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چکیده
زیباییشناسی مقولهای است که بیشتر در نظرات و دیدگاههای حکما و فالسفه وجود دارد .در فلسفهی اسالمی ،زیباییشناسی،
معنای دقیق زیبایی شناسی غرب را نداشته است .از نظر عرفا زیبایی سرّ است و بحث درباره ی آن به دلیل متصلل شلدن بله خلالق،
معمول نمی باشد و این امر باعث شده تا جانب احتیاط رعایت شود و در مقایسه با غرب ،کمتر به مقوله ی زیبایی شناسلی پرداختله
شود .از این رو نظرات اندیشمندان اسالمی در زمینه ی هنر و زیبایی را باید در البه الی آثلار آن هلا جسلتووکرد .در بیلنش اسلالمی،
موجودات همه زیبا هستند ،چون وصل به خالق زیباییها میباشند .در این مقاله ،زیبایی در قرآن مورد توجه بلوده و نظلر متفکّلران
اسالمی در باب زیبایی در چهار دوره مشّاء ،اشراق ،حکمت متعالیه و معاصر دستهبندی و مورد بررسی قرارگرفته است .در ادامه بله
مشکالت منظر شهر امروزی اشاره شده است.
روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی– تحلیلی می باشد و نتیوه به دست آمده بدین قرار است :فیلسوفان اسالمی منشاء همه ی
زیباییها را زیبایی مطلق یعنی حق تعالی میدانند .از طرف دیگر میتوان بیشتر فیلسوفان اسالمی را کلنگر دانست .البته دراین میان
افرادی را می توان دارای دیدگاهی بینابین تلقی کرد .در نهایت آموزهها و شاخصهایی از زیباییشناسی اسالمی جهلت اسلتفاده در
منظر شهری ارائه شده است .دنیا ،گذرگاه است بنابراین تقویت عوامل تذکردهنده معنوی در منظر حائز اهمیت ملیباشلد .همننلین
بر توجه به هر دو قطب عینی و ذهنی در زیبایی منظر تأکید شده است.
کلمات کلیدی :زیباییشناسی ،اسالم ،زیباییشناسی اسالمی ،فلسفه ،منظر شهری.
* این مقاله برگرفته از مباحث رساله دکتری معماری آقای رضا جعفریها تحت عنوان " :ادراك منظر ،مبتنی بر زیباییشناسی اسالمی"
در دانشگاه تربیت مدرس است که به راهنمایی جناب آقای دکتر موتبی انصاری میباشد.
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بحث در زمینه زیباییشناسی 9در اسالم نیازمنلد

مقدمه
یکللی از مباحللث محللوری در فلسللفهی هنللر،
زیبایی 9است .از زمانی که افالطون در قلرن پلنو

شناخت وسیع و همه جانبه قرآن و اذهان متفکّلران
اسالمی میباشد .اما قبل از آن الزم اسلت اشلارهای

شرق دربارهی ماهیت و اهمیلت زیبلایی بله بحلث

بعد از صدر اسالم را می توان در چهار دوره ملورد

و

بررسی قرار داد .دوره ی اول با اندیشه های فلسلفی

دیدگلاههلای ویلژهای دربلارهی زیبلایی دارنلد .در

حلقه ی بغداد و اخلوان الصلفا و اسلماعیلیه و ابلن

دانلش و

سینا و فارابی ،و استمرار آن در آراء و اندیشلههلای

معرفت خاص تمایز پیدا نکرده بود .بلرای بررسلی

خواجه نصیر طوسی و ابن رشد مشخص میشلود.

نظریات و مباحث اندیشمندان اسلالمی در زمینلهی

در این دوره نظریه های فلسفی مسلمانان ،در جهت

هنللر و زیبللایی بایللد آن را در البللالی آثللار آنهللا

اعتال بخشیدن به مفهوم عقلل سلیر ملیکنلد .عقلل

جستوو کلرد .بله طلور معملول بحلث از چیسلتی

فعللال متعللالی و عقللل مسللتفاد و عقللل قدسللی،

زیبایی و خاستگاه آن ذیل مباحث مربوط به صفات

جایگزین مفهلوم ناسلوتی عقلل یونلانی ملیشلود.

کمالیّه و جمالیّه حق تعالی مطرح میشلود ههاشل

دورهی دوم ،بللا اندیشللههللای سللهروردی و نفللوذ

نژاد .)9335:391 ،فیلسوفان اسالمی منشلاء هملهی

اندیشللههللای عرفللانی و اشللراقی دینللی ،در قلمللرو

زیباییها را زیبای مطلق یعنی حق تعالی ملیداننلد.

حکمت و فلسفه نظری همراه است .در ایلن دوران

زیباییهای موجود در این جهان همگی جللوهای از

نظریات در قلمرو معرفت شناسی از نظریه انتزاعلی

زیبایی حق تعالی است.

ارسطو به تدریج دور میشود و به نظریله اضلافهی

دورهی آنها فلسفهی هنر به صورت یل

در آثار فیلسوفان اسالمی و حتی زبلان متلداول

اشراقی و حضوری میگرایلد .دورهی سلوم کله بلا

فارسی ،حُسن و زیبایی به معنی خوبی و نیکویی و

اندیشه حکمای اشراقی عصر مغول آغلاز ملیشلود

برازندگی اسلت .ایلن نیکلی و خلوبی هملواره بلا

در صفویّه به اوج خود میرسد و تلا پایلان دورهی

فضیلت و کرامت انسانی پیوند داشته و به واسطهی

قاجاریّه که اوج غربزدگی است به فروپاشی کامل و

آموزه های عمیق اسالم و دعوت قلرآن بله تلدبّر و

تمام عیار می رسد .این عرفان و نظریههای اشلراقی

اندیشه در مصنوعات الهی معنایی هسلتی شناسلانه،

در ذهن فالسفه نفوذ میکنلد و میلان معلارف پلنج

وجودی و الهلی گرفتلهاسلت  .بنلابراین زیبلایی از

گانه نظری و عملی اسالم هحکمت مشاء ،حکملت

همان حیث که نیکویی است ،حقیقتی است متعلالی

اشراق ،کالم ،عرفان ،فقه ) جمع میشود .ه مددپور،

و در سللاحت مینللوی ،و آننلله از آن در سللاحت

 319 :9333و  .)319دورهی معاصللر نیللز کلله بللا

دنیوی و حسّی و موازی مینماید جز ظهور حق و

علمای تشیع عالمه طباطبلایی ،عالمله جعفلری و...

نیکویی ،سرشته از او نیست هخاتمی)92 : 9311 ،

پیونلد ملیخلورد بلیشتلر هملان نظریلات دورهی
صدرایی را می پیماید و در کنار تحلیلهای فلسلفی
مبتنی بر عقل فلسفی ،به قرآن و روایات معصلومین

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

تا به امروز فیلسوفان بسیاری در فلسلفهی غلرب و

داشته باشی  .تاریخ نظریههای حکمی و فلسفی هنر
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پیش از میالد دربارهی زیبایی تأمل و تدبّر کرده بود

به ادوار مختل

وگفتگو پرداخته اند .فیلسلوفان اسلالمی تعلاری

تفکّر نظری درباره ی هنر و زیبایی
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نیز تکیه میکند .دستهبندی دیدگاهها به کللنگلر و

مللیباشللد ،چلله در مقوللله ادراك بصللری و چلله در

جزء نگر در موضوع مورد بحلث و جملعبنلدی آن

ادراك ذهنی.

مفید خواهد بود.

قرآن و زیبایی

دربللارهی زیبللاییشناسللی اسللالمی ،بللر خللالف
زیبللاییشناسللی غربللی ،3تحلیللل چنللدانی صللورت
نگرفته است و اصلال تفلاوت مهل زیبلایی شناسلی
اسالمی و زیباییشناسی غربی در این است کله در
دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

فلسفهی اسالمی و زیباییشناسی اسالمی ،هلی گلاه
زیباییشناسی به معنای زیباییشناسی غلرب وجلود
نداشته است .هنر اسالمی بدون این دو سرچشلمه،
یکی قرآن و دیگری برکت نبوی ،به عرصله وجلود
پا نمی نهاد .هنر اسالم فقط از آنرو اسالمی نیسلت
که مسلمین موجد آن بودند ،بلکه این هنر همنلون

دسته می توان جای داد:
ال

.جمال ،حسن و زینت که سه واژه محوری

در زیبایی اند.
ب .حلیه ،بهوت ،زخرف و تسویل که در مرتبه
دوم کاربرد هستند.
ج .واژگانی که بنابر برخی وجلوه تفسلیری در
حوزه زیبایی جای می گیرند؛ مانند حب

و تبرج.

د .واژگانی که بیانگر برخلی عناصلر و ویژگلی
های زیبایی اند؛ مانند نور ،لون و قدَر.
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شریعت و طریقت ،از الهام اسالمی نشأت میگیرد.

حُسن و جمال در قرآن کری همیشله در زمینله

هنر اسالمی از نظر پیدایش ،ثمره روحانیت اسالمی

مثبت به کار رفته است ،اما زینت هل در تزیینهلای

و از نظر شناخت مبدأ یلا بازگشلت بله آن ،نلوعی

مثبت و ه منفلی کلاربرد دارد .هخرقلانی: 9331 ،

یاور ،مکمل و حلامی حیلات معنلوی است.هنصلر،

 .)91-91زیبللایی دارای مراتللب اسللت .زیبللایی در

)93 :9315

قرآن به صورت نماد و نشلانه مطلرح شلده اسلت،

معماری اسالمی به تضاد میان فضلای داخلل و

زبان قرآن در فضای زیبلایی ،زبلانی نشلانهشناسلی

خارج و حفل مراتلب توجله ملیکنلد.هر فضلای

است و بسیاری از مراتب و قواعد زیبلایی احتیلاج

داخلی خلوتگاه و محل توجه به باطن ،و هر فضای

به فرآیندی معناشناسلی دارد همطیلع-991 :9335 ،

خارجی جلوتگاه و مکان توجه به ظلاهر ملیشلود.

 )993در این بلین واژههلای «حُسلن»« ،جملال» و

بنابراین نمایش معماری در عال اسالم ،نملیتوانلد

«زینللت» کللاربرد بیشللتری دارنللد« .حسللن» دربللاره

همه امور را در صِرف ظاهر به تمامیت رسلاند و از

زیبللاییهللای مللادی و اخالقللی« ،جمللال» در مللورد

کند .به همین اعتبلار

زیبایی های معنوی و غیر ملادی و «زینلت» زیبلایی

هنر و هنرمندی به معنلی علام ،در تملدن اسلالمی

اضللافه شللدهای اسللت کلله در درك انسللان بللرای

عبادت و بندگی و سیر و سلوك از ظاهر بله بلاطن

دریافت زیبایی موثر است.

سیر و سلوك در باطن تخل
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واژگان مربوط به زیبایی در قلرآن را در چهلار

است.همددپور )932-931 :9311 ،هنلر اسلالمی را

از عوامل و نشانه هایی که با تامل در قرآن برای

میتوان جللوه حُسلن و جملال الهلی دانسلت  .در

زیبایی میتوان یافت ،عبارتند از :تناسلب و تلوازن،

ادراك منظللر شللهری و معمللاری منظللر ،یکللی از

چینش منظ  ،تنوع و تضاد ،گونهگلونی رنل هلا و

مهمترین نکلات ،توجله بله بحلث زیبلاییشناسلی

پیراستگی از عیوب .هخرقانی .)91-33 : 9331 ،بله
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طور مثال با تامل در آیات زیر ملیتلوان بله ملوارد
مذکور پی برد:

میبدی در تفسیر خود چنلین ملیآورد کله ابلن
عطا گفت :جمال دو ضرب اسلت :جملال ظلاهر و

تناسب و توازن :سلوره الرّعلد ،بخشلی از آیله

جمال باطن ،جملال ظلاهر آرایلش خَللق اسلت و

3ه...وَ کُلّ شَیءٍ عِندَه بِمِقلدار...::و هرچیلزی نلزد او

صورت زیبا ،جمال باطن کمال خُلق است و سیرت

اندازهای دارد).

نیکو؛ رب العالمین از یوس

به برادران جمال ظاهر

همان که آفرید و هماهنگی بخشلید -وَالّلذی قَلدَرَ

بفروختند ،و شمه ای از جمال باطن به عزیلز مصلر

فَهَدی :و آنکه اندازهگیری کرد و راه نمود).

نمودنللد تللا بللا اهللل خللویش مللیگفللت« :اَکرِمللی

چینننم منننظ  :سللوره الطّللور ،بخشللی از آیلله
91همُتَّکِئینَ عَلی سُلرُر :مَصلفُوفَة :...:بلر تخلتهلایی
ردی

ه تکیهزدهاند.)...سلوره الغاشلیه ،آیله 95هوَ

نَمارِقُ مَصفُوفَةٌ :و بالشهایی پهلوی ه ).

مَثواه».همیبدی)911 :9315 ،
دورهی اول:
فارابی :1در نظر وی جمال و بها و زینت در هر
موجودی به این است که برترین وجود ممکن به او

91ه...وَ هُوَ یُطعِ ُ وَ ال یُطعَ ُ قُل إنّی أُمِرتُ أَن أَکُونَ

شود؛ و چون وجود موجود نخست برتلرین وجلود

أَوَلَ مَن أَسلَ َ وَ ال تَکونَنَّ مِنَ المُشرِکینَ... :و اوست

است بنابراین جمال و زینت وی هر نوع زیبلایی و

که خوراك میدهد ،و خوراك دادهنملیشلود .بگلو

زینتی را در پرتو خود محو مینماید؛ و هملینطلور

من ملأمورم کله نخسلتین کسلی باشل کله اسلالم

است وضع جمال و بهای ذاتی او که وجلود آنهلا

آوردهاست ،و[به من فرملان دادهشلده کله:رهرگز از

وجللود ذاتللی و از راه تعقللل ذاتللی اوسللتهفارابی،

مشرکان مباش).

 .)911 :9311او در اندیشه های اهل مدینله فاضلله

گونهگونی رنگ ها :سوره النّحل ،آیله 93هوَ ملا

با اشاره بهاین که در هر موجلودی  ،زیبلایی آن بله

ذَرَأَ لَکُ فی األرضِ مُختَلِفا أَلوانُهُؤ إنَّ فی ذل َ لَأیَة

نحوه وجود افضل و برتر آن است ،زیبایی را کملال

لِّقَللوم :یَ لذَّکَّرونَ :و[همننینرآننلله را در زمللین بلله

معرفی میکند و معتقد است که هر چه موجلود بله

رنگهای گوناگون برای شما پدید آورد[مسخر شلما

کمال نهاییاش نزدی تر شود ،زیبلاتر است.ههاشل

ساختر .بی تردید ،دراین[امورربرای مردمی که پند

نژاد ،سال یازده .)391:

میگیرند نشانهای است).
پیراسننی ی از ویننو  :سللوره الکهلل  ،آیلله

بهار و تابستان 9315

تنوع و تضناد :سلوره االنعلام ،بخشلی از آیله

اعطا شده باشد و به کماالت ممکن وجلودی نایلل

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

سوره االعلی ،آیلات 9و3هالَّلذی خَلَلقَ فَسَلوّی:

نمود ،بیش از آن ندیدنلد؛ الجلرم بله بهلای انلدك

ابن سینا :5او معتقلد اسلت کله نفلو حیلوانی
انسان به هنگام ه جواری با نفو ناطقله ،2بله هلر
واعتلدال باشلد

9هألحمدُ لِله الّذی أنزَلَ عَللی عَبلدِهِ الکِتلابَ وَ لَل

چیزی که دارای حُسن نظ  ،تألی

یَوعَللل لَّللهُ عِوَجللا :سللتایش خللدایی را کلله ایللن

عشق می ورزد .در نفو حیوانی ،عشق بله زیبلایی،

کتاب[آسللمانیررا بللر بنللده خللود فللرو فرسللتاد و

غریزی است .درحالی که در نفو ناطقه ،عشلق بله

هی گونه کژی در آن ننهاد).

زیبایی ،عقالنی است و در نهایت به درك قرب بله
معشللوق اسللتوار اسللت و دارای قللوام و نظللام
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چهرهی زیبا را مختص به قوهی حیلوانی یلا قلوهی

همه زیبایی مادی بله صلورت صلفات خاصّلی در

ناطقه و یا به ترکیلب آندو اختصلاص ملیدهلد و

اشیاء توس مییابد و آن ه کمال و تناسلب میلان

معتقد است که اگر مختص به قوهی حیلوانی باشلد

اجزاء شی است .پو ملی تلوان گفلت کله زیبلایی

نقص است ولی اگر مربوط به قلوهی ناطقله باشلد

مادّی به اعتقاد توحیلدی جلامع اوصلاف در اشلیاء

وسیله ای برای رفعت یلافتن ه ربیعلی-19 :9333 ،

است که عبارتند از :تناسب میان اجلزای سلازندهی

.)11

هر شی و کمال آن ،اع از شکل و هیأت و رنل ،

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

اخننوان الانن ا :اخللوان 1تحللت تللأثیر آرای
افالطونی ،ارسطو و فلوطین دربلارهی زیبلای قلرار

که موموع آن ها را زیبلایی ملیگلویی ه الصلدیق،
.)19-12 :9333

دارنللد .بنللابراین ضللمن پللذیرش تناسللب و تقللارن

ابنننن هین ن  :1نظلللرات وی در بلللاب ادراك

ه چون فلوطین ماهیت زیبایی را به عواملی فراتلر

زیباییهدر آن زمان) ،انحصار در عین را خارج کلرد

از عال ماده میکشاند و زیبایی محسوس را بازتاب

و ذهن را نیز سلهی دانسلت .او معتقلد اسلت کله

زیبایی معقول می داند .از طرف دیگر اخوان معتقلد

احساس بینایی ،ادراك صلورت اشلیاء اسلت؛ وللی

قرار

عالوه براحساس بینایی امری فراتر نیز وجلود دارد

او معیللار زیبللایی

که انسان آن را ادراك میکنلد .کیفیلت ایلن ادراك،

همتناسللب و تللوازن) را وضللع مللیکنللد هبلخللاری،

درك معانی جزئیه ای است که در جس وجود دارد

.)951 :9333

و پو از احساس بینایی ،ادراك میشوند .ابنهیلث

است که زیبایی برمبنا و نسب افضل و شری
دارد .بنللابراین بللا ایللن تعریلل
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شایسته تر و اعتدال نیکوتر است .وی دلبسلتگی بله

ذوق ،سلیقه ،عادت و عرف اجتماعی است .با ایلن

ابوحیان توحیدی :3نظر توحیدی درباره زیبایی

به ذکر معانی جزئیه کله از دیلدگاه او  99قسل انلد

اسلت و هلر دوی آنهلا

میپردازد؛ یعنی معانی جزئیله نلور ،رنل  ،فاصلله،

معتقدند که زیبایی واقعی در این جهان وجود ندارد

وضع هسمت گیری فضایی) ،توس هعمق) ،شلکل،

و بایللد آنرا در جهللانی دیگللر جسللتوو کللرد .امللا

بزرگی ،اتصال ،تفرق هپراکنلدگی) ،علدد ،حرکلت،

توحیللدی تحللت تللأثیر اعتقللادات دینللی و مباحللث

سکون ،زبری ،نرمی ،شلفافیت ،کلدر بلودن ،سلایه،

کالمی است .بنابراین در نگاه او مفهوم خلدا بلر دو

تللاریکی ،زیبللایی ،زشللتی ،همسللانی و ناهمسللانی

مفهوم دیگر هانسان و جهان) غلبله دارد .بله اعتقلاد

هبلخاری19 :9331،و.)11

به نظلر افالطلون نزدیل

توحیدی ،صفات خداوند و افعلال او ،نمونلهی واال

زیبایی از آن جمله است که با حو بینلایی

و اعالی زیبایی است و همهی اشیاء زیبایی خود را

ادراك میشود .اما وی تمام معانی جزئیلهای را کله

از این صفات و افعال برمیگیرند .توحیدی زیبلایی

در ادراك بصری وجود داشتندهغیر از خود حُسن)،

را دو قسمت میکند :یکلی زیبلایی مطللق اسلت و

در ادراك حُسن و زیبایی نیز دخیل میدانلد؛ یعنلی

تنها راه دستیابی به آن نیز راه عقلل اسلت .گونلهی

از دیللدگاه او ادراك زیبللایی ههماننللد احسللاس و

دوم ،زیبایی مادّی اسلت کله انسلان آن را ازطریلق

ادراك زیبایی) منوط و مشروط بله حضلور معلانی

حو درك میکند واین زیبایی نسلبی وتلابع طبلع،

جزئیه در مبصرات یا اشیاء مرئی است؛ بنابراین وی

زیباییشناسی اسالمی و آموزههای آن در منظر شهر

زیبایی را نَه امر صد در صد ذهنلی ملیدانلد و نله

ابن وربی :99در عرفان ابن عربی زیباییشناسلی

امری صد در صد عینلی .وی انلواع زیبلایی را کله

به زیبایی عرضی هعقالنی) و زیبلایی ذاتلی تقسلی

چش از مبصرات ادراك میکند بلدین شلرح بیلان

می شود .از نظر او زیباشناسی عقالنی تنها در جایی

کرده است:

قابل تحقق است که پلای اغلراض و خواسلتههلای

ال ) گاهی انسان زیبایی را از حضور یکلی از
معانی جزئیه درصورت شیء ادراك میکند.

نفسانی انسان در میان باشد .تنها در حوزهی جملال
عرضللی و عشللق عرضللی ،مللی تللوان سللخن از

از معانی جزئی در صورت شیء میسر میشود هنله

زیبایی از آن خدای متعال و صلفت اوسلت و تنهلا

صرفا ی

معانی جزئیه).

راه وصلول بلهایللن زیبلایی و وصللول بله سللاحات

برخی معانی در ذهن حاصل میشود هنه صلرفا بله

خدا ،جمال ذاتی و حقیقی اسلت و از راهایملان بله

صللورت منفللرد) ههمللان .)13 :9331،نظللر نهللایی

خدا و تصدیق گفتهی پیامبر – صلوات اهلل علیله –

ابن هیث در مورد زیبایی همان نظریه مشهور و رایج

می توان به آن رسید نه از راه رؤیت حسّلی و فهل

جهللان اسللالم در آن قللرون اسللت؛ یعنللی حضللور

عقلی هحکمت 911 :9331 ،و .)913ابلن عربلی بلا

تناسب در اعیان.

اشاره به زیبایی هنر معتقد است ،زیبایی اثلر هنلری

دورهی دوم:

را نمی توان به خود اثرهنلری نسلبت داد بلکلهایلن

امام محمد غزالی :91به نظر وی اصل حُسلن و

جمال و زیبایی صاحب اثر است که به هنر او تأثیر

جمال ،تناسلب اسلت ،و هلر چله متناسلب اسلت

بهار و تابستان 9315

ج) گاهی ادراك زیبایی با کنار هل قرارگلرفتن

گوناگون آن ،عشق به حق اسلت .بنلابراین زیبلایی

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

ب) گاهی ادراك این زیبایی به ادراك تعلدادی

زیبللاییشناسللی آورد .امللا از نظللر او اوج جمللال و

میگذارد.

نمودگاری است از جمال آن عال  .چه هر جملال و

سهروردی :93اول چیلزی کله حلق سلبحانه و

حسن و تناسب که در این علال محسلوس اسلت،

تعالی بیافرید گوهری بلود تابنلاك ،او را عقلل نلام

همه ثمره حسن و جمال و تناسب آن عال است».ه

کللرد و ایللن گللوهر را سلله صللفت بخشللید :یکللی

امام محمد غزالی طوسی .)113 :9329 ،

شناخت حق و یکی شناخت خود و یکی شلناخت

روز بهان بقلی :99او در کتاب عبهلر العاشلقین

آنکه نبود پو ببود .از آن صفت که به شناخت حق

با اشاره به « هر که نور جمالش از معدن جمال قدم

تعللالی تعلللق داشللت حُسللن پدیللد آمللد کلله

بود ،هرکه را وهر چه را که از آن نلوری دادنلد؛ در

آنرا«نیکویی»خوانند ،و از آن صفت که بله شلناخت

این جهان عاشقان را ریاحینی است از باغ جملال و

خلللود تعللللق داشلللت عشلللق پدیلللد آملللد کللله

جالل احمد ،در قلرب از آن نلور سلایه حسلن بلر

آنرا«مهر»خوانند ،و از آن صفت که نبود ،ببود ،تعلق

مزید است ،چون از معدن دور افتد ،حسن نقصلان

داشللللللت حللللللزن پدیللللللد آمللللللد کلللللله

گیرد».هبقلی شلیرازی  .)31 :9322 ،وی زیبلایی را

آنرا«اندوه»خوانند.هسهروردی)1 :9311 ،

قرب الهی میداند و معتقد است که انسان هلر چله

از جمله نامهای حُسن یکی جمال است و یکی

از خداوند دور شود از زیبایی او کاسته خواهد شد.

کمال .و هر چه موجودنلد از روحلانی و جسلمانی

99
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طالب کمال اند ،و هی کو نبینی که او را به جمال

توربه را غنیترسازد تا به لذت بیشتر دست یابلد.

اندیشه کنی همه طالب

زیبللاییشناسللی هنللری زمینللههللای عشللق موللازی

حسناند و در آن میکوشند که خلود را بله حسلن

نفسانیهعشق خفی

و لطی ) را فراه ملیکنلد و

رسانند .و به حسن منتها که طلب همه است دشوار

عشللق ،خللود مقدمللهی عشللق حقیقللی مللیشللود.

می توانند رسید زیرا که وصلول بله حسلن ممکلن

دستاوردهای هنری ،می توانند مخاطب را بله درون

نشود اال بواسطه عشق .ههملان .)99 :9311 ،چلون

خلللود بکشلللاند و او را در درون ،بلللا حقیقلللت و

حُسن از شناخت عقل به حق پدید میآید و عشلق

زیبایی هلای حقیقلت مواجله کنلد .ههملان:9333 ،

از شناخت عقل به خود ،پو حُسن بر عشق تقلدم

.)911

میلی نباشد ،پو چون نی

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

هتقوایی .)9339 ،سهروردی نیز مانند افالطون اصل

اجزای اشعار موزون و صورت های نیکو را موجب

زیبللاییهللای زمینللی را ،در جللایی دیگللر جسللتوو

تأثیر آنهلا بلر روح دانسلته بلوده بلخلاری:9331 ،

میکند.

.)12

دورهی سوم:

دورهی معاصر:

مالصدرا :91وی خداوند را منبع جملال مطللق

طباطبایی :92بله نظلر ایشلان حُسلن عبلارت از

عشلق حقیقلی بیلان

موافقت و سازگاری شیء حَسَن و خوب اسلت بلا

میکند که نیل به چیز مطلق و جملال اکملل هملان

غرض و هلدفی کله از او منظلور اسلت ،موافلق و

عشق حقیقی است و جمال اکمل نیز خداوند است

سازگار باشد و اجزاء کامال با یکدیگر سلازگاری و

هاکبری .)9331:12 ،او بلرای زیبلایی اصلالت قائلل

موافقت دارند.ه طباطبایی )93 :9315 ،به این ترتیب

است .وی عشق را ادراك جمال ملیدانلد و عشلق

زیباییها طبیعی ریشه در تناسب و هماهنگی دارند.

موجودات به همدیگررا دارای مراتب ملیدانلد کله

حُسن همیشه ی

امری است وجودی و قُبح املری

نمایانگر تفاوت در مراتب جمال و ادراك میباشد.

اسللت عللدمی .حسللنه و سللیئه دو صللفت نسللبی و

مالصدرا زیبایی شناسی را در عشق مولازی بلا

اضافی اند که در پارهای از موارد ثابلت و دائملی و

زیبایی شناسی هنری پیوند می دهد .از این حیلث او

در موارد دیگری ،تغییر پذیرند ،مثل بذل مال که در

را باید اولین فرد در جهلان اسلالم یلا تلاریخ بشلر

مورد مستحق حُسن و در مورد غیر مسلتحق قبلیح

قلمداد کرد .وی عشق موازی هرفتارهلای معاشلقه

است ههمان .)99 :9315 ،مبدأ زیباییها ،ذات حلق

آمیز) را محصول آن محبت وافر به کسی ملی دانلد

و اسماء و صفات حسلنای اوسلت .زیبلایی رزقلی

که دارای شمایل لطیل  ،تناسلب اعضلا و ترکیلب

است که خداونلد بلر اشلیاء ارزانلی داشلته اسلت.

خوش و موزن آنها با یکدیگر استه امامی جمعه،

زیبایی به طور مطلق ،ثابت است .اگر چه در مرحله

 .)991 :9333از نظللر او انسللان در مشللاهده یللا

عمل و فعل ،زیبایی نسلبت بله شلرایط و آداب و

مللللوقعیتی زیبللللاییشللللناختی واجللللد توربلللله

جوامع گوناگون ،معنلای نسلبی پیلدا ملیکنلد؛ املا

می گردد .آن گاه تالش میکند ایلن

اصول زیبایی از ثبات برخوردار است .پو می توان

دانسته اسلت .او در تعریل
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دارد و عشق همهجلا در جسلتووی حُسلن اسلت،

جالل الدّین دوانی:95او حُسن وحدت در میان

زیباییشناسی

زیباییشناسی اسالمی و آموزههای آن در منظر شهر

با توجه به اصول ثابلت زیبلایی خروجلی بلر پایله

 -9زیبللایی معقللول  -9زیبللایی محسللوس -3

جواب بر اساس اصلول ثابلت

زیبایی محسوس مستند بر زیبایی معقول  -1زیبایی

زیبایی داشت که جوابها و معنای نسبی پیدا کنلد و

معقول مستند بر زیبایی محسوس .اقسام اول و دوم

مصادیق متفاوت.

زیبایی فی نفسه هدر موجودیت خود) میباشند .املا

پرسش نامه و طی

به سه دستهی زیبایی عال مادّ ه ،زیباییهلای مثلالی

این زیبایی است که با معنای دیرینلهی « ایلن چلرا

و زیبایی های عقلی تقسی ملیشلوند -9 .در علال

زیباست؟» ،آشنا میشوی  .علّامهایلن تقسلی بنلدی

انسانی ه که خالصه وجود و هستی است ،هملین

چهارگانه را برای شلناخت زیبلایی فلی نفسله الزم

مراتللب وجللود دارد ،یعنللی زیبللاییهللای حللواس

می د اند و معتقلد اسلت بلدون ایلن تقسلی بنلدی

پللنجگانلله ،ماننللد زیبللایی در چش ل  ،گللوش و ،...

نمللیتللوانی مللالك زیبللایی و تعریلل

آن را بلله

زیبایی های خیال و زیباییهای عقلی حلاک اسلت.

دستآوردههمان.)911-919 :9313 ،

عال مثال و زیبایی عال مثال ،نازله و معلول زیبایی

همانند چیستی هنر برکسی شناخته شلده نیسلت و

عال عقل است ،به همین ترتیب در علال انسلانی،

زیبایی را نمیتوان تعری

کرد .زیلرا «مِمّایُلدركُ وَ

زیبایی های حسی ،نازل ترین نوع زیبلایی و بعلد از

الیوصَلل » اسللت .درك مللیشللود امّللا توصللی

آن در قوس صلعود ،زیبلاییهلای خیلالی و سل و

نمللیشللود .ه تاجللدینی )21 :9321،هنللر نللوعی از

زیبللایی عقلللی وجللود دارد -1 .تمللام زیبللاییهللای

زیبللایی اسللت و گرایشللی اسللت در روح انسللان.

امکانی ،ناشی از ذات واجب است و استقالل ندارد

تعریفی که ناظر بر زیبایی گرایی ابعاد روحی انسان

ه تاجدینی.)919 :9339 ،
جع ری :91بله نظلر علّامله نسلبت حقیقلت بلا

است و در ردی

خالقیّت ،فنانیّت ،اعمال اخالقلی

و تعشق قرار دارد .هجمعی از نویسلندگان :9333 ،

زیبایی هلا نسلبت اصلل حیلات انسلانی بلا کیفیلت

 .)313ایشان در نقد نظر افالطون پیراملون تعریل

لذتبلار آن اسلت .او چهلار نلوع زیبلایی اساسلی

زیبللایی کلله گفتلله بللود :زیبللایی عبللارت اسللت از

شللامل :محسللوس ،نللا محسللوس طبیعللی ،معقللول

هماهنگی اجزاء بلا کلل و اگلر کلل و موموعلهای

ارزشیهمثل عدالت) و زیبلایی مطللق را بله بحلث

دارای اجزاء متناسب باشد زیباست .می نویسند« بر

می گذاردهجعفری .)959-959 :9313 ،فقط زیبلایی

صحیح باشد ،خود تناسلب را

فرض که این تعری

معقول ارزشی و زیبایی مطلق هسلتند کله ثابلت و

ی

پایدارند .از نظر وی ،نباید در هملان حقیقلت زیبلا

آن را بیان نمود» همطهلری .)11:9323،در نظلر وی

کرد و آن را هدف نهایی در نظر گرفت.

برای ما ضرورتی نلدارد کله تحقیلق کنلی کله آیلا

توق

دسته بندی چهارگانه برای شناخت زیبلایی فلی
نفسههزیبایی در موجودیت خود):

بهار و تابستان 9315

 -3زیباییهای عال طبیعت ،سایه و نازلهی زیبلایی

مطهری :93وی معتقلد اسلت چیسلتی زیبلایی،

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

بر مبنای نگرش عالمه -9 :زیباییهای امکلانی،

قس سوم و چهارم روشنتر و قابل فه تر انلد .در

نسبت خاص میداند که نمیتوان در زیباییهلا

زیبایی ی

حقیقت مطلق است یا نسبی ،ولی قلدر

مسل این است که در خارج  ،چیزی به نام زیبلایی
وجود دارد ،خلواه انسلان ،زیبلایی او را درك کنلد،
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خواه نکنلد .انلواع زیبلایی از نظلر اسلتاد مطهلری
عبارتند از:

است ،نمایش دهندهی نظل ،راز و زیبلایی خداونلد

 -9زیبللاییهللای محسللوس  -9زیبللاییهللای
معنوی  - 3زیباییهای معقول
میداند و معتقد است زیبایی ی

است .بنابراین زیبایی ،خرد انسان را ارضاء ،لبریز از
یقین ،سختی روح انسان را ذوب و وحلدت را کله

نار :91او زیبایی را درارتباط نزدیل

بلا خلدا

امر قدسلی اسلت

ثمره ی عرفان اسلت ،بله آدملی ملیچشلاند .نصلر
زیبایی را ه اخالقی و ه عقالنی میداند.

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

که آدمی را به قلمرو امر قدسی میکشلاند .زیبلایی

به طورکلّی مشربهای فکری در طول تاریخ را

در نظلل وهملللاهنگی مطلقیّلللت و درمعنویّلللت و

میتوان به کلنگرها و جزءنگرها یا بین ایلن دو در

رازوارگللیاش ،الیتناهیّللت را مللنعکو مللیسللازد و

نظر گرفت .کل نگرها بیشتلر نگلاه

ارگلانیزم91

یلا

کمللال را مللیطلبدهنصللر .)9331:995 ،هللارمونی و

هولیزم 99و

نظ موجود دراین عال انعکاس دهنلده ی زیبلایی،

معنی که جزءنگرها شناخت نسبت بله پدیلدههلا را

منبع اصلی کمال  ،خیر و زیبایی است کله در ایلن

با توزیه آن پدیدهها میدانند.

جزءنگرها روشی

اتمیزم 99دارند.

بلدین

عال تولی یافته است .زیبایی چیلزی جلزء توللی

با بررسلی و تحلیلل مفلاهی قرآنلی و نظلرات

ذات حق نمیباشد.به عقیده نصلر ،خلرد کله ابلزار

متفکّران و علمای اسالمی به نتلایج زیلر ملی تلوان

اصلی طریق شهودی است از زیبایی جدایی

دست یافت:

جدول  . 9بررسی و تحلیل نظرات اندیشمندان اسالمی در باب زیبایی .همأخذ  :نگارندگان).

بهار و تابستان 9315
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ناپذیراست .خرد که خود برگرفته از عقل الهلی

زیباییشناسی اسالمی و آموزههای آن در منظر شهر

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم
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با بررسی و تحلیل مفاهی قرآنی و نظرات متفکّران



و علمای اسالمی به نتایج زیر میتوان دست یافت:

از جهان دیگر و زیبایی حق تعالی میباشند.



مقوله زیبایی با زندگی انسان پیوند داشته

فلسلللفهی یونلللانی زیبلللایی را در مثلللل

و به واسطهی آموزههای دینلی ،معنلایی الهلی پیلدا

افالطونی جستوو ملی کنلد ،وللی متفکّلر مسللمان

میکند.

مفهوم خدا را بلر دو مفهلوم انسلان و جهلان غلبله



از عوامل و نشلانههلای زیبلایی در قلرآن

،عبارتند از :تناسب و توازن ،چینش ملنظ  ،تنلوع و
91



زیباییهای این جهان تصلویر و جللوهای

تضاد،تنوّع رن ها و پیراستگی از عیوب.


منشأ همه ی زیبایی ها ،زیبایی مطلق یعنی

حق تعالی و باالترین زیبلایی ،رسلیدن بله کملال و
قرب الهی است.

میدهد.


با خودسازی ،انسان میتواند بله حقیقلت

زیبایی نزدی تر شود.


در کل ،زیبایی مادّی کمال و تناسب میان

اشیاء میباشد.

زیباییشناسی اسالمی و آموزههای آن در منظر شهر



با نظر به دستهبندی ادوار مختلل

تفکّلر

مللورد ابللن هیللث و ابوحیللان توحیلدی ایللن مللورد

به مفهوم عقل وطرق مشائیان  ،دوره دوم با گرایش

زیباییشناسی و منظر شهری

به عال عرفان و اشراق ،دورهی سوم با گلرایش بله

مطالعات انوام شده در زمینه ادراك و زیبایی منظلر

حکمت متعالیه صدرایی و دورهی معاصر با گرایش

در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده اسلت .چهلار

به پیروی از نظریه صدرایی با تکیه بر قرآن) ،غالب

رویکرد معرفلی شلده توسلط پورتئلوس در حلوزه

ایللن تفکّللرات پیرامللون زیبللایی را بایللد امللری

مطالعللاتی زیبللایی منظللر شللامل انسللانگرایللان،

شیئ زیبلا) ،بلا رویکلرد

توربهگرایان ،عملگرایان و برنامهریزان میشود .بله

عرفانی ،کالمی و اخالقی دانست .البته دراین میلان

نظر وی ما میتوانی با نگرشی خلوشبینانلهتلر بله

افرادی چون ابن هیث و ابوحیان توحیلدی ،زیبلایی

دستیابی به سرزمینی زیبا  ،جذاب و سلال بنگلری ،

را نه امری صد در صلد ذهنلی و نله صلد در صلد

به شرط اینکه متخصصین عامنگرتر ،محافظهکلارتر،

عینی میدانند.

فعالتر و کلنگرتر عملل کننلد هپورتیلوس:9331 ،

ذهنیهبرخورد ذهن با ی



متفکّرین اسالمی بله طلورکلّی ،کلل نگلر

 .)913بهنظر می رسد حرکت به سمت کل نگلری و

میباشند .البته برخی بلا ریلز شلدن در مشخصلات

جامع دیدن مسائل مربلوط بله ایلن حلوزه نمایلان

بصری و ظاهری اشلیا و پدیلدههلا تلا حلدی وارد

اسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت.

حوزهی جزءنگری نیز شدهاند که به طور نمونله در

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

نظری در حوزه هنر و زیباییهدورهی اول با گرایش

مشهودتر است.

بهار و تابستان 9315

جدول  .9مقایسه رویکردهای انسانگرایان ،توربهگرایان ،عملگرایان ،برنامهریزان در مقوله زیبایی و ادراك منظر
همأخذ :نگارندگان ،اقتباس از پورتیوس)9331 ،
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آموزههای زیبایی شناسانه اسالمی در منظر شهری

امروزه در جوامع مختل  ،مشکالت منظلر شلهری

امروز

به طرق گوناگون نملود پیلدا کلرده اسلت .در آثلار

در نگاه اسالمی ،عال محضلر خداسلت .در اسلالم

ارزشمند ،به سرزمین و به منظر ،به مثابه ی

هلی مللانعی جداکننلده خللدا از ملتمسلش نیسللت.

نگاه میشود ،هملانطلور کله در کنوانسلیون منظلر

پرستشکننده میتواند دستهایش را در هر زمان و

اروپللللللا ه)ELCهو در )ELCGuidelinesروی آن

در هللر مکللان بللرای نمللاز بلنللد کنللد.

(Clark,

تأکید شد .از دست دادن کیفیت منظر زیبا و ملوثر،

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

)2004: 189حال باید به این سوال پاسخ داد

با چند عامل میتواند در ارتباط باشد :فقدان تنلوع،

که جایگاه مقوله زیبایی در منظلر شلهر کواسلت؟

فقدان طبیعی بودن ،فقدان هویت منطقه ای و فقدان

اگر بخواهی علتلی غلایی بلرای ایولاد یل

منظلر

مناسب انسان در نظر بگیری  ،میتوان گفت که :این
عمل پاسخی به حو زیباجویی و زیبلاطلبی انسلان
است که اغنای آن ملیتوانلد بله آراملش روانلی و
روحللی او انوامیللده و اض لطراب زنللدگی مللادی و
ماشینی را ک کلرده و بله تعبیلر متفکلرین ،تحملل
زندگی خاکی و دوری از اصلل خلویش را بلرایش
بهار و تابستان 9315

هموارتر کند .هنقیزاده)21 :9339 ،

کیفیلت چشل انلداز2001: 224-

(Nohl,

225).
نییجهگیری

با توجه به مرور مفاهی قرآنلی در زمینله زیبلایی و
دیدگاههای فالسلفه اسلالمی و ارتبلاط بلین مقولله
زیبایی و منظر شهری میتوان رویکردی در استفاده
از مشخصههلای زیبلاییشناسلی اسلالمی در منظلر
ارائلللله کللللرد کلللله بللللدین صللللورت اسللللت:

جدول  .3رویکرد پیشنهادی در مقوله زیبایی و ادراك منظر همأخذ :نگارندگان)

پینوشتها:
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«کلل»

 -9زیبا .هنل ) از« :زیلب »« +ا» هفلاعلی و صلفت مشلبهه ).
زیبنده  .بمعنی نیکو و خوب اسلت کله نقلیش زشلت و بلد
باشد.

 -9زیبایی شناسی عنوانی از عناوین فلسفی ملیباشلد کله بله
پللژوهشهللای مفهللومی و نظللری در زمینللهی هنللر و توربلله
زیباییشناختی میپردازد.
 -3زیباییشناسی هر چنلد سلابقهای کهلن را داراسلت و بله
عنوان ی

تفکر فلسفی به معنلای وسلیع آن بلا پیلدایش کلل

فلسفه ی غرب ه زمانی دارد .ولی از نظلر لغلوی و املروزی

زیباییشناسی اسالمی و آموزههای آن در منظر شهر

زبان ها افتاد .بلا ایلن حلال اصلطالح زیبلاییشناسلی ،بلا آن

 -91امام محمد غزالی فرزنلد محملد ه  515 – 151هلل .ق)

مفهومی که برای فلسفهی هنلر در سرتاسلر قلرن  91بله کلار

فیلسوف ،متکل و فقیهایرانلی و یکلی از بلزرهتلرین ملردان

گرفته می شود مدیون سخنرانیهای هگلل دربلارهی هنرهلای

تصوف سدهی پنو هوری است.

زیبا میباشد.

 -99روزبهللان بقلللیه 212-599هللل .ق ) بایللد او را سلللطان

 -1ابو نصر محمد بن محمد فارابی معروف به فارابی ،هحدود

مکتب جمال نامید .نوشتههای او در زمینههلای تفسلیر قلرآن،

 331- 921هل .ق) .او در حقیقلت مولدد فلسلفه و م سلو

شرح احادیث ،فقه ،الهیات ،اصول فقه ،زبان و دسلتور عربلی،

فلسفه اسالمی اسلت .فلارابی کوشلش زیلادی در جملع آراء

عرفان و تصوف است.

افالطون وارسطو کرده است .اساس فکلر فلارابی ایلن بودکله

 -99محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداهلل بلن حلات

فلسفه حقیقلی یکلی بلیش نیسلت و اسلتادان بلزره فلسلفه

طائی معروف به محی الدین ابن عربلی و شلیخ اکبلر علارف

نمی توانند با ه اختالف داشته باشند .زیرا مقصد آنها واحلد

مسلمان علرب اندلسلی اسلت .وی در سلال  521هلل .ق در

است .در نظر فارابی فیلسوف رئیو مدینه اسلت و چنلانکله

جنوب شرقی اندلو به دنیا آملد .در  233هولری قملری در

خداوند ،عال را اداره میکند ،فیلسوف ه امور مدینه را نظل

دمشق در سن  13سالگی در گذشت .به قول ایزوتلو « جهلان

و سامان میدهد.

بینی ابن عربی بر دو اساس استوار است ،یکلی حلق اسلت و

 -5ابللوعلی سللینا ،کلله در جهللان غللرب بلله نللام اویسللنا

دیگری انسان کامل».

( )Avicennaو به لقب « امیر پزشلکان» شلناخته شلده ،بله

 -93شهاب اللدین ابوالفتلوح یحیلی بلن حلبش بلن امیلرك

سال  311هل در بخارا به دنیا آمد و به سال  193هلل در شلهر

سهروردی  ،ه  531-511هل .ق) حکلی و علارف و م سلو

همدان از دنیا رفت .ایلن حکلی مل ثرترین چهلره در علل و

دومین حوزهی اندیشه ی فلسلفی در اسلالم بله نلام حکملت

فلسفهی جهان اسالم میباشد و القابی ماننلد شلیخ اللرئیو و

و شهود هلر

حوه الحق و شرف المل

به او دادند.

اشراق است .حکمت اشراقی براستدالل و کش

دو تکیه دارد ،کله یکلی از پلرورش نیروهلای عقللی حاصلل

 -2نفو ناطقه :نفو ،کمال جسمی است که دارای اندام قابل

میشود و دیگری از صفات نفو.

حرکت باشد و نیز جلوهری عقللی اسلت کله بله ذات خلود

 -91صدرالدین محمد بن ابراهی قلوام شلیرازی معلروف بله

متحرك است .به اعتقاد فارابی قوّهی ناطقه  9قس است :قلوّه

مالصدرا و صدرالمتألهین متأله و فیلسوف شیعهایرانلی ،یکلی

ناطقه عملی و قوّه ناطقه نظری – قلوّهی ناطقله عمللی بلدان

از بزره ترین فیلسوفان و روحانیون جهان اسلالم در سلدهی

جهت آفریده شده است که خلادم قلوهی ناطقله نظلری بلوده

یازده هوری قمری و بنیان گذار حکمت متعالیّه است.

است.

 -95علّامه جالل الدّین محملد دوانلی ه 113 – 313هلل .ق)

 -1اخوان الصفا را برخی « نو افالطونیلان اسلالمی» و برخلی

حکی متکل بزره اسالمی و دانشمندان بلزره قلرن نهل و

دیگلر « فیثاغوریلان مسلللمان» نامیلدهانلد ..بلله تعبیلر ابللراهی

عصر تیموریان ،متولد دوان از توابع کازرون ،مشهور به محقق

اکیالنلی ،محقلق کتلاب رسلائل ابوحیلان توحیلدی ،ابوحیللان

بود.

نخستین کسی است که بر این جمعیت سلرّی ،نلور افشلاند و

 -92سیّد محمد حسین طباطبایی معروف به علّامله طباطبلایی

در بخشی از االمتاع  ،گزارش کاملی از آرای آنان بیانکرد.

ه 9321 -9939هللل .ش) هوللری شمسللی ،نویسللنده تفسللیر

 -3ابوحیلان توحیلدیه  113-399هللل .ق) .نلام او عللی بللن

المیزان ،فقیه ،فیلسوف و مفسّر قرآن ،میباشد .اهمیت وی بله

عباس و لقبش توحیدی است.

جهت زنده کردن حکمت و فلسلفه و تفسلیر در حلوزههلای

 -1ابللن هیللث ه 351-131هللل .ق) در نوشللتههللای التینللی

تشیع بعد از دوره صفویّه بوده است .به ویژه ایلنکله وی بله

سدههلای میانله بلیشتلر بله آلهلازن ( )Alhazzenشلناخته

بازگویی و شرح حکمت صدرایی بسنده نکرده و بله تأسلیو

میشلود .شلرح اصلول اتاقل

تاریل

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

بومگارتن( )Alexander Gottlieb Baumgartenبر سر

به شناخت زیبایی دست زده است.
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آن در نیملللهی قلللرن هولللده توسلللط الکسلللاندرگوتلی

آن زمان با وجود سلطه آراء فلسفی ،با نگاه علملی و توربلی

و اختلراع ذرهبلین از

کارهای برجسته این دانشمند ایرانی و مسلمان اسلت .وی در

معرفتشناسی در این مکتب میپردازد.
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 -91علّامه محمد تقی جعفلری ه 9311 – 9311هلل .ش) ،از

.0

جمله فیلسلوفان مسللمان و موللوی شناسلان معاصلر ایرانلی

زیباییشناسی محیط زیست :نظریهها ،سیاستهلا و

است.
 -93شهید مرتضی مطهری ه 9353 -9913هل .ش) ،فیلسوف
 ،متکل و مفسّر قرآن میباشد .مطهری بر خالف کسانی چون

برنامه ریزی ،ترجمه دکتر محمد رضا مثنوی ،جهلاد
دانشگاهی مشهد ،مشهد.
تاجللدینی ،علللی ه ،)9321اهتللزاز روح

فرید که فلسفه اسالمی را ذاتا یونانی میداننلد ،بلرای فلسلفه

.1

اسالمی اصالت خاصی قائل است.

همباحثی در زمینهی زیباییشناسی هنلر) ،انتشلارات

 -91سیّد حسین نصر متولد  9399فیلسوف و متألله ایرانلی و

حوزهی هنری ،تهران.

استاد علوم اسلالمی در دانشلگاه جلرج واشلنگتن اسلت کله

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

مقللاالت و کتللب دانشللگاهی بسللیاری را بلله رشللتهی تحریللر
درآورده است.
Organism -02
Holism -02
Atomism -00

.29

تقوایی ،ویدا ه ،)9339از جملال شناسلی

تا زیباییشناسی ،هنرهای زیبا ،تابستان.
.22

جعفری ،محمد تقلی ه ،)9313زیبلایی و

هنر از دیدگاه اسالم ،م سسله تلدوین و نشلر آثلار
عالمه جعفری ،تهران.
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