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 چکيده
 هاــر و وفان مســ مان ايــرح ماح ــرار دربــار ســدر بــ ف ف   کــه معتقدنــد يبرخــ چــهاگر 

تـوان مباثـم مربـوه بـه هاـر و       مـي  هـا  بـا بررسـي ايـار ان   ، توان یافت شااسي نمي زیبایي
، قاضـي سـع د قمـي  از هم ـه اندیاـمادان      د. در ایـف بـ ف  را اسـتررا  کـر  شااسي  زیبایي

مباثم مربوه بـه هاـر و زیبـایي را در تع  قـاتي کـه بـر م مـر         از  يبرخ کهمس ماني است 
ثاضـر  ف نوشـتار  یاد پرسش بااست.  دهذکر کرطور مستقل  هب ،نگاشته ايولوه اچهارم کتاب 

ف یـ بـه ا  حبه چه معااست و او از چه ماظـر  يد قم سع ينزد قاض یيبایاست که هار و ز فیا
را  يایـف ايـر زیبـای    سع د در يقاضف است که یثاضر ا سته است. مفروض مقالۀیمقوالت نگر

ـ   يکـرده و زیبـای  معقول و محسـو  تقسـ م    يبه زیبای معقـول   يزیبـای  يمحسـو  را تل  
 در ادامـه ضـمف تيک ـد بـر    . او دانـد  ياالنوار منور يزیبای يها را تل   زیبایي يداند و هم گ يم

 صورت زیباح هارماد بر مـاد   يل  هار را ت، ي ل و ماف ل در افریاش زیباینقش خ ال مت 
 .   داند يطب عت م يتکم ل زیبای حبرا يرا عام  حهار يزیبای ح. وداند يمحسو  م

 

   ، هار قاضي سع د قمي، عقل صورت، طب عت،زیبایي،  ،يتل  : ها کليد واژه
 

 مقدمه  .1

  توسـ  در کتابي بـه همـ ف نـام     م0551ـ0553ح ها ب ف سال ،0شااسي اصطالح زیبایي
 

                                                                                                                   
             y_bouzarinejad@ut.ac.ir                                                                          استادیار داناگاه تهران .٭

باشد و  ميي به معااح ادراک ثس  Aisthetikosیوناني  (. ایف واژه ماتق از واژ Aestheticsشااسي ) . زیبایي0
؛ همچا ف 91، اثمدح) باشد تر چ ز محسو  مي مورد ادراک ثسي یا به زبان ساده به معااح Aistheta واژ 

 (..Ames, 1941, P100باگرید به 
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. او (91، )اثمـدح  گرفته شـد کار  به 0ف  سوفي الماني به نام الکساندر گوت  ب باومگارتف
(.  90، و)همـ  9کاد مي را همان ع م اگاهي محسو  تعریفشااسي  ایف کتاب، زیبایي رد

امـر   به امر زیبا و مالثظۀت اثسا  ادمي نسبت وضع   مطالعۀ شااسي رو، زیبایي از ایف
. ماظور از امر زیبـا  ، استشود مي که به ثالت اثسا  ادمي مربوه ، از ان ث مزیبایي
، اثسـا   با ناـان دادن خـویش بـراح ادراک انسـان     چه ها چ زح ن ست هز ان در ایف
 ها کـه امـر زیبـا یـا بـه طب عـت مربـوه        از ان .کاد مي شااسي را در انسان ایلاد زیبایي

هـم بـه زیبـایی در    یبایي در طب عت و ن ز باید هم به زشااسي  زیبایي ،شود یا به هار مي
 ،زیبایي در طب عت و زیبایي در هاـر . از دیرباز، (2)کوک مانس،  9توهه کاد هارهاح زیبا

 ایـا فالسـفۀ   شـود کـه   مـي  ال مطرحثال ایف سؤ .بوده است ران بزرگه متفک مورد توه 
 يبرخال ف سؤدر پاسخ به ای ؟اند پرداخته طور مستقل  و هار به اسالمي به مبحم زیبایي

شااسـي   هار و زیبـایي  وفان مس مان ايرح ماح رار دربار س  در ب ف فکه اند  هب ان داشت
توان مباثـم مربـوه بـه هاـر و      مي ها ا با بررسي ايار انام   .(912 ،ب ک)توان یافت  نمي

از   2قاضـي سـع د قمـي    ،د گفـت یـ به خالف ان نظر با د. را استررا  کرشااسي  زیبایي
امادان مس ماني است که برخي از مباثـم مربـوه بـه هاـر و زیبـایي را در      هم ه اندی

                                                                                                                   
 .ود و در مکتب ولف در  اموخته بودن تس  ب ( از نظر فکرح پ رو الیبA.G. Baumgarten) بومگارتف .0
ع م به محسو  یا دانش »اح ن ست چرا که استت ک به معااح دق ق ک مه عاوان برازنده «استت ک»ت . در ثق ق9

 دیگر، همچون مبحثي که تازه به معااح چا ف داناي و یا به سرفشااسي  است و زیبایي« دریافت ثسي
 ان ايار هارح را باابایست به نوعي هستار ف سفي تبدیل شود، زماني در مکتب ولف متداول شد که مردم الم مي

بر مبااح اثسا  خوشایادح، شگفتي، تر  و  کردند. مثالرکااد، درک مي ستي القابایهایي که ميبه دریافت
)ع م به زیبایي( را هانا ف ان  «کال ست ک»اند همدردح و ماناد ان. به خاطر ایف نابرازندگي برخي کوش ده

 .(95  کااد )هگل،
گونـۀ خـاف ف سـفۀ خـود تعریـف       را بـه شااسـي   زیبایي ،بر اسا  نظام ف سفي خود هر یک از متفکران بزرگ .9

شـان از   ح بـه ههـان دارد تعریـف   کسي که نگاه ماد  ي که نگاه عقالني به ههان دارد وکس ،اند. به عبارتي کردده
 ،پـور  فراسـ اب ، نکــ : ا شااسي ران در مورد زیبایيبراح دانستف نظرات مرت ف متفک ) زیبایي و هار متفاوت است

، نکــ :  ران بزرگ تاریخ در مورد هار و زیبـایي همچا ف براح اشاایي با  نظرات متفک  .91ـ91، ؛ اثمدح9591
 (.6ـ011 ،کوک مانس

او ع وم عق ي را از محضر سـه داناـماد    .(.ق  ه 0012متولد و ماهور به سع د شریف قمي است ) نام او محمد .2
محسف ف   و اخوند مالرهبع ـي تبریـزح و اخونـد مالعبـدالرزاق اله لـي      ح مالها معروف ع ر صفوح به نام

 رو او در عرفان و ثکمت متعال ه متيير از ف   کاشاني  و در ثکمت بحثي و ما ایي متيير از مال ، از ایفاموخت
کـه  بـر هـاح مانـده اسـت      از قاضي سع د قمي  ايار مرت في (61 ،اشت انيرهبع ي تبریزح و عبدالرزاق است )

 ، رسالۀاالربع اات لکاف انوار القدس ات ،شرح توث د صدوق ،به فارسي اسرار ال اایعو  ک  د بهات: عبارتاد از
تع  قـات   ،الحدیقة الوردیة، رسالۀ التفحات اإلله  ة و الرواطر اإللهام  ة، رسالۀ مرقاة األسرار، رسالۀ الفوائد الرضویة
 .(0/00 ،شرح توث د صدوقلفق ي ثب بي به دکتر ن ... )نکـ : مقدمۀو ع ي ايولوه ا
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 اسـت.  دهذکـر کـر   طـور مسـتقل    هب ،نگاشته 0ايولوه اتع  قاتي که بر م مر چهارم کتاب 
که در ههان اسالم داراح شـهرت   است 9ح اف وط فها گانه هاح از نُ خالصه ايولوه ا کتاب

 ف در ایف کتاب به بحـم پ رامـون هاـر و زیبـایي     که اف وط ها از ان .فراواني بوده است
یک  توان به عاوان مي را ايولوه اشرح قاضي سع د بر م مر چهارم کتاب  ،پرداخته است

سع د بـا الهـام از     يقاض .هار مورد ارزیابي و بررسي قرار داد زیبایي و اير مستقل دربار 
 ه متعال ه در صدد ايبات ایف مسـ   و ف سفۀ يعرب روایات و اقوال عرفا از هم ه ابفایات و 

و  نـد ماد بهـره خداونـد   ياز زیبـای  ،ذات خداوندند يچون تل  ممکاات  ياست که هم گ
را  زیبـا  يوهود نائل شوند و صور م کوت حعوالم باال ن ن ز اگر بتواناد به مااهد هارمادا

  ـد شـده  تول حايـر هاـر   2،عـالم محسـو    بـر مـواد    يان زیبای يبا تل   9،ادمااهده کا
و  يد در مـورد زیبـای   عس ينظر قاض مالثظۀ حبرا .شدطب عت با يل زیبایتواند مکم  مي
ـ  ع :ده م مي قرار يمورد بررس به ترت ب مباثم زیر را در اندیاۀ وی هار ، يت زیبـای ا  

   .هار ، ويمراتب زیبای، يتعریف زیبای
   

 ت زيبايي عينيّ .2
او معتقـد   .بـاور دارد  ،کااـده  خـار  از ادرا  ق زیبایي محسـو  در  قاضي سع د به تحق 

خارهي وهـود دارد و از ایـف رو امـرح  صـرفار      ت که زیبایي امرح است که در اش ایاس
هسماني بـاألخ  نـو     وهود زیبایي طب عي در م ان اش ای ،او به عق د  .ذهاي ن ست

ان به نزا   سبب گردیده است تا اتش عاق زبانه بکاد و ادم ان براح رس دن به ،انسان
 ،ل  ـي و ملاـون   ،یي چـون سـالمان و ابسـال   ها ق  ه .و خ ومت در م ان خود بپردازند

                                                                                                                   
که فرفوریـو  بـر یکـي از    اند  یا کتاب ربوب ت یکي از ايارح است که مس م ف ان را تفس رح پاداشته ايولوه ا. 0

 ايولوه ـا عبـارات   .خواندنـد  مـي  ايولوه ـا ارسـطاطال س  ه است و بـه همـ ف ههـت ن ـز ان را     ايار ارسطو نوشت
گذشته پاداشتاد که در اواخر قرن  ،ح اف وط ف است که مستارق ف اروپایيها گانه هنُبه قدرح نزدیک به عبارات 

محققـان   م و شام اف وط ف و امروزه ن ز همـۀ ح چهارم و پالها گانه هاح باشد از نُ ایف اير باید برگزیده و خالصه
 .(9 ،بدوحنظر دارند ) اتفاق در ایف باره

درباره هار و  وح دو رساله مستقل .تریف ف  سوفان نو افالطوني است ازهم الدح( از پراو 919ـ959) 9. اف وط ف9
  .گانه پالم رساله شام از نهگانه اول و رساله هاتم از نهزیبایي نگاشته است: 

و عرفان اسالمي تمامي افریاش از زیبایي بهرماد است و ایف زیبایي چون ع ف وهود است متعال ه  ۀدر ف سف .9
ها  باابرایف اگر هارمادح بتواند زیبایي عوالم و مراتب باال را مااهده کاد و بتواند ان . کي استداراح مراتب و تاک

 .دسازمل اتواند زیبایي طب عت را ک د ايرح که به وهود اید ميکاطب عت صورتگرح  را بر مواد 

 .قاضي هار تلسم زیبایي بر ماده محسو  است ۀدر اندیا .2
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 ای د که چون ادم ان به زیبـایي نهمگي ثکایت از ایف دار ،عذرا و وامق ،ش ریف و خسرو
: ـ نکـ ) کاـد  مـي  شان هاگ و خ ـومت بـروز   م ان ،ایاد مي که در نو  بار است گرفتار

  .(966 ،لوه اشرح ايو قاضی سع د،
 

 تعريف زيبايي  .3

گونه عاشقان را در باد خود  که ایف ای قاضي سع د در پاسخ به ایف پرسش که ان زیبایي
 : دارد مي چا ف ب ان 0،گرفتار نموده است چ ست

یبـایي هسـماني چ ـزح    اح از زیبایي انوار عقالني است و خود ایف ز هایف زیبایي ذر »
که براح هر هزء ایف زیبایي یک ثق قت عق ـي   درثالي .تو ترک ب ن س هز تااسب اهزا

همچا ف زیبایي و همـال ان موهـودات روثـاني ن ـز از ان      .و کمال قدسي وهود دارد
هرچه در طب عـت اسـت    ،ایم گونه که گفته همان ،باابرایف ....مرتبه و فاعل باالتر انهاست

چـه زیباسـت   رت طب عـي اگر پس صورت هارح و صو .اير و مثالي از ان عالم باالتر است
 .اند یلاد شدهه امحفوف به هزاران پوشاي است که به خاطر وهود ماد  ها ولي زیبایي ان

یعاي ثسـف و همـال از    9.که از ه ولي عارح باشد ای ثال چگونه خواهد بود ان زیبایي
ست ب که ان معاـایي اسـت   ه ولي هم ن  ي از ناث ۀناث ه خون یا همان ماده ن ست ثت 

خاطر هم ف اسـت کـه زیبـایي ثکایـت و      هي شده است بقابل متل   به محل  از مبدأکه 
ل ذات صورت است به ث ثي کـه ان مثـالي   بَپس زیبایي از قِ .ايرح است از زیبایي باالتر

 .(966 ،شرح ايولوه ا ،قاضي سع د« ).از عالم اع ي است
ن ست که داراح هسم و زیبایي زیبارویان ایف ههاني از ان روح  ،اسا  ایف عبارتبر

ها از ان ههت است که صورت زیبا  ب که زیبایي ان ،خون و اعضا و اندام هستاد و ثرکت
 ي)در ثکمت اسـالم  .را زیبا نموده استموهود و ان  افتهیم عالم تلس   و ماد  يول هبر 

بـه  قت موهـود   اه، قوام و ثقیف اندیا بر د. باایا مي دیه و صورت پدعت از ماد  عالم طب
                                                                                                                   

ها  یک از انح م ان زیبایي محسو  و معقول و عاق و لذتي که در هر ها و  تفاوتف  سوفان مس مان از موض .0
ریف زیبایي معقول در به تع المدیاة الفاض ة. مثالر فارابي در کتاب اند وهود دارند به ب ان تعریف زیبایي پرداخته

ح ها تو معقول و لذ م ان زیبایي محسو   س اا تضاد  . ابفو صفات خداوند اشاره نموده است بحم از اسما
 ب اتر عۀههت مطال) .ات ب اترح تف  ل داده است  با هزئ رسالة في العاقها را در  عاطفي خاف  هر یک از ان

 .(915ـ916، ب ک.ک. ر
 ،وح  در نظـر  .دانـد  مـي  و سپس ه ولي ،گاه نفس ان ،عقلمراتب نزولي عالم را  اربع ااتقاضي سع د در کتاب . 9

ح زیباح موهود در عـالم  ها صورت .کاد و عقل ن ز از بارح تعالي مي را از عقل یا ق م اخذ نفس نور و کمال خود
 .(003 ،أربع اات ،قاضي سع د)نک:  نوراني به غواسق عالم اهرام است هسماني انعکا  شعا  نفس
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قـت موهـود اسـت و     ف چوت صورت ثقیبراباشد. باا مي ر است صورت ان که ف ل اخ
. (خـود صـورت اسـت    یيبـا یتوان گفت کـه ز  مي پس ،ز به واسطه صورت است ن یيبایز

قاضي سع د معتقد است که زیبایي طب عي ايرح از ايار عـالمي اسـت کـه بـاالتر از ههـان      
چـرا کـه    ،ذات صـورت اسـت   (از طـرف ) قِبَـل  زیبـایي  از  ،باشد و در ایف صورت مي هسم

: هودات هسماني داراح دو بعد هسـتاد مو ،به عبارت دیگر .صورت هم از ان ههان باالست
چـه   و ان ؛(0/035، شـرح توث ـد صـدوق    ،قاضي سع د)نک:  ه و دیگرح صورتیکي بعد ماد 

از ان روح است کـه  ب که  ،ه هستادنماید نه از ان ههت است که داراح ماد  ميها را زیبا  ان
او بـراح   .هشود صورت است نه مـاد   مي ها چه سبب زیبا شدن ان داراح صورت هستاد و ان

کاـد صـورت    مـي  چه اهسام را زیبا گ رد که ان مي کاد و نت له مي دو دل ل ارائه ،ایف اد عا
 کاد: مي در ایف باره چا ف استداللاست و 

 ،یراح یک صورت زیباح واثد هستادکوچک پذ الف. گاه یک هث ۀ بزرگ و یک هث ۀ
 ،بـه عاـوان مثـال    .شـود  نمـي  ها دیده که از نظر نفس ه چ تفاوتي در زیبایي ان درثالي

شـود و گـاهي    مـي    یک نق اش در یک تاب وح بزرگ ترسـ م گاهي یک ت ویر زیبا توس 
و ایف در ثالي است  .شود مي   همان نقاش در تاب وح کوچکي ترس مهمان ت ویر توس 

ه و مـاد       .ه هر دو زیبا هستادک ه ثال اگر معتقد به ایف باش م کـه زیبـایي از ههـت هثـ 
کـه   ، درثـالي زیباتر هم باشـد  ،ه بزرگتر استچه از ههت هث ه و ماد  است بایستي هر ان

 .چا ف ن ست تواقع  
لي اسـت کـه   پـذیرد و ایـف در ثـا    مي   ب ر صورتدر  زیبایي و ن کویي توس  ب.

توان نت له گرفت که زیبایي و ن کویي  مي از ایف رو .هث ه ن ست از ناث ۀب اایي و دیدن 
 ه.صورت است نه ماد  از انِ

ماکر  اندیامادان مس مانبایستي به ایف مط ب اشاره شود که گروهي از  ،در توض ح
 خـارهي  که ع م نفس به اش ای گویاد مي واند  در ذهف شده د ذهاي و ث ول اش اوهو

. ها وارد ذهف شود که صورتي از ان بدون ان شراف و اثاطۀ نفس بر اش اعبارت است از ا
ـ    و برخي دیگر معتقدند کـه اشـ ا    ت خـویش در ذهـف ثاصـل   بـه ثق قـت ذات و ماه  

و از هم ه  ،اصدراا م  ام  .گردد مي ها در ذهف ثاصل ب که مثال و شبحي از ان ،گردند نمي
 اگونه که در خار  موهود است ب بدان اش اذات و ثق قت  ایف باورند که  بر ،سع د يقاض

 انسـان ذهاـيِ   ،از ایـف رو  .شـود  مـي  نام وهود ذهاي در نفس ثاصـل ه وهودح صورح ب
ت خود که عبارت است از انساني است واقعي و ثق قي که با تمامي ذات و ماه   ،رحت و 
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انسـان  رح و ت ـو   ب ف انسـان ذهاـيِ  موهود گردیده و ه چ فرقي  در ذهف ،ث وان ناطق
 ايـار  موهود به وهودح ع اي است و مااـي  که  انسان خارهي هز ایف هب ،خارهي ن ست

نام وهود صورح و وهود ظ  ي است ه ذهاي بموهود به وهودح  رحباشد و انسان ت و  مي
ـ  است که فاقد هرگونه ايار  تـي کـه از ان وهـود در نفـس پدیـدار     هـز ثالـت و ک ف     هب

که  ما گـاهي  اند  ي در مقام ايبات وهود ذهاي چا ف گفتهن به وهود ذهاقائال .گردد مي
البارح و مفهوم  ماناد مفهوم شریککا م که در خار  موهود ن ستاد ) مي رامورح را ت و 

 اوصـاف و اثکـامي نسـبت    ،( و سپس به ایف امـور هتما  الاق ض ف و مفهوم هوهر فردا
است که ثکم بر هـر چ ـزح   و مس  م  ؛ده م که همگي امورح يبوتي و واقعي هستاد مي

 0.ممکف ن ست مگر بعد از وهود ان چ ز
ه بـه هانـب   ثس ـ    ثرکـت قـو     يباید گفت که ادراک ثس  اما در مورد ادراک ثس ي

گروهـي از ثکمـا در مـورد     به عاوان مثـال،  .باشد نمي هصورت محسو  موهود در ماد 
ء مرئي باصره به سمت شي شک ي از مرکز مرروطي اشعۀ»که  اند ر کردهب ار چا ف ت و اِ

 وسـ  ه دیـده  گ ـرد و بـدیف    مـي  مرروه بر سـطح مرئـي قـرار    کاد و قاعد  مي ثرکت
اثسـا    که به تبع مالصدرا بر ایف عق ده است 9سع د يقاض .(929 ،اصدرام  « )شود مي

 ند بـه مـواد   صـور  که از هانب مبادح عال ۀ وهود که ف  اض و برااد  است صورتبدیف 
ي      ،صورت پذیرند  کاـد و در   مـي  صورتي نوراني نظ ر صـورت هسـماني بـر نفـس تل ـ 

                                                                                                                   
کته گاهي از مباني باا به ایف ن ،تبریزحر بوده هم از رهبع ي ي ه قاضي سع د هم از ف   کاشاني متيها ک از ان. 0

قاضي  .نه استگو . در مورد وهود ذهاي ن ز ایفرا مورد نقد قرار داده است ده و گاهي اناصدرا مط ب نقل کرم  
شرح را مقدمۀ  ده و انو توض ح ان از وهود ذهاي دفا  کربراح تب  ف نظر اف وط ف  ايولوه اسع د در شرح بر 

در کتاب  مثالر .ده استبطال وهود ذهاي دالی ي را ذکر کرود براح اا در دیگر ايار خام  ،خود قرار داده است
، أربع اات ،براي را به ابطال وهود ذهاي اخت اف داده است )قاضي سع د األربع اات لکاف أنوار القدس  ات

مالصدرا ذکر کرده است  انچه قاضي سع د در مقام اشکال بر: »توان گفت مي گویي ت ایف تااق در ع   .(915
ه است و مس ک ماهور بر مالصدرا وارد ساخت ا رهبع ي در ايار خود در مقام دفا  ازاست که م   یمه اشکاالته

ر شده ي ن در افکار و عقاید از ف   هم متيدر مواردح چو .ده استاز استاد در ایف مطالب پ روح کر ایف شاگرد
، ايار ثکماح الهي ایران ،اشت اني) «شود مي دیده لذا افکار متااق  در ايار او زیاد .را اورده است است نق   ان

 ، گاها رهبع ي بهره برده استزاق و معاصر وح م  راعبدالتدریس م   ، چون قاضي سع د از ثوز (. به عبارتي9/66
طالبي است که از در واقع ايار ایف ثک م مم و از م .کاد مي دفا  نماید و گاه از ان مي اصدرا مااقاهبر مبااح م  

باابرایف باید گفت  .با انکار مباني ان ف  سوف عظ م ،اصدرا اخذ شده استف   و یا ايار م   الصدرا به واسطۀم
از ارای مالصدرا سود  قاضي سع د براح تب  ف نظر اف وط ف در مورد ایاکه ثق قت زیبایي به صورت است که

ر چه خودش وهود ذهاي را در اگت( ود ن ز به صدرا استااد نموده اسطور که در متف خ همانهسته است )
 .ده استکر رد  دیگر ايارش

)نکـ : داند   مي ق هریک را هداده است و متع  ي تقس م کرو ثس  ، يتعق  ،قاضي سع د ادراک را به ادراک خ الي .9
 .(0/59شرح توث د صدوق،  ،قاضي سع د
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خویش صورتي نظ ر صورت موهـود در خـار  را در ذات    نفس به ن روح خ  اقۀ ،ثق قت
زیـرا معاـي    .شـود  مي صورت ادرا  ثاصل ،کاد و بدیف وس  ه مي خویش خ ق و ایلاد

در ثق قت عمل نفـس و  باشد و ادرا   مي اوست ایستۀش  به چ زح که ادرا  ن ل مدرِ
 ،ح اسـت و صورت خارهي موهودح مـاد   ،ه استد از ماد و نفس هوهرح ملر  ،شين اوست

و ایف صورت نوراني ثـا   بالفعـل و محسـو      ،ن ل نفس ن ست ح شایستۀو موهود ماد 
ت صورت مذکور نـه  اق  ي و خ  و نفس قبل از تل   ،و هر دو در وهود مت حدند ،بالفعل است

پس محسو  ثق قي همان صـورت   .(929 ،اصدراه )م  بالقو مگر  ،ه محسو است ن ثا  
ـ  .نوراني است اح مر ـوف بـا شـرای  و نسـب      هح خـارهي در مـاد   هـا  ا وهـود صـورت  ام 

حـاد بـا صـورت    ات  ت و وسایطي هسـتاد کـه نفـس را امـاد     مر وف همگي از باب معد ا
   است:گونه  د در ایف مورد ایفقاضي سع عبارت  .کااد مي ت صورت نورانيعقالني و خالق  

صـورت   ایلاداز ب ار عبارت است باشاد که: اِله ف بر ایف عق ده مياستاد صدرالمتي»
ممايل براح مب ر به قدرت خداونـد. در ایـف صـورت نفـس مدرکـه صـورتي را از عـالم        

نـزد   کاد که ان صورت قائم به مدرک است. به عبارتي ادراک مط قـار م کوت دریافت مي
افاضه شده، ان صورت نوراني  واهب ال ور چه از ناث ۀ ث ول ان اصدرا عبارت است ازم  

اورد. پس انسان در ایف صـورت  وهود ميه ادراکي است که  ادراک و شعور را در انسان ب
 (.965 ،شرح ايولوه ا )قاضي سع د،« ....بالفعل و محسو  بالفعل است ثا  

کـه ادرا  همـان    ادرا ، مباي بـر ایـف   مورد اصدرا درقاضي سع د با پذیرش نظر م  
صـورت، ب ـان    انااء و دریافت صورت از عالم باالست و در مورد مت حد شدن نفس بـا ان 

صـورت، ثسـف و    درک صورت است، ما بـا در  و دیـدن ایـف    دارد که چون ادرا مي
هاح  يزیبای چه مااي ایف، ایف صورت است که زیباست و انکا م. باابرهمال را در  مي

 ان.  هسماني است، صورت هسم است نه ماد 
چـه در طب عـت    گ ـرد کـه هـر ان    مي ایف دو دل ل چا ف نت له قاضي سع د با ارائۀ

هسـماني فـي    ح اشـ ای ها در عالم باالست و ایف صورت چه اير و مثالي است از اناست 
انـد   وشـ ده شـده  ه پح مـاد  ها ها که با هزاران ثلاب و نق  ا از انام  ،نفسه زیبا هستاد

 .(966 ،ها انهمي انچاان که صورت زیبا است زیبا ن ست )هسمان زیبایي اش ای
 زیبـایي اهسـام و موهـودات را ف ضـي    ، قاضـي سـع د   ب ان گردیدچه  ه به انبا توه 

پس به نظر قاضي سع د دو نو  زیبایي وهـود   .داند که از عوالم باال هارح شده است مي
در نظـر او زیبـایي    .هسـماني اسـت  دیگرح زیبـایي غ ر ني و دارد که یکي زیبایي هسما

ـ هسماني صورتي است که بر ماد  پـس زیبـایي هسـماني ثاصـل      .ي نمـوده اسـت  ه تل  
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صـور   اح کـه پذیرنـد    ههسماني مـاد  ا چون در ههان غ رام  ،ه و صورت استترک ب ماد 
در داشـتف   شـ ا ا همۀ اام  .صورت مح  است ،ها زیباست چه در ان باشد وهود ندارد ان

 در م زان دورح و نزدیکي به ه وال ب که زیبایي هسماني ،زیبایي با یکدیگر برابر ن ستاد
 ،دور اسـت  ه و ه ـوال چه از ماد  هر ان: »گوید مي قاضي سع د در ایف مورد .متفاوت است
 .(965، ها ان)هم« نزدیک است ه و ه والتر از ان چ زح است که به ماد  زیباتر و افضل

 از ان ههت کـه نزدیـک بـه ه ـولي     ،ح هسماني  و عااصرها صورت ،هم ف دل لبه 
به همـ ف   .باشاد مي تر ح نباتي و ث واني و انساني پای فها باشاد در زیبایي از صورت مي

 ح ث ـواني و انسـاني  هـا  ح نبـاتي در رتبـه پـای ف تـر از صـورت     هـا  ترت ب چون صـورت 
ح هـا  امـا زیبـایي صـورت    .االتر ضـعف دارنـد  در زیبایي  هم نسبت به مراتب ب ،باشاد مي

زیبـاتر از   ،در مرتبـه بـاالترح هسـتاد    ،انساني از ان ههت که نسبت به ه ولي نرست ف
 از ایف رو ان زیبایي که در چهـره انسـاني متل ـي    .باشاد مي ح هسماني دیگرها زیبایي

سع د عـالوه  قاضي  .باالتریف نو  زیبایي است که در ههان هسماني وهود دارد ،شود مي
ح زیبـایي  هـا  همه ایف صـورت  ،بر ایاکه قائل به درهات زیبایي در ههان محسو  است

به عق ده او صور زیبایي  .داند تل ي شده است را از عوالم باال ميکه در اش اء محسو  م
 ح عوالم باال: ها اير و صامي است براح زیبایي ،ب ا م در اصل مي که در ایف ههان

ایف عالم د اير و صامي از عالم نفس است )باش مي طب عت و محسو هر چه در ههان »
( و هر انچه در عالم نفـس اسـت او ن ـز    الم مثال یا خ ال ماف ل نام داردنفس نزد برخي ع

 ،شـرح ايولوه ـا   ،قاضـي سـع د  « ) .باشد مي اير و شبحي است از ان چ زح که در عالم عقل
 .(025 ،أربع اات همو،: ـ ؛ ن ز نک962ـ965

نـوار  الیعاي نورا ،هستي الع ل همۀ بادح و ماتهياز مبدأ الم ها ایف زیبایي ل کف همۀ
ا مراتب باالح وهود ن ـز  ام  (.969شرح ايولوه ا،  ،قاضي سع د :ر.ک) سرچامه گرفته است

هـا    ههاني اسـت کـه در ان   ،0که ههان خ ال ماف لچرا .در م زان زیبایي برابر ن ستاد

                                                                                                                   
و وضع را در خود  ،عده ماناد شکل، بُي از ايار ماد ا برخه است، ام د از ماد عالمي ملر  عالم مثال یاخ ال ماف ل  .0

اح ه وه  نازله ها یعاي در مرتبۀ ر ثدود و اندازهدر عالم مثال ثقایق و موهودات عق ي د ،دارد. در ثق قت
ها هستاد. تفاوت موهودات  ها و قائم به ان نايت گرفته و مع ول ان دد. موهودات مثالي از موهودات ملر اکا مي

ه و ايار و لوازم ان و د از ماد ت و ملر   موهودات مثالي در ان است که در عالم عقل موهودات به نحو ک   عق ي با
در ثدود و  ل، هم ف ثقایق موهود در عالم عقلا در عالم مثاها و مقادیر وهود دارند. ام  د از ثدود و اندازهن ز ملر 

ه و استعداد و ه و قو د از ماد کااد و در ع ف ثال ملر  ه وه ميها  ها و با مقادیر و اشکال و در لبا  قالب اندازه
 ؛99،االسالمي ش خ ؛32، ؛ شایگان959؛ ابراه مي دیااني، 029أربع اات، قاضي سع د، ر.ک: ) ثرکت و تغ  رند
 (.965 995، انستف پ وند هار، خ ال و دیف. ر.ک: اعوانيهمچا ف براح د
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 تـر  ، به ههان هسـماني نزدیـک  رو از ایف .یاباد مي حترو و اهسام  شوند مي نفو  متلس د
یبـایي ههـان   از ز ،تر است نسبت به ههان محسو  نزدیک ههان خ ال و چونباشد  مي

( در ههـان عقـل و نوراالنـوار   هسـتي )  ترح دارد و ان دو مرتبۀ کم عقل و نوراالنوار بهر 
 : دارد مي  ه چا ف ب انر تب  ف ایف مس قاضي سع د د .زیبایي قرار دارند باالتریف درهۀ

که صـورتي را   ،باشاد مي ح متحاذحها هماناد ای اه ..[.، ونفس ،عقلمراتب مذکور ]»
 تـر  ب اتر باشد زیبایي صورت کم ها هرچه تعداد ای اه .کااد مي از یکي به دیگرح ماتقل

 .(965  ،وه اشرح ايول ،قاضی سع د« )گردد. مي تر شود و صدق ان بر صورت ضع ف مي
که خداوند  ها از انتر از مع ول باشد و  م و قوحت باید مقد چون که ع   ،از ههت دیگر

م بـر ههـان   و چون عقل مقـد   ،باشد مي عوالم زیباتر هستي است، پس از همۀ ت همۀع  
م بر ههان محسو  و چون ههان خ ال مقد  ،باشد مي از ههان خ ال زیباتر ،خ ال است

ود از ان وه شود که همۀ مي بدیف وس  ه روشف .باشد مي حسو  زیباتراست از ههان م
   .ل کف ایف زیبایي داراح مراتب است .زیباست ههت که ف   خداوندح است

 
 زيبايي حقيقي  . مشاهدۀ4

زیبایي ثق قي از هم ه مسائ ي است که قاضي سع د در ذیل مبحم زیبایي بـدان   مااهد 
طور که با چاـم و گـوش ظـاهرح نسـبت بـه زیبـایي        همان ،که توض ح ایف .پرداخته است
تـوان م بـا همـ ف چاـم و      نمـي  ،بـریم  مي تلذ  ها یاب م و با در  زیبایي مي ظاهرح اگاهي

کـه بـراح    بر ایـف بـاور اسـت   قاضي سع د  .گوش ظاهرح زیبایي ثق قي را مااهده  کا م
ریکي عقایـد و  اخالقـي و تـا  ح ها زیبایي باطاي باید ابتدا نفس را از بدح رس دن و مااهد 

نفـس   شرعي به کسب صفات ن کو کـه شایسـتۀ   و با انلام اعمال اخالق رذی ه پا  ساخت
 شود:   مي زیبایي باطاي اماده که نفس پاک گات براح مااهد  هاگامي .است پرداخت

گ ـرد   مي انوار خداوند بر او تابش ...دح پاک سازکه کسي خود را از امور ماد  هاگامي»
عـالوه بـر ان    .کاـد  مـي  د را ماـاهده نـ هایي که در عالم عقل و نفس وهود دار یبایو زی

 .(951 ها، همان) «.نگرد مي زیبایي و همال خداوند که باالتر از او همالي ن ست را
یي که از ههان محسو  بـه  ها طهارت دروني و پا  نمودن نفس از ثلاب ،باابرایف

اماده شود تا ثقایق زیبایي خ ـالي و زیبـایي   شود که نفس  مي او روح اورده است باعم
 ف خـود اسـت کـه   مااهده کاد. لذا نفس با زیبا سـاخت ي زیبایي نوراالنوار را عق ي و ثت 

کاد و تا خ ال خود را زیبا نسازد و عقل خـویش را زیبـا    تواند زیبایي باال را مااهده مي
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زیبـایي   که نفس به مااهد  گاميا هاام  .بپردازد ها ان زیبایي تواند به مااهد  نمي ،دنکا
ب اـد کـه    مـي  سـتارگان و موهـوداتي را   ،اسمان ،در ان عالم نفساني ،پردازد مي ثق قي

ه ن ست چون در عالم نفساني ماد  ،از طرفي .مراتب زیباتر از موهودات هسماني هستاد هب
تـوان   يمـ  در ان عالم در هر موهود زیبا  ،شود ح اش اها که باعم تفرقه و هدایي صورت

ح هـا  ق صـورت تحق  قاضي سع د دربار  نحو  .دح موهودات دیگر را مااهده کرها زیبایي
 : گوید مي زیبا در عالم نفساني و هسماني چا ف

هـا شـيء واثـدح     ان : گویا همۀگونه است عقالني و عوالم باال ایفک ف ت موهودات »
به خود دارند ولي  ت  در ع ف ثال که هریک از ان موهودات مقام و ویژگي مر .هستاد

گونه ن سـت   در ع ف ثال که هریک مقامي مع وم دارند ایف .واثدند گویي همه یک کل 
بـرخالف   .که با مقام دیگر ماازعه داشته باشاد و براح یکدیگر مزاثمـت ایلـاد نمایاـد   

ماناد اسمان پرستاره کـه موضـع هـر     ،شود مي دیده چه در ههان هسماني ب ف اش ا ان
 .(953 ،ها انهم) «...ستاره دیگر فرق داردستاره با 

هاح زیبـاح  صورت عالم با دیدن زیبایي یک صورت، همۀ، نفس طاهر در ان باابرایف
 هسماني ن ست کـه  کاد. پس زیبایي عقالني هماناد زیبایينفساني دیگر را مالثظه مي

 ههان همۀ شود ب که در ان نابودح و فساد موهود زیباح دیگر در گرویک موهود  حبقا
 برند. هاح زیبا در سالمت و عدم تزاثم به سر ميصورت
 

 نزد قاضي سعيد  1هنر .5

گـاه   که قاضي سع د به چگونگي صدور صور زیبا از نوراالنوار به ههان عقـل و ان  هاگامي
 کاد.  او مي به چگونگي فعل هارمادانه هم اشاره ،پردازد مي خ ال ماف ل و ههان ثس 

اهمـالي   گونـۀ  هکه ایف صورت بـ ،ت زیبا ابتدا در عقل هارماد قرار داردگوید که صور مي
اورد و در  مـي  خ ـال خـود    را به قو  گاه هارماد ان ان .است و هاوز تف  ل ن افته است

گاه هارماـد بـا ابـزار و     یابد و ان ميان صورت عق ي اهمالي تف  ل و ترت ب  ،خ ال  قو 
 ،شـرح ايولوه ـا   ،قاضي سع داورد ) مي وهوده اير هارح را در خار  ب ،ن روح بدني خود

                                                                                                                   
اند ب که  طور مستقل به هار نپرداخته د ان است که چرا فالسفۀ اسالمي بهشو مي یي که مطرحها یکي از پرسش. 0

 ه را در پاسخ شاید بتوان دل ل ایف مس  در ضمف مباثم دیگر ف سفي بوده است؟اند  دهاگر دربار  هار بحثي کر
شده  مي رسد برخي مالثظات شرعي و دیاي مانع ورود در ایف مقوله مي که به نظر  .نکته هستلو کرد ایفدر 

موس قي به خر   هایي در مس  ۀ و رق  وهود دارد و اثت اه ،ت ویر ،متلس  هایي دربار  مس  ۀ مماوع ت .است
 .(990، ان اریان)ر.ک  .شود مي داده
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ـ ت که هار نزد به هم ف دل ل باید گف .(962 ح هـا  ي سـاختف صـورت  قاضي سع د متل  
ولي صورت زیبا از کلـا در   .ل هارماد قرار داردزیبایي است که در اندیاه و ن روح تر  

کـه از چ ـز دیگـرح؟     کاد یا ایف مي ق  داید؟ ایا هارماد از طب عت ت مي هارماد اندیاۀ
کاـد   مي که گاهي هارماد از طب عت تق  د نویسد ميقاضي سع د در پاسخ به ایف سؤال 
 ای زیبایي ،کاد مي هایي که هارماد از طب عت تق  دو گاهي از باطف و م کوت طب عت. 

ف طب عت بهره تر از زیبایي طب عت خواهد بود و هایي که از باط اورد ضع ف مي پدید که
هایي کـه هارماـد    .اورد زیباتر از طب عت خواهد بود مي پدید که ای زیبایي ،گرفته است

 کاـد و پـس از طـي     مـي  تر اخذ از ههاني پای ف چون صورت را ،کاد مي از طب عت تق  د
ی ف تر اير هارح او به مراتب پا ،کاد مي ( متل  يهدر اير هارح )ماد  لمراثل عقل و تر  

ده اسـت و همـواره زیبـایي ايـر     تر تق  د کر از عالمي پست عت خواهد بود. چراکه از طب
ـ   .(965 ،تـر اسـت )همـان    هارماد پـای ف  ق ي و خ الي اندیاۀهارح از زیبایي ع ا در ام 

زیبـاتر از   ،گ رح از باطف طب عت ایلاد کـرده  که چرا ايرح که هارماد با بهره توض ح ایف
باید گفت که براح طب عت ظـاهر و بـاطاي    ،کاد مي ق  دايرح است که از خود طب عت ت

پس اگر هارمادح تالش کاد بـه بـاطف طب عـت بپـردازد و فضـایل و کمـاالت و        .است
مراتب زیباتر و برتر اسـت ـ ماـاهده کاـد ان      هـ که بزیبایي که در باطف طب عت است  

تي کـه در  نه صـور  ،افریاد ايرح و مثالي از ان صورت م کوتي خواهد بود مي که ای ءشي
 هارح خود کاسـتي و زشـتي را از چهـر    وس  ه هارماد با اير  طب عت وهود دارد و بدیف

 ،ایفباابر .تر و زیباتر از صورت ظاهرح است که صورت باطاي کاملچرا .زداید مي طب عت
هارماد با درست انلام دادن کار هارح و تق  ـد از م کـوت طب عـت نقـ  را از چهـره      

  .یدزدا ميطب عت 
را کاـد و زیبـایي    مي را تکم ل [طب عتیعای ]نق ان ان  [هاریعای ]پس صااعت »

 .(965 ،)همان« .کاد مي اح که براح ان شایسته باشد ایلاد به گونه
که تق  دح از بـاطف طب عـت    هاگامي ،که چرا فعل هارح قاضي سع د در توض ح ایف

ه هارماـد بـا تزک ـه توانسـت بـه      کـ  : هاگاميگوید مي زداید مينق  را از طب عت  ،است
ح زیبا ابتدا ها دهد و ایف صورت مي ح زیبا قرارها طهارت نفس برسد خداوند در او صورت

گ رند و در ایف صورت هارماد از ان صورتي کـه   مي در عقل او و سپس در تر  ل او قرار
ز هدیـدح  چ ـ  ،باـابرایف  .کاـد  مي ده است تق  ددر او قرار داده و یا مااهده کر خداوند

 در ایـف صـورت فعـل خ  اقانـۀ     .براـد  مـي  چه را طب عت ندارد بـه او  کاد و ان مي خ ق
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 .کاـد  مي چه را طب عت کم دارد کامل کاد و ان ل طب عت را بازح ميهارماد نقش مکم 
ـ   ز فعل طب عي برتر خواهد بـود. چرا در ایف صورت فعل هارمادانه ا  واسـطۀ  هکـه هارماـد ب

ح هـا  ح باال بپردازد و صورتها ههان خود توانسته است به مااهد    عقلن روح خ ال و قو 
قاضـي   ،ایفباـابر  (.965، ف شـرح ايولوه ـا  قاضي سـع د،  ر.ک: ) ها رهاورد اورد زیبا را از ان

 0ابتـدا بـه خ ـال   ح عق ي کـه در ثالـت اهمـالي هسـتاد     ها سع د معتقد است که صورت
ان خ ال اسـت کـه    واسطۀ هشوند و ب مي هارمادانه نازل 9 لخ ال مت  سپس به  ماف ل و

   .اید مي اير زیبا در طب عت چه در س ر نزولي هستي و چه در اير هارمادانه پدید
 

 نتيجه  .6

انـد  داشته هگونه که مااهده گردید از هم ه مباثثي که ثکماح اسالمي بدان توه  همان
تـوان بـه   ميرا  ولوه ااي هار و زیبایي بوده است. شرح قاضي سع د قمي بر م مر چهارم

هار و زیبایي به شمار اورد. قاضي سع د قمي در ایـف ايـر بـا     دربار  عاوان ايرح مستقل 
 ،قاضي سع د در ایف ايرپرداخته است.  و هار يزیبایر اسالمي به شرح الهام از مباني تفک 

ـ مکاد و زیبـایي محسـو  را   زیبایي را به زیبایي معقول و محسو  تقس م مي از ي تل  
باور  یفبر ااو  داند.از نوراالنوار مي يمتل   ها راداند و همگي ایف زیبایيزیبایي معقول مي

که از  ا زیبایي هاگاميهستي را زیبا افریده است. ام  که خداوند چون زیباست، همۀاست 
و سپس در عـالم خ ـال    قرار داردخداوند ف ضان یافت، در ههان عقل به صورت اهمال 

                                                                                                                   
الـافس و قـواح نفـس مـورد بررسـي قـرار        . خ ال در نزد ثکما یا مت  ل است یا ماف ل. خ ال از ان ههت کـه در ع ـم  0

شود و مراد از ان، خ الي است که در نفو  ادمي وهود دارد. و خ ال ماف ل خ ـالي   ت  ل نام ده ميگ رد، خ ال م مي
رود. ثکما و عرفا در ايـار خـود از خ ـال ماف ـل بـه       شمار مي از وهود به ای باشد و مرتبه است که مستقل  از نفو  مي

   (.55پور،  ؛ صانع999؛ ان اریان، 939یگان، ؛ شا999اند )عالمه طباطبایي،  عالم مثال و خ ال مط ق تعب ر کرده
الـافس    . از دیـدگاه ع ـم  بحم قواح ظاهرح و بـاطاي انسـان اسـت    ،الافس تریف مباثم ف سفي ع م . یکي از مهم9

، همان ثـوا   ن روهاح ظاهرح و ب روني انسان .باطاي است ن داراح پاج ن روح ظاهرح و پاج قو  انسا ،ف سفي
ثس ماتر : ن رویي مرت ر عبارتاد از: الف. باطف ن ز انسان داراح قوایي است که به طور در  .او است گانۀ پاج

و هضـم   ناـاند، ثـل    گ ـرد، در کاـار هـم مـي     ها را مـي  هاح ثوا  گوناگون و ت اویر برامده از تمام ان که دریافت
دریافتـه   انـد چ ـزح را کـه بـه ثـس      شود تا انسان بتو باعم مي دهد و نهایتار ها را به یکدیگر ارتباه مي کاد، ان مي

هـاح     خ ال است. صـورت قو  اثسا  و ادرا  کاد. ب. خ ال: ن روح يبت و ثفظ صور هزئی در انسان است، واقعار
ند و خ ـال در واقـع خزانـه و    شـو  خ ال يبت و ضـب  مـي    د در قو نشو اح که از ب رون به ذهف ادمي وارد مي  ههزئ

فظـه: ن ـروح يبـت و ثفـظ معـاني      ثان. د. در انسا : ن روح در  معاني هزئیماتر  است.  . وهم ثس  گال اۀ
 هایـف ن ـرو در  یـا يبـت ن سـت، ب کـه ایـف قـو          فه: وظ فۀمت ر   قو  ه .هزئی و در واقع خزانۀ ن روح وهم است. 

و قبـول   ت رد هـا صـف   دهد و بـه ان  ف خود تغ  ر ميها را به ت ر  کاد، ان هاح انساني را تح  ل و ترک ب مي دریافت
 .(39 ؛ و ضرابي،91 االسالمي، ؛ ن ز نک: ش خ939براد )مالصدرا،  مي
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شود. در ایـف صـورت، هـر    گاه در ههان محسو  متل  ي مي یابد و ان  ميماف ل، بس
ر در عالم خ ال ماف ـل و  تنو  زیبایي که در ههان محسو  وهود دارد به صورت عالي

ل عـالم     عقل وهود دارد. قاضي سع د پس از ب ان مراتب زیبایي معقول و بررسـي مف ـ 
دارد کـه هارماـد    ف اير هارح ب ان مـي پردازد و در تب هار مي خ ال ماف ل، به مقولۀ

وهود اورد، ان صـورت زیبـا از عقـل    ه که ق د دارد صورت زیبایي را در خار  ب هاگامي
ـ کاد و در خ ال مت  ل هزئهارماد به خ ال مت  ل او نزول مي ات شـيء زیبـا ترسـ م      

ـ   گاه هارماد ان شود. انمي رسـ م  ح تل خـود دارد، در شـيء مـاد    چه را در ن ـروح تر  
ـ  عبارت است از هار در نزد قاضي سع د ،کاد. باابرایف مي کـه در   يي صـورت زیبـای  تل  

. در ایف صورت زیبایي هارح با زیبـایي  محسو   بر ماد  ،عقل و خ ال هارماد قرار دارد
اورد. وهود مـي ه ي صورت، زیبایي را ب، تل  که در هر دوکاد. چرادا ميطب عي ارتباه پ 

 خـود  یـا تق  ـد از م کـوت طب عـت اسـت یـا تق  ـد از        دارد که هارن مياو در ادامه ب ا
  ول برتر است، صورت زیبایي طب عـي ت از معتق  د از طب عت باشد، چون ع  طب عت. اگر 

ل هارماد است و در نت له ایف نو  زیبایي هارح از زیبایي طب عت زیباتر از صورت متر  
تواند صورت زیبـاح ايـر هاـرح خـود را از م کـوت      که هارماد ب ا هاگاميام  تر است. پای ف

کاد زیباتر از طب عت است و بدیف وس  ه اير هارح نقـ    چه تول د مي طب عت ب اورد، ان
چـه قاضـي    ان کاـد. تر مـي برد و ان را به درهات باالح وهود نزدیکطب عت را از ب ف مي

وهود امـدن  ه نقش خ ال در ب ه دارد، مس  ۀر اسالمي مورد توه سع د با ايرپذیرح از تفک 
ـ     ل زیبایي طب عي و زیبایي هارح است. بدیف صورت که، او یکـي از کارهـاح ن ـروح تر  

اير هاـرح   اورند  وهود هف را عامل بداند و ایف ت ر ف در ادراکات خ الي ميادمي را ت ر 
 داند.مي

دید، به نظر چه در خ وف هار و زیبایي نزد قاضي سع د قمي ب ان گر ه به انتوه  با
به استررا   ايولوه ا توان با در نظر گرفتف شرح قاضي سع د بر م مر چهارمرسد ميمي

تـر و  مباني نظرح زیبایي و هار در ايار ثکماح اسالمي ام ـدوار بـود و بـا بررسـي ژرف    
ـ  ،تر نظر ثکماح اسالمي در ایف زم اهگسترده ویـژه بررسـي مبـاثثي چـون: صـفات       هب
هاـر و   ، بتـوان یـک ف سـفۀ   ...الـافس و  ع ـم  ع م، ه و صورت،ماد  اوند،افعال خد خداوند،
ع مي باعم رشـد و بالاـدگي    اسالمي تدویف کرد و با عرضۀ ان به هامعۀشااسي  زیبایي

 هار و زیبایي شد.  ر در زم اۀتفک 
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