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  پژوهي علوي،دين عقل و دين، مؤسسه ةدو فصلنام

  )٩٨ پائيز و زمستان( بيست و يكمدهم، شماره يازسـال 

  در اصالح سبك زندگيو آثار آن زيبايي شناخت 

  كريم) قرآن (با تأكيد بر آيات

 ٤قاسمعلي كوچناني ٣محمود عبايي كوپايي   ٢محمدرضا شاهرودي  ١كبري علي اكبر

  چكيده
 گيدر زند يباييشناخت و كاربست ز يني،پربسامد در منابع دنسبتاً از موضوعات  يكي
 يامر يبايي و به دنبال آن، دستور خرد به زيبا ساختن خود و زندگي،به ز ميلاست. 

محقق ساختن آن در زندگي به ها آشنا و با زيباييرا  كريم نيز آدميقرآن  .است يفطر
 تبهمحسوس، معقول و مر غيروس، شامل مراتب: محس يبايي را كهز و كندميارشاد خود 

از به انسان مي آموزد و  ،است يكه خاص جمال خداوند را مطلق يباييز يعني يي آن،نها
در  يمعقول و معنو هاييبايياز ز يشخو يباطلبفطرت ز يكه بر مبنا خواهدمي او

وم و لزگي به آثار سبك زند يتبا عنا يگرسو. از ددگيربه كمال مطلوب بهره يابيدست
 هاييباييز يژهبه و هايباييارتباط ز نيزبه كمال و سعادت و  ميآد نيلدر  اصالح آن

بررسي . يافتامر دست يناز ا لياصو ختيالزم است به شنا ،گيسبك زند ينبا برتر يمعنو
، سبب و مزين شدن به آن معقول هاييباييزآموزد كه تنها شناخت متون ديني به ما مي

ن افراد ميا صحيحارتباط  يجادا به ويژه در ابعاد مختلف معنوي گيارتقاء سبك زند
بر  مبتني گي. سبك زندگرددخصوصًا پرورش روحيه ايثار ميگوناگون در اجتماع 

 نيكسا يژةشده، و تعبير »طيبه تحيا«به  يمكه از آن در قرآن كر قياخال هاييباييز
  .دهندميدارند و  عمل صالح انجام  يماناست كه به خداوند ا

   قرآن، محسوس گي، حيات طيبه، زيبايي محسوس، زيبايي غيرسبك زند ،يباييزها: كليدواژه
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 مقدمه) ١

مدار، كسي است كه عقايد مورد سفارش دين هاي ديني، انسان دينبر پايه آموزه

را باور كرده و به دستورات آن عمل كند. در ميان دستورات دين، سبك زندگي قرار 

يكي از لوازم آن، اصالح اين سبك است كه به طور طبيعي دچار انحراف گيرد كه مي

محور مالحظه گردد. به عالوه يكي از مشكالت مهمي كه در زندگي افراد دينمي

هاست. به نظر برخي محققان، شود، عدم تطابق ميان سبك زندگي با عقايد آنمي

اجتماعي است، با  هاي فرهنگي، فردي وسبك زندگي كه شامل رفتارها و نگرش

 :١٣٩٣مهدوي كني، ابعاد مختلف زندگي، تفكر و عملكرد، ارتباط كاملي دارد (رك: 

گذارد، ). با التفات به آثاري كه شيوة زندگي بر نيكبختي انسان به جاي مي٧٣

كه با رسد؛ چه اينشناخت و گزينش برترين سبك زندگي، امري الزامي به نظر مي

هويتي سوق ني و روش زندگي، فرد و جامعه به سمت بيفاصله ميان باورهاي دي

هاي ديني و عمق نيافتن آن گيرند كه علت آن را بايد در كمبود شناخت آموزهمي

در وجود انسان متدين نسبت به نوع مواجهه در شيوة زندگي دانست و فهم آن نيز 

ست. از هاي ديني امنوط به درك مفهوم سبك زندگي و شيوة تعامل آن با آموزه

ديگر سو در قرآن كريم، مسلمانان به اصالح امور فردي و اجتماعي مرتبط با سبك 

اند هرچند به طور كلي انجام اوامر الهي نيز به تصحيح روش زندگي زندگي امر شده

  شود. منتهي مي

چه مآالً به سعادت اخروي منتهي مي شود با توجه به اين كه قرآن كريم به آن

اي در اصالح نگرش زيبايي و درك آن نيز كه تأثير قابل مالحظه نظر دارد، موضوع

پايه، مقاله و سبك زندگي دارد، در كتاب الهي قابل كاوش و پژوهش است. بر اين 

كوشد بين دو مقوله درك زيبايي و اصالح سبك زندگي به مثابه دو عنصر حاضر مي

با تأكيد بر قرآن كريم تأمل متغير و وابسته نگريسته و در اين رابطه در متون ديني 
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نمايد. براين اساس، جا دارد نقش شناخت زيبايي در اصالح سبك زندگي با 

هاي قرآني، تأثيرات قابل توجهي لحاظ الگو؛ زيرا نظرداشت آيات قرآن بررسي شود

بر سبك زندگي بشر خواهد گذاشت؛ بنابراين پژوهش پيش رو در صدد پاسخ به 

رآن به زيبايي با نگاه امري تأثيرگذار بر سرنوشت انسان ها است: آيا قاين پرسش

ترين اي وجود دارد؟ مهمنگريسته است؟ بين زيبايي و اصالح سبك زندگي چه رابطه

موارد زيبايي مذكور در قرآن به عنوان عناصر تأثيرگذار در اصالح سبك زندگي 

 كدامند؟

بطه ميان زيبايي و طور خاص (يعني را اي بهدر باره پژوهش حاضر، پيشينه

عنوان امر زيبا با تعبيرهاي مختص  سبك زندگي در پرتو آيات قرآن و آنچه قرآن به

خود، ياد كرده است) در اختيار نداريم و محققي به عنوان مسأله به آن ننگريسته 

هاي شناسي، پژوهشاست لكن در خصوص دو موضوع سبك زندگي و زيبايي

ها به طور غير وضوع پژوهش مورد بحث در آنارزشمندي انجام شده است كه م

  گردد: ها اشاره ميمستقيم بيان شده و ذيالً به برخي از آن

به موضوع » معناي زيبايي در قرآن كريم«در كتاب  يكي از محققان معاصر 

هاي مرتبط با آن در چهار مرحله پرداخته است (رك: مطيع، زيبايي در قرآن و واژه

با استناد به آراي فيلسوفان » زيبايي شناسي آيات قرآن« ). سيدي نيز در١٣٩١

ناقدان مسلمان، به تحليل   شناسي پرداخته و با طرح ديدگاهغربي به بحث زيبايي

) . عالمه جعفري نيز اثر ١٣٩٠است (رك: همو، زيبايي كالم وحياني همت گماشته

، نگاشته است »سالمزيبايي و هنر از ديدگاه ا«جامعي را در اين زمينه با عنوان 

هاي ). يكي از پژوهشگران نيز در اثر خويش به بررسي مصداق١٣٧٨(رك: همو، 

ها را با يكديگر بررسي كرده است زيبايي در آيات و روايات پرداخته و رابطة آن

، مصداق هاي زيبايي در نگاه قرآن). برخي نظريات نيز ١٣٨٣(رك: عادلي مقدم، 
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كنند (رك: خرقاني، ي اسالمي يا قرآني را مطرح ميشناسباره، زيباييدر اين

 شناسي).كريم، چشمه سار زيبايي، قرآن١٣٨٧حسن،

اي سه جلدي در زمينة سبك زندگي در موضوع سبك زندگي نيز مجموعه

نگاشته شده » آرامش، خودباوري و بخشش«توحيدي و موفقيت الهي، با عنوان 

با » مفاتيح الحياة«ي نيز در كتاب ). آقاي جوادي آمل١٣٩٦است (رك: فعالي، 

 هاي مختلف، شيوة زندگي ايماني را در ساحتمعرفي عملكرد افراد در موقعيت

دين و «). كتاب ١٣٩١اند (رك: جوادي آملي، نموده ارتباط انسان با هستي طرح

هاي موجود در باب سبك نيز به بررسي نظري معارف ديني و نظريه» سبك زندگي

  ١).١٣٩٣كني، رداخته است (رك: مهدويزندگي غربي پ

  

  شناسيزيباييشناسي سبك زندگي و مفهوم )٢

چندان ديرپاي در ادبيات پژوهندگان مسايل نهآشنا و سبك زندگي، تعبيري      

انساني،  مركب از سبك و زندگي است. در اين جستار، نخست درنگي بر اين دو 

كه چه » سبك زندگي«تركيب اضافي  شناسيواژه خواهيم داشت و آنگاه به مفهوم

بسا بتوان گفت عالوه بر مفهوم عرفي آن داراي معناي اصطالحي نيز شده، خواهيم 

اي تازي است و در اصل به معناي ريختن ماده مذاب در پرداخت. سبك اساساً واژه

و لذا سبك  )٣٨، ١٠: ١٤١٤(رك: ابن منظور، گيري آن است قالب به منظور شكل

گيري است. در زبان فارسي نيز براي هاي ديگر خود حاوي مضمون شكلدر كاربرد

ذكر سويي، چون: روش، شيوه، طرز، راه و رسم، قاعده و اسلوب ، معاني هم»سبك«

) برخي از لغت شناسان براين باورند كه: ١٨١٨،  ٢ج : ١٣٧١(معين، شده است. 

ج : ١٣٧٣هخدا، شامل دو موضوع است: فكر يا معني و صورت يا شكل (د» سبك«

هاي اروپايي و مأخوذ در زبان» style«را برابر » سبك«). برخي محققان ٣٢٠،  ١٢
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اند كه به ابزاري از جنس فلز يا چوب يا عاج در زبان يوناني دانسته» استيلوس«از 

 )١٨: ١٣٨١اند. (رك: بهار، كردهشده كه با آن روي الواح حكاكي مياطالق مي

)، در ٥٢٤،  ٢ج : ١٣٧١م زنده بودن، حاصل مصدر (معين،نيز به مفهو» زندگي«

 ١١ج : ١٣٧٣مقابل مرگ و ممات و صفتي است مقتضي حس و حركت (دهخدا، 

شود و ها مشخص مي)؛ حالت موجود زنده كه با رشد و نمو و پاسخ به محرك٩٨٢،

هاي شخص در طول زمان كند و مجموعه فعاليتجان جدا مياو را از اشياء بي

ص، نيز امكاناتي كه براي رفاه، آسايش و زنده ماندن فرد الزم است. مشخ

كه اين پژوهش به واكاوي سبك زندگي در ) نظر به اين٣٨٨٩، ٥ج : ١٣٨٢(انوري،

قرآن اهتمام دارد، ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه نگاه قرآن به موجود زنده 

باوران ين نگاه در انديشه قرآنها حتي عالمان متفاوت است و ابا نگاه ديگر انسان

كه در منظر قرآن، همه موجودات داراي حياتند و مسلمان رسوخ كرده؛ چه اين

چون حمد و تسبيح و ... كه در قرآن بدان تصريح شده نشانه اين حيات آثاري هم

چه از صفات حقيقي انسان تهي گردد و روح انعطاف است و در مقابل، انسان چنان

ود را از دست دهد ديگر از صفت حيات برخوردار نيست و بر او زنده پذير انساني خ

شود و چنين انساني به واسطه و بر صفات او زندگي (به مفهوم زنده بودن) اطالق نمي

   فقدان صفت زندگي (در منطق قرآن) قادر به اصالح زندگي خود نخواهد بود.

آيد ن به شمار ميسبك زندگي، يكي از مفاهيم كليدي در علوم اجتماعي نوي

كه در تحوالت مسايل اجتماعي و فرهنگي معاصر، جايگاه خاصي يافته است. مطابق 

- با يافته برخي پژوهشگران، امروزه سبك زندگي به معني: شيوة انجام چيزي به

دهندة تأكيد بر طرز نگرش خاص يا مشخصة دورة معيني خصوص راهي كه نشان

).  برخي محققان، سبك ٢٣٦: ٢٠٠٤ان انكارتا،  باشد، به كار گرفته شده است. (ام

اي بخش بر آن حاكم است و عرصهدانند كه اصلي انسجاممي زندگي را طيفي رفتاري
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از زندگي را تحت پوشش خود گرفته و در ميان گروهي از افراد جامعه مشاهده 

  ).٨٣: ١٣٨٢شود؛ گرچه ممكن است همه مردم آن را تشخيص ندهند. (فاضلي، مي

 ريفتار يافتةسامان يلگوهااي از اندگي مجموعهز سبكبراساس مطالب فوق، 

 مسائل متما برگيرد و مي سرچشمه فرهنگ يكهاي شارزو  هاوربا از كه ستا

آدمي را در  رفتاربه هستي و طرز  نوع نگرش آدمي و شودمي قطالاانسان  يستيز

  هد. دمي شكليگران را پيرامون او از جمله شيوة تعامل با د ارتباط با خود و

در عصر حاضر، سبك زندگي به مفهوم جديد آن در مغرب زمين با توجه به دور 

هاي معقول و معنوي، انسان معاصر را با ها از تعاليم الهي و زيباييشدن انسان

هاي عميق مواجه ساخته است. ماكس وبر، جزء هاي جدي و سرگردانيچالش

براي رهايي از حيرت و اضطراب زندگي در جهان شناساني است كه نخستين جامعه

معاصر، برگشت مجدد به دين يا تحمل وضعيت موجود را توصيه مي نمايد. (وبر، 

) مطابق ديدگاه او در جامعه مدرن، انسان، بدون سرپناه است؛ زيرا ٤١١: ١٣٨٤

عقالنيت مدرن، دين را از عرصه حيات بشر كنار نهاده و آن را به قلمروهاي 

، همانقالني رانده است ولي خود نتوانسته مشكالت بنيادي او را حل كند. (غيرع

١٨٠: ١٣٨٤(  

شناسي است. اين تعبير به ديگر تعبير بايسته واكاوي در اين بخش، زيبايي

ياء حاصل «، اسم فاعل مركب مرخم و »زيباشناس«معناي درك زيبايي، مركب از 

جميل است و زيبايي، به كيفيت  است. زيبا به معناي شايسته، نيكو و» مصدري

موجود زيبا اطالق شده و حاكي از نظم و هماهنگي همراه عظمت و پاكي است كه 

كند، انبساط پديد در شيء زيبا وجود داشته، تمايالت عالي انساني را تحريك مي

). در زبان قرآن كه متأثر از ١٣٦٧،  ٢ ج:١٣٧١آورده و امري نسبي است (معين، 

» حَسَن«و مفهوم خوب و نيكو با واژه » جميل«با واژه » زيبا«، مفهوم لغت عرب است
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» حُسن«و مفهوم خوبي با واژه » جمال«با كلمه » زيبايي«ذكر شده و بالطبع مفهوم 

و » تسويل«و » تبرج«،»جالل«، »بهاء«گردد؛ گرچه مصادري چون بيان مي

اند. كوتاه فهوم زيباييها داراي مفاهيمي مشابه، همسو يا مرتبط با ممشتقات آن

نظران كه زيبايي را به مفهوم سخن در باره مفهوم زيبايي در كالم برخي صاحب

اند، مشاهده مي شود؛ هاي مختلف يك مجموعه با كل آن دانستهتناسب قسمت

هاي گوناگون آن با هماهنگي خاصي بنا شده باشد (رك: شبيه عمارتي كه بخش

جه، زيبايي راستين در هر موجودي در صورتي ). با اين تو٥٥: ١٣٨١مطهري، 

كه در چه مرتبه وجودي است، به غايت شود كه آن موجود،  اعم از آنمالحظه مي

  . ٢هستي خويش رسيده باشد

كه رساننده معناي عرفي خود است داراي بار شناسي عالوه بر آنزيبايي

ه است كه به شناسي، گرايشي در فلسفكه زيبايياصطالحي نيز هست؛ چه اين

هاي هنري ارتباط دارد پردازد و با تفسير پديدهداوري طبيعت زيبايي مي

  .)١٣٣: ١٣٨٤(عبدالحميد، 

  

  در زبان قرآن شناسيزيبايي )٣

هايي نهاده خداوند برمبناي نيازهاي آدمي، در فطرت انسان، اميال و گرايش     

راهبري دروني دركنار ديگر چون اميال كه در وجود انسان هم تا با توجه به آن

كند و او را به كمال هستي خويش نايل كنند، عمل راهبراني كه او را هدايت مي

سازد. يكي از اين اميال فطري كه خداوند در انسان نهادينه و از آن در كتاب خود 

كه است و از اين روست كه تمامي تعاليم اسالم، به علت آن ييزيبابه  ياد كرده، ميل

 نيز شناختبه همين جهت  ي جمال مطلق نازل شده، سرشار از زيبايي است واز سو

تنها در اين صورت است و  يابداي ميالعادهفوقاهميت مذكور، هاي آموزهدر زيبايي 
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تواند به غرض نهايي آفرينش كه هدايت به سعادت حقيقي است، كه انسان مي

  دست يابد. 

، معنايي وجودي است و به چيزي، حَسَن حُسنورزان، برخي از انديشهطبق نظر 

شود كه ويژگي خاصي در آن مالحظه گردد كه آن شيء بايد داشته باشد. اطالق مي

) حُسن را براي آفرينش ٧(سجده/ » الّذي أّحسّنّ كُلُ شيءِ خلقه«از ديد ايشان آية: 

، كند؛ البته حسني كه الزمة خلقت است. هر جا آفرينش باشدهر چيزي اثبات مي

زيبايي نيز هست؛ لذا حسن، تناسب شيء زيبا با هدف مورد نظر براي آن شيء 

  ). ١٥ -١٠،  ٥ج : ١٤١٧است (رك: طباطبايي، 

هايي كه بين واژگان همسو وجود دارد و برخي كريم، صرف نظر از تفاوتدر قرآن

انديشان در حوزه لغت، همچون ابو هالل عسكري در كتاب فروق في اللغة از باريك

كنيم كه مستقيماً يا به طور غير به آن عنايت ورزيده اند، واژگاني را مالحظه مي

 شود؛ لذا در اين بخش به مواردي از آنمستقيم به مفاهيم زيباشناختي منتهي مي

  گردد: ها اشاره ميواژگان و كاربرد قرآني آن

گفتارها  موضوعات مادي و معنوي، رفتارها،كالم الهي براي توصيف زيبايي در: 

 ،هاافعال و پديده ؛)٣٢٣ـ٣٢١،  ٢ج  :١٣٧٤(مصطفوي، » حُسن«، و صفات قلبي

» زينت«، دنيا، لباس، مال، زنان و ايمان؛ )١٢٦، ١١ج : ١٤١٤(ابن منظور، » جمال«

- رستني؛ »حلية«، و اخروي زيورهاي دنيوي؛ )١٦٠ـ١٥٦، ٣ج  :١٤١٦(فيروز آبادي، 

به » زخرف«بسته، آذينهاي خانهفريبنده و سرسبزي زمين، سخن ؛ »بهجت«، ها

 »تسويل«برد. به كار مي )٢١٢: ١٣٧٥(راغب اصفهاني، درخشنده را زينت  مفهوم

به معناى  »حبك«؛ )٢٤٩: ١٣٧٥(راغب اصفهاني،  هابه معناي آراستن بدينيز 

و تبرج به  )٣٦٦ ، ١٨ج : ١٤١٧، يي(طباطبا حسن و زينت و نيز خلقت عادالنه

). گرچه واژگان ١١٥: ١٣٧٥مفهوم آشكار كردن زيبايي زنان است (راغب اصفهاني، 
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اند اما برخي از اين واژگان در قرآن كريم به فوق، مرتبط با مفاهيم زيباشناختي

مفهوم زيبايي غيرحقيقي كه الزم است از آن پرهيز داشت، اشاره دارند و چه بسا 

موارد به ظاهر زيبا كه باطني نازيبا دارند، با افعال نهي  آيات الهي، انسان را از آن

 »...الْجَهِلِيَّةِ االُولى تَبرُّجَ َتبرَّجْنَ وَ ال«... دارد. به طور نمونه در آية: برحذر مي

طور همان ؛شدن در برابر مردم است آشكاربه معناى » تبرج« ).٣٣(احزاب/

در  ).٣١٦و  ٣٠٩، ١٦ :ج١٤١٧، طباطبايي( است آشكارقلعه براى همه  برج كه

: بعد از جاهليت است نقل شدهالسالم) روايتى از امام صادق (عليه در تفسير قمى

اي آراسته ). تسويل نيز گرچه پوستههمو( ٣اول، جاهليت ديگرى نيز خواهد آمد

است و  ٥و شيطان ٤دارد ولي در حقيقت، امري است كه بنابر آيات الهي، كار نفس

  بايد از آن اجتناب كرد. 

اي است، بر اساس يك تقسيم بندي كلي، شامل مراتب چهارگانه مفهوم زيبايي

 -٢ به صورت نمودهايي در طبيعت است و ثباتي ندارد.  كهمحسوس  -١زيبايي: 

محسوس طبيعي مانند آزادي و علم محض كه اگر هم ثباتي داشته باشد، نسبي غير

هاي روحي ارزشي مانند عدالت، حكمت و ديگر وارستگيمعقول  -٣. ٦و محدود است

ها زيبايي همهفراتر از  آن،جمال ترين كمال را داراست و زيبايي مطلق كه عالي -٤

ابتدا مراتب  ،دمي در مسير كمالآ .)٢٤٧ و١٥٢-١٥١: ١٣٧٨(جعفري، . ٧است

 :١٣٧٤(خميني،  كندباالترين آن را طلب مي  ًبيند و طبعازيبايي را مينخستين 

در جهان، هزاران گونه ؛ زيرا . زيبايي، صرفاً مربوط به غريزه جنسي انسان نيست)٣٧

  ) ٥٢٨: ١٣٧٧زيبايي وجود دارد. (مطهري، 

در قرآن كريم، امور و مسايل گوناگون و متعددي زيبا، نيكو، خوب و امثال آن 

انسان در حوزه عقيده خداوند در اين باره به تغيير نگرش در خوانده شده كه طبعاً 

هاي محسوس يا عمل عنايت داشته است. برخي از اين موارد كه در حوزه زيبايي
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ها استفاده شده است، شوند و از واژگان مرتبط با مفهوم زيبايي در آنبندي ميطبقه

و الذي أَحسَن كُلَّ شيٍ «از اين قرارند: تأكيد بر حسن بخشيدن به تمامي مخلوقات: 

 »لَقَدْ خَلَقْنَا الِْإنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم«)، چگونگي خلقت انسان: ٧(سجده/  ...»خلقه 

ِإنَّا «. مزين ساختن آسمان: )٣تغابن/ ( »وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَُكمْ «... و  )٤ /(تين

جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ وَ لَقَدْ «و ) ٦(صافات/  »زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِيَنةٍ الْكَواكِب

وَ أَْنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَْوجٍ «... : انگيزهاي سرورروييدني. )١٦ /حجر( »زَيَّنَّاها ِللنَّاظِرِينَ

وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ « زيبايي نماي حركت چهارپايان: ).٥ (حج/ »بَهِيجٍ

وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ِلتَأْكُلُوا ِمنْهُ لَحْماً «) و زيبايي مرواريد: ٦ (نحل/ »حِينَ تَسْرَحُون

  . )١٤(نحل/  »طَرِيا وَ تَسْتَخْرِجُوا ِمنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ...

كند اما نبايد به شناخت گرچه قرآن كريم به درك زيبايي محسوس دعوت مي

ي محسوس بسنده كرد بلكه بايد آن را معبري براي هاو احياناً لذت مادي از زيبايي

رسيدن به زيبايي معقول و معنوي و شناخت جمال مطلق الهي قرار داد. منشأ توجه 

قرار دارد اما  بشروجود كه در  است جوييزيباالهي روح هاي محسوس نيز به زيبايي

بخشد و نميها، آدمي را در مسير قرب الهي اوج گونه زيباييصرف اهتمام به اين

  چه بسا مانع ارتقاي معنوي او نيز گردد.

هاي متعددي موضوعي كه در قرآن كريم به دليل جايگاه تربيتي آن در زمينه

هاي هاي معقول و معنوي است كه خاستگاه آن، ارزشمورد توجه قرار گرفته، زيبايي

دارند؛ شود. به نظر استاد مطهري برخي روي فعل، تكيه عالي اخالقي محسوب مي

گويند كه بعضي كارها دانند و مييعني زيبايي را صفتي كه در فعل وجود دارد، مي

ذاتاً زيبا هستند؛ مثالً صداقت، زيبايي خاصي دارد؛ چه براي گوينده و چه براي 

كشد و طبعاً انساني كه داراي چنين فعلي شنونده كه هر انساني را به سوي خود مي

هاي فضايل اخالقي در حوزه زيبايي) ٧٥٩: ١٣٧٧ري، شود. (مطهاست، زيبا هم مي
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برخي از اين موارد در قرآن كريم كه در حوزه  گيرند.معقول و معنوي قرار مي

و باالتر از آن، اين كه  ٨گيرند، عبارتند از: زيبايي ايمانهاي معقول جاي ميزيبايي

اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ وَ لكِنَّ ...«منشأ درك اين زيبايي نيز كار خداوند است: 

صبر . )٧ /(حجرات ...»زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ 

َو قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً « . زيبا سخن گفتن:)٥  /معارج( »َفاصْبِرْ صَبْرًا جَميالً : «٩جميل

وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ «و گفتن سخنان زيبا:  )٨٣ /بقره( »...

 ).٨٥ /(حجر »فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيل«...: ١١عفو زيبا .١٠)٥٣ /إسراء(»َينْزَغُ بَْينَُهْم...

  .)٠١ /(مزمل» ...وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً َجمِيالً «:  ١٢هجران زيبا

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ُترِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِيَنتَها «:  ١٣گسستن زيبا

  ).٢٨(احزاب/  »َفتَعالَيْنَ أَُمتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ َسراحاً جَمِيالً 

ر از هاي معنوي آن است كه قرآن كريم، سرشاترين مصداق در باب زيباييمهم

زيبايي در ابعاد مختلف، اعم از لفظ و معناست. خداوند در باب تأثير معنوي آيات 

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ َتلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُُهمْ «فرمايد: خويش مي

از لحاظ لفظي و معنوي  ). خداوند، نيكوترين سخن را٢٣(زمر/  ...»ذِكْرِ اللَّهِ  إِلى

دهد و هم ايجاد نازل كرده است؛ بنابراين هم تأثير باطني و دروني آن را تذكر مي

  ). ٧٣: ١٣٨٣دگرگوني در مخاطب را بيان مي كند (ايازي، 

به نظر استاد مطهري كسي كه فضايل اخالقي را از مقوله زيبايي بداند، براين 

داد. اگر زيبايي فضايل اخالقي درك شود،  باور است كه بايد حس زيبايي را پرورش

ذوق، مربوط به ؛ زيرا ديگر اعمال پليد انجام نمي شود. بايد ذوق افراد را پرورش داد

زيبايي است. بايد كاري كرد كه انسان، صرفاً زيبايي محسوس را زيبايي نداند بلكه 

  ) ٥٢٤: ١٣٧٧هاي معقول هم بگذارد. (رك: مطهري، پاي در عرصه زيبايي

رود، در مورد آنها به كار مي» حَسَن«كماالت انساني زيبا هستند؛ بنابراين لفظ 
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شود. اين در باره آنها استعمال مي» قبيح«رذايل اخالقي نيز زشت هستند و لفظ 

هاي يباييزيبايي و زشتي، معقول است و با زيبايي و زشتي محسوس تفاوت دارد. ز

شوند ولي زيبايي هاي محسوس، نسبي و متغيرند و به حسب افراد، گوناگون مي

معقول در همگان مشتركند؛ مثالً راستگويي يا پاكدامني كه از زيبايي باطني و 

شوند. معقول برخوردارند، براي همگان زيبا هستند و به لحاظ افراد، متحول نمي

  )٦٩-٦٨: ١٣٧٩(رك: غرويان، 

اين ؛ زيرا هاي معنوي مالحظة افزونتري شده استت الهي به زيباييدر آيا

نماي چون جهتها در راستاي هدف هدايتي قرآن كريم قرار دارند و همزيبايي

كنند. هر كدام از دقيقي، انسان را براي نيل به غرض نهايي آفرينش هدايت مي

وند، آثار لطيف فراواني رهاي معنوي كه اغلب جزء مكارم اخالقي به شمار ميزيبايي

يابي انسان به سعادت راستين در در زندگي انسان برجاي گذاشته و موجب دست

   .شوندهر دو سراي مي

  

   ندگيز سبكاصالح  شناسي در زيباييآثار  )٤

ترين يافته اين توان از آن به مهمترين بخش سخن كه مياكنون به تبيين اصلي

يعني رابطه مستقيم ميان شناخت زيبايي و -پژوهش و امر مورد تأكيد آن ياد كرد 

چه كه آدمي به عنوان امر زيبا تلقي احساس آن و تطبيق زندگي و سبك آن با آن

پردازيم. يكي از بزرگترين مشكالتي كه انسان با آن روبروست، عدم مي  -كرده است

ها و نداشتن سبك صحيح خويش به ويژه با ديگر انسان تعامل صحيح با پيرامون

هاي اجتماعي به دنبال ويژه در حوزهزندگي است كه پيامدهاي ناخوشايندي را به

دارد. با توجه به آيات الهي، برپايه فطرت خدايي در وجود انسان، شناخت و كاربرد 

بك زندگي و هاي معنوي، نقش مهمي را در اصالح سخصوص زيباييها بهزيبايي
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  كند. ايجاد آرامش در زندگي دنيوي و نيل به سعادت اخروي ايفا مي

 هاي معنوي در اصالح سبك زندگي، ايجاد ارتباط صحيحترين نقش زيباييمهم

ترين آن يعني خانواده تا بزرگترين آن يعني جامعه ميان افراد جامعه از كوچك

خويش ساخته،  نشأ تفكر و عملكردهاي اخالقي را مزيبايي ني كهنساجهاني است. ا

هاي خواستهبر  انساني را مقاصد واالي بلكه نميكندعمل  نفساني اميال اساس بر

داشته و با افراد جامعه اعم از خانواده و دوستان ارتباطي شايسته برقرار خود مقدم 

كند و به اين ترتيب، هم خود در آرامش قلبي به سر مي برد و هم موجب مي

ها جا كه صفات حميده، مورد وفاق تمام انسانشود.  از آنخشي ديگران ميبآرامش

هاي مختلف فكري و رفتاري است و به طور كلي به دليل وجود داشتن حسن با گونه

ها اين صفات، مورد قبول اي از افعال و خصلتها در پارهو جمال مورد پذيرش امت

كنيم تمامي بشريت جز اهده ميايشان قرار گرفته است و اين چنين است كه مش

آن دسته از كساني كه روحيه شقاوت بر ايشان غلبه كرده و سياه دلي آنان موجب 

هايي اقبال كرده و از اضداد اين صفات، ها شده، به چنين زيبايينديدن زيبايي

گريزانند. براي چنين حالتي جز درك زيبايي در اين امور و تطبيق زندگي شخصي 

توان يافت. صفاتي از قبيل صدق، عفاف، حلم، وقار د با آن دليلي نميو اجتماعي خو

توان از صفات جميلي يافت كه آدميان همواره به دنبال  مزين كردن و عفو را مي

توان به عفو به ها هستند. در اين رابطه ميشخصيت فردي و جمعي خود با آن

داراي فطرت سليم يافته است، مثال زد. چنين  هايي كه انسانعنوان يكي از زيبايي

بندد و  آن انساني به دليل درك زيبايي در گذشت، آن را در زندگي خود به كار مي

سازد. او عذر ديگران را در ارتكاب خطا مي پذيرد؛ زيرا درك را از اين حيث زيبا مي

اعمال شايسته مردمان را به كند كه عفو زيباست. عالوه بر اين، چنين انساني مي

ش عامل به زيبايي و معروف است. قرآن كريم، درباره تعامل دعوت مي كند و خود
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خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ «: فرمايدصحيح با ديگران با عنايت به خصلت عفو چنين توصيه مي

كه عفو با مفهوم فراگيرش )؛ چه اين١٩٩(اعراف/  »بِاْلعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِين

ترين زيبايي را به هاي مختلف زندگي، جامعهاي مختلف آن در عرصهاز حيث گونه

  رساند.منصه ظهور مي

توان ديگر نقشي كه براي شناخت زيبايي و تأثير آن در اصالح شيوه زندگي مي

ريزي فضيلت ايثار در جامعه است. كساني كه بر اساس به آن اشاره داشت، پي

ها نمود يابند و مكارم اخالق در آنز لحاظ اخالقي رشد ميكنند، اها عمل ميزيبايي

هاي معنوي در ارتباط تنگاتنگ قرار بارزي دارد؛ لذا سبك زندگي آنان با زيبايي

 كند،ي اخالقي كه آثار فراواني در ارتقاي روابط ايجاد ميهايباييجمله ز دارد. از

به عبارت ست. يش اخو يبر نيازها انيگرد زهاينيا فضيلت ايثار و مقدم داشتن

پوشي كند و نياز ديگران اي دارد از آن چشمديگر، انسان در حالي كه خود، خواسته

). در چنين ٨(انسان/  »حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«را دريابد: 

ني، احساس تنهايي، يابد و در مواقع بحراشرايطي، مودت در اجتماع گسترش مي

هاي رود و انگيزة تالش در انسانگيرد. اميد به آينده از دست نميآدمي را در برنمي

  شود. ناتوان نابود نمي

تمام دستورات الهي در قرآن كريم، اعم از آن كه به معروفي امر نموده يا از 

زندگي منكري برحذر داشته، به طور مستقيم يا غير مستقيم در جهت اصالح شيوة 

مَنْ «فرمايد: آدمي و نيل او به سعادت دنيوي و اخروي است. خداوند سبحان مي

). عالمه ٩٧(نحل/  »هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ ُأنْثَى وَ

يمان طباطبايي، حيات طيبه را نوعي حيات جديد و خاص آناني مي داند كه اهل ا

  ). ٤٩٠،  ١٢ ج :١٤١٧دهند (طباطبايي، بوده و عمل صالح انجام مي

كه به حيات طيبه منتهي  گيزند سبكي از ين اصولترمهمبرپاية آيات الهي، 
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 گي، زند؛ اين امراعتقاد به خدا -الف :گيرنددر سه مقوله مورد بحث قرار مي ،شودمي

كه خدا را از رگ  ي. فردددهميخداوند سوق  يتكسب رضا يرا به سو انساني

به  توجه. كندنمي يعرا ضا كسي) حق ١٦ /(قبيند، مي تريكنزد يشگردن به خو

را در برابر فرد  كه گذاردمي يبر جاانسان  گيبر زند فراواني خداوند، آثار مثبت

؛ اعتقاد به نبوت -)؛ ب٥٦٢،  ٢ج : ١٣٨٨(جوادي آملي،  رساندمي ها ياريناهمواري

اصالح در نقش اساسي  ،آنان از يريمعصوم (ع) و الگوپذ پيشوايان تعاليمتوجه به 

را متوجه اهداف  معاد؛ اين موضوع نيز افراداعتقاد به  -كند؛ جايفا مي گيزندسبك 

مواجهه فرد را در  ي اجتماع شده واعضا ندپيوموجب  و كندمي در زندگي داريپا

بندي به اصول ). پاي٢٢،  ٤ج : ١٣٨٨بخشد (جوادي آملي، مي مشكالت آرامشبا 

شريعت اسالم و عمل بر اساس آن، كسي را كه اهل ايمان و عمل صالح است، با 

  كند كه در قرآن كريم، از آن به حيات طيبه تعبير شده است. حياتي جديد زنده مي

 را ندگيز اي ازشيوه آدمي، خداوند به كه ستا ينا آن كريم،قراز نزول  فهد

يافت؛ لذا همة  ستد بختي در هر دو عالمنيك به انميتو آن به عمل با كهزد بيامو

- آيات قرآن در يك مجموعه معنايي كامالً مرتبط با هم، چنين امري را يادآور مي

وَابْتَِغ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرََة وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ « :فرمايدشود. قرآن كريم مي

أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ الَلّهُ إِلَيْكَ وَلَا َتبْغِ الْفَسَادَ ِفي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وَ الدُّنْيَا

). تنها با توجه به مواردي كه در اين آيه شريفه مالحظه ٧٧(قصص/  »الْمُفْسِدِينَ

به زيباترين شيوه اصالح خواهد شد. با نظرداشت آية مذكور،  ندگيز سبكشود، مي

 نسبترضايت خداوند، احسان كردن  راه درها نعمت از دهستفابودن، ا آخرت فكر به

نكردن از موارد مهمي است كه زندگي را در مسير صحيح قرار  دفسا و انيگرد به

 ندگيهاي اخالقي را سرلوحه زمي دهد. بر پاية آيات قرآن كريم، كساني كه زيبايي

 از منديهرهب -شوند؛ نظير: الفبرخوردار ميدهند، از آثار واالي آن خويش قرار مي
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 ،هدد شگستر زندگي خويش در ميزاني كه زيبايي را هربه  آدمي: پاداش الهي

برجاي  يابد و نوع تفكر و كردارش نيز آثار زيبايي در اجتماعدر او عمق مي هايباييز

لَّذِينَ أَحْسَنُوا وَ يَجْزِيَ ا«...: گرددمند مي؛ لذا از پاداش الهي بهرهشتاگذ هداخو

اند، به ثوابي حسني يا به دهكر طاعتا كهرا  كساني)؛ خداوند، ٣١(نجم/  »بِالْحُسْنَى

زندگي زيباي  -). ب٣٦،  ١٩ ج :١٤١٧خود حسني پاداش دهد (رك: طباطبايي، 

ميان ديگر آثار كاربرد زيبايي در جهت اصالح شيوة زندگي، آن  وي و اخروي: ازنيد

زيبايي نصيب چنين انساني خواهد  ندگيز ايت الهي،هد پرتو در ياند است كه در

و به سعادت اخروي نيز  )٣٠ (نحل/ ١٤»لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ِفي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَة« :شد

كه  است كسانى براي آن مراد از آن وعدهنايل خواهد شد. به نظر عالمه طباطبايي، 

توان پاداشى دارند كه نمى ،اين گونه اشخاص. حسنه هستندهمواره مالزم اعمال 

ها: محبت و مودت در دل -). ج٣٧٤،  ١٧ج : ١٤١٧(طباطبايي،  كرد وصفآن را 

). گزينش ٩٦ (مريم/ »إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدا«

و » ودّ«داوند و انجام عمل صالح است. زيبايي در انديشه و كردار، همان ايمان به خ

جميلى از ناحيه خداى  ةوعد ،در اين آيه شريفهو  به معناى محبت است» مودت«

كنند، مودتى تعالى آمده كه به زودى براى كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى

  .)١٥٤،  ١٤ج : ١٤١٧(رك: طباطبايي،  ها قرار مى دهددر دل
  گيرينتيجه )٥

هاي معقول، شاخصي اصولي براي شناسايي و انتخاب به خصوص زيبايي زيبايي،

 ترين روش زندگي است. قرآن كريم، عالوه برآن كه به زيبايي محسوس عنايتعالي

به حكم آن كه هويت انسان در جنبه روحي و ي داشته به زيبايي معقول و معنو

كه  هدف آفرينشجهت در را زيبايي و مراتب  داردتوجه ويژه معنوي اوست، 
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هاي دنيوي از زينتكه حتي خواهد ميانسان از كرده و  بياناست،  خداوند عبوديت

  . بهره جويدرشد و هدايت خويش  به منظور

ترين كه هدف آرماني انسان بر اساس فطرت الهي، نيل به عالينظر به اين -١

هويت بخشي شكل زيبايي يعني كمال مطلق است، شناخت زيبايي، آثار فراواني در

انسان،  ندگيز سبكگذارد. از آنجاكه به انسان و اصالح سبك زندگي او به جاي مي

كند، بايد با شناخت مبنايي از اين امر به تحقق ريزي ميهستي پي در سرنوشت او را

   همت گمارد.نساني ا زمينة حيات سبك و روشي زيبا در

كه در امور گوناگون زندگي كند خداوند در قرآن كريم  به انسان توصيه مي -٢

 ،مراتب گوناگون خوددر را زيبايي الزم است زيباترين شيوه را برگزيند؛ لذا به او 

نخستين جلوه ابتدا  ،دميآموزد. آو مطلق مي معقولشامل: محسوس، غيرمحسوس، 

 سپسبيند مي كه اصوالً در زيبايي هاي مادي خالصه مي شود، زيبايي راهاي 

را  هستي زيبايي و كمالاالترين و طلب خويش،اجو و كمالبراساس فطرت زيب

، نظير: وجود محسوس هايبه زيباييگرچه  كريم، قرآنآيات در خواهان مي گردد. 

هاي معقول، نظير: زيبايي معنوي ، بر زيبايياشاره شده زيبايي در خلق هر موجودي

  ايمان تأكيد شده است. 

سبك زندگي انسان زيبايي هاي معقول و معنوي، اصلي ترين نقش را در اصالح  

آدمي ميان  كه سرانجام آن دست يابي به حيات طيبه شامل: ايجاد ارتباط صحيح

؛ سبكي به دور از كندايفا ميريزي خصوصيت ايثار، افراد گوناگون در جامعه، و پي

اصول  نيترمهمدهند. لح انجام ميپليدي و خاص كساني كه ايمان دارند و عمل صا

در سه مقوله كه همان اصول   يسبك زندگبراي  مورد تأييد قرآن كريم اصالح

 نبوتوند به مثابه جمال مطلق، خداشود: اعتقاد به خالصه ميشريعت اسالم است، 

در آن جمال  كهمعاد به عنوان زيباترين تجلي جمال در حد انساني و اعتقاد به 
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آدمي را به محقق ساختن امور زيبا براي فرداي پايدار  شود وه ميحقيقي مشاهد

  خود ترغيب مي كند

  هانوشتپي
در جهان غرب و نيز با عنوان » life Style«آثار فراواني با محتواي ســبك زندگي  -١

سلوب الحياة«و » نمط الحياة« شده كه به جهت كثرت » ا شته  در جهان عرب نگا
نگارندگان آن كه عمدتاً بر پاية فرهنگ غربي مطرح شده و نيز ها و مباني فكري آن

اين كه اين آثار از مســألة اصــلي اين نگاشــته كه نقش شــناخت زيبايي در اصــالح 
  شود.نظر ميها صرفسبك زندگي است، به دور هستند، از معرفي آن

چه بســا نســبت بين حســن و جمال كه مهم ترين واژگان مفيد مفهومي شــبيه به  -٢
سبت به جمال دارد بدين ترتيب كه زيب صيتي ن صو سن خ شد كه ح ايي اند، اين با

هر شي ء حسن در نظر پي برنده به حسن آن داراي جمال است اما هر شيء داراي 
ـــت اما ديگر واژگان مرتبط همچون زينت،  جمال لزوماً از حســـن برخوردار نيس

ــيء جميل ي ــن عارض مي زخرف، حبك، بهجت و ... غالباً به زينتي كه بر ش ا حس
شه  ساً دروغين و بدون ري سا سان كه پاره اي از زينت ها ا شود، اطالق مي گرددآن

 است كه واژگاني چون تسويل به اين زيباسازي هاي غير راستين نظر دارند.
ساختن زيبايي زنان در معرض عموم،  -٣ ستظاهر  شت و نازيبا خداوند ؛ زيرا امري ز

ند. عالمه طباطبايي مي(اولي) مي اين امر را رفتاري مربوط به جاهليت فرمايد: دا
ستفاده كردهنكته ،اين روايت شريفه ا  ١٦: ج ١٤١٧(طباطبايي،  اى لطيف را از آيه 

ـــر جاهليت ديگري خواهد آمد كه اين٣١٦،  گونه امور در آن دوره نيز )، يعني عص
  شود.انجام مي

سف (ع) پيراهن وى را با خون دروغي -۴ ن بياوردند، يعقوب (ع) هنگامي كه برادران يو
كُمْ أَمْراً...«... فرمود:  وَّلَتْ لَُكمْ أَنْفُســُ ). ســامري نيز تحت تأثير ١٨ (يوســف/ »بَْل ســَ

سي(ع) را به گمراهي افكند:  ساني خويش، قوم مو سويالت نف َسوَّلَتْ «... ت وَ َكذلِكَ 
  ).٩٦ طه/( »لِي نَفْسِي

گردند، در را كه بعد از هدايت به كفر برمى ، عمل كسانىشيطاناز نظر قرآن كريم،  -۵
َأدْبارِِهمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الُْهدَى  إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى«نظرشـان آراسـته اسـت: 

  ).٢٥ محمد/(» الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَُهمْ...
سوس طبيعي، مانع از -۶ سوس و غيرمح برقرار  براي اكثر مردم، تأثير زيبايي هاي مح
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  )١٥٢ :١٣٧٨(جعفري،  ساختن ارتباط فكري با حقايق هستي مي گردد.
مال مطلق و لم يزل و  -٧ ها؛ يعني ج ـــي و فوق آن هاي معقول و ارزش بايي  فقط زي

  )١٥٢ :١٣٧٨(جعفري، اليزالي، ثابت و پايدارند. 
شده كه از ايمان برخوردار يكي از مهم -٨ شدن دلي ذكر  سته  ترين خواص ايمان، آرا

 ).٣٠٥: ١٣٧٨(جعفري، است 
شكالي در مسايل مهم حيات  -٩ ست، به صورتي كه ا سامان نفس ا صبر، حفظ قوام و 

ست ندهد. (طباطبايي،  سان، تدبير امور خويش را از د شود و ان :   ١٤١٧فرد ايجاد ن
 .)١٠٨-١٠٧، ١١ج 

هاي آدمي براي آن كه هم زيبا سخن بگويد و هم كالم زيبا به كار ببرد، بايد نشانه -١٠
ست  سخني زيبا سد تا از آن پيروي كرده و در گفتار خود به كار بندد.  شنا آن را ب

از اين كه به عاقبت پليد و زشت منتهي و  شود، شاخصة اصلي آن محسوب ادب كه
 ).١١٥،  ١:  ج ١٤١٧، يي(طباطبا باشدبه دور گردد، 

اهل هاي زيبايي معنوي اســـت. فرهنگ قرآن و عفو و گذشـــت نيز از جمله نمونه -١١
ست. البته عفوي زيبا كه بدون منت شتن و با بيت(ع)، فرهنگ گذشت و صفح ا گذا

بر انتقام بوده و موجب سركشي خطاكاران نشود. چنين عفوي، تربيتي  وجود قدرت
  .)٣٠١: ١٣٧٨انگيزد (جعفري، جويي را برميبردارد كه زيباييسازنده در

ــت كه از برخي امور، دوري يا -١٢ بعضــي افراد را ترك كرد؛ اين امر  گاهي نيز الزم اس
ـــتي به ـــود تا نه تنها عواقب زش جاي نگذارد بلكه آثار نيز بايد به زيبايي انجام ش

ــد. قرآن كريم، پيامبر(ص) را به هجر زيبا در مقام مقابله با  ــته باش نيكويي هم داش
ــمنان امر مي ــوي انكار دش كند؛ گرچه اين هجران نبايد به معني قطع دعوت به س

 ). ١٨١،  ٢٥: ج ١٣٧٤باشد (مكارم شيرازي ،  خدا

ساس زيبايي در تمام ابعاد زندگي امر  -١٣ سته و برا شاي سان را به رفتار  قرآن كريم، ان
ايجاد شــرايط نامطلوبي كه به گســســتن پيوند  نمايد؛ به طور نمونه در صــورتمي

شود، تأكيد مي صورتي زيبازوجيت منجر  ستن نيز به  س انجام  كند كه حتي اين گ
هاي بحراني الزم اســت شــود؛ لذا نه تنها در شــرايط عادي زندگي بلكه در موقعيت

 تري ايجاد نشود.براساس زيبايي عمل كرد تا وضعيت نامطلوب
آن است كه مراد از آن اعم از  ،حسنه را مطلق آورده و ظاهر اين اطالق ،در اين آيه

صيب مؤمن شود، از قبيل طيب نفس، ن نيكوكار مى احسنه آخرت و دنياست كه ن
ــالمت روح و محفوظ بودن جان ــت، مانند ها از آنچه دلس هاى كفار بدان مبتال اس
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تشــويش خاطر، پريشــانى قلب ، تنگى ســينه ، خضــوع در برابر اســباب ظاهرى و 
سى كه در گرفتاري شتن ك شود و از او يارى بگيرد و ندا هاى روزگار به او پناهنده 

شد و در هنگام پيش آمدن حوا شته با سنهدث ناگوار به او تكيه دا نيز  در آخرت ح
  .)٣٧٤،  ١٧: ج ١٤١٧(طباطبايي،  سعادت جاودان و نعيم مقيم است
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Recognizing beauty and its effects on lifestyle modification       

)Emphasizing on the verses of the Holy Quran( 
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Abstract 

A common topic in religious sources is the recognition and application of 
beauty in life. The desire for beauty and the intellect’s order for beautifying 
oneself and one’s life are intrinsic. The Holy Qur'an also acquaints people 
with beauties and guides them to create them in their lives. The Holy Qur'an 
teaches man the levels of beauty, which include tangible, intangible, sensible, 
and ultimately absolute beauty- which is specific to God's beauty- and asks 
him to use rational and spiritual beauties to achieve the desired perfection, 
based on his natural tendency to beauty. On the other hand, there is a need for 
being deeply aware of the correct lifestyle, since one’s lifestyle has lots of 
effects on him and because he must correct it to achieve perfection and 
happiness. The study of (Islamic) religious texts teaches us that only through 
learning about and employing  reasonable beauties one can improve one’s 
spiritual lifestyle in various dimensions, especially in establishing proper 
communication between different people in the society and also especially in 
cultivating the spirit of self-sacrifice. The lifestyle based on moral beauty, 
which is described in the Holy Qur'an as "Hayat tayeba”(i.e. a pure and 
beautiful life), is reserved for those who believe in God and do righteous 
deeds. 
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