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 چكيده

اين جستار ذيل پرسش از مفهوم خالقيت در معماري به بررسي مفهـوم خالقيـت   
بحـث  در ايـن راسـتا،   . اسـت   انسان و خالقيت هنري در حكمت متعاليه پرداختـه 

تنـاظر مراتـب    ،از نفس انسـان  ييصدرا فيتعر ،يوجود ذهن ،انسان يخالفت اله
و  ال،يو نقش عقل و خ گاهياج وانسان  يادارك يها   هينظر ،او با مراتب عالم يادراك

انسان با الهام  تيخالق بر مبناي اين مطالعه،. دنديگرد يبررسمبحث كشف و الهام 
 مقـام ذيـل  خلق عـالم توسـط خداونـد و     تيمظهر با نسبت در هياز حكمت متعال

 يدارا و بـه تناسـب مراتـب ايـن مظهريـت،      اسـت  نييتب قابل انسان ياله خالفت
 بـر  تيـ خالقاز  ينييتب نيهمچن. گردد يم منطبقبر صنعت و هنر  كه است يدرجات
ـ گرد طرحاو  يادراك يبر قوا يو مبتن يهست مراتب در انسان ريس يمبنا بـه   كـه  دي

ـ  ريسـ و  اسـتقرار  در ،طيتصرف انسـان در محـ   به عنوان حاصل يمعمار و  ينزول
 يا هينظر يمبنا تواند يم بحث نيا. باشد يمانطباق  قابل يعوالم هست انيم يصعود

  .رديقرار گ آنتحقق  ندياز منظر فرآ ياسالم يمعمار يسنجش و داور يبرا
  .خالقيت، معماري، حكمت متعاليه، خالفت الهي، خيال :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
بشر امـروز  . زمين هيچ گاه تا اين اندازه شاهد تحوالت بشر مدار به خود نبوده است سيارة

با سوداي تسلط بر طبيعت، درهاي جديدي را در علم و صنعت گشوده است، و در مسـتي  
شگفتي از حاصل كار خويش، در پي تعريف ساز و كار فرآيند توليدات خويش آمده و در 

هايش پرداخته است تا دستورالعملي شفاف براي  ان و تواناييي انس اين راه به تعريف دوباره
يكـي از  . ي خـويش بيافزايـد   هاي دنياي مكـانيزه  ابتكارآفريني بشر بر فهرست دستورالعمل

خالقيت انسان، يكـي  . ي خالقيت است ظهورات اين امر، مطرح شدن و پررنگ شدن واژه
اط رايج از خالقيت در رويكرد مدرن اما استنب. از مفاهيم مطرح تفكر معاصر در جهان است

غرب به آن، با نوعي سكوت نسبت به جايگاه انسان در هستي و نسبت او با خدا و يا حتي 
  .انكار ضمني آن همراه است

ي اسالمي ذيل مقـام خالفـت الهـي     در مقابل اين نگاه، مفهوم خالقيت انسان در فلسفه
. گردد ه، با رويكردي متفاوت، طرح و تبيين ميانسان و تبيين افعال او در نسبت با اين جايگا

و  نـده آيمعطوف بـه   يكردهايرو ليذبه خالقيت كه آن را نگاه معاصر همچنين، بر خالف 
به عنوان بسـتر حيـات    به گذشته نگاهي در فرهنگ اسالم نمايد، ميمطرح  شرفتيناظر به پ

بـا هـدف   جستار  نيا نگاه، نيا با. است ياسالم شرفتيپ يها   از مؤلفه يكي، سنت اسالمي
و در صدد  ي،تمدن اسالم ييمعمارانه در دوران شكوفا تيها و ساختار خالق   انيبن وقوف بر

 متعاليـه بـه حكمـت    يروي آن دوران،  هـاي معمارانـه   هاي تأثيرگذار بر سنت يافتن انديشه
عصـر   يدر معمـار  ياسـالم  يعيبا ظهورات تمـدن شـ   شييكه ظهور و شكوفا نموده است

 در معماري تيو سنجش خالق فيجستار تعر نينگاه ا فقلذا ا. است دهيگرد نيقر هيصفو
مبـاني و اصـول خالقيـت، نسـبت     راستا  نيدر ا. است هيحكمت متعال يدر چارچوب نظر

خالقيت و خيال، مباني خالقيت هنـري و نسـبت صـنعت و هنـر در معمـاري درحكمـت       
هاي تحقيق مطرح شده و در جهت پاسـخ بـه آنهـا بـه كنكـاش در       متعاليه به عنوان پرسش

عالم توسـط خـدا و    نشيآفر يچون چگونگهم تيمفهوم خالقبسترهاي مفهومي مرتبط با 
ها و مراتـب     ساحت و هيحكمت متعال يشناس انسان  ،صدرا دگاهيعالم از دو مراتب  يستيچ

 زيـ انسـان و ن  يي خالفت اله مسأله ،يخدا و احكام علل فاعل يافعال ديتوح ،مختلف نفس
 يدر معمـار  تيـ خالق فيـ تعر يبرا يا نهيزم ي پرداخته شده و در نهايتمبحث وجود ذهن

 قيـ تحق نيـ بـه دسـت آمـده، ا    جيو نتا ها بررسي اين ي هيبر پا .ي طرح گرديده استاسالم
 قيـ قـرار داده و بـا  تطب   يمورد بررس تياز منظر خالق ه،يرا در عصر صفو ياسالم يمعمار
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در  يصـفو شهر اصـفهان در عصـر    يبا وجوه معمار ي معمارانسان در  تيخالق يها   مؤلفه
  .آمده است تر از مباحث طرح شده بر ي فهمي عيني ارائهصدد 
تحقـق   نـد يفرآ يرا بر مبنا ياسالم يمعمار ديبا ق،يتحق نيو كاربرد ا گاهيجا انيب يبرا
 نيجستار در ا نياز ا حاصل يرا با توجه به مبان تيخالق گاهيجا؛ و ميينما فيتعر يمعمار
 يمعمـار  نـد يدر باب فرآ هينظر كيطرح  يبرا يانياساس بن نيبر ا .اييممشخص نم نديفرآ
  .رديقرار گ ياسالم يمعمار يسنجش و داور يبرا ييمبنا تواند كه مي ميا بنا نهاده يماسال

  
  مفهوم خالقيت در حكمت متعاليه. 2

شـرح   يبـرا ؛ و انسان نپرداخته است تيبه مبحث خالق ميمستق صورتحكمت متعاليه به 
و بـا  فلسفه  نيبا الهام از ابايد  بر اساس آن، )ياصطالح هنر كيبه عنوان ( تيمفهوم خالق

براي اين  .بپردازيم تيخالق يبرا ييمعنا هاي معنايي مرتبط به جستجوي كنكاش در ساحت
 با و ميابيب مفهوم خالقيت بر رامالصدرا  ي فلسفه حيصر ريغصريح و اقتضائات  ديبا منظور
 نيتـر  ياصل نيا از يكي. مييايب بر منسجم فيتعر كي ي ارائه صدد در آنها گذاشتن هم كنار

 در تيـ خالق. اسـت  نشيآفر و خلق مبحثبسترهاي مفهومي خالقيت در حكمت متعاليه، 
از صفات انسان و افعـال او   يكيعنوان  به ،آن معاصرو به خصوص  موجود فيتعار شتريب

 بـه مفهـوم   نيـ ا ياسـالم  نشيـ در ب اما. باشد يمنو  يامر شيدايپ مستلزمكه  گردد يطرح م
 جـاد يا مفهـوم  به ابداع،ي  واژه ليكه ذ گردد يم اطالق جهان نشيآفر در ياله صنع ي  نحوه

 انيـ ب) ابـراز از عـدم   يبه عبارت( به ماده و مدت و بدون اصل و الگو تيوجود بدون مسبوق
در اين تعريف ابداع تنها بـه خداونـد اختصـاص    ) 18:  1390سبحاني تبريزي، .(است شده
ي خلـق دارد   تري به نام مرتبـه  اما آفرينش عالم مراتب پايين 1)712 : 1375 ،بحراني(  دارد،

ي دليل خواهد شد، با نوعي واسـطه   هاي بعدي اين رساله بر آن اقامه چه در بخش كه چنان
بدين ترتيب مفهوم خالقيت در بستر نظري حكمت متعاليـه  . قابل استناد به انسان نيز هست

در خلـق جسـتجو كـرد و تعريفـي متفـاوت از      را بيشتر بايد در ذيل مفهوم خالفت انسان 
 .تعريف ابداع الهي براي وجه بديع بودن آن جست  

 يتـ يفيك بـر  يمبتنـ  يزيـ چ جـاد يا يمعنـا  بـه  ،يقرآن كلمات از يكي عنوان به خلق ةواژ
 صـفت  نيـ ا. اسـت  آمـده  آن بر شده گرفته نظر در حكمت و اراده با متناسب و مخصوص

 طـرح  واسـطه  ينـوع  بـا  انسـان  بـه  آن اسـتناد  و شود يم محسوب يتعال حق صفات جزء
اسـت كـه در    نيمقام خالفت انسان بر زمـ  يواسطگ نيا) 129-127:  يمصطفو.(گردد يم
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 يالهـ  يبه عنـوان امـر   خلق مفهوم ،ياسالم نشيب  در) 30: بقره.(شده است اديقرآن از آن 
او  ينگـ يانسـان و آ  يمقام خالفـت الهـ   ليبلكه آن را در ذ ده،يمانع اطالق آن به بشر نگرد
 يو اوصاف ها   تينسبت، محدود نياما هم 2.نموده است نيتبب ينسبت به صفات و افعال اله

 خالقيـت مفهـوم   مدرن و يامروزمفهوم به همراه دارد كه آن را از اوصاف  نيا ي را درباره
 ي فهيخل عنوان به يآدم تيخالق مفهوم از پرداخت و ييرمزگشا نيشتريب. گرداند يم زيمتما
 جست يعربابن ينظر عرفان و هيمتعال حكمت در كامل انسان ي شهياند در توان يم را ياله
 فيتعر او تام ظهور و كامل  ي جلوه و خداوند مثال و  ظل يالله فهيخل مقام در را انسان  كه
انـواع و اقسـام و    فيتعر نيدر ا) 7/7ج: 1368  مالصدراو  72: 1367 ،يعرب ابن.(دينما يم

 بـا . است فيقابل توص ياله آفرينششئونات مختلف  يانسان بر مبنا تيخالق اتيخصوص
امر خالقانـه   تحقق يچگونگ شناخت يبراگام  نينخستو خلق،  يتخالق ي توجه به رابطه
  .است يشناس يهست در آن يها   مؤلفه يبررستوسط انسان، 

  
 مفهوم خالقيت در حكمت متعاليه ةهاي هستي شناسان   بنيان. 3

مبحث آفرينش هستي يكي از موضوعات مهم و اساسي در حكمت متعاليه و ديگر مكاتب 
حكمي و عرفاني اسالمي است كه مباحث مختلفي همچون وحدت وجود، حدوث و قـدم  
جهان، انواع فاعليت، نوع فاعليت خداوند در آفرينش جهـان، تجلـي، و مراتـب و طبقـات     

انسان در حكمت متعاليه به تبـع مقـام خالفـت الهـي     . يرامون آن طرح گرديده استعالم، پ
بدين منظور براي صحبت از خالقيت انسـان،  . گردد ي صفات و افعال خداوند تلقي مي آينه

چگـونگي آفـرينش عـالم توسـط     .  ناگزير از شناخت چگونگي خالقيـت خداونـد هسـتيم   
تـوان در ذيـل    ينش از منظـر مالصـدرا را مـي   پروردگار و نيز مراتب و مختصات ايـن آفـر  

) بــر اســاس نظــر نهــايي وي(وجــودي وحــدت تشــكيكي و وحــدت شخصــي  انديشــه
  )292/ 2ج : 1368، صدرالدين شيرازي( .نمود  پيگيري

تماثيل مختلفي همچون تمثيل انسان و آينه، شاخص و سايه و تكثر اعدادي در توجيـه  
بـر  ) 1384ك بـه شـهيدي،   .ر.(ين ارائه شده استكثرات و ظهور عالم از جانب صدرالمتأله

اساس قول به وحدت تشكيكي وجود، كثرات بر مبناي مراتب وجود قابل تبيين است و بر 
اساس قول به وحدت شخصي وجود، كثرات مظاهر وجودند؛ يعني هستي و وجود حقيقت 

ث تجلـي  تـوان ذيـل مبحـ    ي اين استناد را مـي  نحوه. واحدي است كه ظهورات متعدد دارد
ظهـور   ي ممكنـات بـه واسـطه    ي مالصدرا نزول وجود حق در مرتبـه از نظر . پيگيري نمود
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) 357/ 2ج: 1368مالصـدرا،  .(ضامن تحقق كثرت و تعدد در عالم اسـت باشد كه  يم يثانو
ي امر الهي است و توسط خداوند به صـورت ابـداع و    يافته آفرينش جهان نيز صورت تنزل

ــالي صــورت گرفتــه اســت  ى خــارجىيالگــوبــدون  ــا صــورتي خي : 1368مالصــدرا، .(ي
در حقيقت تفاوت مراتب آفرينش حق تعالي در مبتني بودن آن به ماده يـا  ) 162و161  /9ج

ايـن  . امر ديگر نيست، بلكه در دفعي و تدريجي بودن و يا در بسيط و مركب بـودن اسـت  
فرينش حق تعـالي در عـالم   آ. اختالف بر اساس اختالف عوالمي است كه به آن تعلق دارند

غيب خصلت امري دارد و از جنس كالم و بسيط است و در عالم ملك و شهادت از جنس 
مالصـدرا،  .(باشـد  خلق است كه مركب گرديده و همچـون كتـاب مشـتمل بـر آيـات مـي      

ها و دستاويزهايي براي بازگشـت بـه    اين آيات يعني موجودات اين عالم، نشانه) 35  :1384
شـود   عالم آخرت در اين سير صعودي ساخته مي) 37: 1384مالصدرا، ( .سوي حق هستند

و صدرالمتألهين با استناد به آيات و مباحثي در مورد جهان آخرت و صورت اعمال انسـان  
از طرفـي  ). 305-290/ 9ج: 1368مالصـدرا،  ك بـه  .ر( داند در آنجا، انسان را معمار آن مي

ات و افعال و اسماي الهي است، مشتمل بر سـه  ي ظهور و تجلي صف جهان هستي كه نتيجه
يابنـد و بـه تنـاظر قـوا و      عالم عقل، خيال و حس است كه از مجرد به سوي ماده تنزل مـي 

نفس انسان كه مثال خداونـد  ) 714 :1384ك به مالصدرا، .ر. (ي هستندادراكات نفس انسان
را ادراك نمايـد و در ايـن   توانـد آنهـا    است با قدرت سير در عوالم و متحد شدن با آنها مي

در حقيقـت سـير نـزول و    . كنند ادراك صورت حسي مدركات وي به عالم عقل صعود مي
شود كه در حركت حبـي عـالم بـا مخاطـب قـرار       صعود در جهان با وجود انسان كامل مي

ي پيدايش عالم گرديـده در پـي بازگشـت بـه مبـدأ خـود بـر         گرفتن عشق الهي كه انگيزه
پـور،   و صانع 203: 1400عربي،  ، ابن 7/148، ج 264/ 2ج: 1368مالصدرا،  ك به.ر.(آيد مي
92  :111-113 (  

تصرف در عالم ماده و حس و فاعليت نفـس در  با اين وجود، توجيه فاعليت انسان در 
ي پيـدايش   و استناد فعل خلق به انسان با جود تفاسير ياد شـده از نحـوه  خلق صور خيالي 

  .دت شخصي وجود و توحيد نياز به شرح جداگانه داردعالم و  مباحثي چون وح
  

 مباني استناد فعل خلق به انسان. 4

 شيداياند و پ خداوند سخن گفته تياز خالق نيعارفان، حكما و متكلم لسوفان،يفاز  ياريبس
 بـه  خلق فعلوصف استناد  نيبا ا. اند و تمام موجودات آن را به آن استناد داده يجهان هست
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متعاليه ذيل احكـام علـل    در حكمت كه 3دارد؛ استناد اين و شرح مبادي طرح به نياز انسان
همچنين در بحث وجـود ذهنـي   . فاعلي و مبحث توحيد افعالي خداوند قابل پيگيري است

  .اي از خلق و ايجاد براي نفس انساني پذيرفته شده است توانايي گونه
  
  يافعال يدتوحاز منظر  تيخالقدر  انسانفاعليت  1.4

بـاط بـا   ذيل مباحث مختلفي همچون وحدت وجود منبسط، انواع فاعليت در ارت ،مالصدرا
او، و مباحث مرتبط با علت و معلول، بـه شـرح توحيـد افعـالي     ي  فاعليت خداوند و اراده

ي موجـودات را   ي آفرينش كه بـر اسـاس آن همـه    او با تكيه بر نظر خود درباره. پردازد مي
ظهور علت  يمعلول را نوع شيدايپو معلول را اعتبار محض داند،  نمود و پرتوي از حق مي

دهد  يم عو ظهور ارجا يرا به تشأن، تجلدر مباحث مختلف خود، عليت  يو .خوانده است
و  2/357، ج 1368 ،مالصـدرا .(دانـد  مـي  الوجـود  و تجلـي واجـب    را جلوه يو جهان هست

هر نوع خلق و فعل  استناد طبعاًبنا بر اين تعبير،  )10/500ج: 1376و جوادي آملي،  1/47ج
به خداونـد   تنها يقيبه صورت حق، چرا كه اينها به ماسواهللا از راه مجاز خواهد بود جاديو ا

سـت از  خوانده شده ا معلول وجود خداقابل انتساب هستند و همچنان كه وجود انسان كه 
ايـن عقيـده،   . معتبر استنيز ل و صفات او افعا يعدم انفكاك در تمام نيا ،او انفكاك ندارد

در حكمـت   يعلـت فـاعل   ياصـل  ي از سه قاعـده   يكيعني عدم انفكاك علت از معلول، ي
هـا و     كه بر معد بودن علت باشد ميوجود  ي خداوند در افاضه ريمؤثر نبودن غ يعني هيمتعال
براي آوردن مثالي براي  مالصدرا) 31-30: 1375جوادي آملي، (.اردد ديتأك يعيطب يها   فاعل

كند و در اين مثال بنـا را فاعـل بـالعرض و نـه      نظر خود به نسبت بنّا و ساختمان اشاره مي
بـودن   يقيحق ريخداوند و غ ريمؤثر نبودن غ نيامر مب نيا. خواند فاعل حقيقي ساختمان مي

 شـود  يبرهـان مـ   ي بـر آن اقامـه   هيـ اسـت كـه در حكمـت متعال    تيـ خداونـد در فاعل  ريغ
در بناي عمارت به قابل، بيش از فاعل شباهت دارد بنّا از نظر مالصدرا ) 43: 91  مالصدرا،.(
حدوث و بقاء عـالم را   يبرا نيمتكلم يها   مثال نيصدرالمتألههمچنين ) 43: 91مالصدرا، .(

 يو. داند ينوشته بدون كاتب قابل تصور است، درست نم ايخانه بدون بنّا و  يكه در آن بقا
تر  را  مناسب ديمثال نور و خورش ايعالم به مبدأ در بقا مثال كالم و متكلم و  يوابستگ يبرا
  ) 44- 43: 91مالصدرا، (  .داند يم

. خداوند قائل است يافعال ديبه توح يعرب و ابن يمانند مولو يمالصدرا همچون عارفان
نـدارد كـه بخواهـد     ياهللا از خود وجـود  ياصل وحدت وجود، ماسو يبر مبنا قتيدر حق
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با اصالت دادن به وجود و شرك دانسـتن اصـالت    نيلهأصدرالمت.  مستقل داشته باشد ياثر
وحـدت   يبر مبنا نيهمچن. دينما يم نييتب يفعل اله ليذ زيآثار تمام موجودات را ن ت،يماه
تقل مس زيوجودها قائل گردد آثار آنها را ن يبرا ينيمتبا قيوجود، بدون آن كه حقا يكيتشك
كه بر طبق آن كل جهان وصف و شأن  نيوحدت وجود صدرالمتأله ي هيبنا بر نظر. داند ينم
با وجود علت باشد تصـور   ريمعلول كه مغا يبرا يخارج يتوان ذات يردد، نميگم يتلق ياله

معنا كه وجـود   نياست، بد يبلكه ربطست،ين يرابط علولوجود م هيدر حكمت متعال. نمود
  )79 /1ج: 1368مالصدرا، ( .به علت است يربط و تعلق و وابستگ نيمعلول ع

طرح فاعليت بالعرض انسان ذيل فاعليت حقيقي خداوند با مفهـوم آينگـي شـرح داده    
ي بـه حكـم اسـم    اللهي خود و آينگي اسما و صفات اله انسان، بنا به مقام خليفه. شده است

يده اسـت و از ايـن   ي و ظاهري گرداز سوي وي داراي حقيقتي باطن ظاهر و باطن خداوند
از اين رو . است ) 302/ 2ج: 1366مالصدرا، . (دارد درملك و ملكوت را رو قابليت تصرف

تواند در برخـي از اقسـام فاعليـت خداونـد در خلـق و       بر اساس حكمت متعاليه انسان مي
ر اي به ميـزان ظرفيـت و همـت خـود در خلـق مـؤث       آفرينش مرآت او بوده و در هر درجه

چه گفته شد، نسبتي با  خالفت و جانشيني انسان نيز، چنان) 2/44ج: 1366مالصدرا، (.باشد
ابـداعات انسـان در   تـوان گفـت كـه     همين امر مظهريت و آينگي دارد و بدين ترتيـب مـي  

توانـد بـه او    ي خداوند نيست در عين اين كه مي خالفت امري جداي از ابداع و امر و اراده
قيت انسان با تعريف شدن به معناي مظهريـت خالقيـت خداونـد در    خال. نسبت داده شود

توحيـد افعـالي،   (با توجه به مراتب توحيد. رود اش باالتر مي تشبه هرچه بيشتر به خدا درجه
تر نسبت به صـفات و   اي نازل ، صنايع كه مظهريت افعال الهي هستند، درجه)صفاتي و ذاتي

ك بـه مالصـدرا،   .ر( .گردنـد  دنـد تلقـي مـي   گر ذات كه درجات باالتر وجود محسوب مـي 
85:  180 -181(  

  
  يوجود ذهن پرتو انسان در يتخالق 2.4

مبحث وجود ذهني در حكمت صدرايي يكي از بسترهاي مهم استناد فعل خلق بـه انسـان   
مالصدرا به طور مستقيم از مشابهت . است كه از آن به عنوان قابليتي عمومي ياد شده است

از نظـر وي در  . گويـد  با فاعليت خدا در مقابل صور ذهني سـخن مـي  فاعليت نفس انسان 
وجود ذهني فاعليت انسان به فاعليت حقيقي يعني فاعليت به نحو ايجاد و افاضـه شـباهت   

تواند ذهني و يا خـارجي   بر اساس نظر مالصدرا خلق و ابداع مي) 43: 91مالصدرا، ( .دارد
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نشأ وجودي هستند و اختالفشان در ضعف باشد و وجود يا صور ذهني و خارجي از يك م
خلق صور ذهني از جانب نفس صـورت ضـعيفي از خلـق صـور خـارجي       .و قوت است

اما خلق صـور خـارجي از   ) 44و  24- 22: 1375آملي،  جوادي ( .توسط باري تعالي هستند
كه  المتألهين مصنوعاتي را رسد كه صدر از اين منظر به نظر مي. آيد انسان هاي عادي بر نمي

كنـد جـزء مصـداق خلـق صـور خـارجي        انسان با استفاده از ابزار و مواد طبيعي ايجاد مي
توان استناد نمود كه مصنوعات انسان  ميها  اما با توجه به منشأ وجودي مشترك آن. داند، نمي

آيند و نيازمند تدارك و تسخير عوامل طبيعي است، از اين  اگرچه با صرف علم او پديد نمي
آيند، به ميزاني كه وجود خـارجي بـا آن    ي ذهني پديد مي ر اساس صور و نقشهجهت كه ب

اي داشته باشـند؛ و يـا حـداقل     توانند از خالقيت بهره ي ذهني مطابقت داشته باشد مي نقشه
حكيم شيرازي، ايجاد تصوير خانـه و عمـارت را   . خود صور ذهني را امري خالقانه هستند

در خــارج بــه قابليــت انشــاء و خالقيــت نفــس نســبت در ذات نفــس، قبــل از انجــام آن 
با قبول فعل انسان بـه عنـوان مظهريـت فعـل     ) 44و  24- 22: 1375آملي،  جوادي (.دهد مي

ي صورت ذهني در عالم خارج را نيز كـه بـا وسـاطت     توان حاصل تحقق يافته خداوند مي
انسان با مظهريـت  در مورد صنايع نيز، . اسباب صورت گرفته، امري خالقانه محسوب نمود

  . ي خلق گرديده است اي از جمال خدا واسطه درجه
هاي    ساني او در مقابل حق تعالي و داللت پس از شرح جايگاه خليفه اللهي و صفت آينه

ي بشري  خالقانه توانيم به شرح چگونگي فرآيند امر آن بر استناد فعل خالقيت به انسان، مي
اين امر نيازمند وقوف بر چگونگي ادراك انسان و نسبت آن با امر خالقانه است و . بپردازيم

هاي آن را بـر مبحـث خالقيـت       شناسي حكمت متعاليه و داللت ضرورت پرداختن به انسان
  . سازد آشكار مي

  
  يشناسي صدرايتوسط انسان از منظر انسان مبادي تحقق امر خالقانه . 5

ي بشري نيازمند شناخت انسان و ظرفيت او و  تري از امر خالقانه براي ترسيم تصوير روشن
ي حركـت جـوهري    هاي قواي ادراكي او هستيم كه در حكمت متعاليه ذيل نظريـه    استعداد

رو الزم از ايـن . گانه طرح شده اسـت  نفس و امكان سير رفت و برگشتي او ميان عوالم  سه
  .و مبناي مهم آن يعني حركت جوهري اشاره كنيم است به مراتب نفس
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  يحركت جوهر يهمراتب نفس و نظر 1.5
نفس انسان در نظر صدرا به تبع آينگي و ظليت وحدت وجود الهي داراي وحدتي جمعـي  

ي خيال  ه ي حس و نشأ است و در عين حال داراي شئونات و مراتب مختلفي از جمله نشأه
مراتب نفس با مراتب ادراكي انسان  )176 :1384ك به مالصدرا، .ر( .باشد ي عقل مي و نشأه

 .رسـد  و نيز با مراتب عالم تناظر دارد و طي حركت جوهري از طبع و حس بـه عقـل مـي   
توان چون عالم هستي داراي دو  عوالم نفس انساني را نيز مي) 716، 466: 1391مالصدرا، (

ني افعـال انسـاني تـابع اوامـر عقـل وي      ي خلق و امر دانست كه در آن عالم خلق يع مرتبه
نفس انسان قابليت سير در مراتب اداركي را دارد و در هر ) 327:  1391مالصدرا، (  .هستند

ايـن اتحـاد و نيـز وحـدت نفـس مبـين       . گـردد  مرتبه از ادارك با قواي ادراكي متحـد مـي  
) 317/ 3ج: 1368ك بـه مالصـدرا،   .ر( .پذيري افعال انسان از مدركات عقلـي اوسـت   تأثير

نفـس، محسـوس را متخيـل نمـوده و آن     صدرالمتألهين اين قول مشهور بين حكما را كـه  
از نظر او هر حقيقتي به صورت . كند نمايد رد مي صورت خيالي را مجرد كرده و معقول مي

، 715 :1384مالصـدرا،  ( .مجرد براي عاقله و به صورت مـادي بـراي حـواس ظهـور دارد    
توانـد   نگاه و يا تصرف انسان در جهان مادي پيرامون خويش نيز مـي  از اين رو )750-751
يعني انسـان، در فرآينـد نـزول امـر     . ي معناشناسي و يا معنابخشي صورت پذيرد ذيل صبغه

مجرد به محسوس، با داشتن معنا و يا صـورتي ذهنـي بـديع، خـود محسـوس را صـورت       
  .دهد تا موافق معناي مجرد گردد مي
  

  در مقام عقل نفس يتخالق 2.5
نمايـد؛ عقـل هيـوالني،     المتألهين چهارگونه عقل را در ارتباط با نفس انسان مطرح ميصدر

عقــل بالملكــه، عقــل بالفعــل و عقــل فعــال كــه صــور تمــامي موجــودات در آن بالفعــل  
ي عقـل اسـت كـه     ترين مرتبه عقل هيوالني نخستين و پايين) 181 :1384مالصدرا، .(است

. شود و در كمال خود در پي تمرين و تكرار به عقل بالملكه تبديل ميذيل تابش عقل فعال 
) 154 :1384مالصدرا،  .(دهد  صدر المتألهين اين تحول را با مثالي در مورد صنايع شرح مي

عقل بالفعل كمال دوم براي عقل منفعل است و كار آن صورت دادن معاني عقلي و تصوير 
به نفس به تأييد و ياري حق تعالي، هرگاه بخواهد در اين مرت. صورت حقايق بر نفس است

 ةي تكـرار مطالعـ   نمايد كه بـه واسـطه   معقوالت را بدون رنج و سختي و كسب مشاهده مي
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معقوالت و اتصال رجوع به مبدأ بخشنده و ملكه شدن آن و اتصال بدو بدون مانع داخلـي  
تماميـت نفـس اسـت،    عقـل فعـال كمـال و    ) 29 :1384مالصـدرا،   .(رسد بدين مرحله مي

اين عقل جوهري فعال است كه . همچنان كه نفس كمال و تماميتي براي جسم طبيعي است
. بخشـد  نمايد و بـه ذات خـود نفـوس انسـاني را كمـال مـي       جواهر عقلي را قيام و برپا مي

ي قـوه بـه فعـل در     صدرالمتألهين با اين استدالل كه آن چيزي كه عقل فعـال را از مرحلـه  
ي عقل از جسـم نيـز در جهـت     ي قوه باشد و نيز استفاده تواند عقل در مرحله ميآورد ن مي

تر بودنش محال است، با ذكر مثال نور حسي در ديدگان، وجود  كمال خود به علت شريف
داند كه نفـس از آن نوريـاب    عقل فعال را همچون نوري علوي، جوهري قدسي و الهي مي

  ) 749تا 747خالصه از :1384مالصدرا، ( .گردد مي
توان خالقيت را نوعي تنزل حقـايق از عـوالم بـاالتر بـه عـوالم دانـي        بر اين اساس مي

و در صـورت كامـل آن بـه عـالم مـاده      ) خيـال (دانست كه گاهي از عالم عقل به عالم مثال
توانند بر اثر مشاهده و محاكات صور مادي و يا در سـير   صور موجود در ذهن مي. باشد مي

عقل به خيال ايجاد شده باشند؛ اما تنها در اتصال با عقل است كـه انسـان در    نزولي از عالم
گردد؛ چرا كه اين عقل فعال است كه مفوض صور بر  ايجاد صور ذهني خالق محسوب مي

پـذيري از   عقل در مراتب باالتر خود با فـيض ) 193: 1384مالصدرا، .(عالم محسوس است
توانـد   گردد و بدين طريق مـي  عالي هستي مرتبط ميعقل فعال و يكي شدن با او، با مراتب 

همچنان . ي حقايق مكشوف بر او هستند نقش داشته باشد در آفرينش صوري كه تنزل يافته
تر خود است، نفس بـا   ي براي مراتب پايين كه در آفرينش عالم نيز هر مرتبه از عالم واسطه
ي حقايق و يـا صـور آنهـا     شاهدهتواند به م رسيدن به موطن اصلي خود يعني عقل فعال مي

در اين راستا حتي صنايع نيز كه به تعبير صـدرا  ) 671 از خالصه :1384مالصدرا، .(نايل آيد
حاصل كار عقل بالملكه و بنا بر استعداد است، از آنجا كه ذيل تابش عقـل فعـال صـورت    

 . ي نازلي از خالقيت را دارند پذيرند خود درجه مي

 

  يالقام خنفس در م يتخالق 3.5
 خيال ةقو. يكي ديگر از قواي نفس كه جايگاه مهمي در امر خالقيت انسان دارد خيال است

 عقـل  ي درجـه  و حـس درجة  ميان كه است نفس ادراكي شئون از يكي متعاليه حكمت در
و نيز به تبعيت از مراتب عالم كـه داراي خيـال    شده، دليل ةاقام آن تجرد بر و گرديده واقع

) 187  :1384 مالصـدرا، (.منفصل است به خيال جزيي و كلي قابـل تقسـيم اسـت   متصل و 
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اما شأن صدوري صور خيالي ) 138:  1384 مالصدرا،( .صور خيالي صادره از نفس هستند
بـه  . پـذيرد  از نفس كه در آن به ابداع و انشاء اشاره شده است با اتصال به عقل صورت مي

گردد با آنچه در نفس جهان موجود اسـت و   مي ي خود حكيم، آن چه در عقل حاصل گفته
ي موجود در لوح محفوظ كه مشتمل بر قضاي رباني و حكـم الهـي اسـت و قلـم      با نسخه

از اين رو صـدور  ) 41- 40: 1384 مالصدرا، .(اعالي الهي بر آن پيشي گرفت مطابقت دارد
ي  و مشـاهده صور خيالي توسط نفس امر منافي با سير نفس به خيال كلـي بـراي دريافـت    

ي  صور خيالي عالم مثال يا خيال منفصل و يا باالتر از آن سير نفس به عالم عقل و مشـاهده 
يعني صور خيالي در عين اين كه ذيل قيام صدوري نفس هستند . حقايق مجرد عقلي نيست

بدين ترتيب، اتصال . توانند به تبع محاكات حقايق معنوي و يا صور مشهود شكل بگيرند مي
ي حسي و خيال جزيي فاصـله گرفتـه و بـه     ا خيال در صورت منفصلش كه از مرتبهنفس ب

لي در ذهن گردد، اما شـهود حقـايق   تواند مبدأ انشاء و ابداع صور خيا عقل نزديك شده مي
عالي عقلي توسط ادراك عادي و علم حصولي امكان پذير نيست، بلكه با علمي حضـوري  

در بخش بعد نگاهي بـه مبـاني   . الهام و يا وحي استپذير است كه مبتني بر كشف و  امكان
  .كشف و الهام در حكمت متعاليه خواهيم داشت

  
  كشف و الهام 4.5

مبحث اتصال خيال به عقل با مفاهيم وحي، كشف و الهام قابل انطباق است كـه مالصـدرا   
 ةذيل مباحث علم اكتسابي و علم لدني و نيز مبحث مكاشـفه و انـواع آن از جملـه مكاشـف    

در ايـن  ) 197- 198، 145- 143 ،64: 1384مالصـدرا،  .(پـردازد  صوري و معنوي به آنها مي
نگاه كشف، حاصل سير نزولي حقايق از عالم عقل به خيال است كـه بـا اتصـال و كسـب     

ي صور مثالي در عالم  ي عقلي و نيز مشاهده مشاهده. يابد معرفت از عالم ملكوت تحقق مي
زول به خيال ايجاد صور خيالي نمايد كـه روياهـاي صـادقه بـر     تواند با ن ملكوت اوسط مي

اين  مشاهدات ذيل اتصال با روح الهي و نوعي از كشف اعـم  . همين معنا قابل تأويل است
وحي حاصل نگارش علوم بر نفس انساني با قلـم عقـل   . پذيرد از وحي و الهام صورت مي

جه به درجه خلوص و صـفايش از  كلي توسط خداوند است و الهام نيز دريافت نفس با تو
وحي است كه مبتني بر پاك بودن نفس از مشغوليات حسي و دنيوي وگفتارهاي معمـول و  

پذيرد؛ چـرا كـه    منطبق مبتني بر وهم و خيال است و با اتصال نفس به ملكوت صورت مي
ي حواس باشدكه در اين حالت ممكن اسـت   صور خيالي ممكن است برخاسته از مشاهده
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مالصـدرا،   .(معني نباشد؛ اما خيال نازله از عالم عقل همـواره بـا معنـي موافـق اسـت     موافق 
صـور ذهنـي حاصـل از    ) 478- 477 :1391و مالصدرا، 281- 280 و 145- 143، 64: 1384

توان امري خالقه محسوب نمود و با اثبات هنر و معمـاري در ذيـل مفهـوم     اين سير را مي
در ايـن  . براي سـنجش و داوري هنـري قـرار گيـرد     تواند مبنايي خالقيت، اين موضوع مي

تعريف معماري، همچون ديگر هنرها در تعريف مبتني بر فرآيند تحقق، نسبت  مستقيمي با 
  . كند كشف پيدا مي

چه گفته شد، به صورت كشـف و در اتصـال نفـس بـا      وجهي از خالقيت انسان، چنان
اما عالوه بـر اثبـات خالقيـت    . بيين استعوالم باالتر و ذيل خيال نازله از عالم عقل قابل ت

. توان به وجوه خالقيت انسان در سير صعودي نيز نظر نمود انسان در سير نزولي هستي، مي
 از نظـر وي  داند، اما مي ياليخالق صور خ شيخو يصعود ريمالصدرا نفس انسان را در س

 يانسـان بـر رو  صورت اعمـال  . رديگ يعالم آخرت شكل م يمعمار يصدور در راستا نيا
مقصد انسـان   تبا توجه به تفاوت بهشت مبدأ و بهش. خالق صور عالم آخرت هستند نيزم

خالقـه   يعملـ  سـير را در هـر دو   عتيتوان تصرف انسان در طب يم از منظر صدرالمتألهين،
بـا  )  419:  1391ك بـه مالصـدرا،   .ر.( پـذيرد  كه ذيل دو قوس تجلي صورت مـي  دانست

تـوان   ي معماري در هر يك از دو قوس هستي و نسبت آن با انسان مـي تعيين جايگاهي برا
  . مبادي خالقيت انسان  را به هنر و معماري اطالق نمود

  
  وجوه خالقيت بشري در معماري اسالمي. 6

تلقي معماري به عنوان فرآيندي خالقانه يك نگـاه فراگيـر در وصـف و تعريـف معمـاري      
يـك اثـر   . وعي ذيل مبحث وجـود ذهنـي طـرح نمـود    توان به ن تفكر معماري را مي. است

با تصرف كنــد و  يم داينقــش پي و كم يفيك ي ه صورت هندســهب اتياضيدر رمعماري 
بـدين طريـق معمـار     .گـردد  يو متجسـد مـ   رديـ گ يبخود م ينيشــكل كالبد ع ،عتيدر طب
 آن تينهاترسيم نمايد و در خود  عقلبا استفاده از تفكر هندسي در را  يهر طرح تواند مي

مبناي همين ارتباط ذاتـي  بر  زين يمعمار يمهندســ ي هيوجه تســم. بخشدي بنيرا تجسد ع
وجه ديگر تعريف خالقيت معمارانه  )33-32: 1393ذوالفقارزاده ( .معماري با هندسه است

 يدارا يهست عالمي اسالم ينيب جهاندر  كه         همچنان. در مبحث آينگي وجود قابل طرح است
و  شـه يپ ،نگاه كياز . است يوجوه متعددمعماري نيز داراي مراتب و  ،است يمراتب طول
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درجات مختلف معماري  .هنر است گريد يو از وجه ،متضمن دانش و علم وصنعت است 
  . توان با استناد به مراتب خالقيت انسان توضيح داد را مي

  
  مراتب خالقيت در معماري 1.6

در  مراتب خالفـت را وي . داند حكيم شيرازي خالفت انسان را داراي مراتب و درجات مي
ها به تجلي ذات و صفات جمال خداوند در اخالق ربـاني افـراد برتـر و تجلـي        ميان انسان

-180:  1385مالصدرا، .(نمايد ي پيشه و صنعت فرومايگان تقسيم مي زيبايي صنايع در آينه
اي از خلق  ايع در حالت عادي خودشان با مظهريت جمال الهي درجهدر نگاه وي صن) 181

آينگي افعال خداونـد و در ذيـل دسـتور و     ي پاييني است كه با  را دارند، اما اين خلق درجه
در ) 65: 1384ومالصـدرا،   223:  1385مالصـدرا، .( يابـد  ميزان و قوانين الهي و تحقق مـي 

ي  تعريف مالصـدرا از درجـه  . گردد ي متجلي ميي باالتر خالقيت ذات و صفات اله درجه
توان با توجه به تعاريفي كـه   عالي خالفت را كه متضمن امر خلق و خالقيت نيز هست، مي

است كه از تركيب  هونَرَي اوستايي  هنر از ريشه. در دست داريم معادل هنر دانست» هنر«از 
عبـارت  . وري تشـكيل شـده اسـت   به معني توان يا دال  نَربه معناي خوبي و نيكويي و  هو

نيز در متون باستاني ايران به معناي كسي است كه واجد اوصاف عاليه و ) هونرونت(هنرمند
با اين تعريف از هنر و با تكيه بر تعريف ) 13:  1390خاتمي، .(فضايل اخالقي خوب باشد
ق اش بر مبناي تجلي ذات و صـفات جمـال خداونـد در اخـال     خالقيت در باالترين درجه

توان وجه عالي خالقيت را از منظر حكمت صدرايي را با هنر اسالمي  رباني افراد برتر،  مي
  .هم وجه دانست

توان بروز هنـر را ناشـي از    بر اساس تقارن مفهوم خالقيت و هنر در حكمت متعاليه مي
اتحاد نفس با عقل قدسي و يا عقل فعال دانست كه در آن فرد خـالق در واقـع هنرمنـدي    

هنر در اينجا . نمايد كه با آگاهي، صور عالم مثال و حتي معاني عقلي را با محاكات مي است
ي باالتر خالفت  به معناي تجلي ذات و صفات انساني در صورت مادي است، كه بر مرحله

ي عقل قدسي رسيده باشد هنرش نيز قدسي  اگر انسان به مرتبه. انسان در خلق منطبق است
رت كار او بازتاب صفات نفسي است كه به مراتب پايين خو نموده است و در غير اين صو

  . و يا ممكن است تحت تأثير خواطر ملكي و يا شيطاني غالب بر نفس باشد
شناسي آن با مفهوم خلق و به تبع آن خالقيت  عالوه بر ارتباط مفهوم هنر مبتني بر ريشه

ر نگـاه متفكـران ايـن عرصـه     توان به تعاريف هنر اسالمي د در حكمت اسالمي صدرا، مي
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بسياري از مطالعات نظري در باب هنر اسالمي و شروح و تفاسير خصوصيات . رجوع نمود
ابتناي بر عالم غيب، ارتباط هنر . خواني دارد ي خالقيت هم آن، با مباني اين جستار در زمينه

ي با كشف و الهام با تجلي و ابداع و سير ميان عوالم و سير از ظاهر به باطن، پيوند ناگسستن
ي وحدت وجود، و ارتباط صور خيال هنرمند به صور مثالي عالم ملكوت همه از  و انديشه

انـد   مباحثي هستند كه در مطالعات نظري مختلف در باب هنر اسالمي طرح و شرح گرديده
آمده از امر خالقانـه توسـط انسـان در حكمـت متعاليـه قابـل  انطبـاق         و با مبادي به دست

: 1365، وركهارتو ب 332: 1388، و 137-133: 1387ك به مددپور،.به عنوان مثال ر(.هستند
  127 (  

توان مبادي خالقيت در آن  با تعريف معماري به عنوان يكي از مصاديق هنر اسالمي مي
معماري اسالمي در مطالعات موجود در باب .  را بر اساس تعريف خالقيت هنري شرح داد

بنا به استدالل هـم معمـاري   . هنر اسالمي هميشه از جايگاهي برجسته برخوردار بوده است
ر تمامي حاالت و افعال وي بوده و در ذيل اين مقام شكل يافته مكان و موطن نفس انسان د

باشـد و بـر ايـن اسـاس      اللهـي مـي   ي انسان و خالقيت او در مقام خليفه و در حقيقت آينه
توان  با اين نگاه معماري را مي. توان آن را معادل هنر و نيز بستري براي بروز هنر دانست مي

  . ير انسان ميان عوالم وجود تبيين نموددر ذيل سير نزولي و صعودي عالم و س
  
  استناد خالقيت در سير نزولي و صعودي عالم و انسان به معماري 2.6

با توجه به تناظر مراتب نفس انسان و مراتب هستي و تعريف هنر اسالمي در معناي نـوعي  
 از تصرف انسان در محيط در سير نزولي يا صعودي در عـالم، معمـاري را در تلقـي آن بـه    

توان از يك سو حاصل سير نزولي خلقت با واسطگي انسان در مقام هنرمنـد   عنوان هنر مي
. معمار دانست و از سوي ديگر داراي جايگاهي در سير صعودي انسان و بازگشت به مبـدأ 

چرا كه حاالت و سير نفس انسان تنها به سير نزولي نفس و محاكات تصاوير و معاني عالي 
انسان براي آسان شدن سير صعودي خويش نيز دست به  .شود تهي نميتر من در عوالم پايين

ي قبلـي صـورت    اين تصـرف نيـز ذيـل همـان مشـاهده     . زند تصرف در محيط اطراف مي
پذيرد و هدف آن، همانند هدف خلق و تعين در سير نزولي، بازگشت و فنا در اسـمايي   مي

گـاهي در صـدد بيـان مفـاهيم و     بنابراين معماري . مبدأ ظهور گرديده استاست كه زماني 
آيد كه در اين حال وجهي از خالقيت در آن است و  معاني تجلي شده و كشف شده بر مي

. هـا بـراي رجـوع انسـان بـه بـاطن اسـت          سـازي حجـاب   در وجهي ديگر در صدد پنهـان 
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البته وجه اول نيز كه وجـه بيـان اسـت،    . تواند از وجه دوم باشد گرايي در معماري مي درون
ي اگر بدون غرض و مانند آفرينش الهي تنها بـه خـاطر حـب شـناخته شـدن و ظهـور       حت

ي تذكار  او و مخاطبانش براي بازگشت به اسـماي مبـدأ    مشاهدات هنرمند باشد، خود مايه
  .ظهور آن در زمان غفلت خواهد بود
توان با نظر بـه خيـال صـاعد در شـعر و اسـتناد آن بـه        سير صعودي در معماري را مي

اش مشـاهده   شاعر در بيان كالمي خود هم محسوس را در عالم خيالي. اري درك نمودمعم
يافته اش، و بدين صورت با تلفيق هـر دو معنـايي    كند و و هم معقول را در صوت تنزل مي

اين معناي جديد تنها با تخيل مخاطب از محسوس قابـل درك  . دهد جديد به محسوس مي
ي حواس بيان كند، نـاگزير از تصـرف    اني را با مشاهدهخواهد مع اما معمار چون مي. است

دهـد در ذهـن    صورت جديدي كه هنرمند به محسوس مـي . عيني در خود محسوس است
البته در اينجا دو مرحله صعود الزم است . كند مخاطب به خيال و سپس به عالم معنا سير مي

  )87-85: 1390خاتمي، ( .تر از شعر است و كار سخت
در . تعريف معماري به عنوان هنر بخشي از وجوه خالقانه در آن تبيين گرديد تا اينجا با

توان ذيل بحث مراتب خالقيت و تقارن آن با هنـر و   نگاه از وجه صنعت به معماري نيز مي
توان با ذو مراتب  را مي اين استناد		.صنعت بشري، براي آن وجهي از خالقيت در نظر گرفت

گانه و نيز اين كه تمام مراتـب   و قابليت سير آن در عوالم سهبودن نفس در حكمت متعاليه 
با نظر به تعاريف ارائه شده از مراتب خالقيت . عقل ذيل تابش عقل فعال هستند تعبير نمود

گيرد كه معادل هنر و صنعت  اين تعبير دو وجه داني و عالي خالقيت انساني را هم در بر مي
ب عقل ذيل تابش عقل فعال هستند، دستور و ميزان و همچنان كه تمام مرات. گردد بشري مي

ي تجلي زيبايي افعال الهي در صنايع بشري است، از  قوانين وجه داني خالقيت نيز كه مرتبه
ي فردي، پيامبر درونـي يعنـي عقـل     اگر در حيطه. عالم غيب و به دست پيامبران آمده است

ز اين پيامبران هسـتند كـه موجـب    ي تمدني ني حامل وحي و الهامات غيبي است، در حيطه
استنادات مختلفي از آموختن علوم و فنون مختلف براي بار . گردند بروز ابداعات بشري مي

البته در اين استناد مبناي وجوه تمدن اسالمي بـه  . نخست به بشر توسط پيامبران وجود دارد
وانـده شـده   شود، بلكه كل اساس تمدن ديني مبتنـي بـر وحـي خ    وحي به هنر خالصه نمي

معماري را هم اگر از وجـه صـنعت بشـري و نگـاهي تمـدني      ) 24: 1372اعواني، ( .است
كنـد   نگريسته شود بايد با هنر و يا هر گونه بستري كه ارتباط با عـالم غيـب را فـراهم مـي    

از آداب  يا ، نه به مثابه مجموعهدر اين نگاه سنت. مرتبط گردد تا حيات خود را حفظ نمايد
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اسـت و  عالم ملـك و ملكـوت    انيكه مقوم ربط مي است اله يزانيلكه به مثابه مو رسوم، ب
و صـنعت خـود را بـدان     شـه يگذاشته تا پ عهينزد اهل هر حرفه و صنعت به ود آن را خدا

  )65: 1384مالصدرا، ( .سنجندب
ي معماري در دوران صفويه به انطباق تفاسير صورت  بخش بعد با نظر به وجوه برجسته

از آنها با مباني به دست آمده از خالقيت از ديدگاه حكمت متعاليه و نسبت آن با هنر گرفته 
  .پردازد اسالمي مي

  
  يت در معماري اسالمي دوران صفويهخالق 3.6

ي صفويه به عنـوان عصـر شـكوفايي تمـدن اسـالمي در ايـران و        ي دوره با توجه به آوازه
تـر و   ينـ يع يفهمـ  يبراوي، ما براي شاخص گرديدن اصفهان به عنوان پايتخت دولت صف

و  ياز معمـار  يمثـال شـواهد   آمده از خالقيت در معمـاري،    از مفهوم به دست تر يانضمام
براي ايـن منظـور ابتـدا خصـايص معمـاري       .آوريم يم هيصفو شهرسازي اصفهان در عصر

 اصفهان در عصر صفويه را مبتني بر ادبيات موجود در بـاب آن مطـرح كـرده و سـپس بـه     
  .پردازيم ها با مفهوم به دست آمده از خالقيت مي انطباق آن

مطالعات مختلف در باب اصفهان، بر وجوه تمثيلي آن و نسبت آن با عالم ملكوت تأكيد 
ــرين     ــي خلقــت در حكمــت اســالمي ق ــير نزول ــا س ــرتبط ب ــابير م ــا تع ــه آن را ب دارد ك

تعابيري كه سخن از اتصال به عوالم بـاال باشـد، بـه    ) 46: 1377استيرلن، كربن، (4.نمايد مي
هاي شهر كـه آن     نظم آب در تقسيم ماديمثالً . وفور در مطالعات شهر اصفهان حضور دارد

 هـا    نظم باغشهرتبديل كرده است، بازتاب نظم كيهاني بر عالم زميني خوانده شده و  را به باغ
شمرده ي بهشت مومنان  آور وعده عناصر آب و درخت ياد در آن اعم از ي موجودنمادها و

  )265-264و  21: 1380اهري، .(استوايشان در درون باغ جنت أكه م شده
هـاي     ويژگي ديگر درونگرايي است كه شايد  بتـوان آن را يكـي از بـارزترين خصـلت    

اها و هـم فضـاهاي   سازي اصفهان دانست كه در حقيقت هم طراحي خود بن معماري وشهر
همچنين، جايگاه عناصر و فضاهاي شهري شاخص و . دهد شهري را تحت الشعاع قرار مي

ارتباط آنها با يكديگر حائز اهميت است، كه به صورت بارز در طراحي ميدان جهـان قابـل   
در حقيقت اصفهان عليرغم داشتن بناهاي شاخصش بيشتر از ) 1378مهجور، .(بررسي است

ي طراحان نيز بيشتر  باشد و انديشه ي ادغام بناها در آن برجسته مي ي و نحوهنظر بافت شهر
هـا و     اين امر در نظم خود شهر، نظم آب، طراحي باغ. متمركز بر طراحي شهري بوده است
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شهري و پيوستگي  در يك نگاه، باغ. خورد ها، مساجد و بازار شهر به چشم مي   جانمايي كاخ
رسد حاصـل اهميـت و معنـاداري     اصفهان است كه به نظر ميفضايي از خصوصيات شهر 

ــوالي و تسلســل حــاالت و احســاس  ــا در طراحــي شــهر اصــفهان     ادراك فضــايي و ت ه
هـا از محـيط و اطـراف آن جـدا نيسـتند و          در شهر اصفهان ساختمان) 1375حبيبي، .(باشد

حال ديگـر و از اداركـي   بيند و از حالي به  مسافر اين شهر، پيوسته خود را درون چيزي مي
  )58- 52:  1377استيرلن، كربن، .(يابد به ادراك ديگر دست مي
توان آنها  ي استقرار بناها در شهر و خصوصيات عملكردي آنها مي پس از توجه به نحوه

در اين مقياس اگر بخـواهيم بـارزترين خصوصـيات    . را به تنهايي نيز مورد بررسي قرار داد
در دوران . نماييم بايد از تزيين و هندسه سخن بـه ميـان آوريـم    معماري صفويه را بررسي

تري از كاشي معـرق   رنگ كه اجراي بسيار سريع  صفويه با ساخت و استفاده از كاشي هفت
از طرف ديگر در نظـم  . پوش گرديدند داشت، بسياري از مساجد تقريباً به طور كامل كاشي

اي هستيم كه برخـي از آنهـا بـه     و ارقام ويژه هاي رياضي و اعداد   هندسي بناها شاهد نسبت
اعتقادات شيعه نسبت داده شده و نيز تفاسيري از آنها به اتصال هنرمند با عوالم عقلي اشاره 

هـا، چـه      نقوش بـه كـار رفتـه در كاشـي    ) 81و73- 71: 1377استيرلن، كربن، .(نموده است
هـا نيـز    ار رفتـه در كاشـي  هـاي بـه كـ    رنگ. اسليمي و چه هندسي، نقوشي انتزاعي هستند

بسياري از تفاسـير مختلـف   . شوند هاي خاصي است كه به آساني در محيط يافت نمي رنگ
ي  ها  ارقام خـاص را دسـتمايه   در باب هنر اسالمي همين نقوش اسليمي و هندسي و رنگ

اثبات مدعا بر تجلي معاني و مفاهيم عرفاني چون وحدت در كثرت در هنر اسالمي دانسته 
هـا را در اتصـال هنرمنـد بـه عـالم مثـال و يـا عـالم غيـب           ي اين نقـوش و رنـگ   يشهو ر

  )137-133: 1387،، و مددپور88-87: 1365ك به بوركهارت، .به عنوان مثال ر.(اند برشمرده
ها محمل خطاطي اسالمي نيز هستند، كه برخي حضور آنهـا در     عالوه بر نقوش، كاشي 

اسـتيرلن، كـربن،   .(انـد  دانسـته » كـالم الهـي  «مساجد و بناهاي مذهبي را باعث تبديل آن به 
پوشي مساجد را بايد با توجه جايگـاه آنهـا در مـتن شـهر و      در مجموع كاشي) 126  :1377

ي تعـابير ظهـور معنـا در     توان بـه ريشـه   با اين نگاه مي. نمود هدف و عملكرد آنها بررسي
بسياري عملكرد تذكار را بـراي  . ي ساختاري و تزييني آنها نزديك گرديد تزيينات و هندسه

  )1385ك به فراست، .به عنوان مثال ر.(دهند مساجد مبناي اين تفاسير قرار مي
توان ذيل  ع ورود به معماري ميدر نگاهي كلي، خصايص معماري صفويه را بر مبناي نو

بندي نمود؛ يكي نظر به معماري به مثابه فعل هنري هنرمند كـه در سـير از    دو رويكرد طبقه
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ي حقايق دريافتي و مشاهدات غيبي و خيـالي وي   حق به خلق، صورت مادي و تنزل يافته
ن يا معمار است و براي  نفس متوجه به عالم ماده طرح افكنده شده است؛ ديگري فعل انسا

در تالش براي صعود دوباره از خلق به حق است كه محيط پيرامون خـويش را، بـا زدودن   
آن از آرايش و هموار ساختن آن براي نفسي كه قصد خلوت و تجرد از عـالم مـاده را دارد   

گرايـي در   درون. سـازد  براي بازگشت نفس به عالم خيال منفصل و عـالم عقـول مهيـا مـي    
  .صفوي از ثمرات اين رويكرد در معماري است معماري ايراني و

  
  گيري نتيجه. 7

با بررسي مفهوم خالقيت انسان و به تبع آن خالقيت هنري در حكمت متعاليـه  اين جستار 
به كنكاش در بسترهاي مفهومي مرتبط بـا ايـن   ذيل پرسش از مفهوم خالقيت در معماري، 

بدون نقشه و الگو  خلق ابداع و ينااگر به مع تيخالق .موضوع در حكمت متعاليه پرداخت
امـا اگـر     د،تنها به خدا اختصاص دار نيچرا كه ا ست،ياصل قابل استناد به انسان ن درباشد 

بر اساس  توان يم ،در نظر بگيريم يموجود ماد ياز الگوها ديعدم تقلاين تعبير را در مفهوم 
خلق و ايجاد صور ذهني و يا  ييدر حكمت صدرا. آن را به انسان نسبت داد حكمت متعاليه
معقول در عالم عقـل و   اي اليمشهود در عالم خ ميهمراه كشف مفاه ،انسانخارجي توسط 

گفـت كـه    تـوان  يوصـف مـ   نيبا ا .كند يم دايآن در عالم محسوس معنا پ ميو ترس يتجل
از عالم محسوس در  ديالگو گرفتن و تقل ياست كه به جا ينشياز منظر صدرا آفر تيخالق

  . ابديمشاهده و ارتباط با عالم ملكوت تحقق  يپ
ي آفرينش عالم توسط خداوند بر مبنـاي تعـين و ظهـور و تجلـي      بر اساس تبيين نحوه

ذات و صفات و افعال حق تعالي، خالقيت انسان نيـز كـه نـوعي از ايجـاد و انشـاء معنـي       
در . يابـد  عنا مـي گرديده است، به سبب خالفت كردگار عالم، با مظهريت آفرينش خداوند م

اين تعبير خالقيت منطبق با سير نزولي هستي با تنزل حقايق از عوالم باالتر به عـوالم دانـي   
باشد  و در صورت كامل آن به عالم ماده مي) خيال(است كه گاهي از عالم عقل به عالم مثال

 .شناخته شد  
س انسـان، و  با توجه به انطباق مراتب عالم هستي در حكمـت متعاليـه بـر مراتـب نفـ      

توانايي سير انسان در ميان اين مراتب، قابليت فاعليت انسان درامر خالقه در پرتو  كشف و 
 يقاز حقـا  يبـردار  ابداع و پـرده  يبه معناي خود  الهام به اثبات رسيد، كه در باالترين مرتبه

 ي وو الهام قلبـ  ياليي خ در مقام مشاهدهتر  ي و در مراتب پايينعقل يمجرد در مقام گفتگو
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اي  توانـد مقدمـه   تصوير ذهني حاصل از اين سير كه مي. باشد ميي خلق  آنها در مرحله يانب
براي ايجاد وجودي خارجي نيز باشد، نه بر اثر مشاهده و محاكـات صـور مـادي و بـدون     

و از ايـن منظـر بـر     شـود  اتصال با عقل، بلكه در سير نزولي از عالم عقل به خيال ايجاد مي
فرآيند تحقق هنر اسالمي مبتنـي  و نيز ) به معناي بديع و غير تقليدي بودن(فهوم خالقيت م

بر ظهور صفات الهي به صورت حقايقي عقلي و يا صوري از عالم مثال بر خيال هنرمنـد و  
. گـردد  محاكات آنها توسط وي و نمايش آنها در وجهي نازل با تصرف در ماده منطبـق مـي  

با عينيت يافتن تفكر هندسي معمار، فضـاي هندسـي معمارانـه، در    اين نمايش در معماري 
كاري و نقوش هندسي و تزييني كـه در ايـن    كنار هنرهاي تزييني ديگري همچون خط، آينه

  .يابند، محقق گرديده است فضا مجال تحقق مي
همچنين خالقيت انسان با الهام از حكمت متعاليه در نسـبت بـا مراتـب وجـود و سـير      

بر اساس اين تبيـين انسـان، بنـا بـه مقـام آينگـي       . صعودي هستي نيز تببين گرديدنزولي و 
و همچنين ذيل  داراي دو سير نزولي و صعودي در مراتب خويش استوجود، مانند هستي 

اللهي و آينگي اسماء و صفات الهي، با مظهريت دو اسم ظاهر و باطن خداوند از  مقام خليفه
ظاهري گرديده و از اين رو قابليـت تصـرف در ملـك و     سوي وي داراي حقيقتي باطني و

ي حاالت انساني و بستر سـلوكي اوسـت،    معماري كه آينهاين تصرف در . ملكوت را دارد
يابد كه در اين حال متضمن  گاهي به صورت بيان مفاهيم مكشف و معاني متجلي ظهور مي

سـازي   دد پنهـان وجهي از خالقيت در مفهوم نزولـي آن اسـت و در وجهـي ديگـر در صـ     
ها براي رجوع انسان به باطن است، تـا محـيط را مسـتعد بسـتر شـدن بـراي سـير           حجاب

اين تصرف كه با مفهوم خالقيت در معماري . صعودي انسان و معماري عالم آخرت بنمايد
درجات و مراتب خالفت الهي انسان در خلق داراي درجات و قابل انطباق است بر اساس 

ي پايين آن، ذيل مظهريت جمال الهي و آينگي افعال الهي منطبـق بـا    رجهمراتبي است كه د
ذات و صفات الهـي  ي باالي آن با مظهريت و تجلي  تعريف صنعت به معناي پيشه و درجه

دو رويكرد تصرف انسان در محيط خود در سير نزولي و . وجه شناخته شد مفهوم هنر همبا 
تنزل . فهان در عصر صفويه شناسايي گرديدصعودي در هستي در معماري و شهرسازي اص

ي آرايش و تزيين  و صورت يافتن حقايق وارده بر خيال هنرمند در نظم هندسي و نيز نحوه
. هايي كه قصد بركندن انسان از خـاك را دارنـد، نمـود يافتـه اسـت        مساجد، به عنوان مكان

دن محـيط پيرامـون از   تجلي سير صعودي و يا از ظاهر به باطن خـود هنرمنـد نيـز در زدو   
آرايش و نيز رعايت سلسله مراتب خلوت و جلوت نمايان گرديده كه موجب عدم استغراق 
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در ايـن  . دهد ها در امور گذران معاش گرديده و مجال بازگشت به درون را به آنها مي   انسان
زبـان  تعابير هنرمند معمار به مثابه شاعري است كه شعر او به مثابه صورت اعلـي و مثـالي   

بـه  )170، 153: 1390داوري اردكـاني،  ك به .ر.(گردد موجب نشاط و دوام زبان روزمره مي
ي  ي باالي خالقيت آن يعني مقام هنر نيز، در ذيل اراده ، بروز معماري در درجههمين طريق

  . باشد ي تداوم حيات و نشاط شهر مي الهي در تاريخ و عالم نيز مايه
  
  ها نوشت پي

 يـل بر وزن فعگردد عبارت بديع در قرآن  نيز همچون خلق به قرآن بر مي» ابداع«ي  ي واژه ريشه. 1
 ) 117:بقره.(آمده استاز صفات خداوند متعال به عنوان يكي ) مبدع(فاعل يبه معنا

با  ظهور مسيحيت و طرح خالقيت به عنوان صفت . اين بر خالف اتفاقي است كه غرب رخ داد. 2
مفهوم خلق به معناي قدرت خداوند بر آفرينش از عدم، مانع اطالق خلـق  خداوند،  به كارگيري 

ي آن با نوعي خاموشي در نسبت انسان  و خالقيت بر نيرو و عمل بشري گرديده، و ظهور دوباره
  )Tatarkiewicz, 1980, pp. 247–48( .با خدا در خالقيت بشري همراه گرديد

كه خالق مطلق است و خلق از  او آغاز شده  به او ي افعال خلق، فاعل حقيقي خداست  در همه. 3
فاعل بالواسـطه و   گردد، انسان، اگرچه به كرات در حال انجام فعلي از جنس خلق باشد، باز مي

 .مستقل نيست

بـا اسـتناد بـه     رلن،ياست يهانر ي ، نوشته»بهشت رياصفهان، تصو«كتاب  ي كربن در مقدمه يهانر .4
و آن را تجسم علـوم   خواند يم يليتمث ياصفهان را شهرهاي پادشاهي،  ابتكارات صناعي و طرح

  .شمارد ي برميعشر ياثن عهيشالهي فيلسوفان و عارفان مكتب 
  

  گزاري سپاس
  .هاي علمي ايشان باغ براي راهنمايي با تشكر از داوران گرامي و دكتر سيد مهدي ناظمي قره

  
  مهنا كتاب

  الزهرا: چاپ دوم تهران. تصحيح ابوالعالء عفيفي. فصوص الحكم. 1400. عربي، محي الدين ابن
تصحيح و تعليق نجيب مايل  ،مقدمه ،)ده رسالة ترجمه به فارسي(سائلر . 1367.، محي الدين عربي ابن 

  انتشارات مولي :تهران. چاپ اول ،هروي
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تهـران، نشـر   ارجمنـد،   ديجمشي  ترجمه. بهشت ريتصو اصفهان،. 1377.يهانر ،ربنك .يهانر ،رلنياست
 فرزان روز

زبان شناسي عناصر و فضاهاي شهري، واژگان و قواعد (مكتب اصفهان در شهرسازي. 1380.اهري، زهرا
  دانشگاه هنر، معاونت پژوهشي : تهران .محسن حبيبي ي همشاور با. دستوري

). 12شـماره  (رهنگ و تمدن اسالمي؛ نامه فرهنـگ گزارش ميزگرد ف. 1372. اعواني، غالمرضا و ديگران
  34- 11ص 

 ياسالم يپژوهش ها يادبن ،مشهد .2جلد . ترجمه شرح نهج البالغه. 1375.)7قرن (يبن عل يثمم ي،بحران
  ي آستان قدس رضو

  انتشارات سروش: تهران. يارجب ني مسعود ترجمه. يانزبان و ب ي،هنر اسالم. 1365. يتوسبوركهارت، ت
  راء اس: قم. 2جلد . ] رازي ي ش ن يد درال ص[  ه ي ال ع ت م  ت م ك ح  رح ش  ،وم ت خ م  ق ي رح. 1375. ملي،عبداهللاجوادي آ

: قـم . 10جلـد  . ] رازي ي شـ  ن يد درال ص[  ه ي ال ع ت م  ت م ك ح  رح ش  ،وم ت خ م  ق ي رح. 1376. جوادي آملي،عبداهللا
 راء اس

 23شماره  .6دوره صفه، . لتدو ممفهويتقاو ار عتالا ن،صفهاا مكتب. 1375 حبيبي، سيد محسن،

 يفرهنگسـتان هنـر جمهـور   : پيش در آمد فلسفه اي براي هنـر ايرانـي؛ تهـران   . 1390. خاتمي، محمود
 .متنموسسه . يرانا ياسالم

 نشر رستاتهران، هنر و حقيقت، به ضميمه ويتگنشتاين متفكر زبان؛ . 1390. داوري اردكاني، رضا

 يو شهرساز يمعمار يمل شيهما نيدوم ،يسنت ياصول و ارزشها در معمار. 1393 .حسن ،لفقارزادهذوا
بـا رجـوع بـه سـايت     .(نيواحـد قـزو  ) ره(ينـ يامـام خم  يالملل نيدانشگاه ب ن،يدر گذر زمان، قزو

ــيويليكا،  ــده در http://www.civilica.com/Paper-UOT02-UOT02_069.htmlســ ــاهده شــ ، مشــ
20/09/95( 

 ريمد(يگانيگلپا يربان يعل به كوشش. يدانشنامه كالم اسالم .1390 ).گذار انيبن(جعفر ،يزيتبر يسبحان
 )ع(مؤسسه امام صادق: قم. 1جلد. دياز محققان و اسات يجمعو  )يعلم

حكمـت  . يـه و حكمـت متعال  يعرفان اسـالم  يدگاهوجود منبسط از د)  1384.(سادات يدهسع شهيدي،
 )123-101. ( 31و  30سينوي، شماره 

 دگاهيـ انسـان كامـل در دو قـوس نـزول و صـعود از د      يشـناخت  معرفـت  ريسـ . 1392. ميمر ،پور صانع
 115- 87 .1شماره  .4دوره . يرازيش نيصدرالمتأله

مطالعات هنـر   ؛همنواختي كتيبه و نقوش هندسي در بناهاي اصفهان عصر صفوي. 1385. مريم ،فراست
 25- 44):5(3 .اسالمي

هنر و زيبايي نزد متفكران مسيحي (4-3ج . ي هنر آشنايي با آراي متفكران درباره. 1388. محمد، مددپور
  مهر  انتشارات سوره: تهران. چاپ دوم). و مسلمان
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شـركت چـاپ و   : تهـران . چـاپ دوم  .تجليات حكمت معنوي در هنر اسـالمي . 1387. ، محمدمددپور
 . الملل بين  نشر

بـه كوشـش محمـد    . تفسـيرالقرآن الكـريم  . 1366. م  يراه اب  ن د ب م حـ  م، صـدرالدين شـيرازي  مالصدرا، 
  بيدار: خواجوي، قم

ــيرازيمالصــدرا،  ــه   . 1368.م  يراه اب  ن د ب م ح م، صــدرالدين ش ــفار االربع ــي االس ــه ف ــه المتعالي الحكم
  :با استفاده از كتابخانه ديجيتال نور.(المصطفوي مكتبه. قمج،  9، )اسفار(العقليه

 http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/2905.   05/11/95مشاهده شده در(  
ـ . قـرآن  يرازهـا  يـد كل:  ب يغ ال  ح تيا ف م. 1384. م يراه اب  ن د ب م ح م، صدرالدين شيرازيمالصدرا،  و   ه م رجت

    يول متشارات ان : ران ه ت).  يرود اه ش  يد اب ع يعل  ه دم ق ا م ب. (خواجوي ق محمد يل ع ت
: ي محمد خواجوي، تهران  ترجمه. اسرار اآليات. 1385. م يراه اب  ن د ب م ح م، صدرالدين شيرازيمالصدرا، 

  انتشارات مولي
و   ه م رج ت. ه يوك ل س ال  اج ه ن م ال  يف  ه يوب رب د ال واه ش ال. 1391 . م يراه اب  ن د ب م ح م، صدرالدين شيرازيمالصدرا، 

  )ا م يدا و س ص  ارات ش ت ان( روش س :ر جواد مصلح، تهران يس ف ت
  يا ه درسـ   ه ل س ل س؛ ] رازي يش  ن يد درال ص  م ي راه اب  ن دب م ح م[ار  ف اس  رح ش. 1375).ارح ش ( يق دت م ح ، م اح ب ص م

  ام ام  يش ژوه و پ  يوزش آم  ه س وس م: قم ر؛  ه م دي يع د س م ح م  ارش گ و ن  ق يق ح ت ؛ زدي ي  اح ب ص م  يق دت م ح م
 ) ره س  دس ق( ي ن يم خ

وزارت فرهنـگ و ارشـاد   : تهران. جلد سوم. ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق. 1368. حسن ،يمصطفو
 ياسالم

پژوهش هاي جغرافيايي، شماره  ؛ويژگي هاي شهرسازي در شهرهاي دوره صفويه.1378. فيروز ،مهجور
36 ،65 -73   
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