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Abstract 

The purpose of the present study is to introduce aesthetic constructivism as a new 

approach in the field of Islamic education studies. Using 3 methods of qualitative 

content analysis, analysis, and thematic interpretation, this research dealt with the 

explanation of aesthetic constructivism as a new approach in the field of Islamic 

education studies. This idea is as a result of expanding the new approach of realist 

constructivism in the realm of aesthetical discussions in the Qur’ān’s instructions. In 

this regard and according to Islamic instructions in the Qur’ān, beauties ontologically 

exist in the world independent from human understanding and attention. This premise 

also involves the existence of God as the absolute beaty. From epistemological point 

of view, beauty in aesthetic constructivism is an achievable issue that has definable 

criteria so it can be transmitted and taught. From anthropological view, the most 

important part of aesthetic constructivism is the agency of a human as an agent with 

free will and decision-making potential who is able to create his own mental 

constructions from absolute beauty to achieve and resemble that according to his 

existence, understanding, emotion, language and special context of living; and 

gradually approach the ultimate human goal that is resemblance to absolute beauty.  
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 چکیده

ی مطالعات  گرایی زیباگرایانه به عنوان رویکرد نوینی در حوزه هدف این پژوهش معرفی رویکرد سازه

های قرآن در باب  به بررسی گزاره، تعلیم و تربیت اسالمی است. به این منظور و در ذیل معرفی این رویکرد

های مبنایی تربیت اسالمی پرداخته شده است. در  ههای آن در گزار انسان و مفهوم زیبایی و داللت، تربیت

ی خداوند در زمین و  انسان نماینده، تربیت به معنای ربوبی شدن یا خداگونگی و در قرآن، ی اسالمی فلسفه

زیبایی ، در قرآن کریم، منشأ زیبایی و دوستدار آن معرفی شده است. از این منظر، های زیبا خدا صاحب نام

ی کمال دلیل آفرینش  باالترین مرتبه، ات انسان گره خورده است. نیل به زیبایی در قرآنبه اهداف غایی حی

حیات و مرگ آدمی و آزمودن او از نظر میزان زیبایی اعمال او بیان شده است. بر اساس این نگاه ویژه و این 

ی آن در تعلیم و تربیت ها های مبنایی مفهوم زیبایی در قرآن و داللت جایگاه بنیادین است که تبیین گزاره

با استفاده از سه روش ، در این پژوهش، ای برخوردار است. در راستای این هدف ژهیتی ویاسالمی از اهم

گرایی  به تبیین رویکرد سازه، تحلیل شبه استعالیی و تحلیل و تفسیر مفهومی، تحلیل محتوای کیفی

ات تعلیم و تربیت اسالمی پرداخته شده است. این ی مطالع به عنوان یک رویکرد جدید در حوزه، زیباگرایانه

شناسی در  ی مباحث مربوط به زیبایی در حوزه، گرایانه گرایی واقع ی رویکرد جدید سازه ی توسعه ایده نتیجه

ها در  زیبایی، به لحاظ وجودشناسی، های اسالم در قرآن های قرآن است. از این منظر و بر اساس آموزه آموزه

شامل وجود خداوند به عنوان ، همچنین، فرض ز ادراک و توجه آدمی وجود دارند. این پیشمستقل ا، جهان

، زیبایی امری قابل دستیابی، گرایی زیباگرایانه ی سازه در ایده، شناسی شود. از منظر معرفت زیبایی مطلق می

ترین  مهم، شناسی منظر انسانبرخوردار از معیارهای قابل تعریف و بنابراین قابل انتقال و قابل تعلیم است. از 

مختار ، ی عاملیت در انسان است که به عنوانی موجودی عامل خصیصه، گرایی زیباگرایانه بخش رویکرد سازه

بر ، در حد موجودیت خود و در مسیر آن، قادر است به هدف نیل و تشبه به زیبایی مطلق، گیرنده و تصمیم

های ذهنی خود را از آن زیبایی  سازه، کند در آن زیست می ای که زبان و بافت ویژه، احساس، حسب ادراک

 تر شود. مطلق خلق کند و گام به گام به هدف نهایی آدمی که تشبه به زیبایی مطلق است نزدیک

 گرایی زیباگرایانه. سازه، گرایانه گرایی واقع سازه، تربیت اسالمی، ییبایز، انسان، قرآن ها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1

از مفهومی سرشار و فراگیر برخوردار است. جایگاه متمایز و منحصر به ، های اسالمآموزه زیبایی در
به ، در آراء اندیشمندان متقدم و متاخر مسلمان و غیر مسلمان، های اسالمیدر آموزه، فرد این مفهوم

ابن ، رابیاز جمله فا، ی مسلمان متقدماکثر قریب به اتفاق فالسفه، خوبی مشهود است. از این منظر
خداوند را غایت زیبایی و ، غزالی و مالصدرا، ابن عربی، خواجه نصیر طوسی، سهروردی، رازی، سینا

، ؛ رازی118ص، تا/ الفبی، ؛ ابن سینا01ص، تابی، اند )فارابیها دانستهی زیباییاصل و منشاء همه
، تابی، ؛ غزالی97ص، فتا/ البی، ؛ طوسی050-050ص، 1 ج، تا بی، ؛ سهروردی90ص، 0 ج، تابی

ای بنیادین بین بر رابطه، ها در تعاریف خود از زیبایی(. آن100ص، 9 ج، تابی، ؛ مالصدرا157ص
، تابی، اند )فارابی و غازانیحرکت و کمال تاکید داشته، شادی، شوق، عشق، فضیلت، خیر، زیبایی

 ،؛ طوسی19ص، 1ج، تابی، ی؛ سهرورد71ص، تا/ ببی، ؛ ابن سینا1ص، تابی، ؛ فارابی110ص
اندیشمندان ، (. عالوه بر این119ص، 9 ج، تابی، ؛ مالصدرا101ص، تابی، ؛ غزالی000ص، تا/ ببی

(. این a0511، 1اند )چیتکبه عنوان اصل بنیادین امور اخالقی اشاره داشته« زیبایی»همواره به ، مسلمان
داشته است. عالمه طباطبایی خداوند را منشاء زیبایی امر در میان اندیشمندان مسلمان معاصر نیز ادامه 
( و محبوبیت خداوند را در دل 11ص، 1 ج، 1170، و زیبایی را مساوی هستی و آفرینش )طباطبایی
، 11 ج، 1170، ها و کماالت دانسته است )طباطباییآدمی به سبب مجذوب شدن آن در برابر زیبایی

 ،1119، داند )جعفری ی زیبایی میزیرمجموعه، اسالم(. عالمه جعفری نیز اخالق را در 010ص
و « ی قدرتمند حقیقت الهیجاذبه»، نیز اسالم را دین زیبایی و زیبایی را در اسالم (. نصر158ص

ویلیام ، (. از میان دانشمندان غیرمسلمان011ص، 1180، دانسته است )نصر« شاهراه دستیابی به خدا»
های اسالم ی مفاهیم کلیدی در آموزهمفهوم زیبایی را از جمله، وددر مقاالت متعددی از خ، سی چیتک

تاکید کرده است ، ای الهی داردریشه، های اسالمی برشمرده و بر زیبایی درونی آدمی که براساس آموزه
در مقاالت متعددی ، استاد مسیحی دانشگاه هاروارد، 2پروفسور فاشه، این (. عالوه برb0511 ،ک)چیت

یعنی ، فهم آدمی را از دو ُبعد اساسی حیات، ن داشته است که مفهوم زیبایی در اسالماز خود اذعا
 (.0510، کند )فاشهبه کلی دگرگون می« ارزش»و « آموختن»
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از جایگاه متناسبی ، ی تربیت اسالمیهای حوزهتاکنون مفهوم زیبایی در پژوهش، با این همه
های در سال، مهمی که در باب تعلیم و تربیت اسالمیهای برخوردار نبوده است. این امر در پژوهش

های  توان به پژوهشها میی این پژوهشبه وضوح قابل مشاهده است. از جمله، انداخیر صورت گرفته
 زیر اشاره کرد.

که در اولین کنفرانس « مفهوم تعلیم و تربیت اسالمی»( با عنوان 1977) 1پژوهش نقیب العطاس
 ارائه شده است.، نانتعلیم و تربیت مسلما

 یاسالم یت جمهوریم و تربیبر فلسفه تعل یدرآمد»در پژوهشی با عنوان ، الف(1187باقری )
 تدوین فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران را مورد توجه قرار داد.، «رانیا

، زاده و پژوهش و صادق« ی اسالمی تعلیم و تربیتنظریه»( با عنوان 1188الهدی )پژوهش علم
که به « آموزش و پرورش پژوهش ملی نهایی گزارش»( با عنوان 1189کشاورز و احمدی )، حسنی

 تدوین سند آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران اختصاص داشت.
یا اساساا به معنای زیبایی پرداخته نشده یا مفهوم آن به زیبایی از منظر هنر و ، های مذکور در پژوهش

ی جای خالی پژوهشی در زمینه، اهش یافته و منحصر شده است. با این تفاصیلهای هنری ک فعالیت
ترین و مستندترین قرآن به عنوان متقن، شود. به این منظور احساس می، مفهوم اصیل زیبایی در اسالم

در کانون ، باشد های دینی در اسالم میترین گزارهترین و بنیادیمتن دینی در اسالم که حاوی اصیل
 هش حاضر قرار گرفته است. پژو

گرایی زیباشناسانه به عنوان معرفی رویکردی به نام سازه، هدف پژوهش حاضر، از این منظر
ی رویکرد جدید ی توسعهی مطالعات تعلیم و تربیت اسالمی است که نتیجهرویکردی نوین در حوزه

 ی در اسالم است. شناسی مباحث مربوط به زیباییهدر حوز، گرایانه گرایی واقعسازه
تحلیل شبه استعالیی و تحلیل و ، با استفاده از سه روش تحلیل محتوای کیفی، در این پژوهش

گرایی به تبیین رویکرد سازه، گرایانهگرایی واقعضمن تشرح رویکرد جدید سازه، تفسیر مفهومی
رداخته شده است. بخش نهایی های قرآن در باب مفهوم زیبایی پزیباگرایانه و در ذیل آن به تشریح گزاره

های آن ل این رویکرد و داللتی مکّم به عنوان ایده، عامل ی انسانپژوهش حاضر نیز به تشریح نظریه
 ی تعلیم و تربیت اسالمی اختصاص دارد. در حوزه
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، ضرورت انجام این پژوهش ناظر بر مسأله اصالت و اقتباس در نظام تربیتی ما است. از این حیث
به معنای استفاده و بکارگیری محصوالت علمی و تجربی یک نظام تربیتی ، فرهنگی و آموزشیاقتباس 

شناخت ، شناخت اهداف کلی تعلیم و تربیت، پردازی نظریه، ورزی اندیشه»بیگانه است که قبل از 
های فلسفی  ها و شناخت ریشه ها و واقعیت شناخت آرمان، فلسفه و روح موجود در آموزش و پرورش

به ویژه در بخش مطالعات ، (. این مسأله115ص، 1181، گیرد )زیباکالم صورت می« د آموزشینها
به خوبی نمایان است. در این حوزه از ، شناسی مربوط به ارتباط تعلیم و تربیت و مباحث زیبایی

ی توجهات به تربیت زیباشناختی که محصول نظرِی مباحث همه، رسدبه نظر می، مطالعات
، معطوف شده و نقش و سهم واقعی مفهوم اسالمی زیبایی در این عرصه، سی غربی استشنا زیبایی

های ها و استلزامات زیبایی در آموزهفرض مورد غفلت قرار گرفته است. این همه در حالی است که پیش
های اصیل ی آموزهدر حوزه، گیرد. از این منظری وسیعی از حیات آدمی را در بر میعرصه، اسالمی

به معنای ، زیبایی به اهداف غایی حیات آدمی گره خورده است. تربیت در اسالم، اسالم و در متن قرآن
منشاء زیبایی ، (00، زیبا )حشر، ( و خدا در قرآن1ج، 1118، ربوبی شدن یا خداگونگی )باقری

، رآن( معرفی شده و دلیل آفرینش حیات و مرگ آدمی در ق190، دار آن )بقره ( و دوست7، )سجده
 ،در بسیاری از آیات، بر این اساس 1( دانسته شده است.0، آزمودن در میزان زیبایی اعمال او )ملک

، آیات بسیار دیگری نیز در قرآن، در همین راستا 2به انجام اعمال زیبا )آفرینش زیبایی( امر شده است.
و دوست داشته شدن معرفی  و آن را عامل دوست داشتن 3میل به زیبایی را در انسان به رسمیت شناخته

                                                           

ْسماُء اْلُحْس ». 1
 
ُه اأْل ُر ل  وِّ ُه اْلخاِلُق اْلباِرُئ اْلُمص  ی»،  «نی...ُهو  اللَّ ُه خاِلُق ُکلِّ ش  ی»، «ٍء... اللَّ ن  ُکلَّ ش  ْحس  ذی أ  ُه... الَّ ق  ل  ه  »...، «ٍء خ  ِإنَّ اللَّ

یاة  ِلی  »و  « ِحبُّ اْلُمْحِسنینیُ  ْوت  و  اْلح  ق  اْلم  ل  ذی خ  ُفورالَّ زیُز اْلغ  الا و  ُهو  اْلع  م  ُن ع  ْحس  یُکْم أ  ُکْم أ   .«ْبُلو 
یِّ »توان از آیات زیر یاد کرد: ه عنوان نمونه می. در این زمینه ب2 ُن السَّ ْحس  ِتی ِهی أ  ْع ِبالَّ ا ی  اْدف  ُم ِبم  ْعل  ْحُن أ  ة  ن  ِوی »؛ «ِصُفون  ئ  ْست  ال  ت  و 

یِّ  ال  السَّ ُة و  ن  س  ُن...اْلح  ْحس  ِتی ِهی أ  ْع ِبالَّ ُة اْدف  ه  یُ »، «ئ  ْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ  .« ِحبُّ اْلُمْحِسنینو  أ 
رانی»خوانیم: . به عنوان نمونه، در آیات زیر می3 ی أ  ُدُهما ِإنِّ ح  یاِن قال  أ  ت  ْجن  ف  ُه السِّ ع  ل  م  خ  رانی  و  د  ی أ  ُر ِإنِّ ْمراا و  قال  اآلخ  ْعِصُر خ  ْحِمُل   أ  أ 

ْأسی ْوق  ر  راك  مِ   ف  ا ن  ْأویِلِه ِإنَّ ْئنا ِبت  بِّ یُر ِمْنُه ن  ُکُل الطَّ ْأ یَّ »؛ « ن  اْلُمْحِسنینُخْبزاا ت  ز  ْت ُقُلوُبُهْم و  س  ِکن ق  ل  ُعوْا و  رَّ ض  ا ت  ْأُسن  اءُهْم ب  ْوال ِإْذ ج  ل  ُهُم ف  ن  ل 
ُلون   اُنوْا یْعم  ا ک  اُن م  یط  گویند که ما تو را از کسانی که بند حضرت یوسف)ع(، به ایشان می ی نخست، زندانیان هم. در آیه«الشَّ

پرسند. مضمون آیه، حاکی از این است بینیم و به این واسطه، تعبیر خوابشان را از ایشان می دهند، میکارهای زیبا انجام می
که زیبایی موجود در اعمال حضرت، موجبات توجه و اعتماد آنها را فراهم آورده است. در همین راستا، آیات بسیار دیگری 

عمال بد آدمی توسط شیطان است، ناظر بر همین امر هستند. قرائتی در ی انعام که حاکی زیبا جلوه دادن اسوره 01ی مانند آیه
(. 000، ص1 ، ج1181دوست آدمی دانسته است )قرائتی، تفسیر این آیه، اغفال آدمی توسط شیطان را ناشی از فطرت زیبایی

دیگری از ترغیب به انجام آنها و موارد رو، استفاده از مفهوم زیبایی، در بافتی غیردینی و نیز زیبا جلوه دادن اعمال برای  از این
 در قرآن مفروض واقع شده است.، ی این امر است که وجود میل به زیبایی و زیبایی دوستی در آدمینشانه، این دست
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ی کمال محسوب شده و مفاهیم تربیتی مهمی باالترین مرتبه، زیبایی در قرآن، از طرف دیگر 1.اندکرده
این نگاه ویژه و این جایگاه براساس  2اند.در ذیل آن قرار گرفته« عمل صالح»و « ایمان»، «تقوی»چون 

امری که از طرف ، ابدیژه مییتی ویاهم، ر اسالمد، بنیادین است که چگونگی تعامل تربیت و زیبایی
تر به آن پرداخته  کم، شناسی تعلیم و تربیت و زیبایی ۀنظران اسالمی در هر دو حوزن و صاحبیمتخصص

عمدتاا در سطح تربیت زیباشناختی ، اندک مطالعات صورت گرفته -که پیشتر اشاره شد آنچنان -شده و
  اند.متوقف مانده، یا هنری

 گرایی زیباگرایانه سازه. 2

ی توسعه، گرایی زیباگرایانه به عنوان مبنای تربیت اصیل اسالمیرویکرد سازه، که گفته شد آنچنان
 در مباحث مربوط به زیبایی در قرآن است.، گرایانهگرایی واقعرویکرد )جدید( سازه

ی مطالعات ای در حوزهنظریه، در میان نظریات موجود در این زمینه، گراییرویکرد جدید سازه
یعنی تفسیر دینی و تفسیر ، از ترکیب دو تفسیر رقیب، (0511، 1990اسالمی است که توسط باقری )

 انگارانه( از انسان ارائه شده است. مکانیکی )ماشین
گرایی خام متفاوت است گرایی و سازهرویکردی رشد یافته بوده که با هر دو شکل واقع، این نظریه

ها و گرایی به معنای حضور واقعیتی مستقل از تئوری واقع، به طور عام، (. از این منظر0511، )باقری
های ذهن آدمی )اعم از گرایی نیز به این معناست که برساختههای ما در جهان است. سازهدریافت

ها د آنها و مویآن واقعیاتی که متناسب با، ی واقعیات هستندهای او( سازندهها و دریافتتئوری

                                                           

ُه فی»خوانیم: ی زیر می. به عنوان نمونه در آیه1 ین  یُکُم اإْلیمان  و  ز  ب  ِإل  بَّ ه  ح  لِکنَّ اللَّ یُکُم اْلُکْفر  و  اْلُفُسوق  و   ُقُلوِبُکْم و    و  ه  ِإل  رَّ ک 
... . عالمه طباطبایی، در تفسیر المیزان، محبوب کردن ایمان در دل مؤمنین را به این معنا دانسته که خداوند ایمان را « اْلِعْصیان 

رت دیگر، چون آدمی به (. به عبا017، ص18 ، ج1170کند )طباطبایی،  ها را به سوی خود جذب میبه زیوری آراسته که دل
ها زیبا جلوه داده تا موجبات رغبت به آن و دوست داشتن آن  زیبایی تمایل داشته و آن را دوست دارد، خداوند ایمان را در قلب

 را فراهم آورد. 
اِلحاِت ُجناٌح ف»ی: توان از تحلیل آیه. این رابطه را می2 ِمُلوا الصَّ ُنوا و  ع  ذین  آم  ی الَّ ل  یس  ع  ِمُلوا ل  ُنوا و  ع  ْوا و  آم  ق  ا اتَّ ِعُموا ِإذا م  یما ط 

ُه یِحبُّ اْلُمْحِسنین   ُنوا و  اللَّ ْحس  ْوا و  أ  ق  ُنوا ُثمَّ اتَّ ْوا و  آم  ق  اِلحاِت ُثمَّ اتَّ استنتاج کرد. در این آیه، ضمن تأکید بر تمایز دو کیفیت  «الصَّ
، و بعد از این، ناظر بر «احسان»و « عمل صالح»، «ایمان»با مراتب « واتق»ی لزوم مقارنت دهنده، نشان«تقوا»و « ُحسن»

ای طولی رسد، بین این مفاهیم، رابطهی مفهومی است. از این حیث، به نظر میدر این شبکه« زیبایی»ی برتر بودن مرتبه
از زیبایی برخوردار هستند.  ی مفاهیم زیرین، در سطوح و مراتب مختلف خود، از درجاتیبرقرار است که براساس آن همه

 ی کمال، مطرح است.بنابراین، با توجه به شواهد ارائه شده در آیات مذکور، مفهوم زیبایی در اسالم، به عنوان باالترین مرتبه
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، 5مونته سوری، 4گرایانی چون دیویی(. سازه0559، 3و ریک 2نئوبرت، 1باشند )هیکمن می
، دانندنمی اقعیاتی در بیرونی وذهن آدمی را آیینه، و ... 10فریره، 9برونر، 8کلی، 7پیاژه، 6ویگوتسکی

کنند ها را خلق میاقعیتدانند که وتغییر و تبدیل الگوهایی می، شریک و عامل تولید، بلکه او را شاهد
 (. 0559، نئوبرت و ریک، )هیکمن

، 12فردریک والنر، 11جین لوینگار، گرایانه )نظیر باسکارگرایی واقعحامیان رویکرد سازه، در این میان
ها به ارتباطی بین سازه، های متفاوت فکری و به طور عامنظر از حضورشان در نحله صرف، باقری و...(

 گرایی محض این است کهگرایانه به سازهگرایی واقعنقد اصلی سازه، د. از این منظرو واقعیت معتقدن
 از بنیان رد، باشد ها را که شامل واقعیاتی مربوط به انسان و طبیعت میاستقالل واقعیت، گراییسازه

ه عنوان ها در آدمی )بجرح و تبدیل سازه، توسعه، برد که تولید( و از یاد می0511، کند )باقریمی
، ها باشد )باقریتواند خود موضوع سازهواقعیتی مستقل است که نمی، گرایان(ترین مفروض سازه اصلی
ای که نقش تفسیر آدمی را از آن اما نه به اندازه، این نظریه به واقعیات توجه دارد، (. از سوی دیگر0511

 (. 0511، نادیده بگیرد )باقری

بافت زمینه و احساسات در ، نقش زبان، شود یی خام از میان برچیده میگرااز این منظر آنچه در واقع
، بافت زمینه، با مفاهیم و احکام خود در باب واقعیات، (. زبان0511، هدایت به سوی واقعیات است )باقری

ما را ، شان با جرح و تعدیل واقعیات برحسب اهمیت، و احساسات، هایی متمایز به واقعیاتبا الحاق ویژگی
سعی ، گرایانهگرایی واقعسازه ،(. بنابراین0511، شوند )باقریرهنمون می، هاهای معینی از فهم آن به شیوه
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از تاثیرات خاص خود بر تفکرات ، ی عینی و ذهنی را در نظر داشته باشد و از این منظردارد تا هر دو جنبه
 (. 0550، ار است )باقری و خسرویبرخورد، ی یک فلسفه برای آنمربوط به تعلیم و تربیت و توسعه

ما ، های اسالمیدر مقابل وجود رویکردهای جزمی موجود در اسالم که معتقدند آموزه، از این حیث
( با مستندات 0511، 1990باقری )، کنندای از آراء ثابت و اعتقادات تغییرناپذیر توصیه میرا به مجموعه
کند که اسالم به ثابت می، ای از این رویکرد فی تنوع ویژهضمن معر، های اسالمی در قرآنخود از آموزه
از ، گرایانهگرایی واقعسازگار است. در رویکرد جدید سازه، گرایی واقعگرایانهی سازهبا نظریه، طور گسترده

در جهان وجود ، شوند(هایی )که شامل وجود خدا نیز میواقعیت، شناسیبه لحاظ هستی، منظر قرآن
ی ها با تولید و توسعهدسترسی به این واقعیت، شناختی (. از منظر معرفت0550، ی و خسروی)باقر دارند
حرکت به سوی واقعیت در ، از این منظر، مادامی که دانش، گردد. بنابراینها در ذهن آدمی میسر میسازه

 (.0511، پذیر است )باقریهای ذهنی امکاننیل به واقعیت از طریق سازه، شودنظر گرفته می

ی رویکرد حاصل توسعه، گرایی زیباشناسانه ی سازهایده، همانطور که گفته شد، در همین راستا
 گرایانه در باب مباحث زیباشناختی در قرآن است. این رویکرد نیز مانند رویکردگرایی واقعسازه
باشد. بر این  منطبق می ،های قرآن در این زمینهفرضای با پیشبه طور گسترده، گرایانهگرایی واقعسازه

شامل وجود ، وجود دارند. این پیش فرض، مستقل از ادراک و توجه آدمی، ها در جهانزیبایی، اساس
از ، نیل به زیبایی مطلق، گرایی زیباگرایانهی سازهخداوند به عنوان زیبایی مطلق نیز است. از منظر ایده

 پذیر است.  در حد موجودیت وی امکان، های ذهن آدمیطریق سازه

خداوند خالق همه چیز دانسته شده ، سو از یک، هاآیاتی از قرآن هستند که در ضمن آنشاهد این امر 
اِلُق ُکلِّ ش  »است:  ُه خ  زیبا ، بیانگر آن هستند که خداوند هر آنچه آفریده، ( و از سوی دیگر10، )زمر 1«ءٍ یاللَّ

ذ»قرار داده است:  ن  ُکلَّ ش   یالَّ ْحس  هُ ٍء  یأ  ق  ل  خداوند در قرآن عالوه بر ، (. در همین راستا7، )سجده 2«خ 
ْسماُء اْلُحْسنی»های زیبا معرفی شده است: ی نامصاحب همه، ها استاینکه منشاء زیبایی

 
ِه اأْل  3«و  ِللَّ

، 1181، ق ذات مقّدس خداوند هستند )قرائتییقتی از حقایانگر صفت و حقینما، ها(. این نام185، )اعراف
اْدُعوهُ  »...فرماید: (. در تفسیر این بخش از آیه و بخش بعدی آن که می011ص، 0 ج ، )اعراف 4«ِبها... ف 

                                                           

 «. خدا آفریدگار هر چیزی است. »1
 «.همان کسی که هر چیزی را که آفریده است نیکوآفرید. »2
 «.های نیکو به خدا اختصاص دارد و نام. »3
 «.پس او را با آنها بخوانید. »4
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حرکت به سوی او )به عنوان ، و هدایت، های مشهود در جهانخداوند زیبا و منشاء همه زیبایی، (185
، ؛ مکارم شیرازی001ص ،8ج، 1170، زیبایی مطلق( و تشبه جستن به او دانسته شده است )طباطبایی

نیل به زیبایی ، گرایی زیباگرایانهاز منظر سازه، همانطور که گفته شد، ها(. عالوه بر این01ص ، 7 ج، 1170
از ، باشد. این پیش فرض پذیر می های ذهن آدمی و در حد موجودیت وی امکاناز طریق سازه، مطلق

 های او به کژیو کسانی را که در مورد نام»رماید: ی همین آیه قابل استنتاج است که می فمضمون ادامه
(. 185، )اعراف 1«افتیفر خواهند یک، دادند [ آنچه انجام می د. زودا که به ]سزاییرها کن، ندیگرامی

به عنوان عامل و نیز مولد و ، در آدمی ی ویژگی مهم دیگریخود نشانه، مضمون این بخش از آیه
 ی انسان عامل توضیح داده خواهد شد(. نظریه است )در این زمینه در بخشهای ذهنی  ی سازه دهنده توسعه

گرایی های موجود در آیات قرآن با سازهفرض به هدف اثبات انطباق پیش، در ادامه، با این تفاصیل
 به تشریح و تبیین، «ی زیباییکننده ادراک»و نیز « امر زیبا»، از دو جهت زیباگرایانه و بنابراین

قسمت انواع زیبایی و مراتب  در دو، پردازیم. بدین ترتیب بخش بعدیی زیبایی در قرآن میهاویژگی
 اختصاص دارد. ، های زیباشناختی قرآنفرضبه تبیین و تشریح پیش، زیبایی

 . انواع زیبایی از منظر قرآن2-1

هستند. این امر  در دو نوع ظاهری و باطنی مطرح، «امر زیبا»های زیبایی در قرآن با نظر به ویژگی
های ظاهری یا زیبایی، در قرآن نهفته است. از این منظر« جمیل»و « ُحسن»ی در معنای دو واژه

های گانه قابل درک بوده و ادراک زیباییهایی هستند که با حواس پنجهای محسوس شامل زیباییزیبایی
 پذیر است. های عقلی امکانبا عقل و توانایی، باطنی یا معقول

 های محسوس. زیبایی2-1-1

 های ظاهری )یا حسی( امور اشاره شده است. به عنواندر قرآن در موارد متعددی به زیبایی
ُکْم فِ »فرماید: ی نحل که میی ششم سورهمثال در آیه ل  اٌل ِح یو  م  ا ج  ِح ین  ُترِ یه  ُحون  یُحون  و  ْسر    2«ن  ت 

 در ضمن، سخن به میان آمده است. عالوه بر این، از زیبایی به چرا بردن و بازگرداندن چارپایان
اٌت ِحس  ـیِهنَّ خ  یفِ »ر: ـآیاتی نظی فْ یِکئِ ـُمتَّ »، (75، )الرحمن 3«اٌن ـر  ی ر  ل  ٍف ُخْضٍر و  ـن  ع  بْ  ر  رِ ـع   یق 

                                                           

ُرو. »... 1 ذ  ُلون  و  اُنوْا یْعم  ا ک  ْون  م  یْجز  آِئِه س  ْسم  ِذین  یْلِحُدون  ِفی أ   «.ْا الَّ
گردانید و هنگامی که  و چارپایان را برای شما آفرید...؛ و در آنها برای شما زیبایی است، آنگاه که ]آنها را[ از چراگاه برمی. »2

 «.برید ]آنها را[ به چراگاه می
 .«ی و نکورویند[ نکوخو در آنجا ]زنانی. »3
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اٍن  ُکْم... »... ،(71، )الرحمن 1«ِحس  ر  ن  ُصو  أ ْحس  ُکْم ف  ر  وَّ ص  نَّ »( و 10، )غافر 2«و  اُب اْلج  ْصح  ِئٍذ خ  یِة أ  ٌر یْوم 
قِ  ُن م  ْحس  أ  ا و  رًّ ق  ْست  زیبایی چهره و اندام ، زیبایی اشیاء بهشتی، از زیبایی زنان بهشتی، (00، )فرقان 3«الا یمُّ

، سخن به میان آمده است. این آیات و آیات بسیار دیگری از این دست، گاه انسان و زیبایی استراحت
 های ظاهری و حّسی اختصاص دارد. هستند که به زیبایی همگی ناظر بر سطحی از زیبایی در قرآن

 های معقول. زیبایی2-1-2

های های باطنی یا معقول )زیباییها در قرآن را زیبایینوع دیگری از زیبایی، همانطور که گفته شد
 ی آیاتی که متضمنگردند. از نمونهادراک می، ی عقلدهند که با امکانات قوهغیرمحسوس( تشکیل می

ْوٍم »ی مائده: سوره 05توان به آیات ها هستند میاین نوع از زیبایی ق  ا لِّ ُن ِمن  الّلِه ُحْکما ْحس  ْن أ  م  و 
ن »ی نساء: سوره 100و  80ی آیه، 4«وِقُنون  ی ةا یمَّ ن  س  ةا ح  اع  ف  ْع ش  ِص یْشف  ُه ن  ا...یُکن لَّ ْنه  ُن »، «ٌب مِّ ْحس  ْن أ  م  و 
م  یدِ  ْسل  ْن أ  مَّ ا مِّ ُهو  ُمْحِسٌن ... نا ُه لله و  ْجه  ی و  ُحْسن  »... ی ص: سوره 00ی آیه، 5« و  ُزْلف  ا ل  ن  ُه ِعند  ِإنَّ ل  و 

آٍب  ِذ »ی حج سوره 08ی آیه، 6«م  الَّ ُروا فِ یو  اج  بِ  ین  ه  اُتوا ل  یس  ْو م  ِه ُثمَّ ُقِتُلوا أ  ا یِل اللَّ ُه ِرْزقا ُهُم اللَّ نَّ ْرُزق 
ا... نا س  م  »ی انفال: سوره 17ی آیه، 7«ح  ا ر  م  ُهْم و  ل  ت  ِکنَّ الّله  ق  ل  ْقُتُلوُهْم و  ْم ت  ل  م  یف  ِکنَّ الّله  یت  ِإْذ ر  ل   ت  و 
لِ  ی و  م  ِم یاْلُمْؤِمنِ  یْبلِ یر  ا ِإنَّ الّله  س  نا س  الء ح  لِ ین  ِمْنُه ب  ه  »... ی مائده: سوره 10ی آیه، 8«ٌم یٌع ع  ْضُتُم اللَّ ْقر  و  أ 
ْرضاا  ناا ق  س  ُکْم فِ »ی احزاب: سوره 01ی آیه، 9...«ح  ان  ل  ْد ک  ق  ان   یل  ن ک  م  ٌة لِّ ن  س  ٌة ح  ِه ُأْسو  ُسوِل اللَّ  ْرُجویر 

ه   ادِ »ی مائده: سوره 01ی و آیه 10...«اللَّ ِعب  ُقل لِّ تِ ی یو  ُن  یِه  یُقوُلوْا الَّ ْحس  ها رد که در آناشاره ک، 11...«أ 
                                                           

 «.اند بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه زده». 1
 «.های شما را نیکو نمود... و صورت. »... 2
 .«گاهشان نیکوتراست آن روز، جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحت. »3
 «داوری چه کسی از خدا بهتراست؟».... 4
ای کند، برای او از آن ]نیز[  و هر کس شفاعت ناپسندیدههر کس شفاعت پسندیده کند، برای وی از آن نصیبی خواهد بود . »5

 «. و دین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است...»؛ ...« سهمی خواهد بود 
 .«و در حقیقت برای او پیش ما تقّرب و فرجامی خوش خواهد بود. »... 6
 ...«.بخشد  اند، قطعاا خداوند به آنان رزقی نیکو می آنگاه کشته شده یا مردهو آنان که در راه خدا مهاجرت کرده، و . »7
[ افکندی، تو نیفکندی، بلکه خدا افکند. ]آری،  و شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را ُکشت. و چون ]ریگ به سوی آنان. »8

 «.یشی نیکو، بیازماید. قطعاا خدا شنوای داناستخدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند[ و بدین وسیله مؤمنان را به آزما
 ...«. و وام نیکویی به خدا بدهید . »... 9

 ...«.[ رسول خدا سرمشقی نیکو است  قطعاا برای شما در ]اقتداء به. »10
 ...«.و به بندگانم بگو: آنچه را که بهتر است، بگویند . »11
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، زیبایی امتحان، زیبایی رزق و روزی، زیبایی بازگشت، زیبایی دین، یی شفاعتزیبا، به زیبایی داوری
 اشاره شده است. ، زیبایی الگو و اسوه و زیبایی سخن گفتن، زیبایی قرض

اخالق و امور اخالقی ، های قرآنتوان به معنای این دانست که در آموزهها را میسخن از این دست زیبایی
شوند.  محسوب می« زیبایی»ی کلی ی مقولهزیرمجموعه، های باطنیقول یا زیباییهای معبه عنوان زیبایی
ِذ »ی: در آیه، در همین راستا اْلح   یالَّ ْوت  و  ق  اْلم  ل  ُکْم أ  ی  اة  لِ یخ  الا و  یُّ ْبُلو  م  ُن ع  ْحس  زِ  ُکْم أ  ُفوُر یُهو  اْلع  ، )ملک 1«ُز اْلغ 

به میزان زیبایی اعمالشان عنوان شده است. در همین ، هاسانآزمودن ان، هدف از آفرینش مرگ و زندگی، (0
ا یقِ »در حدیثی از حضرت علی)ع( آمده است: ، زمینه ُة ُکلِّ اْمِرٍئ م  ، (81، حکمت، البالغه )نهج 2«ْحِسُنهُ یم 

 بندیبرخالف تقسیم، توان گفتبه این معنا که ارزش آدمی به میزان زیبایی اعمال اوست. بر این اساس می
شناسی در شناسی تقسیم و مباحث زیباییشناسی که آن را به اخالق و زیباییرایج در مباحث مربوط به ارزش

شناسی ذیل مبحث ارزش، زیبایی، در اسالم، (1181، شوند )نلرهای محسوس میآن منحصر به زیبایی
 (. 1ول قابل بررسی است )جد، های محسوس و معقولمطرح بوده و خود در دو نوع زیبایی

 شناسی در فلسفهبندی رایج مباحث مربوط به ارزش تقسیم – 1جدول 

 شناسیارزش

 اخالق شناسیزیبایی

، شوند. بر این اساسارزشمند تلقی می، این حیث که زیبا هستند امور اخالقی از، از این حیث
های در آموزه، های اخالقی مطرح هستندوان گزارهآنچه به ظاهر به عن، تر نیز گفته شد آنچنان که پیش

 (. 0گیرند )جدولی مباحث مربوط به زیبایی قرار میزیرمجموعه، های معقولی زیبایی در زمره، اسالم
 شناسی از منظر قرآنبندی مباحث ارزش تقسیم -2جدول 

 شناسیارزش

 زیبایی

 ای معقولهزیبایی های محسوسزیبایی

                                                           

 .«یازماید که کدامتان نیکوکارترید، و اوست ارجمند آمرزندههمان که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را ب. »1
نظیری از ادیبان و شارحان مختلف نقل شده است. از آن جمله سید رضی، درپی نقل این . در باب این حدیث توصیفات بی2

ای را و هیچ کلمهتوان یافت سنگ آن نمی ای است که آن را بهاء نتوان گذارد، و حکمتی هم و این کلمه»نویسد: حدیث می
اگر از این کتاب جز »نویسد: ابوعثمان جاحظ، ملقب به امام ادِب عربی، در وصف این حدیث می«. همتای آن نتوان نهاد

 «.یافتیمنیازکننده میهمین جمله را نداشتیم، آن را شافی، کافی، بسنده و بی
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 . مراتب زیبایی از منظر قرآن2-2

قابل « ی زیباییکنندهادراک»و « امر زیبا»گرایی زیباشناسانه از دو منظر مراتب زیبایی از دیدگاه سازه
توان برای زیبایی مرتبه در نظر نمی، های زیبایی با نظر به امر زیبااز منظر ویژگی، بررسی است. در قرآن

ذ: »در آیه ،این دلیل گرفت. به ن  ُکلَّ ش   یالَّ ْحس  هُ  یأ  ق  ل  ی موجودات ( آمده است که همه7، )سجده 1«ٍء خ 
ا»ی اند و از این حیث در آیهدر زیباترین شکل ممکن آفریده شده ْقن  ل  خ  ةا ف  ق  ل  ة  ع  ْطف  ا النُّ ْقن  ل   ُثمَّ خ 

ْو  س  ک  ا ف  اما ة  ِعظ  ا اْلُمْضغ  ْقن  ل  خ  ةا ف  ة  ُمْضغ  ق  ل  ُن اْلع  ْحس  ُه أ  ك  اللَّ ار  ب  ت  ر  ف  ا آخ  ْلقا اُه خ  ْأن  نش  ا ُثمَّ أ  ْحما ام  ل  ا اْلِعظ  ن 
اِلقِ  ُن اْلخاِلق»کنندگان از خداوند به عنوان بهترین خلق، (10، )مومنون 2« ن  یاْلخ  ْحس  کند. اما  یاد می« نیأ 

ز این مراتب سخن گفت. شواهد قرآنی توان امی، ی آنکنندهبا نظر به ادراک، های زیباییاز منظر ویژگی
ن»ی این امر مربوط به واژه ال  »در آیه ، در آیات است. به عنوان مثال، به معنای زیباتر و زیباترین، «أحس  و 

ِغ ی ةا ص  ق  ف  بِ ینِفُقون  ن  ال  ک  ةا و  ال  یر  ةا و  ادِ یر  ُعون  و  ُهْم لِ یْقط  ن  یْجزِ یا ِإالَّ ُکِتب  ل  ْحس  اُنوْا ُهُم الّلُه أ  ا ک  ُلون  یم   3«ْعم 
ْدُعون  »ی یا در آیه، سخن رفته است، انداز پاداش به چیزی زیباتر از آنچه انجام داده، (101، )تویه ت  أ 

اِلقِ  ن  اْلخ  ْحس  ُرون  أ  ذ  ت  ْعالا و  طور در  کنندگان اشاره دارد. همین به زیباترین خلق، (100، )صافات 4«ن  یب 
ال  »ی آیه ك  یو  ْفِس  ْأُتون  ن  ت  ْحس  أ  قِّ و  اك  ِباْلح  ٍل ِإالَّ ِجْئن  ث  ایِبم  ی در آیه، ( از زیباترین تفسیر10، )فرقان، 5«را
ِد » ن  اْلح  ْحس  ل  أ  زَّ ُه ن  انِ یاللَّ ث  ا مَّ اِبها ش  ت  ا مُّ ابا ِذ  یِث ِکت  ِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّ ْقش  لِ ین  یت  ُهْم ُثمَّ ت  بَّ ْون  ر  ُن ُجُلوُدُهْم یْخش 

ِه  ی ِذْکِر اللَّ ُبُهْم ِإل  ُقُلو ل  »ی در آیه، ( از زیباترین سخن01، )زمر 6...«و  ُقصُّ ع  ْحُن ن  ِص ین  ص  ن  اْلق  ْحس  ك  أ 
ْوح   ا أ  ا ِإل  یِبم  ُن دِ »ی در آیه، ( از زیباترین قصه1، )یوسف 7«ك...ین  ْحس  ْن أ  م  ُهو  یو  ُه لله و  ْجه  م  و  ْسل  ْن أ  مَّ ا مِّ نا

                                                           

 «.همان کسی که هر چیزی را که آفریده است، نیکوآفرید». 1
هایی  [ مضغه گردانیدیم، و آنگاه مضغه را استخوان نگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را ]به صورتآ. »2

ها را با گوشتی پوشانیدیم، آنگاه ]جنین را در[ آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین  ساختیم، بعد استخوان
 «.آفرینندگان است

شود، تا خدا  پیمایند، مگر اینکه به حساب آنان نوشته می کنند و هیچ وادیی را نمی وچك و بزرگی را انفاق نمیو هیچ مال ک». 3
 .«کردند، پاداش دهد آنان را به بهتر از آنچه می

 «.گذارید؟! پرستید و بهترین آفرینندگان را وامی را می« بعل»آیا . »4
لی نیاوردند، مگر آنکه ]ما. »5 ث   «.[ حق را با نیکوترین بیان برای تو آوردیموبرای تو م 
[ کتابی متشابه، متضّمن وعده و وعید، نازل کرده است. آنان که از پروردگارشان  خدا زیباترین سخن را ]به صورت. »6

 ...«.گردد  شان به یاد خدا نرم می شان و دل افتد، سپس پوست هراسند، پوست بدنشان از آن به لرزه می می
 ...«.کنیم  وترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم، بر تو حکایت میما نیک. »7
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ا...»ی و در آیه، ( از زیباترین دین100، )نساء 1« ...ُمْحِسٌن  اْدُعوُه ِبه  ی ف  اء اْلُحْسن  ْسم 
 
ِلّلِه األ ، )اعراف 2«و 

 سخن به میان آمده است.، از زیباترین نام ها، (185

ی وجود مراتبی نشانه، مضمون این آیات و آیات بسیار دیگری از این دست، طور که گفته شد همان
توان از میزان زیبایی امور سخن راند. از منظر بوده و ناظر بر این امر مهم هستند که میبرای زیبایی 

از زیبایی بیشتری ، هرچه سازه انطباق بیشتری با زیبایی مطلق داشته باشد، گرایی زیباگرایانهسازه
ت به زیبایی شباههایی نیز وجود خواهند داشت که بیسازه، البته، برخوردار خواهد بود. در این میان

، های خودها و ضعفدر حالی که فرد با توجه به محدودیت، مطلق بوده و گاه کامالا بر ضّد آن هستند
هایی در های وجود سازهنشانه، زیباترین استفاده از صفات زیباتر و، بیند. از سوی دیگرها را زیبا میآن

 تر زیبایی هستند. مراتب پایین

 نه و عاملیّت انسانگرایی زیباگرایا. سازه3

این است که انسان موجودی ، فرض واقع شده ی مباحث باال مورد پیشآنچه به طور مسّلم در همه
گرایی یکی از استلزامات رویکرد سازه، شناختی از منظر انسان، رو مختار و بنابراین عامل است. از این

اثبات کرده ، ی انسان عاملر نظریهب( د1187ی عاملیت در انسان است. باقری )خصیصه، زیباگرایانه
گیرنده و عامل موجودی برخوردار از اختیار و بنابراین تصمیم، است که تصویر واقعی انسان در قرآن

جنسیت و نژاد و... خود منشاء عمل خویش بوده و هویت ، نظر از دین صرف، باشد. انسان در قرآن می
مجبور به حرکت در راهی از پیش ، ب( و از این نگاه1187، زند )باقریخویش را با اعمال خود رقم می

اعمال آدمی به ترتیب از ، پ( از منظر قرآن1187ی باقری )تعیین شده و تغییرناپذیر نیست. به عقیده
 شوند. میل )جذبه و گریز( و اراده ناشی می، ها(باور و مفاهیمی نظیر آن، گمان، معرفت )شامل انگاره

به این صورت است که آدمی موجودی عامل ، گرایی زیباگرایانهرویکرد سازهی این نظریه در ترجمه
برحسب ، در حد موجودیت خود و در مسیر آن، بوده که قادر است به هدف نیل و تشبه به زیبایی مطلق

های ذهنی خود را از آن زیبایی سازه، کندای که در آن زیست میزبان و بافت ویژه، احساس، ادراک
هایی از آن را در اما نشانه، گرچه آدمی از شهود زیبایی مطلق عاجز است، ند. از این منظرمطلق خلق ک

های خود در مسیر نیل به زیبایی مطلق و تشبه به آن به تولید سازه، تواندها میاختیار دارد که با کمک آن
                                                           

 «.و دین ِچه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکاراست.... »1
 ...«.اختصاص دارد، پس، او را با آنها بخوانید های نیکو به خدا  و نام». 2
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 دست یازد و از این طریق به سهمی از زیبایی دست پیدا کند.
اعم از نقصان در  -های ناشی از آنبا توجه به مبادی عمل آدمی و محدودیت ،سوی دیگر این بحث

حاکی از به انحراف رفتن اختیاری و عامدانه از حرکت به سوی زیبایی مطلق است.  -هر یک از مبادی
ْسماُء الْ »فرماید:  ی اعراف که میسوره 185ی آیه، تر بدان اشاره شد طور که پیش همان

 
ِه اأْل   ُحْسنیو  ِللَّ

ذ ُروا الَّ اْدُعوُه ِبها و  ذ  ْسماِئِه س    یْلِحُدون  فین  یف  ْون  ما کاُنوا ی  أ  ُلون  ی  ْجز  و حاکی از به انحراف کشیده  1«ْعم 
باشد. به عنوان  ناظر بر همین امر می، از حرکت به سوی زیبایی مطلق است، شدن اختیاری و عامدانه

رآن اشاره کرد که متضمن آراستن و زیبا جلوه دادن امور برای ترغیب توان به آیاتی از قمی، ای دیگرنمونه
از تزیین و زیبا جلوه دادِن اعمال ، ی انعامسوره 01ی در آیه، آدمی به یک امر هستند. به عنوان مثال

ُهُم الشَّ یَّ و  ز  »... سخن به میان آمده است: ، توسط شیطان، زشت برای بدکاران طاُن ما کاُنوا ین  ل 
ُلونی   های برخورداری از آسیب، این آیات از یک طرف متضمن عاملیت انسان و از طرف دیگر 2«. ْعم 

ممکن است در مسیر ، ی عاملیتها با نظر به خصیصهانسان، هستند. بر این اساس، چنین اختیاری
 های حقیقی دور شوند.  از مسیر نیل به زیبایی، های خود به انحراف رفتهساخت سازه

 ی اسالمیشناسانهعاملیت انسان و تربیت زیبایی، گرایی زیباگرایانهازه. س4

به این مطلب اشاره شد که از منظر این ، گرایانه گرایی واقعدر بخش مربوط به تشریح رویکرد سازه
 سو و از از یک، هاباید وفاداری خود را به واقعیت، شناسانه اسالمیفلسفه تعلیم و تربیت زیبایی، رویکرد

ایفا ، هادر راه رسیدن به این واقعیت، های سازهدهندهنقشی که انسان به عنوان مولد و توسعه، سوی دیگر
ی ملک که در آن ی دوم سوره(. از این منظر و با توجه به مضمون آیه0511، نشان دهد )باقری، کندمی

یکی از ، 3دانسته شده است با معیار زیبایی عمل او، ارزشیابی آدمی، هدف از آفرینش حیات و مرگ
ی آدمی در تربیت و نیز توجه کننده پذیرفتن نقش تعیین، شناسانه اسالمیترین عناصر تربیت زیباییمهم

که در قرآن خطاب به انسان « احسنوا»او است. فعل امر  -میل و اراده، یعنی معرفت -به مبادی عمل
، ها استت انسان در زمینه آفرینش زیباییناظر بر وجه عاملی، (0، ؛ ملک190، آمده است )بقره

 های قرآن نشانگر ارزش آدمی هستند. هایی که براساس آموزهزیبایی
                                                           

گرایند، رها  های او به کژی می ختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانید، و کسانی را که در مورد نامهای نیکو به خدا ا و نام». 1
 «.دادند، کیفر خواهند یافت [ آنچه انجام می کنید. زودا که به ]سزای

 «. دادند، برایشان آراسته است و شیطان آنچه را انجام می. » ... 2
ْوت  و  اْلح  . »3 ق  اْلم  ل  ذی خ  ...الَّ الا م  ُن ع  ْحس  یُکْم أ  ُکْم أ   «.یاة  ِلیْبُلو 
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وجود ، گرایی زیباگرایانه و عاملیت انسان در این پژوهشدلیل انتخاب دو رویکرد سازه، از این منظر
زوم اتخاذ موضع در این بین شناسی و ل دو دیدگاه رقیب در مباحث فلسفی مربوط به زیبایی و زیبایی

باشد. یکی از این دو دیدگاه مبتنی بر اتکاء به تحقق امر زیبا و دیگری مبتنی بر اتکاء به ذهن آدمی به  می
یعنی اتکاء به تحقق زیبایی ، های دو دیدگاه رقیبکاستی، ی زیبایی است. از این منظرکننده عنوان ادراک

گرایی خام( و یا رد تحقق زیبایی در جهان بیرون و آدمی )واقعدر جهان و نادیده گرفتن نقش ادراک 
ی این ایده بوده است. بر این دلیل اصلی ارائه، گرایی خام()سازه منحصر دانستن آن به ذهن آدمی

شناسی ناظر بر ذهنی بودن گرایی خام که در زیباییاتکای محض به رویکرد سازه، سو از یک، اساس
قابل تعلیم و تا زیبایی اساساا امری غیرقابل انتقال به غیر و بنابراین غیر، هد شدموجب خوا، زیبایی است

گرایی خام و بنابراین عینی دانستن زیبایی نیز موجب اتکاء به واقع، تلقی شود و از سوی دیگر، آموزش
ی از خواهد شد که نقش ادراک آدمی و درک و دریافت او از زیبایی مغفول مانده و تصویری غیرحقیق

نظرهای واضح در باب زیبایی از نظر  مبنی بر اختالف، زیبایی ترسیم گردد که منطبق بر شواهد موجود
آنچنان که در شرح آن نیز آمده است با ، نیست. این دو ایده، های مختلفافراد مختلف و در موقعیت

مبنی بر تحقق زیبایی  ،شناختی قرآن در این پژوهششناختی و انسانزیبا، شناختیهای هستیفرضپیش
 برتری دیدگاه، منطبق هستند. از این جهت، ی انسان در این زمینهکنندهدر جهان و نیز نقش تعیین

ناظر ، «ی زیباییکنندهادراک»و نیز « امر زیبا»گرایی زیباگرایانه در این است که بر هر دو وجه سازه
ورود زیبایی را )به عنوان امری با معیارهای معین هم موجبات ، باشد. این ویژگی آنچنان که گفته شد می

اندرکاران امر تربیت )به  آورد و هم متضمن نقش دستو بنابراین قابل انتقال( در تعلیم و تربیت فراهم می
های معینی شناسانه( در هدایت به سوی شیوههای زیباییدهندگان برساختهعنوان تولیدکنندگان و توسعه

 ها است. زیبایی از ادراک و آفرینش

 گیری. نتیجه5

های قرآن در باب به بررسی گزاره، گرایی زیباگرایانهدر این پژوهش با هدف معرفی رویکرد سازه
این رویکرد به عنوان ، تر به آن اشاره گردید انسان و مفهوم زیبایی پرداخته شد. آنچنان که پیش، تربیت

 ی رویکرد )جدید( ی توسعهنتیجه، بیت اسالمیی مطالعات تعلیم و تررویکردی نوین در حوزه
ای با شناسی در اسالم بوده و به طور گستردهی مباحث مربوط به زیباییهدر حوز، گرایانه گرایی واقعسازه
، ها در جهانزیبایی، از منظر قرآن، منطبق است. بر این اساس، های قرآن در این زمینهفرضپیش

شامل وجود خداوند به عنوان زیبایی مطلق ، فرض وجود دارند و این پیش، میمستقل از ادراک و توجه آد
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در ، های ذهن آدمیاز طریق سازه، نیل به زیبایی مطلق، گرایی زیباگرایانهی سازهنیز است. از منظر ایده
ی از مراتب زیبای، گرایی زیباگرایانهی تشریح رویکرد سازهپذیر است. در ادامه حّد موجودیت وی امکان

، بررسی شدند. در قرآن« ی زیباییکنندهادراک»و « امر زیبا»از دو منظر ، گرایی زیباگرایانهدیدگاه سازه
اما از منظر ، توان برای زیبایی مرتبه در نظر گرفتنمی، های زیبایی با نظر به امر زیبااز منظر ویژگی

گرایی ز این مراتب سخن گفت. از منظر سازهتوان امی، ی آنکنندهبا نظر به ادراک، های زیباییویژگی
از زیبایی بیشتری برخوردار ، ها انطباق بیشتری با زیبایی مطلق داشته باشندهرچه سازه، زیباگرایانه

شباهت به زیبایی مطلق بوده و هایی نیز وجود خواهند داشت که بیسازه، البته، خواهند بود. در این میان
ها را زیبا آن، های خودها و ضعفدر حالی که فرد با توجه به محدودیت، دگاه کامالا بر ضّد آن هستن

 ناظر بر وجود ، زیباترین در آیات بسیاری از قرآن استفاده از صفات زیباتر و، بیند. عالوه بر اینمی
یکی از استلزامات رویکرد ، شناختی از منظر انسان، هایی در مراتب متفاوت است. بر این اساسسازه

مختار و ، ی عاملیت در انسان است که به عنوانی موجودی عاملخصیصه، گرایی زیباگرایانهزهسا
، در حد موجودیت خود و در مسیر آن، قادر است به هدف نیل و تشبه به زیبایی مطلق، گیرندهتصمیم

از آن های ذهنی خود را سازه، کندای که در آن زیست میزبان و بافت ویژه، احساس، برحسب ادراک
تر شود. نزدیک، زیبایی مطلق خلق کند و گام به گام به هدف نهایی آدمی که تشبه به زیبایی مطلق است

برخوردار از ، زیبایی امری قابل دستیابی، گرایی زیباگرایانهی سازهدر ایده، شناسیاز منظر معرفت
این رویکرد متضمن ، این اساسمعیارهای قابل تعریف و بنابراین قابل انتقال و قابل تعلیم است. بر 

اندرکاران امر  زمان متضمن نقش غیرقابل انکار دست امکان ورود زیبایی در فرایند تعلیم و تربیت و هم
ی های روزمرهها در فعالیتهای معینی از ادراک زیبایی و آفرینش زیباییتربیت در هدایت به سوی شیوه

 آموزشی و تربیتی است. 
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