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آفرینش اثر معماری در نگاه به خلقت جهان 
 آفرینش از دیدگاه قرآن

محمد لطیفی1 ، خسرو دانشجو2 

چكیده 
»خلــق« فعــل خــدای تعالــی اســت و خالقیــت و خالقیــت هــم صفــت اوســت، ولــی از آنجــا كــه خداونــد آدمــی را بــر صــورت خــود آفریــده 
و در گل او روح دمیــده اســت، بــه واســطه خلیفــة اهلل بــودن بایــد متصــف بــه اوصــاف پــروردگار و مظهــر اســماء و صفــات خداونــدی بــر 

روی زمیــن باشــد.

ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن اســت تــا بــا مقایســه رونــد آفرینــش طبیعــت از منظــر قــرآن كریــم نقشــه راهــی در جهــت آفرینــش و خلــق آثــار 
هنــری و باالخــص معمــاری بــه دســت آورد و در ادامــه عملکــرد یــک معمــار را در تعامــل بــا چرخــه هســتی بــه بحــث گذاشــته و كلیتــی 
كــه جمــع آوری  ــد.در ایــن راه از روش تحلیلــی- تفســیری بهــره گرفتــه شــده اســت  ــد آفرینشــی وی ترســیم نمای ــه از رون نمــودار گون

مطالــب نیــز  بــه صــورت كتابخانــه ای و میدانــی انجــام گرفتــه اســت.

در پایــان ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد، همــان گونــه كــه خداونــد بــا دمیــدن روح خالقــه خــود در جســم بــی جــان، آدمــی را می آفرینــد؛ 
ــی می بخشــد و بدیــن  ــه آنهــا زندگ كالبــد مــواد خــام و بی جــان ب ــه خــود در  ــا دمیــدن روح خالق ــز در مقــام جانشــین وی ب انســان نی
ســان هنــر از انســان زاییــده می شــود. از ســویی آفرینــش همــواره بــه صــورت فرآینــدی انجــام پذیــر اســت و در تمامــی مراحــل آفرینــش 
همــواره عناصــر متضــاد در كنــار یکدیگــر وجــود داشــته و نقــش تکاملــی بــرای یکدیگــر دارنــد؛ نوعــی تنــوع كــه همگــی از یــك سرچشــمه 
ــتگی را  ــابه پیوس ــا تش ــد ب ــش؛ خداون ــرد: در آفرین ك ــان  ــن بی ــوان چنی ــی ت ــر م ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــل می رس ــه تکام ــم ب ــا ه ــاری، و ب ج

نمایــان ســاخته و بــا تنزیــه؛ هویــت و شــخصیت را  بــه هــر عنصــری عطــا نمــوده اســت.

واژه های کلیدی: آفرینش، جهان خلقت، معماری، تشبیه و تنزیه.
 تاریخ دریافت: 95/02/08
تاریخ پذیرش: 95/05/25
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1. مقدمه
معلــم  بزرگ تریــن  و  اولیــن  عنــوان  بــه  می تــوان  را  طبیعــت 
انســان  هــا برشــمرد. در ایــن راســتا بشــر در طــول تاریــخ همــواره 
بــه دنبــال یافتــن راه حل هایــی از دل طبیعــت بــرای مشــکالت 
ــه ریشــه  ك ــا آنجــا  ــوده اســت؛ ت و پیچیدگی هــای زندگــی خــود ب

تمامــی اختراعــات بشــری را می تــوان در طبیعــت یافــت.

معمــاری نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و در ســبک  هــا و 
گاهــی  گرایــش  هــای مختلــف خــود، زمانــی بــا قــوت بیشــتر و 
در پشــت پــرده، طبیعــت را بــه نحــوی متجلــی ســاخته اســت. 
كــه در  اندیشــمندان و معمــاران بســیاری را می تــوان نــام بــرد 
ــا ارایــه اصــول و مبانــی طراحــی  وضــع قوانیــن زیبــا شناســی و ی
قــرار  خــود  پژوهش هــای  و  مطالعــات  راس  در  را  طیبعــت 
ــدو امرســون هنرمنــدان را  ــف وال ــه عنــوان مثــال رال ــد؛ ب داده ان
تشــویق بــه الهــام از طبیعــت  می كــرد. او مــی نویســد: طبیعــت 
سیســتمی از فرم هــا و روش هــای بــه وجــود آوردن را خلــق 
كــه بــه طــور مســتقیم قابــل تطبیــق در هنــر اســت. ]1[ و  می كنــد 
یــا" تادائــو آنــدو" معمــار ژاپنی نهایــت جاودانگی و آزادی انســان 
را در یکــی شــدن بــا طبیعــت می دانــد.  ]2[  همچنیــن مــی  تــوان 
كــه معمــاران را ترغیــب بــه  بــه "ویولــه لــودوک" اشــاره داشــت 
اســتفاده قوانیــن طبیعــت می كــرد ]1[. و در ایــن میــان شــاید 
زیباتریــن و كامل تریــن بیــان از" لویــی هلمــن" باشــد كــه چنیــن 
كــه متوجــه باشــیم  بیــان مــی دارد: »مــا در معمــاری بــدون آن 
ــه از  ك ــه طبیعتــی هســتیم  ــرای رســیدن ب ــه دنبــال مســیری ب ب
آن برخاســته ایم، بــرای رســیدن بــه معمــاری ایــده آل و در عیــن 
حــال منطبــق بــر ارزش هــا، تمایــالت، خواســته ها و نیازهــای 
روحانــی و جســمانی خــود، چــاره ای جــز حركــت در مســیر از 
كــه از جانــب ذات اقــدس الهــی از  پیــش تعییــن شــده طبیعــت 

ــم« ]3[ . ــر آن مســلط شــده، نداری ــر ب ــی باالت جهان

كنــون در برخــورد بــا طبیعــت مــورد توجــه قــرار  امــا آنچــه تا
گرفتــه، برگرفتــه از قوانیــن و ســاختارهای فرمــی طبیعــت بــوده 
اســت. لیکــن در ایــن پژوهــش ســعی شــده تــا بــا نگاهــی بــه 
نحــوه ی آفرینــش جهــان هســتی و طبیعــت - بــه عنــوان یکــی از 
ــه  ــم - ب ــرآن كری ــر ق ــتی- از منظ ــای هس ــن مجموعه ه كامل تری
عنــوان آخریــن و كامل تریــن ادیــان الهــی- ژرف ســاختارهای 
آن را مــورد بررســی قــرار داده تــا بتــوان مســیری روشــن در خلــق 
اثــر معمــاری بــه دســت آورد؛ در ایــن میــان ایــن نکتــه نیــز حایــز 
كــه آیــا انســان می توانــد بــه خلــق و آفرینــش  اهمیــت اســت 

دســت یابــد؟

2.تاریخچه
یونانیــان بــه "خلــق" قائــل نبودنــد و بــه ایــن جهــت اثــر هنــری 
ــر در كتــب  گ ــد و ا را حاصــل فعــل خلــق و خالقیــت نمی خواندن

تاریــخ فلســفه گاهــی بــه اصطــالح »آفرینــش« بــر می خوریــم این 
كات طبیعــت«  تعبیــر از معاصــران اســت. ارســطو شــعر را »محــا
می دانســت و البتــه طبیعــت در نظــر او مبــدا حركــت و عیــن 
نشــاط و »تجــدد« بــه معنــی مصطلــح در فلســفه و عرفــان و نــه 
كــه شــاعر در مقــام  بــه معنــی مدرنیتــه بــود. ارســطو نمی گفــت 
كات بــه تصویربــرداری از طبیعــت می پــردازد، بلکــه نظــم  محــا
ــراژدی  ــان در ت ــر آدمی ــای خطی ــیا و كاره ــل اش ــن و محتم ممک
كات نــه  كــه ایــن محــا كنــد. عجیــب نیســت  كات مــی  را محــا
از روی علــم، بلکــه بــه نحــوی شــبه غریــزی صــورت می گیــرد 
ــا  ــنا ب ــر چیــزی آش ــذت بخــش دارد. پــس هن ــر ل ــان اث و در مردم
ــر  ــه اینکــه حاصــل و اث ــار ایــن آشــنایی اســت، ن ــا از آث طبیعــت ی

ــد. ــد باش ــت هنرمن ــوغ و خالقی نب

ارســطو ماننــد نقــادان بــزرگ معاصــر، هنرمنــد و شــاعر را در 
قیــاس بــا هنــر و اثــر هنــری موثــر می شــمارد، امــا كار او را بــا تعابیــر 
تــا قــرن  خلــق و خالقیــت وصــف نمی كنــد. بعــد از ارســطو، 
هجدهــم، هیــچ صاحــب نظــری هنــر را خلــق و حتــی ابــداع 
گــر خالقیــت را بــه هنرمنــد  كــه ا ندانســته اســت و پیداســت 
ــار هــر روزی آن را  نســبت ندهنــد، دیگــر در امــور زندگــی و كار و ب

نمی داننــد. موجــه 

ــا ســه  ــا یــك نظــر كلــی در تاریــخ مــی تــوان ســه قســم جامعــه ی ب
صــورت رفتــار و عمــل را تمیــز داد:

الــف( جوامــع قدیــم بــا ســنت و عــادت و قواعــد و رســوم از پیــش 
تعییــن شــده زندگــی می كردنــد. مــردم ایــن جوامــع، خــود را 
ــه  مؤســس و واضــع قواعــد و رســوم و قوانیــن نمی دانســتند و ب
خــود حتــی اجــاره نمی دادنــد كــه در آنهــا تصــرف كننــد. بــه ایــن 
جهــت، نظــم جامعــه قدیــم نزدیك و شــبیه بــه نظــم طبیعی بود 
و در بحــث و نظــر هــم كســانی ایــن مطابقــت یــا موافقــت نظــام 
كــرده انــد. ایــن  مدنــی بــا نظــام طبیعــی را تصدیــق و توجیــه 
جوامــع را گاهــی "جامعــه ســنتی" خوانده انــد. جامعــه ســنتی 
كــم و بیــش طبیعــی یــا الهــی داشــته و اعضــا و افــراد آن  نظــم 
كــه اندیشــه و تدبیــر آدمــی در بنیان گــذاری  تصــور نمی كرده انــد 
و قــوام زندگیشــان دخالــت داشــته باشــد. امــا جامعــه ی جدید 
بــر طبــق هیــچ مثــال و نمونــه طبیعــی ســاخته نشــده و احــکام 
كــرده اســت. البتــه  و قوانیــن اداره ی آن را نیــز بشــر خــود وضــع 
مقدمــات پیدایــش چنیــن جامعــه ای در تاریــخ فلســفه و بــه 
خصــوص در رنســانس بــه تدریــج فراهــم آمــده بــود، امــا جامعــه 

ی جدیــد در قــرن هجدهــم تحقــق یافــت.

در نظــر یونانیــان و در آثــار و كتــب افالطــون و ارســطو و رواقیــان، 
ــی نیــز  ــم غیــر یونان ــم میــزان همــه چیــز اســت و در عال نظــم عال
گــذاران مدینه هــا بــا اتصــال بــه مبــدا غیبــی و غیربشــری  بنیــان 

تابستان 1395
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و نــه بــا داعیــه عقــل و تدبیــر و طراحــی، قانــون و ســامان مدینــه 
ــد. و جامعــه را وضــع و مقــرر كرده ان

ب( جامعــه جدیــد از روی هیــچ صــورت مثالــی موجــود در 
ج و بــر وفــق هیــچ قائــده و قانــون غیربشــری بنــا نشــده  خــار
ــك  ــه ی ــده و ب ــد آم ــد پدی ــل جدی ــورت عق ــق ص ــر وف ــام آن ب و نظ

اعتبــار عیــن تحقــق ایــن عقــل اســت.

می كننــد  تفســیر  چنــان  را  معنــی  و  وضــع  ایــن  كــه  كســانی 
گویــی در هیــچ عالمــی جــز عالــم جدیــد و متجــدد عقــل،  كــه 
مرجعیــت و اصالــت نداشــته و ایــن كشــف بشــر جدیــد اســت كه 
ح جامعــه و سیاســت و  عقــل را راهنمــای خــود قــرار دهــد و طــر
ــا ایــن كشــف درانــدازد. ایــن تصــور در صورتــی  ــد را ب نظــم جدی
كــه عقــل منحصــر بــه عقــل متجــدد و ســنت  درســت می نمایــد 
ســتیز باشــد و هیــچ صــورت دیگــری از عقــل، عقــل حســاب 

نشــود.

در نقــد ایــن گــروه بایــد گفــت: بشــر همــواره خــرد و تدبیــر داشــته 
ــت.  ــوده اس ــی نب ــرد خال ــر و خ ــل تدبی ــز از اه ــم نی ــه قدی و جامع
از اینکــه جامعــه قدیــم را ســنتی می خواننــد و مردمــش را پیــرو 
كــه عقــل در  ســنت می داننــد نمی تــوان و نبایــد نتیجــه گرفــت 
آن جامعــه و در نــزد مــردم آن هیــچ كاره بــوده اســت، زیــرا ســنت 
گــر بــدون  كــه عقــل ا خــالف عقــل نیســت. حتــی می تــوان گفــت 

تکیــه گاه ســنت باشــد، بــه عقــل فضولــی مبــدل می شــود.

جامعــه ی جدیــد غربــی در تناســب و تعــادل و در ســیر طبیعــی 
یــا شــبه طبیعــی خــود مــدام در حــال نــو شــدن و نــو ســاختن و 
ــده  ــوده اســت، امــا ایــن تغییــر و تجــدد بــی قائ تغییــر و تجــدد ب
نبــوده و عالــم جدیــد در طبــق میــل و ســلیقه اشــخاص نگشــته 
اســت. ایــن جامعــه مجموعــه اشــخاص نــوآور هــم نیســت؛ 
ــن  ــت. ای ــوآوری اس ــای آن ن ــه اقتض ك ــی دارد  ــه روح و نظام بلک
كــه در روان شناســی تربیتــی بــر پرورش اشــخاص مبتکــر و خالق 
كار الزم و مفیــدی اســت. امــا مــردم همــه  كیــد می شــود  تا
جوامــع نســبت بــه ایــن تربیــت وضــع یکســان ندارنــد. جامعــه 
كــه عالــم اشــخاص نــوآور اســت ایــن تربیــت  جدیــد از آن جهــت 
را می پذیــرد و آن را بــه عهــده می گیــرد، نــه اینکــه هــر وقــت و هــر 
جــا و در هــر عالــم بتــوان بــا تاســیس یــك مدرســه و آموختــن 
ــوآوری هماهنــگ  ــرا ن ــرد؛ زی ك ــوآوری، جامعــه را خــالق  رســوم ن
شــدن بــا آهنــگ ســیر جامعــه جدیــد اســت و اشــخاص نــوآور 
صرفــا در جامعــه مناســب و در هماهنگــی بــا آن نوآورنــد، نــه 
اینکــه جامعــه بــه ســاز هــر گونــه نــوآوری بــر قصــد و بــا هــر فکــر و 

ســودایی دگرگــون شــود.

گاهــی و تعلــق بــه پیشــرفت تاریخــی  الزمــه ی خالقیــت خودآ
كــه ریشــه در تاریــخ نداشــته  در وجــود افــراد اســت و مردمــی 
كلــی هــر چــه بیاموزنــد،  بــه طــور  نــوآوری و  باشــند؛ قواعــد 

غــرب  مقلــد  جامعــه  كنــون  ا نــدارد.  ثمــر  و  ســود  برایشــان 
كــه می پوینــد لنــگ  كــه پایشــان در راهــی  احســاس می كننــد 
گــر گرفتــار  اســت ایــن هــا معمــوال كارهــا را ســاده می گیرنــد و ا
ــا تغییــر خــط و اشــباه  كــه ب اوهــام نشــوند و مثــال خیــال نکننــد 
آن تمــام مشکالتشــان حــل می شــود الاقــل شــرط الزم را كافــی 

كننــد. تلقــی مــی 

ج( جوامــع توســعه نیافتــه نــه متجددنــد نــه ســنتی؛ ایــن هــا در 
ســودای تجددنــد و لــوازم آن و از جملــه خالقیــت را می جوینــد 
كــرده یــا آن را بــا فهــم متجــدد  و در ایــن طلــب بــه ســنت پشــت 
مــاب یــا تجــددزده تفســیر كرده انــد. ایــن وضــع در نظــر بعضــی 
كــه از آن  كننــده بــوده اســت  از روشــنفکران چنــدان نومیــد 
به"امتنــاع تفکــر" تعبیــر كرده انــد؛ البتــه امتنــاع تفکــر یــك محــال 
و تمحــل اســت، یعنــی تفکــر بــا امــکان مناســبت دارد و تســلیم 
گــر بشــر  كــه ا حکــم ضــرورت و امتنــاع نمی شــود، بــه ایــن معنــی 
در وضــع امتنــاع تفکــر قرارگیــرد، از مقــام و موضــع بشــری خــود 
ج می شــود. تفکــر بــا امتنــاع نمی ســازد، منتهــی تــا شــرایط  خــار

ــود. ــدا نمی ش ــد، پی ــد نیای آن پدی

زمــان جامعه هــای توســعه نیافتــه و فــوق صنعتــی معاصــر نیــز 
ــه  ــالف آنچ ــر خ ــی ب ــد و حت ــد باش ــان نمی توان ــردم جه ــده م آین
ــز  ــن دوره نی ــته اند، ای ــه و نوش ــان گفت ــی از سیاست اندیش بعض
گــر اقــوام غیرغربــی  دائــم و باقــی نخواهــد بــود و مخصوصــا ا
ــد را  ــع تقلی ــته وض ــا ندانس ــته ی ــد، دانس ــود بدانن ــده خ آن را آین
كــه مقلــد از زمــان و تاریــخ  پذیرفته انــد و چــه بســا توجــه ندارنــد 
كــه آینــده آنهــا  بیــرون اســت. خالقیــت صفــت مردمــی اســت 
كــه گوششــان دعــوت زمــان را  را بــه خــود می خوانــد، مردمــی 
می شــنود و چشمشــان جلــوه شــکفتن حقیقــت را مــی بینــد 
گــر ایــن عهــد و تعلــق نباشــد،  و عهدشــان عهــده آینــده اســت. ا
بی حاصــل  آموخته هــا  و  پریشــان  خردهــا  و  تبــاه  هوش هــا 
گــر اقوامــی در یــك دوران، علــم و هنــر و ابتــکار و  می شــود و ا
ســالمت فکــر و عقــل دارنــد و در دوره دیگــر دچــار آشــفتگی و 
كــه در یــك دوران مــردم  پریشــانی  هســتند، نــه از آن روســت 
باهــوش و مســتعد بــه دنیــا می آینــد و پــرورش الزم می یابنــد 
تعلــق  گــر  ا مــردم  می شــود.  عقیــم  زمانــه  دیگــر  دوران  در  و 
خاطــر و همــت و ایمــان نداشــته باشــند، هــوش و خردشــان 
پوشــیده می ماند یــا صــرف امــور زائــد و بیجــا و حتــی مضــر 
گــر مایــه خرابــی نشــود، از آن بزرگــی  می شــود و بــه هــر حــال ا

یــد.  برنمی آ

كــودكان و نوجوانــان را بایــد و  كنونــی نیــز  كنــون و در عالــم  ا
كــه ذوق ابتــکار و ابــداع ایشــان  می تــوان طــوری پــرورش داد 
شــکفته شــود، امــا بــا غفلــت از شــرایط ظهــور خالقیــت و بــه 
صــرف آمــوزش بــه ایــن مقصــود نمی تــوان رســید، زیــرا همــه 
چیــز را نمی تــوان آموخــت و بــه مــدد چیزهــای نیاموختنــی 
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خالقیــت  می شــود؛  آموختنــی  چیزهــا  بســیاری  كــه  اســت 
كــرد امــا می تــوان بــه شــرایط امــکان آن  را نمی تــوان تعلیــم 
كــه قابــل تعلیــم  اندیشــید و بعضــی مقدمــات و لــوازم آن را 
گــر آموختنــی نیســت؛ آموختــن  اســت، آموخــت. خالقیــت ا
كــه شــوق آموختــن باشــد  از جملــه شــرایط آن اســت و هرجــا 
اشــخاص مبتکــر و نــوآور پیــدا می شــوند؛ زیــرا شــوق آموختــن از 

نشــانههای ظهــور و نــوآوری اســت ]4[.

3. تعریف واژه ها در لغت و قرآن
قبــل از تفســیر آیــات مربــوط بــه مراحــل خلقــت ، الزم اســت 

گــردد. تعریفــی از واژه هــای أرض، ســماء و یــوم ارایــه 

ارض: در لغــت بــه پاییــن هــر چیــزی أرض گوینــد و بــه بــاالی آن 
ــا  ــن ادع ــی از لغویی ــه بعض ك ــت  ــن روس ــد و از همی ــمان گوین آس
كرده انــد كــه هــر باالیــی نســبت بــه پاییــن آن ســماء و هــر پایینــی 
نســبت بــه بــاالی آن أرض اســت ]5[.در قــرآن أرض و ســماء، در 
ــه عنــوان مثــال، در ســوره  ــه كاررفتــه اســت. ب ــی متعــدد ب معان
ــاال اســت: »اصلهــا ثابــت و  ــه معنــای جهــت ب ابراهیــم ســماء ب
فرعهــا فــی الســماء - ریشــه آن در زمیــن اســت و شــاخههای آن 
بــه آســمان )بــاال( كشــیده شــده اســت« ]6[  و یــا در آیــه دیگــر، از 
»جــو«، اطــراف زمیــن مــورد نظــر اســت: »و نزلنــا مــن الســماء مــاء 
مبــاركا- و از آســمان، آب پربركتــی فرســتادیم.«  ]7[ همچنیــن 
كــره زمیــن »فقــال لهــا و لــأرض ائتیــا  أرض در یکجــا بــه معنــای 
طوعــا او كرهــا - پــس بــه آســمان و زمیــن گفــت: خــواه یــا ناخــواه 
بیاییــد.«  ]8[   و در جــای دیگــر بــه معنــای مراتــب نــازل وجــود: 
»یدبــر االمــر مــن الســماء الــی االرض-  كار را از آســمان تــا زمیــن 

ســامان می دهــد« ]9[ اســت. ]10[ 

ــوع و  ــه مقــدار زمــان میــان طل ــوم در لغــت گاهــی ب ــوم: واژه ی ی
كــه باشــد،  غــروب آفتــاب و گاهــی بــه مدتــی از زمــان، هــر مقــدار 

اطــالق می گــردد.  ]5[ 

در قرآن هم »یوم« به سه معنا به كاررفته است:

تــا غــروب خورشــید :»فعقروهــا فقــال تمتعــوا فــی  از طلــوع 
داركــم ثالثــه ایــام...- آنــگاه آن مــاده شــتر را پی كردنــد، پــس 
ــوید.« ]11[  ــوردار ش ــان برخ ــه روز در خانه هایت ــت :س ــح گف صال

ج  دوره¬ای از زمــان : »ولقــد ارســلنا موســی بایاتنــا ان اخــر
قومــک مــن الظلمــات الــی النــور و ذكرهــم بایــام اهلل...- بــه 
كــه قــوم خویــش را از  راســتی موســی را بــا آیــات خــود فرســتادیم 
ــان روزهایــی  ــه آن ــه ســوی روشــنایی بیــرون آور، و ب تاریکی هــا ب
كــن...«  خ داده، را یــادآوری  كــه حــوادث مهــم الهــی در آنهــا ر

 ]12[

روز قیامــت :»فــاهلل یحکــم بینهــم یــوم القیامــه- خداونــد روز 
ــرد.«  ]13[  ك قیامــت بیــن آنهــا حکــم خواهــد 

4. هدف از خلقت
كــه چــرا خداونــد، انســان و ســایر موجــودات را آفریــده،  ایــن 
ح  مطــر همــواره  كــه  اســت  مســایلی  اساســی ترین  از  یکــی 
بــوده و هســت. بــه  طــور كلــی در ایــن زمینــه دو ســؤال اساســی 
كــه آیــا آفریننــده و فاعــل ایــن جهــان،  ح اســت؛ یکــی ایــن  مطــر
از كار خــود هدفــی داشــته اســت، دیگــر اینکــه آیــا ایــن جهــان بــه 
عنــوان آفریــده و فعــل خداونــد هــدف و مقصــدی دارد، ســؤال 
اول، بیانگــر هــدف فاعلــی و ســؤال دوم، بیانگــر هــدف فعلــی 

اســت.

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت كــه: در خلقــت و آفرینــش 
موجــودات دو هــدف قابــل تصــور اســت: یکــی هــدف متوســط؛ 
كــه قــرآن  كــه خلقــت بــرای عبــادت و بندگــی خداســت، چنــان 
كریــم می فرمایــد: »و مــا خلقــت الجــن و االنــس اال لیعبــدون؛ 
جــن و انــس را خلــق نکــردم، مگــر بــرای عبــادت و بندگــی...« 
كــه رســیدن بــه مبــدأ  ؛  ]14[  و دیگــری، هــدف عالــی و غایــی 
نــور هســتی اســت، یعنــی منتهی الیــه ســیر مخلوقــات خداونــد 
متعــال اســت »و اّن الــی ربــك المنتهــی؛ انتهــای ســیر انســان بــه 
ســوی پــروردگار اســت«  ]15[  پــس هــدف غایــی و عالــی خلقــت؛ 
ــال  ــد متع ــه خداون ــان ب ــدن انس ــال و نزدیك ش ــه كم ــیدن ب رس
كــه انســان اشــرف و محــور جهــان هســتی  اســت. و از آن جایــی 
ــر روی زمیــن اســت و تمــام آن چــه  و خلیفــه و جانشــین خــدا ب
كــه خلــق شــده همگــی بــه خاطــر وجــود آدم اســت و مخلوقــات 
هســتی همگــی بــه پــاس خلقــت انســان خلــق شــده اند، چنــان 
كــه خداونــد متعــال در حدیــث قدســی می فرمایــد: »یــا ابــن آدم 
خلقــت االشــیاء الجلــك؛ ای فرزنــد آدم تمــام اشــیاء را بــه خاطــر 
كــه »و  كــردم.« ]16[  و در قــرآن كریــم نیــز تصریــح شــده  تــو خلــق 
لقــد كرمنــا بنــی ادم و حملناهــم فــی البــر و البحــر و رزقناهــم مــن 
الطیبــات و فضلناهــم علــی كثیــر ممــن خلقنــا تفضیــال؛ مــا بنــی 
آدم را گرامــی داشــتیم و آنهــا را درخشــکی و دریــا )بــر مركب هــای 
كیزه بــه آنها روزی  راهــوار( حمــل كردیــم، و از انــواع روزی هــای پا
ــیدیم.«  ]17[  ــری بخش ــود برت ــق خ ــیاری از خل ــر بس ــم، و ب دادی
 كــه كلمــه كثیــر در آیــة یــاد شــده بــه معنــای جمیــع اســت. ]18[ 
قدســی  حدیــث  از  دیگــر  بخشــی  در  متعــال  خداونــد  امــا 
كــردم بــرای  می فرمایــد: »... و خلقتــك الجلــی؛ و تــو را خلــق 
خــودم. ]19[  حدیــث مذكــور دلیــل بــر اثبــات هــدف دوم )عالــی 
و غایــی( خداونــد متعــال از خلقــت انســان اســت، یعنــی انســان 
كســب مقــام  بــرای رســیدن بــه خــدا و نزدیك شــدن بــه او و 
قــرب و رســیدن بــه كمــال الهــی خلــق شــده اســت و رســیدن بــه 
كمــال و قــرب و دریافــت رحمــت به طــور ذاتــی ارزشــمند اســت و 
كــه از قــرب  مــاورای آن خوبــی دیگــری نیســت، تنهــا موجــودی 



9

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-2 �شــمــــاره�
تابستان 1395

فآ
نیر
ا آ
رث
آم 
یآام

ر  
فآر 

 ا
آب
 

قلخ
ج آ
ا آ
آآ 
مر
شآ
زا 

د 
اگیآ
یآ

ر  
ر 

و كمــال الهــی بهره منــد می شــود، انســان اســت، و ایــن انســان 
در نهایــت جایــگاه اش نــزد پــروردگار اســت و در جــوار رحمــت 

الهــی آرام می گیــرد.

گــر انســان، هــدف آفرینــش  حــال ایــن ســئوال پیــش می آیــد كــه ا
جهــان هســتی اســت، پــس هــدف از آفرینــش انســان چیســت؟ 
كامــل، غایــت بالــذات و هــدف  آیــا وجــود انســان یــا انســان 
اصلــی از آفرینــش اســت؟ یعنــی آیــا خداونــد فقــط و فقــط بــه 
ــم  ــان را ه ــت و انس ــده اس ــم را آفری ــه عال ك ــت  ــان اس ــر انس خاط
بــه خاطــر خــود انســان آفریــده اســت؟ یــا نــه، از آفرینــش انســان 
كار بــوده اســت؟ و در واقــع انســان غایــت  هــم هدفــی دیگــر در 
غایــت  بــرای  اســت  وســیله ای  و  اســت؟  بالتبــع  و  بالغــرض 

دیگــری؟

آیــات قــرآن بــا تعابیــر متعــددی بــه فلســفه آفرینــش انســان 
اشــاره دارد: 1- خالفــت 2- امتحــان و آزمایــش 3- رحمــت 
و مغفــرت 4-عبــادت و معرفــت 5- تقــوا 6- تذكــر 7- تشــکر 
8- تفکــر 9- تعقــل 10-هدایــت 11- فــوز و فــالح 12- رجــوع و 

بازگشــت.

كــه قــرآن بــرای آفرینــش انســان نیــز غــرض  بــا توجــه بــه ایــن 
را غایــت  انســان  بنابرایــن نمی تــوان  قایــل اســت،  و غایتــی 
بالــذات دانســت، بلکــه انســان غایــت بالغــرض اســت، دلیــل 
كــه آیــه ای غایــت خلقــت او را عبــادت و  ایــن امــر آن اســت 
ــا  ــی ی ــروردگار و امــور عقل ــه ای دیگــر معرفــت پ طاعــت الهــی و آی

كامــل و... دانســته اند. قیــام بــه بندگــی و معرفــت 

به طور خالصه:

-از دیــدگاه قــرآن، آفرینــش، هــدف دار اســت و آیــات فراوانــی 
دال بــر وجــود غایــت در افعــال و احــکام وجــود دارد.

-دســته ای از آیــات قــرآن، بــا نفــی عبــث بــودن و باطــل شــمردن 
كــه در  گــر ایــن هســتند  و لهــو و لعــب بــودن آفرینــش، بیــان 

كار بــوده اســت. آفرینــش عالــم و موجــودات، هدفــی در 

-دســته ای دیگــر از آیــات قــرآن، صراحتــًا و بــه طــور مســتقیم، 
بیان گــر غایــت هســتند و غایــت را هــم بیــان می كننــد.

-هــدف از آفرینــش جهــان )در مقابــل انســان(، انســان اســت و 
آســمان ها و زمیــن و هرچــه در آنهــا اســت، بــرای انســان آفریــده 
كــه بــه  كاملــی اســت  شده اســت، مقصــود از انســان، انســان 
ایــن  مقــام عبودیــت حقیقــی رسیده اســت؛ و جامــع همــه 
كــه هــدف از آفرینــش انســان كامــل، رجــوع و  تعابیــر ایــن اســت 

بازگشــت بــه اصــل خویــش )ذات خداونــد( اســت.

انســان و نهایــِت ســیر او ذات خداونــد  آفرینــش  از  -هــدف 
 ]20 اســت.]

5. خلقت جهان از منظر قرآن
كــه امــروز نیــز معمــاری امــری  »هانــس هوالیــن« معتقــد اســت 
اســت آئینــی: »ســاختمان نیــازی اســت انســانی. ایــن نیــاز خود 
را تنهــا در برافراشــتن ســقفی بــر بــاالی ســر نشــان نمی دهــد 
كانونــی  بلکــه بیشــتر در به وجــودآوردن بنایــی آئینــی یعنــی 
كــه نطفــه اصلــی هــر شــهری اســت  بــرای فعالیت هــای انســانی 

كاری اســت آئینــی.«  ]21[  آن را می بینیــم. ســاختمان 

ح  از دیــر بــاز، داســتان آفرینــش در میــان مــردم جهــان مطــر
بــوده و در طــول تاریــخ ذهــن بشــر را ایــن ســؤال بــه خــود 
كــه آفریــده و چگونــه  مشــغول داشــته اســت: »جهــان هســتی را 
آفریــده اســت؟« برخــی مــردم در پــی جــواب ســؤال فــوق دســت 
كشــف و برمــال¬  بــه دامــان طبیعــت بردنــد تــا راز آفرینــش را 
ــر  ــت منج ــتش طبیع ــه پرس ــه ب ــه رفت ــام رفت ــر انج ــه س ك ــد!  كنن
از  شده اســت. دانشــمندان، نخســتین نشــانه های موجــود 
گرایــش بــه پرســتش طبیعــت می داننــد و معتقدنــد  دیــن را 
كنــون نیــز، نمونه هایــی از ایــن گونــه گرایــش بــه طبیعــت  هــم ا

در مناطــق دور افتــادة جهــان، مشــاهده می شــود.  ]22[ 

آفرینــش،  داســتان  اهمّیــت  بــه  توجــه  بــا  خوشــبختانه 
كتاب¬هــای مقــدس، بــه طــور تفصیــل و گســترده بــه حکایــت 
ح  كــه در ادامــه از منظــر قــرآن بــه شــر ایــن داســتان پرداخته انــد 

آن طــی دو مرحلــه و دوران پرداختــه شده اســت:

الف( دوران قبل از آفرینش جهان:

بــر  حركــت  واســطه  بــه  كــه  اســت  كمیتــی  از  عبــارت  زمــان 
جســم، عــارض می شــود و بــه همیــن علــت، فقــط بــرای اشــیای 
كار مــی رود. بــا ایــن تحلیــل، روشــن  متحــرك و جســمانی بــه 
كــه زمــان، بــه گونــه ای، وابســته بــه حركــت و جســم  می شــود 
گــر جســم و حركــت نباشــد، زمــان معنــا نــدارد.  ]23[   اســت و ا
كــه در عالــم مجــردات، زمــان  نتیجــه ایــن مســئله آن اســت 
نیســت و زمــان، مخصــوص جهــان مــادی اســت. بنابرایــن، 
ابتــدا جهــان مــادی خلــق شــد؛ ســپس از حركــت مــاده، زمــان 
كــه در ســاحت  انتــزاع می شــود و بــا ایــن بیــان، روشــن می شــود 
قــدس الهــی، اصــاًل زمــان و حركــت و تغییــر و تحــول، معنــا نــدارد؛ 
گــذران  كــه در جهــان  تــا قبــل و بعــدی تصــور شــود، بــرای مــا 
زندگــی می كنیــم و بــر زندگــی مــادی مــا تقــدم و تأخــر زمانــی 

كــم اســت، ایــن مفاهیــم، معنــا دارد. حا

گــزاره »قبــل از آفرینــش جهــان«، بــه معنــای زمانــی آن  پــس 
كــه خداونــد در مرتبــه -  گفــت  صحیــح نیســت؛ امــا می تــوان 
ــه زمــان - پیــش از آفرینــش مــاده و جهــان مــادی، مجــّردات  ن
را آفریــده اســت؛ ســپس نوبــت بــه جهــان مــاده رســیده اســت؛ 
ــد متعــال، فیــاض مطلــق اســت و فیــض او، دائمــی  ــرا خداون زی
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اســت و هرگــز قطــع نمی شــود. بنابرایــن، در هیــچ وضعیتــی 
كار نباشــد. كــه خلقــی و فیضــی در  نبــوده 

ْرِض 
ْ

قــرآن مجیــد می فرمایــد: »یْســئُلُه مــْن ِفــی الّســماواِت و ال
ٍن؛ هــر آن كــه در آســمان ها و زمیــن اســت، از 

ْ
ُكّل یــْوٍم ُهــو ِفــی شــأ

او تقاضــا دارد و او در هــر روز، در كاری نــو مشــغول اســت«.]24[ 
ایــن آیــه از دو بخــش زیــر تشــکیل شده اســت:

1. تمــام موجــودات بــه او نیــاز دارنــد؛ یعنــی تمــام موجــودات 
در هســتی و شــئون ذاتــی و غیرذاتــی خــود، بــه او محتاجنــد 
و بــه زبــان فلســفی، تمــام موجــودات، حــادث ذاتی انــد و در 
پیدایــش و بقــای خــود، بــه علــت خــود یعنــی ذات بــی نیــاز حــق، 

نیــاز دارنــد.

ٍن؛ هــر روز خــدا 
ْ
2. ذیــل آیــه آمــده اســت: »ُكّل یــْوٍم ُهــو ِفــی شــأ

گــر منظــور از »یــوم« زمــان  كار جدیــدی اســت«. ]24[  ا در 
كــه خداونــد تعالــی، هــر زمانــی، در  باشــد، تفســیر آیــه ایــن اســت 
آفرینــش جدیــدی اســت و هــر زمانــی، طرحــی نــو در می انــدازد.

 ]25[

كــه منظــور از یــوم، امــری باالتــر از زمــان اســت  بــه نظــر می رســد 
ــده اســت؛  ــر ش ــوم« تعبی ــه »ی ــر، از آن ب ــه علــت ضیــق تعبی ــه ب ك
ــی و  ــد، دو چهــره دارد؛ زمان ــی باش ــر زمان گ ــه ای، ا ــرا هــر حادث زی
زمانــه ای؛ آن چــه مربــوط بــه زمــان اســت، جــزء تاریــخ اســت و 
ــه اســت، درتاریــخ و زمــان نمی گنجــد و  ــه زمان آن چــه مربــوط ب
چــون ثابــت اســت، فراتــر از زمــان و مــکان می باشــد؛ چنانکــه 
واقعــه عاشــورا، یــك بعــد زمانــی دارد و یــك بعــد زمانــه ای و 

كــه فراتــر از زمــان و مــکان اســت. ]26[  ملکوتــی 

ــه باشــد؛  ــه منظــور از یــوم، زمان ك ــا ایــن تفســیر، احتمــال دارد  ب
كــه در زمــان و مــکان  زیــرا یــك پدیــده مــادی، در عیــن حالــی 
واقــع شــده، چهــره ملکوتــی اش فراتــر از زمــان اســت و در زمــان و 
مــکان نمی گنجــد و باالتــر از آن، موجــود مجــرد و آن هــم مجــرد 
ــت و  ــی در او نیس ــکان و نقص ــت ام ــچ جه ــه هی ك ــت  ــق اس مطل
هیــچ چهــره زمانــی نــدارد و در ظــرف زمــان نمی گنجــد. او بــا هــر 
زمانــی اســت؛ امــا در زمــان و زمان منــد، نیســت و بــا هــر مکانــی 
هســت؛ امــا در مــکان نمی گنجــد و مــکان  منــد نیســت.  ]23[ 

كــه خداونــد متعــال، در هــر  بنابرایــن، معنــای آیــه ایــن اســت 
كــه  زمانــه ای، در كاری جدیــد اســت و امــری جدیــد می آفرینــد 
هرگــز نبــوده اســت و كارهــای او، تکراری نیســتند؛ بلکــه ابتکاری 
ــی نیــز  ــن عرب ــدون الگــو می باشــند. ایــن مفهــوم از ســوی اب و ب
ــم هــر لحظــه نیســت  ــه بیــان شــده اســت: » اینجــا عال ایــن گون
می گــردد و لحظــه بعــد بازآفریــده می شــود، بی آنکــه میــان ایــن 
كــه در مرحلــه  دو مرحلــه هیــچ جدایــی زمانــی باشــد. هــردم 
قبــض اســت بــه ذات الهــی بازمی گــردد و در مرحلــه بســط از نــو 

نمــود و تجســم می یابــد. آفرینــش هــر نفــس تجدیــد می شــود، 
كــه هــر  و در تــداوم آشــکارای آن علــت طولیــه رخنــه می انــدازد؛ 
لحظــه از وجــود را در مبــدا متعالــی آن ادغــام می كنــد.«  ]27[ 

ب( دوران آفرینــش:

ــوره اعــراف، 54 ¬  ــه )س ــم، در ده آی ــرآن كری ــات ق ــه آی ــا توجــه ب ب
ســوره الفرقــان، 59 ¬ ســوره الحدیــد، 4- ســوره هــود ،7- ســوره 
ــوره فصلــت،  ــوره ق ،38- س ــوره یونــس ،3 ¬ س ســجده ، 4- س
9 - ســوره فصلــت، 10 ¬ ســوره فصلــت( بــه خلقــت جهــان در 
كــه منظــور از  شــش دوره و یــا شــش روز اشــاره شــده اســت؛ 
كــردن اجــزاء و ســپس جــدا ســاختنش  آفریــدن آنهــا، جمــع 
كــم درهــم اســت و بــه  از مــواد دیگــری، متشــابه بــا هــم و مترا
حکــم ایــن آیــات خلقــت آســمان ها در دو روز و خلقــت زمیــن 
كردیــم ـ صــورت  كــه بــرای روز  نیــز در دو روز ـ بــه آن معنایــی 
كــه در آن  گرفتــه و در نتیجــه از شــش روز، دو روز باقی مانــده 
ــه دور  ــه عبارتــی، به حركــت در آوردن زمیــن ب ــا ب ــر ارزاق و ی تقدی
كــه در اثــر دور و نزدیــک شــدنش از  خورشــید اســت، بــه نحــوی 
خورشــید و نیــز در اثــر میــل بــه ســوی شــمال و جنــوب، چهــار 
نــوع هــوا در زمیــن پیــدا شــد: هــوای بهــاری، تابســتانی، پاییــزی 
و زمســتانی و در نتیجــه زمیــن آمــاده گردیــد بــرای اینکــه ارزاق 

روزی خــواران از آن برویــد. ]10[

ــه كیفیــت و مراحــل  ــه ]25[  ب ــا الهــام از تفســیر نمون  در ادامــه ب
آفرینــش پرداختــه می شــود:

گام اول. آفرینــش آســمان و زمیــن : بــا توجــه بــه آیــات فــوق، 
كــه بــه صــورت تــودة گازی  ابتــدا خداونــد »آســمان و زمیــن« را 
گردیــده و  گــردش بــه دور خــود ازهــم جــدا  شــکل بــوده و بــا 
كــرات را تشــکیل داده، آفریــده اســت: » ِإّن رّبُکــُم اهلُل اّلــذی خلق 
ــتة اّیــاٍم ثــّم اْســتوی علــی العــرِش  الّســمواِت و االرض فــی الّسِ
جــوم  ُیْغِشــی اّلیــل و الّنهــار یْطُلُبــُه حِثیثــًا و الّشــمس و القمــر و الّنُ
ْمــُر تبــارک اهلُل رّبُ العالمیــن. 

ْ
مســّخراٍت ِباْمــرِه اال لــُه الخلــُق واال

ــن را در  ــا و زمی ــمان ه ــه آس ك ــت  ــدی اس ــما، خداون ــروردگار ش پ
شــش روز )شــش دوران( آفریــد؛ ســپس بــه تدبیــر جهان هســتی 
پرداخــت؛ بــا »پــردة تاریــک« شــب و روز را مــی پوشــاند؛ و شــب 
بــه دنبــال روز، بــه ســرعت درحركــت اســت؛ و خورشــید و مــاه و 
گاه باشــید  كــه مســّخر فرمــان او هســتند. آ ســتارگان را آفریــد، 
كــه آفرینــش و تدبیــر »جهــان« از آِن او )و بــه فرمــان او( اســت. پــر 
كــه پــرودگار جهانیــان  بركــت )و زوال ناپذیــر( اســت، خداونــدی 
ــال  ــاٌن فق ــی ُدخ ــی الّســماء وِه ــتوى ِإل ــّم اْس اســت.«  ]28[  ، » ُث
كْرًهــا قالتــا أتْینــا طاِئِعیــن. ســپس  لهــا وِلــْأْرِض ِاْئِتیــا طْوًعــا أْو 
آهنــگ ]آفرینــش[ آســمان كــرد و آن بخــارى بــود پــس بــه آن و به 
زمیــن فرمــود خــواه یــا ناخــواه بیاییــد آن دو گفتنــد فرمان پذیــر 

آمدیــم.«  ]29[ 
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ــب و  ــد »ش ــدم دوم، خداون ــب و روز : در ق ــش ش گام دوم. آفرین
روز« را آفریــده، زیــرا در ســوره ]28[ » ُیْغِشــی اّلیــل و الّنهــار یْطُلُبــُه 
حِثیثــًا... .« بعــد از خلقــت آســمان و زمیــن، بــال فاصلــه بــه 

آفرینــش شــب و روز اشــاره شــده اســت:

مــی  نظــر  بــه  شمســی:  منظومه¬هــای  خلقــت  ســوم.  گام 
رســد، پــس از آفرینــش شــب و روز، »منظومــة شمســی، مــاه 
گرفتــه و آفریــده شــده انــد؛ زیــرا خداونــد  و ســتارگان« شــکل 
بــا »واو« عطــف، آن¬هــا را بــه آفرینــش شــب و روز معطــوف و 
جــوم مســّخراٍت  پیوســت داده اســت. » و الّشــمس و القمــر و الّنُ
ِباْمــرِه ... « و » ِإّن ِفــی خْلــِق الّســماواِت والْرِض واْخِتــالِف الّلْیــِل 
ْلبــاِب. مســلما در آفرینــش آســمانها  ْوِلــی ال

ُ
ِ
ّ

والّنهــاِر آلیــاٍت ل
و زمیــن و در پــی یکدیگــر آمــدن شــب و روز بــراى خردمنــدان 
نشــانه هایی ]قانــع كننــده[ اســت « ]30[  و همچنیــن ممکــن 
گــرم و ســرد شــدن توســط خورشــید،  ــا  اســت آســمان و زمیــن ب
مــاه و ســتارگان، آمــادة حیــات و زندگــی شــده باشــند. بنابرایــن 
پــس از آفرینــش آســمان هــا و زمیــن مقتضــای دســتور و امــر 

الهــی، بــرای آفرینــش منظومه¬هــای شمســی آمــده اســت.

كــوه هــا : ســپس خداونــد »كــوه هــا« را  گام چهــارم. آفرینــش 
كــه آن¬هــا را وســیله و ســبب اســتحکام زمیــن و  آفریــده زیــرا 
آســمان قــرار داده اســت: » وجعــل ِفیهــا رواِســی ِمــن فْوِقهــا 
لّســاِئِلین.  وبــارك ِفیهــا و قــّدر ِفیهــا أْقواتهــا ِفــی أْربعــِة أّیــاٍم ســواء ّلِ
كوههائــی قــرار داد، و بركاتــی در آن آفریــد، و مــواد  او در زمیــن 
غذائــی مختلــف آن را مقــدر فرمــود، اینهــا همــه در چهــار روز 

كننــدگان!« ]31[ بــود، درســت بــه انــدازه نیــاز تقاضــا 

گیاهــان، درختــان و حیوانــات : پــس از  گام پنجــم. آفرینــش 
كــوه هــا  كــه آســمان و زمیــن بــرای زندگــی آمــاده و توســط  آن 
مســتحکم و پــا برجــا شــدند، خدوانــد بــه آفرینــش »گیاهــان، 
پرداختــه  زمیــن  و حیوانــات« در روی  درختــان، جنبــدگان 
ْرض ِفــی ِســّتِة أّیــاٍم 

ْ
اســت: »ُهــو اّلــِذی خلــق الّســماواِت وال

ُج  ــُر ْرِض ومــا یْخ
ْ

ــی ال ــُج ِف ــا یِل ــُم م ــی اْلعــْرِش یْعل ــّم اْســتوى عل ُث
ــن  ــْم أْی ــو معُک ُج ِفیهــا وُه ــُر ــن الّســماء ومــا یْع ــِزُل ِم ِمْنهــا ومــا ین
مــا ُكنُتــْم واهلُل ِبمــا تْعمُلــون بِصیــٌر. اوســت آن كــس كــه آســمانها 
و زمیــن را در شــش هنــگام آفریــد آنــگاه بــر عــرش اســتیال یافــت 
ــاالرود  ــد و آنچــه در آن ب ــد و آنچــه از آن برآی آنچــه در زمیــن درآی
ــه  ــدا ب ــت و خ ــا شماس ــید او ب ــا باش ــر كج ــد و ه ــه را[ می دان ]هم

ــارک  ُج فیهــا ... و ب ــُر هــر چــه می كنیــد بیناســت.« ]32[و مــا یْع
ــام...« ]31[ ــة ای ــی اربع ــا ف ــا اقواته ــّدر فیه ــا و ق فیه

گام ششــم. آفرینــش حضــرت آدم »ع« : ســر انجــام پــس از 
آفرینــش آســمان، زمیــن و دیگــر موجــوداِت بیــن آســمان و 
زمیــن، خالــق هســتی بــه آفرینــش »آدم« )ع( انســان نخســتین، 
بــه عنــوان خلیفــه و جانشــین خــود در روی زمیــن، اشــاره 

ــی الْرِض  ــٌل ِف ــی جاِع ــِة ِإّنِ ــك ِلْلمالِئک ــال رّبُ ِإْذ ق ــت: » و ــرده اس ك
مــاء  خِلیفــًة قاُلــوْا أتْجعــُل ِفیهــا مــن ُیْفِســُد ِفیهــا ویْســِفُك الّدِ
أْعلــُم مــا ال  ــی  ِإّنِ قــال  لــك  ُس  ُح ِبحْمــِدك وُنقــّدِ ونْحــُن ُنســّبِ
تْعلُمــون. ]33[ و چــون پــروردگار تــو بــه فرشــتگان گفــت مــن 
در زمیــن جانشــینی خواهــم گماشــت [فرشــتگان ]گفتنــد آیــا 
كــه در آن فســاد انگیــزد و خونهــا  كســی را می گمــارى  در آن 
بریــزد و حــال آنکــه مــا بــا ســتایش تــو [تــو را] تنزیــه می كنیــم و 
كــه شــما  بــه تقدیســت می پردازیــم فرمــود مــن چیــزى می دانــم 
ــرای زندگــی محیــا  ــه زمیــن ب ك نمی دانیــد.« یعنــی پــس از ایــن 

ــی جاِعــٌل ِفــی الْرِض خِلیفــًة.« شــد، خداونــد فرمــوده: » ِإّنِ

6. آفرینش انسان
»در حدیــث آمــده اســت: »گنجــی پنهــان بــودم كه می خواســتم 
بــه وجــودم  تــا همــه  آفریــدم  را  شــناخته شــوم. مخلوقــات 
پــی ببرنــد.« بخــش اخیــر حدیــث را بــا وفــاداری بیشــتری بــه 
ــود  ــا در وج ــرد: »ت ك ــان  ــن بی ــوان چنی ــی می ت ــن عرب ــه اب اندیش

مخلوقــات، شناســای وجــود خــود باشــم.«

تمامی حدیــث تکویــن جهــان در منظــر تجلــی گونــه خلقــت را 
كــه در نمایشــنامه  گانــه ای برگردانــد  می تــوان بــه نشــآت ســه 
ــد »گنجــی پنهــان«  ــاد شــده اســت. خداون ایــن حدیــث از آن ی
كنــه ذات  گنــج پنهــان می خواهــد »آشــکار« شــود؛ در  اســت، 
خــود حبــی یــا شــوقی بــه آشــکار شــدن احســاس می كنــد؛ آن 
گاه ایــن »حــب و شــوق« بــه كار می افتــد و حاصــل آن »اســماء 
كــه در آن  كــه بــه اصطــالح از حالــت بالقــوه ای  الهــی« اســت؛ 

نهفتــه بودنــد رهــا می شــوند.« ]34[

بگیــرد،  صفــت  كــه  »ذاتــی  چیســتند؟  الهــی  اســماء  امــا  و 
تبدیــل بــه نــام آن صفــت می شــود؛ بــا علــم، عالــم می شــود؛ بــا 
ــماء  ــن اس ــه ای ك ــرای آن  ــا ب ــادر. ام ــدرت، ق ــا ق ــاهد؛ ب ــهود، ش ش
بتواننــد معلــوم شــوند، بــه مظهــری نیــاز دارنــد. اســماء الهــی بــا 
كــه مظهــر آنهاینــد، دلیــل وجــودی پیــدا می كننــد.  موجوداتــی 
كــه اســماء الهــی از ازل بــوده انــد، مظاهــر و  ولــی همچنــان 
صــور آنهــا نیــز از ازل وجــود داشــته انــد. اســماء الهــی جــز بــرای 
كــه صــور تجلــی آنهاینــد واقعیتــی ندارنــد.« ]34[ موجوداتــی 

كــه؛ تجلــی اســماء  كنــون بــه ایــن موضــوع پرداختــه می شــود  ا
چــه رابطــه و نســبتی بــا یکدیگــر دارنــد؟ »عزیــز الدیــن نســفی 
عــارف و صوفــی قــرن هفتــم هجــری، ایــن ارتبــاط را چنیــن 

ح می دهــد: »هوالهــو«. شــر

تشــبیه«  و  »تنزیــه  آمــوزه  عصــاره  مســلم،  حقیقــت  »ایــن 
خداونــد را دقیقــًا دربرمی گیــرد. فکــر تنزیــه در قــرآن در جملــه 
كــس  كمثلــه شــئ« و در حدیــث بــه صــورت »هیــچ  »لیــس 
خــدای را جــز خــدای نمی شناســد«، و »در همــه چیــز تأمــل كن، 
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جــز در ذات خداونــد« بیــان شــده اســت. تشــبیه نیــز در ســنت 
مثــال آن حدیــث  بهتریــن  یافــت می شــود؛ شــاید  اســالمی 
مشــهور »خــدا آدم را بــر صــورت خــود آفریــد« باشــد؛ بنابرایــن 
ــت.« ]35[ ــی اس ــه ای از ذات اله ــع آیین ــان در واق ــر انس  ذات ه
»قائــل شــدن بــه تمایــز میــان خــدا و عالــم، بیانگــر موضــع تنزیــه 
كــه  اســت و تعدیــل كننــده ایــن موضــع، موضــع تشــبیه اســت 
كــه برگــی، بــی علــم،  خــدا بــا همــه چیــز اســت؛ زیــرا امــکان نــدارد 
اراده و قــدرت خــدا بــر درخــت بجنبــد.«]35[ »جوهــر در همــه 
كــه وجــود یکــی اســت و ایــن همــان  اشــیاء مشــترك اســت؛ چــرا 
تشــبیه اســت؛ مــع ذلــك تمایــز میــان اشــیاء بــه واســطه عــرض 
اســت و ایــن تنزیــه را تبییــن می كنــد. بــه بیــان دیگــر؛ جوهــر 
یکــی بیــش نیســت، امــا اعــراض ایــن یــك جوهــر بســیار اســت.« 
]35[ »جوهــر خداونــد هرگــز تغییــر نمی كنــد، بلکــه صورت هــا و 

ــی  ــی تجل ــد؛ یعن ــر می كن ــه تغیی ك ــت  ــد« اس ــن واح ــراض »عی اع
عیــن واحــد پیوســته، در حــال تغییــر اســت.« ]35[

كــرد:  بــه طــور خالصــه تشــبیه و تنزیــه را می تــوان چنیــن بیــان 
گــر چــه هــر چیــزی تجلــی ای از خداســت و در رابطــه مســتقیم  ا
ــه وجــود بــدان  ــا او )تشــبیه(، تنهــا وجهــی از وجــوه اوســت و ن ب
كــه واقعــًا هســت )تنزیــه(. تشــبیه و تنزیــه، آفرینــش نوبــه  گونــه 
كــه  ــاز می نمایاننــد. نوعــی تنــوع  نــو و نامکــرر بــودن خلقــت را ب
همگــی از یــك سرچشــمه جــاری، و بــا هــم بــه تکامــل می رســند.
كتــاب »االنســان الکامــل« چنیــن می گویــد: »ای  نســفی،  در 
كــه جــان عالــم  كــه یــك نــور اســت  درویــش! چــون دانســتی 
كــه امتیــاز  كنــون بــدان  اســت و عالــم ماالمــال ایــن نــور اســت، ا
كــه  از یکدیگــر بــه »صــورت« و »صفــت« اســت. از جهــت آن 
ــور صفــات  ــم اســت؛ امــا ایــن یــك ن كــه جــان عال ــور اســت  یــك ن
بســیار داشــت، مظاهــر بســیاری می بایســت تــا صفــات ایــن 
كــرد و بــه چندیــن هــزار  نــور تمــام ظاهــر شــود. ایــن نــور تجلــی 
صــورت ظاهــر شــد. هــر صــورت مظهــر صفتــی شــد و هــر صفتــی 
ــور تمــام ظاهــر  ــا صفــات ایــن ن ــه صورتــی مخصــوص گشــت ت ب
شــدند. آن صــورت همیشــه بــا آن صفــت و آن صفــت پیوســته 

ــود. ــد ب ــورت خواه ــا آن ص ب

كــه بــه  پیوســتگی میــان صــورت و صفــت خصیصــه ای اســت 
موجودات شــخصیت و هویت می بخشــد؛ شــخصیت و هویتی 
كــه همزمــان پایــدار و گــذرا اســت. چــه در اصــل، نطفــه ای اســت 
كــه در آغــاز زندگــی اش شــکلی دارد خــاص همــان لحظــه. و 
كــه دارای صفت هایــی  ایــن شــکل در طــول زمــان و بــه تدریــج 
گــون می شــود، تغییــر می كنــد و »مظاهــر« بســیار می یابــد.  گونا
پایــدار بــودن شــخصیت و هویــت هــر موجــود زنــده نــه بــه 
كــه میــان »صــورت و صفــت« هــر  اعتبــار آن تشــابهاتی اســت 
یــك از لحظه هــا بــا »صــورت و صفت«هــای پیشــین و پســین 
ــا جاودانگــی »نــوری«  آن وجــود دارد، بلکــه ناشــی از اســتمرار ی

كــه اثبــات یــك وجــود  كــه زاییــده آن اســت؛ چیــزی  اســت 
یــا موضــوع  بــودن موجــود  گــذرا  بــودن و  ناپایــدار  می كنــد. 
كــه در جامعیــت آن، چگونگــی وجــود   آفرینــش؛ امــری اســت 
قابــل درك و قابــل قبــول توانــد بــود. چــه افــراد موجــودات 

مظاهــر صفــات ایــن نورانــد.

»مظاهــر هــر صفــات« از تنوعــی بی پایــان،  بــه تعــداد شــمار 
نســفی  چنانچــه  برخوردارنــد.  عالــم،   موجــودات  الینتاهــی 
مــداد  بــار  دو  دواتــی  هیــچ  از  آفریننــده،   كــه  می كنــد  تأییــد 
برنداشــت، و هیــچ كلمــه را دو بــار ننوشــت و ایــن كلمــات هرگــز 
كــه »هــر یــك«  بــه آخــر و نهایــت نرســیده اســت و نرســد.« دواتــی 
كاتــب و روح و قلــم بــا خــود دارنــد و از خــود دارنــد و طبیعــت قلــم 

موالیــد اســت.« ]36[

7. آفرینش معماری
»هــر اثــر هنــری از دوران خــود جــدا می شــود. هایدگــر می گویــد: 
گســتره اش را خــود بیافرینــد.« از  كــه  »اثــر توانایــی آن را دارد 
كــه می توانــد بــه  ســوی دیگــر ، یــك منــش اثــر هنــری ایــن اســت 
چیــزی جــز خــودش ارجــاع شــود. بــا اینکــه اثــر در خــود بســنده و 
كامــل اســت، بــاز بــه چیــزی غیــر از خــودش بــاز می گــردد و اشــاره 
دارد. اثــر همــواره آشــکارا بــه چیــزی دیگــر مرتبــط می شــود. اثــر 
در حکــم تمثیــل اســت، ســبب می شــود تــا چیــزی دیگر دانســته 
گــرد آیــد«. ولــی بــاز نادرســت  شــود؛ یــا بــه زبــان هایدگــر: »آنجــا 
خواهــد بــود كــه اثر را با ایــن توان تمثیلی آن بشناســیم و تعریف 
كنیــم. چیــزی بــرای طبیعــت نامحســوس و ناشــناختنی اســت،  
اثــر آن چیــز را محســوس و آشــکار می كنــد. ایــن بــدان معنــا هــم 
كــه اثــر را از راه ارجــاع بــه آن مــورد ناشــناخته آغازیــن  نیســت 
بشناســیم. آن مــورد را در تاریــخ متافیزیــك گاه ایــده خواندنــد، 
گاه ارزش، یــا حتــی احساســات  گاه روح مطلــق،  گاه ایــده آل،  
كــه اثــر فقــط بیانگــر  و عواطــف انســانی. نکتــه ایــن جــا اســت 
محســوس مــورد حــس ناشــدنی نیســت، بــل بارهــا مهمتــر از 
كننــده راز هســتی اســت. ایــن آشــکارگی معنایــی  آن؛ آشــکار 
می گریــزد،  آشــکارگی  از  خــود  كــه  ناپیــدا  و  نهفتــه  گفتــه،  نا
گفتــن پرهیــز  گفتــه از  كــه مــورد نا كــردن ایــن نکتــه  و روشــن 
كار راســتین اثــر هنــری اســت؛ خــود هنــر اســت.« ]37[  دارد،  
ــه  ــی از نظری ــاری ناش ــه معم ــای نظری ــگرف ترین باوره ــی از ش ك
كــه مبانــی معمــاری و قوانیــن  ویتروویــوس ایــن بــوده اســت 
گونــه ای مشــابه یکدیگرنــد. ویتروویــوس  جهــان هســتی بــه 
كان مــا از طبیعــت الگــو می گرفتنــد و بــه  معتقــد اســت: »نیــا
واســطه تقلیــد آنهــا از طریــق حقیقتــی خدایــی راهنمایــی 
می شــدند.«]38[ او ابــراز مــی دارد نــه تنهــا قیــاس عمــودی 
میــان انســان و جهــان هســتی وجــود دارد؛ بلکــه قیــاس افقــی 
مهمــی نیــز میــان معمــاری و نــوع بشــر بــه وجــود آمــده اســت.« 

]38[»در آمــوزش معمــاری دو دیــدگاه وجــود دارد:
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ــت  ــش اس ــر آفرین ــاری هن ــدگاه معم ــن دی ــنتی: در ای ــدگاه س دی
و ارتبــاط مســتقیم بــا هســتی شناســی دارد، آفرینشــی زیبــا 
الزمــه وجــود حقیقــی اســت. در ایــن گرایــش بــر خــالف معماری 
مــدرن بیــن صــورت و محتــوا رابطــه وجــود دارد؛ و هــدف ایــن 
ــاال كنــد، هواهــای  ــم ب ــه انســان را متوجــه معنــی و عال ك اســت 
نفســانی را در وجــود او كنتــرل كنــد و تمایــل بــه كمــال جویــی را 

ــرورش دهــد. ــه از خصایــص فطــری انســان اســت، پ ك

دیــدگاه مــدرن: در ایــن دیــدگاه مفاهیــم در فضــای فکــری 
دچــار  مــدرن  دنیــای  بــر  كــم  حا محــض  خــرد  تاثیــر  تحــت 
دگرگونــی شــناختی شــده اســت. معمــاری مــدرن نیــز واجــد 
بعــد هســتی شناســی و دارای خاصیــت تعالــی گرایــی اســت. 
ــرای  ــد یابــد، ب ــا گذشــته پیون ــد ب كــه نمــی توان معمــاری مــدرن 
رفــع ایــن نقیصــه بــه حــال و آینــده تکیــه مــی كند.تکیــه بــر زمــان 
حــال یعنــی »بــه روز بــودن« و ایــن پیــروی از اصــل »نــو بــودن« 
از اصــول مدرنیتــه اســت.«]38[ »از ایــن منظــر آفرینــش اثــر 
معمــاری یــا بــر پایــه یکــی از اجزایــش تعریــف می گــردد و یــا بــر 
كل معیــن  اســاس تركیــب ایــن اجــزاء و در ســیری از جــزء بــه 

]39[ می شــود.« 

 نتیجه گیری
كار معمــار طبیعــت اســت و چــون انســان آفریــده  آفرینــش 
اوســت، قــادر بــه آفرینــش می باشــد. یگانــه معمــار هســتی بــا 
كالبــد انســان او را جانشــین خــود بــر  دمیــدن روح خویــش در 
ــا دمیــدن روح  ــد ب ــه خداون ك ــه  ــرار داد. همان گون روی زمیــن ق
خالقــه خــود در جســم بی جــان، آدمــی را می آفرینــد؛ انســان نیــز 
ــد  ــود در كالب ــه خ ــدن روح خالق ــا دمی ــین وی ب ــام جانش در مق
مــواد خــام و بی جــان بــه آنهــا زندگــی می بخشــد و بدیــن ســان 

ــود. ــده می ش ــان زایی ــر از انس هن

بــا وظیفــه دشــوار ســاختن  بــه مفهــوم اصیــل آن  آفرینــش 
كــه از قبــل وجــود نــدارد، درگیــر اســت. بــه بیــان بهتــر  چیــزی 
آفرینــش  نمی پذیــرد.  را  تقلیــد  عنــوان  هیــچ  بــه  آفرینــش 
چشــمه جوشــان هنرهاســت و آثــار بــزرگ هنــری در پرتــو نــور 
ــا بــه عرصــه وجــود نهاده انــد. بــه  آفرینش گــری خالقــان خــود پ
كــه اثــری بدیــع و جدیــد در حــوزه هنــر  واســطه آفرینــش اســت 
و معمــاری زاده می شــود و موجبــات ارتقــای وضــع موجــود را 

فراهــم مــی آورد. 

بــا بررســیهای انجــام یافتــه در مبحــث آفرینــش از دیــدگاه قــرآن 
كــرد: ح ذیــل اشــاره  كریــم میتــوان بــه نتایــج آن بــه شــر

¬-خداونــد متعــال، در هــر زمانــه ای، در كاری جدیــد اســت و 
كارهــای او،  كــه هرگــز نبــوده اســت.  امــری جدیــد مــی آفرینــد 

ابتــکاری و بــدون الگــو می باشــند و قبــل از هــر پیدایشــی بــه 
خلــق مجــردات و بــا هدفــی خــاص و نقشــی نــو می پــردازد.

¬-خالــق و مخلــوق بــا هــم بــوده و وجــود یکــی،  بــدون دیگــری 
قابــل قبــول عقــل نبــوده و از محــاالت اســت. در جهــان یــك 
»بــود« هســت و همــه هســتی نمــود و مظاهــر مختلــف ایــن 

»بود«انــد.

گرفتــه اســت و  ¬-آفرینــش بــا یــک نــگاه مجموعــه ای شــکل 
كــه موالنــا در مثنــوی معنــوی نیــز اشــاره داشــته اســت:         آنگونــه 

با تانی گشت موجود از خدا

خ ها  تا به شش روز این زمین و چر

 ورنه قادر بود كز كن فیکون

خ آوردی برون  صد زمین و چر

 این تانی از پی تعلیم تو است

 صبر كن در كار، دیر آی و درست

-آفرینــش همــواره بــه صــورت فرآینــدی و تکاملــی انجــام پذیــر 
تــوان یکنواخــت و تدریجــی  اســت و تغییــرات در آن را مــی 
برشــمرد. فرآینــد هــا در طبیعــت، همــان فعالیــت هــا و یــا افعــال 
ــل  ــد. تکام ــی دهن ــان م ــان را نش ــت و زم ــه حرك ك ــد  ــت ان طبیع
كــه بــه تغیــرات ســاختاری، عملــی، و  خــود فرآینــدی اســت 
كــه نــام دیگــر آن ســازش اســت.  رفتــاری گونــه هــا مــی انجامــد 
ــوند.  ــی ش ــوب م ــا محس ــوی رویداده ــات و الگ ــا اقدام فرآینده
كنــار  ¬-در تمامــی مراحــل آفرینــش همــواره عناصــر متضــاد در 
یکدیگــر وجــود داشــته و نقــش تکاملــی بــرای یکدیگــر دارنــد. 
كنــار روز و خشــکی  كــه آســمان در برابــر زمیــن، شــب در  آنچنــان 
در مقابــل آب خلــق شده اســت. در یکــی از قدیمی تریــن اســناد 
ــا هشــتم پیــش از میــالد  كتبــی چیــن باســتان در قــرن هفتــم ی
شــرحی راجــع بــه زوج متضــاد ییــن و یانــگ و اثــر متقابلشــان 
بــر یکدیگــر ارائــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن طــرز فکــر تمــام 
مضاعــف  تضــاد  یــک  تابــع  یــا  شــامل  طبیعــی،  پدیده هــای 
ــل  ــی قاب ــا كوچک ــاس ب ــق قی ــط از طری ــی فق ــال بزرگ ــتند. مث هس
شناســایی اســت. ایــن زوج هــای متضــاد، نفــی كننــده یکدیگــر 
كــدام آنهــا شــرط وجــود دیگــری بــه شــمار  نیســتند بلکــه هــر 

می رونــد.

ــه  ــه الی ــا شــکافتی در آن و الی ¬-پــس از آفرینــش هــر عنصــری ب
ــه وجــود  ــردن آن یــک ســیالیت و پیوســتگی در ســاختار آن ب ك
آمــده اســت. هفــت آســمان و شــکافت طبقــات آن، چین هــا و 

ــد. ــن فرآین ــر ای ــت ب ــی اس ــی و ...، مثال ــای زمین حفره ه
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رابطــه  در  و  خداســت  از  تجلــی ای  چیــزی  هــر  چــه  گــر  ¬-ا
مســتقیم بــا او )تشــبیه(، تنهــا وجهــی از وجــوه اوســت و نــه 
ــه،  ــبیه و تنزی ــه(. تش ــت )تنزی ــًا هس ــه واقع ك ــه  ــدان گون ــود ب وج
آفرینــش نوبــه نــو و نامکــرر بــودن خلقــت را بــاز می نمایاننــد. 
ــه  ــم ب ــا ه ــاری، و ب ــمه ج ــك سرچش ــی از ی ــه همگ ك ــوع  ــی تن نوع
كــرد:  تکامــل می رســند. بــه عبــارت دیگــر می تــوان چنیــن بیــان 
در آفرینــش؛ خداونــد بــا تشــابه پیوســتگی را نمایــان ســاخت و 
بــا تنزیــه؛ هویــت و شــخصیت را  بــه هــر عنصــری عطــا نمــود.

و  حركــت  دارای  آن  ســطوح  تمامــی  در  آفرینــش  ¬-جهــان 
اســت. پویایــی 

كامــاًل متکــی بــه خــود و  ¬-جهــان آفرینــش فضایــی اســت 
همــه جــا در تمــام »مقامــات« خــود، كلیــة صفــات و كیفیــات 
ــه عنــوان مثــال محــراب فقــط نشــان  فضــا را متجلــی ســازد. )ب
كــه تمــام نظــام فضــا آن  دهنــدة جهــت قبلــه اســت(؛ در حالــی 
كــه حضــور خداونــد را در جمیــع جهــات و محیــط  چنــان اســت 
كیفــی صرفــًا بعــد و  بــر انســان خاطرنشــان می ســازد. فضــای 
ــال  ــود؛ در ح ــه ای از وج ــوان مرتب ــه عن ــه ب ــت؛ بلک ــداد نیس امت

وجــد، تجربــه می شــود.

¬-»روح و جوهــر عالــم وجــود و بــه تعبیــر دیگــر جانمایــه و درد 
جهــان هســتی، همــان هندســه و قــدر مــی باشــد«. ایــن بحــث 
ناظــر بــه وجــود كمــی و جنبه هــای مــادی هندســه اســت.  بــه 
ــم وجــود در تمامــی ابعــاد و در  كــه دار هســتی و عال ایــن معنــی 
گونــه ای عمیــق و زیربنایــی  گــر بــه  جمیــع زوایــای خویــش ، ا
نگریســته شــود، مبتنــی بــر قــدر بــوده و متکــی بــر هندســه اســت؛ 
ــه و اســاس شــکل گیــری و ایجــاد جهــان را  ــه بیــان دیگــر پای و ب
كــه گویــی خالــق جهــان  قــدر و هندســه مــی ســازد، بــه نحــوی 
ابــداع مخلوقــات،  و  آفرینــش موجــودات  عالــم، در  و صانــع 
ــم نمــوده، و بدیــن  ك ــر طبیعــت حا الگویــی تمامــا هندســی را ب
ســان سراســر ملــک هســتی را تحــت ســیطره و تســلط قــدر قــرار 
داده اســت. هندســه هــم كمــی اســت و هــم كیفــی. بعــد كمــی 
آن صــورت و ســاختار معمــاری را تنظیــم مــی كنــد و بعــد كیفــی 
آن، نســبت های صــورت معمــاری را برقرارمی ســازد، و نماینــده 
كــه چرخــه تجلــی را منظــم  بیــان نظــام جهــان هســتی اســت 
كنــد. انتقــال جهــان از روح بــه مــاده بــا گویایــی تمــام در  مــی 

معنــی رمــزی هندســی نشــان داده شــده اســت.
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