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تابستان ١٤٠٠

                                                                                      علیرضا کاوند*1

چکیده: 

ــالمی،  ــدن اس ــخ تم ــت در تاری ــر اهمی ــایل پ ــواره از مس ــرآن، هم ــی ق ــئله زیبایی شناس مس

ــروری  ــه ض ــوده ک ــر ب ــرن اخی ــالمی در 15 ق ــرزمین های اس ــی س ــران و آبادان ــینی و عم شهرنش

اســت بــا توجــه بــه تغییــرات و تحــوالت خواســته یــا ناخواســته ای کــه در گــذر زمــان، بــا وجــود 

ــبک  ــازی، در س ــدن و شهرس ــرای تم ــالم ب ــن اس ــن مبی ــن دی ــالمی-قرآنی در مت ــاخصه های اس ش

ــا از ایــن منظــر، بــه اصــالح  زندگــی مســلمانان صــورت گرفتــه، مــورد توجــه مجــدد قــرار گیــرد ت

ــن  ــه، بدی ــی صــورت گرفت ــرد موضوع ــا رویک ــه ب ــق ک ــن تحقی ــردد. در ای ــدام گ ــی، اق ســبک زندگ

نتایــج دســت یافته ایــم؛ 1- هــدف قــرآن و ســنت نبــوی از خــالل دســتور بــه زیباســازی مکان هــا و 

ســاختمان ها ایــن بــود، کــه حکمت هــای بزرگــی را کــه در حفــظ مقاصــد شــریعت اســت بــه ویــژه 

دیــن، تحقــق بخشــد؛ 2-در زمینــه تمــدن و ســاخت و ســاز ضــروری اســت، کتاب هــا و آثــار موجــود 

ــا  ــم و در آن ه ــه کنی ــط زیســت و شهرســازی اســت، مطالع ــه محی ــه در زمین ــراث خــود را ک در می

دقــت و توجــه ویــژه داشــته باشــیم؛ 3-تمدن هــا بــه واســطه ی عنصــر اخالقــی و روحــی جاودانــه 

ــاده  ــرا م ــد. زی ــه می دهن ــه پیشــرفت خــود ادام ــد و ب می شــوند، رســالت خــود را انجــام می دهن

بــدون روح، ســاختمانی بی پایــه اســت و اســاس تمــدن مســلمانان، دیــن اســالم اســت کــه بایــد 

بــه قــرآن کریــم و ســنت پیامبــر اکــرم؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ بــه تفصیــل پرداخــت تــا آن پایه هــا را 

کشــف کــرد.

واژگان کلیدی: قرآن، زیبایی شناسی، شهرنشینی، ساخت و ساز، ارزش، تمدن

* استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
kavand@quran.ac.ir
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پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

طرح مسئله:

در ایــن مجــال، بــه بررســی ماهیــت مبحــث زیبایی شناســی قــرآن کریــم و تأثیــر آن در زندگــی 

ــرد آن در  ــف کارب ــع مختل ــرآن و مواض ــی در ق ــر زیبایی شناس ــی عنص ــه یابی و بازنمای ــردم، ریش م

ــا  ــه ب ــده ک ــر ش ــع ذک ــت موض ــم در هف ــرآن کری ــل« در ق ــه »جمی ــم. کلم ــم می پردازی ــرآن کری ق

صبــر، صفــح، تســریح، هجــر و ســایر ارزش هــای اخالقــی و روحــی مرتبــط اســت؛ لفــظ »زینــت« 

ــرادف واژه  ــه مت ــن« ک ــظ »ُحس ــت. لف ــده اس ــم آم ــرآن کری ــار در ق ــف آن، 46 ب ــتقات مختل و مش

ــی و  ــاظ، زیبایی شناس ــن الف ــه ای ــده و هم ــددی آم ــیاق های متع ــارات و س ــت، در عب ــال« اس »جم

مترادف هــای آن، و مواضــع کابــرد آن هــا در قــرآن کریــم، فقــط بــه جهــت تذّکــر دائمــی بــه وجــود 

ــزال  ــا، از آن ذات الی ــاِن زیب ــن جه ــوار، خیر هــا و زیبایی هــا در ای ــه همــه ی ان ــد یکتاســت ک خداون

ــرای  ــات آخــرت، ب ــاع حی ــان بهشــتی، باغ هــا و مت ــردد. زیبایی هــای بهشــت، حوری منبعــث می گ

ــم  ــی، تنظی ــاد آبادان ــدن، ایج ــاختن تم ــارکت در س ــبحان، مش ــد س ــه خداون ــرب ب ــه تق ــوت ب دع

حیــات مــردم و اصــالح ســبک و ســلوک آن هــا در زندگــی صــورت گرفتــه اســت)در ایــن زمینــه نــک: 

)ق:11-6( و)عبــس:32-24((. در بســیاری از ســوره ها و آیــات قــران کریــم، دعــوت خداونــد ســبحان، 

بــه تأمــل، امعــان نظــر و تدبــر در ایــن جهــاِن شــگفت انگیــز، بــه روشــنی قابــل مالحظــه اســت. 

ــر و  ــت. اوام ــده اس ــع ش ــه واق ــورد توج ــن اســالم م ــن مبی ــور در دی ــه وف ــی، ب ــم زیبای درک و فه

دســتورات الهــی صرفــًا بــرای عبــادت و ذکــر الهــی و یــا تــرک امیــال نفســانی نیامــده، بلکــه ایــن 

ــای موجــود در آن و  ــری از هســتی و زیبایی ه ــه هــدف بهره گی ــر بیشــتر ب ــت نظ ــرای دق ــر، ب اوام

ایجــاد ارتبــاط بیــن ایــن مســایل زیبایــی شــناختی و عقایــد انســان اســت، تــا آنجــا کــه خداونــد 

ســبحان طبــق روایــت شــریفه، صفــت زیبایــی را بــرای خالــق نیــز قــرارداده و خــود، خالــق، زیبایــی 

ــرم؟ص؟  ــر اک ــت دارد؛ پیامب ــز دوس ــازد نی ــا می س ــود را زیب ــه خ ــی را ک ــته و کس ــت داش ــز دوس را نی

می فرماینــد: »ِإنَّ اهَّلَل َجِميــٌل ُيِحــبُّ اْلَجَمــال « )کلینــی، 1407ق، ج 6، 438؛ عیاشــی، 1380ق، ج 2، 15). 

ایــن مســئله در اشــاره ی قــرآن کریــم بــه چهارپایــان مشــهود اســت، بــه ویــژه هنگامــی کــه ایــن 

چهارپایــان پــس از َچــرا، بــه ســوی صاحبــان خــود برمی گردنــد، در حالــی کــه پــر از خیــر و برکــت 

هســتند و از روغــن و شــیر آن هــا اســتفاده می شــود. همچنیــن هنگامــی کــه در زمیــن بــه زیباتریــن 

ــه ها را  ــرده و اندیش ــب ک ــا را جل ــه نظره ــد، ک ــق می کنن ــی را خل ــر زیبای ــد و تصاوی ــکل می چرن ش

ــوَن  ــَن ُتِريُح ــاٌل ِحي ــا َجَم ــْم ِفيَه ــد: »َوَلُك ــال می فرمای ــد متع ــازد. خداون ــود می س ــه خ ــغول ب مش

ــه  ــد ب ــد: »خداون ــال می نویس ــای جم ــح معن ــری در توضی ــل:6(. زمخش ــَرُحوَن« )نح ــَن َتْس َوِحي

زیبایــی آن هــا، ماننــد فایــده ی آن هــا بــرای مــا، بــر مــا منــت نهــاده، زیــرا ایــن مســئله، هــدف و 

غــرض صاحبــان چهارپایــان بــوده و حتــی از بزرگتریــن منافــع آن هاســت. زیــرا چوپان هــا هنگامــی 

کــه در شــب هنــگام، آن هــا را می برنــد و صبحــگاه آن هــا را رهــا می کننــد، طویله هــا بــا اســتراحت 
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ــخ  ــف پاس ــای مختل ــا صداه ــه ب ــا در طویل ــود؛ آن ه ــا می ش ــا زیب ــت آن ه ــپس حرک ــا و س آن ه

ــادی و  ــه ی ش ــوند و مای ــوس می ش ــود مأن ــان خ ــه و صاحب ــل خان ــا اه ــد و ب ــر را می دهن یکدیگ

مســرت صاحبانشــان می شــوند. در چشــم ناظــران، دارای جــالل و شــکوه هســتند و لبــاس شــوکت 

و احتــرام بــر تــن دارنــد« )زمخشــری، 1407ق، ج2،574(. زیبایــی محیــط در گــرو مصلحــت عمومــی 

ســرزمین ها و بنــدگان اســت و خداونــد آن را این گونــه در قــرآن کریــم توصیــف نمــوده اســت: »َأَلــْم 

ــاِل ُجــَدٌد ِبيــٌض  ــا َوِمــَن اْلِجَب ــا َأْلَواُنَه ــَراٍت ُمْخَتِلًف ــِه َثَم ــا ِب ــاًء َفَأْخَرْجَن ــَماِء َم ــَزَل ِمــَن السَّ ــَر َأنَّ اهَّلَل َأْن َت

َمــا  ْنَعــاِم ُمْخَتِلــٌف َأْلَواُنــُه َكَذِلــَك ِإنَّ َوابِّ َواأْلَ ــاِس َوالــدَّ َوُحْمــٌر ُمْخَتِلــٌف َأْلَواُنَهــا َوَغَراِبيــُب ُســوٌد* َوِمــَن النَّ

ــوٌر« )فاطــر:27-28(. همچنیــن خداونــد می فرمایــد:  ــٌز َغُف ــاُء ِإنَّ اهَّلَل َعِزي ــاِدِه اْلُعَلَم ــْن ِعَب َيْخَشــى اهَّلَل ِم

اِظِريَن«)حجــر:16( تفســیر ایــن آیــه و مــوارد شــبیه بــه  اَهــا ِللنَّ نَّ ــَماِء ُبُروًجــا َوَزيَّ »َوَلَقــْد َجَعْلَنــا ِفــي السَّ

آن، حاکــی از ســرواژه ی »زینــت«، در قــرآن اســت. »زینــت«، در قــرآن کریــم 46 بــار آمــده اســت؛ 25 

بــار در خصــوص اســتدالل بــر مســائل و مقاصــد مــادی در عالــم هســتی؛ 19 بــار بــه صــورت اســمی 

و6 بــار بــه صــورت فعلــی آمــده اســت. قطعــًا تکــرار ایــن مــوارد در قــرآن کریــم، تصادفــی نبــوده و بــا 

هــدف و غرضــی خــاص اســت. گویــا خداونــد از بیــان ایــن اســماء و افعــال، هــدف خاصــی اراده کرده 

و شــاید هــدف اصلــی وی، آگاه ســازی بنــدگان و عبــرت گرفتــن آنــان باشــد.

مفهوم شناسی زیبایی و زینت

یکــــی از اساســی ترین وجــوه زیبایــــی در قــــرآن، زیبایــــی جهــان و کائنــات اســــت. خداونــــد 

ــٍن«  ــْن ِطي ــاِن ِم ْنَس ــَق اْلِ ــَدَأ َخْل ــُه َوَب ــْيٍء َخَلَق ــَن ُكلَّ َش ــِذي َأْحَس ــه فرمــوده اســت: »الَّ در ایــــن زمین

)ســــجده:7(. ایــن آیــه بــه گفتــه ی عالمــه طباطبایــی، خلــق و زیبایــی را مــالزم هــم می ســازد و نشــان 

می دهــد كــه هــر مخلــوق، بــــه آن جهــت كه مخلــوق او و منتســب بــــه او اســت، زیباســت و زیبایی، 

دایرمــدار خلقــت اســت. همچنان كــه خلقــت دایرمــدار ُحســن اســت، پــس هیــچ خلقــی نیســــت 

مگــر آنكــه به احســــان خدا َحَســن و به اجمــال او جمیــــل اســــت )طباطبایــــی،1374 ش، ج 1، 31).

ــان فارســی، زیبایــی همــان خوبــی، نیکویــی، ُحســن، جمــال، ظرافــت و لطافــت تعریــف  در زب

شــده اســت. )دهخــدا، 1396ش، ذیــل واژه(؛ همچنیــن بــه گفتــه ی برخــی، عبــارت اســت از: نظــم و 

هماهنگــی ای کــه همــراه عظمــت و پاکــی، در شــیئی وجــود دارد و عقــل، تخیــل و تمایــالت عالــی 

انســان را تحریــک کنــد و لــذت و انبســاط، پدیــد آورد وآن امــری اســت نســبی )معیــن،1386، ذیــل 

واژه(؛ راغــــب نیز ُحســــن یــــا زیبایی را چنیــــن تعریــــف کرده اســــت: »ُحسن یا همان زیبایی 

عبــارت اســــت از: هــر اثــر بهجــت آفریــن و شــــادی بخــش کــه مــورد آرزو باشــد کــه ســه نــوع 

اســت: الــف( ُحســــنی کــه مــورد پســــند عقــل و خــرد اســــت)زیبایی معقــول(؛ ب( ُحســنی کــــه 

از جهــــت هــــوی و هــــوس، نیكوســــت)زیبایی هوسناک(؛ ج( زیبایی و حســــنی محســوس که 
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طبیعتــًا زیبــا و خــوب اســت)زیبایی محســوس یــا طبیعــی(« )راغــب، 1412ق، ج1، 488؛ در ایــن زمینه 

نــک: ابــن منظــور، 1420ق، ج6، ص136؛ ابــن فــارس، 1399ق، ج2، ص265)

همچنیــن »زینــت«، اســمی اســت جامــع بــرای هــر آن چیــزی کــه بــا آن آراســتگی صــورت گیــرد، 

ماننــد: زیــورآالت و لبــاس و ماننــد آن )ابــن منظــور، 1408ق، ذیــل الزینــة(؛ از یــک منظــر، آرایه هــا و 

زینت هــا، اقســام متفاوتــی دارنــد؛ چــه بســا آراســتگی و زیبایــی ای چــون علــم، زینــت نفــس باشــد، 

یــا ماننــد طــراوت جوانــی، زینــت بــدن، و یــا مــال و مقــام کــه زینــت خارجــی اســت )راغــب، ١٤١٢: 

ــر  ــی )ز ی ن( بیانگ ــت« یعن ــت اســت و ریشــه ی »زین ــی، خــود، زین ــق زیبای ــة(. از ســویی، مطل زین

نیکویــی در ظاهــر هــر چیــز اســت، خــواه ایــن نیکویــی عرضــی باشــد یــا ذاتــی )مصطفــوی، ١٣٨٦: 

زینــت(. در بیــان قــرآن، گاه واژه ی »زینــت« بــا »زخــرف« )انعــام: ١١٢(، »ریــش« )اعــراف: 26(: »جمال« 

)نحــل: 66( و »حلیــه« )نحــل: 14؛ فاطــر: 12( یکــی دانســته شــده و در معنــای لبــاس، فلــزات قیمتــی، 

اســباب و لــوازم خانــه نیــز آورده شــده اســت )راد و همــکاران، 1396ش، 48).

 1. تأثیر کالم قرآن در تأسیس زیبایی شناسی اسالمی

 پژوهشــگران معاصــر کــه در زمینــه ی علــم زیبایی شناســی مطالعــه می کننــد معتقدنــد کــه علــم 

ــه  ــد و س ــث می کن ــی بح ــم زیبای ــه ی عل ــه در زمین ــت ک ــدی اس ــات و فراین ــی، عملی زیبایی شناس

ــل، موضــوع خارجــی  ــن عام ــودن می شــود. اولی ــل، باعــث درک آرامــش و احســاس خــوب ب عام

متناســب بــا خواســته ی ماســت و دومیــن عامــل، محیــط پیرامونــی اســت و ســومین عامــل، روح 

ــراردادی و احســاس  ــی و ق ــی، درک ارزش هــای ذات ــرا زیبای ــده و نفــس ُمدرکــه اســت. زی درک کنن

آن هاســت؛ ایــن مســئله باعــث درک نظــم و کمــال می شــود. زیــرا زیبایــی، ارزش حاصــل از ماهیــت 

شــیئی اســت کــه آن را احســاس و درک کــرده و مطابــق آن حکــم صــادر می کنیــم و نظــر می دهیــم. 

ایــن درک، بــه حقیقــت و خیــر اشــیاء ارتبــاط دارد. شــایان ذکــر اســت: مفهــوم زیبایــی، بــا فهــم و 

ــای درک  ــه معن ــه ب ــه دانشــی محســوب می شــود ک ــا آن جــا ک ــد ت ــدا می کن ــا پی درک انســان معن

ــاره ی  ــخن درب ــت. س ــت اس ــن دس ــر از ای ــایر تعابی ــی و س ــناخت حس ــم ش ــا عل ــیاء ی ــی اش حس

ــر از  ــًا در پرتــو قــرآن کریــم قابــل تحقــق اســت و هیــچ چیــزی فرات زیبایی شناســی اســالمی، صرف

ــم  ــن قی ــر باشــد. اب ــت حــس خشــنودی و آرامــش مؤث ــد در ایجــاد و تقوی ــرآن نمی توان ــر ق تعبی

ــه  ــه ب ــی آورده اســت. وی می نویســد: »ُحســن ک ــت زیبای ــاره ی حقیق ــی درب ــر زیبای ــه، تعبی جوزی

ــی ســاختار،  ــی، روشــنایی، نیکوی ــز اســت: زیبای ــد چی ــری مرکــب از چن ــی اســت، ام ــای زیبای معن

شــکل و نظــم و ســرخ شــدن پوســت؛ ایــن معنایــی اســت کــه در عبــارت نمی گنجــد و بــه وصــف 

نمی آیــد. همچنیــن مــردم، اوصــاف و ویژگی هایــی دارنــد کــه می تــوان بــا الفاظــی از آن هــا تعبیــر 

کــرد و رســول خــدا در قلــه ی بلنــد ایــن اوصــاف اســت«)ابن قیــم، 2013م، 150(. بدیــع الزمــان ســعید 
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نورســی )زاده 1876م — درگذشــته 1960م( کــه از پیشــگامان اندیشــه ی نویــن اســالمی در ترکیــه و از 

ــم  ــوان عل ــه بت ــت ک ــال اس ــت: مح ــد اس ــت معتق ــالمی اس ــی اس ــم زیبایی شناس ــذاران عل بنیانگ

زیبایی شناســی اســالمی و تمدنــی را در غیــاب تعبیــر قــرآن ایجــاد یــا تقویــت کــرد )نورســی، بــی 

ــر و  ــت، خی ــه ی حقیق ــه گان ــای س ــی از ارزش ه ــالمی یک ــی اس ــن، زیبایی شناس ــا، 568(. بنابرای ت

زیبایــی اســت کــه قــوام انســانی کــه چنیــن مــوزون خلــق شــده، بــه آن بــر می گــردد. ایــن مســئله 

در قــرآن کریــم در مــوارد متعــدد ذکــر شــده اســت و بــا الفــاظ مختلــف آمــده تــا جایــی کــه ایــن 

ــا  ــده و ب ــم آم ــرآن کری ــگ در ق ــوزون و هماهن ــه شــکلی م ــه ب ــِم زیبایی شناســی ک ــاظ و مفاهی الف

اهــداف شــریعت منطبــق اســت، انســان را بــه شــگفتی وا مــی دارد. نذیــر حمــدان، کــه از همفکــران 

نورســی اســت معتقــد اســت: قــرآن مصــدری ربانــی و الهــی دارد، کــه تــاج اعجــاز بیانــی بــر ســر 

ــده اســت و همــگان را در عرصــه ی دیــن و  ــه همــاوردی طلبی ــی ب داشــته و عــرب را از حیــث بیان

ــا ایــن زیبایی هــا و زیبایــی شناســی ها و عظمــت موجــود در  ــه تحــدی دعــوت کــرده و ب نظــام، ب

ایــن اعجــاز بیانــی، زیبایــی شناســان را بــه همــاورد طلبیــده اســت )حمــدان، 1412ق، 6(. بزرگ تریــن 

هــدف زیبایی هــای موجــود در عالــم هســتی، توجــه دادن بــه ایــن مســئله اســت کــه خالــق ایــن 

زیبایــی، محاســن و زیبایی هایــی دارد کــه خوشــنودی و محبــت انســان را بــه ســوی خــود جلــب 

ــی  ــه زیبای ــبت ب ــد و درک او نس ــوق را درک می کن ــق و مخل ــان خال ــاط می ــان، ارتب ــد و انس می کن

ــدا و  ــی خ ــز را از ورای زیبای ــه چی ــرا او هم ــود. زی ــتر می ش ــد، بیش ــس می کن ــد و ح ــه می بین آنچ

جاللــت او می بیند...)قطــب، 1425ق، ج4، 2808(. لفــظ »زینــت« و »زخــرف«، از الفــاظ زیبایی شناســی 

قــرآن اســت کــه مــا را بــه ســوی زوایــای مــادی، تمدنــی و عمرانــی می کشــاند؛ زینــت در 46 مــورد 

ْنَيــا ِبِزيَنــٍة اْلَكَواِكــِب«  ــَماَء الدُّ ــا السَّ نَّ يَّ ــا َز در قــرآن آمــده اســت. بــه عنــوان نمونــه در توضیــح آیــه »ِإنَّ

)صافــات:6(؛ بایــد گفــت: زینــت شــامل زینــت معنــوی و مــادی اســت. زینــت معنــوی مثــل تزییــن 

قلــب، بــا ایمــان اســت و زینــت حســی، ماننــد تزییــن آســمان، بــا کواکــب اســت. داللــت زینــت، 

بــا داللــت جمــال متفــاوت اســت. زیــرا زینــت، نیکویــی زایــد بــر اصــل شــی اســت کــه پیــش از آن 

در آن شــی نبــوده، امــا جمــال، زیبایــی قائــم بــه ذات آن شــی و موجــود در آن شــی، یــا زیبایــی ای 

ــا  ــردن آن ب ــو ک ــی و نیک ــازی ش ــی زیباس ــن یعن ــن تزیی ــت. بنابرای ــده اس ــه ش ــه آن اضاف ــه ب ک

ــا و  ــا فرش ه ــه ب ــن خان ــد: تزیی ــی، مانن ــل ش ــت و اص ــر ماهی ــد ب ــی زائ ــواد اضاف ــتفاده از م اس

جام هــا و اثــاث منــزل، و تزییــن زن بــا جواهــرات و لباس هــای زیبــا و ســایر مــوارد از ایــن دســت. 

زخــرف نیــز در قــرآن کریــم در چهــار مــورد آمــده و باعــث اهتمــام مســلمانان و خطاطان و مهندســان 

قدیــم در تمــدن اســالمی بــه ســاخت قصرهــا و ســاختمان ها و تعمیــر آن هــا بــه واســطه ی زینــت 

و زخرفــی کــه در نمادهــا و نقــوش بــوده شــده اســت. همچنیــن بنــای مســاجد بــه صورتــی بــوده 

ــوزون  ــه و م ــم فرورفت ــِی دره ــوط عرب ــی و خط ــای نبات ــی و زینت ه ــای گیاه ــر زیب ــه از تصاوی ک
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ــوع در مظاهــر هســتی، مایــه ی تربیــت زیبایی شناســی و ذوقــی اســت  اســتفاده شــده اســت.  تن

ــاًء  ــَماِء َم ــَن السَّ ــَزَل ِم ــِذي َأْن ــَو الَّ کــه مصداقــی اســت از آنچــه در ســوره انعــام آمــده اســت: »َوُه

ــْن  ــِل ِم ْخ ــَن النَّ ــا َوِم ــا ُمَتَراِكًب ــُه َحبًّ ــِرُج ِمْن ــًرا ُنْخ ــُه َخِض ــا ِمْن ــْيٍء َفَأْخَرْجَن ــاَت ُكلِّ َش ــِه َنَب ــا ِب َفَأْخَرْجَن

ــى  ــَر ُمَتَشــاِبٍه اْنُظــُروا ِإَل ــاَن ُمْشــَتِبًها َوَغْي مَّ ــوَن َوالرُّ ْيُت ــاٍب َوالزَّ ــْن َأْعَن ــاٍت ِم ــٌة َوَجنَّ ــَواٌن َداِنَي ــا ِقْن َطْلِعَه

َثَمــِرِه ِإَذا َأْثَمــَر َوَيْنِعــِه ِإنَّ ِفــي َذِلُكــْم آَلَيــاٍت ِلَقــْوٍم ُيْؤِمُنــوَن« )انعــام:99( همچنیــن در ســوره یونــس 

ــاُس  ُكُل النَّ ــا َيــْأ ْرِض ِممَّ ــَماِء َفاْخَتَلــَط ِبــِه َنَبــاُت اأْلَ ْنَيــا َكَمــاٍء َأْنَزْلَنــاُه ِمــَن السَّ َمــا َمَثــُل اْلَحَيــاِة الدُّ »ِإنَّ

ــاهده  ــل مش ــئله قاب ــز مس ــس:24( نی ــْت...« )یون َن يَّ ــا َوازَّ ْرُض ُزْخُرَفَه ــَذِت اأْلَ ــى ِإَذا َأَخ ــاُم َحتَّ ْنَع َواأْلَ

اســت. گاهــی نیــز آیــات بــه زینــت نباتــات، بــدون تصریــح مســتقیم اشــاره می کنــد، ماننــد آیــه: 

ــَقى  ــَواٍن ُيْس ــُر ِصْن ــَواٌن َوَغْي ــٌل ِصْن ٌع َوَنِخي ــاٍب َوَزْر ــْن َأْعَن ــاٌت ِم ــاِوَراٌت َوَجنَّ ــٌع ُمَتَج ْرِض ِقَط ــي اأْلَ »َوِف

ُكِل ِإنَّ ِفــي َذِلــَك آَلَيــاٍت ِلَقــْوٍم َيْعِقُلــوَن« )رعــد:4)  ــُل َبْعَضَهــا َعَلــى َبْعــٍض ِفــي اأْلُ ِبَمــاٍء َواِحــٍد َوُنَفضِّ

ــه  ــک ب ــای نزدی ــه زمین ه ــا در قطع ــا و نخل ه ــت ها و خرما ه ــواع کش ــور و ان ــتان های انگ بوس

یک دیگــر هســتند و برتــری دادن برخــی از آن هــا بــر برخــی دیگــر از نظــر طعــم و رنــگ - بــا اینکــه 

همــه آن هــا بــا یــک آب ســیراب می شــوند و از یــک خــاک بهــره می گیرنــد و عملیــات نــور گیــری 

بــرای آن هــا واحــد اســت- داللــت تضمنــی بــر ایــن دارد کــه شــگفتی فراوانــی در ایــن زیبایــی وجــود 

ــی،  ــب، 1412ق، ج5، 294(. زیبای ــک: قط ــت )ن ــر اس ــت نظ ــر و دق ــه تدب ــا مای ــه این ه دارد و هم

بخشــی اصیــل و جدایی ناپذیــر از سیســتم دســتورات الهــی اســت، چنان کــه بخشــی جدایی ناپذیــر 

از اراده الهــی در ابــداع و نــوآوری سیســتم جهــان و حرکــت آن اســت. قــرآن کریــم در درک زیبایــی، 

ــه  ــا ک ــد، آنج ــرط می دان ــزاِر درک را ش ــالمت اب ــه س ــد بلک ــرط نمی دان ــان را ش ــا ایم ــالم ی اس

ــِهيٌد« )ق:37).  ــَو َش ــْمَع َوُه ــى السَّ ــٌب َأْو َأْلَق ــُه َقْل ــْن َكاَن َل ــَرى ِلَم ــَك َلِذْك ــي َذِل ــد: »ِإنَّ ِف می فرمای

نابیناهــا در مــورد رنــگ نمی تواننــد قضــاوت کننــد و همینطــور جاهــالن و نادانــان در مــورد ارزش 

جهــان نمی تواننــد نظــری دهنــد. همینطــور افــراد ناشــنوا در مــورد لحن هــا و ملودی هــا نمی تواننــد 

ــد.  ــاوت کن ــان،  قض ــاره ایم ــد درب ــز نمی توان ــان نی ــر و بی ایم ــرد کاف ــند و ف ــته باش ــی داش قضاوت

هــا  ــُه َيُقــوُل ِإنَّ ــْن َلنــا مــا َلْوُنهــا قــاَل ِإنَّ ــَك ُيَبيِّ همانطــور کــه خداونــد می فرمایــد: » قاُلــوا اْدُع َلنــا َربَّ

ــه  اِظريــن  « )بقــره:69(. طبــق ایــن آیــه شــریفه، حکــم کــردن ب ــرُّ النَّ ــٌع َلْوُنهــا َتُس ــراُء فاِق ــَرٌة َصْف َبَق

زیبایــی گاو، در واقــع، جمــع بیــن زیبایــی، صحــت و درســتی بینایــی اســت؛ رنــگ زردی کــه زیبایــی 

ذاتــی دارد؛ ایــن زیبایــی را هیــچ فــرد نابینایــی نمی فهمــد و صرفــًا ابــزار دیــدن کــه چشــم اســت 

ــرای  ــی را ب ــرم؟ص؟ معیارهای ــر اک ــنت پیامب ــد. س ــم کن ــه آن حک ــد و ب ــی را ببین ــد آن زیبای می توان

زیبایــی و شــناخت آن تعییــن کــرده کــه در ســه چیــز تمثــل یافتــه اســت: 1. شــمایل النبــی؟ص؟؛ بــه 

ــِن آن هاســت. 2.  ــردم و کامل تری ــِن م ــش و اخــالق، برتری ــت و آفرین ــه از نظــر خلق ــار ک ــن اعتب ای

احــکام شــرعی کــه از میــان آن هــا وجــوه اســتحباب و نهــی قابــل اشــاره اســت. 3. عقیــده ی انســان 
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و اســتحکام نیــت و اراده ی او کــه بیان کننــده زیبایــی باطنــی اســت. آیــات بســیاری، منبــع الهــام در 

ــا  ــه در آن ه ــوده ک ــالمی ب ــورهای اس ــایر کش ــس و س ــالمی در اندل ــای اس ــه ی باغ ه ــی اولی طراح

قصرهایــی ســاخته شــده اســت. همچنیــن ســاختمان ها، مســاجد، جاده هــا و محله هایــی ســاخته 

شــده کــه جنبــه ی ایمانــی و عقیدتــی در آن هــا بســیار مشــهود اســت. پرسشــی مهــم وجــود دارد کــه 

چــرا ســاخت و ســاز در قالــب تمــدن اســالمی کاهــش یافتــه و مــا طــرح اســالمی را کنــار گذاشــته ایم 

ــه تقلیــد ســبک مخربــی پرداختیــم کــه  ــه ســبک ســاخت و ســاز اروپایــی پرداخته ایــم؟ چــرا ب و ب

ــی را در  ــرده اســت؟ چــرا ارزش هــای دین ــن ب ــا را از بی ــی م ــگ دین ــات فرهن ــت و ثب ــت هوی اصال

زندگــی روزمــره خــود کنــار گذاشــته و بــه دنبــال ارزش هــای جایگزیــن بوده ایــم و آن هــا را بــه عنــوان 

شــاخص های ارزش  تمــدن خــود دانســته ایم؟ ایــن مــوارد، در واقــع ارزش هــای غربــی و غیــر اســالمی 

و مخربــی هســتند کــه فرهنــگ مــا را دچــار خدشــه و نابــودی ســاخته اند. یکــی از مــوارد میانــه روی 

در طلــب معیشــت و پرهیــز از زیــاده خواهــی، در حدیــث جابــر ابــن عبــداهلل انصــاری بــه نقــل از 

رســول خــدا بیــان شــده کــه ایشــان فرمودنــد: »ای مــردم؛ تقــوای الهــی داشــته باشــید و در طلــب 

ــرا  ــه روزی اش ف ــی ک ــا زمان ــرد ت ــز نمی می ــان هرگ ــرا انس ــید، زی ــه رو باش ــود میان ــته های خ خواس

ــد و در درخواســت  ــد را پیشــه کنی ــدی ورزد، پــس تقــوای خداون ــد در دریافــت آن کن رســد، هرچن

خــود، میانــه رو باشــید؛ از آنچــه حــالل اســت برگیریــد و آنچــه را کــه حــرام اســت رهــا کنیــد )کلینــی، 

ــْم  ُه ــْم َأيُّ ــا ِلَنْبُلَوُه ــًة َلَه ْرِض ِزيَن ــى اأْلَ ــا َعَل ــا َم ــا َجَعْلَن ــف: »ِإنَّ ــم ســوره که ــه هفت 1407ق، ج2، 74(. آی

ــت  ــن زین ــت هســتند. همچنی ــه گیاهــان، زین ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــه روشــنی دالل ــاًل« ب ــُن َعَم َأْحَس

مــادی در قــرآن کریــم بــدان دلیــل آمــده تــا در رفتــار عملــی و زندگــی، بــدان اســتدالل شــود و طبــق 

آن عمــل گــردد. زینــت مــادی عبــارت از زینــت ظاهــری اســت کــه مفهــوم آن بــه مســائل مــادی 

ــه  ــورد آن ب ــه صــورت اســمی و 6 م ــورد آن ب ــه 19 م ــده ک ــم آم ــرآن کری ــار در ق ــردد و 25 ب برمی گ

صــورت فعلــی بــه کار رفتــه اســت. صیغه هایــی کــه در اســتعمال اســمی بــرای داللــت بــر مســائل 

ــار(:  ــه یــا زینــه )11 ب ــارت اســت از: الزین ــا تکــرار آن هــا در قــرآن عب مــادی در قــرآن کریــم آمــده ب

ــراف 32؛  ــد 20، اع ــس 88، حدی ــات 6، یون ــور60، صاف ــف 7 و 28 و 46، طــه 59 و 87، ن نحــل8، که

زینتهــا )ســه بــار(: هــود 15، قصــص 60، احــزاب 28؛ زینتهــن ســه بــار در یــک آیــه: نــور32؛ زینتکــم 

یــک بــار: اعــراف 31؛ زینتــه یکبــار: قصــص79. همچنیــن صیغه هایــی کــه در اســتعمال فعلــی بــرای 

داللــت بــر مســائل مــادی آمــده عبارتنــد از: َزّیّنــا ســه بــار: صافــات 6، فصلــت 12، ملــک 5؛ زّیّناهــا 

دو بار: حجر 16، ق 6؛ ِاّزّینت یکبار: یونس24.

2. تقویت تمدن انسان در قالب زیبایی شناسی قرآن 

ــاره ســاخت و ســاز و عمــران و تمــدن را  ــه ی صحبــت درب ــاره ی زینــت جهــان، زمین ســخن درب
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فراهــم مــی آورد. کافیســت یــک بــار بــه آســمان نــگاه کنیــم تــا ایــن زیبایــی و زینــت را دریابیــم 

ــن  ــان اســت و ای ــی آفرینــش جه ــه هــدف نهای ــی، عنصــری اســت ک ــم زیبای ــم و درک کنی و ببینی

آفرینــش، کامــاًل زیبــا شــکل گرفتــه و بــه زیبایــی هماهنــگ شــده اســت. و ایــن زیبایــی، ماهیتــی 

عمیــق و غیــر ســطحی اســت و طراحــی آن بــر اســاس زیبایــی خلقــت شــکل گرفتــه، همچنان کــه 

بــه همــان انــدازه، بــر اســاس کمــال، وظیفــه ی مخلوقــات می باشــد. هــر چیــزی در خلقــت، انــدازه 

ــه ای  ــد و در مجموع ــا می کن ــت ایف ــه دق ــود را ب ــه ی خ ــزی وظیف ــر چی ــود را دارد و ه ــدر خ و ق

ــه چشــم ها  ــری اســت ک ــن تصوی ــه اســت. آســمان ها و ترکیــب ســتارگان، زیباتری ــرار گرفت ــا ق زیب

می بینــد و پیوســته هرچــه بــه آن نــگاه کنــد خســته نمی شــود، هــر ســتاره و هــر ســیاره نــور خــود 

را دارد. گویــا چشــمه ی محبــت اســت کــه مقابــل چشــمان مــا طنــازی می کنــد و اگــر بــدان خیــره 

شــوی و در آن بنگــری پنهــان می گــردد. اگــر از آن، روی برگردانــی می درخشــد. جایگاه هــا و منــازل 

ــه  ــد مــی آورد ک ــری جــذاب پدی ــد و تصوی ــه لحظــه، تغییــر می کن ــه شــب و لحظــه ب آن، شــب ب

ــت  ــای طبیع ــان، 1430ق، 260(. زیبایی ه ــود )ابوعلی ــته نمی ش ــدن آن خس ــان از دی ــز روح انس هرگ

ــل و  ــت تعق ــان و نعم ــان و جه ــود انس ــود در وج ــب موج ــم و ترتی ــتی و نظ ــگفتی های هس و ش

ــه ســایر تمــدن  ــری آن نســبت ب ــاوت و برت ــج تمــدن اســالمی و ســّر تف ــده ی مومــن، گن ــِر بن تدب

ــی آن  ــگ اســالمی از شــاخه های فرع ــه فرهن ــدن اســالمی، ک ــدرت تم ــر ق ــی از مظاه هاســت. یک

ــش از آن  ــه پی ــا ک ــاکان م ــای نی ــا و فرهنگ ه ــا تمدن ه ــه، ب ــت ک ــن اس ــود ای ــوب می ش محس

زیســته اند آمیختــه شــده اســت و آنچــه را بــا اصــول خــود متناســب بــوده از آن برگرفتــه و از تمــام 

آن هــا، تمــدن متعالــی و متمایــزی را بــه وجــود آورده اســت و ایــن توانایــی خــود را در رویارویــی بــا 

ســایر تمدن هــا و تــوان نفــوذ در آن هــا - بــا وجــود اختــالف مشــرب ایــن تمــدن بــا آن تمدن هــا 

ــی،  ــی، معتقــد اســت کــه ویژگــی دین - در طــول قرن هــای متمــادی ثابــت کــرده اســت. تویــن ب

ــد  ــزی می دان ــدن را چی ــد. وی تم ــف کن ــدن را توصی ــد تم ــه می توان ــت ک ــزی اس ــن چی مهم تری

کــه در پرتــو دیــن پدیــد آمــده و یــا بهتــر اســت بگوییــم کــه تمــدن، یکــی از ثمــرات دیــن اســت. 

زیــرا دیــن از نظــر او، پاســخ موفــق روح بــه یــک چالــش خارجــی اســت کــه بــه لطــف آن، جامعــه 

ــات و  ــه حالــت حرکــت و تکاپــو در می آیــد. تمــدن اســالمی، دارای ارکان و ترکیب از حالــت رکــود ب

ــت  ــی واال دس ــه عظمت ــان ب ــای جه ــه  ی تمدن ه ــن هم ــده، در بی ــث ش ــه باع ــت ک ــی اس پایه های

یابــد. شــاید مهم تریــن چیــزی کــه ارکان تمــدن اســالمی را از ســایر ارکان تمدن هــای دیگــر متمایــز 

ــوردار اســت و رشــد و  ــد انســانی برخ ــی اســت و از ُبع ــن ارکان، جهان ــه، ای ــازد آن اســت ک می س

ــه قــرآن کریــم و اصــول اخالقــی و  ــه معــارف الهــی و پایبنــدی ب ــا بازگشــت ب پیشــرفت آن جــز ب

معنــوی دیــِن مبیــن اســالم تجدیــد نخواهــد شــد)نجم، 2010م، 150).
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ــار1، صنعــت آرابســک2 عربــی، فقــط یــک زینت نــگاری نیســت، بلکــه کارکــردی  ــه گفتــه گراب   ب

رمزگونــه دارد و تمــام اشــکال آرابســک، در قصــر الحیــر شــرقی و غربــی)در شــام کــه توســط هشــام 

ــتی)کاخ  ــر َمش ــا در قص ــده( ی ــاخته ش ــر س ــوب تدم ــال727م و 728م در جن ــک در س ــن عبدالمل ب

ــا  ــا ناقــص رهــا شــد( ی ــه امــوی ســاخته شــد ام ــد دوم، خلیف ــه در دوران ولی زمســتانه در اردن ک

ــا  ــه ب ــد ک ــان می ده ــی، نش ــه گیاه ــی و چ ــه هندس ــرب اردن، چ ــام در غ ــر هش ــای قص ویرانه ه

ــن  ــب زیبایی شناســی اســالمی اســت. ای ــه در رأس همــه ی مرات ــی انتزاعــی ســاخته شــده ک اصول

بــدان معناســت کــه مــا در مقابــل ســازه ای متحــرک و غیــر ســاکن ایســتاده ایم. در واقــع در مقابــل 

ــرده  ــر را ایجــاد ک ــا یکدیگ ــه گروهــی از ســاخته های همگــون و متناســب ب ــی ایســتاده ایم ک الگوی

اســت. پــس عناصــر زینــت شــناختی و زخــرف گونــه را نمی تــوان بــه عنــوان واحدهــای جداگانــه 

ــدون،  ــن خل ــا: 119(. اب ــی ت ــف کرد)بهنســی، ب ــا توصی ــان از چشــم م ــِی پنه ــا ســاخته های طبیع ی

ــع  ــه و تاب ــد و آن را در ادام ــدن می دان ــای تم ــی از مؤلفه ه ــی را یک ــران و آبادان ــینی و عم شهرنش

تجمالتــی می دانــد کــه از تمــدن ناشــی می شــود. وی معتقــد اســت کــه ســاخت ســاز و طراحــی 

ــی،  ــی و آســایش طلب ــل گرای ــه تجم ــدن اســت ک ــازل، از جاذبه هــای تم ــرای ســاخت من نقشــه ب

ــل،  ــک: ابوخلی ــن ن ــدون، 1429ق: 269 و319؛ همچنی ــن خل ــرا می خواند)اب ــوی آن ف ــه س ــا را ب م

1417ق، 67(. برخــی دیگــر آن را اینگونــه توصیــف کرده انــد: عمــران و آبادانــی، تصویــری اســت کــه 

شــخص از آنچــه در جهــان و زندگــی بــدان بــاور دارد ایجــاد می کنــد. بایــد بررســی کــرد کــه پیامــد 

تعریــف مــا از دو واژه ابــداع و اعتقــاد چیســت و ابــداع بــه چــه معناســت و چــرا بــا اعتقــاد قریــن 

ــه ســوی خالقیــت میدانــی  ــه می توانیــم از حالــت ایمانــی حســی و درونــی ب شــده اســت؟ چگون

حرکــت کنیــم؟ در قــرآن کریــم توصیــف زیبایی شناســی در بــاب تزیینــات، وســایل، بناهــا، صندلی هــا 

ــادی و  ــر م ــگفت آور ترین تصاوی ــن و ش ــان، بدیع تری ــوره الرحم ــت. س ــده اس ــیمن گاه ها آم و نش

ــن  ــداق ای ــی، مص ــای تفریح ــتان ها و میدان ه ــا، بوس ــن پارک ه ــود دارد؛ همچنی ــی را در خ حس

ــن وجــود باغ هــا  ــاِرُق َمْصُفوَفة«)غاشــیه: 15(. همچنی ــد »َو َنم ــه می فرمای ــد اســت ک ســخن خداون

ــل آن  ــوراک اه ــورد و خ ــرای خ ــت و ب ــت خانه هاس ــتگاه های پش ــتان ها و کش ــان بوس ــه هم ک

منطقــه و ســهولت انتقــال آن محصــوالت زراعــی بیــن باغ هــا و محــل ســکونت آن هــا ایجــاد شــده، 

از ایــن واقعیــت گرفتــه شــده اســت کــه خداونــد یکــی از بــرکات خــود را بــر مــردم منطقــه ســبا، 

وجــود باغ هــای پشــت خانه هایشــان قــرار داده بــود. خداونــد بــه همیــن خاطــر فرمــوده اســت: 

ــُه  ُكــْم َواْشــُكُروا َل ــوا ِمــْن ِرْزِق َربِّ َتــاِن َعــْن َيِميــٍن َوِشــَماٍل ُكُل ــٌة َجنَّ »َلَقــْد َكاَن ِلَســَبٍإ ِفــي َمْســَكِنِهْم آَي

َبــٌة َوَربٌّ َغُفوٌر«)ســبا:15(. خداونــد خانــه را محــل ســکونت نامیــده زیــرا داللــت دارد بــر اینکه  َبْلــَدٌة َطيِّ

Oleg Grabar .1
Arabesque .2؛ نقــوش گیاهــی پیچکــوار و درهــم پیچیــده کــه مشــخص تریــن نقشــمایۀ تزئینــی هنــر اســالمی 

. ست ا



85

ی)
ین

ش
رن

شه
ه 

ئل
س

 م
بر

د 
یـ

اک
 ت

)با
ی 

نـ
مد

 ت
 و

ی
نـ

سا
 ان

ی
ـا

ه
ش 

رز
ت ا

وی
تق

ر 
ی ب

رآن
 ق

ِی
س

شنا
ی 

ای
یب

 ز
صر

عن
ر 

ثی
تأ

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

از همــه ی چیزهایــی کــه بــه انســان آســیب می رســاند، ماننــد ســر و صــدا و حشــرات، دور اســت 

ــاختاری  ــزای س ــود دارد. اج ــواب در آن وج ــیدنی و تخت خ ــذا، نوش ــد غ ــی مانن ــات رفاه و امکان

ــور و  ــه ن ــاًل مشــخص اســت ک ــرای پزشــکان کام ــان شــده اســت؛ ب ــرآن بی ــه و فرش هــا در ق خان

آفتــاب بــرای ســکونت ســالم، ضــروری اســت. فقهــا در گذشــته از ایــن امــر آگاه بودنــد و اجــازه ی 

ایجــاد طاقچــه و پنجــره در خانه هــا را جهــت ورود نــور و آفتــاب بــه شــرط عــدم مزاحمــت بــرای 

ــرای طراحی هــا  ــدان، ســازندگان و مهندســان، ب ــی، 1999م، 108(. هنرمن همســایگان، می دادند)تطیل

ــدازه  ــر ان ــالم، ه ــر در اس ــت: هن ــد اس ــد. رژه گارودی معتق ــام می گرفتن ــود از آن اله ــای خ و ایده ه

کــه بــه واقعیــت اشــاره دارد، هــدف و غایتــش ســرگرم کــردن خــود و فــرار از واقعیــت نیســت، بلکــه 

احضــار واقعیتــی اســت کــه بــا درک حســی نمی تــوان بــه آن رســید. در واقــع، هــدف هنــر اســالمی، 

ــر  ــری از هن ــئله در الهام گی ــن مس ــت...)گارودی، 1985م، 130(. ای ــد اس ــود خداون ــه وج ــهادت ب ش

ــای آن را  ــت و باغ ه ــت و بهش ــی اس ــه ی قرآن ــه از نمون ــه برگرفت ــازی ک ــازی و بوستان س محوطه س

توصیــف کــرده، نمایــان می گــردد. ایــن حقیقــت را مطالعــات متفکــر مشــهور و فیلســوف آلمانــی، 

آنــه مــاری شــیمل1 کــه شــیفته ی علــم زیبایی شناســی اســالمی اســت آشــکار کــرده اســت؛ پژوهــش 

ــه  ــاغ هاســت و اینک ــر محوطه ســازی ب ــه ی زیبایی شناســانه هن ــه وی انجــام داده، مطالع مهمــی ک

ــری  ــد. تصوی ــر می کش ــه تصوی ــه آن را ب ــای چهارگان ــت و رودخانه ه ــرآن، بهش ــات ق ــه آی چگون

ــد اســالمی، شــاهدش  ــران و هن ــه در باغ هــای ای ــی ک ــه تجســم کانال هــای آب ــه مهندســان را ب ک

هســتیم ترغیــب کــرد. ایــن مطالعــه پــر اســت از برداشــت های صوفیانــه از رمزهــای قابــل مشــاهده 

در بــاغ، مثــل چرخــه ی زندگــی، بــه گونــه ای کــه زمیــن پــس از مــرگ خــود، بــا بهــار بــه روِیــش و 

زندگــی خــود برمی گــردد. پژوهــش وی نشــان می دهــد کــه چگونــه ایــن رویــش در بهــار، نشــانه ی 

رســتاخیز اســت و چگونــه نمــاد گل ســرخ روشــن، شــبیه شــعله اســت و چگونــه می تــوان آن را بــه 

آتــش ابراهیــم کــه بــرای ابراهیــم خلیــل مایــه ی خنکــی و آرامــش بــود مرتبــط دانســت. او مــا را از 

طریــق ایــن نمادهــا و تعابیــر و تفاســیر و تاریــخ آن هــا، از یــک نــگاه تاریخــی - فلســفی و زبانــی، 

ــی را،  ــه مســلمانان زیبای ــه چگون ــح دهــد ک ــا توضی ــرد ت ــه گــردش می ب ــه، ب ــا رایحــه ای صوفیان ب

ــد  ــه شــناخت عظمــت خداون ــه منجــر ب ــد ک ــی می دانن ــوم متعال ــادت و مفه ــه ســوی عب راهــی ب

متعــال می شــود)قضاة، 1988، 34-35(. اســالم توانســت هنــر را از عبادتگاه هــا بــه طبیعــت پهنــاور 

و جهــان گســترده بکشــاند و آن را از خدمــت بــه خدایــان، بــه خدمــت بــه خــدای واحــد تبدیــل 

کنــد. از نظــر یــک فــرد مســلمان، همــه ی موجــودات در نســبت بــا خداونــد وجودشــان معنــا پیــدا 

می کنــد. زیــرا آن هــا مخلوقــات و آفریده هــای او هســتند و وجــود آن هــا قائــم بــه خداونــد اســت 

ــوم  ــالف مفه ــر خ ــن ب ــود و ای ــده می ش ــی دی ــل اله ــه فض ــایل، از زاوی ــا و مس ــه ی صحنه ه و هم

Annemarie Schimmel .1
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غربــی و اومانیســتی انســان اســت کــه وی را مرکــز، قــرار داده واز خــالل ایــن مرکــز، تصاویــر و اشــیاء 

دیــده می شــود. بــه گفتــه ی غزالــی، زیبایــی و زشــتی در غیــر محسوســات نیــز وجــود دارد، زمانــی 

کــه گفتــه می شــود: ایــن، ُخلــِق نیکوســت و ایــن، دانــِش نیکوســت و ایــن، ســیره ی حســنه و ایــن 

اخــالِق زیباســت)غزالی، بی تــا، ج4، 299 و شــبیه بــه ایــن تعابیــر در 396(. بنابرایــن زیبایــی معانــی 

ــود.  ــده می ش ــم ها دی ــا چش ــه ب ــت ک ــری اس ــی تصاوی ــر از زیبای ــود، برت ــل درک می ش ــا عق ــه ب ک

اســالم، آرمــان کمــال و خیرخواهــی در همــه چیــز را در روح پیــروان خــود نهادینــه کــرده و زیباســازی 

هــر آنچــه کــه انســان می ســازد را از اهــداف فــرد مســلمان قــرار داده تــا بــه بهتریــن شــکل زیبــا 

گــردد. خداونــد در ایــن زمینــه بــرای انســان، ذات انســان را مثــال زده اســت؛ خداونــد می فرمایــد: 

ْنَســاِن ِمــْن ِطيــٍن« )ســجده:7(؛ همچنیــن می فرمایــد:  ــِذي َأْحَســَن ُكلَّ َشــْيٍء َخَلَقــُه َوَبــَدَأ َخْلــَق اْلِ »الَّ

ــا  ــمَّ َخَلْقَن ــٍن* ُث ــَراٍر َمِكي ــي َق ــًة ِف ــاُه ُنْطَف ــمَّ َجَعْلَن ــٍن* ُث ــْن ِطي ــاَلَلٍة ِم ــْن ُس ــاَن ِم ْنَس ــا اْلِ ــْد َخَلْقَن »َوَلَق

ــمَّ َأْنَشــْأَناُه  ــا ُث ــا َفَكَســْوَنا اْلِعَظــاَم َلْحًم ــَة ِعَظاًم ــا اْلُمْضَغ ــًة َفَخَلْقَن ــَة ُمْضَغ ــا اْلَعَلَق ــًة َفَخَلْقَن ــَة َعَلَق ْطَف النُّ

َخْلًقــا آَخــَر َفَتَبــاَرَك اهَّلُل َأْحَســُن اْلَخاِلِقيــَن« )مومنــون:12-14)

 َاحَســَن، یعنــی آن را اســتوار ســاخت و آفرینشــش را اتقــان بخشید)طبرســی، 1372ش، ج8، 510؛ 

طبــری، ج20، 171(. یکــی از نشــانه های کمــال کــه زیبایــی را مشــخص می کنــد آفرینــش انســان بــه 

بهتریــن وجــه اســت. همانگونــه کــه انســان را بــه بهتریــن شــکل آفریــد و همانگونــه کــه خداونــد 

او را در بهتریــن حالــِت تــوازن آفریــد، وی نیــز بایــد بــرای رســیدن بــه رضایــت خداونــد متعــال، بــر 

کار خــود مســلط شــود و آن را اصــالح و زیباســازی کنــد. خداونــد متعــال دربــاره آســمان اینگونــه 

ْرَض  اَهــا َوَمــا َلَهــا ِمــْن ُفــُروٍج* َواأْلَ نَّ يَّ ــَماِء َفْوَقُهــْم َكْيــَف َبَنْيَناَهــا َوَز می فرمایــد: »َأَفَلــْم َيْنُظــُروا ِإَلــى السَّ

َمَدْدَناَهــا َوَأْلَقْيَنــا ِفيَهــا َرَواِســَي َوَأْنَبْتَنــا ِفيَهــا ِمــْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيــٍج* َتْبِصــَرًة َوِذْكــَرى ِلــُكلِّ َعْبــٍد ُمِنيــٍب« 

)ق:6-8).

ــا  ــی بلکــه تنه ــن نمی بین ــژی، تناقــض و تبای ــد رحمــان، ک ــی، در خلقــت خداون ــه قرطب ــه گفت ب

اســتقامت و اســتواء اســت کــه داللــت دارد بــر خالــق آن، هرچنــد صورت هــا و صفــات بــا یک دیگــر 

ــه اینکــه  ــد ب ــًا مــا را دعــوت می کن ــی، 1384ق، ج18، 208(. ایــن دقیق اختــالف و تفــاوت دارد)قرطب

ــگ  ــب، دروغ و نیرن ــود تقل ــای خ ــارت و فعالیت ه ــم و در تج ــام دهی ــل انج ــود را کام ــای خ کاره

نداشــته باشــیم. همچنیــن رســول خــدا؟ص؟ می فرمایــد: »حكايــت مــن در ميــان پيامبــران، حكايــت 

مــردى اســت كــه خانــه اى ســاخته و آن را خــوب و كامــل و زيبــا درســت كــرده باشــد و فقــط جــاى 

ــان  ــد و از آن خوش ش ــه مى چرخن ــردم دور آن خان ــد. م ــته باش ــى گذاش ــت در آن باق ــك خش ي

ــد: كاش جــاى هميــن يــك خشــت هــم تكميــل مى شــد. آرى؛ مــن در ميــان  مــى آيــد و مى گوين

ــران جــاى آن خشــت هســتم«)ری شــهری، 1393ش، ج12، 67(. در حقیقــت در ایــن حدیــث  پيامب

مثالــی اســت بــرای تقریــب بــه ذهــن مــا و فضیلــت پیامبــر اکــرم؟ص؟ بــر ســایر پیامبــران کــه خداوند 
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او را خاتــم المرســلین قــرارداده و شــرایع دیــن را بــا او کامــل کــرده اســت. دوری از نقــص و عیــب، 

از معیارهــای زیبایــی در اســالم بــوده و همچنیــن پــاره ای از مصادیــق کاربــرد آن، در ســاختمان ها و 

عمــران و آبادانــی در دوره هــای پــر رونــق ســاخت بناهــای اســالمی بــوده اســت. از جملــه معیارهــای 

ــل  ــزی قائ ــا تمای ــن و دنی ــن دی ــالمی بی ــی اس ــه، زیبایی شناس ــت ک ــن اس ــالم ای ــی در اس زیبای

ــد.  ــرار می کن ــام برق ــال ت ــاط و اتص ــی، ارتب ــوی زیبای ــادی و معن ــاد م ــان ابع ــه می ــود، بلک نمی ش

ــر آســمان ها در مکان هــای  ــام تصوی ــه ادغ ــزه ی ناخودآگاهــی نســبت ب ــه انگی ــدی نیســت ک تردی

عبــادت بــوده و ایــن مســئله، مســلمانان را بــر آن داشــته تــا گنبــد مســاجد را بســازند. گنبــد مســجد 

در اینجــا علــی رغــم زیبایــی ظاهــری و تقــارن شــکل آن، ندایــی بــرای تمــام بشــریت اســت کــه 

دیــن اســالم، جدایــی روح از جســم، آســمان از زمیــن و دیــن از دولــت را منــع کــرده اســت. و انســان 

وقتــی ســرش را بلنــد می کنــد تــا بــه زیبایــی آن نــگاه کنــد، روحــش را در حــال پــرواز در ملکــوت 

وســیع خداونــد خواهــد یافــت.

3. آثار تمدنی زیبایی شناسی در قرآن کریم 

ــداد  ــخ قلم ــار تاری ــن اخب ــی از واقعی تری ــاص، یک ــور خ ــه ط ــاری ب ــام و معم ــور ع ــه ط ــر ب هن

می شــود. هنــر یکــی از مهم تریــن علــوم مهندســی روح و جســم اســت و از جایــگاه بلنــد و باالیــی 

در میــان ایــن علــوم برخــوردار اســت. زیــرا ماننــد یــک دایــرة المعــارف و نیــروی حــاوی تصــور و 

ــد.  ــاد کن ــه ایج ــی متمدنان ــاط و تعامل ــه ارتب ــت ک ــادر اس ــا، ق ــا و امت ه ــی ملت ه ــل عموم تخی

هنــر معمــاری، قوی تریــن ابــزار در ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران اســت. هنــر معمــاری اســالمی، نقــش 

بزرگــی در ایجــاد گفتگــوی هنــری تمدنــی متمایــز دارد. زیــرا از هویــت خــود شــروع کــرده و ویژگــی 

فرهنگــی خویــش را حفــظ و از طریــق زیبایــِی خالقیــِت هنــری خــود توانســته چهــره ی واقعــی تمدن 

خــود را ارائــه دهد)احمــد، 2010م، 40(. معمــاری میــراث اســالمی یــا همــان عمــارت اســالمی، مرجــع 

ــاری  ــا معاصــرت شــده اســت. معم ــت ب ــان اصال ــد می ــرای پیون ــاران ب ــام برخــی معم ــع اله و منب

ــاری  ــوی معم ــن هــدف، وارد فضــای الگ ــه ای ــرای دســتیابی ب ــاری خــود را ب اســالمی، واژگان معم

کــرده اســت، واژگانــی مثــل آبشــخور ها، طاق هــا و گنبدهــا کــه باعــث شــده معمــاری مســلمانان 

ــی  ــای محل ــاری، پیامد ه ــن واژگان معم ــه ای ــا اینک ــود ب ــدود ش ــنتی مح ــای س ــن قالب ه ــه ای ب

مواجهــه بــا عوامــل اقلیمــی یــا اهــداف ســازندگی یــا تحت اللفظــی یــا فرهنگــی اســت کــه دیگــر 

در زندگــی معاصــر وجــود نــدارد. ایــن مســئله پــس از آن بــود کــه دانش هــای ســاختمان ســازی 

مــدرن، گزینه هــای دیگــری بــرای آن یافــت و ایــن امــکان بــود کــه تولیــدات محلــی و بومــی نیــز از 

آن هــا ارائــه کــرد. بــا ایــن حــال مســلمانان، اندیشــه ی معمــاری را در شــکلی محــدود می کننــد کــه 

بیشــتر برگرفتــه از متــن میراثــی اســت کــه ابداعــات و ابتکاراتــش در دوره هــای طالیــی اســالمی و 
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ســرزمین های محــدود، مــا بیــن شــرق و غــرب عربــی و اســالمی بــوده اســت. اکنــون کــه در زمینــه 

معمــاری اســالمی ســخن می گوییــم، نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اســالم، محــدود بــه زمــان یــا مــکان 

خاصــی نیســت؛ اســالم در چیــن باشــد یــا در آفریقــا یــا در جــای دیگــر، هیــچ فرقــی نمی کنــد. زیــرا 

تعالیــم و آموزه هــای آن تــا روز قیامــت ثابــت اســت و تغییــر نمی کنــد. ولــی شــکل معمــاری کــه 

بــا تغییــر مــکان و زمــان تغییــر می کنــد، باعــث می شــود کــه از محتــوای فکــری معمــاری اســالمی، 

نظریــه ای جهانــی ایجــاد شــود کــه شــامل همــه ی مناطــق و ســرزمین ها شــود. بنابرایــن ضــروری 

اســت کــه مفهــوم شــکل در معمــاری را بــا مفهــوم واژگانــی کــه بــه جــای واژه ی محیــط، عمــارت، 

مســکن و... در قــرآن آمــده، ربــط دهیــم. اصطــالح »بیئــه« یــا محیــط بــه دلیــل ذکــر مشــتقاتش در 

قــرآن کریــم در چنــد ســوره ی مختلــف، اصطالحــی اســالمی بــه شــمار مــی رود؛ خداونــد می فرمایــد: 

ــاَلَة  آ ِلَقْوِمُكَمــا ِبِمْصــَر ُبُيوًتــا َواْجَعُلــوا ُبُيوَتُكــْم ِقْبَلــًة َوَأِقيُمــوا الصَّ »َوَأْوَحْيَنــا ِإَلــى ُموَســى َوَأِخيــِه َأْن َتَبــوَّ

ــادت در  ــاز و عب ــرای نم ــی در مصــر ب ــرای آن هــا خانه های ــی ب ــَن« )یونــس:87(؛ یعن ــِر اْلُمْؤِمِني َوَبشِّ

ــًا زمانــی اســتعمال  ــد. کلمــه محیــط در قــرآن کریــم و روایــات نبــی مکــرم اســالم، صرف نظــر گیرن

ــوده اســت، کــه مظاهــری از ســطح زمیــن  شــده کــه منظــور از آن، زمیــن و اجــزای بی جــان آن ب

ــره را  ــاک و غی ــی خ ــواد معدن ــنگ ها، م ــت ها، س ــا، دش ــا، فالت ه ــد کوه ه ــای آن مانن و جلوه ه

شــامل می شــود و درواقــع مجموعــه چیزهایــی اســت کــه حیــات انســان و گیاهــان و حیوانــات، چــه 

در خشــکی و در چــه آب، از آن شــکل گرفتــه اســت. محیــط بــا ایــن مفهــوم در قــرآن کریــم 199 بــار 

در ســوره های مختلــف اســتعمال شــده اســت)طنطاوی، 1376ش، ذیــل واژگان مرتبــط مــورد اشــاره 

در پیــش(. بــه گفتــه ی قرضــاوی، »بیئــه« همــان محیطــی اســت کــه انســان در آن زندگــی می کنــد 

ــع  ــط مرج ــس محی ــردد. پ ــاز می گ ــه آن ب ــود، ب ــد و از آن دور می ش ــفر می کن ــه س ــی ک و زمان

ــْم  ــُروا ِإْذ َجَعَلُك ــد: »َواْذُك ــبحان می فرمای ــد س ــاوی،2001م، 67(. خداون ــت )قرض ــان اس ــی انس نهای

ِخــُذوَن ِمــْن ُســُهوِلَها ُقُصــوًرا َوَتْنِحُتــوَن اْلِجَبــاَل ُبُيوًتــا ۖ  ْرِض َتتَّ ُكــْم ِفــي اأْلَ َأ ُخَلَفــاَء ِمــْن َبْعــِد َعــاٍد َوَبوَّ

ْرِض ُمْفِســِديَن«)اعراف:74(؛ قصــر در ایــن جــا داللــت بــر ســاخت  َفاْذُكــُروا آاَلَء اهَّلِل َواَل َتْعَثــْوا ِفــي اأْلَ

ــاز،  ــاخت و س ــم: س ــه در می یابی ــن آی ــن دارد؛ از ای ــری از زمی ــازی و بهره گی ــران، زیباس ــاز، عم و س

بخشــی از محیــط اســت کــه بــا همــه محتواهــای هستی شــناختی اش، چــه زنــده و چــه بی جــان، 

ــْيٍء  ــَق ُكلَّ َش ــد: »َوَخَل ــد می فرمای ــه خداون ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــده اس ــم آم ــرآن کری ــرر در ق مک

ــَجُر  ــُم َوالشَّ ْج ــَباٍن ﴿5﴾َوالنَّ ــُر ِبُحْس ــْمُس َواْلَقَم ــًرا« )فرقــان:2( همچنیــن می فرمایــد: »الشَّ َرُه َتْقِدي ــدَّ َفَق

ــَماَء َرَفَعَهــا َوَوَضــَع اْلِميــَزاَن ﴿7﴾َأالَّ َتْطَغــْوا ِفــي اْلِميــَزاِن ﴿8﴾َوَأِقيُمــوا اْلــَوْزَن ِباْلِقْســِط  َيْســُجَداِن ﴿6﴾َوالسَّ

ــه  ــاز دارد و این ک ــاخت و س ــط و س ــه محی ــاره ب ــا اش ــه ی این ه ــَزاَن ﴿9﴾«. هم ــُروا اْلِمي َواَل ُتْخِس

ــرد.  ــر گی ــط و عناصــر آن در نظ ــا محی ــه ب ــدال را در معامل ــت و اعت ضــروری اســت، انســان، عدال

حفــظ تنــوع بیولوژیکــی کــه پایــه و اســاس زندگــی در روی کــره زمیــن اســت، در ایــن چارچــوب قرار 
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ــی تأمیــن مــواد غذایــی و مــواد اولیــه مــورد  ــع اصل ــه کــه حیــات وحــش، منب ــرد. همانگون می گی

نیــاز انســان جهــت ســاخت لبــاس و غیــره بــوده اســت و بــه انســان ایــن امــکان را می دهــد کــه 

بــا شــکار، ســرگرم شــود و یــا در زمیــن و طبیعــت بــه تفریــح بپــردازد، شــاید آنچــه بســیار حائــز 

اهمیــت اســت ایــن اســت کــه بســیاری از گونه هــای زنــده، نقــش اساســی در تثبیــت آب و هــوا 

ــده، انبوهــی از  ــرت گونه هــای زن ــی و کث ــن فراوان ــد؛ همچنی ــع آب و خــاک دارن و حفاظــت از مناب

اطالعــات در مــورد ویژگی هــای ژنتیکــی را فراهــم می کنــد کــه انتخــاب محصــوالت جدیــد را بــرای 

مــا آســان می ســازد و بــه بهبــود محصــوالت موجــود کمــک می کنــد. ولــی بایــد دانســت کــه ایــن 

مســئله بــدون تــالش انســان و آگاهــی اش از تمــدن اســالمی تحقــق نخواهــد یافــت. بنابرایــن مــا 

بــه عنــوان مســلمان بایــد بــه ایــن مســائل اهتمــام داشــته باشــیم:

3-1. اهتمام به بوم شناسی اسالمی و تاسیس آن

 علــم محیــط یــا اکولــوژی، علمــی اســت کــه سیســتم ها، روش هــا و ابزارهایــی را مــورد مطالعــه 

قــرار می دهــد کــه بــه رصــد و تجزیــه و تحلیــل مشــکالت زیســت محیطــی و بررســی پیامدهــای 

ــد.  ــی  شــناختی، اقتصــادی، اســتراتژیک و ســایر پیامدهــا کمــک می کن ــی، بهداشــتی زیبای اجتماع

ــدا  ــالت پی ــا و معض ــا چالش ه ــه ب ــرای مقابل ــبی ب ــای مناس ــه راه حل ه ــود ک ــث می ش ــن باع ای

ــه  ــل ب ــل تبدی ــن قاب ــن قوانی ــم محیطــی نگاشــته شــود. ای ــر درک و فه ــم ب ــی حاک شــود و قوانین

برنامه هــای اجرایــی معتبــر خواهــد بــود. لــذا دانشــگاهیان کمابیــش بــر ایــن باورنــد کــه آگاهــی 

از محیــط زیســت بــه معنــای درک مبتنــی بــر کشــف و فهــم روابــط و مشــکالت محیطــی از نظــر 

علت هــا، تأثیــرات و راه حــل آن هــا اســت. در واقــع ایــن مســئله، درک انســان نســبت بــه نقشــی 

ــن بســیار  ــک: نجــار، 1983م، 666(. بنابرای ــه ن ــن زمین ــا محیــط دارد)در ای ــه ب اســت کــه در مواجه

ضــروری اســت کــه امــروز بــا توجــه بــه شــرایط عصــر پســامدرن، توجــه ویــژه ای بــه تأســیِس بــوم 

ــه ایــن امــر مهــم، بــه ویــژه در کشــورهای  ــا توجــه ب شناســِی اســالمی گــردد تــا ســبک زندگــی ب

اســالمی و از جملــه ایــران اســالمی اصــالح گــردد.

3-2. تاسیس مدارس و مراکزی برای آموزش زیبایی شناسی محیطی

 زیبایــی، مســئله ای ذاتــی در احســاس و فهــم انســان اســت. تــا جایــی کــه بــه دانشــی تبدیــل 

شــده کــه منظــور از آن، درک حســی اشــیاء یــا علــم شــناخت حســی یــا علــم حساســیت و ســایر 

ــا از  مــوارد از ایــن دســت اســت. ذوق، ملکــه یــا همــان حــس مرکــزی و اصلــی انســان اســت، ت

زیبایــی و ایجــاد آن لــذت  بــرد. در شــکل گیــری ذوق، عوامــل متعــددی تأثیــر دارد: عوامــل زبانــی، 

اجتماعــی، فکــری، روانشــناختی، تربیتــی و ســایر مــوارد. بنابرایــن ضــروری اســت کــه بــا فعالیت های 

ــناختی،  ــت ش ــای معرف ــیاری از زمینه ه ــه در بس ــرا ک ــیم. چ ــنا باش ــان آش ــی نیاکان م زیبایی شناس
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میــراث فرهنگــی مــا ماننــد فلســفه، بالغــت، علــم کالم، پزشــکی و علــم موســیقی قابــل مشــاهده 

اســت. مکاتــب زیبایی شناســی معاصــر، در قــرن گذشــته تــالش داشــتند تــا زیبایی شناســی آن هــا 

ــت  ــدف آن هدای ــه ه ــد ک ــی )Environnement Aesthetics( باش ــی محیط ــامل زیبایی شناس ش

قضــاوت زیبایی شناســی در رویارویــی بــا مســئله محیــط اســت، کــه ویژگی هایــش در پیــش بیــان 

شــد)عبدالحمید، 2001م، ص59-72(. از آنجــا کــه مفهــوم زیبایی شناســی محیطــی در اســالم، از ابعــاد 

زمانــی، مکانــی و انســانی فراتــر اســت، شــامل همــه ی منابــع کیهانــی ای اســت کــه در چارچــوب 

ــا عناصــر ســازنده طبیعــت و  ــرای تنظیــم اصــول تعامــل انســان ب رابطــه ای کــه قانــون اســالمی ب

خالــق تعریــف کــرده، ســازمان یافتــه اســت. بایــد دیــد چــه راهکارهایــی وجــود دارد کــه از طریــق 

آن هــا، ســلیقه ی زیبایی شناســی از ذائقــه ی نفســانی فــردی، بــه ذائقــه ی جمعــی تبدیــل شــود. تــا 

درون اخالقیــات کاربــردی و سیســتم ارزش هــای عملــی ای وارد گــردد، کــه رفتــار افــراد را نســبت بــه 

ــرآن  ــد. واژه ی »ارض« در ق ــک می کن ــان نزدی ــق واقعیش ــه خال ــردم را ب ــرده و م ــن ک ــط تعیی محی

کریــم 390 بــار ذکــر شــده کــه در آن آیــات، مجموعــه ای از حکمت هــا و اهــداف آمــده اســت. بــه 

عنــوان نمونــه خداونــد آن را مســخر انســان قــرار داده تــا از آن بهره منــد شــود و آن را آبــاد ســازد 

ــه آن آســیب  ــد و ب ــد و از ایــن رو نهــی شــده کــه انســان در زمیــن فســاد ایجــاد کن و اصــالح کن

وارد آورد. ایــن کــه خداونــد تعالــی آن را بــه زیباتریــن و کامل تریــن شــکل ممکــن آفریــده اســت، 

ــاد گــردد.  ــاد ســازد تــا دیــن و دنیایــش آب ــرای انســان فراهــم کــرده تــا زمیــن را آب شــرایطی را ب

»ســماء« و »ســماوات« نیــز در قــرآن کریــم 311 بــار تکــرار شــده کــه نشــان از اهمیــت مســئله آســمان 

و خیــر و برکــت و بــاران نازلــه از آن را دارد. خداونــد متعــال آســمان را بــه همــراه زمیــن در تســخیر 

ــن  ــد را بدی ــد گشــته و خداون ــن اســت، بهره من ــن آســمان و زمی ــا از آنچــه بی ــرار داده ت انســان ق

خاطــر شــکر کنــد، وگرنــه خداونــد متعــال قــادر اســت، از آســمان بــه جــای خیــر و برکــت، عــذاب و 

شــر نــازل کنــد یــا اینکــه برایشــان از آســمان ســنگ ببــارد.

3-3. فساد نکردن در زمین

ــه ی  ــه وظیف ــت ک ــئولیتی اس ــت و مس ــن اســالمی، امان ــت در قوانی ــط زیس ــت از محی   حفاظ

ایمانــی مــا اســت و اندیشــه ی خالفــت انســان در روی زمیــن آن را اقتضــا می کنــد. بنابرایــن اگــر 

ــال، و حــس حضــور  ــد متع ــه، اخــالص در پرســتش خداون ــاِن صادقان ــار ایم ــرات و آث ــه ثم از جمل

ــط  ــد و حفاظــت از محی ــق دســتورات خداون ــل اوســت، پــس، انجــام تکالیــف شــرعی طب در مقاب

ــه موجــودات  ــش آن، ب ــه واســطه ی آفرین ــرده و ب ــق ک ــد آن را خل ــه خداون ــه ک زیســت، همان گون

ــط،  ــر محی ــی، 1420ق، 64-65(. مظاه ــان است)مرس ــن ایم ــرات ای ــر ثم ــوده، از دیگ ــت فرم مرحم

ــرآن اجــزای تشــکیل  ــر آفریدگانــش اســت؛ ق ــد و قدرتــش ب ــوان نشــانه های وجــود خداون ــه عن ب

دهنــده ی محیــط، ماننــد زمیــن، آســمان، بــاد، آب، دریــا  و گیاهــان را بــر شــمرده اســت. خداونــد 
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متعــال بــا ایــن عناصــر طبیعــی بــر انســان منــت نهــاده و بــا ایــن مــوارد او را بــه توجــه بــه خالقــش 

ــد.  ــر می ده ــه و تذک ــان توج ــود در جه ــب موج ــوازن و تناس ــه ت ــت و وی را ب ــرده اس ــت ک هدای

این هــا نعمت هــای بزرگــی اســت کــه انســان بایــد شــکر آن را بــه جــا آورد و بــه شــکرانه  تــوازن  

آن را حفــظ کنــد، و در آن فســاد و شــر ایجــاد نکنــد. قــرآن کریــم بــه مســئله ی فســاد در عالــم کــه 

منجــر بــه ایجــاد اختــالل کیهانــی و محیطــی می شــود، اشــاره کــرده و تاکیــد می کنــد: ایــن فســاد 

ْرِض ِلُيْفِســَد ِفيَهــا َوُيْهِلَك  ــى َســَعى ِفــي اأْلَ ممکــن اســت باعــث هــالک حــرث و نســل شــود: »َوِإَذا َتَولَّ

ْســَل َواهَّلُل اَل ُيِحــبُّ اْلَفَســاَد« )بقــره:205(. منظــور آن اســت کــه کشــت از بیــن مــی رود  اْلَحــْرَث َوالنَّ

ــه هالکــت می رســد؛ یعنــی فســاد آن عمومــی اســت  ــد ب ــوان تولیــد می کنن و آنچــه انســان و حی

ــت  ــت و برداش ــل کش ــای مح ــه معن ــرث ب ــردد. ح ــرزمین ها می گ ــا و س ــه ی مکان ه ــامل هم و ش

اســت. نســل همــان فرزنــد حیوانــات اســت کــه قــوام انســان ها بــه آن و گله هــای آن اســت. پــس 

فاسدســازی آن هــا، بــه معنــای تخریــب و نابــود ســازی آن هاســت)صابونی، 1400ق، ج1، ص68).

3-4. پیروی از مطالعات اسالمی در خصوص احداث ساختمان ها، عمارت ها و منازل

ــه  ــود دارد؛ ب ــط وج ــالمت محی ــط و س ــه ی محی ــادی در زمین ــات زی ــالمی، تألیف ــراث اس  در می

ــته  ــه نگاش ــن زمین ــی در ای ــاب  های ــدی )185ق– 256ق( کت ــوب ِکن ــف یعق ــه، ابویوس ــوان نمون عن

اســت از جملــه: »رســالة فــي البخــرة المصلحــة للجــو مــن الوبــاء«، و »رســالة فــي الدويــة المشــفية 

مــن الروائــح المؤذيــة«. ابــن مبــرد نیــز، کتابــی را بــا عنــوان »فنــون المنــون فــي الوبــاء والطاعــون« 

نگاشــته و ابــن ســینا در کتــاب القانــون خــود، بــه تفصیــل دربــاره آلودگــی آب و چگونگــی پاکســازی 

آب از آلودگــی صحبــت کــرده تــا بتــوان از آن برای شــرب اســتفاده کــرد. همچنیــن دربــاره ی طبیعت، 

آب و هــوا کــه در مــکان موثــر هســتند، شــرایطی مطــرح کــرده کــه هنــگام ســکنا گزیــدن در یــک 

ــا  ــوده ت ــط زیســت ب ــی محی ــال ایمن ــه دنب ــز ب ــای رازی نی ــه آن توجــه شــود. زکری ــد ب مــکان، بای

ــاره ی انتخــاب مــکان بیمارســتان در بغــداد نظــر  ــه دیلمــی، از او درب آن جــا کــه وقتــی عضــد الدول

گرفــت، وی منطقــه ای را اختیــار کــرد کــه گوشــت بــه ســرعت در آنجــا خــراب نشــود. بــه طــور کلــی 

ــوده اســت.  ــرار ب ــی در آن برق ــه ی شــرایط ســالمتی و زیبای ــه هم ــود ک ــی ب بیمارســتان ها در مکان

ــد، یکــی از قصرهــای  ــه می خواســت در قاهــره بیمارســتان تأســیس کن ــن، ک ســلطان صــالح الدی

مجلــل خــود را بــه دور از ســر و صــدا انتخــاب کــرد و آن را بــه یــک بیمارســتان بــزرگ تبدیــل کــرد 

کــه همــان بیمارســتان ناصــری اســت. رازی رســاله ای را بــا عنــوان »رســالة فــي تأثيــر فصــل الربيــع 

وتغيــر الهــواء تبعــا لذلــك«، تألیــف کــرده کــه دربــاره ی بهــار و تغییــر هواســت. ابــو مــروان اندلســی 

ــوان »التيســير فــي المــداواة والتدبيــر«، از فســاد هوایــی کــه از باتالق هــا و  ــا عن نیــز در کتابــش ب

برکه هــا کــه آب راکــد دارنــد، مــی وزد، صحبــت کــرده اســت. همچنیــن در کتــاب »بســتان الطبــاء 

وروضــة اللبــاء«، ابــن مطــران دمشــقی بــه ضــرورت در نظــر گرفتــن تأثیــر محیــط، هنگام تشــخیص 
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بیمــاری تاکیــد فــراوان کــرده و می نویســد: اگــر پزشــک، بــرای درمــان مــردم منطقــه ای بــه آنجــا 

ــر  ــایر تدابی ــاری در آن و س ــراف آن و آب ج ــوای اط ــت ه ــهر و وضعی ــت ش ــد وضعی ــی رود بای م

ــن  ــه ای ــد ب ــدا بای ــن ابت ــرد. بنابرای ــر گی ــد را در نظ ــه اتخــاذ می کنن ــر منطق ــردم ه ــه م خاصــی ک

اصــول توجــه شــده و ســپس در ســایر شــرایط دقــت شود)شــعار، 2009م، 87(. ایــن، همــان نــگاه 

پیشــرفته ای اســت کــه در دانــش پزشــکی محیطــی وجــود دارد)همــو، 2013م، 90(. ابــن قیــم جوزیــه 

ــوا و  ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــده ب ــر ش ــای منتش ــه اپیدمی ه ــی را ب ــوی«، فصل ــب النب ــاب »الط در کت

چگونگــی پرهیــز از آن اختصــاص داده اســت. کــه نتیجــه ی آن فصــل را اینگونــه بیــان کــرده اســت: 

آلودگــی و فســاد هــوا بخشــی از علــل بیمــاری طاعــون اســت و در واقــع آلودگــی هســته ی هــوا، 

علــت همــه ی بیماری هــای واگیــردار اســت و فســاد هــوا و آلودگــی آن بــه دلیــل از بیــن رفتــن پاکــی 

ــد و ســمی  ــوی ب ــد پوســیدگی، ب ــد مانن ــرا یکــی از ویژگی هــای ب ــت جوهــره آن اســت. زی و اصال

بــودن، در هــر زمــان از ســال می توانــد باعــث نابــودی جوهــره ی هــوا گــردد. هرچنــد بیشــتر، وقــوع 

آن در اواخــر فصــل تابســتان و اغلــب در پاییــز اســت چــرا کــه مقــدار زیــادی زباله هــا و فضــوالت 

ــه  ــز - ب ــز نی ــردد. در پایی ــه نمی گ ــفانه تجزی ــود و متأس ــع می ش ــتان جم ــدید در تابس ــراوی ش صف

خاطــر ســردی هــوا و ممانعــت از ایجــاد بخــار و زباله هایــی کــه در فصــل تابســتان تجزیــه نشــده 

و انباشــته و گــرم می شــد و تعفــن پیــدا می کــرد- امــراض ناشــی از ایــن تعفــن، ایجــاد می شــود، 

ــت  ــاده دریاف ــدن آم ــد و ب ــدن ســرایت کن ــه ب ــراض ب ــن عفونت هــا و ام ــه ای ــی ک ــژه زمان ــه وی ب

ایــن بیمــاری باشــد و بــه ویــژه وقتــی بــدن سســت و کــم تحــرک باشــد و مــواد زیــادی در عــروق 

ــی یابد)همــو،  ــه ســختی از آســیب رهای ــدن ب ــن باعــث می شــود کــه ب انباشــته شــده باشــد و ای

2009م، 110(. دانشــمندان تمــدن اســالمی در بخش هــا یــا فصل هایــی از کتــاب خــود بــه مشــکالت 

زیســت محیطــی اشــاره کرده انــد. البتــه مســائل بــه ایــن جــا نیــز ختــم نشــده، بلکــه دانشــمندان 

مســلمان اهمیــت ایــن مســئله در زندگــی مــردم در طــول اعصــار گذشــته را در کتاب هایــی خــاص 

ــن احمــد تمیمــی در قــرن چهــارم هجری)قــرن  ــه محمــد ب ــوان نمون ــه عن ــد. ب مطــرح کــرده بودن

دهــم میــالدی( کتابــی را دربــاره ی آلودگــی محیــط زیســت و علــل آن تصنیــف کــرد و راه کارهــای 

مبــارزه بــا آن و پیشــگیری از آن را مطــرح نمــود. وی در ایــن کتــاب دربــاره ی ســه گانــه هــوا، آب و 

خــاک، و تبــادل آلودگــی بیــن عناصــر آن هــا بحــث کــرده و عنوانــش را »مــادة البقــاء فــي إصــالح 

فســاد الهــواء والتحــرز مــن ضــرر الوبــاء« قــرار داد. وی در مقدمــه کتــاب، هــدف خــود را از نــگارش 

ــت  ــه وضعی ــن ب ــاب، پرداخت ــن کت ــتن ای ــن از نوش ــزه ی م ــت: انگی ــح داده اس ــه توضی آن اینگون

دانشــمندان علــوم پزشــکی بــوده کــه ســاکن شــهرهای فاســد الهــوا و شــهرهای مشــهور بــه وبــا و پــر 

از بیمــاری بودنــد. شــهرهایی کــه هنــگام گــردش فصــول ســال، بیماری هــای کشــنده و طاعون هــای 

ــا رودخانه هــای بســیار  ــه خاطــر مجــاورت و نزدیکــی ب ــل فســاد هــوای آن هــا- ب ــه دلی ــک، ب مهل
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ــمه های  ــکنه و چش ــی از س ــهر های خال ــا ش ــاورت ب ــز مج ــوند و نی ــد می ش ــزر و م ــار ج ــه دچ ک

ــا وارد  ــای آن ه ــه بخار ه ــگ ک ــره رن ــدر و تی ــای ک ــا و کاریز ه ــو و آبراهه ه ــزه و بدب ــای بدم آب ه

ــار   ــن، بخ ــردد. همچنی ــوا می گ ــیژن ه ــت اکس ــث غلظ ــد- باع ــد می کن ــود و آن را فاس ــوا می ش ه

ــا  ــود در کانال ه ــرده موج ــات م ــه ی حیوان ــار الش ــن بخ ــا و همچنی ــاری آب  حمام ه ــا و مج زباله ه

ــا در مســیر پیاده روهــای  ــد ی ــن افتاده ان ــه روی زمی ــرده ای ک ــات م ــا حیوان ــا - و ی و داخــل قنات ه

ــد  ــزر و م ــت و ج ــواحل دریاهاس ــه در س ــهرهایی ک ــن ش ــق و همچنی ــر، دمش ــل مص ــی مث مناطق

ــی  ــواحل دریای ــارس و س ــواز، ف ــره، اه ــداد، بص ــد بغ ــد مانن ــعت می ده ــا را وس ــا آن ه رودخانه ه

ــان  ــه از می ــا هســتند و رودخان ــه مجــاور دری ــی ک ــد و ســیراف و عــدن و ســایر شــهرهای بزرگ هن

آن هــا عبــور می کنــد و چشــمه های آب هــای راکــد و جــاری بــه آن هــا منتهــی می شــود بــه ویــژه 

ــودن در کوه هــا و  ــه خاطــر محصــور ب ــد و ب ــاد جنــوب قــرار دارن آن هایــی کــه در مســیر حرکــت ب

تپه هــای شــن و ماســه در مســیر حرکــت بــاد شــمال قــرار ندارنــد- باعــث فســاد هــوا و آلودگــی آن 

ــه  ــن شــهرها هســتند شایســته اســت، ب ــی ای ــم و وال ــی و حاک ــه متول ــرای کســانی ک می شــود. ب

جــای درمــان پادشــاهان و رؤســای آن و جمعیــت عمومــی، عنایت شــان بــه درمــان هــوای فاســد و 

از بیــن بــردن آن باشــد، کــه باعــث بــروز وبــا و آزار ســاکنان می گــردد و یــا موجــب ایجــاد طاعــون 

ــتناکی  ــای وحش ــان بیماری ه ــه درم ــه ب ــت ک ــر از آن اس ــن مهم ت ــود. ای ــاکنین آن می ش ــان س می

ــوا را  ــه ه ــد ک ــن کنن ــرف ای ــود را ص ــالش خ ــد ت ــد. بای ــده بپردازن ــاد ش ــراد ایج ــم اف ــه در جس ک

ــه بیــان  اصــالح کنند...)همــو، 2009م، 136؛ ابــن قیــم، 1983م، 32(. تمیمــی در کتــاب خــود تنهــا ب

علــل آالینده هــای هــوا اشــاره نکــرده، بلکــه راه حل هایــی بــرای مقابلــه بــا فســاد هــوا ارائــه داده 

اســت، ماننــد: روشــن کــردن آتــش و ســوزاندن مــواد معطــر زیــرا آتــش کــه باعــث ایجــاد جریــان 

ــم  ــوا را فراه ــادل ه ــکان تب ــد، ام ــوای جدی ــل ه ــوده و تحوی ــوای آل ــع ه ــا دف ــود و ب ــوا می ش ه

می کنــد. آتشــی کــه درجــه ی حرارتــش باالســت باعــث کشــته شــدن میکروب هــا در هــوای محیــط 

می شــود. تمیمــی معتقــد اســت کــه بــرای پیشــگیری از بیمــاری دوســتان، بایــد داروهایــی را بــه 

ــه بیماری هــا جلوگیــری  ــا از ابتــال ب آن هــا داد کــه باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی آن هــا شــود، ت

ــد حمام هــای  ــرای کنتــرل مکان هــای انتقــال بیمــاری مانن ــژه ای ب ــر و اقدامــات وی شــود. وی تدابی

عمومــی ارائــه داده اســت)ابن قیــم، 1983م، 45). 

ــر، تصدیــق و تأکیــد بــر حفــظ روح و  ــا اهــداف شــریعت منطبــق باشــد؛ هن ــر بایــد ب پــس هن

احساســات اســت؛ عــزت روح، پاکســازی روح از زشــتی ها و اضطــراب و اخــالق فاســد اســت. هنــر 

بایــد موجــب تحقــق مقاصــد شــریعت باشــد. بهتریــن نمونــه ی هنــر، مســجد حضــرت رســول در 

مدینــه اســت، کــه پایتخــت و کالن شــهر جدیــد دولــت عربــی- اســالمی بــوده و قلــب مدینــه ی منوره 

ــه ای  ــکل از منطق ــاده و متش ــیار س ــی، بس ــر طراح ــجد از نظ ــن مس ــت؛ ای ــده اس ــوب می ش محس
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مســتطیل شــکل و ســرباز بــود کــه از چهــار دیــوار تشــکیل شــده بــود. دیــوار قبلــه کــه در شــمال آن 

قــرار داشــت، و از شــرق بــه غــرب کشــیده شــده بــوده بــه ســوی مســجد االقصــی در بیــت المقــدس 

بــوده اســت. دیوار هــای شــرقی و غربــی از جنــوب بــه ســمت شــمال امتــداد دارنــد کــه عمــود بــر 

دو طــرف دیــوار قبلــه بــوده کــه پــس از تغییــر قبلــه در ســال دوم هجــری، دیــوار شــمالی از حالــت 

قبلــه و محــراب داشــتن، خــارج شــد و دیــوار شــرقی، دارای محــراب گشــت تــا بــه ســمت خانــه 

ــوان  ــوازن و تناســب ظریــف و درخــور توجهــی را می ت ــی، ت ــه باشــد. در معمــاری مســجد النب کعب

مشــاهده کــرد کــه در چشــم، بســیار زیبــا جلــوه می کنــد. در حقیقــت، تناســب زیبــا و منطقــی ای 

میــان شــکل معمــاری و ُبعــد معنــوی و ایمانــی آن وجــود دارد. کســی کــه ســادگی و عمــق ســاختار 

و بنــای ایــن معمــاری را ببینــد، در ذهــن خــود بــا ایــن بنــا اتصــال روحــی و معنــوی برقــرار می کنــد 

ــری اســت  ــاری معب ــن معم ــع ای ــد. در واق ــه و پناهــگاه خــود تصــور می کن ــوان خان ــه عن و آن را ب

بــرای اینکــه فــرد مســلمان بــه معنویــات و اصــول عقیدتــی خــود نزدیــک شــود. ایــن بنــا بــه انســان 

ایــن حــس را منتقــل می کنــد کــه متعلــق بــه روح وی اســت و رابطــه احساســی خــاص و شــگرفی 

ــوان  ــاد شــده، می ت ــه مــوارد ی ــاط، 2002م، 24(. باتوجــه ب ــرار می کند)رب ــر ق ــا ب بیــن خــود و آن بن

ایــن را دریافــت کــه تحقــق اهــداف شــریعت در زمینــه ی زیبایــی شــهر و شهرســازِی اســالمی-قرآنی، 

ــر اصــول و قواعــدی اســتوار باشــد کــه از فحــوای آموزه هــای شــریعت اســتنباط می گــردد.  بایــد ب

ــرای  ــه ب ــت ک ــوان دریاف ــت، می ت ــرار گرف ــاره ق ــورد اش ــش، م ــه در پی ــی ک ــر مصادیق ــه ب ــا تکی ب

نیــل بــه ایــن اهــداف، 4 عنصــر را می بایســت در نظــر گرفــت. در صورتــی کــه ایــن چهــار عنصــر در 

شهرســازی مــورد توجــه قــرار نگیــرد، نمی تــوان اهــداف معمــاری در شــریعت را در عرصــه عمــل و 

کاربســت، محقــق دانســت؛ ایــن عناصــر کــه از آموزه هــای دینــی برگرفتــه شــده و بــر مبنــای تعقــل 

ــرای  ــدگاری ســاخت و ســاز و اســتحکام آن: ب ــد از: 1- عنصــر مان ــز اســتوار اســت عبارتن ــر نی و تفک

ــچ دســتکاری در اســتانداردهای ســاختمانی  ــد هی ــای اســالمی و حفــظ آن، نبای ــدگار ســازی بن مان

ــوا،  ــط آب، ه ــا محی ــوان ب ــد مناســب و همخ ــز بای ــی آن نی ــرد، و طراح ــورت گی ــح آن ص و مصال

آداب، رســوم و ارزش هــای شــناخته شــده باشــد. 2-عنصــر مزیــت و ســود: مزیــت و منفعــت، یــک 

ــوص و  ــداف مخص ــا اه ــد ب ــن رو بای ــت. از ای ــاختمان اس ــات و س ــر تأسیس ــی در ه ــرط اساس ش

طبــق کاربــری و ســبک مــورد اســتفاده، ســاخته شــود. بــه عنــوان نمونــه، مســکن شــخصی، دارای 

ــا  ــل، ب ــه طــور کام ــی خــاص اســت و ب ــا مدل ــی خــاص ب ــالت و فضاهــا و اتاق های ــی، تجم زیبای

ــان  ــیر جری ــد مس ــه بای ــا ک ــا آنج ــت؛ ت ــاوت اس ــا متف ــا و عبادتگاه ه ــا باغ ه ــاختمان اداری ی س

رطوبــت هــوا، شــروع آفتــاب و ترکیــب رنگ هــا و ســایر مــوارد بــرای ســاخت منــازل رعایــت شــود. 

حتــی چنیــن توصیفاتــی در قــرآن کریــم، بــرای باغ هــا، تخت هــا، رودخانه هــا و مســاجد و منــازل 

بــه صــورت مکــرر آمــده و توصیف هــای مختلفــی دربــاره ی آن هــا صــورت گرفتــه اســت. 3- عنصــر 



95

ی)
ین

ش
رن

شه
ه 

ئل
س

 م
بر

د 
یـ

اک
 ت

)با
ی 

نـ
مد

 ت
 و

ی
نـ

سا
 ان

ی
ـا

ه
ش 

رز
ت ا

وی
تق

ر 
ی ب

رآن
 ق

ِی
س

شنا
ی 

ای
یب

 ز
صر

عن
ر 

ثی
تأ

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

زیبایی شناســی: ایــن، عنصــر و شــرطی اساســی اســت و در پیــش بیــان شــد کــه چگونــه خداونــد 

ــه  ــرده و آســمان ها و هم ــف ک ــا توصی ــرای م ــن را ب ــال ســاختمان و ســاختار آســمان ها و زمی متع

دارایی هــای ایــن جهــان را بــا الفــاظ زیبایی شناســی ماننــد زینــت، حســن، جمــال، بهجــت و ســایر 

مــوارد از ایــن دســت بیــان فرمــوده اســت. بــا ایــن هــدف کــه مخاطبــان را بــه وجــد آورد تــا حــدی 

کــه از آن لــذت برنــد و حــس دیــداری و شــنیداری آنــان را تحریــک کنــد و زمزمــه و نجــوای زیبایــی 

را در نفــوس بشــر ایجــاد نمایــد. 4- عنصــر محیــط آب و هوایــی: ایــن مســئله بســیار ضــروری اســت 

کــه مســئله ی محیــط و آب و هــوا، بــه عنــوان یــک عنصــر اساســی در ســاخت و ســاز بایــد مــد نظــر 

قــرار گیــرد؛ ایــن مســئله بایــد بــا مؤلفه هــا و مســایلی ماننــد طبیعــت بشــری و رفتارهــای فــردی آن 

منطقــه، همزمــان، قبــل از ســاخت بنــا مــورد توجــه قــرار گیــرد، زیرا مســئله ی شهرنشــینی و ســاخت 

ــر  ــن عناص ــان ای ــل می ــوازن و تکام ــی و ت ــدون هماهنگ ــی ب ــکونت و زندگ ــای س ــا و مکان ه بناه

ــداهلل، 2014م، 244). ــه نــک: عب ــرد)در ایــن زمین صــورت نمی پذی

نتیجه گیری:

هــدِف قــرآن و ســنت نبــوی از خــالل دســتور بــه زیباســازی مکان هــا و ســاختمان ها ایــن بــود 

کــه: حکمت هــای بزرگــی را کــه در حفــظ مقاصــد شــریعت، بــه ویــژه دیــن اســت تحقــق بخشــد و 

در کنــار آن، فــرد مســلمان را ترغیــب کنــد تــا تکالیــف شــرعی خــود را از طریــق زیباســازی، بــه شــکل 

تکالیــف شــرعی در روح و ذهنــش، انجــام دهــد و محاســن اســالم و فضیلــت آن بــر ســایر ادیــان را 

آشــکار ســازد و نعمــت خداونــد متعــال نســبت بــه بندگانــش را نشــان دهــد؛

در زمینــه ی تمــدن و ســاخت و ســاز ضــروری اســت، بــه اصالــت خــود بازگردیــم. ایــن بازگشــت 

بســیار پســندیده اســت و ضــروری اســت کــه کتاب هــا و آثــار موجــود در میــراث خــود را کــه در زمینــه ی 

محیــط زیســت و شهرســازی اســت مطالعــه کنیــم و در آن هــا دقــت و توجــه ویــژه داشــته باشــیم؛

ــه  ــطه ی آن جاودان ــا، بواس ــه تمدن ه ــت ک ــد گف ــز بای ــی نی ــی و روح ــر اخالق ــورد عنص در م

ــرا مــاده  ــد. زی ــه پیشــرفت خــود ادامــه می دهن ــد و ب می شــوند و رســالت خــود را انجــام می دهن

بــدون روح، ســاختمانی بی پایــه اســت و اســاس تمــدن مســلمانان، دیــن اســالم اســت کــه بایــد 

بــه قــرآن کریــم و ســنت پیامبــر اکــرم؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ بــه تفصیــل و اجمــال پرداخــت تــا آن 

ــرد. ــف ک ــا را کش پایه ه
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