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فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

عقــل و تعقــل ،مفاهيمــی هســتند کــه همــواره ،از ســوی فالســفه و متفکــران  ،در ظــرف جهانبينیهــای مختلــف و بــه تناســب
ـی شــيعی» بــه
تعريــف از انســان و تمايــز وی از ســاير موجــودات (حيــوان) ،بــه صــورت غايتمنــد مــورد تأمــل قرارگرفتــه انــد« .تفکـ ِـر تعقلـ ِ 
عنــوان عنصــری متمايزکننــده از ســاير انديش ـههای اســامی ،آثــار فالســفه شــيعه را تحــتتأثيــر قــرارداده و باعــث بــه وجودآمــدن،
تعاريفــی از عوالــم عقلــی و نيــز تجلــی آن در عالــم جســمانی يــا محسوســات گشــته اســت .در ايــن ميــان ،هنــر و آثــار انســان ســاخت بــه
انوارعالـ ِـم عقلــی در عالــم محسوســات ،ســير در قــوس نزولــی (ســير مــن ا ، )...و نيــز فراهـمآوردن زمينههــای
واســطه متجلــی نمـ ِ
ـودن ِ
سيرنفسانســانی در قــوس صعودی(ســير الــی ا )...همــواره مــورد توجــه بســياری از متفکــران بودهاســت.

ی منظــر را شــاهد
در دوره صفــوی بهزعــم زمينهســازی حضــور تفکــر شــيعی ،موجبــات تجلــی کالبــدی ايــن انديشــه در معمــار 
هســتيم ،کــه بــا دارابــودن مفاهيــم غنــی ،بالقــوه و نيــز متأثــر از ديدگاههــای فلســفی ايــن دوران ،توانستهاســت ،عنصــر مانــدگاری را در
خــود تقويــت کــرده و بــه باالبــردن ادرا ک عقالنــی منجــر شــود.

هيوفص هرود ر ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت

ی دارد تــا بــا اتــکا بــه قــرآن ،احاديــث و انديش ـههای مالصــدرا  ،معمــاری منظ ـر دوره صفــویشــهراصفهان را در
مقالــه حاضــر ســع 
حيطــه تفکــر تعقلشــيعی مــورد بررســی قــرار داده و شــاخصها و تجليــات کالبــدی آنرا بــه موجــب ادرا ک تعقلــی انســان ،آشــکار
نمايــد .ايــن پژوهــش بــا بهرهگيــری از مطالعــات کتابخان ـهای ،غــور در مباحــث فلســفی و دينــی  ،بــه دنبــال ارائــه ی تأويلــی برگرفتــه
از تفکــر تعقلــی شــيعی در منظــر دوره صفــوی اســت .يافتههــای ايــن پژوهــش نشــان میدهنــد کــه معماریمنظرايرانــی ،و بهطــور
شــاخص بــاغ ايرانــی ،کــه دارای الگــوی شناختهشــده و مانــدگار بــا پيشــينه تاريخــی ســدههای مختلــف اســت ؛ در ايــن دوره بــا
بهرهگيــری از مفاهيــم برخاســته از ايــن تفکــر ،بــه مفاهيمــی چــون عالممثــال ،عدالــت و قــدر بيشــتر پرداختهاســت.

واژههای کلیدی :ساحت عقالنی ،هنر شيعی ،تفکر تعقلی ،هندسه ،معماری منظر دوره صفوی.
تاریخ دریافت95/03/18 :
تاریخ پذیرش95/05/24 :

اين مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری معماری ليال مدقالچی با عنوان « ارزشهای انسانی منظر ايرانی – اسالمی (دوره صفويه )» است که به راهنمايي آقای دکتر مجتبی انصاری در دست
انجام است.
.1پژوهشگر دکتری معماری ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایرانl.medghalchi@tabriziau.ac.ir .
.2دانشيار ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران(نویسنده مسؤول)ansari_m@modares.ac.ir .
 .3استاد ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربيت مدرس  ،تهران ،ایرانBemanian@modares.ac.ir .

 .1مقدمه

عقــل و تعقــل ،مفاهيمــی هســتند کــه همــواره ،از ســوی فالســفه
و متفکــران ،در ظــرف جهانبينیهــای مختلــف و بــه تناســب
تعريــف از انســان و تمايــز وی از ســاير موجــودات (حيــوان) ،بــه
صــورت غايتمنــد مــورد تأمــل قرارگرفتــه انــد .بهگون ـهای کــه
تأثيــر ايــن مقولــه در تفکــر شــيعی بــه ســبب ماهــوی ،يکــی از
وجــوه تمايــز آن از ســاير مکاتــب فکــری گشــته اســت.
پرداختــن بــه مســأله ی تعقــل در تفکــر اســامی و تأثيــرات آن
در خلــق آثــار انســان ســاخت از چنــد جهــت ارزشــمند اســت:
-1تطابــق ارزشهــای مســتتر در ايــن تفکــر بــا ســاحات وجــودی
انســان منطبــق بــا تفکــر فيلســوفان اســامی.
-2ارتقــاء ارزشهــای انســانی در نيــل بــه اهــداف تربيتــی-
اســامی؛ کــه ايــن از طريــق تمامــی هنرهــا ميســر بــوده و هن ـر
ی منظــر (بــه جهــت اســتفاده تمــام وقــت از
معمــاری و معمــار 
ايــن فضاهــا توســط انســان) اهميــت بيشــتری پيــدا میکنــد.
-3باالبــردن هويــت دينــی ارزشهــای انســانی از طريــق تفکـ ِـر
ّ
تعقلـ ِـی شــيعی.
البتــه بــا توجــه بــه اهميــت ايــن موضــوع (در حــوزه مطالعــات
ميانرشــتهای بيــن علومانســانی و هنــر) میتــوان بــه مــوارد
بيشــمار ديگــری نيــز ،از جهــت انطبــاق بــا ارزشهایانســانی،
اشــاره نمــود کــه بــه جهــت گســتردگی از اشــاره بــه آنهــا
صرفنظــر میکنيــم.

از ايــنرو ايــن پژوهــش ،بــا فــرض اينکــه هنــر معمــاری منظــر
دوره صفويــه ،بــا تکيــه بــر تفکــرات شــيعی و انديش ـههای
فيلســوفانی چــون مالصــدرا توانســته اســت ،واجــد صفــت
مانــدگاری در اذهــان و هويــت ملــی ايرانــی – اســامی شــود ،بــه

ايــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــه ايــن ســوال پاســخ دهــد کــه
مؤلفههــا و ابعــاد ســاحت عقلــی در تفکــر شــيعی چــه بــوده و در
معمــاری منظــر دوره صفــوی چگونــه انعــکاس يافتــه اســت؟

 .2تعريف تعقل و واژه عقل
تعقــل از جملــه مــوادری اســت کــه در آياتقرآنــی و احاديــث
شــريفه ائمهاطهــار نيــز بــدان بســيار اشــاره شــده اســت ،بــه
طوريکــه قــرآن انســان را همــواره بــه تعقــل در آيــاتالهــی دعــوت
میکنــد[ ]1و ســبب گمراهــی افــراد کافــر و بــی ديــن را ،عــدم تفکــر
در نشــانهها میدانــد[ . ]2قــرآن انســان را بــه عنــوان موجــودی
کــه هدايــت وی در تعقــل اســت معرفــی کــرده و در آيــات
بســياری از واژه عقــل اســتفاده میکنــد بــه طوريکــه بــا توجــه
بــه کتــاب المعجــم  ،واژه تعقــل و مشــتقات آن در قــرآن  49بــار
بــه کار رفتــه اســت و در تمامــی مــوارد از اهميــت تعقــل بــرای
آ گاهــی از قــدرت خداونــد و نيــز رســتگاری(يا عــدم رســتگاری
بــدکاران بــه جهــت تعقــل نکــردن) ســخن بــه ميــان آمــده
اســت .از طرفــی ،قــدرت عقــل و تفکــر اســت کــه ســبب مــی شــود
انســان بتوانــد راه درســت را از راه غلــط تشــخيص دهــد و بــه
حقايــق پــی ببــرد[. ]3
قــرآن هنــگام اشــاره بــه خردمنــدان از واژه «البــاب» نيــز
ُ
ْ
اســتفاده میکنــد« « :البــاب» جمــع «لـ ّـب» اســت .لـ ّـب یعنــی
مغــز نــه بــه معنــی مــخ ،بلكــه بــه معنــی اعـ ّـم كــه در مــورد میــوه
ً
هــا مثــا مــی گوییــم مغــز بــادام ،مغــز گــردو .ایــن اصطــاح شــاید
از اصطالحــات مخصــوص قــرآن باشــد (چــون در غیــر قــرآن
مــا گشــتیم و ندیدیــم)  ، ...قــرآن دربــاره عقــل كلمــه «لـ ّـب» را
زیــاد بــه كار بــرده ،گویــی انســان را تشــبیه بــه یــك گــردو یــا بــادام
كــرده كــه تمــام یــك گــردو یــا بــادام پوســته اســت و آن اساســش
مغــزش مــی باشــد كــه در درون آن قــرار دارد . ]4[»...
« مورخــان اهــل تســنن اعتــراف دارنــد کــه عقــل شــیعی از قدیـ 
م
االیــام عقلــی فلســفی بــوده اســت.یعنی طــرز تفکــر شــیعی از
قدیــم ،اســتداللی و تعقلــی بــوده اســت . ]5[ » . ...همچنيــن،
عقــل در شــريعت اســام داراى جايــگاه بــس رفيعــى اســت كــه
در كنــار حجــت ظاهــرى ،يعنــى وحــى الهــى ،بــه عنــوان حجــت
باطنــى تلقــى شــده ،يكــى از منابــع مهــم اجتهــاد را تشــكيل مــى
دهــد .عقــل عقــال دل اســت يعنــی دل را از غيــر محبــوب در
بنــد آورد و از هــوس هــای ناســزا بــاز مـیدارد و عقــل نــور اســت و
جــای آن دل اســت نــه دمــاغ و شــرط خطــاب اســت نــه موجــب
خطــاب[ . ]6راغــب اصفهانــی نيــز در معنــای عقــل بــه ايــن
مفهــوم اشــاره کــرده و اشــاره بــه پايبنــد شــتر مــی کنــد کــه آن را
عقــال مــی گوينــد[ ]7کــه برخــی از آن بــه عنــوان « تعريــف کننده
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نقـــش
جه ــان
 هيوفص هرود ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت
ر

از طرفــی ،توجــه بــه حــل بحرانهــای ناشــی از ســيطره جهــا 
ن
بينیهــای غربــی در طراحیهــای صــورت گرفتــه در حــوزه
منظــر ،میتوانــد در ســوق دادن پژوهشهــای در دســت
انجــام؛ بــه ســمت دورههــای شــکوفايي معمــاری منظــر ايرانــی
و پايــه هــای فکــری و عقيدتــی آنهــا ،نقــش بــه ســزايي داشــته
باشــد .چنانچــه ،جامعــه کنونــی غــرب بــا تأ كيــد بــر عقــل
ابــزارى ،مرتبــه واالی عقــل را ناديــده انگاشــته و آن را در ســطح
کارکــردی در حــوزه محسوســات پاييــن آورده اســت در صورتــي
کــه از نــگاه ديــن ،عقــل عــاوه بــر دارا بــودن ويژگــی عملــی و
کارکــردی در مرتبــه محسوســات دارای ابعــاد وســيعی در عالــم
نفســيات و عالــم عقــل مــی باشــد و هميــن عقــل انســان را در
کشــف حقايــق يــاری رســانده و معانــی مقــدس را وارد حيطــه
حيــات وی میکنــد.

بررســی وجهــی از ايــن انديشــه کــه همــان ســاحت عقالنــی ايــن
تفکــر اســت؛ میپــردازد .

و تحديــد کننــده حــدود هندســه کلــی هــر چيــزی در قالبــی
ثابــت و تغييرپذيــر» نــام بــرده انــد[. ]8
در ايــن ميــان احاديــث بيشــماری نيــز از ائمــه در مــورد اهميــت
تعقــل و رابطــه آن بــا ايمــان انســان وجــود دارد؛ چنــان چــه
مضمــون بيشــتر آنهــا رابطــه بيــن رســتگاری و تعقــل مــی
باشــد.
در جايــي نيــز از حضــرت علــی (ع) در مــورد صفــت عاقــل
پرســيده انــد کــه ايشــان بــا بيــان « نهــادن هــر چيــزی بـ ه جــای
خــود از جانــب عاقــل» آن را وصــف میکند.مــی تــوان بــا توجــه
بــه يکــی از معانــی عــدل در ديــن اســام کــه « نهــادن هــر چيــزی
بــه جــای
خويــش اســت» ايــن دو مفهــوم را دارای فصــل مشــترک از
جهــت معانــی ،در نظــر گرفــت ؛ و ايــن همــان چيــزی اســت کــه
مــا را در تجســم معانــی بــه کالبــد يــاری مــی رســاند ،چنانچــه
مــی تــوان از آن بــه « قــدر » و « هندســه» کــه در ســطور بعــدی
توضيــح داده خواهــد شــد ،تفســير نمــود (نمــودار یــک).
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فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان
 هيوفص هرود ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت
ر

صفــت ظاهــر و باطــن از صفــات ذاتــی خداونــد متعــال اســت
کــه در قــرآن نيــز آمــده اســت[ ]9ايــن صفــات دارای مفاهيمــی
هســتند کــه اعتقــاد بــه آن ،هــم در حــوزه عقــل بــه عنــوان حجت
باطنــی و حجــت ظاهــری بــروز کــرده و هــم بــه مفاهيــم فلســفی
و دينــی بســياری انجاميــده اســت .کــه از آن جملــه مــی تــوان
از نظــرات متفکريــن اســامی و نيــز ســنت گرايــان يــاد کــرد؛ در
نهه
اسهت
است ن
آن دل
است
ـری و
خطهابظاهـ
شرطصــورت
دماغحوــاوی
چيـهـزی را
ـامی هــر
جایاسـ
ـان وبينــی
جهـ
در
نيهز
اصهفهانی
راغ
.
)
Ansari,
1142:442
(
خطاب
موج
معنــای باطنــی دانســته ،صــورت را ايــن جهانــی و زادگاه معنــا
شتر
اشاره به
اشاره
بهـااین
معنای
پایبندطــن
درک از با
کرده وميــزان
نماينــد و
مفهومـی
معرفــی مـ
عقلمعنـ
عوالــم
را در
می کند که آن را عقال می گوینهد ()RaghibIsfahani,2112

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

صههف لَنههها
و قيههل لهههه ( )ِ « :

العَاقِلَ» .فَقهالَ ( )«:ههو اله ی

کالب»ــد
بــه نظــر میرســد ســير يــا عبــور از ظاهــر بــه باطــن در مــورد
حدود هندسه کلی هر چيزی در قهالبی ثابهت و تغييرپه یر
ـادی مــواد ســاخته شدهاســت)
معمــاری (کــه دارای صــورت مـ
نام برده اند(.)Aliabadi, 2112:26
بــه ايــن معنــا اســت کــه مــاده بــر اثــر تصرفــات معمــار چنــان
در این ميان احادیه بيشهماری نيهز از ائمهه در مهورد
شــود کــه از صــورت مــادی خــود و صفــات آن فاصلــه4بگيــرد و
اهميت تعقل و رابطه آن با ایمان انسهان وجهود دارد؛ چنهان
بهصــورت باطنــی و مثالــی خــود نزديــک شــود .بنابرايــن ،الزمــه
چه مضمون بيشتر آنها رابطه بهين رسهتگاری و تعقهل مهی
ايــن ســير در مواجهــه بــا مــواد ايــن اســت کــه آنهــا را بــه صورتــی
باشد.
درآورد کــه شــاخصترين صفــات مــادی از ديــده ،پنهــان بمانـد
واليت

مفهوم عقل

والیههت پ ه یری بههه معنههی

کشف حقيقت و استدالل

و او را گفتند خردمند را برای

بند کردن و باز ایستادن

ارزش گ ار (وجه هدایتی)

است( .ذوعلم)51 :1341،

آن بود که هر چيز را بهجهای

هر چيزی را به جای خود نهادن

حد و تعين

ما بستای ،فرمهود « :خردمنهد

عنوان مقاله

خود نهد » (.)Razi,2114:411

?

صــورت هنــری بــه مثابــه یــک ظــرف یــا حــاوی (جســم یــا
ظاهــری) از راه قوانیــن عینــی خلــق میشــود .مظــروف یــا
محــوی (روح یــا باطــن) تکــرار تکامــل ُم ُثــل (عیــن ثابتــه یــا
نمونــة ازلــی) اســت .هنرمنــد ســنتی صــورت ظاهــر هنــر را در
پرتــو الهامــی میآفرینــد کــه از جانــب روح دریافــت کــرده اســت؛
از ایــن رهگــذر ُصــور هنــری قادرنــد انســان را بــه شــئون واالتــر
هســتی و ســرانجام بــه وحــدت رهنمــون شــوند .انســان بــه
یــاری نمادهــا ،بــه میانجــی عقــل خــود ،فرآیندهــای طبیعــت
را بــه تأویــل میگیــرد[ . ]12عالمــه طباطبايــي ،نمــاد را امــری
وجــودی دانســته و آن را بــه ماوراءالطبيعــه رجــوع میدهنــد و
▪Title Of Article
عالــم را تجلــی مـ ّ
ـاد ِی امــوری روحانــی و معنــوی میدانــد [. ]13

قبهههول حاکميهههت علهههم و

یَضَعُ الشَّی َ مواضِعَهُ »

4

را بــه فــرد  ،مراتــب وجــودی او و درجــات ادرا کــی وی نســبت
داده انــد.
بنــا بــر ايــن تعبيــر ،عالــم حجابــی دارد کــه هــر آنچــه بــر مــا ظهــور
مــی يابــد ظاهــر و مراتــب ديگــر باطــن اســت و ايــن حجــاب
بــه گفتــه نصــر  ... « :در آن واحــد واقعيــات مــاورای خــود
را هــم نهــان و هــم عيــان مــی ســازد ،هــم پــرده ای اســت کــه
نــور عالــم باطنــی يــا نفــس االمــری را پنهــان مــی کنــد و هــم بــه
يمــن ماهيــت رمــزی اش و نيــز بــه يمــن آن واقعيــت باطنــی کــه
هــر واقعيــت ظاهــری  ،جنبــه ظاهــری آن اســت ،روزنــی بــه آن
عالــم اســت ]10[»....و مؤمــن هنگاميکــه بــه عالــم مــی نگــرد،
پيوســته از ظاهــر بــه باطــن ســير میکنــد[ ]11و بــا توجــه بــه آيات
اله ـی ،ايــن نگريســتن ،همــراه بــا تعقــل اســت تــا واجــد کيفيــت
ســير در باطــن امــور شــود .از نظــر مؤمـ ِـن مقيــد بــه تعقــل ،تمامی
عالــم حــاوی معانــی باطنــی اســت کــه بــه تناســب مرتبــه ادرا ک
انســان ،بــروز پيــدا مــی کنــد.

ل

(خرد)

بازدارنده از زشتیها

قَدر
آگاهی همراه با عمل

عدالت زمام امهور جامعهه
عدل

ِقال)
-1ع
نمودار( -
نگارندگان
آنها ،مأخ :
وجوهآنها،
عقل ووجوه
عقل و
معانی
نمودار 1
مأخذ :نگارندگان
معانی

در جایی نيز از حضرت علی ( ) در مورد صهفت عاقهل

خویش است» این دو مفهوم را دارای فصل مشهترک از

عاقل» آن را وصف میکند.می توان با توجه به یکی

را در تجسَم معانی به کالبد یاری مهی رسهاند ،چنانچهه مهی

پرسيده اند که ایشان با بيان « نهادن هر چيزی به جای خود

از جان

جهت معانی ،در نظر گرفت ؛ و این همان چيزی است که ما

و ايــن بهوســيله صيقلــی کــردن ســطوح ،شــفاف و لطيــف آنهــا
بهطــور کلــی« ،زدودن صفــت برجســته مــادی» از آنهــا صــورت
میگيــرد[ ]11از اي ـنرو مناســب اســت تــا در اينجــا بــه ســطوح
آيينهگــون و صيقلــی آب را کــد حــوض باغهــا اشــاره کــرد کــه
يکــی از الگوهــای معمــاری منظــر ايرانــی دوره صفويــه میباشــد
و پــس از دريافــت بصــری (حواسظاهــری) بيننــده ،توســط
حــواس باطنــی از ماهيــت مــادی خــود فاصلــه گرفتــه و بــا قــوه
متخيلــه و متفکــره مخاطــب ،صــورت مثالــی میيابــد.

قابليــت ادرا ک بــه صــورت ظاهــر و باطــن را داشتهباشــد.
هرچنــد ايــن گفتــه بــه معنــای رد صــورت باطــن ســاير آثــار (غيــر
مانــدگار نيســت) امــا اهميــت اســتفاده از روشهايــي بــرای
تقويــت صــورت باطنــی آثــار را آشــکار میســازد.
2-3حقيقت و مثال
چرخ با ایناختران نغز وخوش و زیباستی
صورتی در زیر دارد ،هرچه در باالستی

مالصــدرا بــا عنايــت بــه صفــات ظاهــر و باطــن ،حــواس انســان
را نيــز در مرتبــه نفــس ناطقــه ،بــه حــواس ظاهــری و حــواس
باطنــی تقســيم مــی کنــد و آنهــا را بــه صورتــی کــه در جــدول
شــماره  1آمــده اســت؛ توضيــح میدهــد .ايــن امــر نشــانگر آن
اســت کــه ا گرچــه تمامــی امــور عالــم دارای صفــات ظاهــری و
باطنــی هســتند ،انســان نيــز در مقــام نفــس ناطقــه ،از ايــن
صفــات جــدا نبــوده و دارای هــر دو قــوه ادرا کــی اســت  ،آنچــه که
در مطالعــات معمــاری منظــر از نظــر ديــدگاه فلســفی کمتر بدان
اشــاره شــده اســت ،لــذا میتــوان چنيــن اســتنباط نمــود کــه
معمــاری منظــر و بهطــور کلــی هــر اثــر انســان ســاخت ديگــری
در صورتــی شايســته صفـ ِـت مانــدگاری خواهــد بــود کــه دارای

صورت زیرین ا گر با نردبان معرفت
بر رود باال ،همان با اصل خود یکتاستی
(بخشی از قصيده میرفندرسکی به نقل از [) ]14
بــا توضيحاتــی کــه در مفهــوم صفــات ظاهــر و باطــن داده شــد،
تعريــف حقيقــت و مثــال آســانتــر بــه نظــر مــی رســد ،نبايــد
ايــن نکتــه را نيــز فرامــوش کــرد کــه عالــم مثــال در مکاتــب
فلســفی مختلفــی مــورد توجــه بســياری از فيلســوفان بــوده و
تعابيــر گونا گونــی در مــورد آن بيــان شــده اســت کــه مــا از ذکــر
آنهــا در ايــن مقالــه بــه ســبب موضــوع ،صــرف نظــر کــرده و تنهــا

جدول  -1حواس ظاهری و باطنی از نظر مالصدرا تنظيم نگارندگان براساس[]15
قوه مدرکه
(ادراکی)

حواس ظاهری

المسه و چشایی و بويایی و بینایی و شنوایی 

حواس باطنی

حس مشترک -يا بنطاسیا (لوح نفس) که قوهای است برای قبول تمامی صورتهایی که از طریق
حواس پنجگانه ظاهری حاصل میشود.
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نقـــش
جه ــان

▪عنوان مقاله

واهمه یا وهمیه -ادرا ک معانی غیرمحسوس در محسوسات است.
حافظه  -حفظ معانی جزئیهای است که واهمه آن را ادرا ک کرده است.

الطبيعههه
نمههاد را امههری وجههودی دانسههته و آن را بههه ماورا
تصرف در خیال و حافظه میپردازد و به تعبیر دیگر به جمع و تفریق صور و معانی 
متصرفه -دخل و
میپردازد.
رجو میدهند و عهالم را تجلَهی مهادّیِ امهوری روحهانی و
همین قوه متصرفه (متخيله و متفکره)
معنوی میداند (.)Tabatabai,1111

غایت و مبدا
سيرت

حقيقت

حجت باطنی( متصل به عقل بی منتها )

باطن

نشانهها برای ایجاد حس تعقل در نفس ناطقه (سير صعودی)
صورت

مجاز

ظاهر

…

تجسم یافتن توسط انسان عقلی در عالم جسمانی (سير نزولی ) و استفاده از

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

عقل انسان (حجت ظاهری /نفس ناطقه)
عقل فطری و اکتسابی(محدود)

نمودار -2نسبتبينباطنوظاهر(مأخذ:نگارندگان)
مادی خود فاصله گرفته و با قوه متخيله و متفکره مخاط ،

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

صورت مثالی مییابد.

مالصدرا با عنایت به صفات ظاهر و باطن ،حواس انسان

 هيوفص هرود ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت
ر

خیال  -مصوره و این قوهای است که خزانه حس مشترک محسوب میشود زیرا وقتی که تمامی 
محسوسات از حواس ظاهری و حس مشترک غایب میشوند ،صورت این محسوسات در نزد خیال 
یا مصوره حاضر است.

بــه نظرياتــی اشــاره مــی کنيــم کــه در راســتای شــناخت بهتــر
مــا از معمــاری منظــر دوره صفــوی و تحــت نظــرات مالصــدرا،
فيلســوف ايــن دوران ،مــی باشــد و مــا را در درک بهتــر جايــگاه
ســاحت عقلــی نســبت بــدان يــاری رســاند.
عالــم مثــال ،عالمــی اســت واقــع در بیــن عالــم محسوســات و
مادیــات و عالــم عقــول محــض .ا گــر جهــان اول ،دنیــای خا کــی
ً
و عالــم کوا کــب را شــامل شــود کــه اصطالحــا ملــک خوانــده
میشــود و جهــان ســوم ،فرشــتگان مقــرب را در بربگیــرد کــه
جبــروت خواهــد بــود ،ایــن عالــم متوســط ،جهــان نفــوس ملکــی
(ملکــوت) و شــهرهای رمــزی جابلقــا ،جابرســا و هورقلیاســت و
از ســطح محــدب فلــک نهــم آغــاز میشــود [( . ]16نمــودار یــک)
«ســهروردي کــه بنيانگــذار حقيقــي جهــان مثــال اســت
 ،معتقــد اســت کــه نيــروي خيــال جايگاهــي برزخــي دارد کــه
ميانــه تعقــل و وهــم اســت  .ا گــر از تعقــل مــدد بگيــرد ،تخيــل
فعــال واســطه انگيــز و شناســا مــي شــود  .امــا ا گــر همــه نيــروي
خويــش را از وهــم و حــدس بگيــرد  ،بــه ديوهــا و اشــباح تبديــل
میشــود؛
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نقـــش
جهـــان

در ايــن صــورت پنــداري بيــش نيســت . ...ايــن جهــان در واقــع
تســمه انتقــال ميــان محســوس و نامعقــول اســت و بــه هميــن
دليــل در برزخــی دوگانــه وجودشناســی بــر جهــان محسوســات
مقــدم اســت ،خــواه از نظــر « قــوس نزولــی» کــه در آن از نظــر
وجودشناســی بــر جهــان محسوســات مقــدم اســت و خــواه در
مرتبــه «قــوس عروجــی» کــه در آنجــه بيانگــر صــورت نماديــن
جســم لطيــف ا کتســابی اســت»[. ]17

 هيوفص هرود ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت
ر

میردامــاد نيــز پــس از بحــث در مــورد نظــام وجــود ،از عالــم غیــب
بــه عنــوان عالــم مجــردات و از عالــم شــهادت بهعنــوان دنیــای
اجســام نــام مــی بــرد ،و عالــم متوســطی را بیــن ایــن دو عالــم بــر
می▪شـعنوان
مقالهآن را هورقلیــا و عالــم خیــال منفصــل یــا بــرزخ
ـمرد کــه
مینامــد[. ]18

امــا جايــگاه انســان در ايــن عالــم مثــال و تأثيــر آن بــر هنــر را
میتــوان از زبــان شــوان چنيــن تعبيــر نمــود « :انســان ،اثــری
هنــری اســت زیــرا یــک صــورت و تصویــر اســت و هنرمنــد اســت
زیــرا طبــق الگــوی ازلــی خــود ،قــدرت خالقیــت و آفرینشگــری
دارد .بههمیــن دلیــل هنــری کــه مبانــی خــود را در عالــم روح
قــرار داده اســت بدیــن دلیــل کــه نوعــی برونفکنــی اســت و
بالضــروره ایــن برونفکنــی مبتنــی بــر علمــی متعالــی از صــورت
ً
اســت ،بنابرایــن الزامــا در صورتگــری خــود بــه ســوی همــان
صــور معلقــه جــاری در روح پنــاه میبــرد»[ ]19بنابرايــن انســان
هنرمنــد بــا اســتفاده از قابليتهــا و ظرفيتهــای وجــودی
خويش(حجــت ظاهــری) و نيــز بــا تمســک بــه حجــت باطنــی
میتوانــد پــس از ســير صعــودی در عالــم مثــال جــدا و پيوســته،
و دريافــت شــهودی عقالنــی ،بــا آفرينــش نشــانههايي از عوالــم
بــاال در عالــم شــهادت (بــه وســيله هنــر و در اينجــا معمــاری
منظــر)  ،زمينــه ســاز رشــد و ترقــی ســاير مخلوقــات از نظــر منشــاء
عقالنــی و دريافــت شــهودی باشــد .و در ايــن ميــان بــه روش
هايــي نيــاز دارد کــه بتوانــد ايــن معانــی را در آن بــه ظهــور
برســاند.
 3-3عدالت
فالســفه اســامی ،بــرای عدالــت واقعیــت نفــس االمــری قائلنــد؛
بــه طــوری کــه اســتواری عالــم بــه آن اســت و هــر آنچــه از آن
خــارج شــود  ،محکــوم بــه ســقوط و ضال لــت اســت و هــم آن را
واســطه ارتبــاط عالــم محســوس بــا عالــم معقــول مــی داننــد
و هــم بیانگــر جایــگاه هــر ش ـیء در جــای خــود .بنابرایــن ،ا گــر
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
واقعــی اســت کــه هــم در عالــم معقــول و عالــم ســماوی ،تعییــن
کننــده هــر امــری در جــای خــود اســت و هــم در عالــم ارضــی و
محســوس و زندگــی و نظــم سیاســی جامعــه چنیــن اســت[.]20
متفکــران اســامی از جملــه شــهيد مطهــری کتــاب و مقــاالت

عالم عقل

خلق توسط خالق واحد
بر اساس عدل

عالم مثال مطلق

جدا از خيال انسانی

جابلقا

قائم بر نفس انسان

جابرسا

به تعداد افراد انسانی

ظرفيت و دریافت درونی برای
بهره مندی از منشا عقالنی

عالم شهادت

 :نگارندگان)
شهر های رمزی جابرسا
نگارندگان)
(مأخذمأخ :
و جابلقاجابلقا (
جابرسا و
 -3عالم مثال وشهر های رمزی
نمودار -عالم مثال و
نمودار 3

 3-3عدالت

فالسفه اسالمی ،برای عدالت واقعيت نفس االمری قائلند؛ بهه
طوری که اسهتواری عهالم بهه آن اسهت و ههر آنچهه از آن

بيانگر ارتباط آن با واژه قهدر و عقهل باشهد  ،بسهنده شهده

است (جدول .)2

…

واحد

عالم مثال جدا و پيوسته

خلق توسط انسان بر اساس

جدول  -2معانی عدل از ديدگاه اسالم (مأخذ :نگارندگان)
عدالت

فالسفه اسالمی

فالسفهجدید غرب

تعادل  :نظم ،تناسب و حساب معين برای امكان بر پايي
موزون بودن و
مقاله
▪عنوان
عالم هستي  /تناسب و توازون در نظام عالم ،از شئون خداوند حكيم،
حديث نبوي «بالعدل قامت السموات و االرض» (نقطه مقابل اين معنا
اشیا دارای مراتب وجودی هستند و قرارگرفتن هر شی ء و
بي تناسبي)
هر امری در مرتبه خود  ،موجب
دسهتيابی بههماهیتی اعتباری و
رحمت الهي
از افاضه و
افاضه وجود و عدم امتناع
رعايت قابل
بهرای
محسوسهات ،و
ها درمعانی عالم
يتبه
ماورایی
و
پدید آمدن نظمی خاصدو
صهور عهالم مثهال در
درساحت هنر اسالمی ،بازآفریننده
میشود و هر شیء و امری که از مرتبه باالتری برخوردار است 
قراردادی
به آنچه امكان وجود يا كمال ميباشد
مفهوم عهدالت،
نيزتتجلی
بهر باطنی و بالعکس و
ظاهری
هدی در صههورت
هد تجریه
هدی و مههادی اسههت .بُعه
وجود چنین نظمی 
تر را دارد .
شأن علیت برای اشیای پایین
بعههد تجریه ،
هاي بين افراد
گونه تبعيض با مالحظه تفاو
و نفي ه
سيرتساوي
یـ معلولی  ،نظامی منظم از پدیده های 
در تبعیت از نظام عل 
حق
عطاء كردن حق به ذي
افراد و
رعايت حقوق
نيازمند ابزاری است که به وسيله آنها بتواند کالبد مهادی را
انتزاعههی ،خههود را نشههان مههی دهههد و بُعههد مههادی در قاله
به هم پیوسته به وجود می آورد که در نهایت کمال و اتقان 
قراردادن هرچیز در جای خود و برگرداندن هرچیز در جای خود
جان بخشيده و از روح ماورایی در آن بدمد تا بدین طریق،
است .تأویههل و نمههادیی از
معمههاری . ...بههه ویههژه کههه بنهها خههود
ماهیتی حقیقی 
در جوهر وجود و هستی

معماری منظر عرصه ای باشد برای ظهور آثار عهالم عقلهی،

ـاحت
آن ،انــد و
درآورده
تعقلتحريــر
عقلـه ورشــته
شکوفاییـاره بـ
فراوانــی ودر ايــن بـ
در
بهرایسـسهير
مخاطبهان
بروز

بــا توجــه بــه صفــات و معانــی واژه عدالــت و عــدل ،مــی تــوان واژه

دارد.
خهاص
ـب ،تـکهه
است
کيفی
قهرارعالــم
ـط بيــن
هندسههبقـایـا ،واسـ
بهاـتواری)،
ارتبهاطاسـ
در(جهــت
ـوازن
تناسـ
هــای

 4 -3قدر
هندسهقدر در قرآن بيهان کهرده و آن را نهوعی
تنگاتنگ وبا مفهوم
طراحــی معمــاری منظــر بــا جهانبينــی اســامی و اســتفاده از
نظــرات متفکــران و حکيمــان اســامی ،بــرای تبديــل معانــی
اسههليمی معرفههی مههی نمایههد « :بههه عبههارت دیگههر ،مهنههدس
باز آفرینی تقدیر و تعين الهی در معماری و صهور هندسهی

در حهههههدیثی منتسههههه

بهههههه

همهراه بها
معمـکهه
ـقواژه
همين
کردهـ و
کلمههـر«،بــا
ـاری منظـ
ـاری و معمـ
خصوصاز طريـ
در بــه فضــا
ـیدن
معناـم بخش
نظـ
بقهدر»)،
انهاـمکهل
است؛
رفته
ـدفبکار
خلق»
بيهانـی
ـای کیفـ
خلقنهاـد فضـ
شهینيازمنـ
مثالــی)
(=«ـا عالـ
ـال بـ
(و اتصـ
تعقــل
هـ
یابد
تحقق می
هرچهـادر
انددرکه :
معينـه
اندازهچنانچـ
ـراربادارد.
ـاص قـ
خارجهای خـ
هندس ـ
ارتبــاط بـ
نمودهکــه
اســت
ّ
خلق،ــی
ـای کم
ـامی،
ـاری اسـ
صورتـای
ـر « :فضـ
کهـه ن
استگفتـ
بــه
فضـکلمه
خود
است و
معمـشده
حساب
درصـآن
ایهنـة
هندسـ
Amoli,1144:524کیفــی مرتبط
سـ (ـت ،بلکــه فضــای
اندازهـی نی
ایجادسـبهـه دکارتـ
هند
Hasanzadehبا) و
است
13
خداوندیـام پیـدرـدا
قدســی انتظـ
شدنـورازامــر
ـطة حضـ
اندازه ،کـازـه بــه وا
ـی اســت
خزائن
طریقسـنازل
قدسـبه
خلق
قدســی
مهی بــه ص
عنايــت
جسمانیـتا ،بــا
صورتــن راسـ
 .]14در اي
عالمکنــد»
می
ـت ...زیهرا،
گيهرد:فـ «
صورت
عقل[ به
ـات
عهالم، ...محسوسـ
ـي ابيـینـن عالــم
بودنــال
فعالـه اتص
بودنـهوای کـ
موجودهندس
چنيــن
مشهروط
معنايـدر
هر چيز
ـک
حدـث کم
احاديـ
آنـرآن و
واژگان قـ
ـرار مـ(یاـی کنــد،
نازلبرقـ
ـوالت را
وبهمعقـ
مقهامـ و
چيزدر
محدودازشدن)
شدن
همان
هت»ـام
هودــيراسهانجـ
تفاس
ـشههـ
ـه پژوهـ
درجـنظـههبـ
آنـا تو
ـدرهها» را بـ
ههو واژه
مرتبهـه ،
گرفتـ
هدـا ووجه
اندازهمن
هام
متناسه« قـ ب
(نمودارچهـ
تعبيهری،دانيــم
بههـون مــی
مضمـ
مناســب ايـ
(گرفتــه
یهادآور،ـار)خلهق
هندسهه
ـن) .و
Aliabadi,
2112:31
عرفانـبهه
محسهوس
عالم
خزائن
عهالم و
ـی هنــر
«مبانــی
استدرکهکتـازـاب
عقولـاری
عالم بلخـ
ثابتهدکتــر
چــه ،
چنان
.
رود
می
شمار
به
عقل
زبان
نوعی
به
و
دارد
جریان
معقول
معمــاری اســامی»  ،هندســه علــوم اســامی را در پيونــدی

مفهوم قَدر

حضرتامامرضا( ) ،معنای قهدر

صورت فيزیکی و ساختاری عالم

اینگونه تعریف شده است:

«هیالهندسهههه و وضهههعالحدود

اندازه معين

منالبقهها و الفنهها قههدر همههان
هندسه و مرزبندی است ،مانند

« قدر الهی عبارت است از نسبتی که

حدود اشيا به ذات باری تعالی دارند»

شأن و منزلت /قدرت خداوند

مقدار بقا و زمهان فنها» (کلينهی،

)214 :1364

تعين و قاعده مندیهای طبيعی چيزها

«القدره اذا وصف بهااالنسان»

(راغ اصفهانی)314: ،
هندسه و مرزبندی مقدار بقا و زمان فنا

َ

نگارندگان)
آنها( ،مأخ :
در ووجوه
َدر و
نمودارمعانی ق
نمودار -4
(مأخذ :نگارندگان)
وجوه آنها،
 -4معانی ق

در کتاب فرهنگ لغات قرآن « ،قدر» به سه صورت معنا

مفردات ،معتقد است تقدیرخهدا (بهه معنهای انهدازهگيری و

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

اشههههيا و دیگههههر تعههههين اشههههيا بههههر وجههههه خههههاص

شده است -1 :قَدَر  :تنگ بکند

 -2قَدَّرَ  :به انهدازه کهرد

 )Astan Quds Razavi, 1141:114راغه

اصههفهانی نيههز در

تعيّن حق هر شی ) بر دو وجه است :یکی اعطای قهدرت بهه

( .)RaghibIsfahani,2112از آنچههه در تعریههف واژه عقههل و
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ـمی-پژوهـشی
عل 3

نقـــش
جه ــان

نقش جهان /سال ? /شماره ?

معمههاری اسههالمی»  ،هندسههه علههوم اسههالمی را در پيونههدی

«یازده رساله به فارسی»  « ،قَدر» را به معنای مطلق انهدازه

 هيوفص هرود ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت
ر

فضای کم
معماری
معقـنصر:
ـات وگفته
چنانچه به
طرفـّیـی
اسالمی،داد .از
مجموعــه قــرار
فضایـک
ـوالت«را در يـ
محسوسـ
هندسه
فضای
ـی بلکه
نيست،
ـرده،
مهرتبطپيـبهاـدا کـ
کيفیکالبــدی
معانــی
تواننــد
دکارتیهــا ،مـ
هندسهيــن واژه
برخــی از ا
پيهدا
انتظهام
قدسهی
واسط
ـای به
ت که
نتيجــه
ـوده و در
امهرـذار بـ
حضـرورتأثيرگـ
ـاری منظـ
معمـ
قدسیـیاسفضـ
در طراحـ
محسوســات
راستا،و باعالــم
اینـوالت
عالـ).ـمدرمعقـ
انتقالــی ميــان
صهفت
عنایهت بهه
Nasr,1116:42
تســمهکند»(
می
ً
بههينســب
ـری منا
اتصههالجايگيـ
کهههـوازن و
هندسهههسـایـب ،تـ
دقيقــا ( تنا
قدسههیيــن
باشــند و ا
عههالم
معنههایی
چنههين
واژگهانـوان از
کند،ـتاز کــه میتـ
ـزی اسـ
همــان
ـای خــود)
هــر چيــز در جـ
قهرآن
چيـ می
برقرار
معقوالت را
محسوسات و
ـام ب
عقالنـههاـی نـ
کالبـوـدی
هكاز ابعـ
کمهـی
احادی هـوان يکـ
آن بوــه عنـ
ـردهه
ههـ به
توجه
ـاحت » را ب
سـ قههدر
واژه «
ـادهه ،
گرفته
11
مضمونــزء
(چنانچــه ج
گرفتهکــر شـ
انجامـا در تف
ـن معنـ
هايـوـت ايـ
پژوهشاهم
از طرفــی،
می
ـيعی این
مناس
تفاسير
ـيعه مــی باشــد) نشــانگر بعــدی از تفکــر تعقلــی
دانيمدينــی شـ
اصــول
(نمودار )4
چنانچهـی ،باشـ
شــيعه نيــز مـ
ـد.بلخاری در کتاب «مبهانی عرفهانی هنهر و
دکتر

بــرای
ـات ،و
محسوسـ
احادیمعانـوـیکت عالــم
ـي بــه
باطنــی
مفههوم
توجه به
شيعی با
ماورايـدر
واژهو«قدر»
تجلـوـی
هوردار بنيـهـز
برخهکــس و
هياریو بالع
باطنــی
ـریه بـ
هیظا
ـه سالهـهـير
ـتيابی بـ
هوده
ـه بسه
هت
ازهـاهمي
هدر
دسـهها و قه
قض
آنهــا
ـيله
ـ
وس
ـه
ـ
ب
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
س
ا
ـزاری
ـ
ب
ا
ـد
ـ
نيازمن
ـت،
ـ
ل
عدا
ـوم
ـ
مفه
احادیثی نيز مرتبط با این موضهو در منهابع اسهالمی آمهده
احهادیثیدر
نيهزماورايــي
مثهالاز، 12روح
عهالمـيده و
ـانوبخشـ
ارتبهاطرا جـ
زمينهمــادی
است،ـددرکالبــد
بتوانـ
قهدر
باشــد
آن بدمــد تــا بديــن طريــق ،معمــاری منظــر عرصــه ای
وجود دارد که بر اهميت نگرش هنراسالمی بهر ایهن مبهانی
کتهابـل
در و تعقـ
عقــل
بــرای ظهــور آثــار عالــم عقلــی ،بــروز و شــکوفايي
صحه می گ ارد .آیهت ا ...حسهن زاده آملهی نيهز
مخاطبــان آن ،بــرای ســير در مراتــب وجــودی باال تــر.

…

باالتر.عــدل بيــان نمــوده انــد امــا در اينجــا
وجودیــرای
مراتمتعــددی ب
هــای
ـدف مقالــه
ـتای هـ
ـدل کازــه در
بخشهيدنـت
معانــی عدالـ
معمهاری
ری و
راسـمعمها
طریهق
بههو عـفضها
تنهــا بــهنظم
ـده
ـنده شـ
ـد  ،بسـ
ـل باشـ
اتصال وباعقـ
واژه قــدر
هدفآن بــا
ارتبــاط
و بيانگــر
فضای
نيازمند
مثالی)
عالم
تعقل (و
منظر ،با
اســت(جدول دو).

معناست.)BolkhariGhehi,2111:313( »....

تنگاتنــگ بــا مفهــوم قــدر در قــرآن بيــان کــرده و آن را نوعــی
بــاز آفرينــی تقديــر و تعيــن الهــی در معمــاری و صــور هندســی
اســليمی معرفــی مــی نمايــد « :بــه عبــارت ديگــر ،مهنــدس
درســاحت هنــر اســامی ،بازآفريننــده صور عالم مثــال در دو بعد
تجريــدی و مــادی اســتُ .بعــد تجريــدی در صــورت انتزاعــی،
خــود را نشــان مــی دهــد و ُبعــد مــادی در قالــب معمــاری. ...
بــه ويــژه کــه بنــا خــود تأويــل و نمادیــی از معناســت. ]21[»....
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فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان
 هيوفص هرود ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت
ر

واژه «قــدر» در احاديــث و کتــب شــيعی بــا توجــه بــه مفهــوم
قضــا و قــدر الهــی از اهميــت بســياری برخــوردار بــوده و احاديثــی
نيــز مرتبــط بــا ايــن موضــوع در منابــع اســامی آمــده اســت ،در
زمينــه ارتبــاط قــدر و عالــم مثــال  ،نيــز احاديثــی وجــود دارد
کــه بــر اهميــت نگــرش هنراســامی بــر ايــن مبانــی صحــه مــی
گــذارد .آيــت ا ...حســن زاده آملــی نيــز در کتــاب «يــازده رســاله
بــه فارســی»  « ،قــدر» را بــه معنــای مطلــق انــدازه معنــا کــرده و در
خصــوص هميــن واژه کــه همــراه بــا کلمــه « خلــق» بــکار رفتــه
اســت؛ (« انــا کل شــی خلقنــا بقــدر») ،بيــان نمــوده انــد کــه :
هرچــه در خــارج تحقــق مییابــد بــا انــدازه معیــن اســت کــه در
آن صــورت حســاب شــده اســت و خــود کلمــه خلــق ،ایجــاد بــه
انــدازه اســت[ ]22و ايــن خلــق بــه انــدازه ،از طريــق نــازل شــدن
از خزائــن خداونــدی در عالــم عقــل بــه صــورت جســمانی
صــورت مــی گيــرد ... « :زيــرا ،موجــود بــودن و فعالبــودن
هــر چيــز در ايــن عالــم ، ...مشــروط بــه همــان ناز لشــدن (يــا
محدودشــدن) آن چيــزدر حــد مقــام و مرتبــه متناســب بــا آن
در نظــام اندازهمنــد وجــود اســت»[ ]8و بــه تعبيــری ،هندســه
يــادآور ،خلــق خزائــن ثابتــه عالــم عقــول اســت کــه از عالــم
محســوس بــه عالــم معقــول جريــان دارد و بــه نوعــی زبــان عقــل
بهشــمار م ـیرود .
در کتــاب فرهنــگ لغــات قــرآن « ،قــدر» بــه ســه صــورت معنــا
شــده اســت -1 :قــدر  :تنــگ بکنــد  -2قـ ّـدر  :بــه انــدازه کــرد
 -3قـ ّـدر  :بــه انــدازه کــن[ ]23راغــب اصفهانــی نيــز در مفــردات،

معتقــد اســت تقدیرخــدا (بــه معنــای اندازهگیــری و ّ
تعیــن حــق
هــر شــیء) بــر دو وجــه اســت :یکــی اعطــای قــدرت بــه اشــیا و
دیگــر تعیــن اشــیا بــر وجــه خــاص[ . ]7از آنچــه در تعريــف واژه
عقــل و حديثــی از حضــرت علــی (ع) در مــورد اوصــاف خردمنــد،
گفتــه شــد ،چنيــن برمــی آيــد کــه مفهــوم « هــر چيــزی را بــه جــای
خــود نهــادن» بــا قــرار گيــری مناســب هــر چيــزی از لحــاظ شــأن
و منزلــت آن و نيــز قاعــده منــدی برابــری مــی کنــد .از ايــن رو
قــدر نيــز بــه عنــوان روش يــا چيــزی کــه قابليــت تفســير صفــات
مذکــور را در مــورد متعينــات عالــم محسوســات داشــته باشــد،
معرفــی میشــود .يکــی از ابــزاری کــه مــی توانــد نماينــده عالــم
مثالــی در عالــم طبيعــت باشــد.

 .4تأثيرات تفکرات شيعی و فلسفه مالصدرا در
شکلگيری معماری منظر دوره صفوی
 1-4فلسفه مالصدرا و ادرا ک عقلی
در میــان فیلســوفان مســلمان ،شــاید بتــوان گفــت فلســفه
صــدرا کاملتریــن و جامعتریــن ،فلســفهای اســت کــه تا کنــون
ظهــور کــرده اســت و در همیــن راســتا بیشــترین و کامــلتریــن
ســخنان را در بــاب انســان -نســبت بــه فلســفههای اســامی
ماقبــل خــود – بیــان کــرده اســت[ .]15مالصــدرا بــه شــدت
تحــت تأثيــر عرفــان نظــري ابــن عربــي بــوده اســت  .امــا وي
قبــل از هــر چيــز متفکــري شــيعي مذهــب بــود کــه تعاليــم
امامــان در جــان و ذهــن او رســوخ کــرده بــود  .اهميتــي کــه او
بــراي مجموعــه احاديــث امامــان مــي پذيرفــت و تفســيري کــه
کــه در ايــن زمينــه نوشــته اســت از هميــن جــا مايــه مــي گيــرد
[ .]17ســه اصــل اساســی کــه حکمــت متعاليــه بــر آن هــا متکــی
اســت ،عبــارت اســت از  :اشــراق يــا شــهود عقلــی (کشــف يــا ذوق
يــا اشــراق) ،دليــل يــا برهــان عقلــی (عقــل يــا اســتدالل) ،ديــن يــا
وحــی ( شــر ع يــا وحــی) .بــا درآميختــن معرفــت برگرفتــه از ايــن
منابــع اســت کــه نظــام تلفيقــی مالصــدرا حاصــل شــده اســت
[ . ]10صــدرا ،عوالــم را در ســه عالــم منقســم میدانــد :عالــم
عقــل ،عالــم نفــس حیوانــی و عالــم طبیعــت .عالــم اول بــه کلــی
از کثــرت محفــوظ میدانــد ،عالــم دوم از کثــرت وضعــی و اقســام

جدول  - 3مقامات انسان و مراتب عالم های وجودی ( مأخذ :نگارندگان ،براساس نظرات مالصدرا)
نشئات

مقامات انسان

نوع انسان

ادراک

مبدأ

عالم

کيفيت عالم

نشئه
سوم

مقام عقل و
قدس

انسان عقلی /دارای علم
شهودی( /قوه عاقله)

ادرا ک عقلی

عقل

عالم عقالنی

مصون از کثرت

نشئه 
دوم

مقام نفس و
خيال

انسان نفسانی
(حواس باطنی)

خيالی و صوری
( مشروط به حضور ماده نيست)

نفس

عالم مثال
آخرت و غيب

مصون از اقسام
ماده/کثرت وضعی

نشئه 
اول

مقام حس و
طبيعت

انسان جسمانی
(حواس پنجگانه)

ادرا کات حسی
(مشروط به وجود ماده خارجی)

طبع

عالم شهادت
طبيعت (دنيا)

کثرت -تضاد
انتقسام ماده

مــادی مصــون بــوده و عالــم ســوم نیــز عالــم کثــرت ،تضــاد و
انقســام مــواد اســت .وی نفــس انســانی را نیــز (متمایــز از نفــوس
حیوانــی) دارای ســه مقــام «عقــل و قــدس»« ،نفــس و خیــال»
و «حــس و طبیعــت» میدانــد و بنــا بــه همیــن معنــا بــرای هــر
یــک وجــودی قائــل میشــود :اول وجــود حســی یــا وجــودی
صــوری کــه دارای وضــع نبــوده و مشــروط بــه وجــود مــاده
خارجــی اســت .دوم وجــودی خیالــی کــه ایــن نیــز وجــودی
صــوری اســت ولــی مشــروط بــه حضــور مــاده و ادرا ک حســی
آن نیســت (مگــر بــه هنــگام حــدوث) و ســوم وجــود عقلــی کــه
از اشــترا ک بیــن کثــرت و حمــل و صــدق بــر آنهــا ا گــر مطلــق،
و نــه بــه شــرط تعییــن اخــذ و اعتبــار شــود امتنــاع نــدارد ،ماننــد
انســان عقلــی کــه مشــترک بیــن افــراد فــراوان میباشــد [. ]21
(جــدول ســه).

 4-2معماری منظر دوره صفوی
طــرح شهرســازی شــهری همچــون اصفهــان دوره صفــوی
بــدون آ گاهــی از صــورت مثاليــن «بــاغ– بهشــت» کــه همــواره
منبــع الهــام هنــر ايرانــی بــوده اســت ،نمــی توانســت ريختــه
شــود[ ...« .]27در تمــام دوران صفویــه توســعه درون شــهر
جدیــد از نظــم و رابطــه ســاختاری میــان بــاغ و شــهر تبعیــت
میکنــد »[ .]28و الگــوی بــاغ ايرانــی در راســتای تعريــف
هويتــی جديــد بــرای شــهر بــوده اســت[ .]29آنچــه از بررســی
تاريــخ و نوشــته هــای اروپاييــان و مســافران غربــی در مــورد
شــهر اصفهــان برمیآيــد ،تأ کيــد بــر فضــای ســبز گســترده در
داخــل شــهر (بــاغ شــهر اصفهــان) بــه وســيله عناصــر کالبــدی
و بصــری صــورت میگرفتــه ،کــه ايــن عناصــر ،همچــون رشــته
ای پيوســته در کالبــد و اجــزای شــهر ،يکپارچگــی و پيوســتگی
بصــری ايجــاد میکــرده اســت ،ايــن رشــته هماننــد رشــته
تســبيحی عناصــر شــهر را بــه هــم متصــل و الگــوی بصــری و
عملکــردی قــوی را بــه دنبــال داشــته اســت کــه عــاوه بــر کمــک
بــه خوانايــي شــهر  ،چشــم انــداز و منظــر کلــی شــهر را در عيــن
پيچيــده بــودن بــه صــورت شــفاف بازگــو کــرده اســت .حيــاط
هــای مرکــزی خانــه هــا ،باغهايــي بــا عمــارت هــای برونگــرا،
بــاغ هايــي در حکــم شــريان شــهری ،همــه در منظــر ايرانــی بــه
مــدد عناصــر طبيعــی و کالبــدی چــون درخــت ،آب و محورهــای
طولــی گســترده ،تجلــی بــاغ عــدن بــر روی زميــن بــوده اســت.
بــاغ ایرانــی کــه نمونــه و الگــوی کاملــی از منظــر شــهری دوره
صفــوی اصفهــان اســت بــا اســتفاده از عناصــر طبيعــی مــادی
بــه بینهایــت معنــوی ارتقــاء مییابــد «بــاغ تــا آنجــا کــه ممکــن
اســت ســاده و روشــن شــکل میگیــرد و ابهامــی «مــادی» در
رابطــه انســان و فضــا باقــی نمیگــذارد .کیفیــت آرامش ،آســایش
و محلــی بــرای غــور ،اندیشــه ،تفکــر ،تأمــل و تخیــل خــاق ،بــه
وســیله عــدد ،هندســه ،رنــگ و مــاده یعنــی عناصــر کالبــدی بــه
حیطــه حــواس انســانی در آمــده زیــرا تمامــی ایــن کیفیــات در
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نقـــش
جه ــان
 هيوفص هرود ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت
ر

صدرالمتألهيــن برخــاف ابــن ســينا کــه تجــرد را فقــط عقلــی
پنداشــته اســت؛ معتقــد اســت  :تجــرد دو گونــه اســت :تجــرد
عقلــی و تجــرد مثالــی .مقصــود از موجــود مثالــی موجــودی
اســت کــه فاقــد هیــوال و مــکان و فاقــد وضــع مــادی اســت و
تجــردی کــه ویژگــی ضــروری نفــس اســت تجــردی مثالــی اســت
نــه عقلــی :یعنــی ضــروری نیســت کــه هــر نفــس انســانی از مرتبــة
تجــرد عقلــی برخــوردار باشــد .بلکــه بــه نظــر صدرالمتألهیــن
افــراد نــادری از انســان کــه قادرنــد صــور عقلــی کلــی را بــدون
آمیختــن بــا صــور خیالــی و بــدون کمــک گرفتــن از قــوة خیــال،
بــه طــور خالــص ،درک کننــد از چنیــن تجــردی برخوردارنــد.
پــس تجــرد عقلــی ویژگــی عــام نفــس انســانی نیســت ،ولــی
برخــاف آن ،تجــرد مثالــی عــام اســت[ .]24از دیــدگاه صــدرا ،
هرچــه از مرتبــه عقــل بــه مرتبــه جســم فروکاســته شــود قــدرت
و کمــال انســان کاهــش مــی یابــد .از دیــدگاه صــدرا چشــم
انســان عقلــی ،قویتــر ،و ادرا کــش بیشــتر اســت .زیــرا قــادر
بــه رویــت کلیــات اســت و از ای ـنرو کــه معرفــت بیشــتری دارد
ارجمندتــر اســت[ .]21بــه بيانــی ديگــر « هيــچ اثــری ادرا ک
نمــی گــردد مگــر آنکــه صــورت عينــی اش بــا ذات ادرا ک شــونده
و ذات ادرا ک کننــده اتحــاد پيــدا کنــد»[ .]25در حكم ـت
صدرايــي بنابــر «اتحــاد علــم و عالــم و معلــوم »  ،بررســي در مــورد
ادرا كات انســان را مــي تــوان بررســي نفــس ناطقــه و مراتــب
آن دانســت .از نظــر مالصــدرا نفــس بــا ادرا كات خــود و در اثــر
حركــت جوهــري ،فعليــت هــاي گونا گونــي پيــدا مــي كنــد و بــا
توجــه بــه مراتــب كلــي خــود ،داراي صــورت هــاي حســي ،خيالي
و عقالنــي مــي گــردد كــه هركــدام ،حكــم مختــص بــه خــود را دارد
و صــورت اخيــر انســان در هــر مرتبــه ،تمــام كماالت مــادون خود
را نيــز داراســت [ . ]26بــه تعبيــر مالصــدرا  ،ویژگــی عــام نفــس
انســانی واجــد تجــرد مثالــی بــوده و قابليــت درک در ايــن مرتبــه
وجــودی را داراســت از ايــن رو مــی توانــد صــور مثالــی را کــه

توســط هنرمنــد ( در اينجــا معمــار منظــر) نقــش شــده اســت را
درک نمايــد البتــه ايــن درک بــه ميــزان مرتبــه و قابليــت نفــس
انســانی متفــاوت اســت .و هــر انــدازه انســان عوالــم عقــل را
طــی کنــد ،بــه حقايــق معقــول نزديــک تــر شــده و قابليــت درک
عقلــی (دریافــت تمــام اشــیا) را پيــدا مــی کنــد .ايــن در مــورد
هنرمنــد نيــز بــه هميــن نحــو اســت بهگونــه ای کــه ا گــر هنرمنــد
واجــد درک عقلــی و یــا مرتبــه باالیــی از تجــرد مثالــی باشــد بــا
تجســد و تصــور تجــارب خــود در کالبــد معمــاری ،نمادهايــي را
پديــد مــی آورد کــه حــاوی اليههــای بيشــتری از مراتــب ادرا کــی
بــوده و میتوانــد زمينــه ســاز درک مراتــب باال تــر و ارتبــاط
بينمحسوســات و معقــوالت باشــد.

جدول  -4وجوه تعقل شيعی در منظر دوره صفوی اصفهان (مأخذ  :نگارندگان)

وجوه تعقل شيعی در منظر دوره صفوی شهر اصفهان
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نقـــش
جهـــان

ظاهر و باطن

درون و برون  /درونگرايي /سلسله مراتب  -محرميت و تعين فضاهای مختلف

عدالت

تأ کيد بر قابليت های عناصر طبيعی  -توازن /تناسب و تعادل
واسط ميان حقيقت و مثال -کاربری عمومی باغ ها (ساحت عدالت مدنی)[]30

عالم مثال

توجه به جهت گيریها = گزينش شش جهت برای مکان يابی در فضای اصلی  جهت = تأ کيد بر جهات باال و پايين با استفاده از 
آبنماهای را کد (عالم متعالی ) = هندسه قدسی /نمادپردازی.
ماده زدايي توسط عناصر آيينه گون آب  /استفاده از نور و سايه  /انعکاس نور در سطح آب .
زمينه ساز تفکر در حقايق و معانی« :باغهای ايرانی جاهايي برای نوشتن و تفکر بوده است.]31[» ...

هندسه
و قدر

از مهمترين ابزار برای نمادپردازی عالم مثال (واسط ميان حقيقت و مثال) زبان عقل.
تأ کيد بر پرسپکتيو تک نقطه ای به واسطه سازماندهی فضايي خاص و محور اصلی موجود.
پيوستگی در اجزاء توسط روابط هندسی
گستردگی چشم انداز =گشودگی(وسعت ديد) = وسعت مجازی توسط هندسه باغ
تجلی الیتناهی وحدت ،در نظم هندسی خود را نمودار میسازد []21

ادرا ک

تنوع فضايي /توجه به حواس ظاهری و باطنی به وسيله بکارگيری نمونه های مثالی برای ادرا ک عقلی و مثالی و محسوسات
برای حواس ظاهری (نمايش آب به صورتهای گونا گون برای متوجهکردن حواس ظاهری و باطنی).
دارای سازماندهی فضايي به دور از پيچيدگی های بصری که  از زيبايي آن نکاسته و آن را واجد سلسله مراتب  ،وحدت و
همبستگی در کل مجموعه می کند.

 هيوفص هرود ظنم یرامعم رد نآ ريثأت و یعيش ِیّلقعت ِرکفت
ر

فرآینــد اســتنباط ذهنیــات از عینیــات قــرار میگیــرد و زمینــه
درک و فهــم بــاغ ایرانــی فراهــم میشــود» [ .]32از اي ـنرو
ايــن فضــا در عيــن دارا بــودن قابليــت بکارگيــری تمــام حــواس
انســانی ،فضايــي را بــه وجــود مــی آورد کــه قوهعاقلــه نفــس
انســانی را نيــز مــورد خطــاب قــرار داده وحــواس باطنــی انســان
را نســبت بــه مرتبــه وجــودی وی ،درگيــر مــی کنــد « :بــاغ ايرانــی
از هــر رده ای کــه باشــد ،در دو زمينــه اصلــی نقــش آفريــن اســت
 :از يــک ســو در خدمــت روزمــره بــه آدميــان بــه جهــت اســتفاده
از موهبــت هــا اســت و از ســويي ديگــر ،تمامــی شــاخص هــای
يــک پيــام کائناتــی را دارا مــی باشــد .ســوی نخســت ،نمايــي
« ايــن جهانــی » دارد و ســوی دوم ،نمايــان کننــده فضــای
«آن جهانــی » اســت»[ .]33فضــای معمــاری ايــن جهانــی و
آن جهانــی بــاغ ايرانــی ،عبارتنــد از فضــای ســرزمينی و فضــای
زمانــی[ .]34بــاغ ايرانــی دوره صفــوی بــه مــدد اســتفاده از تفکــر
حا کــم بــر ايــن دوران ،کــه شــاخص هــای آنهــا در ايــن مقالــه ذ کــر
شــد(جدول شــماره چهــار) ،بيــش از ســاير زمانهــا تجلــی عالــم
مثــال را در خــود داشــته اســت « :پرداخــت نظــری و قدرتمنــد
عالــم مثــال در حکمــت اســامی و بــه ویــژه در حکمــت متعالیــه
– همــراه بــا حضــور معانــی بلنــدی چــون «وحــدت وجــود»،
«وحــدت شــهود»« ،نــور»« ،تجلــی» و «آیینــه» میتوانــد عامــل
بســیار مؤثــری در پرداخــت مبانــی حکمــی یکـیاز بینظیرتریــن
مکاتــب هنــری جهــان باشــد»[.]21در واقــع اصفهــان عهــد
صفــوی ،ميعــادگاه مفاهيــم پايــدار اســامی بــوده اســت[.]35

.5نتیجهگیری
رابطــه تعقــل و معمــاری منظــر؛ رابطــه جهــان بينــی ،عقايــد و
باورهــا بــا طراحــی معمــاری منظــر اســت و مســلم اســت ا گــر ايــن

طراحــی بــا جهانبينــی مــادی صــورت گيــرد ،تنهــا بــه خدمــت
عقــل ابــزاری درآمــده و بــه موضوعاتــی ،چــون ســودمندی و
بازدهــی مــادی میانجامــد .امــا هميــن امــر تحــت لــوای ديــن،
عــاوه بــر دارا بــودن ُحســن عقــل ابــزاری ،واجــد عقــل شــهودی
شــده و بــه مکاشــفه حقايــق و ارتقــاء نفــس انســانی مــی
انجامــد .بــا ايــن توضيــح ،توجــه بــه معمــاری منظــر از ابعــادی
بــه غيــر از ابعــاد مــادی ،اهميــت بيشــتری پيــدا میکنــد ،چــرا
کــه گرايشــات مادیگرايانــه غربــی و نيــز تمايــل طراحــان و
معمــاران ايرانــی بــه جنبــش هــای غربــی بــه دليــل نوآوریهــای
تکنولوژيکــی روزافــزون ،باعــث گرديــده تــا «ســيرت» معمــاری
منظــر ايرانــی بــه ورطــه فراموشــی ســپرده شــده و تنهــا بــه
«صــورت» آن کفايــت شــود .در ايــن ميــان مطالعــه مبانــی
نظــری دوره هــای شــکوفايي معمــاری منظــر در ،مــی توانــد
در درک بهتــر جنبههــای معمــاری منظــر مؤثــر بــوده و ابعــاد
انديشــه آنرا ،شــفاف ســازد.
بــا وجــود اينکــه ،تأويــل هــای بســياری در مــورد حرکــت جوهری
ـوي حــوزه
مالصــدرا و مطابقــت آن بــا طراحــی هـ ِ
ـای دوره صفـ ِ
اصفهــان ،صــورت گرفتــه اســت ،امــا بــه نظــر میرســد؛ در ايــن
مطالعــات ،کمتــر بــه قــوات انســانی و ادرا ک عقلــی و حــواس
باطنــی (= کــه از ديــدگاه مالصــدرا جــزء وجــودی نفــس ناطقــه
اســت) توجهشدهاســت .باعنايــت بــه مفاهيــم و تعاريفــی کــه
از آنهــا بــه عمــل آمــد ،مــی تــوان گفــت ،معمــاری منظــر دوره
صفــوی ،چيــزی جــز «بيــان نماديــن و ســير درونــی نفــس
در پرتــو قــوه عاقلــه انســان» نيســت و هميــن امــر ،موجــب
مانــدگاری آثــار معمــاری منظــر ايــن دوره شــده اســت .در دوره
صفويــه ،طراحــان معمــاری منظــر و حا کمــان شــهر  ،بــا اســتفاده
از مفهــوم هندســه و بهکارگيــری آن بــه صــورت گســترده در

بــاغ هــای شــهری و نيــز ســازماندهی خــود شــهر (محــور اتصــال
شــهر جديــد و قديــم يعنــی محــور چهاربــاغ) ،توانســتند مفهــوم
تــوازن ،تناســب و تعــادل را تحــت مفهــوم قــدر (هندســه)
مــورد اســتفاده قــرار داده و عــاوه بــر تحقــق مفهــوم عدالــت
در ســاحت معنــا ،بــا در اختيــار قــرار دادن بــاغ هــا بــرای عمــوم،
عدالــت برخاســته از تفکــر شــيعی در ســاحت مدنــی را نيــز مــورد
توجــه قــرار دهنــد.

7.7بــه مثــل آنکــه حیوانــی را ترکیــب میکنــد از ســر انســان و گــردن شــتر و
بــدن پلنــگ یــا در مقــام تفریــق انســان بیســر را تخیــل میکنــد.
8.8قــوهای کــه در خــواب و بیــداری ،آرام نــدارد و وقتــی نفــس آدمــی او را بــه
واســطه وهــم اســتعمال کنــد ،متخیلــه نامیــده میشــود و هنگامــی کــه
بــه واســطه قــوه عقلیــه اســتعمال شــود مفکــرده نامیــده میشــود و بــه
واســطه آن ،علــوم و صناعــات شــکل میگیرنــد [.]15
9.9فرمودنــد :آســمانها و زمیــن بــه ســبب عدالــت اســت کــه پایــدار و ثابــت
اســت.
1010در اينجــا عــادل بــودن پــروردگار نــزد حكمــاي الهــي بــه ايــن اســت كــه
بــه هــر موجــودي در نظــام تكويــن ،ميزانــي از كمــاالت وجــودي را كــه
قابليــت و ظرفيــت دارد اعطــاء ميكنــد.

بــه طــور کلــی؛ عقــل بــا درک قاعــده مندیهــای موجــود در
معمــاری منظــر و مرتبــط کــردن عالــم طبيعــت بــا عوالــم بــاال،
از ثبــات بيشــتری نســبت بــه حــواس ظاهــری انســان برخــوردار
اســت ،قــوه عاقلــه انســان پــس از دريافــت معانــی و اتصــال بــا
ـدرک و مــدرک مالصــدرا ،
عالــم بــاال کــه طبــق نظريــه اتحــاد مـ ِ
صــورت میگيــرد و بــه مراتــب وجــودی شــخص بســتگی دارد،
ـول مرتبــه
انســان را بــه ســوی قابليتهــای ارزشــمند معقـ ِ
وجــودی وی راهنمايــي مــی کنــد .از ايــن رو معمــاری منظــر
دوره صفويــه بــا بهــره گيــری از شــاخص هايــي چــون ظاهــر و
باطــن و از طريــق توجــه بــه قابليــت هــای عناصــر بــاغ دوره
صفــوی ،نفــس انســان و ادرا ک وی ،بــه آفرينــش نمادهايــي
از عالــم مثــال در عالــم محسوســات پرداختــه و در ايــن راه،
مفاهيــم هندســه و عدالــت را مفاهيــم بنياديــن خــود قــرار داده
اســت.

1111در ايــن ارتبــاط ،عــاوه بــر پژوهشهــای قرآنــی ،فقهــی و کالمــی ،مــی
تــوان بــه اثــر ارزشــمند آقــای دکتــر بلخــاری در زمينــه ارتبــاط هنــر و قــدر
 ،بــا عنــوان «مبانــی عرفانــی هنــر و معمــاری اســامی :دفتــر اول و دوم
 :وحــدت وجــود و شــهود ،کيميــای خيــال» اشــاره نمــود کــه فصلــی از
ايــن کتــاب بــه ايــن موضــوع اختصــاص يافتــه اســت.
1212چنانکــه حدیــث نبــوی ّ
ً
«إن هــذه النــار غســلت بســبعین مــاء ثــم
ّ
أنزلــت» اشــاره دارد بــه اینکــه ایــن آتــش از مراتــب تنــزل یافتــة آتــش
ّ
ّ
الســفلية نيرانــات
العقليــة و النــار
عقلــی اســت؛ و كذلــك بيــن النــار
مترتبــة .و لهــذا ورد فــى الحديــث « ان هــذه النــار غســلت بســبعين
مــاء ثــم انزلــت» اشــارة الــى تنــزل مرتبتهــا عــن كمــال حقيقتهــا
الناريــة و تضعــف تأثيرهــا و تنقــص جوهرهــا علــى حســب كل نــزول(
ّ
ّ
اصــول المعــارف تأليــف فقيــه و فيلســوف محقــق مــا محســن فيــض،
قابلدســترس در[]31
ُْ
ُ ُّ ُ ّ
ُ ُ
ّ ْ
ْ
ـوم » « :و
نزلــه ِإال ِبقـ ٍ
ـدر معلـ ٍ
 «1313و ِإن ِمــن شـ ْـی ٍء ِإال ِعندنــا خزا ِئنــه و مــا ن ِ
هيــچ چيــز نيســت ،مگــر آنکــه خزايــن آن نــزد ماســت؛ ولــی مــا جــز بــه
انــدازه آنرا نــازل نمیکنيــم»[]39

پی نوشت

1414هنگامیکــه آدمــی عقــل بالفعــل شــود .ایــن عالــم ،چیــزی جــز خیــر
محــض و نورانیــت صــرف ،نیســت[.]15

« 2.2سنريهم آياتنا في اآلفاق و في أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق»
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ير» :و
نعقــل مــا ک ّنــا ِفــي
«3.3و قالــوا لوک ّنــا
نســمع أو ِ
ِ
أصحــاب الس ِــع ِ
میگوينــد :ا گــر مــا گــوش شــنوا داشــتيم يــا تعقــل میکرديــم در ميــان
دوزخيــان نبوديــم[.]2
ّ
ُُ
ُ
ـول : » ... ،بــه
 4.4حضــرت علــی (ع) میفرمايــدِ « :بهــا تجلــی صا ِنعهــا ِللعقـ ِ
آفريدههــا ،آفريننــده بــه خردهــا آشــکار میگــردد[.]37
5.5صــورت يــا احســاس مــادی هــر پديــدهای توســط انســان ،بــه جــز درک
کميــت و کيفيــات ظاهــری ،ذهــن انســان را بــه بســياری از پديدههــا و
امــور و مفاهيــم متوجــه و هدايــت میکنــد کــه بــا عمــق يافتــن توجــه و
تفکــر و همچنيــن بــا توجــه بــه جهانبينــی و فرهنگــی کــه ايــن فرآينــد
در آن رخ میدهــد ،معانــی و ارزش متفاوتــی میيابــد .ظواهريکســان
ممکــن اســت معانــی مختلــف داشــته باشــند چــه ازنظــر برداشــت ناظــر
و چــه از نظــر رابطــه صــورت و معنــا[.]38
6.6در بــاب ادرا کات یــا حــواس باطنــی بــه اختصــار میتــوان گفــت کــه
مدرکــه یــا مــدرک صــور جزئیــه اســت مثــل ادرا ک صورتهایــی کــه
مالیــم طبــع آدمــی یــا مخالــف طبــع آدمــی اســت .یــا مــدرک معانــی
اســت مثــل ادرا ک محبــت یــا عــدوات نســبت بــه چیــزی[.]15
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