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نسبت اسالم با فرایندهای انسانی

پیشگفتار
هرگز اگر راه به معنی برد

سجده صورت نکند بت پرست
«سعدی»

در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی،که بدون آن فرهنگ اسالمی در ایران تثبیت و پایدار نخواهد شد ،نیاز مبرم به نقشه راه و ارائه مدل
هایی است با ساختار و مراحل کامل،منسجم و منطقی که مبتنی بر فرهنگ اسالمی ،شالوده نظری اسالم ،منابع و مبانی آن،بتواند راهبردهای
مفهومی،راهکارهای عملی و راه حل های اجرایی و اجتهادی را در موضوعات مختلف تبیین و تشریح نماید.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی اصول کلی و عمومی این تمدن تاریخ ساز در قانون اساسی و در رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و در
بیانات و راهبردهای تأیید شده توسط مقام معظم رهبری بارها تکرار و توصیه شده است .آنچه توسط شورای تشخیص مصلحت نظام در
برنامه های مقطعی و چشم اندازها ارائه شده است و در نهایت توسط شورایعالی انقالب فرهنگی در حوزه معماری و شهرسازی با نام سند ملی
معماری و شهرسازی اسالمی –ایرانی ویرایش هفدهم در دی ماه  1395به تصویب رسیده است تا حدودی سیاست ها و ضوابط و
اقدامات اساسی و کلی را بیان مینماید.
سند فوق فاقد ساختاری است که مراحل ،موضوعات و مبانی هر مرحله را تفکیک و رابطه آنها را مشخص نموده باشد تا بتوان از طریق
مدلی جامع و مانع ،فرایندهای فردی و اجتماعی انسانها را در ذیل مشیت حکیمانه،مدبرانه و ازلی و ابدی الهی مورد ارزیابی و نقد قرار داد.آنچه را
که در دانشگاه ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی ابتدا با ترجمه و تقلید برنامههای آموزشی از کشورهای غربی و سپس تحوالت آن مبتنی بر
رویکرد غیر دینی سکوالریسم و ضد دینی الئیسم در حوزه سرفصل و محتوای دروس و آموزشها و پژوهشها اتفاق افتاده است و هنوز با
وجود تشکیل کارگروه های تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورایعالی انقالب فرهنگی ،به خصوص در گروه هنر و معماری و شهرسازی استمرار
دارد،حدیث تأسف باری است که جداگانه به آن باید پرداخت.
رویکردی که در مراکز اجرایی نظیر وزارت راه و شهرسازی و شورایعالی معماری و شهرسازی و شهرداری ها به خصوص در کالن شهرها
ادامه یافته است ،حدیث تأسف بارتری است که با دادههای این رساله میتوان به نقد و ارزیابی آنها پرداخت .بنده بارها اعالم کردهام که
رویکردهای موجود غیر علمی،غیر عقالنی،غیر انسانی و غیر اسالمی است .مدیران شهری می گویند رویکردی اقتصادی است و بنده
می گویم با یک نگاه جامع ،کالن،ملی و پایدار ،قطعاً غیر اقتصادینیز هست .بحث پیرامون این حوزه نیز ،جایگاه دیگری دارد ،که باید جداگانه
به آن پرداخت.
دادههای این نظریه مبتنی بر فرهنگ اسالمی برای پنج مرحله از فرایندهای انسانی اصولی را به ترتیب به شرح ذیل ارائه نموده است:
 .1اصول (راهبردی -مفهومی)
 .2راهکارهای (عملی -کاربردی)
 .3راهحلهای (اجتهادی -تخصصی)
 .4ارائه جداولی در جهت ارزیابی کمی و کیفی آثار
 .5اصول حاکم بر تأثیرات کمی و کیفی آثار بر مخاطبین
کلمات کلیدی :فرهنگ ،تمدن ،مدل ،ساختار ،فرایند ،ابرنظریه ،زیبایی ،حکمت هنر ،اسالم ،معماری ،راهبردها،راهکارها ،راهحلها ،اجتهاد
تخصصی ،ارزیابی کمی و کیفی.
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مقدمه
رو به معنی کوش ای صورت پرست

تا نباشی بت تراش و بت پرست
«مولوی»

در جهت ارائه نقشه راهبردی برای طراحی و تحقق تمدن نوین اسالمی و خلق آثار هنری،معماری و شهرسازی متناسب با فرهنگ اسالمی
و مجموع شرایط کنونی کشور ایران ،الزم است ابتدا مدلی (بنیادی –کاربردی) از ساختار کلی و مراحل این فرایند را ارائه و منابع و مبانی آن را
تبیین نمود .سپس راهبردها ،راهکارها و راهحلهای آن را مبتنی بر منابع و مبانی اسالمی بررسی و تشریح کرد ،آنگاه از طریق این مدل بتوان
ابعاد و عناصر مختلف آثار هنری و معماری و شهرسازی را مورد ارزیابی و نقد قرارداد تا با تحلیل و نقد عمیق ،منطقی برنامهها ،آموزشها،
پژوهشها ،طراحیها و آثار ایجاد شده ،راه را برای اصالح و تکمیل آنها به سوی وضع مطلوب هموار نمود.
سر فصل و محتواهای آموزشی را از فرایندهای ترجمهای و تقلیدی موجود مبتنی بر هویت (اسالمی-ایرانی) متحول نموده و ارتقاء بخشید با
ایجاد دورههای دانشافزایی و هماندیشی ،اساتید عزیز بتوانند به تعامل و همافزایی بیشتر روی آورند ،دانشجویان و دانشآموختگان نیز در طراز
جمهوری اسالمی ایران باشند و بتوانند به میدان تاریخسازی روی آورند و جاهلیت مدرن یعنی فرهنگ و تمدن مفسده انگیز و ظلم خیز مادی و
(لیبرال سرمایهداری) معاصر غربی را با رویکرد (بیداری اسالمی) متحول و منقلب نمایند.
بدیهی است این انقالب آیندهساز نیاز به فرهنگسازی و ترویج عمومی در همه ابعاد دارد و بسترسازی و زیرساختهای بنیادی آن باید
توسط اساتید و دولتمردانی صورت پذیرد که رویکردی استکبار ستیز ،ضد دنیا پرستی (سرمایهداری) و ضد هواپرستی (لیبرالیستی)داشته
باشند.یعنی متعهد به فرهنگ اسالمی و متخصص در مسئولیتهایی که به عنوان امانت میپذیرند و در عمل خادم مردم باشند.
جایگاه دانشگاهها و فرهنگ از منظر حضرت امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره) در اهمیت جایگاه دانشگاهها در این تحول انقالبی و تاریخ ساز میفرمایند  :اگر دانشگاهها اصالح شود ،کشور
ساخته خواهد شد.و در جایگاه تحول فرهنگی به عنوان مقدمه تمدن سازی میفرمایند:

بيشک باالترين و واالترين عنصري که در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد ،فرهنگ آنجامعه است.
با انحراف فرهنگ ،هر چند جامعه ،در بعدهاي اقتصادي ،سياسي ،صنعتي و نظامي قدرتمند وقوي باشد ،ولي پوچ و پوک و ميان تهي است)4/8/58( .
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پنج مرحله تا تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقالب نیز در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی در ایران،پنج مرحله را به شرح ذیل تبیین نمودهاند.

مقام معظم رهبري :
مراحل پنج گانه در جهت تحقق تمدن نوين اسالمي در ايران:
 -1پيروزي انقالب اسالمي (بر نظام سلطنتي و وابسته به استکبار جهاني).
-2تثبيت نظام جمهوري اسالمي (مبتني بر دو مؤلفه بنيادي قانون اساسي و جايگاه ولي فقيه و تفکيک قواي
سهگانه).
 -3تشکيل دولت اسالمي (همه مديران نظام در تمام قوا ،در امور خود متخصص و متعهد به فرهنگ اسالمي
باشند).
 -4تشکيل جامعه اسالمي (افکار ،رفتار و آثار فردي ،خانوادگي و اجتماعي شهروندان اسالمي شود).
 -5تحقق تمدن نوين اسالمي ( ازجمله آثار هنري و معماري و شهرسازي ايران ،داراي هويت اسالمي _ايراني
شوند).

ایشان در تبیین مراحل فوق میفرمایند ،مرحله اول با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و قیام مردم انجام شده
است .مرحله دوم نیز با تثبیت قانون اساسی و جایگاه رهبری و قوای چندگانه آن صورت پذیرفته است.اکنون ما در مرحله سوم یعنی تشکیل
(دولت اسالمی) هستیم.متأسفانه از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ما شاهد نقاط ضعف متعددی در سطوح مدیریتی کشور بودهایم .از
آنجا که این مدیران در یک سلسله مراتبی توسط مردم انتخاب میشوند ،باید با ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه به مردم عزیزمان در انتخاب اصلح
و مدیران متعهد و متخصص کمک نمود .تا دولت اسالمی به مفهوم نظری و عملی آن در کلیه ارکان سهگانه مجریه ،مقننه و قضائیه و سایر
نهادهای مدیریتی حتیاالمکان محقق شود .اگر سطوح مدیریتی جامعه در حوزه نظر و عمل و ارزشهای اخالقی اسالمی شوند ،در مرحله
چهارم اقشار جامعه نیز به تدریج با سلوک اسالمی آشنا شده و رفتار متقابل آنها اسالمی خواهد شد .در مرحله پنجم به صورت خودآگاه و
ناخودآگاه افکار ،رفتار ،و آثار مردم نیز نسبتاً اسالمیتر شده و تمدن نوین اسالمی در کلیه عرصهها از جمله در حوزه خلق آثار هنری و معماری و
شهرسازی هر روز و به طور مستمر اسالمیتر خواهد شد.
روش ،منابع و مبانی این نظریه

ازآنجا که در این رساله عالوه بر نظریات برخی از حکمای اسالمی به طور خاص از نظریات عالمه آیتاهلل جوادی آملی نیز بهرهبرداری
شده است ،چند فراز از نظریات ایشان را در رابطه اسالم با علوم یادآوری مینماییم.

تنها چيزي که دانشگاه را اسالمي مي کند ،دانش اسالمي است.

دين نسبت به هيچ يک از علوم کلي يا جزئي بي نظر ،يا بي تفاوت نيست ،بلکه نسبت به همه آنها کليات و
اصولي را که منشأ تفريع فروع ديگر هستند القاء مي نمايد.
 گرفتاريهاي انسان از علم بدون دين است . بايد علوم را اسالمي کنيم . اگر دانش اسالمي شود ،دانشگاهها اسالمي خواهد شد. تمامي علوم تبيين فعل خداوند است ولي افعال انسان يا اسالمي است يا الحادي.آيت اهلل جوادي آملي
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درجمع بندی شماره  ، 1-از روش و مبانی تحقیق

نظریات ارزشمند آیتاهلل جوادی آملی 1،به صورت اجمالی در نمودار شماره  1ارائه شده است و برای دریافت کامل مطالب مهم و عمیق
ایشان باید به تألیفات متعدد و متنوع این عالمه بزرگوار مراجعه نمود2.

نمودار شماره  :1رابطه مکتب اسالم با مجموع علوم :
آنچه (علمي) است( ،عقالني) است
آنچه عقالني است( ،اسالمي) است
اسالم مبتني بر دو منبع (عقل و نقل)
با روشهاي (استدالل منطقي) و (تفسيري)
(کليات همه علوم) را مطرح نموده و (اثبات) مي نمايد.
دستاوردهاي علوم تجربي (استقرايي) نيز تا نقض نشود اسالم به
عنوان (علوم ظني) مي پذيرد.
بنابراين مکتب اسالم جامع علوم (بشري و وحياني) است.
در اين نظريه هم از پيامبر دروني (عقل) و هم از پيامبر بيروني( نقل) بهره برداري شده است ،بنابراين هم (درون ديني) و هم (برون ديني)
قابل مباحثه بوده و دادههاي آن اثبات ميشود.

حضرت آیت اهلل جوادی آملی ،مفسّر و اسالم شناس برجسته معاصر نیز در درس های خود می فرمایند « :دین (مکتب اسالم) نسبت به هیچ
یک از علوم کلی یا جزئی بی نظر و یا بی تفاوت نیست ،بلکه نسبت به همة آنها ،کلیات و اصولی را که منشأ تفریع یعنی (اجتهاد) فروع دیگر
هستند ،القاء مینماید » .ایشان در تشریح و اثبات نظریه خود در رابطه علم و دین می فرمایند ،دین شامل تمام علوم میشود و علم غیر دینی
وجود ندارد و در تحقق آن به سه مرحله اشاره می نمایند:
 )1قرار دادن منبع (عقل) در مجموعه معرفت دینی (یعنی در کنار منبع نقل و سنت معصومین (ع))
 )2تنفیذ و امضای قرارداد های عقالنی در شرع (یعنی پذیرفتن بنای عقالء به عنوان علم ظنّی و خطا پذیر ،که تا نقض نشود اعتبار
علمی دارد).
3
 )3تبیین کلیات بسیاری از علوم با دلیل نقلی(.یعنی اصول فرازمانی و فرا مکانی آن توسط نقل است و در عمل با توجه به مجموع
شرایط زمانی و مکانی احتیاج به تفریع یعنی اجتهاد دارد).
نظریات خود را با دو روش تحقیق (استدالل منطقی) و (تفسیری) به اثبات می رسانند4.بدیهی است که از منظر اسالمی همه انسان ها از بعد
ذاتی و فطرت الهی خود به صورت بالقوه یک نوع بیشتر نیستند و سیر تکوینی و جهت تکاملی همه آنها از خاک تا غایت وجودی آنها
مشترک است ،اما بالفعل با اراده و اختیار خود در درجه ای از این سیر قرار می گیرند .بنابراین مکتب اسالم و اصول آن شامل همه انسان ها و
فرایندهای آنها می شود .نکته قابل توجه آن است که خداوند بهره برداری از مواهب طبیعی را که از طریق دستاوردهای علوم تجربی و استقراء
عقلی حاصل می شود به عهده خود انسان ها قرار داده است .و از منظر اسالمی به عنوان علوم احتمالی تا نقض نشوند معتبر میباشند .در مورد

 . 1نظریه علم دینی از آیت اهلل جوادی آملی -دکتر خسرو پناه ،1389 ،فصلنامه اسراء – شماره 2
 . 2برخی از تألیفات آیت اهلل جوادی آملی در ارتباط با این موضوع ارائه شود ،نظیر (شریعت درآیینه معرفت)( ،تفسیر تسنیم) و غیره
 -3فصلنامه اسراء ،سال سوم – شماره دوم – صفحه  ( 31عبدل الحسین خسرو پناه ).در باره 0علم دینی) ایت اله جوادی املی
 -4فصلنامه اسراء –سال سوم –شماره دوم –صفحهاول مقاله آقای دکتر عبدالحسین خسرو پناه درباره نظریه آیت اهلل جوادی آملی.
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تفسیر و تأویل نظری از متون دینی نیز میتوان همین اعتبار را قائل شد ،یعنی برداشتها و تفسیرات از متون دینی در صورتیکه مراحل علمی و
منطقی خود را طی نماید ،تا نقض نشود میتواند به عنوان برداشتی احتمالی مورد بهره برداری قرار گیرد.
در نمودار (شماره  )1نظریات آیت اهلل جوادی آملی در مورد نسبت اسالم با مجموع علوم انسانی نشان داده شده است و در نمودار (شماره )4
نسبت مکتب اسالم را با فرایندهای انسانی مبتنی بر موضوعات ،منابع و مبانی (اصول و قواعد حاکم) آنها (روش پژوهش در علوم انسانی و
مباحث میان دانشی از منظر اسالم) مطرح می نمائیم
تبیین مغالطه در مفاهیم ( اسالم  ،مسلمانان  ،آثار مسلمانان  ،ایران و ایرانی )

در این کتاب نگارنده تالش مینماید مراحل این ساختار را بر اساس موضوع و مبانی آن از یکدیگر تفکیک نماید تا از مغالطههای معمول و
پیشفرضهای مغلوط موجود جلوگیری نماید.یکی از مهم ترین مغالطههای موجود ،ساختارشکنی حقایق و ارزشهای انسانی با بهانه خالقیت و
نوآوری است .درصورتیکه با حفظ ارزشها و صفات مفهومی میتوان میلیاردها اثر اصیل با ماده و صورتهای جدید خلق نمود .نظیر وجود
معنای مشترک برای نوع انسانها در خلقت الهی و تشابه در ساختار کلی و عمومی بدن او و در عین حال خلق میلیاردها انسان در طول تاریخ
بدون تشابه ظاهری ،جزئی و فردی در هنر و معماری آفرینش ،مغالطه دیگری را که متأسفانه برخی اساتید دانشگاهی و مدیران دولتی نیز دچار
آن بوده و هستند و الزم است در این مقدمه به آن اشاره نمود ،عدم تفکیک مفاهیم متمایزی نظیر (اسالم ،مسلمانان ،آثار مسلمانان ،ایران و
ایرانی) است .آن چنانکه در نمودار شماره  2مالحظه میفرمایید ،مفاهیم مزبور از نظر منطقی بسیار متفاوت بوده و اصول حاکم بر آنها کامالً
مختلف است و نباید به جای یکدیگر به کار گرفته شود .بدیهی است پیشفرضهای این نظریه بر پایه مکتب اسالم و منابع و مبانی آن میباشد.
در محتوا و روش این تحقیق عالوه بر منابع و مبانی اسالمی ،بطور خاص از نظریات حکیم فرزانه آیتاهلل جوادی آملی در حوزه علم دینی
برحسب مورد بهرهبرداری شده است.
نمودار شماره  .2تمایز مفاهیم (اسالم ؛ مسلمانان  ،آثار مسلمانان  ،ایران و ایرانی) :

تبیین مغالطه در مفاهیم (علم ،دین ،مذهب و اسالم)

مغالطه دیگری که متأسفانه روشنفکر نماهای غرب زده ،تحت تأثیر مجادالت فرهنگی -تاریخی غرب در ایران تقلید و تکرار مینمایند،
طرح تضاد بین (علم و دین) یا (علم و اسالم) است ،درحالیکه ادیان را نباید مترادف اسالم تصور نمود .قرآن بسیاری از ادیان را (اساطیر االولین)
یعنی اوهام و خیالبافی میخواند و بسیاری از مردم را هواپرست ،دنیاپرست و پیروان طواغیت (جبت و طاغوت) میخواند .از نظر اسالم حتی
مکاتب الهی و پیروان پیامبران اولیالعظم نیز دچار انحراف و تحریف شدهاند و فقط دین اسالم مبتنی بر دو مؤلفه یعنی (کالم الهی و سنت
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معصومین(ع)) خطاناپذیر و معصومانه حفظ شده و خداوند به آن در قرآن اشاره مینماید که (إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)1از منظر اسالمی آخرین
دین الهی قبل از اسالم یعنی مسیحیت نیز دچار تحریف و انحراف شده است ،زیرا از طرفی ادبیات دینی ،یعنی نظریات فیلسوفان و مفسران
دینی جزء متن دین قرار داده شده است ،نظیر نظریات آگوستین و از طرف دیگر دستاوردهای علوم تجربی و بشری نظیر نظریات
بطلمیوس(تخت بودن زمین) با آنکه توسط گالیله نقض میشود ،با این حال به عنوان یک نظریه دینی از آن حمایت میگردد.
در فرهنگ اسالمی برداشتها و تفاسیر بشری در متن دین ،نسبی و خطاپذیر است و جزء متن دین نیست و دستاوردهای علوم تجربی نیز
به عنوان (علم احتمالی) تا نقض نشود به صورت عرفی پذیرفته میشود( .نمودار شماره ) 3
نمودار شماره .3تبیین مغالطه در مفاهیم (علم ،دین ،مذهب و اسالم)
ردیف

عنوان

تبیین

1

علم

2

دین

3

مذاهب اسالمی

4

اسالم وحیانی

از منظر اسالمی ابزار و شیوههای ادراکی انسان متنوع است ،بنابراین انواع علوم مبتنی بر انواع مراتب وجود شامل( :علوم
حسی – تجربی)( ،علوم فکری -فلسفی)( ،علوم قلبی-شهودی) و (علوم نقلی) یعنی وحی الهی شامل (کالم الهی قرآن
و سنت معصومین(س)) میشود.
از منظر اسالمی ادیان موجود یا از ابتدا فاقد منبع الهی و منحرف بوده و یا به مرور زمان دچار تحریف و التقاط شدهاند و
فقط مکتب اسالم به صورت خالص در دو منبع (قرآن و سنت معصومین(س)) خطاناپذیر و معصومانه باقی مانده است.
از منظر تشیع ،سایر مذاهب اسالمی ،غیر از متن قرآن و سنت معصومین(س) ،آنچه را که ارائه مینمایند ،تفاسیر بشری
از اسالم است و احتمال خطاپذیر بودن دارد.
از منظر تشیع ،اسالم ناب ،خالص و وحیانی را باید از دو منبع الهی (قرآن مجید و سنت معصومین(س)) یعنی چهارده
معصوم (س) اخذ نمود و مکتب تشیع براساس آنها بنیانگذاری شده و میشود.

روش تحقیق :
از مراحل پنج گانه در ساختار این تحقیق  ،در سه مرحله اولیه آن که مباحثی کیفی و ارزشی ( هنجاری ) است از داده هائی مبتنی بر (کالم
الهی و سنت

معصومین(س)

) که منابعی از منظر اسالمی خطا ناپذیر و جامع و مانع می باشد  ،با روش ( تفسیری و انکشافی ) بهره برداری و

جمع بندی شده است  ،بنابراین اصطالحاً مبناگرا تلقی می گردد .و در دو مرحلة بعدی که از دستاوردهای انسانی و آثار آن بر مخاطبین بحث
میشود از روش استدالل منطقی ( استقرائی ) مبتنی بر نظریات ( متخصصین ذیصالح ) که اصطالحاً ) (GTمیگوئیم  ،بهره برداری شده است .

 .1آلعمران.19:
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روش تحقیق در علوم انسانی (از منظر اسالمی) :

نمودار شماره  .4روش تحقیق در علوم انسانی و مباحث میان دانشی نظیر (آثار هنری و معماری و شهرسازی)
 -1کالم الهي
 -2کالم

معصومين(س)

خطا ناپذير
(عقل کلي)

-1منابع چهارگانه تحقيق
(خطا پذير و خطا ناپذير)

 -3اجماع
خبرگان

خطا پذير
(عقل جزئي و تجربي)

(عقل جمعي و تخصصي)

روش پژوهش در علوم

حواس پنج گانه

ادراک عالم طبيعت

-2ابزار معرفت شناسي

انساني و مباحث ميان

(شناخت مبتني بر مراتب

دانشي از منظر اسالمي

وجود)

 -3شيوههاي معرفت
شناسي

عقل

ادراک عالم معقول

قلب

ادراک عوالم ملکوتي

 -1آزمايش متوالي  +استقراء عقلي (در مسائل تجربي)
 -2بديهيات عقلي  +استدالل هاي منطقي (در مباحث فلسفي)
 -3تزکيه نفس و سلوک عملي (معرفتهاي حضوري اوليه و

(کل گراي طولي)
(مبنا گراي جامع و کامل)

ثانويه) ← (در مباحث عرفاني)
 -4داوري نهايي با کالم الهي و کالم معصومين(س)

 -4اثبات عملي و تجربي

 -1الهام از مصاديق طبيعي

الهام از مصاديق طبيعي و

 -2الهام ازسنت معصومين

مصنوعي با تفسير،تأويل و
تحليل متن محور)

 -3الهام از مصاديق خبرگان
 -4الهام از تجربيات شخصي

 -1اثر هنري=تجلي
ايده در پديده

 -2تفسير و تأويل و
تحليل اثر (متن
محور) ميباشد.
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اسالم مکتبی ساده و روشن در بیان ولی بسیار عمیق در مفاهیم:

از آنجا که مخاطبین همه پیامبران و مکتب اسالم جمیع مردم جهان و طبقات عمومی مردم بودهاند بیان آنها در عین سادگی و قابل فهم
بودن برای همه اقشار انسانی و اتمام حجت عمومی ،در عین حال مبتنی بر عظمت هستی و الیتناهی بودن آن ،دارای عمقی غیر قابل تصور و
دستیابی است.
1
پیامبر اکرم(ص) به این مضمون اشاره مینمایند که قرآن هفت بطن دارد ،هر بطن آن نیز هفتاد بطن دارد .به عنوان مثال اگر بخواهیم
اسالم را فقط در (یک کلمه) توضیح دهیم ،میتوانیم بگوییم اسالم مکتبی (توحیدی) است و اگر بخواهیم اسالم را در (یک جمله) توضیح دهیم
میتوانیم بگوییم (إنّا هلل وإنّا إلیهِ رَاجعُون) 2همه از اوییم و همه به سوی اوییم .اگر بخواهیم اصول و مبانی این مکتب را به صورت خالصه و
اجمالی بیان کنیم ،میگوییم اسالم در سه اصل (توحید ،نبوت و معاد) که مشترک بین همه مذاهب اسالمی است خالصه میشود .و اگر
بخواهیم ویژگیهای مکتب تشیع را بیان نماییم میگوییم دو اصل (عدالت و امامت) .بنابراین مفاهیم و اصول اسالمی این راهبرد را به ما ارائه
مینماید که در ارائه مدلها ،از ساختارهای ساده و بسیار کلی به تبیین و تشریحهای بسیار عمیق و چند الیه بپردازیم.
در این رساله ما از این رهنمود مبنایی و کاربردی در طرح مدل و ساختار این مکتب و مطالب نسبت اسالم با فرایندهای انسانی در ذیل
مشیت الهی بهرهبرداری نمودهایم.
هریک از ابعاد فوق در ساختار و مراحل خلق آثار و فرایندهای انسانی تأثیرات و خواصی دارند که در مطالب و نمودارهای بعدی به آن
خواهیم پرداخت.
ساختار و مراحل در فرایندهای الهی :

از ابتدا ساختار توحیدی و نقطه ای از فرایندهای الهی را در نمودار شماره  5ارائه مینماییم.

نمودار شماره -5ساختار توحيدي در فرآيند الهي ( نظام نقطه اي )

مبتنی بر آیه :إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ (همه از اوئیم و همه به سوی اوئیم)

3

اکثر حکمای اسالمی معتقدند که:
حقیقة الحقایق عالم فقط «ذات الهی» است یعنی(واجب الوجود).

 .1انّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً ،الی سبعه ابطن أو الی سبعین بطناً « .همانا برای قرآن ظاهری و باطنی است و برای باطن آن باطنی است تا هفت
بطن » .محمد بن زینالدین بن ابی جمهور ،غوالی اللئالی العزیزیهٔ فی االحادیث الدینیه ،ج ،4ص .107طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن،
53/1؛ صادقی ،محمد ،الفرقان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات فرهنگ اسالمی53/1 ،؛ فتونی عاملی ،مرآت االنوار ..5 /
2

البقرة.156 :

 3البقرة.156 :
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مراحل وجود ،مراتب نزول ذات الهی در عوالم وجود است یعنی (ممکن الوجودها).
حضرت علی(ع) میفرمایند :العلم نقطة کثّرها الجاهلون واأللف وحدة عرفها الراسخون1.علم نقطهای است ،جاهلها آنرا کثیر معرفی نمودهاند و محبت یک
حقیقت است  ،که رسوخ کننده گان در علم آنرا شناسانده اند .

چنانچه در نمودار شماره  5مالحظه میفرمایید  ،فرایند خلقت و آفرینش از منظر فرهنگ توحیدی اسالم ،منبعث از (نازل شدن ذات الهی) در
(مراتب وجود) است که از آن به (واجبالوجود) یعنی ذات الهی و (ممکنالوجودها) یعنی مراتب وجود یاد مینماییم .ساختار و مراحل خلق عوالم
وجود توسط خداوند یکتا را حکمای اسالمی در سه عالم کلی و سه ساحت وجودی مطرح نمودهاند که در نمودار شماره  6مالحظه میفرمایید.
سه ساحت وجود فوق ،همه منبعث از عالم الهی بوده و با یکدیگر رابطه طولی دارند ،چون رابطه قرص خورشید با انوارش که به تدریج از بعد
حرارت و روشنایی کاستی میپذیرند ولی در هر حال ،تابش خورشید یگانه است .به این رابطه خاص حضرت علی (ع) در فرازی از خطبه اول
نهج البالغه اشاره میفرمایند :خداوند درون پدیدهها است با آنها یکی نیست ،بیرون از آنها است و از آنها جدا نیست2.
در صورتی که بخواهیم ساختار و مراحل فرایندهای انسانی را در ذیل فرایندهای الهی نشان داده و مورد تبیین و تطبیق قرار دهیم ،باید
گفت چنانچه در نمودار شماره 6مالحظه مینمایید ،طبق نظر اکثر حکمای اسالمی ذات الهی سه مرحله نزول کلی در عوالم وجود دارند ،که از
آنها به عوالم (معقول ،ملکوت و مُلک) یاد مینماییم.

در واقع حقیقت عالم وجود انسان از عالم معقول آغاز میشود .حدیث رسول اکرم صلّى اهلل علیه و آله «:أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَهُ الْعَقْلُ»«:نخستین
چیزى که خداوند خلق نموده است ،عقل است» 3به این موضوع اشاره مینماید .بنابراین انسان که شامل همه مراتب وجود ،غیر از ذات الهی

 . 1روایت العلم نقطة کثرها الجاهلون در برخی از کتاب های شیعه  ،از جمله عوالی اللئالی  ،ابن أبی جهمور احسائی  ،ج ، 4ص 129و حقائق اإلیمان  ،شهید
ثانی  ،ص 167و شرح إحقاق الحق  ،مرحوم آیه اهلل مرعشی  ،ج  ، 32ص  51نقل شده است .همچنین در برخی از کتابهای اهل سنت از جمله  :کشف
الخفاء  ،عجلونی  ،ج  ، 2ص  67و تفسیر ابن عربی  ،ج  ، 2ص  305و ینابیع المودة لذوی القربى  ،قندوزی  ،ج  ، 1ص  213و ج  ، 3ص  212و تاج العروس
 ،زبیدی  ،ج  ، 10ص  435و  ...آمده است ؛ ولی در هیچ یك از این کتابها برای این روایت سندی ذکر نشده است ؛ اما از آنجایی که متن روایت بسیار
قوی است و چنین گفتاری از غیر معصوم امكان صدور ندارد  ،میشود به آن اعتماد کرد  .در واقع قوت متن خود بهترین شاهد است بر این که این روایت از
امام علی علیه السالم می باشد.
 .2نهج البالغه خطبه شماره (1مع کل شیئ ال بمقارنة و غیر کل شیئ ال بمزایلة )
 .3بحاراألنوار ،ج ،1ص ،97حدیث هشتم.
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است دارای سه بعد (عقالنی ،ملکوتی و مُلکی) میباشد و فرایندهای انسانی از ادراکات عقالنی آغاز میشود ،این سه عالم که مبین سه بعد از
ابعاد انسانی هستند ،دارای ویژگیها و خواصی میباشند که در نمودار شماره  5تبیین و تشریح شده است.
ویژگیهای چهار مرحله از عالم وجود و تناظر آن با ابعاد وجودی انسان
نکته اساسی در طرح فرایندهای انسانی رابطه عالم معنا با عالم ماده و صورتهای ملکوتی و ماده و صورتهای عالم مُلک است .خواص این
عوالم و روابط طولی آنها اجماالً در نمودار شماره  7ارائه شده است1.
نمودار شماره  .7مراتب وجود ،ویژگیهای هریک و روابط طولی آنها
عالم ذات الهی

مقام توحید ذاتی خداوند بوده ،که ثابت و غیر

قابل تبدیل و تحویل است و مقام (هو)که قابل

(واجبالوجود)

عالم معقول
(نفس عقالنی انسان)

توصیف نیست ولی وجهه او قابل مشاهده است.

عالم مجردات ذهنی و مفهومی است ،که از هیچ
عنصر مادی و صوری سر چشمه نگرفته
عالم اسماء (صفاتی و فعلی ) خداوند و (پیام آور
درونی )انسان است .

انواع مراتب وجود و نفوس انسان

عالمی است (مکتفی) ،یعنی مبدأ آن از روح الهی
است و به سوی او نیز باز میگردد .استعدادهای

و ( ویژگی ها و روابط آنها)

بالقوه و تکاملی آن از درون خود انسان ،مبتنی

عالم ملکوت

بر آگاهی های حقیقی و اختیار نیّات و اعمال خیر
محقق می شود فطرتی الهی است و غیر قابل

( نفس روحانی انسان)

تبدیل و تحویل.مقصد تکاملی آن تا اعلی علیین
ومشاهده وجهه الهی است.
نفس روحانی انسان دارای ماده و صورت های
ملکوتی است ،تحوالت آن اختیاری و دارای جهت
گیری مثبت و منفی است)

عالمی است (ناقص) ،یعنی اجزاء و عناصر آن در

عالم مُلک

ال وابسته به یکدیگر می
تغییر و تحوالت خود ،کام ً
باشند و این وابستگی و تحول و تغییر امری جبری

( نفوس گیاهی و
حیوانی انسان)

است.

(نفوس گیاهی و حیوانی انسان دارای ماده و
صورت های ملکی است و تحوالت آن از خاک
است تا حیوان )

 -1شهید مطهری ،مجموعه آثار ،جلد  ،5صفحه .158
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نسبت اسالم با مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی
ساختار و مراحل پنجگانه در خلق فرایندهای انسانی و نوع ارتباط هر یک از آنها در همه فرایندهای انسانی جبراً و خودآگاه یا ناخودآگاه همواره
دارای منابع و مبانی مشخصی هستند .آنچه دستاوردهای انسانی را از یکدیگر متمایز و قابل ارزیابی مینماید ،محتوای این فرایند و آنچه معیار
ارزیابی محتوای فرایندهای انسانی است ،مکتبی میتواند باشد که با (حکمت نظری) خود ،عالم و آدم و روابط آنها را به صورت خطاناپذیر تبیین
نموده و با حکمت عملی خود ارزشها و ضد ارزشها را در عمل تشریح و معیارهای زیبایی و زشتی و فلسفه هنر را ارائه نموده باشند .این مکتب
باید بتواند اصولی را برای تجلی ایدههای ذهنی به پدیدهای مادی که وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی هستند ارائه نماید .از منظر
اسالمی مکاتب بشری نمیتوانند انسان و غایت او را جامع و مانع و خطاناپذیر تشریح نمایند و مکاتب الهی غیر از اسالم نیز ،دچار تحریف و
نقص شدهاند .از منظر تشیع ،تنها مکتب اسالم مبتنی بر کالم الهی و سنت معصومین (س) خطاناپذیر و جامع و مانع است و میتواند مکتب مبنا
برای ارزیابی و نقد دقیق و عمیق فرایندهای انسانی باشد.
در این رساله به تبیین هر مرحله این ساختار از بعد منابع و مبانی آن و رابطه هر مرحله با مراحل دیگر و جهتگیریهای مثبت یا منفی
(عروجی یا هبوطی) آن از منظر اسالمی خواهیم پرداخت .تالش خواهیم کرد حتیالمقدور مباحث را به صورت بررسی تطبیقی ارائه نماییم.
مطالب این نظریه عالوه بر تجزیه و تحلیل فرایندهای انسانی ،میتواند در فرایند آموزشها ،پژوهشها و طراحیها برای کلیه رشتهها و
گرایشهای میان دانشی راهگشا باشد.
در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است:
 این مدل هنگامی کامل خواهد بود که بتواند فرایندهای انسانی از جمله آثار هنری ،معماری و شهرسازی را از ابعاد کمی و کیفی موردارزیابی قرار دهد.
 از این طریق میتوان برنامهها ،آموزشها ،پژوهشها ،طراحیها و آثار را مورد تحلیل قرار داده و وضع موجود را در هر یک ازحوزههای فوق به سوی وضع مطلوب اصالح و تکمیل نمود.
 مبتنی بر این مدل میتوان ،سرفصلها و محتوای دروس آموزش را از رویکرد ترجمهای و تقلیدی موجود به هویت اسالمی-ایرانیمتحول نموده و ارتقاء بخشید.
 از طریق این مدل میتوان اختالف نظرها و سوءتفاهمهای موجود بین اساتید را با ایجاد کارگاههای هماندیشی و دانشافزایی بهحداقل ممکن کاهش داد و در نهایت فارغالتحصیالنی در طراز فرهنگ و تمدن اسالمی به جامعه تقدیم نمود.
 اسالم ،انقالب اسالمی و بیداری اسالمی ناشی از آن ،جهت تاریخ معاصر را دگرگون نموده و منقلب خواهد نمود .جاهلیت مدرن غربی،فرهنگ مادیگرا و تمدن مفسده انگیز و ظلم خیز لیبرال -سرمایهداری آن با بریدن از وحی الهی به بن بستی اجتماعی و تاریخی
رسیده است.
 انقالب آیندهساز اسالمی ،باید زیرساخت و بستر جهانی شدن خود را ساماندهی کند .این رسالت تاریخی به عهده مدیران و دولتمردانیاست که رویکرد جهادی در مقابله با دنیاپرستی سرمایهداری و هواپرستی لیبرالیستی و تمدن سلطه جو و استکباری آن داشته
باشند.
تحقق این رسالت پیامبر گونه و زمینهسازی آن به عهده مدیرانی است که عالوه بر والیت مداری اوالً در حوزه کاری خود بهترین
متخصص بوده و در عمل به ارزشهای علمی ،قانونی و اسالمی متعهد و در مسئولیتهایی که به عنوان امانت میپذیرند ،خادم مردم باشند.
ساختار و ساحات خلق آثار هنری ،معماری و شهرسازی و به طور کلی هر نوع فرآیند انسانی (گفتار ،رفتار و آثار) را مبتنی بر جایگاه طولی
هریک ،میتوان به پنج مرحله کلی و اجمالی طبقهبندی نمود.
در فرایند خلق آثار انسانی (هنری و معماری و شهرسازی) پنج مرحله اصلی در ساختار آن دخالت دارند این مراحل و نوع ارتباط هر یک از
آنها در همه فرایندهای انسانی جبراً و خودآگاه یا ناخودآگاه همواره مطرح هستند .آنچه دستاوردهای انسانی را ،از یکدیگر متمایز مینماید،
محتوای این فرایند است و آنچه معیار ارزیابی محتوای فرایندهای انسانی است ،مکتبی میتواند باشد که با (حکمت نظری) خود ،عالم و آدم و
روابط آنها را تبیین نموده و با (حکمت عملی) خود ارزشها و ضد ارزشها را تشریح و معیارهای (زیبایی و زشتی) و (فلسفه هنر) را ارائه نموده
باشد .از منظر اسالمی مکاتب بشری نمیتوانند انسان و غایت او را ،جامع و مانع و خطاناپذیر تشریح نمایند و مکاتب الهی غیر از اسالم نیز ،دچار
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تحریف و نقص شدهاند .از منظر تشیع ،تنها مکتب اسالم مبتنی بر (کالم الهی و سنت معصومین(ع)) خطاناپذیر و جامع و مانع است و میتواند
(مکتب مبنا) برای ارزیابی و نقد دقیق و عمیق فرایندهای انسانی باشد.
در این رساله به تبیین هر مرحله ،از بعد منابع و مبانی آن و رابطه هر مرحله با مراحل دیگر و جهتگیریهای مثبت یا منفی (عروجی یا
هبوطی) آن ،از منظر اسالمی خواهیم پرداخت .تالش خواهیم کرد حتیالمقدور ،مباحث را به صورت بررسی تطبیقی ارائه نماییم .مطالب این
مقاله عالوه بر تجزیه و تحلیل فرایندهای انسانی ،میتواند در فرایند آموزش و محتوای آموزشی برای رشتهها و گرایشهای میان دانشی ،نیز
راهگشا باشد.
نمودار شماره  .8ساختار و مراحل پنجگانه از فرايندهاي انساني
مبتني بر منابع ،مباني و روش هاي اسالمي:

شالوده نظری این رساله برپایه فرهنگ اسالمی و شناختشناسی آن درحوزه علوم انسانی و هنر ،از منابع چهارگانه کالم الهی و
راهنمایی ها و تفسیر معصومین(ع) و اجماع خبرگان ،فقیهان و اسالم شناسان و بدیهیات عقلی و منطقی و تجربی ،در یک رابطه طولی برگرفته
شده است .به گفته دیگر دریافتهای عقلی -تجربی با معیار اجماع خبرگان محک میخورد و داوری نهایی با کالم الهی و معصومین(ع) است.
درحوزه عمل و ارائه راهحلهای مصداقی و خلق اثر نیز برپایه اصول دهگانه اجتهاد در مکتب تشیع ،تمام عوامل و شرایط زمانی و مکانی(عصری)
مورد توجه و اجرا قرار میگیرد .با توجه به آنچه گذشت از منظر اسالمی در حوزه مباحث نظری صرفاً میتوان به نوآوری در تفسیر و تأویل یا
تعبیر و تدوین جدید از مضامین متشابه در کالم الهی و معصومین(ع) پرداخت .این دیدگاهها در مقابل نظریات رقیب میتواند نظریهای جدید و
بدیع شمرده شود؛ و در حوزه عمل برپایه معارف اسالمی و اصول ثابت فطری و فرا زمانی و فرامکانی آن میتوان با اجتهاد تخصصی و تجربی
به ارائه راهکارهای جدید و عملی پرداخت .روشها و شیوههای طراحی و خلق آثار هنری و معماری را میتوان با توجه به اصول دهگانه اجتهاد
شیعی(نمودار شماره  )12و مجموع عوامل و شرایط زمانی و مکانی به طور نسبی و متنوع از اصول ثابت فطری و انسانی اجتهاد نمود و به خلق
سبکهای نوین و آثار بدیع و اصیل پرداخت .این فرایند را امام صادق(ع) در حدیث مشهوری ابالغ نمودهاند.1

 1بحار االنوار ،ج« .245 ،2علینا بالقاء االصول و علیكم بالتفریع».
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نسبت اسالم با مرحله اول در فرایندهای انسانی
آیا اسالم به عنوان یک مکتب و دین الهی ،در مورد مباحث میان دانشی ،نظیر خلق آثار هنری ،معماری و شهرسازی ،مطالبی را به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم مطرح نموده است یا خیر ؟
خداوند در قرآن حکیم میفرماید« :و بیاد آور روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر ایشان برانگیزیم و تو را بر آنها گواه آوریم و
این کتاب (قرآن) را که روشنگر هر چیزی است (تبیان لکل شئ) و برای مسلمانان ،هدایت و رحمت و بشارتگر است ،بر تو نازل کردیم »1
چنانچه از آیه فوق مالحظه میشود ،خداوند کتاب قرآن را تبیین کننده هر چیزی معرفی مینماید ،نه تنها در بُعد نظر و شناخت ،بلکه
مسلمانان یعنی عمل کنندگان به احکام عملی آن را به هدایت و رحمت ،بشارت میدهد و در کنار قرآن وجود پیامبر اکرم(ص) (سنّت نبوی) را،
گواه و شاهد برای سایر انبیاء و پیامبران و متقابالً ،آنها را گواه و شاهد برای امّتهای خودشان معرفی مینماید .یعنی:
 -1قرآن واجد دو بُعد بنیانی حکمت نظری یا (جهانبینی) و حکمت عملی یا (ایدئولوژی) و ارزشهای اخالقی میباشد.
 -2پیامبر اکرم(ص) به عنوان (مفسر معصوم) قرآن و نحوه عمل او به عنوان الگو و شاهد برای سایر انبیا و آنها شاهد و حجت بر امّتهای
خود می باشند.
پیامبر اکرم (ص)نیز در آخرین وصیّت ،برای بعد از خود ،به دو میراث عظیم و جاودانی و غیر قابل تفکیک برای رستگاری همة انسانها
توصیه و تأکید مینمایند یعنی کتاب خدا و عترت معصوم خود 2،دوازدهمین امام معصوم (س) نیز در زمان غیبت ،به (والیت فقیه) در کنار قرآن
توصیه نموده اند3.
اگر در آیه فوق ،وجه هستی شناسی و جهان بینی قرآن ،بیشتربرجسته شده است ،درآیات بعدی به رعایت احکام عملی و ارزشهای اخالقی
(حکمت عملی) به صورت مکرر ،توصیه و تأکید شده است ،نظیر:
 امر به (عدالت) یعنی قرار دادن هر چیزی در جای مناسب و شایسته خودش
( احسان) یعنی حقوق دیگران را برحق خود مقدم و برتر داشتن
( ادای حق خویشان) مقدم داشتن کار ذوالحقوق بر دیگران
( نهی از کارهای ناپسند و طغیان) یعنی انجام ندادن کارهای بیهوده و ضد ارزشی


(وفا داری به عهد) انجام دقیق تعهدات کمی و کیفی در قراردادها ،و

غیره4.

حضرت علی (ع) نیز در بخشی از کتاب ارزشمند نهج البالغه در جامعیت قرآن می فرمایند :کتاب پروردگار شما در میان شماست ،حالل و
حرام آن آشکار ،واجبات و مستحبات ،ناسخ و منسوخ ،مباح و ممنوع ،خاص و عام ،پندها و مثل ها ،مطلق و محدودها و محکمات و متشابهات
 .1وَیَوْمَ نَبْ َعثُ فِی کُلِّ أُ َّمةٍ َشهِیدًا عَلَیْهِم ِّمنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدًا عَلَى َهؤُالء وَنَزَّلْنَا عَلَ ْیكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً َوبُشْرَى ِللْمُسْلِمِینَ« .و [به
یاد آور] روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را [هم] بر این [امت] گواه آوریم و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است و براى
مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کردیم» (سوره :النحل ،آیه)89:
 .2قال رسول اهلل ص :إِنِّی تَارِكٌ فِیكُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَداً مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّی مُنْذِرٌ وَ عَلِیٌّ هَادٍ وَ الْعَاقِبَةةُ لِلْمُتَّقِةینَ
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ( .مستدرك الوسائل ،ج  ،11ص  )372همانا من در میان شما دو گوهر گرانبها باقی گذاشته و شما را ترك میكنم یكةی کتةاب خةدا و
دیگر اهل بیت و عترتم را و اگر به آن دو توجه داشته و از آنها الگو بگیرید هرگز گمراه نمی شوید .ای گروه مردم همانا من بیم دهنده هستم و علةی هةدایتگر
شماست و عاقبت رستگاری برای پرهیزگاران خواهد بود و ستایش برای خداوند ،پروردگار جهانیان است.
الشةیعَةِ لَةا کُلَّهُةم« .از میةان
 .3مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا یَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَةاءِ ِّ
فقهاء هر کس خویشتن دار و نگهبان دینش باشد و با هوای خود مخالفت نماید و فرمان موالیش اطالعت کند عموم مردم بایةد از او تقلیةد کننةد ،ایةن دسةته
بعضی از فقهای شیعه هستند نه همه آنان( ».شیخ حر عاملی ،وسائلالشیعة :ج  ،27ص)131
 .4إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ کم بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَةذَکَّرُونَ .در حقیقةت خةدا بةه دادگةرى و نیكوکةارى و
بخشش به خویشاوندان فرمان مىدهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مىدارد به شما اندرز مىدهد باشد که پند گیرید( .سوره :نحل ،آیه .)90:وَأَوْفُةواْ بِعَهْةدِ
اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَالَ تَنقُضُواْ األَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَیْكُمْ کَفِیلًا إِنَّ اللّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .و چون با خدا پیمان بسةتید بةه پیمةان خةود وفةا کنیةد و
سوگندهاى [خود را] پس از استوار کردن آنها مشكنید با اینكه خدا را بر خود ضامن [و گواه] قرار دادهاید زیرا خدا آنچه را انجام مةىدهیةد مةىدانةد( .سةوره:
نحل ،آیه)91:

15

نسبت اسالم با فرایندهای انسانی

آن ،همه معلوم است .1امام صادق نیز می فرمایند ،القاء اصول بعهده ماست (یعنی بعهده کالم الهی و سنت معصومین (س) و وظیفه شما اجتهاد
جزئیات و فروع مادی و صوری است2.در حدیثی منقول از پیامبر اکرم (ص) می فرماید  :علم مفید سه نوع است ( :آیه محکمه-فریضه عادله –
سنت قائمه) که در اینجا می توان آیه محکمه را به (حکمت نظری و ارائه راهبردهای مفهومی) و فریضه عادله را به (احکام و راهکارهای عملی)
و سنت قائمه را به (اخالق و راه حل های اجتهادی) با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی دانست .بنابراین انسانها باید این سه مرحله از
فرایندهای خود را از مکتب الهی اسالم بگیرند تا مرحله چهارم با اجتهادی تخصصی بتوانند مصداقی شایسته .مناسب در عالم مادی ایجاد نمایند.
نمودار شماره  .9نسبت اسالم با مرحله اول از فرايندهاي انساني:

نسبت اسالم با مرحله دوم از فرایندهای انسانی
مکتب اسالم در حکمت عملی خود از آنجا که انسان ها را موجودی آزاد و مختار بین دو فرمانده درونی ،یعنی نفس حیوانی (نفس اماره) که
به زشتی متمایل است و نفس عقالنی و روحانی (نفس لوامه) که به خیر و نیکی میل دارد ،می شناسد و برای او مبتنی بر اراده و عمل خودش
سیر تکاملی قائل است بنابراین با ارائه احکام پنجگانه (حالل ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) یعنی مجموع بایدها و نباید ها و ارزشهای
اخالقی ،به صورت کلی و مشترک برای کلیه فرایندهای انسانی و به صورت خاص برای هر یک از تخصصها ،نظیر معماری و شهرسازی باید و
نبایدهائی را ارائه نموده است .این احکام در بعد مثبت آن همان یکصد صفت الهی (اسماء الحسنی) است که برای صفات ذاتی و فعلی خداوند در
قرآن مطرح شده است نظیر ( علیم ،حکیم ،مفید ،قوی ،بدیع و غیره) و انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین باید واجد همین صفات در
نظریات و اعمال خود باشد .در بعد منفی نیز احکامی نظیر حرام بودن عمل بدون علم ،هر نوع کار پوچ و غیر مفید یعنی (لغوی ،لعبی و لهوی)،
ْسةلَهُ وَمَحْةدُودَهُ ،وَمُحْكَمَةهُ
َاصةهُ وَعَامَّةهُ ،وَعِبَةرَهُ وَأَمْثَالَةهُ ،وَمُر َ
 .1کِتَابَ رَبِّكُمْ فِیكُمْ :مُبَیِّناً حَالَلَهُ وَحَرامَهُ ،وَفَرَائِضَهُ وَفَضَائِلَهُ ،وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ ،وَرُخَصَهُ وَعَزَائِمَةهُ ،وَخ َّ
وَمُتَشَابِهَهُ( .نهج البالغه ،خطبه )1
-2امام صادق فرمودند :عَلَیْنَا ِإلْقَا ُء الْ ُأصُولِ ِإلَیْكُمْ وَ عَلَیْكُمُ التَّفَرُّعُ « .بر ماست ارائه اصول(راهبردهای نظری و عملی) و بر شماست اجتهاد فروع (خلق آثار مادی و
صوری و غیره( »)...بحاراألنوار ج )245 ،2
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انجام کار برای شهرت طلبی ،و فخر فروشی ،ایجاد هرنوع ضرر و زیان به غیر ،پیروی از هواهای نفسانی ،دنیا پرستی و بتسازی یعنی (اصالت
دادن مستقل به کالبد بنا) که از آن به عنوان (فورمالیسم) یاد می نمائیم( ،کمکاری و کمفروشی ،تقلب و کالهبرداری ،اسراف و تبذیر) و بسیاری
از نبایدهایی که هنوز برای تخصصهای خاص ،جمع آوری و طبقهبندی دقیق نشده است .از این احکام با نام قوانین عملی و یا (فقه حکومتی)
یاد میکنیم ،به عنوان مقدمهای برای (اجتهاد حرفهای) در تخصصهای مختلف.
بنابر این مکتب اسالم ،نسبت به مرحله دوّم از نمودار فوق نیز ،بی تفاوت نیست و میتواند رویکرد های عملی و جهت گیری های تخیلی و
ایده آلی هنرمندان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد .احکام عملی و باید و نباید های اخالقی ارائه شده در مکتب اسالم ،مجموعه ای بی نظیر از
اصولی ثابت و فرازمانی و فرامکانی را برای سیر و سلوک عملی و تکاملی همه انسان ها ،مطرح نموده است1و با ذکر مصادیقی از اعمال ،رفتار و
آثار معصومین (س) در شرایط بسیار متکثر و متنوع ،روش های عملی و اجتهادی آنها را تشریح نموده است .این مجموعه باید و نباید های
عملی را (احکام اولیه) می نامیم.
نمودار شماره  .10نسبت اسالم با مرحله دوم از فرايندهاي انساني:

نسبت اسالم با مرحله سوم از فرایندهای انسانی
نکته بسیار مهم ،مسئله اتخاذ روش ها وشیوههای عملی ومناسب درجهت تجلی ایده ها و ایده آلهای فرا زمانی و فرا مکانی هنرمندان ،در
عالم طبیعت و جلوههای مادی و صوری آن است .زیرا عالم طبیعت بر خالف مفاهیم که کلی و بسیط می باشند ،دارای شرایطی نسبی ،متکثر،
متغیر و اعتباری ،یعنی وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی می باشند.

ن غَیْرُهُ وَ لَا یَجِیءُ غَیْرُ( .الكافی:ج ،1ص.)58 :
ل َأبَد ًا إِلَ ى َیوْمِ الْ ِقیَامَةِ وَ َحرَا ُمهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَ ْومِ الْقِیَامَ ِة لَا یَكُو ُ
حمَّدٍ حَلَا ٌ
ل حَلَالُ مُ َ
 -1فَقَا َ
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مکتب اسالم با پذیرش و توصیه به اجتهاد و تبیین اصول چندگانه آن در مکتب تشیع1،همة انسان ها و هنرمندان را قادر می سازد تا
ایدهآلها و مفاهیم ذهنی خود را ،با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی و به صورت آیه ای و نسبی در عالم طبیعت تجلی دهند .از این بُعد
میتوان گفت مکتب اسالم ،با حفظ جهت ،غایت و سیر تکاملی انسان ،برای مجموع شرایط متنوع ،متکثر ،متغیر ،اعتباری و نسبی زمانی و
مکانی ،راه حل ارائه نموده است ،حتّی برای شرایط موقتی و اضطراری نیز به صورت محدود و موقتی ،کنار گذاشتن احکام ثابت را پیش بینی
نموده است .مانند حُکم اضطراری خوردن گوشت مردار ،در شرایطی که جان انسان در خطر باشد ،به مقدار حداقل الزم تا رفع شرایط اضطراری
نظیر اسکانهای موقت بدون در نظر گرفتن استانداردها و سرانهها که در شرایط معمولی رعایت آنها الزامی است و یا در شرایطی که حقوق
افرادی نظیر سوا ره و پیاده متعارض است ،حق را به پیاده دادن و یا در حق داشتن چشم انداز مناسب برای خانه و ایجاد مزاحمت همجواری برای
همسایه ،حق را به همسایه دادن و نظیر آنها .این اصول در (نمودارهای شماره  11و  )12در ده محور به صورت اجمالی توضیح داده شده است.
نمودار شماره  .11نسبت اسالم با مرحله سوم از فرايندهاي انساني:

اصول دهگانه اجتهاد تخصصی در مکتب تشیع
(اصول اجتهاد حرفه ای مبتنی بر مفاهیم ثابت نظری و احکام اولیه عملی برای اتخاذ روش های مناسب مبتنی بر تجلی ایده آل های انسان در
ماده و صورت هایی که وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی هستند و خلق آثار بدیع و اصیل)

 -1با بهره برداری از نظریه شهید مطهری ،مجموعه آثار ،1378 ، ،جلد  ،20ص .161
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نمودار شماره –  –12اصول ده گانه اجتهاد تخصصی در مکتب تشیع1

 -1قاعدة مالزمه عقل و شرع
 -2قاعدة بقای اصول
 -3قاعده تفریع
(جزئیات مادی و صوری)
 -4قاعده نسبیت
 -5قاعده جامعیت و وسطیت
(عدالت)

ابزار اجتهاد ،عقل است و احکام عقلی تا هنگامی که نقض نشوند همان احکام شرعی است و رعایت دستاوردهای آنها الزامی است.
بنابر این رعایت مجموع دستاوردهای علوم تجربی نظیر استانداردها در معماری و سرانه ها در شهرسازی الزامی است(.علوم عقلی فقط
مختص مسلمانان نیست)
اصول نظری و عملی بیان شده توسط سنت نبوی برخاسته از فطرت و بی زمان هستند (یعنی :حکمت نظری و احکام پنجگانه حالل و
حرام در حکمت عملی).
فروع و جزئیات یعنی (روشهاو جزئیات در خلق آثار) ،در پرتو (اصول ثابت) ،با (تفریع عقلی) قابل استنتاج و اجتهاد تخصصی و حرفهای
هستند( .اجتهاد تخصصی ،یعنی انتخاب ماده و صورت های مناسب کالبدی و ظاهری برای ایده آلهای هنرمندان ،با توجه به مجموع شرایط
زمانی و مکانی).
فروع(روشها و آثار) براساس مقتضیات زمان و مکان ،کامالً نسبی هستند( .آثار ،عناصری متکثر ،متغیر و نسبی هستند و نباید آنها را
مطلق نمود).
فروع و روش ها و شیوه های عملی یا آثار انسان باید همه جوانب و ساحات مختلف انسانی و مجموع شرایط زمانی و مکانی را درنظر
بگیرند ،زیرا اجزاء و عناصر آن متکثر ،نسبی و تأثیر پذیرند( .در خلق آثار باید جمیع متغیر های آنها را در نظر گرفت و بر حسب اولویت ها
به تعادل رساند)

 -6قاعده احکام خمسه تکلیفیه

فروع باید در اجراء ،بر اساس احکام خمسه ،تعیین اولویت و ضرورت عملی و اجرایی کنند(.حالل ،مستحب ،مباح،مکروه و حرام) ،احکام
پنجگانه اسالمی ،راهنمای همه انسان ها در افکار ،رفتار و آثار آنهاست و در همه زمان ها باید باشد.

 -7قاعده رعایت اولویت ها

فروع باید با توجه کامل به اولویتها و مصلحتها شکل بگیرند (در شرایطی که حقوق عناصر مختلف متضاد میباشند) .در خلق آثار ،عناصر
و اجزاء بسیاری تأثیر گذارند ،باید بر حسب اولویت ،آنها را به صورت نسبی مورد نظر قرار داد.
فروع نباید معارض با قوانین حاکمه و اصولی که حق وتو دارند باشند (نظیر اصل الضرر و الضرار در اسالم) .هر نوع ضرر و زیان به غیر،
حرام تلقی میشود(.اصول و حقوقی که در اسالم ،حاکم و مهم تر از اصول و سایر حقوق است ،باید آنها را رعایت نمود).

 -8قاعده حوزههای آزاد

فروع نباید حوزه هایی را که خداوند انسانها را آزاد گذاشته محدود کنند (احکام مباح) .بخشی از احکام حوزه آزاد برای انتخاب انسان هاست
که باید رعایت نمود.

 -9قاعده احکام ثانویه
(احکام حکومتی)
 -10قاعده احکام اضطرای

فروع(روشها و جزئیات آثار) و حتی اصول اولیه میتوانند با نظر و اختیار ولی فقیه به طور موقت تغییر نمایند (با توجه به مجموع شرایط و به
صورت مصلحتی) حاکم شرع (ولی فقیه) مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی و مصلحت ها ،میتواند احکام اولیه را برای مدت محدودی
نقض و احکام ثانویه و حکومتی را اعالم نماید که الزم االجراست.
در شرایط اضطراری که حق بزرگتری مورد تهدید است ،از حق کوچک تر به صورت موقتی و محدود صرف نظر می نماییم ،نظیر خوردن
غذای حرام یا مکروه ،هنگامی که جان انسان در صورت نخوردن آن غذا منجر به مرگ شود ،تحت عنوان (اکل میت) در احکام اسالمی و یا
رعایت نکردن برخی از استانداردها در شرایط اسکان اضطراری

تبیین و تشریح اصول دهگانه فوق و ظرفیت های آن در کمک به معماران و شهرسازان در جهت اتخاذ روشها و شیوههای عملی در فرصت
این مقاله نیست و مقاالت مستقل و متعددی میطلبد .امّا بطور اجمال میتوان گفت:
در اصل اول (مالزمه عقل و شرع) تمام دستاورد های علمی جهان از جمله علوم تجربی و مهندسی نظیر (استاندارد ها در معماری) و (سرانههای
فضاهای شهری) در شهرسازی و غیره که از طریق استقراء عقلی حاصل میشود ،تا نقض نگردیده است باید به عنوان علوم (احتمالی) مورد بهره
برداری متخصصین قرار گیرد و رعایت آنها را شرعاً الزم می داند.
در اصل دوم (بقاء اصول) به خطا ناپذیر بودن و جامع و مانع بودن هستی شناسی اسالمی(حکمت نظری) و راهبردهای مفهومی آن اشاره دارد و
فرا زمانی و فرا مکانی بودن بایدها و نباید ها و احکام عملی اسالمی(حکمت عملی) و رعایت ارزش های اخالقی آن را در جهت تأمین نسبی و
عادالنه نیازهای مادی و بسترسازی سیر تکاملی انسان ها تأکید و توصیه مینماید .یعنی هم آهنگی عالم تشریع با عالم تکوین.

-1با بهره برداری از نظریه شهید مطهری ،مجموعه آثار ،1378 ، ،جلد  ،20ص .161
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در اصل سوم(تفریع) راه حل اجتهاد پویا و تخصصی برای تجلی ایدهها و ایده آل های مفهومی را ،در مجموع شرایط زمانی و مکانی که متکثر،
متنوع و متغیر هستند ارائه مینماید و نقش انسان آگاه ،مختار و خالق را در این فرآیند به صورت برجسته و شاخص نمایان میکند .مبتنی بر این
اصل ،هنرمند میتواند با حفظ اصول ثابت ،ایده های خود را به صورت خالقانه در عالم طبیعت به صورت کالبدهای مادی و صوری متجلی سازد.
اصل چهارم (نسبیت) به ما یادآوری مینماید ،که آنچه درعالم طبیعت حادث میشود ،بر خالف مباحث هستی شناسی (جهان بینیها) و احکام
عملی (ایدئولوژی ها)که دارای اصولی کلی و ثابت هستند ،آثاری ،دارای ماده و صورتی طبیعی هستند بنابراین با توجه به مجموع شرایط زمانی و
مکانی میتوانند به صورت نسبی و اعتباری در عالم طبیعت و در مواد و صورتهای بسیارمتنوع و خالقانه عالم طبیعت تجلی یابند .بنابراین نباید
آثار معماری را مطلق نمود و آنها را تکرار و تقلید کرد.
در اصل پنجم (جامعیت و وسطیت) به ما متذکرمی شود،که عالم طبیعت بسیار متنوع و متکثر بوده و همه اجزاء و عناصر آن دارای حقوق و
تکالیف متقابل بوده و تحت تأثیر یکدیگرند و برای انجام عملی و ایجاد اثر ،باید همة عوامل و عناصر مثبت و منفی تأثیر گذار را به صورت جامع
شناخت و حدّ متعادل و مناسبی را برای پایداری آن پیش بینی نمود و ساماندهی نمود.
حضرت امام صادق (ع) در پاسخ فردی که از اصل حاکم بر خلقت جهان هستی ،از ایشان سؤال نمود ،از قول پیامبر اکرم(ص) میفرمایند:
"این جهان بر اساس عدالت برقرار و پایدار شده است" 1و حضرت علی(ع) درتشریح مفهوم عدالت می فرمایند( :قرار دادن هر چیز درجای
مناسب و شایسته آن)2.
در اصل ششم (احکام پنجگانه) اسالم باید و نبایدهای عملی یعنی احکام اسالمی را ،که متضمن سیر تکاملی انسان ها است در پنج نوع طبقه
بندی مینماید .احکام (حالل ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) که هر کدام در حکمت عملی اسالمی و منابع (کالم الهی و سنت معصومین) و
اجماع(حکما و خبرگان) به صورت (مباحث اخالقی) و (احکام عملی) مطرح شده است .این مباحث به صورت موضوعی نیز برای (اصناف مختلف)
و اعمال (فردی و اجتماعی) انسان ها تبیین و تشریح شده است .
در اصل هفتم (اولویت) از آنجا که ایجاد هر اثری در طبیعت تحت تأثیر متقابل مجموعهای از عناصر طبیعی و انسانی قرار میگیرد و گاهی این
عناصر دارای حقوقی متضاد و متعارض می باشند در شرایط فوق باید آنچه را که در اولویت قرار دارند ،حاکم نمود فرضاً در مباحث همجواری در
معماری ،رعایت حقوق همسایهها در اولویت است .یا حقوق پیاده بر سواره در الویت است .رعایت این احکام در روشها و شیوههای عملی الزامی
است.
حضرت فاطمه (س) در پاسخ فرزندشان که سؤال مینماید ،چرا همیشه اوّل برای همسایگان دعا میفرمایید؟ می گویند( :اول همسایه،
سپس خانه)3و یا در شهرسازی درتعارض حقوق پیاده با سواره ،در اسالم به رعایت حال ضعیف و (پیاده) در مقابل قوی (ماشین) تأکید و توصیه
می نمایند .بنابراین در رعایت حقوق های متکثری که بر عمل و آثار انسان مترتب می شود ،باید اولویت ها و جهت ها و غایت ها و ایده آل
های جمعی معنوی و تکاملی را اولویت بخشید.
بنابر این بعضی از قوانین در اسالم ،نسبت به سایر قوانین اولویت و حاکمیت دارند ،نظیر اصل عدم ظلم و ضرر به دیگران4.
در اصل هشتم(حوزه های آزاد) همان گونه که در احکام پنجگانه ،برای انسان کارها و خواسته هایی آزاد (مباح) دانسته شده است ،بنابراین در این
موارد نباید آزادی انسان ها ،به خصوص درحوزة مسائل فردی و خانوادگی خدشه دار شود ،ضمناً موارد مستحب و مکروه نیز ،نباید مورد اجبار قرار
گیرند.
در اصل نهم(احکام ثانویه و حکومتی) ،حکومت اسالمی یعنی ولی فقیه در زمان غیبت ظاهری معصوم میتواند در شرایط خاص و ضروری،
احکام اوّلیه ای را که در آن شرایط خاص به مصلحت جامعه نیست تغییر داده و حکمی را بطور موقت و از روی مصلحت ابالغ نماید .بطور مثال
 -1پیامبر صلى اهلل علیه و آله « :بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ االَرْضُ» .آسمانها و زمین ،با عدالت ،پا برجا مىمانند(.عوالى الآللى ،ج  ،4ص .)1۰3
-2حضرت علی (ع)« :العدل وضع کل شیء موضعه» .یعنی عدالت ،آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیةرد( .فةیض االسةالم ،سةیدعلینقی ،ترجمةه و
شرح نهجالبالغه ،تهران ،انتشارات فیض االسالم ،1375 ،حكمت  ،30ص .)1100
 -3حضرت فاطمه (س)« :الْجَا َر ثُمَّ الدَّار».اول همسایه ،سپس خانه( .مستدرك الوسائل ج ،5 :ص.)244 :
 -4از مجموعه بحث حضرت امام خمینی (ره) پیرامون قاعده الضرر و الضرار فی االسالم ،یعنی در مضیقه قرار دادن ،سخت گرفتن و عرصه را بر دیگران تنگ
کردن در اسالم ممنوع است.
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زمینی را که برای مسجد وقف شده و صیغه آن جاری شده ،نمیتوان به کاربری دیگری تبدیل نمود .ولی میتوان با حکم حاکم شرع (والیت
فقیه) ،زمین دیگری را برای مسجد در نظر گرفت و زمین مسجد را مثالً برای اجرای بزرگراهی که مصلحت عمومی بوده و اجرای آن اجتناب
ناپذیر است ،قرار داد.
در اصل دهم یا (احکام اضطراری) ،ممکن است در شرایطی غیر عادی و اضطراری ،نتوان احکام اوّلیه را اعمال نمود و در صورت اعمال آن حق
بزرگتری ضایع شود ،در این صورت میتوان از احکام اضطراری ،که احکامی موقتی و فقط در شرایط اضطرار و در حد ضروری و محدود می
باشند بهره برداری نمود .نظیر خوردن گوشت مردار ،برای کسی که در صورت نخوردن آن گوشت در خطر مرگ باشد .چون جان انسان،
عزیزترین عنصر هستی است ،بنابراین برای حفظ آن ،حکم اوّلیه یعنی (ممنوع بودن در خوردن گوشت مردار) برای مدت محدود به حکم
اضطراری یعنی (مجوز خوردن گوشت مردار) برای زمان و مقدار محدود داده میشود ،یا در اسکان موقت میتوان برخی از استانداردها و
سرانههای قانونی را نادیده گرفت.
چنانچه مالحظه میشود ،به کمک اصول دهگانه اجتهاد ،انسان ها میتوانند ضمن حفظ اصول ثابت و فرا زمانی و فرا مکانی خود ،چه در
بُعد نظری و چه در بُعد عملی ،اعمال و آثار خود را با مجموع شرایط زمانی و مکانی وفق دهند و هیچگاه دچار بن بست و تردید و یأس نخواهند
شد و نیز هرگز به صورت یک امر متعارف ،نیازی به ساختارشکنی اصول نظری و یا احکام عملی نخواهند داشت و همواره میتوانند در هر
شرایط پیچیده و نامتعیّن ،راه را از چاه تشخیص داده و به صورت نسبی پاسخ گوی نیازهای مادی و معنوی انسانها در اعمال و آثار خود باشند.
و (ایده آلیسم را با رئالیسم) و (حقیقت را با واقعیت) در کارهای خود رعایت نمایند .عدم توجه به این اصول هنرمندان را یا در ایده آلیسم نظری و
مفهومی غرق میکند و یا به دلیل رعایت مقتضیات زمان و خالقیت و نوآوری ،ارزشها و اصالتها را در آثار خود نابود و به اصطالح
(ساختارشکنی) مینمایند.
نسبت اسالم با مرحله چهارم از فرایندهای انسانی
در این مرحله چند رابطه با اثر خلق شده مطرح میباشد که به صورت تطبیقی دیدگاه اسالمی را با سایر دیدگاه های مطرح و معاصر ،تبیین و
ارزیابی می نماییم.
نمودار شماره  .13نسبت اسالم با مرحله چهارم از فرایندهای انسانی:
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همان طور که در نمودار شماره  .13مالحظه میشود سه رویکرد متفاوت در طرح رابطه ایده انسان با پدیدههای او وجود دارد ،که به صورت تطبیقی
مطرح شده است.
از منظر اسالمی هنرمندان و معماران میتوانند ایده آل های خود را که منبعث از مراحل یک و دو میباشد ،از طریق یک شیوه و سبک هنری با
رویکرد تجلی معنا در ماده و صورتهای کالبدی یعنی سیر از وحدت مفهومی ایدهها و ایده آلها به خلق کثیری از اجزاء و عناصر مادی و کالبدی و مبتنی
بر مجموع شرایط زمانی و مکانی و راه حل هایی که از طریق اصول دهگانه در اجتهاد تخصصی مطرح شده ،استنتاج و اجتهاد نموده و مصادیقی مطلوب،
شایسته و بدیعی را در عالم طبیعت خلق نمایند .از منظر اسالمی ،این رابطه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه تحقق می یابد ،مسأله اصلی محتوای مثبت و
منفی ایدهها و ایده آل های هنرمندان است که در نهایت اثری (ممدوح و شایسته) و یا (مذموم و ناشایسته) را خلق مینماید .در موضوع رابطه ایده با پدیده1،
یا معنا با صورت ،دیدگاه های بسیار متفاوت ومتضادی وجود دارد ،که در یک جمع بندی اجمالی و تطبیقی در مقایسه با دیدگاه اسالمی آنرا در سه رویکرد
خالصه می نمائیم.
بررسی تطبیقی از رابطه هنرمند با اثر خلق شده
 .1کسانی که اثر هنری را تجسد معنا در کالبد میدانند ،بنابراین معتقد به یك برداشت مشترك و تفسیر و تأویل یكسان از اثر هنری میباشند
و تفسیر و تأویلهای متفاوت را بر نمی تابند و از برداشت های بدیع ،عمیق و چند بعدی آثار هنری غافل و محروم می شوند.
 .2کسانی که اثر هنری را خنثی میدانند ،مبتنی بر کثرت گرایی و نسبی گرایی در انسان شناسی (پلورالیسم) و وابسته دانستن هویت انسان به
مجموع شرایط محیطی (زمانی و مكانی) بنابراین تفسیر و تأویل (مخاطب محور) را به جای (متن محور) میپذیرند و به مخاطبین اجازه
می دهند هر نوع برداشت خودبنیاد و خودخواهانه را از آثار هنری داشته باشند و هر نوع داوری نسبت به ارزیابی آثار هنری را مردود میدانند.
 .3از دیدگاه اسالمی که اعتقاد به تجلی معنا در صورت وجود دارد:
اول  :تفسیر و تأویل آثار هنری متن محور است.
دوم :از آنجا که به صورت بالفعل و اعتباری هنرمندان و مخاطبان هر یك وابسته به مجموع شرایط محیطی خود می باشند ،بنابراین در یك
درجه معرفتی و تكاملی نیستند ،در نتیجه برداشتهای آنها از اثر هنری متفاوت بوده و در یك سطح نیست ،اما از آنجا که هنرمندان و
مخاطبان به صورت بالقوه و ذاتی ،یك نوع بوده و همه واجد روح الهی می باشند و ایدهها و ایده آلهای آنها از صفات حسن الهی سرچشمه
گرفته و به سوی آن گرایش دارند ،بنابراین به صورت بالقوه درك متقابلی از ایدهها و انگیزههای یكدیگر میتوانند داشته باشند و به نسبت رشد
نظری ،عملی ،تجربی و استعداد شخصی در رشته مربوطه میتوانند از طریق آثار هنری با یكدیگر تعامالت ادراکی برقرار نمایند.

 .1تجلی به مفهوم ایده در پدی ده هست اما با آن یكی نیست و بیرون از آن است ،اما از آن جدا نیست (در فرازی از خطبه اول نهجالبالغه)
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نمودار شماره .14بررسی تطبیقی از رابطه ،ایده های مفهومی هنرمندان با پدیده های کالبدی آنها (رابطه معنا با صورت)

رویکردها

محتوای رویکرد

سبک های متأثر

 -1رویکرد تجسد معنا در صورت
(تجسد ایده در پدیده(

محتوا و ایده های هنرمندان فقط در یک نماد و یک نووع کالبود
می توانند تجسد و تعیین داشته باشند.
سنت گرایان تاریخی – توصیفی
بنابراین برای حفظ مفواهیم و ارزش هوای ثابوت و پایودار بایود (رویکرد باستان شناسانه و تقلید از آثار تاریخی)
الگوها و نمادهای سنتی و تاریخی را تقلید و تکرار نمود.

 -2رویکرد خنثی بودن اثر هنری
(عدم رابطه بین ایده و پدیده)

مفاهیم و ایدههای هنرمندان ،هیچ رابطه ای با آثار هنری آنهوا
ندارند ،اثر و متن هنری خنثی است و هنرمنودان فقوط ذهنیوات
شخصی خود را باز خوانی نموده اند و مخواطبین هوم ذهنیوات
خود را بازخوانی مینمایند.
بنابراین با توجه به خنثی بودن اثر هنری ،بی معنا و مفهوم بودن
آن هیچگونه رابطه و تعامل فکوری و فرهنگوی بوین هنرمنود و
مخاطبین نمیتواند برقرار شود.

دیدگاه مرگ مؤلف و هنرمنوو تیوک معاصور (سواختار
شکنان نظری ،روشی و کالبدی از مفاهیم ،روشهوا و
آثار موجوود (معتقودین بوه تفسویر و تأویول مخاطوب
محور ،یا گفتمانی و مشارکتی ،پوذیرش قرائوت هوای
مختلف از اثر بدون هر نوع داوری)

 -3رویکرد تجلی معنا در صورت
(مفهوم تجلی ایده در پدیده)1

ایدهها و ایده آل های هنرمندان ،به صورت خودآگاه و ناخود آگاه
و نسبی می توانند در بی نهایت کالبد های جدید و متنوع تجلی
نمایند.
بنابراین هنرمندان و معماران میتوانند با حفظ مفواهیم ثابوت و
حقیقی نظری و احکام فرازمانی و فرامکانی عملی ،بوا اجتهوادی
هنرمندانه ،مبتنی بر مجموع شورایط زموانی و مکوانی میلیاردهوا
کالبد متنوع ،مناسب و شایسته خلق نمایند.
بدین لحاظ رابطه بین هنرمندان و مخاطبین از طریق اثر هنوری
واجد مؤثرترین تأثیرات فکری و فرهنگی میتواند باشود .مسوأله
اصلی محتوای (مثبت و منفی) ایده ها و ایده آل ها است.

دیدگاه اسالمی ،اصول گرا (در ابعاد نظری و عملی) و
اجتهاد گرا (در راه حل هوای مصوداقی) معتقودین بوه
تجلی نسبی مفاهیم در مواد و صوورت هوای متنووع.
معتقدین به اجتهاد مبتنی بر تجلی اصول ثابت(نظری
و عملی) در آثار مبتنی بور مجمووع شورایط محیطوی
متکثر و متنوع ،از طریق اصول ده گانه اجتهاد.
معتقدین به تفسیر و تأویل(متن محور)
(مصداق آن آفرینش انسان است با فطرت ثابت ولوی
با صورتها و کالبدهای متکثر)

چنانچه در نمودار شماره  14مالحظه می نمائید ،رویکردهای(تجسدگرائی) و (خنثی بودن اثر) نسبتی با فرهنگ اسوالمی و فلسوفه هنور آن
ندارند و از بُعد نظری و از بُعد عملی و تجربه موفق تاریخی در تمدن اصیل دوران اسالمی ،هر دو رویکرد نفی میشود .بورای مثوال چنانچوه در
ادبیات عرفانی ما مالحظه می شود ،شاعران و عارفان برجسته ،ضمن حفظ مبانی فرهنگی – اعتقادی و ارزشهای اسالمی ،آثار آنها سرشار از
خالقیت سبکی و بدایع مضمونی است .آنچنان که مضمون بسیاری از آثار نظم و نثر را ترجمهای از آیات و روایات معصوومین (ع) مویداننود ،بوا
بیانی بدیع و خالقانه ،آثار اصیل معماری در دوران اسالمی نیز ،ضمن حفظ اصول و جهتها و غایت های انسانی و فرهنگی ،به نظر بسویاری از
کارشناسان جهان از بعد تنوع سبکها و خالقیت در کالبدها بی بدیل و کم نظیر است .مانند طراحی مساجد و خانه ها در دوران تمودن اسوالمی
که ضمن حفظ اصول نظری و عملی ،از بعد کالبدی ،اکثر قریب به اتفاق آنها مبتنی بر مجموع شرایط محیطی خود ،متنوع و بدیع هستند.

 .1فرازی از خطبه اول نهجالبالغه
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نسبت اسالم با مرحله پنجم از فرایندهای انسانی
در مرحلة پنجم از ساختار خلق آثار هنری ،تأثیر آثار است برخود هنرمند و مخاطبین آثار.
نمودار شماره  .15نسبت اسالم با مرحله پنجم از فرايندهاي انساني:

در فرهنگ اسالمی در رابطه با آنچه اتفاق افتاده ،تجربه شده و آثار گذشته  ،مفهوم عمیق (عبرت) را مطرح مینمایند .یعنی پند گرفتن از
تجربیات گذشته ،به نحوی که از نکات مثبت آن بهره مند گردیم و از نکات منفی آن مانند پل عبور کنیم و مجدداً دچار آن نشویم .به همین
مضمون حدیثی اشاره مینماید که « مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود»1.
بنابراین هنرمندان و معماران باید نسبت به نتایج آثار خود بر روی مخاطبان و محیط زیست حساس بوده و احساس مسئولیت نمایند .جریان
هائی که به اصطالح (متن اثر هنری را خنثی) و (مرگ مؤلف) را در آثار هنری اعالم مینمایند ،کامالً از این حقیقت غافلند ،که افکار و رفتار و
آثار انسان ها به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه در آثار آنها تأثیر میگذارد و در نهایت ،شخصیت و سرنوشت آنها را رقم می زند2در صورتی
که از تجربیات عملی و آثار آنها عبرت گرفته شود ،راه تکاملی و سیر متعالی انسان گشوده می گردد و این شیوه تنها راه سیر و سلوک تکاملی
انسان ،چه از بُعد علوم تجربی و چه از بُعد روحی و معنوی است .نکته مهم و قابل توجه ،تفکیک تأثیر آثار بر روی مخاطبین از بُعد مادی نسبت
به بُعد معنوی آنها است .زیرا ،ابعاد مادی آثار ،جبراً بر محیط و بر مخاطبین تأثیر گذار هستند.
بعنوان مثال ،ساختمانی که استانداردهای الزم عملکردی و مهندسی را رعایت نکرده باشد ،قطعاً و جبراً برای بهرهوران ایجاد مشکل
مینماید .امّا در بُعد معنوی و روحی ،هنرمندان و معماران ،تنها میتوانند ،زمینه و بستر الزم را ایجاد نمایند ،زیرا تکامل معنوی و روحی در حوزه
(آزادی) انسان ها است و امری (آگاهانه و اختیاری) است .مخاطبین در مقابل هر اثر هنری ،اگر آگاهی و انگیزه الزم را نداشته باشند،

 -1پیامبر اکرم(ص) :الْمُؤْمِنَ لَا یُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْنِ( .بحاراألنوار :ج  ،19ص)345 :
-2حدیث منسوب به حضرت علی(ع) که فرمودند :افكارت ،گفتار تو ،گفتارت رفتار تو ،رفتارت عادتهای تو ،عادتها شخصیت تو و شخصیت تو سرنوشت تو را
میسازد.
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بهرهبرداری معنوی و تکاملی نخواهند داشت .به همین دلیل خداوند در قرآن ،انسانهای غافل را همچون حیوانات ،بلکه پست تر از حیوانات
معرفی مینماید 1،زیرا همچون حیوانات در ساحت (حس و غریزه) سیر می نمایند و به نفس عقالنی و روحانی خود کفر ورزیده ،از آن غافلند.
در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز نقل شده است که « مؤمن در مسجد مانند ماهی است در آب و منافق در مسجد مانند پرنده ای است در
قفس2.مالحظه می شود ،در یک مکان ثابت ،بسته به نوع مخاطب ،دو نوع رویداد و دو نوع قرائت از محیط ،ایجاد می شود .مؤمن یعنی کسی
که در ساحت عقالنیت و عبادت سیر می کند ،مسجد را که فضائی درونگرا ،سکون آفرین و تفکر بر انگیز است ،مناسب ترین فضا برای حضور
قلب و خودآگاهی روحی خود تشخیص می دهد (مثل ماهی درون آب است) ،اما منافق ،یعنی کسی که در ساحت نفس حیوانی (حسی –غریزی)
سیر می کند ولی در ظاهر برای عبادت به مسجد میآید ،از آنجا که در فضای معنوی مسجد ،زمینهای برای سیر در آفاق و بهره برداریهای
غریزی ندارد ،بنابراین مانند (پرنده ای است که در قفسی گرفتار شده است) و تالش میکند هر چه زودتر از مسجد خارج شود.
در حدیث دیگری ،معصومین (ع) می فرمایند« شرف المکان بالمکین»3 .یعنی حیثیت و شخصیت و شأن مکان ها و فضاها ،وابسته به
حیثیت و شخصیت و شأن انسان هائی است ،که در آن حضور می یابند .بنابراین مکانها و فضاهای معماری نقش وسیله و زمینه مثبت یا منفی
را برای مخاطبین فراهم می کنند و بهره برداری معنوی و تکاملی انسان ها ،در حوزه آگاهی و آزادی آنها قابل وصول است .نکته دیگری که
در این مرحله بسیار حائز اهمیت است ،دیدگاه اسالمی در مورد (تفسیر متن محور) است و تفسیر به رأی (تفسیر مخاطب محور) را بشدت تقبیح
می کند .در مجموع از منظر اسالمی ،تعامالت فرهنگی ،از طریق آثارهنری ،میتواند عمیق ترین تأثیرات مثبت یا منفی را بر مخاطبین بگذارد و
از این جهت هنرمندان و معماران مسئول تأثیرات ،آثار خود بر مخاطبین میباشند .در(نمودار شماره  )13دو بعد انسانشناسی یعنی بعد
کثرتگرایی و (انواع) بودن انسانها را مبتنی بر مجموع شرایط محیطی آنها و بعد (یک نوع) بودن انسانها را مبتنی بر فطرت و روح الهی
آنها ،در رابطه (هنرمندان با آثار هنری و مخاطبین) مطرح شده است.

 -1أُوْلَةئِكَ کَاألَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَةئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ .و در حقیقت ،بسیارى از جنّیان و آدمیان را براى دوزخ آفریةدهایةم[ .چةرا کةه] دلهةایى دارنةد کةه بةا آن
[حقایق را] دریافت نمىکنند ،و چشمانى دارند که با آنها نمىبینند ،و گوشهایى دارند که با آنها نمىشنوند .آنان هماننةد چهارپایةان بلكةه گمةراهترنةد[ .آرى]،
آنها همان غافلماندگانند( .سوره :االعراف ،آیه)179 :
 -2المومن فی المسجد کالسمك فی الماء و المنافق فی المسجد کالطیر فی القفس«.مومن در مسجد مانند ماهی در آب است و بةه محةیط خةود احسةاس نیةاز
می کند و منافق در مسجد مثل پرنده در قفس است و از محیط خود در تنگنا و گریزان است» .اگرچه مشهور است که این جمله از پیامراکرم (ص) است ولةی
طبق جستجوهای انجام شده سندی برای آن یافته نشده ،تنها در دو کتاب از اهل سنت این جمله بدون انتساب به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نقةل شةده و بةه
نظر میرسد سخنی از یكی از بزرگان بوده است( .کتاب "کشف الخفاء" ،تألیف عجلونی ،ج ،2ص  295و کتاب شرح سنن ترمذی به نام تحفه االحةوذی" ،ج،7
ص)58
 -3عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار به این حدیث اشاره کرده اند .اما در جستجوها سندی که اشاره داشته باشد حدیث از کدام ائمه معصوم است نیافتیم.
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رابطۀ هنرمند  ،اثر هنری و مخاطبین از دیدگاه اسالم

نمودار شماره - 16تبیین روابط هنرمند ،اثر هنری و مخاطبین
هم زبانی معنایی( رابطه فطری و الهی هنرمند و مخاطبین)

تفسیر متن محور

از منظر اسالمي :هنرمند و مخاطب به صورت فطري و بالقوه (يک نوع ) و به صورت اعتباري ،بالفعل (انواع) تلقي مي شوند.
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جمعبندی اجمالی:

 )1حیثیت وجودی انسانها و عالم به صورت بالقوه ،امری جبری و مبتنی بر مشیت الهی است.
 )2آزادی انسان ،مبتنی بر محتوای این فرایند از مرحله اول تا چهارم محقق و متجلی می شود.
 )3فرایندهای انسانی میتوانند بدواً مبتنی بر پیش فرضها و ارزشهایی که در مکتب اعتقادی فاعل اثر و مدعای او در هر مرحله مطرح شده
است .مورد ارزیابی و توجیه قرار گیرد ،اما این ارزیابیها از منظر اسالمی ناقص و یا منحرف تلقی می شوند.
 )4از منظر اسالمی ،مکاتب بشری خطاپذیر و ناقص هستند ،مکاتب الهی نیز دچار تحریفاتی شدهاند و تنها مکتب اسالم است که مبتنی بر
(کالم الهی و سنت معصومین(ع)) خطاناپذیر و جامع و مانع باقی مانده است و میتواند آثار انسانی را در همه مراحل این ساختار و ابعاد آن را از
بعد منابع و مبانی آنها ،عمیقاً ارزیابی و نقد نماید.
 )5چنانچه در (نمودار شماره  )17مالحظه می شود .مکتب اسالم در حکمت نظری و با هستی شناسی جامع و مانع و خطا ناپذیر خود و با ارائه
راهبرد های مفهومی ،نسبت به مرحله اوّل از ساختار و مراحل خلق آثار هنری و مجموع دستاوردهای انسانی ،بی تفاوت نیست ،بلکه میتواند،
ادراکات و معرفت های انسان ها از عالم و آدم را ارزیابی و نقد نماید و حقیقی یا توهمی و ناقص بودن ،دریافت ها و دانش و بینشهای آنها را
تشخیص دهد و تکمیل و اصالح نماید.
 )6اسالم به صورت مستقیم در مورد موضوعاتی نظیر (معبود شناسی ،هستیشناسی ،انسانشناسی ،معرفتشناسی ،جامعهشناسی ،فلسفه تاریخ،
رابطه انسان با محیط طبیعی و مصنوعی و غیره) در حکمت نظری خود به صورت کامل مطالبی معصومانه ،جامع و مانع و خطاناپذیر ارائه نموده
است .این مطالب در دو منبع (کتاب الهی و سنت معصومین(ع)) ما را قادر میسازد ضمن ارتقاء معرفتهای خود ،معرفتهای دیگران را که منشأ
و سرچشمه ایدهها ،رفتار و آثار آنها است ،مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم .مکتب اسالم با این پیش فرض مطرح می شود که مکاتب بشری
نمی توانند استعدادهای ذاتی و بالقوه انسانی و غایت وجودی او را به صورت (جامع ،مانع و خطا ناپذیر) تعریف نمایند و مذاهب الهی نیز متأسفانه
دچار نقص و تحریف شده اند و فقط مکتب الهی اسالم از طریق کالم الهی که کامالً محفوظ باقی مانده و از طریق سنت ویژه معصومین(ع)
یعنی (احادیث و روایات معتبر از چهارده معصوم(ع) میتوانند منابعی خطاناپذیر و جامع و مانع تلقی شوند.
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32

1

ضةٌ عَادِ َلةٌ أَوْ سُنَّ ٌة قَائِ َمةٌ وَ مَا خَالَهُنَّ فَهُ َو فَضْلٌ پیغمبر (ص) فرمود :همانا علم سه چیز است :آیه محكم،
حكَمَةٌ أَوْ فَرِی َ
 -1قَالَ اَلنَّبِیُّ ص إِ َّنمَا اَلْعِلْمُ ثَالَثَةٌ آ َیةٌ ُم ْ
فریضه عادله ،سنت پابرجا ،و غیر از این فضل است (.اصول کافى جلد  1صفحه 37 :روایه )1:
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جمع بندی کلی از نسبت اسالم با فرایندهای انسانی از ابعاد متنوع:

چناچه در نمودار شماره  18مالحظه میشود ،نسبت اسالم با مراحل پنجگانه از فرایندهای انسانی از ابعاد (آیات و احادیث ،انواع علم از منظر
پیامبر اکرم (ص) ،اصطالحات فرهنگی -مذهبی ،از بعد اسماء الهی ،از بعد مباحث آموزشی و پرورشی ،از بعد اصول کلی و حاکم و از بعد
محتوای عملی و راهبردی) مورد تبیین قرار گرفته است .هرکدام از موضوعات فوق برای هریک از مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی
صدها اصل و مبنا را ارائه مینمایند ،که ما در ادامه این رساله و پیوستهای آن به برخی از آنها اشاره مینماییم.
از آنجاکه یک رویکرد جامع و مانع و ساختار آن باید عالوه بر(سیاست ها ،راهبردها ،راهکارها ،راه حلها و مصادیق برجسته) راهکار و
مدلی برای ارزیابی و نقد آثار و مصادیق نیز ارائه نماید ،در نمودارهای شماره (19و  )20به عنوان ارزیابی (کیفی) و (کمی) یا (مادی) و
(معنوی) آثار و مجموع فرایندهای انسانی (هنری ،معماری و شهرسازی) را ارائه مینماید.
یک مدل و ساختار از فرایندهای انسانی زمانی کامل است ،که بتواند مبنایی برای ارزیابی آثار ارائه نماید .در این رساله مبتنی بر مباحث
مطرح شده دو جدول برای ارزیابی کمی و کیفی فرایندهای انسانی و در این مورد خاص آثار معماری ارائه مینماییم .در ستون سمت راست
جدول پنج مرحله از فرایندهای انسانی مطرح شده و در ردیفهای مقابل آنها مهمترین مؤلفههای کمی و کیفی مطرح در آثار معماری بر
حسب اولویت و اهمیت ارائه شده است .در موضاعات خاص و برحسب مجموع شرایط میتوان اولویتها را تغییر داده و یا بر آنها افزود.
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ارزیابی فرآیندهای انسانی ( معماری ) از بُعد کمی و کیفی

آیا فرایندهای انسانی در یک نظام تصادفی ،بدون جهت ،هدف و غایتی خاص تحقق مییابند و یا فرایندهای انسانی در ذیل نظامی حکیمانه
و عادالنه و با جهت و غایتی خاص تدبیر شدهاند؟
از منظر اسالمی ،جهان هستی و فرایندهای انسانی در ذیل (مشیت وقضا و قدر الهی) سامان یافتهاند .این نظام در (نمودار شماره  )21ارائه
شده است.
نسبت فرایندهای انسانی در ذیل مشیت الهی و قوانین حاکم بر کل هستی:

نکته فراموش شده در اغلب رویکردهای مادی و مدلهای بشری ،رابطه فرایندهای انسانی با (مشیت) و (قضا و قدر) الهی است .این
مشیت بر کل هستی و فرایندهای فردی ،اجتماعی و تاریخی افراد و جوامع بشری حاکم بوده و ساماندهی تعدیل و تعالی آن را به
عهده دارد.
افکار ،رفتار و آثار انسانها و جوامع بشری بیهوده ،بی سرانجام و رها شده نیست ،بلکه جهان هستی از طریق مشیت حکیمانه ،عادالنه
و رحیمانه الهی ،ساختاری نظارت شده ،هدایت شده و تعالی بخش دارد.
مشیت خداوند از طریق (قضا و قدر) الهی ،هستی را هدفمند و غایت مدار و مبتنی بر سه اصل (حکمت و عدالت و رحمت ) سامان
میدهد ،باطلها را محو و حقایق را آشکار مینماید .آزادی انسان نیز محاط بین (قضا و قدر) الهی است .یعنی استعدادهای بالقوه و
بالفعل انسان منبعث از اراده الهی است که بدون دخالت او تحقق یافته و انجام شده است( .مفهوم قضا یعنی کاری که قبالً انجام شده
است) .یعنی انسان در موجودیت اولیه خود مانند سایر موجودات نقش نداشته است ،اما برخالف سایر موجودات که در جبر قوانین حاکم
بر هستی هستند انسانها آزادند که مطابق نفس اماره و یا نفس لوامه خود عمل نمایند ،سپس (مقدرات الهی) ذرهای کار خیر و یا کار
شر آنها را در نظر دارند و متناسب با عمل انسان پاداش و جزایی عادالنه آماده و محقق میشود ،تا مسیر تکامل هستی دچار فساد و
انحطاط نشود.
مفهوم (قدر) یعنی اندازهگیری دقیق .بنابراین افکار ،نیات ،رفتار و آثار فردی و اجتماعی و تاریخی انسانها در ذیل محاسبه دقیق الهی
قرار دارد و بیهوده و رها شده نیست .در نمودار شماره  21فرایندهای انسانی را در ذیل (مشیت) و (قضا و قدر) الهی و اصول آن را
ارائه مینماییم.
نمودار شماره  .21نقش فرايندهاي انساني در ذيل (مشيت) و (قضا و قدر) الهي

31

نسبت اسالم با فرایندهای انسانی

چنانچه در نمودار شماره  21مالحظه می شود ،نظام هستی مبتنی بر صفات ذاتی و فعلی خداوند ،بهترین نظام ممکن(نظام احسن) بوده و بر
اساس صفت حکمت یعنی (تشخیص و داوری بین ،حق و باطل ،خیر و شر و زیبایی و زشتی) و صفت عدالت یعنی (قرار دادن هر چیز در جای
مناسب و شایسته آن) و صفت رحمت یعنی (جهتگیری تکاملی برای همه پدیده ها و بطور خاص انسانها) طراحی و خلق شده است .هستی
عالم و آدم ،مبتنی بر رحمت عام الهی ،یعنی صفت (الرحمان) به صورت بالقوه و بالفعل تحقق یافته است .در این نظام ،انسان موجودی است
مرکب ،دارای دو نفس (حیوانی) و (عقالنی) .انسان تنها موجودی است که میتواند آزادانه یا از نفس حیوانی(حسی -غریزی) خود و یا از نفس
عقالنی (معنوی و روحانی) خود اطاعت کند و فرایندهایی را خلق و ایجاد نماید .نظام هستی در مقابل فرایندهای انسانی بیتفاوت ،خنثی و
منفعل نیست ،بلکه کوچکترین نیات ،اعمال و آثار انسانها را در نظر دارد .فرایندهای عالمانه ،عاقالنه و معنوی آنها را ،مبتنی بر صفت (الرحیم)
خود پاداش تکاملی میبخشد و فرایندهای غیر حکیمانه و ظالمانه آنها را بر اساس صفت عدل خود ،جزاء عادالنه میدهد .در این نظام احسن،
با حفظ آزادی انسانها ،جهتگیری و غایت نهایی ،تکاملی و مثبت طراحی و خلق شده است .در این نظام (آزادی انسان) بین دو جبر یعنی (قضا
و قدر الهی) تبیین میشود1.
در این نظام انسان (متعهد) است ،خود و عالم را آنگونه که هست و میتواند باشد ،دقیقاً و عیناً بشناسد ،سپس آزاد است در جهت مثبت یا
منفی عمل نماید(مراحل دو ،سه و چهار از نمودار شماره  )22و در نهایت (مسئول) نیات ،اعمال و آثار خود میباشد.
جمع بندی اجمالی :

)1
)2
)3
)4
)5

فرایندهای انسانی در ذیل نظام کل هستی و مشیت حکیمانه ،عادالنه و رحمانی الهی ،قابل تبیین و تشریح است.
مشیت الهی از طریق (قضا و قدر) و صفات (رحمان و رحیم) خود ،جهتگیری تکاملی هستی را تضمین نموده است.
آزادی انسان و فرایندهای او بین دو جبر (قضا و قدر الهی) محاط میباشند.
انسانها قبل از عمل (متعهد) شناخت عالم و آدم و بعد از عمل (مسئول) نیات ،اعمال و آثار خود هستند.
بنابراین آزادی انسان ها (هنرمندان) مطلق نیست و آزادی آنها مبتنی است بر شناخت حقایق و واقعیت های عالم و آدم،
آنگونه که هستند و میتوانند باشند و سپس مسئولیت پذیری در قبال افکار ،نیات و آثار خود.

در این رساله (فرایندهای انسانی) در ذیل (فرایند الهی) در کل هستی تبیین و مبتنی بر مکتب اسالم و منابع و مبانی آن تشریح و مورد ارزیابی
و نقد قرار گرفته است .با این ساختار و مراحل اسالمی آن میتوان کلیه فرایندها و آثار انسانی را در حوزه های محتلف آموزشی ،پژوهشی،
طراحی و اجرائی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی و سنجش قرار داد.

 -1امام صادق در پاسخ فردی که از جبر یا آزادی انسان سئوال نمود ،فرمودند« :ال جبر و ال تفویض بل أمر بین األمرین» .نه جبر است و نه اختیار ،بلكةه امةری
است بین دو امر دیگر( .ابن شهرآشوب،متشابه القرآن و مختلفه ،1364،جلد یك ،صفحه )193
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نمودار شماره  .22آزادي هنرمندان در بين (تعهد و مسئوليت) آنها:

واليت الهي
(معصومین و فقیه) یا
شیاطین
(درون و بیرون)

مشیت خداوند

بداء الهي

(مبتني برمجموع صفات ذاتي و فعلي خداوند از

(مبتني بر صفات (غفار،تواب و شفاعت)
الهي و اعمال (دعا ،صدقه ،توبه) انسان
يا بالعکس (غرور و گناه)

جمله حکمت ،عدالت و رحمت)

مبتني بر صفت

مبتني بر صفت

(الرّحمان)

(الرّحيم)
(قضاء الهي)

(آزادي انسان)

(قدر الهي)

آفرینش عالم وآدم آنگونه که هستند.

نیات ،اعمال و آثار آگاهانه و آزادانه

جزا و پاداش الهی مرتبط با

(بالفعل)

انسان مبتنی برنفوس (حیوانی)

و آنگونه که میتوانند باشند (بالقوه)

یا (عقالنی)

نیات ،اعمال و آثار انسان مبتنی بر اصل

تعهد هنرمندان
شناخت عالم و آدم،
آنگونه که هستند و
مي توانند باشند

آزادي هنرمندان
(حوزه آزادی و اختیار انسان در
معرفت و عمل است)

( عدالت)

مسئوليت هنرمندان
تأثيرات افکار و آثار بر
خود و مخاطبين
(امری جبری است)

(امری جبری است)

چنانچه در نمودار شماره  22مالحظه میشود ،همه انسانها از جمله هنرمندان و معماران ابتدا (متعهد) میباشند (عالم و آدم) را آنگونه که
هستند و میتوانند باشند بشناسند ،سپس آزادند که یا مبتنی بر (نفس حیوانی) خود که به زشتیها امر مینماید ،عمل نمایند و یا مبتنی بر (نفس
عقالنی و روحانی) خود عمل نمایند ،که بر حکمت و نزاهت یعنی تشخیص (علم ،خیر و زیبایی) در مقابل (جهل ،شر و زشتی) حکم مینماید
عمل نمایند .در نهایت انسانها (مسئول) آثار مثبت و منفی خود بر مخاطبین میباشند.
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مبانی و اصول هر مرحله از فرآیندهای انسانی مبتنی بر اسماء ( صفاتی  ،فعلی و مشترک ) خداوند
خداوند متعال مراتب وجود را مبتنی بر اسماء و صفات ذاتی خود خلق نموده ومی نماید،حکماء اسالمی اسماء خداوند رابه سه گروه
( اسماء صفاتی  ،اسماء فعلی و اسماء مشترک ) تقسیم نموده اند  .اسماء صفاتی که از مقوله معرفت و بیان کننده مفاهیم هستند ،در مقام عالم جبروت  ،یعنی
عالم عقول مجرده و عقل کل تجلی می یابند .
اسماء فعلی که از مقوله فعل و تبیین کننده ،اعمال الهی هستند در مقام عوالم ملکوت و ملک و در ماده و صورت های ملکوتی و مُلکی تجلی می یابند .اسماء
مشترک صفاتی و فعلی خداوند در واقع باطن و ظاهر آثار الهی و معناء و صورت یا محتوا و شکل آثار الهی را تبیین می نمایند .که در بیان قرآنی از آنها به
عنوان ( آیات انفسی و آفاقی ) یاد مینمائیم  .این آیات تجلی اسماء صفاتی و فعلی خداوند در عالم مُلک و ملکوت می باشند و ما از طریق مشاهده این آثار ،
اسماء صفاتی و فعلی خداوند را استنباط و استنتاج می نمائیم و مسیر اعتقادات توحیدی را سیر نموده و به توحید ذاتی می رسیم .
از آنجا که مبتنی بر فرهنگ اسالمی ،انسان ها نیز باید در مقام جانشینی خداوند در زمین  ،نظیر خداوند ایده پردازی نموده و عمل کنند ،بنابراین فرایندهای
انسانی نیز در مراحل خود باید مبتنی بر همین صفات صورت پذیرد.
انسان کامل و معصوم به صورت کامل و سایر انسان ها به صورت نسبی و در حد توان باید با الهام از این صفات فرایندهای خود را خلق نمایند تا آثار انسان
هم آهنگ با آثار خالق هستی بوده و پایدار و شایسته باشد .
اسماء صفاتی در مرحله اوّل از فرآیندهای انسان یعنی مرحله تولید ایده های مفهومی و اسماء فعلی در مرحله دوّم ،یعنی انتخاب نوع تخیالت ( حسی –
غریزی ) یا ( عقالنی – روحانی ) و اسماء مشترک در مرحله سوّم از فرایندهای انسانی که مرحله اجتهاد تخصصی بوده و مصداق مشخصی مورد نظر انسان
برای خلق اثر قرار می گیرد و از آن به مرحله روش و سبک خلق آثار یاد می کنیم ،اسماء مشترک مطرح می شود .زیرا در این مرحله ( ایده و پدیده ) هر دو
باید مورد نظر انسان قرار گیرد .یعنی هم مفاهیم ،مورد نظر خالق اثر باشد و هم ماده و صورتی که تجلی آن ایده ها است  .بنابراین اسماء مزبور در هر مرحله
به عنوان یک اصل ( راهبردی – مفهومی ) یا ( راه کار کاربردی – عملی ) و یا ( راه حل – اجرائی ) می تواند هنرمندان را در خلق اثر و ناقدان را در ارزیابی
آثار یاری رساند.
در نمودار شماره  23این اسماء طبقه بندی و ارائه شده است .
نمودار شماره  - 23مراحل در فرايندهاي انساني مبتني بر اسماء (صفاتي ،فعلي و مشترک) الهي
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برخی از اصول استنتاج شده اسالمی  ،برای هر یک از مراحل پنج گانه ( مجموعاً  141اصل )

مقدمه :
1
2

3

فرایندهای انسانی و اصول حاکم بر مراحل آن (از منظر اسالمی):

مراحل پنج گانه در مُدل سالم فقط مربوط به خلق آثار هنري نيست ،اين مراحل به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه شامل کليه رفتار ،اعمال و آثار
خرد و کالن انسانها نيز مي شود.
از منظر اسالمي ،هويت فطري و بالقوه انسان ها ،ناشي از روح الهي آنها است ،اين فطرت غير قابل تبديل و تحويل بوده و ذاتاً به کمال ،خير و
زيبايي مطلق گرايش دارد.
هويت بالفعل انسان ها ،ناشي از نفوس چهارگانه آنهاست ،بنابراين متکثر و متغير و متحول بوده و گرايشات بالفعل و اختياري او مي تواند درجه
اي از منهاي بي نهايت منفي مبتني بر نفس حيواني آنها ،تا بي نهايت مثبت ،مبتني بر نفس عقالني و روح الهي آنها باشد.
اصول حاکم بر فطرت الهي انسان و مسير تکاملي انسان ها (حکمت نظري ،حکمت عملي و ارزش هاي اخالقي در اسالم) ،اصولي ثابت و جاودانه

4

است ،آنچه متغير و نسبي است و وابسته به مجموع شرايط زماني و مکاني است ،فروع عملي يا احکام ثانويه است .بنابراين مبتني بر اصول ثابت
نظري و احکام اوليه عملي در اسالم ،حقيقت و خي ر و زيبايي به صورت جامع و مانع به عنوان يک ساختار و دستگاه ارزيابي خطاناپذير تعريف
شده و براساس آن معماران و ديگران ميتوانند شيوههاي عملي و آثار خود و ديگران رامورد نقد و ارزيابي دقيق و عميق قرار دهند.

5

مکتب اسالم به عنوان تنها دين الهي که جامع و مانع و خطاناپذير است و حکمت نظري آن مبتني بر عقل و نقل ،ساختاري کامل براي ارزيابي
حقايق عوالم وجود (عالم و آدم) ارائه مي نمايد.

حکمت نظری:
1
2
3

اصول حاکم بر مرحله اول از فرایندهای انسانی (راهبردهای مفهومی)

اصل کلي و حاکم بر هستي شناسي هنرمندان ،حقيقت گرايي است،آنها متعهد به شناخت عالم و آدم هستند( .آنگونه که هستند و آنگونه که
ميتوانند و بايد باشند ).
انسان به ميزان رشد تجربيات حسي و تکامل عقالني و روحاني خود ،مي تواند همه انواع و همه مراتب وجود را بشناسد و در اين مراتب صيرورت
وجودي داشته باشد.
ابزار و شيوه هاي شناخت انسانها عبارت است از،حواس پنج گانه با شيوه تجربه و استقراء عقلي براي شناخت عالم طبيعت ،عقل با شيوه
استدالل هاي فلسفي و منطقي براي شناخت عالم معقول و مفاهيم ،ابزار قلب با شيوه تزکيه نفس (تقوي) براي شناخت عوالم ملکوتي و الهامات
ربوبي .

از آنجا که عليت مادي و صوري آثار معماري از اجزاء و عناصر و اشکال عالم طبيعت است و خداوند آنها را مسخر انسانها نموده است ،بنابراين

4

معماران بايد اين مواد و صور را قبل از بهرهبرداري بشناسند و با قوانين حاکم بر آنها آ شنا باشند ،تا بتوانند آنها را عمالً مسخر خود نموده و در
صورت لزوم ترکيب و تجزيه و تصرف مادي و صوري نموده و آثار جديد و متنوعي خلق نمايند.
مکتب اسالم شنـاخت حسي -تجربــي عالم طبيعت (دنيا) را بــراي همه انسان ها ،مستقل از معرفت هاي عقلي و روحي (ديني) آنها ميسر

5

نموده است و عمالً در هر دوره تاريخي اقوامي در حوزه علوم تجربي يا در برخي از اين علوم برجسته تر از ساير اقوام هستند ،اسالم شناخت و
آموزش اين علوم را موضوع تعامل مثبت افراد ،اقوام و اديان مختلف قرار داده و به کسب تجربه از مجموع خبرگان جهان توصيه نموده است .
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6
7
8

معماران مي توانند و بايد ضمن شناخت نيازهاي مادي مخاطبان خود ،از طريق مجموع دستاوردهاي علوم تجربي ،به صورت نسبي نيازهاي مادي
آنها را در آثار خود تأمين نمايند.
دستاوردهاي جهاني علوم تجربي تا هنگامي که توسط آزمايش هاي جديد نقض نشده است ،جنبه علمي دارد و رعايت آنها در خلق آثار معماري
هم تعهدي است عقالني و قانوني و هم تعهدي است شرعي و مذهبي ( اخالقي).
از آنجا که خداوند هستي را براي انسان و انسان را براي تعالي و تکامل وجودي آفريده است و اين اصلي ترين و مهم ترين قانون حاکم بر هستي
است ،بنابراين خودشناسي و مخاطب شناسي از بعد نيازهاي معنوي و روحي از مهم ترين تعهدات معماران ميباشد.
از منظر اسالمي شناخت عميق ،همه جانبه و کامل نيازهاي معنوي و روحي انسان ها ( مقوله از کجا آمدهاي ،در کجا هستي و به کجا خواهي
رفت) ،توسط انسان هاي بالفعل و مکاتب بشري که نسبي ،متغير و خطا پذير هستند ،ممکن نيست ،بنابراين تنها راه شناخت جامع و مانع و خطا
ناپذير آنها از طريق (کالم الهي و سنت معصومين (ع)) يعني(عقل کل و انسان هاي کامل) که خداوند آنها را از جهل و نقص پاک نموده است ،از

9

طريق قواي عقالني و تزکيه نفس امکان پذير است .يعني منابع (عقل و نقل) ،از آنجا که در جهان هم خير است و هم شر ،هم سازگاري است و هم
ناسازگاري ،هم جود است و هم من ع و امساک ،هم نور است و هم ظلمت ،هم زيبا و هم زشت  ،هم حرکت و تکامل است وهم سکون و توقف ،آنچه
وجود اصيل و غير قابل تبديل و تحويل دارد خير ،سازگاري ،جود ،نور ،زيبايي ،حرکت و تکامل است ،وجود شر ،تضاد ،منع ،ظلمت وسکون
وجودهاي (اعتباري ،متغير و تحول و تبديل پذير) هستند.
در عين حال همين شرور و امور تبعي و طفيلي نقش اساسي در فتح باب خيرات ،سازگاري ها ،جودها ،نورها ،حرکتها و تکاملها براي انسانها
دارند ،بنابراين بر طبق اين سنت الهي ،معماران ميتوانند از محدوديت ها فرصت و از کمبودها و زشتيها با راه حل هاي خود ،قدرت و زيبايي

10

ايجاد نمايند و در مجموع از تضادهاي خير و شر و نور ظلمت و در نهايت از تعارض و تضاد ظاهري دنيا و آخرت يا نيازهاي مادي و نيازهاي معنوي
انسان ها ،در آثار خود غلبه و اصالت خير ،نور و زيبايي و نيازهاي معنوي انسان ها را متجلي سازند.
درک مفاهيم معنوي و روحاني تنها با قواي عقالني انسان و به کمک انسان هايي که عمالً و واقعاً در درجات باالتري از حيثيت عقالني و روحاني

11

وجود دارند امکان پذير است ،بنابراين مشورت با خبرگان و بهرهبرداري از نظرات ،توصيه ها و رفتار و آثار اجماعي آنها شرط عقل است .يعني

(بهره برداري از نظرات اجماعي خبرگان و الهام از آثار اصيل و ارزشمند آنها).
چون جهان واقعيت (ازاويي) و (به سوي اويي ) دارد بنابراين واقعيتش و اضافه و نسبتش به حق يکي است ،يعني حادث ذاتي است ،عالوه بر آن
حدوث زماني دارد ،يعني يک واقعيت متغير و متحرک است ،بلکه عين حرکت است .جهان يک حدوث مستمر بوده و دائماً در حال خلق شدن

12

است ،يعني دائماً در حال حدوث و فناست ،يک لحظه نيست که جهان خلق و فاني نشود و از آنجا که يک سيـر (به سوي اويي) نيز دارد ،يعني
بعد از سير نزولي ،يک سير صعودي نيز دارد .بنابراين شناخت جامع پديدارها توسط انسان ها مستلزم شناخت مجموع علل فاعلي ،مادي ،صوري
و غايي آنها و شناخت قوانين حاکم بر حرکت و سير و صيرورت آنهاست.
جهان داراي نظام متقن علي و معلولي است ،مشيت و فيض الهي و قضا و قدر او به هر موجودي تنها از مسير علل و اسباب خاص مربوط به آنها

13

جريان مي يابد ،اين سلسله سنن و قوانين حاکم بر پديدارهاي تخلف ناپذير و الزمه نظام علي و معلولي جهان است .بنابراين شناخت قوانين علي
موجودات ( علوم فيزيک ،شيمي و غيره) براي بکارگيري آنها در آثار معماري امري الزامي است.

14
15

نظام علت و معلول ،منحصر به علل و معلوالت مادي و جسماني نيست ،جهان در بعد مادي خود ،نظام علي و معلولي اش نيز مادي است ،در بعد
معنوي و ملکوتي جهان ،نظام علي و معلولياش غير مادي است.
از آنجا که جهان و مسير تکاملي آن يک واقعيت هدايت شده است ،تمام ذرات جهان در هر مرتبهاي که هستند ،از نور هدايت برخوردار
ميباشند ،اين هدايتها از طريق غريزه ،حس ،عقل ،الهام و وحي بر حسب مرتبه وجودي به هر کدام از آنها ميرسد.
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16
17

يک حقيقت علمي ،اگربه صورت کامل حقيقت است ،براي هميشه حقيقت است و اگر خطاست ،براي هميشه خطاست و اگر جزئي از آن حقيقت و
جزئي خطاست ،براي هميشه همين گونه است .آنچه متغير و متبدل است واقعيت هاي مادي است.
از آنجا که همه انسان ها بر اساس خلقت و بالقو ،مساوي آفريده شده اند ،بنابراين ايده هاي هنرمندان مي تواند جهاني و فرازماني و فرامکاني باشد .
انسان ها مبتنـي بر فطرت الهي خود مي توانند فرهنگي يگـانه و احکـام و اخالقـي يگـانه داشته باشنـد (جهان بيني و ايدئولوژيهاي يگانه)

18
19

عناصر و عوامل محيطي نظير شرايط تاريخي ،جغرافيايي ،طبقاتي ،نژادي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي و ساير عوامل طبيعي و مصنوعي در هويت
اکتسابي او مؤثر هستند اما پايدار نيستند و با اراده او تربيت پذير و تغيير پذيرند.
از آنجا که خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد و فطرت انسان ها نيز الهي است بنابراين معماران در مجموع بايد رويکردي زيبا شناسانه و
زيبايي خواهانه مبتني بر صفات الهي داشته باشند.
توحيد در نظر و عمل :اسالم بيش از هر چيزي دين توحيد است و هيچ گونه خدشهاي را چه در توحيد نظري و چه در توحيد عملي نميپذيرد ،همه

20

انديشهها ،ايدهها و ايدهآلهاي انسانها و رفتارها و کردارهاي آنها از خدا آغاز ميشود و به خدا پايان مييابد.

21

ممنوعيت شرک :اسالم انسانها را از هرگونه شرک در نظر و عمل و بتسازي و بت پرستي بر حذر داشته و ممنوع نموده است.

22
23

همزيستي با اهل کتاب :مسلمانان مي توانند در داخل کشور خود با پيروان اديان ديگر ،که ريشه توحيدي دارند از قبيل يهود ،نصاري و زرتشتيان
(هرچند که بالفعل منحرف باشند) تحت شرايط معيني همزيستي داشته باشند.
از آنجا که خداوند احسن الخالقين است و انسان ها را بر صورت خود آفريده است و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است ،بنابراين
معماران نيز بايد در نظر ،ايده هاي خود را مبتني بر اسماء صفاتي خداوند اتخاذ نمايند.
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حکمت عملی:
اصول حاکم بر مرحله دوم از فرایندهای انسانی (راهکارهای عملی):

1
2
3
4

ايده آل ها و تخيالت هنرمندان مي تواند مبتني بر انگيزه ها و نيات آنها (حسي-غريزي) و يا (عقالني -روحاني) باشد يعني در هر لحظه عالمانه يا
ج اهالنه ،خير خواهانه يا شرخواهانه  ،زيبايي طلبانه يا زشت گرايانه باشد و مي تواند مورد ارزيابي و نقد قرار گيرد.
از آنجا که زمين و آسمان به حق و به عدل بر پا شده است معماران نيز بايد ايده ال هاي خود را مبتني بر حقايق عالم وجود برگزيده و در عمل مبتني
بر اصل عدالت به کار گيرند .
از آنجا که سنت الهي در اين جهان بر پيروزي نهايي حق بر باطل ،خير بر شر و زيبايي بر زشتي نهاده شده است معماران نيز هماهنگ با اين اصل

بنيادي کارهاي خود را بايد مبتني بر غلبه حقيقت ،خير و زيبايي خلق نمايند.
از آنجا که همه انسان ها بر اساس خلقت و بالقوه ،مساوي آفريده شده اند ،بنابر اين ايده هاي هنرمندان مي تواند جهاني و فرازماني و فرامکاني
باشد .
انسان ها مبتني بر فطرت الهي خود مي توانند فرهنگي يگانه و احکام و اخالقي يگانه داشته باشند (جهان بيني و ايدئولوژي هاي يگانه) عناصر و

5

عوامل طبيعي نظير شرايط تاريخي ،جغرافيايي ،طبقاتي ،نژادي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي و ساير عوامل طبيعي و مصنوعي در هويت اکتسابي
او مؤثر هستند اما پايدار نيستند و با اراده او تربيت پذير و تغيير پذيرند.
از آنجا که انسان موجودي است چند بعدي و مرکب با چهار نفس گياهي ،حيواني ،عقالني و روحاني و اين نفوس هويت خود را به کلي از دست

6

نميدهند و همواره يک کشمکش دروني و متضاد که در زبان ديني به تضاد (عقل و جهل)( ،نفس عقالني (لوامه) و نفس بهيمي(امّاره))( ،روح و بدن)
يا (گرايش هاي اخالقي و ضد اخالقي) ناميده ميشود بر ايدهآل هاي هنرمندان تأثير ميگذارد .بنابراين ايدهآل ها ،نيات ،انگيزه ها و تخيالت

هنرمندان مبتني بر حکمت نظري و عملي اسالم و ارزش هاي اخالقي آن قابل نقد و ارزيابي مثبت يا منفي است.
از آنجا که انسان داراي جوهر روحاني مستقل بوده و ارادهاش از ذات روحاني او سرچشمه ميگيرد ،بنابراين نسبت به مجموع عوامل محيطي ،مختار و

7

آزاد است ،هيچ جبري و ضرورتي آزادي و اختيار را از او سلب نميکند .ب نابراين معماران مسئول نيات و تخيالت مثبت و منفي خود ميباشند وبايد
پاسخگو باشند.

8
9
10
11

از آنجا که خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد و فطرت انسان ها نيز الهي است بنابر اين معماران در مجموع بايد رويکردي زيباشناسانه و زيبايي
خواهانه و تکاملي داشته باشند.
از آنجا که خداوند احسن الخالقين است و انسان ها را بر صورت خود آفريده است ،و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است ،بنابراين
معماران نيز بايد رويکردي حکيمانه در نظر و عادالنه در عمل ايده هاي خود را مبتني بر اسماء صفاتي خداوند اتخاذ نمايند.

از آنجا که خداوند ستارالعيوب است ،بنابراين معماران و شهرسازان بايد عملکردهاي مزاحم را در فضاي شهري کنترل و ساماندهي نموده و صورت
هاي نامناسب را با آرايهها و تزئينات مثبت (تنزيهي ،مناسب ،و معناگرا) زيبا سازي نمايند.
اتخاذ شيوه هاي عملي در خلق آثار هنري ،حوزه آزادي و اختيار هنرمندان مبتني بر تجلي ايده هاي آنهاست.
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12

مهم ترين اصل حاکم بر شيوه هاي عملي – اصل عدالت گرايي ،يعني قراردادن هر چيز در جاي مناسب و مطلوب است.
حکمت عملي اسالم ،در متن (کالم الهي و سنت معصومين(ع)) ،احکام و بايد و نبايدهايي جامع و مانع و فرازماني و فرامکاني را در قالب

13
14
15

دستورالعمل هاي مشخص عملي ارائه نموده است .بنابراين معماران و شهرسازان بايد روشها و شيوههاي عملي خود را در خلق آثار مبتني بر رعايت
اين اصول و ارزشها ساماندهي نمايند.
زندگي گرايي و عدم رهبانيت :اسالم توصيه مکرر به آباداني و بهرهبرداري و شکرگز اري از نعمات طبيعي را نموده و از رهبانيت و زندگي گريزي و
دوري از اجتماع برحذر داشته است.
اجتماع گرايي و جمع نگري :احکام و اخالق اسالمي اغلب ماهيت اجتماعي دارد ،حتي عبادت هاي فردي نظير نماز و روزه ،گرايش اجتماعي دارد،
قوانين فراوان اجتماعي در حوزههاي سياسي ،اقتصادي ،حقوقي ،جزايي ،اخالقي و غيره ناشي از اين گرايشات است ،در واقع اسالم خودسازي و جامعه
سازي را اموري متقابل و وابسته ميداند.

16

رعايت حقوق و آزادي مخاطبين :اسالم در عين حال که ديني اجتماعي است و فرد را مسئول جامعه مي شمارد ،اما حقوق و آزادي افراد را ناديده
نميگيرد و فرد را غير اصيل نمي داند .افراد از نظر اسالمي داراي حقوق متنوع سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ميباشند و در بسياري از موارد حق
مشورت و انتخاب دارند.

17

اصالت فايده گرايي و پرهيز از بيهوده کاري :از نظر اسالم هرکار فردي يا اجتماعي بايد در درجه اول فايده و نتيجه مفيد داشته باشد و هرکار غير
مفيد و (لغو) ممنوع است.
مسئوليتپذيري و پرهيز از بازيگوشي در کار :از نظر اسالم کارهاي مبتني بر بي هدفي و بازيگوشي (لهو و لعب) ممنوع بوده و هر کار فردي و

18

اجتماعي بايد با احساس مسئوليت و اهداف مشخص و مفيد پيگيري شود.

19

پرهيز از کمکاري و کم فروشي :اسالم کم فروشان و کساني که تعهدات خود را کامل انجام نميدهند ،به شدت سرزنش نموده است.

20

پرهيز از رشوه دادن و گرفتن :از منظر اسالمي رشوه دادن و رشوه گرفتن ،کارهايي ممنوع و حرام است.

21
22
23
24
25
26

پرهيز از عقد قراردادهاي جاهالنه و ريسکي :از منظر اسالمي هر نوع گردش کاري و عقد قراردادي بايد از روي علم و آگاهي کامل طرفين بوده و شرح
وظايف مشخص و روشني داشته باشد.
پرهيز از کارهاي غير عاقالنه و غير عالمانه :اسالم عقل را محترم و پيامبر باطني دانسته و اصول دين جز با تحقيق عقالني پذيرفته نيست ،در فروع
دين نيز ،عقل يکي از منابع اجتهاد است.
پرهيز از لباس شهرت :در اسالم هر کاري که براي تظاهر ،ريا و خودنمايي و شهرت طلبي انجام شود ،از منظر اخالقي ضد ارزش و ممنوع است.
پرهيز از تقليد کارهاي کفار و مشرکين :اسالم تقليد از کارهاي کفار و مشرکين را ناشي از ناآگاهي و خودباختگي مسلمين دانسته و آن را ممنوع نموده
است.
پرهيز از منع آزادي و اراده هنرمندان :همچنان که علم و عقل محترم است ،اراده که قوه مجريه عقل است نيز محترم است و نبايد هنرمندان از درون
توسط نفس بهيمي و القائات شيطاني و يا از بيرون توسط کارفرمايان دنياپرست در خلق آثار عالمانه و عاقالنه خود از آزادي محروم شوند.
قداست حرفه ها از جمله معماري و شهرسازي :نه تنها داشتن تخصص در مشاغل و حرفههاي مورد نياز و مفيد جامعه ،براي مؤمنين واجب کفايي است،
بلکه امري مقدس و محبوب خداست و نوعي جهاد محسوب ميشود.
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ممنوع بودن استثمار :اسالم بهره کشي و تحميل کار خارج از طاقت و ضرورت را به ديگران و استثمار آنها را ممنوع نموده است .از آنجا که معماران و

27
28
29
30
31
32
33

شهرسازان به عنوان صاحبان ايده و طراحي و نظارت ساختمانها ،با کارورزان بسيار زيادي سرو کار دارند ،بايد طراحيهاي اجرايي خود را به نحوي
ارائه و نظارت نمايند که موجب خروج از طاقت آنها و استثمار مجريان نگردد.
ممنوع بودن اسراف و تبذير :خداوند زمين و آسمان را مسخر انسانها نموده و به بهرهوري عادالنه از آنها توصيه نموده است و از اسراف و تبذير بر
حذر داشته است.
توصيه به توسعه در زندگي :اسالم به گسترش دا دن به زندگي خانوادگي و اجتماعي براي تأمين رفاه خانواده و جامعه در صورتيکه موجب اسراف و
تبذير ،يا ترک حقوق و تکليف و ساير وظايف نشود ،توصيه و ترغيب نموده است.
ممنوع بودن تزئينات غ ير مفيد و مادي :در قرآن تزئينات مادي را خداوند به شيطان نسبت داده و آنرا موجب غفلت و گمراهي انسانها از اهداف
متعالي زندگي دانسته است.
بهرهبرداري از آرايههاي مفيد و معنوي :از آنجا که خداوند بهره برداري مفيد را از نعمتهاي الهي و زيباييهاي ظاهري و باطني توصيه نموده و خود را
ستار العيوب نيز معرفي مي نمايد ،بهره برداري از آرايه هاي تجريدي (هندسي) و معنوي (کالمي) توصيه مي شود.
ممنوعيت شرک (بت سازي و بت پرستي) :اسالم انسانها را از هرگونه شرک در نظر و عمل و بت سازي و بت پرستي بر حذر داشته و ممنوع نموده
است .بنابراين کالبد بنا نبايد مستقل از نيازهاي انسان ها ،اصالت پيدا کند.
همزيستي با اهل کتاب :مسلمانان ميتوانند در داخل کشور خود با پيروان اديان ديگر ،که ريشه توحيدي دارند از قبيل يهود ،نصاري و زرتشتيان
(هرچند که بالفعل منحرف باشند) تحت شرايط معيني همزيستي داشته باشند.
عدم همزيستي با مشرکين :از منظر اسالمي نمي توان با مشرکين در داخل کشور اسالمي همزيستي داشت .بنابراين امور معماري و شهرسازي را در

34

کشور اسالمي نبايد به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.

35

رعايت برابري و مساوات شهروندان :يکي از اصول و ارکان ايدئولوژي اسالمي رعايت اصل مساوات و نفي تبعيض بين شهروندان است.

36

رعايت جداسازي هاي الزم بين زنان و مردان :از نظر اسالمي بايد بين زنان و مردان نامحرم حتي المقدور ارتباط و اختالط کمتري صورت پذيرد و
احکام شرعي و اصول اخالقي حدود آنرا مشخص نموده است که بايد در فضاهاي معماري و شهرسازي رعايت شود.
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اجتهاد تخصصی:

اصول حاکم بر مرحله سوم ،راه حل های اجرایی (شیوه عملی و اجتهادی):

از آنجا که انسان ها توبه پذير ،تربيت پذير و تکامل پذيرند ،معماران بايد ايدهها و ايدهآل هاي خود را در عمل ،از بعد فرهنگي ،مبتني بر وضع موجود

1

مخاطبين و به سمت وضع مطلوب و کمال انساني آنها ،ايده پ ردازي نموده و آثار خود را خلق نمايند ،تا آثارشان بستر مناسب براي تعالي انسان ها
باشد.
از آنجا که اختياراً خروج از فطرت الهي براي انسان ها ،امکان پذير است و ممکن است از بعد فرهنگي دچار القائات نفس بهيمي و الهامات شيطاني

2

شوند ،بنابراين معماران نبايد تسليم خواسته هاي منفي کارفرمايان و مدهاي روزآمد و غير منطقي شوند ،بايد نظرات و ايدههاي آنها را تا حدودي
اصالح نمايند و يا از انجام آن کار منصرف شوند.

از آنجا که انسان موجودي است چند بعدي و مرکب با چهار نفس گياهي ،حيواني ،عقالني و روحاني و اين نفوس هويت خود را به کلي از دست

3

نميدهند و همواره يک کشمکش دروني و متضاد که در زبان ديني به تضاد عقل و جهل ،نفس عقالني و نفس بهيمي ،روح و بدن يا گرايش هاي
اخالقي و ضد اخالقي ناميده ميشود بر ايدهها و ايدهآل هاي هنرمندان تأثير ميگذارد .بنابراين ايدهها و ايدهآل هاي هنرمندان مبتني بر حکمت
نظري و عملي اسالم و ارزش هاي اخالقي آن قابل نقد و ارزيابي مثبت يا منفي است.
از آنجا که انسان داراي جوهر روحاني مستقل بوده و ارادهاش از ذات روحاني او سرچشمه ميگيرد ،بنابراين نسبت به مجموع عوامل محيطي ،مختار و

4

آزاد است ،هيچ جبري و ضرورتي آزادي و اختيار را از او سلب نميکند .بنابراين معماران مسئول ايدهها ،روشها و آثار مثبت و منفي خود ميباشند
وبايد پاسخگو باشند.
از آنجا که جامعه نيز مانند خود انسان ،در عين اين که يک مرکب حقيقي است و از خود قوانين و سنني دارد و در مجموع و در طول تاريخ ،تابع اراده

5

افرادي خاص نيست ،در عين حال عناصر متضاد فرهنگي ،صنفي ،سياسي ،اعتقادي و در نهايت تقابل بين انسان هاي تعالي يافته با انسان هايي که

اسير غرائز حيواني خود هستند ادامه دارد .بنابراين معماران بايد ضمن ارتقاء ايدهها و کماالت انساني خود ،پيامبرگونه در ارتقاء کيفي محيط زيست
انسان هاي مخاطب تالش نمايند و تسليم ايدهها و خواست هاي انسان هايي که اسير هواهاي نفساني و بهيمي خود هستند ،نشوند.

6
7
8

9
10

از آنجا که خداوند سرنوشت قومي را تغيير نميدهد ،مگر آنکه آن مردم خويشتن را تغيير دهند معماران و هنرمندان ميتوانند با مواضع فرهنگي و
معنوي خود نقش و رسالتي عظيم در تحوالت مثبت اجتماعات زمان خود ،داشته باشند و رويکردي اصالحي و انقالبي در پيش گيرند.
از آنجا که خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد و فطرت انسانها نيز الهي است بنابراين معماران در مجموع بايد رويکردي زيبا شناسانه و زيبايي
خواهانه داشته باشند.
از آنجا که خداوند احسن الخالقين است و انسانها را بر صورت خود آفريده است ،و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است ،بنابراين معماران
نيز بايد رويکردي حکيمانه و مدبرانه داشته و آثار خود را به نحو (احسن) بيافرينند ،يعني تجلي همه حسن ها در آثار خود.
از آنجا که خداوند خود را با يکصد صفت حسن در قرآن مجيد معرفي نموده است و اين صفات عين ذات اوست و وحدت ذاتي دارند ،بنابراين آثار
معماران نيز بايد بر حسب موضوع و موقعيت آن اثر ،تجلي مناسب و متعادلي از اين صفات باشد.
از آنجا که تجليات الهي در همه مراتب وجود زيباست و آن زيباي زيبا آفرين ،هم ظاهر است و هم باطن و هم اول است و هم آخر بنابراين آثار معماران نيز
بايد هم داراي صورت زيبا و هم داراي مفاهيم و سيرت هاي زيبا و منطقي باشد.
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11
12
13

از آنجا که خداوند هستي متکثر و متنوع را مبتني بر اصل عدالت بر پا نموده است ،بنابراين معماران بايد آثار متکثر و متنوع خود را با توجه به
مجموع شرايط زماني ومکاني ،مبتني بر اصل عدالت يعني قرار دادن هر چيز در جاي مناسب و مطلوب خود طراحي و اجرا نمايند.
از آنجا که مهم ترين اصل در خلقت انسانها مفهوم عبادت است ،بنابراين مهم ترين عنصر ساختماني و فضايي در معماري و شهرسازي مراکز عبادي،
به خصوص مساجد و مصلي هاي آن بايد باشد.
ازآنجا که يکي از مهم ترين اصول در خلقت انسان ها ،مفهوم معرفت است ،بنابراين مراکز علمي و فرهنگي ،به خصوص آنها که در جهت معرفتهاي
اسالمي تالش مينمايند جزء مهمترين ساختمانها و فضاهاي شهري محسوب ميشوند.
از آنجا که خداوند ستارالعيوب است ،بنابراين معماران و شهرسازان بايد عملکردهاي مزاحم را در فضاي شهري کنترل و ساماندهي نموده و صورت هاي

14

نامناسب را با آرايهها و تزئينات مثبت (تنزيهي ،مناسب ،و معناگرا )زيبا سازي نمايند.

15

مجموع شرايط زماني و مکاني در اتخاذ شيوه هاي مناسب و عملي هنرمندان بايد مورد توجه و عمل جدي قرار گيرد.

16
17
18
19

يکي از مهم ترين عوامل در اتخاذ شيوه مناسب و تأثير مطلوب در خلق اثر هنري ،استعداد خاص و تجربه حرفه اي هنرمند است .بنابراين عالوه بر
داشتن آموزش و تخصص بايد کارها به افراد واجد (استعداد) الزم سپرده شود.
شيوه هاي عملي اموري نسبي هستند و مي توانند مبتني بر علت فاعلي و غايي آنها ،يعني ايده هاي هنرمندان و تجليات آن در اثر هنري با حفظ
اهداف زيبايي شناسانه ،به صورت متنوع باشند.
هنرمندان بايد در مرحله شناخت حقايق و در مرحله شناخت مجموع شرايط زماني و مکاني حاکم بر خلق اثر به مرحله اجتهاد حرفه اي برسند ،تا
بتوانند احکام ثانويه و اولويت ها را مبتني بر اصول ده گانه اجتهاد در تشيع ،استنباط و استنتاج نمايند.
معماران و شهرسازان بايد روشها و شيوههاي عملي خود را در خلق آثار مبتني بر رعايت احکام عملي اسالم و اصول اجتهادي آن ساماندهي نمايند.
همه جانبه نگري :با توجه به جامعيت و همه جانبه نگري مکتب اسالم در حوزه نظر و عمل ،بنابراين معماران و شهرسازان براي خلق آثار خود در حوزه

20
21
22
23
24
25
26

عمل و در انتخاب روشها و شيوه هاي عملي و اجرايي بايد رويکردي همه جانبه و جامع نگر نسبت به همه شرايط زماني و مکاني و نيازهاي انساني
داشته باشند.
اجتهاد عملي از طريق منابع چهارگانه :در مکتب اسالم دو منبع خطاناپذير ،کالم الهي و کالم معصومين(ع) است ،که از طريق دو منبع ديگر که
خطاپذيرند يعني عقل فردي و مراجعه به اجماع خبرگان ،ميتوانند وظايف عملي ما را در هر موضوعي مشخص نمايند.
اجتهاد پذيري احکام عملي :احکام اوليه و اصول کلي و ثابت اسالمي با توجه به مجموع شرايط زماني و مکاني که جزئي و متغير ميباشند از طريق
اصول دهگانه اجتهادي در تشيع ،قابل کشف و تطبيق ميباشند.
اجتهاد پذيري حرفه اي و هنري :از آنجا که مفاهيم و صفات زيبايي شناسانه ميتوانند به صورت آيهاي (تمثيلي و سمبليک) در ميلياردها شکل و کالبد
مختلف و جديد به صورت نسبي تجلي پيدا کنند ،بنابراين بايد مبتني بر اصول ثابت جزئيات مادي و صوري کالبدها را اجتهاد نمود.
اصول دهگانه اجتهاد در تشيع :در جهت تجلي مفاهيم ثابت نظري ،براي اتخاذ روشهاي مناسب عملي و طراحي و خلق آثار جديد و اصيل رعايت آن
اصول مبتني بر مجموع شرايط زماني و مکاني ضروري است.
سهولت در کار و عدم عسر و حرج :بنا به تعبير پيامبر اکرم(ص) ،اسالم داراي شريعت (سمعه و سهله) است و در دين اسالم هرجا تکاليفي در عمل ،با
مظيقه و تنگنا همراه شود ،آن تکليف ملغي ميگردد .بنابراين اسالم در نظر (ايده آليست) و در عمل (رئاليست) است.
زندگي گرايي و عدم رهبانيت :اسالم توصيه مکرر به آباداني و بهرهبرداري و شکرگزاري از نعمات طبيعي را نموده و از رهبانيت و زندگي گريزي و دوري
از اجتماع برحذر داشته است.
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اجتماعگرايي و جمع نگري :احکام و اخالق اسالمي اغلب ماهيت اجتماعي دارد ،حتي عبادتهاي فردي نظير نماز و روزه ،گرايش اجتماعي دارد ،قوانين

27

فراوان اجتماعي در حوزه هاي سياسي ،اقتصادي ،حقوقي ،جزايي ،اخالقي و غيره ناشي از اين گرايشات است ،در واقع اسالم خودسازي و جامعه سازي
را اموري متقابل و وابسته ميداند.
رعايت حقوق و آزادي مخاطبين :اسالم در عين حال که ديني اجتماعي است و فرد را مسئول جامعه مي شمارد ،اما حقوق و آزادي افراد را ناديده

28

نميگيرد و فرد را غير اصيل نميداند .افراد از نظر اسالمي داراي حقوق متنوع سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ميباشند و در بسياري از موارد حق
مشورت و انتخاب دارند.

29

30
31
32
33

تقدم حق جامعه بر حق فرد :آنجا که ميان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم ايجاد ميشود ،اسالم حق جامعه را بر حق فرد و حق عام را بر حق
خاص مقدم ميدارد.
منتفي بودن ضرر :احکام و دستورهاي اسالمي که به صورت اوليه و مطلق و عام است ،تا آن حد الزم االجرا است که مستلزم ضرر و زياني نباشد .اين
اصل يک قاعده کلي است که نسبت به ساير قوانين حق(وتو) دارد.
اصالت فايدهگرايي و پرهيز از بيهوده کاري :از نظر اسالم هرکار فردي يا اجتماعي بايد در درجه اول فايده و نتيجه مفيد داشته باشد و هرکار غير مفيد و
(لغو) ممنوع است.
مسئوليتپذيري و پرهيز از بازيگوشي در کار :از نظر اسالم کارهاي مبتني بر بي هدفي و بازيگوشي(لهو و لعب) ممنوع بوده و هر کار فردي و اجتماعي
بايد با احساس مسئوليت و اهداف مشخص و مفيد پيگيري شود.
پرهيز از کارهاي غير عاقالنه و غير عالمانه :اسالم عقل را محترم و پيامبر باطني دانسته و اصول دين جز با تحقيق عقالني پذيرفته نيست ،در فروع دين
نيز ،عقل يکي از منابع اجتهاد است.

34

پرهيز از لباس شهرت :در اسالم هر کاري که براي تظاهر ،ريا و خودنمايي و شهرت طلبي انجام شود ،از منظر اخالقي ضد ارزش و ممنوع است.

35

پرهيز از تقليد کارهاي کفار و مشرکين :اسالم تقليد از کارهاي کفار و مشرکين را ناشي از ناآگاهي و خودباختگي مسلمين دانسته و آن را ممنوع نموده

36
37

است.
پرهيز از منع آزادي و اراده هنرمندان :همچنان که علم و عقل محترم است ،اراده که قوه مجريه عقل است نيز محترم است و نبايد هنرمندان از درون
توسط نفس بهيمي و القائات شيطاني و يا از بيرون توسط کارفرمايان دنياپرست در خلق آثار عالمانه و عاقالنه خود از آزادي محروم شوند.
قداست حرفه ها از جمله معماري و شهرسازي :نه تنها داشتن تخصص در مشاغل و حرفههاي مورد نياز و مفيد جامعه ،براي مؤمنين واجب کفايي است،
بلکه امري مقدس و محبوب خداست و نوعي جهاد محسوب ميشود.
ممنوع بودن استثمار :اسالم بهره کشي و تحميل کار خارج از طاقت و ضرورت را به ديگران و استثمار آنها را ممنوع نموده است .از آنجا که معماران و

38
39
40
41

شهرسازان به عنوان صاحبان ايده و طراحي و نظارت ساختمانها ،با کارورزان بسيار زيادي سروکار دارند ،بايد طراحيهاي اجرايي خود را به نحوي ارائه
و نظارت نمايند که موجب خروج از طاقت آنها و استثمار مجريان نگردد.
ممنوع بودن اسراف و تبذير :خداوند زمين و آسمان را مسخر انسانها نموده و به بهرهوري عادالنه از آنها توصيه نموده است و از اسراف و تبذير بر حذر
داشته است.
توصيه به توسعه در زندگي :اسالم به گسترش دادن به زندگي خانوادگي و اجتماعي براي تأمين رفاه خانواده و جامعه در صورتي که موجب اسراف و تبذير
يا ترک حقوق و تکليف و ساير وظايف نشود ،توصيه و ترغيب نموده است.
جهت گيري بر مبناي مصلحت نه مطلوبيت عوام :اسالم مشروعيت کارها را براساس تمايالت مردم و وجود هر نوع گرايش و تقاضا در بازار و باصطالح
مُدهاي روز نميداند ،بلکه مصلحت مردم ،کارها و جهتگيريها را مشروع مينمايد.
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42
43
44
45

46

ممنوع بودن اغفال کارفرمايان و تقويت دشمنان :در اسالم هرکاري که موجب انحراف فکري ،گمراهي مردم و تقويت دشمنان فکري و اعتقادي
مسلمانان شود حرام و ممنوع است.
قداست دفاع از حقوق فردي و اجتماعي :در اسالم دفاع از حقوق فردي و اجتماعي و مبارزه با هرنوع متجاوز به حقوق ديگران واجب و مقدس است.
اصالح جويي و اصالح پذيري دائم و مستمر :از آنجا که امر به معروف و نهي از منکر در اسالم پايه ساير فرايض و امري مستمر تا برپايي جامعه عدل
جهاني مي باشد و مسلمانان بايد همواره در يک انقالب خستگي ناپذير دروني و بيروني با کمبودها و نارساييها باشند.
توحيد در نظر و عمل :اسالم بيش از هر چيزي دين توحيد است و هيچ گونه خدشهاي را چه در توحيد نظري و چه در توحيد عملي نميپذيرد ،همه
انديشهها ،ايدهها و ايدهآلهاي انسانها و رفتارها و کردارهاي آنها از خدا آغاز ميشود و به خدا پايان مييابد.
ممنوعيت شرک (بت سازي و بت پرستي) :اسالم انسانها را از هرگونه شرک در نظر و عمل و بتسازي و بت پرستي (فرماليسم) بر حذر داشته و
ممنوع نموده است.
همزيستي با اهل کتاب :مسلمانان مي توانند در داخل کشور خود با پيروان اديان ديگر ،که ريشه توحيدي دارند از قبيل يهود ،نصاري و زرتشتيان

47

(هرچند که بالفعل منحرف باشند) تحت شرايط معيني همزيستي داشته باشند.
عدم همزيستي با مشرکين :از منظر اسالمي نمي توان با مشرکين در داخل کشور اسالمي همزيستي داشت .بنابراين امور معماري و شهرسازي را در

48

کشور اسالمي نبايد به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.

49

رعايت برابري و مساوات شهروندان :يکي از اصول و ارکان ايدئولوژي اسالمي رعايت اصل مساوات و نفي تبعيض بين شهروندان است.

50
51
52
53
54

رعايت جداسازيهاي الزم بين زنان و مردان :از نظر اسالمي بايد بين زنان و مردان نامحرم در فضاهاي معماري و شهرسازي حتي المقدور ارتباط و
اختالط کمتري صورت پذيرد و احکام شرعي و اصول اخالقي حدود آن را مشخص نموده است.
از آنجا که خداوند خود را با يکصد صفت حسن در قرآن مجيد معرفي نموده است و اين صفات عين ذات اوست و وحدت ذاتي دارند ،بنابراين آثار
معماران نيز بايد بر حسب موضوع و موقعيت آن اثر ،تجلي مناسب و متعادلي از اين صفات باشد.
از آنجا که تجليات الهي در همه مراتب وجود زيباست و آن زيباي زيبا آفرين ،هم ظاهر است و هم باطن و هم اول است و هم آخر بنابراين آثار
معماران نيز بايد هم داراي صورت زيبا و هم داراي مفاهيم و سيرت هاي زيبا و منطقي باشد.
از آنجا که خداوند هستي متکثر و متنوع را مبتني بر اصل عدالت بر پا نموده است بنابراين معماران بايد آثار متکثر و متنوع خود را با توجه به
مجموع شرايط زماني ومکاني ،مبتني بر اصول (حکمت ،عدالت و مصلحت ) يعني قرار دادن هر چيز در جاي مناسب و مطلوب خود طراحي و اجرا
نمايند.
اسالم احکام عملي را در پنج بعد به شرح (حالل ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) ارائه نموده است .بنابراين معماران و شهرسازان در عمل ميتوانند به
ترتيب از احکام حالل و مستحب ،پيروي نمايند ،در احکام مباح آزادي و اختيار دارند و بايد از روشهاي مکروه و حرام اجتناب نمايند.
همه جانبهن گري :با توجه به جامعيت و همه جانبه نگري مکتب اسالم در حوزه نظر و عمل ،بنابراين معماران و شهرسازان براي خلق آثار خود در حوزه

55

عمل و در انتخاب روشها و شيوه هاي عملي و اجرايي بايد رويکردي همه جانبه و جامع نگر نسبت به همه شرايط زماني و مکاني و نيازهاي انساني
داشته باشند.
توحيد در نظر اسالمي نمي توان با مشرکين در داخل کشور اسالمي همزيستي داشت .بنابراين امور معماري و شهرسازي را در کشور اسالمي نبايد به
معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.
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آثار انسانی:

اصول حاکم بر پدیده های انسانی ،مرحله چهارم (آثار هنری ،معماری و شهرسازی):

1

پديده هاي انسان به صورت خودآگاه و ناخودآگاه تجلي ايده ها و ايده آل هاي آن ها مي باشند.

2

مفهوم تجلي يعني ايده در پديده است ،اما با آن يکي نيست و بيرون از آن است ،اما از آن جدا نيست( .نظير رابطه خداوند با پديدارها)

3

اسالم پديده هاي انساني را نه (خنثي و ساکت) مي داند و نه (تجسد و حلول) ايده در پديده.

4

پديده هاي انساني با توجه به مجموع شرايط زماني و مکاني بايد برايندي از (حقيقت ،عدالت و مصلحت) در موضوع مورد نظر باشد.

5

يکي از مهم ترين عوامل در اتخاذ شيوه مناسب و تأثير مطلوب در خلق اثر هنري( ،استعداد خاص) و تجربه حرفه اي هنرمند است ،بنابراين مسئله

گزينش اصلح براي هر رشته تخصصي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
پديده هاي انساني از آنجا که در عالم طبيعت حادث مي شوند ،عناصري متکثر ،وابسته ،نسبي و اعتباري هستند ،بنابراين نبايد مطلق تصور شده و

6

تکرار و تقليد شوند.

7

مهم ترين اصل در خلق آثار معماري و شهرسازي مخاطب محور بودن و تأمين نسبي نيازهاي مادي و بسترسازي نيازهاي روحي و معنوي آنهاست.

8

فرايندهاي انساني ،بازآفريني است ،زيرا (مواد و صورت ها) در طبيعت موجود است و انسان ها از طريق حواس باطني خود (حافظه ،مشترکه ،متصرفه و
خيال ها) آن ها را بازآفريني مي نمايند.
از آنجا که فرايندهاي انساني در بستر طبيعت حادث مي شود و ارتباط انسان با طبيعت نياز مستمر اوست ،بنابراين تعامل (هم افزا و مکمل) بين

9

فرايندهاي انساني با طبيعت بايد پيش بيني شود.

10

از آنجا که مجموع شرايط زماني و مکاني در خلق آثار انساني مؤثرند ،بنابراين ارزيابي هر فرايند انساني بايد مبتني بر مجموع شرايط صورت پذيرد.

11
12
13
14

در يک تعريف نسبتاً جامع و مانع از معماري و شهرسازي مي توان گفت( :بازآفريني حکيمانه ،عادالنه و مصلحانه فضا و محيط زيست
انسان ها ،با عناصر طبيعي و مصنوعي متناسب با نيازهاي مادي و بسترسازي نيازهاي روحي و معنوي آن ها).
نيازهاي مادي انسان ها را از طريق علوم تجربي مي توان تأمين نمود ،اما نيازهاي روحي و معنوي آنها را ،چون در حوزه آزادي و اختيار آن هاست ،فقط
مي توان بستر سازي نمود.
مهم ترين عناصر معماري در جهت بسترسازي معنوي نوع(ايده هاي فضايي -هندسي)( ،آرايه ها) و (نماد)هاست ،مبتني بر سير از صورت به معنا و از
کثرت به وحدت.
مهم ترين عناصر شهرسازي در جهت بسترسازي معنوي نوع سازماندهي فضاها و عملکردهاي شهري است(از مادي به معنوي ،از دنيايي به اخروي و از

تجاري به فضاهاي فرهنگي نظير عبادي ،زيارتي ،آموزشي و )...
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مرحله پنجم
برخی از اصول حاکم بر شیوه های عملی هنرمندان در خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی ( :راهکارهای عملی و اجرایی )

1

از آنجا که جهان يک واحد زنده است و قوايي با شعور آن را تدبير ميکنند ،از نظر رابطه جهان و انسان ،رابطه عمل و عکس العمل است.
يعني جهان نسبت به نيک و بد انسان بي تفاوت نيست و پاداش و کيفر ،امداد و مکافات ،در همين جهان نيز عالوه بر آنچه در آخرت خواهد آمد،

2

وجود دارد .عکس العمل جهان نسبت به شکر و کفر انسان ها يکسان نيست .بنابراين معماران در مقابل نوع بهرهبرداري خود از اجزاء و عناصر
طبيعي که بجا و مناسب ،يا نابجا و نامناسب باشد و نوع آثاري که خلق مي نمايندکه مطلوب يا نامطلوب باشد ،هم در اين جهان و هم در جهاني
ديگر مسئول ميباشند.

3
4

مفهوم قضا و قدر الهي ،يعني آنچه که انسان انجام مي دهد (مفهوم قضا) بدون عکس العمل نيست و (قدر الهي) يعني جزاء و پاداش الهي او را در
مي يابد.
هر فرايند انساني يک ظاهري دارد که همان پديده حادث شده است و يک باطني دارد که تأثير آن فرايند است بر هويت خالق آن است.
مهم ترين اصل در فرايندهاي انساني بعد از مرحله خلق ،مفهوم (عبرت) است ،يعني از ابعاد مثبت آثار براي کارهاي بعدي بايد بهره براداري نمود

5

و از ابعاد منفي بايد پرهيز نمود.

6

از منظر اسالمي انسان ها با اعمال و آثار خود ،بهشت و جهنم براي خود مي سازند و اين بهشت و جهنم همواره با آنها همراه است.
با حکمت عملي اسالم مبتني بر ارزش هاي اخالقي آن و احکام پنجگانه (حرام و مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) مي توان شيوه هاي عملي

7
8

هنرمندان را نقد و ارزيابي نمود.
با حکمت عملي اسالم مبتني بر احکام پنجگانه اوليه (حرام و مستحب ،مباح ،مکروه و حرام) مي توان شيوه هاي عملي هنرمندان را نقد و ارزيابي
نمود.
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بررسی تطبیقی رویکردها در نسبت اسالم با فرایندهای انسانی:
نسبت به رابطه اسالم با فرایندهای انسانی ،رویکردهای بسیار مختلف و متضادی اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان مشاهده مینماییم ،که به
صورت بسیار اجمالی و مبتنی بر طبقهبندیهای مشهور قرآنی (کافر ،مشرک ،منافق و مؤمن) آنها را تفکیک نموده و در نمودار شماره  24به آن
اشاره مینماییم.

نمودار شماره .24انواع رويکرد ها در نسبت اسالم با فرآيند هاي انساني:

در رویکرد اسالمی ،مبتنی بر حدیث پیامبر اکرم(ص) ،که علوم مفید را سه گروه معرفی نموده اند یعنی (آیه محکمه ،فریضه عادله و سنت
قائمه) بنابراین هنرمند و معمار مسلمان (راهبردهای مفهومی ،راهکارهای عملی و راهحلهای اجرایی) خود را از مکتب اسالم اخذ و اجتهاد نموده
و با تجلی آنها در آثار خود ،رویکردی تمدنساز دارد و میتواند با معرفتها و اعمال شایسته خود (ایمان و عمل صالح) ،فرهنگ اسالمی را به
صورت نسبی در تمدن مسلمانان متجلی سازد.
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مهمترین ویژگیهای یک ابر نظریه از منظر اسالمی:

می توان گفت مهمترین ویژگیهایی که یک (ابر نظریه) در فرایندهای انسانی باید داشته باشد ،این است که:
یک ابر نظریه باید ساختاری جامع و مانع داشته باشد و مبتنی بر یک (شالوده نظری) جامع و مانع ،که از منظر اسالمی فقط مکتب االهی و
تحریف نشده اسالم است بوده و منابع و مبانی کلیه مراحل آن ساختار را اجماالً تبیین و تشریح نموده و جداولی برای ارزیابی و نقد آثار ایجاد
شده ارائه نماید و در عین حال زمینه و بستر صدها و هزارها نظریههای جدید را فراهم کند .نمودار  25این ویژگیها را که در این نظریه مورد
توجه بوده است به صورت اجمالی تبین و تشریح مینماید.

جمع بندی و نتیجه گیری:
نتایج این رساله در ذیل هر موضوع مطرح و ( از طریق ) بیست و هفت نمودار و جدول( با پیوست)  ،به جمع بندی و نتیجه گیری رسیده است .

56

نسبت اسالم با فرایندهای انسانی

پیوست ها :
پیوست  : 1-روش و سبک اسالمی در خلق آثار هنری و معماری

تجلی ایده آل های فطری و فرازمانی و فرامکانی هنرمندان که مبتنی بر اسماء (صفاتی و فعلی) خداوند است در خلق آثار متنوع و بدیع
هنری که مبتنی بر (مجموع شرایط زمانی و مکانی) است در نمودار (شماره  )26تشریح شده است .شیوهها و سبکهای هنری که میتوانند
موقعیتهای مشترک و فطری هنرمندان را با حفظ جهت و غایت های تکاملی آنها ،آثاری اصیل و در عین حال متنوع و خالقانه و وابسته به
مجموع شرایط زمانی و مکانی ایجاد نمایند .یعنی مفهوم (سیر از وحدت به کثرت) یا از (معنا به صورت) یا (تجلی ایدهها در پدیدهها) را در
نمودار مزبور مالحظه مینمایید.
نمودار شماره .26روش و سبک اسالمي در خلق فرآيندهاي انساني

با پیش فرض انسان شناسی اسالمی ،در نمودار شماره  ،26خانه کعبه که قبله مسلمین جهان است و محل پذیرش توبه حضرت آدم (ع) و
محل تولد انسان کامل حضرت علی (ع) بوده است ،به مفهوم مقام قرب الهی ،یعنی کسب یکصد صفت حُسن الهی (اسماء صفاتی در نظر و
معرفت شناسی و اسماء فعلی روشهای عملی و اتخاذ سبک هنری)توسط هنرمند و تجلی آنها در اثر هنری میباشد و همة مسلمانان جهان ،در
هر نقطه زمانی و مکانی که هستند ،باید به سمت آن مقام و صفات تقرب جویند و در نمازهای خود به سوی آن سجده نمایند .یعنی به عنوان
(جانشین خداوند در زمین) ،باید همان معرفت ها و مفاهیم را کسب نموده و در شیوه عملی خود ،نظیر صفات فعلی خداوند عمل نمایند.
جامع ترین و مانع ترین توصیفی که از گرایش های ذاتی انسان به سوی زیبائی مطلق و معبود یکتا مطرح شده است ،در قرآن با یکصد
صفت حسن از اسماء صفاتی و اسماء فعلی خداوند ارائه شده است1.در برخی برداشتهای دیگر از قرآن ،احادیث و ادعیه ،اسماء صفاتی و فعلی
خداوند و ترکیبات آنها به تعداد بیشتری مطرح شده است .در هیچ مکتب زیبائی شناسی ،اعم از فلسفی یا دینی ،خداوند متعال یعنی (مفهوم
 .1در برخی برداشتهای دیگر از قرآن و احادیث و ادعیه ،اسماء و صفات ،ذاتی و فعلی خداوند به تعداد بیشتری مطرح شده است .ضمن آنكه ترکیبات این
صفات میتواند میلیاردها هویتهای متنوع و بدیع ایجاد نماید.
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زیبائی) با این تعداد از صفات مفهومی که مبنای مجموع راهبردها و راهکارهای عملی است ،معرفی و تبیین نشده است .ضمن آن که بر خالف
فرهنگهای غربی و شرقی مفهوم زیبایی در (عناصر کالبدی و نمادهای مادی ) محدود نشده است .بنابر این مقام قبله ،یعنی نهایت ایدهآلها و
آرمانهای خودآگاه و ناخودآگاه ،همه انسان ها برای ادراک همه زیبائیها و خلق عالی ترین آثار شایسته به عنوان جانشین خداوند در زمین،
آنچنان که احسن الخالقین در هنر و معماری آفرینش ،خلق نموده است .پس هنرمندان و معماران ابتدا باید خود را چه از بعد علمی و معرفتی
(حکمت نظری) و چه از بعد نیات و انگیزههای درونی (حکمت عملی) به باالترین درجات قرب الهی و انسان کامل برسانند یعنی خود آگاهی
نظری و عملی را در خود بیابند تا شایستگی خلق اثر را داشته باشند .در مرحله بعد خلق مصادیقی را که به آنها پیشنهاد مینمایند و یا انتخاب
مینمایند  ،نظیر طراحی یک خانه ،از آنجا که کالبد آن وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی خود میباشد و در عالم طبیعت باید ایجاد شود و
شرایط زمانی و مکانی برای عناصر این عالم مشابه و تکراری نیست ،بنابراین کالبد مصادیق خلق شده میتواند مبتنی بر مجموع شرایط موجود و
نوع مخاطبین بسیار متنوع و متکثر و خالقانه باشد.
نکته مهم جهت و غایت این خالقیت است که سبک هنری اسالمی را از سبک های دیگر متمایز و شاخص مینماید .در این سبک اصول و
محتوای مصادیق ،مشابه و مشترک است ،فقط کالبد آنها (ماده و صورت های مصادیق) مبتنی بر شرایط محیطی ،تنوع پذیر است .در مورد
هویت خانه ،مبتنی بر اصل قرآنی ،خانه محل آرامش است ،بنابراین همه خانهها باید محل آرامش باشند ،اما کالبدی که میتواند آرامش الزم را
ایجاد کند وابسته به مجموع شرایط محیطی آن خانه و مخاطبین آن میتواند متنوع و متکثر باشد .در صورتی که سبکهایی که فاقد اصول ثابت
مفهومی یا روشی هستند ،نظیر (ساختار شکنان یا کثرت گرایان و نسبی گرایان) در حوزه زیبایی شناسی و فلسفه هنر ،فاقد مفاهیم (زیبایی
شناسی فطری و نوعی) و فاقد اصول ثابت در (فلسفه هنر) میباشند و تکثر و تنوع مصادیق آنها فاقد محتوای انسانی و تکاملی است .مهمترین
وجه مشترک حکمت اسالمی در فلسفه هنر و معماری به عنوان یک سبک سیر از معنا به صورت ،وحدت در کثرت ،و تجلی ایده در پدیده است.
چنانچه در نمودار شماره  26هم مالحظه می شود ،از هر نقطه ای که مصادیق در آنها خلق میشوند میلیاردها خط و جهت عبور می کند
ولی تنها یک خط به صورت مستقیم به قبله می رسد ،بنابراین سبک ها و شیوههای هنری از بُعد مادی و کالبُدی وابسته به مجموع واقعیت ها و
شرایط زمانی و مکانی هنرمند و مخاطبین او هستند و از بُعد معنوی و محتوائی باید دارای جهت و غایت مشترکی ،که همان نیاز فطری و باطنی
همة انسان ها است ،تجلی نمایند.
1
شعار بنیادی اسالم (اناهلل و اناالیه راجعون) یعنی همه از اوئیم و همه بسوی او باز میگردیم ،به همین مفهوم توحیدی ،عملی و سیر و
سلوکی اشاره مینماید .شرایط متکثر زمانی و مکانی نظیر ،امکانات اقتصادی و امکانات اجرائی و غیره ،نظیر مسافری است ،که با توجه به
شرایط و امکانات خود وسائل سفر و مسیر آن را برای رسیدن به هدف واحد انتخاب مینماید .بنابراین میتوان گفت هنرمندان و معماران
میتوانند با حفظ ایده آل ها و ارزش های ثابت نظری و عملی ،با توجه به مجموع شرایط خود و مخاطبین ،راه حل ها و روش های اجرایی و
اجتهادی سبک های متنوعی داشته باشند ،امّا نه هر راهی و هر سبکی ،زیرا فقط یک جهت و یک رویکرد کلی ،آنها را به مقصد قبله یعنی
(زیبائی جامع و کامل) می رساند .به نظر می رسد ،آنجا که قرآن مجید به راه راست یعنی (صراط مستقیم) اشاره مینماید ،همین یک جهت از
بُعد (محتوا و مقصد) آن میباشد و آنجا که به راهها یعنی (سُبُل) اشاره مینماید ،منظور به (کالبد و مبدأهای) متکثر و شرایط زمانی و مکانی
متفاوت انسانها است.که از طریق اصول دهگانه اجتهادی ،هنرمند را به راه حل های تخصصی و مصداقی میرساند.
برای مثال میتوان به نحوه نماز خواندن مسلمانان در سراسر جهان اشاره نمود یعنی مبدأ و واقعیتهای مکانی و زمانی آنها یعنی (جهت
نمای قبله و زمان نماز) آنها متکثر و متنوع است ولی همه آنها بسوی قبله واحد نماز میخوانند و هدف و غایت نهایی آنها یکی است .در
مورد سبکها و روشهای هنری نیز می توان به سفر حج اشاره نمود یعنی از نقاط متنوع ،متکثر از طریق راههای مختلف نظیر (هوایی ،دریایی و
یا زمینی) میتوان به مکه سفر نمود .اما جهت و غایت این مسیرها باید یکی باشد .در مجموع میتوان گفت (سلیقه) افراد و (مدهای روز) تحت
تأثیر شرایط زمانی و مکانی ،متکثر ،متنوع ،متغیر و تربیت پذیر است ،اما هنرمندان و معماران باید سلیقههای فردی و مدهای روز را به سمت
اسماء (صفاتی و فعلی) خداوند ارتقاء و تکامل بخشند .یعنی زیبایی نسبی و اعتباری را به سوی زیبایی شناسی فطری و وجودی که پایدار و
انسانی است ،بسترسازی و هدایت نمایند.

( .1سوره :بقره؛ آیه)156 :
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مثال دیگر و بارز آن ،آفرینش های الهی است  ،به طور مثال در مورد خلقت انسانها،وجه مشترک آنها نسبت به سایر موجودات طبیعی بیش
از نود و پنج در صد و وجه تمایز آنها کمتر از پنج درصد است.دو خواهر و یا دو برادر دو قلو بیش از نود و نه در صد نسبت به سایر موجودات
طبیعی وجه اشتراک دارند و وجه تمایز آنها کمتر از یک صد می شود.بنا بر این این حقیقت فلسفی که هر مفهوم می تواند میلیاردها ماده و
صورت جدید داشته باشد نباید ما را دچار اشتباه کند ،که هر صورتی می تواند تجلی مفاهیم مورد نظر ما باشد.
پیوست :2-انسان شناسی از منظرحضرت علی

(ع)

مبنای انسانشناسی این بحث در نمودار شماره  27که حدیثی منقول از حضرت علی(ع) در پاسخ جناب کمیل مبنی بر معرفی نفس انسان میباشد به
صورت اجمالی تبیین و تشریح شده است.
( نمودار شماره ) 27

1

چنانچه در نمودار شماره  27مالحظه می شود ،انسان از منظر اسالمی ،موجودی یک بعدی و صرفاً حیوانی نیست ،بلکه موجودی است چند
بعدی با (سرچشمه ها ،قوا و خواص) متنوع و استعدادهای (بالقوه و بالفعل) و اراده ای آزاد بین دو جبر (قضا و قدر الهی) و دارای صیرورت و
تحول وجودی مبتنی بر خود آگاهیهای معرفتی و اعمال و آثار مثبت و منفی که در منابع معتبر اسالمی و فرهنگ تشیع به صورت دقیق و
عمیق به آنها اشاره شده است.
از آنجا که جدول فوق دارای بنیان کاملی است و تشریح آن نیاز به بحث کافی دارد ،در این مقاله به طرح آن بسنده نموده وعالقمندان را به
منابع مربوطه ارجاع می دهیم2.

 - 1حسن زاده املی ،1377 ،هزار و یک نکته ،تهران ،انتشارات گلشن
 -2کتاب تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی -هندسی در معماری ،عبدالحمید نقره کار .ص44
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پیوست –  :3تعریف جامع و مانع از رشته معماری ( مبتنی بر فرهنگ اسالمی )

با توجه به مقدمات فوق و مجموع مباحث مطرح شده  ،تعریف نسبتاً جامع و مانع را در مورد معماری و عناصر آن را به شرح ذیل پیشنهاد می نمائیم.
« بازآفرینی حکیمانه ،عادالنه و مصلحانه فضا و محیط زیست انسانها است ،با عناصر طبیعی و مصنوعی متناسب با نیازهای مادی آنها و
بسترسازی نیازهای روحی و تکاملی آنها».
 .1بازآفرینی( انسان چیزی را از نیستی به هستی) نمیآورد ،بلکه مواد و صورتهای موجود را تجزیه  ،ترکیب و تصرف نموده و
بازآفرینی مینماید.
 .2حکیمانه حکمت یعنی داوری (هستها و نیستها)( ،بایدها و نبایدها)( ،ارزشها و ضد ارزشها) یا مفاهیم (حقیقت و خیر و زیبایی) از
منظر اسالمی.
 .3عادالنه یعنی قراردادن هرچیزی در جای مناسب خود ،از آنجا که انسان موجودی چند بعدی از جسم و روح است بنابراین بین عناصر
کالبدی و معنوی باید رابطه (وسیله با هدف) را برقرار نمود.
 .4مصلحانه از آنجا که عناصر کالبدی باید در عالم ماده و مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی و از جمله شرایط مخاطبین بوجود آید،
بنابراین مفهوم (مصلحت) در طول مفاهیم (حقیقت و عدالت) در عمل باید مورد توجه قرار گیرد.
 .5فضا  جان مایه معماری و حاصل معماری همان فضای خالی درون آن است ،که باید مبتنی بر نیازهای عملکردی انسانها ،ماده و
صورت مناسب داشته باشد.
 .6محیط زیست از آنجا که معماری در بافت شهری و در مجموعههای انسانی شکل میگیرد ،بنابراین ضمن داشتن تشخص درونی ،باید
صادقانه و صمیمانه با محیط طبیعی و مصنوعی اطراف خود ،هماهنگی و سازگاری داشته باشد.
 .7عناصر طبیعی معماری فقط ساختمان سازی نیست ،بلکه معماری در کنار طبیعت ،با بهرهبرداری حداکثری از مواهب طبیعی ،باید
نسبت به طبیعت هم افزایی مناسب داشته باشد.
 .8عناصر مصنوعی  معماری عالوه بر بهرهبرداری از عناصر طبیعی با بهرهبرداری از مواد و مصالح مصنوعی میتواند فضایی مکمل و
مناسبتر از طبیعت برای فعالیتهای متنوع انسانی را ساماندهی نماید.
 .9نیازهای مادی معماران میتوانند با بهرهبرداری از استانداردها و سرانههای موجود ،نیازهای مادی انسانها را به صورت نسبی تأمین
نمایند.
 .10نیازهای روحی و تکاملی نیازهای روحی و معنوی انسانها از آنجا که جزء صیرورت آزادانه و اختیاری آنهاست ،معماران فقط می
توانند بسترسازی نمایند و بدون اراده و خواست آگاهانه مخاطبین سیر تکاملی آنها محقق نخواهد شد .حدیث (شرف المکان بالمکین) به این
حقیقت اشاره مینماید.
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منابع و مآخذ مقاله
 .1آیات قرآن و تفاسیر معتبر مربوطه
 .2متشابه القرآن ،ابن شهر آشوب ،و مختلفه،1364،ج1ص193

 .3مستدرک الوسائل ،محدث نوری ،ج  ،11ص 372
 .4قرآن،النحل 90،و .91
 .5بحاراألنوار ،عالمه محمد تقی مجلسی ،ج 245 ،2
 .6فصلنامه اسراء ،عبد الحسین خسرو پناه،سال سوم – شماره دوم – ص .31
 .7الکافی:تألیف شیخ کلینی،ج ،1ص58 :
 .8مجموعه آثار ،شهیدمطهرى،1378 ،جلد ،20ص161 :
 .9عوالى الآللى ،ج  ،4ص 103
 .10نهج البالغه علی علیه السالم،فیض االسالم ،نهجالبالغه ،1375 ،ح 30
 .11مستدرک الوسائل،محدث نوری1408،،،ج  ،5ص244
 .12هزار و یک نکته،حسن زاده آملی،،ج1و ،2ص824،825:
 .13تعامل ادراکی انسان،عبدالحمید نقره کار ،.ص44
 .14کشف الخفاء،عجلونی،،ج ،2ص 295
 .15کتاب حقوق زن در اسالم ،شهید مطهری ،انتشارات صدرا 1357 ،ص 102
 .16جزوات در سی ،مقاالت و کتابهای منتشر شده از نگارنده نظیر :
 -16-1در آمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی-سال -1387وزارت مسکن و شهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری ،دفتر
معماری و طراحی شهری.
 -16-2برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری – سال -1394خیابان انقالب اسالمی،کتاب فکر نو.
 -16-3تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی –هندسی در معماری-سال -1393مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
 -16-4مبانی نظری معماری –سال -1389انتشارات دانشگاه پیام نور.
 -16-5تحقق پذیری هویت در معماری و شهرسازی –سال -1396خیابان انقالب اسالمی،کتاب فکر نو.
 -16-6مجموعه مقاالت (شامل ده مقاله) از حکمت اسالمی در فرایندهای هنری و معماری-سال  -1396جهاد دانشگاهی قزوین.
 .17اشتراوس  ،آ &  ،کوربین  ،ج  ، ) 1390 ( .اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی ) رویه ها و روش ها)  ( .ب .محمدی ( ، Trans.
تهران  :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .
 .18خاکی  ،غ  . ) 1378 ( .روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی  .تهران  :وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 .19فلیک ،ا  .)1390( .درآمدی بر روش تحقیق کیفی ) .ه  .جلیلی (  ، Trans.تهران  :نشر نی .
 .20منصوریان  ،ی  .)1386(.گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ ویژه نامه همایش علم اطالعات و جامعه اطالعاتی .
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