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چکیده]]
این مقاله بحثی میان رشته ای بین فقه و زیبایی شناسی است؛ در معنای عام خود معادل 
پذیرش  از  غیر  زیبایی  می پردازد.  زیبایی  چیستی  و  هستی  از  بحث  به  و  است  هنر  فلسفه 
از موارد تعلق حکم  قرار می گیرد. یکی  نیز  زیباشناسانه، متعلق حکم فقهی  و  احکام هنری 
روایات  در  که  است  جماعت  نماز  در  جماعت  امامت  مرجحات  مسئله  زیبایی  به  فقهی 
تتبع  با  اشاره شده است.  بدان  »زیبایی رخسار«  و  با عنوان »صباحت وجه«  فقهی  منابع  و 
فقهی و بررسی و اقوال فقها از قدما تا متأخرین، مقاله حاضر مسئله را از منظر صدر المتالهین 
کمال زیبایی ظاهری از منظر صدرا تثبیت می کند و با استفاده از  در باب زیبایی بررسی و 
کمال بودن زیبایی، پیوندی قابل اعتنا در  استشهاد صدرا به همین فرع فقهی در آثارش برای 

مناسبات فقه و زیبایی شناسی برقرار و ثمراتی در فقه برای آن بیان می کند.
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مقدمه]]
علم فقه به عنوان دانش کاشف و بیان کننده شریعت ختمی )علیدوست، 1390، ص 29( 
در تمام مسائل زندگی انسان حضور دارد؛ در عصر حاضر و دنیای مدرن نیز با توجه به منابع 

غنی خویش توان پاسخگویی به مسائل نوین و مستحدثه را داراست.
زیبایی شناسی1 -که در عام ترین معنای خود معادل با فلسفه هنر است )کرول، 1386، 
که پس از رنسانس به شکل رسمی و نظام مند شکل یافته  ص 246(- از جمله علومی است 
است )گفت وگو با حسن بلخاری، 1391، ص 4(. اما پرسش از زیبایی ذهن انسان را از دیرباز 
بشر  برای  هماره  زیبایی  چیستی  و  هستی  قبیل  از  مسائلی  و  است  کرده  مشغول  خویش  به 

مطرح بوده است.
برقرار  زیبایی شناسی  مباحث  و  فقه  بین  وسیع  ارتباطی  نتوان  شاید  ی  بدو نگاه  در 
گزاره های  سنخ  و  قانون گذار(  و  شارع  )اعتبار  اعتباری  فقهی،  گزاره های  سنخ  در  چه  نمود. 
بودن  تأصلی  به  توجه  با  لکن  است؛  مجعول  غیر  و  اعتباری  غیر  و  حقیقی  زیبایی شناسی 
که  اما شارع مقدس  گزاره ها تعبدی و مجعول اند  این  که هرچند  این معنا  به  احکام شرعی 
ما  بر  آن ها  از  بسیاری  که  احسن  نظام  تکوینی  مالحظات  با  دارد  مفاسد  و  مصالح  به  علم 
پوشیده است احکام شرعی را جعل نموده است؛ به همین دلیل با توجه به این امر می توان با 

1. Aesthetic.
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گاه میان این دو سنخ قضایا مناسبات و روابطی را برقرار  یشه یابی و فحص در منابع و متون  ر
ساخت. تجربه زیبایی شناختی صرفًا محدود به اشیاء و آثار هنری نیست و ممکن است این 
کوه ها، درختان، غروب آفتاب و انسان ها نیز باشد  تجربه مربوط به اشیاء طبیعی مانند دامنه 

)هاسپرس، 1392، ص 15(.
نظر  به  شد  خواهد  اشاره  چنانچه  است؛  شده  مطرح  زیبایی  حقیقت  در  متفاوتی  انظار 
که زیبایی و حسن را برابر با وجود و از سنخ معقوالت ثانیه فلسفی  می رسد نظر اصح آن است 
امری  به عنوان  زیبایی  به  نگاه  این  در  239(؛  ص   ،2 ج   ،1410 شیرازی،  )صدرالدین  بدانیم 
یشه درواقع دارد و ورای فاعل شناسا در خارج از ذهن تحقق دارد، تصور می شود.1 ازنظر  که ر
یا  است  وجود  حقیقت  خود  یا  می شود  اطالق  آن  بر  ء  شی  عنوان  آنچه  هر  زیبایی،  فلسفی 
کرده، وجود  پر  را  آنچه متن هستی  بر مبنای اصالت وجود،  زیرا  از حیثیات وجود؛  حیثیتی 

است و غیر از وجود شیئیتی ندارد.
این حیثیات وجود یا حیثیت نقادی وجودند )برگرفته و منتزع از نفاد متن وجود( مانند 
ماهیت یا حیثیت  اندماجی آن )برگرفته و منتزع از حال متن وجود( مانند وحدت، فعلیت، 
که در اصطالح فلسفی از این ها با عنوان معقول ثانی فلسفی، یاد می گردد  علیت و... هستند 
گفته می شود )مراد از ثانی در اینجا ما لیس به  که به آن معقول اولی  و در برابر حیث نقادی 

اولی است(.
ذهنی  یعنی  دارند  خارجی  اتصاف  و  هستند  وجود  نحوه  درواقع  فلسفی  ثانی  معقوالت 
نیستند بلکه تنها عروض آن ها ذهنی است برخالف معقوالت ثانیه منطقی )مانند جنسیت، 
نوعت و ...(؛ بنابراین تمام معقوالت ثانی فلسفی باوجود، عینیت و مساوات دارند و تنها فرق 
که وجود متن است و آن ها حاالت متن واقع هستند.2 درنتیجه، معنای  آن ها باوجودآن است 
که زیبایی امری عینی و خارجی است و نحوه وجود است  معقول ثانی بودن زیبایی آن است 
و  آیا حسن  که  آن است  باب  این  ورای فاعل شناسا است. حال پرسش اساسی در  امری  و 

یباشناختی )هاسپرس، 1393، ص 421(. 1.  هم چنین ر.ک: مقاله عینیت ارزش ز
2.  برای توضیح بیشتر: ر.ک: معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسالمی، مسعود اسماعیلی.
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یخ فقه  آیا فقها در طول تار ک و مناط برای حکم شرعی باشد؟  زیبایی می تواند متعلق، مال
کرده اند؟ بدین امر اشاره 

بررسی این موضوع خارج از ظرفیت این مقاله است، بنابراین در اینجا بحث را با تمرکز 
امام  زیبایی در میان مرجحات منصوصه  و  ی یک مسئله پی می گیریم و رجحان حسن  رو
مسئله  این  در  زیبایی شناختی  تجربه  شد  اشاره  که  همان طور  می کنیم.  بررسی  را  جماعت 
زیبایی طبیعی است، نه هنری؛ اما علم زیبایی شناسی بدان می پردازد و آن را بررسی می نماید 
یکرد زیبایی شناختی  یکرد زیبایی شناختی گفته شده است: »داشتن رو چنان که در تعریف رو
به منزله ی توجه دقیق به یک اثر هنری )یا ابژه ای طبیعی( است« )هاسپرس، 1393، ص 76(. 
یکرد فرمالیسم- »هنر و هنرمندی« وجود  از نظر عده ای در زیبایی طبیعی نیز - و به ویژه در رو
دارد. مانند مناظر طبیعت )پارسونز، 1389، ص 79( و درک زیباشناختی طبیعت تا حدی 

شبیه مواجهه با اثر هنری است )همو، ص 84(.

ح مسئله]] طر
یکی از مسائل در فقه امامیه مسئله مرجحات منصوصه امام جماعت است. هرگاه بیش 
از یک نفر برای اقامه نماز جماعت حاضر باشند )البته به نحوی که مخل به تقوی و عدالت 
ا�بِ  َ ْ��ب ا�بُ اْس�تِ گردیده است: »�بَ کتاب الصلوة در باب نماز جماعت چنین عنوان  نباشد(، ذیل 
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در  بحث  از  فارغ  أصبح.  و  أفقه  أسن،  هجرۀ،  أقدم  أقرأ،  است:  گردیده  ذکر  صفت  چندین 
و  مشخص  آن  از  مراد  و  معنا  تا  است  »أصبحیت«  قید  بر  بحث  تمرکز  مذکوره،  موارد  ترتیب 

گردد. تثبیت 

بررسی معنای لغوی]]
که مصدر آن نیز  یشه »صبح« است  که »أصبح« اسم تفضیل از ر در صحاح آمده است 
که به معنای جمال است )جوهری، 1410، ج 1، ص 380( و به همین معنا  »صباحۀ« است 
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ص   ،2 ج   ،1414 منظور،  ابن  382؛  ص   ،2 ج   ،1416 )طریحی،  نموده اند  اشاره  نیز  دیگرانی 
502(. در فروق اللغویه نیز صباحت را تعریف نموده است: »ان الصباحۀ اشراق الوجه و صفاء 
بشرته ماخوذ من الصبح« )عسکری، 1433، ص 309(. بنابراین صباحت به معنای زیبایی 

و روشنایی صورت و رخسار همانند روشنایی روز است.

بحث فقهی]]
که شیخ صدوق در چند اثر خود  مصدر اولیه مسئله مجموعه فتاوای صدوق پدر است 
در باب نماز جماعت از پدر نقل می نماید: »قال أبی )والدی( رحمة اهلل فی رسالته الّی: یا بنی 
کانوا  کانوا فی القراءة سواء فأفقههم و ان  اّن أولی الناس بالتقّدم فی جماعة أقرءهم للقرآن و ان 
کانوا فی الّسن سواء  کانوا فی الهجرة سواء فأسّنهم، فإن  فی الفقه سواء فأقدمهم هجرة، فان 
بابویه، 1415، ص 112؛ همو، 1413، ج 1، ص  ابن  فأصبحهم وجها« )قمی، بی تا، ص 43؛ 

378 و همو، 1385، ص 326(.
این روایت در فقه الرضا؟ع؟ نیز آمده است1 )منسوب به امام رضا؟ع؟، 1406، ص 143(. 
است  »اصبحیت«  مرجح  فاقد  نموده اند  روایت  خویش  اسناد  به  کلینی  شیخ  آنچه  لکن 
کرده است اما قید  )کلینی، 1407، ج 3، ص 376(. سید مرتضی نیز قیود مذکوره را مطرح 
ی: اصبحهم وجها« ذکر نموده اند )شریف مرتضی،  اصبحیت را با عنوان »فان تساووا فقد رو

1387 ق، ص 69(.
 شیخ طوسی نیز در آثار استداللی و فتوایی خویش مسئله را در یک مصداق بدون قید 
کرده است )طوسی، 1407، ج 3، ص 31-32( و در موارد دیگر اصبحیت را  اصبحیت مطرح 
ذکر نموده اند. )همو، 1387 ق، ص 83(؛ )همو، 1387 ق، ج 1، ص 157 و همو، 1400، ص 
ی در نهایه به جای عبارت اصبحیت، از تعبیر »فأحسنهم وجهًا« استفاده  111(. جالب آنکه و

نموده اند )همان(.
همچنین دیگرانی اصبحیت را ذکر نموده اند )طرابلسی، 1406، ج 1، ص 81؛ طوسی )ابن 
حمزه(، 1408، ص 105؛ )حلی )محقق(، 1408، ج 1 ص 115؛ همو، 1418، ج 1، ص 48( و 

1.  . نیز ر.ک: نوری، 1408، ج 6، ص 475، ب 25 من صالة الجماعة.
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ی اصبحهم  برخی نیز اصبحیت را پس از ذکر مرجحات پیشین با عنوان: »فان تساووا فقدی رو
یس، 1410، ج 1، ص 282(. عده ای هم در عین ذکر  کرده است )حلی ابن ادر وجهًا« مطرح 
96؛  ص   ،1414 المجد،  ابی  ابن  )حلبی  ننموده اند  ذکر  را  اصبحیت  قید  مرجحات،  دیگر 

حلبی )ابن زهره(، 1417، ص 88(.
در  ی  و اما  است.  کرده  مطرح  را  اصبحیت  خود  اثر  دو  در  محقق  گذشت  که  همان طور 
که  تأمل برانگیز است؛ ایشان هنگامی که به اصبحیت می رسند در مرجح  معتبر بیانی دارند 
بودن اصبحیت تشکیک نموده و می فرمایند: »هل یرجح »باألصبح« قال الشیخان: نعم و رواه 
المرتضی رضی اهلل عنه فی المصباح روایة و ال أرى لهذا أثرا فی األولویة و ال وجها فی شرف 
و وجهی  ترجیح  اولویت،  مرحوم محقق،  الرجال« )حلی )محقق(، 1407، ج 2، ص 440(. 
برای شرافت در اصبحیت نمی بینند و لذا با این بیان اصبحیت را از موارد مرجحیت برای 
امامت جماعت خارج می نمایند. به تعبیر دیگر محقق در صفات سابق أقرئیت، أفقهیت، 
أقدمیت در هجرت و أسنیت اولویت ترجیحی و شرافت را می پذیرند و تمام موارد فوق را به 
کمالی  کمالی برای فرد محسوب می دارند لکن اینکه صباحت وجه صفت  تعبیری صفت 
باشد را تلقی به قبول نمی نمایند. ایشان قول به اصبحیت را به مرحوم شیخ مفید نیز نسبت 
کنون در دست ماست چنین تصریحی از ایشان دیده  که هم ا می دهد؛ ولی در آثار شیخ مفید 

نمی شود.
در  و  گشته اند  مسئله  متعرض  خویش  مختلف  کتاب های  در  عالمه  محقق،  از  بعد 
بسیاری از آن ها تصریح به مرجحیت اصبحیت نموده اند. )حلی )عالمه(، 1410، ج 1، ص 
115(، )همو، 1411، ص 53(، )همو، 1420، ج 1، ص 322(، )همو، 1421، ص 34(، )همو، 

1413، ج 1، ص 318(، )همو، 1413، ج 3، ص 68( و )همو، 1412، ج 6، ص 242(
نکته جالب توجه آنکه عالمه در مختلف بعد از ذکر قائلین به اصبحیت در برابر ابن جنید 
یس آن را با تعبیر: »و قد  که بدان قائل نشده اند، -و اینکه سید مرتضی و ابن ادر و ابو الصالح 
ی اذا تساووا فاصبحهم وجها« ذکر نموده اند و این امر داللت بر ضعف اصبحیت نزد آن دو  رو
دارد - فرموده اند: »ال بأس به عندی لما فیه من الداللة علی عنایة اهلل تعالی به« )همو، 1413، 

ج 3، ص 69(.
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که برای اصبحیت وجه شرافت و اولویتی ندیدند، مانعی  ایشان برخالف مرحوم محقق 
فرد  بر  الهی  اقدس  ذات  عنایت  بر  دال  را  وجه  صباحِت  زیرا  نمی بینند  آن  مرجحیت  برای 
که هر آنچه مصداق عنایت الهی باشد جزء صفات کمالی و شرافت  دانسته اند و روشن است 
حسن  المومن  وجه  »حسن  روایت  از  را  تعلیل  این  عالمه  می رسد  نظر  به  می گردد.  محسوب 

کرده اند. عنایة اهلل به« )آمدی، 1381، ص 394( استفاده 
و   _ دانسته است  را مرسل  روایت  آن  مرتضی  اینکه سید  به  اشاره  از  بعد  تذکره  در  عالمه 
می پردازد  شافعیه  اقوال  به   - بود  دانسته  سید  نزد  مطلب  ضعف  عالمت  را  آن  مختلف  در 
اختالف  آن  تفسیر  در  و  نقل  متقدمین  بعض  از  را  اصبحیت  شافعیه  از  بعضی  می فرماید  و 
نموده اند؛ عده ای از آن ها مراد از آن را »احسنهم صورۀ« دانسته اند زیرا حسن صورت نیز مانند 
آن  از  مراد  اینکه  به  شده اند  قائل  دیگران  و  می گردد  محسوب  شرافت  و  فضیلت  یک  نسب 
»احسنهم ذکرا بین الناس« )خوش نام تر نزد مردم( است. عالمه در انتها فرموده اند: »و االخیر 
احسن« و تفسیر احسن ذکرا بر احسن وجها ترجیح داده اند )حلی )عالمه(، 1414، ج 4، ص 
میان  تردد  به  قائل  و  کردند  مطرح  را  مسئله  خود  آثار  در  نیز  اول  شهید  عالمه،  از  بعد   .)310
»أحسن وجهًا« و »أحسن ذکرًا« در تفسیر »أصبحیت« شده اند )عاملی )شهید اول(، 1412، ص 

232، همو، 1417، ج 1، ص 219 و همو، 1408، ص 140(.
عدم  بر  محقق  تعلیل  و  مذکور  قید  به  قائالن  ذکر  از  پس  ذکری  در  ایشان  آنکه  مهم  نکته 
در  عامه  بعض  نظر  و  اولویت  ک  مال ثبوت  بر  مختلف  در  عالمه  تعلیل  و  معتبر  در  اولویت 
برای ترجیح تفسیر احسن  برای اصبحیت، خود  بودن  الذکر  به تفسیر احسن  و اشاره  مسئله 
ذکرا می فرمایند: »قلت: و یمکن ان یحتج علیه بقول امیر المومنین؟ع؟ فی عهد االشتر و انما 
ص   ،1389 رضی،  )شریف  عباده«  السن  علی  لهم  اهلل  یجری  بما  الصالحین  علی  یستدل 
)عاملی  دانسته اند  ذکرا  أحسن  معنای  بر  مؤید  را  البالغه  نهج  در  علوی  قول  شهید  و   )427

)شهید اول(، 1419، ج 4، ص 418- 419(.
شهید در کتاب لمعه برخالف بیان و دروس و نفلیه بدون ذکر تردد، فرموده اند: »فاالصبح« 
یا اینکه بنا بر اختصار  از قول به تردد رجوع نموده اند  آیا اینجا  )همو، 1410، ص 49( و اینکه 

داشته اند و لذا در مقام بیان نبوده اند محل تأمل است.
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ی مانند شهید اول اصبحیت را مترددا بین وجه و ذکر  ابن فهد حلی نیز در الموجز الحاو
کتاب دیگر قید  ی ص 112(، اما در  بیان نموده اند )حلی جمال الدین، 1409، الموجز الحاو
الثانی« )همو، 1409،  تعارضا قدم  لو  و  و عرضًا  فرموده اند: »فاالصبح وجها  را ذکر  اصبحیت 
که علی الظاهر قید )عرضًا( از بابت اشتباه در نسخه یا چاپ  المحرر فی الفتوی، ص 168( 
که با سیاق فضای انظار آن زمان هم  است و احتمال دارد مراد از آن همان واژه )ذکرا( باشد 
با ذکر هر دو  از مفتاح الکرامه فاضل قطیعی  از قطیفیه به نقل  ی در محکی  سازگار است. و
احتمال اشکال محقق در معتبر را حق می داند و لذا با رد تفسیر احسن وجها، اراده معنای 

احسن ذکرا را بدون اشکال می بیند )عاملی، 1419، ج 10، ص 265(.
شهید ثانی نیز در تمام آثار خویش که قید را ذکر نموده به تردد در مسئله اشاره نموده است. 
)عاملی )شهید ثانی(، 1402، ج 2، ص 976؛ همو، 1410، ج 1، ص 812؛ همو، 1413، ج 1، 

ص 316؛ همو، 1414، ج 1، ص 206 و همو، 1420، ص 294(.
به  قول  الجنان  روض  در  ایشان  اواًل  است؛  پراهمیت  نکته  دو  ثانی  شهید  بیانات  در 
ایشان در  ثانیًا  کثر اصحاب نسبت داده اند )همو، 1402، ج 2، ص 976(.  ا به  را  اصبحیت 
تعلیل  و یک  برای احسن وجها  دو وجه  و ذکر  از اصبحیت  تفسیر  دو  بیان وجود  با  مسالک 
برای احسن ذکرا، تفسیر احسن ذکرا را معنای مجازی برای اصبحیت دانسته اند و درنهایت به 

اسقاط اولویت از سوی محقق اشاره نموده اند )همو، 1413، ج 1، ص 316(.
مرحوم مقدس اردبیلی نیز با ورود به مسئله و بیان دو تفسیر مذکور و تعلیل هر یک بیانی 
که به نظر می رسد ظاهرًا تفسیر احسن ذکرًا را بر احسن وجها ترجیح داده اند. ایشان در  دارند 
اشکال به معنای احسن وجهًا به وجدان حسن صورت و صباحت وجه در غیر مسلمین اشاره 
می نمایند: »و قد نجد حسن الصورة و صباحة الوجه فی غیر المسلم« )اردبیلی، 1403، ج 3، 
که »حسن صورت«  ص 254(. برای سخن ایشان می توان چنین تقریب استدالل را ذکر نمود 
کافر در آن  که مسلم و  کافر است و هر آن صفاتی  در غیر مسلم نیز یافت می شود و غیر مسلم 

ک داشته باشد جهت اولویت و شرافت برای ترجیح محسوب نمی شود. اشترا
در ادامه ایشان در تقویت قول به احسن ذکرا عالوه بر بیان تعلیل شهید اول از نهج البالغه 
می فرمایند: »و ربما فسر بحسن الذکر بین الناس، لداللته أیضا علی حسن الحال عند اهلل و قد 
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ى ان اهلل إذا أحب عبدا جعل له صیتا حسنا بین الناس« )همان(. در انتها نیز با بیان »و هذا  رو
ال بأس به« تفسیر دوم را تائید می نمایند. هم چنین در مقام دفع اشکال مقدر بیان نموده اند 
که به نظر  که قائل شدن به تفسیر دوم با آنچه در وصف خمول واردشده منافاتی ندارد )همان( 
می رسد مراد ایشان روایاتی مانند آنچه در کافی در باب صفات و عالمات مؤمن آمده است که 
که در لغت )فراهیدی، 1410، ج 4، ص 273 و ابن منظور،  از جمله آن ها صفت خمول است1 
و  ]بی تا[، ج 2، ص 182  )فیومی،  بوده  ناشناس  و  پنهان  به معنای  1414، ج 11، ص 221(، 
جوهری، 1410، ج 4، ص 1689( و در روایات به معنای عدم شهرت و عدم حب به آن نیز 
استعمال شده است )کلینی، 1407، ج 2، ص 228(. صاحب مدارک نیز در مدارک دو وجه 

مذکور را بیان فرموده اند. )عاملی، 1411، ج 4، ص 360 - 361(
مجلسی اول در دو اثر خود به مطلب اشاره نموده اند؛ ایشان ابتدا در تعلیل برای اولویت 
بیان می کند و سپس  باطن  و  بر حسن سر  را  بودن داللت صباحت وجه  اصبحیت، غالبی 
که مشعر به ضعف است )اصفهانی  تفسیر احسن ذکرا را با عنوان »و قیل« مطرح می نمایند 
)مجلسی اول(، 1406، ج 2، ص 489(. ایشان همچنین در یکی از آثار فارسی خود، عبارت 
که می توان از این امر مختار ایشان  کار می برند )همو، 1414، ج 4، ص 385(  »خوش روتر« را به 

در مسئله را فهم نمود.
محقق سبزواری به ذکر اقوال در مسئله پرداخته )سبزواری، 1247، ج 2، ص 392( و در 
که فقها در مرتبه اخیر مرجحات »االصبح وجهًا« و »االصبح ذکرا«  کفایة االحکام بیان می دارد 
را ذکر نموده اند )همو، 1423، ج 1، ص 147(. ایشان به تردید اشاره نمی کند و هر دو تفسیر 
ذکر  را  أصبحیت  وصف  نیز  کاشانی  فیض  مرحوم  می کند.  ذکر  هم  کنار  در  عاطفه  واو  با  را 

ننموده اند. )کاشانی، بی تا، ج 1، ص 164(
شیخ حر عاملی نیز در وسائل ابتدا پیش از ذکر روایات مختار خود در عنوان باب چنانکه 
ی از کافی  در آغاز بحث فقهی اشاره شد به قید اصبحیت اشاره نموده اند و ذیل آن حدیث مرو
ی قید اصبحیت بود نقل می نمایند )حر  ی از علل را که حاو را ذکر نموده و بعدازآن حدیث مرو

عاملی، 1409، ج 8، ص 351(.

1. هم چنین ر.ک: ورام ابن ابی فراس، 1369، ج 1 ص 182.
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کاشف اللثام )آبی، 1417، ج 4، ص 444(، سید طباطبایی )حائری، 1418،  همین طور 
نراقی  و فاضل  با ذکر هر دو تفسیر )گیالنی، 1420، ص 481(  ج 4، ص 259(، میرزای قمی 
)نراقی، 1415، ج 8، ص 52( همگی اصبحیت را ذکر نموده اند. مرحوم نراقی در مستند بعد 
که ظهور در تفسیر احسن وجها دارد می فرمایند: »و ال باس به« )همان(  از اشاره به اصبحیت 

و اشکالی در مرجح بودن آن نمی بینند.
محدث بحرانی نیز )بحرانی، 1405، ج 11، ص 211-213( پس از بیان قول محقق بر عدم 
عنوان  تحت  الهی  عنایت  بر  داللت  حیث  از  اولویت  بر  مختلف  در  عالمه  قول  و  اولویت 
که مصدر اولیه حدیث از فقه رضوی است و صدوقان از همان جا قید را  »اقول« می فرمایند 
ذکر نموده اند؛ زیرا عینا عبارت رضوی را مرحوم صدوق )علی بن الحسین( ذکر نموده است. 
ذکر  را  شرعیه  احکام  از  حکمی  قدما  که  است  مواردی  جمله  از  این  که  می فرمایند  سپس 
که دلیل آن به متأخرین نرسیده است به همین دلیل متأخرین بر قدما به خاطر عدم  نموده اند 
از  نیز  فیه  مانحن  و  است  رضوی  فقه  کتاب  همین  از  مطلب  آن  و  می نمایند  اعتراض  دلیل 
که ظاهرا در علل به همین روایت اشاره دارد و سید  همین مصداق است. همچنین فرموده اند 

یس همین روایت مرسله علل را ذکر نموده اند )همان(. مرتضی و ابن ادر
ایشان در ادامه از باب اعتضاد برای بیان عالمه در مختلف برای توجیه اولویت و شرافت 
ی در علل و غیر  که مرو اللیثی  ابی اسحاق  ابراهیم  برای صباحت وجه به مضمون حدیث 
آن است تمسک نموده و فرموده اند: »من ما یعضد ما ذکره العالمة فی المختلف من أن فی 
حسن الوجه داللة علی عنایة اهلل تعالی بذلک الشخص ما فی حدیث إبراهیم أبی إسحاق 
ی فی العلل و غیره حیث قال؟ع؟ بعد  اللیثی الوارد فی طینة المؤمن و طینة الناصب المرو
ذلک  بقیة  إلی  عمد  ثم  الخبر:  صدر  فی  المذکورتان  الخبیثة  و  الطیبة  هما  و  الطینتین  ذکر 
ابدا عمال  ما عملوا  بطینتکم  تمزج  لم  ترک طینتهم علی حالها  لو  و  بطینتکم  فمزجه  الطین 
صالحا و ال أدوا أمانة الی أحد و ال شهدوا الشهادتین و ال صاموا و ال صلوا و ال زکوا و ال حجوا 
و ال شبهوکم فی الصور ایضا، یا إبراهیم لیس شی ء أعظم علی المؤمن من أن یرى صورة حسنة 
فی عدو من أعداء اهلل عز و جل و المؤمن ال یعلم ان تلک الصورة من طین المؤمن و مزاجه« 

)ابن بابویه، 1385، ج 2، ص 608(.
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از  نیز  اهلل  اعداء  در  روایت حسِن صورت  که طبق  روایت چنین است  بر  ایشان  استدالل 
حیث،  فلذا  بوده  مؤمن  به  متعلق  بالذات  و  اواًل  فلذا  است؛  مؤمن  سرشت  و  مزاج  و  طینت 
اردبیلی  بیان اشکال مرحوم مقدس  این  با  ثابت است.  آن  اولویت  و  کمال، شرافت  جهت 
گاهی حسن صورت را در غیر مسلمین می بینیم، نیز جواب داده می شود.  در مجمع به اینکه 
در  بحرانی  محدث  خود  که  همان طور  می شود  دفع  معتبر  در  نیز  محقق  اشکال  هم چنین 
بر  روایت دال  ادامه  روایت طینت در  از ذکر  بعد  ایشان  انتهای بحث بدان اشاره می نمایند. 
که از  کلبی  نزول حضرت جبریل؟ع؟ بر نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله به صورت دحیه 

اجمل صور بوده است را مشیر به مطلب عنوان می نمایند )همان(.
به  استدالل  باشد،  خدشه  محل  است  ممکن  که  فوق  روایت  در  سندی  بحث  از  فارغ   
کرم اسالم صلی اهلل علیه و آله از ذات ربوبی  روایت چنین است: طبق روایت مذکور طلب نبی ا
که از اجمل  کلبی نزول نماید  که در قالب و صورت دحیه،  در باب نزول جبرئیل؟ع؟ آن بود 
بر  و دال  کی  این صورت جمیله حا را در  تنزل  این  ایشان  و همین طلب  باشد  الناس صوره 
از  خود  طلب  در  که  است  آن  از  اجل  الهی  نبی  شأن  زیرا  است،  آن  شرافت  و  کمال  ثبوت 
کمال و شرافت را درخواست نماید؛ بنابراین این روایت هم دال بر  خداوند متعال جز امور حائز 

کمال بودن حسن صورت است.
مرحوم عاملی در مفتاح الکرامۀ ذیل عنوان »قلت« بعد از ذکر دو روایت مشیر به اصبحیت 
که وجهی برای رد این وصف )اصبحیت( وجود  و نظر اعاظم قدما و اصحاب، بیان می کند 
سندی  جهت  تقویت  در  ادامه  در  ایشان   .)267  -264 ص   ،10 ج   ،1419 )عاملی،  ندارد 
که در  کتب اربعه در اعتبار می دانند. به این بیان  مرسله های مذکور آن ها را هم طراز مرسالت 
کتب اربعه، استقصای تام هدف نبوده است و در غیر این صورت باید قائل  جمع و تدوین 
شویم هر آنچه هر یک از کتب اربعه بدان انفراد در ذکر دارند کاذب است و این صحیح نیست 
و در ادامه در مقام ذکر شاهد بر مدعا به همان دو روایت مذکور در حدائق استشهاد می نمایند 
کرده است اما از آخرین قید تحت عنوان  کاشف الغطا نیز به مرجحات مذکور اشاره  )همان(. 
که ظاهرا به دلیل افتادگی  کرده است )نجفی کاشف الغطاء، 1422، ص 303(  »فاالصح« یاد 
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حرف باء در چاپ باشد وگرنه هیچ یک از فقها در روایات منصوصه قید اصحیت را به معنای 
سالم تر بودن ذکر نکرده اند.

مرحوم صاحب جواهر نیز ضمن ذکر بعضی از روایات باب و بیان امکان تائید از برخی از 
روایات برای وصف »اصبحیت وجه« مانند داللت آن بر عنایت الهی و غیر آن به اقوال مقابل 
را در چهار قول جمع نموده اند )نجفی،  اقوال مخالف  ایشان  که  در مسئله اشاره می نمایند 
1421، ج 7، ص 279(:1. ترک ذکر قید اصبحیت به خاطر تأمل در آن؛ 2. ترک ذکر آن به خاطر 
منع و رد آن؛ 3. تخییر بین آن و بین احسن ذکرا؛ 4. احتمال یا قول به اراده احسن ذکرا بین 
الناس از اصبحیت. قول چهارم می تواند به دو قول مجزا تفکیک شود )احتمال به احسن ذکرا 

و قول به آن(.
صاحب جواهر تمام وجوه مذکوره را ناتمام دانسته و رد می نمایند به دو دلیل: 1. از باب 
که جابر ضعف سند روایات باب است. بلکه  تسامح در ادله سنن؛ 2. شهرت عظیمه موجود 

در فوائد الشرایع قول به اصبحهم وجها را به عامه اصحاب نسبت داده است )همان(.
آقا ضیاء نیز در شرح تبصره در توضیح اصبحیت دلیل روایی آن را فقه رضوی دانسته و 
ی تمام جهات سابقه بدون بأس و اشکال دیده اند )عراقی،  عمل به آن را رجاء و با فرض تساو
قید   

ً
اوال کرد:  اشاره  باید  فقها در مسئله  اقوال  بررسی  با  1414 ق، ج 2، ص 242(. درنهایت 

و فارغ از بحث تسامح در ادله سنن - با توجه به شهرت  اصبحیت مذکور از لحاظ سند - 
با توجه به روایات وارد در حسن   

ً
ثانیا محقق و قول اعاظم اصحاب معتبر و قابل اعتناست. 

دلیلی  ی  رو همین  از  است.  ثابت  شرافت  و  کمال  حیث  اولویت،  بالتعبد  صورت،  و  وجه 
برای رد آن وجود ندارد؛ بنابراین اشکال محقق در معتبر و مرحوم اردبیلی در مجمع با توجه به 

روایات دال بر ثبوت عنایت الهی و روایت طینت دفع شدنی است.

فحص در ادله نقلی]]
کمال بودن حسن و صباحت وجه می توان به آیات و روایات ذیل نیز استشهاد  برای خیر، 

کرد:
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الف. آیات

نموده  تعبیر  علیهاالسالم  مریم  حضرت  به جانب  الهی  روح  نزول  باب  در  مریم  سوره  در 
که تفاسیر آن را به اعتدال در خلقت و عدم  است به ]فتمثل لها بشرا سویا[ )مریم )19(، 18( 
نقص و تمام بودن و زیبایی تفسیر نموده اند )طبری، 1412، ج 16، ص 46(، )طبرسی، 1372 
ش، ج 6، ص 783( و )مکارم، 1371 ش، ج 13، ص 33(؛ بنابراین انزال الهی روح منسوب 
که استوای در خلقت او بوده فعل خداوند  به خویش را در تمثل بشری با یک وصف خاص 
است. فعل الهی کمال و خیر محض است؛ فلذا تمثل به نحو استوای در خلق نیز خیر و کمال 

است.

ب. روایات حسن، جمال و زیبایی

َد  َر ِ��نْ �ی
�نَ
ْ

وا ال �بُ
ُ
�تِ َو اْطل َ َ�احب

ْ
ُح ِلل َ

�ب
�نْ

أَ
ُ� ا

�نَّ اإِ
َ ا�بَ �ن َ ِك�ت

ْ
وا ال ُ �ب ّرِ

َرهتٌ َو �تَ َ�ّ َها ُم�ی
�نَّ اإِ

َ حبِ �ن َوا�أِ َ�
ْ

ال اِکُروا �بِ َ ی؟ص؟ �ب �بِ
اَل ال�نَّ

َ 1. �ت
وِه  )ابن بابویه، 1362 ش، ج 2، ص 394(. ُ ُوحب

ْ
ِحَ�ا�نِ  ال

�نْ 
أَ
ْحَرى ا

أَ
ُهْم ا

َ
َعال  �نِ

�نَّ اإِ
َ وِه  �ن ُ ُوحب

ْ
َد ِحَ�ا�نِ  ال َر ِ��نْ �ی

�نَ
ْ

وا ال �بُ
ُ
ِه �  اْطل

َ
اَل َرُسوُل الّل

َ اَل �ت
َ ؟ع؟ �ت ی َطاِل�بٍ �بِ

أَ
�نِ ا ْ 2. َعِلی �ب

 )ابن بابویه، 1378، ج 2، ص 74(.
ً
ا و�نَ َحَ��ن

ُ
ك �تَ

وه )مفید، 1413، ص 233(.  ُ ُوحب
ْ
َد ِحَ�ا�نِ  ال َرا�تِ ِ��نْ �ی

�نَ
ْ

وا ال �بُ
ُ
ِه؟ص؟   اْطل

َ
اَل َرُسوُل الّل

َ 3. �ت
ُوُجوِه  )طوسی، 1414، ص 394(

ْ
َخیَر ِعْنَد ِحَساِن  ال

ْ
ُبوا ال

ُ
 اهلِل؟ص؟: اْطل

ُ
 َرُسول

َ
4. َقال

ّمَ 
ُ ُ� �ش �نُ �ی �شِ ا �ی

َ
ٍع ل  َمَع َمْوصنِ

�تٌ ُه ُصوَرهتٌ َحَ��نَ
َ
ٍد َکا�نَ ل َما َ��بْ �ی

أَ
وُل  ا �تُ ُ� �ی اَل َسِمْع�تُ

َ ٍر ؟ع؟ �ت
ْع�نَ َ ی حب �بِ

أَ
َراَرهتَ َ��نْ ا 5. رنُ

اٌح )مجلسی، 
َ ِ� ِس�ن �ی ْر�بٌ �نِ

و�نُ صنَ
ُ

ك ا �ی
َ
اَل ل

َ ُ� �ت �نُ �ی �شِ ا �ی
َ
ٌع ل �تُ َما َمْوصنِ

ْ
ل

اَل �تُ
َ ِه �ت

َ
اِلَ��تِ الّل َ ِه َکا�نَ ِم�نْ �ن

َ
َع ِلّل

َواصنَ �تَ

1403، ج 67، ص 11(.
ص  ش،   1381 )آمدی،   »� �ب اهلل  �ت  ا�ی ��ن ح��ن  م�ن  الموأ  � وحب »ح��ن  المومنین؟ع؟  امیر   .6
گذشت ظاهرا عالمه حلی در توجیه اصبحیت در مختلف به این روایت نظر  394(؛ چنانچه 

داشته اند.
�؟ع؟: ح��ن ال�ورهت اول ال�عا�هت )همان، ص 391(. 7. ��ن

�ت )متقی  ا�ن طن ��ب ال�ن �ن �ی �ی طن اء �ن ��ب ال��ن ی �ی مال س�ن ��ب ال�ب ل �ی م�ی عالی �ب �ن اهلل �ت 8. رسول اهلل؟ص؟: اإ
هندی، 1383، 1397 ق، ج 6، ص 639(.
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ك�ن م�ن �لال )حر عاملی،  مال و ل�ی ��ب ال�ب ل �ی م�ی ا�ن اهلل �ب مل �ن �ب
س و �ت 9. االمام الصادق؟ع؟: ال�ب

1409، ج 3، ص 340(.
� و ح��ن الاسم )متقی هندی،1397 ق ج  وه ح��ن الوحب ع�ش ا�ب دا �ن ر�ی م الی �ب ر��ت ا ا�ب ی: ا�ن �ب 10. ��ن ال�ن

6، ص 45(.
وه )همان، ص 16(. د ح�ا�ن الوحب وه ��ن اطل�ب م المعرو�ن �ن �ت �ی عن �ت ا ا�ب 11. ا�ن

�ه�ن مهورا )الرازی، بی تا، ص 410(. وها و ارحن ه�ن وحب �اء اح��ن م ال�ن 12. ا�طن
� مال و ح��ن الل�ا�ن مال و المال مال )متقی هندی، 1397  عر مال و ح��ن الوحب 13. ح��ن ال�ش

ق، ج 15، ص 375(.
رهت  حن

آ
ا و الا �ی ر ال��ن �ی � م�ن حن د ا�طی حطن �ت اء �ن �ت صال��ت و س�ن وحب ل�ت و رن �ت ح��ن صورهت و ح��ن �ن 14. م�ن ررن

)همان، ج 11، ص 99(.
جمال  و  حسن  بودن  خیر  و  کمال  می آید  دست  به  فوق  روایات  تمام  و  مجموع  از  آنچه 
ظاهری است. شاید بتوان تعلیل بر مطلب را محبوبیت آن برای ذات اقدس الهی دانست. 

کمال است. فلذا درمجموع ادله نقلی حسن، جمال و صباحت فی نفسه خیر و 

بررسی مسئله از منظر زیبایی شناسی صدر المتألهین]]
پس از بحث فقهی، از منظر حکمی- فلسفی و زیبایی شناسانه بررسی می شود؛ زیرا جمال 
و زیبایی امری حقیقی و هستی شناختی است، به همین دلیل احکام هستی شناختی دارد. 
با توجه به اینکه در مبنای ما شارع مقدس -که خالق هستی نیز هست- احکام را بر اساس 
مصالح و مفاسد وضع و جعل می نماید، پس شریعت )به معنای قانون و اعتبار( و تکوین از 
که عقل قطعی و نقل  یکدیگر جدا و بی ارتباط نیستند، هرچند عمده این روابط جز آنجایی 
معتبر موجود باشد بر ما پوشیده است؛ بنابراین در مواردی مانند زیبایی، هنگام پرداختن به 
زوایای فقهی مسئله، توجه به ابعاد حکمی و هستی شناسانه می تواند ما را در فهم و حصول به 
حجت شرعی و حکم الهی یاری رساند. با این مقدمه برای روشن شدن بعد هستی شناسانه 

بحث را ادامه می دهیم.
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نظر  مکاتب  از  یک  هر  است.  زیبایی  چیستی  و  هستی  از  بحث  زیبایی شناسی1  علم 
کرده اند؛ ازجمله حکمای اسالمی همچون فارابی2 و بوعلی3  خاص خود را در این باب مطرح 
و به ویژه صدر المتالهین بدین مطالب توجه داشته اند. آن ها در ضمن کتب و مباحث فلسفی 

یایی شناسی و از جمله هستی و چیستی آن پرداخته اند. خویش به مباحث ز

چیستی زیبایی]]
کتاب تفسیر خویش ذیل آیه »واذکروا نعمتی التی انعمت علیکم« )بقره، 40(  مالصدرا در 
به بیان شرح و تفسیر نعمت و انواع آن می پردازد و نعمت را به هر خیر، منفعت و لذت دنیوی 
کان  ة، سواء 

ّ
کّل خیر و منفعة و لذ ی تعریف می کند؛ »و اعلم إّن »النعمة« یعّبر بها عن  یا اخرو

أو فی اآلخرة )صدرالدین شیرازی، 1361 ش، ج 3، ص 175(. در تعریف »خیر«  فی الدنیا 
گفته است: »و »الخیر« هو المؤثر المختار بحسب الواقع؛ و »المنفعه«  و »منفعت« و »لذت« 
ة« قد تطلق بمعنی الشهوة 

ّ
ما یکون وسیله الی الخیر بالذات فهی یکون خیرا بالعرض و »اللذ

ة البطن و الفرج و المال و الجاه؛ و قد تطلق 
ّ

کلذ ک الحواّس،  و هی التی تکون مختّصة بإدرا
 انها یمکن أن یکون 

ّ
کان للعقل أو الحّس؛ و األّول ال یکون خیرا، إال ئم سواء  ک المال بمعنی إدرا

کانت علی وجه یؤّدی إلی الخیر الحقیقی« )همان(. صدرا منفعت را خیر  منفعة و ذلک إذا 
گر لذت به معنای اول  کرده است و همچنین ا بالعرض و وسیله نیل به خیر بالذات تعریف 

گردد، منفعت معنی می کند. منجر به خیر حقیقی 
که همان اصالت وجود است، خیر برابر  درواقع، بر مبنای هستی شناختی صدرالمتالهین 
گذشت؛  ثانی فلسفی  آنچه در بحث معقوالت  با آن عینیت دارد؛ همانند  و  با وجود است 
بنابراین نظام هستی، نظام خیر و احسن است و هر آنچه در این مسیر به حصول مقاصد نظام 
کمک نماید، منفعت یا لذت محسوب می شود. در این نگاه شر و الم )درد(، اموری  احسن 

1. Aesthetic.
ینـۀ فـی کل موجـود هـو ان یوجـد وجـوده االفضـل و یحصـل لـه کمالـه  یـف نمـوده اسـت: »الجمـال و البهـاء و الز یبایـی را چنیـن تعر 2. فارابـی ز

االخیـر )ابـو نصـر الفارابـی، 1995، ص 43 و هاشـم نـژاد، 1392، ص 33 ، 46(«.
یـف نمـوده اسـت: »أن النفـس النطقیـة و الحیوانیـة أیضـا لجوارهـا للنطقیـة أبـدا تعشـقان کل شـی ء  یبایـی محسـوس را چنیـن تعر 3. بوعلـی ز

مـن حسـن النظـم و التألیـف و االعتـدال مثـل المسـموعات الموزونـة وزنـا متناسـبا« )شـیخ الرئیـس، 1400، ص 386(.
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که از نبود خیر انتزاع می گردد. در ادامه ایشان به بیان اقسام هر یک از امور فوق  عدمی هستند 
 -3 بدنیه؛  فضائل   -2 نفسانیه؛  1-فضائل  قسم  چهار  به  را  آن  منفعت  تقسیم  در  و  پرداخته 
نعمتهای خارجی مطیفه به بدن؛ 4- اسباب جامع بین قسم سوم و آنچه با فضائل نفسانی 

داخلی مناسبت دارد تقسیم نموده اند )همان، ص 177- 178(.1
که آن ها بدون فضایل جسمی   در بیان قسم اول که فضائل نفسانی است بر این باور است 
کمال نمی رسند. فضایل جسمی را چهار قسم صحت، قوت، جمال و طول عمر  به اتمام و ا
انسان  را ازجمله فضایل جسمی  و زیبایی  ی جمال  دانسته اند. چنان که مالحظه می شود و
که به سالمت قلب و طهارت نفس بر می گردد و وسیله نیل به  می شمارد. فضایل نفسانی- 

خیر حقیقی و بالذات است - بدون آن تمام نمی شود.
گرفته از مبنای فلسفی اش در باب تشکیک وجود است؛  این تقسیم زیبا و بدیع، نشئت 
که همان خیر مطلق است و خیر حقیقی برای انسان  توضیح آنکه پس از ثبوت اصالت وجود 
معرفت و نیل به آن حقیقت و خیر مطلق البته در حد و توان مرتبه انسانی است، با توجه به 
که خیر محض است نزدیک تر باشد  که به حق متعال  که هر موجودی  نظام تشکیکی وجود 
دارای شدت وجودی بیشتر است و بالعکس؛ فلذا انسان مؤمن برای نیل به قله سعادت و خیر 
مطلق که همان معرفۀ اهلل و شناخت صفات واالی اوست باید در نظام تشکیکی هستی مرتبه 
جوهری  حرکت  که  صدرایی  فلسفی  اصل  دیگر  مبنای  )بر  نموده  صعودی  حرکت  مرتبه  به 

1. و أّمـا المنفعـة- أعنـی النعمـة التـی هـی وسـیلة إلـی مـا هـو خیـر حقیقـی- فتنقسـم إلـی األقـرب األخـّص بالخیـر، کفضائـل النفـس و هـی کمـا 
مـّر: عفـة و شـجاعة و حکمـة و عدالـة؛ و إلـی مـا یلیـه فـی القـرب، کفضائـل البـدن و هـو الثانـی؛ و إلـی مایلـی هذا فـی القرب، کاألسـباب المطیفة 
بالبـدن مـن المـال و األهـل و العشـیرة و إلـی مـا یجمـع بیـن  هـذه األسـباب الخارجـة عـن النفس و بین الحاصلـة لها کالتوفیـق و الهدایة. فجمیع 
نعـم اهَّلل التـی هـی دون الخیـر الحقیقـی و الشـرف الذاتـی و هـو المعرفـة بـاهَّلل و أفعالـه مـن مالئکتـه و کتبـه و رسـله و معرفـة النفـس و مواطنهـا و 
غایاتهـا- المعّبـر عنهمـا باالیمـان بـاهَّلل و الیـوم اآلخـر، کمـا مـّرت إلیـه اإلشـارة- منحصـرة مـع عـدم تناهیهـا و عـدم إمـکان العـّد و اإلحصـاء فیها- 

بعـة أنـواع: وا ِنْعَمـَت اهَّلِل ال ُتْحُصوهـا فـی أر کمـا قـال: َو ِإْن َتُعـّدُ
بعة المذکورة- العّفة و الشـجاعة و الحکمة  النوع األّول منها هی الفضائل النفسـانّیة التی ترجع إلی سـالمة القلب و طهارة النفس؛ و هی األر

بعة: و العدالـة- و هـذه الفضائـل ال تتـّم إال بالنـوع الثانـی منهـا و هـی الفضائـل البدنّیـة- و هی أیضا أر
بعـة:   بالنـوع الثالـث و هـی النعـم الخارجـة المطیفـة بالبـدن- و هـی أر

ّ
بعـة إال الصّحـة و القـّوة و الجمـال و طـول العمـر- و ال تتهّیـأ هـذه األمـور األر

 بالنوع الرابع و هی األسـباب التی تجمع بینها 
ّ

المال و األهل و الجاه و کرم العشـیرة- و ال ینتفع بشـی ء من هذه األسـباب الخارجّیة البدنّیة إال
بعـة: هدایة اهَّلل و رشـده و تسـدیده و تأییده . و بیـن مـا یناسـب الفضائـل النفسـانّیة الداخلـة- و هـی أیضـا أر
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است( و با اتحاد با مرتبه نزدیک تر به حق تعالی رشد و سعه و کمال وجودی بیشتر پیدا می کند 
که در دار دنیا امکان رشد و بالندگی دارد این سیر صعودی را ادامه می دهد تا به  و تا زمانی 
کرام و  کمال انسانی برسد. البته این مقام تنها در شأن انبیاء و اولیاء  لطف او به مرتبه اعلی 
�ن او ا��نی<. البته راه کمال برای همگان مفتوح است.  وس�ی ا�ب �ت کا�ن �ت وارثان به حق ایشان است >�ن
وی  �ت اله ال�ت �ن ال اهلل ل�ومها و لا �ماوها و لك�ن �ی �ن ع�<؛ >ل�ن �ی ر�ن �ب و العمل ال�الح �ی �عد الکلم الط�ی � �ی >ال�ی

كم<. م�ن

که آینه و مرآت جمال و جالل الهی است )من عرف  حال بر این مبنا، نفس ناطقه انسانی 
نفسه فقد عرف ربه( در نظام تشکیکی اقرب به حق است و چنان که در حکمت عملی عنوان 
که مآل همه  کماالت نفس را در عفت، شجاعت، حکمت و عدالت برشمرده اند  شده است 
کامل تر باشد، انسان  آن ها به طهارت روح و قلب انسانی باز می گردد و هرقدر این چهار جهت 

کامل تر خواهد بود.
همچنین با توجه به قاعده »جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء«ی نفس و اینکه نفس 
که نفس انسان بالفعل به بدن و ماده تعلق  ذاتًا مجرد و فعاًل متعلق به بدن است، باید دانست 
کماالت بدنی محتاج  کمال خویش و حصول تجردش به بدن و  دارد. پس نفس برای نیل به 
کماالت نفسانی انسانی است و در  است. این مسئله در نظام تشکیکی در مرتبه پایین تر از 
که عبارت اند از  واقع علت اعدادی برای نفس انسانی جهت استکمال وجودی خویش است 

که بستر و زمینه ساز اولیه تمام افعال نفس است. صحت و سالمتی بدن 
ی بدن است. فضیلت دیگر  دیگر فضیلت بدنی، جهت انجام افعال مادی، قوت و نیرو
که انسان را بر نیل به حاجات مادی و معنوی یاری می کند؛ آخرین  نیز جمال و زیبایی است 
گردآوردن و استجماع فضائل، خیرات و مبرات و  که انسان را در  فضیلت نیز طول عمر است 

استکمال وجودی نصرت و یاری می دهد.
چون انسان و به تبع آن بدن او موجودی محتاج و فقیر است، در واقع عین ربط به علِت 
نیز  بدنی  کماالت  توسط  خویش  نفس  استکمال  در  حتی  است،  خویش  هستی بخش 
و  افاضه وجود  بدنی محتاج  کماالت  و  بدن  یعنی  به غیر است؛  و محتاج  نیست  مستغنی 
کماالت وجودی اند. خالق هستی بنا بر حکمت خویش اسبابی را در عالم ماده جهت تتمیم 
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کماالت بدنی قرار داده است چون مال و ثروت، خانواده، آبرو و شأن و منزلت و دیگر  افاده 
که هر یک نیازی از نیازهای انسان در عالم ماده را  حمایت های خانوادگی )قومی - قبیله ای( 

تأمین می کند.
هستند.  کمال  به  نیل  برای  نفس  اعداد  باب  از  همه  یادشده  عوامل  داشت  نظر  در  باید 
که افاضه حقیقی کماالت را می نماید و وجود اعلی و  برمبنای اصالت وجود، تنها وجود است 
کماالت داخلی نفسانی و معدات بیرونی  اشد واجب تعالی است؛ بنابراین ربط و ارتباط بین 
که نصرت دهنده بدن هستند، عین ربط به وجود حق بوده و برای افاده اثر خویش محتاج تام 
کمال هر چیزی را به او عطا  که با افاضه و لطف رحمانی خویش موجبات  و تمام به او هستند 
کل شی ء خلقه ثم هدی(. این هدایت، همان هدایت عامه الهی  می کند )ربنا الذی اعطی 
است. در پس هدایت عامه، جهت دهی خاص برای نوع انسانی است تا قرب وجودی به حق 
کند »و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۀ الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و  پیدا 
لیومنوا بی لعلهم یرشدون« و همچنین اولیای الهی هماره خواهان این رشد ربوبی هستند »و 

هیی لنا من امرنا رشدا«.
کمال خویش ثابت  رشد و هدایت الهی یاد شده به لطف دیگر او باید برای نیل نفس به 
ا�ن  لو�بهم  ا علی �ت ط�ن >و ر�ب که به برکت تسدید الهی است  و استوار باشد تا نفس به مقصد برسد 
ططا<. در مرتبه آخر نیز،  ا سش ا ا�ن ل�ن د �ت � الها ل�ت د�وا م�ن �و�ن ا ر�ب ال�ماوا�ت و الار�ن ل�ن �ن �ن الو ر�ب �ت اموا �ن �ت

کمالی صبغه الهی میزند و آن را به  که از ابتدا تا انتها بر این سیر  این تأیید الهی و ربانی است 
دس<. روح ال�ت اه �ب د�ن خویش منسوب می نماید >و ا�ی

گاهی نسبت به جمال و زیبایی اشکال می شود. امر آن حقیر و  به بیان صدر المتالهین 
که برای بدن برای رسیدن به خیرات، سالمت بدن از  گفته می شود  کوچک پنداشته می شود. 
کافی است. صدرا با قبول اینکه جمال و زیبایی قلیل  بیماری های مانعه و شاغله از خیرات 
که جمال از خیرات است و اینکه نفع آن در دنیا معلوم  الغناء است، در ادامه ادعا می کند 
است؛ اما برای منفعت بودن جمال و زیبایی برای آخرت دو وجه ذکر می کند: اول، قبیح و 
نزدیک تر  اجابت  به  زیبا  فرد  دارند. درخواست های  نفرت  آن  از  زشت، مذموم است. طبایع 
ی او در سینه ها بهتر است؛ بنابراین جمال از این حیث مانند مال، جاه،  است. وجهه و آبرو
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جناح، بال وصول و رسیدن به مقاصد است، زیرا زیبایی نیز نوعی از قدرت و توانایی است. 
ی قادر نیست. هر معین و یاوری  که زشت رو ی بر برآورده سازی حاجاتی قادر است  فرد زیبارو
مزرعه  دنیا  اینکه  باب  )از  هست  نیز  آخرت  بر  کمک کننده  دنیا،  به واسطه  دنیا،  حاجات  بر 

آخرت است و من ال معاش له ال معاد له و مانند آن ها( )همان، ص 181(.1
تعلیل  آن ها داللت دارد )همانند  بر فضیلت نفس  افراد  بیشتر  زیبایی در  و  دوم، جمال 
بدن  به  باشد  تمام  آن  تابش  و  اشراق  هرگاه  نفس  نور  زیرا  المتقین(،  روضة  در  اول  مجلسی 
سرایت می کند. پس منظر و مخّبر )خبر داده شده از آن( در بسیاری از موارد با یکدیگر تالزم 
بر هیئات  نفس  کرامت های  تیزبینی در شناخت  و  فراست  به همین دلیل اصحاب  دارند. 
اثر  برای همان  و  باطن هستند  آینه مرآت  و عین  گفته اند: »وجه  و  و اعتماد دارند  بدن تکیه 
خشم و شادی و غم در صورت آشکار و ظاهر می گردد و نیز به همین دلیل گفته شده است که: 

گشادگی صورت نشانه و عنوان آنچه در نفس است، هست« )همان، ص 182(.2 »طالقت و 
صدرا در ادامه به یک روایت نبوی استشهاد می نماید: »و قد قال صلی اهلل علیه و آله: اطلبوا 
ی در شاهد بعدی  الخیر عند حسان الوجه« )همان(. نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه و
کمال بودن حسن وجه و  دقیقًا به همین فرع فقهی مرجحات امامت جماعت در باب خیر و 
صورت استشهاد می کند )همان(.3 صدرا در انتهای استشهاد خویش به آیه )و زاده بسطۀ فی 
یادت در بسط جسمانی جناب طالوت است  که شاهد در ز العلم و الجسم( استناد می کند 
که حق تعالی این قول را امتنانا فرموده است؛  که امتنان الهی بر بنی اسرائیل بود به این بیان 

بنابراین امتنان بر چیزی دال بر نعمت بودن و خیر بودن آن شی ء است )همان(.4

1. »أحدهمـا إّن القبیـح مذمـوم و الطبـاع عنـه نافـرة و حاجـات الجمیـل إلـی اإلجابـة أقـرب و جاهـه فـی الصـدر أوسـع، فکأّنـه مـن هـذا الوجـه 
 معیـن علـی حاجـات 

ّ
جنـاح مبلـغ کالمـال و الجـاه، إذ هـو نـوع قـدرة، إذ یقـدر الجمیـل الوجـه علـی تنّجـز حاجـات ال یقـدر علیهـا القبیـح و کل

الدنیـا فهـو معیـن علـی اآلخـرة بواسـطتها«.
 علـی فضیلـة النفـس، ألّن نـور النفـس إذا تّم إشـراقه، تأّدى إلی البدن، فالمنظـر و المخّبر کثیرا ما یتالزمان 

ّ
کثـر یـدل 2. الثانـی إّن الجمـال فـی األ

و لذلـک عـّول أصحـاب الفراسـة فـی معرفـة مـکارم النفـس علـی هیئـات البدن و قالوا: الوجه و العین مرآة الباطـن و لذلک یظهر فیه أثر الغضب 
و السـرور و الغـّم و لذلـک قیـل: »طالقـة الوجـه  عنـوان ما فی النفس«.

ین فأحسنهم وجها أوالهم باإلمامة«.
ّ
3. »و قالت الفقهاء: »إذا تساوت درجات المصل

ِجْسم  )بقره، 247(«.
ْ
ِم َو ال

ْ
ِعل

ْ
4. »و قال سبحانه ممتنا بذلک: »َو زاَدُه َبْسَطًة ِفی ال
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که مراد از جمال و زیبایی در اینجا آنچه  از بحث خود بیان می کند  انتهای این فراز  در 
محرک شهوت است نیست و در ادامه به مؤلفه های جمال مانند اعتدال، تناسب، تقارن و 

کمال اشاره می کند )همان(.1 خوشایندی به عنوان مصداق خیر و 
باب  در  توضیحاتی  و  پرداخته  زیبایی شناسی  از  بحث  به  مبسوط  به طور  ی  و هم چنین 
چیستی و هستی آن ارائه نموده است؛ مثاًل در باب تعریف زیبایی و بیان مؤلفات آن در اسفار 
را جزء  به مواردی چون شمائل لطیف، تناسب اعضا و نیکی ترکیب اشاره نموده و زیبایی 
که مصالح و حکمت هایی بر آن مترتب است و به خاطر غایات شریفه ای وضع  اوضاع الهیه 

گردیده است بر شمرده است )همو، 1410، ج 7، ص 172(.2
ا الا�ن�ا�ن �نی  �ن ل�ت د �ن کریمه >و ل�ت  صدرا جمال انسانی را از آثار جمال الهی می داند و به دو آیه 
< )مؤمنون، 14( در این  �ن �ی ال�ت ارک اهلل اح��ن ال�ن �ب �ت ر �ن حن

آ
ا ا ل�ت اه �ن ا�ن م ا�ن�ش م< )تین، 4( و >�ش و�ی �ت اح��ن �ت

که جمال و زیبایی ظاهری در  امر استشهاد می کند )همان، 173(. صدرا خود بیان می کند 
کماالت و خیرات قلیل الغناء است )همان، 1361، ج 3، ص 181(. اما به باور او  برابر دیگر 
کرد. با  کمال پنداشت و برای اثبات حرف خود نیز وجوهی را اقامه  نباید آن را خالی از خیر و 
کماالت  که صباحت وجه در برابر دیگر  این بیان می توان پاسخ جناب محقق را در معتبر داد 
کمال و  کم ارزش تر باشد. لکن به هرحال حظ و بهره ای از  و شرافات معنوی و لو قلیل الغناء و 
خیر را داراست. شاید به همین علت در میان مرجحات در عین اینکه مذکور است، به عنوان 

گردیده است. آخرین مرجح از آن یاد 
در زیبایی شناسی نیز در باب اقسام زیبایی، زیبایی را به زیبایی مادی و معنوی یا زیبایی 
طبیعی و اخالقی یا زیبایی بیرونی و درونی یا زیبایی الهی، طبیعی و مصنوعی تقسیم کرده اند 
بر زیبایی مادی  برتری زیبایی معنوی  با پذیرش  گفت  نژاد، 1392، ص 9(. می توان  )هاشم 

کمال هستند. لکن هر دو از سنخ زیبایی و 

1. »و لیـس المـراد بالجمـال مـا یحـّرک الشـهوة، فـإّن ذلـک أنوثـة مذمومـة و إّنمـا یعنـی بـه ارتفـاع القامـة فـی االسـتقامة مـع االعتـدال فـی اللحم 
و تناسـب األعضـاء و تناصـف خلقـة الوجـه، بحیـث ال تنبـوا الطبـاع عـن النظـر إلیـه«.

2.  »أن هـذا العشـق أعنـی االلتـذاذ الشـدید بحسـن الصـورة الجمیلـة و المحبـة المفرطـة لمـن وجد فیه الشـمائل اللطیفة و تناسـب األعضاء و 
کثـر األمم من غیر تکلف و تصنع فهـو ال محالة من جملة األوضاع  جـودة الترکیـب لمـا کان موجـودا علـی نحـو وجـود األمـور الطبیعیـة فـی نفوس أ

یفة«. اإللهیـة التـی یترتـب علیهـا المصالـح و الحکـم فـال بـد أن یکـون مستحسـنا محمودا سـیما و قد وقـع من مباد فاضلة ألجل غایات شـر
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هستی شناسی زیبایی]]
چرا  می داند؛  ذهنی  نه  و  عینی  امری  را  زیبایی  صدرا  گفته شده،  بحث های  به  توجه  با 
صدرا  فلسفی  مبانی  به  توجه  با  دارند.  وجود  خارج  در  شناسا  فاعل  ورای  مذکور  صفات  که 
گفت وجود و زیبایی مساوق یکدیگر هستند  باید  مانند اصالت وجود و تشکیک در وجود 
مصداق  است،  واقع  عالم  در  که  حقیقتی  واقع  »در   .)151  -148 ص   ،1392 نژاد،  )هاشم 
بیان دیگر می توان  به  کبری، بی تا، ص 95(.  و زیبایی است« )ا مفاهیم وجود، علم، قدرت 
ی  گفت زیبایی از معقوالت ثانیه وجود است. با این بیان، صدرا هر موجودی را زیبا می داند؛ و
عالوه بر اثبات مدعای خویش از طریق اصالت وجود و دیگر مبانی فلسفی خود، به نقل نیز 
کریمه: »الذی احسن کل شی ء خلقه« )سجده، 7(؛ با این بیان که  استشهاد می کند مانند آیه 
چون تمام مخلوقات پرتو و جلوه ای از ذات حق تعالی هستند و او جمیل مطلق است بنابراین 

تمام مخلوقات او جمیل و زیبا هستند )هاشم نژاد، 1392، ص 152(.1
صدرا در آثار مختلف خود به این نکته اشاره نموده است که هر جمالی که در هستی وجود 
دارد رشحه و جلوه ای از جمال مطلق الهی است مانند: »فال بد أن یکون کل وجود و کل کمال 
کماله « )همو، 1360 ش، ص  و جمال  رشحا من رشحات بحر جماله و لمعة من لمعات نور 
کماله فله الجالل األرفع و النور  کمال رشح و ظل و فیض من جماله و  35( یا: »کل جمال  و 
یته و شدة ظهوره « )همو، 1410، ج 1، ص 115(، »فإذا تمهدت  األقهر فهو محتجب بکمال نور
کمال و جمال  یجب أن یکون حاصال لذات الواجب تعالی  کل  هذه المقدمة التی مفادها أن 
کان فی غیره یکون مترشحا عنه فائضا من لدنه« )همان، 136( و دیگر موارد )همان، ج 2  و إن 
ص 264 و ص 344؛ و ج 9 ص 344(. هم چنین در تفسیر سوره فاتحه با ذکر روایت »ان اهلل 
جمیل یحب الجمال« تمام عالم را در نهایت و غایت جمال و زیبایی می داند با این تعلیل 

که عالم مرآت حق تعالی است )همو، 1361 ش، ج 1، ص 153- 154( .2
گفته شد پس چرا  آنچه  به خاطر  زیباست  گر همه چیز  ا که  به شبهه ای  پاسخ  در   صدرا 

َقـُه« فـإن ذاتـه لمـا کان فـی غایـة الجاللـة و العظمـة و کان الموجـودات کلهـا نتائـج ذاته و اشـعة أنـوار صفاته، فیکون 
َ
 َشـْی ٍء َخل

َّ
ْحَسـَن ُکل

َ
1. »أ

فـی غایـة مـا یمکـن مـن الحسـن و الجمـال و الکمـال و ألنـه مـا مـن شـی ء خلقـه إال و هـو مرتـب علی مـا اقتضته الحکمـة اإللهیة و أوجبتـه العنایة 
األزلیـة، فیکـون جمیـع المخلوقـات حسـنة فـی غایـة الحسـن المتصـور فی حقـه  )صدر الدین شـیرازی، 1361 ش، ج 6، ص 53(.

ِتِه  فرّبکـم الغفـور ذو 
َ
ِکل  َعلـی  شـا

ُ
 َیْعَمـل

ٌّ
کلته  کمـا قـال: ُکل 2. قـد ورد فـی الخبـر إّن اهَّلل جمیـل یحـّب الجمـال و هـو صانـع العالـم و أوجـده علی شـا

ـه علـی غایـة الجمـال ألّنه مـرآة الحق.
ّ
الّرحمـة فالعالـم کل
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ک می کنیم؟ )هاشم نژاد، 1392، ص 154( چندین  زشتی را بر خالف این ادعا می بینیم و ادرا
پاسخ دارد:

1. زشتی عدم یا امری عدمی است و ما آن را از نبود زیبایی در مقایسه با زیباتر و زیبا انتزاع 
می کنیم )صدرالدین شیرازی، 1361، ج 6، ص 53(.1

ک انسان به اینکه چیزی زشت است به معنای زشتی و قبح فی نفسه آن شی ء در  2. ادرا
خارج نیست )هاشم نژاد، 1392، ص 155(.

3. اینکه انسان زشتی برخی اشیاء را درک می کند به معنای درک نوع انسان نیست، بلکه 
اهل معرفت با طهارت قلب و روح و شهود حقایق تمام عالم را زیبا می بینند )همان(.2

یشه ای اصالت  پرواضح و پیداست تمام این مطالب و سخنان، ناشی و متخذ از مبنای ر
وجود ایشان است، زیرا وقتی حقیقت وجود اصیل و متن واقع باشد. در خارج هم چیزی جز 
آن امر اصیل و حیثیات و صفات آن نباشد، از طرفی نیز عالی ترین مرتبه وجود نیز از آن حق 
نتیجه  که خیر محض است می توان  اوست  و  که خالق دیگر موجودات است  باشد  متعال 
که صفتی از صفات وجود است. در  که هر چه در خارج هست خیر و زیبایی است  گرفت 

که منتزع از نبود زیبایی است. مقابل، زشتی امری عدمی خواهد بود 

ثمره بحث]]
و بررسی نقلی و عقلی )از نظرگاه صدرا( بحث علمی  گردید در باب زیبایی  آنچه بیان 
که  صرف نیست و در ساحت فقه دارای اثر و ثمراتی بر آن مترتب است. از جمله هر جایی 
که قدر متیقن این امر با توجه به عنوان  مکلف در یک امر شرعی مخیر بین دیا چند امر است 
کمالی مانند  که دیا چند انسان از جمیع لحاظات  مسئله فقهی و روایات فرد انسانی است 
ی هستند. اما یکی بر دیگری یا دیگران از لحاظ  ایمان، تقوا، ورع، اصالت خانوادگی و... مساو
از  بر دیگران،  انسانی  فرد  و ترجیح آن  انتخاب  برتری دارد،  و  زیبایی و صباحت وجه مزیت 

یٍم(.   ْحَسـِن َتْقِو
َ
ْنسـاَن ِفی أ ِ

ْ
ْقَنا اإل

َ
َقْد َخل

َ
1. »...و إن تفاوتت و انقسـمت إلی حسـن و أحسـن إذا قیس بعضها إلی بعض، کما قال سـبحانه: )ل

أما الشـرور و اآلفات التی یتراءى فی نظر المحجوبین، فهی لیسـت شـرورا بالحقیقة، ألن الشـر الحقیقی عدم أو عدمی ال وجود له «
 فـی نظـر المحجوبیـن؛ فـاذا خلـص مـن 

ّ
2. »و قـد ثبـت ان وضـع العوالـم و النشـئات علـی ابلـغ نظـام فـی الخیـر و التمـام، فـال قصـور و ال شـر اال

کـه العقلـی رأى االشـیاء فـی غایـة الحسـن و الجـودة و النظـام و الخیـر« )صـدر الدیـن شـیرازی،  اغالیـط الوهـم و وسـاوس الشـیطان و صـح ادرا
1375، ص 258(.
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لحاظ شرعی نیز ترجیح دارد. مثال روشن بحث در عقد نکاح است در فرضی که فرد بین چند 
ی باشند. اما یکی از  کماالت ایمانی، تقوایی، خانوادگی و... با یکدیگر مساو که از جمیع  زن 
گفت از لحاظ شرع،  آن ها از اصبحیت وجه و رخسار نسبت به باقی برخوردار باشد، می توان 
انتخاب فرد زیباتر و اصبح ترجیح دارد و همین طور در موارد دیگر مانند انتخاب امام جمعه 

ی االطراف اال الصباحة و... . در میان چندین فرد متساو
و  مناط  داشتن  دست  در  با  و  وجه  صباحت  از  خصوصیت  القای  با  بتوان  شاید  حتی 
ک در زیبایی، نتیجه را به دیگر مصادیق زیبایی مانند صوت زیبا - در موارد اذان، قرائت  مال
ادعیه و مداحی و منبر و تبلیغ و حتی به زیبایی های مصنوعی و هنری مانند شعر و خطابه نیز 

که البته خود مجال شرح و بسط و توضیح دارد. سرایت داد 

نتیجه بحث]]
 با توجه به آنچه مطرح شد می توان گفت در نظام زیبایی شناسی صدرا، زیبایی مساوق با 
وجود است، بنابراین زیبایی کمال و خیر است. عالوه بر شواهد عقلی، شواهد نقلی نیز بر این 
که متمم فضائل نفسانی  امر وجود دارد. همچنین زیبایی ظاهری خود از فضائل بدنی است 

کمال و منفعت است. است؛ پس زیبایی هم در دنیا و هم در آخرت خیر، 
عنوان  با  جماعت  نماز  مرجحات  در  آنچه  که  گرفت  نتیجه  می توان  بیان ها  این  با 
زیبایی شناسی صدر  از منظر  تثبیت نمودیم،  را  آن  بررسی فقهی  با  آمده چنانچه  اصحبیت 
المتالهین نیز این امر ثبوتًا و اثباتًا وجه دارد. خود صدرا عالوه بر ذکر تعلیل و توجیه عقلی بر 
کمال بودن زیبایی، این فرع فقهی را شاهد بر مدعی خویش در باب کمال و خیر بودن جمال و 
که تعلق حکم فقهی به زیبایی )حسی( بود عقال  گرفته است. فلذا مطلوب ما  زیبایی ظاهری 
ک در خیریت زیبایی، این بحث،  و نقال ثابت می شود و معلوم می گردد که با ثبوت مناط و مال
کماالت و شرافت ها و لو بالنسبة از شرافت و غنای  صرفًا ذوقی نبوده و زیبایی همچون دیگر 
کمال وجودی محسوب می شود و واجد و دارای  کمتری برخوردار است. اما فی نفسه خود یک 
که عینًا متعلق حکم شارع مقدس قرار  آن در برابر شخص فاقد آن دارای ترجیح و مزیت است 

گرفته است و مسئله در فقه دارای ثمره است.
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