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Introduction Wherever there is beauty, there is love as well. In philosophical interpretation, 
love is the tendency to what man lacks, which is called “perfection”. Man’s soul is always 
trying to bring him to perfection, and beauty is an appeal for reaching perfection. Whatever 
apparently exists, is manifestation and blessing of holy God’s nature. Man, the vicegerent of 
God, has descended to this material world for a short time to fulfill his spiritual origin with 
his knowledge and authority. The aim of this study was to explain the concept of beauty from 
Islamic cosmological point of view to evaluate the works of architecture and urban planning.
Conclusion The beauty is derived from the perception of the real beings perceived in the 
material world as the material forms by the five senses, in the sensible world with the conceptual 
attributes of the intellect and in the world of hereafter by the heart (soul), in terms of the power, 
the appearance of the existence, and the capacity of the audience. The most comprehensive 
description of the intrinsic tendencies of man toward absolute perfection and unique being has 
been expressed in the Holy Quran by presenting 100 good adjectives and names of God. Any 
work that has these adjectives is more complete, so it is more beautiful. Man, as the vicegerent of 
God on earth, in his works, including the works of architecture and urbanism, must bring these 
adjectives and names to manifestation, and the more these adjectives and names be manifested 
in his work, the more beautiful the work of architecture and urbanism, and this indicator is a 
measure of distinction and a comparison of beauties.
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  چکيده
جا "جمال" و "زیبایی" باشد، عشق هم هست. به تعبیر فلسفی عشق   هر مقدمه:

کشاند  میل و کششی است که انسان را به سوی چیزی که کمبود داشته باشد، می
خواهد همواره خود را کامل کند  کنند. روح انسان می و از آن به "کمال" تعبیر می

ای برای رسیدن به کمال است. هر آنچه به ظاهر دارای هستی  ذبهو زیبایی جا
هللا، به عالم طبیعت هبوط نموده،  انسان خلیفهو  است تجلیات ذات الهی است

هدف تا با آگاهی و اختیار خود، عاشقانه به مبدا روحانی خویش سیر نماید. 
نظور ارزیابی م بینی اسالمی به تبیین مفهوم زیبایی از منظر جهانپژوهش حاضر 

  آثار معماری و شهرسازی بود.
از ادراک موجوداتی حقیقی است، که در عالم ماده با  منبعثزیبایی  گیری: نتیجه
گانه، در عالم معقول با صفات مفهومی  وسیله حواس پنج های مادی به صورت
وسیله دل (روح)، به نسبت قوه، ظهور وجود و  وسیله عقل و در عالم ملکوت به به
های ذاتی انسان  ترین توصیف از گرایش شود. جامع یت مخاطبین ادراک میظرف

به سوی کمال مطلق و معبود یکتا در قرآن مجید با ارایه یکصد صفت حسن از 
صفات و اسمای حضرت حق بیان شده است. هر اثری که این صفات را بیشتر 

عنوان خلیفه  بهتری دارد، بنابراین زیباتر است. انسان  داشته باشد، وجود کامل
خداوند در زمین، در خلق آثار خود، که آثار معماری و شهرسازی نیز از آن جمله 
هستند بایستی این صفات و اسما را به ظهور و تجلی برساند و هر چه این صفات 
و اسما بیشتر در اثر او متجلی باشد، آن اثر معماری و شهرسازی زیباتر است و 

  ها است. یاس زیباییاین شاخص، معیار تمییز و ق
  یباسازیز  اصول ،یشهر اسالم ،یاسالم یشناس ییبایز ،ییبایز ها: کلیدواژه

  
  ۲۴/۰۳/۹۷ تاريخ دريافت:
  ۰۱/۰۶/۹۷ تاريخ پذيرش:

  ramin_khorsand@arch.iust.ac.irنويسنده مسئول: *
  

 مقدمه
های زیباشناختی است،  انسان در برخورد با جهان خارج تابع ارزش

دنبال آن موجب  ه آنچه موجب تحریک انسان شده و بهطوری ک به
شود، همان زیباشناختی است.  توجه او به عالم و موضوعات آن می

بیند یا حس  انسان هیچ شیء و هیچ چیز را بدون زیباشناختی نمی
. مساله [1]آفرینی است دنبال زیبایی و زیبایی کند و همواره به نمی

مفهوم زیبایی و زیباشناختنی  مطرح در این باب این است که چرا
بسا  های مختلف متفاوت است و چه بین افراد، جوامع و فرهنگ

موضوع یا چیزی در یک دیدگاه زیبا باشد و همان زیبا در دیدگاهی 

  دیگر حتی زشت بنماید.
شناسی بسیاری از  شناسی و هستی ریشه این اختالفات در شناخت
های  جوامع و فرهنگها است. اینکه  مکاتب، جوامع و فرهنگ

کنند، چگونه آن را  مختلف، هستی و انسان را چگونه تعریف می
کنند، منشا این اختالف است، زیرا هر کدام  شناسند و درک می می

کنند، بر  ها مفهومی خاص از هستی و انسان ارایه می از این معرفت
  پردازند. این مبنا زیبایی را تعریف و براساس آن به قضاوت می

هایی که انسان با آن برخورد دارد و برای درک آن  ترین عرصه هماز م
کند، عرصه معماری و  های زیباشناختی را جستجو می ارزش

شهرسازی است. معماری و شهرسازی به تعریف محیط رفتاری 
پردازند، بنابراین باید دید چه محیطی را برای چه  برای انسان می

تعریفی از انسان، تبیین  انسانی، منظور از چه انسانی یعنی چه
توان آثار معماری و شهرسازی را به  کنند و از این رهگذار می می

  لحاظ زیبایی ارزیابی نمود.
هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم زیبایی حقیقی، از منظر آنچه 

اسالمی است، یعنی سیر به کمال، مفاهیم، اصول و در   رسالت شهر
دهی به شهر و زیباساختن  حد اختصار ابزار مدنظر در امر شکل

  عناصر آن بود که با روش استدالل منطقی صورت پذیرفت.
  

  شناسی از منظر اسالمی هستی
 کلی بندی طبقه یک در که دارد متعددی عوالم اسالمی منظر از هستی

  .[2] )۱ (شکل شود می بندی طبقه وجودی ساحت چهار یا عالم چهار به
یل است. مقصد تکاملی آن شود و غیرقابل تبدیل و تحو محقق می

  تا اعلی علیین و مشاهده وجه الهی است.
عالم ملک، که عالم نفوس گیاهی و حیوانی انسان نیز هست، 
عالمی ناقص است، یعنی اجزا و عناصر آن در تغییر و تحوالت خود 

  کامًال به یکدیگر وابسته هستند و این وابستگی امری جبری است.
حکمای اسالمی در تناظر مراتب وجود به تصریح روایات و نظریات 

و عوالم چهارگانه هستی انسان موجودی مرکب شامل تمام عوالم 
تواند سیر نزولی،  وجود، غیر از ذات الهی است و بر این مبنا می

  هبوط یا صعودی و عروج داشته باشد.
عالم الهوت جایگاه ذات الهی است، اسما و صفات خداوند که ثابت 

، تحویل و مقام توحید و یگانگی است، جایگاه و غیرقابل تبدیل
 سرچشمه وجود و فیض برای ممکن الوجودها ،منبع، الوجود واجب

  .است) یعنی سایر مراتب وجود(
عالم جبروت، عالم معقول است، موجودات تام مانند نفس 
فرشتگان، مجردات ذهنی و نفس عقالنی انسان در این جایگاه و 

کوت، عالمی مکتفی است، مبدا آن از مرتبه قرار دارد. عالم مل
گردد، نفس روحانی انسان در  خداوند است و به سوی او نیز باز می

این جایگاه قرار دارد. یعنی استعدادهای تکاملی آن از درون خود 
  .های حقیقی، اختیار نیات و اعمال خیر انسان، مبتنی بر آگاهی

  

  
  ان (نگارندگان)عوالم وجود، مراتب نزول و صعود انس )۱ شکل

  

 عوالم چهارگانه هستی

 عالم ناسوت

 عالم ملکوت

 عالم جبروت

 عالم الهوت

 (موجودات مکتفی) عالم امر و مالئکه

 عالم عقول مجرده (موجودات تام)

 عالم ذات الهی (مخصوص خداوند)

 (موجودات ناقص) عالم ُملک یا عالم ماده
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ها مبتنی بر مشیت  تحوالت درونی و بیرونی موجودات و انسان
  الهی

کردن  تمامی موجودات و از جمله انسان در حال تحول، حرکت و طی
فرآیندی هستند، اما باید دید آیا این حرکت و تحول در یک نظام 

  تصادفی، بدون جهت و غایت است یا خیر؟
ت درونی و بیرونی موجودات ذیل مشیت الهی است که کلیه تحوال

گیری  شود. مشیت الهی از طریق قضا و قدر، جهت آن تعریف می
کند. قضای الهی که امری جبری است،  تکاملی هستی را تبیین می

های هر کدام از  کننده حقایق عالم وجود، استعدادها و قوت تعیین
مان موجودات است و بنابراین این امر پیشینی است. قدر الهی، ه

شده و مبتنی  جزا و پاداش الهی، مرتبط با نیات، موجودیت محقق
بر اصل عدالت و رحمت خداوند است، که این نیز امری جبری و 
پسینی است. در این میان موجودات ملکی و ناقص، موجودات 

گیاهی و حیوانی یا جمادی در مقابل مجموع عوامل زمانی و 
ول تکوینی، درونی و غایی خود مکانی، جبرا و بدون اختیار، سیر تح

پیمایند. تحوالت آنها از خاک است تا  را مبتنی بر مقدرات الهی می
  ).٢حیوان (شکل 

لم هستی است به غیر ااما انسان که موجودی مختار و مرکب از عو
صورت ارادی و اختیاری  از مقام ذات، سیر تحول خود را به

معین که بر مبنای پیماید و با وجود عوامل زمانی و مکانی  می
تواند سیر تحول بیرونی و تکاملی  اند، می قضای الهی شکل گرفته

یعنی انسان باید عاَلم، حقایق و روابط حاکم بر آن  .[3]داشته باشد
را بشناسد، حال مختار و آزاد است که بر مبنای شناخت خود در 
جهت مثبت یا منفی عمل کند و در نهایت بر مبنای قدر الهی 

نیات، آثار و اعمال خویش است. خلق اثر هنری، معماری،  مسئول
  .)٣(شکل  نیز تابع همین قاعده است آفرینی شهرسازی و زیبایی

  

  
  هویت بالقوه و بالفعل انسان در ذیل مشیت الهی (نگارندگان) )۲ شکل

  

 
  ان)مراحل آزادی و جبر هنرمندان، شهرسازان و معماران از دیدگاه اسالم (نگارندگ) ۳ شکل

  
شناسی و  شناسی از بعد معرفت بررسی تطبیقی انواع مکاتب انسان

  شناسی آنها ماحصل زیبایی
نکته قابل تامل و بحثی که از دیرباز مورد مناقشه و طرح بوده و 

ممکن  و معرفت شناخت اصالً  آیا این است که امروز نیز هست،
شود  شود جهان را شناخت؟ انسان را شناخت؟ آیا می است؟ آیا می

همواره با عنوان "امکان شناخت" ها،  هستی را شناخت؟ این پرسش
 و از اساس منکرند برخی مورد سئوال اندیشمندان بوده است.

گویند شناخت برای بشر غیرممکن است، یعنی یک شناخت  می
، "ال قابل اعتماد و اطمینان برای بشر یک امر ناممکن است

. در [4]وشت محتوم بشر استگری" سرن دانم گری"، یعنی "نمی ادری
طول تاریخ فلسفه، شبهات و سئواالت بسیاری در این زمینه مطرح 

گونه که بیان شد بعضی افراد در امکان شناخت و  بوده است و همان
ترین دقت و تاملی  معرفت تردید نمودند یا منکر شدند، ولی با کم

 توان گفت شک مطلق محال و غیرقابل تحقق است. زیرا کسی می
که ادعای شک مطلق دارد، در شک خود شک ندارد و اگر به علم 

بودن آنها توجه شود، به امور یقینی و غیرقابل  حضوری و سر یقینی
تردید فراوانی که هم وجود دارند و هم وجودشان عین واقع است، 

اذعان خواهد شد و اصوال استدالل بر عدم یقین، خود، متضمن علم 
که مقدمات استدالل، شکل آن و قاعده های فراوان است  و یقین

  .[5]اجتماع نقیضین از جمله این علوم است
شناخت، ابزار شناخت، حاصل معرفتی و   حال در زمینه امکان به هر

شناسی آن، چهار دیدگاه غالب وجود دارد که مقایسه  حاصل زیبایی
و تطبیق آنها فهم خوبی از امکان شناخت، چگونگی شناخت و 

  گذارد: تیار میمعرفت در اخ
این گروه هیچ ابزار قابل اعتمادی برای شناخت قایل  گرایان: ) شک١

پذیر نیست و بنابراین  نیستند و اعتقاد دارند شناخت حقیقی امکان
  برای زیبایی و زشتی معیاری ندارند.

گرایان قابل  این تفکر در دو گروه فردگرایان و جمعگرایان:  ) نسبی٢
  اند: تفکیک

های فردی را در جهت  ابزارها و شیوه فردگرایان رایان:الف) فردگ
شناسی آنها حقیقت فردی است،  پذیرند، حاصل معرفت شناخت می

شناسی آنها معیارهای فردی زیبایی و زشتی  بنابراین حاصل زیبایی
 دانند. است و آن را قائم به شرایط فردی می

قد هستند. به جبر تاریخی، اجتماعی و نژادی معتگرایان:  ب) جمع

 نیات و اعمال اختیاری انسان
(تعامل انسان با مجموع عوامل و شرایط 

 محیطی)

 (قضاء الهي)
 وجود استمبتنی بر حقایق عالم 

 (پیشینی و جبری است)

 بداء الهی (مشیت الهی) مقام ذات الهی

 هویت انسان در هر لحظه
های بالقوه و بالفعل و (مجموع هویت
 .)استپذیر او تربیت

 (قدر الهي)
مبتنی بر اصل عدالت و رحمت است (امری 

 پسینی و جبری است)

 فطرت انسانی
(استعدادهای مرکب، بالقوه، نوعی، جبری و 

 غیرقابل تبدیل و تحویل انسان)

 ماهیت انسان
شده، متغیر، سیال، بالفعل (موجودیت محقق

 پذیر انسان)و تربیت

 جبر اولیه
 زوم شناخت قوانین حاکم بر هستی)ل(

 عهد هنرمند، شهرساز، معمار)(ت

 آزادی در نیت و عمل
 های خلق اثر)ها و شیوه(آزادی در ایده

 (آزادی هنرمند، شهرساز، معمار)

 جبر ثانویه
حاکمیت قوانین الهی بر اعمال و آثار ما 

 شهرساز، معمار) (مسئولیت هنرمند،
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های شناخت را وابسته به دوره تاریخی، شرایط  بنابراین ابزار و شیوه
دانند و بالتبع زیبایی و  طبقاتی و اجتماعی افراد و شرایط نژادی می

های تاریخی، محدود به شرایط  زشتی را وابسته به شرایط دوران
های اجتماعی و وابسته به  اقتصادی و القایات فرهنگی و سنت

 کنند. نژادی افراد تعریف می شرایط
در این دیدگاه دو گروه متفکران غیراسالمی و  گرایان حصری: ) مبنا٣

  متفکران اسالمی قابل تمایز هستند:
  متفکران غیراسالمی شامل موارد زیر هستند:

 این تفکر نیز در دو گروه زیر قابل تمایز هستند: گرایان: حس
گانه و تجربه بیرونی  اس پنجاین افراد حوگرایان بیرونی:  الف) حس

عنوان ابزار و شیوه شناخت قبول دارند، حاصل معرفتی آنها  را به
شناسی ایشان  محسوسات و علوم تجربی بوده و حاصل زیبایی

 های محسوس است. زیبایی
گانه و احساسات  حواس پنج گرایان بیرونی و درونی: ب) حس
دارند، حاصل معرفتی عنوان ابزار و شیوه شناخت قبول  درونی را به

های نفسانی است. بنابراین  آنها محسوسات، علوم تجربی و پدیده
 شناسند. کنند و می های محسوس و درونی را درک می زیبایی

دانند پس حاصل  عقل را ابزار شناخت میگرایان:  ) عقل٣
های اولیه عقلی را  شناسی آنها علوم عقلی است و زیبایی معرفت
  شناسند. می

  ن اسالمی شامل زیر هستند:متفکرا
دانند،  عنوان ابزار شناخت می حواس و عقل را به این افراد مشائین:

تجربی و  - شناسی آنها علوم بدیهی و نظری حسی حاصل معرفت
های  شناسی ایشان ادراک زیبایی عقلی بوده و حاصل زیبایی

 محسوس و معقول است.
خت را شهود قلبی این افراد ابزار و شیوه شنا اشراقیون و عرفا:

دانند، حاصل معرفتی آنها معرفت حضوری به واقعیات است،  می
 کنند. های ملکوتی را درک می بنابراین زیبایی

  گرایان جامع و مانع اسالمی ) مبنا٤
بین مکاتب ذکرشده، مکتب چهارم مبناگرایان جامع و مانع 

 اسالمی یا همان حکمت متعالیه صدرایی است. این مکتب، مکاتب
قبلی به معنای مطلق بودنشان و اینکه هر کدام خود تنها راه 

کند.  نماید و در عین حال همه را جمع می شناخت است را رد می
های اولیه حضوری، حواس، عقل و شهود مبتنی  این مکتب معرفت

ابزار و شیوه شناخت  توأمانبر داوری وحی و کالم معصوم را 
اسی آنها علوم حصولی و شن جهت حاصل معرفت داند و بدین می

شناسی ایشان، ادراک ذهنی  علوم حضوری است و حاصل زیبایی
های ملکوتی و  های حسی و عقلی، ادراک شهودی زیبایی زیبایی

  ).۱(جدول  [6]مراتب برتر وجود است
 و دارد عمقی سیری است، مند مرتبه ای مساله شناخت تفاسیر، این با
 مراتب سلسله معرفت این که رسید یقین به توان می ای مرتبه هر در

 های شیوه و ابزار اما است پذیر امکان شناخت بنابراین است. یقینی
 در ها شیوه و ابزار همه بلکه نیست، یگانه آنها معرفتی حاصل و آن

 از و آن برتر عمق به هستی سطح از را انسان توانند می یکدیگر طول

  برسانند. او حیرو و عقلی ابعاد به انسان وجود مادی ابعاد
نکته حایز اهمیت در شناخت اثری است که این معرفت بر انسان و 

گذارد. پیش از این بیان شد وجود انسان دائما در  خالقیت او می
ای با عنوان "اتحاد علم و  حال تحول است، این تحول، اساس نظریه

عالم و معلوم" است که از دستاوردهای بدیع حکمت صدرایی 
در حال  دائماً دارد ماهیت وجود انسان  نظریه بیان می باشد، این می

تحول است و شکل آن متناسب با محتوای نظری آن تغییر 
. طیق این نظر شناخت یک فرآیند دینامیک است که طی [7]کند می

یابد. به همین  آن وجود انسان به سوی موضوع شناخت تحول می
رد، زیرا ممکن جهت هر چیزی در رابطه با انسان ارزش شناخت ندا

بکاهد. طبق این نظریه و مفاهیمی که در باب   است وجود او را فرو
مراتب هستی بیان شد، هستی مشتمل بر مراتبی است از عالم 

گیری شناخت انسان باید به  ماده تا عوالم برتر و بنابراین جهت
سمت عوالم باالتر باشد تا او را برتر آورد. بر این مبنا تاثیری که 

دین صورت قابل تبیین است گذارد ب بر خالقیت انسان می شناخت
  ).٤(شکل 

  
  (نگارندگان)شناسی آنها  شناسی و ماحصل زیبایی شناسی از بعد معرفت بررسی تطبیقی انواع مکاتب انسان )۱ جدول

  حاصل زیباشناسی  حاصل معرفتی شناخت  ابزار و شیوه شناخت  شناسی مکاتب از بعد شناخت
  گرایان شک
  باستان سوفسطائیان عصر

  (الادریون)
های قابل  عدم وجود ابزارها و شیوه

  اعتماد
  (تصادف و اتفاق)

های  عدم امکان شناخت حقیقت وجود یا راه
  معیاری زیبایی و زشتی بی  آن

  عصر جدید
  گرایان نسبی

  زیبایی و زشتی فردیی هامعیار  فردیحقیقت   فردیهای  شیوه وابزارها   فردگرایان

گرایان جمع

در هر دوره تاریخی وابسته به آن   گرایان تاریخ
  های تاریخی زیبایی و زشتی وابسته به شرایط دوران  حقیقت تابعی از دوران های تاریخی  دوره

وابسته به شرایط طبقاتی و اجتماعی   گرایان جامعه
  افراد

حقیقت تابعی از شرایط فرهنگی و اقتصادی 
  اجتماعی افرادو 

محدود به شرایط اقتصادی و القائات  زیبایی و زشتی
  های اجتماعی فرهنگی و سنت

  زیبایی و زشتی وابسته به شرایط نژادی افراد  حقیقت ومعرفت تابعی از  شرایط نژادی  وابسته به شرایط نژادی  نژادگرایان
  گرایان حصریمبنا

گرایان حس
  محسوسهای  زیبایی  لوم تجربیمحسوسات و ع  گانه و تجربه بیرونی حواس پنج  گرایان بیرونی حس

 گانه+احساسات درونی حواس پنج  گرایان بیرونی و درونی حس
  )تجربه بیرونی و درونی(

های  محسوسات و علوم تجربی و پدیده
  درونی محسوس وهای  زیبایی  نفسانی

  های اولیه عقلی زیبایی  علوم عقلی  )فطری تحلیل معقوالت(عقل   گرایان دکارتی عقل
  های محسوس و معقول ادراک زیبایی  تجربی و عقلی-علوم بدیهی و نظری حسی)حس و استنتاج عقلی( اس+عقلحو  مشائین

احاطه اشراقی نفس از (شهود قلبی   اشراقیون و عرفا
  های ملكوتی ادراک زیبایی  معرفت حضوری به واقعیات  )طریق تزكیه درون

  جامع و مانع اسالمیمبناگرایان 

  حكمت متعالیه صدرایی
های اولیه حضوری  معرفت

(فطری)+حواس+عقل+شهود مبتنی 
  بر داوری وحی و کالم معصوم

عقلی)  - (حسی و تجربی حصولی علوم
د درونی به حاالت و(شهحضوری علوم+

  كاشفه وحی)منفسانی+الهام+

های حسی و عقلی+ادراک شهودی  ادراک ذهنی زیبایی
  های ملكوتی و مراتب برتر وجود زیبایی
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  مراتب، ابزار شناخت و خالقیت (نگارندگان) )۴ شکل

  
های  جهان اول یا عالم هستی پیش از انسان در یک طیف از الیه

های ظاهری و سطحی هستی،  عمیق و باطنی هستی تا الیه
  دهند. مراتب وجود را شکل می سلسله
شوند، بر  های عمیق و باطنی توسط درک شهودی ادراک می الیه

جهان دوم یعنی انسان در عالم هستی  مبنای عقل و تخیل در
های  شوند و نتیجه آن که از طریق خالقیت و طراحی الیه تحلیل می

عمیق و باطنی در جهان سوم یعنی عالم هستی پس از انسان نمود 
  یابند. می
های ظاهری و سطحی هستی توسط درک حسی ادراک  الیه
ه نمود شوند و نتیج شوند، بر مبنای عقل و تخیل تحلیل می می
  های ظاهری و سطحی هستی در جهان سوم خواهد بود. الیه
های بشری از تجلی  مراتب آفریده ترتیب طیفی از سلسله بدین
های ظاهری و سطحی  های عمیق و باطنی هستی تا نمود الیه الیه

  آید. هستی در جهان سوم به وجود می
اخت حال هرکس به اقتضای ابزار ادراکی که انتخاب نموده، به شن

مراتب  ای از سلسله زند و بر مبنای آن شناخت، به مرتبه دست می
یابد و همان برای او واجد معنا  های بشری دست می آفریده
شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و  شود. زیبایی و زیبایی می

  کند. مراتب تبعیت می از همین سلسله
  

و ماحصل  شناسی اسالمی و تبیین ساحات انفسی انسان انسان
  شناسی آنها زیبایی
شناسی، شناخت حقیقت و واقعیت انسان در مفهومی  انسان

  های متعدد  ها و معرفت گسترده و عام است که از طریق دانش
هایی که مورد نظر دارند، صورت  ها و غایت و متنوع با روش

  پذیرد. در این تعریف دو قید حقیقت و واقعیت ناظر به  می
شناسی ناظر به  شناسی است. انسان ام در انسانتفکیک میان دو مق

  نماید،  گونه که باید باشد ترسیم می حقیقت انسان، انسان را آن
  گونه که  شناسی ناظر به واقعیت انسان، انسان را آن اما انسان

رغم وحدتشان در  های مختلف علی کند. دانش هست تصور می
ت با یکدیگر متعلق، یعنی انسان، از حیث روش، رویکرد و غای

اند، این مطلب از سویی حاکی از پیچیدگی و تودرتویی  متفاوت

  .[8]موضوع است
ها و مکاتبی که به شناخت و تعریف انسان  بین تمامی نگاه

دهند،  پردازند تعریفی که اسالم و حکمت متعالیه ارایه می می
های وجود او است. در دیدگاه  تعریفی کامل از انسان و ساحت

الیه، انسان یک نوع یا گونه خاص از حیوانات یا حتی حکمت متع
  توان  ترین تجلی الهی است، که می جانداران نیست، بلکه کامل

در حکمت متعالیه  .[9]خداجو تعریف کرد  ، زندهحی متألهآن را 
انسان خود شکل  .[10]صدرایی، انسان نوع نیست، بلکه انواع است

تجلیات الهی همه سطوح کند. از آنجایی که  خود را تعیین می
اش را در هستی  گیرد، انسان خود باید مرتبه هستی را در بر می
ترین  تواند براساس حرکت جوهری از پست تعیین کند. او می

مراحل وجود تا باالترین مرحله را جایگاه خود بداند و ذات خود را 
به آن مرتبه تبدیل کند. این شکل حرکت در حکمت متعالیه 

    فار أربعه توسط صدرالمتألهین توضیح داده شدهصورت اس به
است. برای یک چنین سیری قاعدتًا انسان متناظر با مراتب هستی 

  های گوناگونی برخوردار باشد. از دیدگاه اسالم  باید از ساحت
  بعدی  ، انسان یک(ع)و به تصریح کالم حضرت امیرالمؤمنین علی

  چهار نفس یا ساحتی نیست، بلکه موجودی متشکل از  و یک
در  !اى کميل"فرماید  می (ع)ساحت است. حضرت امیرالمؤمنین

نفس نامى نباتى، نفس حسى حيوانى،  آدمى چهار نفس است:
نفس ناطقه قدسى و نفس کلى الهى و هر يک از اين چهار را پنج 

گانه  نفس نامى نباتى، داراى قواى پنج .قوه و دو خاصيت است
دافعه و مربّيه و دو خاصيت آن  است: ماسکه، جاذبه، هاضمه،

خاصيت افزايش و کاهش است. اين نفس از کبد برانگيخته 
حسی ترين چيزها به نفس حيوانى است. اما نفس  شود و شبيه یم

بويايى، چشايى و  حيوانى را پنج قوه است: شنوايى، بينايى،
ترين  غضب است و شبيه بساوايى و آن را نيز دو خاصيت رضا و

اما نفس ناطقه قدسى، . فس درندگان و وحوش استچيزها به ن
براى آن پنج قوه است: فکر، ذکر، علم، حلم و هشيارى. اين نفس 

ترين چيزها به نفس فرشتگان  و شبيه شود نمیاز چيزى منبعث 
اما نفس کلى الهى ت. است و نزاهت و حکمت دو خاصيت آن اس
ختى، عزت نعمت در س داراى اين پنج قوه است: هستى در نيستى،

عالم جهان دوم انسان در 
جهان اول عالم هستی پیش  هستی

جهان سوم عالم هستی پس  از انسان
 از انسان

های سلسله مراتب آفریده
 بشری

 تعقل درک شهودی

 تخیل درک حسی

های عمیق و باطنی الیه
 هستی

های ظاهری و الیه
 سطحی هستی
 سلسله مراتب وجود

های ظاهری و نمود الیه
 سطحی هستی

 

های عمیق و تجلی الیه
 باطنی

 

 شناخت و آگاهی
 خالقیت و طراحی
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در خوارى، فقر در حالت غنا و صبر در بال و دو خاصيت آن حلم و 
اين نفس پروردگار عالم است و به او نيز باز  امبد. کرم است

فرمايد: از روح خود در آدم دميدم و  یگردد. خداوند در قرآن م یم
نيز اين آيه شريفه، دليل عود و بازگشت نفس کلى الهى به حضرت 

به ! فرمايد: اى نفس مطمئن خشنود و پسنديده یحق است که م
بازگرد. و عقل در ميان همه قرار گرفته است تا  سوى پروردگار خود

هر کس از خوب و بدى سخن گويد، آن را به ترازوى عقل 
  ).۲(جدول  [11]د"بسنج

  
 ان)(نگارندگ (ع)چهار ساحت نفسی انسان سرچشمه، قوا و خواص آن از دیدگاه حضرت علی )۲جدول 

  خواص دوگانه نفوس انسان  گانه نفوس انسان قوای پنج  سرچشمه نفس  نفوس انسان

نگهدارنده و  دهنده پرورش کننده دفع  کننده هضمکننده جذب  کبد  نفس نامی نباتی
  کننده کنترل

کم و زیادشدن، رشد (تحریک در مقابل اتفاقات 
  محیطی)

خشنودی و ناراحتی نفس (تحریک در مقابل   کردن لمس  چشیدن  بوییدن  دیدن  شنیدن  قلب نفس حسی حیوانی
  اتفاقات محیطی)

  خرد

  نفس ناطقه قدسی
از چیزی سرچشمه 
نگرفته (شبیه نفس 

  فرشتگان است)

فکر 
  (تدبیر)

ذکر 
  (یادآوری)

علم 
  (دانایی)

حلم 
  (بردباری)

تنبه (بیداری و 
  پندپذیری)

ها،  ها، بدی حکمت و نزاهت (داوری، درک خوبی
  ها و گرایش به خوبی و زیبایی) زشتیها،   زیبایی

مبدا آن از خداوند است و  نفس کلی الهی
تنعم در   بقا در فنا  گردد به او نیز باز می

  سختی
عزت در 
رضایت و تسلیم (رضایت از هستی خود و جهان و   صبر در بال  غنا در فقر  ذلت

  تسلیم در برابر قوانین هستی)

  
فس اول یعنی نامی نباتی و از میان این چهار الیه و نفس دو ن

حسی حیوانی بالفعل و نفوس ناطقه قدسی و کلی الهی بالقوه 
شوند، این دو  هستند و به اراده و اختیار خود انسان بالفعل می

نفس گویای حقیقت وجودی انسان و تفاوت او با سایر موجودات و 
دلیل کسب مقام خلیفه الهی است. سیر از اولین الیه به چهارمین 

یه سیر کمال است (سیر به سوی انسان کامل یا همان ال
شدن). انسان به کمک عقل و خرد خویش باید نفس ناطقه  هللا خلیفه

قدسی و کلی الهی را از زندان نفس نباتی و حیوانی آزاد کند تا به 
  مقام کمال برسد.

  بنابراین از آنجا که انسان چهار نفس دارد بر این مبنا چهار نگاه
  ای که  شناسی دارد و به مرتبه ه زیبایی و حاصل زیباییو گرایش ب

از یک الیه به الیه دیگر صعود کند، مالک زیبایی و نگاه او به 
شناسانه او عوض خواهد  زیبایی تغییر خواهد نمود و گرایش زیبایی

  شد.
برای نفس گیاهی ادراک حیات فیزیکی، مکانیکی و زیستی زیبا 

برد. برای نفس حیوانی ادراکاتی که  است و از حیات و رشد لذت می
های  شود زیبا است و از لذت گانه حاصل می از طریق حواس پنج
شود. اما نفس عاقله یا ناطقه قدسی ادراک از  غریزی مسرور می

داند و از فهم و درک حقایق هستی و  طریق تفکر و تعقل را زیبا می
خره نفس برد. باال کند لذت می می متبادرهر آنچه این فهم را 

شناسد و  روحانی یا کلی الهی ادراک از طریق جان و روح را زیبا می
های برتر، که  و انبساط ناشی از ارتباط با وجود صیرورت جوهریاز 

  برد. برترآمدن وجود را در پی دارد لذت می
  

  انواع زیبایی
جا مطرح شد و نتایج  با عنایت به مطالب و مفاهیمی که تا بدین

شناسی از بعد  ی تطبیقی انواع مکاتب انسانحاصل از بررس
شناسی آنها، دیدگاه جامع و مانع  شناسی و ماحصل زیبایی معرفت

حکمت متعالیه صدرایی و نیز تعریف و تبیینی که از ابعاد وجودی 
توان  شناسی اسالمی صورت گرفت می انسان در راستای انسان

که هر کدام برآمده  بندی نمود ها را در چهار نوع و گروه دسته زیبایی
ابعاد وجودی انسان است (جدول  از یک شیوه و ابزار معرفت و یکی

٣.(  
بعدی و یگانه نبوده و بر  ها در سطح هستی یک بنابراین زیبایی

های  حسب مراتب وجود از سطح به عمق، انواع دارد و از زیبایی

ی ها های ملکوتی و تا زیبایی های معقول و زیبایی مادی تا زیبایی
برتر، سیری از ظاهر به باطن و از مادی تا معنوی و روحی را 

  تواند شامل شود. می
  

  انواع زیبایی (نگارندگان)) ۳جدول 
  انواع زیبایی
  گانه با شیوه آزمایش و تجربه مستقیم قابل درک با حواس پنج  محسوس
  درک با قوه خیال و شیوه تخیل قابل  خیالی
  به شیوه فلسفی و منطقیدرک به کمک عقل و  قابل  معقول
درک به کمک قلب و دل با شیوه سیر و سلوک و تزکیه نفس قابل  ملکوتی

  
  خواهی و زیبایی رابطه کمال

  تالش و کوشش هر موجود زنده، برای تغییردادن حالت موجود
  خواه آن حرکت، همراه ،و رسیدن به موقعیت بهتر و برتر است

همه . [12]باشد زی و غیرارادیو خواه غریبا ادراک، شعور و اراده 
ذرات و موجودات عالم هستی به سوی کمال در حرکت هستند و 

خواهی را  کمال عالمه طباطباییکنند.  مسیر امر الهی را طی می
داند بلکه آن را تکوین تمام اشیا  تنها ذاتی انسان می نه
انگیزه و شوقی برای رسیدن به . تمامی موجودات [13]شناسد می

  این ، ی آنها است، که پایان خط وجودی خود دارندالدرجه کم
  . به تعبیر فلسفی عشق [14]شود انگیزه و شوق عشق نامیده می

انسان را به سوی چیزی که کمبود دارد یا  ی است کهمیل و کشش
  کشاند. در  کنند) می آن را نداشته باشد (از آن به کمال تعبیر می

ای رسیدن به کمال است. از ای بر این میان زیبایی و جمال جاذبه
گرایش به زیبایی موجب ربط و انسجام  عالمه طباطباییمنظر 

  انسان به حقیقت خود و موجب ایمان و اعتقاد انسان به 
در دیدگاه فلسفی هر معلول به علت خود . [13]شود وجود کامل می

ورزد،  گیرد، بنابراین به آن عشق می نیازمند است و از آن مایه می
ها  ساسًا بر پایه علت و معلول بنا شده است. علت و معلولجهان ا

  کنند تا به  پلکانی هستند که از عوالم باالی هستی نزول می
  انسان برسند و برای رسیدن به مبدا نیز همین پلکان را عقل و 

 مالصدراالعلل برسد. از دیدگاه  روح انسان باید بپیماید تا به علت
  آمیز است،  ای مودت مجردات رابطه بین مادیات و غیرمادیات یا

ترند و به دلربایی انسان مادی  تر و زیبا ها کامل زیرا غیرمادی
ها چون منشا  کنند. پس علت پردازند و او را شیفته خود می می
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باشند و هر چه  وجود و سبب هستی هستند دارای جمال نیز می
  در  تر و تر و باالتر باشد، دارای درجه وجودی قوی علت کامل

  نتیجه زیبایی و دلفریبی بیشتر است. رابطه وجود با زیبایی را 
  توان فهمید که وقتی عیب و زشتی را تحلیل  جا می از این

  کنیم که زشتی در واقع به فقدان،  می فلسفی نماییم مشاهده
  ها باز  کمبود و نبود برخی اوصاف و امتیازات و زیبایی

این تعریف از زیبایی از حضرت بنابراین تحلیل، به  .[15]گردد می
رسیم که "زیبایی یعنی وجود به نسبت قوت آن"  می (ره)امام خمینی خواهی یعنی گرایش به کمال، گرایش به وجود  پس زیبایی. [16]

کردن،  تر است و زیباسازی طلب کمال برتر، آنکه و آنچه کامل
 تر که زیبایی بیشتری شدن و سیرکردن به سمت وجود کامل مشابه

  دارد.
  

  سرچشمه زیبایی در فرهنگ اسالمی
وجود منشا کمال و جمال است و سرچشمه این جمال و کمال 

. هر آنچه [17]الوجود است، که یگانه و وجود مطلق است خود، واجب
وجود و از برکات اوست. هایی از  به ظاهر دارای هستی است سایه

از او ها  ذات مقدس خدا، حقیقت و اصل وجود است و همه هستی
آمده  گیرند، هر آنچه زیبا است نزولی، تجلی، از پرده برون مایه می
های او و جلوه حرکت معنوی از باطن به ظاهر  ای از زیبایی گوشه

شود که  تعالی به اسما و صفات حسن شناخته می است. ذات باری
اند و قابل تفکیک نیستند. تمام مظاهر  البته در وجود، همه یگانه

ای از این صفات و اسمای حسن  های خلقت جلوه ییهستی و زیبا
الهی هستند، بنابراین هر چه این صفات و اسما بیشتر در آنها 

تری دارند و بنابراین زیباتر هستند. حال  متجلی باشد، وجود کامل
اگر قرار باشد حرکت استکمالی و به سوی زیباترشدن صورت گیرد 

صفات و اسمای حسن  بدان معنی است که باید هر چه بیشتر این
آنها در قرآن، در صد صفت مطرح شده است و به  ترین که اصلی

شده در مکاتب مختلف را  شکلی گسترده همه صفات حسن مطرح
تر آید و بنابراین  دهد، متجلی شود تا وجود کامل در خود جای می

  زیباتر شود.
  

  نهاآفرینی انسان و خلق آثار شهرسازی، معماری و ارزیابی آ زیبایی
سوره  ۷۰سوره فاطر و آیه  ۳۹به تصریح آیات قرآن کریم، مانند آیه 

اسراء، انسان جانشین و خلیفه خداوند در زمین است که بر بسیاری 
عنوان محل زندگی او  از مخلوقات برتری داده شده است و زمین به

قرار داده شده، اما این محل دایمی و جاودان نیست. سیر انسان به 
ست به سوی مبدا روحانی خود، او را سفری باید، از سوی کمال ا

تنگنای تیره ناسوت تا گستره الیتناهی جبروت و این زمین 
شدن و صالحیت یافتن او برای ورود به  عنوان ممر و مکان آماده به

ترین ضرورت نیز  نماید. بنابراین مهم حیات جاوید ایفای نقش می
ای وصول به این هدف واال گیری مناسب از جهان و اجزا آن بر بهره
  .[18]است

  کند که در  بودن ایجاب می هللا است و این خلیفه انسان خلیفه
  گر  سیرت و صورت و جمله رفتار، اعمال، افعال و آثار، متجلی

  بودن است که  صفات حسن الهی باشد. این خاصیت جانشین
  توان به او جانشین و خلیفه  اگر غیر از این باشد دیگر نمی

ترین موجود  ترین و مهم ت. شهر و آثار معماری انسان، شاخصگف
  هللا است و بارزترین  ساخته و پرداخته و مصنوع انسان خلیفه
هایش و بنابراین این  بستر، محمل، محیط رفتار و بروز فعالیت
  گرایی انسان و سوق  بستر با تمام اجزا و ارکانش باید محل کمال

  ای باشد به سوی کمال و آن  او به سوی هدف غایی و جاذبه
  جاذبه همان زیبایی است و تبیین شده زیبایی برخورداری از 
  مرتبه وجودی باالتر است. هر اثر شهری و معماری که اسما

  و صفات زیبای حقیقی و ذات واجب را بیشتر در خود داشته 
تری  تر است و از مرتبه وجودی کامل گر نماید کامل باشد و جلوه
ها اگر  ست، بنابراین زیباتر است. پس اوًال، انسانبرخوردار ا

خواهند محیط، کالبد و بستری را فراهم کنند که به سوی کمال  می
رهنمون شود و در عین حال نیازهای طبیعی و مادی آنها را نیز 
  تامین کند، بایستی آن را زیبا بسازند که الزمه آن دقت در اسما

  بخشی آنها در  و جلوهو صفات زیبای مطلق و سعی در ظهور 
  خواهند  آثار معماری و شهرسازی خود است و ثانیًا اگر می

  یک  شاخص ارزیابی داشته باشند که کدام اثر زیبا و کدام
  زیباتر است، باید آن اثر را به اسما و صفات حسن عرضه کنند، 
هر چه آن اثر صفات و اسمای مذکور را بیشتر متجلی کرد بنابراین 

  . برای مثال ممکن است که یک اثر نو و بدیع باشد،زیباتر است
  اما استوار و متعادل نباشد یا یک اثر برانگیزاننده و با عظمت 

  ای از وجود  باشد، اما مفید نباشد، که هر کدام از اینها مرتبه
) ۵گیرند (شکل  را دارند و در یک سلسله مراتب از زیبایی قرار می [3].  

  

  
شناسی اسالمی مبتنی بر اسماءالحسنی الهی و مراتب  یینمادی از زیبا) ۵شکل 
 [3]وجود

  
گیری از دو بعد انواع زیبایی و صفات حسن، که  بر این مبنا با بهره

شناسی و دومی برگرفته از  شناسی و انسان اولی برگرفته از معرفت
عنوان  به ۴شناسی و شناخت وجود مطلق است، جدول  هستی

ر معماری و شهرسازی و حتی سایر آثار معیار ارزیابی زیبایی آثا
گیری  شود، که در آن میزان بهره هنری از منظر اسالمی معرفی می

هر اثر از یک صفت بررسی و انواع و مراتب ظهور آن صفت ارزیابی 
شود (جدول  صورت نسبی مشخص می شده و ارزش نهایی آن به

۴.(  
و وجود بنابرین یک اثر معماری و شهرسازی برای زیباتربودن 

زمان تعداد بیشتری از این صفات را در  تری داشتن، باید هم کامل
خود داشته باشد و بر این مبنا در یکی از سطوح انواع زیبایی قرار 

های ملکوتی و واالتر  گیرد و این سیر به سوی تجلی زیبایی می
  ادامه دارد.
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اسالمی جدول ارزیابی زیبایی آثار معماری و شهرسازی از منظر ) ۴ جدول
  (نگارندگان)

  
  

راهکارهای کاربردی و عملی تبدیل اصول مفهومی و راهبردی به آثار 
  معماری و شهرسازی

مساله و نکته مورد توجه و مورد پرسش این است که تبدیل این 
های عملی  ها و شیوه اصول و مفاهیم در حیطه عمل و اتخاذ روش

است؟ چگونه  و مناسب، در شرایط زمانی و مکانی مختلف چگونه
های مختلف  های گوناگون و مکان توان این مفاهیم را در زمان می

داد و از  تسریهای خاص خود را دارند  که هر کدام شرایط و ویژگی
توان نیازهای جدید  آن اصول و مفاهیم تخلف نجست؟ چگونه می

را پاسخ گفت و در عین حال نیازی به ساختارشکنی اصول نظری 
  نداشت؟
ای از اصول ثابت، بایدها، نبایدها،  مینه اسالم ابتدا مجموعهدر این ز
گانه حالل، مستحب، مباح،  های اخالقی و نیز احکام پنج ارزش

صورت کلی و مشترک باید در  کند، که به مکروه و حرام را تبیین می
های انسانی، اعم از معماری و شهرسازی، همواره مد  کلیه فرآیند

ها و احکام در بعد مثبت خود همان  رزشنظر باشد. این مجموعه ا
الهی، که انسان همواره باید در جمیع اعمال و  یکصد صفت حسن

رفتار خود متخلق به آنها باشد و در بعد منفی احکامی نظیر 
بودن هر کار بدون علم، کار پوچ و لهو، فخرفروشی، ایجاد ضرر  حرام

  و زیان و غیره است.
گانه و مجموعه اصول ثابت، در  پنجدر مرحله بعد از تبیین احکام 

ها به  های عملی در جهت تبدیل ایده ها و شیوه جهت اتخاذ روش
های مادی و صوری، در شرایط مختلف زمانی و  مظاهر و جلوه

  کند. مکانی راه حلی به نام اجتهاد را توصیه می
فرمایند "ما ِمن أمٍر یختلُف فیه  در حدیثی می (ع)حضرت امام صادق

ّال و َله أصٌل فی ِکتاب هللا عّزوجل و لکن ال َتبُلغه ُعقوَل اثنان ا
الرِّجال؛ هیچ امر مشکل و اختالفی وجود ندارد که دو نفر درباره آن 
متفاوت نظر دهند، مگر آن که برای حل آن اصلی در کتاب خدا 

و پس از  [19]یابند"  است، اما عقول غیررشید مردم به آن دست نمی
لقاء آن اصول از کتاب برعهده ماست" لذا در کالم فرمایند "ا آن می

فرماید "علینا إلقاء االصول و علیکم بالتفریع، بر ماست  دیگری می
. از این احادیث ابزاری به [20]به بیان اصول و بر شماست به تفریع" 

شود، اجتهادی که برای  نام اجتهاد تفریعی و تطبیقی استنباط می
قوانین کلیه احکام و ارتباط بین شناخت فروع اصول و مصادیق 

شود.  فروع، اصول و مصادیق قوانین کلی احکام به کار گرفته می
این اجتهاد فروع تازه را از هر نوع و قسمی که باشد به اصول پایه 
بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آنها منطبق 

حکام کند. این نوع اجتهاد مبتنی بر این اساس است که، ا می
یابد،  گاه تحول نمی شریعت با تحول زمان و مظاهر جدید آن هیچ

های درونی یا بیرونی آنها در اثر تحول  بلکه موضوعات یا ویژگی
یابند و در این صورت باید احکام آنها  زمان و شرایط آن تحول می

  ).۵(جدول  [21]نیز به تبع موضوعات تحول یابد
به شهرسازی، معماری، خلق آثار مگر نه این است که موارد مربوط 

هنری و ارزیابی آنها از موارد مورد اختالف و تفاوت در رای و نظر 
ها  است؟ بنابراین طبق این حدیث گهربار اصول و مفاهیم این حوزه

باید از منابع موثق دینی یعنی قرآن و عترت استخراج شود و در 
ی، مصادیق فرعیات این وظیفه متخصصان است که با اجتهاد تفریع

رفتی صحیح از مورد اختالفی  آن اصول را تبیین نمایند و برون
  بیابند.

  گانه کارگیری اجتهاد تفریعی و از طریق اصول ده بنابراین با به
مطرح شده، این امکان فراهم  ۵آن در مکتب تشیع که در جدول 

های  شود که جمله هنرمندان، شهرسازان و معماران بتوانند ایده می
   ا در شرایط مختلف زمانی و مکانی جامه صورت بپوشندخود ر

  در این میان آن اصول و مفاهیم برشمرده را نیز در زیبایی و
و خلق آثار معماری و شهرسازی پاس دارند و به آنها عمل  آفرینی 

توان ایدئالیسم را با رئالیسم و  از این طریق است که می کنند.
طبیق داد و به خلق آثار و دید، ت توأمانرا با واقعیت  حقیقت
هایی پرداخت که هر کدام در شرایط مکانی و زمانی خود  زیبایی

  کامل هستند.
، فرآیند خلق آثار مثبت، منفی انسان و چگونگی ۶در شکل 

دستیابی به فضای زیستی تعالی بخش از رهگذار اصول، مبانی و 
ها از آفرینی و تسری و بسط آن مفاهیم نظری اسالم در باب زیبایی

  طریق اجتهاد تفریعی نشان داده شده است.
  

  [6]گانه اجتهاد در مکتب تشیع اصول ده) ۵ جدول

  مالزمه عقل و شرع ه قاعد
احكام عقلی همان  ،ابزار اجتهاد، عقل است
و رعایت دستاوردهای آنها  احكام شرعی است

  الزامی است.

وی شده توسط سنت نب اصول نظری و عملی بیان  بقای اصول هقاعد
  زمان هستند. برخاسته از فطرت، و بی

  قاعده تفریع
)، در پرتو و خلق آثارها یات (روشیو جز فروع

 اجتهاد، قابل استنتاج تفریع عقلیبا  ،اصول ثابت
  .ای هستند تخصصی و حرفه

) براساس مقتضیات زمان و و آثار ها (روش روعف  قاعده نسبیت
  .مكان كامًال نسبی هستند

 وسطیت قاعده جامعیت و
  (عدالت)

 باید همه جوانب و ساحات مختلف انسانی فروع
نظر  را در (و مجموع شرایط زمانی و مکانی)

، زیرا اجزا و عناصر آن متکثر و تاثیرپذیر بگیرند
  هستند.

  و مصلحت قاعده اولویت
ها و  باید با توجه كامل به اولویت فروع

گیرند (در شرایطی که حقوق ها شكل  مصلحت
  تلف متضاد هستند).عناصر مخ

قاعده هماهنگی با قوانین 
  حاكمه

 نباید معارض با قوانین حاكمه و اصول فروع
(مانند اصل الضرر و الضرار  حق وتو باشنددارای 

در اسالم). هر نوع ضرر و زیان به غیر حرام تلقی 
  شود. می

  قاعده احكام خمسه تكلیفیه
ن اجرا، براساس احكام خمسه، تعیی درباید  فروع

 مستحب، مباح، ،(حالل اولویت و ضرورت کنند
  مکروه و حرام)

را  ها نباید حوزه هایی را كه خداوند انسان روعف  های آزاد قاعده حوزه
  .(احکام مباح)آزاد گذاشته محدود كنند

قاعده احكام ثانویه و 
  )حكومتیاضطراری (احکام 

اولیه  ) و حتی اصولو آثار ها (روش فروع
طور موقت  فقیه به ظر و اختیار ولیتوانند با ن می

(با توجه به مجموع شرایط  دنتغییر نمای
  اضطراری و مصلحتی)
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  گیری نتیجه
حسن و زیبایی در فرهنگ اسالمی متناظر مفهوم وجود، مراتب 

د و خالق وجود است. زیبایی برحسب مراتب وجود انواع دارد و وجو
از آنجا که همه مراتب وجود در یک سطح نیستند برای معرفت به 
آنها، ابزار معرفتی گوناگونی به انسان داده شده است و به میزان 

مندی هر کدام از ابزار، یکی از این مراتب و بالتبع  استفاده و بهره
تر  شود. وجودهای برتر زیبایی غنی شناخته می انواع زیبایی درک و

های  تری دارند، بنابراین لذت و سرور ناشی از ادراک زیبایی و بسیط
تر و پایدارتر است. بنابراین در تعریفی جامع و مانع از  آنها عظیم
گونه بیان کرد که "زیبایی منبعث از ادراک  توان این زیبایی می

های مادی  لم ماده با صورتموجوداتی حقیقی است، که در عا
گانه و در عالم معقول با صفات مفهومی  وسیله حواس پنج به
وسیله عقل و در عالم ملکوت به وسیله دل (روح)، به نسبت قوه  به

شود. روح انسان  و ظهور وجود و ظرفیت مخاطبین ادراک می

گراست و از این  عنوان خلیفه و جانشین خداوند در زمین، کمال به
تری برخوردار باشد در نظر او  ر چه و هر که از وجود کاملجهت ه

ترین توصیفی که از  تر است. جامع زیباتر و به غایت مورد نظر نزدیک
های ذاتی انسان به سوی کمال مطلق و معبود یکتا شده  گرایش

است، در قرآن مجید با ارایه یکصد صفت حسن از صفات و اسمای 
ی که این صفات را بیشتر در حضرت حق بیان شده است. هر اثر
تری دارد، بنابراین زیباتر است و  خود داشته باشد یعنی وجود کامل

عنوان خلیفه خداوند در زمین، در خلق آثار خود، که آثار  انسان به
معماری و شهرسازی نیز از آن جمله هستند و تاثیری بس شگرف 

فتارهای او در سیر او به سوی کمال دارند، زیرا بستر و ظرف بروز ر
گذارند، بایستی این صفات و اسما را به  هستند و بر آن تاثیر می

ظهور و تجلی برسانند و هر چه این صفات و اسمای بیشتری در اثر 
او متجلی باشد، آن اثر معماری و شهرسازی زیباتر است نسبت به 
اثری که برخورداری کمتری از آن اسما و صفات دارد و این شاخص 

 خداوند

 عالم خلق
 (ملک)

 عالم امر
 (ملکوت و جبروت)

 انسان

 انسان بالفعل و جبري 
 (موجوديت جسماني و نفوس گياهي و حيواني)

 انسان بالقوه و اختياري
 (موجوديت فطري و نفوس عقالني و روحاني)

 ذائقه شامه المسه سامعه باصره

 حافظه

 مشترکه

 متصرفه

 مريالهام اَ 
(خيال متصل به 

 عالم اَمر)

 الهام َخلقي
(خيال متصل به 

 عالم َخلق)

 اجتهاد نفساني
(تجلي غير عادالنه و نسبي نيازهاي مادي و غرايز 

 بهيمي در مواد و صورتهاي ُملکي)

 اجتهاد تفريعي از ملکوتي به ُملکي
(تجلي عادالنه و نسبي صفات فطري حسن در مواد و 

  صورتهاي ُملکي)

 جتهاد عقالنيا
(عدم تجلي صفات فطري حسن، در مواد و 

 صورتهاي ُملکي)

 ايجاد آثار کمي يا لغو
 (آثار مادي يا لهو و لعبي)

 بخشآثار هنري تعالي
(بازآفريني و ساماندهي حکيمانه و عادالنه فضاي زيست انسانها با مواد و صورت هاي ُملکي، تأمين کننده 

 ها)هاي روحي انساننيازهاي مادي و بسترساز نياز

 ايجاد آثاری مفهومي و نظري
 (آثاري در فلسفه و مباني نظري هنر)

هاي ملکي وسيله و سیر در معنا هدف مواد و صورت
 ايجاد اثر است
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ها است. در مورد اینکه به چه  ییز و قیاس زیباییو معیار تم
شناسی و  ای و چگونه اصول و مفاهیم، زیبایی و زیبایی شیوه

یکصد صفت حسن الهی در شرایط گوناگون زمانی و مکانی، در آثار 
معماری و شهرسازی متجلی شوند، اسالم ابزار اجتهاد تفریعی را 

گانه اجتهاد، رویدادها  ول دهگیری از اص تبیین نموده که در آن با بهره
و مظاهر جدید زندگی در بستر زمان، در ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و غیره، که بر خلق نوع آثار معماری و شهرسازی 
تاثیر جدی دارند، بر ادله اصلی، یعنی اصول و مفاهیم ثابت عرضه 

صورت ها و مصادیق جزئی (فروع)  شوند و تطبیق آن بر شاخه می
شود. اجتهاد  گیرد و احکام الزم برای هر موضوع استخراج می می

تفریعی تجلی عادالنه و نسبی صفات فطری حسن در مواد و 
کند و در حقیقت ملکوت را به ملک  های ملکی را میسر می صورت

دهد و از این رهگذار بازآفرینی و ساماندهی حکیمانه و  پیوند می
های ملکی،  با مواد و صورت ها عادالنه فضای زیست انسان

ها  کننده نیازهای مادی و بسترساز نیازهای روحی انسان تامین
توان  چنین فضای زیست و شهری را می گیرد که این صورت می

صورت نسبی به نام شهر اسالمی مفتخر نمود، که به سوی کمال  به
  شود. گرایی انسان می سیر دارد و محمل کمال
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