازه نااز هدف و غایت آفرینش خود دور
است بودن و سودمندیتوان به یکی از تعاریف سقراط از زیبایی، که مفیدرابطه می

 گوید: نمود. وی میاشاره
گرفتن، یا یک کشتی برای باربری و این که تنی برای دویدن زیبا است و تن دیگری برای کشتی

برای ما زیباست که سودمند باشند. به بیان دیگر ها در صورتی دیگری برای جنگ زیباست...همۀ این
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وقت برای ها را با توجه به این که طبیعتش چگونه است و چگونه ساخته شده و چههر یک از آن
 شمریم.زشت می ،شمریم و چیزی را که به هیچ کار نیایدکدام منظور سودمند است زیبا می

 (667: 1،1781)افالطون،ج
افالطون سومندی و »دارد، زیبایی با سودمندی نیز ارتباط وجود در دیدگاه افالطون بین 

داند که برای تشخید و تعریف زیبایی ضرورت دارد و تناسب را از جمله معیارهایی می
گوید زیبا آن داند که به هماهنگی روح و جسم کمک کند، او میچیزی را زیبا می

 (.17: 1767هگل، «)است. آور است، زشتچه زیانباشد و هراست که مفیدچیزی
 اسا  معنای  وقشناسی بر.زيبايی2-1

ویژه به –شناختی های زیباییشناسی عمومای به استعداد با قابلیت درك ویژگیذو  که در زیبایی    
شناختی قرن هیجدهم اهمیت تمام داشت، اما در حال اشیا اطال  می شود در اندیشۀ زیبایی -زیبایی

شناسی، ذو  مفهوم زیبایی داده است. در ادبیات کنونیخود را از دست حاضر اهمیت پیشین
نخستین  کنند.میای است که از آن لحا  کردن وجه زیبایی شناختی یک پدیده را مراد گسترده

و هراچسرن  (Shaftesbury)نویسندگانی کره بره ایرن موضروع پررداخترنرد، نظریر شافتسربری
(Hutcheson)نزدیک به وجدان « حسی درونی»شناختی به ر بودند که قضاوت زیبایی، بر این باو

کنند شناختی قلمداد میاست. کسانی که ذو  را شکلی از ادراك یا شهود زیباییکیاخالقی فرد متّ
بودن است که به کمک آن زیبایی یا شکوه و متعالی پهیرند که ذو  قسمی احساا درونیعمدتای می

داد و وجه بارز آن احساا رضایت و توان تشخیدز این دست را مییک پدیده و صفاتی ا
باستان و فلسفۀ نیز ریشه در یونان« لهت»دهد. زیبایی به معنای است که به فرد دست میالتهاذی

( چنان 99: 1783بلخاری،«)کردند.اپیکوریان زیبای را امری لهت بخش تعریف می»اپیکوریان دارد. 
 بختی در لهتاست و نیکجوی لهتوهر موجودی در جست»گفت: یم (Epicureکه اپیکور)

 (. 963: 1768، 1است. )کاپلستون، ج
ای از است و عدهشدههای بسیاری نقلبحث لهت در زیبایی نظریه مورددر     
اند، از جمله آنان را در تعریف خود از زیبایی گنجانده« لهت»شناسان زیبایی
ذات زیبایی چیزی است که به»کرد: تعریفی از زیبایی مطرحاست، اورنی اهلویلیام
ذهن  بندی متفاوتی، زیبایی چیزی است که موجب لهتبخش باشد، یا با صورتلهت
نیچه امر زیبا را به چیزی که موجب ( »714: 1791تولستوی،«)انگیزد.شود و عشق برمیمی

 ( 81: 1781)کوکلماا،« کند.میشود، تعریفخشنودی و رضایت می
وقتی زیبایی مورد دربارۀ رابطه لهت و زیبایی از دیدگاه فیلسوفان اسالمی باید گفت     

لهت کم قسمی از شود. به تعبیر دیگر، لهت یا دستادراك واقع شود، لهت حاصل می
قدر زیبایی شدید و ادراك زیبا قوی باشد، به همان اندازه نتیجه ادراك زیبایی است و هر

رو چون خداوند زیبای مطلق است و ذات خود را د و قوی خواهد بود؛ از اینلهت هم شدی
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. بنا به گفتۀ صدر ترین ابتهاج و سرور را داردکند، بیشاکمل درك می به نحو اتمّ و
مال و ن الجَلیه مِو عَلی ما هُهاته عَلِ كَدرِهاته النّه مُالحقّ تعالی اجلُ مبتهج بِ»لهین،  المت
  (191: 1767)شیرازی،« هاء.بَ وَ هزین مالٍ وَلّ جَبداء کُو مَهُ وَ هاءِالبَ

است، و به دو معنی از کار بردهبه« لهت»و « ذو »، «خوشی»موالنا مفهوم لهت با الفا      
است. او لهت را به معنی حس خوشایند و مطلوبی که از معانی لهت ظاهری و باطنی قائل

بدون »برخی از اعمال » :نویسدویلیام اهل اورنی می کند.باشد، تعریف میشدهچیزی حاصل
بنابراین در کنه ذات خود  ،ذات زیبا استزیبا و درست است. آن اعمال به« ذاتتردید و به

فریفتن »( ابیات زیر از داستان 779: 1791تولستوی،«)بخشد.یت باطنی ما لهت میؤبه ر
آمده را در کمال انسان یا لهت به وجودبرگرفته شده، که در آن موالنا « روستایی شهری را

 داند:آن شیء می
 است رتیس جمال کو جان آن از بعد اول هر میوه جز صورت کی است

 بعد از او جان کو جمال سیرت است   اول هر آدمی خود صرورت اسرت
                                          (7 /913-978) 

رسیدن به امری مالیم و سازگار با »لهت را  ،از لهت داردفی مشابه یسهروردی نیز تعر   
، 1داند. )سهروردی جمی« طبیعت چیزی با ادراك لهت برنده به وصول به آن امر مالیم

( یعنی وقتی طبیعت و معنای چیزی مالیم با طبیعت آدمی باشد، آن چیز برایش 119: 1739
رۀ ان در چیزها است و همین امر انگیبنابراین به نظر مولوی لهت معنای نه ؛بخش استلهت

واقع باعث و انگیزۀ افراد برای حرکت و تال  در آدمی برای کسب هر چیز است. در
صورت موجود در رسیدن به امور و چیزهای مختلف در همین ذو  و لهت پنهان و بی

« ربا یا قلعۀ ذات الصوردژ هو »هاست. موالنا این مضمون را در حکایت معنای آن
 است:نمودهانبی

 صرررورت کشررریدت ای رَویذو  بررری رویجرا مریصورت شهرری که آن
 

 زمرران و مکانسررت ریررغ یخوشرر کرره روی ترا المرکرانپرس به معرنری می
 ج

 رویا  مرریاز بررای مونررسرری صررورت یرراری که سروی او شروی

 گررچررره زان مقصرررود غافررل آمررردی   صورت شردیپس به معنی سوی بی

                                   (6/7391-7399) 

شدن به این صورت گاهی غیرمادی است و گاهی مادی و ظاهری، موالنا فریفته     
که دربارۀ داند. چنانهای مادی و جسمانی را سبب نابودی و زوال انسان میلهت

 گوید:آدم )ع( میحضرت
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 یررک قرردم زد آدم انرردر ذو  نفررس   
 

 طررو  نفررس  شررد فرررا  صرردر جنررت 
                                                 (1/19) 

هایی مانند ، لهت«الساّلم خود را از کوه حرا...انداختن مصطفی علیه»موالنا در داستان      
های ظاهری را که عاری از شناخت حقیقی و حاصل نفسانیات و عقل کسب علوم و دانش

داند که حاصل هایی را اصیل میداند و تنها لهتمی دروغین و ناپایدار ،جزوی باشد
 یافته انسان باشد:تعالیدریافت عقل

 هررا ای فسررررواعلرررم جویررری از کترررب 
 

 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 

 

 شرران بررازی نمررود هررا پرریش خوشرریایررن 
 

                                    (9/7938-7984) 

بخش و مطبوع باشد، او را به سمت خود چیزی که برای آدمی لهتنظر موالنا هر به     
جا که افراد مراتب مختلفی دارند، برای هر شخد متناسب مرتبۀ معرفتی او و از آن کشدمی

ؤانست با آن شبیه داشت که بر اثر مبود و به آن گرایش خواهدبخش خواهد چیزی لهت
بسا رمد و چهصورت اگر متناسب با مرتبه وجودی او نباشد از آن میاینشود درغیرآن می

آن پادشاه »افرادی که از ارز  و مقام حقیقی خود آگاه نیستند، از این رو موالنا در داستان 
کند که مبادا به سبب به آدمی ت کید می« عصبکشت از بهر تجهود که نصرانیان می

های کاذب حاصل از ظواهر زیبا و نداشتن آگاهی و معرفت صحیح از خود اسیر لهت
 زیبایی دروغین شوید:

 نراشد ببیرود برل خرزو از کرذو  ج ذو  جنس از جنس خود باشد یقین
 ودرشس او رت جنروسردو پیرچون ب ودرری برسرنرل جرابرر آن قرگرا مری

 زودردر ما فرا و انرس مرنرت جررگش ودرس ما نبرهمچو آب و نان که جن

 س راررد جنررد باشرراننرر مرگرآن م اررد ذو  مراشرس برنرر جریرور ز غ

 ترد عاقبررانرری نمرراقرت برراریرع تراریرد عراشرت برد اسره ماننرآن ک
 رریرد شد نفرد نیابچون که جنس خو ررریرفرد از صررر ذو  آیررغ را گررم
 وید آبرزد جرچون رسد در وی گری رابرد از سررر ذو  آیره را گررنرشرت

 ربرضَ ود در دارِرروا شرک آن رسرلی لبرق رِّوند از زَرمفلسان هم خو  ش

 !درررنرکررفره نرَررا چرررژ ترال کریرا خرت !دررنرکرفرت از ره نرردودیررا زر انررت
                                        (1/848-884) 
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های کاذب، حاصلی جز رنج و خسران در پی ندارد؛ برآورده شدن و افراط در لهت    
کاری که انجام دهد، هیچ حاصلی جز در جهت حیات معنوی حرکت نکند، هراگر آدمی »

مصلحت رساند که مطابق با آورد. طبع آدمی وقتی او را به سعادت مینمیزیان به بار
 (188: 1747زمانی،«)حقیقی او حرکت کند، نه در جهت امیال شهوانی.

 تربر نیارد همچو شوره ریع و کش چه ذو  طبع باشد چون گهشتهر

 ع اورریرارد برش نریرارت پرز خسرج ع اوررد ریراشری نبرانرریمرشرز پرج

 تررربراقرر عرّسرعرد مراشررام او برن ترربراقرردر عرود انربرر نرسّرآن می

 ن و آنرال ایرمرر جرگرت بنراقبرع از دانررر بررّسریراز م رّررسرعرو مرت
                                     (1 /986-984) 

بنابر آنچه گفته شد، لهت حقیقی امری درونی و باطنی است نه امری بیرونی و      
اا رضایت و التهاذی است ظاهری. لهت قسمی احساا درونی است، وجه بارز آن احس

شود، شناختی یاد میزیبایی دهد. گاه از ذو  به عنوان احساا یا عاطفۀکه به فرد دست می
شناختی باید تجربۀ های زیبایینقطۀ آغاز همۀ نظام»است: داشتهاظهار« کالیو بل»که چنان

 ،قیقیانسان در راه رسیدن به لهت ح (111: 1783عالیی،«)شخصی احساا خاص باشد.
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 

اهلل در سیران  در دیدن خوارزمشاه رحمه»خوشی حقیقی نخواهد رسید. موالنا در داستان 
جویی به حاالت و احساا پردازد، راه لهتبه این موضوع می« اسپی بس نادر موکب خود

های مصفا برای آدمی به ل و باغهای مجلّدارد، تا درون آباد نباشد کاخدرونی انسان بستگی
 شود:گاه تبدیل میزندان و شکنجه

 ابلهری دان جسترن قصرر و حصرون راه لرهت از درون دان نره از بررون

 مراد...وآن دگر در باغ، تر  و بی ی در کنج مسجد مست و شادآن یک
                                    (6/7911-7911) 

رغم عقاید و تصور عموم مردم، موالنا معتقد است لهت حقیقی در غم و اندوه علی    
 نهفته، نه در خوشی و راحتی: 

 (6/1983اند)ه ظلمت بردهآب حیوان را ب اندهاست پی گم کردهذو  در غم
دارد که رسیدن به لهت حقیقی را در ترك لهات مادی و موالنا در ابیات زیر بیان می    

کنندۀ لهات مادی، همواره لهت های معنوی را به سوی خود جهب حسی است، ترك
 کند:می

 گرر نرگرشرتری آخررر او مرحرو از مرنری اخرتریراری را نربررودی چراشرنرری
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 لررهت او فرررع مررحررو لررهت اسرررت ر جهان گر لقمه و گر شربت استد

 گریررر شررردلرهتری برررود او و لررهت ت ثریرر شردگرر چره از لرهات بری
                                       (9/919-919) 

هت جسمانی تا های حقیقی در جان و روح انسان قرار دارد و لمبدأ و اصل تمام لهت     
چه به معنویات و أم با لهت روحانی باشد. انسان هرزمانی مطلوب و خوشایند است که تو

تری نیز عقل کشفی نزدیک باشد از لهت بسیاری برخوردار خواهد بود و زیبایی بیش
تری از زیبایی چه از این مرتبه دورتر باشد به همان نسبت درك کمکرد و هرخواهددرك
 گوید: در این باره می (Hamster Haws)همستر هویس داشت.خواهد

دارد و آنچه بزرگ ترین لهت را به ما نثار ترین لهت را به ما ارزانی میزیبایی آن است که بزرگ
بخشد، لهتی که از ترین مدت ممکن به ما میکند، چیزی است که تصورات بسیاری را در کوتاهمی

است که انسان قادر به تحصیل آن است. لهت عالمت معرفتیترین آید، عالیدست میزیبایی به
است اما همۀ افراد بشر، یکسان نسبت به آن حساسیت است، زیبایی کاالیی خواستنیمشخد زیبایی

 ( 99: 1791ندارند... )تولستوی،
اند و با ذو  و لهت الهی که از عقل و نفس انسانی فراتر رفته های کامل و اولیایانسان

توانند با ها میبنابرین انسان ؛انداند و به اصل و حقیقت لهت رسیدهالهی را چشیده حقایق

ئل های کامل و با پرهیز از عقل جزوی، به درك لهت ناالهی و انسان یپیروی از اولیا

در دفتر دوم، « فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع»که موالنا در داستان شوند؛ چنان

 گوید:هیمه میاز زبان صاحب ب

 گفتنرد خرو   گفت آن را جمله مری 
 

 مررر مرررا هررم ذو  آمررد گرفرترنررررش... 
 

 زدیعکررس ذو  آن جمررراعت مررری
 

 شرردی وین دلرم ز آن عکرس ذوقری مری 
 

 عکس چندان بایرد از یراران خَررو    
 

 کرش... که شوی از بحرر بری عکررس آب 
 

 طمع لروت و طمرع آن ذو  و سرماع   
 

 او را ز اطرررررالعمرررررانع آمرررررد عقرررررل  
 

                                                                                                       (1/961-931) 

 اسا  معنای کمال.زيبايی شناسی بر2-4
جمال و زیبایی همواره مالزم با کمال است،  ،مندان و فالسفۀ مسلماندر تفکر اندیشه  
ر کمالی مستلزم جمال است و بین آن ها رابطۀ بسیار قوی است و نباید جمال را ه»که چرا

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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 دیدگاه از(  711: 1739اعوانی، «)ال ارتباط دارد.آن هم زیباست. بنابراین زیبایی ذاتای با کم

 را جهان این و انسان خود زیبایی با که است خداوند زیبایی سرچشمۀ»فارابی 

« اوست. از زیبایی و نیکی و خیر و استوجود ترینکامل خداوند است.کردهخلق
 (173: 1749)بهرامی، 

تر به چه بیشاست موجودات هرخوخداوند می»گوید: افالطون در این خصوص می     
تر ترین موجود شبیه بشوند و چون کاملها در این بود که به کاملکمال برسند و کمال آن

« از خود  وجود نداشت، پس خواست او این بود که همه اشیا را شبیه خود سازد.
 (187: 1،1739)دورانت، ج

از »داند. به گفتۀ سهروردی، میای از کمال موالنا جمال و زیبایی را قرین و مرتبه    
رو نباید این؛ از(189: 1739، 7سهروردی،ج«)های حسن یکی جمال است و یکی کمالنام

 وجود زیباترین و ترینکامل خداوند»فارابی  از دیدگاهجمال را از کمال منفک کرد. 

 زیباترین اوست، آن از کماالت ترینبیش و است زیبایی سرچشمه که است. خداوند

زیبایی  دیگر طرف از برد.را می لهت ترینبیش و دارد علم خود  به و است وجودم
موالنا نیز تجلی  .(173: 1749بهرامی،«)است. خدوند ذات در زیبایی و است ذاتی خداوند

  :داندنهایت کمال و جمال در وجود الهی می
 (1/1911حدیم و در ضالل)در کژی ما بی حدی تو در کمال و درجمالبی

ها برای هدفی و غایتی یک از آنداند که هرموالنا همۀ مخلوقات الهی را زیبا می     
ها، انسان را به سوی زیبایی اند که چیزی جدا از جسم زیبا است و آن زیباییشدهآفریده

کند. به عقیدۀ او تمام حرکات و شور و اشتیا  برین که در نزد خداوند است هدایت می
از نظر کریستین صال با کمال مطلق است. عالم در رسیدن به کمال و اتّ عاشقانۀ موجودات

ترین جهان ممکن، علت خاصی ترین و منظموجود کامل»، (Christian Wolff)وولف 
است. علت وجود حد خداوندکردن کمال بیدارد، علت وجود این جهان کامل، منعکس

انند کمال خداوند را، که در جهان موجودات حساا و مدرك مانند انسان این است که بتو
های اندیشه»نمایند. او در اثری به نام کنند و آن را تحسیناست، دركیافتهخلقت تبلور

هدف نهایی جهان این است که کمال » گویدمی« عقالنی در باب غایات امور طبیعی
می کند که ت بیانموالنا در این ابیا ( Wolff, 1726:6 )«خداوند را به واسطۀ آن دریابیم...

 پیدایش جهان و ظهور ذرات و کائنات نتیجۀ عشق خداوند است؛ گرد  افالك از عشق»
است که جماد را از الهی است اگر عشق نبود جهان منجمد و افسرده می شد. این عشق الهی

ی . پس تکامل جهان بر مبنای حرکت حبّرساندمیکمال به مرتبۀ خود به مرتبۀ نباتی 
: 1741زمانی،«)همۀ موجودات عاشقانه به سوی حضرت حق می روند. ت؛اسموجودات 

1196 ) 
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 گر نبودی عشق بفسرردی جرهران ها ز مروج عشرق داندور گردون

 ؟کی فردای روح گرشتری نامریرات کی جمادی محو گشتی در نبات؟

 کز نسیمش حامله شرد مرریمری؟ روح کری گشتری فردای آن دمری

 کی بُدی پَرّان و جویان چون ملخ رُنجیدی چرو یرخهر یکی بر جا تُ
 چرون نهرالمی شتابد در علو هم ذره ذره عرراشرقرران آن کرمررال
 کنرند از برهررِ جرانترن می تنقیه سبرح هلل هرسرت اِشرتررابرشرران

                                     (9/7899-7894) 
مان جویی انسان را حرکت عشق به سوی جمال می داند و از آر»سینا نیز چنان که ابن     

( انسان با پرداختن به امور زیبا و 91: 1799الهوری،«)نظر او جمال همان کمال است.
 محاسن اخالقی، سبب کمال جان حیوانی به جان ربانی و زیبا شدن آن می شود. 

نوعی شامل تمامی زیرا به در تفکر موالنا مرتبۀ کمال، باالترین درجۀ زیبایی است،     
 (Leibniz)الیبنیتس نظر از چون خیر و سودمندی، تناسب و لهت است.مراتب زیبایی هم

لهت، »گوید: می« درباره خرد»کمال ناشی می شود. او در رسالۀ  ادراك از لهت
 کمال چراکه ؛دیگر چیزی در چه و ما خود در کردن کمال یا فضیلت است، چهاحساا

 زیبایی الخصوصعلی و شجاعت تفاهم، چونهم چیزهایی است، پهیردل نیز دیگر چیزهای

 این و ]...[ نقاشی یک مانند جانبی مصنوعی در حتی و حیوان یک در دیگر، انسانی در

 کمال این که شودمیباعث استشدهمنطبع ما بر کمالی که چنین تصویر که است روآناز

 ( Leibniz ,2000:234)« د.برانگیخته گرد ،شده القا ما درون در
به عقیدۀ موالنا در موجودات هستی این جان و روح انسان است که در نهایت جمال      

 ترین مخلو  به کمال و جمال الهی است:و کمال الهی قرار دارد و نزدیک
 (1/1486مصطفی گویان ارحنا یا بالل) جان کمال است و ندای او کمال

به مرتبۀ کمال معنوی، کمال و جمال ظاهری یعنی هنر، علم، انسان در راه رسیدن      
قدرت، جسم زیبا، لهت های مادی و غیره را، سبب زوال و هالکت خود می داند. موالنا 

کند به منقار و آن حکیم که دید طاووسی را که پر زیبای خود را می»در داستان 
ها و هنرهای دنیا، رد که زیباییعقیده دا، «کرد...انداخت و تن خود را کَل و زشت میمی
کنایه از عارفان باهلل و « طاووا»چون پرهای طاووا عدو جان هستند. در این حکایت هم

دارند. اند تا روح و درون خود را پاكاندیشان وارسطه ای که دل از ظواهر دنیا شستهژرف
التفاتی به امور دنیوی و رو هیچ از این ؛می برند صورت به اسرار و باطن همه چیز پیدر این

 زیبایی های آن ندارند و طال و خاك در نظر ایشان یکی است:
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 کررز پررری دانرررره نربریرنرررد دام را.... پرس هرنرر آمرد هرالکرت خرام را

 گری صبریم نیست...چونکه از جلوه سرتلیک بر من پررّ زیبرا دشمنری

 رق تیررغ انردر دسررت مررن...نیست الی چو طفلم یا چو مست اندر فتنهم

 ررالحسپررس چررا در چرراه ننرردازم  چون ندارم عقرل ترابران و صرالح

 کین سالح خصم من خواهرد شردن... در چره انردازم کنرون تیرغ و مجرن

 که نپرروشرد رو، خررراشرررم روی را خروی رارغم ایرن نفرس و قبیحره
 چرون نمرانرد رو کرم افرترم در وبرال رالتا شود کم این جمال و ایرن کم

                                  (9/698-667) 
 
 گيری.نتيجه1
رو بهشناسی روع معنای فراوانی از زیبایییونان تا زمان باومگارتن با تعدد و تنوّاز فلسفۀ    

؛  کردنناسی مدوّشعات معنایی زیباییشماری از تنوّ توان گاهسختی میهستیم، که به
شناسی بنابراین زیبایی و زیباییرود. چنین زیبایی طبعای زیر بار قواعد و مقررات ثابت نمیهم

  گیرد. ای از معانی مادی )ظاهری( و معنوی را دربر میابعاد گوناگون دارد که طیف گستره

 تجلیات جهان، در اوست. خداوند هستی از نمودی و جلوه کل هستی مولوی، نگاه در 
 خداوند همتایبی هایجلوه از نمودی را آفرینش اجزای تمام مولوی .دارد گوناگونی

 گریجلوه آن در دائمای خداوند که است ایآیینه هستی مولوی، نظر در رو، ؛ از اینیابدمی

داند و چون اصل وجود و هستی تمام می زیبایی از مملو را هستی اجزای تمامی او کند.می
های ها تناسب و نظم وجود دارد و در آفریدهاست در ذات آن از خداوند مخلوقات

نتیجه همۀ است و درجودات را متعادل آفریدههمۀ مو ؛خداوند کژی و عدم تناسب نیست
 ها زیبا هستند. آن

دانند به این علت اه موجودات طبیعت را نامتناسب میها گبه عقیدۀ موالنا این که انسان
-ها قدرت دریافت آن را ندارد و اسیر عقل علمجزوی آنبین و عقلاهراست که چشم ظ

است، اگر آدمی اندیش خود غافلکشفی و کل اندیش و محاسب خود است و از عقل
شود، در ملکوتی و مثالی خود نزدیک تر می« من»بتواند از انانیّت و خودبینی دور شود، به 

شناا به وی عطا می فرماید، بر اثر نشی حقیقتصورت به واسطۀ آن، خداوند متعال بیاین
این موهبیت الهی وی قادر خواهد بود که تناسب و زیبایی را در تمام موجودات درك کند 

عنوان تناسب را به هیچداند و بها معادل با سودمندی میاز طرف دیگر موالنا تناسب رو 
داند، بلکه از نظر او یک ر موجودات نمیمعنی رعایت تناسبات عددی و ریاضی در ظاه
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ای مند و مفید باشد در این حالت، هرقدر آفریدهموجود زمانی زیبا و متناسب است که سود
 به همان اندازه نامتناسب و نازیبا خواهد شد.  ،از هدف و غایت آفرینش خود دور باشد

قائل  موالنا به دو معنی از لهت ظاهری و باطنی اساا لهت،شناسی بردر خصوص زیبایی
باشد، شدهاست. او لهت را به معنی حس خوشایند و مطلوبی که از معانی چیزی حاصل

شدن به لهت های مادی و جسمانی را سبب نابودی و زوال کند. موالنا فریفتهمی تعریف
داند، لهت هایی مانند کسب علوم و دانش های ظاهری را که عاری از شناخت انسان می

و تنها  ات و عقل جزوی باشد را دروغین و ناپایدار می داندحقیقی و حاصل نفسانی
هایی را اصیل می داند که حاصل دریافت عقل تعالی یافته انسان باشد. براین اساا لهت

لهت حقیقی امری درونی و باطنی است نه امری بیرونی و ظاهری و انسان در راه رسیدن به 
نه در جهت امیال نفسانی و به  لهت حقیقی؛ باید در جهت حیات معنوی حرکت کند

 پرور  درون و جان خود بپردازد، تا به خوشی حقیقی برسد. 
ای از موالنا جمال و زیبایی را قرین و مرتبه اساا کمال،شناسی بردر خصوص زیبایی
داند. وی همۀ مخلوقات ی نهایت کمال و جمال را در وجود الهی میکمال می داند و تجلّ

ها، انسان اند و آن زیباییشدهیک از آن ها برای هدفی و غایتی آفریده الهی که هر یزیبا
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. 

ت را در رسیدن آن به اصل و حقیقت وجودی خود ترتیب موالنا کمال موجودابدین
قدر که به آن مرتبه نزدیک باشد کامل و زیبا است. بنابراین انسان به هر اندازه داند و هرمی

که از مرحلۀ نفس و عقل جزئی دور شود به مرتبۀ عقل و جان الهی نزدیک می شود و از 
مرتبۀ کمال باالترین درجۀ زیبایی  تری بهره خواهد برد. در تفکر موالناکمال حقیقی بیش

است، زیرا به نوعی شامل تمامی مراتب زیبایی هم چون خیر و سودمندی، تناسب و لهت 
 است.
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