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مقدمه
مسألةزیباییوبهتعبیرقدما»ُحسن«یا»جمال«،
ازجملهمباحثمهمیاستکهدرپژوهشهایحوزۀ
از شماری است. نزاع محل بیش و کم اسالمی، هنر
یا اسالمی« »زیباشناسی که معتقدند دانشوران
»جمالشناسیاسالمی«یاهرنوعمعرفتهنریاسالمی
اصوالًوجودنداردونمیتوانازآموزههایاسالموآرای
متفكرینمسلماناننوعینظریهدربابجمالشناسی
استخراجکرد.1ازسویدیگربرخیچوناولیورلیمن
از ندارد« اسالمیوجود »زیباشناسی راکه گزاره این
اشتباهاترایجدرمطالعةهنرومعماریاسالمیدانسته
مؤثر رویكرد این تقویت در که افرادی از انتقاد به و
نیز برخی )لیمن،25-23:1393(. بودهاند،میپردازد
دیگر تعبیر به یا جمالشناختی تفكر نوعی وجود
»معرفتهنری«دراسالمرا،مشروطبهبازاندیشیدر
مفهومدینوهنر،مسلّممیدانند)پازوکی،14:1395(.
درمیدانتحقیقدراینحوزه،منابعمكتوبدرجه
ازاهمیتیویژهبرخورداراستوچندیاستکه اول
توجهبهاینمنابعبیشازپیشدرکارمحققانبهچشم
رویكرد این با پژوهشها نخستین جمله از میخورد.
اتینگهاوزن،2 چون افرادی تحقیقهای به میتوان
عبدالحمیدصبره،3اولگگرابار4وگلرونجیباوغلواشاره
کرد.مورداخیررامیتوانصاحبیكیازمبسوطترین
در نجیباوغلو آورد. شمار به حوزه این در تحقیقات
فصلیازکتابهندسهوتزییندرمعماریاسالمیبه
مسلمان متفكران جمالشناختی نظریههای موضوع
میپردازدوبااستنادبهمتونمختلف،میکوشدتاکمو
به مسلمانان جمالشناختی سالیق از تصویری بیش
آرای به اشاره ضمن نجیباوغلو دهد. دست
جمالشناختیافرادیچوناخوانالصفا،ابنهیثم،ابن
سینا،غزالی،ابنخلدون،جاللالدیندوانیودیگران،بر
بر نوافالطونیفیض نظریة و نوافالطونی تأثیرحكمت
با )همان:255(. میکند تأکید اسالمی جمالشناسی
آنچه که است معترف خود نجیباوغلو حال این
سالیق دربارۀ پراکندهای اطالعات برگزیدهاست،
جمالشناسانهرایجبهدستمیدهدوتوجهیبهتأثیر
تزیینکاران بناهاو برسازندگان ایننظریات مستقیم

به برخی نحیباوغلو کتاب پیرو .)254 )همان: ندارد
تحقیقهایمتمرکزتردرحوزۀجمالشناسیمبتنیبر
دوریس جمله از پرداختهاند. اسالمی نوشتاری منابع
برنسدرکتابزیباییدرفرهنگعربی5تحقیقیمفصل
درجمالشناسیازمنظرمتونعربیدارد.تحقیقدر
والری نوشتة اسالم«6 و »زیبایی نیز دیگر توجه خور
گونزالساست.درایندوکتابنویسندگانبهبررسی
مقولةزیباییدرنوشتههایبسیاریازمتفكرانمسلمان
سینا ابن و رشد ابن حزم، ابن ابنهیثم، قبیل از
که برشمرد میتوان هم دیگری مطالعات پرداختهاند.
متونحكمت همچون مشخصی حوزههای به محدود
نظریویامتونکالموتصوفبودهاند،امادراینمیان
در جمالشناختی آرای آن تمرکز نقطة که تحقیقی
باشد، آن به مربوط رسالههای و عملی حكمت حوزۀ

کمتربهچشممیخورد.
غالبپژوهشهاییادشدهمحدودبهبیانمقدمات
نظریاستوبهندرتبهکیفیتربطاینمقدماتبا
عملصنعتگرانپرداختهشدهاست.امابهسببارتباط
ماهویحكمتعملیبا»عمل«انسان،اینحوزهازتفكر
اسالمی تازهدرمطالعةجمالشناسی بابهایی میتواند
متون پایة بر آمد، خواهد ادامه در که چنان بگشاید.
به مربوط نظری مباحث میتوان هم عملی، حكمت
جمالشناسیراپیگرفتوهمنحوۀظهوراینمباحث
درمرتبةعملوصناعتانسانراتوضیحداد.دراین
تحقیقبااتكایبرروشتحلیلمحتوایکیفیبهبررسی
عملی حكمت رسالههای میان از برگزیده متن چهار

پرداختهخواهدشد.

اخالق فلسفی یا حکمت عملی
برخیازدانشوران،اخالقاسالمیراذیلدودستة
فلسفی. اخالق و دینی اخالق میکنند: بررسی کلی
متون یا و وحدیث قرآن پایة بر عموماً دینی اخالق
فلسفی اخالق اما است. بناشده تصوف و کالم حوزۀ
گونهایازاخالقاستکهحكمایمسلمانآنرابرپایة
به یونانی بهشیوۀفالسفة استداللعقلیومنطقیو
ویژهارسطوترویجکردهاند.البتهبرخْیمیراثحكمت
فرزانگانایرانباستانراهمدراینحوزهمؤثردانستهاند
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حكمای نزد اخالق گونه این .)201 :1367 )اعوانی،
مسلمانبه»حكمتعملی«معروفاست.حكمتعملی
درکنارحكمتنظریدوشعبةاصلیحكمتیافلسفه
از حوزه این بررسی آنچه اما است. بوده گذشته در
حكمترا،ازمنظرهنروزیبایی،واجداهمیتمیسازد،
خواجه است. انسان صناعت و عمل با آن ارتباط
در فارسی تألیِف مهمترین صاحب طوسی نصیرالدین
حكمتعملییعنیاخالقناصری،درتعریفاینشعبه
ازحكمتمینویسد:»واماحكمتعملیوآندانستن
مصالححرکاتارادیوافعالصناعینوعانسانیبودبر
وجهیکهمؤدیبودبهنظاماحوالمعادومعاشایشان
آن« بسوی متوجهاند که بكمالی رسیدن مقتضی و
)خواجهنصیرالدینطوسی،9:1349(.روشناستکه
دراینتعریف»مصالححرکاتارادایوافعالصناعی
انسان«موضوعاصلیحكمتعملیاست.میدانیمکه
مقولة ذیل گذشتگان نزد مینامیم، هنر امروز آنچه
»صناعت«شناختهمیشدهاستولذامیتوانهنررابه
مثابهنوعیاز»افعالصناعی«،ذیلاینتعریفدرنظر

آورد.7
چنانكهمیدانیممتونمربوطبهحكمتعملیدر
ازترجمةرسالههای تاریختفكراسالمیمتعددند.بعد
به مسلمان حكمای حوزه، این در ارسطو و افالطون
پیگیریوتكمیلآنبرآمدند.مثاًلکندی)م261ق(از
نخستینفالسفةمسلماناستکهدراینحوزهبحث
کردهاستوپسازاونیزفارابیوابنسیناهرکدامدر
خاللتألیفاتشانبهموضوعحكمتعملیپرداختهاند.8
آن از حوزه این در منّقح و جامع کتاب نخستین اما
)متوفی رازی ِمسكَویْه ابوعلی ایرانی، مسلمان حكیم
با کتابی در را پیشینیانخود آرای که است 421ق(
کرده مجموع االعراق تطهیر و االخالق تهذیب عنوان
حوزۀ در کتاب مؤثرترین برخی را کتاب این است.
حكمتعملیدانستهاند)حلبی،29:1381(،بهطوری
کهتقریباًهمةتألیفاتپسازاودراینحوزهاقتباسی
ازاینکتاباست.غالبدانشوراناینکتابرامتأثراز
نیكوماخوسی9 اخالق کتاب در ارسطو آموزههای
میدانند.البتهمسكویهکوشیدهاستتااخالقفلسفیرا
کموبیشباشریعتجمعکندوهمینسببشدهتا

نویسندگانکتباخالقدینیهمازاوبیتأثیرنباشند.
کتاب به نسبت غزالی ابوحامد اقبال از برخی مثاًل
مسكویهواقتباسازآرایاودرتألیفاحیاءعلومالدین

سخنگفتهاند)حلبی،31:1381(.
بهفاصلةدوقرنپسازمسكویه،خواجهنصیرالدین
طوسی)م653ق(باتألیفاخالقناصرینقطةعطفی
درتاریخحكمتعملیرقممیزند.کتاباخالقناصری
زبان به عملی حكمت باب در کتاب مهمترین شاید
فارسیاستوچنانکهخودخواجهنصیردرآغازکتاب
مینویسد،غرضاوترجمةکتابمسكویهبهزبانپارسی
ونیزافزودندوبخش»تدبیرمنزل«و»سیاستُمُدن«
نصیرالدینطوسی،1349: )خواجه است کتاب آن بر
4-5(.خواجهنصیردرکتابخودبسیاریازمباحثرا
عیناًازمسكویهاقتباسکردهاستودرعینحالخود

نیزمطالبمهمیبدانافزودهاست.
)م دوانی محمد جاللالدین بعد، قرن دو نزدیک
کتاب تیموری، عصر اواخر برجستة حكیم 908ق(،
اخالقجاللیراتألیفمیکندکهبهشدتتحتتأثیر
بر تحشیه نوعی را آن میتوان و بوده ناصری اخالق
اخالقناصریدانست.بااینحالجاللالدیندوانی،به
ویژهدرموضوعجمالشناسیوصناعتکهمنظورنظر
اینتحقیقاست،نكاتبدیعیبرآرایپیشینیانخود
افزودهکهگامیمهمدرقوامحكمتعملیومباحث
جمالشناختیاینحوزهبهشمارمیرود.ضمناًدوانی
است داشته وصوفیانههم اشراقی تمایالت کهظاهراً
)صدیقی،420:1367(،درهمسوکردنمباحِثغالباً
عقلیاخالقناصریباآیاتوروایاتدینیونیزحكمت

اشراقیتالشبسیارکردهاست.
مهم کتاب دوانی جاللالدین از پس قرن سه اما
دیگریبهنامجامعالسعاداتبهقلمماّلمهدینراقی)م
1209ق(ازعلمایبنامعصرفتحعلیشاهقاجارتألیف
میشودکهکاماًلمتأثرازاسلوبکتبپیشازخوددر
حوزۀحكمتعملیاست.مالمهدینراقیدراینکتاب
ازدوبخشتدبیرمنزلوسیاستمدنسخنینمیگوید
وتنهابهبخشنخست،یعنیتهذیباخالقمیپردازد
فلسفی اخالق کتب از هم وی .)25 :1390 )نراقی،
ازکتب وهم اخالقجاللی و ناصری اخالق همچون
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اخالقدینیهمچوناحیاءعلومالدینبهرهبردهاست.
شایدبتوانگفتامتزاجاخالقعقلیبااخالقدینیدر

اینکتاببیشازکتبپیشازآناست.
تألیف چهار میتوان فوق توضیحات به عنایت با
مذکوررابهمثابهنمایندگانیازچهارعصرمتفاوتدر
تاریختفكراسالمیبهشمارآوردوسیرتكوینوتكامل
حكمتعملیوامتزاجتدریجیآنباتعالیمدینیرادر
آنهارصدکرد.صدالبتهکهکتبمتعددیدراینحوزه
ودرفاصلةزمانیمیاناینچهارکتابتألیفشدهاست،
پیوستگی و متون این جامعیت سبب به حال این با
مطالبآنهاوالبتهاستعدادیکهبرایتحقیقدرحوزۀ
جمالشناسیدارند،تحقیقحاضربههمینچهارکتاب
به تقدمزمانی، ترتیب به ادامه محدودشدهاست.در

طرحبحثوبسطآندرمنابعمذکورمیپردازیم.

تهذیب االخالق و تطهیر االعراق 
وتطهیر االخالق تهذیب آنچهساختارکلیکتاب
و سهگانه نفوس موضوع است، استوار بدان االعراق
نفوس این از یک هر در اعتدال از که است فضائلی
اخالق مبادی به که کتاب آغاز در میشود. حاصل
اختصاصدارد،مسكویهبهتعریفخیروشروحقیقت

سعادتانسانمیپردازد:
پسخیراتعبارتازاموریاستکهبرایانسانبهاراده
وسعیاودراموریکهانسانبرایآنهاپدیدآمدهوبرای
خاطرآنهاآفریدهشده،حاصلمیآیند؛حالآنكهشرور
یاسعیو اراده به اینخیرات از را او اموریاستکه
کسالتوانصرافاوبازمیدارند)ابنمسكویه،1381:

.)62
فعل دادن انجام در را موجودی هر کمال سپس
او نگاه از انسانها برترین و میداند موجود آن خاّص
خود به خاص افعال دادن انجام بر که است »کسی
قادرترباشد«)همان:63(.درجاییدیگرکمالانسانرا
ِعلم تفسیمکردهکهکمال بهدوساحتعلموعمل
عبارتازاشتیاقبهکسبمعارفورسیدنبهیقینو
مقصود مسكویه که عمل کمال اما است. الهی علم
کتابشراهمینکمالمیداند»کمالاخالقیاستو
افعالخاصبهآنقّوه آغازوریشةآنآرایشقویو

قوۀ سه دارای را آدمی مسكویه .)92 )همان: است«
متباینبهنامهایناطقه،شهویّهوغضبّیهمیداندکههر
او ازفضایلاخالقیهستند. کداممنشأپیدایشیكی
معتقداستاعتدالدرقوۀناطقهموجدفضیلتحكمت،
اعتدالدرقوۀشهویّهموجدفضیلتعّفتواعتدالدر
قوۀغضبّیهموجدفضیلتشجاعتمیشود)همان:67(.
اوفضیلتچهارمیهمتعریفمیکندکهحاصلاعتدال

هرسهقّوهاست:
آنگاهازاینفضائلسهگانهبهصورتمعتدِلآنهاونسبِت
یكیبهدیگری،فضیلتیپدیدمیآیدکهتماموکمال
اینجاستکه از و آنهاست،وآنفضیلتعدالتاست،
حكیمانهمداستانشدهاندکهاجناسفضائلچهاراست
عدالت و شجاعت عّفت، حكمت، از: عبارتند آنها و

)همانجا(.
چهار همین ذیل را اخالقی فضائل باقی مسكویه
فضیلتتعریفکردهواضداداینصفاتراهمبهمثابه
ذکر فضائل میان از »عدالت« اما برمیشمارد. رذیلت
شده،منزلتیرفیعترداردوبهنظرمسكویه»عدالت«

جامعهمةفضائلاست:
عدالْتتوّسطاستوآنشاملهمةفضایلمیگرددو
افالطونگفتهاست:چونعدالتبرایانسانحاصلآید،
نورُقویواجزاینفسبریكدیگربتابدواینبرایآنست
که]بهسببعدالت[همةفضایلدرنفسحاصلآید،و
دراینزماننفسبرانگیختهگرددوفعلخاصخودرا
قرب غایت حال این و دهد، انجام صورتی بهترین به
انسانسعادتمندبهپروردگارمتعالباشد.)همان:171(
هر کمال مسكویه شد، ذکر پیشتر که همانطور
تعریف موجود آن خاص فعل انجام در را موجودی
نتیجة در برمیآید، فوق عبارت از چنانکه و میکند
حصول»عدالت«استکهانسانفعلخاصخودرابه
حاصل مذکور کمال و میدهد انجام صورت بهترین
در ویژه شأنی آن، مشتقات و »عدل« لذا میشود.
مباحثاخالقیمسكویهداشتهومیتوانآنرامحور
این البتهمیکوشد او تماممباحثکتابویدانست.
مفهومراکهکموبیشازحكماییوناناخذکردهبا
شواهدیازقرآنوروایاتاسالمیمؤیدکند.بهعنوان
و بالعدل یأمرکم اهلل »ان آیة به تلویحاً مثال
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االحسان«)نحل/90(اشارهکرده)همان:177(وآنرا
شاهدیبراهمیتعدالتازنگاهقرآنمیداندوهمچنین
بااستنادبهروایت»بالعدلقامتالسماواتواالرض«،
عدالتراعاملپایداریآسمانهاوزمینمیداند.)همان:

)177
یعنی نوشتار این اصلی موضوع باب در قضا از
و »عدالت« مفهوم همین صناعت، و جمالشناسی
»اعتدال«استکهدرمرکزبحثقراردارد.البتهموضوع
جمالشناسیبهاجمالدرکتابمسكویهمطرحشدهو
است. شده تكمیل وی از پس تألیفات در رفته رفته
چنانکهبیانشدحصولمقامعدالتدروجودانسان
کمال به را آن و شده ظاهر وی عمل در مستقیماً
میرساند.مسكویهانسانعادلرااینگونهتعریفمیکند:
»اماعادلبهحقیقتکسیاستکهنیروهاوکارهاو
احوالخودهمهراتعدیلمیکندتاآنجاکهیكیازآنها
بردیگریافزوننباشد،آنگاهآنرادرآنچهازویبیرون
است،ازمعامالتوکرامات،میطلبد«)همان:159(.این
جمالشناختی مباحث اصلی مبنای حقیقت در بحث
اینحوزهاستوچنانکهخواهدآمد،اسالفمسكویه

ایناصلرادرمباحثخودقوامبخشیدهاند.
امامسكویهدرتوصیفمفهومعدالتبهمفهومدینی
یكدیگر مترادف را دو این و شده متمّسک وحدت
و است، اطراف میان توّسط عدالت چون »و میداند:
هیئتیاستکهبهسببآنقدرتبررّدزایدوناقصاز
سویخودمییابد،پستمامترینفضائلوشبیهترین
تأثیر سپس .)160 )همان: میشود« وحدت به آنها
وحدتواعتدالرابرقوامونظامیافتناشیایمتكثر

توضیحمیدهد:
وهرکثرتیکهمعنیایوحدتبخشآنرانظمندهد،
آنرانهقوامیباشدونهثباتی.وزیادتونقصانوکثرت
وقلّْتچیزهاییهستندکهاشیاءرافاسدمیکنندهرگاه
میانآنهامناسبتینباشدکهبهوجهیاعتدالرابرآنها
حفظکند.اعتدالهمانچیزیاستکهسایةوحدتو

معنیآنرابراشیاءبرمیگرداند)همان:160(.
مورد در را تعریف این میتوان تسامح کمی با
اینترتیبکهقوامو به مصنوعاتهممعتبردانست،
درون قوای اعتدال بر عالوه - مصنوعی هر پایداری

آن اجزای ووحدتدر اعتدال بهوجود صانع-منوط
است.شایدپیروهمیناصلباشدکهمسكویهعدلو
عدالترامنشأآبادانیشهرهاوجوررامنشأخرابیآنها

میداند)همان:165(.
مسكویهبهعدالتدرافعالاشارهکردهواینباراز
از و میگوید »مساوات«سخن و »نسبت« مفهوم دو
مثالموسیقیاستفادهمیکند:»وعدلدرافعالیعنی
ومساواتهمانا است. ازمعنیمساوات کارها،مشتق
شریفتریننسبتهااستکهدرصناعتموسیقیوجز
آنمذکوراست«)همانجا(.اماروشناستکهمساوات
درهمةصناعاتیافتنمیشودودرهرترکیبیناگزیر
ادامه اینگونه مسكویه لذا هستیم؛ تفاوت و کثرت از

میدهد:
در است، َمَثل حقیقت در که را مساواتی هرگاه پس
کثرتنیابیمبهنسبتهاییادشدهایبرمیگردیمکهبه
سویآن]مساوات[انحاللمییابندوآنبازبهحقیقت
خودبازمیگرددواینبرایآناستکهمادرآنصورت
ناچاریمبگوییمکه:نسبتاینبهآنمانندنسبتاینبه
آناست.وازاینجاستکهنسبتجزمیانچهاریاسه
چیزیافتنمیشودکهوسطدرآنمكّررمیشودتاآن
نیزچهارچیزبشود.ونسبتنخستینرانسبتمنفصله
ونسبتدومرانسبتمتصلهمیخوانند«)همان:160(.
وحدت و مساوات جانشین را »نسبت« مسكویه
میداندوازدوگونهنسبتمنفصلومتصلیادمیکند.
سپسدرتوضیحنسبتمتصلمینویسد:»وایننسبت
درسهچیزپیداشود،وآنهاعبارتندازنسبِتعددی،
اما تألیفی]...[ نسبت و ]هندسی[ مساحی نسبت
نسبتهایدیگرهمهبهآنبرمیگردد«)همان:161(.
و نسبت بحث اهمیت نشانة میتوان را موضوع این
در تناسب موضوع با بسا چه که کرد قلمداد تناسب
صناعاتمختلفمانندموسیقی،خطومعماریبیارتباط
نباشد.مسكویهتوضیحبیشتریدربابایننسبتهای
اما نمیدهد، مساوات نسبت با آنها ارتباط و سهگانه
موضوعات سایر و موضوع این دید خواهیم چنانکه
اوروشنتر از بعد تألیفات در بهجمالشناسی مربوط

میشود.
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اخالق ناصری
خواجهنصیرهمبهسیاقمسكویهفصلیرابهبیان
که میکند تصریح و داده اختصاص عدالت« »شرف
»عدالتجزوینبودازفضیلت،بلكههمةفضیلتبود«
)خواجهنصیرالدینطوسی،100:1349(،وضمنتكرار
آرایمسكویه،بهموضوعجایگاهانساندرمراتبهستی
براساسنظامفیضوربطآنباموضوعاعتدالومزاج
مباحث بر خواجه تكملة مهمترین شاید میپردازد.
جمالشناختیمسكویه،همینطرحموضوعنظامفیض
است.براساسنظامفیض،هستیوجهاندارایسلسله
مراتبیاستکههرمرتبهنتیجةفیضانمرتبةفراتربه
نتیجة وجود مراتب همة و است خود از فروتر مرتبة
فیضخداوندیاهمانعلتاولیاست.بسیاریازفالسفة
را فیض نظریة سینا ابن و فارابی جمله از مسلمان
توضیحیمناسببرایپیدایشکثیرازواحدونسبت
دانشوارن از برخی و یافتند وخداوند موجودات میان
اسالمی فلسفی اندیشة تمامی بنیاد را فیض نظریة
این طرح با خواجه .)37 :1372 )فخری، میدانند
موضوع،اعتدالرادرچارچوبنوعینگاهکلنگرتبیین
باب در جامع نظریهای مقدمة میتواند که میکند
جمالشناسیباشد.10درفصلیباعنوان»دربیانآنكه
رابطة موضوع است« عالم این موجودات اشرف انسان
اعتدالمزاجوشرفموجوداترااینگونهبیانمیکند:
وچونمیانعناصرامتزاجواختالطپدیدمیآیدوبه
قدرُقرِبمرکْببهاعتدالحقیقیکهآنوحدتمعنوی
و ترتّب میکند، قبول شریفه ُصَور و مبادی اثر است
ازجماداْت ایشانظاهرمیشودپسآنچه تبایندر
مادۀاوقبولُصَوررامطاوعتراستازجهتاعتدالمزاج
ازدیگرانوآنشرفرامراتببسیارو شریفتراست
مدارجبیشماراست)خواجهنصیرالدینطوسی،1349:

.)25
همان یا مزاج هرچه که برمیآید خواجه بیان از
کیفیتترکیبعناصراربعه)آب،خاک،هواوآتش(به
اعتدالیاوحدتنزدیکترباشد،صورتحاصلازاین
ترکیبشریفترخواهدبود.لذاخواجهتوضیحمیدهد
کهچگونهموالیدسهگانه)جمادات،گیاهان،حیوانات(
بهمیزاننزدیكیمزاجآنهابهاعتدال،تكاملیافتهتابه

مرتبةانسانیمیرسندوانسانکهاشرفموجوداتاست
نزدیکترینمزاجبهاعتدالراداشتهولذاصورتآننیز

شریفترازموالیدسهگانهاست.)همان:28-25(.
اینموضوعدربحثخواجهازاعتدالمنعكسشده
بهوحدت تأکیدمیکندکه»هرکه است.وینخست
نزدیکتر،وجوداوشریفتر،بدینسببدرنسبت،هیچ
نسبتشریفترازنسبتمساواتنیست«)همان:95(،

سپستوضیحمیدهد:
وچنانكهوحدتمقتضیشرْفبلموجبثباتوقوام
مستدعی بل مقتضیخساست کثرت است، موجودات
فسادوبطالنموجوداتاستواعتدالظلوحدتاست
اصناِف از زیادت و نقصان و کثرت و قلت ِسَمت که
متباینبرگیردوبحلیةوحدتآنراازحضیضنقصانو
اگر و رساند، ثبات فضیلت و کمال باوج فساد رذیلت
اعتدالنبودیدایرهوجودبهمنرسیدیچهتولدموالید
معتدل امتزاجات به است مشروط اربعه عنصر از ثلثه

)همان:95(.
خواجهدربیانشرفنسبتمساوات،مانندمسكویه
هر موسیقی در »چنانكه میگیرد: شاهد را موسیقی
وجوِه از وجهی به بود مساوات نسبت نه که نسبت
انحالْلراجعبانسبتمساواتشودواالازحدتناسب
به بود رانظامی امورهرچهآن افتدودردیگر خارج
وجهیازوجوهعدالتدراوموجودبودواالمرجعآن
بفسادواختاللباشد«)همان:96(.دراینجابرایهمة
اموریکهنوعینظامدرآنهاوجوددارد،عدالتبهمثابه
شرطپایداریوبقایآنشمردهشدهاست.درادامههم
مانندمسكویهازنسبتهایمتصلومنفصلبهمثابه
بیانی با البته میکند، یاد مساوات نسبت جانشین
روشنتر:»نسبتمساواتبعینهاآنجابودکهمماثلت،
کهعبارتاستازوحدتدرجوهریاکمیت،حاصلبود
وآنجاکهمماثلتمفقودبودمساواتچنانبودکهگوئی
نسبتاولبادومچوننسبتدومباسومیاچوننسبت
سومباچهارماست«)همان:96(.یعنیآنگاهکهنسبت
مساواتوجودندارد،وحدتدرجوهریاکمیتاینگونه
حاصلمیشودکهنسبتاّولینبهدومین،مانندنسبت
دومینبهسومینیاسومینبهچهارمینباشد.اماهر
نسبتینمیتواندجانشینوحدتباشدوخواجههمسه
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گونهنسبتعددی،هندسیوتألیفیرامهمترازبقیه
میداند)همانجا(،والبتهاوهمتوضیحبیشتریدرباب
ایننسبتهانمیدهد.درنتیجهمقولةنسبْتونقشآن
آنها میان اعتدال و وحدت حصول و اجزا ترکیب در
شأن ادامه، در هم خواجه چنانکه است. مهم بسیار
در را قدما »و میکند: بیان اینگونه را نسبت موضوع
تعظیمامرنسبتبهاستخراجعلومشریفبهتوسطآن
مبالغةعظیماست«)همانجا(.امابحثخواجهبااینکه
یکگامکاملترازبحثمسكویهاستامابههمیننقطه
جنبههای دید خواهیم چنانکه و میشود ختم
دوانی جاللالدین توسط موضوع این جمالشناختی

بسطدادهمیشود.

اخالق جاللی
آرای تكمیل در مهمی نقش دوانی جاللالدین
جمالشناختیدرحكمتعملیدارد.بهنظرمیرسد
حساسیتاوبهمقوالتجمالشناختیبیشازخواجه
نصیرومسكویهاست.چنانکهگفتهشدویدرراستای
ترکیباخالقعقلیواخالقدینیکوشیدهاستومثاًل
اشارهمیکند. مراجعخود از یكی عنوان به غزالی به
)حلبی،32:1381(.اوتقریباًهمةسخنانپیشینیانرا
درمدحعدالتوشأنآنتكرارمیکندومانندایشان
عدالتحاصلشدهدردرونانسانرادرعدالتافعالاو

مؤثرمیداند:
وعادلبهحقیقتکسیباشدکهتعدیلقوتهایخود
کردهباشدتاصدورجمیعافعالازاوبهحكمعقلبرنهج
اعتدالباشد.چنانکهکههیچیکازقوازیادتازآن
بر ایشانتعیینکند،نطلبندو برای از قسطکهعقل
همدیگرتغلبنكنند.وبعدازآندرمعاملهبهبنینوع
همیننسقرعایتکندونظراودرعموماوقاتمقصور
براقتنایفضایلباشدوامریدیگرمقصوداونبودمگر
هیأتی را نفس که شود میسر وقتی این و تبعیت. به
نفسانیکهمقتضایتأدبکلیباشدحاصلشدهباشدتا
جمیعآثاروافعالاوبهحلیةاعتدالمتحلیوازوصمت
اختاللمتخلیباشد)جاللالدیندوانی،100:1391(.

هرچندمسكویهوخواجهنصیرالدینبهصراحتبه
اماجاللالدین نپرداختهاند، درصناعات جمالشناسی

دوانیبهاتكابهمیراثایشان،یکگامپیشتررفتهودر
جمالشناسی به تناسب و وحدت موضوع توضیح
صناعاتاشارهمیکند:»پسهرموجودیکهباوجود
اوظاهرتر در قهرمانوحدت احكام برکثرت اشتمال
باشداشرفتواندبود.وتأثیرایقاعاتونغماتمتناسبه
واشعارموزونهوُصَورحسنهبنابرشرفوحدتتناسب
است.وآثارغریبهکهبروفقاعداد11مترتباستهماز
اینقبیل«)همان:108(.بهاینترتیبدوانی»تأثیِر«
امورزیبارابهعلتوجودنوعیازوحدتوتناسبدر
اجزای از آنهامیداندومیتوانگفتصورتهاییکه
تناسب واجد که صورتی در شدهاند، تشكیل متكّثر
باشندبرانسانتأثیرمیگذارندواینتأثیرچیزیاست
اشعار شنیدن یا و موسیقایی اصوات تأثیر جنس از
موزون.درادامههمبهمراتبموجوداتدرنظامفیض
که میپردازد اعتدال به مزاجشان نزدیكی اساس بر

پیشتردراخالقناصریوبهاجمالمطرحشدهبود:
ودرحكمتمقرراستکههرچندمزاجاعدلباشدوبه
وحدتحقیقیاقربوامیل،صورتییانقشیکهبرآن
مترتبشود،اکملوافضلباشدولهذادرسلسلةموالید،
اَبَْعداستازوحدتاعتدالی،صورت چونمزاجمعادن
نوعیةآنمبدأحفظترکیباستفقط.وچونازاین
مرتبهترقیکردهبهمرتبةاعتدالینباتیرسد،باحفظ
ترکیبمبدأتغذیهوتنمیهوتولیدمثلشودوچوناز
آثار با رسد، حیوانی اعتدال به کرده عروج طبقه این
این از وچون ارادیشود. وحرکت مبدأحس سابقه
درجهارتفاعیافتهبهاعتدالانسانیرسد،باجمیعآثار
مبدأنطقیعنیادراککلیاتوتوابعآنشودوهرچند
او کماالت باشد، اقرب اعتدال به انسانی افراد امزجة
بیشترتابهمرتبةنبوترسد.وبازدرمیانایشانمراتب
متفاوتباشدتابهمرتبةختمرسدکهمظهرکلکماالت

استوغایةالغایات.)همان:108(
برمبنایاینتوضیحمیتوانگفتنسبتمستقیمی
و موجودات مراتب و مزاج اعتدال میان دارد وجود
انسان آمد، چنانکه و میپذیرند که نقشی و صورت
نزدیکترینمزاجبهاعتدالراداشتهولذاشریفترین
صورتراداراست.دوانیاینموضوعرابامقولة»عشق«
نفس تعلق تأملبرانگیز، توضیحی در و میزند پیوند
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مزاج اعتدالدر و تناسب بهسبب را بدنش به انسان
میداند:

وهمانامتفطنصاحببصیرتداندکهتعلقنفسبه
بدن،بنابرنسبتشریفاعتدالیاستکهمیاناجزای
قطع نسبتسبب آن زوال لهذا و عناصرحاصلشده
تعلقمیشود.پسبهحقیقتنفس،عاشقهماننسبت
استوهمازاینسبباستکهنسبتشریفهدرهرجا
اوگردد. اهتزار و نفس انجذاب یافتهشود،موجب که
چونحسنکهعبارتاستازمناسبتیخاصکهمیان
از است عبارت که فصاحت و بالغت و باشد. اعضا
و کالم میان و کالم اجزای میان که خاص مناسبتی
مقتضایمقاممرعیباشد.وتأثیرنغماتهمازجهت

تناسباست)همان:115(.
توجهدوانیبهعشقوارتباطآنباموضوعاعتدالو
تناسبنیزبیشازمسكویهوخواجهنصیراستونكتة
تأملبرانگیز،اشارۀاوبه»نسبتشریفه«استکهسبب
میشود. اعتدال و تناسب همان یا ُحسن پیدایش
»تأثیِر« همان نوعی به را عشق دوانی گفت میتوان
وحدتوتناسببرآدمی،کهپیشتربداناشارهشد،
میداند.ویدرجاییدیگرمیلطبایعلطیفومزاجهای
روحانی« »تناسب سبب به را ظریف ُصَور به معتدل

میانآنهامیداند:
فاماعشقنفسانیکهمبدأآنتناسبروحانیاست،در
عدادرذایلنیستبلكهازفنونفضایلاست.چهطبایع
لطیفهراباُصَورظریفهبهحكمآنكهجنسیت،علتضّم
است،میلیعظیمتواندبود.ودرطریقعدالت،ایماییبه
اینمقام آنچهمناسبخصوص اینمعنیرفت.و سر
باشد،آنكههرچندنسبتاعتدالمزاجشخصالطفو
نغمات و حسنه ُصَور به او نفس میالن باشد، اشرف
رخیمهوشمایلکریمهاقواتواندبود.چههرآینهچون
دوحة و میزند، بر سر هوا یک در دو هر کمال نهال
اعتدالهردوازیکمنبعسیرابمیشود،میلبهاتحاد
کهحقیقتمحبتهماناست،ظاهرخواهدشد.وچون
ایندونسبتشریفهدردومظهرظاهرشده،بهحكم
اختالفاستعدادوخصوصیاتقوابل،هرآینهدریكیبه
وجهاتمواعالخواهدبودودردیگریانقصوادنا،پس
عاشقّیتازطرفنقصانسربرزندومعشوّقیتازطرف

کمالجلوهکند)همان:168(.
ایننكتهبسیارتأملبرانگیزاست.برایناساسوقتی
نسبِتمیانارکاناربعهیاهمانمزاجانساْنشریفترو
بهاعتدالیامساواتنزدیکترباشد،میلوتعلقخاطر
اوبهُصَورزیبا،کهمیاناجزایآننیزنسبتشریفهو
نوعیاعتدالوجوددارد،بیشترخواهدشد.بهعبارت
دیگربهدلیلپیدایشنسبتشریفهووحدتدرترکیب
اجزا،ایندوهمسنخیكدیگرشدهومعاشقهایمیان
آنهااتفاقمیافتد.لذابااتكابهمقدماتیکهپیشترذکر
خط، همچون صناعاتی در زیبایی گفت میتوان شد،
اعتدالمزاج نتیجة نقاشی،موسیقیوشعر، معماری،
صانعآنهااستکهبهصورتنسبتهایشریفهمتجلی
مزاجی و لطیفتر طبعی صانْع هرچه و است شده
معتدلترداشتهباشد،میلوعشقاوبهصورتهایزیبا
نیز او مصنوع مآالً و بوده افزونتر موزون نغمات و
متناسبتروکاملترخواهدبود.دوانیزبدۀمباحثخود
دربابجمالشناسیوصناعتراچنینبیانمیکند:

وحقیقتآنكهیکمعنیاستکهاگردراجزایممزجه
عنصریظاهرشود،اعتدالمزاجباشد،واگردرنغمات
پیداشود،ابعادشریفةلذیذه،واگردرحرکاتظاهرشود
َغْنجواگردرکالمواقعشودفصاحتوبالغت،واگردر
ظاهر نفسانی ملكات در اگر و حسن، شود پیدا اعضا
آن وطالب عاشق درهرموطن نفس و عدالت. گردد
لباسکه بههر معنیاست،بههرصورتکهنمایدو

برآید)همان:115(.
بهاینترتیبدوانینوعینظریهدربابجمالشناسی
پس در واحد معنایی از که است پرداخته صناعت و
مدَرکاتمالیمومتناسبحكایتمیکند.اینمعنای
ترکیب در اگر است، اعتدال و هماناوحدت که واحد
سبب شود ظاهر هوا( آتش، خاک، )آب، اربعه ارکان
اعتداِلمزاجواگردرقوایانسانیواخالقظاهرشود
عدالتراسببمیشود.همچنیناینمعنیدرصناعاتی
با که صناعاتی نیز و شعر رقص، موسیقی، همچون
صورتسروکاردارندنظیرخط،نقاشیومعماریهم

قابلتسّریاست.
و داشته ویژه توجهی نسبت موضوع به دوانی اما
مباحثمجملپیشینیانخودرادراینزمینهنیزبسط
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دادهاست.اونخستایناصلراتكرارمیکندکه»در
از شریفتر نسبت هیچ که شده مقرر موسیقی علم
نسبتمساواتنیستوهرنسبتیکهبهوجهیازوجوه
مالیمت حد از نشود، مساوات نسبت با راجع انحالل
.)108 داخل«)همان: تنافر حیطة در و باشد خارج
چنانکهدیدیمنهمسكویهونهخواجهنصیرمعنایاین
عبارتراتشریحنكردهاند.امادوانیدراینجادرنگکرده
وبابحثیدقیقدربابنسبتهایموسیقاییمیکوشد

تامعنایاینعبارتراروشنکند.
اونسبتهایموسیقاییرابهاعتبارمیزانمالیمت
آنهابهسهدستةابعاد12ِکبار،ابعادوسطیوابعادصغار
توضیح سپس .)110-109 )همان: میکند تقسیم
میدهدکهچگونههرکدامازایننسبتهابهوحدتیا
هماننسبتمساواتراجعمیشوند.ابعادکبارابعادی
امروزین تعبیر به و1/4که و1/3 مانند1/2 هستند
که نغمههایی یعنی هستند. اُکتاو چند یا یک معادل
نسبتمیانطولپردههایآنهابرابرایناعداداست،
واجدنسبتمساواتودارایبیشترینمماثلتومالیمت
هستندوبهتعبیردوانیمیتوانند»قائممقام«یكدیگر
با پردههای موسیقی در چنانکه )همان:111(. باشند
فاصلةیکیاچنداُکتاوبیشترینمشابهترادارند.اما
ابعادُوسطیدونسبتمعروفدرموسیقیقدیمهستند
کهیكی2/3یا»ذیالخمس«ودیگر3/4یا»ذیاالربع«
است.دوانیتوضیحمیدهدکهایندونسبتدرحقیقت
نسبت به راجع نوعی به دو هر و برابرند یكدیگر با
مساواتهستند.بااینتوضیحکهمثاًلدرنسبت2/3،
بدانیم، 3 مقام قائم آمد که توضیحی بر بنا را 6 اگر
نسبت2/6یاهمان1/3حاصلمیشودکهیكیازابعاد
کباریاصورتیازمساواتاست.حالاگردرهماننسبت
4،2/3رابعنوانقائممقام2درنظربگیریم،نسبت4/3
نسبت یعنی 3/4 همان واقع در که میشود حاصل
و3/4در نسبتهای2/3 نتیجه در است.13 ذیاالربع
حقیقتیکنسبتهستندوهردوبهتوضیحیکهآمد
بهنسبتهایمساواتمیشوند14)همان:111- راجع

.)113
چنانکهمیبینیمدوانیبحثیکهدرمتونپیشاز
اوتنهادرحدیکجملةکلیومبهمبود،بهدقتبسط

دادهوبامثالهایعددیتبیینکردهاست.ضمناًاوبه
نسبتهایسهگانهکهپیشازاودرکتباخالقآمده
هماشارهکردهوآنهاراتعریفمیکند:»وازجملهنَِسب
مشهوره،نسبتعددیاست،نسبتهندسیونسبت
تألیفی«)همان:113(.بنابرتوضیحاتاونسبتعددی
دیگر عدد دو میان عددی واسطة درج از حقیقت در
حاصلمیشود.یعنیمثاًل4کهواسطةعددیمیان6
و2است،بههمراهایندوعددتشكیلتناسبعددی
میدهد.اماتناسبهندسی»آناستکهنسبتاولبه
دومهمچوننسبتدومبهثالثیباشد،واینرانسبت
متصلهخوانند،یاهمچوننسبتثالثیبهرابعیباشدو
همچنین )همانجا(. خوانند«15 منفصله نسبت را این
»نسب میکند: تعریف اینگونه هم را تألیفی نسبت
تألیفیآناستکهکهنسبتقدرتفاوتمیاناوسطو
اصغربهقدرتفاوتمیاناوسطواکبرهمچوننسبت
اصغربهاکبرباشد«16)همانجا(.چنانكهپیشترهمذکر
شد،ایننسبتهابهنوعیجانشینوحدتواعتدالو
مساواتهستندوباتوجهبهاهمیتاینسهنسبتنزد
قدما،الزماستتاباتحقیقبیشترماهیتآنهاروشنتر
دیگر صناعات در آن احتمالی کاربردهای از و شده
پرسشکرد.چنانکهدوانیبهکاربردنسبتعددیو
ممكن و است کرده اشاره موسیقی در تألیفی نسبت
استمیانایننسبتهاوصناعاتدیگرهمربطهایی

وجودداشتهباشد.17

جامع السعادات
نكات البته جامعالسعادات در نراقی مهدی مال
بدیعیبهمباحثاخالفخودنمیافزاید،اماتقریباًتمام
مباحثتكمیلیدوانیرادرکتابخودتكرارمیکندکه
به اوهم دارد. اینمباحث به نراقی استقبال از نشان
سیاقگذشتگان،درفصلیبهبحثازعدالتمیپردازد
وآنرا»مطلقاًشریفترینوبرترینفضیلتها«میداند.
اوعدالترانزدیکترینصفتهابهوحدتدانستهکه
اشیاءراازکمیوزیادیونقصانوزیادتبهیکحد
وسطرهنمونمیشودکههمان»وحدت«است)نراقی،
1388:ج125،1-126(.همچنینشأنمقام»اعتدال«
رانیزاینگونهبیانمیکند:»درمقاموحدتواعتدال
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نفحاتیکهجانهای نفحاتقدسیهمیدمد، استکه
اهلجذبهوشوقرابهاهتزازدرمیآوردوشاّمةصاحبان
)همان: میسازد« معّطر را تألّه مقام دارندگان و ذوق
127(.نراقیهممعتقداستکه»وحدتبسیشریفتر
ازکثرتاست،وهراندازهکهچیزیبهوحدتنزدیکتر
باشد،بهتروکاملتروپایدارتربودهوازفسادونابودی
دورترخواهدبود«)همان:126(.اودرادامههمانقاعدۀ

جمالشناختیکهدوانیبیانکرده،تكرارمیکند:
آهنگهای و نغمات و موزون شعرهای اثرنهی باری،
دارایتناسب،ودلكشبودنُصَورزیبا،همهوهمهبه
مساوات نسبت چه آنهاست. تناسب و وحدت سبب
موجوددرموسیقیوغیرآن،بهجهتنزدیکبودنآن
بهوحدت،بهتریننسبتهامحسوبمیگردد،ودیگر
نسبتهانیز،همگیبهآنبازگشتمیکنند)همانجا(.

معنا یک واجد را وحدت و تناسب او همچنین
دانستهکهبهصورتهایمختلفظاهرمیشود:

»تناسب« و »وحدت« که: است این مطلب تحقیق
اختالف محلّها اختالف با که است واحدهای معنای
میپذیرد،چنانكهدراجزاءپارهایازعناصرکهآمیختگی
وامتزاجشانسبببهوجودآمدناعتدالمزاجمیشود،
در فصاحت، گفتارها در ظاهری، زیبائی عضوها در
ملكههاینفسانیعدالتودرحرکاتَغنجوَداللودر
نغمههاآهنگهایلّذتبارراپدیدمیآورد،چهنفس،در
و سیرت در و شده ظاهر که جلوهگاهی و مظهر هر
صورتیکهتجلّینمایدوبههرلباسیکهدرآید،عاشق

اینمعناست)همان:127(.
از کاماًل بحث این در نراقی میبینیم چنانکه
جاللالدیندوانیپیرویکردهواینبیانگرتدوامآرای
جمالشناختیدوانیتاقرندوازدهمهجریاست.البته
گفتنیاستکهفرزندماّلمهدی،یعنیماّلاحمدنراقی
عنوان با کتابی در را پدرش کتاب مطالب عمدۀ هم
بیشتر و است کرده ترجمه فارسی به معراجالّسعاده
مباحثجمالشناختیآنکتابرابرهماناسلوبتكرار

کردهاست)نراقی،80-78:1378(.

مؤخره
درایننوشتارتالششدتاسیریازآرایمرتبطبا

جمالشناسیوصناعتکهدرچهارمتنمهمحكمت
تبیینشود.چنانکه توان بهحد عملیمندرجاست،
دیدیماینسیرکموبیشازآرایابوعلیمسكویهوبه
در که شد آغاز اعتدال و عدالت دربارۀ او بحث ویژه
حقیقتدرمرکزهمةمباحثاخالقیوجمالشناسی
قراردارد.بحثازعدالتواعتدالوارتباطآنباقوای
و انسان درون اعتدال میان مستقیم ارتباط به انسان
افعالاومنتجمیشود.خواجهنصیرباطرحموضوعنظام
وصورت، اعتدال با آن رابطة و مزاج اهمیت و فیض
گامیمهمدرراستایتكویننظریهایکلنگردرباب
بادقتی اماجاللالدیندوانی جمالشناسیبرمیدارد.
مثالزدنیبهتكمیلمیراثگذشتگانخودپرداختهوبا
مزاج، تناسب، اعتدال، وحدت، نظیر موضوعاتی پیوند
عشقوزیباییبهتدویننظریهایدربابجمالشناسی
میپردازدوچنانکهدیدیمایننظریهتازمانماّلمهدی
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تناسبپیشازخواجهنصیرهممطرحشدهاست.همانطور
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مبنای و یافت مقبولیت مسلمان حكمای نزد اولیه قرون
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