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 چکیده
خاص و در آن دوره از جایگاه باغ ایرانی تا جایی که  هنر و معماری در دوران صفویه جهش قابل توجهی داشته است

از آنجایی که هنر هر منطقه برگرفته از دین و فرهنگ آن  ؛ها پیدا کرده استنسبت به دیگر دوره در این صنعت واالیی

را یافت. چرا که نگرش و ادراک  ارتقامنطقه بوده  به مطالعه در رابطه با تفکرات قالب آن زمان باید پرداخت و دلیل این 

کند که در آن دوره حاکم بوده ن و خلق کنندگان این آثار باارزش حکایت از جایگاه واالیی میهای هنرمنداحسی نگاه

است. از میان علوم و صنایع مختلف در زمان صفویه، فلسفه رونق و تجلی خاصی پیدا کرد، به طوری که حاصل آن 

-ر اینجا به چند سوال بنیادین برمید این شکوفایی فیلسوفانی چون میرداماد، سهروردی، شیخ بهایی و مالصدرا بود.

اند؟ تعریف فلسفه از هنر و هنرمندی طراحان آن با فلسفه حاکم برآن دوره ارتباطی داشته اثرهای هنریخوریم: آیا خلق 

تاثیر هریک بر دیگری  ،وجود دارد معماریچه بود؟ هنر چه جایگاهی در فلسفه داشته است؟ اگر ارتباطی بین فلسفه و 

ها در جستار آورده شده به تعریف فلسفه هنر و چیستی آن از نگاه فالسفه ی برطرف شدن این پرسشچیست؟ برا

میالدی( به معقوله هنر به عنوان بزرگترین فیلسوف ایرانی  1151-1331پرداخته شد که در این میان نظر مالصدرا )

نظام فلسفیِ او پرداخته شد؛ چرا که با  استناد شده است. برای رسیدن به این شناخت نخست به مفهوم و کلیاتی از

شناسی را در جغرافیای اندیشه او توانیم جایگاه هنر و مباحث زیباییبررسی نظام فلسفی هر فیلسوفی به خوبی می

مشخص کنیم. پس به تعریف کمی و کیفی او از زیبایی و رسیدن به اصول زیبایی مالصدرا باید پرداخت؛ و نهایت در 

 مکتب اصفهان چگونه می تواند باشد. طراحی باغ ایرانی دربهات میان فلسفه صدرایی و تشامیابیم که 

 

 .باغ ایرانیمکتب اصفهان، هنر، فلسفه، زیبایی، مالصدرا،  های کلیدی:واژه
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 پدیده و مفهوم این برای را خود تعاریف جامعه هر وجود دارد. مردم و عامه 1های فراوان در رابطه با چیستی هنربحث

 ادبیات، فلسفه و فرهنگ در را نمودهای متفاوتی از خود و گرفته شکل تاریخی و فرهنگی متفاوتی بستر در که تعاریفی ،دارند

دارند.  جامعه پژوهان و خواصدرک دانش با توجهی قابل هایمعموال تفاوت که تعاریفی گذارد؛می برجای جامعه هر

 بنیادین هایتای را برگزینند، چرا که تفاواند تعریفی جامع و یکپارچهوانستهنظران نیز هنوز نتصاحب و اندیشمندان، فیلسوفان

سازد؛ که حاصل آن الگویی برای خلق کردن یک اثر هنری بدست  مخدوش را تحلیلشان برخی مفاهیم، از مردمی تعاریف

 هنرمند خواهد بود.

 

 فلسفه هنر و زیبایی نزد فیلسوفان اسالمی -2

ان اسالمی برای هنر )یا معادل عاّم آن یعنی فنّ وصنعت( به معنای امروزی آن که شامل مصادیق های فیلسوفدر کتاب

اند؛ بلکه کاربرد گسترده و عامّی دارند که شود، تعریفی نیافتیم؛ امّا این دو واژه هم فقط در مورد هنر به کار نرفتهمتعددی می

اسالمی به معنای هنر است و بجای آن بر روی عنصر زیبایی و زیبا های فیلسوفان ها در کتابفقط یکی از کاربردهای آن

 شود.آفرینی تاکید شده؛ از این رو ضرورت دارد به تعریف زیبایی از منظر این فیلسوفان پرداخته

ه ه االفضل ویحصل لالجمال و البهاء والزینه فی کّل موجود هو ان یوجد وجود» کند: ، زیبایی را چنین تعریف میفارابی

فهم مقصود فارابی در مثال  پیدایی وجود برتر هر موجودی و حصول واپسین کمالش زیبایی است. .[1]«کماله االخیر

ترین انار را تولید کند، برتری درخت نمایان خواهد شد: وجود برتر درخت انار به این است که بیشترین انار و بهترین و شیرین

ت و به اندازه بید و سپیدار و نارون دراز و طویل باشد. وجود برتر انسان به این است انار به این نیست که مثل سرو راست قام

و مظهر اسما و صفات جمال و جالل خداوند باشد؛ اّما داشتن چشمانی به تیزی  که بیشترین تشابه را به حق تعالی داشته

همین شود. بهوجود برتر و کمال نهایی تلقی نمیهای برخی حیوانات و... برای انسان هایی به تیزی گوشچشمان عقاب و گوش

از  سقراط و افالطونسیاق در هر موجودی، زیبایی آن به نحوه وجود افضل و برتر آن است. این تعریف از زیبایی شبیه تعریف 

 ست.زیبایی بیشتر به اموری از قبیل مفید بودن، سودمند بودن وخیر و نیك بودن ناظر ازیبایی است که مطابق آن، 

که نتیجه  [.2] «. داشتن اعتدال3. داشتن تالیف؛ 2.داشتن نظم؛ 1» کند: سه امر را مقوّم زیبایی تلقی می سیناابن 

است؛ از جمله این سه، حصول تناسب و هارمونی است. تعریف زیبایی به تناسب و هماهنگی پیوسته مناقشاتی به دنبال داشته

های بسیط های معقول و معنوی؛ چون وجودشود، نه زیباییهای محسوس و مادّی میاین که این تعریف صرفا شامل زیبایی

تعالی دارای اجزا نیستند تا بین اجزا تناسب و هماهنگی باشد. در دفاع از تعریف پیشینی گفته شده است که حتّی در مثل حق

بین صفات گوناگونش هماهنگی هست. بین تعالی وجودهای بسیط هم نوعی هماهنگی و تناسب وجود دارد؛ برای مثال در حق

سینا زیبایی، به ویژه رحمانیّت و رأفت خدا از یک طرف و قهاریّت و جباریّت خداوند از طرف دیگر هماهنگی وجود دارد. ابن

که ر اینافزون ب .[3]«ای باشد که بر اوضرورت دارد؛ چنان باشدزیبایی خدا یعنی به گونه»کند: زیبایی خدا را چنین تعریف می

در کتاب  خواجه نصیرالدین طوسیشود. عنصر زیبایی در هنر باعث ایجاد لذّت است، محاکات هم سبب حصول لذّت می

لذیذ بود از جهت توهم اقتدار بر ایجاد چیزی و از جهت تخیل امری غریب و به  2محاکات»فرماید: اساس االقتباس می

ای و هر زیبایی و کمالی رشحه» :فرمایدمی صدرالمتاّلهین شیرازی [.4] «این سبب محاکات صور مستکره هم لذیذ بود

                                                 

sun) "سونر"گردد و با لفظ صل و ریشه هنر در زبان فارسی به سانسکریت باز میا . 1 r سونره"( و"( ،sun r که در اوستایی و )

hunپهلوی به صورت هونر) r( و هونره )hun rر و نره به فارسی به معنای مردی و زنی( به ( )سو= هو به فارسی نیک و خوب، ن

 . معنای نیک مردی و نیک زنی، هم ریشه است

محاکات در دید فیلسوفان اسالمی معنای ویژه ای دارد که به طور کامل با معنای مورد نظرر افالطرون و ارسرطو مطرابق نیسرت. .  2

است؛ امّا محاکات نزد فیلسوفان اسالمی اغلرب بره معنرای  (Mimesis) محاکات در نظر فیلسوفان یونانی مساوق و مترادف با تقلید

 .محاکات یا بازنمایی و حکایتگری طبق دیدگاه فیلسوفان اسالمی از جمله مقوّمات برخی یا همه هنرها است .حکایتگری است
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هو مبدأ کل خیر و کمال و منشأ کلّ حُسن جمال. یعنی »  :فرمایدیا در جای دیگر می« پرتوی از زیبایی و کمال خداوند است.

در جلد دوم اسفار، هر زیبایی را که . صدرالمتاّلهین [1]«حق تعالی سرچشمه هر نیکی و کمال، و منشأ هر زیبایی و حُسن است

داند که البته در آن عوالم خالی و عاری های باال و عوالم دیگر میدر این جهان است، سایه و پرتوی از زیبایی موجود در جهان

ین در صدرالمتاله از هر گونه نقص و شائبه و تغییرند؛ اما در این جهان مشوب به ماده و نقص و تغییرند. در تلقی متعالی

 تعالی دانسته شده استفلسفه هنر، منشأ هنر برخی اسماء و صفات االهی از قبیل خالقیت و احسن الخالقیت حق

اند. هنرمندان هم با خلق آثاری در حّد خود خلیفه خداوند و وارث صفات االهی 3ها به نحو تشکیکیبه این بیان که همه انسان

شود. به اه فیلسوفان اسالمی وقتی زیبایی مورد ادراک واقع شود، لذّت حاصل میتجلی بخش این اسماء و صفاتند. از دیدگ

کم قسمی از لذّت نتیجه ادراک زیبایی است و هر قدر زیبایی شدید، و ادراک زیبا قوی باشد، به همان تعبیر دیگر، لذّت یا دست

ق است و ذات خود را به نحو اتمّ و اکمل درک اندازه لذّت هم شدید و قوی خواهد بود؛ از این رو چون خداوند زیبای مطل

ترین ابتهاج و سرور را دارد. حال برای بدست آوردن اثر هنری که چنین صفاتی را در خود لحاظ دارد نیاز است از کند، بیشمی

نشان دادن  اصولی همچون اصالت زیبایی، وحدت و تشکیک زیبایی، حرکت اشتدادی زیبایی و ... سخن بگوییم و البته در مقام

ایشان استشهاد خواهیم کرد. چرا که با نگاهی اجمالی به  های مالصدرا در کتاب های مختلفصحت سخن خود به عبارت

شناسی و آشنایی با است.در ادامه به بیان زیباییمراتب و متون فیلسوفان، مالصدرا بیشتر از دیگر فیلسوفان به این امر پرداخته

 پردازیم.ظر مالصدرا میمفاهیم آورده شده از من

 

 شناسی از دید مالصدراتعریف زیبایی -3

مالصدرا در قزوین به درس دو استاد بزرگ خود شیخ بهاءالدین و میرداماد راه یافت و به تکمیل تحصیالت عالیه خود 

العات گسترده در علوم بویژه در فلسفه به تحقیق عمیق در مسائل فلسفه معاصر خود پرداخت و بسبب استعداد و فکر قوی و اط

که نام مکتب ویژه اوست، اندک اندک پا  حکمت متعالیهعقلی و منطق و عرفان به اصول و مبانی خاص خود رسید و نهال 

 نهد، مسئله وجود و ماهیت بودگرفت و سر بر افراشت. مسئله غالب در دورانی که مالصدرا پا به عرصه حیات فلسفی خود می

یابد شود و درمیکند. اما بر اساس قواعدی که بر او مکشوف میالب دوران خود حکم به اصالت وجود می. و لذا در فضای غ[3]

تواند از اصالت علم، اصالت که حقیقت عالم خارج، مصداق علم، قدرت، حیات، کمال، زیبایی و دیگر صفات کمالی است، می

ن بگوید، کما این که در مواردی نیز چنین کرده است. آنچه قدرت، اصالت حیات، اصالت کمال، اصالت زیبایی و ... نیز سخ

 و اسالمی عرفان مدنظر ماست آن است که نشان دهیم آنچه مالصدرا در باب وجود گفته در باب زیبایی نیز صادق است. در

 هایاندیشه در آن از پیش که گراییوحدت یعنی است؛ مولوی و ابن عربی تاثیر تحت شناسیزیبایی حوزه در مالصدرا ایرانی،

 حق شناسیزیبایی این شود. براساسمی دیده اسالمی های قالب آموز در شد،می دیده نوافالطونی و افالطونی زرتشتی،

 بوده: طبیعت، مواجه حقیقت سه با زمین در زندگی ابتدای انسان از. [3]دارد شدن شناخته و تجلی ظهور، به اشتیاق

شد هرگز در این میان انسان واسطه بین زمین و آسمان است و اگر خلق نمی. است یافته را یهرسه زیبای در و خدا، و انسان

کند که زیبایی و حقیقت و ترین عامل پیوند است و انسان درک مییافت. زیبایی مهمعالم خاکی به عالم افالک معرفت نمی

 ارسطو چون ه است به زیبایی رسیده است. گروهیخیر از یک گوهرند و چون به نناسب، هماهنگی، موزونی و شکوهمندی آگا

                                                 
لکرن امروری کره آن تشکیک در لغت به معنی شک و تردید است و به این معنی است که یک لفظ دارای مفهوم واحدی باشرد و.  3

مفهوم شامل آن میشود، متفاوت می باشند به تقدیم و تاخر و بالجمله کلی را مشکک می گویند در صورتی که افراد و مصادیق آن به 

یکی از جهات با یکدیگر مختلف باشند به نحوی که اطالق آن بر هر فرد به یکی از جهات اولویت داشته باشد تا اطالق آن برر فرردی 

نانکه اطالق مفهوم نور بر نور قوی و شدید، مقدم است تا اطالق آن بر نور ضعیف و اطالق آب ، بر آب دریا،مقردم اسرت ، ترا دیگر چ

اطالق آن بر آب موجود در ظرف کوچک . و اطالق عالم ، بر شخصی که جامع علوم باشد اولویت و تقدم دارد تا اطالق آن برر کسری 

 .که یک مساله از علوم را بداند
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نمود.  محدود هاحوزه این از یکی در را زیبایی نباید هرگز اما اند؛یافته تناسب و هماهنگی در و حسی و عینی صفات در را آن

 توجه و اشتهبرد گام مادی مسیری در و گرفته شکل هگل و شیلر کانت، باباومگارتن، -برخی  بادعای -جدید  شناسیزیبایی

 عرفان و حکمت در نقیصه است. این کرده غفلت آن عمده بخش از و است معطوف هنر عرصۀ در زیبایی هایجلوه بسوی آن

 شناسیزیبایی نوعی آید،می شمار به آن وارث مالصدرا که اشراقی، و معنوی مسیر این در و گردیده جبران ایرانی و اسالمی

 .[5]گیردمی سرچشمه الهی زیبایی به اعتقاد و دین از که است شناسایی قابل جامع

شناسی خود را بر اساس اهداف عرفانی تنظیم نموده و اگر از فلسفه و قوانین حکمت استفاده میمالصدرا دیدگاه زیبایی

شناسی او معرفت شناسی وای جامع ارائه داده که با هستیشناسی نظریهرسد. وی در زیبایینماید در نهایت به نتایج عرفانی می

آید اخذ نموده و به این ترتیب در همه مراتب هماهنگی دارد. ابتدا زیبایی و جمال را از حق تعالی که منبع آن به شمار می

کند هستی زیباست و داند. مالصدرا در الشواهدالربوبیه استداللی جالبی دارد که اثبات میتشکیکی هستی ساری و جاری می

 "خدای تعالی در قرآن مجید فرموده است» نویسد: ان ندارد و اسماء و صفات الهی همگی زیبا هستند. او میزیباتر از این امک

گوییم )قل کل یعمل علی شاکلته( بگو ای محمد که هر کس عملش بر وفق مقتضای ذاتی مشابه با فطرت اوست. اینک می

 به پا زمانی در . مالصدرا[5]« نیز مشابه و مشاکل با اوست عالم وجود سرتاسر عمل خدا و فعل و صنع اوست. عمل و فعل خدا

 استاد و دوانی الدین جالل دشتکی، صدرالدین سید سهروردی، چون بزرگانی نظریات دارمیراث که نهاد فلسفی تفکر یعرصه

 ماهیت اصالت به یردامادم و دوانی همچون ابتدا هرچند گوناگون، نظریات این با مواجهه در . مالصدرا[8]بود  میرداماد خود،

ممکن  در معرفتی، چرخشی با الهی، مدد و تامل با اما کند،می حکم خداوند، در وجود اصالت و الوجود ممکن در موجودات

 متعددی دالیل خود هایکتاب در داند. اومی مردود را ماهیت اصالت و کرده معرفی صائب نظریۀ را وجود اصالت نیز الوجودها

 و الوجودها مورد ممکن در چه اصالت ماهیت نظریۀ که است عقیده این بر . و[9]کندمی اقامه وجود اصالت ریهنظ صحت را در

 .[8]کرد خواهد حاصل را متعددی مشکالت الوجود واجب مورد در چه

 اصالت زیبایی -3-1

یعنی خداوند قلمداد کرده مالصدرا در جایی خداوند را منبع جمال مطلق دانسته و جمال مطلق را همان وجود حقیقی، 

کند که نیل به خیر مطلق و جمال اکمل همان عشق حقیقی است و جمال اکمل نیز است. او در تعریف عشق حقیقی بیان می

-کند که خداوند در باالترین مرتبه از حیث شرف و جمال قرار دارد. حتی آن جا که حکم میجایی دیگر بیان می .خداوند است

 .[8]از هنر جمیلی استکند خداوند اجمل 

 وحدت و تشکیك زیبایی -3-2

شود با جمال حق سنخیت دارد. از آن جا که جمال حق، علت کل موجودات است. جمال هایی که از خداوند صادر می

در  جمال در نگاه مالصدرا حقیقت واحدی است که برخی از مراتب آن در باالترین مرتبه از زیبایی بوده است. برخی از آنها نیز

مراتب پایین زیبایی قرار دارند. این حقیقت، یعنی وحدت زیبایی ناشی از ضمیمه ساختن دو اصل صدرایی، یعنی وحدت وجود 

و عینیت مصداقی وجود و زیبایی است. با توجه به اصل این همانی، اگر دو چیز عین هم باشند هر حکمی که دربارة یکی صادق 

آید که اگر وجود حقیقتی واحد است و اگر زیبایی به وجود عینیت مصداقی دارد الزم میباشد دربارة دیگری نیز صادق است. 

دهنده تفاوت در مراتب داند که نشانزیبایی نیز حقیقت واحدی باشد. مالصدرا عشق موجودات به یکدیگر را دارای مراتب می

بحث را با مظهریت موجودات برای جمال حق  کند، اماکه به ظاهر بر وحدت تشکیکی جمال داللت می .جمال و ادراک است

داند که در عالم اعلی است. اگر هر جمالی در را حقیقتی میکند و آندهد که ما را با وحدت شخصی جمال مرتبط میادامه می

، اشتیاق عالم ادبی، سایه جمال در عالم اعلی است، جمال در عالم اعال نیز سایه ای از جمال حق است. همچنین در جایی دیگر

انسان به لقای خداوند را ناشی از آن می داند که عالم، مظهر جمال الهی است و انسان با دیدن این جمال مصنوع، مشتاق 

توان زیبایی را به صورت امری واحد بالشخص و امری واحد بالتشکیک فهم کرد. با گردد. در این عبارت نیز میجمال صانع می

 .[8] سئله جمال دارد، عشق نیز امری تشکیکی خواهد بودچنین نگاهی که مالصدرا به م

 حرکت اشتدادی زیبایی -3-3
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های واحدی برای یک حقیقت هستند، اشتداد وجود، اشتداد زیبایی خواهد بود. هر چه وجود اگر زیبایی و وجود عنوان

شود عشق است عامل حرکت به مراتب باالتر می یابد. ادراک زیبایی مراتب باالتر که همانیابد، زیبایی نیز اشتداد میاشتداد می

-از این عبارت به نکته دیگری نیز دست می حصول مراتب باالتر چیزی جز اشتداد در وجود یا همان زیبایی نیست.و 

 کند، عامل این حرکت، ادراک زیبایی ویابیم، زیبایی که همان وجود است در حرکت اشتدادی از مراتب پایین به باال حرکت می

دهد. این مطلب، نه فقط شود. به تبع این عشق، طلب و سپس حرکت رخ میکمال مراتب باالتر است که همان عشق نامیده می

. آمیختگی بحث وجود و زیبایی نزد مالصدرا به حدی زیاد است [8]در این عبارات، بلکه در دیگر آثار مالصدرا نیز مشهود است

کند با استشهاد به عینیت صور علمی یا ذات خداوند و جمال مطلق ذات حق، ن میکه وقتی ترتیب صدور موجودات را تبیی

شوند، گیردو از آنجا که علم خداوند فعلی است و موجودات بر اساس علم خداوند صادر میهای علمی را نتیجه میجمال صورت

 گیرد.جمال و بهای موجودات و اشرف بودن نظام جهان را نتیجه می

صدرا رابطه تنگاتنگی میان زیبایی و عشق وجود دارد. در واقع عشق ناشی از ادراک زیبرایی اسرت. لرذا هرر در اندیشه مال

کند. وی یکی از اقسام عشق را شروق و گوید ذیل بحث اقسام و انواع عشق مطرح میآنچه مالصدرا در باب هنرها و زیبایی می

 .[11]داندمحبت صانع به ساخته و صنع خویش می

وزیبایی در این دستگاه عبارت است از رسیدن به وجود برتر و باالتر در قلمرو عوالم مثال و عقل و نهایرت ادراک  ... هنر"

گوید که مالصدرا می مالصدرا خلقت را فعل هنری خداوند و عالم و انسان را اثر هنری او می داند.. "صور کلی این دو ساحت

که خدا و انسان دارند نشان دهنده این موضروع اسرت. همانگونره کره خداونرد  انسان از هر حیث مثال خداوند است و عوالمی

ای خلرق کررده کره دارای ایرن دو نشرئه دارای عالم غیب و شهادت، خلق و امر و ملک و ملوک است، انسان را نیرز بره گونره

است؛ عالمی که صرور در آن بردون  "کن فیکن"را داشته باشد: عالم امر، عالم  1و امر 4وجودی باشد؛ یعنی او نیز دو عالم خلق

شروند. در چنرین نیاز به مواد و مصالح و بدون آالت و ابزار و ادوات و به نحو ابداعی و دفعی و نه تدریجی و زمانی، محقق مری

 عالمی، اراده همان ایجاد است.

 

 مکتب اصفهان -6
 و کررده رشرد آنجرا در ولری نبروده فهاناصر شهر شیوه، این خاستگاه. است ایران معماری شیوه آخرین اصفهانی شیوه

 شیوه به غربی هاینوشته در که است هاییشیوه دربرگیرنده شیوه این. اند شده ساخته شهر این در آن هایساختمان بهترین

 قویونلوهرا قرره زمان از صفویان آمدن کار روی از پیش کمی شیوه این. اندشده نامیده قاجار -زند و قاجاری افشاری، صفوی،

 اسرت شریوه ینا رفت پس زمان آن، دوم دوره. رسدمی پایان به آن نخست دوره قاجار، محمدشاه روزگار پایان در و شد آغاز

 پرس آن از. شد آغاز محمدشاه زمان از کامل پسرفت ولی شد دنبال زندیان زمان در و شد آغاز افشاریان زمان از واقع در که

 دیگرر ولری نشرود پراره ایران معماری در پیوسته رشته این شد تالش اینکه با و دنش اصفهانی شیوه جانشین ای شیوه دیگر

 .[11]نگرفت پی را پیشین تکاملی روند و سیر آن معماری

 جرای به رنگ هفت خشتی کاشی از بیشتر البته. شد گیریبهره پیشین شیوه [12های]آموزه همه از اصفهانی شیوه در

 ولری است کاشیکاری شاهکار که است تراشکاشی آن سردر اصفهان امام مسجد در ونهنم برای شد؛ گیریبهره تراش کاشی

 رواج همچنرین [13]استشده کار رنگ هفت کاشی بوده، شده کشیده درازا به آن ساخت روند چون آن درونی نماهای در

 بره خترایی و اسلیمی نام به و بود یافته تکامل کامالً شکل به اکنون که گیاهی تزیینی نقوش از وافر استفاده و گسترده

 و فیرروزه و الجوردی غاب های رنگ با محقلی، معرق، مینایی رنگ، هفت کاشی وسیع کاربرد آن بر عالوه. روندمی کار

                                                 
گویند. )تعریفات جرجانی از کشاف کائنات و موجودات عالم جسمانی که در معرض کون و فساد اند و آن را عالم شهادت هم می. 4

 اصطالحات الفنون(

  عالم ارواح و عالم مالئکه . )از غیاث اللغات (. آنچه موجود شد. بدون سبب عالم امر گویند و گاه بجای عالم ملکوت عالم امر گویند.. 1
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 ایرران، در اسرالمی معمراری امتیاز و ویژگی کلی طور به [14]بود دوره این معماری در نقاشی آثار از تأثیر با سفید و سبز

 عناصر آن ی همه آمیختن و سنجیده و درست تناسب دقت، وضوح، سلیم، ذوق بیشتر و نیست آن معماری صرعنا گوناگونی

 .[11] آنهاست میان سازگاری و

 مراتبه سلسل -ایران سنتی معماری هایدوره دیگر مانند- شد یاد اصفهان مکتب نام به آن از که زمانی خاص یدوره در

 ایرن بروز در معنایی و روانشناختی جنبه به کارکردی، جنبه بر عالوه دوره، این در. یافت بروز مجال فضایی و شکلی قالب در

 بروز باعث انجامید؛ کالبدی نتیجه در و ذهنی بالندگی و رشد به که خاص فکری هایجریان امتزاج. است گردیده توجه اصل

 به که است هایینوآوری از پر صفوی، دوره یمعمار. برود نگردیده مشاهده این از پیش که شد معماری در هایینوآوری

 بره تنهرا رود،مری فراتر ظاهری ادراك حدود از که دهندمی معنویتی خود از بیرون فضای و خود درون فضای

 اشرراقی حکمرت و عرفرانی فرهنرگ شیعی، دریافت از آمیخته هم به احساسی یعنی باطن، و درون احساس

 و رشرد بره دوره ایرن فکرری هرایجریران امترزاج جریان در که نیز مراتب سلسله صلا [.13]آیدمی در ادراك به ایرانی،

 برا معمرار توسط تمهیدات حداکثر یا و همه که رودمی انتظار. یافت معماری عرصه در بروز برای فرصتی بود؛ رسیده بالندگی

 [.15] باشد شده اندیشیده حاکم فکری نظام به توجه

 

  فویهمعماری دوران ص تزئینات  -7
 نظم و تکرار انعکاس، تقارن، هایقاعده از تبعیت بره میتوان صفوی، یدوره در تزیینات یعمده هایویژگی مهمترین از 

 [.18]مییابد بسط فضا در الیتناهی تا که میکند ادغام وحدتی در را مکان و زمان با حرکت که کرد هندسی اشاره

 و کثررت کره ظمری. نیافرت تروان مری سادگی به دیگر تزیینات کنار در را یهندس نظم چنین صفویه، دوره بناهای اکثر در

 دوره این سنتی معمار. گذاردمی نمایش به طبیعت از الهام با انسان دست ساخته ایمجموعه در و آفرینش نظام در را وحدت

-مری خلق را تحرکی پر فضای مدور، یا مسلسل صورتبه نقوش، متقارن تکرار با و کندمی قبضه را فضا هندسی، صور طریق از

 مری را [19]اصفهان حکیم مسجد هندسی نقوش مثال، عنوان به. شودمی تعبیر پرشکوه، موسیقی قطعه یک همچون که کند

 یدربراره کره اسرالمی تزیین ویژگیهای دیگر ز. اکرد قلمداد هندسی صور یکنواخت هنگآضرب و هماهنگی این مصداق توان

 بره آن از تقسریماتی یا تکرار کوچکتر، هایشکل به موتیف یك شکلتغییر  ضرورت است، ادقص نیز صفوی معماری

 سرطوح، بیشرتر تقسیمات با گفت میتوان اینجا در که است بعدی دو دنیای یك در حرکت و عمق دادن نشان یانگیزه

 تیموری معماری حتی. است مهم اربسی رنگ این دوران معماری در زیرا. شودمی میسر متفاوت رنگهای از استفاده امکان

 چهاربراغ مدرسره معماری در .نیست عنصر ایناز  استفاده در افراطی چنین دارای است، معروف کاشیکاریاش جهت به که نیز

 در کره تعمرق و تحررک از اسرت ای نمونه مدرسه این معماری. هستیم رنگ از استفاده در تنوعی چنین شاهد ،[21]اصفهان

 .است آورده وجود به را نظیری بی آفرینیهای نقش رنگ، همراه به هندسه پویای ساختارهای

 

 باغ ایرانی نمادی از عالم مثال -8
 یمفررض کررد: اقلر یربه صورت ز توانیآن را م یلدارد. دال خاصی مردم جاذبه یبرا یشهو سبزه هم یاهگل و گ یراندر ا

 یتعالقه شده است. وضع ینا یجادخشک باعث ا هاییابانو ب یرکو بد خاطره ینسوزان آفتاب و همچن یگرم و خشک و گرما

در مقابرل، بهشرت را  و دانسرته یرواند یرا جا یرکرده، که کو یجادا یرانیاندر ذهن ا بدی منطقه، آن چنان جلوه ینا یمیاقل

هرای ایرانری از ی و پردیسباغ ایرانو هدف همواره بیان شده که ایده سازنده  ]21 [.اندسرسبز و خرم تصور کرده یباغ یشههم

که آرزوی دیرینه بهشت برین را در این عالم خاکی تجسم بخشد. در میران ایرن است دوران باستان ایجاد بهشت زمینی بوده 

شرد مطررح مری در این بحثشد که جای برخی مباحث مقدماتی خالی است. سؤالی که مباحث همیشه این مسئله حس می

 ؟و رابطه فلسفه با این هنرر و دسرت آورد انسرانی چیسرت ایرانی سر سودای بهشت را دارد اساساً چرا باغ که: استاین 
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دوره باغرات در گسرتره شرهر بره  ین. در ادانندیم یهرا در دوره صفو یراندر ا یعصر باغساز ینتربا شکوه یناز محقق یاریسب

. دادندیقرار م یرساختار شهر را تحت تأث یتمام سبز یاشهر بودند و همچون منظومه یزیکیعنوان هنر شکل دهنده ساختار ف

و به صورت باغ شهر سرازمان  یدانتخاب گرد یهصفو یتختشهر به عنوان پا ینشد. ا وعشر یناز قزو یهدر دوران صفو یباغساز

بره  ینز قرزوا یتخرتاست. در زمان شاه عباس، پانمانده یباق یزیبجز چند ساختمان چ یدربار یهابود که اکنون از باغ یافته

براغ شرهر شرکل  یرنا یو باغ ساختار هندس یدانن، میاباخ ی،شهر یفضاها ینیمکان داد. در اصفهان از همنش ییراصفهان تغ

 .[22]گرفت

بره جایگراه  به دلیل تفکرات خاص عرفانی در مکتب اصرفهان و عصرر با توجه به اینکه باغ ایرانی از نظر معنایی و مفهوم

باشد، تصمیم بر ایرن شرد کره ایرن تحقیرق بره شرناخت ترین فالسفه این مکتب میا یکی از مطرحرسد و مالصدرمتعالی می

 نصفهاا مکتب مهم مباحث از لمثا عالم معنای باغ ایرانی با توجه به مکتب اصفهان و نظریات مالصدرا دربراره هنرر بپرردازد.

آید نظیرر آن در عرالم مثرال موجرود اسرت. به نظر میتر نسبت به عالم اجسام و هر چه در این عالم . عالمی است لطیفستا

از عالم روحانی و جوهر نرورانی اسرت و شربیه بره جرواهر جسرمانی اسرت از جهرت  ستشیرازی: عالم مثال عبارت صدرالدین

محسوس بودن و ذومقدار بودن و شبیه به جواهر مجرده است از جهت نورانی بودن و نه از جنس اجسام مرکب از مواد اسرت 

 .[23]است عقلینه از جواهر مجرده و 

 و یافته تکامل توضیحی که کسی لین، امررا اونددبو ختهداپر لمثا عالم به عربی بنا و وردیسهر هم نصفهاا مکتب از قبل

 ننساا از امجز و مستقل کبیر عالم و عینی قعیتوایک  لمثا عالم که میگوید او .سترا امالصد هددمی عالم ینا از فلسفی

 قعوا ستا عالمی لمثا عالم میگوید کربن یهانر .دارد دیما نجها از یبیشتر قعیتوا ن،جها ینا که میکند تأکید او. دارد

 صطالحاًا که دشومی شامل را خاکی ینیاد و کباکو عالم اول نجها محض لعقو عالم و تیادما و تمحسوسا عالم بین در

 سنفو نجها ،متوسط عالم ینا و دبو هداخو وتجبر که دگیرمی بر در را بمقر نفرشتگا م،سو نجها .دشومی هنداخو ملک

 یفضا از رجخا آن، نمکاا ما. دارد را دخو صخا مکانیت نجها ینا .دشومی زغاآ نهم فلک بمحد سطح از و ت()ملکو ملکی

 بهایی خشی یها نوشته و رشعاا در. ستا باطن کشف نجها که خیزبر نجها ینا یعنی. درون در ستا مکانی. ستا حسی

 نهما صلیا موطن ینا. دشومی حمطر ددگرزبا دخو صلیا موطن به باید ینکها و نجها ینا در ننساا بیگانگی عرفانی نمضمو

 شکل آرزوی در ارههمو دجوو ایررررررن رو از و یافته لتنز دیما دیجوو به دیما عالم در دجوو. ستا لمثا عالم یا دباآ ناکجا

 .تسا دهکر ولنز آن از که یطنو به گشتزبا و دخو برتر دیجوو
 

 باغ ایرانی در دوران صفویه ساختار -9

 
 اهمیت کارکردی )رنگ، ارتفاع و اندازه عناصر( و ارزش اساس بر مختلف سلسله مراتب: عناصر -

ترین شکل تقارن که عالوه بر جنبه زیبایی، ایستایی نیز مورد توجه است. )اوج قرینره سرازی در امترداد کامل: تقارن -

 محور تقارن( 4اصلی، باغ مستطیل شکل معموال یک یا دو محور تقارن، باغ مربع شکل معموال  محور

هایی با پالن هشت بهشت بیشتر است. در پالن مربرع شرکل مرکزیت: کوشک معموال در محل تاکید قرار دارد. در باغ -

 نیز همین گونه است. )محل تالقی محورها(

 درختان پرسپکتیو تواند ثابت یا متغییر باشد. مثلیریتم: روند تکرار ساده و پیچیده، م -

استقالل و تشخیص فضاها: همه فضاها مشخص و در ارتباط با یکدیگرند. هرفضا به طرور مجرزا در هویرت و عملکررد  -

 است.
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 شود.کثرت در وحدت و وحدت در کثرت: در عین حفظ وحدت کلی، تنوع در کل باغ در کاشت و ... دیده می -

گیری از منظر: طراحی ایوان و کوشک در ارتباط کامل با منظر، وجود چشم انداز عمیق و باز در و بهرهطبیعت گرایی  -

 بخش چهار به غالبا باغ محورها و مسیر اصلی باغ، عدم وجود موانع بصری، تقسیم

 شود.آب به عنوان مهمترین عنصر در جریان که از آن به عنوان رگ حیاتی باغ یاد می -

 ض برای تامین آب و زیبایی چشم انداز در عمارت استفاده از حو -

 طراحی در راست خطوط از استفاده -

 باغ قسمت بلندترین یا مرکز در بنا یا کوشک یک وجود -

 اصلی جوی یک از استفاده -

 کوشک مقابل انداز چشم زیبایی و آینه عنوان به وسیع استخرهای از استفاده -

 باغ از بزرگی قسمت در میوه درخت کاشت -

 ...و بیهوده سبز فضای نفقدا -

 انتومی رگفتا قسمتین ا در نکنوا دبو حاکم تحقیق ینا بر ابتدا از که یفکر زطر و شد حمطر که هاییبحث به توجه با

که همان زمانی بود که مالصدرا نظریات خود را با توجره سید ر صفویه عصر یا نصفهاا مکتب در نیایرا غبا نمواپیر نتایجی به

 پاسخ به را ما که هیرا مهادا ایبر باشد عیوشر نداتومی دخو که ز فلسفه گذشته و زمان خود بیران کررده اسرتبه تجربیات ا

  نماید. نهنمور استتحقیق  ینا دیبنیا پرسش

 

 نتیجه گیری -11

فه فلسفه به دین شباهت دارد، پس فلسفه هر ملیت با دین و فرهنگ آن در ارتباط است. از آنجایی که اثبرات شرد فلسر

هنر با فلسفه وجود هم راستا است پس هرآنچه در مورد فلسفه وجود صادق است، در رابطه با هنر هرم صرادق اسرت. از ایرن 

توان نتیجه گرفت از نظر فلسفه هنر هر قوم و ملیتی با دین و فرهنگ آن قوم رابطه مستقیم دارد؛ پس در رابطه برا جهت می

 ای است که از تفکرات دینی آن استخراج شده است. نمودی از فلسفه هنرکه توان به این رسید اصل موضوع تحقیق می

پس بوجود آوردن هر آرزویری در  .پیدایی وجود برتر هر موجودی و حصول واپسین کمالش زیبایی استاز آنجایی که  .1

مروری از قبیرل زیبایی بیشرتر بره اشود. از سویی دیگر عالم خیال و پرداختن به آن هم جژئی از زیبایی محسوب می

. اگر این خیال و آرزو جنبه حقیقی به خود بگیرد و نمود یابد مفید بودن، سودمند بودن وخیر و نیک بودن ناظر است

هرا سرودمند و از عالم خیال فردی به عالم عینی برسد که تمام افراد بتوانند از آن استفاده نمایند و برای کلیره انسران

فکر باغ ایرانی به عینیت رساندن خیالی از عالم مثال و بهشت برین برای انسران برود باشد زیبایی آن بیشتر می شود. 

که چون به صورت سودمند و مفید برای انسان و طبیعت در دل سرزمینی گرم و خشک نمود پیدا کررد، زیبرایی اش 

 دخو آرزوی نیایرا نسانا پس»  دو چندان شد. مثل باغ هشت بهشت که نام این باغ هم یادآور اصالت این آرزو اسرت.

 می غبا در پس دارد، عرفانی یها ندیشها صفویه عصر در نیایرا هنرمند ننساا. آورد می در تجلی به نیایرا غبا در را

 [24] «.دشو هیدد عرفانی اتتفکر بایست

 تکرار، نظرم، انعکاس، خصوصیات زیبایی بیان شد. داشتن تقارن« . داشتن اعتدال3. داشتن تالیف؛ 2.داشتن نظم؛ 1» .2

و زاده همین نظریات  این تعاریفهر دو شاید  می توان گفت است که در مکتب اصفهان باغ ایرانیو دیگر خصوصیات 
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سازد وجود قدر و توازن اسرت کره بازگشرتی دهد که کثرت را به وحدت مبدل میباشد و در نهایت نشان میتفکرات 

 دوباره به فلسفه دارد و تداعی کننده آن است. 

به شرکل براغ چهرل  و مکتب حاکم باشد. این امر در دوران صفویهرآورده کردن عالم خیال به صور مستکره لذیذ میب .3

شود و یادآور خنکی بهشت باشد. از ستون جلوه کرد که در آن با استفاده از آب و حوض، نسیم بر سطح آب ایجاد می

-تر از خود عمرارت مریده عمارت را در حوض خیلی نزدیکبیننتوان به این مورد اشاره کرد که میدیگر تاثیرات آب 

شود تا از فاصله بازدید کننده تا به عمارت بکاهرد و حرس دعروت کننردگی بیشرتری بررای آن بیند این امر باعث می

 کند.کند که خود لذت حضور در این مکان را بیشتر میایجاد می

که هر جمالی در عالم ادبی جمرال حرق اسرت. انسران برا  با توجه به وحدت و تشکیک زیبایی می توان نتیجه گرفت .4

شود. حصول مراتب باالتر چیزی جز اشتداد در وجرود یرا همران زیبرایی دیدن جمال مصنوع مشتاق جمال صانع می

 یک در حرکت و عمق دادن نشان یانگیزه به آن از تقسیماتی یا تکرار کوچکتر، هایشکل مکتب اصفهاننیست. در 

آب همواره در حال گردش بوده و در جریان است تا جایی که اشاره شد و از سوی دیگر در باغ ایرانی  یبعد دو دنیای

را مری تروان بره حرکرت  هرایاین حرکت رساند.خود را به حوض مجموعه که همان قسمت مرکز باغ ایرانی است می

یرز از او نشرئت گرفتره و بعرد از کره همره چتشبیه نمود از رسیدن عالم موجود )مصنوع( به جمال حق است جمالی 

شکل و پس از گرردش در سرایت و بخشریدن تکرار و تشکیک با استفاده از تقارن و انعکاس  و ناظر در محیطگردش 

 شود.)جمال صانع( منتهی میحس زندگی به عنوان رگ حیاتی مجموعه باز به حوض مرکز 

والمی که خدا و انسان دارند نشان دهنده ایرن موضروع گوید که انسان از هر حیث مثال خداوند است و عمالصدرا می .1

ای خلق است. همانگونه که خداوند دارای عالم غیب و شهادت، خلق و امر و ملک و ملکوت است، انسان را نیز به گونه

« یکونکن ف»کرده که دارای این دو نشئه وجودی باشد؛ یعنی او نیز دو عالم خلق و امر را داشته باشد: عالم امر، عالم 

است؛ عالمی که صور آن بدون نیاز به مواد و مصرالح و بردون آالت و ابرزار و ادوات و بره نحرو ابرداعی و دفعری و نره 

تدریجی و زمانی، محقق می شوند چنین عالمی، اراده همان ایجاد است. از نظر مالصدرا عالم خیال هویت امری دارد. 

م ذهن نیرز عرالم زی را با هر شکلی و خصوصیتی خلق کنیم. پس عالتوانیم در عالم ذهن خود، هر چیبرای مثال، می

خلقت را فعل هنری خداوند و عالم انسان را اثر هنری از سوی دیگر . [24]یعنی هویت امری دارداست. « کن فیکون»

نرری توان گفت زیبایی بوجود آمده بدست خلقت اثری هنری از انسان است که جلوه کننده فعل هداند پس میاو می

ه حرس معنروی در درون و دنراثر هنری است از انسان که جلروه کن مکتب اصفهان باغ ایرانی در خداوند است. اصالت

ها را که تمایل داشته بهشت برین خداوند را جلوه کند و بر روی زمین نمادی از آن تعاریف و بشارت بیرون خود است

 تجلی و تجربه نماید.

ترر شرود. در ایرن کند تا به این امرر نزدیرکو جمال زیبایی است پس هر تالشی میانسان به دنبال رسیدن به شرف  .3

بره دهد، می آفریند و در نهایرت آن را کند، به آن رنگ و نقش میگوید، حس میکند، شعر میراستا انسان خیال می

 سازد تا بتواند بیشتر به شرف و جمال نهایی که همان خداوند است نزدیک شود. میوضوح 

که گفته شد، هر آنچه به اکمل اکمل نزدیکتر باشد، خدا را بیشتر تصویر کرده است و هر چقدر ادراک و شرهود نانچ .5

کنیم، زیبایی قوی باشد به همان اندازه لذّت هم شدید خواهد بود؛ از این رو وقتی مناظر زیبا را از نزدیک مشاهده می

ه همان اندازه لذّت اتمّ و اکمرل خواهرد برود. لرذّت نگراه کرردن بره بریم. هر قدر ادراک شدید باشد، ببیشتر لذّت می

زیبایی از نزدیک و از جای روشن بیشتر از لذّت نگاه کردن به آن از مکان دور است؛ چون ادراک یرک چیرز از مکران 

-رنگآمیختگی همه عناصر و سازگاری میان آنها از سویی و از سوی دگر نقش مهم ویژگی . [1]نزدیک شدیدتر است

های هفت رنگ و مهمتر از همه تناسبات درست و دیگر خصوصیات آن مانند استفاده از نقوش مختلف گیاه، کاشیها 

ویژگی گستردگی باغ ایرانی که نشان دهنده طلب، نشراط، سرخوشری و رهرایی از به همراه  در این مکتبو سنجیده 
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هان است چشم انداز وسیع تری را به بیننده داده قیدهای روزمره است و گسترگی باغی که حاصل  همین مکتب اصف

 نگاه کردن است. ناظر از باعث بیشتر شدن لذت است و مجموع این ترکیب

داند که نشان دهنده تفاوت در مراتب جمال و ادراک است و از مالصدرا عشق موجودات به یکدیگر را دارای مراتب می .8

در سلسرله مراترب  رعایت داند کهاد در وجود یا همان زیبایی نیست میطرفی دیگر او حصول مراتب باالتر چیزی جز اشتد

و چره از منظرر آشرنایی لحظره بره ، که به مراتب حضور ناظر چه از نظر دعوت کنندگی کتب اصفهان یکی از اصول بودهم

هرا در دو طررف در باغ ایرانی با چیدمان درختران و نظرم بخشری آنتا جایی که خورد؛ لحظه با محیط بیشتر به چشم می

کند و با استفاده از کاشت گل و گیاه لطافت فضرا را دوچنردان کررده و در مسیر ورودی جریانی به سوی کوشک ایجاد می

 ترین قسمت باغ میشود.نهایت باعث ایجاد حس امنیت و اشتیاق به سرمنزل اصلی او )کوشک( در قسمت مرکزی و مرتفع

 است. باز درخور تاملکه این تشابه مفهومی، 

شود، در حقیقت سرایه و تصرویرهایی هسرتند از یافت می 3هر نیرو، کمال و منظره و زیبایی که در این جهان فرودین .9

اند، بعرد از آن کره از هرر گونره اند و به صورت جِرم درآمدهاست. این امور تنزّل یافته و متکثّر شده 5آنچه در جهان فرازین

انسان با استفاده از هرر هنرری در پری رسریدن بره  .غبار، زنگار و تاریکی عاری بودندنقص، عیب، بری و پاک، و از هرگونه 

جهانی دیگر است که می تواند خود را به شکل موسیقی، نقاشی، شعر، رقص، سینما و تئاتر، پیکرره تراشری و یرا در جرامع 

 ترین حالت عینی آن که همان معماری است درآورد.
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 ش.1313 اشراقی، تهران، نورصادقی، حسین ایران، به اوژن سفرنامه اوژن، [ فالندن،12]

 ش. 1383 سمت، تهران، اسالمی، دوره در ایران معماری هنر تاریخ محمدیوسف، کیانی، [13]

 ش. 1351اسالمی،  پژوهشهای بنیاد مشهد، (،4 و 3 مقدم )جلد سروقد ابوالحسن ایران، آثار آندره، [ گدار،14]

 ش. 1381 هنر، دانشگاه تهران، (،1مساجد)جلد المللی بین همایش دومین مقاالت [ مجموعه11]

 نشرر و ترجمره ترألیف، مؤسسه ی،رکن عباس فنی ویرایش ایرانی، هنر برای ای فلسفه درآمد پیش محمود، [ خاتمی،13]

 ش. 1391تهران،  متین، هنری آثار

                                                 
 .عالم طبیعت و اجسام و جسمانیات و زمان و زمانیات را عالم ناسوت می نامند و عالم ملک و شهادت هم گویندفرودین )ناسوت(:  .1

 . طبیعت الهیت، مقابل ناسوت، جهان بود، عالم معنوی، عالم غیب، عالم امر، عالم خدایفرازین )الهوت(:  .2
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 و واژگران شرهری، فضراهای و عناصرر زبانشناسی شهرسازی در اصفهان مکتب سیدمحسن، حبیبی، و زهرا [ اهری،15] 

 ش. 1381،اصفهان هنر، دانشگاه دستوری قواعد

 ش. 1381 کشور، هایشهرداری سازمان انتشارات ران،ته شهری، مبلمان طراحی در یافتهاییره سیدرضا، مرتضایی، [18]

 ش.1353 سروش، تهران، حکیم، مسجد معماری محمود، ماهرالنقش، [19]

 ش.  1353 فرهنگیان، انتشارات تهران، افشار، صدری غالمحسین ترجمه ایران، معماری آرتور، پوپ، [21]

 .ش1388 ییز. تابستان و پا4و  3شماره  سال پنجم یفرهنگ یراثدانش مرمت و م یدو فلصنامه تخصص [21]

 ش.1385تهران: همشهری،  .باغ ایرانی .حیدری، فاطمه، وهما ایرانی بهبهانی [22]

مکتبره  ،قرم ،3جلرد ،الحکمته المتعالیه فی االسرفار العقلیره االربعه ،یرازیالش میمحمد بن ابراه نیصدرالد مالصدرا،[ 23]

 ش.1338 المصطفوی

 .ش1392، رانسایت مرجع معما، نیایرغ ابارا و فلسفه هنرمالصدحمیده،  دی،مردانی مهرآبا[ 24]


