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 تفکِر تعقّلِی شیعی و تأثیر آن در معماری منظر 
دوره صفویه

لیال مدقالچی1، مجتبی انصاری2، محمدرضا بمانیان3، محمدرضا پورجعفر4

چكیده 
كــه همــواره، از ســوی فالســفه و متفکــران ، در ظــرف جهان بینی هــای مختلــف و بــه تناســب  عقــل و تعقــل، مفاهیمــی هســتند 
تعریــف از انســان و تمایــز وی از ســایر موجــودات )حیــوان(، بــه صــورت غایتمنــد مــورد تأمــل قرارگرفتــه انــد. »تفکــرِ  تعقلــِی  شــیعی«  بــه 
ــه وجود آمــدن،  ــار فالســفه شــیعه را تحــت  تأثیــر قــرار  داده و باعــث ب عنــوان عنصــری متمایز كننــده از ســایر اندیشــه های اســالمی، آث
تعاریفــی از عوالــم عقلــی و نیــز تجلــی آن در عالــم جســمانی یــا محسوســات گشــته اســت. در ایــن میــان، هنــر و آثــار انســان ســاخت بــه 
واســطه متجلــی نمــودِن انواِرعالــِم عقلــی در عالــم محسوســات، ســیر در قــوس نزولــی )ســیر مــن ا...( ، و نیــز فراهــم آوردن زمینه هــای 

ــت. ــران بوده اس ــیاری از متفک ــه بس ــورد توج ــواره م ــی ا...( هم ــیر ال ــوس صعودی)س ــانی در ق سیر نفس انس

كالبــدی ایــن اندیشــه در معمــاری  منظــر را شــاهد  در دوره صفــوی به زعــم زمینه ســازی حضــور تفکــر شــیعی، موجبــات تجلــی 
كــه بــا دارا بــودن مفاهیــم غنــی، بالقــوه و نیــز متأثــر از دیدگاه هــای فلســفی ایــن دوران، توانسته اســت، عنصــر مانــدگاری را در  هســتیم، 

ــود. ــر ش ــی منج ک عقالن ــردن ادرا ــه باال ب ــرده و ب ك ــت  ــود تقوی خ

 مقالــه حاضــر ســعی  دارد تــا بــا اتــکا بــه قــرآن، احادیــث و اندیشــه های مالصــدرا ، معمــاری  منظــر  دوره  صفــوی  شــهراصفهان را در 
ک تعقلــی انســان، آشــکار  كالبــدی آن را بــه موجــب ادرا حیطــه تفکــر تعقل شــیعی مــورد بررســی قــرار  داده و شــاخص ها و تجلیــات 
ــا بهره گیــری از مطالعــات كتابخانــه ای ، غــور در مباحــث فلســفی و دینــی ، بــه دنبــال ارائــه ی تأویلــی بر گرفتــه  نمایــد. ایــن پژوهــش ب
كــه معماری منظر ایرانــی، و به طــور  از تفکــر تعقلــی شــیعی در منظــر دوره صفــوی اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهنــد 
كــه دارای الگــوی شناخته شــده و مانــدگار بــا پیشــینه تاریخــی ســده های مختلــف اســت ؛ در ایــن دوره بــا  شــاخص بــاغ ایرانــی، 

بهره گیــری از مفاهیــم برخاســته از ایــن تفکــر، بــه مفاهیمــی چــون عالم مثــال، عدالــت و قــدر بیشــتر پرداخته اســت.     

واژه های کلیدی: ساحت عقالنی، هنر شیعی، تفکر تعقلی، هندسه، معماری منظر دوره صفوی. 
 تاریخ دریافت: 95/03/18
تاریخ پذیرش: 95/05/24

كه به راهنمایي آقای دكتر مجتبی انصاری در دست  این مقاله برگرفته از رساله دوره دكتری معماری لیال مدقالچی با عنوان » ارزشهای انسانی منظر ایرانی ¬ اسالمی )دوره صفویه (« است 
انجام است.
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1. مقدمه
عقــل و تعقــل، مفاهیمــی هســتند كــه همــواره، از ســوی فالســفه 
ــب  ــه تناس ــف و ب ــای مختل ــرف جهان بینی ه ــران، در ظ و متفک
تعریــف از انســان و تمایــز وی از ســایر موجــودات )حیــوان(، بــه 
كــه  صــورت غایتمنــد مــورد تأمــل قرارگرفتــه انــد. به گونــه ای 
تأثیــر ایــن مقولــه در تفکــر شــیعی بــه ســبب ماهــوی ، یکــی از 

ــته اســت. ــب فکــری گش ــایر مکات ــز آن از س ــوه تمای وج

ــه مســأله ی تعقــل در تفکــر اســالمی و تأثیــرات آن   پرداختــن ب
ــار انســان ســاخت از چنــد جهــت ارزشــمند اســت:  در خلــق آث

1-تطابــق ارزش هــای مســتتر در ایــن تفکــر بــا ســاحات وجــودی 
انســان منطبــق بــا تفکــر فیلســوفان اســالمی. 

2-ارتقــاء ارزش هــای انســانی در نیــل بــه اهــداف تربیتــی-
ــر   ــوده و  هن ــر ب ــا میس ــی هنره ــق تمام ــن از طری ــه ای ك ــالمی؛  اس
معمــاری و معمــاری  منظــر )بــه جهــت اســتفاده تمــام وقــت از 
ایــن فضاهــا توســط انســان( اهمیــت بیشــتری پیــدا می كنــد.

ــردن هویــت دینــی ارزش هــای انســانی از طریــق تفکــِر  3-باالب
ــیعی. ــِی ش تعّقل

ــه اهمیــت ایــن موضــوع )در حــوزه مطالعــات  ــا توجــه ب البتــه ب
میان رشــته ای بیــن علوم انســانی و هنــر( می تــوان بــه مــوارد 
بیشــمار دیگــری نیــز، از جهــت انطبــاق بــا ارزش های انســانی، 
آن هــا  بــه  اشــار ه  از  گســتردگی  جهــت  بــه  كــه  نمــود  اشــاره 

می كنیــم. صرف نظــر 

ــه حــل بحران هــای ناشــی از ســیطره جهــان   از طرفــی، توجــه ب
گرفتــه در حــوزه  بینی هــای غربــی در طراحی هــای صــورت 
دســت  در  پژوهش هــای  دادن  ســوق  در  می توانــد  منظــر، 
انجــام؛ بــه ســمت دوره  هــای شــکوفایي معمــاری منظــر ایرانــی 
ــته  ــزایي داش ــه س ــش ب ــا، نق ــی آنه ــری و عقیدت ــای فک ــه ه و پای
عقــل  بــر  كیــد  تأ بــا  غــرب  كنونــی  جامعــه  چنانچــه،  باشــد. 
ابــزارى، مرتبــه واالی عقــل را نادیــده انگاشــته  و آن را در ســطح 
كاركــردی در حــوزه محسوســات پاییــن آورده اســت در صورتــي 
گــی عملــی و  كــه از نــگاه دیــن، عقــل عــالوه بــر دارا بــودن ویژ
كاركــردی در مرتبــه محسوســات دارای ابعــاد وســیعی در عالــم 
نفســیات و عالــم عقــل مــی باشــد و همیــن عقــل انســان را در 
ــه  ــدس را وارد حیط ــی مق ــانده و معان ــاری رس ــق ی ــف حقای كش

حیــات وی می كنــد.

از ایــن رو ایــن پژوهــش، بــا فــرض اینکــه هنــر معمــاری منظــر 
اندیشــه های  و  شــیعی  تفکــرات  بــر  تکیــه  بــا  صفویــه،  دوره 
صفــت  واجــد  اســت،  توانســته  مالصــدرا  چــون  فیلســوفانی 
مانــدگاری در اذهــان و هویــت ملــی ایرانــی ¬ اســالمی شــود، بــه 

كــه همــان ســاحت عقالنــی ایــن  بررســی وجهــی از ایــن اندیشــه 
تفکــر اســت؛ می پــردازد . 

كــه  ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد 
مؤلفه هــا و ابعــاد ســاحت عقلــی در تفکــر شــیعی چــه بــوده و در 
معمــاری منظــر دوره صفــوی چگونــه انعــکاس یافتــه اســت؟  

2. تعریف تعقل و  واژه عقل 
كــه در آیات قرآنــی و احادیــث  تعقــل از جملــه مــوادری اســت 
شــریفه ائمه اطهــار نیــز بــدان بســیار اشــاره شــده اســت، بــه 
طوریکــه قــرآن انســان را همــواره بــه تعقــل در آیــات  الهــی دعــوت 
می كنــد]1[  و ســبب گمراهــی افــراد كافــر و بــی دیــن را، عــدم تفکــر 
در نشــانه ها می دانــد]2[ . قــرآن انســان را بــه عنــوان موجــودی 
آیــات  در  و  كــرده  معرفــی  اســت  تعقــل  در  وی  هدایــت  كــه 
بســیاری از واژه عقــل اســتفاده می كنــد بــه طوریکــه بــا توجــه 
بــه كتــاب المعجــم ، واژه تعقــل و مشــتقات آن در قــرآن  49 بــار 
كار رفتــه اســت و در تمامــی مــوارد از اهمیــت تعقــل بــرای  بــه 
گاهــی از قــدرت خداونــد و نیــز رســتگاری)یا عــدم رســتگاری  آ
بــدكاران  بــه جهــت تعقــل نکــردن( ســخن بــه میــان آمــده 
اســت.  از طرفــی،  قــدرت عقــل و تفکــر اســت كــه ســبب مــی شــود 
انســان بتوانــد راه درســت را از راه غلــط تشــخیص دهــد و بــه 

حقایــق پــی ببــرد]3[ . 

نیــز  »البــاب«   واژه  از  خردمنــدان  بــه  اشــاره  هنــگام  قــرآن 
اســتفاده می كنــد: » »اْلبــاب« جمــع »ُلــّب« اســت. لــّب یعنــی 
كــه در مــورد میــوه  مغــز نــه بــه معنــی مــخ، بلکــه بــه معنــی اعــّم 
گــردو. ایــن اصطــالح شــاید  هــا مثــاًل مــی گوییــم مغــز بــادام، مغــز 
از اصطالحــات مخصــوص قــرآن باشــد )چــون در غیــر قــرآن 
مــا گشــتیم و ندیدیــم( ... ، قــرآن دربــاره عقــل كلمــه »لــّب« را 
گــردو یــا بــادام  كار بــرده، گویــی انســان را تشــبیه بــه یــك  زیــاد بــه 
گــردو یــا بــادام پوســته اســت و آن اساســش  كــه تمــام یــك  كــرده 

كــه در درون آن قــرار دارد ...«]4[ .   مغــزش مــی باشــد 

» مورخــان اهــل تســنن اعتــراف دارنــد كــه عقــل شــیعی از قدیــم  
االیــام عقلــی فلســفی بــوده اســت.یعنی طــرز تفکــر شــیعی از 
ــوده اســت... . « ]5[ . همچنیــن،  لی و تعقلــی ب قدیــم، اســتدال
كــه  عقــل در شــریعت اســالم داراى جایــگاه بــس رفیعــی اســت 
كنــار حجــت ظاهــرى، یعنــی وحــی الهــی، بــه عنــوان حجــت  در 
باطنــی تلقــی شــده، یکــی از منابــع مهــم اجتهــاد را تشــکیل مــی 
دهــد. عقــل عقــال دل اســت یعنــی دل را از غیــر محبــوب در 
بنــد آورد و از هــوس هــای ناســزا بــاز مــی دارد و  عقــل نــور اســت و 
جــای آن دل اســت نــه دمــاغ و شــرط خطــاب اســت نــه موجــب 
خطــاب]6[ . راغــب اصفهانــی نیــز در معنــای عقــل بــه ایــن 
كــه آن را  كــرده و اشــاره بــه پایبنــد شــتر مــی كنــد  مفهــوم اشــاره 
عقــال مــی گوینــد]7[  كــه برخــی از آن بــه عنــوان » تعریــف كننده 
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كلــی هــر چیــزی در قالبــی  كننــده حــدود هندســه  و تحدیــد 
ــرده انــد]8[ .  ــام ب ــر« ن ثابــت و تغییرپذی

در ایــن میــان احادیــث بیشــماری نیــز از ائمــه در مــورد اهمیــت 
تعقــل و رابطــه آن بــا ایمــان انســان وجــود دارد؛  چنــان چــه 
مضمــون بیشــتر آن هــا رابطــه بیــن رســتگاری و تعقــل مــی 

باشــد.

عاقــل  صفــت  مــورد  در  )ع(  علــی  حضــرت  از  نیــز  جایــي  در 
كــه ایشــان بــا بیــان » نهــادن هــر چیــزی بــه  جــای  پرســیده انــد 
خــود از جانــب عاقــل« آن را وصــف می كند.مــی تــوان بــا توجــه 
كــه » نهــادن هــر چیــزی  بــه یکــی از معانــی عــدل در دیــن اســالم 

ــای  ــه ج ب

خویــش اســت« ایــن دو مفهــوم را دارای فصــل مشــترک از 
كــه  جهــت معانــی، در نظــر گرفــت ؛ و ایــن همــان چیــزی اســت 
كالبــد یــاری مــی رســاند، چنانچــه  مــا را در تجســم معانــی بــه 
ــدی  ــطور بع ــه در س ك ــه«  ــدر « و » هندس ــه » ق ــوان از آن ب ــی ت م

توضیــح داده خواهــد شــد، تفســیر نمــود )نمــودار یــک(.

3. مفاهیم شیعی و مفهوم تعقل

3-1 ظاهر و باطن 

صفــت ظاهــر و باطــن از صفــات ذاتــی خداونــد متعــال اســت 
كــه در قــرآن نیــز آمــده اســت]9[  ایــن صفــات دارای مفاهیمــی 
هســتند كــه اعتقــاد بــه آن، هــم در حــوزه عقــل بــه عنــوان حجت 
كــرده و هــم بــه مفاهیــم فلســفی  باطنــی و حجــت ظاهــری بــروز 
ــوان  ــه مــی ت ــه از آن جمل ك و دینــی بســیاری انجامیــده اســت. 
ــرد؛ در  ك ــاد  ــان ی گرای ــنت  ــز س ــالمی و نی ــن اس ــرات متفکری از نظ
ــری و  ــورت ظاه ــاوی ص ــزی را ح ــر چی ــالمی ه ــی اس ــان بین جه
ــا  ــی و زادگاه معن ــن جهان ــورت را ای ــته، ص ــی دانس ــای باطن معن
را در عوالــم معنــا معرفــی مــی نماینــد و میــزان درک از باطــن 

كــی وی نســبت  را  بــه فــرد ، مراتــب وجــودی او و درجــات ادرا
داده انــد.

كــه  هــر آنچــه بــر مــا ظهــور  بنــا بــر ایــن تعبیــر، عالــم حجابــی دارد 
مــی یابــد ظاهــر و مراتــب دیگــر باطــن اســت و ایــن حجــاب 
گفتــه نصــر : » ... در آن واحــد واقعیــات مــاورای خــود  بــه 
كــه  را هــم نهــان و هــم عیــان مــی ســازد، هــم پــرده ای اســت 
نــور عالــم باطنــی یــا نفــس االمــری را پنهــان مــی كنــد و هــم بــه 
كــه  یمــن ماهیــت رمــزی اش و نیــز بــه یمــن آن واقعیــت باطنــی 
ــه آن  ــی ب هــر واقعیــت ظاهــری ، جنبــه ظاهــری آن اســت، روزن
ــم مــی نگــرد،  ــه عال ــم اســت....«]10[  و مؤمــن هنگامیکــه ب عال
پیوســته از ظاهــر بــه باطــن ســیر می كنــد]11[  و  بــا توجــه بــه آیات 
الهــی ، ایــن نگریســتن، همــراه بــا تعقــل اســت تــا واجــد كیفیــت 
ســیر در باطــن امــور شــود. از نظــر مؤمــِن مقیــد بــه تعقــل، تمامی 
ک  عالــم حــاوی معانــی باطنــی اســت كــه بــه تناســب مرتبــه ادرا

ــروز پیــدا مــی كنــد.  انســان، ب

یــا  یــا حــاوی )جســم  صــورت هنــری بــه مثابــه یــک ظــرف 
یــا  راه قوانیــن عینــی خلــق می شــود. مظــروف  از  ظاهــری( 
محــوی )روح یــا باطــن( تکــرار تکامــل ُمُثــل )عیــن ثابتــه یــا 
نمونــة ازلــی( اســت. هنرمنــد ســنتی صــورت ظاهــر هنــر را در 
كــرده اســت؛  كــه از جانــب روح دریافــت  پرتــو الهامــی می آفرینــد 
ــر  ــئون واالت ــه ش ــان را ب ــد انس ــور هنــری قادرن ــذر ُص از ایــن رهگ
هســتی و ســرانجام بــه وحــدت رهنمــون شــوند. انســان بــه 
یــاری نمادهــا، بــه میانجــی عقــل خــود، فرآیندهــای طبیعــت 
را بــه تأویــل می گیــرد]12[ . عالمــه طباطبایــي، نمــاد را امــری 
وجــودی دانســته و آن را بــه ماوراءالطبیعــه رجــوع می دهنــد و 
عالــم را تجلــی مــاّدِی امــوری روحانــی و معنــوی می دانــد ]13[ .

كالبــد  بــه نظــر می رســد ســیر یــا عبــور از ظاهــر بــه باطــن در مــورد 
معمــاری )كــه دارای صــورت مــادی مــواد ســاخته شده اســت( 
كــه مــاده بــر اثــر تصرفــات معمــار چنــان  بــه ایــن معنــا اســت 
كــه از صــورت مــادی خــود و صفــات آن فاصلــه بگیــرد و  شــود 
به صــورت باطنــی و مثالــی خــود نزدیــک شــود. بنابرایــن، الزمــه 
ایــن ســیر در مواجهــه بــا مــواد ایــن اســت كــه آن هــا را بــه صورتــی 
درآورد كــه شــاخص ترین صفــات مــادی از دیــده، پنهــان بمانــد   
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است ن دل آن و جای ه دماغ و شرط خطهاب اسهت نهه است
,Ansari)خطابموج   . راغ  اصهفهانی نيهز در (1142:442

اشاره به پایبند شتر  و اشاره کرده مفهوم این عقل به معنای
( می گوینهد عقال را آن کند که (RaghibIsfahani,2112می

آن به عنوان  برخی از تعریهف کننهده و تحدیهد کننهده »که

چيزی «در قهالبی ثابهت و تغييرپه یرحدود هندسه کلی هر
اند) برده ,Aliabadiنام 2112:26.)

مهورد  در ائمهه ميان احادیه  بيشهماری نيهز از این در
تعقل و رابطه آن با ایمان انسهان وجهود دارد؛ چنهان4اهميت

مضمون آنچه تعقهل مهی بيشتر و رسهتگاری رابطه بهين ها
 باشد.

 

 

 

 

 

ع حضرت مورد صهفت عاقهل در جایی نيز از در لی ) (
با بيان ایشان اند که چيزی به»پرسيده جای خود نهادن هر

یکی آن را وصف می«از جان  عاقل با توجه به کند.می توان
دین اسالم که  در معانی عدل چيزی به جای »از نهادن هر

مشهترک از «خویش است فصل دارای را مفهوم دو این
؛ گرفت در نظر معانی، ما جهت چيزی است که این همان و

معانیتجسَرا در  مهی م چنانچهه رسهاند، مهی یاری به کالبد
آن به بعهدی «هندسهه»و «قهدر»توان از در سهطور کهه

(.1واهههد شهههد، تفسههير نمههود )نمهههودار توضههي  داده خ
مفاهيم شيعی و مفهوم تعقل. 3

و باطن3-1 ظاهر
م ذاتی خداوند باطن از صفات و تعال اسهت صفت ظاهر

آیهه )سهوره حدیهد، آمهده اسهت قرآن نيز در ایهن 3که )
آن، هم در حوزه  مفاهيمی هستند که اعتقاد به دارای صفات
و  و حجت ظاهری بهروز کهرده عنوان حجت باطنی عقل به
انجاميده است. کهه از  دینی بسياری و فلسفی مفاهيم هم به

و نيهز سه متفکرین اسهالمی می توان از نظرات نتآن جمله
را حهاوی  چيهزی در جهان بينی اسالمی ههر یاد کرد؛ گرایان
جهانی  این را صورت دانسته، معنای باطنی و صورت ظاهری
مهی نماینهد و ميهزان  معرفی معنا در عوالم را معنا زادگاه و
درک از بههاطن را  بههه فههرد ، مراتهه  وجههودی او و درجههات 

داده اند. وی نسبت ادراکی
عالم تعبير، این مها بنا بر آنچهه بهر دارد که هر حجابی

حجاب  این و باطن است دیگر مرات  و می یابد ظاهر ظهور
گفته نصر :  در آن واحد واقعيات ماورای خهود را ههم » ...به

می سازد، هم پرده ای است کهه نهور عهالم  عيان و هم نهان
را پنهان می کند و هم به یمن ماهيهت  یا نفس االمری باطنی

نيز و اش واقعيهت رمزی واقعيت باطنی که ههر آن یمن به
عالم است.... آن روزنی به آن است، ، جنبه ظاهری «ظاهری

(Nasr,2116:24) می نگرد، پيوسته عالم مؤمن هنگاميکه به و
مهی و بها (Beheshti,2111:22)کنهداز ظاهر به بهاطن سهير

آیات الهی تعقهل اسهت تها توجه به همهراه بها این نگریستن، ،
مقيهد واجد ک مهؤمنِ باطن امور شود. از نظر در يفيت سير

معانی باطنی است که به تناسه   عالم حاوی تعقل، تمامی به
می کند.  انسان، بروز پيدا مرتبه ادراک

)جسهم یها  مثابه یهك ظهرف یها حهاوی صورت هنری به
شههود. مظههروف یهها ظههاهری( از راه قههوانين عينههی خلههق می

تکرار تکامل باطن( یا )روح نمونه  محوی ثابته یها )عين مُثُل
در پرتهو  را ازلی( است. هنرمند سنتی صهورت ظهاهر هنهر

می دریافت کهرده اسهت؛ از الهامی روح آفریند که از جان 
واالتهر  را بهه شهئون انسهان صُوَر هنری قادرنهد رهگ ر این
انسان به یهاری  رهنمون شوند. وحدت و سرانجام به هستی

ف عقل خود، ميانجی را به تأویل نمادها، به رآیندهای طبيعت
Ardalan andگيرد )می Bakhtiar,2111:2 ،عالمه طباطبهایی .)

: نگارندگانأخ معانی عقل و وجوه آنها، م -1نمودار 

واليت 
والیههت پهه یری بههه معنههی 
قبهههول حاکميهههت علهههم و 
عدالت زمام امهور جامعهه 

(51 :1341)ذوعلم، .است

ف لَنههها » و قيههل لهههه ) (:  صههِ
ههو اله ی »فَقهالَ ) (:«. العَاقِلَ

 «یَضَعُ الشَّی َ مواضِعَهُ 

ا گفتند خردمند را برای و او ر
خردمنهد » ، فرمهود: ما بستای

جهای به آن بود که هر چيز را
(.Razi,2114:411)« خود نهد 

مفهوم عقل

ل  )خرد(

بند کردن و باز ایستادن

هر چيزی را به جای خود نهادن

 هابازدارنده از زشتی

)عِقال(

عدل

و استدالل کشف حقيقت
 

ارزش گ ار )وجه هدایتی(

حد و تعين
قَدر

آگاهی همراه با عمل

    نمودار 1- معانی عقل و وجوه آنها، مأخذ: نگارندگان
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و ایــن به وســیله صیقلــی كــردن ســطوح، شــفاف و لطیــف آن هــا 
به طــور كلــی، »زدودن صفــت برجســته مــادی« از آن هــا صــورت 
می گیــرد]11[  از ایــن رو مناســب اســت تــا در اینجــا بــه ســطوح 
كــه  كــرد  كــد حــوض باغ هــا اشــاره  آیینه گــون و صیقلــی آب را
یکــی از الگوهــای معمــاری منظــر ایرانــی دوره صفویــه می باشــد 
و پــس از دریافــت بصــری )حواس ظاهــری( بیننــده، توســط 
حــواس باطنــی از ماهیــت مــادی خــود فاصلــه گرفتــه و بــا قــوه 

ــد.  ــی می یاب ــه و متفکــره مخاطــب، صــورت مثال متخیل

ــا عنایــت بــه صفــات ظاهــر و باطــن، حــواس انســان  مالصــدرا ب
را نیــز در مرتبــه نفــس ناطقــه، بــه حــواس ظاهــری و حــواس 
ــدول  ــه در ج ك ــی  ــه صورت ــا را ب ــد و آن ه ــی كن ــیم م ــی تقس باطن
شــماره 1 آمــده اســت؛ توضیــح می دهــد. ایــن امــر نشــانگر آن 
گرچــه تمامــی امــور عالــم دارای صفــات ظاهــری و  كــه ا اســت 
باطنــی هســتند، انســان نیــز در مقــام نفــس ناطقــه، از ایــن 
كــی اســت  ، آنچــه كه  صفــات جــدا نبــوده و دارای هــر دو قــوه ادرا
در مطالعــات معمــاری منظــر از نظــر دیــدگاه فلســفی كمتر بدان 
كــه  اشــاره شــده اســت، لــذا می تــوان چنیــن اســتنباط نمــود 
ــر انســان ســاخت دیگــری  معمــاری منظــر و به طــور كلــی هــر اث
ــه دارای  ك ــود  ــدگاری خواهــد ب ــی شایســته صفــِت مان در صورت

را داشته باشــد.  باطــن  و  بــه صــورت ظاهــر  ک  ادرا قابلیــت 
هر چنــد ایــن گفتــه بــه معنــای رد صــورت باطــن ســایر آثــار )غیــر 
مانــدگار نیســت( امــا اهمیــت اســتفاده از روش هایــي بــرای 

تقویــت صــورت باطنــی آثــار را آشــکار می ســازد.

3-2حقیقت و مثال
خ با این اختران نغز و خوش و زیباستی چر

 صورتی در زیر دارد، هرچه در باالستی

گر با نردبان معرفت صورت زیرین ا

بر رود باال، همان با اصل خود یکتاستی

)بخشی از قصیده میرفندرسکی  به نقل از ]14[ ( 

كــه در مفهــوم صفــات ظاهــر و باطــن داده شــد،  بــا توضیحاتــی 
تعریــف حقیقــت و مثــال آســان  تــر بــه نظــر مــی رســد،  نبایــد 
كــه عالــم مثــال در مکاتــب  كــرد  ایــن نکتــه را نیــز فرامــوش 
فلســفی مختلفــی مــورد توجــه بســیاری از فیلســوفان بــوده و 
ــر  ــا  از ذك ــه م ك ــت  ــده اس ــان ش ــورد آن بی ــی در م گون ــر گونا تعابی
كــرده و تنهــا  آنهــا  در ایــن مقالــه بــه ســبب موضــوع، صــرف نظــر 
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آن را بههه ماورا الطبيعههه نمههاد را امههری وجههودی دانسههته و
می ورجو  را تجلَهدهند ومهیعهالم روحهانی ادّیِ امهوری
)معنوی می (.Tabatabai,1111داند

 

رسد سير یا عبور از ظاهر به باطن در مورد به نظر می
)که معماری مواد ساختهکالبد مادی صورت دارای

معمارشده اثر تصرفات بر ماده معنا است که است( به این
فاصله آن و صفات خود مادی چنان شود که از صورت

و به مثالی خود نزدیك شود. بنابراین،بگيرد و صورت باطنی
آن این است که مواد مواجهه با در را بهالزمه این سير ها

درآورد که شاخص دیده،صورتی مادی از ترین صفات
وو این بهپنهان بماند وسيله صيقلی کردن سطوح، شفاف
آن کلی،ها بهلطيف مادی»طور برجسته صفت از« زدودن

میآن صورت این(Beheshti,2111:25)گيردها رواز
آیينه در اینجا به سطوح تا و صيقلی آبمناس  است گون

باغ معماریراکد حوض یکی از الگوهای ها اشاره کرد که
می دوره صفویه دریافت بصریمنظر ایرانی از پس و باشد

ماهيت)حواس حواس باطنی از توسط ظاهری( بيننده،

گرفتهمادی خ فاصله مخاط ود متفکره و متخيله قوه با ، و
یابد.صورت مثالی می

انسان باطن، حواس و عنایت به صفات ظاهر مالصدرا با
و حواس ناطقه، به حواس ظاهری مرتبه نفس در را نيز

آن و کند می تقسيم جدولباطنی در صورتی که را به 1ها
می امر نشانگرآمده است؛ توضي  است کهدهد. این آن

و باطنی ظاهری دارای صفات عالم اگرچه تمامی امور
جدا این صفات از مقام نفس ناطقه، در انسان نيز هستند،

دو قوه ادراکی است هر دارای و در5نبوده آنچه که ،
فلسفی کمتر بدان دیدگاه نظر از منظر معماری مطالعات

می شده است، ل ا توان چنين استنباط نمود کهاشاره
و به منظر دیگریمعماری انسان ساخت طور کلی هر اثر

دارای بود که ماندگاری خواهد در صورتی شایسته صفِت
داشته را باطن و باشد.قابليت ادراک به صورت ظاهر

)غيرهر آثار باطن سایر رد صورت معنای گفته به چند این
روش برایماندگار نيست( اما اهميت استفاده از هایی

میتقویت صو سازد.رت باطنی آثار را آشکار

حواس ظاهری و باطنی از نظر مالصدرا -1جدول 

قوه 
درکهم

شنوایی حواس ظاهری بينایی و بویایی و چشایی و المسه و

6حواس باطنی

قوه-حسمشترک )لوح نفس( که صورتیا بنطاسيا قبول تمامی است برای طریهق ای که از هایی
حاصل میحواس پ شود.نجگانه ظاهری

قوه-خيال این و حس مشترک محسوب میمصوره خزانه است که تمهامی ای که زیرا وقتی شود
غای  می حس مشترک و حواس ظاهری از در نهزدمحسوسات ایهن محسوسهات صهورت شوند،

است. حاضر خيال یا مصوره
یا وهميه ا-واهمه در محسوسات غيرمحسوس ست.ادراک معانی

معانی جزئيه-حافظه  کرده است.حفظ که واهمه آن را ادراک ای است
می-متصرفه و حافظه تصرف در خيال و تفریهق صهور و دخل بهه جمهع و دیگر تعبير به و پردازد

: نگارندگان(مأخ هر )نسبت بين باطن و ظا-2نمودار 

ظاهر مجاز صورت

)سير نزولی ( و استفاده از تجسم یافتن توسط انسان عقلی در عالم جسمانی 
ها برای ایجاد حس تعقل در نفس ناطقه )سير صعودی(نشانه

 حقيقت سيرت
 

باطن

غایت و مبدا

) متصل به عقل بی منتها (حجت باطنی

مدد از  سير در آفاق و انفس/ تعقل و
والیت )حجت باطنی(

عقل انسان )حجت ظاهری/ نفس ناطقه(

عقل فطری و اکتسابی)محدود(

نمودار 2- نسبت بین باطن و ظاهر )مأخذ: نگارندگان(

قوه مدرکه 
)ادراکی(

الدس آوآ شان آوآمض ان آوآمی ان آوآش وان آحوایآظاهرش

ک آامآطرنقآحوایآجاط ل ک آنو آاشآای آمیاشآن ضفآتزادلآاضرتآهان آ حسآدشسیکحآ اآج طایساآ)موحآآفس(آ
حوایآپ ج اآ آظاهرشآحاالآدلآشوم.

ک آتزادلآ ک آقزاآ آحسآدشسیکآدحسوبآدلآشومآزنیاآونسلآ قسافآحآدصضر آوآانیآنو آاشآای آ
دحسویاتآامآحوایآظاهرشآوآحسآدشسیکآغا بآدلآشوآر،آاضرتآانیآدحسویاتآمرآآزمآقسافآ

 اآدصضر آحاضیآای .

کآد اآلآغسیدحسویآمرآدحسویاتآای . واهز آ اآوهزس حآامرا

کیم آای . کآ ک آواهز آرفآراآامرا حا ظ آحآحفظآد اآلآبزئس آاشآای آ

دسصی  حآمقلآوآتصیفآمرآقسافآوآحا ظ آدلآپیماممآوآج آت  سیآم  یآج آبزعآوآتفرنقآاضرآوآد اآلآ
دلآپیمامم.

هزسیآنو آدسصی  آ)دسخسل آوآدسفکی (

بروفآ1حآحوایآظاهرشآوآجاط لآامآآظیآدوارراآت ظسمآآ ارآرثافآمیایای]15[
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نقـــش 
ن جهـــا

52

كــه در راســتای شــناخت بهتــر  كنیــم  بــه نظریاتــی اشــاره مــی 
مــا از معمــاری منظــر دوره صفــوی و تحــت نظــرات مالصــدرا، 
فیلســوف ایــن دوران، مــی باشــد و مــا را در درک بهتــر جایــگاه 

ســاحت عقلــی نســبت بــدان یــاری رســاند.

عالــم مثــال، عالمــی اســت واقــع در بیــن عالــم محسوســات و 
كــی  گــر جهــان اول، دنیــای خا مادیــات و عالــم عقــول محــض. ا
كــه اصطالحــًا ملــک خوانــده  كــب را شــامل شــود  كوا و عالــم 
كــه  می شــود و جهــان ســوم، فرشــتگان مقــرب را در بربگیــرد 
جبــروت خواهــد بــود، ایــن عالــم متوســط، جهــان نفــوس ملکــی 
)ملکــوت( و شــهرهای رمــزی جابلقــا، جابرســا و هورقلیاســت و 
از ســطح محــدب فلــک نهــم آغــاز می شــود ]16[ . )نمــودار یــک(

اســت  مثــال  جهــان  حقیقــي  بنیانگــذار  كــه  »ســهروردي 
كــه  كــه نیــروي خیــال جایگاهــي برزخــي دارد  ، معتقــد اســت 
گــر از تعقــل مــدد بگیــرد، تخیــل  میانــه تعقــل و وهــم اســت . ا
گــر همــه نیــروي  فعــال واســطه انگیــز و شناســا مــي شــود . امــا ا
خویــش را از وهــم و حــدس بگیــرد ، بــه دیوهــا و اشــباح تبدیــل 

 می شــود؛

در ایــن صــورت پنــداري بیــش نیســت... . ایــن جهــان در واقــع 
تســمه انتقــال میــان محســوس و نامعقــول اســت و بــه همیــن 
دلیــل در برزخــی دوگانــه وجودشناســی بــر جهــان محسوســات 
كــه در آن از نظــر  مقــدم اســت، خــواه از نظــر » قــوس نزولــی« 
وجودشناســی بــر جهــان محسوســات مقــدم اســت و خــواه در 
ــن  ــورت نمادی ــر ص ــه بیانگ ــه در آنج ك ــی«  ــوس عروج ــه »ق مرتب

كتســابی اســت«]17[  .  جســم لطیــف ا

میردامــاد نیــز پــس از بحــث در مــورد نظــام وجــود، از عالــم غیــب 
بــه عنــوان عالــم مجــردات و از عالــم شــهادت به عنــوان دنیــای 
اجســام نــام مــی بــرد، و عالــم متوســطی را بیــن ایــن دو عالــم بــر 
خ  كــه آن را هورقلیــا و عالــم خیــال منفصــل یــا بــرز می شــمرد 

. می نامــد]18[ 

امــا جایــگاه انســان در ایــن عالــم مثــال و تأثیــر آن بــر هنــر را 
می تــوان از زبــان شــوان چنیــن تعبیــر نمــود: » انســان، اثــری 
هنــری اســت زیــرا یــک صــورت و تصویــر اســت و هنرمنــد اســت 
ــی خــود، قــدرت خالقیــت و آفرینش گــری  ــرا طبــق الگــوی ازل زی
كــه مبانــی خــود را در عالــم روح  دارد. به همیــن دلیــل هنــری 
كــه نوعــی برون فکنــی اســت و  قــرار داده اســت بدیــن دلیــل 
بالضــروره ایــن برون فکنــی مبتنــی بــر علمــی متعالــی از صــورت 
اســت، بنابرایــن الزامــًا در صورت گــری خــود بــه ســوی همــان 
صــور معلقــه جــاری در روح پنــاه می بــرد«]19[  بنابرایــن انســان 
هنرمنــد بــا اســتفاده از قابلیت هــا و ظرفیت هــای وجــودی 
ــه حجــت باطنــی  ــا تمســک ب خویش)حجــت ظاهــری( و نیــز ب
می توانــد پــس از ســیر صعــودی در عالــم مثــال جــدا و پیوســته، 
ــا آفرینــش نشــانه هایي از عوالــم  و دریافــت شــهودی عقالنــی، ب
بــاال در عالــم شــهادت )بــه وســیله هنــر و در اینجــا معمــاری 
منظــر( ، زمینــه ســاز رشــد و ترقــی ســایر مخلوقــات از نظــر منشــاء 
عقالنــی و دریافــت شــهودی باشــد.  و در ایــن میــان بــه روش 
كــه بتوانــد ایــن معانــی را در آن بــه ظهــور  هایــي نیــاز دارد 

برســاند.     

3-3 عدالت
فالســفه اســالمی، بــرای عدالــت واقعیــت نفــس االمــری قائلنــد؛ 
كــه اســتواری عالــم بــه آن اســت و هــر آنچــه از آن  بــه طــوری 
ج شــود ، محکــوم بــه ســقوط و ضاللــت اســت و هــم آن را  خــار
واســطه ارتبــاط عالــم محســوس بــا عالــم معقــول مــی داننــد 
گــر  و هــم بیانگــر جایــگاه هــر شــی ء در جــای خــود. بنابرایــن، ا
ارزش اشــیاء و امــور را بــه درجــه ، میــزان و رتبــه برخــورداری 
آن شــیء از مطلوبیــت بدانیــم ، عدالــت مــادر و ریشــه همــه 
فضایــل و ارزش هــا اســت. بــه همیــن دلیــل ، عدالــت یــک امــر 
كــه هــم در عالــم معقــول و عالــم ســماوی، تعییــن  واقعــی اســت 
ــی و  ــم ارض ــم در عال ــت و ه ــود اس ــای خ ــری در ج ــر ام ــده ه كنن
محســوس و زندگــی و نظــم سیاســی جامعــه چنیــن اســت]20[. 
ــاب و مقــاالت  ــه شــهید مطهــری كت ــالمی از جمل متفکــران اس
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التعد3-3
واقعيت نفس االمری قائلند؛ بهه  عدالت فالسفه اسالمی، برای
آن اسهت و ههر آنچهه از آن  عهالم بهه طوری که اسهتواری

و ههمخارج و ضهاللت اسهت محکوم به سقوط ، آن راشود
عالم معقول  با محسوس عالم و ههم می دانندواسطه ارتباط

رزش  در جهای خهود. بنهابراین، اگهر ابيانگر جایگاه هر شهی
، ميهزان و رتبهه برخهورداری آن  درجهه را بهه و امور اشيا 
فضایل  همه ریشه و مادر عدالت ، مطلوبيت بدانيم شی  از

ها است. به همين دليهل ، عهدالت یهك امهر واقعهی و ارزش
تعيين کننده هر  عالم سماوی، و معقول عالم در است که هم

عالم ارضی در و هم در جای خود است محسوسامری وو
,Yousefi rad)زندگی و نظهم سياسهی جامعهه چنهين اسهت

اسهالمی از جملههه شههيد مطههری کتههاب و رانمتفکَه.(2116
و  انهد درآورده باره به رشته تحریر این در فراوانی مقاالت
اینجها  در اند اما عدل بيان نموده متعددی برای های ساحت

عد و عدالت معانی وتنها به مقالهه راسهتای ههدف در ل که

، بسهنده شهده بيانگر باشهد عقهل و قهدر واژه با آن ارتباط
)جدول (.2است

مهی تهوان هتوجَبا عهدل، و عهدالت واژه معهانی و به صفات
واسهط بهين  )جههت اسهتواری(، بقها، های تناس ، توازن واژه
معقوالت را در یك مجموعه قهرار داد. از  و محسوسات عالم

واژه این برخی از می تواننهدطرفی معهانی کالبهدی پيهدا ها،
و  تأثيرگه ار بهوده منظهر معماری فضای در طراحی کرده،
در نتيجههه تسههمه انتقههالی  ميههان عههالم معقههوالت و عههالم 
و جهایگيری  )= تناس ، تهوازن دقيقاً این و محسوسات باشند

چيز توان در جای خود( همان چيزی است که میمناس  هر
ابعاد کالبدی سا یکی از عنوان آن به عقالنی نام برد از از حت

اصهول  )چنانچه جهز  در تفکر شيعی معنا این اهميت طرفی،
باشد( نشانگر بعدی از تفکر تعقلی شهيعه نيهز  می دینی شيعه

می باشد.

معانی عدل از دیدگاه اسالم-2جدول 
فالسفه اسالمیجدید غربفالسفهعدالت

حساب معين.1 و و تعادل : نظم، تناس  بهر ای برموزون بودن امکان
هسههتی عههالم از شههئون/پههایی در نظههام عههالم، و تههوازون تناسهه 

حکيم اال»حدی  نبهوی،خداوند و قامهت السهموات 1«رضبالعهدل
این معنا بی) (تناسبینقطه مقابل
قابليت.2 رحمهترعایت و امتنا  از افاضه عدم و وجود ها در افاضه

می کمال یا امکان وجود به آنچه 11.باشدالهی

هرتسا.3 نفی بين افرادگونه تبعيض با مالحظه تفاوتوی و های
به ذی حق.4 کردن حق رعایت حقوق افراد و عطا 
هرچيز در جای خودقرار.5 هرچيز در جای خوودادن دبرگرداندن

و اعتبهههاری مهههاهيتی
قراردادی

ماهيتی حقيقی 
در جوهر وجود و هستی

قرارگرفت و هستند وجودی مرات  شی  و اشيا دارای هر ن
خهاص آمدن نظمی ، موج  پدید خود در مرتبه امری هر

شیمی هر و از مرتبه باالتری برخهوردارشود امری که و  
اشيای پایين ، شأن عليت برای را دارداست وجود چنهين.تر

از نظام علهی در تبعيت ازنظمی ، نظهامی مهنظم هه معلهولی
آورد وجود می هم پيوسته به های به نهایهت پدیده کهه در

.کمال و اتقان است
نگارندگان(مأخ ) :

و هندسه3-4 قدر
با جهان منظر معماری و اسهتفاده از طراحی بينی اسالمی

حکيمان اسالمی، برای تبدیل معانی بهاطنی  و متفکران نظرات

: نگارندگان(مأخ عالم مثال و شهر های رمزی جابرسا و جابلقا )-3نمودار 

عالم مثال جدا و پيوسته 
قائم بر نفس انسان 

 جابرسا
به تعداد افراد انسانی 

عالم مثال مطلق 
خيال انسانی جدا از 

جابلقا
واحد 

خلق توسط انسان بر اساس 
ظرفيت و دریافت درونی برای 
بهره مندی از منشا  عقالنی

خلق توسط خالق واحد
بر اساس عدل

عالم شهادت

عالم عقل

آزومارآ3حآعاممآدثافآوآش یآهاشآردزشآبامییاآوآباجلخاآ)دمقذآ:آآ ارآرثاف(
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فراوانــی در ایــن بــاره بــه رشــته تحریــر درآورده انــد و ســاحت 
هــای متعــددی بــرای عــدل بیــان نمــوده انــد امــا در اینجــا 
كــه در راســتای هــدف مقالــه  تنهــا بــه معانــی عدالــت و عــدل 
و بیانگــر ارتبــاط آن بــا واژه قــدر و عقــل باشــد ، بســنده شــده 

دو(. اســت)جدول 

بــا توجــه بــه صفــات و معانــی واژه عدالــت و عــدل، مــی تــوان واژه 
هــای تناســب، تــوازن )جهــت اســتواری(، بقــا، واســط بیــن عالــم 
محسوســات و معقــوالت را در یــک مجموعــه قــرار داد. از طرفــی 
كــرده،  برخــی از ایــن واژه هــا، مــی تواننــد معانــی كالبــدی پیــدا 
در طراحــی فضــای معمــاری منظــر تأثیرگــذار بــوده و در نتیجــه 
تســمه انتقالــی  میــان عالــم معقــوالت و عالــم محسوســات 
باشــند و ایــن دقیقــًا ) تناســب، تــوازن و جایگیــری مناســب 
كــه می تــوان از  هــر چیــز در جــای خــود( همــان چیــزی اســت 
ــرد  ــام ب ــی ن ــه عنــوان یکــی از ابعــاد كالبــدی ســاحت عقالن آن ب
از طرفــی، اهمیــت ایــن معنــا در تفکــر شــیعی )چنانچــه جــزء 
اصــول دینــی شــیعه مــی باشــد( نشــانگر بعــدی از تفکــر تعقلــی 

شــیعه نیــز مــی باشــد. 

3- 4 قدر و هندسه 
ــتفاده از  ــالمی و اس ــی اس ــا جهان بین ــر ب ــاری منظ ــی معم طراح
نظــرات متفکــران و حکیمــان اســالمی، بــرای تبدیــل معانــی 

بــرای  و  محسوســات،  عالــم  معانــی  بــه  ماورایــي  و  باطنــی 
دســتیابی بــه ســیر ظاهــری بــه باطنــی و بالعکــس و نیــز تجلــی 
كــه بــه وســیله آنهــا  مفهــوم عدالــت، نیازمنــد ابــزاری اســت 
كالبــد مــادی را جــان بخشــیده و از روح ماورایــي در  بتوانــد 
آن بدمــد تــا بدیــن طریــق، معمــاری منظــر عرصــه ای باشــد 
بــرای ظهــور آثــار عالــم عقلــی، بــروز و شــکوفایي عقــل و تعقــل 

مخاطبــان آن، بــرای ســیر در مراتــب وجــودی باالتــر.

نظــم بخشــیدن بــه فضــا از طریــق معمــاری و معمــاری منظــر، بــا 
هــدف تعقــل )و اتصــال بــا عالــم مثالــی( نیازمنــد فضــای كیفــی 
كــه در ارتبــاط بــا هندســه ای خــاص قــرار دارد. چنانچــه  اســت 
كّمــی  اســالمی، فضــای  » فضــای معمــاری  نصــر:  گفتــه  بــه 
هندســه دكارتــی نیســت، بلکــه فضــای كیفــی مرتبط با هندســة 
كــه بــه واســطة حضــور امــر قدســی انتظــام پیــدا  قدســی اســت 
می كنــد«]14[. در ایــن راســتا، بــا عنایــت بــه صفــت قدســی 
چنیــن هندســه ای كــه اتصــال معنایــي بیــن عالــم محسوســات 
گان قــرآن و احادیــث كمــک  و معقــوالت را برقــرار مــی كنــد، از واژ
گرفتــه ، و واژه » قــدر « را بــا توجــه بــه پژوهــش هــا و تفاســیر انجــام 

گرفتــه  مناســب ایــن مضمــون مــی دانیــم )نمودارچهــار(

و  كتــاب »مبانــی عرفانــی هنــر  بلخــاری در  ، دكتــر  چنانچــه 
معمــاری اســالمی« ، هندســه علــوم اســالمی را در پیونــدی 

 ویف آایودل ویف  بر رآغیبعرام 

دضزوفآمومفآوآت امفآ:آآظم،آت ایبآوآحسابآد سیآمیاشآادکافآمیآپانيآ
عاممآهسسيآ/آت ایبآوآتوازوفآمرآآظامآعامم،آامآشئضفآقراوآرآحکسم،آ
حر ثآآ ضيآ»جام رفآناد آامسزواتآوآاالرض«آ)آخط آدخاملآانیآد  اآ

مي ت ای ي(
رعا  آناجلس  هاآمرآا اض آوبومآوآعرمآادس اعآامآا اض آوآرحز آام يآ

کزافآدي جاشر ج آرآچ آادکافآوبومآ اآ
تساويآوآآفيآهی ثوآ آت  سضآجاآدوحظ آتفاوت هايآمییآا یام

کیمفآحقآج آذيآحق رعا  آحخضقآا یامآوآعطاءآ
نیار مامفآهی سزآمرآباشآقومآوآمیثیماآرفآهی سزآمرآباشآقوم

داهسسلآاعس ا شآوآ
نیارمامش

داهسسلآحخسخلآ
مرآبوهیآوبومآوآهسسل

اشساآماراشآدیاتبآوبومشآهسس رآوآنیارثی سیآهیآشلآءآوآ
هیآادرشآمرآدیت  آقومآ،آدوببآپر رآردرفآآظزلآقاصآ

ک آامآدیت  آجاالترشآمیقضرمارآای آ دل شومآوآهیآشل ءآوآادرشآ
،آشمفآعلس آمیاشآاشساشآپانیی تیآراآمارمآ.آوبومآ  سیآآظزلآ
مرآت  س آامآآظامآعلل ـآد لوملآ،آآظادلآد ظمآامآپر ر آهاشآ
کزافآوآاتخافآ ک آمرآآ ا  آ ج آهمآپیویس آج آوبومآدلآرورمآ

ای .

جدول 2- معانی عدل از دیدگاه اسالم )مأخذ: نگارندگان(
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دسهتيابی بهه  و بهرای محسوسهات، عالم معانی ماورایی به و
و بالعکس و عهدالت، سير ظاهری به باطنی مفهوم نيز تجلی

را  مهادی آنها بتواند کالبد ابزاری است که به وسيله نيازمند
تا بدین طریق،  آن بدمد در ماورایی روح و از جان بخشيده
عهالم عقلهی،  آثار باشد برای ظهور عرصه ای منظر معماری
در  آن، بهرای سهير مخاطبهان تعقل و عقل و شکوفایی بروز

وجودی باالتر. مرات 
معمهانظ فضها از طریهق معمهاریم بخشهيدن بهه ری و

( تعقل با هدف عالم مثالی( نيازمند فضای منظر، با و اتصال

در ارتبهاط بها هندسهه دارد. کيفی است کهه قهرار ای خهاص
گفته نصر:  فضای کمّی » چنانچه به فضای معماری اسالمی،

مهرتبط بها هندسه   کيفی فضای بلکه دکارتی نيست، هندسه
واسط  حضقدسی اس قدسهی انتظهام پيهدا ت که به ور امهر

عنایهت بهه صهفت Nasr,1116:42)«کندمی با راستا، این در .)
ای کههه اتصههال معنههایی بههين عههالم قدسههی چنههين هندسههه

واژگهان قهرآن  کند، از می را برقرار معقوالت و محسوسات
را بهها توجههه بههه «قههدر»و احادیهه  کمههك گرفتههه ، و واژه 

و تفاسير ها گرفتهپژوهش می 11انجام مضمون این مناس 
(4دانيم )نمودار

کتاب در دکتر بلخاری ، و »چنانچه عرفهانی هنهر مبهانی
، هندسههه علههوم اسههالمی را در پيونههدی «معمههاری اسههالمی

را نهوعی  آن و قرآن بيهان کهرده در قدر مفهوم با تنگاتنگ
و صهور هندسهی  معماری در و تعين الهی آفرینی تقدیر باز

بههه عبههارت دیگههر، مهنههدس »معرفههی مههی نمایههد: اسههليمی 

درساحت هنر اسالمی، بازآفریننده صهور عهالم مثهال در دو 
بعههد تجریههدی و مههادی اسههت. بُعههد تجریههدی در صههورت 
انتزاعههی، خههود را نشههان مههی دهههد و بُعههد مههادی در قالهه  

خههود تأویههل و نمههادیی از معمههاری... . بههه ویههژه کههه بنهها 
(.BolkhariGhehi,2111:313).« معناست...
مفههوم «قدر»واژه با توجه به کت  شيعی و در احادی 

قضهها و قههدر الهههی از اهميههت بسههياری برخههوردار بههوده و 
در منهابع اسهالمی آمهده  موضهو  این با مرتبط احادیثی نيز

مثهال عهالم و قهدر زمينه ارتبهاط در ، نيهز احهادیثی 12است،
اهميت نگرش هنر دارد که بر ایهنوجود مبهانی اسالمی بهر

کتهاب  در آملهی نيهز زاده آیهت ا... حسهن گ ارد. می صحه
رساله به فارسی» انهدازه «رقَد»، «یازده مطلق معنای را به

همهراه بها کلمهه واژه کهه در خصوص همين و »معنا کرده
رفته است؛«خلق ، بيهان «(انها کهل شهی خلقنها بقهدر)=» بکار

می در خارج تحقق هرچه : اند که معين یابدنموده اندازه با
و خود کلمه خلق،  صورت حساب شده است آن در است که

و ایهن (Hasanzadeh Amoli,1144:524)ایجاد به اندازه است 
نازل شدن از خزائن خداوندی اندازه، از طریق در13خلق به

گيهرد: مهی صورت صورت جسمانی عقل به زیهرا، » ...عالم
و فعالموجود ین عهالم... ، مشهروط بودن هر چيز در ابودن

نازل محدودبه همان )یا و شدن مقهام چيزدر حد آن شدن(
«منههد وجههود اسههتمرتبههه متناسهه  بهها آن در نظههام اندازه

(Aliabadi, و بهه تعبيهری، هندسهه یهادآور، خلهق (.2112:31
عالم محسهوس بهه عهالم  عقول است که از عالم ثابته خزائن

عقل نوعی زبان و به دارد میبهمعقول جریان .شمار رود

قرآن، فرهنگ لغات کتاب معنا «قدر»در صورت به سه
قَدَّرَ : به انهدازه کهرد     -2قَدَر : تنگ بکند     -1شده است:

Social and cultural affairs of)قَهدَّر : بهه انهدازه کهن -3

Astan Quds Razavi, راغهه  اصههفهانی نيههز در (1141:114

انهدازهمفردا معنهای معتقد است تقدیرخهدا )بهه و ت، گيری
دو وجه است: یکی اعطای قهدرت بهه  تعيّن حق هر شی ( بر

يا و دیگههههر تعههههين اشههههيا بههههر وجههههه خههههاص اشهههه
(RaghibIsfahani,2112 از آنچههه در تعریههف واژه عقههل و .)

معانی قَدر و وجوه آنها، )مأخ : نگارندگان( -4نمودار 
هندسه و مرزبندی مقدار بقا و زمان فنا

  

مفهوم قَدر در حهههههدیثی منتسههههه  بهههههه 
) (، معنای قهدر رضاامامحضرت

گونه تعریف شده است:این

الحدود الهندسهههه و وضهههعهی»
البقهها  و الفنهها  قههدر همههان من

هندسه و مرزبندی است، مانند 
)کلينهی، « مقدار بقا و زمهان فنها

1364 :214 ) 

چيزها طبيعی هایمندی تعين و قاعده
  

لهی عبارت است از نسبتی که قدر ا» 
«حدود اشيا  به ذات باری تعالی دارند

« القدره اذا وصف بهااالنسان»
: (314)راغ  اصفهانی،

صورت فيزیکی و ساختاری عالم

اندازه معين

قدرت خداوند/ شأن و منزلت

آزومارآ4حآد اآلآَنررآوآوبو آرآ ا،آ)دمقذ:آآ ارآرثاف(
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كــرده و آن را نوعــی  تنگاتنــگ بــا مفهــوم قــدر در قــرآن بیــان 
بــاز آفرینــی تقدیــر و تعیــن الهــی در معمــاری و صــور هندســی 
اســلیمی معرفــی مــی نمایــد: » بــه عبــارت دیگــر، مهنــدس 
درســاحت هنــر اســالمی، بازآفریننــده صور عالم مثــال در دو بعد 
تجریــدی و مــادی اســت. ُبعــد تجریــدی در صــورت انتزاعــی، 
ــاری... .  ــب معم ــادی در قال ــد م ــد و ُبع ــی ده ــان م ــود را نش خ
كــه بنــا خــود تأویــل و نمادیــی از معناســت....«]21[ . بــه ویــژه 

كتــب شــیعی بــا توجــه بــه مفهــوم  واژه »قــدر« در احادیــث و 
قضــا و قــدر الهــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار بــوده و احادیثــی 
ــا ایــن موضــوع در منابــع اســالمی آمــده اســت، در  نیــز مرتبــط ب
زمینــه ارتبــاط قــدر و عالــم مثــال  ، نیــز احادیثــی وجــود دارد 
كــه بــر اهمیــت نگــرش هنر اســالمی بــر ایــن مبانــی صحــه مــی 
گــذارد. آیــت ا... حســن زاده آملــی نیــز در كتــاب »یــازده رســاله 
بــه فارســی« ، » قــدر« را بــه معنــای مطلــق انــدازه معنــا كــرده و در 
ــکار رفتــه  ــا كلمــه » خلــق« ب ــه همــراه ب ك خصــوص همیــن واژه 
كــه :  كل شــی خلقنــا بقــدر«(، بیــان نمــوده انــد  اســت؛ )» انــا 
كــه در  ــا انــدازه معیــن اســت  ج تحقــق می یابــد ب هرچــه در خــار
آن صــورت حســاب شــده اســت و خــود كلمــه خلــق، ایجــاد بــه 
انــدازه اســت]22[  و ایــن خلــق بــه انــدازه، از طریــق نــازل شــدن 
از خزائــن خداونــدی  در عالــم عقــل بــه صــورت جســمانی 
گیــرد:  » ... زیــرا، موجــود  بــودن و فعال بــودن  صــورت مــی 
هــر چیــز در ایــن عالــم... ، مشــروط بــه همــان نازل شــدن )یــا 
محدود شــدن( آن چیــزدر حــد مقــام و مرتبــه متناســب بــا آن 
ــه تعبیــری، هندســه  در نظــام اندازه منــد وجــود اســت«]8[  و ب
كــه از عالــم  یــادآور، خلــق خزائــن ثابتــه عالــم عقــول اســت 
محســوس بــه عالــم معقــول جریــان دارد و بــه نوعــی زبــان عقــل 

به شــمار مــی رود .

كتــاب فرهنــگ لغــات قــرآن، » قــدر« بــه ســه صــورت معنــا  در 
كــرد      شــده اســت:   1- قــدر : تنــگ بکنــد     2- قــّدر : بــه انــدازه 
3- قــّدر : بــه انــدازه كــن]23[  راغــب اصفهانــی نیــز در مفــردات، 

معتقــد اســت تقدیرخــدا )بــه معنــای اندازه گیــری و تعّیــن حــق 
هــر شــیء( بــر دو وجــه اســت: یکــی اعطــای قــدرت بــه اشــیا و 
دیگــر تعیــن اشــیا بــر وجــه خــاص]7[ . از آنچــه در تعریــف واژه 
عقــل و حدیثــی از حضــرت علــی )ع( در مــورد اوصــاف خردمنــد، 
گفتــه شــد، چنیــن برمــی آیــد كــه  مفهــوم » هــر چیــزی را بــه جــای 
خــود نهــادن« بــا قــرار گیــری مناســب هــر چیــزی از لحــاظ شــأن 
كنــد. از ایــن رو  و منزلــت آن و نیــز قاعــده منــدی برابــری مــی 
كــه قابلیــت تفســیر صفــات  قــدر نیــز بــه عنــوان روش یــا چیــزی 
مذكــور را در مــورد متعینــات عالــم محسوســات داشــته باشــد، 
ــم  كــه مــی توانــد نماینــده عال ــزاری  معرفــی می شــود. یکــی از اب

ــم طبیعــت باشــد.       ــی در عال مثال

 4. تأثیرات تفكرات شیعی و فلسفه مالصدرا در 
شكلگیری معماری منظر دوره صفوی 

ک عقلی  4-1 فلسفه مالصدرا و ادرا
گفــت فلســفه  در میــان فیلســوفان مســلمان، شــاید بتــوان 
كنــون  كــه تا صــدرا كامل تریــن و جامع تریــن، فلســفه ای اســت 
كــرده اســت و در همیــن راســتا بیشــترین و كامــل  تریــن  ظهــور 
ســخنان را در بــاب انســان- نســبت بــه فلســفه های اســالمی 
كــرده اســت]15[. مالصــدرا بــه شــدت  ماقبــل خــود ¬ بیــان 
تحــت تأثیــر عرفــان نظــري ابــن عربــي بــوده اســت . امــا وي 
كــه تعالیــم  قبــل از هــر چیــز متفکــري شــیعي مذهــب بــود 
كــه او  كــرده بــود . اهمیتــي  امامــان در جــان و ذهــن او رســوخ 
كــه  بــراي مجموعــه احادیــث امامــان مــي پذیرفــت و تفســیري 
ــرد  گی ــي  ــه م ــا مای ــن ج ــت از همی ــته اس ــه نوش ــن زمین ــه در ای ك
كــه حکمــت متعالیــه بــر آن هــا متکــی  ]17[.  ســه اصــل اساســی 

اســت، عبــارت اســت از : اشــراق یــا شــهود عقلــی )كشــف یــا ذوق 
یــا اشــراق(، دلیــل یــا برهــان عقلــی )عقــل یــا اســتدالل(، دیــن یــا 
ع یــا وحــی(. بــا درآمیختــن معرفــت برگرفتــه از ایــن  وحــی ) شــر
كــه نظــام تلفیقــی مالصــدرا حاصــل شــده اســت  ــع اســت  مناب
]10[ . صــدرا، عوالــم را در ســه عالــم منقســم می دانــد: عالــم 

كلــی  عقــل، عالــم نفــس حیوانــی و عالــم طبیعــت. عالــم اول بــه 
از كثــرت محفــوظ می دانــد، عالــم دوم از كثــرت وضعــی و اقســام 

کيفيت عالمعالممبدأادراکنوع انسانمقامات انساننشئات
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مقام عقل و 
قدس

اآسافآعخلل/آماراشآعلمآ
ش ومش/آ)نو آعانل (

کآعخلل کثیتعاممآعخوآلعخلامرا دصضفآامآ

آشئ آ
موم

دخامآآفسآوآ
قساف

اآسافآآفساآل
)حوایآجاط ل(

خيالی و صوری
)آدشروطآج آحوضرآدام آآسس (

عاممآدثافآفس
رقیتآوآغسب

دصضفآامآانسامآ
دام /کثیتآوض ل

آشئ آ
اوف

دخامآحسآوآ
ط س  

اآسافآبسزاآل
)حوایآپ ج اآ (

کاتآحسل امرا
)دشروطآج آوبومآدام آقاربل(

عاممآش امتط ع
ط س  آ)مآسا(

کثیتحآتوام
اآسخسامآدام 
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كثــرت، تضــاد و  مــادی مصــون بــوده و عالــم ســوم نیــز عالــم 
انقســام مــواد اســت. وی نفــس انســانی را نیــز )متمایــز از نفــوس 
حیوانــی( دارای ســه مقــام »عقــل و قــدس«، »نفــس و خیــال« 
ــرای هــر  ــا ب ــه همیــن معن ــا ب ــد و بن و »حــس و طبیعــت« می دان
یــک وجــودی قائــل می شــود: اول وجــود حســی یــا وجــودی 
كــه دارای وضــع نبــوده و مشــروط بــه وجــود مــاده  صــوری 
كــه ایــن نیــز وجــودی  خارجــی اســت. دوم وجــودی خیالــی 
ک حســی  صــوری اســت ولــی مشــروط بــه حضــور مــاده و ادرا
كــه  ــه هنــگام حــدوث( و ســوم وجــود عقلــی  آن نیســت )مگــر ب
ــق،  ــر مطل گ ــا ا ــر آن ه ــدق ب ــل و ص ــرت و حم ــن كث ک بی ــترا از اش
و نــه بــه شــرط تعییــن اخــذ و اعتبــار شــود امتنــاع نــدارد، ماننــد 
ــراوان می باشــد  ]21[ .  ــراد ف ــه مشــترک بیــن اف ك انســان عقلــی 

)جــدول ســه(.

كــه تجــرد را فقــط عقلــی  صدرالمتألهیــن برخــالف ابــن ســینا 
پنداشــته اســت؛ معتقــد اســت : تجــرد دو گونــه اســت: تجــرد 
عقلــی و تجــرد مثالــی. مقصــود از موجــود مثالــی موجــودی 
كــه فاقــد هیــوال و مــکان و فاقــد وضــع مــادی اســت و  اســت 
گــی ضــروری نفــس اســت تجــردی مثالــی اســت  تجــردی كــه ویژ
نــه عقلــی: یعنــی ضــروری نیســت كــه هــر نفــس انســانی از مرتبــة 
تجــرد عقلــی برخــوردار باشــد. بلکــه بــه نظــر صدرالمتألهیــن 
كلــی را بــدون  كــه قادرنــد صــور عقلــی  افــراد نــادری از انســان 
آمیختــن بــا صــور خیالــی و بــدون كمــک گرفتــن از قــوة خیــال، 
كننــد از چنیــن تجــردی برخوردارنــد.  بــه طــور خالــص، درک 
گــی عــام نفــس انســانی نیســت، ولــی  پــس تجــرد عقلــی ویژ
برخــالف آن، تجــرد مثالــی عــام اســت]24[.  از دیــدگاه صــدرا ، 
هرچــه از مرتبــه عقــل بــه مرتبــه جســم فروكاســته شــود قــدرت 
كاهــش مــی یابــد. از دیــدگاه صــدرا چشــم  كمــال انســان  و 
كــش بیشــتر اســت. زیــرا قــادر  انســان عقلــی، قوی تــر، و ادرا
ــتری دارد  ــت بیش ــه معرف ك ــن رو  ــت و از ای ــات اس ــت كلی ــه روی ب
ک  ارجمند تــر اســت]21[. بــه بیانــی دیگــر » هیــچ اثــری ادرا
ک شــونده  گــردد مگــر آنکــه صــورت عینــی اش بــا ذات ادرا نمــی 
كنــد«]25[. در حکمــت   پیــدا  اتحــاد  كننــده  ک  ادرا و ذات 
صدرایــي بنابــر »اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم « ، بررســي در مــورد 
كات انســان را مــي تــوان بررســي نفــس ناطقــه و مراتــب  ادرا
كات خــود و در اثــر  آن دانســت. از نظــر مالصــدرا نفــس بــا ادرا
ــا  ــد و ب ــي كن ــدا م ــي پی گون ــاي گونا ــت ه حركــت جوهــري، فعلی
توجــه بــه مراتــب كلــي خــود، داراي صــورت هــاي حســي، خیالي 
و عقالنــي مــي گــردد كــه هركــدام، حکــم مختــص بــه خــود را دارد 
و صــورت اخیــر انســان در هــر مرتبــه، تمــام كماالت مــادون خود 
گــی عــام نفــس  را نیــز داراســت ]26[ . بــه تعبیــر مالصــدرا ، ویژ
انســانی واجــد تجــرد مثالــی بــوده و قابلیــت درک در ایــن مرتبــه 
كــه  وجــودی را داراســت از ایــن رو مــی توانــد صــور مثالــی را 

توســط هنرمنــد ) در اینجــا معمــار منظــر( نقــش شــده اســت را 
ــه میــزان مرتبــه و قابلیــت نفــس  ــد البتــه ایــن درک ب درک نمای
انســانی متفــاوت اســت. و هــر انــدازه انســان عوالــم عقــل را 
طــی كنــد، بــه حقایــق معقــول نزدیــک تــر شــده و قابلیــت درک 
كنــد. ایــن در مــورد  عقلــی  )دریافــت تمــام اشــیا( را پیــدا مــی 
گــر هنرمنــد  كــه ا هنرمنــد نیــز بــه همیــن نحــو اســت به گونــه ای 
واجــد درک عقلــی و یــا مرتبــه باالیــی از تجــرد مثالــی باشــد بــا 
تجســد و تصــور تجــارب خــود در كالبــد معمــاری، نمادهایــي را 
كــی  كــه حــاوی الیه هــای بیشــتری از مراتــب ادرا پدیــد مــی آورد 
ارتبــاط  و  باالتــر  مراتــب  زمینــه ســاز درک  و می توانــد  بــوده 

بین محسوســات و معقــوالت باشــد.

2-4 معماری منظر دوره صفوی
ح شهرســازی شــهری همچــون اصفهــان دوره صفــوی  طــر
ــه همــواره  ك ــاغ¬ بهشــت«  گاهــی از صــورت مثالیــن »ب ــدون آ ب
منبــع الهــام هنــر ایرانــی بــوده اســت، نمــی توانســت ریختــه 
شــود]27[. »...  در تمــام دوران صفویــه توســعه درون شــهر 
جدیــد از نظــم و رابطــه ســاختاری میــان بــاغ و شــهر تبعیــت 
تعریــف  راســتای  در  ایرانــی  بــاغ  الگــوی  و   .]28[» می كنــد 
هویتــی جدیــد بــرای شــهر بــوده اســت]29[. آنچــه از بررســی 
تاریــخ  و نوشــته هــای اروپاییــان و مســافران غربــی در مــورد 
گســترده در  كیــد بــر فضــای ســبز  شــهر اصفهــان بر می آیــد، تأ
ــدی  ــر كالب ــیله عناص ــه وس ــان( ب ــهر اصفه ــاغ ش ــهر )ب ــل ش داخ
كــه ایــن عناصــر، همچــون رشــته  و بصــری صــورت می گرفتــه، 
كالبــد و اجــزای شــهر، یکپارچگــی و پیوســتگی  ای پیوســته در 
رشــته  هماننــد  رشــته  ایــن  اســت،  می كــرده  ایجــاد  بصــری 
تســبیحی عناصــر شــهر را بــه هــم متصــل و الگــوی بصــری و 
كــه عــالوه بــر كمــک  عملکــردی قــوی را بــه دنبــال داشــته اســت 
كلــی شــهر را در عیــن  بــه خوانایــي شــهر ، چشــم انــداز و منظــر 
ــرده اســت. حیــاط  ك ــو  ــه صــورت شــفاف بازگ ــودن ب پیچیــده ب
هــای مركــزی خانــه هــا، باغهایــي بــا عمــارت هــای برون گــرا، 
ــاغ هایــي در حکــم شــریان شــهری، همــه در منظــر ایرانــی بــه  ب
مــدد عناصــر طبیعــی و كالبــدی چــون درخــت، آب و محورهــای 
ــوده اســت. ــر روی زمیــن ب ــاغ عــدن ب ــی گســترده، تجلــی ب  طول

كاملــی از منظــر شــهری دوره  كــه نمونــه و الگــوی  بــاغ ایرانــی 
ــا اســتفاده از عناصــر طبیعــی مــادی  صفــوی اصفهــان اســت ب
كــه ممکــن  بــه بی نهایــت معنــوی ارتقــاء می یابــد »بــاغ تــا آن جــا 
اســت ســاده و روشــن شــکل می گیــرد و ابهامــی »مــادی« در 
رابطــه انســان و فضــا باقــی نمی گــذارد. كیفیــت آرامش، آســایش 
و محلــی بــرای غــور، اندیشــه، تفکــر، تأمــل و تخیــل خــالق، بــه 
وســیله  عــدد، هندســه، رنــگ و مــاده یعنــی عناصــر كالبــدی بــه 
حیطــه حــواس انســانی در آمــده زیــرا تمامــی ایــن كیفیــات در 
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نقـــش 
ن جهـــا

56

فرآینــد اســتنباط ذهنیــات از عینیــات قــرار می گیــرد و زمینــه 
ایــن رو  از   .]32[ می شــود«  فراهــم  ایرانــی  بــاغ  فهــم  و  درک 
ایــن فضــا در عیــن دارا بــودن قابلیــت بکارگیــری تمــام حــواس 
كــه قوه عاقلــه نفــس  انســانی، فضایــي را بــه وجــود مــی آورد 
انســانی را نیــز مــورد خطــاب قــرار داده وحــواس باطنــی انســان 
را نســبت بــه مرتبــه وجــودی وی، درگیــر مــی كنــد: » بــاغ ایرانــی 
كــه باشــد، در دو زمینــه اصلــی نقــش آفریــن اســت  از هــر رده ای 
: از یــک ســو در خدمــت روزمــره بــه آدمیــان بــه جهــت اســتفاده 
ــای  ــاخص ه ــی ش ــر، تمام ــویي دیگ ــت و از س ــا اس ــت ه از موهب
كائناتــی را دارا مــی باشــد. ســوی نخســت، نمایــي  یــک پیــام 
كننــده فضــای  » ایــن جهانــی « دارد و ســوی دوم، نمایــان 
»آن جهانــی « اســت«]33[. فضــای معمــاری ایــن جهانــی و 
ــای  ــرزمینی و فض ــای س ــد از فض ــی، عبارتن ــاغ ایران ــی ب آن جهان
زمانــی]34[. بــاغ ایرانــی دوره صفــوی بــه مــدد اســتفاده از تفکــر 
كــم بــر ایــن دوران، كــه شــاخص هــای آنهــا در ایــن مقالــه ذكــر  حا
ــم  شــد)جدول شــماره چهــار(، بیــش از ســایر زمانهــا تجلــی عال
مثــال را در خــود داشــته اســت: » پرداخــت نظــری و قدرت منــد 
عالــم مثــال در حکمــت اســالمی و بــه ویــژه در حکمــت متعالیــه 
¬ همــراه بــا حضــور معانــی بلنــدی چــون »وحــدت وجــود«، 
»وحــدت شــهود«، »نــور«، »تجلــی« و »آیینــه« می توانــد عامــل 
بســیار مؤثــری در پرداخــت مبانــی حکمــی یکــی از بی نظیرتریــن 
مکاتــب هنــری جهــان باشــد«]21[.در واقــع اصفهــان عهــد 
صفــوی، میعــادگاه مفاهیــم پایــدار اســالمی بــوده اســت]35[.

5.نتیجه گیری
رابطــه تعقــل و معمــاری منظــر؛ رابطــه جهــان بینــی، عقایــد و 
گــر ایــن  باورهــا بــا طراحــی معمــاری منظــر اســت و مســلم اســت ا

طراحــی بــا جهان بینــی مــادی صــورت گیــرد، تنهــا بــه خدمــت 
عقــل ابــزاری درآمــده و بــه موضوعاتــی، چــون ســودمندی و 
بازدهــی مــادی می انجامــد. امــا همیــن امــر تحــت لــوای دیــن، 
عــالوه بــر دارا بــودن ُحســن عقــل ابــزاری، واجــد عقــل شــهودی 
مــی  انســانی  نفــس  ارتقــاء  و  حقایــق  مکاشــفه  بــه  و  شــده 
ــا ایــن توضیــح، توجــه بــه معمــاری منظــر از ابعــادی  انجامــد. ب
بــه غیــر از ابعــاد مــادی، اهمیــت بیشــتری پیــدا می كنــد، چــرا 
نیــز تمایــل طراحــان و  گرایشــات مادی گرایانــه غربــی و  كــه 
معمــاران ایرانــی بــه جنبــش هــای غربــی بــه دلیــل نوآوری هــای 
ــاری  ــیرت« معم ــا »س ــده ت ــث گردی ــزون، باع ــی روزاف تکنولوژیک
منظــر ایرانــی بــه ورطــه فراموشــی ســپرده شــده و تنهــا بــه 
كفایــت شــود. در ایــن میــان مطالعــه مبانــی  »صــورت« آن 
نظــری دوره هــای شــکوفایي معمــاری منظــر در، مــی توانــد 
در درک بهتــر جنبه هــای معمــاری منظــر مؤثــر بــوده و ابعــاد 

اندیشــه آن را، شــفاف ســازد. 

بــا وجــود اینکــه، تأویــل هــای بســیاری در مــورد حركــت جوهری 
مالصــدرا و مطابقــت آن بــا طراحــی هــاِی دوره صفــوِي حــوزه 
ــن  ــد؛ در ای ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــان، ص اصفه
ک عقلــی و حــواس  كمتــر بــه قــوات انســانی و ادرا مطالعــات، 
كــه از دیــدگاه مالصــدرا جــزء وجــودی نفــس ناطقــه  باطنــی )= 
ــه  ك ــه مفاهیــم و تعاریفــی  ــت ب اســت( توجه شده اســت. باعنای
ــر دوره  ــاری منظ ــت، معم ــوان گف ــی ت ــد، م ــل آم ــه عم ــا ب از آن ه
نفــس  و ســیر درونــی  نمادیــن  »بیــان  صفــوی، چیــزی جــز 
در پرتــو قــوه عاقلــه انســان« نیســت و همیــن امــر، موجــب 
مانــدگاری آثــار معمــاری منظــر ایــن دوره شــده اســت .در دوره 
كمــان شــهر ، بــا اســتفاده  صفویــه، طراحــان معمــاری منظــر و حا
گســترده در  از مفهــوم هندســه و به كارگیــری آن بــه صــورت 

وبو آت خلآشس لآمرآد ظیآمور آافضشآش یآااف اف

م وفآوآمروفآ/آم وآ یاني/آیلسل آدیاتبآآحدحیدس آوآت سیآ واهاشآدخسلفآظاهیآوآجاطی

کسرآمیآناجلس آهاشآع اایآط س لآحآتوازفآ/ت ایبآوآت امفعرام  تم
وایطآدسافآحخسخ آوآدثافآحکارمرشآعزودلآجاغآهاآ)یاح آعرام آدرآل(]30[

کسرآمیآب اتآجاالآوآپانییآجاآایسفام آامآعاممآدثاف ثز  یآشیآب  آمیاشآدکافآ ام آمرآ واشآااللآآب  آ=آتم ثسرن اآ=آ توب آج آب  آ
کرآ)عاممآدس املآ(آ=آه ری آنریل/آآزامپیمازش. رج زاهاشآرا

ثضفآربآ/آایسفام آامآآضرآوآیا  آ/آاآ کایآآضرآمرآیطحآربآ. دام آممانيآتویطآع اایآرنی  آ
مدس  آیامآتفکیآمرآحخانقآوآد اآل:آ»جاغآهاشآانیاآلآباهانيآمیاشآآوشسیآوآتفکیآموم آای ...آ«]31[.

ه ری 
وآنرر

امآد زسرنیآامزارآمیاشآآزامپیمازشآعاممآدثافآ)وایطآدسافآحخسخ آوآدثاف(آمجافآعخل.
کسرآمیآپییپکتسوآتکآآخط آاشآج آوایط آیامداآرهلآ وانيآقاصآوآدحضرآااللآدوبوم.آ تم

پیویس لآمرآابزاءآتویطآ واجطآه ریل
ثسسیمثلآ شمآاآرامآ=ثشومثل)وی  آم ر(آ=آوی  آدجازشآتویطآه ری آجاغ

تجللآال س اهلآوحرت،آمرآآظمآه ریلآقومآراآآزومارآدلآیاممآ]21[

ک کآعخللآوآدثاملآوآدحسویاتآامرا آت وعآ واني/آتوب آج آحوای ظاهرش و جاط لآج آویسل آجکارثسرشآآزوآ آهاشآدثاملآمیاشآامرا
ثضفآمیاشآدسوب آکیمفآحوایآظاهرشآوآجاط ل(. ثوآا میاشآحوایآظاهرشآ)آزا یآربآج آاضرتآهاشآ

ک آآامآزن انيآرفآآکایس آوآرفآراآوابرآیلسل آدیاتبآ،آوحرتآوآ ماراشآیامداآرهلآ وانيآج آمورآامآپیچسرثلآهاشآجصرشآ
ک ر. کلآدجزوع آدلآ هز سس لآمرآ

بروفآ4حآوبو آت خلآشس لآمرآد ظیآمور آافضشآااف افآ)دمقذآ:آآ ارآرثاف(
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فـصـــلنــــامــه
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بــاغ هــای شــهری و نیــز ســازماندهی خــود شــهر )محــور اتصــال 
شــهر جدیــد و قدیــم یعنــی محــور چهاربــاغ(،  توانســتند مفهــوم 
)هندســه(  قــدر  مفهــوم  تحــت  را  تعــادل  و  تناســب  تــوازن، 
مــورد اســتفاده قــرار داده و عــالوه بــر تحقــق مفهــوم عدالــت 
ــرای عمــوم،  ــاغ هــا ب ــا در اختیــار قــرار دادن ب در ســاحت معنــا، ب
عدالــت برخاســته از تفکــر شــیعی در ســاحت مدنــی را نیــز مــورد 

توجــه قــرار دهنــد. 

كلــی؛ عقــل بــا درک قاعــده مندی هــای موجــود در  بــه طــور 
كــردن عالــم طبیعــت بــا عوالــم بــاال،  معمــاری منظــر و مرتبــط 
از ثبــات بیشــتری نســبت بــه حــواس ظاهــری انســان برخــوردار 
اســت، قــوه عاقلــه انســان پــس از دریافــت معانــی و اتصــال بــا 
كــه طبــق نظریــه اتحــاد مــدِرک و مــدرک مالصــدرا ،  عالــم بــاال 
صــورت می گیــرد و بــه مراتــب وجــودی شــخص بســتگی دارد، 
مرتبــه  معقــوِل  ارزشــمند  قابلیت هــای  ســوی  بــه  را  انســان 
كنــد. از ایــن رو معمــاری منظــر  وجــودی وی راهنمایــي مــی 
گیــری از شــاخص هایــي چــون ظاهــر و  دوره صفویــه بــا بهــره 
باطــن و از طریــق توجــه بــه قابلیــت هــای عناصــر بــاغ دوره 
ک وی، بــه آفرینــش نمادهایــي  صفــوی، نفــس انســان و ادرا
از عالــم مثــال در عالــم محسوســات پرداختــه و در ایــن راه، 
مفاهیــم هندســه و عدالــت را مفاهیــم بنیادیــن خــود قــرار داده 

اســت.  

پی نوشت
كمیــت« مــی نویســد: » طبــق . 1 كتــاب »عصــر ســیطره  رنه گنــون نیــز در 

آموزه هــای مســلط از رنســانس بــه بعــد، یعنــی آمــوزه هــای اومانیســتی 
كــه هدفــش  همــه چیــز صرفــًا بــه ذهــن انســانی تقلیــل مــی یابــد ... 
كــه در وجــه مــادی طبیعتــش قــرار دارد  صرفــًا ارضــای نیازهایــی اســت 
ــد و  ــه مرتبــه واقعیــت محســوس، محــدود مــی نمای .... و شــناخت را ب
از ســاحت حقیقــت شــهودی غافــل مــی مانــد« بــرای مطالعــه بیشــتر 

رجــوع شــودبه : ]36[.

 »سنریهم آیاتنا في اآلفاق و في أنفسهم حتي یتبین لهم أنه الحق«. 2

و . 3 الّســِعیِر«:  أصحــاِب  ِفــي  ُكّنــا  مــا  نعِقــُل  أو  نســمُع  لوُكّنــا  قالــوا  »و 
گــوش شــنوا داشــتیم یــا تعقــل می كردیــم در میــان  گــر مــا  می گوینــد: ا

نبودیــم]2[. دوزخیــان 

ــه . 4 ــوِل، ... « : ب ــا ِللُعُق ــی صاِنُعه ــا تجّل ــد: » ِبه ــی )ع( می فرمای  حضــرت عل
آفریده هــا، آفریننــده بــه خردهــا آشــکار می گــردد]37[. 

ــه جــز درک . 5 ــده ای توســط انســان، ب ــا احســاس مــادی هــر پدی صــورت ی
كمیــت و كیفیــات ظاهــری، ذهــن انســان را بــه بســیاری از پدیده هــا و 
ــا عمــق یافتــن توجــه و  ــه ب ك امــور و مفاهیــم متوجــه و هدایــت می كنــد 
ــه ایــن فرآینــد  ك ــه جهان بینــی و فرهنگــی  ــا توجــه ب تفکــر و همچنیــن ب
خ می دهــد، معانــی و ارزش متفاوتــی می یابــد. ظواهریکســان  در آن ر
ممکــن اســت معانــی مختلــف داشــته باشــند چــه ازنظــر برداشــت ناظــر 

و چــه از نظــر رابطــه صــورت و معنــا]38[.

كــه . 6 گفــت  كات یــا حــواس باطنــی بــه اختصــار می تــوان  در بــاب ادرا
كــه  ک صورت هایــی  مدركــه یــا مــدرک صــور جزئیــه اســت مثــل ادرا
مالیــم طبــع آدمــی یــا مخالــف طبــع آدمــی اســت. یــا مــدرک معانــی 

ک محبــت یــا عــدوات نســبت بــه چیــزی]15[. اســت مثــل ادرا

ــتر و . 7 ــردن ش گ ــان و  ــر انس ــد از س ــب می كن ــی را تركی ــه حیوان ــل آنک ــه مث ب
بــدن پلنــگ یــا در مقــام تفریــق انســان بی ســر را تخیــل می كنــد.

كــه در خــواب و بیــداری، آرام نــدارد و وقتــی نفــس آدمــی او را بــه . 8 قــوه ای 
كــه  واســطه وهــم اســتعمال كنــد، متخیلــه نامیــده می شــود و هنگامــی 
بــه واســطه قــوه عقلیــه اســتعمال شــود مفکــرده نامیــده می شــود و بــه 

واســطه آن، علــوم و صناعــات شــکل می گیرنــد ]15[.

كــه پایــدار و ثابــت . 9 فرمودنــد: آســمان ها و زمیــن بــه ســبب عدالــت اســت 
اســت.

كــه . 10 در اینجــا عــادل بــودن پــروردگار نــزد حکمــاي الهــي بــه ایــن اســت 
ــه  ك ــي از كمــاالت وجــودي را  ــه هــر موجــودي در نظــام تکویــن، میزان ب

قابلیــت و ظرفیــت دارد اعطــاء میکنــد.

كالمــی، مــی . 11 در ایــن ارتبــاط، عــالوه بــر پژوهش هــای قرآنــی، فقهــی و 
تــوان بــه اثــر ارزشــمند آقــای دكتــر بلخــاری در زمینــه ارتبــاط هنــر و قــدر 
، بــا عنــوان »مبانــی عرفانــی هنــر و معمــاری اســالمی: دفتــر اول و دوم 
ــه فصلــی از  ك : وحــدت وجــود و شــهود، كیمیــای خیــال« اشــاره نمــود 

ــه ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه اســت. ایــن كتــاب ب

چنانکــه حدیــث نبــوی »إّن هــذه النــار غســلت بســبعین مــاًء ثــم . 12
أنزلــت« اشــاره دارد بــه اینکــه ایــن آتــش از مراتــب تنــّزل یافتــة آتــش 
كذلــك بیــن النــار العقلّیــة و النــار الســفلّیة نیرانــات  عقلــی اســت؛ و 
مترتبــة. و لهــذا ورد فــی الحدیــث » ان هــذه النــار غســلت بســبعین 
حقیقتهــا  كمــال  عــن  مرتبتهــا  تنــزل  الــی  اشــارة  انزلــت«  ثــم  مــاء 
كل نــزول)  الناریــة و تضعــف تأثیرهــا و تنقــص جوهرهــا علــی حســب 
ــق مــاّل محســن فیــض،  اصــول المعــارف تألیــف فقیــه و فیلســوف محّق

در]31[ قابل دســترس 

ــوٍم «:  » و . 13 ــدٍر مْعُل ــُه ِإاّل ِبق ُل ــا ُننّزِ ــُه و م ــا خزاِئُن ــْی ٍء ِإاّل ِعْندن ــْن ش » و ِإن ِم
هیــچ چیــز نیســت، مگــر آنکــه خزایــن آن نــزد ماســت؛ ولــی مــا جــز بــه 

انــدازه آن را نــازل نمی كنیــم«]39[

هنگامی كــه آدمــی عقــل بالفعــل شــود. ایــن عالــم، چیــزی جــز خیــر . 14
محــض و نورانیــت صــرف، نیســت]15[.

قــوه خیــال در عالمــی بیــن دو عالــم مفارقــات عقلــی وعالــم جســمانی . 15
مــادی، موجــود اســت.
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