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 فصل اول؛ 
 بحران هویت رد فرهنگ و هنر معاصر

 بحران هویت در فرهنگ و هنر معاصر

در مباحث نظری همواره یک گزاره حقیقی و صحیح است. از این رو می توان گفت سایر گزاره های مطرح در یک 

موضوع نظری در مقایسه با گزاره حقیقی، دچار جزمی اندیشی و نقصان می باشند. به همین دلیل است که اسالم به عنوان 

تر اند. در ت، از لبه شمشیر تیز تر و از ضخامت مو باریکدین جامع و مانع و گزاره های نظری اسالم در بیان موضوعا

تعریف حقایق عالم وجود نیز چنین است. به عبارتی ما در بیان و تفسیر این حقایق نیاز به دقت و ظرافتی خاص در مبانی 

 نظری و عملی داریم. الزمه پرداختن به حقایق عالم وجود، جهانبینی و ایدئولوژی اسالمی است. 
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ی و شناخت حقایق هستی و مبانی نظری در مکتب اسالمی با حفظ نمودن یکسری مطالب نظری محقق نمی دستیاب

گردد. بلکه مفاهیم باید از طریق حس، عقل و قلب در وجود انسان نهادینه گردد. در این وضعیت است که یک اتحادی 

و شخصیتش یکسان و هم جنس می گردد. در  بین علم و عالم و معلوم حاصل می شود و نظر و ایده های هنرمند با عمل

غیر این صورت زندگی انسان و عرصه هنرمندی اش به تقلید صرف از ظاهر و عالم نازله حس خالصه می گردد. مباحث و 

 مبانی نظری از جهت و غایتِ یک حرفه صحبت به میان می آورد.

ضعف در مبانی نظری، آثار و تبعات لغوِ آن بیش از آوری بوده ایم، ولی به دلیل در دنیای معاصر ما شاهد پیشرفت فن

خدمات آن بوده است. در دنیای امروز بسیاری از مکاتب در چنین وضعیتی به سر می برند. زمانی که بشر منحصرا دچار 

مشکالت  گردد و سایر ابعاد وجودی را )خودآگاه یا ناخودآگاه( به فراموشی می سپارد، به بعد فرمال یا اقتصادی عالَم می

عدیده ای ایجاد خواهد گردید و در این موقعیت نقش پرداختن به مبانی نظری جامع و مانع پر رنگتر می شود. بنابراین 

انسان به عنوان جزئی از نظام هستی )عالم کبیر( که نظام هستی در وی درهم پیچیده )عالم صغیر( شده است، برای 

ی نظری خطا ناپذیر دارد تا در مرتبه اول با تعبیر صحیح از مراتب وجود، در شناخت از حقیقت هستی نیاز به مبنا و مبان

مراتب بعدی به تغییر در نظام هستی به عنوان یک هنرمند دست زند. در سایه این نوع از مواجهه است که شهر امنیت 

یش از حد و سلطه ابعاد اقتصادی محقق می گردد. فراموشی ابعاد انسانی و پررنگ نمودن ب« بلد امین»یافته و تعبیر قرآنی 

بر شهر و سیاست های شهری و منطقه ای، امنیت را از زیستگاه های انسانی خواهد گرفت. پدیده ناصوابی که در دنیای 

 معاصر و روابط انسان ها و کشورها با یکدیگر به وفور قابل مشاهده است.

پسندد. امروزه جریان های شک گرا و دنیای امروز درست در مقابل آن چیزی است که فطرت انسان ها آن را می

ساختار شکن که در فضای علمی و آموزشی غالب شده اند، در باطنشان حضیض خصایل انسانی و رذیلت ها را به نمایش 

قرار می گیرند که انبیا الهی برای ارتقای آن می هایی می گذارند. این مکاتب فکری، درست در مقابل تمامی تالش

کوشیدند. در این اندیشه ها، انسان به بعد حیوانی خویش تقلیل می یابد. البته در این حوزه )بعد حیوانیت( بسیاری از 

یده تحقیقاتشان صحیح و قابل اعتناست. اما مشکل از این جا بر می خیزد که انسان تنها در بعد حیوانیتش منحصر گرد

است و انسانیت )عقالنیت و روحانیت( به عنوان بُعدی که سبب تمایز انسان و سایر مخلوقات است، مد نظر قرار نمی 

گیرد. با این اوصاف مشخص گردید اوال در هر حرفه به عنوان یک رسالت، ما نیازمند مبانی نظری هستیم و در ثانی، مبانی 

شد و تمامی ابعاد پیدا و پنهان نظام هستی را دربرگرفته و معرفی نماید. تنها نظری مد نظر می بایست با حقیقت یکسان با

مکتبی که از عهده این مهم بر می آید دین مبین اسالم است که هم در نظر و هم در عمل اصول و راهکارهایی جامع و 

کیک شوند. این اختالط یکی از مانع ارائه می نماید. البته ضروری است اسالم، مسلمانان و آثار اسالمی از یکدیگر تف

 گردد. عواملی است که باعث بدفهمی مفاهیم مطرح در حوزه معماری اسالمی می

از منظر اسالمی عالم تکوین ثابت می باشد. مفهوم حقیقت، شناخت و فهم در قالب کالم الهی، خطا ناپذیر است. چون 

تواند تمام مراتب وجود را طی کند. بنابراین داند، بالقوه مییخداوند متعال تبیان کل شیء است. انسان بالفعل هیچ چیز نم

تواند مراتب وجود و معرفت را طی نماید. در این حرکت انسان بالفعل نسبی است و بالقوه ثابت، که با اراده و آگاهی می

فهوم وجودی مطرح است. باید دانست معرفت تنها اعتباری است و معرفت حقیقی یک م« اختیار»جوهری نقش عامل 



6 
 

است ولی در هر « ال تبدیل و ال تحویل»است. بنابراین باید اراده در کنار آگاهی قرار گیرد. فطرت معرفتی انسان مصداق 

 ای از مراتب وجود قرار دارند.ها بالفعل نسبی هستند و در مرحلهلحظه انسان

ورد مکتب و گزاره های نظری صدق نمی کند. این نگاه نسبی گرایی در اسالم تنها در مورد انسان صحیح است و در م

در مورد مکتب تنها کالم الهی و کالم معصوم ثابت و بدون تغییر است، منابع دیگری مانند کالم فالسفه، علما و عرفا نیز با 

صورت نسبیت همراه است. در این حوزه تنها منبع اجتهادیِ قابل اتکا در فقه اسالمی، اجماع خبرگان است، آن هم نه به 

 مطلق.

 ریشه های بحران هویت در غرب

های بحران را باید در دوران رنسانس و های بیست و سی قرن بیستم به اوج خود رسید. ریشهبحران هویت در دهه

پس از قرون وسطی دنبال نمود. در این دوران غرب به این باور رسید که با علوم تجربی قادر است سعادت بشر را تأمین 

های ه عملی این تفکر در انقالب صنعتی نمود یافت. البته غرب پس از رنسانس در علوم تجربی به پیشرفتنماید. نتیج

گیری دست یافت. در این دوران حرفی از بحران هویت و بحران انسانی در غرب وجود نداشت. اما هنگامی که چشم

ات های باال در آن با یکدیگر درگیر شدند، غربی ترین کشورهای صنعتی با خسارهای جهانی اتفاق افتاد، و پیشرفتهجنگ

های انقالب صنعتی بهشت موعود را به همراه نداشته است. از این پس به صورت ها به این نتیجه رسیدند که پیشرفت

 جدی در علوم مختلف و به خصوص علوم انسانی به موضوع بحران هویت و آسیب شناسی آن پرداخته شد.

ها معتقد ی آن را در سرمایه داری دیدند. آنر غرب پس از مطرح شدن موضوع بحران، ریشهبرخی از اندیشمندان د

ی کارگر با هم در جنگ نیستند و این سرمایه داری است که از نیروی کارِ کارگر به عنوان سرباز، برای بودند طبقه

که تفکر سوسیالیستی بر جامعه حاکم  ها اشکال کار را در این دیدندکند. آنجنگیدن بر سر منافع خود استفاده می

های الهی یا ویژگی ذاتی انسان که مالکیت بود، مخالفت نمودند و به همین ها نیز با یکی از فطرتنیست. سوسیالیست

دلیل به ضد خود تبدیل شدند. سوسیالیست ها نتوانستند به وعده های خود مبنی بر تامین رفاه و عدالت اجتماعی جامه 

 ند.عمل بپوشان

برخی دیگر نیز ریشه های بحران هویت را در معناگرایی، روانشناسی و اخالق تعریف نمودند. در این دیدگاه ها 

هایی خاص از تاریخ و معناگرایی محور قرار گرفت. ولی چون معنا در بعد مادی و غریزی انسان تعریف شده بود ارزش

های ساختار شکن از دل در نهایت بی معنایی منتهی گردید. جریان گرایی و شکاکیت ومانند روانشناسی رفتاری، به نسبی

 همین دیدگاه ها زاده می شوند و به نهیلیسم ختم می گردند.

غیر از این رویکردها فقط رویکرد مدرنیسم در فرهنگ غرب توانسته تاکنون ادامه یافته است. به عبارتی آنچه از 

مدرنیسمی است. در رویکرد های معماری امروز پیشرفت های مهندسی  شود همان رویکرد مادیغرب امروزه دیده می

ساختمان و معماری که حاصل از تفکر مدرنیته است پیش رفته و روز به روز اصالح و تعدیل می گردد. در عصر حاضر 

رویکردهای  هایی مانند معماری پایدار و مهندسی ارزش نمود پیدا کرده اند. دیگراصالحات معماری مدرنیته در قالب

 ها باقی مانده است.معنایی، اقتصادی و اجتماعی عمال شکست خورده هستند و تنها شعارهایی بدون عمل از آن
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به همین دلیل ما نیز در این نوشتار آغاز را بر نقد و بیان بحران هویت در دنیای معاصر می گذاریم. در این راستا اگر 

باید ابتدا مبانی بحران را از زمان وقوع آن بررسی کنیم. مبانی بحران را بر بخواهیم بحران هویت در غرب را بشناسیم 

 توان به شرح ذیل مطرح نمود: اساس متون مختلف غربی و شرقی می

 گاه هستی شناسی و اعتقادینبود تکیه 

 شک گرایی 

 حل جامعی راهعدم ارائه 

 های عمیق پس از دوران نوزاییدگرگونی 

 انقالب صنعتی 

ی رنسانس و قرون وسطی غرب تالش گردید تا مبانی بحران در غرب از زمانی آغاز می شود که در دوره ریشه های

معبود شناسی از مبانی اعتقادی حذف گردد. به تعبیری دیگر این اقدام و رویکرد را سکوالریسم می نامیم. بر همین اساس 

سفه قرار داد. دوره های پیشین عصر شکاکیت به پیش می توان عصر حاضر را در سومین مرحله از شکاکیت در تاریخ فل

حل جامعی برای مبانی نظری ی دکارت بر می گردد. غرب پیش از این سه دوره نتوانسته بود راهاز یونان باستان و دوره

ق های عمیگرایی است. باید توجه داشت دگرگونیارائه دهد که این خود یکی از ریشه های ایجاد بحران و فلسفه شک

گیری داشت و این سیر های چشمآوری پیشرفتی فنپس از دوران نوزایی که باعث انقالب صنعتی نیز شد، تنها در حوزه

 صعودی به هیچ عنوان قابل تعمیم به حوزه های فلسفه، علوم انسانی و نظری نیست.

 

 تعریف بحران و چیستی آن

ی های مختلف آن را مورد بررسی قرار می دهیم. واژهفرهنگبرای شناخت بحران از واژه شناسی آغاز می کنیم و در 

گردد، ی بحران اطالق میدهد وقتی به هویت واژهها داللت بر شرایط بیماری دارد. این نشان میبحران در بیشتر فرهنگ

الت عظیم و تغییر و تحو»را به معنای « بحران»پور و دهخدا، منظور بیمار بودن مفهوم هویت است. در فرهنگ آریان

 اند.، آورده«گرددناگهانی که بر بیمار عارض می

بیند و آن را در خصوص چیستی بحران دو رویکرد وجود دارد. یکی هنر بحران است که وجه مثبت بحران را می

شود. از ی هنر قلمداد می شناسی و فلسفهپذیرد و وجود آن را الزم می پندارد. در این رویکرد بحران زیربنای زیباییمی

های موجود مبانی خود را از همین وجه بحران گرفته اند. وجه دیگر بحران، وجه منفی آن است همین رو برخی الگوواره

 ای بیماری و پیامد آن را زوال تمدن است.که حامل گونه

هنر و  هایی دارد. در مباحث فلسفی که موضوع بحث مرتبط باهویت در مباحث فلسفی با مباحث اجتماعی تفاوت

ی هر اثری از یک تفکر یا فلسفه دانند. به این دلیل که هویت، شالودهی یک تفکر میمعماری است، هویت را شالوده

دهد. بنابراین در صورتی که بخواهیم فرهنگ اسالمی را تعریف کنیم پیش نیاز آن تعریف شود را تشکیل میخارج می
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هویت دو جنبه کلی دارد. اول وجود به عنوان ساختار درونی و دوم ی اسالمی، هویت اسالمی است. طبق سنت فلسفه

ماهیت به عنوان صفات عرضی و صوری آن. پس هویت چهره ای مثالی و خیالی دارد و خود در برزخ معنا )وجود( و 

 صورت )ماهیت( قرار دارد. پس با شناخت هویت می توان به ذاتیات و ماهیات پدیده ها پی برد. 

ی ماهیت )وضع ها به عالوهجان و جاندار غیر انسان مساوی با وجود )استعدادهای( آنمورد موجودات بیهویت را در 

اوست. تفاوت انسان با دیگر موجودات در « وجود و ماهیت»دانیم. اما هویت انسان برابر با موجود( در یک مسیر جبری می

ادها به فعل برای انسان اختیاری و متغیر است. این تغییر استعدادهای او است با این شرح که طی مسیر و تبدیل استعد

 نهایت )اعلی علیین( دگرگون شود.نهایت )اسفل السافلین( تا مثبت بیتواند از منفی بیمی

داند و نقادی را یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن بحران در هویت، رویکرد نقد پیاپی است که اصالت را در نقد می

مر و پذیرفتنی محسوب می نماید. به این ترتیب اصالت نقد برای نفس بحران، ارزش و اصالت قائل یک رهیافت مست

ی این دیدگاه به وجود آمدن مکاتب انتقادی مانند مکتب فرانکفورت در فلسفه است. یکی دیگر از عوامل است. نتیجه

یابد. معتقدان به این مقوله اصالت ماهیت را  بحران اصالت دادن به تحول است که در مکتب اگزیستانسیالیسم بازتاب می

 دانند.ی وی وابسته میکنند و هویت انسان را به ارادهنفی می

 دگرگونی در هویت

 پرداخت:  دگرگونی در هویتتوان به از سه منظر می

یکی سمت و سوی دگرگونی که در صورتی که منجر به کاهش نابسامانی در عناصر هویت  (1

 ی پویا و مثبتدگرگونتوان آن را هدف اساسی هویت همگام شود میگردد و جهت آن با 

 ارزیابی کرد. 

  :تواند دگرگونی درونی یا بیرونی باشد کهکار دگرگونی، میسازو

 دستاورد تعامل میان عناصر درونی هویت با هم است.  دگرگونی درونی (2

و محیطی فرد ی و بیرونی دستاورد کنش و واکنش میان عناصر درون دگرگونی بیرونی (3

ی درونی در هویت کار دگرگونی به لحاظ محتوایی هم ممکن است ناشی از تجربهاست.سازو

ی این تعامل پرداخته ها که در ادامه به نحوهباشد و یا ناشی از الگوبرداری از دیگر هویت

 خواهد شد.

 از نظر دگرگونی دو مسیر را پیش رو دارد، هویت

ی آن هویت به پیش زدا داشته باشد که در نتیجها و بحرانتواند دگرگونی فرازگریا می  (1

 گردد.رود و در واقع از بحران خارج میمی
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زا باشد، که مانند اتفاقاتی که در قرون اخیر در مورد هویت تواند فرودگرا و بحرانیا می  (2

 ی بحران بکشاند.غربی اتفاق افتاد آن را به ورطه

رویارویی با یکدیگر دگرگونی مثبت داشته باشند که عوامل زیر در این رویارویی وجود توانند در زمانی دو هویت می

داشته باشد: سرزندگی و پویایی هر دو هویت، تناسب در ساختار هویتی و مدیریت داد و ستد و رهبری خالق. در این 

 تواند در یکی از شرایط زیر قرار داشته باشد:ی دگرگونی میصورت گستره

 و دهد و رویکردی افراطیی بی چون و چرا: بیشترین حالت دگرگونی رخ میپذیرنده 

 .است نادرست

 است منطقی غیر و تفریطی رویکردی: کننده نفی و ناپذیرنده. 

 غیر رویکردی مقابل، هویت سودمند های بخش گزینش: گرایانه مصلحت گزینش رویکرد 

 .باشد می ممکن

 (.1عمل )جدول  و نظر رابطه به توجه و نظری های بنیان آگاهانه گزینش رویکرد 

 

 

 

 

 

 

 ـ انواع هویت ها در مواجهه با دگرگونی به عنوان عامل خارجی1جدول 

ی دهد اتفاقی یا تصادفی نیست، همچنین ناشی از ارادهاز دیدگاه اسالمی فعل و انفعاالتی که در جوامع انسانی رخ می

یک فرد، یک طبقه و یا شرایط تاریخی نیز نمی باشد. تحوالت فکری و معرفتی جوامع دقیقا حکیمانه و عادالنه ست. 

ی تاریخی خودش به ها این است که انسان از طریق تجربهدف از آنهای جوامع همگی دالیلی دارند و هصعودها و هبوط

ها نباید برخورد سلبی را توان کال تأیید و یا نفی کرد و از همین رو در رویارویی هویتمعرفت برسد. پس تاریخ را نمی

کاست وی باید دانست که پیش گرفت. بر اساس این اعتقاد، در فرهنگ غربی از دیدگاه مادی، علوم تجربی قابل اعتنا و ات

ناقص و حصری به جهان هستی و کائنات می نگرند. بنابراین محصول این نوع اندیشه به صورت کامل قابل نفی و اثبات 

 نیست.  

 های فلسفه هنر و معماریبحران هویت و الگوواره

 قبول کالبد هویتی قبول محتوای هویتی دیدگاه ها

 + + کل گرای تاییدگر

 - - کل گرای نفی کننده

 + - ارنگگزینشگر فایده ا

 -+/ -+/ گزینشگر بنیادین
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در نوگرایی اولیه، نوگرایی در یک نگاه کلی می توان اندیشه های فلسفی معاصر مطرح در فلسفه، هنر و معماری را 

پسین )ساختار شکنی(، تلفیق گرایی تجدد و سنت، ذات گرایی، سنت گرایی تاریخی، سنت گرای معنوی و در نهایت 

 (.2حکمت اسالمی طبقه بندی نمود )جدول 

 ـ طبقه بندی رویکرد های معاصر جهان در فلسفه هنر و معماری 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به عنوان مثال و در حالت افراطی از اندیشه های فلسفی، آیزنمن به عنوان فیلسوف نوگرای پسین و شکاک معتقد 

ی من مانند امروز باشد من انسان نیستم. به عبارتی وی تا حد بسیار ی من، زیبایی شناسی من، عقیدهاست اگر فردا ایده

ی هنر معتقد است. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اسالمی در این است  باالیی به متغیر بودن اصول زیبایی شناسی و فلسفه

ها نسبی نگری را مانع نمی شود. که در دیدگاه اسالمی همواره ارائه دهنده اصول ثابت و بدون تغییر است ولی در فرم

ی انسان را از بعد حقیقت زیبایی، یک امر درونی، فطری و مستقل از زمان و مکان است به دلیل آن که دیدگاه اسالم

 داند که گرایش ذاتی به زیبایی دارد. فطری یک نوع می
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ها در ذات نیز در گرایش به این صفات ی انسانکند که همهخداوند در قرآن، خود را با یکصد صفت معرفی می

شایند است. ی ما انسان ها داشتن عظمت، لطافت، حکمت و قدرت و ... خومشترک هستند. به عنوان مثال برای همه

ها یک ذاتی قائل است که دارای جهت و غایت خاصی است. دیدگاه اسالمی نسبت به گرایشات زیبایی شناسی انسان

جهت آن همین صفات و غایت آن زیبایی مطلق است. تنها با این تفاوت که موقعیت ما نسبت به این حقیقت ذاتی متغیر 

ر گیرد. بنابراین ما در یک ساختار ثابت دارای شرایط متفاوتی است و در هر لحظه ممکن است در یک موقعیت قرا

 ها در جهت و غایت داشتن انسان در ساختار زیبایی شناسی اسالمی است.هستیم. تفاوت دیدگاه اسالمی با دیگر دیدگاه

 

 رابطه و جایگاه صورت و معنا در معماری 

ی دوم انگیزش موثر واقع آورد، ممکن است مبدأ آن معرفت باشد ولی در مرحلههایی که انسان به وجود میپدیده

ی انسان در صورتی که در جهت و غایت الهی قرار نداشته باشد، برای مثال شهرت طلبی، باعث گمراهی می شود. انگیزه

تواند داشته باشد، ولی از زمانی که زدن است، هر طرحی می انسان می گردد. تا وقتی که معمار در حال اسکیس و اتد

قرار است اثر وی ساخته شود، دیگر قادر نیست هر کار را با هر هدفی و به سوی هر غایتی انجام دهد. زیرا از منظر 

توانند یها مها و صورتاسالمی کاری که در راستای هدف الهی نباشد در جهت گمراهی است و لغو تلقی می گردد. شکل

ها ثابت است توانند میلیاردها شکل و صورت به خودشان بگیرند ولی اصول آننسبی و متنوع باشند. به عبارتی اشکال می

یعنی باید مفید و علمی باشند. کار غیر مفید، لغو، بیهوده و حرام محسوب می شود. اسالم ساختار شکنیِ اصول ذاتی و 

نازل و از طریق کالم خطا ناپذیر معصوم به دست بشر رسیده است را غیر قابل قبول  فطری انسانی که از طریق کالم الهی

 داند. و غیر منطقی می

تواند جعلی و قراردادی باشد. نماد مانند آینه است. یعنی در این میان نماد گرچه دارای ظاهر و شکلی است اما نمی

ابراین باید دقیقا در ارتباط با مفهوم باشد. نماد یعنی تجلی معنا در کند و بنمفهومی را از یک عالم در عالم دیگر نمایان می

تواند ادراک شود و آن ثبوت است، بنابراین در معماری صورت. برنارد چومی معتقد است تنها یک معنی است که نمی

معنا از معرفت شناسی  داند. در حالی که در دیدگاه اسالمی اصالت با تکامل انسان است. این تفاوتاصالت را با لذت می

گیرد. دنیای غرب مبانی معرفت را تنها به دنیای حس تنزل  داده است ولی در دیدگاه اسالمی عالم معنا هم جزء ریشه می

های معرفت شناسی است. لذت بردن در دیدگاه اسالمی برای سرکوب نشدن عقل است، نه به معنای صِرفِ لذت ریشه

می، دیدگاه فرمالیسم در هنر و معماری را به دلیل این که معماری را صرفا در لذت حسی بردن. از این رو اندیشه اسال

 داند.تعریف می نماید باطل می

یکی دیگر از مبانی بحران در غرب، جانشین شدن مبانی سایر هنرها در معماری است. معماری به دلیل ارتباط با 

. معماری مجسمه سازی نیست، بلکه در تعامل با مردم و زندگی آن ها تواند از مبانی دیگر هنرها استفاده کندجامعه نمی

ها نیز می باشد قرار می گیرد. جایگزینی مبانی سایر هنرها با هنر معماری که به عنوان یک نقد و بحران مد نظر خود غربی

 یکی از مهمترین عوامل سقوط و تنزل مفهوم معماری بوده است.
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شوند و به صورت مستقیم در کار تخصصی ما حضور پیدا مکن است جزء به جزء گفته مباحث نظری از آن جایی که م

شان در معماری در درجه اهمیت پایین تری قرار بگیرد. این مباحث باید در یک ساختار دیده شوند نکنند، شاید اهمیت

های شگرف دیدگاه تطبیقی تفاوتتوان ابتدا از ی معرفت شناسی میها در کار عملی پیدا شود. در حوزهتا جایگاه آن

ها و مکاتب مختلف با دیدگاه اسالمی را دید و پس از رسیدن به نقاط افتراق توجه را به سمت دیدگاه اسالمی دیدگاه

ها توان با نگاه فرآیندی نیز بررسی کرد. به این ترتیب که در یک ساختار کلی، از تشکیل ایدهجلب نمود. این مقوله را می

 کلی نظری تا تولید اثر و تأثیرات آن، را پیگیری نمود و ارتباط آن ها و ضوابط و اصول را بررسی کرد.و مباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
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 ؛دومفصل 

  
 هویت شایسته از دیدگاه اسالمی         
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 تمایز هویت انسان با دیگر پدیده های هستی

ها می توان به باشد. از جمله این ویژگیهستی می هایهای مشترک با دیگر پدیدههویت انسان دارای برخی ویژگی

حفظ و صیانت ذات و تولید مثل اشاره نمود. از طرفی عوامل دیگری وجود دارند که موجب تمایز هویت انسان ها با دیگر 

مود جانداران می گردد. از جمله این عوامل می توان به آزادی و اختیار و نیز قابلیت دگرگونی هویت انسان، اشاره ن

 (. 3)جدول 

 

 مشترک با دیگر جانداران حفظ و صیانت ذات، تولید مثل و ...

 انسان هویت

 متمایز از دیگر جانداران دگرگونی آزادی، اختیار و قابلیت

 ـ  تمایز هویت انسان با دیگر پدیده های هستی3جدول 

دارای تمایز هایی با دیگر پدیده های شهید مطهری هویت انسان را از نظر ماهیت )چیستی( و کیفیت )چگونگی( 

هستی می داند. بر این اساس انسان از نظر ماهیت و کیفیت دارای ویژگی های بالقوه است و امکان دگرگونی و تکامل در 

وی وجود دارد. یعنی پس از آفرینش انسان، مرحله اینکه چه باشد و چگونه باشد آغاز می شود. اما در مورد سایر 

ن می دارند که ماهیت و کیفیت در وجود آن ها بالفعل است و امکان دگرگونی در آن ها وجود ندارد. جانداران بیا

حیوانات در جبر غرایز خود هستند و گرایش هایی چون خوردن، خوابیدن، تولید مثل و غیره  به صورت غریزی و جبری 

مل خود نداشته و هیچ نوع تحولی در وجود آن ها در وجود آن ها صورت می گیرد. بنابر این آن ها اختیاری در انتخاب ع

اتفاق نمی افتد. به عبارتی این مساله در مورد سایر موجودات با توجه به شرایط، جبری است. شرایط اگر مناسب باشد 

جبرا این غایت حاصل می شود. برای مثال دانه گندم اگر در شرایط مناسب باشد رشد می نماید و این اتفاقی جبری است 

 (4)جدول 

 هویت انسان با دیگر پدیده ها ـ دیدگاه شهید مطهری درباره وجه تمایز4جدول 

 

امکان دگرگونی: پس از آفرینش انسان مرحله اینکه چه باشد 

 شود و بذر انسانیت در وجود او بالقوه است و چگونه باشد آغاز می
 انسان بالقوه

ماهیت 

 )چیستی(

کیفیت 

 )چگونگی(

هایش همان است  عدم دگرگونی: ماهیت، واقعیت و چگونگی

 شود که به دست عوامل خلقت ساخته می
 بالفعل

سایر 

 جانداران
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انسان موجودی دو بعدی است و دارای نفس حیوانی و الهی می باشد. این دو نفس در مقابل هم هستند و به این 

ایجاد می شود. نفس حیوانی )نفس اماره  صورت تضاد در درون خود انسان هاست. مسأله اختیار نیز در همین تضاد

بالسوء( انسان مانند سایر جانداران دارای گرایش هایی است. در مقابل آن نفس عقالنی، میزان گرایش ها و درست و 

نادرست بودن آن ها را کنترل می نماید. این نفس که همان نفس لوامه یا وجدان است، تعیین کننده اختیار انسان می 

دلیل وجود همین نفس لوامه است که انسان همیشه در حال انتخاب است.  اما اینکه به چه علت مساله اختیار باشد و به 

برای انسان ها وجود دارد این است که انسان کل عالَم است و می تواند در پست ترین و دانی ترین مرتبه یا عالی ترین و 

 » ماهیتش را می سازد. این ماهیت در ذیل اصل قدر الهی است.متکامل ترین درجه قرار گیرد. انسان به اختیار خودش 

ِملُوا وَ  اَع  اٌتَِممَّ ج  ر  َد  اند، )در کیفر و و براى هر یک )از دو گروه مؤمن و کافر( به سبب آنچه کرده، انعام( : 132)«  لُِكلٍّ

و انسان یک درجه باال می آید. در  یعنی اگر کار خوب انجام شود، خداوند اندازه می گذارد .پاداش( درجاتى خواهد بود

 نتیجه هویت انسان تکاملی می شود. ولی اگر کارهای انسان بر خالف مقدرات الهی باشد، درجه انسان تنزل می یابد. 

مساله ای که در مورد حیوانات وجود دارد این است که حیوانات تغییر عادت نمی دهند و اگر تغییری نیز وجود 

فکر »ط محدود محیطی صورت می پذیرد. حضرت علی )ع( در حدیثی در این زمینه می فرمایند: داشته باشد، در شرای

از این حدیث چنین « شما تبدیل به گفتار شما می شود، گفتارتان تبدیل به رفتار و رفتارتان تبدیل به عادت می شود.

نفس باشد به حیوان بودن عادت می کند. برداشت می شود که تفکر و نفس عقالنی منشا عادت انسان است. اگر عقل تابع 

 اما اگر تابع نفس عقالنی باشد، خالف نفس حیوانی عمل می کند و تحول انسان با درجات مختلف را موجب می گردد.

بدین ترتیب از دیدگاه اسالم، همه موجودات جز انسان دارای هویت جبری، مقدر و با اراده الهی هستند. انسان در 

 ی دو هویت است:این دیدگاه دارا

 هویت فطری و ذاتی )تحت جبر و تقدیر الهی است(. .1

هویت ارادی )با توجه به عمل و ایمان انسان می تواند دارای عالی ترین درجات و یا پشت  .2

 (.5ترین درجات باشد( )جدول 
 

 و مقدر با اراده الهی جبری
همه موجودات جز 

 انسان

از   هویت

 دیدگاه اسالم

 جبری و تقدیر الهی(فطری و ذاتی) هویت نوعی،

هویت ارادی )پس  عالی ترین درجات انسان

 پست ترین درجات از تولد(

 ـ طبقه بندی هویت از دیدگاه اسالم5جدول 
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هویت انسان را به دو صورت بینشی و گرایشی نیز می توان مورد بررسی قرار داد. هویت بینشی مربوط به بعد نظری و 

مربوط به بعد عملی می باشد. بینش به معنای فهم و ادراک حقایق آن گونه که هستند می باشد. )حکمت  هویت گرایشی

است. هویت گرایشی نیز مربوط  نظری( هویت بینشی دربرگیرنده ویژگیهای هویت انسان بر پایه آگاهی های بدست آمده

 هویت که ویژگی هایی است همه دربرگیرنده ی( وبه باید ها و نباید هایی است که در اسالم مطرح می گردد)حکمت عمل

باشد.گرایش های عملی از طریق استقراء درک می شوند و انسان از طریق قیاس می تواند ارزش های  داشته باید آدمی

 اخالقی و گرایش های اخالقی را تجربه نماید.

 

 رابطه مکاتب فکری و اعتقادی با خلق اثر هنری

بنیان حکمی دارد: اول حکمت نظری و جهان بینی ان مکتب )معارف( و دوم حکمت عملی هر مکتب جامع و مانعی دو 

 که باید ها و نباید های مکتب در آن مطرح است )احکام(.

از هستی شناسی و انسان شناسی می توان به زیبایی شناسی رسید. زیبایی شناسی یعنی انسان چه چیز را دوست دارد 

ان شناسی و زیبایی شناسی یک بال هنر هستند. بال دیگر هنر در مورد روشهای عملی و و می پسندد. هستی شناسی، انس

باید ها و نباید هاست. اعمال انسان از طریق این باید ها و نباید ها تنظیم می شود و انسان سازی صورت می گیرد. بنابر 

یرد و خودسازی از طریق مبانی و معیار این با توجه به نمودار خود شناسی از طریق فلسفه زیبایی شناسی صورت می گ

های هنر و هنرمندی. به عبارتی از بعد نظری، معیار های زیبایی تعریف می شوند و از بعد عملی انسان از طریق این معیار 

ها به چگونگی خود سازی می پردازد. این دو بال هنر در مرحله بعد تبدیل می شود به هنرمند معمار. بعد از این مرحله، 

 :چهار الهام برای انسان متصور است

  الهامات ربوبی -1

  الهام از تجربیات شخصی هنرمند  -2

 از مجموعه آثار ارزشمند موجود  الهام  -3

 تاثیر شرایط زمانی و مکانی -4

مجموع این عوامل هنرمند را برای اجتهاد هنری آماده می کند. اجتهاد با توجه به مخاطب و شرایط موجود، دارای 

ت )اصول دهگانه اجتهاد(. بر مبنای این اصول ایده های هنرمند تبدیل به اثر هنری می گردد. اثر هنری اصول خاصی اس

 نیز دارای دو بعد می باشد:

 محتوای اثر )تحت تاثیر مبانی نظری و ایده ها و عوامل کیفی( (1

 کالبد اثر )تحت تاثیر شرایط رمانی و مکانی و عوامل کمی( (2

و مکانی قرار می گیرد کمیت اثر را ایجاد می کند و تفکر انسان چون مقوله هستی عمل انسان در شرایط زمانی 

 (.1شناسی و فرا زمانی و مکانی است، ایده، مفهوم و محتوای اثر را ایجاد می کند )نمودار 
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 ساختار و فرآیند 

 خلق آثار هنری، معماری و شهرسازی از منظر اسالمی

 برای خلق آثار هنری از دیدگاه اسالم مراحلی وجود دارد.

انسان یا هنرمند دارای دانش و بینش می باشد. دانش به معنی یافته  های حسی تجربی و بینش به معنی معرفت های 

عقالنی و قلبی است. از طرفی هنرمند دارای گرایش های ذاتی نیز می باشد. بینش کسبی  حصولی  وشهودی و دریافت های

 و حصولی است و منشا آن گرایش ها و استعداد های ذاتی هنرمند است که از طریق آن استعداد ها بالفعل شده است.

ار درونی خود ایده ای را تخیل می در مرحله بعد، هنرمند قصد خلق اثر هنری را دارد. برای خلق اثر از حافظه و ساخت

نماید. تخیل از طریق یافته های حسی وارد حافظه می شود. در اینجا مسئله خیال متصل و خیال منفصل مطرح می گردد. 

است که « نفس لوامه»منظور از خیال متصل، خیال متصل به عالم حیوانی و غریزی می باشد و منظور از خیال منفصل همان 

یت، سالمت، صلح و علم را مبنا قرار می دهد. خیال ابزاری است که از حافظه هنرمند چیز هایی انتخاب می عقالنیت، رضا

کند و در ذهن او قرار می دهد. انتخاب و اراده و اختیار در این مرحله وارد می شوند. یعنی انسان در این مرحله اختیار 

قع ایده هنرمند مبتنی بر نیت وی می باشد و هنرمند در مرحله ایده دارد که از کدام نفس و خیال خود پیروی نماید. در وا

پردازی انتخاب می کند و انتخاب وی می تواند بر اساس اصول و معیار های اسالمی ارزشمند یا ضد ارزش تلقی می شود. 

 گرایش به این معنی است که انسان بر اساس نیت خود چه چیز را انتخاب می کند. 

رمند با توجه به ایده ای که در ذهن دارد سبک و شیوه خود را انتخاب می نماید. انتخاب روش در مرحله سوم هن

هنری مبتنی بر تجربه و آموزش هنرمند است. در مرحله بعد اثر هنری خلق می شود.خلق اثر هنری مبتنی بر استعداد هنر 

 مند است. مرحله آخر تاثیر اثر هنری بر هنرمند و مخاطب می باشد.

 به طور کلی سامانه فرآیند طراحی پنج مرحله دارد که در پاسخ به سواالت ذیل محقق می گردد:پس 

میزان دانش و بینش هنرمند به چه اندازه است؟ استعداد های ذاتی بالفعل و بالقوه اش چگونه  (1

 است؟

 هنرمند چه چیز را انتخاب کرده و منبع الهام خود قرار می رهد؟ (2

 نرمند به چه اندازه است؟میزان آموزش و تجربه  ه (3

 هنرمند چگونه اجتهاد می کند؟ (4

 و در نهایت پدیده ای که خلق می شود چه تاثیری بر خود هنرمند و نیز مخاطب خواهد داشت؟ (5

هنرمند پس از این سیکل اگر در جهت مثبت حرکت کرده باشد دانش و اندیشه اش افزوده می شود و با ایجاد اثر 

دگی می یابد. در یک روند مثبت و ممدوحی چنین هنرمندی متعهد و مسئول است. اما اگر هنری خودش هم رشد و بالن

 (. 2ایده هنرمند منفی و مذموم باشد مانع پیشرفت و تکامل وی شده و او را به زوال خواهد برد )نمودار 
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 ـ مراحل فرآیند طراحی از معرفت شناسی تا خلق پدیده از ایده 2نمودار 

 باید دید که رابطه این فرآیند با اسالم به چه صورت است.اما 

در ارتباط با دانش ها و بینش ها اسالم حکمت نظری را مطرح می نماید.حکمت نظری تمام اطالعات را  -1

در مورد ابزار ادراکی انسان، شیوه ادراک، اینکه هستی چیست و انسان چیست بیان نموده است. اسالم 

که حکمت نظری اسالم خطا ناپذیر و جامع و مانع است و مابقی مکاتب  در این مرحله مدعی است

بشری یا به صورت  ناقص و یا به طور کلی منحرف به موضوع هستی شناسی می پردازند. اسالم در 

 حوزه نظری، اصول راهبردی و مفهومی معرفی می نماید. 

چگونگی تحلیل آن، حکمت عملی و  در حوزه ایده اسالم و جایگاه سرچشمه گرفتن ایده های هنرمند و -2

فقهی پنج گانه را معرفی می کند و پس از آن به ارزش های اخالقی می پردازد. به این معنی که سبکی 

که هنرمند انتخاب می کند نباید لغو و بیهوده باشد. در واقع اسالم در حوزه حکمت عملی راهکارهای 

تدا خانواده و همسایه را تعریف می کند و سپس در عملی ارائه می دهد. برای مثال در حکمت نظری اب

حکمت عملی به چگونگی رعایت کردن حقوق همسایه و مزاحمت همسایگی می پردازد. اصول دهگانه 

اجتهاد نیز با توجه به شرایط و اولویت ها مطرح می شود. یعنی در عمل باید بر اساس اولویت ها 

 ر نظری ارائه می دهند و از سویی دیگر راهکار عملی. حرکت نمود. این اصول به ما از یکسو راهکا

در مرحله اول از خوب یا بد بودن صحبت می کنند و در مرحله بعد در وادی عمل اولویت ها را مطرح می نماید و می 

تا  گوید که طبق اولویت ها باید اقدام کرد. به عبارتی در حوزه عمل وارد نسبیت ها و شرایط زمانه و زمینه می شود.
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مرحله مبانی نظری همه چیز کلی و قطعی است و یک حقیقت واحد وجود دارد که از شمشیر تیز تر و از مو باریک تر 

 است. اما در مرحله عمل دیگر از کلی گویی و اصول بدون تغییر خارج می شود و وارد مرحله ای نسبی می گردد. حکمت

شهید  .است شناسی معرفت یا شناسی شناخت مبانی دارای نظری حکمت و گیرد می شکل نظری حکمت پایه بر عملی

 اش نظری حکمت و آن نظری حکمت به است وابسته مکتب هر عملی مطهری در این زمینه بیان می دارند که حکمت

این مطلب نشان دهنده  .نماید مشخص را خود منطق باید اول درجه در مکتب هر پس. مکتب آن منطق به است وابسته

 شناسی می باشد. شناخت اهمیت

دهد می توان گفت مدل اسالم منطبق بر مدل در پاسخ به اینکه اسالم چه مدل و الگویِ طراحی را به ما پیشنهاد می

آفرینش است. دانش ها، بینش ها، ایده ها و تجلیات خداوند در مدل آفرینش مشخص است. هر ارزشی در معماری وجود 

ینش و طبیعت گنجانده شده است. چه در زمینه تکنولوژی و چه در زمینه هماهنگی با دارد به بهترین شکل در مدل آفر

شرایط و تحول پذیری و انعطاف پذیری  و حتی مباحث معماری پایدار. پس اسالم در این زمینه مدل جامعی از طبیعت به 

 (.3های عملی مراجعه شود )نمودار ما می دهد. در این مدل نیز باید به اجماع خبرگان و راهبردهای مفهومی و راهکار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ساختار و فرایند خلق آثار هنری، معماری و شهر سازی از منظر اسالمی3نمودار 
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 نقد شناخت شناسی و هستی شناسی

 مکاتب غیر اسالمی  

ها پرداخت. در مورد سایر مکاتب غیر اسالمی در گام اول می بایست به مبنای هستی شناسی و انسان شناسی آن  

آیت اهلل جوادی آملی در این زمینه بیان می کنند که ما دو دیدگاه بیشتر نداریم. یا دیدگاه اسالمیِ پیامبران خطا ناپذیر 

الهی که حقیقی و واقعی است. یا دیدگاه های که نسبت به این دیدگاه ناقص و منحرف هستند. مسئله و مبانی الئیک و 

د توجه قرار گرفته است، یک دروغ بزرگ است. زیرا انسان خود دارای نظر و گرایش هایی سکوالر که امروزه بسیار مور

می باشد و بدون نظر حتی قادر به تکان دادن دست خود نیز نیست. گرایش و انگیزه انسان ثابت می کند که الئیک و 

اندیشه کثرت گرا یا همان ای بزرگ است. دیدگاهی که مقابل دیدگاه اسالم قرار می گیرد سکوالر بودن مغلطه

پلورالیسم است و نسبت به اینکه چه کمبود ها و انحرافاتی دارد هزار ها مکتب بوجود خواهد آمد. اما توحید به معنای یک 

مکتب خالص خطا ناپذیر و جامع و مانع می باشد. به این ترتیب بحث و تفاوت اسالم باسایر مکاتب در مورد هستی 

 آن هاست. شناسی و انسان شناسی 

هستی طبیعت است یا خلقت؟ آیا مجموعه قوانین عظیمی که با دقت باال در کنار یکدیگر در راستای هدف واحد در 

حال کار می باشند اتفاقی است یا استعداد پنهانی در آن ها وجود دارد؟ در مقوله هستی شناسی، اسالم مطرح می کند که 

که در بر گیرنده انسان است چگونه می تواند فاقد قدرت و استعداد باشد؟ و در این هستی با این تداوم، انرژی و نیرویی 

 اش تشریح می گردد. مقوله انسان شناسی تعریف انسان در تمامی ابعاد وجودی

در واقع در بحث و مقایسه تطبیقی با مکاتب غربی نباید از انتهای خط شروع کرد که کدام بنا بهتر طراحی شده و زیبا 

تر است؟ بلکه باید به سرمنشا آن رسیدگی نمود. شهید مطهری  هم بیان می کنند که حکمت نظری منشا حکمت عملی 

م خوب و بد را در مورد او تشخیص دهیم؟ چگونه معیار برای است. یعنی اگر انسان را تعریف نکنیم چگونه می توانی

 /ابراهیم (:24آیه مبارکه )ارزیابی پیدا می کنیم؟

ةًَط يِّب ةًَ لِم  ٍةَط يِّب ةٍَ ك  ر  ج   ك ش 

حقیقت پاک، درخشان و واقعی مانند درخت است اصلش استعدادی است که داخل خاک است. این اصل ثابت  

است. به عبارتی استعداد ذاتی انسان بدون تغییر است. شاخ و برگ ها هم تعلیم و تربیت است و به میوه رسیدن و تداوم 

 (. 4)نمودار 

 

 

 

 ت عملی و مصادیق آثار هنری در منظرگاه اسالمیـ جایگاه گزاره های حکمت نظری و حکم4نمودار 
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گزاره های نظری در مورد هستی شناسی و ایده های هنرمند بحث به میان می آورد. این گزاره ها بیان می کنند که 

یک حقیقت واحد و مطلق وجود دارد. به عبارتی در مقام تعریف پدیده ها  یک تعریف جامع و مانع و حقیقی وجود دارد و 

بقیه تعریف ها یا منحرف است یا دچار نقصان می باشد. در مورد پدیده ها و آثار هنری باید گفت که آثار هنری حالتی 

نسبی دارند و از ابعاد مختلف می توان در مورد آن ها بحث نمود. مغلطه ای که امروز پیش می آید این است که به خاطر 

د می بایست اصول ثابت کنار گذاشته می شود. و یا برعکس برای اینکه خالقیت و نوآوری و اینکه مدل ها تکرار نشون

اصول ثابت حفظ شوند، انسان را تشویق به تقلید و تکرار می کنند. این جدالی است که همواره بین سنت گرایان و 

لق می کنند. در مدرنسیت ها وجود داشته است. سنت گرایان اصول را ثابت می پندارند و نمادها و مواد و مصالح را مط

طرف مقابل مدرنیست و پیروان معماری آوانگارد، اصول ثابت را قبول نمی پذیرند و معتقدند اصول ثابت، منجر به تکرار و 

 تقلید می گردد. واقعیت این است که هر دو این مکاتب به فرآیند خلق اثر بی توجه هستند.

. اما مصداق ها نسبی و اعتباری هستند. مولفه های متغیر، اصول مربوط به شکل و گزاره های نظری مطلق می باشند 

اثر بدیع و متفاوت به ما ارائه می دهند. پس نه به خاطر اصول باید به سمت تقلید و تکرار برویم و نه به خاطر خالقیت و 

یرامون دایره هستیم و نوآوری اصول را زیر پا بگذاریم. اگر در نموداری حقیقت مطلق را مرکز دایره در نظر بگیریم، ما پ

شرایط زمانی و مکانی مختلف هم به صورت حلقه های دایره در اطراف آن وجود دارند. افراد در شرایط زمانی و مکانی 

مختلف معیار ثابتشان این است که تمایل دارند همه ارزش ها را در اثر خود داشته باشند. از این رو از هر فرد یک سبک 

معیار های زیبایی شناسی وجود دارد. در واقع یک خط است که با توجه به مجموع شرایط زمانی به سمتِ حقیقت مطلق و 

و مکانی و مخاطب، فرد رابه سمت معیار های مناسب و شایسته زیبایی سوق می دهد. صراط مستقیم به این معنی می 

 (.5باشد )نمودار 

 

 

 

 

 

 به سوی آن  انسان ها در موقعیت های متفاوت تمثیل کالبدی حقیقت مطلق و حرکت -5نمودار

در قرآن نیز یادآور همین معنی می باشد. بدین معنا که هر کس از راه ها مختلف با ذوق و سلیقه های « لبُسُ»کلمه 

مختلف و استعداد ها و شرایط زمانی و مکانی متفاوت به سوی حقیقت مطلق در حرکت است. اما از هر هنرمند  یک راه 

است. سبک حالت برزخی دارد. بدین  سبکی حقیقت مطلق که مرکز دایره است وجود دارد. این راه و مسیر همان به سو

معنا که از یک طرف متعلق به عالم کثرت است و از طرفی متعلق به عالم وحدت و توحید. بنابر این سبک ها را نباید 
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توان به آثار ارزشمندی دست یافت. اما باید توجه کرد  مطلق پنداشت. با ایده های ثابت از طریق سبک های مختلف می

 که هر سبکی هنرمند را به حقیقت مطلق نمی رساند.

این جا این سوال مطرح می شود که آیا در اندیشه مدرنیسم بر اساس این نمودار عمل می شود یا بر خالف آن؟ بر 

ی مختلفی وجود دارد که افراد بر حسب شرایط اساس اندیشه مدرنیسم، حقیقت ثابت و یگانه نیست بلکه حقیقت ها

مختلف به سمت آن حرکت می کنند و بنابر این سبک های مختلف و متنوعی نیز بوجود می آید. در اندیشه مدرنیسم به 

دلیل این که معیارهای زیبایی شناسی جامع و مانع نیست و معیار های متنوع و پراکنده ای تعریف شده است، سبک ها نیز 

 ر و متفاوت می باشند.متکث

مدرنیسم مدعی سبک بین الملل است. اما چرا در اسالم سبک بین الملل هیچ موقع توصیه نمی شود؟ زیرا عالم ماده 

وابسته به شرایط زمانی و مکانی می باشد. عواملی چون اقلیم، تکنولوژی، مصالح و غیره متکثر و نسبی هستند. از طرفی 

تمام دنیا با یکدیگر متفاوت است. حال چگونه می توان مدعی سبک بین الملل بود؟ چگونه  سلیقه هنرمند و مخاطبین در

 می توان برای مخاطبی که سلیقه اش با طراح یکی نیست، طراحی نمود؟

اسالم اصول عقلی را بین المللی و ثابت می داند. اصول به معنی راهبرد های مفهومی می باشد. اسالم در این زمینه 

می دهد. زیرا راهکار مربوط به سبک و شرایط خارجی و محیطی می باشد اما اصول کلی و ثابت را پیش رو می راهکار ن

نهد. اسالم به طور جامع و مانع انسان، نیاز های وی  و  مبدا و مقصد او را تعریف می نماید. چنین مکتبی می تواند مدعی 

تعریف کرده اند قادر نیستند به طور جامع و برای همه انسان ها  سبک بین الملل باشد. باقی مکاتب چون انسان را ناقص

سبک تعریف نمایند. اصول ثابت است و باید حفظ شود. اما چون مقصد، شرایط تکنولوژی و غیره متکثر است پس سبک 

 ها یک تلورانسی دارند. اما همه آن ها از یک نقطه شروع می شوند که این نقطه همان اصول ثابت است.

ادامه این سوال مطرح می شود که چرا دنیای معاصر غرب به این وضع دچار شده و علت بحران در فلسفه غرب در 

 چیست؟

حقیقت این است که دنیای معاصر غرب در حوزه معرفت شناسی دچار شکاکیت و نسبی گرایی شده است. شکاکیت 

بوط می شود به قبل از حکمای یونان باستان. در فلسفه غرب دارای سه دوره اصلی می باشد. اولین دوره شکاکیت مر

حکمای بزرگ یونان مانند سقراط و افالطون و ارسطو در این دوره  هرکدام با روش خود با شکاکیت مبارزه نمودند. روش 

سقراط شبه عرفانی و انفسی تلقی می شود. روش افالطون عرفانی و روش ارسطو منطقی و عقلی به حساب می آید. دومین 

بحران شکاکیت و نسبی گرایی در حوزه معرفت شناسی و انسان شناسی مربوط به اواخر قرون وسطا است. در دوران اوج 

مسیحیت به دلیل وارد کردن ادبیات دینی به متن دین و نیز ثبت نظریات افرادی چون آگوستین در متن انجیل، انحرافاتی 

گردش زمین به دور خورشید که مغایر با متن دین بود شکاکیت در این زمینه بوجود آمد. برای مثال ثابت شدن مساله 

های فراوانی را در زمینه سایر مسائل آموزه های دینی مسیحیت بوجود آورد. پروتستان ها در صدد مبارزه با این شکاکیت 

ضعف در روش بر آمدند. در نهایت این مبارزه به مطرح شدن عقاید افرادی چون دکارت و کانت منجر شد. اما به علت 

مبارزه و جامع و مانع نبودن روش، مجددا جریان شکاکیت و نسبی گرایی اوج گرفت و تداوم آن به دنیای معاصر رسید و 

 دوره سوم شکاکیت بعد از مدرنیزم به وقوع پیوست.

پس از انقالب صنعتی کشور های پیشرفته صنعتی شروع با مقابله با یکدیگر نمودند. جنگ جهانی اول و دوم شکل  

گرفت. نتیجه این اتفاقات نشان داد که علوم تجربی به عنوان دستاورد مدرنیته، به تنهایی قادر نیست انسان را به زیبایی، 
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ب در جهت پر کردن خال بوجود آمده  جریان های روانشناسی و جامع حقیقت، رشد و کمال و آرامش برساند. بدین ترتی

شناسی در مکتب های هنری شکل گرفت و بحث پست مدرنیسم مطرح گردید. پست مدرنیسم معتقد بود که علوم 

تجربی الزم است اما کافی نیست و نیاز به چیزهای دیگری برای تکامل و پیشرفت دارد. در مسیر یافتن این چیزهای 

یگر انواع مکاتب مختلف بوجود آمدند. بنابراین، نسبی گرایی عامل اصلی شکل گیری سبک های متکثر است که مبانی د

بسیار متنوع و مختلفی دارند و بر جهت گیری کارهای هنری و ایجاد سبک های معماری تاثیرگذار هستند. از دیدگاه 

مانع تعریف و تعبیر نکند، بدون شک به نسبی گرایی، کثرت اسالم بدیهی است که مکتبی که انسان را درست و جامع و 

 گرایی و فرمالیسم منتهی خواهد شد.

 

 بررسی تطبیقی انواع مکاتب شناخت شناسی

به طور کلی در موضوع شناخت شناسی چهار مکتب شک گرایان، نسبی گرایان، نوع گرایان و در نهایت مکتب جامع 

شیوه شناخت، حاصل معرفتی شناخت، زیبایی شناسی و غیره می توان مطرح نمود )جدول و مانع اسالم را از نظر ابزار و 

5.) 
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اعتماد شناخت هستند. از نظر آن ها همه ابزار شناخت خطا  های قابل و شیوه وجود ابزارها شک گرایان معتقد به عدم

دانند و پذیر هستند و هیچ شیوه شناختی نمی تواند انسات را به معرفت کامل برساند. آن ها هیچ باوری را صادق نمی 

معیاری برای زیبایی شناسی و کشف حقیقت ارائه نمی دهند. ساختار شکنان که جزئی از مکتب شک گرایی هستند معیار 

های ثابت نظری را نمی پذیرند. اسالم معتقد است که ساختار شکنی با هدف تغییر در شکل و صورت نسبی است اما در 

میسر نیست. از دید اسالم حقیقت روشن است و ذات انسان به سمت مبانی نظری و اصول ثابت، امکان ایجاد تغییر 

حقیقت و زیبایی مطلق در حرکت می باشد. شک گرایان بر این باورند که ذات انسان در هر لحظه می تواند جهت 

ه های مخالف نیز داشته باشد. در نهایت می توان گفت که آن ها هیچ اصل ثابتی را چه از نظر ابزار و چه از نظر شیو

ادراکی قائل نیستند. شکاکیت موجب بوجود آمدن سبک های ساختار شکنی، آشوب و جریان های سورئالیستی شده 

است. شکاکیت در حوزه زیبایی شناسی به مثابه بی معیاری است. بدین معنا که معیار ثابتی برای کشف حقیقت، زیبایی و 

 هیچ نوع معیار خاصی پیشنهاد نمی دهند.انسان شناسی نخواهیم داشت. از این رو این سبک ها 

جریان دوم نسبی گرایان می باشند. نسبی گرایان معتقد به حقیقت یگانه در عالم خارج و در حوزه زیبایی شناسی 

نیستند. طبق عقاید آن ها از آن جایی که هیچ دو انسانی مثل هم نیستند و در یک مکان و جایگاه قرار نمی گیرند، پس 

ه های ادراکی شان متفاوت است و زیبایی شناسی آن ها نیز فردی و سلیقه ای است. پست مدرنیست ها و ابزار و شیو

فرانوگرایان در این دسته بندی قرار می گیرند. این گروه مباحث انسان شناسی را وابسته به شرایط محیطی می دانند و 

قات اجتماعی و نژادی می پندارند. انواع نسبی گرایان در شرایط محیطی را نیز وابسته به ژن فردی یا دوران تاریخی یا طب

دوران معاصر شامل پلورالیست ها می باشد. کثرت گرایان معیار ثابتی برای تعریف انسان ندارند و انسان را متغیر و نسبی 

 ند. و وابسته به شرایط زمانی و مکانی می دانند. بنابراین برای فلسفه هنر هم یک معیار ثابت قائل نیست

مبنا گرایان مبنایی مشترک بین همه انسان ها در طول تاریخ قائلند. مبنا گرایان حصری دارای مبنای محدود هستند. 

 نمونه مبنا گرایی جامع و مانع، اسالم است که در دسته چهارم جای می گیرد.

دیشه های این گروه را با در نهایت می توان گفت که شکاکان هیچ معیاری برای ارزیابی و خلق ندارند و اگر ان

دیدگاه اسالمی تطبیق دهیم، به تشابه نظر مبنی بر این که عالم خارج عالم اعتباری است و حقیقی نیست خواهیم رسید. اما 

شان وجود دارد. شک گرایان معتقدند حقیقتِ عالم طبیعت مانند نور اتاق است. این تفاوتشان در نقصانی است که مبانی

د نیست و انسان تا خورشید را نشناسد، قادر به شناخت این نور نیز نخواهد بود. اسالم در مورد طبیعت نور متکی به خو

معتقد است که طبیعت آیه و نشانه حقیقت دیگری است )خالق هستی(. این عالم واقعیتی در تراز خودش است و اگر آن 

اگر حواس را از شکاکان بگیریم قادر به ادامه حیات  نور اصلی نبود ما قادر به دیدن سایر چیز ها نبودیم. بنابر این

 نخواهند بود. حس یک واقعیت خارجی است و همواره انسان خود را از طریق این حس در طبیعت حفظ کرده است.

در مورد فرد گرایان اسالم جنبه های درست را قبول دارد اما جنبه های ناقص عقاید آن ها را نفی می کند. آن جا که  

ا معتقدند حس خطا پذیر است، اسالم با آن ها موافق است اما معتقد است خطا پذیر بودن حس حکمتی دارد. زیرا آن ه

انسان ابزار دیگری به اسم عقل دارد و اگر  آن را به کار گیرد، علت خطا پذیر بودن حس را متوجه می شود. در این 

مل انسان این است جوهر درونی وی از عالم حس به عالم عقل جهان همه چیز برای انسان است و انسان برای تکامل. تکا
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حرکت نماید. علت خطا پذیر بودن حس این است که انسان در عالم حس نماند و به عالم عقل برود. شک و سوال نیز در 

 این زمینه خوب است اما به عنوان هدف و غایت، مذموم و ناپسند می باشد.

به نوبه خود نسبی گراست و معتقد است انسان ها نه تنها بر اساس ژن فردیشان  در مقابل نسبی گرایان، اسالم نیز

نسبی هستند بلکه هر انسان در دو لحظه یکی نیست و بر اساس نیتی که دارد هویتش تغییر می کند. اسالم معتقد است 

نسان دارای دو وضعیت می انسان در هر لحظه قابل تغییر است اما این فقط وضعیت بالفعل انسان است. به طور کلی ا

 باشد: 

 وضعیت بالقوه و حیثی و ذاتی  (1

 حیثیت متغیر و بالفعل وی.  (2

نسبی گرایان تنها هویت بالفعل را نظر دارند. در حالی که انسان دارای فطرت و ذات نیز می باشد. انسان دارای یک 

تفاوت ذاتی با سایر پدیده ها است که از دید نسبی گرایان پنهان مانده است. به همین دلیل است که برای انسان هدف و 

ی اسالم کامل ترین است. یعنی از یک طرف انسان را مانند سنگ می غایت مشخص می کنند. از این نظر نیز نسبی گرای

داند که پایین ترین مرتبه وجود است و از طرفی می گوید انسان را از خاک آفریده ایم به این معنی که انسان با وجود 

کی است که تعامل اینکه از پایین ترین مرتبه وجود آفریده شده است اما  استعداد تعادل و تکامل را دارد. سنگ خا

نکرده و قدرت و استعدادش را از دست داده و صلب و خشک گردیده. به عبارتی حیثیت وجودی که خدا برایش قائل 

 است را نفی کرده است. مانند انسان های خشک مغزی که متعصب و جو زده هستند و اهل آزاد اندیشی و تعامل نیستند. 

ق شده است اما هبوط کرده و دچار نسیان شده  و به عالم حس و غریزه آمده انسان بالقوه برای عالی ترین مرتبه خل

است. پس انسان زیبایی شناسیِ سلیقه ای دارد، چون بالفعل تحت تاثیر شرایط محیطی است. معرفت شناسی اسالمی همه 

ه حس گرایان بیرونی و این ها را می پذیرد اما معتقد است انسان ساحت های وجودی دیگری نیز دارد. از همین روست ک

درونیِ دوران پست مدرنیسم روانشناسی رفتاری را مطرح می نمایند و توجه و شناختی به روانشناسی فطری ندارند که این 

به دلیل عدم دسترسی به ابزار شناخت فطرت است. رفتار انسان ها بالفعل و جبرا تابع نفس حیوانی شان است و چون 

ثابتی برای شناخت انسان به دست دهد. در شرایط مساوی دو انسان ویژگی های متفاوت از  متغیر است نمی تواند اصول

ای و خود نشان می دهند. در زیبایی شناسی نیز چنین است. از این رو در شرایط مساوی یک نمونه مورد پسند عده

سان را با اصول ثابت مورد مطالعه ای دیگر قرار می گیرد. روانشناسی نسبی گرایان )روانشناسی غریزی(، اننکوهش عده

 اش است.قرار نمی دهد. تاریخ گرایانی چون هگل معتقدند که انسان وابسته به شرایط تاریخی

پس در هر دوره تاریخی انسان یک حقیقت و ظهوری از خود نشان می دهد. در فلسفه هنر نیز بر این اساس هنر را  

سیک و هنر دوران معاصر که انتزاعی و وهمی است دسته بندی کرده و جریان به هنر بدوی یا سمبلیسم، هنر متوسط یا کال

تاریخ را نیز یک جریان منفی می بینند. به عقیده آن ها امروز هنرمند در حضور نیست و دچار توهم شده است. این گروه، 

ند که انسان وابسته به کدام دوره انسان را وابسته به دوره تاریخی می دانند و در تعریف انسان از این پرسش آغاز می کن

تاریخی را تعریف کنیم؟ انسان معاصر یا انسان سنتی یا انسان آینده؟ در واقع آن ها ذات انسان را متغیر می دانند. در 

حالی که در اسالم این ذات حیوانی انسان است که قابل تغییر می باشد و ذات انسانی او غیر قابل تبدیل و تحویل است. 



13 
 

گرایان انسان را با توجه به  طبقه اجتماعی اش تعریف می کنند. مانند طبقه اشراف، کارگران، کشاورزان و برای هر جامعه 

کدام از آن ها تعریفی دارند. زیبایی شناسی نیز بر این اساس از نظر آن ها دارای طبقه بندی می باشد. پس از نظر این 

نژادگرایان تعریف نژادی از هر چیز دارند و معتقدند که همه تعاریف از گروه انسان وابسته است به طبقه اجتماعی اش. 

ویژگی های نژادی منشا می گیرد. عقل گرایان دکارتی به دلیل اهمیت دادن به معقوالت ذهنی و اعتقاد به خطا پذیر بودن 

رسند که عمال فاقد معنای حس رابطه عالم حس را با عالم عقل منتفی می دانند. در نتیجه به زیبایی های مفهومی می 

 مشخص و بارزی است. 

آن ها هیچ رابطه ای بین ایده و پدیده قائل نیستند و به همین دلیل هنر های مفهومی آن ها غالبا وهم گرایی است و 

هر دو رابطه با مخاطب برقرار نمی کند. مشائین رابطه عالم حس و عقل یا صورت و معنا را رابطه طولی می بینند. بنابر این 

عالمِ مفاهیم و صورت ها را در طول هم می بینند. از نظر آن ها هر معنایی صورت خود را دارد. اشراقیون معتقدند انسان با 

ابزار و عینک، عالم خارج را می بیند و باید از طریق قلب، احاطه اشراقی و حضوری به همه عوالم هستی پیدا نماید.  اگر 

قرار دهیم شاهد مطرح نمودن ابزار حس، عقل، شهود، معنا و علم حضوری به صورت مجزا تمام مکاتب را مورد مطالعه 

هستیم. اما اسالم همه این ابزار شناخت و شیوه های ادراکی که مکاتب مطرح می کنند را در طول هم قبول دارد. ضمن 

حیثیت فطری انسان به انسان اصالت  اینکه همه اینها را مبتنی بر دستگاه معرفت شناسی کاملی که ذاتی است و بر اساس

 می دهد، می داند. داور و معیار نیز کالم الهی و وحی است که دستگاه معرفت شناسی و زیبایی شناسی را مطرح می نماید.

پس از حوزه زیبایی شناسی، اشخاص و سبک ها نسبی هستند و مرزبندی آن ها بسیار دشوار است. شناحت شناسی و 

ایجاد سبک ها و آثار معماری هستند. گاه این سوال مطرح می شود که آیا کار خوب و شایسته تنها از  انسان شناسی منشا

عهده مسلمان ها بر می آید؟ یا این که اسالم چگونه ادعا می کند که تا حکمت متعالیه نباشد انسان قادر به انجام دادن 

متولد می شوند. آن ها که خوب عمل نمی کنند در واقع از  کار با کیفیت نیست؟ پاسخ این است که انسان ها بر فطرتشان

فطرتشان عدول کرده اند. انسان بر اساس فطرتش موظف به انجام کار های شایسته و مناسب است. اسالم با تعریف 

انسان شناسی به خوبی مطرح می کند که انسان چگونه موجودی است و چه نیاز هایی دارد. برخی انسان ها در حس و 

یزه خود هبوط کرده اند و اسالم می خواهد انسان ها را به بیداری و خود آگاهی برساند. در ادامه این سوال مطرح می غر

شود که اگر کار های انجام شده بر اساس فطرت انسان است و فطرت انسان خوب است بررسی جهان بینی ها به چه 

شده اند بلکه دارای نفوس مختلف می باشند و هر کدام از علت است؟ پاسخ این است که انسان ها از یک نفس ساخته ن

   آن ها فطرت خودشان را دارند. هبوط به این معنی است که انسان در بهشت بوده که تا این جا دارای فطرت الهی است. 

و  بهشت همان عالم عقل است. حکمت و نزاهت هم در این مرحله اتفاق می افتد. انسان از عالم عقل به عالم حس

غریزه و نفس حیوانی هبوط کرده است. بنابراین یک فطرت و یک نفس معنی ندارد. انسان دارای یک نفس اماره است که 

به سوء و خطا امر می کند. این نفس، نفس اشباع ناپذیر انسان است که تنها به زشتی امر می کند. اما انسان با توجه به 

الهی اش فاصله گرفته است. دانسته های انسان بالقوه است و بالفعل انسان  انچه قبال بوده دچار نسیان شده و از فطرت

هیچ نمی داند. این انسان از طریق حس و غریزه و تجربه به میزانی که فطرت الهی اش بیدار می شود و خود آگاه و 

ب بهشت اولیه انسان بهشت بالفعل می گردد، انسانیت می یابد. انسان دارای اراده و اختیار است. با توجه به این مطال

جبری بوده و بهشت دومی که انسان می خواهد به آن برسد بهشت اختیاری است. بنابر این در وجود انسان یک نفس 
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ثابت نیست و انسان برای پیروی از نفوسش نیاز به راهنما و چراغ راه دارد. انسانیتِ در وجود انسان، یک استعداد است. 

راهنمای انسان هاست و مسیر و مقصد را به ما نشان می دهد. نقش معصوم نیز  تفسیر و تاویل قرآن در این مسیر چراغ 

آیات و قوانین هستی است. پس همه بالقوه بر فطرت الهی شان هستند )نه بالفعل( و انسان بدین ترتیب می تواند به 

یده های صحیحی دارد که از آن ایده ها و انسانیتی که لیاقت آن را پیدا کرده برسد. هر مکتبی حقایق و ارزش ها و ا

ارزش ها بهره برداری می کند و به نتیجه هم می رسد. اما نمود و بروز جامع و مانع این ایده ها در فرهنگ اسالمی به 

 چشم می آید.

 نی اسالمیحکمت نظری یا جهان بی

 انسان شناسی تطبیقی 

به این معنی که تنها گزارشی از وضع انسان های  .هستند اند پسینیبیشتر تعریف هایی که تاکنون از انسان ارائه شده 

موجود می دهند و تالش می کنند بر اساس آنچه بر سر انسان ها گذشته و ویژگی های پدیدار شده آدمی، انسان را 

 و نیست دارا را خاصی ویژگی و خصلت و گوهر هیچ در تعریف پسینی انسان بیان شده است که انسان .نمایندتعریف 

اط سویی دیگر در  .رود می تکامل به رو آنها با همگامی و انطباق در و گیرد می شکل محیطی شرایط و عوامل تاثیر تحت

 سوی به هایی گرایش با ساختاری انسان ذات. است بد یا و خوب گوهر دارای تعاریف پیشینی بیان شده است که انسان

 هر فرض نظر اسالم در این زمینه این است که پیش .است مبنا همین بر نیز شودمی  صادر او از آنچه و دارد بدی یا خوبی

 خداگونه فطرت و سرشت و شود تعریف فراگیر بصورت انسان اگر .است دار خدشه انسان از پسینی و پیشینی تعریف دو

 معماری و هنر گاهآن  شود، دیده نیز سقوط و پسرفت یا و تکامل و پیشرفت بسوی  او دگرگونی امکان همچنین و

 پیشینی و پسینی ساحت دو دارای را او شود می ارائه اسالمی حکمت در انسان از که تعریفی .یابد می متفاوت کارکردی

 شکل در ولی است خوب بالقوه فطرتش اساس بر. است فعل و قوه ساحت دو دارای داند و معتقداست که انسانمی

 .(6باشد )جدول  بد یا خوب که است آزاد خود به دادن شکل و پذیری
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 ها نظریه
شکل کلی 

 انسان
 برخی از معماران نظریه پردازان هانظریهتبیین 

انسان با 

 پسینی تعریفی

انسان رشد 

 آزاد دارد نسبی و

انسان لوح سفیدی است که به 

بر اثر شرایط شکل می گیرد و  تدریج

انسانیت در طول تاریخ در حال  معنای

 است. تکامل

 داروین و ...

 نوگرایان ؛ کوربوزیه

 جنکز :فرانوگرایان

سامان شکنان ؛ 

 آیزنمن

و برخی معماران 

 ایرانی

انسان با 

 پیشینی تعریفی

 انسان گرایش

 خوب دارد ذاتی

انسان از آغاز با ساختار و 

خوب و متعالی خلق شده  گرایشهای

 است.

 کانت، دکارت و...

 آلتو

 لویدرایت

 آندو

 لویی کان

انسان گرایش 

 بد دارد ذاتی

انسان از آغاز با ساختار و 

 خلق شده است گرایشهای بد

 نیچه، فروید

 هابز، ماکیاولی و...

 گروپیوس

 استالرك

انسان دارای 

تعریف  دو

 پیشینی و

 پسینی

 انسان دارای دو

بالقوه و  ساحت

 بالفعل است

انسان به صورت بالقوه دارای  

 انسان به صورت. الهی است فطرت

 یا بد باشد. بالفعل می تواند خوب

 دیدگاه پیامبران

 و حکمای الهی

 )دیدگاه اسالمی(

 مجموع معماران

 ارزشمدار، بصورت

 نسبی

 ـ دیدگاه پسینی و پیشینی به انسان در مقایسه با دیدگاه اسالمی6جدول 
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 تعاریف آفاقی و انفسی از انسان

 جنبه به آفاقی با توجه تعریف .شوند می تقسیم انفسی و آفاقی دسته دو به انسان با رابطه در گوناگون مکاتب دیدگاه

 ویژگی های و درونی های جنبه به انفسی بر توجه انسان تاکید دارد و تاکید تعریف بر محیطی شرایط تاثیر و بیرونی های

خودش)آفاقی( محدود می کند و کاهش بعضی از دیدگاه انسان را محدود به جبری خارج از وجود انسان می باشد.  فردی

شان از این جهت ناقص است، یعنی اینکه برای مثال در فلسفه مارکسیسم انسان را وابسته به طبقه می دهد، تعریف

دهند. اجتماعی اش می دانند و برای هر طبقه یک تعریف دارد و به همین دلیل، وجه بالفعل انسان را اصالت ذاتی می

زان و بورژوا ها به علت شرایط زندگی متفاوت سلیقه های متفاوتی داشته باشند ولی این ثابت ممکن است که کشاور

 نیست و تغییر پذیر است.

تری دارد که همه این تعاریف را در بر می گیرد. مارکسیست ها از این جهت انسان را انسان یک تعریف جامع و مانع

اش تعریف می کنند، مثال انسان ناقص است یا انسان را در دوره تاریخیاش تعریف می کنند که در جبر شرایط اجتماعی

مدرن، کالسیک، انسان آینده. طراحی برای انسان آینده نداریم، انسان در جبر تاریخ نیست بلکه در جبر اراده خودش 

می خواهند انسان را  است. مکاتبی که ادعای آزادی دارند انسان را در جبر چیزی خارج از وجود خودش می دانند و چون

از جبر مکاتب الهی آزاد کنند او را جبرهای محدودتری می اندازند و یا انسان را همتراز طبیعت قرار می دهند. بعضی از 

مکاتب دیگر به خصوص پست مدرن ها که به دنبال معنا و اراده هستند، در انسان شناسی به اصالت عمل می رسند، 

یی است که تجربه و عمل را مد نظر قرار می دهد و به مباحث حسی در حوزه حواس انسان روانشناسی آنها هم رفتارگرا

می پردازد. تمام این ها استعدادهای انسانی است ولی چرا باید انسان را محدود به یک ویژگی کنیم؟ انسان با این طبقه 

 ی شود.اش فروکاهیده مبندی ها محدود و از تعریف جامع و مانع و ذات و هستی اصلی

اسالم در  اندیشمندان معاصر به طور گسترده ای به بررسی و نقد تعاریف انسان در فرهنگ های گوناگون و تبیین نظر

 ها آن دید در .کنند می لحاظ را فعل و قوه ساحت دو انسان، از خود تعریف در اسالمی متفکراناین زمینه پرداخته اند. 

انسان در  تعریف مهم بخش باید توجه داشت شود. نمی تعریف هست، که انآن چن و خود فعلی شرایط در تنها انسان

. است( جو کمال زنده)  متاله حی آملی معتقد هستند که انسان جوادی اهلل آیت است. او بالقوه فطری و ذاتی های استعداد

 .است مطلق زیبایی و مطلق وجود و مطلق حقیقت تا او وجودی کمال مرتبه و ندارد مرگ که ابدی یعنی موجودی

 تجلی کامل ترین بلکه نیست؛ جانداران حتی یا و حیوانات از خاص گونة و نوع یک انسان متعالیه، حکمت دیدگاه در

 انواع بلکه نیست نوع همچنین در این دیدگاه انسان .کرد تعریف( خداجو زنده) «متأله حی» را او توانمی که است الهی

 باالترین تا وجود مراتب ترین پست از جوهری، حرکت اساس بر تواند می او. می نماید تعیین را خود شکل خود و است

 در و خداست به نسبت عشق و عبادت و شناخت عالم، این در انسان ظهور در واقع فلسفه .بداند خود جایگاه را مراحل

 در را ازلی خاطرات برخی خداوند .دارد ارتباط خدا با انسان طریق از هستی همه و است هستی در خدا خلیفه انسان مقابل

 این طی در اوست، خلقت ماجرای خاطرات این مهمترین از یکی. کندمی یادآوری او به تأکید به انسان شناخت و معرفی

 : است تأکید مورد زیر صورت به آفرینش مراحل مهم، خاطره
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 (جسم) خدا دست دو با خلقت 

 (روح) خدا روح نفخ 

  (علم) اسماء تعلیم 

 (عمل) هبوط و منهیه شجرة آزمایش 

 (تکامل و تحول امکان) کلمات تلقی 

 آفاق همه با او ارتباط. است هستی همه در او مطلق خلیفه و خدا تجلی کامل انسان در نهایت می توان گفت که

 معرفت کامل انسان به توانندمی انفسی سیر و آفاقی سیر طریق دو از هاانسان است و همه خود بدن با او ارتباط همچون

 .کنند پیدا

 تعریف انسان از دیدگاه حضرت علی )ع(

زیباترین تعریف انسان و نفوسش در بیان حضرت علی )ع( در پاسخ به سوال جناب کمیل مستتر است. حضرت علی 

سان )ع( در این حدیث انسان را موجودی چند بعدی و دارای نفوس مختلف تعریف می کنند. جدول ذیل طبقات نفوس ان

(. از طریق این حدیث می توان توان به تمام سواالت انسان شناسی، 7را با ویژگی های متفاوتش معرفی می نماید )جدول 

 و زیبایی شناسی پاسخ در خور داد. فلسفه هنر

نفوس 

 چهارگانه

 انسان

 ـ نفوس چهارگانه انسان از دیدگاه حضرت علی )ع(7جدول 

 قوای پنج گانه نفوس انسان

دوگانه  نفوس خواص 

 انسان

 رشد کننده

 گیاهی

 جذب

 کننده

هضم 

 کننده

دفع 

 کننده

 پرورش

 دهنده

نگهدارنده 

 و

 کنترل

 کننده

کم و زیاد شدن، رشد )تحریك 

 در

 مقابل اتفاقات محیطی( )انسان

 منفعل(

 حس کننده

 حیوانی
 چشیدن بوییدن دیدن شنیدن

لمس 

 کردن

 خشنودی و ناراحتی، نفس

 اتفاقات)تحریك در مقابل 

 محیطی( )انسان منفعل(

تدبیرگر 

 قدسی

 فکر

 )تدبیر (

 ذکر

 )یادآوری(

 علم

 )دانایی(

 حلم

)بردباری

) 

 تنبه

 )بیداری و

پند 

 پذیری(

 حکمت ونزاهت )داوری و درک

 ها وها و زیباییها و بدیخوبی

 ها و گرایش به خوبی وزشتی

 زیبایی( )انسان فعال(

 ملکه الهی
بقا در 

 فنا

 تنعم  در

 سختی

 عزت در

 ذلت

غنا در 

 فقر

صبر در 

 بالء

 رضایت  و تسلیم )رضایت از

 هستی خود و جهان و تسلیم در

 (برابر قوانین هستی

 )انسان فعال(
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حضرت در پاسخ ایشان چهار نفس را معرفی می کنند. نفس اول نفس گیاهی و نباتی می باشد. این  نفس پنج قوه دو 

 خاصیت کم و زیاد شدن نیز دارد. نفس گیاهی که جبرا رشد می کند و گیاهان نمونه خوبی از این نفس هستند. 

ن به شنیدن، بوییدن چشیدن، لمس کردن و نفس دوم، نفس حسی و حیوانی می باشد. از خواص این نفس می توا

دیدن اشاره نمود. نفس حیوانی که همان حواس پنجگانه که در انسان نیز وجود دارد. این نفس از چیز هایی رضایت می 

یابد و چیزهایی مورد پسند و دلخواهش نیست. اما در کل ارزش گذاری نمی کند. این دو نفس یاد شده وابسته به به 

می باشند. حیات این دو نفس وابسته به عوامل خارجی است. عالم خلقت عالم ناقص است، انسان نیاز به  عوامل محیطی

یک عمل دیگر دارد. در این حوزه ها انسان نیازمند به عناصر دیگری از طبیعت است. تا اینجا انسان با حیوانات و گیاهان 

 ابد. مرجع نفس گیاهی کبد است، مرجع نفس حیوانی قلب است.مشترک بود. از اینجا به بعد انسان و انسانیت معنی می ی

انسان از خرد، علم، دانایی، معرفت و تشخیص شروع می شود. حیوانات دارای تفکر نیستند، اما انسان از تفکر آغاز می 

ت، می باشد. گردد. این خرد و دانایی از ویژگی های نفس ناطقه و نفس عقالنی که در بر گیرنده وجدان و نفس لوامه اس

این نفس دارای پنج قدرت است: فکر، ذکر، علم، حلم و تنبه. این عوامل حکمت و نزاهت را نصیب انسان می کنند. این 

جا این سوال پیش می آید که چرا بعد از تفکر، ذکر قرار داده شده و علم قرار داده نشده است؟ تا موجودی خاصیت 

نمی تواند معرفت حاصل نماید. به انسان بالقوه خاصیت فهمیدن را عطا نموده اند. فهمیدن و استعداد معرفت نداشته باشد، 

وقتی ما تفکر می کنیم، امکان یادآوری فراهم می شود. عالَمِ عقل، عالمِ یادآوری است و انسان در این دنیا دچار غفلت و 

ر درونی است که از درون می جوشد و فراموشی شده است. معرفت یک امر انفسی است نه آفاقی. تفکر و دانایی یک ام

دیگران فقط می توانند زمینه و بستر ایجاد آن شوند. در حوزه های دیگر اما انسان وابسته به عالم خارج است. در این 

مرحله فکر و حیثیت درونی انسان فعال می شود. دانایی و حلم به معنای ادراک مراحل تکامل و سیر و سلوک است. البته 

 مطلب در این زمینه مرتبه مند بودن عالم هستی است. مهمترین 

بعد از این انسان به تنبه دست می یابد. بدین معنا که بیداری، هوشیاری و آگاهی است.  نتیجه همه این ها حکمت و 

نزاهت است. از این پس، انسان قدرت داوری و تشخیص خوب از بد و خیر و شر را کسب می کند. از طریق عقل و این 

رآیند پنج مرحله ای ما به داوری می رسیم و توانایی تشخیص چیزهای خیر و شر برای ما حاصل می شود. نفس لوامه ف

انسان نیز در همین راستا عمل می نماید. نزاهت به معنای پاکی جویی، تشخیص زیبایی و رفتن به سمت آن، تشخیص خیر 

 و رفتن به سمت آن، ایمان و عمل صالح است.

نفس الهی و نفس روحانی می باشد. این نفس نیز دارای پنج قوه است: بقا در فنا، تنعم در سختی، عزت در نفس بعدی 

ذلت، غنا در فقر و صبر در بال. رضایت دارای مفهومی اعتباری، حقیقی و نسبی می باشد. تمام پدیده ها به یک اعتباری 

ها تحقق نیابد انسان احساس رضایت نخواهد کرد. آن استعداد ناراضی هستند، مگر استعدادشان به فعل تحقق پیدا کند. تا

وجود انسان همواره به دنبال تکامل است و عوامل اعتباری او را راضی نخواهد کرد. بنابر این انسان می خواهد به رضایت 

نای رضایت حقیقی برسد و با رضایت های نسبی و اعتباری، درونِ انسان آرامش نمی یابد. پس رضایت حقیقی به مع

وجودی می باشد. انسان تا به مرتبه انسان کامل نرسد راضی نمی شود. چرا رضایت با تسلیم توام است؟ تسلیم که نهایت 

فرو افتادگی است؟! و رضایت با رسیدن به ایده ال ها تحقق می یابد؟ تسلیم به چه معنا است؟ کسی که این مراحل را 
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ر و دلسوز همه سختی ها و مشکالت را برای تکامل و پیشرفت وی قرار داده طی کرد متوجه می شود که یک حکیم مدب

است. اگر تمام این نامالیمات نبود، آرامش، رضایت، صلح و تکاملی حاصل نمی شد. تمام حوادثی که برای انسان اتفاق 

ها در حال حرکت مام پدیدهافتاده حکیمانه و مدبرانه بوده است و بر اساس مشیت خداوند متعال به وقوع پیوسته است. ت

« راضیه مرضیه»ای از درون، آن ها را به غایتشان می برد. رضایت انسان موقعی ایجاد می گردد که هستند و یک انرژی

شده باشد. یا به تعبیری تمام صفات الهی در او متجلی باشد. هم انسان از خودش راضی است و هم خدا از او. تسلیم یعنی 

و معرفت رسیده باشد که تمام قوانین حاکم بر هستی حکیمانه و عادالنه است. پذیرش مشیت الهی و  انسان به این درک

پذیرش قضا و قدر الهی را می توان در معنای تسلیم دید. انسان های در این مرتبه از گذشته ناراحت نیستند و از آینده 

انسان در این است که  انسان با جبر و نفس حیوانی نیز ترس ندارند )ال خوف علیهم و ال هم یحزنون(. آزادی حقیقی 

 مقابله کند و عقل، خیر، علم و زیبایی را بکار گیرد.   

بقاء در فنا و ... یعنی چه؟ یک دانه گندم فنا می شود ولی صد دانه جدید از او زاده می شود. صفات انسان ماندگار و 

ند. روح ما از یک مرحله وارد مرحله بعد می شود و فنا در یک ابدی نیست و تنها صفات روحی برای انسان باقی می ما

انا »چیز می شود همان بقای در چیز دیگر. نفخت فیه من روحی یعنی خداوند از روح خود در انسان دمید. وقتی می گوییم 

 ینجا شروع می شود.منظور این نفس است. تا اینجا بعد حیوانی انسان مطرح است و انسانیت از ا« هلل و انا الیه راجعون

تمام نسبی گرایان، نگاه مادی به انسان دارند و او را در حوزه نفس نباتی و حیوانی تحلیل می کنند. نفوس نباتی و 

اش وابسته به عوامل خارجی می باشد. اما در حوزه حیوانی متغیر و وابسته به عوامل خارجی است. انسان در حوزه جسمانی

واهد بود. تفاوت آزادی در مفهوم لیبراستی با مفهوم آزادی در اندیشه اسالمی بسیار متفاوت روح و وجود بحث متفاوت خ

است. با اینکه هر دو در رابطه با آزادی صحبت می کنند. در آزادی لیبراستی می گویند فرد آزاد است هر کاری بخواهد 

ادی اسالمی می گوید؛ باید نفس روحانی را از شر به دلخواه انجام بدهد تا آن جایی که مزاحم دیگران نشده است. اما آز

نفوس حیوانی حفظ و آزاد نمود. عقل، حیوانیت انسان را مهار می کند. بنابر این آزادی به مفهوم انسانی آن یعنی عقل 

کنترل کننده باشد. جالب این جاست که عِقال نیز هم ریشه عقل است و اعراب بادیه نشین برای کنترل حرکت های 

واسته شتر در حالت نشسته به زانوی شتر عِقال می زدند. از این رو در مکتب لیبراستی مفهوم آزادی برعکس دیدگاه ناخ

 اسالمی تعریف شده است.

سوالی که مطرح می شود این است که در نهایت انسان کدام یک از این نفس هاست؟ چگونه می شود که چهار 

خ داد که بعضی از این نفس ها در جبر هستند، مثال غذایی که انسان می نفس در وجود وی باشد؟ چنین می توان پاس

خورد خود به خود انجام می شود. آن جایی که اراده و اختیار ما حاکم است در دو نفس آخر است. با این است و با آن، 

عقالنی عمل می کند و یکی نیست، بیرون از آن است ولی از آن جدا نیست. رابطه نفوس چنین است که روح انسان گاهی 

گاهی حیوانی. ولی در جبر آن ها نیست. آزادی انسان یعنی همین. انسان می تواند تابع نفس حیوانی شود یا تابع نفس 

عقالنی. عقل یک عقل جزئی است و کامل نیست ولی روح الهی عقل کل است. خداوند عقل کل است. عقل به انسان 

 ایت به انسان تکامل می دهد در نفس روحانی وی نهفته شده است.شناخت می دهد و آن حقیقتی که در نه
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در ادامه این سوال مطرح می شود که آیا همه نفوس در برگیرنده نفس الهی می باشند یا خیر؟ یعنی آیا گیاهان و  

حیوانات نفس الهی را بالذات در درون خود نهفته دارند یا خیر؟ رضایت در این میان به چه معنی می باشد و آیا رضایت 

جود دارد یا خیر؟ در مورد رضایت باید گفت که در نفوس گیاهی و در همه نفوس با قوت و کیفیت متناسب با آن نفس و

حیوانی رضایت بصورت بالفعل وجود دارد و تفاوت در ظرفیت نفس ها می باشد. فرق انسان با بقیه نفس ها این است که 

الترین مرحله ظرفیت انسان بیشتر از سایرین است و روح الهی در وی دمیده شده است. انسان باید تالش کند تا به با

رضایت برسد. هر ساحت وجودی رضایت و زیبایی خودش را دارد. این لذت و زیبایی در ساحت نباتی، پویایی و رشد 

برند. در مرحله بعدی نفس حیوانی، رضایت و خشنودی، پاسخ دادن به باشد. گیاهان و نباتات از رشد خود لذت میمی

 قوی تر از زیبایی گیاهی است. غرایز می باشد. لذت و زیبایی غریزی خیلی 

زیبایی مفهومی مربوط به عقل و فکر ما می باشد. انسان باید درک کند که برای مرگ ساخته نشده است برای بقا 

آفریده شده و دارای لذت ابدی می باشد. زیبایی ظاهری مربوط به حس می باشد و زیبایی باطنی مربوط به درک عقلی 

نیز چنین است. زیبایی ظاهری آن را با حس درک می کنیم و زیبایی باطنی را از طریق اصول ما. در مورد آثار معماری 

رسد مگر آن که چشم مهندسی و دقتی که در آن رعایت شده است. در رضایت روحانی و نفسانی هیچ کس به آن نمی

بی در مرحله ای است که انسان دلش باز شود. انسان تا ملکوت خود را نبیند همچنان در شک به سر می برد. رضایت قل

 به شهود برسد.

سوال دیگر این است که رابطه این چهار نفس با هم چگونه است و با اینکه چهار نفس مختلف در وجود انسان هست، 

انسان احساس یکپارچگی می کند. چگونه بین این نفس ها تضاد بوجود نمی آید؟ در پاسخ می توان از خطبه شماره یک 

خداوند درون پدیده هاست با آن ها یکس نیست، بیرون از آن هاست از »ه کمک گرفت. حضرت می فرمایند: نهج البالغ

 «.آن ها جدا نیست

توان به نسبت انسان با تصویر انسان در توان در جهان طبیعت دید. برای مثال میای میاین مفهوم را به صورت آیه

یکی نیست و بیرون از آن است و از آن جدانسیت. انسان و سایه او نیز آینه اشاره کرد. انسان در تصویرش است با آن 

چنین است. رابطه ایده هنرمند و پدیده ای که او خلق کرده نیز مشابه این رابطه است. رابطه این چهار نفس نیز به همین 

نسان می تواند درون این صورت است. حقیقت انسان، روح الهی و نفس الهی اوست. مابقی چیزها عاریه است. روح الهی ا

نفس ها باشد و با آن ها یکی نیست. خارج از آن هاست و از آن ها جدا نیست. نفس الهی انسان می تواند در نفس حیوانی 

نیز قرار گیرد اما با آن نفس یکی نمی شود و در آن لحظه اراده حیوانی بر آن حاکم است. بنابر این روح الهی انسان 

در آن ها هست با آنها یکی نیست. بیرون از آن هاست و از آن ها جدا نیست. و به همین دلیل  نسبت به سایر نفوس،

 تواند در بین نفوسش سیر کند و تسلیم عقل یا نفسش شود.انسان آزاده است و می

 :فرمایند هر کدام از این نفوس یک سرچشمه ای دارندحضرت می

 سرچشمه نفس گیاهی، کبد است.  (1

حیوانی قلب است. این همان قلب ظاهری است و حیثیت حیوانی انسان از طریق سرچشمه نفس  (2

داند. در خواب شعورها و عواطف و رسد. قران مرکز دریافت انسان را قلب میقلب به وی می
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احساسات انسان ثابت است و تنها صحنه ها عوض می شود. پس نهایتا روح است که فهم و 

 ی گیرد. درک و احساس ما از آن سرچشمه م

نفس قدسی و عقل از چیزی سرچشمه نگرفته و مجرد است. بصورت مفهوم می باشد و از هر   (3

 نوع صورت و ماده مجرد است. عقالنیت و فهم یک مفهوم مستقل است.

نفخه الهی و فطرت الهی است. از « . نفخت فیه من روحی»مبدا نفس روحانی خداوند است:   (4

منظورمان همان روح الهی و « از اوییم و به سوی او باز می گردیم»این رو  وقتی گفته می شود 

 نفس الهی است.

باشند و دارای دلیل ناقص  و متغیر میباشند که در طبیعت وجود دارد. به همین دو نفس اول وابسته به عواملی می        

مرگ طبیعی هستند و تحت تغییرات زمانی و مکانی قرا می گیرند. نفس عقالنی مفهوم است و مجرد است و از چیزی 

وابسته به عالم طبیعت سرچشمه نگرفته است. نفس روحانی نیز مستقیما با ذات الهی ارتباط دارد و استعداد فهم مربوط به 

نسان است و وابسته به عوامل خارجی نیست. اگر انسان تنها نفس گیاهی داشته باشد می شود مانند انسانی که نفس الهی ا

به کما یا حیات نباتی فرو رفته است و تبدیل به گیاهی با زندگی نباتی می شود. اگر انسان هر دو نفس گیاهی و حیوانی را 

 د بود که تفکر و عقالنیت ندارند.داشته باشد مانند انسان های مجنون و دیوانه خواه

  

 معبود شناسی تطبیقی

 غایتی یعنی همان معبود که در این نکته نهفته است شود می شناسی معبود بحث شناسی انسان از بعد این که دلیل

 را مختلف از این رو می توان مکاتب. نیستند قائل انسان برای یکسانی غایت مختلف مکاتب شده ایم. قائل انسان برای که

 کنند می صحبت انسان ویژگی های از مواقع این مکاتب در تعریف معبود، بعضی. نمود بندی طبقه در حوزه معبود شناسی

 از این بنابر. است اهلل وجه انسان غایت اسالمی دیدگاه از. گرفته اند نظر در انسان برای که آلی ایده از اوقات بعضی و

 آن مواجه نحوه معبود، های ویژگی در بندی دسته شود. مهم ترین می انسان مساوی غایت با شناسی معبود اسالمی منظر

 (.8اند )جدول  شده مربوطه ادیان در خاصی ساختار آمدن بوجود باعث های ویژگی این از کدام هر .است انسان با ها
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 دین زمینه ویژگی های معبود

 جمالی
 داشتنیدارای چهره ای گشاده و دوست 

 رابطه با انسان ها از جنس رحمت و عالقه و انس

 مطرح شدن بحث فرزند

 داشتن خدا و یا حلول او

 در انسان ها

 مسیحیت

 جاللی

 دارای جبروت  وعظمت و هیبت

انسان، کوچکیِ خود را می بیند و به تعظیم بر می 

 خیزد

 معبود حالت فرمانروا و

 پادشاه دارد و احکام را

 تشریع می کند.

 یهودیت

 جمالی و

 جاللی

 دارای ویژگی های مشترك هر دو گروه

 وجه جمالی در رابطه با

 انسان غالب است.

 اسالم

 معبود شناسی بر اساس نحوه مواجه با انسانـ 8جدول 
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 برخی و هستند جمالی معبودها از بعضی مشاهده کرد. جدول فوق در توان می را برداشت چند کلی طور به ولی

 بیان تنزیهی و تشبیهی هم فلسفی مکاتب بعضی. دارد هم با را دو هر. جاللی هم و است جمالی هم اسالمی دیدگاه. جاللی

 هیچ که هستند تنزیهی گروهی که. است حوزه ورود کرده این در سازی بت مجسمه، یک مثل یعنی تشبیهی. اند کرده

 می چون است تشبیهی. تنزیهی هم و است تشبیهی هم اسالمی خداوند دیدگاه اما در. نیستند قائل معبود برای تشبیهی نوع

 دیگر طرف از. است تر تشبیهی این رو اسالم از همه از. خداست تجلیات همه و نیست دیگری صورت خدا جز گوییم

 نمی اصال ما ذهن را الهی مقام زیرا نکن تفکر اصال الهی ذات گفته می در مقام. هو بدین معنا است مقام. است تنزیهی

توصیف، و برای فهم ما  صفت مقام ذات خداوند در قرآن با یکصد. برسد الیتناهی به تواند نمی متناهی. کند تصور تواند

 هم کامل انسان مغزی ظرفیت. باشد نشده گرفته نظر در خدا برای صفت تعداد این مکتبی هیچ در. است شده متناسب

 شده تعریف ترین تشبیهی صورت و ماده نظر از این بنابر. گنجایش ندارد صفتصد  از بیش تر توصیف هر پدیده برای

یعنی ما قادریم هر اثر هنری را با یکصد صفت که معیارهای . است نیز به همین شکل معنایی های زیبایی بعد از است،

 ارزیابی هستند معرفی و نقد نماییم.

 

 جامعه شناسی تطبیقی

 باشد: می رویکرد کلی سه دارای هنر در جامعه به توجه

  مردم گرایی (1

 فردگرایی  (2

 نگاه اشتمالی  (3

شود. می منتقل هنرمند به جامعه از هنری هایارزش و است ایتوده نگاهی جامعه به در دیدگاه مردم گرایی نگاه

 گریزی مردمهنر بازاری است. در دیدگاه فردگرایی و مردم  وپیرو و خادم دهد، هنر هنری که این دیدگاه بدست می

دیدگاه اسالمی نه فرد را  .شود می ارائه جامعه به هنرمند از هنری هستند و ارزشهای عوامانه زندگی و مرگی روز گرفتار

 هویت دارای نیز ها انسان. است حقیقی و کلی هویت یک دارای مطلق می کند و نه جامعه را، بلکه معتقد است که جامعه

 هنری سبک هر دقیق های معیار با. هویت دو ارتباط کننده تبیین اسالمی های ارزش و اصول. هستند فردی و حقیقی

در واقع اسالم یک دستگاه زیبایی شناسی تعریف می کند و معیارهایی را به عنوان مالک های  .شود می نقد موشکافانه

دچار اشتباه شود و در جایی هم  زیبایی شناسی به ما ارائه می دهد. بر اساس این معیارها، در جایی ممکن است هنرمند

 مشکل دچار کنیم، مطلق را کدام فرد و هر به یا دهیم می اصالت جامعه به ما جامعه. همیشه معیارها حاکم است. اینکه

ولی  دارد. اثر انسان نیز بر روی حال عین در و است اعتباری و نسبی جامعه داریم؟ تعریفی چه جامعه از ما. شویم می

. تغییرند حال در همه همچنین و هستند متفاوت هم با جامعه اعضای تمام. ندارد ذاتی اصالت دلیل نسبی بودنش،جامعه به 

 آن با ولی است جامعه درون انسان. است اعتباری و از این رو نسبی. پذیرند تغییر و پذیر تربیت جامعه و افراد آن هم

 داشته معیار زیبایی شناسی و داوری این که جز نیست راهی هیچ. نیست جدا آن از ولی هست آن از بیرون نیست، یکی

 .(9مشخص نمایند )جدول  را معیارها توانند می الهی مکاتب فقط و معیارهاست با اصالت. باشیم
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 مکاتب گونه هنر تبیین عنوان نظریه

 مردم گرایی

 زدگی( )عوام

و  ای استوار و تودهبه جامعه نگاهی گلّه نگاه

 ارزش های هنری از جامعه به هنر مند ارائه می شود

هنر  و پیرو و خادم 

 بازاری
 فرا نوگرایی

 فرد گرایی و

 گریزی مردم

 هستند زندگی عوامانهروز مرگی و مردم گرفتار 

ارزش های هنری از هنرمند به جامعه ارائه می 

 شود.

و  پیشرو و مخدوم

 هنر آکادمیك

 نوگرایی و

 سامان شکنی

 اشتمالی نگاه

جامعه دارای یك هویت کلی و حقیقی است. 

انسان ها نیز دارای هویت حقیقی و فردی هستند. 

اصول و ارزش های اسالمی تبیین کننده ارتباط دو 

هویت. با معیار های دقیق هر سبك هنری موشکافانه 

 نقد می شود.

 هنر در خدمت

 ارزش ها و در

خدمت جامعه و 

 منتقد به آن

 الممکاتب الهی اس

 جامعه شناسی تطبیقی ـ9جدول

 

 

 

 

 



42 
 

 فلسفه تطبیقی تاریخ

اند،  رسیده جا این به تا اند کرده طی را سیری چه ما تاریخ و این که پیشینیان سیر مورد در در این موضوع، سوال

 بیان را تاریخ انجام و آغاز و برآمده پرسش این به پاسخگویی درصدد همه باستان های فرهنگ و مطرح می شود. ادیان

اند. در برخی از دیدگاه ها شاهد یک سیر نزولی و افول تاریخی برای جوامع و ارزش های انسانی می باشیم. در  نموده

حالی که برخی دیدگاه ها به خصوص نگاهی که در حال حاضر در کشورهای غربی و لیبرالیستی حاکم است سیر تکاملی 

فته است. در این دیدگاه هر روز برای جامعه و انسان پیشرفتی حاصل می برای سرنوشت تاریخ و جامعه مد نظر قرار گر

 کمی نمودار یکی مطرح هست نمودار دو اسالمی، در دیدگاهشود که آن را در مرتبه ای باالتر از گذشته قرار خواهد داد. 

 جزو که کیفی، بردار نظر از. رود می جلو تدریج به و بوده صفر اول آن دستاوردهای و تکنولوژی به این معنا که تاریخ،

. شدن اضافه حال در نیز بد آدمهای هستند، شدن اضافه حال در خوب آدم های جبری جمع نظر از. است انسان اختیار

 ترسیم نمودار امکان اصال و است اعتباری و نسبی تماما اما باید دانست انسان ها. هستند نیز پذیر تغییر آدم ها این حتی

کشید و بر اساس آن همه طبقات انسانی را یکجا نظاره  ثابت نمودار یک توان نمی معنویت حوزه در .نداردثابت .جود 

 (.6کرد )نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ سه نوع دیدگاه در فلسفه تاریخ و کیفیت پیشرفت و نزول جوامع6نمودار 
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 ؛ سومفصل 



49 
 

 
 حسن شناسی و زیبایی       

 

 و زیبایی در تحقق آثار هنری جایگاه حسن شناسی

سیر معرفت های نظری هنرمند به صورت طولی از هستی شناسی و انسان شناسی، سرانجام به فلسفه حسن و      

زیبایی می رسد. در حقیقت سیر عملی هنرمند از استعدادهای ذاتی و تجربه عملی او شروع و سرانجام به فلسفه هنر و 

د. در این مسیر بدون توجه به مبانی فکری و فلسفی مبدا، نمی توان زیبا و زیبایی را تبیین جایگاه هنرمند منتهی می گرد

به طور کلی اصول زیباشناختی حاکم بر هر اثر، معیار ارزیابی خود اثر خواهد بود. درحقیقت هستی شناسی استعداد  نمود.

ن می دهد و فلسفه )منطق، مبانی و زیربنای تفکر( هنرمند را تبیین می کند، انسان شناسی نحوه خودسازی هنرمند را نشا

 (.  7هنرمند برای خلق اثرهنری همان دیدگاه زیباشناسی اوست )نمودار 
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 ـ رابطه مکاتب فکری و اعتقادی هنرمند با مباحث زیبایی شناسی و آثار هنری او7نمودار 

از مهم ترین بنیادهای هویت ساز هر جامعه ای دیدگاه آن جامعه در مورد امر زیباست. یعنی یکی از بنیان های 

هویت هر جامعه را هویتهای فرهنگی می سازد که یکی از اجزا آن هویت هنری آن جامعه است. با این دیدگاه زیباشناسی 

 ه ارزشهای فرهنگی منتج می شود. یکی از بنیان های هویت ساز هرجامعه تلقی می شود که ب

و اجتماعی جامعه و  در این رابطه دوجانبه از یک سو زیبایی شناسی نتیجه، معلول و نمود ارزش ها و بنیادهای فرهنگی

لذا اگر زیباشناسی جامعه دچار بحران شود،  جامعه است. از سوی دیگر شکل دهنده و بنیان گر هویت جمعی و فردی

ی جامعه نیز دستخوش بحران می شود ولذا هیچ یک ازابعاد هویتی جامعه از بحران در امان نخواهند یکی از ابعاد هویت

 (.1ماند )تصویر 

 

 

 

          

 

 

 

 ـ مصادیقی از معماری بحران1تصویر 

بحران زیبایی شناسی می تواند در اثر بحران هستی شناسی یا انسان شناسی و یا در اثر مخدوش شدن رابطه بین   

این دو صورت گرفته باشد. در حقیقت هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و زیباشناسی گرایش های انسانی 

تواند جهت های مثبت یا منفی و یا سطحی از هویت هستند که در مجموع فرهنگ جامعه را می سازند. فرهنگ نیز می 

انسانها را تعریف کند. از نظر بسیاری از محققین فرهنگ اسالمی علم، اخالق و زیباشناسی همه یک حقیقت واحد هستند. 

خیر و شر، حق و باطل، علم و جهل، همان مفاهیم معادل زیبا و زشت می باشند. آنچه حقیقت است زیباست و آنچه 

 ست خیر است. در اکثر فرهنگ واژه های مکاتب دنیا مفهوم خیر و زیبایی و حقیقت از یک منشا سرچشمه می گیرد. زیبا

بنابراین در عالم تجزیه گرایی از ایراد هستی شناسی و یا اشکال سلیقه یا فهم و درک و علم صحبت می کنیم، اما در 

متزلزل و متنزل شده قطعا بدانید که فهم و درک انسان ها از حقیقت این مفاهیم واحدند. آنجا که زیبایی شناسی ها 
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هستی، از انسان، از کمال، از حقیقت به همان درجه هبوط و نزول پیدا کرده است. یعنی رابطه مستقیم بین فهم و درک و 

ی و حاشیه ای و علم جامعه با سلیقه و زیبایی شناسی آن جامعه وجود دارد. از این منظر، زیبایی شناسی در جامعه فرع

مخصوص قشر هنرمند نیست. زیبایی شناسی که در جامعه وجود دارد، به منزله اعتقاد، ایمان، مذهب و دین جامعه است. 

ای و اعتباری ندانیم، حقیقت وجود انسان و گرایشاتش، حد سطح انسان را نشان می دهد. اگر حقیقت دین را شناسنامه

 اسی، خواه زیبایی شناسی. همه در ارتباط مستقیم با هم بوده و یک حقیقت واحدند. خواه اعتقاد باشد، خواه انسان شن

 

 معاصرمعماری بحران زیبایی شناسی در 

ما خروج از تعادل را براحتی تشخیص می دهیم، لذا زیبایی و زشتی نیز براحتی قابل تشخیص است. از این رو بالفطره 

می توانیم زیبایی یا زشتی یک اثر هنری را ارزیابی کنیم. از آنجا که خواستگاه هنر دستخوش بحران شده است، دیدگاه 

کن است آثار زشت زیبا تلقی شوند. با مقایسه ساختمانها با چهره های زیباشناسی نیز مختل شده است تا جایی که مم

انسان، تشخیص زیبایی و زشتی اثر، آسان تر صورت می گیرد. اگر همین تناظر زیباشناسی صورت و تصویر را با اشعار 

زشتی را تشخیص  ادبی، فلسفی یا دیدگاههای سیاسی و اقتصادی برقرار کنیم، به همین روال به راحتی می توان زیبایی و

 (. 3و 2داد )تصویر 

 

 

                                                   

 

 ـ خروج از تعادل در چهره انسان متناظر اثر نامتعادل در معماری2تصویر 

                    

 

 

 

 اسالمیـ زیبایی و تناسب چهره انسان متناظر زیبایی و تناسب در آثار معماری 3تصویر 
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رویکرد دنیا نسبت به هستی، انسان و جهان دستخوش بحران شده است. لذا بحران زیبایی شناسی در نتیجه بحران 

عدالت اجتماعی، بحران هستی شناسی، شکاکیت، نسبی گرایی، ناامیدی، نهیلیسم، مرض آلود دیدن هستی، به سوی 

 (.5و 4سوی کمال شکل گرفته است )تصویر شیطانیت، اوهام و جهنم دیدن هستی به جای دیدن هستی به 

                        

 

 

 ـ خروج از تعادل در چهره انسان متناظر اثر نامتعادل در معماری4تصویر 

          

 

 

 ـ زیبایی و تناسب چهره انسان متناظر زیبایی و تناسب در آثار معماری اسالمی5تصویر 

بحران زیباشناسی از بحران شناخت شناسی منشعب می گردد. در حقیقت زیباشناسیِ دیدگاه های شکاکیت، نسبیت 

و مطلق گرایی همان زیباشناسی بحران است. در هستی شناسی نیز شکاکیت، نسبیت، عدم تفسیر خاتمه و پایان برای 

ست. با سیر از مبانی شناخت شناسی و هستی شناسی به جهان و حذف کردن کمال از سرانجام دنیا، همه از نتایج بحران ا

 دیدگاه زیباشناسی که جز مبانی عملی است، گسیختگی بین مبانی نظری و معماری خود بحران ساز است. 

ریشه همه بحرانها در انسان شناسی است، لذا بحران هستی شناسی، نسبیت و شکاکیت ناشی از عدم شناخت درست 

در حد جنبه های مادی، گیاهی و حیوانی است. دنیا نسبی، متغیر و بن بست است و همه عناصر انسان و تعریف انسان 

اند. انسان در این دنیا از سرتاسر احتیاج است و این انسان ضعیف با ضربه ای نابود می گردد. موجود در آن به هم محتاج 

اک شدن برمی گردد. نهیلیسم در ماهیت این دنیا انسان از خاک است و نهایتا به سمت پیری، مریضی، فرتوتی، مرگ و خ

 نهفته است. اگر دنیا را مادی و حیوانی ببینیم دنیا برایمان بن بست می شود. 

 

 دسته بندی رویکردهای معاصر زیبایی شناسی

 :بر اساس جهان بینی  معماران، دیدگاه ها و رویکردهای معماری معاصر را می توان به پنج دسته تقسیم کرد
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در دسته اول، معماری به عنوان یک واقعیت محسوس درک می شود و جهان بینی این معماران نظر به  (1

محسوسات می باشد. این معماران حس گرا هستند و تنها برای حواس انسان اعتبار قائلند. ساختارشکنان 

 از جمله صاحب نظران این رده می باشند. 

قعیت تاریخی است و جهان بینی این معماران نظر به کلیات در دسته دوم، معماری به مثابه کلیت یا وا (2

یعنی همان معرفت فلسفی، شناخت توصیفی و تاویلی پدیده می باشد. در تفکرات این معماران حاکمیت 

با سنت هاست. گروهی حاکمیت را با سنتهای تاریخی و گروهی دیگر حاکمیت را در سنت های معنوی 

 می دانند. 

ری به منزله عقل جز که همان عقل معاش است تلقی می شود که معرفت علمی و در دسته سوم، معما (3

شناخت بر اساس علوم تجربی جهان بینی این گروه از معماران است. این معماران که در حقیقت 

 مدرنیستها هستند، تنها برای علم اعتبار قائلند.

باالیی است معماری به مثابه در رده چهارم، که در حقیقت ترکیب تفکرات و دیدگاههای دو رده  (4

واقعیت تاریخی و عقل جز است که نظر به کلیات و معلومات علمی تواما وجود دارد. یعنی در این 

 است. ان معماران تلفیق گرایان سنت و تجدد هستند.  معرفت علمی در خدمت معرفت فلسفیدیدگاه 

نظر به حقایق ، معرفت حقیقی و در مرتبه آخر معماری به مثابه کلیت معقول و عقل کل است که  (5

شناخت براساس علم شهودی دیدگاه این گروه از معماران که همان معماران مسلمان و متعهدند می 

 (. 11باشد و مبانی نظری و عملی اسالم را مبنا قرار می دهند )جدول 

 

 

 

 

 
 

 سبك معماران گرایش معماران جهانبینی معماران رویکردهای کلی معماری

به مثابه واقعیت  معماری

 محسوس

 ساختارشکنان حس گرایی نظر به محسوسات

معماری به مثابه کلیت یا 

 واقعیت تاریخی

نظر به کلیات )معرفت 

فلسفی، شناخت توصیفی 

 وتاویلی پدیده(

 سنت گرایان تاریخی حاکمیت سنتها

 سنت گرایان معنوی
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معماری به مثابه عقل جزء 

 )عقل معاش(

علمی، نظر به معرفت 

 شناخت براساس علوم تجربی

 مدرنیستها علم گرایی

معماری به مثابه واقعیت 

 تاریخی وعقل جزء

نظر به کلیات و معلومات 

)معرفت علمی در علمی تواما 

 خدمت معرفت فلسفی(

تلفیق گرایان تجدد و  التقاط

 سنت

 معماری به مثابه کلیت معقول

 )عقل کل(

نظر به حقایق )معرفت 

شناخت براساس علم حقیقی، 

 شهودی(

معماران مسلمان و  اسالم

 متعهد

 ـ جهان بینی  معماران به همراه دیدگاه ها و رویکردهای معماری معاصر11جدول 

 

 

 

 شناسی بر اساس جهان بینییی دیدگاه های زیبا

شناسی و خاستگاه بر مبنای جهان بینی های مطرح شده، دیدگاههای انسان شناسی معماران معاصر، دیدگاه زیبایی 

های هنری معماران معاصر را می توان دسته بندی و ارزیابی کرد. معماران رده اول که نظر به محسوسات دارند، انسان را 

در مرتبه حواس پنجگانه ارزیابی می کنند. زیباشناسی این دیدگاه با حواس ارزیابی می شود. از این رو فرم های عجیب و 

شان حواس یا همان نفس حیوانی است. معمارانی که این دسته، زیباست و خاستگاه و مبنای معماریمتنوع از نظر معمارانِ 

به کلیات تاریخی معتقدند )دسته دوم( غیر از حواس، قائل به بُعد روان برای انسان هستند. لذا هویت، اصالت و معنا را که 

تکرار فراهم می شود. خاستگاه و مبنای کار این معماران روح اند را زیبایی تلقی می کنند که با همان زیبایی های مفهومی

و روان انسان می باشد که در حقیقت همان خیال متصل )به عالم طبیعت( است. معمارانی که به عقل جزء اعتقاد دارند، 

 د.انسان را در مرتبه عقل و فکر ارزیابی می کنند و راحتی، امنیت، آسایش و کارایی را زیبا تلقی می کنن

لذا این معماران به کارکرد گرایی )فونکسیونالیسم( و قاعده مندی )راسیونالیسم( گرایش دارند و خواستگاه این  

معماران عقل فردی و تجربی است. دسته ای از معماران که تلفیق دو دیدگاه باال را دارند، انسان را در مرتبه عقل و رفتار 

مفهومی( را توامان زیبایی می دانند. لذا این معماران به تکرار و قاعده مندی  ارزیابی می کنند و کارایی و اصالت )زیبایی

شان عقل فردی تجربی و خیال متصل است. در نهایت دسته آخر کلیه مراتب حواس، عقل، روان و گرایش دارند و مبنای
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مجموع تمام معرفت های انسانی  یروح الهی را برای انسان قائلند. لذا زیبایی را در حکمت می دانند که استعال یافته

 زیبایی شهودیدر نهایت و و عقالنی  مفهومی است. زیبایی که از زیبایی قابل درک با حواس شروع شده و به زیبایی

ظاهر به باطن )حس، خیال متصل و منفصل، عقل در با سیر از ابزار ادراکی  منتهی می شود. خواستگاه این معماران کلیه

صورت می گیرد و برای اصالت انسان اعتبار قائلند و غایت مدار هستند. در این گرایش معماری به  (شهودتمام مراتب و 

 (. 11عنوان وسیله حکیمانه و عادالنه در خدمت انسان ها و در جهت کمال است )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویکردهای 

 معماری

گرایش  خاستگاه زیباشناسی انسان شناسی

 معماران

سبك 

 معماران

معماری به مثابه 

 واقعیت محسوس

انسان در مرتبه 

 حواس پنج گانه

زیبایی قابل 

 درك با حواس

)نفس حواس 

 حیوانی(

فرم 

 گرایی

 ساختارشکنان

معماری به مثابه 

 کلیت یا واقعیت تاریخی

انسان با تاکید 

 بر بعد روان

هویت،اصالت و... 

 معنا )زیبایی مفهومی(

روح و روان 

 )خیال متصل(

سنت گرایان  تکرار

 تاریخی

معماری به مثابه 

 عقل جزء )عقل معاش(

انسان در مرتبه 

 عقل جز و فکر

راحتی و امنیت 

 و آسایش )کارایی(

عقل فردی 

 تجربی

 قاعده

 مندی

کارکرد

 مدرنیستها
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 گرایی

معماری به مثابه 

واقعیت تاریخی وعقل 

 جزء

عقل در مرتبه 

 عقل و روان )رفتار(

کارایی و اصالت 

و زیبایی )کارایی 

 مفهومی(

 عقل فردی

و خیال تجربی 

 متصل

تکرار و 

 مندی قاعده

تلفیق گرایان 

 تجدد و سنت

معماری به مثابه 

کلیت معقول)معماری به 

 مثابه وسیله حکیمانه

عقل وعادالنه درخدمت 

 کل(

دارای  انسان

حواس، عقل و مراتب 

 روح الهی

حکمت )زیبایی 

قابل درك با حواس، 

و  مفهومی زیبایی

و زیبایی  عقالنی

 شهودی(

ابزار  کلیه

ادراکی از ظاهر به 

باطن  )حس، 

خیال متصل و 

منفصل، عقل در 

تمام مراتب و 

 (شهود

اصالت 

 انسان

و غایت 

 مداری

معماران 

 مسلمان و متعهد

 ـ دیدگاه زیباشناسی معماران بر اساس انسان شناسی11جدول 

 

 

 معنا و زیبایی شناسی مفهومی

 گرا معنا در قالب نگاه پست مدرنیته به مفهوم گرایی و شهود پرداخته اند. در راس فیلسوفان معاصرهای  جریان

 . اما سوال این جاست کهکه انسان باید حضور داشته باشد و انکشاف حقیقت کندقرار می گیرد. وی معتقد است هایدگر 

روح الهی است. در قرآن ماورا عالم طبیعت، یقت گیرد؟ ابزار انکشاف حقمی صورت  وه ای این عملبا چه ابزاری و شی

  ؛آمده استسوره اسراء ( 85)آیه 

ق لِيًلَ نَاْلِعْلِمَإاِلََّ اَأُوتِيتُمَمِّ م  بِّيَو  وُحَِمْنَأ ْمِرَر  وِحَقُِلَالرُّ ِنَالرُّ َع  ي ْسأ لُون ك  َو 

 داوند است و جنبه خلقی ندارد. روح یعنی معنا و دریافت و فهم آن باید با وحی صورت گیرد. چون روح از امر خ

َفِيِهَُهًدىَلِّْلُمتَّقِينَ روش رسیدن به معنا، تقواست، یا فنای در بقا ) ْيب  َاْلِكت اُبَال َر  لِك   ت.مقدمه تفکر اس ن. سکو(بقره-ذ 

های معنوی است.  لذا سکون حسی مقدمه تفکر روحی است. تقوا هجرت و سیر از عالم طبیعت به عالم عقل با دریافت

َبِاْلغ ْيبَِ»آمده است  بالفاصله َيُْؤِمنُون  شهود برایشان حاصل می شود، الهامات ماورا  یعنی غیب را می بینند و« الَِّذين 

می شود. ایمان یعنی امنیت روحی و روانی در سایه و پرتو آگاهی و شناخت حقیقت. بنابراین ابزار وارد ها  طبیعت بر آن

حکمت و نزاهت است و فنا در بقا و  داد روح الهی است و شیوه آن تفکر، تذکر، حلم،ست که استعکشف معنا، عقل ا



52 
 

ابزار درک معنا اراده آگاهانه انسان در سیر از ظاهر به باطن  به عبارتیخودآگاهی روحی و عقالنی که ارادی است. 

 )حواس به عقالنیت و خودآگاهی روحی که همان تقواست( می باشد. 

ن هم ایمان به غیب و مراتب باالتر وجود می باشد که همان غایت انسان و تکامل انسان است و معرفت هم حاصل آ

. معرفت یعنی ایمان به مراتب باالتر وجود. تکامل انسان یعنی استعدادهای عقالنی و روحانی خودش چیزی جز این نیست

زیبایی شناسی نیز از زیبایی شناسی حسی غریزی به را به ظهور رساندن، انکشاف کردن، به خود آگاهی رساندن. در 

دها و نباید ها بایبا در حکمت عملی  اهمیت می یابد. روش آن نیزعقالنی حرکت کردن و سمت زیبایی شناسی مفهومی 

های پنجگانه و ارزشهای اخالقی: ظلم حرام است،  زیبایی شناسی مفهومی یعنی همین حرام و حالل مشخص شده است.

 . نیز همچنین حرام است، اسراف کار لغو

ها  ها در این وجه که هر دو علوم تجربی را ناکافی می دانند؛ مشترکند. پست مدرن دیدگاه اسالمی با پست مدرن

روانشناسی  ر رفتار شناسی ودیدگاه با ابزا ایندر گرایی را تکمیل کننده می دانند. های تاریخی و معنا مفهوم گرایی، سنت

اکثریت و دموکراسی را مبنا قرار  دهلذا ارایوان بالفعل و انسان بالقوه است ریف می شود. از آنجا که انسان حتع و معناروح 

َي ْعل ُمونَ »قرآن آمده است که در  می دهند. در صورتی هُْمَال  َأ ْكث ر  ل ِكنَّ ـ  غریزی و حسی اکثریت، حسی ـ«. /انفال43-و 

در دیدگاه اسالمی، ابزار، روش و حاصل را  در حالی کهاز این رو اکثریت معیار نیست.  دارد.تکثر جنبه  تجربی هستند که

 معرفی می کند. 

واضح و مبرهن است که معنا باید ما را با پدیده با درجه بیشتری نسبت به ظاهر آشنا بکند. اما متاسفانه نتیجه 

های عجیب و غریب شده است. در  به نمایش شکل پدیده ها، منتج ءهنرهای مفهومی علیرغم ادعای نشان دادن ماورا

که براحتی با کالم می توانیم به معرفی بیشتر پدیده بپردازیم. همان گونه که خداوند علیم قرآن را که همان کالم  صورتی

نمی است به منظور نشان دادن معنای طبیعت فرستاده است. هنرهای مفهومی ظاهر را حذف کرده اند و باطن را هم ارائه 

لذا با هر معنایی جز در ظاهر  هاست. در حقیقت نه صورت دارند و نه معنا. تعامل ما با پدیده ها از طریق صورت .کنند

اولین ادراکات ماست. در مقابل هنرهای مفهومی، نقاشی مینیاتور عالوه  ،نمی توان ارتباط برقرار کرد. ادراکات ما از هستی

سیالی نیز دارد. ملکوت هم ماده دارد و هم صورت ولی بسیار و ی ماده، روح ملکوتی بر داشتن ظاهر زیبا و صورت ملکوت

  همان عالم ملکوت است.معنا  همین است.نیز لطیف و معناگرایی 

 اشعار عرفانی سرشار از هنرهای مفهومی است که تفسیر این تجربیات معنوی و عرفانی بسیار مبسوط است. 

 چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم                            ست گرفتاری دومن بخال لبت ا               

 امام خمینی                                                                                                             

 را درک کرده است اما چون از وحی بریده ، نمی تواند معنا را بفهمد. یکی از رسالت و معناگرایی غرب نیاز به معنا

های تاریخی مسلمانان با مکتب زیبایی شناسی اسالمی بسیار غنی، نظریه پردازی معنا برای غرب است. رساله زیباشناسی 

تر است. از مظلومیت اسالم است که با  تر و جامع تر و غنی غزالی از تمام رساله های زیبایی شناسی امروز دنیا کامل

وجود این منابع غنی، به نداشتن فلسفه هنر و زیبایی شناسی متهم می شود. معنویت و معناگرایی را در دو بعد روان و روح 
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در مقابل روح الهی با  مطرح می شود، این معنا روان است. جا که جنبه های غریزی و حیوانی می توان ارزیابی کرد. آن

 .گرددزار عقل و قلب درک می اب

 ین مکاتب موجود از نظر هستی شناسی معنا به دو دسته تقسیم می شوند: از دیدگاه برخی محقق

می ؛ لذا قائل به کشف معنا معتقد هستندیک حقیقت از پیش موجود به عنوان معنا  بهکه  ،نظریات موید معنا (1

ها )اثبات گرایان( که نظریه مصداقی را مبنا قرار می دهند؛ در این دسته قرار دارند و  . پوزیتیویستباشند

که کشف معنا بر اساس کالبد اثر است و مخاطب بر اساس آنچه دیده معنا را تعریف می  بر این باورند

زه نظر و عمل کند. لذا دامنه تعریف معنا بینهایت می شود. شالوده شکنان و کسانی که اعتقاد به پیوند حو

 ها( در این دسته قرار می گیرند.  دارند )پراگماتیسم

معنا از پیش موجود نیست و  در این نظریات .نظریاتی که صرفا قائل به خلق معنا هستند نه کشف معنا (2

مخاطب است که معنا را از خودش بر اساس پیش ذهنیات خود خلق می کند. این دسته رفتارگرایان هستند 

حاصل رفتاری است که اثر در مخاطب ایجاد می  ،یک اثر تاری را مبنا قرار می دهند. معنایِکه نظریه رف

کند. یعنی مخاطب آنچه در ارتباط با اثر از خود نشان می دهد معنای اثر می شود؛ لذا دامنه معنایی بینهایت 

منه تعریف معنا بسته است. لذا دا ثر ارائه می کند.است. در نظریات این دسته معنای اثر قضیه ای است که ا

را مطرح کرد و نظریه کارکردی ویتگنشتاین در حوزه زبان  نظریه مفهومی که اولین بار جان الک آن

 در این دسته قرار می گیرد.  اثر را نتیجه کارکرد آن می داند، شناسی که معنای

 

 مبانی زیبایی شناسی

جذاب است. در  یات او حاکم و تنوع و تغیر برایشدر حال تغییر است و سلیقه بر روح اانسان موجودی نسبی و دائم

عین اینکه خدا انسان را متنوع و متکثر آفریده، اما نفس عقالنی و روحانی او استعداد ادراکی است و به هیچ پدیده ای 

ذا نفس انسان ناقص و وابسته نیست و جوادی آملی عنوان مکتفی را به نفس انسان می دهد، لهلل وابسته نیست. آیت ا

مستقیم متصل به ذات الهی است. انسان در طبیعت به تمام عناصر محیطی متصل است، ولی از نظر روحی به ذات الهی 

 .  «نفخت فیه من روحی»هی متصل می باشد. لذا در قرآن کریم آمده است: ایعنی منبع هستی بخش الیزال و الیتن

ات خداوند ثابت است، انسان از بعد روحی نسبی نیست. از خداست و به خدا برمی گردد؛ لذا جا که ذات و صف از آن

شات ذاتی ثابت به این صفات دارند. ها گرای یگانه است. از آنجا که خداوند با صد صفت تعریف می شود، لذا همه انسان

 است.  و بدون تحویل و تبدیلطرت الهی ثابت علم، قدرت، خالقیت، بدیع آفرینی، مفید آفرینی و ... . این ف صفاتی چون

عد بُی برخاسته از سلیقه غرب بدلیل انسان شناسی ناقص، در حوزه هنر و زیباشناسی دچار شکاکیت شد. غرب 

ها سلیقه های متفاوت دارند،  را معیار زیباشناسی قرار داده است. همه انسانوابسته به تمام عناصر محیطی  وبالفعل جبری 
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 اما مبدا هر دو ه یگانه و به سوی انسان کامل است.یقه یک جهت و غایت دارد. از اوئیم و بسوی او برمی گردیم. قبلاما سل

ا عالم تغییر و تکثر و ها زندگی را پرطراوت و پرنشاط خواهد کرد. از آنجا که دنی نفر باهم متفاوت است و همین تفاوت

ها درنقطه قبله بودند، تکامل مفهومی  تکامل طی می شود. اگر همه انسانبا انتخاب، اراده و آگاهی مسیر  تکامل است،

رند که نسبی و متکثر است؛ ولی ها سلیقه های متعدد دا نداشت. بنابراین واقعیت موجود این است که در این دنیا انسان

یباشناسی خواهد بود که مطلوب همان معیارهای ز موجود به غایتِ وب و غایت نیست. جهت و شیوه حرکت از واقعیتِمطل

 ها اشاره خواهیم کرد.  بدان

 واژه شناسی زیبایی

زیبایی در زبان فارسی از ریشة زیب به معنی زیبنده و برازنده، بجا و متناسب ) عدل ( گرفته شده است. در فرهنگ 

پاکی در شیء وجود  نظم و هماهنگی که همراه عظمت و و آمده است: ستتعریف شده ا و کیفیت زیبا زیبایی حالت معین

 دارد و عقل و تخیل و تمایالت عالی انسان را تحریک می کند و لذت و انبساط پدید می آورد، و آن امری نسبی است.

مورد آن از همه مهمترند.  31واژه هم خانواده در موضوع زیبایی آمده است که  311در زبان غنی عربی بیش از 

توان به حسن اشاره کرد که به معنای خیر و نیکویی است و هر چیز سرورآور و ( از جمله این واژ ها می 1381)جوزی، 

را گویند. واژه جمال زیبایی مفرط ظاهری از بعد لطافت و رحمت الهی و واژه جالل زیبایی مفرط ظاهری از  بهجت آفرین

تعبیر می شود. در فرهنگ  ایی(بعد عظمت و قدرت الهی تعریف می شود.از واژه بهاء به زیبایی باطنی )نور و ملکوت زیب

 و واژه   در تعریف زیبایی به معنای  ویژگی چیزها و مفاهیم و کمال هر چیز Beautyوبستر در زبان انگلیسی دو واژه 

Bue  تبیین می شود. زیبایی در کنار جنبه لذت، جنبه باالتری هم دارد که به حسن،  با تعریف زیبایی شکل و فرم و خوبی

رسانی تعبیر می شود. این جنبه زیبایی لذت را در جهت کمال و هدف زیبا می داند. در مفاهیم فلسفی  نیکی و فایده

 . (12)جدول  زیبایی چیزی است که طبع انسان به آن متمایل باشد و جان انسان آن را بپذیرد

 

 

 

 

پاکی در شیء  نظم و هماهنگی که همراه عظمت وو کیفیت زیباست.  زیبایی حالت

وجود دارد و عقل و تخیل و تمایالت عالی انسان را تحریك می کند و لذت و انبساط پدید 

  می آورد، و آن امری نسبی است.

  فارسی  فرهنگ معین

واژه   311بیش از   جمال حسن زیب بهاء طیب   عربی
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پاکی و 

  ناآلودگی

هوشیاری 

و حیات و اظهار 

  دلربایی

بجا، مناسب 

  و شایسته

نیکی و 

  فایده رسانی

بجا و  ترکیب

 چند چیزمتناسب 

  )جوزی(هم خانواده 

Beauty ،     Beau    )انگلیسی  ربستِفرهنگ وِ )زیبایی شکل و فرم، خوبی  

ویژگی چیزها، آواها، احساسها یا مفاهیم عقالنی، رفتار و مانند آن که با کمال شکل 

یا  ، آدمی را به درجات باالیی خشنود کردهآمیزش هماهنگ عناصر گوناگون بدست آمده و از

  بر می انگیزد.

فرهنگ   طبع به آن متمایل باشد و جان آن را بپذیرد. زیبا نحوه موجودیت موجود که

  فلسفی)صلیبا(

  فلسفی

 ـ واژه شناسی لغت زیبایی در فرهنگ های فارسی، التین، عربی و فلسفی12جدول 

 

 

 

 

 زیباشناسی از دیدگاه اسالم

سان از منظر اسالمی زیبایی برابر است با وجود به نسبت قوت آن )امام خمینی در شرح دعای سحر( که بر طبق ان

 غریزی، مفهومی و شهودی است.  شناسی دارای سه مرتبه حس ـ

 ها و صورت چیزی جز وجود نداریم. هرچه حافظه ما می تواند به آن فکر کند، از رنگ از منظر اسالمیزیبایی حسی: 

ها و هندسه  ها، فرم لذا همه رنگ عناصری که بعدا بوجود خواهند آمد.ها همه وجود است، حتی عناصری که قبال بودند یا 

 ها زیباست. 

تعریف کردند، حداکثر چند واژه و مفهوم برای زیبایی مفهومی: تمام مکاتب زیبایی شناسی که مفهوم زیبایی را 

زیبایی تعریف کردند. اما قرآن تنها کتابی است که زیبایی را با صد صفت تعریف کرده است. یکصد به عنوان عدد کامل 

 است و ظرفیت انسان کامل فقط می تواند یک پدیده زیبا واجد تمامی صفات را درک کند. 
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اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِاَجْمَلِهِ وَکُلُّ جَمالِکَ جَمیلٌ اَللّهُمَّ اِنّی »ه است؛ زیبایی شهودی: در دعای سحر آمد

تمام  از دعا به این معنی است که همه جمالت را که همه مراتب وجود است دیده ام و فراز. این «اَسْئَلُکَ بِجَمالِکَ کُلِّهِ

زیباست و من می خواهم که درک این مراتب شهودی زیبایی بالقوه، بالفعل  تبتمام مرات عالم ملکوت را سیر کرده ام

 شود که ابزار ادراکی آن را نیز عنایت کرده ای. 

 مراتب آن:و  وجود تناظر ادراک

 همه طبیعت تجلی زیبایی ها است               در ساحت حواس و عالم صورت. 

 با صفات ادراک می شود )اسماء الحسنی(.                          عقل              در ساحت 

  با ادراک عالم ملکوت )شهود و معرفت حضوری                در ساحت قلب 

 

 رویکرد پسینی، پیشینی و جامع نگر در زیبایی شناسی

زیبایی( و بر اساس تجربیات : در این رویکرد زیبایی اکتسابی، متکثر و نسبی است )اصالت رویکرد پسینی)ماهیتی(

پسینی  ،زیباشناسیدر ها  غریزی به فعلیت در آمده است و قابل تجربه و آموزش است. دیدگاه پست مدرنیست ـ حسی

 علم روانشناسی تبیین می شود.  است که مبتنی بر سلیقه فردی یا اجتماعی است و با

ی است )اصالت حقیقت( و بصورت استعداد و بالقوه در این رویکرد زیبایی ذاتی و فطر: رویکرد پیشینی)وجودی(

ها هم هست بر مبنای علم  وجود دارد. این زیبایی غیر قابل تحویل و تبدیل است. دیدگاه پیشینی که دیدگاه مدرنیست

 فلسفه تعریف می شود که قائل به اصالت ذاتی برای زیبایی پدیده است. 

حقیقی است و مابه نسبت کمال معرفتی آن را به صورت نسبی درک می زیبایی پدیدارها امری : رویکرد جامع و مانع

نماییم. )وحدت حقیقت و زیبایی( هنر اسالمی از زیبایی پسینی به سوی پیشینی است )از بالفعل به بالقوه( لذا از وضع 

در عین حال . رای حقیقت زیبایی اصالت قائل استموجود به سمت وضع مطلوب جهتگیری فلسفی می کند. این دیدگاه ب

به تربیت زیباشناختی انسان عام بوسیله خبره اعتبار می دهد. علمی که این زیبایی را بررسی می کند، علم الهی است که 

  .)حکمت متعالیه اسالم( ادراکی انسان است مبتنی بر کلیه ابزارهای

 

 رویکرد آفاقی و انفسی در زیبایی شناسی
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زیبایی که در درون انسان با ابزار عقل و قلب شناخته می شود زیبایی انفسی است که به فاعل و هدف زیباشناسی بر 

می گردد و مفاهیم و مبانی شهودی را از درون می گیرد. در مقابل زیبایی که به عالم غیر انسان برمی گردد آفاقی است 

ث انسان شناسی، نفوس گیاهی و حیوانی در حیطه بحث آفاقی است. در که صورت و ماده را دربرمی گیرد. بر مبنای مباح

 عالم انسان وابسته به تمام عناصر محیطی یعنی آفاقی است. 

 

 علل چهارگانه ارسطویی در زیبایی شناسی

 ارسطو زیبایی را به چهار عامل تجزیه کرده است: 

 :انسان می تواند تمام مراتب زیبایی را درک کند.  علت فاعلی 

 :هدف انسان رسیدن به کمال زیبایی شناسی است که کمال معرفتی و سیر و سیرورت  علت غایی

انسان هم همین است. جهت و غایت انسان رسیدن به غایت زیبایی است که غایت کمال نیز همین 

 است. 

 :در عالم طبیعت با آنچه مواجهیم، ماده و صورت است؛ در عالم عقل، مفهوم و علت مادی و صوری 

 صفات است؛ که ارسطو به مفهوم و شهود اشاره نکرده است. 

در دنیای غرب، مفهوم زیبایی از عملکرد، نافع بودن، اقتصادی بودن و ... تفکیک شده است؛ در صورتی که زیبایی 

فایده  اسالمی تمامی صفات کمال را درنظر می گیرد. لذا در غرب زیبایی به سمت زیبایی های تزئینی که بدون عملکرد و

می  و همراه های مختلف ارزیابی است می رویم. زیبایی های تزئینی از سلیقه فطری عامه مردم جدا شده و با سلیقه جریان

 شود. 

 مکاتب زیبایی شناسی معاصر

از مکاتب زیبایی شناسی دیدگاه ساختارشکنان و فرانوگرایان به طور مفصل معرفی و با مبانی زیبایی شناسی اسالمی 

 بی می شود. ارزیا

آیزنمن از حالت جدید زیبایی در ارتباط باعالی به نام حالت عجیب و ، زیباشناسی حسی )دیدگاه ساختارشکنان(در 

برای ایجاد عدم قطعیت جابجا شده است. حرکت از «  روند طراحی»به « معمار»غریب نام می برد. در این دیدگاه نقش 

تال امکان طراحی الکترونیک را در اختیار همه می گذارد که از این امکان مکانیک به الکترونیک در معماری عصر دیجی

 در این دیدگاه استفاده شده است.          

م هنر مجسمه سازی، نقاشی و فرمالیس جداشدن از معماری موجود و پناه بردن به آثار معماری ساختارشکنان

تاریخ هم خود چیز مداومی  .  مقابله با تاریخ  کهپیشنهادرا سینمایی، کمینه گرایی کارکردی و بیشینه گرایی شکلی 

 از اصول اساسی این نگرش است. نیست و دائماً ساختار خود را تغییر داده است
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وحشت به مثابه نوعی شادی از نتایج  معماری عجیب در ظاهر، عظیم در کالبد، با مقیاس بزرگ و وحشتناک، 

لذا  دید وحشتناک است متعالی نیز هست. برک هر آنچه با توجه به میدانساختارشکنی است. چرا که بنا به فلسفه 

شادی های متعالی را شکل می  کهاندازه های نفس گیر و مقاومت ناپذیر  الی یعنی ساختمانی با ابعاد بزرگ،ساختمان متع

نقش معمار را به عنوان فردی ساختارشکنان زیبایی را در مجازی سازی، نامعقولی و بی ثباتی می دانند و در حقیقت  .دهند

های  مجازی سازی، بی ثباتی و فولدینگ از نگرش می شناسند. سه دیدگاه اصلیِ ،که عدم قطعیت ایجاد می کند

وب می شوند. ساختارشکنان در نظر به صهای زشت گرایی نیز عمدتا به ساختارشکنان من ساختارشکنان است. دیدگاه

  هیچ نوع اصول ثابت اعتقاد ندارند.

یعنی مشیت الهی برایشان قضا و قدر  .در نگاه پسینی و بالفعل در دیدگاه اسالمی، همه پدیده ها قضا و قدری دارند

ایجاد کرده است. بر همه پدیده ها از عالم ماده گرفته تا نفوس عقالنی و نفوس الهی  اصولی حاکم است و استعدادی 

، عالم گیاهی و حیوانی قوانین حاکم بر عالم ماده به صورت جبری اتفاق برایشان در نظر گرفته شده است. برای عالم ماده

می افتد. اما در حوزه دستاوردهای انسانی از جمله معماری و شهرسازی در اختیار انسان است. اصول قطعی و غیر قابل 

ست که پایبند به این تبدیل و تحویل بر وجود و حیثیت انسان، حرکت و سیر و سلوک انسان حاکم است و انسان آزاد ا

مابین تعهد و ول است و در حیطه زیبا یا زشت. هنرمند متعهد و مسئ اصول باشد یا نباشد، کارعالمانه بکند یا غیر عالمانه،

 . لیت آزاد است که کار صواب و ناصواب انجام دهدومسئ

ص کامل شوند. بر طبق دیدگاه باید اصالح و تکمیل شده و دیدگاههای ناق خطادر مبانی و اصول نظری دیدگاههای 

اسالمی، مکاتب بشری نمی توانند جامع و مانع تعریف کنند و فقط اسالم کامل است و تعاریف جامع و مانع را ارائه می 

 دهد. لذا کلمات بشری باید توسط وحی اصالح و تکمیل شوند. 

ها ن میلیو به عبارتی می توان .هستند مفاهیم و اصول ثابت ،ها ها و مصداق ها، سبک در کالبدها، شکل ها و صورت

نه اینکه ساختار را  استاز جنبه های مثبت آثار قبلی  وظیفه معمار الهامساختار جدید با این اصول ثابت ایجاد کرد. 

برد. لذا باید وضع موجود وضعیت شناسی شده، جنبه های منفی حذف و جنبه های مثبت حفظ شوند. با بو از بین  هشکست

 . نمودشکل جدید از مفاهیم ایجاد  بی نهایتالهام از تجربیات گذشته درعین خالقیت و نوآوری، می توان 

باید  دارد و فطری است، ی است که واقعیتها که همان اصول و مفاهیم ها حالت برزخی دارند. منشا سبک روش

ایش زیبایی شناسی انسان حفظ شود. انسان به صفات خداوند گرایش دارد که این صفات باید مبنای سبک ما باشد. گر

را به درستی تبیین و شناسایی کرده و اگر مکتب یا نظریه ای صفات را محدود یا غلط تعبیر کرده  ما باید آن ثابت است.

که  تیو مانعی یتناسی همان طور که گفته شد، اصالح و تکمیل مطرح است که برمبنای جامع. در سبک شنمائیماصالح 

یند کل و صورت داشته باشد. لذا در فرآش میلیون هامی تواند  غایت این مسیر .باید صورت گیرد دستور دادهاسالم 

 نیازی به ساختارشکنی نیست.  ،خالقیت

د. ظاهر در ارتباط با انسان و به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و ساختارشکنان، فرمالیستی و صورت گرا هستن

معنوی تبیین می شود. ظاهر به منزله ابزار است و وقتی هدف شود تبدیل به بت سازی و ظاهرپرستی و فرمالیست می 

 . گردد
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که این  در حالی زیبایی مستقل از مفید بودن است. کانت زیبایی را از مفید و کارا بودن جدا می کند. بنا به نظر کانت

دو در عالم تجزیه جدا پذیرند نه در عالم حقیقت. انسان چیزی را بیشتر دوست دارد که هم زیبا باشد، هم مفید و هم 

کارا. در تجزیه به سمت انتزاع حرکت می کنیم. از آنجا که ذات انسان تجزیه پذیر نیست، صفات زیباشناسی را از 

بودن  داوند انتزاع می کنیم. حقیقت این است که ما از اوییم و بسوی او برمی گیردیم. ذات انسان با بدیع بودن و مفیدخ

است. به نسبت قوت آن وجود زیبایی  . باتوجه به تعریف زیبایی اسالمی،نیستمطرح تناقضی ندارد و جدایی در این بین 

چون زیبایی را از مفید  ،اتر است. زیباشناسی دنیای امروز انتزاعی استهرچه صفات کمال بیشتری در اثر باشد، زیبپس 

له ای که به هیچ کجا ختم نمی بودن جدا کرده است. در حقیقت فرمالیسم نتیجه جداکردن زیبایی از مفید بودن است. پ

  شود.

 زیبایی شناسی مفهومی )دیدگاه فرانوگرایان(

تعریف می کند. در پیچیدگی به خالقیت و غیرقابل پیش بینی بودن می جنکز زیبایی را پیچیدگی، لذت و خلسه 

را پیچیده می داند که دائما تغییر کند و غیر قابل پیش بینی باشد. جنکز ازخوشایند بودن معماری  ایپردازد. او معماری

از تجربه روزانه خارج می چرا که فرد را از محیط اطراف جدا کرده و  .برای ذهن و حواس انسان به خلسه تعبیر می کند

لذت و زیبایی برای خود زیبایی است و برای  ،کند و بدون کارکرد دینی او را متاثر از الهام می داند. از نظر او هدف زیبایی

یعنی معماری که کارکردهای دیگر معماری را از آن گرفته و  ایی نباید در خدمت هدف دیگری بود.لذت بردن از زیب

     دارد تا آن را تنها از منظر زیبایی شناسانه حسی درک نماید.بیننده را وامی 

 جنکز)خلسه، لذت، پیچیدگی( چارلز غریزی -زیبایی شناسی حسی

 در مقابل دیدگاه مکانیکی کالسیک، معماری جهان نو، همانند خود این جهان که علوم » :پیچیدگی

قابل پیش خودتنظیم، خودتغییر، غیرخالق، پیچیدگی، تصویر دیگری از آن نشان داده اند؛ جهانی 

 «بینی و در حال شدن است.

 امروزه . فراتر از تجربه روزانه الهام می گیرندبی شک انواع معماری خلسه آور از حالتی »  :خلسه

با این همه خواست دست یابی به نوعی  .ینی استآئمعماری خلسه آور فاقد کارکرد ضمنی دینی و 

ارج سازد به جای خود باقی است. .... فرهنگ جانشین دین نیست معماری که شخص را از خود خ

به همان سرزندگی همیشه  ... اما معماری خلسه آور به علت خوشایند بودنش برای ذهن و حواس

 .«است

 چارلز جنکز بحث زیبایی برای زیبایی را مطرح نموده و از شکل  :خودبنیاد و بی آرمان یا اصالت لذت

« معماری لذت»میالدی سخن می گوید که ان را تحت عنوان  91دهه  گیری نوعی معماری در

 شناسایی می نماید.

ها را تشدید می کند و سعی دارد وارد مفاهیم شود.  و آن کز زیبایی های حسی غریزی را مطرحبه طور کلی جن

پیچیدگی زیبایی حسی است و آن چیزی است که فهمیده و درک نمی شود. اما در منظر اسالمی بجای واژه ابهام و 
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ر عقالنی است و از مرتبه حواس که بدنبال مفاهیم و زیبایی های بکپیچیدگی از واژه عمیق و مبین استفاده شده است 

که زیبایی های عقالنی از سکوت  زیبایی های طبیعت است که حس را درگیر می کند، در حالی ،ر می رود. آثار جنکزباالت

تفکر مقدمه ادراک عقل می باشد. زیبایی حسی، زیبایی سیری در آفاق است و  .شروع می شود و سکون مقدمه تفکر است

ت. چرا که زیبایی طبیعت، زیبایی طبیعت است نه انسان. زیبایی تا این زیبایی متوقف نشود، زیبایی عقالنی نخواهیم داش

 زیبایی طبیعت است و زیبایی های عقلی نیست.  ،متنوع بودنو ادراک عقالنی اوست. مواج بودن و انسان به عقل 

جهل مرکب است و همان زیبایی های حسی را تشدید می در که  فرانوگرایی ادعای مفهوم گرایی می کند، در حالی

که در دیدگاه  کند. آثار فرانوگرایی با سیال بودن و مواج بودن هر چه بیشتر زیبایی طبیعت را به رخ می کشد. در حالی

می مرکز و نظم سکون آفرین به سمت مرکز گرایی می رود و محور، باغ اندیشه هاست. لذا معماری  ،اسالمی سکوت

 . شوند

. انسان برای به کمال رسیدن هم نیازهای مادی و است ان برای کمالدر دیدگاه اسالمی همه چیز برای انسان و انس

توجه  ها تدر دیدگاه اسالمی به همه این ساح)مفهومی و شهودی( که زیبایی سی غریزی دارد، هم نیازهای معنوی ح

دیل شده لذا معماری به بت تب اما در دیدگاه غرب زیباشناسی و معماری مستقل از انسان بحث شده است، کرده است.

ها پدیده های بیرونی را مستقل از ارتباط با انسان و تاملی که با انسان برقرار می کند، بطور مطلق بررسی  . فرمالیستاست

 بت سازی و ظاهرپرستی می شود.  نوعی می کنند. لذا این معماری

مانند مکاتب ناسیونالیسم  ،دهای زیبایی شناسی که در رابطه با انسان و پاسخگویی به نیازهای انسان باشن دیدگاه

قابل قبول اما ناقصند. چرا که فقط جنبه های مادی نیاز انسان را درنظر می گیرند و به جنبه های غیر مادی و مفهومی 

 انسان بی توجهند. 

به زیبایی قابل درک توسط حواس یعنی ایجاد منظر  از یک طرفدر معماری اسالمی به عنوان مثال در باغ ایرانی،   

آرامش روحی حاصل از این  از طرفی دیگر بهزیبا، بوی خوش، لمس لطافت آب و گیاه، صدای پرندگان و صدای آب و 

می انجامد.  ءشرایط و تجربه سکوت توجه شده است. در عین حال درک هندسه و نظام حاکم بر باغ به رضایت عقل جز

جا که قائل به محور و  برای سیر در انفس است و از آنمساعد بستری  ،معماری اسالمی، درونگرا و در نتیجهدر حقیقت 

. سکون نیز مقدمه و وسیله مناسبی برای تفکر به شمار می رود. در مرتبه آخر، درک می باشدسکون آفرین  ،مرکز است

  زیبایی با زنده کردن یاد بهشت و شهود بهشت صورت می گیرد. 
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 ؛ چهارمفصل 
 فلسفه هنر                      

 

 

 ی هنرفلسفه

حقیقت چیست؟، زیبایی چیست؟، انسان فطرتا چه چیز را دوست دارد؟ و همچنین  در فصول گذشته به سواالتی نظیر

ی ما از اصول و معیارهای ارزیابی آثار هنری پاسخ جامع داده شد. زیبایی همان حقیقت و به تعبیری وجود است. همه 

 (.عوناناَهللَوَاناَاليهَراجهستیم و به سوی او باز می گردیم ) -مرکز ثقل هستی -منشأ وجود

گرایش ذاتی، ارادت و سیر انسان ها و جهان هستی به سوی حقیقت مطلق و واجب الوجود بیان گردید. از این اصول و 

الَيُمِکُنَ»سیر و کشش نیز گریزی نیست. این نظام و ساختار بسته در فرازی از دعای کمیل به آن اشاره شده است؛  و 

تِک  «.الفراُرَِمنَُحکوم 

مکتب زیبایی شناسی اسالم، جامع ترین و مانع ترین مکتب زیبایی شناسی در سطح و عمق است. این مکتب در 

ی عمل، نظر و حتی آثار هنری بهترین توصیه ها و ضوابط را پیش رو می نهد. سایر مکاتب زیبایی شناسی هر کدام به حوزه

تب از صورت ها و مواد صحبت به میان می آورند )هندسه، اند. این مکابخشی از معیارهای زیبایی شناسی توجه کرده

 رنگ، ماده و فراکتال و غیره که از ویژگی های صورت هستند(. 
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در حالی که اسالم وقتی زیبایی را به معنای وجود قلمداد می کند، همه ی صورت ها در آن حضور می یابند و زمانی 

 سلسله مراتب زیبایی اشاره دارد. که از نسبت قوت وجودی صحبت به میان می آورد به 

تعریفی که اسالم از انسان دارد او را در ساحت های گوناگون وجودی تبیین می نماید. این ساحت های وجودی 

ی انسان شناسی اسالم گیرد )عالم مُلک، ملکوت، عالم معقول و عالم ذات الهی(. در حوزهی عوالم هستی را در بر میهمه

ز ابعاد وجودی، ابزار گوناگون برای درک این آن تعریف می نماید که تمامی این ابزار ادراکی و متناظر با هر یک ا

مدرکات ادراک شده توسط انسان مظهر حق است. برای ادراک عالم مُلک، ابزار حواس، برای ادراک عالم معقول و 

 ظر دارد. مفاهیم )صفات( ابزار عقل و برای ادراک عالم ذات الهی، ابزار قلب را در ن

دین مبین اسالم عالوه بر آنچه از مبانی و حکمت نظری بیان شد دارای سیره عملی )حکمت عملی یا ایدئولوژی( است 

توان معیاری برای زیبایی و هنر عرضه نمود. بر این اساس اسالم نظر و عمل را و معتقد است بدون حکمت عملی نمی

رکت جوهری انسان تلقی می کند. در موضوع زیبایی نیز چنین است. درک توامان با یکدیگر و دو بال برای پرواز و ح

زیبایی باید از درون حاصل شود. به عبارتی خود انسان باید زیبا شود تا قادر به خلق و آفرینش زیبایی گردد. در به 

ین قضیه صادق است. یعنی ها را به کاربست. در مورد مفاهیم نیز همها را شناخت تا توانست آنکارگیری رنگ ها باید آن

ابتدا باید زیبا شویم تا بتوانیم زیبایی بیافرینیم. تا انسان باطنش حی )زنده( نباشد نمی تواند کار زنده و حی بیافریند. 

آفرینش فضای سالمت و امن در صورتی حاصل خواهد د که هنرمند خود از سالمت روح و امنیت برخوردار باشد. کسی 

ضی نیست، چطور می تواند در اثرش رضایت ایجاد کند. این مسئله به نوعی موید این مطلب است که که از کردار خود را

 فاعل از فعل خودش مجزا نیست و اثر فاعل سبب خلق فعل می گردد. 

ی هنر آفرینی به چگونگی تجلی زیبایی ی هنر نیز، به تجلی زیبایی شناسی اشاره دارد. به عبارتی دیگر فلسفهفلسفه

 اثر هنری می پردازد و چگونگی حلول معنا )حکمت نظری( را در اثر و پدیده )حکمت عملی( بسط و تشریح می نماید.در 

در مباحث زیبایی شناسی اسالم، پسینی و پیشینی بررسی کردن زیبایی یک مغالطه بزرگ است. در مباحثی چون 

رد و در مورد نفوس انسان نیز به همین ترتیب. یعنی اسالم ی ابزار ادراکی را قبول داابزارهای شناخت گفته شد اسالم همه

توان دیدگاه اسالم در مورد هنر را ی هنر نیز نمیی فلسفهدر حوزه ی وجوه نفسانی و روحانی انسان قائل است.به همه

س نظری، چنین ی عمل است. در مباحث زیبایی شناسی به دلیل جنپسینی یا پیشینی قلمداد نمود. چون حوزه مد نظر حوزه

 توان قائل شد. دیدگاه اسالم پیشینی و پسینی است.تفکیکی می

ای دارد که با آن دیدگاه پیشینی درمورد زیبایی شناسی در اسالم بدین معنی است که انسان یک استعداد بالقوه

تصوری از زیبایی اعطا می کند. دیدگاه پسینی در ارتباط با زیبایی شناسی اسالمی انسان را با  یک قابلیت های بالفعل در 

در مورد هنر، قطعیتی وجود ندارد. چون عالم تکثر  سی و عقلی اوست.درک زیبایی معرفی می نماید که شامل تجربیات ح

هایش دچار نقصان و توان یک اثر هنری را صددرصد زشت یا زیبا دانست. گرچه شاید در یکی از مؤلفهاست. مثالً نمی

از دیدگاه اسالمی، نه مد ایراد باشد. از دیدگاه اسالمی، اصول هنری، فرا زمانی و فرا مکانی است. معیار ارزش گذاری هنر 

شناسد. از طرفی هنر مقبول عام یا مورد نظر افراد خاص را و سلیقه های رایج روز است، نه هنرمند را به عنوان نخبه می

دهد. مالک اصول و حقیقت است و هر آنچه اثر هنری با آن نسبت بیشتر داشته باشد مقبول تر پنداشته می مالک قرار نمی

 شود.
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 در غرب بحران هنر

ی سرمایه داری با شعار خالقیت بیشتر قابل مشاهده است، گرچه انسان خالقیت را دوست دارد بحران هنر در جامعه

شود. ی رنسانس به جای آنکه اصول تکرار شود، الگوها تکرار میبودن است. در دوره "خالق"، اولین صفت«اهلل»و بعد از 

 است. « صورت»به « صورت»داریم. در واقع نمادگرایی از « تجسد»، «تجلی»در نمادگراییِ مسیحیت به جای 

شکل صلیب به عناون شکلی است که در نما و پالن الگوهای کلیساها دیده می شود شاهدی براین مدعاست. در 

ی مدنظر است، در واقع هنر تجلی معنا در صورت است. در اسالم، خانه« معنا»به « صورت»نمادگرایی اسالمی سیر از 

کعبه محلِ تولد انسان کامل، نماد است. در مسیحیت، صلیب به عنوان ابزاری که انسان کامل با آن کشته شده، نماد 

کند و به عنوان یک سلول کالبدی در تمامی در اسالم، کعبه یک نماد است. کعبه مفهوم عبادت را القا می گردیده است.

ونگرای خود انسان را به عبادت و بندگی سوق می دهد. به عبارتی بستر شود. کعبه با فرم درهای مساجد تکرار میشبستان

حرکت از عالم حس به عالم قلب و روح و یا حرکت از آفاق به انفس را فراهم می آورد. سیر در آفاق مشترک بین انسان 

ورت فرم وحدت گرا و برد. مفهوم وحدت، در کالبد باید به صو حیوان است و سیر در انفس انسان را به عالم وحدت می

 درون گرا دیده شود. سکون حسی در درون و وحدت از بیرون در فضای عبادت باید احساس شود.

ی فضای در مسیحیت شکل صلیب به عنوان نماد فرم کلیسا را می سازد، این نماد شکلی نیز برای انسانِ ادراک کننده

شوند و قدیسین از باالی صلیب عوام از پایین صلیب وارد میکلیسا قابل ادراک نیست. در فضا و معماری کلیسا، مردم 

 ها و قدیسین فاصله زیادی افتاده است. کلیساها در واقع مظهر تجسد هستند نه تجلی. شوند. بین انسانوارد می

مردم ای در واقع مفاهیم هم در مسیحیت، مفاهیم درستی نیست. وقتی فطرت انسان در دین در نظر گرفته نشود عده

ها باعث بوجود آمدن رنسانس در اروپا راهب و عده ای عامه می شوند. این به دور از تعالیم الهی است و همین نارضایتی

 گردید.

های گوناگون ساخته مفاهیم باید حقیقی باشند نه اعتباری. اصول در معماری اسالمی یکی است ولی مساجد با فرم

اند. در های منحصر به فرد طراحی شدههم دیگر شبیه نیستند و هر کدام با ویژگیای که هیچ کدام به شوند به گونهمی

شوند و زیبایی شناسی مسیحی یک زیبایی شناسی حسی است که به معماری مسیحیت، تنها دو الگو داریم که تکرار می

های ه اصول مشخص، فرمای می یابند، به جای آن کها اهمیت ویژهفرم اصالت داده است. در معماری مسیحیت، فرم

 متنوع تولید کند. 

ها توجه شده است که مورد قبول است. اما در بخشی که به در دوران مدرنیسم بخشی به اصول کالبدی و سرانه

ها با هنرهای معاصر توجه شده، قابل تأمل است. ممکن است سبک اثر نقاشی، امپرسیونیستی یا سوررئال باشد و مشابهت

ی کامالً حسی را ثبت کرده باشد و مانعی هم نیست. اما اگر چنین اتفاقی در معماری بیفتد چون لحظه هنرمند تنها یک

معماری متعلق یک زمان و لحظه نیست و سال ها می بایست مورد بهره برداری قرار گیرد و بهره برداران از پیر و جوان و 

یشیده باشد. اما اگر معمار، تابع موسیقیدان، نقاش و ها معماری و معمار اندی آنکودک هستند ضروریست برای همه

 سینماگر باشد مشکل پیش خواهد آمد. چون ماهیت این هنرها با هم تفاوت است. 

گویند حقیقت متجلی جریان های بحران معاصر در زیبایی شناسی دچار اشکال هستند مثل هایدگر و هگل که می

ها شناخته نشود نمی توان وارد فلسفه شد. ها نرسد و علت و غایت پدیدهدیدهشود. تا علمِ پدیده شناسی، به خالق پنمی
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شود. هاست باید شناخته شود. زیبایی شناسی با تحصیل علم حاصل نمیدر نهایت نیز عرفان، که دستیابی به باطن پدیده

 ی صیرورت وجودی است. باید شنید و مفاهیم را ادراک نمود.تجربه

هنر است. هنر به معنای تجلی معنا در صورت است. اگر هنر به معنای تجلی معنا در صورت  امر مقدس تعریفی از

ای اثر هنری است. قرآن ایمان و عمل صالح را با همدیگر مطرح می کند. در مورد ایمان تعریف باشد، پس هر پدیده

ت. ولی در مورد عمل، صفت صالح را آورد. به این معنی است که ایمان موضوع مشخص و تعریف شده ای اسای نمیاضافه

 تواند مورد قضاوت قرار بگیرد.ی عمل در بیاید میآورد. اصوال فهم انسان وقتی به مرحلهمی

کار شایسته ـ عمل صالح ـ تعریفی از هنر در قرآن است. از این رو هم به فرآیند و هم به مبنای آن اشاره دارد. 

 ی ایمان آمده است. سی است که در کلمهشایستگی معیاری دارد و آن زیبایی شنا

دهد. در ای را در ذهنش شکل میشود. هنرمند یک ایدهی کلی هنر ممدوح و هنر مذموم تقسیم میهنر به دو دسته

ای را کند. سپس شیوهکند و سپس در قالب ایده بیان میکشد، انتخاب میهای ذهنیش بیرون میواقع، چیزی را از اندوخته

ی هنرمند ممکن است نفسانی یا رحمانی باشد. در واقع یا خیالش متصل )به عالم کند. ایدهن آن ایده انتخاب میبرای بیا

 (.8 حیوانیت( است یا خیالش منفصل )منفصل از عالم طبیعت(. نمودار ذیل فرآیند خلق اثر هنری را نشان می دهد )نمودار

 

 

 

 

 تعریف هنر از دیدگاه اسالمی

اْْل ْرِضَ»ی ی آیهبر پایه َو  اِت او  م  َالسَّ َفِي ا َم  َل هُ بُِّح اءَاْلُحْسن ىَيُس  َاْْل ْسم  َل هُ ُر وِّ َاْلُمص  َاْلب اِرُئ الُِق َاْلخ  ُ ََّللاَّ َاْلع ِزيُزَُهو  ُهو  و 

ِكيمَُ ی اول چگونگی تبدیل ایده به پدیده در نظام آفرینش توسط خداوند متعال مشخص می شود. در مرتبه« /حشر42-اْلح 

بیان شده است. این بدین معنی است که در آن ساحت فقط اوست و تعریف بیشتری در آن مرتبه از « هو»خداوند با لفظ

به عنوان اسم جامع « اهلل»ی دوم با ظرفیت ذهنی انسان ها درک می گردد و کلمه ذاتِ خداوندی میسر نیست. در مرتبه

بودن آمده است. « خالق»ی سوم مهم ترین صفت خداوند یعنی صفات، سقف و انتهای ذهن انسان کامل است. در مرتبه

ی به معنای نو آفرین و پدیدآور است که در مرتبه« بارء»ی خالق بودن خداوند به معنای تجلی صفات اوست. کلمه

لکوتی ی طولی به معنای آفرینش عوالم معرضی به معنای خلقت همه چیز از طبیعت، حیوان، گیاه و ... است و در مرتبه

 آورد. ها را در عالم خارج پدید میاست به معنای آنکه صورت« مصور»)هفت شهر عشق( است. خداوند

 ـ فرآیند و مراحل خلق پدیده هنری از ایده از منظرگاه اسالمی8نمودار 
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ها تعریف می پدیدارها در جهت تکامل انسانهنر از دیدگاه اسالمی، تجلّی عادالنه و حکیمانه صفات حسن الهی در 

شود. تجلی عادالنه به این معناست که هر چیز سر جای خودش است. حکیمانه به این معنا که همه چیز آگاهانه است و 

 دهد.خیر و شر را تشخیص می

 از دیدگاه اسالمی هنر مذموم با آیه ذیل قابل تعریف است:

ْيت نِي» آَأ ْغو  َبِم  بِّ َر  ِعينَ َق ال  ْلُْغِوي نَّهُْمَأ ْجم  َل ُهْمَفِيَاْل ْرِضَو  يِّن نَّ پروردگارا به آنچه مرا اغوا کردی، تزیین « ْلُز 

 کنم.ی آن ها را گمراه میکنم برای آن ها آنچه را زمینی است و همهمی

دارد ولی حرفش را  گوید پروردگارا، پس شیطان سکوالر است و کافر نیست. خداوند را قبولدر این آیه شیطان می

دهد. متأسفانه بسیاری از مدیرانمان همین گونه هستند. تخصص دارند ولی تعهد ندارند. البته در حال حاضر گوش نمی

دهد. از سر غرور و چون احاطه به وجوه درونی اغلب نه تعهد دارند و نه تخصص. شیطان گمراهی خود را به خدا نسبت می

ی حیوانی انسان، خاک است و پست است ولی من از آتشم. فرشتگان هم همین طور، چون جنبه گوید او ازانسان ندارد، می

خواهی در زمین جنگ و خونریزی برپا کنی؟خداوند گویند خداوندا چرا میبینند میچون خونریزی و کشتار را می

 .دانید )به بعد روحانی انسان آگاهی ندارید(گوید من چیزی می دانم که شما نمیمی

گیرند، شیطانی هستند. گیرند و تنها بعد جسمانی او را در نظر میتمامی مکاتب که بُعد روحانی انسان را در نظر نمی

کنم. یعنی زیبایی های حسی گوید آنچه را در زمین است تزئین میچه مکتبشان هنری باشد، چه اقتصادی و ... شیطان می
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شود، وگر نه های معنوی و روحی او فراهم میی تکاملی انسان در زیباییزمینه گیرم.و غریزی را برای فریب او به کار می

های مادی انسان جزئی از طبیعت است و برتری خاصی ندارد. مکاتب هنر شیطانی، اصالت را به در سطح زیبایی

ند. باید توجه داشت دهد. در حال حاضر بسیاری از محصوالت هنری، بر این بعد تکیه دارهای حسی و غریزی میزیبایی

ها را اغوا ی آنگوید همهها در داشتن بعد حسی و غریزی مشترک هستند، به همین خاطر شیطان میی انسانکه همه

 اند.اند و به عالم معنا نزدیک شدهها که خالص شدهکنم جز آنمی

انسان از صورت به معنا و از ظاهر بنابراین جهت گیری هنر ممدوح به سمت بسترسازی برای کمال و عروج انسان است. 

 به باطن صیرورت می کند. در طرف مقابل جهت گیری هنر مذموم به سمت هبوط انسان است.

ای که ضد زلزله ساخته نشود در اثر زلزله خراب های کمی، جبری است. به عنوان مثال خانهاثر هنری از جنبه

عنی انسان درون محیط است و از آن جدا نیست. فضا در هر حال شود. درمسائل تکاملی محیط، عاملِ جبری نیست. یمی

های ظاهری داشته باشد، کامل نیست. اما اگر در آن معنویتی وجود داشته باشد، فضای واجد معنا است. اگر تنها زیبایی

ا منفی بپذیرد. از ی انسان دخیل است که می تواند تأثیر مثبت یی تأثیر معنوی، آگاهی و ارادههگردد. در حوزذکر می

کند معنا می یابد. یعنی محتوای مکان به درکی که انسان از آن می« شرف المکان بالمکین»آنجاست که حدیث شریف 

 وابسته و به نسبت تعاملی که با آن دارد متغیر است. بسته به میزان آگاهی انسان، برداشت او از محیط دگرگون می شود.

ی هنر و هنرمند )ایده با پدیده( شود. به طور کلی سه نوع رابطهاین زمینه دیده می های بسیاری درامروزه مغالطه

 وجود دارد:

 

 های سنتی:( تقلید از مدلتجسد )سنت گرایی -2

کنند و قابل تکرار هستند. بدین اعتبار های مشخصی تجسد پیدا میها در ماده صورتبرخی معتقدند ایده 

برخی سنت گرایان در مورد معماری اسالمی)طاق، گنبد و ...( این  کنند. مثل دیدگاهالگوهای گذشته را تقلید می

 دیدگاه مخالف خالقیت و نو آوری است.

 ها(:تارشکنخنثی بودن اثر هنری )ساخ -1

کنند دانند و از بعد جسمانی انسان را بررسی میها را متکثر میدانند. چون انساناین گروه اثر هنری را خنثی می 

ها از این بُعد متکثر هستند. هیچ انسانی بدین ترتیب جغرافیای یکسان با انسان ی انسانو این صحیح است چون همه

کند و بعد از آن گوید هنرمند اثر هنری را از ذهن خویش خلق میک مدرن میدیگر ندارد پس متکثر است. هرمنوتی

افتد و او دیگر هیچ نقش و تأثیری بر روی اثرش ندارد. اثر خنثی است و مخاطب با اثر مواجه مرگ مؤلف اتفاق می

باشد و صحیح نمیکند. داوری در چنین شرایطی شود. بدین ترتیب مخاطب بر اثر ذهنیات خود آن را خوانش میمی

 شود. تکثرگرایی به معنای آن که هر انسانی خوانش خود را از اثر هنری به عنوان متن دارد، ناشی می

در این عالم )طبیعت(، انسان وابسته به دنیا و امکانات مادی و عناصر محیطی است ولی در عالم معنا، متعلق به 

فایت دارد(. در دیدگاه اسالمی، ایده ها به عالم مفاهیم تعلق دارند ذات الهی. روح انسان مکتفی است )از عالم دنیا ک
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و همانطور که گفته شد ما به مراتب وجود قائل هستیم. در این مسیر نیز، خیال به عنوان عالم واسط عالم ماده و عالم 

 ایده ها بر دو نوع است: 

 )خیال متصل به عالم طبیعت و حس است( خیال متصل (1

ل به عالم معنا است و الهام ربوبی(. باید توجه داشت عالم خیال هم )متص خیال منفصل (2

ماده دارد، هم صورت. تنها عالم عقل است که ذهنی است. الهام فرمی به معماران، الهام 

 به شعرا و ... از این جمله است.

 

 ی اثر هنری و هنرمند از دیدگاه اسالمی بر این نوع است(تجلّی )رابطه -9

دهد منظوری از هنرمند در آن نهفته است که این ی با پدیده دارد. هر عملی که هنرمند انجام میاایده یک رابطه

مقصود از اثر هنری او باز شناخته می شود. در دیدگاه هرمنوتیک مدرن چون مخاطب محور است، گفته می شود 

شناسی هم ارزِ آن مطابقت دارد. در  کند و این با انسان شناسی و هستیانسان خاطرات و ذهنیات خود را بازخوانی می

ی مخاطب با اثر هنری متفاوت است. در این دیدگاه داند. در دیدگاه اسالمی رابطهاین مکاتب انسان ها را انواع می

توانیم با هم تعامل انسان یک نوع است و ما چون فطرت یکسان داریم )پس یک نوع داریم( درک متقابل داریم و می

 ار هنری را نیز قبول داریم چون داوری انسان ها به عموان یک نوع با فطرت ثابت پذیرفته ایم.کنیم. داوری آث

های مختلف از از دیدگاه اسالمی هرمنوتیک متن محور است نه مخاطب محور. اسالم با تکثرگرایی در قرائت

سبی هستند. اگر هنرمند در یک متن و تقسیر به رأی )تفسیر مخاطب محور( مخالف است. مخاطب و هنرمند هر دو ن

سطح باالتری از معرفت نسبت به هنرمند باشد، توانایی نقد دارد. اگر پایین تر باشد امکان درک کامل برایش فراهم 

 نیست. 

ی کریستیان نوربرگ ـ شولتز و آموس راپاپورت به یک نخ تسبیح در وحدت فهم قائل هستند بدین معنا که همه

دانند، نه روح و فطرت چون اساسا راهی به سوی را ناشی از طبیعت می تی می باشند، اما آنها دارای اشتراکاانسان

 عالم امر ندارند.

 آیا انسان هنرمند آزاد است؟

فرمایند: الجبر و التفویض بل امر بین االمرین، آزادی هنرمند نیز امری است بر اساس حدیثی از امام صادق)ع( که می

 واقع شده است.که در میان دو جبر 

انسان جیر اولیه دارد. بدین معنا که موظف به کسب معرفت است. ضروریست خود، مخاطب و دنیا را بشناسد. یعنی 

در جبر معرفت است )العلم امام العمل(. یک معمار باید تمامی دانش های مرتبط با معماری را کسب کند تا بتواند وارد 

هد به کسب دانش مربوطه می باشند. سپس در خلق اثر هنری آزاد است. در ی هنرمندان موظف و متععمل شود. همه

 وحله سوم نیز )جبر ثانویه(، متعهد و مسئول اثر هنری خود می باشد. 
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 هنر از دیدگاه هگل

هنر از دیدگاه هگل به صورت تاریخی بررسی شده است. در واقع وی سه دوره سمبولیک، کالسیک و معاصر را برای 

 ی هنر اروپا قائل است.سیر تاریخ

 آورد.ای از ذهن به ظهور میدر عصر سمبولیک، هنر را هنرمند به صورت آیه (1

در عصر کالسیک، هنر به قول افالطون دومرتبه از حقیقت دور شده و از ارزش آن   (2

 کاسته شده است. 

در عصر حاضر، هنرمند رومانتیک شده و هنر به وهم تنزل یافته است. هنرمند  (3

و جدول  6 ای نکرده است و سیر از ظاهر به باطنی صورت نمی گیرد )تصویرمکاشفه

13.) 

آیند. او تاریخ هنر را ی هنر دیدگاه اجتماعی دارد. وی معتقد است هنرها ذیل فرهنگ ها بوجود میلیجتی در فلسفه 

بیند. به زعم او هر گاه فرهنگ ها مانند هگل خطی نمی پندارد، بلکه با دیدگاه سینوسی )همراه را فراز و فرود( می

 آن رشد و نمو دارند. های خاصی را دارا هستند هنرهایی به تبع ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اوج گیری  آغاز فرهنگ با
 معماری

اوج  بلوغ فرهنگ با
 گیری پیکرتراشی

 نقاشی گیریاوج  انحطاط فرهنگ با
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 ـ سیر تاریخی انحطاط هنر از دیدگاه هگل6تصویر 

 

 

 

 سه دوره سمبولیک، کالسیک و معاصر از دیدگاه هگلـ سیر انحطاط هنر اروپا در 31جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روح جمعی

 سخت کوشی و نظم وانضباط 

 عزم واراده قوی و آرمان طلب

ایده آلیسم اخالقی ، لذت ستیز وماده 

 ستیز

بزرگان ایمان گرا وتوجه به تعالیم 

 مذهب و اخالق

 اهمیت نظم ، آرامش و ثبات 

حمایت نجیب زادگان با انگیزه های 

 اجتماعی ، مذهبی ، اخالقی و...

 مبتنی بر  کشاورزی وپیشه وری

 بیداری معنوی وروحی

 

 حالت بینابینی

 فرد گرایی 

 ظرافت زنانگی 

 لذت جو ، مسرف ، شهوت ران 

 ماده گرا وشك گرا و منتقد علمی

 عقل برایمان و روشنفکر مآبغلبه 

اهمیت،آزادی ، تنوع ، بی نظمی ، پویایی و 

 تحول

 حمایت اشراف ، پولداران و لیبرال ها

 مبتنی بر تجارت ، سوداگری  و ماشین

 زوال ارزشهای معنوی و اخالقی
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 ؛ پنجمفصل 
 معماری  وطبیعت انسان، 

 

 

 دیدگاه های غرب نقد 

 در رابطه انسان با طبیعت



72 
 

ویسمی به جهان هستی محدود می باشد به عبارتی دیگر، نگاه دنیای غرب به جهان هستی به عنوان یک یتنگاه پوز

پدیده مرتبه مند دچار نقصان است. معنا بعد ذاتی عالم است که اساسا جایگاهی در علوم انسانی حس گرا و غریزه گرا 

روش قیاس امکان ورود به گرایش های ذاتی هستی  ندارد. از طرفی دیگر نگاه پوزیتیویستمی که در روش جزنگر است، با

 و انسان را ندارد.

نسبی گرایان نیز به گونه ای دیگر، با متکثر دیدن انسان و نیازهای متفاوت انسان راهی برای ورود به ساحت عالم  

ی و جزمی اندیشی نمی معنا و روحانی ندارند. برآیند این دسته از اندیشه ها در حوزه فلسفه هنر، چیزی به جز کوته نگر

باشد. از این رو به نظر می رسد، برای ورود از شناخت شناسی به حوزه هنر نیاز به یک اندیشه و بستر عقلی تواما کل نگر 

ـ جز نگر )عقل کل و عقل جزء( و همچنین روش قیاسی و استداللی است تا امکان حرکت از تجلی به متجلی یا معنا به 

سیر وحدت به کثرت( فراهم گردد. زیرا زیبایی های عالم دو چهره درونی و بیرونی دارند. صورت و صروت به معنا )

کشف زیبایی های درونی که ذاتی و دارای اصالت است تنها از طریق پروراندن قدرت تقوا و سیر و سلوک مهیا خواهد 

 شد.

پوزیتیویست ها و نسبی گرایان قرابت می  الزم به توجه است، اسالم در برخی از موارد در بیان واژه ها و عناوین با

یابد، اما با عمیق شدن در موضوعات و حوزه ها، مفاهیم متضادی حاصل می آید که تفاوتی عمده را مابین نگرش اسالمی 

نیاز های غیرمادی »، «روش های تحقیق کیفی»و دیدگاه های غربی نشان می دهد. به عنوان مثال واژگان و عباراتی نظیر 

و ... عباراتی هستند که صرفا کلمات و واژگان مشترک بین دو دیدگاه را القا، اما روش ها و مفاهیم متفاوت و « ها انسان

 متضادی را تداعی می کنند.

اصوال برای پذیرش هر اندیشه ای می بایست دو صفت سبّوحیت و قدّوسیت یا به بیان منطقیون جنس و فصل مد نظر 

بی نقصی و عدم کمبود در تعریف مفاهیم دارد و سبوحیت نشان از بی عیب و منزه بودن آن  قرار گیرد. قدوسیت نشان از

صحبت به میان می آورد. در دیدگاه پوزیتیویستی که مشخصا مورد پذیرش اسالم نیست سعی بر آن بود تا با روش 

ماری بپردازند. نتیجه این نوع نگرش جبرگرایانه و نگاه ماتریالیستی یا صرفا مادی به تعبیر جهان هستی و طرح هنر و مع

در عرصه جهان، قدرت منهای اخالق شد که نتیجه ای جز جنگ و خونریزی های گسترده در پی نداشت. پست مدرنیست 

ها بر پایه نسبیت گرائی به تفسیر از جهان و هنر پرداختند و ادعای ورود به عالم معنا و متافیزیک نمودند. پیروان این 

صه جهانی، مفهوم دموکراسی را بنا نمودند که به نظر پسندیده است اما واقعیت های جهان معاصر نشان می دیدگاه در عر

ای بیش نیست. به عبارتی اینها، سعی نمودند دیدگاه های ماتریالیستی خودشان را در پشت حجاب و دهد که ظاهر فریبی

قیقت آن است که ارزش های اخالقی و معناشناسی را تنها روش نسبی گرائی، مردم پسندی و معنا گرائی پنهان نمایند. ح

یک انسان کامل و متصل به منبع وحی می توان تبیین و قیاس نماید و رابطه پنهان معنا و صورت یا ایده و پدیده را هویدا 

 سازد. 

الم معصومین، قرآن شایسته است در مبانی نظری و ادبیات موضوعی هر تحقیق و رساله، مفاهیم را با میزان و معیار ک

به عنوان منبع خطا ناپذیر و همچنین دیدگاه های حکمای اسالمی سنجیده و نقد کنیم. در این راستا، یکی از موضوعات 

اساسی که الزم است مد نظر قرار گیرد حوزه تعریف طبیعت، محیط زیست و چگونگی برقرار ساختن رابطه مناسب و 

 و بهره گیری از آن در وادی معماری می باشد. متناسب با آن در موضوع شناخت شناسی
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معماری آباد ساختن محیط زیست انسانی است. از این رو معماری اسالمی نیز می تواند به ساخت هماهنگ و متعامل 

محیط مصنوع در دل محیط طبیعی و سیستم آفرینش تعبیر گردد. پس می توان وظیفه معمار را استعمارِ طبیعت و محیط 

ت که به بیان آیت اهلل جوادی آملی استعمار نیز در گرو آبادانی متناسب با شناخت ویژگی ها و قابلیت های زیست دانس

محیط طبیعی است. به عبارتی استعمار به عنوان عملِ عامل )در اینجا معمار(، ساخت و بهره برداری از طبیعت در جهت به 

ستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای انسان، معنا می یابد. فعلیت رساندن قابلیت های محیط زیست و فراهم آوردن ب

پس ایجاد محیطِ مصنوعِ انسان ـ ساختِ شایسته و بایسته در محیط زیست توسط معمار، در گرو به اتحاد رساندن علم و 

کسو الزم است عالم و معلوم یا انسان، طبیعت و معماری است. برای شناخت و تبیین این رابطه ها در نظام توحیدی از ی

برای شناخت رابطه ها و فصل های مشترک سه بعد انسان، طبیعت و معماری به منابع خطا ناپذیر و قدسی مراجعه نمود و 

از طرفی دیگر از مصادیق معماری سنتی و اسالمی و تطبیق با سایر نمونه های تمدن غرب و شرق به رابطه صحیح انسان با 

داری از آن پی برد. به عبارتی، هر دو روش مصداق به مفهوم و مفهوم به مصداق کارآیی طبیعت و میزان و کیفیت بهره بر

 می یابد.

 

 مکاتب مختلف باغسازی جهان

از بعد بررسی مصادیق معماری و نحوه ارتباط با طبیعت، باغسازی جهان بهترین نمونه از رابطه طبیعت و معماری و 

کند. عمده سبک و سیاق های باغسازی جهان شامل باغسازی ایرانی، نوع نگاه انسان به این رابطه را مشخص می 

 فرانسوی، سامان شکن، انگلیسی و باغسازی های شرقی می باشد.

از لحاظ هندسی، باغسازی ایرانی و فرانسوی از یک هندسه منظم پیروی می نمایند با این تفاوت که در ایران طبیعت 

و درختان به صورت ارگانیک نگه داشته می شوند و تمام تالش معمار بر آن است تا درخت همانی شود که می خواهد 

م هندسی باغ های فرانسوی که هم در طرح پالن و همچنین در باشد )یاری رساندن در حرکت از قوه به فعل(. اما در نظ

آرایش و هرس درختان نیز به چشم می آید، هدف، هماهنگ ساختن طبیعت با آمال و آرزوهای غریزی و حسی است که 

و زمینه نوعی سیطره انسان بر باغ را به نمایش می گذارد. از این رو هندسه باغ فرانسوی بر خالف باغ ایرانی مجال سکون 

 سازی برای تفکر را از انسان سلب می نماید. 

نمونه دوم باغ ها از جنبه هندسه، باغ سامان شکن است که نگرش طبیعت ستیزی را القا می نماید. ریشه های این نوع 

یادآور  نگاه به روانشناسی خدا ستیز غرب و نگاه مذموم و شیطانی جنگیدن با طبیعت بر می گردد. این نوع نگاه به نوعی

ستیزه جویی و سر جنگ داشتن قوم بنی اسرائیل با نظام هستی و طبیعت است. در حال حاضر نیز این اندیشه در نگاه 

معماران یهود همچون پیتر آیزنمن )طرح باغ گام های گمشده( سر برداشته و احیا شده است. نگاه آیزنمن به معماری و 

گرچه از طرفی می توان نگاه فرانک لوید رایت را در نقطه مقابل این  طبیعت نقطه حضیض و نابودی تمدن آمریکاست.

 حضیض تصور نمود. 

دین مبین اسالم، طبیعت را تجلی خداوند دانسته و آن را اعتباری و سایه حقیقت نمی پندارد. بلکه طبیعت را تجلیِ 

 متجلی در آیینه هستی فرض می نماید.
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را طرح معماری پیش رو می نهند. باغسازی های شرقی چین و ژاپن و نمونه سوم باغسازی ها، هندسه ارگانیک 

باغسازی انگلیسی نمونه هایی برای هندسه ارگانیک رابطه انسان و طبیعت می باشند. گرچه تفاوت های عمده ای بین این 

 دو نوع از باغسازی نیز وجود دارد.

 

 در معرفت شناسی اسالمیو انسان جایگاه طبیعت 

به مصداق، تبیین اندیشه های اسالمی در شناخت طبیعت و نحوه ارتباط با آن به دلیل ویژگی هـایی کـه    از بعد مفهوم

در پیش تر آمد، در راس اولویت ها واقع می شود. نگاه اسالم به طبیعت جامع و مانع می باشد. اسـالم طبیعـت را رحـم و    

آن در کنار احترام به آن معرفی می نماید. جنس احترام بـه   مادر دوم انسان دانسته و وظیفه انسان را تالش و بهره وری از

طبیعت که در مبانی اسالمی از آن به صله رحم نیز یادشده همانند جنس احترام به مادر است و میزان نزدیک شده و بهره 

ای با مادر نیست. ایـن   بردن از آن نیز به طرق مشابه. به بیان استاد ابراهیمی دینانی انسان مجاز به برقراری هر نوع رابطه

نوع رابطه هم میزان بهره برداری و هم میزان احترام و رابطه عاطفی و دلبستگی را مشخص می نمایـد. دیـدگاه اسـالم بـر     

خالف اندیشه های شرقی ارزش وجودی انسانی را بیش از طبیعت دانسته و از طرفی دیگر و برخالف اندیشـه هـای غربـی    

 طه برتری وجودی انسان جایز نمی داند. هر نوع دست اندازی را بواس

دیدگاه های غربی بر این باورند که ارزش بعد گیاهی و حیوانی انسان باالتر از طبیعت است در حالی که انسان فصـل  

تمایزش از طبیعت در دارا بودن بعد عقالنی و روحانی می باشد. اسالم نه رهبانیت مسیحیت و مذموم پنداشـتن طبیعـت را   

بـه روشـنی     "الدنیا مزرعه االخـره "داند و نه محو گشتن و یکی شدن یا رابطه عاشقانه با آن را. حدیث شریف جایز می 

مبین این دو جنبه متفاوت در رابطه انسان با طبیعت است. باید توجه داشت، میوه بدون مزرعه حاصل نمی شود. از این رو 

پس زائیده شدن روح از زمـین یـا رویـش نفـس روحـانی از نفـس        ارتباط روح با جسم همانند ارتباط میوه است با زمین.

مالصدرا نیـز بـه روشـنی مبـین ایـن       «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا»جسمانی یک اصل در مبانی اسالمی است. نظریه 

که نقش اختیار مسئله می باشد. بنابراین وظیفه انسان ها به فعلیت رساندن استعدادها و توانایی هایشان در عالم دنیا است 

 انسان نیز مطرح می گردد. 

کربن تحت فشار عوامل تحمیلی و جبری طبیعت، تبدیل به الماس می شوند و از درون دچار تحول می شود و همچنین 

همین کربن می تواند در یک محیط نامناسب به سنگ و مواد کم ارزش دیگر مبدل گردد.  این مثل نشان مـی دهـد اول   

اد الماس شدن در وجود کربن ها نهادینه است و تالش و ممارست وی در به فعلیت رسـاندن آن سـبب   آنکه قوه و استعد

تبدیل شدن به الماس می شود و از طرفی دیگر نشان می دهد اختیار می تواند چرخه های کربن را به سمت ترکیبات بـی  

وی شـده و اسـتعداد هـای بـالقوه را     نظم و سنگ شدن سوق دهد. پس تالش و اختیار انسان سبب حرکت جـوهر درونـی   

بالفعل می نماید. جوهر و قوه انسانیت بالندگی روح الهی و همنشینی و قرب با خداوند متعال است. حـدیث حضـرت علـی    

محمـد )ص( بشـر   ، "محمدُ بشر البشر بل هو کالیاقوت بین الحجـر "پیامبر تایید کننده این مطلب است: )ع( در وصف از 

بشرهای دیگر، بلکه مانند یاقوتی )دارای ساختار منظم، شفاف و عبور دهنده نور الهی( است بین سـنگ  است لکن نه مانند 

 .ها )دارای ساختار نامنظم، غیرشفاف و برهم زننده نور تابنده الهی(
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ـ  ل معماری نیز در میان ساختار ارگانیک شهر حالتی بلورین و منظم همچون یاقوت به خود می گیرد و نماد انسان کام

 .(7)تصویر  را با نظم یافتن در خود متجلی می سازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معماری در مقیاس دانه های سازنده شهرـ ساختار ارگانیك نظام شهری و هندسه منظم 7تصویر 

همه عملکردها در یک شهر مقدس و مهم هستند و ضروریست بدان ها توجه شود. زیرا همه آن ها در جهت برطـرف  

انسانی گماشته شده اند. اما بین همه آنها عملکردهایی که بیشتر در تکامل انسان در رشد و تعـالی انسـان   کردن نیازهای 

موثر است، قطعا از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همین علت مراکز مذهبی، دینی، اعتقادی، فرهنگی و آموزشی و همه 

همیت بیشتری در مقایسه با کاربری هایی که بـا جسـم انسـان    فضاهایی که با اندیشه و عقل و قلب انسان سروکار دارند ا

 مرتبط هستند، می یابند نظیر ساختمانهای تجاری و اداری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظریه ای درباره باغ ایرانی

 حیاط باغ های ایرانی    
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سـاحت وجـودی   چهارباغ بـاطنی، چهـار    عنوان چهارباغ ایرانی اسالمی غیر از معنای ظاهری دارای معنای باطنی است.

انسان را تغذیه می کند. به طور کلی انسان دارای چهار ساحت نفسانی است: نفس گیاهی، نفس حیـوانی، نفـس عقالنـی و    

 نفس روحانی.

از جنبه های مادی در معماری سنتی می توان به مـواردی همچـون رعایـت مـوارد مهندسـی و مسـائل اقلیمـی ماننـد         

ها مواردی اسـت کـه    ین، برخورداری مناسب از بادهای مطلوب و ...  اشاره کرد. اینبادگیرها، زمستان نشین، تابستان نش

 پاسخگوی نیازهای مادی انسان است.

 چهار باب نفسانی متناسب با چهار ساحت وجودی انسان را این طور می توان تعبیر نمود:

وجود گیاهی انسان که نقش باغچه را در حیاط دارد. در تمام خانه های ایران عنصـر فضـای سـبز      (1

هرچند کوچک و مختصر حضور چشمگیر دارد. بنابراین نیاز انسان به عـالم طبیعـت را بـه ترتیبـی     

 سعی کرده با ایجاد فضای سبز برطرف کند.

اهد درختان مثمر و یـا حیوانـات خـانگی    در جهت تغذیه نفس حیوانی، در همه خانه های ایرانی ش (2

 هستیم.

نفس عقالنی انسان، اول از همه با درون گرایی فضاهای داخلی که بـا هندسـه درون گـرا طراحـی      (3

شده و دارای حریم است و با فضاهای عمومی و گذری و همسایگی آمیخته نمی شود، برآورده مـی  

هرس نمی شوند و شکل طبیعـی آنهـا حفـظ     شود. در وحله دوم، عالرغم اینکه گیاهان به هیچ وجه

می شود اما شکل باغچه و حیاط دارای هندسه منظم و دارای محـور و مرکـز اسـت. ایـن هندسـه      

مقدمات ایجاد سکون و تفکر را فراهم می کند. در این نگاه، سکون مقدمه تفکـر، و تفکـر مقدمـه    

ا دارد. غالبا انسان ها بعـد از  سیروسلوک و حکمت و نزاهت است. طبیعت برای تفکر حکم زندان ر

چندروز گشت وگذار در طبیعت به یک فضای درون گرا برای تفکر و آرامش نیاز دارند. بنـابراین  

درون گرایی، محور داشتن، نظم و مرکز داشتن، ایجاد سکون و آرامش می نماید و این مقدمـه ای  

 حیوانی( می کند. است برای تفکر و جلوگیری از غرق شدن در طبیعت )نفس گیاهی و

هـا هسـتیم. طراحـی حیـاط و      ما شاهد وجود آب نمـا در مرکـز حیـاط   در نهایت و از بعد روحانی  (4

چیدمان اتاقها به شکلی است که انسان می تواند نظاره گـر آسـمان شـود. آسـمان، آب، انعکـاس      

لکـوت  آسمان در آب، موج آب و تبلور و انعکاس نوری که در آب هست همه اینهـا نمـاد عـالم م   

است. عالم ملکوت از نور لطیف و شفاف است و انسان وقتی به آب نگاه می کند روحش جـال مـی   

 پذیرد و صفای باطن می یابد. انسان با نگاه به آسمان الیتناهی به آرامش می رسد. 

ی حکایـت مـی   باغ های ایرانی نه تنها در ظاهر چهارباغ است بلکه در باطن نیز از چهارباغ نفسانـ  بنابراین حیاط

کند که عالوه بر تامین نیازهای مادی و اقلیمی انسان در عین حال برای چهار نفس انسان هم عامـل تغذیـه را فـراهم    

کرده است. هرکس برحسب ساحت وجودی خودش بهره مند می گردد. این ویژگی خانه های ایرانی سبب شده همه 

زی نمایند. مثال کودکان که صرفا در عالم حس به سر می برند انسان ها در شرایط سنی و ادراکی متفاوت با آن همسا
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از حیاط به علت داشتن باغچه، پرنده و فضای بازی لذت می برند و همچنین یک انسان عارف در این حیاط بهره های 

 عرفانی خواهد برد.

ــاری ایر   ــاط در معم ــن رو حی ــایی  از ای ــه فض ــی ب ان

نیـاز هـای    پذیر تبدیل گشته کـه پاسـخگوی تمـام   انعطاف

انسان در سطوح و مراتب مختلـف اسـت. ایـن موضـوع و     

قابلیت نشان دهنده همان سیر از کثـرت بـه وحـدت و از    

ظاهر به باطن است. در حیاط سازی، هم به کثـرت )عـالم   

ماده و گیاه( و هم از عالم وحدت و تمرکز روحی و معنوی 

توجه می شود. این موضوع می تواند به عنوان یک نظریـه  

 .(8)تصویر  ید مطرح گرددجد
 

 

 

 

 

 

 

 وجودی انسان ونفسانی ساحت چهار متناسب با  ـ حیاط در معماری خانه های ایرانی8تصویر                                                               
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 ؛ ششمفصل 
 هویت اسالمی رد آاثر معماری 
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 مقدمه

فصل مصادیق و آثار معماری بر پایه مبانی و حکمت نظری حاصل از مطالعات پیشین پیگیری می شود. از ایـن   در این

رو سایر تجربیات نظری و عملی می تواند در این بخش مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی دیگر، کلیه مباحث فصول قبلی 

وان ابراز داشت که بحث های زیبایی شناسی، هستی شناسی در جهت تحلیل آثار معماری بوده است. به صورت کلی می ت

و فلسفه هنر که در فصول قبل ارائه گردید، مقدمه ای برای داشتن معیارها بود که بتوان بـر پایـه آن بـه ارزشـیابی آثـار      

ایرین پرداخت. در این صورت است که می توان آثار خود و دیگران را ارزیابی نمـود. هـدف از نقـد آثـار خودمـان و سـ      

 مان کمک کنیم. ارتقای خودمان و الهام گرفتن از سایر آثار است تا بتوانیم به اعتالی معماری امروز و آینده

از آنجا که هر کار علمی باید دستاورد مناسبی داشته باشد، تولیدات و تحقیقات علمی باید مسئله محور باشند. مسئله 

هتر از گذشته است. بنابراین ضروریست آثار امروز نقاط ضعف گذشـته  ما معماری و شهرسازی و هدف ما طرح معماری ب

را نداشته باشد و از نقاط قوت کارهای گذشته الهام بگیرد. فرضیه این است که با حرکت بر مبنای محکمات اسالمی چـه  

ب و نیازهایش حکمت نظری و چه حکمت عملی می توان معماری وشهرسازی بهتر از گذشته و شایسته انسان با همه مرات

ایجاد نمود. الزمه آن این است که بحث های قبلی را در ذهن بپرورانیم و تجربیات و مطالعات شخصی حاضـر باشـد و بـا    

یک رویکرد تحلیل گرایانه و کامال علمی و منطقی بتوانیم آثار را ببینیم. بنابراین با معیارهایی کـه از فصـل هـای گذشـته     

 ثار معماری و شهرسازی را در هر سطحی ارزیابی کنیم. بدست آمده، در صدد آنیم تا آ

 

 بازشناسی سرچشمه های هویت اسالمی در آثار معماری

ها و حکمت عملی اسالم چه اصـول و ویژگـی   آموزه در اینجا بحث با سه سوال آغاز می شود. سوال اول این است که

ه است؟ برای پاسخگویی به این سوال باید به سه منبع مراجعه نمود کـه  شمردبرهایی را برای فضای زیست فرد و جامعه 

هـا دربـاره   هـا و شایسـتگی  مستقیم به بایسـتگی ای مستقیم یا غیرکه به گونه (ع) آیات قرآن و روایات معصومانمنبع اول 

در  اسـت.  ها بوده رش آنیا مورد پذی بیان شده (ع) که توسط معصوماناست آثاری  فضای زندگی اشاره دارند. منبع دوم

هـا و  برداشتمورد بررسی قرار می گیرند. در مرتبه سوم،  ساختار فضایی بیت اهلل الحرام و مسجد پیامبر اکرم )ص(اینجا 

این برداشـت  مورد توجه قرار می گیرد. اندها داشتهتفسیرهایی که دانشمندان و هنرمندان در جامعه اسالمی از این آموزه
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های وابسـته، نمـود یافتـه    های حکمت در برگیرندة فقه، کالم، عرفان و ادبیات و حوزهای گسترده در همه حوزهها به گونه

 است. 

هـا و دسـتاوردهایی در   در ادامه بحث، سوال دومی مطرح می شود که معماری و شهرسازی دوران اسالمی چه تجربـه 

تحلیل کالبدی ـ  می توان به سه منبع مراجعه نمود. منبع اولداشته است؟ در جهت پاسخگویی به این سوال نیز این زمینه 

هـای بازمانـده از   نوشـته است. منبع دوم می تواند دستاورد تمدن اسالمی ی های برجستهآثار و ساختمانفضایی و مفهومی 

نهایت مـی تـوان    سوی دانشمندان مسلمان در زمینة علوم و فنون پایه و کاربردی وابسته به شهرسازی و معماری باشد. در

دهند ماننـد سـفرنامه، دیـوان شـعرا و     می هایی به دست ها و معماری آگاهیای درباره ساختمانهایی که به گونهنوشتهبه 

 غیره مراجعه نمود. 

های اسالمی چگونه بر دستاوردهای هنری و معمـاری  در نتیجه سوال اول و دوم سوال سومی مطرح می شود که آموزه

تأثیر گذاشته و تا چه حد و چگونه منشأ اثر بوده است؟ در ایـن زمینـه دیـدگاههای متنـوعی وجـود دارد.       جامعه اسالمی

نظریه پردازانی همچون دیدگاه اول مربوط به گروهی با عنوان سنت گرایان است که به مطلق بودن آثار اسالمی معتقدند. 

دین تغذیه می کند، هنرمندان با بهره گیری از حلقه های عرفانی نصر و ندیمی معتقدند از آنجا که هنر تنها از جنبه باطنیِ 

و معنوی حکیمان و عالمان، روح هنر اسالمی را درک و ارائه می کردند. پس مظاهر معماری اسـالمی جلـوه تجسـم یافتـه     

بین اسالم و هنر اسالمی معتقدند. گروه دوم بین آموزه های اسالمی و هنر  ارتباط تنگاتنگحقیقت اسالم است. بنابراین به 

همچون مددپور معتقدند میزان مسیحیت هنر مسیحی بیش از میزان اسالمیت هنر اسالمی اسالمی ارتباطی قائل نمی شوند. 

در دیـدگاه سـوم کـه    می نگرند. است. دو جریان هنر دینی و هنر سکوالر را شرح می دهند. با نگاه انتقادی به این ارتباط 

 (.14 مورد نظر این پژوهش است، رابطه تجلی بین مفهوم و مصداق در هنر اسالمی تعریف می شود )جدول

 

 
 بین مفاهیم اسالمی و معماری اسالمینوع رابطه دیدگاه اندیشمندان در سه ـ  14 جدول

 نظریات اندیشمند دیدگاه 

 

 دیدگاه حداکثری

و  نصر

 ندیمی

اسالم جدایی بین دین و دنیا وجود ندارد، بنابراین بسیاری از در 

ای خوش نویسی یا یك محراب  مظاهر هنر اسالمی همچون قطعه

 .وگنبد، جلوه تجسم یافته حقیقت اسالم است

 

 تجسد

 

 حداقلی دیدگاه

 

 مدد پور

سیطره اسالم به هنر اسالمی کمتر از سیطره مسیحیت به هنر 

 مسیحی است.

هنر دوران اسالمی عمدتاً حاصل روحیه رفاه طلبی برخی از بقایای 

 اشراف زادگان است.

 

 خنثی

 

 دیدگاه نسبی

 

 نقره کار

اسالم به عنوان )کتاب تشریع(، تبین جامع و مانع حقیقت عالم 

 تکوین( است و مباحثی کلی، نظری و حقیقی است. )عالم وجود

هستند و آثار  هایی نسبی بوده و انسان اما مسلمانان غیرمعصوم

 آنها نیز بطور نسبی و اعتباری ازحقیقت و هویت اسالمی برخوردار است.

 

 تجلی
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در جهت نقد دو دیدگاه حداکثری و حداقلی و رسیدن به دیدگاه تجلی در ارتباط با رابطه آثـار و مفـاهیم در اسـالم    

باید توجه داشت که تنها گزاره های نظری منقول از کالم الهی و کالم معصوم خطاناپذیر است. گزاره هـای نظـریِ منـابعِ    

حقای با صفاتی مانند حی، باعث، مفید تعریـف مـی شـوند. در زیبـایی      اصیل اسالمی خطا ناپذیر است. در اسالم مفاهیم و

شناسی مشخص شد که سه الیه وجود دارد. یک الیه ظاهری مانند ترکیب زیبا که در حوزه سلیقه فـردی قـرار گرفتـه و    

اهری وابسته بـه  وابسته به زمان و مکان است. افراد مختلف از رنگهای متنوعی حظ بصری می برند. این نوع زیبایی های ظ

عالم ماده، مجموع شرایط محیطی، اقلیمی، سلیقه ای و نسبی است. در عالم ماده همه چیـز نسـبی اسـت. وحـدت از عـالم      

معقول آغاز می شود. در عالم ماده که عالم تجزیه و کثرت است، دو خودکار یکی نیست. واژه ای به نام وحدت در عـالم  

چیزهای مفید خوششان می آید. گرایش ذاتی آنها به سمت حقیقت مطلقی است کـه   عقل معنی می شود. همه انسان ها از

عالی ترین درجه لمس آن با صفاتی مانند زیبا، جمال، عظمت، جالل، باعث و قیوم است. در حوزه زیبایی های معقول است 

مفاهیم را با چشم دل مشـاهده  که می توانیم وحدت را ادراک، احساس و باور کنیم. در حوزه زیبایی های ملکوتی حقیقت 

می کنیم. مفاهیم در عالم طبیعت نمی تواند تجسد پیدا کند. زیرا عالم ماده نسبی است و عظمت اتوبوس، برج و کهکشـان  

 تفاوت دارد. در منظر انسان های مختلف نیز مانند انسان شهری و روستایی عظمت متفاوت است. 

عالم وحدت را در عالم معقول و در الیه های مفهومی قابل دسترس اسـت. در  زیبایی های ظاهری عالم سلیقه است و 

مرحله بعد مفاهیم باید در قالب سبک در عالم ماده پیاده شود. از آنجا که سـبک حالـت برزخـی دارد یـک رو بـه ایـده       

ین سـبک هـا مطلقـا    هنرمند دارد و روی دیگرش در عالم ماده با مجموع شرایط زمانی و مکانی حضـور مـی یابـد. بنـابرا    

تاریخی و فرازمانی و مکانی نیستند و البته مطلقا نیز وابسته به شرایط زمانی و مکانی نمی باشند. بنابراین نمی تواند سـبک  

را تقلید کرد و یا یک نمونه خوب را کامال تکـرار نمـود. نمونـه خـوب واجـد دو مسـئله اسـت. مسـئله اول سـبک ماننـد           

ه وحدت، حریم، سلسله مراتب است. مسئله دوم شکل نمونه مانند نـوع هندسـه خـاص و نـوع     درونگرایی، سیر از کثرت ب

 حریم بندی است.

بنابراین چون یک نمونه و اثر از یک طرف وابسته به شرایط زمانی و مکانی است، نمی تواند مقید شـود و نمـی تـوان    

کانی را در فرآیندش دیده باشد. اگر آن سنتی کـه  سبک سنتی را تکرار نمود. زیرا سنتی اصیل است که شرایط زمانی و م

اقتصاد، تکنولوژی جدید، مقیاس و مواد مصالح جدید را ندیده باشد، سنت غلطی است. زیرا با واقعیت همسـاز نیسـت. در   

سال پیش متفاوت است. بنابراین عظمت مقیاس دیگری دارد و سـبک دیگـری مـی     211انسان امروزی مقیاس عظمت با 

 طلبد.

بنابراین می توان دیدگاه سنت گرایان معنوی که به تجسد نزدیک می باشد )البته نه مطلقا( مورد نقد قرار داد. دکتر 

نصر بیان می دارد که اگر اسالم را می خواهی بشناسی به محراب مسجد جامع اصفهان و قصر الحمرا نگاه کن. باید توجه 
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سبک، مقیاس، ماده و رنگ این آثار وابسته به شرایط زمانی و مکانی است. داشت که اسالم فرا زمانی و فرا تاریخی است. 

چطور می توان این آثار محدود را به اسالم که نامحدود است انطباق داد. بنابراین این سخن نقـض غـرض اسـت، گرچـه     

 نباید مقید باشد. مفاهیم در آثار تجلی دارد. تجلی در سبکها به صورت نسبی است. سبک ها می تواند متنوع باشد و 

زمانی که این گونه افراط شود، طراحان و نوآموزان دچار تفریط می شوند و بخاطر خالقیت می خواهند همه ارزشـها و  

مبانی سبکی و مبانی آرایه ها و نمادها و شکل ها را ساختار شکنی کنند. زیرا تصور تجسد محدودیت هـای بیجـایی را بـه    

ن از آنجا که در عالم معقول و در حوزه زیبایی های مفهومی یکسـری مفـاهیم ازلـی و ابـدی     آن ها تحمیل می کند. بنابرای

وجود دارد. انسان ها از صفات حسن خداوند اسماءالحسنی ذاتا و فطرتا لذت می برند. مگر انسـانهای بیمـار کـه از مفیـد     

ا دوست دارند. تنها در ایـن حـوزه اسـت    بودن و بدیع بودن خوششان نیاید. در حالت متعارف همه انسان ها همه صفات ر

که می توان فرازمانی و فرا مکانی بحث نمود. ولی به محض آن که به سبکها و به آثار رسیدیم، برزخی بودن سبک ها بـه  

این معنی که مبنا و منبع ایده ها در عالم وحدت است و مقصد، طبیعت نسبی است. مبدا فرازمانی و مکانی و انسانی اسـت.  

نسبی  و اعتباری است و می تواند شخصی باشد. در حوزه معماری اسالمی مسلمانان نسبیند و آثارشان نیز نسبی بـه  مقصد 

توان دو است. زیرا در عالم کثرت همه چیز نسبی است. با این بحث بنیانی می توان آثار صاحبنظران در این حـوزه ماننـد   

 نصر، بورکهارت و شوان را ارزیابی نمود. 

 

 هایی از نمادگرایی در معماری آفرینشآموزه 

بنا به تعریف معماری می توان معماری آفرینش و معماری معصومین را مورد ارزیابی قرار داد، تا دید که آیا معمـاری  

و  آفرینش و معصومین فرازمانی و مکانی است یا نه؟ تعریف ما از معماری چنین بـود کـه معمـاری، بـازآفرینی حکیمانـه     

درجهـت   ستها انسان نیازهای مادی و روحیها با اجزا و عناصر طبیعی و مصنوعی متناسب با  ط زیست انسانمحی عادالنه

آن ها. بنابراین می توان پرسد که آیا معماری آفرینش حکیمانه است؟ آیا معمـاری آفـرینش عادالنـه اسـت؟ آیـا      کمال 

ی روحی انسان ها را پاسخ می دهد؟ در ادامه به ایـن  آفرینش نیازهای مادی انسان را پاسخ می دهد؟ آیا آفرینش نیازها

 موضوع می پردازیم. 

 

 های نمادین زمین و آسمان ویژگی

 

 با توجه به آیات قرآن می توان ویژگی های نمادین زمین و آسمان را استنباط نمود.

اِسع ةًَف تُه اِجُروْاَفِيه ا َِو   (97 –)نساء   أ ل ْمَت ُكْنَأ ْرُضََّللاه

 کنید؟ هجرتنبود تا در آن  خداوند گسترده مگر زمین

اشاًَ َفِر  َل ُكُمَاْل ْرض  ع ل   (22 –)البقرة  الَِّذيَج 

 آن )خداوندى( که زمین را براى شما فرشى )گسترده( قرارداد.

أ ْنه اًرا َو  اِسي  و  َفِيه اَر  ع ل  ج  َو  دََّاْل ْرض  َالَِّذيَم  ُهو   (3 –)الرعد  و 
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 ها و نهرها قرار داد.کوهو در آن  گسترانیدو اوست خدایى که زمین را 

َِمه اًدا  (6 –)النبا  أ ل ْمَن ْجع ِلَاْْل ْرض 

 آیا ما زمین را محل آرامش )شما( قرار ندادیم ؟

اًجاَُسبًُلَ ع ْلن اَفِيه اَفِج  ج   (31 –)االنبیا  و 

 و در آن دره ها و راه هائى قرار دادیم.

اءَبِن اء السَّم   (64 –)غافر  و 

 )باالى سرتان(و آسمان را همچون سقفى 

ْحفُوظًا ْقفًاَمَّ اءَس  ع ْلن اَالسَّم  ج   (32 –)االنبیا  و 

 آسمان را سقف محفوظى قرار دادیم.

َُرفِع ت ْيف  اءَك  إِل ىَالسَّم   (18 –)الغاشیة  و 

 کنند که چگونه بر پا شده؟و به آسمان نگاه نمى

از ماده بگیرند نابود می شود. ماده بودن با حرکت تعریـف مـی شـود.     ارض وسیع است. در عالم ماده اگر حرکت را

پس در عالم ماده فضا وسیع است برای اینکه انسان بتواند حرکت کند. آسمان مرتفع و الیتناهی است و بـرای اندیشـیدن   

گر است. زمـین  مناسب است. فضای علمی با فضای ادراکی فرق می کند. آسمان یک چیز و چشم انداز انسان یک چیز دی

وزن انسان را تحمل می کند و خاصیتی که صرفا فیزیکی نیست. مفاهیم فضای ادراکی انسان زمین تـا آسـمان فـرق مـی     

کند. یکی زیر پای انسان است و دیگری چشم انداز تفکر و اندیشه انسان است. خداوند صفات زمین را که بر می شـمرد  

ی برای سیر در آفاق است. برای سیر در آفاق باید فضای وسیع باشد تـا بتـوان   بیان می دارد که وسیع است بنابراین بستر

حرکت کرد و مرتب دید و لمس کرد. زمین فراش است یعنی پای انسان را گرفته و نمی گذارد انسان فرو رود و به عنوان 

 نگه دارنده از آن ذکر می شود.

یازهای مادی و روحی دارد. آرامش فیزیکی زمانی است کـه  زمینِ گسترده را خداوند محل آرامش قرار داد. انسان ن 

مستقر باشد و در یک جای ثابتی قرار داشته باشد. اگر زیر پای انسان آب باشد انسان آرامش ندارد و دنبال جـای ثـابتی   

بـاز   می گردد. این فیزیکی که خداوند طراحی کرده است، انسان را آرام نگه می دارد و در عـین حـال مسـیر حرکـت او    

است. زمین برای انسان های مختلف در سلسله مراتب مختلف خلق شده است که در درجاتی از عالم مـاده و معنـا قـرار    

دارند. زمین برای سیر در آفاق مناسب تر است و آسمان برای سیر در انفس مناسب تر است. در عین حال در زمـین آیـه   

 هایی وجود دارد که برای سیر در انفس مناسب است.

اما آسمان رفیع است. آسمان برای تعقل مناسب تر است. زمین و عناصر طبیعت که حس را بر می انگیزد، اما آسمان 

رنگ و بو و مزه ندارد بلکه نور و ظلمت است و حالت های معنوی در قبال حاالت مـادی ایجـاد مـی کنـد. عـالم ملکـوت       

عالم ملکوت شبیه آسمان، نور و ابر است. ماده ای که ملکوت انسان حالتی از نور و سیالیت است و مانند آسمان می ماند. 

دارد مثل ابر لطیف و مثل خورشید نورانی است. اگر بخواهیم نمادی برای آن تصور کنیم مانند نوری است که به ابر تابیده 

مـی کنـد. کسـی کـه     است. در ملکوت صورت ها با همین عالم سنخیت ظاهری دارند ولی محتوای معنوی انسان را ظـاهر  

چشم دلش باز شود می تواند خودش را ببیند و می تواند خودش را با دیگران تشخیص دهد. از نظر ماده، شکل و صـورت  

اش است. منتها در آنجا باطنش تجلی می یابد. انسان حسود و ظالم خود را مانند هیوالیی مـی یابـد.   شبیه ظاهر این جهانی
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ال خود را می بیند و می فهمد موجودیت فعلیش با حقیقتی که مـی توانـد برسـد چقـدر     در عالم ملکوت انسان نهایت کم

 فاصله دارد.

 

 

 

 

 ویژگی های نمادین روز و شب

 

 با توجه به آیات قرآن می توان ویژگی های نمادین روز و شب را استنباط نمود.

َُمْبِصًرا النَّه ار   (67 –)یونس  و 

 و روز را روشنى بخش قرار داد.

َنُُشوًرا َالنَّه ار  ع ل  ج   (47 –)الفرقان  و 

 و روز را مایه حرکت و حیات قرارداد!

ْبًحاَط ِويل َفِيَا لنَّه اِرَس  َل ك   (7 –)المزمل  إِنَّ

 تو در روز تالش مستمر و طوالنى خواهى داشت.

ع اًشا َم  ع ْلن اَالنَّه ار  ج   (11 –)النبا  و 

 قرار دادیم.زندگى و معاش  اى براىروز را وسیله

َلِت ْسُكنُوْاَفِيهَِ َل ُكُمَاللَّْيل  ع ل  َالَِّذيَج   (67 –)یونس  ُهو 

 بیابید. او کسى است که شب را براى شما آفرید که در آن آرامش

َلِب اًسا َل ُكُمَاللَّْيل  ع ل  َالَِّذيَج  ُهو   (47 –)الفرقان  و 

 قرار داد.لباس  او کسى است که شب را براى شما

َاللََّ ِمن  بِّْحهَُل ْيًلَط ِويًلَو  س   (26 –)االنسان  ْيِلَف اْسُجْدَل هَُو 

 گوى. تسبیحکن، و مقدارى طوالنى از شب، او را  و در شبانگاه براى او سجده

در تعریف معماری بیان می شود که معماری باید نیازهای مادی و روحی انسان را برآورده کند. نیازهای مـادی را بـه   

برآورده می کند و بسترساز نیازهای روحی است. زیرا در ارتباط با نیازهای روحی اراده و اختیار مطرح است صورت نسبی 

و جبری نیست. حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا می توان چنین معماری بوجود آورد؟ با نشان دادن معماری 
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امکان پذیر است و تعریف انتزاعیِ ذهنی و محیرالعقولی آفرینش، معماری معصومین و معماری اسالمی نشان می دهیم که 

 ای دارد. نیست. از جمله مصداق ها خود طبیعت است. همین زمین و آسمان چنین معماری

خداوند زمین را برای نیازهای مادی انسان، وسعت، رفت و آمد، تعامالت اجتماعی، گیاهان و حیوانات و تجـارت قـرار   

یتناهی است. یکی نماد طبیعت و دیگری نماد ملکوت است. حقیقت دو بعدی انسان که یـک بعـد   داد. آسمان رفیع بلند ال

متعلق به خاک و یک بعد متعلق به عالم ملکوت است. نماد دیگر شب و روز است. روز مناسب ترین فضا بـرای تعـامالت   

پیدا می کند. امـا شـب بـا سـکون،     حسی غریزی است. آنچه که انسان می بیند، دلش می خواهد. گرسنه می شود غذا را 

ی تفکر است. فنای در بقا به معنی این که حس در فنا باشد تا بقا در تکامل عقالنی باشد. خداوند این فضا را چنین مقدمه

آماده کرده است. روز برای ادراکات حسی غریزی مناسب تر است و شب برای دعا و نیایش مناسب تـر اسـت. بنـابراین    

ای تکامل روحی عبادی است. خداوند در قرآن اشاره به کسانی دارد که سحرگاهان برمی خیزند. از آنجا زمان مناسبی بر

 که صبح برای کار و تالش است. سحرگاهان موقع تکامل روحی و معنوی است زیرا حس خاموش است. 

ت کـه وسـیله تکامـل    یکی از نکات آموزنده طبیعت ادراک زمان است. ادراک زمان یکی از مهم ترین مفاهیمی اسـ 

انسان هاست. ثروت انسان همین زمانی است که در اختیار دارد. اگر شب و روز نبود ما زمان را ادراک نمی کردیم. قرآن 

به زمان قسم می خورد. )والعصر( بسیار مهم است که انسان زمان را درک کند، زیرا سرمایه انسان همین زمان است. این 

 می یابد. امر بوسیله روز و شب تحقق

یکی دیگر از مفاهیم روز و شب مفهوم معاد است. هستی و نیستی است. یک روز مانبودیم و یک روز هم ممکن است 

که دوباره نباشیم. توجه به بودن و نبودن را بر می انگیزد. ما یک روز نبودیم. برای چه اینجا هسـتیم؟ چـرا مـا را بوجـود     

اله های دکتری است. بدیهی ترین سواالتی است که هر موجود زنده ای باید از آورده است؟ اینها اصلی ترین سواالت رس

خویش بپرسد. چه کسی ما را بوجود آورده؟ برای چه ما را بوجود آورده است؟ بعد از این به کجا مـی خـواهیم بـرویم؟    

 سناریوی خداوند این مفهوم را از طریق روز وشب و بودن و نبودن به ما نشان می دهد. 

 

 ویژگی های نمادین خورشید و ماه

شکل منظم و منحصر به فرد دایره در میان اشکال منظم، جزء ناپذیر، وحدت بخـش، و تمرکزگـرا، گسـترش یابنـده،     

ای )دایـره خورشـید(   با چنـین نشـانه  است، از صفات )واجب الوجود( که نشان  است پذیر و دربرگیرنده، خودجوشرویش

خورشید نماد و مظهر خالق یکتا و مفهوم توحید ذاتی و صـفاتی   .توحید چندان دشوار نیستادراک یکی بودن خالق و فهم 

دایره مفهوم توحید و یگانگی را نشان می دهد. خورشید  در مراتـب وجـود نشـاندهنده و     .می تواند باشد و افعالی خداوند

ماه به تدریج، بـه میزانـی کـه رو بـه خورشـید      نماد ذات توحید است. همه هستی این نور به ارتباط با نور خورشید است. 

شود. یعنی شبیه خورشید می شود و مظهر انسـان کامـل و   ستاند، خود قرص کامل و نورانی میبرد و از خورشید نور میمی

جانشین خدا در زمین )ماه، جانشین خورشید روز در شب تاریک( و روشنی بخش انسانها در شـب ظلمـانی زمـین، مظهـر     

الیت انسان کامل بر خلق؛ و در عین حال نماد مراحل تکاملی همة انسانها، که با روکردن به وجه اهلل و سیر الی هدایت و و

ماه در این صورت جویند. خورشید، خود جوش است و ماه منعکس کننده  نور خورشید. اهلل به سوی انسان کامل تقرب می

استعداد های بالقوه که می تواند بالفعـل شـود. مـاه منیـر اسـت یعنـی       ماه نماد . می تواند نماد و مظهر ممکن الوجود باشد
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انعکاس دهنده نور. استعدادهای بالقوه به میزانی که به طرف خدا میل پیدا می کند، نور خداوند در او منعکس می شود. و 

 نماد انسان کامل است.  14ماه شب 

ز عالم ماده به عالم ملکوت است. مهمترین مفهـوم  آسمان مناسب سیر در انفس است. موضوع سیر در انفس حرکت ا

سیر در انفس مفهوم خدا است. یک موجود تمام هستی را به ظهور رسانده است. مثال آن خورشید اسـت. خورشـید همـه    

چیز را به ظهور می رساند و وقتی نباشد همه چیز نیست می شود. بنابراین چنین رابطه تجلی بین خداوند و پدیدارها است. 

دید آورنده ای که همه چیز را متجلی ساخته است چرا یگانه است؟ دایـره در بـین تمـام اشـکال دیگـر مثلـث، مربـع،        پ

مستطیل تنها شکلی است که نماد وحدت و یگانگی است. دایره با یکسان بودن شعاع در تمام جهات نماد یکسـان بـودن   

است. در بین تمام اشکال دایره بـودن خورشـید تصـادفی    ارتباطش با تمام هستی است. این هندسه دقیق خورشید معجزه 

نیست. این همه عالم کثرت از یگانگی عالم به ظهور می رسد. بنابراین نشان می دهد که ایـن همـه عـالم کثـرت را یـک      

حقیقت بوجود آورده است. نور خورشید از خودش است. همه اشیاء دیگر بوسیله نور پدیده دیگری دیده مـی شـوند. امـا    

رشید نورش از خودش است. نماد واجب الوجود است. وجودی کـه هسـتی اش از خـودش اسـت و وابسـته بـه عنصـر        خو

 دیگری نیست. و سایر عناصر به او وابسته است. 

ماه به نسبتی که به سمت خورشید رو می کند موجود می شود و تکامل پیدا می کند. پس نماد ایـن اسـت کـه تمـام     

آن حقیقت یگانه رو می کنند موجود می شوند. در قرآن از خورشید به ضیاء و از ماه به منیر یاد موجودات به نسبتی که به 

شده است. یعنی خورشید خودش نور را تراوش می کند اما ماه نور را منعکس می کند. ممکن الوجودها به نسبتی کـه بـه   

د تاریک می شوند. همه این ها نماینده انسان و خورشید رو می کنند وجود دارند و به میزانی که از خورشید پشت می کنن

 نماینده انسان کامل است.  14ماه شب 

خداوند در قرآن می فرماید من می خواهم در زمین خلیفه ای قرار دهم. آسمان نماد عالم ملکوت و آخرت می شود. 

زمین مانند شب همه چیز پنهـان   در آخرت خداوند حضور دارد. در روز در آخرت همه چیز به نور الهی عیان است اما در

که جانشین خورشید در شب تار اسـت نمـاد انسـان کامـل در      14است. جانشین دایره خورشید نیز دایره است. ماه شب 

 شب ظلمانی دنیا است. ماه نماد انسان و همه موجودات ممکن الوجودها است. 

 

 ویژگی های نمادین گیاهان

کامل خلق شده است. تولید و تکثیر گیاهان چرا به این شکل طراحی شده است؟ همه چیز برای انسان و انسان برای ت

ابتدا هسته ای وجود دارد که باید در دل خاک برود. خاک باید مناسب باشد و ویژگی هایی داشـته باشـد. در شـوره زار،    

ند. آن دانه خود موجود دو بعدی بذر گندیده و از بین می رود. بعد باید یک آبی از آسمان بیاید و شرایط مطلوبی ایجاد ک

است که هسته و پوسته دارد. پوسته از عالم خاک است و به خاک باز می گردد. در مغز یک اسـتعداد بـالقوه اسـت کـه     

بالفعل می شود. دانه باید در خاک مناسب و آب مناسب قرار بگیرد تا در زمین ریشه بدواند. این دانه رشد نموده و یـک  

تبدیل شده که آن ها نیز گیاهان جدید می شوند. در این سیر آب، زمین، آفـت هـا، تقویـت کننـده هـا،      دانه به صد دانه 

استعداد بالفعل و بالقوه و رشد مفاهیمی دارند. در اصل یک سناریو و یک فیلم از انسان در حال تکامل است. انسـان یـک   

وه نور الهی که مغز دانه اسـت را داراسـت. بایـد در    موجود دو بعدی است. یک بعد بالفعل جسم دارد و یک استعداد بالق
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بستر مناسب و آموزش مناسب قرار بگیرد. آب به مفهوم وحی که از باال می آید. آب میراث حضرت فاطمـه )س( اسـت.   

پیام الهی همان وحی است. باید استعداد با وحی ترکیب شود و ریشه بدواند. ریشه باید در زمـین و در دنیـا باشـد ماننـد     

مبارزه، جهاد، ایثار، تالش، فداکاری، جریانهای دنیایی و محیط اجتماعی. باید تالش مستمر داشت. آفت هـایی نیـز وجـود    

دارند که همان شیاطین هستند. باید با آفت ها مانند قساوت، کینه، تعصب مبارزه کرد. شکفته شدن استعداد نهـال ماننـد   

نسان است. انسان مانند دانه و تخم مرغ موجود دو بعـدی اسـت و دارای   حرکت جوهری است. نمادی از انسان و تکامل ا

 یک پوسته و یک استعدا است. جوجه ای که در داخل تخم مرغ است استعداد آن است. 

خداوند حس، عقل و ملکوت را )سه مرتبه از وجود( را قبول دارد و در سطح حسی نیز برای ما مفاهیم را بیـان کـرده   

یه ها، مثل ها و نمادها حجت را بر ما تمام کرده است. اینها بسیار روشن است و خداوند می فرماید چرا است. از طریق نما

 نمی فهمید؟ اینها رمز نیست که تنها بین خدا و پیغمبر باشد بلکه آیه است وآشکار است. 

 

 ویژگی های نمادین حیوانات

وجودی آنها یعنی مرکز غرایز )شـکم( قلـب و دل آنهـا )هویـت     ار پایان سه کانون هبیشتر حیوانات مانند چظاهرِ در 

گیرنـد. در  نفسانی( و مغز آنها، )کانون تشخیص و شناخت و رهبری( هرسه در طول یک محور به موازات زمـین قـرار مـی   

ـ    کند که عقل آنها مـی باطن این موجودات و هویت حیوانی نیز، غرایز آن ها همان را حکم می ان را گویـد و عقـل آنهـا هم

سه عنصر ظاهری شکم، )تأمین کنندة حیات مادی( و قلب، )کانون هویت انسانی(  .نمایدخواهد که غرایز آن ها میل میمی

و مغز )پیامبر درونی و راهبر( چون حیوانات به موازات خط زمین نیستند. بلکه دل از یک طرف تحت جاذبة غرایـز اسـت   

در ایـن   .کند که در سـوی آسـمان اسـت   مواج هدایت گر عقل او را دعوت میکه در سمت زمین قرار گرفته و از طرفی ا

اندامش حاکم باشد، و انسان وارونـه و مسـخ   سلسله مراتب فیزیکی، انسان طبیعی کسی است که مغزش )عقلش( بر همه 

 گردانند. او را به سوی جاذبه زمین بخوانند و در زمین مخلّد  ،شده کسی است که هواهای نفسانی او و غرایزش

 ور شد:آتوان یادای را میهای جالب و هوشیار کنندهدر این میان نکته

  انـدازیم موجـودات در ظـاهر دارای    به ترتیب هر چه از جمادات به گیاهان و حیوانات و انسان نظر مـی

 باشند.تر و با محور مشخص و قرینه میشکلی منظم

 انسان تنهـا حیـوانی    وانات، عمود بر زمین است. تقریباًبر خالف بیشتر حی انسان مغزِو دل  ،محور غریزه

 گردد. کند و دستهایش در فضا آزادانه میاست که راست قامت و همیشه بر روی دو پا حرکت می

     در سطوح موازی زمین همه چیز در پیکر ظاهری انسان به صورت قرینه طراحی شـده اسـت. دو طـرف

 دهد.یکنواخت است و تغییری را نشان نمی

   در سطح عمود بر زمین هیچ دو عنصری به هم شبیه نیست و از کف پا تا موی سر همه مختلف طراحـی

 شود.شده است. از زمین به سوی آسمان همه اجزاء و عناصر در حال تغییر و تنوع و تحول دیده می
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 است و در  بندی شکلی و حجمی انسانها و ساختار کلی آنها در مجموع تقریبا یکنواخت و شبیهاستخوان

 عین حال هیچ دو انسانی در تمام جهان و تاریخ کامال شبیه هم نیستند؛ حتی در خطوط و اثـر انگشـتان.  

 .است که اصول و محتوا ثابت است اما نمودها متنوع است آندهنده  نشاناین 

یکی از مفاهیمی که باید از آفرینش حیوانات درک نمود نقطه ممیز بین انسان و حیوان است. در حیوانـات سرچشـمه   

های غریزه، دل و عقل در یک محور قرار گرفته است. حیوانات اراده و آگاهی ندارند. حیات حیوانات جبری اسـت و اراده  

شان حکم می کند. آزادی ندارند و در جبر هستند. حیـاط مـادی و   و آگاهی ندارند. عقلشان همان را می گوید که غریزه 

سیر در آفاقی است. بنابراین حیوانها در جبر غرایز هستند. عقلشان همان غریزه شان است. در انسان چنین نیسـت. انسـان   

انسان مثل پاندول  موجودی است که بین غریزه حیوانی و عقل که پیامبر درونی است. انسان آزاد است و اختیار دارد. قلب

می تواند هر لحظه عاقالنه عمل کند یا بر مبنای غریزه عمل کند. غریزه انسان از یک چیزی خوشـش مـی آیـد و از یـک     

چیزی بدش می آید. هیچ معیاری برای غریزه وجود ندارد. زیرا حالل و حرام را نمی فهمد و زیاده خواه است. انسـان ازاد  

لم عقل است. انسان از بهشت به زمین و از عقل به غریزه هبوط کـرده اسـت. حیـوان چنـین     است و اختیار دارد. بهشت عا

نبوده است. انسان آزاد است که عقل را فرمانده خودش قرار دهد. البته غریزه حذف نمی شود. عقل انسـان کـه پیـام آور    

 ز طریق سر انجام می شود. درونی انسان است در باال قرار گرفته است. تمام ادراکات ما از طریق صورت و ا

در اینجا می توان فهمید که هندسه سیال و مواج متعلق به خاک و تپه ماهور و پایین تـرین مرتبـه وجـود در طبیعـت     

است. در عالم طبیعت موجودات هر چه غنی تر می شوند، نظم پیدا می کنند و محور و مرکز می یابند. این در گیاهـان بـه   

ازاد دارد. کم کم گیاهان از خاک بلند می شوند محور پیدا می کننـد. میـوه گیاهـان کـه      این شکل است که خاک شکل

 محصول نهایی آن ها است کامال قرینه و منظم است.

حیوانات بیشتر از گیاهان نظم دارند. در گیاهان کمی اعواج قابل پذیرش است اما در حیوانات چنـین نیسـت و نقـص    

اند یک شکل و صورت پیدا می کنند و تنوع و فرمالیسـم در  یت ها که موازی زمینعضو محسوب می شود. در طبیعت حیث

آن نیست. بنابراین خانه ها که یک حیثیت وجودی و کالبدی دارند نباید عجیـب و غریـب و متفـاوت باشـند. دو زانـو در      

ملکـرد اسـت. عملکردهـای    انسان شبیه یکدیگر است اما کف پا مانند زانو نیست. تنوع در شهرسازی بر اسـاس و نـوع ع  

انـد و کـل   یکسان باید صورت های مشابه داشته باشند. خانه ها، مدرسه ها، حمام ها، بازارها در شهرهای سنتی هماهنـگ 

شهر یک هارمونی دارد. کانسپت، سبک و ایده های هندسی فضایی در عملکردهای یکسان مشـابه اسـت. گرچـه عرضـی     

فرق می کند. پا برای دویدن و راه رفتن مناسـب اسـت و مقتضـیات کیفـی و کمـی      مانند یکدیگر است اما عمقی و تفکر 

خاص خود دارد. نمایشگاه، نیایشگاه و فضای خدماتی یکسان نیست. در سلسله مراتب فضای شهری، انسان که نگـاه مـی   

طراحی شود صراحت  کند باید نوع عملکردها را بفهمد که در کجا ورزشی، تجاری و یا مسکونی است. شهری که صادقانه

 دارد. تنوع ها بر اساس نوع عملکرد سیر در آفاقی و سیر در انفسی است. 

در ارتباط با مهندسی آفرینش انسان هزاران جلد کتاب نیز نوشته شود، حق مطلـب را کـم بیـان کـرده اسـت. یـک       

آفرینش نیازهای مـادی را بـه طـور     استخوان باریک انسان چگونه می تواند وزنه ای را به این سنگینی بلند کند؟ معماری

نسبی تامین کرده استباید تالش نمود تا بهره مند شویم. از نظر فیزیکی نیز بهره مندی بی قانون نیست. از نظر معنوی نیـز  

 بستر سازی نموده است. از نظر مهندسی نیز باید دید و از طبیعت آموخت.
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ت بیاموزد؟ خداوند می فرماید من هستی را حکیمانه آفریدم. حکمت آیا از نظر اخالقیات نیز انسان می تواند از طبیع 

داوری خیر و شر است. نزاهت به این معنی است که سمت هستی به سوی خیر است. خداوند هستی را حکیمانه و تکـاملی  

د آفریده است. اما روش آن به عدل است. عدل بدین معنی است که هر چیزی در جای خودش در سلسـله مراتـب وجـو   

قرار دارد. آیت اهلل جوادی آملی می گوید ظلمی در طبیعت اتفاق نمی افتد. البته در عالم انسـانی کـه عـالم اختیـار اسـت      

چنین نیست. اگر حیوانی گیاهان را بخورد، اشکال ندارد زیرا گیاه نابود نشده است و از حیات گیاهی حیثیت حیوانی پیـدا  

یف تر را می خورد. انرژی از بین نمی رود بلکه تبـدیل مـی شـود. حیـوان نـابود      کرده است. حیوان قوی تر نیز حیوان ضع

نشده است. بنابراین زندگی قوی تری پیدا می کند و از مردن کم نمی شود. همه چیز در مسیر تکامل و صـیرورت اسـت.   

حالل در این وادی وارد  در مورد انسان که بحث اراده آزاد وجود دارد ضوابط خاص خودش را دارد و بحث ظلم و حرام و

 می شود. 

 

 تعریف نماد

در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که آیا نمادها اعتباریند یا حقیقی؟ آیا نمادها ریشه در عالم ماوراء دارند و 

 باید کشف شوند؟ در پاسخ به این نکته باید توجه داشت که خداوند در قران می فرماید بـرای شـما آیـه و نشـانه قـرار     

دادیم چرا به نشانه ها توجه نمی کنید؟ پس به این نتیجه می رسیم که نسبتی بین صورت و معنا وجود دارد و بـی ارتبـاط   

نیست. خداوند خطاناپذیر است. کالم الهی خطاناپذیر است. اما برداشتهای ما خطا پذیر است. اگر برداشت صحیح باشـد،  

یر متن محور باشد و تفسیر به رای نباشد حقیقی است. فقط از قرآن تفسـیر بـه   مراتبی از مفاهیم را بیان می دارد. اگر تفس

بلکه از معماری آفرینش نیز ممکن است تفسیر به رای باشد. تفسیرها در اینجا مـتن محـور اسـت. معمـار      ، رای نمی شود

ها و صورت ها نیز در اختیـار   آفرینش نیز مفاهیم اثر خویش را بیان نموده است. قرآن و احادیث در اختیار ما است، شکل

 داریم. بنابراین می توان تفسیر نمود.

نشانه ها از منظر نشانه شناسی به سه دسته شمایل، نمایه و نماد تقسیم می شوند. در ادبیـات قرآنـی دو دسـته آیـه و     

ل بین دال و مدلول و بـین  مثل داریم. در رابطه قیاس این دو دسته بندی باید هر کدام از واژگان را تعریف کنیم. در شمای

مفهوم و مصداق یک شباهت ظاهری و صوری برقرار است. مانند تابلویی که از طبیعت نقاشی شده باشد و یا عکسی که از 

فرد گرفته شده باشد. در نمایه که رابطه علت و معلولی وجود دارد. مثل دود که نمایه ای برای آتش است و عالئم بیماری 

 ی علت و معلولی برقرار نیست بلکه حاصل قرارداد است. بیماری است. در تعریف نماد، رابطهکه نمایه ای برای 

در قرآن هرجا واژه آیه آمده است با تعریف نشانه شناسی نمایه منطبق است. این نشان دهنده رابطه علـی و معلـولی   

زیرا یک رابطـه ظـاهری برقـرار اسـت. بـه      بین شب و روز و خالق آن است. مثل، در قرآن با تعریف شمایل انطباق دارد. 

عنوان نمونه عالمی که به علمش عمل نمی کند را به چارپا مثل زده است. مثل و آیه حقیقی است و قرآن روی نمادها کـه  

اعتباریات است تاکید نمی کند. گرچه شمایل حقیقی است اما بدان معنا نیست که هرکس آن را ببیند به صورت یکسـان  

بلکه به سلسله مراتب ادراک فرد بستگی دارد. این سلسله مراتب ادراک فرد اسـت کـه مشـخص مـی کنـد      تفسیر کند  

چقدر از مفاهیم را درک می کند. تفاوت سلسله مراتبی بین انسان ها در ادراک وجود دارد و ادراک انسان ها از این نظـر  

 در طول یکدیگر قرار می گیرد.
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 دلسازی اسالمی نظام هستی شناسیمُ

به جای سیستم و سامانه از واژه های خودمان درست استفاده کنیم. اسالم از جزئی ترین مسائل تا کلی ترین مسـائل  

را ورود کرده است و تبیان کل شیء است. این ادعای اسالم است. به جای اینکه خودباخته واژه های غربی شویم، آن واژه 

ه صورت اسالمی مدلسازی نمود که این مراحل خلق آثار هنری در ذیـل  را ترجمه فرهنگی کنیم. نظام هستی را می توان ب

یک نظام می آید. ولی این نظام مانند سیستم به تعبیر غربی آن نیست. در فرهنگ ما سامانه و سیستم شناخته شده نیست. 

اوند اسماء صـفاتی  ما یک نظام تعریف می کنیم. به جای شروع از معرفت شناسی می توان از هستی شناسی آغاز کرد. خد

و اسماء فعلی دارد. خداوند در ورود به ایجاد هستی مشیت دارد. خداوند از طریق اسماء صفاتی یک موجـوداتی را بوجـود   

می آورد که در واقع قضای الهی است. مشیت الهی قضا و قدر دارد. صدها حدیث نشان می دهـد قضـای الهـی چیسـت و     

خص است. پس این واژه در فرهنگ اسالمی آشناست. یک قـدر الهـی نیـز دارد.    مفهوم سازی آن در آیات و احادیث مش

عالم تکوین تجلی خداوند در پدیده ها است. یک قضا و قدر دارد. سیر تکـاملی کـه موجـودات طـی مـی کننـد، سـیر و        

د. هـر نـوع   صیرورت عوالم وجود است. مانند تبدیل دانه گردو به درخت گردو. دانه گـردو یـک وجـود و اسـتعدادی دار    

استعدادی در شرایط خاص خود صیرورت می یابد. قدر یعنی منزلت و اندازه. نظام هستی مبتنـی بـر مشـیت الهـی اسـت.      

مشیت الهی از طریق قضا و قدر الهی هستی را اداره می کند و سیر نظام آفرینش را کنترل می کند. اگر یک مرحله پـایین  

الم طبیعت و عوالم معقول و ملکوت است. مشیت خداونـد از طریـق قضـا و قـدر     بیاییم دو تفکیک در عولم وجود داریم. ع

الهی تبیین می شود. قضای الهی تحت سیستم اسماء صفاتی مانند رحمان و رحیم عوالم وجود را بوجود مـی آورد. تکـوین   

تد قدر الهـی اسـت. عـالم    این ها تحت قدر الهی و اسماء فعلی است. ارزش گذاری اتفاقی که در عالم تکوین اتفاق می اف

طبیعت یک تحول عرضی دارد که جبری است و از خاک و حیوان است و مبتنی بر تاثیرات مجموع عوامل زمانی و مکـانی  

است. در جبر عوالم زمانی و مکانی است. عالم طبیعت ناقص است و طبیعت عناصر وابسته به عناصر محیطی است. تکـوین  

 ت و جبری است. یا رشد می کنند یا خشک می شوند. دو عالم دیگر معقول و عالم طبیعت مبتنی بر اصول ثاب
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 ـ مدلسازی اسالمی نظام هستی شناسی 9 نمودار

 

 

 

ملکوت )نفوس عقالنی و روحانی انسان( تکوین اینها یک صیرورت جوهری است و جبری نیسـت. از حیـوان تـا اعلـی     

انسان است. مبتنی بر ایمان و عمل صالح است. قـدر الهـی صـیرورت    علیین باشد و مبتنی بر خود آگاهی ارادی و اختیاری 

مثبت و منفی است و همیشه در خال صیران است. مفهوم نیت یعنی خودآگاهی و اراده و اختیار که خیـر و یـا شـر اسـت.     

 هو اهلل

 مقام ذات الهی

 )هو الحق(

 مقام مشیت الهی

 )هوالحکیم(

بداء  

 الهی

اسماء  

 فعلی

اسماء  

 صفاتی

 قضی الهی

 خلق عوالم و خلق و مهر

  )هوالرحمان(

 عالم تکوین

خداوند در پدیدارهاتجلی   

 )مبتنی بر زمان و مکان(

 

 قدر الهی

دمبانی صیروریت در عوالم وجو  

 )هو الرحیم(

(خلق عالم طبیعت )عالم خلق  

 )جمادات، گیاهان و حیوانات(

 تحول جبری مواد و عناصر از خاک تا حیوانات
)مبتنی بر تاثیرات مجموع عوامل و عناصر زمانی و  

  مکانی(

هم متقابل پدیده ها برتاثیر   
 )مبتنی بر اصول ثابت و جبری(

 )فیزیکی، شیمیایی و غیره(

انصیرورت مثبت یا منفی انس  
نسان(  )مبتنی بر نیت مثبت یا منفی ا

 بعالوه توبه، دعا و ... الهی 

 صیرورت جوهری انسان ها از اسفال تا اعلی

()مبتنی بر خودآگاهی ارادی و عمل اختیاری آنها  

خلق عالم امر )معقول و ملکوت( 
 )نفوس عقالنی و روحانی انسان ها(
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اسـت. اگـر   مفهوم دعا یعنی خواستن فصل مجزایی دارد. البته همیشه تفضالت الهی هست. عالم مستقیم متصل به خداوند 

 (.9 خداوند بخواهد )نمودار

در ذیل این ساختار انسان چطور عمل می کند پاسخ همان پنج مرحله خلق اثر هنری است. واژه ها را در رساله هـای  

دکتری با ماهیت غربی استفاده نکنیم. ادبیات موضوعی و آخرین مدلهایی که در دنیا مطرح است را طبقه بنـدی نمـوده و   

هوم سازی قرآنی نماییم. بنابراین واژه های ناقص و بی معنی شناخته می شوند. نسبی گـرا و شـکاک اسـت و    واژه ها را مف

نمی خواهد وارد مفهوم شود و می خواهد با یک چیز مبهمی ارتباط برقرار کند. اگر مفهوم درست تعریف کردید، در روش 

ش را پذیرفته است. در احکام حالل و حرام و قیاس را روش هم اسالم مبنا داده است. برای پوزیتیویسم ابزار حس و آزمای

قرار داده است. آخرین موضوعات در حوزه تخصصی را به صورت اسالمی درآوریـم و تبیـین اسـالمی را در آوریـم. هـم      

هنـگ  استدالل منطقی و ابزار حس و کالم الهی و کالم معصوم را به عنوان ابزار اسـتدالل مـی پـذیرد. مـا متاسـفانه در فر     

روزمره وقتی واژه ها را در مفاهیم مکتبی نمی بریم دچار تناقض و سردرگمی می شویم. قرآن طبقات اجتماعی را در سوره 

الِّينَ »فاتحه می فرماید  الضَّ الَ  ل يِهْمَو  غُضوِبَع  يِرَالم  ل يِهْمَغ  َع  َأ نع مت  اط َالَِّذين  و تمام اینها را در آیـات دیگـر ایـن سـه     « ِصر 

 کامال شرح می دهد. مفاهیم دقیق برای کسانی که نعمت داده شده یا مغضوب می شوند. گروه را

در سوره بقره در ابتدا روش تقوا را بیان می کند. بعد تقسیم مومنین و کافران، مشرکین و منافقین را نشان می دهد و  

طرف است و این واژه چه پشـتوانه هـای   در آیات بعدی کامال هر گروه را شرح می دهد. آدم کامال می فهمد با چه کسی 

مفهومی دارد. دو عالم خلق و عالم امر وجود دارد. انسان در عالم خلق وابسته به عناصر دیگر است و ناقص است. عالم امر 

خلق آخر است. تمامی بحث با غرب این است که غرب تنها عالم اول را می بیند. اما انسان و انسانیت از این به بعد شروع 

ی شود. این عالم اعتباری است و روح حقیقی انسان وارد این جسم اعتباری شده است. عالم ملکوت مکتفـی اسـت. تـام    م

نیست. ذات الهی عالم تام است و هستی آن تغییر نمی یابد. عالم مکتفی به هیچ چیز جز خـدا نیـاز نـدارد. اسـتعدادها در     

ه ذکر، یادآوری و بسترسازی است. خالقیـت انسـان در ذیـل ایـن     خودش است. باید شکوفا شود. عناصر خارجی تنها جنب

 نظام هستی معنی می شود.

اگر انسان بپرسد معیارهای هستی چیست؟ قرآن یکصد صفت را بیان داشته است. پنجاه صفت قضـا و پنجـاه صـفت    

انی نظری و هم روش عملـی  قدر الهی دارد. این صفات عالی ترین معیار برای تبیین هستی است. مکتبی که هم مفهوم و مب

را بیان داشته است با صفات بیان شده است. البته مصداق نیز داده است. یک مصداق طبیعت و آفرینش است. اصل کلـی  

که همه چیز برای انسان و انسان برای تکامل، بستر سازی سیر انسان از صورت به باطن از ظـاهر بـه معنـا از طبیعـت بـه      

می است. طبیعت نمایشگاه و سناریوی است که این مسئله تاکید می شود موجوداتی هسـتند  ملوت بزرگترین فرهنگ اسال

دارای استعداد بالقوه و بالفعل که استعداد بالقوه را بایددر مسیر صحیح تحقق بخشند. کمال و تکامـل ایـن اسـت. دیگـر     

خلقت، واجب الوجـود و ممکـن الوجـود،    مباحث در ذیل این مبحث بیان می شود. این مفاهیم بیان می شود مفهوم توحید، 

خورشید و ماه، یگانگی،خداوند در پدیده ها است و با آن ها یکی نیست و بیرون از آنها است و از آنها جـدا نیسـت،ممکن   

الوجودها در میزانی که در ارتباط با واجب الوجود هستند، بی نظمی و نظم و سیر از کثرت بـه وحـدت، حیوانـات در جبـر     

. انسان آزاد بین دو القای نفسانی و روحانی، شکل و صورت، شکل زمـین و آسـمان، رنـگ و مـاده، طبیعـت و      غریزه است

 ملکوت، آسمان نمادی از هستی ملکوتی. 
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 آموزه هایی از نمادگرایی معماری معصومین

غیر از خلقت و نظم در آفرینش خداوند، معماری ساخته شده به دست معصومین نیز به عنوان منبع الهام در اختیار مـا  

قرار گرفته است. انتخاب مجموعه بیت اهلل الحرام به دلیل دارا بودن پشتوانه هایی از آیات قرآن و احادیث، مسـتند اسـت   

و معصومین نیز ساخته اند. از آنجـا کـه در معمـاری وشهرسـازی تنهـا       که قدیمی ترین ساختمانی که خداوند وضع کرده

توصیفی و کالبدی برخورد نمی کنیم، هندسه و فضای علمی و تعامل ادرکی فضا نیز مد نظر قرار می گیرد. تعامل ادراکـی  

سـت یـا نـه. فضـا در     انسان با فضا، رفتاری که انسان در فضا انجام می دهد و اینکه آن فضا برای این عملکـرد مناسـب ا  

معماری، تعامل عملکردی و ادراکی فضا با هندسه، عناصر معماری، حجم، فرم، مقیاس و هر چه معماری دارد در این رابطه 

 رفتاری عملکردی و ادراکی انسان در تعامل با عناصر معماری و شهرسازی را باید مورد بحث قرار داد. 

 

 خانه کعبه

 خانه کعبه می فرماید: خداوند در قرآن در ارتباط با

(ََ ُهًدىَلِّْلع ال ِمين  ًكاَو  ُمب ار  َلِلنَّاِسَل لَِّذيَبِب كَّةَ  َب ْيٍتَُوِضع  ل  َأ وَّ َ(69إِنَّ

َآِمنًا) ان  ل هَُك  خ  نَد  م  َو  اِهيم  ق اُمَإِْبر  ن اٌتَمَّ  (69فِيِهَآي اٌتَب يّـِ

ر مکه اسـت، کـه فرخنـده و مایـة هـدایت بـرای       ای که برای مردم ساخته شده همان است که دهمانا نخستین خانه

آل عمـران  ) . در آن نشانه هایی تابناک است، مقام ابراهیم و کسـی کـه بـه آن درآیـد ایمـن خواهـد بـود.       جهانیان است

 (97و96

 از این آیه نکات ذیل برداشت می شود:

 است.اولین خانه  :زمانی از بابت  (1

 قرار گرفته است. در جایگاه مشخصی یعنی مکه :یمکان از بابت  (2

 ساخته شده است. هیچ وابستگی به قوم و نژاد و قارهبرای همه مردم جهان بی :فضا کاربر از بابت  (3

  است. خانه )بیت(، یعنی فضای محصور و محل امن و آرامش: کارکرد از بابت  (4

ای  مبارک و فرخنده و هدایت بخش اسـت و در سـعادت و رسـتگاری     خانه: هدف و غایت از بابت (5

 انسان نقش دارد.  

تاکیـد   برای همه انسانها بـودن بر جهان شمول بودن و تاریخ شمول بودن آن و : دامنة تأثیر از بابت  (6

 می شود.

  طراح آن خانه خداوند و مجری آن نبی معصوم است.: بابت طراحاز  (7

 در آیه دیگری داریم:

َقِي اًماَلِّلنَّاسَِ ام  ر  َاْلح  اْلب ْيت  ْعب ةَ  َُاْلك  ع ل ََّللاه  ج 

 (97)مائده/  خداوند، کعبه آن خانه محترم را مایة  قیام مردم گردانیده است.
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 از این آیه چنین برداشت می شود:

 خداوند متعال   :طراح و معمار ساختمان (1

  درونی آن نیز فضای درونی یک مکعبکالبد آن مکعب وفضای  شکل و حجم و فضای ساختمان: (2

   خانه )فضای محصور و امن( :کارکرد ساختمان (3

 خانه محترم و یا مقدسی است کـه انجـام  هـر کـاری در آن مجـاز      :کیفیت و ویژگی معنوی ساختمان (4

 نیست. 

  زمینه و مایة قیام و رشد و تعالی انسان : هدف و غایت (5

 خاص، بلکه برای همه انسانها نه برای گروهی : از بابت مصرف کنندة فضا (6

از آیات قرآن و احادیث مفاهیمی در رابطه با مهم ترین ویژگی های تاریخی و محتـوایی خانـه کعبـه اسـتفاده شـده      

خانه کعبه اولین خانه ای است که خداوند برای انسان ها قرارداده و به دست اولین پیامبر )حضرت آدم )ع(( ساخته است. 

را حضرت آدم )ع(، بعد از هبوط در زمین، برای پذیرش توبه خود ساخته و نمـاد نیایشـگاه اسـالمی    شده است. این خانه 

این خانه در سرزمین مکه ساخته شده و خداوند آن را، محترم، مبارک، امن و نماد هدایت برای همه عالمیـان قـرار    است.

همه پیامبران این  ( و هم خانه قیام مردم )قیاما للناس(.این نیایشگاه را خداوند، هم خانه خدا می نامد )بیت اهللداده است. 

خانه توحید را زیارت نموده اند، علی رغم چند بار ویرانی، به دست حضرت نوح )ع( و حضـرت ابـراهیم )ع(تـرمیم شـده     

ن رویـداد  مهمتـری  خداوند این خانه توحید را از تجاوز لشکریان ابرهه با معجزه پرندگان ابابیل حفظ نمـوده اسـت.  است. 

بعـد از فـتح مکـه    خانه، با معجزه شکافته شدن دیوار آن برای مـادر ایشـان.   تاریخی، تولد حضرت علی )ع( است در این 

آنرا احیاء نمودنـد. در  توسط مسلمین، پیامبر اکرم )ص(، با زدودن بت ها از خارج  و مجسمه ها و تصاویر از داخل، اصالت 

مل از منظر اسالمی پذیرش توبه انسان هبوط کرده از عالم عقل به عالم حس و غریزه و نتیجه، مفهوم و نتیجه عبادت و تکا

 به انسان کامل نزدیک شدن است. 

حضرت آدم برای پذیرش توبه این خانه را ساخت. بنابراین فضای عبادی و نیایشگاه است. انسـان در ابتـدا در عـالم    

ه عالم حس هبوط می کند. بنابراین توبه معراج انسان از عالم حیوانی عقل بوده است و با خوردن گندم و یا فریب شیطان ب

به عالم عقل بازگردد. عقل اولین عالمی است که خداوند خلق کرده است و اراده انسان با اراده خداوند یکی مـی شـود و   

امبران که می توانسـتند  است و اراده انسان و خداوند یکی می شود. مثل پی« کن فیکون»انسان به جایی می رسد که مقام 

 معجزاتی را انجام دهند. 

ساختمان دردره ای واقع شده و دور و بر آن کوه و طبیعت است. یک حجم منظم و هندسی در چنـان فـرم هـای    این 

یک حجم خالقانه ای ایجاد شده است. یک اراده و انتخاب و یک چیز بدیع و خالقانه ای اینجا گذاشته شده است. طبیعی 

است،  اصل کلی برشمریم در مجموع فضای خانه کعبه در مقابل فضای طبیعت که بهترین فضا برای سیر در آفاقاگر یک 

تواند زمینه مناسبی بـرای حالـت خودآگـاهی و    بهترین فضا برای حالت تمرکز و توجه و تذکر و تعقل در انسان بوده و می

زیـرا سـکون    باشـد. مـی   ک الی اهلل و وصال حضـرت حـق  دعا و نیایش و حالت حضور قلب و سیر در انفس و سیر و سلو

فیزیکی مقدمه تفکر است. فنای در بقا در بعد روحی داشتیم که به معنی فنای حس و غریزه و بقای خودآگـاهی روحـی و   

 جوهری است. این فضای درونگرا و تمرکز آفرین و منظم بهترین فضا برای عملکردهایی است که مانیاز داریم. زیرا تعادل
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فیزیکی موجود در شکل مربع در سایر اشکال هندسی منظم یا نامنظم مشاهده نمی شود. انسان در جایی که بخشی از فضا 

را نمی بیند، احساس آرامش نمی کند. فضاهای سیال و مواج به درد نمایشگاه می خـورد. در مثلـث زوایـا ایجـاد انقبـاض      

ینطور در لوزی انقباض و انبساط ایجاد می کند. دایـره بـا وجـود مرکـز     ضلعی انبساط ایجاد می کند. هم 5نموده و زوایای 

داشتن و شعاع های مساوی ولی حرکت های منحنی حالت گردشی در انسان ایجاد مـی کنـد. مسـتطیل در جهـت طـولی      

ایجاد حرکت می کند. کره برای آسمان وحدت ایجاد می کند ولـی مربـع بـرای زمـین بـا اسـتقرار و سـکون و بهتـرین         

درونگرایی در حد معجزه بیان شده است. چنانچه به دنبال این باشیم که با مفهوم عبادت چه حجمـی مناسـب اسـت کـه     

انسان از نظر فیزیکی سکون ایجاد شود که مقدمه خوبی برای سـیر در انفـس و خودآگـاهی عقالنـی و روحـانی و تمرکـز       

مسلط باشد بـا ادراک انسـان از فضـا. رفتـار، عملکـرد و      روحی است، هیچ پاسخی بهتر از مکعب نیست. برای انسانی که 

ادراک عبادت با آن منطبق است. از نظر رفتار تنهایی، نشستن، مطالعه است. عملکرد نیز تمرکز قلب است. حس و غریـزه  

اد مـی  را ادراک نکنیم و حکمت و نزاهت و کرامت را ادراک کنیم. این فضا ارتباط با طبیعت را قطع می کند و سکون ایج

 کند و مقدمه تفکر است. 

خانه کعبه یک سلول است و عبادتگاهی برای یک خانواده است. اما در صورتی که بخواهد برای شهر یـا محلـه کـار    

کند، مسجدالنبی یا مسجد االقصی می شود. سلولی که تغییر نکرده و سایر ائمه با الهام الهی بر اساس همین قواعد اصـالح  

د یک فضای مناسب نیایشگاه است. درونگرا است و فارغ از آرایه های زمینی اسـت و سـکون آفـرین و    نموده اند. این نما

 مقدمه تفکر است.  

 

 مقایسه خانه کعبه با بت های سه گانه

یک نماد معمارانه مثبت، خانه کعبه است. مبارک و  مقدس است و بـرای هـدایت همـه عالمیـان اسـت. یـک نمونـه        

معمارگونه منفی، جمرات سه گانه است. سه بار شیطان بر حضرت ابراهیم ظاهر می شود تا او را از امر الهی باز دارد. ایـن  

ن نماد معمارانه مثبت با نماد منفی با یکدیگر مقایسـه مـی شـوند.    سه ابلیسک، نماد سه بار ظهور شیطان است. بنابراین ای

المپیک امریکا دروازه ورودی المپیـک دو مجسـمه از انسـان سـفید پوسـت و سـیاه       « چارلز جنکس» نماد معمار معروف 

هر کـاری   پوست که سر نداشتند. نماد بی عقلی انسان است. غرب به عقل به عنوان مزاحم نگاه می کند. غریزه می گوید

می خواهی انجام بده. این دو نمونه معماری نشان می دهد که اصالت را به انسان دهیم یا اصالت را به اشیاء قـرار بـدهیم.   

خانه کعبه نماد عقل و روح انسان است. معماری وقتی به سمت فرمالیسم یا مجسمه گونگی بـرود، شـیطانی اسـت. اصـل،     

باید زیر پای انسان باشد، یک شکل منظم می گیرد و یک عروج دروغی به خود می اشیاء و پدیده ها می شوند. سنگی که 

گیرد. صلب و متکثر است. روح، عالم توحید است و علم و عالم و معلوم یکی می شود. اراده انسـان و خداونـد یکـی مـی     

کند، تابو و بت می شود. مانند شود. عالم وحدت در مقابل عالم کثرت قرار می گیرد. هر چیزی که انسان را از خود بیخود 

ثروت، مجسمه، شهرت و ریاست. هر زمانی بت های مخصوص به خودش را دارد. حجراالسود یک سنگ آسـمانی اسـت.   

این نماد انسان معصوم و پیامبر است. که آسمانی است و از زمین پاک شده است. بیعت کردن با امام معصوم را نشان می 

علی )ع( بیعت کرده اند. بیعت با یک عنصر معصوم است. امروز باید با امام عصر بیعت نمـود.   دهد. روز عید غدیر با امام

باید به واقعیت خارجی توجه کرد. حجاج واقعی که به مفاهیم توجه کنند، کم هستند. اینها نمادهایی هستند کـه بایـد بـه    
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از در باید وارد شد. از در امامت باید باییـد  «. علی بابهاانا مدینه العلم و »مفهوم و معنای آن توجه کرد. پیامبر می فرماید 

و اسالم را درک کنید. اولواالمر را باید شناخت. مفسر قرآن و مجری احکام الهی باید معصوم باشد. چیزهای به این بدیهی 

حقیقت در عالم وجود دارد ولی چگونه اشخاص در نمی یابند؟ جمعیت سنی ها چند برابر شیعیان هستند. مظلومیت حق و 

عجیب است. ما در ارتباط با فیزیک بنا بحث نمی کنیم. این فضا برای انسان مناسب بستر سازی است. سنگواره ای اسـت  

که ره گم نشود. نه اینکه خودش اصالت دارد. کعبه و جمرات به عنوان رابطه با انسان بستر مناسب یا نامناسب ایجاد مـی  

شود، بتخانه می شود. بحث اصلی این است که فیزیک بنا بحث نمی شود. این کانسپت برای کنند. اگر خانه کعبه برونگرا 

نیایشگاه مناسب است. هندسه را مطلق نمی کنیم. انسان و نیاز انسان را به دو صورت سیر در آفاقی و سیر در انفسی بایـد  

 فضای مناسب خودش را داشته باشد. 
 

 ز بیرون بر انسان:تاثیر کالبدی ـ فضایی خانه کعبه ا-2

این کالبد با حجم مکعبی شکل، در دامن و زمینه طبیعت دست نخورده و نمودهای نابسـامان    (1

 شود.مانند شمرده میآن، به عنوان یک پدیده دست ساخت و بسامان، یک ابداع و نوآوری بی

درونـی آن  وجوه و یالهای این کالبد )بویژه با وجود یک در(، پوسـته و پوششـی بـرای فضـای      (2

 طلبد. شود و انسان را به درون میشمرده می

های قائم و وجوه متشـابه و  برابر بودن تقریبی سه بعد )درازا، پهنا و بلندا( و داشتن زوایا و یال  (3

ترین کالبد برای پدید آوردن تعـادل،  شایسته، یکنواختی و هماهنگی حجمی این کالبد ،سادگی

 .بوده که مقدمه ورود به عالم معقول استتوازن، آرامش و سکون در انسان 

مصالح بومی و طبیعی، خلوص، حذف آرایه ها و نمایه ها، پاکی، معنویت و درونگرائی را القـاء    (4

 می نماید.

وجود یک درب، در مقابل وجود چهار وجه، القاء کننده سیر از کثرت به وحدت و یگانه بودن   (5

 راه تکامل است.  

آسمانی، در کنار درب ورودی، نماد ضرروت اعتصام به حبل الهی،  وجود حجراالسود، آن سنگ (6

 امام معصوم )ع(، برای تکامل است.یعنی 

همین حجم درونگرا، اگر توسط تزئینات نامناسب و مادی، برونگرا شود، تبدیل به بتخانه مـی    (7

 شود.

 

 

 

 تاثیر فضای درونی کعبه بر انسان:-1
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نامنظم در نقشه کـف، مربـع بـه دلیـل صـفر شـدن برآینـد        نهایت اشکال منظم و در میان بی (1

محورهای طولی و عرضی و ارتفاعی، انسان را بیش از هـر شـکل دیگـر بـه سـکون و آرامـش       

نماید. وجوه و یالهای چهارگانه و قائم آن منطبق بر وجوه چهارگانه کالبـدی انسـان   دعوت می

 اذبه حرکت را بر روی انسان دارد.شده و کمترین ج

رسـد. گـویی بـا    دارای کانون و گرانیگاه نادیدنی است و تهی  به نظر مـی  کعبه ی درونفضا  (2

و انسان، قهرمـان   شودوجود انسان و حضور او در این کانون، فضا معنی پیدا کرده و کامل می

 داستان این نوع فضا سازی و معماری است. 

نکته مهم و اساسی این جا است که خداونـد ایـن فضـای از نظـر کالبـدی سـاکن و آرام یـا          (3

نماید. با کمی توجه دریافته مـی معرفی می «قیام»ترین و بهترین فضا برای را مناسب «ایستا»

 بلکه یک حرکت جوهری و روحی است. شود این قیام یک حرکت مادی نیست،

جود فقط یک درب، فضای داخلی کـامال درونگـرا و مناسـب    با وجود چهار وجه بسته و پر و و (4

 سیر در انفس است.

 

 )کالبد ضد معماری( تأثیر کالبدی بتهای سه گانه بر انسان-9

باشـند و نیـز   ها نیز پالنی مربع دارند؛ اما با حجمی توپر و صلب و فاقد فضا و درون مـی این بت  (1

)ماننـد   .خودی خود دارای هویـت مسـتقل اسـت   پوسته بیرونی و ظاهری آنها در برابر انسان به 

 (مجسمه سازی

در طبیعت، گیاهان و جانوران و به ویژه انسان که از مراتـب بـاالتری از هسـتی برخـوردار مـی       (2

باشند، دارای شکلهای کامل و منظم، گرداگرد محورهایی قرینه هستند. در اینجـا بـروز و ظهـور    

و ظهور غیر طبیعی، غیر عادالنـه و نابجـا شـمرده مـی    جماد بدین گونه در برابر انسان یک بروز 

  .شود

. ترین هستی و کمترین بها و زیبایی برخوردار استجسم آنها از سنگ و خاک است که از پست (3

در اینجا در برابر انسان به صورت یک شیء سامان یافته و مقدس شده بروز و ظهـور پیـدا مـی   

خاک به عنوان وسیله حفظ و مصونیت و آرامـش   کند، در حالی که در خانة کعبه همین سنگ و

 انسان به کار رفته است. 

شکل آنها برخالف حالت نامنظم طبیعی در اینجا به صورت یک مخروط اسـت کـه مبـین یـک      (4

پدیده منظم و کامل و در خود تمام شده بوده و در عین حال یک عروج دروغین و مـادی را نیـز   

 گذارد. به نمایش می

باشد و سه، نشانة کثرت و به تعداد زیاد است و دارای کمیـت بـزرگ و   ه عدد میتعداد آنها س  (5

های گوناگون و از خود بیگـانگی انسـان   کوچک و متوسط. این امر، نشان از عالم کثرت و جاذبه
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دارد، در حالی که فضای خانه کعبه یگانه بود، به نشانة آنکه صراط مستقیم قیام و تعـالی انسـان   

 یگانه است.  

شود. در نتیجه خواند و وسیله مسخ و از خود بیگانگی روحی و تعالی انسان میدر اینجا یک شیء، انسان را به خود می

اش، به عنوان بت و مظـاهر  های سه گانه در رابطه با انسان، به دلیل غافل نمودن او از هویت انسانی و سیر روحیکالبد بت

ای که بعد از عبور از صحرای عرفه )رسـیدن بـه   وم او باید باشند، با اسلحهشرک و شیطان شمرده شده و مورد طرد و هج

 معرفت( و از وادی مشعر به معنی شعور و قدرت تمیز حق از باطل و زشت و زیبا با خود همراه آورده است. 

مـی کنـد و   مواد خانه کعبه و جمرات یکی است ولی در جمرات نابجا استفاده شده است. در مقابل انسان خودنمـایی  

می گوید که مرا تماشا کن. خانه کعبه نماد محل پذیرش توبه است که برای خانواده حضرت آدم بوده است. امـروزه بـه   

 صورت مناسک حج باید قالب خانه کعبه را بررسی نمود. 

 (.15 خالصه مطالب گفته شده در جدول زیر آمده است )جدول
 

 

 

 سه گانه جمراتبت های  خانه کعبه عناوین قابل مقایسه

 حجمی توپر و صلب، فاقد فضا فضای تهی و شایسته حضور انسان فضای داخلی

انسان هویت بخش به فضا و هدف از  نقش انسان

 ساختن آن است.

 انسان منفعل، عنصر اضافی و تماشاچی

باز آفرینی و ساماندهی فضا، وسیله و هدف  هدف از ساخته شدن

 رشد و تعالی انسان است.

وسیله بودن برای انسان،خود بجای 

 هدف است.

یگانه است، نشان یگانه بودن صراط  تعداد

 مستقیم قیام و تعالی انسان

سه عدد، نشان دهنده جهان کثرت و 

 عرصه  دلفریبی و دل مشغولی انسان

مکعب،منظم ترین حجم،مکمل طبیعت  شکل

 اطراف،ایجاد حس تعادل و قیام در انسان

کامل و  مخروط،یك پدیده منظم و

 نمایش یك عروج دروغین و مادی

 ـ مقایسه تطبیقی خانه کعبه و جمرات سه گانه 15 جدول

 

 

 

 آموزه هایی از مناسک حج
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امروزه به رابطه بین انسان با محیط، رابطه بین عملکرد باو محیط توجه می شود. مناسک یعنی رفتار انسـان بـا ظـرف    

محیطی فضای معماری ارتباط دارد. تاثیر محیط بر انسان مانند بحث روانشانسی محیط که خیلی می خواهند انسانی بحـث  

 کنند. 

 جام گیرد: کم و کاست اندر مناسک حج سه مورد باید بی

 طواف پیرامون خانه کعبههفت بار  (1

   کوه صفا و مروه بین دو  سعیهفت بار   (2

 دو رکعت نماز در مقام حضرت ابراهیم )ع(  (3

 

 تحلیل حرکت انسان در سعی بین کوه های صفا و مروه

 :یک مسیر رفت و برگشتدر در راستای یک محور طولی و یک خط مستقیم در دامن طبیعت، حرکت انسان 

در این حرکت خطی، انسان، متحرک است. زاویة دید انسان، به سمت افق است و میدان دید او نیـز کـه     (1

 باشد، گوناگون و متغیر و متحرک است. می عرصه طبیعت روبرو 

 باشد.در این حرکت، رسیدن مادی به نقطه دید، محل رؤیت سراب، ممکن می (2

 در حقیقت، سراب است. مقصد این حرکت، یک موجود مادی یعنی آب بوده که (3

 شود. در این مسیر با سرعت دادن به حرکت انسان، تنوع و تغییر و تحرک میدان دید، بیشتر می (4

 شود.نهایت تکرار شونده تلقی میهفت بار تکرار رفت و برگشت این حرکت به منزله کثرت و بی (5

انسان سه ابزار ادراکی دارد. که هر کدام روشی برای ادراک دارند. یک مورد حس است که با استفاده از آزمایش و 

مشاهده انسان به ادراک می رسد. وقتی انسان متحرک باشد، نقطه دید هم متنوع و متکثر باشد. حداکثر بهـره بـرداری از   

است. مثل حرکت در جنگل است. هرچقدر گیاه و حیوان بیشـتر و   محیط انجام می دهد. مناسب ترین برای سیر در آفاق

متنوع تر داشته باشد، لذت بیشتری دارد. حواس تعامل بیشتری با محیط دارد. اینجا مفهوم می گوید آنچه که دنیای است 

بیند و سراب سراب است. نماد این است که حضرت هاجر در طلب آب برای اسماعیل، انعکاس نور را بین صفا و مروه می 

می بیند. مدام می دود از این طرف به آن طرف. ولی آب آنجا نیست. آنجا که حضورت اسماعیل هست، آب از آنجـا مـی   

جوشد. آنچه که شما از غیر خدا می خواهید به دست خدا انجام می شود. آنچه که از طبیعت می خواهید، سـراب اسـت و   

نها با مرگ از بین می رود. شما این نیستید. باطن خـود را بایـد تغذیـه کنیـد.     ماندگار نیست. پول و عنوان و ثروت همه ای

طبیعت را به اراده الهی بخواهید و دعا کنید. این مفاهیم را با مصداق نشان می دهید. هفت نشان کثرت اسـت. آخـر دنیـا    

 جسم به خاک بر می گردد. جسم اعتباری است و روح را تغذیه کنید که حقیقی است. 

 

 لیل حرکت انسان در طواف به دور خانه کعبهتح



211 
 

 در این حرکت دورانی انسان پیرامون یک فضا با حجم مکعب، یک مسیر دایره ای را طی می کند.

  در این حرکت انسان متحرک و نقطه دید او ثابت است. (1

مادی به در این حرکت پیرامون یک دایره، انسان از نظر مادی به نقطه اولیه باز می گردد و رسیدن   (2

 نقطه دید )خانه کعبه( ممکن نیست.

 هدف از این گردش، دسترسی مادی به خانه کعبه نیست. (3

 یابد. کانون دید، تنوع و کثرت و تحرک نمی با افزایش سرعت حرکت، (4

هفت بار طواف نیز به منزله کثرت حرکت و تداوم تکرار شونده می باشد و القاء یک سیر دائمی مـی   (5

 کند.

شـود  ا کانون حرکت با گفتن عبارات ویژه و به صورت جاذبه معنوی و روحی ممکن میرابطه انسان ب (6

 که آسان کننده سیر انسان از درک محسوس و مادی، به درک و فهم عقالنی است. 

حالت تمرکز روی یک موضوع است که در اینجا موضوع خانه کعبه که یک مفهوم است. همه وجوه یکسان و سـکون  

می کند. محل پذیرش توبه انسان و محل تولد انسان کامل است. اینجا با ذکر گفتن بـه سـوی سـراب     از نظر حسی ایجاد

نمی رود بلکه به سوی حقیقت می رود. مفهوم توحید و توبه و مفهوم انسان کامل را نشان می دهـد. مفهـوم را در ذهـنش    

 بازخوانی می کند. 

 

 تحلیل دو رکعت نماز در مقام ابراهیم

 ساکن او هر دو تقریباًو راستای دید  انسان  (1

  ثبات راستای دید برای همه انسان ها  (2

 جابجایی مادی در آن عدم  (3

 های حضوری و مراتب عرفانی هدف تسهیل معرفتبا  دسترسی مادی به نقطه دید،تامین  (4

نه مفـاهیم و  و عروج معنوی انسان، با توقف هر حرکت مادی، با ذکر و یادآوری آگاهاسیر از ظاهر به باطن  (5

 معانی واال

جایگاه برگزاری این مراسم، در پشت محل مقام حضرت ابراهیم )ع( است، یعنی پشت سر رسول و امـام،    (6

  شود.برگزار می

خانه کعبه بهانه است. هدف خواندن دو رکعت نماز است. خداوند همه جا هست فقط کافی است با او ارتباط بگیـری.  

با پروردگار است. همه جا می توان نماز خواند. مجموعه و محوطه خانه کعبه درونگـرا سـت.    نماز خواندن و ارتباط درونی

پشت سر امام و مقتدا که در اینجا مقام ابراهیم نماد امام است. مهر یعنی کمترین بهای زیبایی طبیعی است. سکون حسـی  

امام باش. منظور از کعبـه و بتخانـه خداونـد    ایجاد می شود. به مهر نگاه کن و این طرف و آن طرف نگاه نکن و پشت سر 

 (.16 است. فنای در بقا یعنی حس متوقف شود. حواست پرت نشود و به این طرف و آن طرف نگاه نکن )جدول

 



212 
 

 

 

 

 

 
 

 مراسم عبادی نماز حرکت طواف سعی صفا و مروه عناوین قابل مقایسه

رابطه انسان و راستای 

 دید

 انسان متحرك

 زاویه دید متحرك

 انسان متحرك

 نقطه دید ثابت

 انسان ساکن

 راستای دید ساکن

 

 راستای دید

 متنوع و متغیر

متناسب با حرکت 

 انسان

 ثابت

 به سمت خانه کعبه

 ثابت

سمت قبله و پشت سر 

 امام

 

 مقصد و هدف

 یك موجود مادی)آب(

 در حقیقت سراب

توجه به خانه خدا، 

رسیدن به هدایت و قیام 

 انسان ها

های  تسهیل معرفت

 حضوری و مراتب عرفانی

دسترسی مادی به نقطه 

 دید

ممکن نیست. رابطه  ممکن می باشد.

 نامرئی)جاذبه(مطرح است.

 عمال تامین شده است.

 

هفت بار تکرار رفت و  جابه جایی مادی

 برگشت، به منزله کثرت

هفت بار طواف، به 

 منزله  کثرت

وجود ندارد. در یك 

 نقطه با تمانینه و آرامش

 ـ تحلیل ادراکی مناسك حج16جدول 
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انسان سه ابزار ادراکی دارد که هر کدام هندسه خاص خود را می طلبد. تمامی این ابزار الزم است. برای هر عملکرد 

طه ای الزم است. تمام قباید هندسه خودش را استفاده نمود. هندسه سیر در آفاق سیال و مواج و یا برای نیایشگاه تمرکز ن

 شبستانها نیز چنین است. سلول اصلی مربع است که تکثر پیدا می کند و بزرگ و کوچک می شود. 

 مفاهیم نهفته در حج باطن که آن را حج تمتع می نامند. دارای سه مناسک اصلی است. 

 شناسی معرفت –وقوف در عرفات )در روز(  -2

معرفت و شناخت است. صحرایی معمولی است که تپه ای نیز دارد. معرفت که در روز اتفاق می افتد. عرفات به معنی 

مهمترین و آغاز سیر تکامل انسان است در صحرای معمولی اتفاق می افتد. برای رسیدن به معرفت همـین طبیعـت کـافی    

فریـده اسـت.   نیست؟ جنگل و دریا نیاز نیست. شما می توانید یک اتم بسازید؟ یک موجودی اینهمـه قـدرت و عظمـت آ   

خداوندی که ذاتش را نمی توانیم بشناسیم و صفاتش را می شناسیم. معرفت به خداوند، آفـرینش و توحیـد احتیـاجی بـه     

کتاب و دفتر نیست و اندکی خلوص می خواهد. مانند انسان معمولی و روستایی و صحراگرد است. مقدمه معرفت از اینجا 

 حقیقت عظیمی وجود دارد. است که غیر از من و چیزی که می بینم یک

 تشخیص و داوری –( بصیرت) شعور –وقوف در مشعر )در شب(  -1

در شب اتفاق می افتد. بصیرت و حکمت انسان را به داوری و تشخیص می رساند. نسبت پدیده ها بـا مـن و حقیقـت    

الیتنهای با من چه نسبتی دارد. نسبت خداوند با من چیست. چرا خداوند شب را برای شعور گذاشته اسـت. حـس تعطیـل    

اریکی در مقابل نور و روشنایی است. تشخیص ظلمت و می شود و تخیل و خیال و اندیشه شروع می شود. صحنه پردازی ت

روشنایی، هستی و نیستی، خاق و مخلوق، ملکوت و ملک، خیر و شر، زیبـا و زشـت. اولـین تشـخیص تـاریکی و روشـنایی،       

نیستی و هستی، زندگی و مرگ، خاک و روح. اولین داوری ها است. حقیقت باطل، علم جهل، عدالت و ظلـم. در نـور همـه    

ه ظهور می رسد. خداوند مثل نور است. ما را او به ظهور رسانده است. نکته اینجا است که در مشعر و در شب بایـد  چیز ب

اسلحه جمع کن برای منا که به جرات بزنی. چرا از اینجا که شب است باید سنگریزه جمع کـرد. از شـعور مسـلح شـود.     

سلح شوید، مبارزه از شعور باشد نه از تعصب و نژاد پرستی و فرقه مبارزه از شعور باشد نه از تعصب و غیره. از جایی که م

بازی و فامیل بازی باشد. مبارزه باید از شعور باشد. در چیزی که تشخیص نمی دهی تصمیم نگیر و مبارزه نکن. العلم امام 

ه کنـی. تنهـا معرفـت کـافی     عمل. جمع کن تا به شیاطین مبارزه کنی. باید با شیطان دورن و بیرون، پنهان و آشکار مبارز

 نیست. بنابراین اول ایمان بعد عمل صالح. ایمان حقیقی باشد. تولی و تبرا داشته باشی. 

 چیز استشامل چند  مناسک منی  -9

 بیرونی مبارزه کرد. و درونی شیطانباید با هر نوع  : رمی جمرات 

 ما به عالم حیوانیت هبوط کردیم و باید به عالم عقالنیت عروج کنیم. اگـر ضـعیف باشـی    :  قربانی

نمی توانی کاری کنی. حیوانیت وجود انسان خیلی به انسان نزدیک است و باید از او عبور کرد. به 

 این راحتی نمی شود زبح کرد. انسان باید به عالم عقالنیت و روح جاودانی انسان برسد. 
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 وقتی قربانی کردی راضیه مرضیه می شوی. از اینکه گذشتی عید می شود. یعنـی بازگشـت.    : عید

یعنی بازگشت و عروج به جنت است. ای بنده من بیا در بهشـت مـن، بهشـت عقالنیـت، بهشـت      

روحانیت و روح است. همه مناسک برای این است که ما بع معرفت برسیم، از معرفت به شعور و 

م. وقتی به شعور رسیدی باید عمل کنی. تمام شعور نیز سیر از ظاهر بـه  تشخیص خیر و شر برسی

باطن از عالم طبیعت به عالم ملکوت است. استعداهای الهی خودت را جـاودان شـدی در بهشـت    

موعود. در تعامالت جنگلی جامعه انسانی نجات پیدا کردی. هم خودت از خودت راضی هسـتی و  

 گذشته افسوس و نه از آینده ترسی داری. هم خالق از تو راضی است. نه از 

در منابع عرفا تفاسیر دقیقی از مناسک حج دارند. آیت آهلل جوادی آملی و حضرت امام و بسیاری از عرفا و مفسـرین  

 به مباحث باطنی حج اشاره نموده اند.

 

 نتیجه معماری

یـده هـای فضـایی هندسـی، آرایـه هـا،       آنچه برای ما به عنوان مصداق در معماری اهمیت دارد ایـن اسـت کـه بـه  ا    

نورپردازی و صحنه پردازی تمام عناصر و اجزای معماری باید مبتنی بر عملکرد و رفتاری که انسان در محـیط انجـام مـی    

دهد توجه داشته باشیم. نباید خود بنیاد باشد. درصورتی که خودبنیاد باشد فرمالیسم می شود و اگر در ارتباط با نیازهـای  

اشد معماری است. همه فرم ها و رنگ ها زیبا است. هیچ چیز زشت نیست. در عمـل بایـد مناسـب باشـد از نظـر      انسان ب

زیبایی و استحکام و غیره. مناسب برای نیاز انسان در حوزه فضایی باشد. اصالت با انسان است و معماری انسانی باشد. دو 

الیسم ختم می شود. معماری انسانی که ماده و صورت متناسـب  نوع معماری داریم. معماری خود بنیاد که بت سازی و فرم

نیازهای انسان تدوین می شود. همه عناصر و اجزا اعتباری است. معماری باید متناسب با شرایط زمانی و مکانی نیز باشـد.  

د. هـم از اصـول   این مصداق به ما نشان داد که عالوه بر معماری آفرینش معماری معصومین نیز می تواند الهام بخش باشـ 

آن و هم از تجربه ای که به ما می دهد استفاده کنیم. هندسه سیال و مواج برای سـیر درآفـاق. عملکردهـایی بـا تمرکـز      

فکری باید محوردار باشد. هنرمندان برای ایجاد خالقیت توهمی مسئله را پیچیده می کنند. کلیساها محور و مرکز و قرینه 

 ولی در مقایسه با خانه کعبه زمین تا آسمان فرق می کنند. سازی دارند و درونگرا هستند 

تعریف معماری که بازآفرینی حکیمانه و عادالنه فضا و محیط زیست انسانی با عناصر طبیعی متناسب با نیازهای مادی 

دارد کـه   انسان و بستر ساز نیازهای روحی انسان تعریف معماری است. برای ارزیابی مصداق ها، انسان هم حواس ظاهری

حافظه اش را پر می کند. وحواس باطنی مشترکه و متصرفه که می تواند ترکیب و تجزیه کند این مواد و مصـالح درونـی.   

نهایتا دو فرمانده درونی دارد. این دو فرمانده درونی ایجـاب مـی کنـد کـه انسـان آزاد باشـد. بنـابراین آزادی انسـان و         

وم این است که بین قضا و قدر الهی است. بین شناخت واقعیتهـای موجـود، عمـل    انتخابگری او بین دو جبر است. یک مفه

انسان و مقدرات و نتیجه عمل انسان دست انسان نیست. یک مفهوم دیگر دو گـرایش درونـی نیـز در انسـان وجـود کـه       

نسـان زیـاده خـواه و    آزادی انسان بین دو جبر انسان است. انسان جبرا تحت تاثیر دو الهام وگرایش است. نفس حیـوانی ا 

اشباء ناپذیر است. بستگی به سن و جنسیت و عوامل محیطی دارد. جبر دیگر روح الهی انسان است. تقـوا وسـیله حرکـت    
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جوهری انسان را به سوی انسان کامل فراهم می کند. قوای باطنی انسان بین دو فرمانده وهم و خیال است. در بحث ابداع 

کدام خیال در اینجا مهم است. خیال وابسته به نفس اماره که به دنبال شـهرت و ثـروت و    و نوآوری به آن تکیه می شود.

خودخواهی است. الهامات نفس شیطانی انسان است. خیال متصل به عالم باال و عالم عقل و الهامات ربوبی و شهودی خیـال  

، مهندسی صحیح، کار حکیمانه، کار زیبـا دارد.  دیگری است. هر دو ذهنی است. بنابراین الهام کار عالمانه، عاقالنه، منطقی

ایده مفهومی فاقد ماده و صورت است. خلق کانسپت باید عادالنه و بجا باشد. عالم ماده در شرایط زمانی و مکانی و عـالم  

کثرت است. عاداالنه یعنی بجا و متناسب با توجه به شرایط زمانی و مکانی اسـت. فضـا و محـیط زیسـت انسـانی، فضـای       

اخلی حضور انسان، محیط از بیرون و از داخل که تمام فضای شهری را در بر می گیرد. متناسب با نیازهای مادی کـه بـه   د

 صورت نسبی قابل تامین است. نیازهای روحی که حوزه آگاهی و اراده انسان است نمی تواند جبرا به انسان تحمیل نمود. 

ت می شود آیا در آثار آنان نمود یافته است؟ معماری آفرینش به ایـن  تعاریفی که از کالم الهی و کالم معصوم برداش

طریق مورد بررسی قرار گرفت. ما بازآفرینی می کنیم ولی معماری الهی از نیستی خلق می شـود کـه حکیمانـه و عادالنـه     

م. معمـاری  است. قوانینی بر هستی حاکم است که در صورتی که ما از آن عدول کنیم دچار بحـران محـیط زیسـت شـدی    

پایدار یعنی بازگشت به طبیعت و انرژی هایی که در خود طبیعت تولید می شود. هم نیازهای مادی انسان بـه طـور نسـبی    

تامین شده است. نعمت های اندکی که خداوند در این دنیا در اختیار قرار داده است. معانی و مفاهیم عمیقی همین عناصر 

این حوزه کارهای خوبی انجام داده اند. دو نماد معمارانه که خانه کعبـه و جمـرات    ساده دارند. معماری معصومین هم در

 سه گانه را با یکدیگر مقایسه کردیم. نماد معماری مطلوب خانه کعبه است و نماد معماری مذموم جمرات سه گانه است. 

  



215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛هفتمفصل 



216 
 

  
گاه نظری    و عملی اسالمنقد و ربرسی مصادیق معماری جهان  با دست

 

 

 

 بررسی تطبیقی نیایشگاههای شرقی و غربی با بیت اهلل الحرام

با بهره گیری از راهبردها و راهکارهای حاصل از سلول بنیادین خانه کعبه می توان تمام نیایشگاهها را مـورد ارزیـابی   

نظر کالبدی از مفهوم عبادت منحرف قرار داد. بدین وسیله می توان مشخص نمود که در کجا از نظر مفهومی و در کجا از 

شده اند. چه رابطه بین انحراف از مفهوم و کالبد وجود دارد؟ آثاری که به عنوان مراکز نیایشی در تمدن هـا خلـق شـده    

است، از جمله عالی ترین، ماندگارترین و برجسته ترین ساختمان های باقیمانده از گذشـته اسـت. مانـدگارترین آثـار از     

شترین ارتباط را با مباحث فکری و معنوی انسانها در طول تاریخ دارد، نیایشگاهها و معابد می باشد. کتابهای گذشته که بی

فراوان در رابطه با مراکز نیایشی هر تمدن نوشته شـده و همـواره مـورد بحـث تـاریخ معمـاری بـوده اسـت. در بررسـی          

هنگ شرقی و غربی چیست و چه تفاوتی با مفهوم عبادت در نیایشگاهها به این نکته توجه می شود که مفهوم عبادت در فر

اسالم دارد. نحوه تاثیر این دیدگاهها در شاکله های معماری مورد نقد و ارزیابی قرار مـی گیـرد. اجمـاع خبرگـان یعنـی      

 ت.تمدن های بشری چگونه مفاهیم را در معماری نشان داده اند یکی از منابع پس از کالم الهی و کالم معصوم اس

  در اینجا ذکر دو نکته ضروری است:

        نکته اول در ارتباط با این پرسش است که بنا به چه دلیلی راجع بـه آثـار سـایرین نقـد و داوری صـورت مـی

گیرد؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید توجه نمود که اگر نگاه به انسان تنها از دید عالم خلق و کثرت باشـد و  

گرفته شود، معیار و مبانی ثابتی برای ارزیابی آثار وجود نخواهد داشـت. امـا دیـدگاه     بعد روحانی انسان نادیده

اسالمی برای انسان ذات ثابت قائل است. اسالم مکتبی فرازمانی و فرامکانی و جهانی اسـت. زیـرا از ذات الهـی    
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دهـد امـا اسـالم    انسان و جهت و غایت مشخص صحبت می کند. گرچه در غرب معیار ثابتی برای ارزیابی نمی 

معیار می دهد و مفهوم عبادت در اسالم کامال روشن است. مفهوم عبادت یعنی دو بعد عقالنی و روحانی انسـان  

سیر جوهری پیدا کنند. عقل از تفکر رشد می کند و سکون مقدمه تفکر است. در معماری به صورت حرکت از 

وشن است که معماری عبادتگاه باید درونگرا و سـکون  سیر در آفاق به سیر در انفس تعبیر می شود. بنابراین ر

آفرین باشد تا انسان را به حکت و نزاهت برساند. رشد عقالنی انسان مقدمه ای برای رشد روحی و فنای در بقا 

است. کشف استعدادهای روحی، سیر جوهری و تکامل وجودی است. مفهوم عبادت و همچنین مفهوم تقـوا کـه   

اسالم روشن است و آیات فراوانی در ارتباط با آن وجود دارد. بنابراین با روشن شدن  روش آن است، در مکتب

 مالک و معیار ارزیابی، این قضاوت بر آثار دیگران صورت می گیرد.

       نکته دوم آنکه ارزیابی آثار در جهت محکوم کردن معمار نیست. معمار در هـر فرهنـگ بنـا بـه اقتضـائات آن

ر اینجا ارزیابی محتوایی مدنظر بوده است با توجه بـه اینکـه اشـکاالت موجـود در     محیط طراحی کرده است. د

مفاهیم باعث شده است که در کالبد اشکاالتی ایجاد شود. هدف از ارزیابی این بوده که با توجه بـه تجربیـات   

مـروزه در  گذشته درس آموزیم، به سمت منحرف نرفته و به جهت درست را انتخاب کنیم. با توجه بـه اینکـه ا  

دنیا معابد و کلیساها همچنان ساخته می شوند و برخی از معماران غربی شاکله کلیساها را بدتر کـرده و برخـی   

سعی نموده اند تا به مفهوم عبادت نزدیکتر شوند، معماری مساجد نیز به سمت فرمالیسم پیش می رود. رسالت 

ارزیابی را در اختیار ما قرار داده و با توجه به نیـازی   اسالم محدود نیست. اسالم رسالتی جهانی دارد. معیارهای

 که وجود دارد، بایستی ارزیابی و نقد از آثار جدید و قدیم داشته باشیم. 

شایان ذکر است که در اینجا تمام جنبه های آثار مورد بحث قرار نمی گیرد. بحث های تاریخی و جنبـه هـای مـادی    

ان است، مد نظر نیست. بلکه تعامل ادراکی انسان با ایده های هندسی، فضـایی آثـار   آثار که وابسته به شرایط زمان و مک

مورد بررسی قرار می گیرد. هر ابزار ادراکی انسان یک نوع تعامل با فضا مبتنی بر اراده انسان دارد. تاثیر مباحث کالبـدی  

و اراده انسان دارد. بنابراین از جنبه های روی فیزیک انسان جبری است اما تاثیر مباحث فکری و نظری بستگی به آگاهی 

تجریدی مانند مفهوم عبادت و جنبه های نیمه تجریدی مانند هندسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تـاکنون از معنـا   

 به صورت آمدیم، اکنون از صورت به معنا می رویم. انسان با این نیازهای مادی و معنوی این هندسه را نیـاز دارد. اکنـون  

 آثار را می بینیم که ایا این هندسه مورد نیاز را تامین کرده اند؟

اسالم به عنوان پیام جهانی و فرازمانی و مکانی است. برای ایده های هندسی فضایی نیایشگاه مـی تـوانیم اسـتاندارد     

امام نباید جداگانه و ممتـاز   گرافیک بنویسیم. این نوع ایده ها و کانسپت ها باید باشد. کالبدها تجلی مفاهیم است. جایگاه

باشد. با تغییر در مفهوم عبادت کالبد اشکال پیدا می کند و بالعکس. توهین بزرگی به انسانهای دیگر است کـه مامکتـب   

اسالم هستیم و می توانیم تا اعلی علیین برویم و کاری به دیگران نداریم. از نظر اسالم همه انسان هستند و این بزرگتـرین  

نسان است که انسان در جهل است و نیایشگاه در شان او نیسـت. از ایـن جهـت مسـلمانان هـر کـس در حـوزه        ظلم به ا

تخصصی خودش باید حقیقت را آنگونه که هست برای جهان ابالغ کند. این یک فرهنگ جهانی است. حضـرت علـی )ع(   

کدام مسجد را بعـد از انقـالب مـا اصـیل     می فرمایند از تاریخ باید عبرت گرفت. شان انقالب اسالمی شان جهانی است. 
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ساخته ایم؟ کدام اثر را می توانیم به جهانیان به عنوان معماری اصیل خود نشـان دهـیم؟ در شـرایط آموزشـی امـروز بـا       

 اینهمه دانشجوی دکتری ما مسئول هستیم که مبانی روشن داشته باشیم و برای دنیا حرفی داشته باشیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باستانمعماری ایران 

 زیگورات-2

در تمدن های باستانی آسیای غربی همچون بین النهرین و ایالم، نیایشگاهی به شکل کوه برای خـدایان مـی سـاختند    

که زیگورات نامیده می شد. آنها را بر بلندی می ساختند و در ساخت آن از بهترین مصالح و تکنولوژی ساخت آن زمـان  

 . (9)تصویر  بهره می بردند

 

 

 

 

 



213 
 

 

 

 

 

مانده در جهان است و تاریخ بنای آن ترین زیگورات باقیواقع شده و سالم شوش در جنوب غربی ایران نزدیك چغازنبیل زیگوراتـ 9تصویر 

 .ازسازی شده()سه بعدی ب استایالم ساخته شدهپادشاه دوره  اونتش گال رسد. این زیگورات توسطسال قبل از میالد می 1251به 

کنند و هر شهری را خدایی اسـت  النهرین اعتقاد مردم بر این بود که خدایان متعددی دنیا را کنترل و اداره میدر بین

کردند تا در آن زندگی کنند کـه گـاه بـه    کند. مردم در مرکز شهر برای خدایان معبد درست میکه از آن محافظت می

. هـای خـود را تقـدیم خـدایان کننـد     شد تا مردم هـدایا و پیشـکش  هم ساخته میتری شکل زیگورات بود. معابد کوچک

زیگوراتها خشتی تو پر بودند و مطبق ساخته می شدند. از نظر فضاسازی، جز اتاقک کوچک معبد درباالترین طبقه فضـای  

ی به غیر از طبقـه  بسته ای نداشت و آن فضای کوچک نیز محل حضور انسان نبوده و محل حضور خدایان شمرده می شد.

 هـا و خـانواده  شد و تنهـا کـاهن  ترین طبقه محسوب میپنجم که مرتفع پنجم، تمامی طبقات از خشت پر شده بودند. طبقه

یا خدای خاص شهر شوش بود. در حقیقـت   ورود به آن طبقه را داشتند، جایگاه قراردادن خدای اینشوشینک شاهی اجازه

 ها معتقد بودند که هنگام غـروب، خدایشـان از آخـرین   بنا را برای اینشوشینک ساخت. ایالمیاونتاش، پادشاه ایالمی، این 

زیگـورات دارای طبقـات جداگانـه بـود کـه راههـای       . گـردد کند و روز بعد باز مـی ی زیگورات به آسمان پرواز میطبقه

. بنابراین نظام طبقاتی برای دسترسی استدسترسی متفاوت دارند و اجازه ورود به هر طبقه از دروازه ورودی آن مشخص 

به هر مرحله از زیگورات قائل بودند. از زیگورات های موجود در ایران می توان زیگورات چغازنبیـل موجـود در شـوش و    

تـرین  واقـع شـده و سـالم    شـوش  در جنوب غربی ایران نزدیک چغازنبیل زیگوراتزیگورات تپه سیلک کاشان نام برد. 

اونـتش   رسد. ایـن زیگـورات توسـط   سال قبل از میالد می 1251مانده در جهان است و تاریخ بنای آن به زیگورات باقی

 . استایالم ساخته شدهپادشاه دوره  گال

 

 آتشکده-1

در آتشکده حضور آتش بعنوان واسطه عبادت انسان با خدا است. در بیـنش زرتشـتی، خداونـد را بایـد در روشـنایی      

جستجو کرد، پس هر زرتشتی در هنگام نیایش رو به سوی روشنایی می کند. هر گونه روشـنایی در مفهـوم اولیـه تفـاوتی     

ن نیز آتش را مقـدس مـی دانسـتند. زرتشـتیان بـه پیـروی از       ندارد مانند خورشید، چراغ یا روشنایی آتش. ایرانیان باستا

نیاکان خود آتش را در آتشکده ها پرستاری می کردند. در آتشکده های چارطاقی با توجه به پالن، آتش در مرکـز پـالن   

فضـا   واقع شده است و از چهار طرف باز است. در آتشکده مردم وارد فضا نمی شوند. فضا کامال برونگرا است و در قلـب 

مجمر آتشدان قرار دارد که واسطه بین انسان و خدا است. آتشکده در خارج از بافت بوده و دسترسی به آن دارای نظـام  

 طبقاتی می باشد. 
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 تغییرات کالبدی و محتوایی در تبدیل آتشکده ها به مساجد-9

ایجاد آمادگی روحـی پدیـد   مساجد برخالف آتشکده ها در درون بافت شهر هستند و یک مفصل حیاط داخلی برای 

می آید. تغییرات کالبدی و محتوایی در تبدیل آتشکده به مسجد در یک نمونه مسجد یزد خواست مورد بررسی قرار مـی  

 گیرد. 

 تغییرات کالبدی در تبدیل آتشکده های چهار طاقی به مسجد:

 .مجمر آتشدان را از مرکز فضای داخلی برداشتند 

  دیوار پوشاندند.سمت قبله و طرفین آنرا با 

 .در مقابل جهت قبله درب ایجاد نمودند 

 .در مقابل جهت قبله یک فضای باز محصور )حیاط( ایجاد نمودند 

 .مطابق محورهای عبوری، دری به فضای باز احداث نمودند 

  .همه نیایشگران را به فضای داخلی با تفکیک مردان و زنان دعوت نمودند 

 منبری برای ایراد سخنرانی ایجاد نمودند نمادی در جهت قبله برای نماز و . 

 

 تغییرات محتوایی در تبدیل آتشکده های چهار طاقی به مسجد: 

 .با حذف آتشدان از مرکز فضای داخلی، عامل واسطه بین انسان و خدا را حذف نمودند 

  در انفس با بستن دیوارها، فضای برونگرا و سیرآفاقی آن را، تبدیل به فضای درونگرا و مناسب سیر

 نمودند.

 .با ایجاد درب، بین فضای داخلی و خارجی مرزی احداث کردند، تا حریم فضای داخلی حفظ شود 

  با ایجاد حیاط، ضمن ایجاد سلسله مراتب الزم برای ورود به نیایشگاه و برخورداری الزم از مواهب

 طبیعی، مزاحمت های همجواری به حداقل ممکن برسد.

 درب های با شکوهی برای به مومنین آن است و نه ساختمان آن، بنابراین  اصالت و ارزش نیایشگاه

 ورود مومنین برپا نمودند.

  ندارند، بنابراین همه مومنین را به فضای داخلـی دعـوت   علماء دینی، تفاوت فطری با سایر مومنین

 نمودند.

  برای معرفت افزائی  است، بنابرایندو رکن بنیادی عبادت و تکامل انسانی مبتنی بر معرفت و عمل

و سخنرانی )منبر( و  برای بهترین عمل، نماز جماعت را کـه )معـراج مـومنین( اسـت، پـیش بینـی       

 نمودند.

   مسلمانان معابد را ویران و نابود نکردند، بلکه با تغییرات کالبدی، محتوای آنرا کامال تغییـر دادنـد 

 .(11)تصویر
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 تبدیل چهار تاقی به مسجدـ مسجد یزدخواست 11تصویر 

 

 هـا هـا و تمـدن  گویند، اسالم فلسفه هنر و معماری ندارد و از سـایر فرهنـگ  متأسفانه برخی از متخصصین متعصب می

این نهایت عقالنیت مسلمانهاست که به جـای از بـین بـردن کالبـد،     . در حالی که تقلید نموده است مانند بیزانس و ایران

تغییر دادند. مسلمانان مانند سایر کشورگشایان تاریخ، اسکندر و مغول، عمل نکردنـد؛ بـه آتـش    محتوا را با عملکرد خود 

 زدن و ویرانی نپرداختند؛ بلکه با کمترین تغییرات کالبدی بیشترین تغییرات محتوایی را ایجاد کردند. 

ی نیز دیـده مـی شـود کـه     از این دست تغییرات اندک کالبدی در تبدیل آتشکده ها به مساجد در نمونه های دیگر

همراه داشته است. از جمله مسجد جامع نیریز فارس است که از تبدیل یک ایـوان ساسـانی   ه همین تغییرات محتوایی را ب

 .(11)تصویر  رو به قبله به مسجد تبدیل شده است
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 تبدیل ایوان ساسانی به مسجد در جامع نیریز ـ11تصویر 

 

 

 

 شرقیمعابد -2

معابد شرقی عموما در هندوستان و شرق آسیا دیده می شود و متعلق به آیین بودیسم، هندوییسم و فرقه هـای متکثـر   

ز دیـدگاه  مشابه این دو آیین است. طبق آیین بودا انسان در یک چرخه مرگ و زندگی قرار دارد که موجب رنج اسـت. ا 

 ، بـه د، درسـتکار باشـ  دهای نفسانی را کنار بگذارباید گرایش یابد رهایی مرگ و زادکه از چرخه  بخواهداگر انسان بودا 

 از سپس و شودمی موجودات این تجربیات باعث مهرورزی به همه د.دست پیدا کن خلسه روحی به حاالت و پرداخته یوگا

بنابراین مـذاهب شـرقی   ود. شخارج می باطل دور این از و رسدمی بیداری و روشنی به ژرف تمرکزهای و هادرک این راه

عمتدا بر پایه زهد و پارسایی و مفاهیم متکی بر درونگرایی و فردگرایی می باشند. نحوه تطابق کالبد معابد با این مفهوم را 

می توان ارزیابی نمود. البته خود مفهوم نیز دارای ایراد است و با فطرت انسان سازگار نیست. در اسـالم زهـد، رهبانیـت و    

دنیا نداریم. انسان باید در دنیا حضور داشته باشد و از مواهب آن بهره مند شود اما دنیاپرست نشود. در ادامـه  بریدگی از 

 مالحظه می کنید که به دلیل اینکه مفهوم دارای ایراد است، کالبد نیز با مفهوم در تضاد قرار گرفته است.
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 معابد غاری-1

از معبد  و فقط برای قشر خاصی می باشد. شهر نیست، برای همه نیستاین معابد که در هند دیده می شود، در داخل 

ارتباط معبد با بیرون، فقط با یک در صورت می گیرد، به طوری که فضای داخل فاقد نور و جریـان  ، فقط سردری پیداست

به مرور زمـان ایـن سـر درهـا اهمیـت       کون و تاریکی مطلق بر فضا حاکم می باشد به این ترتیبس  هوای مطلوب بوده و

؛ در مراحل بعد آن را با انواع مجسمه می آرایند تا جایی که بـه معبـد هـزار بـودا تبـدیل مـی شـود        .کردندبیشتری پیدا 

معماری داخلی ایـن معابـد کـه در ابتـدا بسـیار      تزئینات نامناسب و مادی موجب می شود نیایشگاه تبدیل به بتخانه شود. 

بـا قـرار دادن رواق    و سعی شد تا ابهت بیشتری به فضا داده شـود.  ا ازسادگی و بی پیرایگی اولیه خارج شدساده بود، بعد

 هایی در دور فضا، عمق غیر طبیعی بیشتر ایجاد کردند.

در مکعب مساوی بودن طول و عرض و ارتفاع القا کننـده محیطـی باثبـات و     در مقایسه با خانه کعبه با توجه به اینکه

، بـا زیـاد کـردن ارتفـاع سـقف     اما در اینجـا   ت)سکون مقدمه تفکر(، وجوه و بالهای مشابه القا کننده وحدت استامن اس

انسانی که همه چیز را ترک کرده، رهگذر است و صدها شمایل و نقش برجسته را می بیند و نهایت دستاورد ایـن فضـاها   

 سیر در آفاق می باشد.

حفظ حجم اولیه به مرور تبدیل به بتخانه می شـود. بنـابراین بـا مفهـوم اولیـه کـه       معبد غاری اولیه ساده است. اما با 

درونگرایی در جهت عبادت بود در تضاد قرار می گیرد. در هند سه نوع معبد غاری معابـد هندوئیسـم، معابـد بودیسـم و     

 .(13، 12)تصویر  ه می شودمعابد مکتب جین وجود دارد که در  مجموعه غارهای هر سه نوع معبد در کنار یکدیگر دید
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 نمونه ای از معابد غاری در هند که سیر تحول معبد در آن دیده می شود.ـ 12تصویر 

 

 

 

 

 

 

 از مجموعه غارهای بهاجا در هند ـ نمونه ای از یك چایتیا13تصویر 

 معابد گنبدی-9

معابـد  ند. در معابد غاری، در دل بافت شهر قرار گرفته ابرخالف و  شکل بیرونی معبد یک حجم اقلیدسی ساده است

سر در وجود دارد که فقط یک در ورودی به فضای داخلـی   4غاری ورودی روی یک محور تعریف می شد. ولی در اینجا 

ق(  این بدان مفهوم است که در عالم ماده )آفا .درجه برای ورود ایجاد شده است 181، بنابراین چرخشی تا دمعبد می رو

 .جهت وارد شد در حالی که در عالم معنا و حرکت به سوی کمال یک  راه بیشتر وجود ندارد 4می توان از هر 

در حالیکه  .مرکز فضای داخلی معبد، پر است ازینرو حرکت دورانی در چنین  فضای دایره ای شکلی تشدید می شود

 .خالی بودن نقطه مرکزی، انسان را در کانون فضا و قلب فضای داخلی ساختمان و موضوع اصلی قرار می دهد

بوداییان نخستین برای بزرگداشت آثار مقدس بجای مانده از بودا و پیروان او بـا محصـور کـردن ایـن یادگـاری هـا       

ـ   نماد رهایی او از سامسارا   استوپا نماد بودا و به بیان دقیق تر ساختند.استوپا  و رسـیدن او بـه     ـ چرخه مرگ و زنـدگی 

 .(14)تصویر  نیروانا است
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 پیش از میالد 236تا  273ـ استوپای سانچی بین سالهای 14ویر 

 معابد برجی-4

توده ساختمانی بـه فضـای    نسبتاست.  موزه ای از هزاران نقش برجسته ،شبیه به مجسمهاز لحاظ شکل بیرونی کامال 

داخل فضا، به فضاهای عبوری اختصـاص داده شـده اسـت و شـاید      خالی که جای انسان است بسیار زیاد می باشد عمدتا

 در ارتفاعی حـدود سـه چهـار برابـر ارتفـاع قـد       ورودی .بنا از ارتفاع زیادی برخوردار است محل حضور انسان هم نباشد.

از اهمیت زیادی برخوردار شده  و حجاری ها تزئیناتن با تعداد زیادی پله تامین می شود. دسترسی به آ قرار دارد. انسان

در پالن یک راهروی باریک دیده می شود و مجسمه هایی که در دورتـادور فضـا قـرار مـی      سیر در آفاق(.مناسب ) است

 .(16، 15ویر ا)تص کامال برونگرایی را القا می کنند گیرند و
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 ـ معبد خانداریا ماهادئو، خاجوراهو، نیمه قرن یازدهم میالدی15تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای بیرونی معبد برجی آراسته شده به مجسمه های گوناگونـ 16صویر ت

 

معابد چینی، که نسبت فضای خالی به کل حجم ساختمان بسیار کم می شود و این عنصر معماری هـر چـه بیشـتر    در 

کند. به گونه ای که با قرار دادن تعداد زیادی طبقات کاذب، که محل حضور انسان نمی باشد سیر در آفاق را تشدید می 

ارتفاع و توده ساختمان را افزایش می دهند هر چه بیشتر انسان را تحقیر می کنند. توجه به بیرون و سیر در آفاق  "و صرفا

بنـای   3یـا   2بحث عالم تکثر پیش می آیـد و حتـی   جا پیش می رود که دیگر به یک بنای معبد هم قانع نیستند و  تا آن

. در تمـدن اسـالمی چنـین برخـورد برونگرایانـه ای در      شبیه به هم، در فاصله نزدیکی از هم، برای معبد ساخته می شـود 

 برونگـرا، بـا حجـم تـوده زیـاد و      مزارها بطور قابل توجهی وجود دارد. میل مزارها را بعنوان نمونه های مشابه معابد برجی

 فضاسازی کم می توان نام برد. 

وقتی یک مفهوم و در عین حال کالبد آن با نیازهای طبیعی و درونی انسان هماهنگ نباشد، به ضـد خـود تبـدیل مـی     

شود. نیازهای ذاتی انسان ثابت است. در صورت افراط و تفریط در برداشت های مفهومی، کالبد به ضد مفهوم تبـدیل مـی   

ه مذاهب بوداییسم  و هندوییسم و سایر مذاهب مشابه آنها درونگرا و فردگـرا هسـتند، معابـد غـاری     شود. با توجه به اینک

کامال درونگرا و معابد برجی کامال برونگرا هستند. همانند موزه ای زیبا به جمرات آراسته شده می مانند. رهبانیت بـا ذات  

این به ضد خود تبدیل می شود. سادگی اولیه به مرور گذشته انسان همخوانی ندارد و با ذات عبادت سازگاری ندارد، بنابر

 .(17)تصویر  و تزئینات و حجاری ها مهم می شود و تبدیل به بتخانه می شود و با مفهوم اولیه خود در تضاد قرار می گیرد
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 پاگودای دایگوجی ، کیوتو ، ژاپن و  پاگودای سان تا سی، ایالت یونان، چینـ 17تصویر 

 

 

معماری برای اینکه با تمام منازل انسان هماهنگ باشد، باید سیر از کثرت به وحدت را مهیا نماید. تنها وحـدت نمـی   

تواند پاسخگوی نیاز عبادی انسان باشد. چون انسان نیازهای مادی و معنوی دارد و در حال سیر است، باید از زیبایی هـای  

ر معماری اسـالمی مالحظـه مـی کنـیم کـه نهایـت سـر و صـدا و نهایـت          ظاهری استفاده کرد و از آن گذشت. چنانچه د

درونگرایی را با شگرد معماری در کنار یکدیگر قرار می دهـد. بـا اسـتفاده از حیـاط مرکـزی، درونگرایـی و قرارگیـری        

مـی بینـد بـه    بازشوها در مکان درست، سلسله مراتب سیر از بازار تا هسته درونی مسجد را فراهم می کند. معمار نیازی ن

داخل کوه و جنگل برود. حتی درون مسجد نیز از تزئینات و زیبایی ظاهری اسـتفاده مـی کنـد. البتـه تزیینـات انتزاعـی و       

 استفاده از کالم که پل عبور به عالم معنا است.

، مـاده  مکاتب شرقی بین دنیا و آخرت را بریده می دانند. اما از دیدگاه اسالمی با توجه بـه فلسـفه حرکـت جـوهری    

تبدیل به معنا می شود. درحالتی که وسط معبد شیئی مانند خاکستر مومنان قرار می گیرد، حقیقت تکاملی را خارجی و نه 

درونی می دانند. در مقایسه در دیدگاه اسالمی مفهوم انسان کامل که هر کس می تواند باشد و انسان کامل الگـو اسـت.   

از به خودآگاهی و نه یک واسطه دارد. انسان خودش را باید احیا کند و نه اینکـه  خداوند در قلب مومنین است و انسان نی

یک تماشاچی قرار بگیرد. بنابراین شرافت مسجد به کسانی است که در آن نماز می خوانند و انسان در مرکز فضـا قـرار   

 می گیرد.

 مصری معابد-5

ی محوطه بیرونی بودند که بـه آسـمان گشـوده مـی     معموال معابد مصری )که معبد آمون نمونه بزرگ آن است( دارا

شود؛ اما ستون های اطراف آنها مانند راهرویی سرپوشیده است. در پی آن دوباره اتاق هایی قرار دارد که پیش تر، کاهنان 
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ل در آنها زندگی می کردند و به برنامه ریزی جشن ها می پرداختند. اتاق مرکزی این مجموعه درونـی، زیارتگـاه یـا محـ    

مقدس به حساب می آمد. مقدس ترین مکان محلی بود که مجسمه های نیایش در آنجا نگهداری می شد. اتاق های معبد 

دیدی به سوی محوطه درونی داشتند  و ستون هایی از نور خورشید که از سوراخ کوچکی در سقف مسطح نفوذ می کردند 

چ پنجره ای نداشتند. عالوه بر این دیوارها دوجداره بودند محوطه درونی را روشن می ساختند. دیوارهای صحن مقدس هی

و بنابراین تمام معبد به وسیله راهرویی امن که سارقان و مردم عادی به آن دسترسی نداشتند، محصـور شـده بـود. تمـام     

دنـد. در  ستون ها و دیوارها با تصاویر حجاری شده و نوشته های هیروگلیف، در مدح خـدایان و فرعـون پوشـیده شـده بو    

امتداد خیابان، ورودی حیاط و محوطه ستون دار به حالت تقارن در یک راستا طراحی شده بود. راهروی اصلی، برای مثـال،  

دارای سردرهایی است که بسیاری از آنها ماهرانه و محتاطانه طراحی شده اند. جفت ستونها از ویژگی های برجسته معبـد  

به صورت متقارن طراحی شده بود و تحت تاثیر عظمت سردر، در طول مسیر کـه   مصری هستند. ناظر از طریق مسیری که

از خیابان قوچ ها تا حیاط بیرونی و از حیاط تا تاالر ستوندار امتداد داشت، هدایت می شـد. برخـی نقـدها کـه بـر معابـد       

 ست از:اس مصری از جمله معبد خونسو در کارناک وارد است عبارت

  معبد، در اینجا هر چه فضا قداست پیدا می کند، تاریکتر می شود.اصالت دادن به تاریکی 

 بزرگتـرین فضـاها در    .تأکید افراطی برسلسله مراتب و عدم حضور عموم مردم در مراتب مقدستر فضا

بیرونی ترین مکان بودند و هر چه فضاها مقدس تـر شـوند فضـا کـوچکتر، ارتفـاع کمتـر و گنجـایش        

 محدودتر دارند.

 م معبد و مزار: با توجه به اعتقادات مصریان مبنی بر پرسـتش فراعنـه، بعـد از درگذشـت     آمیختن مفهو

 فراعنه، مزار آنها به معابد تبدیل می شد.

 (.18-22 ویرا)تص وجود ستونهای عریض نسبت به فضاهای انسانی در درون معابد 

 

 

 

 

 

 

 

 ق.م1111ـ معبدخونسوکارناک18تصویر 
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 معبد رامسس دومـ ورودی 19تصویر 

 

 

 

 

 تاالر ستون دار و نحوه قرار گیری سر ستون های گل نیلوفرـ 21تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 مزار حتشپ سوت-ـ آمیختن مفهوم معبد و مزار، سلسله مراتب و فضای داخلی تاریك در معبد21تصویر 
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 ـ معبد کارناک مصر22تصویر 

 

 معابد غربی-6

همواره در تقابل با انسان ها قرار دارند. ایـن خـدایان دارای صـفاتی انسـانی هسـتند.      خدایان اساطیری یونان باستان 

ازدواج می کنند، فرزندانی دارند، بایکدیگر مبارزه کرده و یکدیگر را به قتل می رسانند، به یکدیگر و به انسانها حسادت 

ان جاودانگی، دانـایی و قـدرت را بـرای خـود     ورزند. در بینش آنان خدایان با انسانها در تعارض و جنگ هستند. خدای می

برداشته و برای انسانها مرگ، جهل و رنج را قرار داده اند. از دیدگاه اسالمی این بینش کامال از نظـر مفهـومی ایـراد دارد    

نیـز   زیرا انسان جانشین خداوند بر روی زمین و خلیفه خداست. با این بینش تضاد و جدایی انسان و خدایان، فضای انسانی

 با فضای معبد جدا می شود.

 

 معابد یونان-7

البته نـه از ایـن دیـد کـه      شان بسیار باشکوه و مجلل می باشد.معابد .معابد یونانی آکروپلیس خانه رب النوع هاست

یدا بخواهند مردم را به آنجا جلب کنند بلکه آنها اعتقاد داشتند این معابد نماد مکان خدایان است و خدا در آنجا حضور پ

 . خدایان را به صورت پیکرهای تراشیده از سنگ درون معابـد قـرار مـی دادنـد.    خانه نیایش انسان با خدا نیستمی کند. 

 .(23)تصویر  نیایش ها در اطراف معبد می باشد و بنا قدرت را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 پارتنون، آکروپولیس، آتن، یونانـ 23تصویر 

در حال و هوای مجسـمه ای و بـی تفـاوت نسـبت بـه بیـرون دارد.       و  (مشخص نداردبرون گراست )ورودی این بناها 

معماری  بوده و در شرق ظرافت و انتقال عواطف و احساسات انسانی و رازها و رمزهای اسطوره ای روحی نمایان ترحالیکه 
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به عنوان خانه خدا، معبد نیازها و عملکردهای انسانی را فراهم نمی کند. نـه تنهـا معبـد     مظهر صفات جمال خداوند است.

قائم به ذات است و به دیگر معماری ها پاسخ نمی دهد بلکه به نظر می رسد سایر معماری ها به آن معطوف می گردنـد.  

فضاهایی که بـرای عملکردهـای متفـاوت     فرم آن ایده ال است و با هندسه و تقارن محوری تعیین شده است نه با ترکیب

سیمون آنوین در تجزیه و تحلیل معابد یونانی می گوید: یک معبد قدیمی صرفا یـک معبـد نیسـت بلکـه در      مورد نیازند.

اصل یک ایده است. معبد پناهی در مقابل اقلیم ایجاد می کند تا محتوای خود را که مجسمه خـدای یونـانی اسـت حفـظ     

وابسته به مقیاس یک انسان نیست بلکه وابسته به مقیاس مجسمه بزرگ درون آن است که به آن وقف مقیاس معبد  کند.

 گردیده است. معبد سیستم تناسبات مخصوص کالبد خود را دارد و این، معبد را از دنیای اطراف متمایز کرده است.

تر شده و  تون ها در اطراف معبد، بنا برونگرادر تیپولوژی پالن معابد یونانی هر چه جلوتر می رود با افزایش تعداد س 

مناسب سیر در آفاق می شود. از طرف دیگر با کشیده شدن فضای درونی و ستون گـذاری در راسـتای طـول آن، فضـای     

 در بعضی موارد حتی بر روی محور اصلی فضای داخلی هم یک ردیـف سـتون   .گردد داخلی معبد رفته رفته عبوری تر می

در آن ایجـاد   و سـیر در انفـس را   فضای داخل را هر چه بیشتر عبوری می کند و نمی تواند حس تمرکز دیده می شود که

با این وجود ممکن است با یـک محـور    کند و با ایجاد حالت هایی در سقف، همانند یک مجسمه با بنا برخورد شده است.

یا یک ستاره یا خورشید در حـال طلـوع وابسـته     به چیزی در فاصله ای دور و غیر معمول مثال مکانی مقدس از کوهی دور

ها و به دور از زندگی عادی مردم شهر، به عنوان محـل اسـتقرار خـدایان سـاخته شـده       باشد. معابد یونانی در باالی کوه

بودند.. در مقایسه با نمای مساجد که همه نمای بیرونـی در خـدمت ورودی اسـت، در ایـن معابـد بـرای ورودی تعریـف        

ارند. حجم پر ستونها بیشتر از فضای خالی بین آنهاست. معماری حجم سازی و نه فضا سازی اسـت. قـدرت و   مشخصی ند

عظمت خدایان را نشان می دهد. پلکانها نیز بسیار بلند است و برای انسان مناسب نیست. حتی معابد دایره ای نیـز بسـیار   

 . (24)تصویر  برونگرا بوده و تنها فضای عبوری برای انسان فراهم می کند
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 مدورنمونه ای از معابد یونانی با پالن ـ 24تصویر 

 

 

 

 روم معابد-8

نقشـه محـوری،    عناصـر اصـلی معابـد عبارتنـد از    معماری معابد روم شدیدا وابسته به الگوهای معمـاری یونـان بـود.    

قرارگیری سه سال )مقصوره( در روی محور اصلی، جایگاه رب النوع، ورودی ستون دار پر عمق، یک سنتوری بـا تزیینـات،   

سکوی قرار گیری معبد و در نهایت پله هایی که روی محور اصلی طراحی شده اند و جهـت را بـرای عـابران تعیـین مـی      

پوسته ساختمان هم نسبت به حجم فضا کمتـر مـی باشـد و بـر      .خلی خالی استوسط فضای دا ،در معبد پانتئون رم کنند.

 ولی بدنه های درونی فضا همانند نمایشگاهی است که در آن مجسمه هایی عظیم از  .درون گرایی تأکید بیشتری دارد
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 ـ معبد پانتئون، رم، ایتالیا25تصویر 

انسان در داخل هر چه بیشتر به بدنه ها است و انسان در چنین فضـایی بـه    امپراطورها به نمایش گذشته شده و توجه

 هندسه دایره ای و نمای دیوار حالت نمایشگاهی و گردشی به فضای داخلی مـی دهـد   هر کاری غیر از عبادت می پردازد.

ه در اینجا سیر در آفاق بیشـتر  .این فضا نیز مانند معابد یونانی سیر در آفاق را منجر می شود.  با این تفاوت ک(25)تصویر 

 .با بدنه های درونی و در آنجا با بدنه های بیرونی تشدید می شود

 ست این است: ا بطور خالصه نقدهایی که بر این معبد وارد

 انسانی نیست. ،در این بنا مقیاس 

   درون فضا با قرار دادن تندیس حالتی برون گرایانه و نمایشگاهی و آفاقی پیدا کـرده و مخـل 

 آرامش مورد نیاز در عبادت می باشد.

 هندسه دایره، حالت حرکت ایجاد می کند و ذهن را به حالت آفاقی نزدیک می سازد. 

 

 

 

 کلیساهای قرون وسطی

از دیگر آثار ماندگار در غرب، که بیشترین ارتباط را با مباحث فکری و معنوی انسانها در طول تـاریخ دارد، کلیسـاها   

دوره صدر مسیحیت، رومانسک، گوتیک و بیزانس تقسیم بندی می شـوند. از نظـر    4می باشند. کلیساهای قرون وسطی به 

 کانسپت به سه دسته تقسیم می شوند. 

 ه با تغییر کاربری بازیلیکاکلیساهای اولی 

 کلیساهای دارای پالن صلیبی 

 کلیساهای با پالن مرکزی 

 

 اولیه با تقلید از بازیلیکاکلیساهای 

در صدر مسیحیت، بنا به مصلحت، از امکاناتی که وجود داشته اسـت ماننـد بازیلیکاهـا بـه عنـوان سـالن اجتماعـات        

 استفاده کرده و این بناها نمادهای فرهنگی مسیحی را ندارد. 
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و از جمله کلیساهای صدر مسیحیت  یکی از نخستین بناهای کلیسای مسیحی، کلیسای قدیمی سنت پیترو در رم است

مرکزی و راهروهای جانبی به صورت  دارای فضایی ت که مهم ترین تاثیر را در تاریخ معماری کلیسا دارد. نقشه کلیسااس

در معماری مسـیحی دوره هـای   ، بیرون زده است. نحوه شکل گیری چنین فضاهایی و ترتیب و جایگزینی بنیادی این اجزا

 .(27، 26)تصویر  بعد نیز مورد استفاده قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ کلیسای سن پیترو26تصویر 
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 کلیسای سانتا سابینا قرن پنجم میالدی ـ27تصویر 

 

 

 

 

 

 دارای پالن صلیبیکلیساهای 

از این دوره به بعد صلیب به عنوان فرم غالب برای پالن کلیسا در آمد و به عنوان یک ایده دقیـق هندسـی ادامـه دار    

پذیرفته شد. نماد باید تجلی معنا در صورت باشد. مفهوم باید با کالبد سازگاری داشـته باشـد. نمـاد بایـد تجلـی معنـای       

ه مفهومی دارد؟ اولین نکته آن است کـه در دیـد حضـار در کلیسـا،     خودش باشد. اما انتخاب صلیب برای پالن کلیسا چ

هندسه صلیبی دیده نمی شود و هیچ معنایی را نمی تواند تجلی بخشد. صلیب یک فرم عمودی است، بـا تبـدیل بـه پـالن     

مفهوم خود را نشان نمی دهد. از این گذشته صلیب در مسیحیت نمایانگر بـه قتـل رسـاندن حضـرت عیسـی بـه شـکلی        

 دردناک است و انتخاب آن به عنوان نماد دارای مفهوم غلط است. درحالیکه کعبه در اسالم محل تولد انسان کامل است. 

کلیسای سنت سرنین واقع در تولوز در قرن یازدهم بعد از میالد مسیح ساخته شـده اسـت و یکـی از تـاریخی تـرین      

ان مجموعه ای از قسمت های مختلف طرح ریزی شده اسـت،  بناهای نوع خود در سبک رومانسک است. این کلیسا به عنو

هر یک از این قسمت ها با طرح کلی بنا مرتبط است ولی با آن در نیامیخته و یکی نشده است و هر قسمت فردیت خـاص  

و  خود را حفظ می کند. در دوره رمانسک با تقلید از آرایه ها و ساختارهای رومی مانند قـوس نیمـدایره، شـکلی از ابهـت    

 .(28)تصویر  سنگینی به فضای داخلی کلیسا داده شد
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 1121-1181پالن، فضای داخلی و خارجی کلیسای سنت سرنین ـ 28تصویر 

 

 در دوره گوتیک خطوط هندسه اصلی به سمت کشیدگی عمودی رفت و این کار به صورت کامال اغراق آمیز تا سـال 

سازی بنا هر چه بیشتر سعی نمودند تا نور را از پنجره ها به فضای داخلی وارد کننـد.   ها ادامه یافت. در این دوره با سبک

کلیسای نوتردام پاریس، از جمله کلیساهای دوره گوتیک محسوب می شود. در این کلیسا درها بزرگترند و اصـوال دهانـه   

و زمینه ای بـرای کنـده کـاری و پیکـر     های ورودی هم به وسیله رویه اریب و پخی به ورودی بنا تاکید بیشتری می دهند 

تراشی در دور تادور درهای ورودی به دست می دهند. پنجره ها نیز دارای اطرافی با رویه اریبی انـد و بزرگتـر از پنجـره    

های بناهای رومانسک هستند. در این کلیسا سردر نمای قدیمی به صورت بخش بندی در فواصل میانی طبقات به صـورت  

کاری ها و پیکره ها طراحی شده است. از این دوره به بعد استفاده از مجسمه و نقش برجسته به شدت در  ردیفی از کنده

نمای کلیسا مرسوم شد تا حدی که در برخی از کلیساها تمام سطح نمای بیرونی با مجسمه و تمام سطح نمـای داخلـی بـا    

ابد شرقی با وجـود تاکیـد زیـاد مسـیحیت بـه رهبانیـت و       نقاشی پوشیده می شود. چنانچه می بینیم در اینجا نیز مانند مع

بریدگی از دنیا، عناصر طبیعی و شمایل انسان و حیوان و مجسمه ها نقش مهمی در فضاسازی کلیسا ایفا نمودند و سـیر در  

 .(29)تصویر  آفاق را تشدید کردند
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 کلیسای نوتردام فرانسهـ 29تصویر 

 

کتدرال ها که در واقع کلیساهای جامع بودند در مرکز شهر قرار می گرفتند. هندسـه خـارجی پـالن    در قرون وسطی 

این کلیساها یک فرم ثابت صلیب شکل داشت که بافت را می برید و به بافت کامال بی توجه بود. درحالیکـه مسـاجد در   

طه ای ندارد و می تواند گسترش یابـد ولـی   درون بافت قرار گرفته و با آن عجین می شوند. شکل بیرونی مسجد هیچ ضاب

 کلیساها کامال مونومنتال به صورت یک مجسمه آراسته شده خود را جدا از بافت نشان می دهند.

گاهی یک ردیف ستون در محور طولی قرار دارد  ،که شبیه به معابد غاری می باشندقرون وسطی درکلیساهای دوران 

ا صلیب )از نمادهای نامناسـب کـه در معمـاری    یکه فضای داخلی را هر چه بیشتر عبوری می کند. گاه از تناسبات انسان 

 استفاده می شود( استفاده شده در حالی که استفاده از صلیب، بدین صورت در پالن و حتی حجم احساس نمی شود.

لیبی با ستون گذاری در گرداگرد فضای درونی فضا بسیار خرد شده و در عین حال این فضـاهای خـرد   درکلیسای ص

 .شده عبوری هستند و محل سکون و سیر در انفس نمی باشد

رفضای داخلی کلیساها تناسبات ارتفاع و پالن همخوانی ندارد و نیز فضای بسـیار زیـادی بـرای محـراب کـه محـل       د

هر چه بیشتر به نمـای سـاختمان توجـه شـده و      در نظر گرفته شده است و دنفر کشیش می باشاجرای مراسم توسط یک 

مرکز توجه نقطه برخورد قطرهای نما باشد که با دایره ای نشان داده شده است و بیانگر اهمیت دادن به توده ساختمان و 
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ضا بسیار خرد شده و در عـین حـال ایـن    سیر آفاق می باشد. کلیسای صلیبی با ستون گذاری در گرداگرد فضای درونی ف

  فضا های خرد شده عبوری هستند و محل سکون و سیر در انفس نمی باشد.

دو نوع طرح صلیب در کانسپت پالن کلیسا مورد استفاده قرار می گیرد. یک نوع را صلیب یونانی و دیگری را صـلیب  

و به پالن با هندسه مرکزی نزدیکتر می شود. در حالـت  رومی می نامند. در حالت اول چهار گوشه صلیب هم اندازه است 

 دوم یکی از خطوط ادامه می یابد. در طرح کلیسای سنت پیتر این تغییر از صلیب اولیه به صلیب ثانویه را می بینیم.

 

 دارای پالن مرکزیکلیساهای 

 . (31)تصویر  دهد تعدد گنبدها در کلیسا موجب کثرت گرایی شده و مفهوم وحدت را در کلیسا نشان نمی

ابتدای مسـیحیت انسـان   در مورد محتوای فضای کلیسا سه نظریه ارائه می دهد.  (214: 1383)گروتر، یورگ گروتر 

، خدا نزد بشر در روی زمین است و در گوتیک سکدر روی زمین خدایی را که در آسمان است عبادت می کند. در رومان

ارتفاع فضای درونی کلیسا بیش از انـدازه   می شودآسمان ها را بر زمین فرود آورده اند. همانطور که در تصاویر نیز دیده 

 .(31)تصویر  زیاد شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 

 

 

 

 میالدی 547تا  526کلیسای سنویتاله، ایتالیا مربوط به سالهای ـ 31تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ابتدای مسیحیت : انسان در روی زمین، خدایی که در آسمان است عبادت می کند. )دوگانگی معماری و مفهوم خدا(31تصویر 

 خدا نزد بشر در روی زمین است. )خدای جمال(: رومانسك

 آسمانها بر زمین فرود آمده است.: گوتیگ 

 

 آرایه ها در کلیسا

کلیسا با سقف های معماری اسالمی می توان به نقد آن پرداخت. نقد مربوط به آرایـه هـا اسـت.    با مقایسه سقف این 

 آرایه های موجود در کلیساها به صورت تصاویر انسان، حیوانات و شرح اتفاقات و وقایع تاریخی تمام سـطح کلیسـا را پـر   

  .(32)تصویر  کرده است
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 وضعیت فعلی، واتیکانـ کلیسای سنت پیتر، 32تصویر 

 

در مساجد و معماری اسالمی آرایه ها تنزیهی و هندسی و تکرار شونده است. بنابراین در سکون و تفکر خللـی ایجـاد   

نمی کند. در این کلیسا و کلیساهای مشابه، با نقاشی های دیواری، در درون کلیسا نیز سیر در آفاق را موجـب مـی شـود.     

ارگیری روزن ها و پنجره ها است. در معماری مساجد به صورت کامال هوشمندانه در باالترین نکته دوم مربوط به محل قر

نقطه پر است و شمسه قرار می گیرد و هندسه فضا را به درون باز می گرداند، اما در بازارها، بـاالترین نقطـه گنبـد خـالی     

د هیچ تاکیدی بر درون ندارد، چه از لحـاظ فـرم   . در این کلیسا، گنب(33)تصویر  است و چشم را به آسمان ها می کشاند

 گنبد، خطوطی که به صورت عمودی به باال کشیده شده و هم از نظر محل بازشو همگی سیر در آفاق را موجب می شود. 

. شـود اند اتالق میشده ترسیم عیسی مسیح همقدسی که در بارفرهنگی -به تصاویر و نمادهای دینیشمایل یا آیکون 

در طول زمان چندین بار کشیش ها جمع شدند و شمایل شکنی کردند. اما تصاویر موجودات زنده و به خصوص انسـانها و  

و همینطور داستان زندگی حضرت مریم و حضرت عیسی همواره سطح دیوارهای داخلی کلیسـا را مـی پوشـاند و    قدیسان 

  کلیسا را به نمایشگاه بدل می کند. 
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 ـ آسمانه تیمچه امین الدوله، بازار کاشان33تصویر 

 

 کلیساهای دوره بیزانس

معماری بیزانس متعلق به بخش شرقی دنیای مسیحیت است و بدلیل تعاملی که با کشـورهای شـرقی همچـون ایـران     

دارد، کانسپت های متفاوتی ایجاد شده است. از نمونه های این معماری کلیسای ایاصوفیه است کـه بـه مسـجد ایاصـوفیه     

متر است. گنبد اصـلی بـر روی یـک     15عرض حدود  قسمت اصلی کلیسا شامل راهروهایی طاقدار و باتبدیل شده است. 

مربع واقع شده است، که به وسیله چهار پایه سه گوش و چهار طاق بزرگ حمایت می شود و بین چهـار طـاق از شـرق و    

غرب به وسیله نیم گنبدهایی، محافظت می گردد. از شمال و جنوب نیز چهار ستون بسیار بزرگ به چشم مـی خـورد و از   

ها به انبوهی از حباب های صابون که از دل یکـدیگر بیـرون مـی آینـد،      این .الی سقف راهروها ظاهر شده اندابخارج در 

پنجره در قاعده گنبد، سبکی و روشنایی بیش از حدی به داخل ساختمان  41تشبیه شده است. در داخل بنا نیز قرارگیری 

کاشی کاری های آبی و طالیی ایجاد می کند. فضای مرکزی می دهد. نورهای تاکید شده زیر گنبد تاللو و درخشش را در 

گذاری متقارن، اما بدلیل قرار گیری نیم گنبدها در دو طرف تبدیل به هندسه خطی شده است. کل فضا بـا   با وجود ستون

ان وجود عظمت آن به حالت سیر در آفاق و نمایشگاهی نزدیکتر است. وجود گوشه های پنهان و بخش هایی که ذهن انس

از رسیدن ذهن انسان به حالت سکون و آرامش جلوگیری می کنـد.  ی کند برای نیایشگاه مناسب نیست و را دچار ابهام م

سکون مقدمه تفکر است. بنابراین فضای نیایشگاه نباید زیاد روشن یا تیره باشد. همچنین تخیل، خاطرات، ابهام و داسـتان  

 .(34)تصویر  شت و فضایی برای حضور قلب ایجاد نمودسرایی را باید در داخل نیایشگاه کنار گذا
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 کلیسای ایاصوفیه، ترکیهـ 34تصویر 

 

 لیساهای معاصرک

 کلیسای رونشان-2

در این کلیسا برای اولین بار باید گفت بر خالف سنت و معماری همیشگی کلیساها، از احجام و خطوط متضـاد)منحنی  

و شکسته( استفاده شده است و لوکوربوزیه به کمک نیروی قرینگی در پالن سعی داشـته اسـت تـا ایـن تضـاد بـا سـایر        

نور کلیسا از سقف و دیوارهای اطراف سالن کلیسا و دو بـرج   کلیساها را به تعادل برساند. سازه کلیسا از جنس بتن است،

پایین به باال مـی  از یک شیب دراستوانه ای تأمین می شود. این کلیسا در ستایش و تحت تأثیر معماری آکروپلیس یونان، 

  آید و این امر باعث می شود ساختمان به صورت تندیس گونه به نظر بیاید.

وارد است، این است که این کلیسا به جای آنکه در دل بافت روستا باشد همانند یونـان  نقدی که به کلیسای رونشان 

باستان که معابد دور از بافت بودند در باالی تپه قرار گرفته، می باشد. با قرار دادن پنجره های کوچـک سـعی شـده کـه     

نطور که در پالن هم دیـده مـی شـود بـا     ساختمان درونگرا باشد ولی ابداً در داخل درونگرا نیست و فردی که نشسته هما

. تحدب هایی روبرو است و عدم ایجاد تمرکزگرایی سیر در آفاق می کند چرا که چشم  تحدب هـا را دنبـال مـی نمایـد    

حتی در سقف هم حرکتی محدب ایجاد شده که باز هم انسان را به بیرون متوجه می کند. چنین حجمی می توانست یـک  

در نوع خود هم یکتا باشد ولی به عنوان یک کلیسا، سیر در انفـس و تمرکـز را ایجـاد نمـی کنـد،      نمایشگاه هنری باشد و 

رونشان چه از بیرون و چه از داخل سیر در آفاقی است. این کلیسا نماد مناسبی نیست زیرا نماد باید عالم معنا را در شکل 

 و صورت تجلی ببخشد.

از نظر کار روی بتن نمره بیست می گیرد. از نظر ایجاد یک شکل جدید و فرم جدید نمره بیست می گیرد. اما از این 

جهت که مفهوم عبادت را درست درک کرده باشد و عدالت را مطابق با آن مفهوم درست رعایت کرده باشد، نمره صـفر  

برجسته نشده است. پیچ و خم هـای بیرونـی اهمیـت یافتـه      می گیرد. هم کار از بیرون برونگرا است و ورودی مشخص و

است. وحدت بخش نیست. در درون نیز قسمت عملکرد حجم کمتری از یک دیوار دارد. تمام اندام داخلی سـیال و مـواج   

است. محور اصلی به سمت محراب و کشیش و شنیدن در تاریکی است. بدنه ها بسیار کنتراست شـدید نـور پیـدا کـرده     

حواس را پرت می کند. ما هیچ بازخوانی از چهره قهرمان داستان نداریم. انسان در اینجا متوجه دیواره هـا اسـت.   است و 

نور پردازی نمایشگاهی تا نیایشگاهی است. کنتراست شدید روشنایی و تاریکی ایجاد می کند که حواس را برمی انگیـزد.  

ت باال و با شبکه ها نور را خورد می کند. کل فضا را نـورانی مـی   مسجد شیخ لطف اهلل نور از یک طرف نیست. از قسم در 

کند دو کنتراست نور و روشنایی نمی دهد. روی بلندی است و در بافت نیست. تحجر پیدا کرده اسـت و بـه ماننـد یونـان     
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جلـی معنـا در   باستان در باالی تپه ساخته شده است. نمادگرایی صورت به صورت است. نمادهای فرمالیستی است. نماد ت

صورت است. مفهوم عبادت یک مفهوم درونی و فردی است. کاله کشـیش، کشـتی چـه ربطـی بـه کلیسـا دارد؟ نمادهـا        

 توجیحات برخی محققین است توجیحات پوچ و بی مقداری است. 

 کلیسای رونشان در ادامه به صورت مبسوط مورد نقد واقع می شود.

 

 کلیسای آب آندو-1

کلیسای روی آب آندو در جلگه ای در دامنه کوههای شمال شرقی یوباری رنـج در هوکایـدو قـرار گرفتـه اسـت. از      

دسامبر تا آوریل منطقه از برف پوشیده شده و فضای وسیع سپید بسـیار زیبـایی را بـه وجـود مـی آورد. آب از رودخانـه       

هد. عمـق آب نمـا و ریـزش آب بـه گونـه ای دقیـق       متر را می د 45×91نزدیکی منشعب گردیده و تشکیل یک آبنمای 

طراحی گردیده است که با وزش باد مالیم و حتی نسیم، صدای حرکت آب به آرامی به گوش می رسد. دو مربع، یکی به 

متر در طرف دیگر، در قسمتی از پالن آب نما با یکدیگر مشترک هسـتند.   15متر در یکطرف و دیگری به ابعاد  11ابعاد 

نیز آنها را در بر گرفته است. کسانیکه در امتداد ضلع خارجی دیوار قدم مـی زننـد، نمـی     Lر بتنی به شکل آزاد یک دیوا

درجه بر می گردند، برای اولین بار از فضایی که باز  181توانند آب نما را ببینند و هنگامیکه طول دیوار را طی می کنند و 

راه با دید به آب نما و شیب مالیم، فضایی که از چهار طرف به وسیله شیشه هم .است می توانند آب نما را مشاهده نمایند

احاطه شده است، به چشم می خورد. جعبه ای از نور، در زیر آسمان و با چهار صلیب مجزا قرار گرفته است. دید مسـتقیم  

منحنی در فضای تاریک، انسان به سوی قاب های شیشه ای، آسمان آبی و غرق در نور طبیعی وجود دارد. از اینجا یک پله 

ادعـای آنـدو:    .را به کلیسا هدایت کرده و یک آب نمای وسیع روشن، به همراه صلیبی در درون آب به چشم مـی خـورد  

تلفیق ذن و مسیحیت. ذن: تمرکز بر روی یک نقطه و کلیسای مسیحیت با کشیش معنا پیدا می کند. بنابراین کار آندو نـه  

ت. )اثری به ظاهر روشنفکرانه( از لحاظ مفهوم عبادت و عملکرد نه با ذن هماهنگی دارد و نه بـا  بودیسم و نه مسیحیت اس

 مسیحیت.

ده ای که مـی خواهـد از سـیر در آفـاق وارد     نساختمان شده نه بین ،در این بنا  اصلعملکرد درونگراست یا برونگرا؟ 

ه پرداز نیز است. بحث های نظـری فریبنـده دارد و مطـابق    تادائو آندو عالوه بر اینکه طراح است نظری سیر در انفس شود.

شرقی ها معنا گرا است. البته مغالطه است که با توجه به کارهایش قابل ارزیابی اسـت. از نظـر نظـری و جـوهره حقیقـی      

عبادت چگونه می شود دو دیدگاه متفاوت ذن و مسیحیت را ترکیب کرد. ذن یـک تفکـر فردگـرا و درونگـرا و سـیر در      

نفسی است. بریدن از دنیا و در گوشه ای از جنگل تمرکز فردی پیدا کنید. جریان های عرفانی درونگرا مناسک و آدابـی  ا

دارد. برعکس در مسیحیت می گوید تو به تنهایی کاری نمی توانی انجام دهی. یک عده قدیس و کشیش که تطهیـر مـی   

ه محراب افراد عادی نباید وارد شوند. حقیقت عبادت یکی است. چرا کنند افراد دیگر را و اعتراف آنان را می شنوند. منطق

این دو را با یکدیگر قاطی می کنید. مسیحیت این جنبه های منفی و مثبت دارد، ذن این جنبه های مثبت و منفی را دارد و 

یکدیگر متفاوتند. نمی  حقیقت عبادت چیز دیگری است. خود آنها هم در جنبه های اعتقادی و هم در جنبه های کالبدی با

 توان این دو را با یکدیگر التقاط نمود. در بن نظریه التقاط بی ربط است. 
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کلیسا را به خارج از شهر برده است. در یک طرف کامال دیوار دارد و در یک طرف در جنگل رها شده است. مفهـوم  

معیت باشد یا مانند معابد ذن در جنگـل بـرود.   عبادت مشخص نیست مفهوم درونگرا یا برونگرا دارد. بافت باید در دل ج

از نظر سادگی، استفاده از تکنولوژی زمان، از نظر شکل جیدید داشتن برای کلیسا نمره بیست می گیرد. یک بدنه مکعـب  

مستطیل شیشه به سمت طبیعت است. نگاه کرده به طبیعت از داخل کلیسا که یک صلیبی نیز آن وسط قرار دارد. ذن می 

در بین جمعیت نشین. واقعیت در این کلیسا پر از جمعیت است. برای تمرکز پیدا کردن باید از جمعیت دور شوی و گوید 

تمرکز شخصی پیدا کنی. در فضای جمعی چنین فضایی برای شما پیدا نمی شود. برای طبیعت گرایی و سیر در آفاق بایـد  

نه بو و نه لمس و نـه تنـوع را درک کنـی. نـه طبیعـت گـرای       در داخل جنگل و آب رها شوی و از طبیعت استفاده ببری. 

ماتوالریستی و نه ذن و درونگرا است. از نظر مسیحیت نیازی نیست آنجا بشینی و صلیب را ببینی. بلکه به کلیسا بـروی تـا   

ظریـات  کشیش برای شما انجیل بخواند. کشیش در مسیحیت مطرح است و نمی توان آن را کنـار زد. علیـرغم اینکـه در ن   

)تصـویر   آندو در اوج معنویت و روحانیت و ایده آلیسم نشان می دهد در حالیکه مغالطه جدی در نظـر و در کالبـد اسـت   

35) . 
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 ـ نمای بیرونی و فضای داخلی کلیسای آب اثر تادو آندو35تصویر 

 

 

 

 کلیسای نور آندو-9

جهت داده است. ارتفاع بیشتر شده است. داالن تنگ و تاریک که فقط از مقابل در کلیسای نور مکعب مستطیل تغییر 

نور می گیرد و نورگیر آن درزی صلیب شکل است. در این مکعب مستطیل سنگین کدر بـتن آرمـه کـه نـور نیـز نـدارد       

درز نـور کـه در    جمعیت فراوانی از آدم ها و بچه و بزرگ و اینها آنجا نشسته اند. کشیش در تاریکی اسـت. مـردم یـک   

 .(36)تصویر  تاریکی است را تماشا کنند
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 .ـ کلیسای نور اثر تادو آندو. در طرح داخلی این بنا نور از روزنه ای صلیب مانند به داخل کلیسا وارد می شود36تصویر 

 

اندیشه که با تماشا اغنا نمی شود. خداوندی که آفاقی که بـه ایـن زیبـایی را آفریـده اسـت، انعکـاس خورشـید در         

برگهای درختان، اقیانوس و آب و دریا، در ابرها را ببیند. این درز چه نوری نشان می دهد. انعکاس نور در طبیعت زیباتر و 

ا می شد. در آن مکعب مستطیل کدر صلب یخ زده بنشیند و آن فـرم را  هیجان انگیزتر است. انسان با صفات خداوند آشن

خانه کعبه محل تولد انسان کامل است و ایـن نمـاد مـرگ انسـان کامـل       د. صلیب چه مضمون و معنویتی دارد؟!نگاه کن

و بـا کتـاب بـا    همه زیبایی طبیعی و نور آفریده است، می گوید کافی نیست. پیامبران از طریق کالم  است. خدایی که این

انسان بحث می کنند. بیشترین تاثیر را کالم بر انسان دارد. مکاتب بزرگ با کـالم بـا انسـان بحـث مـی کننـد. از اشـعار        

ر زیبـا  عرفانی و کالم الهی انسان لذت می برد. مسیحی می آید کلیسا که انجیل را باید برایش بخوانند. نور را بیرون بسـیا 

ترین نماد خداوند در عـالم خـارج کـالم اسـت و در عـالم درونـی در        رایی مغالطه دارد. عالیتر می بیند. چه نوع نماد گ

حقیقت انسان است. من باید حضور قلب پیداکنم. مهر کمترین زیبایی دارد. از نظر طبیعی نور طبیعی خیلی زیباتر است. از 

عقل انجیل باید خوانده شود تا من تفکرم بیدار شود  نظر تمرکز این انفعال ایجاد می کند و نه تمرکز. از نظر ورود به عالم

تا من بتوانم تمرکز پیدا کنم. اصالت فرم یعنی شیطان آنچه را زمینی است تزیین میکند و با این همه مردم صورت پرست 

اند. از نظـر  و بت پرست و ظاهر پرست می شوند. مگر آنان که از عالم خلق به عالم عقل رفته اند و از ظاهر به باطن رفته 

ارایه ها بتن آرمه خشک تجسد سرد یخ خیال انگیز نیست. آسمان خیال انگیز است. مجسمه موجـودات زنـده را نسـازید    

زیرا کامال انسان را وارد عالم طبیعت می کنند. آسمان نماد ملکوت و لطیف است. نه یک قاب بـتن آرمـه سـخت صـلب     

 سنگین بتن آرمه. 

 

 کلیسای ماریو بوتا-4

 . بـرد وی غالبا از مواد آجری اسـتفاده مـی   یر تفکرات بوتا را می توان به راحتی در طراحی این کلیسا مشاهده کرد.تأث

پروژه به عنوان دیواری بزرگ در نظر گرفته شد که لزوماً هیچ گشـودگی در سـطح آن وجـود نـدارد ولـی در مقابـل در       
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پنجره هایی با شیشه رنگی دور سـقف بـا فضـایی مثلثـی شـکل      جایی که منظره آسمان از طریق  قسمت فوقانی باز است،

 .ذرات نور را به داخل می فرستد

باشـد. یـک پیکـر تـراش از عهـده ایـن       تقدس و روحانیت و ستایش امری بسیار شخصـی ولـی الزم مـی   ، از نظر بوتا

نظم و آشـفته  آِید. همه چیز بیآید که این احساس را پاسخگو باشد اما یک مکان مقدس باید از عهده این مسأله بربرنمی

و پرهرج و مرج است. مگر محیط کلیسا که باید مکانی آرام برای تفکر باشد، و عمدتاً به سبک مینیمال است، بـرای مهیـا   

افزایـد کـه در طراحـی بایـد از     ای که افراد بتوانند رابطه بین خود و روحشان را ارتقاء بخشند. همچنین او میکردن زمینه

 .های متفاوت با یکدیگر متفاوت استهای مختلف و فرهنگی هر فرهنگ استفاده کرد زیرا معانی در سنهانشانه

 

 کلیسای ارتدکس رایت-5

هندسـه  این کلیسا در یک پارک واقع شده، دارای هندسه اقلیدسی منظم است و تأکید خاصی روی محور قرینه دارد. 

کلیسای رونشان لوکوربوزیه که ورودی گـم مـی باشـد بـر ورودی      در این کلیسا بر عکسفضا کامال وحدت بخش است. 

تاکید شده است. رایت به این موضوع توجه داشته کـه در کجـا از هندسـه اقلیدسـی و مـنظم و در کجـا از هندسـه آزاد        

تفاده استفاده کند؛ بعنوان مثال او در موزه گوگنهایم از ترکیب خطوط منحنی و احجام اسـتوانه ای و مخروطـی  شـکل اسـ    

 کرده است.

دعوت به درون، یک مرکزیت خیلـی قـوی بـرای احسـاس      بان کامالً درونگرا می شود و آاین بنا با توجه به عملکرد 

محـراب از حالـت   حضور دردرون ایجاد می کند. این مرکزیت با حرکتی که در سقف ایجاد شده بیشتر تقویت می شود. 

 .(37)تصویر  مفهوم عبادت نزدیک شده اندجدایی مردم و قدیس خارج شده و مردم به 
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 ـ کلیسای مدور ارتودکس اثر رایت37تصویر 

 

 

 

 

نسبت به بتن و کارهای بتنی مسلط است. نسبت به هندسه نیز مسلط است و هوشمندانه استفاده مـی کنـد. کـار بـتن     

کلیسا ابدا با کلیساهای قدیمی هیچ تناظری نـدارد و یـک فـرم    آرمه در زمان خودش نمره بیست می گیرد. از نظر شکل 

می را ساختارزدایی نکرده است و به حقیقت عبادت نزدیـک تـر اسـت. کلیسـا     یجدید و بدیع ایجاد نموده است. اما مفاه

ت. ورودی اهمیـت  کامال درونگرا است. کامال وحدت بخش است. کلیسـاهای دوره گوتیـک اینقـدر وحـدت بخـش نیسـ      

رونشـان. از نظـر سـادگی بـرخالف     کلیسای است. بر خالف ورودی فرعی قرار گرفته روی محور  و جمعی دارد وشاخص 

بسیاری از کلیساها بسیار ساده است. به حقیقت عبادت نزدیک شده است. در داخـل نیـز دایـره اسـت. بـه جـای اینکـه        

دلی ها گرد سن را دربر گرفته انـد. مثـل تئـاتر    محراب را در مستطیل صلیبی که از بخش افراد جدا می شد. در دایره صن

آلوار آلتو فاصله هنرپیشه و تماشاچی را از بین می برد. مثل تعزیه های ایران است. جدایی قدیس و غیر قدیس کـه جـزء   

مفاهیم انحرافی فرهنگ مسیحی است را نقض می کند. پروتستان ها مردم گرایی بیشتری دارند. سن کـوچکتر شـده و در   

معیت قرار می گیرد. رابطه کشیش و مردم راحت تر و ساده تر و مردمی تر می شود. دو طبقه ایجاد کرده است که دل ج

بحث جدیدی در کلیسا است. از نظر خالقیت و نوآوری چیزی از لوکوربوزیه کم ندارد. اما به مفهوم عبادت نزدیک شـده  

 است. مفاهیم را به هوای تکنولوژی نابود نکرده است. 
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 آیزنمن 1111کلیسای -6

آیزنمن که هم از نظر داخلی و هم از بیرون تنها به سیر در آفاق منتهی می شود، با این دیـدگاه   2111کلیسای سال 

منطبق می شود که انسان فاقد هرگونه معنویت و سیر در انفس است. زمانی که انسان فقط مادی فکر می کند، به تـدریج  

ری برای معماری، هنر برای هنر و در نهایت خودبیگانگی انسان و مسخ او پیش می آید که اصالت فرم، اصالت حجم، معما

 . (38)تصویر  چنین تفکری نتیجه ای جز نیهیلیسم و آنارشیسم ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیزمن 2111ـ کلیسای 38تصویر 

 

پس انسان به تضاد و دوگانگی با خودش و جامعه اش دچار می شود و چنین فضایی با توجه استفاده افراطی از خطوط 

 و فرم های شکسته و تیز به هیچ وجه تمرکز آفرین و سیر در انفس نیست و موجب ناآرامی و بیقراری و تنش می شود. 

ت و آرایه ها کارهـای هوشـمندانه، علمـی، منطقـی، بـه جـا و       اگر اوج تمدن امریکایی را کارهای رایت بدانیم، جزئیا

متعادل دارد. در اوج خالقیت و ابداع و مهندسی ساختمان است. اروپایی در کارهای آلوار آلتو می توان مشاهده نمود. غیر 

گی خودش مصرفانه و علمی و مردمی است. کارهای آیزنمن نشان می دهد تمدن آمریکایی به نهایت حضیض و فرو افتاد

افتاده است. پدر بزرگ فراماسون ها و صهیونیسم ها است. نهایت سـیالیت و سـیر در آفـاق را بـرای عبادتگـاه کانسـپت       

گذاشته است. این شخص از هر نوع درونگرایی، عبادت متنفر است. غیر از عالم ماده و نیاهای حسی غریزی انسان، انسـان  

 پت برای عبادتگاه این است که می خواهد مفهوم عبادت را ترور کند. یک نیاز معنوی نیز دارد. ترجمه این کانس

 

 کلیسای خانواده مقدس گائودی-7
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های خود کـرد و بـه جـای اتکـا بـه      ها را وارد طراحیهای اشکال طبیعی، آنگائودی با مطالعه دقیق زوایا و پیچ و خم

هـای  این امر خود را در استفاده فراوان گائودی از سازهاشکال هندسی صرف، طبیعت را مبنای کار معماری خود قرار داد. 

آغاز شد کامالً نو است و بـه   1883دهد. معماری این کلیسا که ساختمانش از سال سهمی شکل و هذلولی شکل نشان می

 کـه عبـادت   معماری هیچ کلیسای دیگری شبیه نیست. گائودی در این جا یک بت زیبا را به وجود آورده است. در حـالی 

مفهومی شخصی و درونی است. با تزئینات زیاد ایجاد مجسمه شده و  فرم و کالبد، اصل شـده اسـت. یـک نـوع مجسـجه      

سازی برونگرایی شدید و اغراق آمیز است. مثل صنایع دستی است. شبیه معابد برجی یـک مـوزه در فضـای بـاز صـحنه      

 . (39)تصویر  پردازی ها بیشتر انسان را منفعل می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ کلیسای خانواده مقدس طراحی انتونی گائودی39تصویر 

 ها نتیجه گیری از بررسی تطبیقی نیایشگاه

مباحث فصول قبل همه مقدمه ای بود که بتوانیم به ارزیابی و تحلیل آثار معماری و شهرسازی بپردازیم. مباحث نظری 

مقدمه زیبایی شناسی، فلسفه هنر مراحل فرآیندهای انسانی را بحث می کند. در حرفه معماری تعریف عناصر و اجزای آن 

ر مقطع دکتری کافی است که بیشتر در مـورد مبـانی تحلیـل آثـار     است. ارزیابی اثار معماری بحث اصلی کالس است. د

بحث کنیم. در اینصورت دانشجویان می توانند به ارزیابی و نقد بپردازند. ابتدا باید توافق نسبی روی مبانی داشـته باشـیم.   

نسبی است و در عـالم  مبانی ثابت است و برداشت های ما خطا پذیر و نسبی است. نکته اول این است که آثار به هر حال 

تکثر پدیدها متکثر و نسبی است. هزاران نکته در مورد هر اثر وجود دارد. ما همه چیز را تحلیل نمی کنـیم. خیلـی چیزهـا    

که متعلق به شرایط زمانی و مکانی است ما ورود نمی یابیم. زیرا ورود به هر مسئله ای بدون علم حرام است. در مباحـث  

ده های هندسی فضایی که نیمه مجرد است. بـر اسـاس صـحبت هـای آیـت اهلل جـوادی آملـی در        تاریخی تاکید روی  ای

محدوده علم نیمه تجربی و نیمه تجریدی بحث می کنیم. هندسه و ریاضیات روی حوزه نیمـه تجربـی و تجریـدی اسـت.     

ن فرا زمانی است. روح انسـان  اصول تجریدی فرازمانی و مکانی است. اصول فلسفی و منطق و علم انسانی از بعد روح انسا
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یک امر وجودی و فرازمانی و مکانی است. از بعد تعامل ادراکی انسان با ایده فضایی و هندسی که در بحش معماری فصل 

ششم مشخص شد. هر ابزار ادراکی انسان یک نوع تعامل می تواند با محیط پیدا کند البته مبتنی بـر اراده انسـان اسـت و    

شود. مباحث کالبدی و محیطی به طور عام روی فیزیک انسان جبـرا تـاثیر مـی گذارنـد. میـزان تـاثیر       هیچ گاه جبر نمی 

گذاری مباحث فکری و نظری روی انسانها بستگی به آگاهی و اراده انسانها دارد. آثار نسبی و متکثرند. برای ارزیابی جنبه 

تنها از جنبه های تجریدی و نیمه تجریدی مورد نقـد قـرار    های مادی باید کامال شرایط زمانی و مکانی را در نظر بگیرند.

 می گیرند. 

مانند مفهوم عبادت که تکامل انسان وابسته به شرایط زمانی و مکانی نیست. برخی انسـان را نـوعی نداسـته و متغیـر     

ـ  رای هـر فـرد متفـاوت اسـت     وابسته به شرایط زمانی و مکانی می دانند. اینها نمی توانند به تحلیل آثار ورود یابند. زیرا ب

بنابراین مالک ثابتی برای نقد ندارند. دیدگاه اسالمی و آنهایی که نوع نگرند و نوع انسان را فرا زمانی و مکانی می داننـد.  

از دیدگاه اسالمی هیچ مکتب دیگری غیر از اسالم کامل نیست. تنها مکتب اسالم اصول و مبانی به ما می دهد که مفهـوم  

ای همه انسانها یکسان بدانیم. از اولین انسان و از حضرت آدم تا خاتم یکسان دیده اسـت. بنـابراین بـه ایـن     عبادت را بر

ترتیب می توانیم عالوه بر مساجد وارد بحث ساختمانهای مذهبی شویم. از چه بعدی بحث می کنـیم. از بعـد تکنولـوژی و    

ز جنبه های مجرد یا نیمه مجرد فضا مانند ایده هـای هندسـی   مواد و مصالح و نوع عملکردها وارد بحث نمی شویم. بلکه ا

فضایی بحث می کنیم. هندسه مواج مناسب سیر در آفاق است. هندسه درونگـرا مناسـب سـیر در انفـس اسـت. هندسـه       

محوردار و مرکز دار مناسب تمرکز و تفکر است. پس مبانی را فقط از مکتـب اسـالمی مـی گیـریم. زیـرا مکاتـب دیگـر        

 شده اند. خداوند که ادیان را ساخته است و می گوید مکاتب انسانی نمی توانند روح را تشریح کنند.تحریف 

در جهانی زندگی می کنیم که پلورالیست است. نمی پذیرد که یک فرد با معیارهای اسالمی، نیایشگاههای بـودایی و   

اصول ثابتی بـرای تمـام جهانیـان ارائـه مـی دهـد.        مسیحی را بررسی کند. اسالم ادعا دارد که فرا زمانی و مکانی است و

بنابراین با این ادعا می توان مفاهیم ادیان دیکر را نقد کرد. طبقه بندی اسالم جامع و مانع است. عده ای را کفـار معرفـی   

ن یـک  می کند که حق را نادیده می گیرند. حق را پوشانده اند. روح را نمی شناسـند و اسـالم را قبـول ندارنـد. مشـرکی     

چیزهایی را قبول دارند و بعضی چیزها را تحریف کرده اند. منافق حرف می زند ولی عمل نمی کند. با این تعبیر مشکل ما 

االن روی نفاق است. این مکتب به خودش اجازه می دهد که نقد می کند. پذیرفتن ما عقالنی اسـت و حافظـه ای نیسـت.    

اثبات می کند و با هر کس بحث می کند. از این جهت اسالم بـرای هـر نـوع     اسالم هم با عقالنیت و هم با علم خودش را

 بحثی آماده است. ایمان بدون خرد و عقالنیت و منطق و تحلیل قبول نیست. 

هندسه منظم و نامنظم، سیر در آفاق و انفس، هندسه درونگرا و برونگرا جنبـه کلـی  و نیمـه مجـرد پیـدا مـی کننـد،        

مفاهیم خیلی مجرد هستند مانند اینکه معماری باید بی نقص باشد. از نمادهـا مـی تـوان صـحبت      فرازمانی و مکانی است.

کرد که می تواند مفهومی نمادهای مختلف داشته باشد. مفهوم گنبد نیمه مجرد است و به افق شهری وحدت مـی دهـد و   

جربی است. آرایه هایی که انعکـاس عناصـر   درونگرا است. با اینکه می تواند شکل های مختلف داشته باشد. نمادها نیمه ت

طبیعی است می تواند شکل خودش باشد و انسان را متوجه حس و غریزه کند و یا اینکـه آرایـه هـای هندسـی و انتزاعـی      

 است که مفاهیم و عالم معقول است. مبتنی بر عملکرد باید باشد. شکل ها و کالبدها باید با مفاهیم تناظر یابد. 

تر وابسته به اقلیم است و بیشتر به مفهوم عبادت توجه دارد. اگر مفاهیم فطری و حقیقی نباشد کانسپت نیایشگاهها کم

ها و شکل ها و صورت ها ثبات ندارند. مادر مکاتب شرقی هندوییسم و بوداییسم است و سایر مکاتب از آنها نشـات مـی   
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ریاضت موجود در این ادیان کامال بر عکس است. معابـد  گیرند. ایده های هندسی فضایی و نمادها با مفهوم درونگرایی و 

غاری اولیه کامال تنزیهی و ابتدایی به آرایه های تشبیهی و مجسمه گونه تبدیل می شود. مفهوم عبادت در این ادیان یـک  

ن ثابت و مفهوم صحیح و فطری نیست بنابراین به ضد خود تبدیل می شود. انسان استحاله و مسخ نمی شود. روح الهی انسا

الهی و ابدی است و مبارزه می کند و تسلیم جریان های قرادادی و جعلی نمی شود. نمی توانند با مشیتی که بـرای انسـان   

مشخص شده مبارزه کنند. ذات الهی انسان ثابت است و انسان می تواند توبه کند و به آن بازگردد. معابد غربی به دلیـل  

یان و انسان و افسانه های جعلی معابـد یونـانی برونگـرا مـی شـود. در دوران مـدرن       اسطوره های یونانی و جنگ بین خدا

نیایشگاهها بر می گردد به دوران یونان باستان. هر مکتب و تفکر و اندیشه ای که با فطـرت و حقیقـت انسـان ناسـازگار     

م جریـان هـای انحرافـی زمـان     باشد به ضد خود تبدیل می شود. این عبرت به ما امید و نشاط و قدرت می دهد که تسلی

نشویم. قدرت ها بت ها رسانه ها نمی توانند با تسلطی که دارند انسان را متزلزل کنند. با حرکت بر اساس فطرت انسـانی  

 قطعا پیروز می شویم. خوباختگی، ترجمه ای فکر کردن و منفعل بودن مشکل زمان ما است. 

نی مشخصی را ظرح کرده باشد تا ما بدانیم بر اسـاس چـه مبنـایی    نقد علمی ابتدا باید پیش فرض های مشخص و مبا

وارد تحلیل آثار می شود. بنابراین بسیاری از مقاالت و مباحث بیشتر یا توصیفی است و کـار علمـی و ارزیـابی نیسـت. در     

ی باشد. به طور خاص ارزیابی نیز مبانی روشن ندارد و سلیقه ای و تجربی است. نقد اساسی باید مبتنی بر مبانی روشن نظر

هستی شناسی انسان شناسی به ما معیار زیبایی شناسی می دهد و از طریق این معیارها بتوان جنبه هـای مثبـت و منفـی را    

ارزیابی نمود. از دیدگاه اسالمی چون مبانی ثابت در حوزه انسان شناسی دارد. جنبه مادی انسان متغیر و نسبی است. جبنه 

معیارهای ثابتی به ما می دهد تنها از بعد روحی غیر قابل تحویل و تحلیـل اسـت. در همـین سـاختار     های ازلی و ابدی که 

نظری کالبدها و شاکله های مادی و صوری که در جهان طبیعت اتفاق می افتد، اعتباری ونسبی و متغیر هستند و وابسته بـه  

است و در حوزه عمل رئالیست است. اسالمی فکر کن و مجموع شرایط زمانی و مکان اند. اسالم در حوزه نظر ایده آلیست 

منطقه ای و موردی عمل کن. در ایجاد پدیده ها متغیرها را می پذیرد. دو زمین کنار هم دو طراحـی مجـزا را مـی طلبـد.     

 مصداق تابع مجموع شرایط محیطی است. نظام خلق آثار معماری در حوزه نظر اصول ثابت می دهد. با این فرض که تنهـا 

اسالم خطا ناپذیر و جامع و مانع است. اسالمی فکر کن و موردی و مصداقی عمل کـن. مکاتـب الهـای باشـند و انسـان را      

نوعی و فرازمانی و مکانی تحلیل کرده باشند. تنها اسالم تحریف نشده است و می تواند جامع و مانع باشد. بیداری اسالمی 

مـوردی اسـت. مصـادیق    ابطه با مصداق ها انعطاف پـذیر و  یشگی است. در ربیداری جهانی و بیداری انسانی و بیداری هم

گذشته را نمی توان از تمام جنبه ها تحلیل کرد. بنابراین چون مفهوم عبادت ثابت است به نیایشگاهها پرداخته شده است. 

د ها که نسبتا بـا اصـول ثابـت    اصول در ارزیابی و نقد آثار خیلی مهم است. از بعد ایده های هندسی و فضایی و از بعد نما

ارتباط برقرار می کنند. البته نه نمادهای شکل به شکل و صورت به صورت. بلکه نمکادهایی که معنـا بـه صـورت باشـد.     

چون معنا ثابت است بنابراین صورتها به یک نسبتی با آن معنا ارتباط برقرار می کنند. تزئینات و آرایه ها در اینکه فضا را 

قی کنند و زیابی های حسی را تقویت کنند یا معقول و منطقی. اینها فرا زمانی و فرامکانی هستند. اصل آنها کـه  سیر در آفا

 معنایشان است ثابت است و فرع آنها می تواند متفاوت باشد. 

 

 معماری مسجد
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مفاهیم ثابت است اما شکل ها و صورتها نسبی است. آنچه در عالم ماده اتفاق می افتد نسبی است. خانه کعبـه بـرای   

یک خانواده ساخته شده و در مسجد النبی برای یک شهر ساخته شده اسـت. نسـبی اسـت. مکعـب بـودن یعنـی ثبـات و        

تری چیده اند که حواس کسی پـرت نشـود. اصـل بـر     درونگرایی است. ولی در شرایط اقتصادی آن دوره یک دیوار دو م

درونگرایی است. اما مکعب بودن بهانه است. صدا مزاحم نباشد. حیوانات داخل حریم مسجد نیاینـد. نهایتـا بـرای اینکـه     

دیگران را خبر کنیم و برای جامعه سازی اذان گفته می شود. صدای انسان با مفهوم برای خبردادن مومنان است. با کـالم  

مفهوم دارد. صدای انسان در مقابل ناقوس کلیسا است. پیام اسالم جهانی است. همه را صدا بزن. تا حدی کـه مـی تـوانی    

این را باالتر ببر تا صدا بیشتر پخش شود. تعصب نداشته باشد و همه را بلند صدا بزند. بنا به اقتضا باید نسبت بـه شـرایط   

ص نمود. البته در اجتهاد اسالمی اولیوت ها مطرح است. بایـد بـه سـاکنان اطـراف     زمانی و مکانی باید ارتفاع منار را مشخ

ضرری نرساند. در تکنولوزی امروز می توان هزینه نکرد و بلندگو در مکانهای مختلف دانشگاه قرار داد. نمادهای مـذهبی  

دا کرده است. اصـالت بـا ایـن عناصـر     جایگاه دارند، خاطره ایجاد کرده و یاد آوری می کنند. گنبد و منار جنبه خاطره پی

نیست. اصالت با وحدت بخشی، درونگرایی و خبر کردن مردم است. معمار باید اجتهاد کند که ما در این شرایط چگونـه  

طراحی نماییم تا عابرین حس فضای معنوی داشته باشند و غرق در دنیا نشوند. بنابراین یک جـا صـالح اسـت کـه گنبـد      

گر صالح نیست. از دور می توان با چیز دیگری نشانه خودش را نشان دهد. در فضای شهری تهـران  بسازیم و یک جای دی

هیچ چیزی جای خودش نیست. هر جا که شما گنبد می بینید به عنوان زیارتگاه و مسجد خودش را نشان مـی دهـد. ایـن    

اف مسجد نباید از آن بلندتر باشـد.  یک برداشت تفسیری است که گنبد نماد وحدت و درونگرایی است. ساختمانهای اطر

برخی گنبدها تنها از بیرون خود را نشان می دهد. مفهوم خودسازی و حضور قلب یعنی مفهـوم درونـی و یگانـه و تمرکـز     

 آفرین است. 

تجلی مفهوم خودش باشد. شهرهای قدیمی با حرکت در بافـت بایـد فهمیـد کـه خانـه، تجـاری و        بایدهر ساختمانی 

اداری در کجا است. در شهرهای امروزی شکل ها و رنگ ها ناهنجار و غیر صادقانه و کاذب است. منـار برآمـده اسـت و    

ند مناره های ترکیه، در باال شکفته می شـود  برخالف گنبد رو به بیرون دارد. مناره های ایرانی به جای الهام از جمرات، مان

و فضا برای آن اصالت دارد. گرد بودن مناره مفهوم دارد. گنبد از مربع شروع می شود. مناره نشان مـی دهـد کـه جهـت     

خاصی ندارد و پیام جهانی را به همه می رساند. اذان یعنی صدا کردن دیگران است. نماد دعوت به جامعه سـازی اسـت.   

 سبی است. برخی از مساجد تنها یک موذنه باالی سر در دارند. البته ن

در گنبدخانه پالن مربع است که با چهار جهت انسان یکی می شود و یک نوع ثبات ایجاد می کند. تا گلوگـاه گنبـد   

و  ضـلعی  16ضلعی،  8تناسبات به صورت مکعب است. مرکز ثقل یک نقطه ثابت در مرکز است. بعد آسمانه را از طریق 

دایره می شود. مسجد جواد، مسجد الغدیر، سایر مساجد دیگری که ساخته شده اسـت. در کـالس هـای درس معمـاری     

معاصر از اینها بسیار تعریف می کنند. بسیاری از معماران و اساتید معماری کلیسای رونشـان لوکوربوزیـه را عـالی تـرین     

کرده است. اکنون بسـیاری از اقتبـاس هـا از نمونـه هـای کلیسـای        نمونه می دانند. تادائو آندو ذن را با مسیحیت ترکیب

خارجی اتفاق می افتد. فقط مفهوم را بحث نکرده بلکه کالبد را نیز بحث می کنیم. این هندسه، نوع تعامل امام محـراب و  

دانشـجویان   جمعیت کفر و شرک است و خارج از مفهوم عبادت است. اینها انحرافـت اسـت. انحرافـات را بایـد بـدانیم.     

آخرین مساجد دنیا را از اینترنت می بینند. مسجد نیویورک و ایتالیا را همه چیز درش هست. ما باید بتوانیم این آثار را بـا  

مفاهیم خود نقد کنیم. چه چیزی در مسجد می تواند نوآوری و ابتکار تلقی شود و چه چیزی در مسجد انحراف تلقـی مـی   
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و از نظـر ایـده هـای فضـایی      21جواد و الغدیر چه اشکالی دارد. از نظر نازک کاری نمره  شود. بچه ها نمی دانند مسجد

هندسی نمره اش صفر است. مسجد دانشگاه شریف و مصالی قم هشت ضلعی است. هشت ضلعی برای زورخانه و هشـتی  

ت مکمـل فضـای اطـراف    ورودی خوب است. مسجد اصالتا باید مربع باشد. نمونه بد مسجد ولیعصر است. فضا می توانسـ 

 باشد. اما در اینجا مسجد تنها سکوی پرتابی برای تئاتر شهر است. 

 

 فضایی مسجد ـ ایده های هندسی-2

اگر فرهنگ عبادت و مفهوم آن درست تعریف شود، کانسپت ها و تنوعی که ایجاد می شـود، خیلـی متضـاد و متغیـر     

ادت درست تعریف نمی شد، افراط و تفـریط داشـت، رهبانیـت و    نیست. در معابد شرقی و معابد غربی که چون مفهوم عب

درجه با هم متفاوت  181دنیا گرایی داشت، انحراف از مفهوم حقیقی عبادت موجب می شد کانسپت ها در همان فرهنگ 

باالی کوه و متضاد می شد. از نظر افراط و تفریط در تزئین، در پالن داخلی، برونگرایی، موقعیت شهری در خارج از شهر و 

و یا در داخل و مرکز شهر بوده است. کانسپت ها متغیر و متفاوت است. مفاهیمی که با فطرت انسان ناسازگار است جبـرا  

به ضد خود تبدیل می شود. روح الهی انسان مسخ نمی شود و تبدیل و تحویل نمی شود. همیشه یک انرژی عمیق ذاتی در 

لورانس های اجتماعی، سیاسی و حکومتی و فرهنگی یـک امتحـان اسـت. فلسـفه     انسان به سوی حقیقت وجود دارد. این ت

تاریخ اسالم نشان می دهد که نهایتا حق پیروز است. در تاریخ هنر و معماری این افت و خیزها نهایتا بـه سـمت حقیقـت    

اهنگی دارد. مفهوم عبـادت  سیر پیدا می کند. باید ببینیم مساجد با مفهوم عبادت سازگار است و کانسپت ها با مفاهیم هم

نه رهبانیت و نه دنیا گرایی بلکه سیر از ظاهر به باطن است. حرکت جوهری یعنـی از خـود مـاده روح تحقـق مـی یابـد.       

مهمترین اصل سیر از ظاهر به باطن از صورت به معنا و از کثرت به وحدت است. در دل شلوغ ترین جای بافت یعـین در  

ادی و اقتصادی است قرار می گیرد. از کثرت به وحدت چگونه اتفاق می افتد. شکل بیرونـی  کنار بازار که یک عملکرد م

مسجد کامال تابع بافت است. شکل تحمیل شده به بافت و تعیین شده از قبل نیست. باید دید کـدام زمـین خـالی اسـت.     

ورهای انسانی است. بـرو از ان طـرف   برای توسعه نیز امکان پذیر است. مسجد برای انسان است و ورودی ها باید تابع مح

بیا برای طاغوت ها و فرعون ها است. اصالت مسجد به مومنان است. شرف المکان بالمکین. شـرف مسـجد بـه آدم هـای     

مومنی است که به آنجا می روند و به طول منار و کاشی گنبد آن نیست. در فرهنگ اسالمی همه چیز برای انسان و انسـان  

حورهای ورودی باید تابع بافت باشد. سیر از کثرت به وحدت چگونه شکل کالبدی مـی یابـد. زمـین    برای تکامل است. م

مسجد تابع واقیعت های موجود است. هیچ دو زمین مسجدی مثل هم نیست. گسترش به هر جهتی امکان پذیر اسـت. در  

 کلیساها نمی توان گسترش داد. واقعیت های طبیعی متکثر است. 

جمعیت و در دل فضاهای عمومی است.  نمای بیرونی شکل و مدل خاصی ندارد. از صلیب الهام نمی  مکان یابی در دل

گیرد. از نماد پردازی های تقلیدی قراردادی جعلی نیست. نمای خارجی مسجد باید درونگرا باشـد. مثـل کلیسـاها پـر از     

دهند و وحدت گرا بایـد باشـد. عـالم آفـاق     مجسمه و نمایشی نیست. فضاهای بیرونی مسجد ساده است. البته مقیاس می 

کثرت است و عالم درون عالم وحدت است. وحدت حضوری بین انسان و خداوند است. بدنه مسجد بایـد از نظـر مـواد و    

رنگ هم ساده باشد و هم درونگرا باشد. تبعیت از این اصل در مساجد مختلف نسبی است. نما باید مقیاس انسانی داشـته  
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باشد. مهمان پذیری را از طریق کتیبه ها و آرایه آرایه های هندسـی و بـه تـدریج معنـا گـرا )کـالم الهـی و        باشد و قلعه ن

معصوم( باشد. مجموعه نما باید زمینه ای برای اهمیت ورودی است. مسـجد ماننـد مجسـمه ای از بیـرون نیسـت. مفهـوم       

داخل سـیر بدهنـد. اهمیـت ورودی بسـیار مهـم       عبادت درونی است و عقالنیت و خودآگاهی است. همه عوامل خارجی به

است. شاخص شدن ورودی اگر رفعت و عظمت داشته باشد تشخص عملکرد است. عبادت عالی ترین تجلی انسانی است. 

ورودی باید شاخص و دعوت کننده و دلپذیر باشد. ورودی سنگین و ضمخت و تحقیر کننده مشکل ایجاد می کند. هندسه 

امام با شکوه ترین مسجد دوران اسالمی است که یک سری زمینه یکنواختی از دو طـرف ادامـه    حساب شده ایت. مسجد

می یابد و با یک عقب نشینی یک کمپزیسیون ورودی می دهد. نسبت به کلیساها ورودی ها بخش کوچکی از نما را شامل 

ل. باریکه بیرونی هم آیه قـران اسـت.   می شود. جرزهای باریکی در دو طرف ورودی دارد. بدنه مهم نیست، بفرمایید داخ

شکل و متریال مهم نیست. مفهوم سازی و معناسازی است عبادت یعنی مفهوم گرایی اسـت. رنـگ یکنواخـت همـه بدنـه      

وحدت ایجاد کرده و کنتراست ندارد. حساسیت برانگیز نیست. به صورت تصویر نیست. کدام گـل و حیـوان و قـدیس را    

ی علیرغم عظمت دارد. عظمت و لطافت، زیبایی ظاهری و زیبایی مفهومی رابا هم دارد. در عین نشان می دهد. مقیاس انسان

 حال انفعال ندارد. انسان و نه سوژه قهرمان داستان است. 

سیر از کثرت به وحدت به معنی عدم تحمیل سردر به شکل بیرونی است. شکل بیرونی تابع عالم کثرت مـثال میـدان    

یست. بیرون تابع عالم کثرت است. داخل به سمت محراب است. ایجاد تمرکز و توجه و سـکون دارد.  است. مانند کلیسا ن

 در هر مسجدی برای این امر شگردهای مختلفی دارد. مسجد ورودی های متعدد دارد. در جهت قبله سامان یافته است. 

م عبـادت شخصـی یـا اجتمـاعی تعریـف      مفهوم عبادت دو بعد دارد. بعد فردی و بعد اجتماعی. سایر مکاتب که مفهو

کردند باطل است و به ضد خود تبدیل می شود. از دور نماد خارجی باید این مفهوم را بیان کند. در افق شهری یک گنبد 

و منارهایی دارد. گنبد یگانه است و در سنت اسالمی از گلوگاه گنبد تا یک فاصله ای چیزی بلند تر ساخته نشـود. گنبـد   

نه را نشان می دهد و تک است و حریم چهل ضرعی نیز دارد. گنبـد یـک پوسـته درونگـرا اسـت. مفهـوم       یک فضای یگا

عبادت یک مفهوم درونی و شخصی است. یک جهت و غایت مشخصی دارد. مفهوم خودسـازی را نشـان مـی دهـد. منـار      

ت ضلعی حرکت ایجـاد مـی کنـد.    متکثر و ارتفاع و گرد است. برخالف مربع که سکون ایجاد می کند، دایره یا گاها هش

نماد  و مفهوم جامعه سازی است. از نظر عملکردی یک نفر آن باال می آمده و برای اینکـه همـه را صـدا بزنـد، دایـره ای      

است. مفهوم جهانی و عمومی عبادت و همه انسانها دعوت می شوند. پس یک مفهوم جامعه سازی را نشان می دهد. لزومـا  

 ناره داشته باشد، بلکه مسجد باید دارای فضای مرجع خودسازی و مرجع جامعه سازی باشد. انسـان نباید مسجد گنبد و م

خودش را از طریق موعظه و سخنرانی عقلش را و با نماز عقلش را تقویت کند. از فاصله ای مسجد را نشان دهـد. مسـجد   

وم جامعه سازی را نشان می دهد. مسجد در سالن اجتماعی است که رسیدگی به امور نیازمندان و هر چیز دیگری که مفه

جایی که درمانگاه وجود ندارد می توان نقش درمانگاه داشته باشد و هر آنچه که مورد نیاز جامعه است. هم خودسـازی و  

جامعه سازی است. عملکردهای مسجد مهم است. برای نشان دادن نمادین مسجد باید وحدت گرایـی و جهـانی بـودن را    

سطح ناحیه پیامش را منعکس کند. در جامعه اسالمی باید صدای اذان را به گـوش جماعـت رسـاند. زیـرا      نشان دهد. در

نماز عمود دین است. این از وظایف شهرداری است. هنرمند کنونی با تکتولوژی معاصر باید چیزی را بوجود آورد که ایـن  

 عین اینکه لزوما منبر و گنبد نیست. مفاهیم را داشته باشد. جمع گرایی و درونگرایی را نشان دهد در 
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 هندسه مربع شبستان مسجد-1

دو تا محوری که ایجاب می کند نقطه تعادل به مربع میل کند، دو عملکرد است. محور عمود بر قبله محور سـخنرانی  

حـور بـرای   درجه سخنران دید و صوت بهتری دارد. بهتـرین م  61است. در سخنرانی بهترین حالت این است که با زاویه 

گوش دادن به سخنران عمود بر محور سخنرانی است. محور عمود بر قبله مورد تاکید قرار می گیرد. مستحب است که در 

صف اول جماعت بایستید و امام جماعت را ببینید. بنابراین محور افقی باید مورد تاکید قرار گیرد. عقل انسان با سـخنرانی  

قلب در نماز رشد می یابد. دو بال پرواز عبادی انسان یکی عقل و دیگری قلب است. رشد می کند و قلب انسان با حضور 

عقل با نماد سخنرانی عمود بر قبله بهتر است. برای نماز بهتر است صف اول طوالنی باشد. معادل ایـن دو نیـرو مربـع مـی     

 شود. برای این دو عملکرد بهترین تناسب مربع است. 

از نظر تنوع شبستان ها در مسجد جامع اصفهان، بسیارمتنوع و متعلق به سه دوره تـاریخی اسـت. معمـاران متعـددی     

روی آن کار کده اند. با مفهوم ثابت همه رعایت کرده اند. محورهای ورودی متعددی دارد. شاخصه مهم همه این شبستان 

شده است. بنابراین با توجه به اینکه هیچ دو شبستانی مثـل  ها این است که مربع حاکم است. مربعی که کوچک و بزرگ 

یکدیگر نیست ولی مربع شبستان حفظ شده است. در برخی شبستان ها با وجود آنکه در ظاهر مربع دیده نمی شود، ولـی  

معمار با بکاربردن شگرد طراحی، جرزها را مربعی نگذاشته است. با تعادل کشش در مسـتطیل هـا یـک فضـای مرکـزی      

کون آفرین ایجاد نموده است. شکل مهم نیست. فضای سکون آفرین اصالت دارد. هـر جـای شبسـتان انسـان قهرمـان      س

داستان است. فضا بزرگ و کوچک می شود ولی مرکز ثقل فضا در خودش است. درونگرایی و سکون آفرینی اصـل قـرار   

 گیری فضا است. 

به که مسجد یک خـانواده اسـت، درونگرایـی و سـایر اصـول      مبانی در مساجد مختلف ثابت است. مبانی در خانه کع

مسجد دیده می شود. وحدت بخش است. رو به سوی همه بافت کرده است. چهار جهت دنیا با چهار جهت خود رو کرده 

است. مسجد پیامبر، مسجد یک محله و مسجد یک منطقه است. مربع کف آن بزرگ شده است. یک قسمت سرپوشیده و 

ز دارد. بخش سرپوشیده نیز از مربع هایی تشکیل شده است. درونگرا است. مقیاس مربـع اسـت. ورودی   یک قسمت سربا

نیز در چند جهت دارد. البته با طول و عرض بزرگتر نمی توانست مکعب باشد بنابراین با توجـه بـه اصـل درونگرایـی تـا      

ن پرت نشود و صدا کمتر از بیرون به داخل حواس را پرت ارتفاع را باال برده اند. نگاه انسان به بیرو 2241یا  2221ارتفاع 

کند. بزرگترین مسجد دوران اسالمی در ایران نیز مفهوم خانه کعبه را دارد. درونگرایی و وحدت بخشـی دارد. پنجـره از   

 باالتر از ارتفاع انسان نورگیری دارد. 

 

 نتیجه گیری از آموزه های مسجد-9

معماری مساجد مبتنی بر اصل سیر از کثرت به وحدت است. مبتنی بر ابزارها و ایده های هندسی فضایی در طرح 

شیوه های ادراکی انسان بر اساس نفوس انسان شکل گرفته است. مسجد یک تک عنصر نیست. مسجد زمینه گرا است. 

ا گرایی سیر می کند. هندسه و مکان یابی آن وابسته به شرایط محیطی است. به راحتی از بوم آغاز می شود و به سمت معن

یک مکتب فرازمانی و مکانی می تواند با هر شرایطی وفق یابد. از شرایط موجود حرکت می کند و به سمت وحدت می 

 (. 11 برد )نمودار
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 ـ رابطه متناظر نفوس انسان و ابزار ادارکی با ایده های فضایی و موضوع و عملکرد مورد طراحی 11 نمودار

 

 

 )دوره اسالمی(واکاوی اصول معماری ایران 

معماری، قاعدة و نظریه پردازی  معماری پس از اسالم چه ویژگی هایی دارد؟ آیا می توان برای دستاورد چهارده سده

گذر زمان کمابیش برجای مانده باشـند و بـه گونـه ای در آثـار      کرد؟ آیا ویژگی های مشترکی را می توان یافت که در

با متن دیـن   پرسش بعدی این که این ویژگی ها و قواعد )اگر وجود داشته باشند( چه نسبتی آشکار شده باشند؟معماری 

می کرده اند؟ چه انـدازه از آن هـا برگرفتـه     اسالم دارند و همچنین چه نسبتی با باورهای دینی که مردم از آن ها پیروی

 تواند هویت اسالمی معماری را در عمل برای ما روشن کند.می  شده یا تأثیر پذیرفته اند؟ پاسخ به این پرسش ها

به نظر می رسد، از میان مفاهیم اسالمی، سه مفهوم بنیادی به عنوان پایه ای در نظر گرفته می شوند که هنر و معماری 

یعنـی   با راه های گوناگون به بیان کالبدی آن مفـاهیم مـی پردازنـد. ایـن سـه مفهـوم در شـعار مهـم توحیـد در اسـالم          

سیرازکثرت به وحدت ، شعار مهم معاد در اسالم یعنی سیر از ظاهر به باطن و شعار مهم سلسله مراتبی بودن )متنـاظر بـا   

 .(11)نمودار  مفهوم نوبت( هر دو مفهوم فوق که به رده بندی اهداف در زندگی انسان می انجامد

 

نوع ایده های  

فضایی و 

 هندسی

و مواج،  هندسه   فضاهای سیال

های سیر در آفاقی )بدون محور و  

 مرکز(  

فضاهای سکون آفرین، هندسه های  

 محوردار و قرینه سازی شده

فضاهای سکون آفرین، هندسه  

با دو محور متقاطع قطب و  

 مرکز فضا، خالی

موضوع و 

عملکرد مورد  

 طراحی

ایده های فضایی و هندسی در  

طراحی بازار ها و مسیرهای عبوری  

 تا ورودی مسجد

ایده های فضایی و هندسی در سردر و 

محور ورودی در هندسه همکف )حیاط 

و شبستان( در جهت گیری نسبت به  

 و محرابمنبر 

ایده های فضایی و هندسی در  

کلیه سلول های فضایی  

 شبستان ها در سطح و حجم

ابزار و شیوه 

 های ادراکی

 نفوس انسان

ادراکات حسی )حواس  

 پنجگانه(

)رشد  نفوس گیاهی و حیوانی 

 فیزیکی و لذت و اندوه(

 ادراکات عقلی

 )عقل تجربی( 

نفس عقالنی )حکمت و  

 نزاهت(

 ادراکات روحی

 )قلب( 

نفس روحانی )رضا و  

 تسلیم(

 سیر انسان از کثرت به وحدت

 )از ظاهر به  باطن( اصل درونگرایی

به سوی انسان کامل،  

 انسان معصوم



248 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران اسالمی دوره اسالم نمود یافته در کالبد معماری ـ سه اصل و مفهوم پایه ای11نمودار 

دهـد. در حقیقـت سـه دسـته      ل هست و نیست را مدنظر قرار میاری دارد و مفهوم بیشتر، مسائراهک بارِ اصول بیشتر

 راهکارهای عملـی کـه بـه روش بـر مـی      -2، اصول مفهومی یا راهبردهای مفهومی -1قابل طرح است: در این راستا کلی 

 .اصول کاربردی -3، دگرد

ن دیده نشده است، بهتر اسـت بـا اصـلی مسـتند     آدر روایت و قر «سلسله مراتب»که اصلی به عنوان  توجه به این با

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ ». آیه می دهدشود که مفهوم سلسله مراتب مدنظر قرار  مطرح می «والیت»ن بحث آجایگزین گردد. در قر

ناظر به مفهوم سلسله مراتب است و اگر بجای اصـل سـوم، والیـت قـرار گیـرد از پشـتوانه        «اَوْلِیاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ

 بهتری برخوردار خوهد بود. مستند

 «نبـوت »که مفهوم   معماری دارند. اما این سه مفهوم بنیادی اسالم، توحید، معاد و نبوت است که دو اصل اول متناظرِ

ت گـردد، حـایز اهمیـت خواهـد بـود. نبـو       در معماری دارد و منتج به چه خصوصیات کالبدی میچه راهکارهای عملی را 

ن آها نیز در قر لم وجود، سلسله مراتب نیز وجود دارد. از سویی اولویتعواباشد و در تعاریف  دارای سلسله مراتب نیز می

فـوق   متناظر با مفهوم «الدنیا مزرعة اآلخرة» ثحدیگیرد. می ر با مفهوم سلسله مراتب قرار ظبدان اشاره گردیده که متنا

 توانـد  ت مـی ، نبـو « سلسله مراتب نزدیکی بـه حقیقـت  »رسد با متناظر قرار دادن نبوت با  قرار دارد. از سویی به نظر می

 باشد. سلسله مراتبن مناسبی برای اصل یجایگز

نبوت شاخه ای از والیت است. والیت افقی باالتر از نبوت است و این در حالی است که شمار نبی بسیار است و شـمار  

. در آیه ه اولویت مقام امامت به نبوت آن حضرت شده استن اشاره ب( در قرآع)ولی معدود. در ارتباط با حضرت ابراهیم 

و ایـن بـدان معنـی     داردنیز اشاره به تقدم والیت بر نبوت  ....« یُقِیمُونَ الصَّالَةََذِینَالََّآمَنُواَْإِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ»

 نبوت گردد.  تواند جایگزین اصل است که رسول به مقام والیت رسیده و والیت اهم بر نبوت است و می

 

 ابر اصل عدالت محوری در خلق آثار معماری-2

بعنوان اصل بنیـانی و سـامان   )عدالت مداری( و در خلق آثار هنری )حقیقت مداری( از منظر اسالمی در مباحث نظری 

بایـد اوالً  دهنده سایر اصول پذیرفته شده است، زیرا آنچه که در عالم ماده و طبیعت به دست انسـانها ایجـاد مـی شـود،     
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دوما شرایط بسیار متفاوت زمـانی و مکـانی در ایجـاد آثـار      منطبق با نیازهای متنوع و متغیر انسانها باشد. متناسب و بجا و

بنابراین اصل بجا و متناسب بودن )عدالت محوری( بزرگترین و مهمتـرین اصـل و سرچشـمه سـایر     معماری لحاظ گردد. 

  .(12)نمودار  شود اصول تلقی می

 

 

 

 ـ حقیقت مداری و عدالت مداری و رابطه آن با عالم نظر و عمل12نمودار 

حق هستند  ،ولی مفاهیم مطرح است عملیاصول  در ارتباط باکرد که ابر اصل عدالت محوری  بیانگونه  توان این می

ابراصل حقیقت مداری را دارند و راهکارهای عملی از ابراصل عـدالت محـوری تـاثیر مـی      ،. مفاهیمو بدون تغییر و تحویل

 پذیرند. 

 

 اصل سیر از کثرت به وحدت-1

 برداشت و شده شمردهپژوهندگان بر  از بسیاری سوی از سنتی معماری و هنر در اصل ترین بنیادیبه عنوان  اصل این

 نگاه در است، معماری فلسفی و فرا طبیعی های جنبه یادآور که این اصل.  است ارائه شده آن از گوناگونی چندان نه های

 .کند می جلوه انتزاعی و تجریدی شدت امری به نخست

ـ « اَبرسامانه»ها به نام یک سامانه در یک مجموعه از سامانه« هدفداری»تنها در سایه « وحدت» کنـد.  پیـدا مـی   امعن

مـی  پدیـدار  « وحـدت »، ا یکدیگر به منظور برآورده شدن هدفی واحد تالش نماینددر تعامل بهنگامی که همه اجزاء اثر 

بخشد. پـس  ها است. این هدف است که وحدت میسامانهدر « هدف»های بنیادی از ویژگی«  وحدت بخش بودن» شود.

ایـن اسـت کـه اجـزاء      انجام دهیمتوانیم وحدت، یک ویژگی مستقل نیست که ما به یک مجموعه بدهیم. کاری که ما می

 کثیر و گوناگون را در سایه یک هدف ویژه واحد، نظم و سامان بدهیم و از کثرت اجزاء، به سوی وحـدت حرکـت کنـیم   

 .(13)نمودار 

 

 

 سیر از کثرت به وحدت در جهت ایجاد یونیتی یا همان وحدتـ 13نمودار 

 

 انـواع  بـرای  را زمینه که آید می پدید ای گسترده بسیار حوزه معماری، و جهان هنر در آن بازتاب توصیف در رو این

 و حقیقی وحدت مفهوم یا دو آمیختن در ها دیدگاه بیشتر اصلی مشکل . است کرده فراهم( Uniteوحدت ) ها و برداشت

گنون جلوه گاه دیگر بحث وحدت حقیقی و دروغین را در سادگی و پیچیدگی می داند. چرا که  . رنهاست ظاهری وحدت

که وحدت  در حالی ،کری و مطلق کردن یک اصل خاص استساده سازی و ساختن نظام فی هوحدت دروغین عمدتاً ثمر

بحث در تفاوت میان دو برداشت از  . ریشهمی باشد گیپیچیددارای اما به همان اندازه است  حقیقی اگر چه تقسیم ناپذیر
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تر شود، به همان اندازه از متحد بودن به معنـی  تر و همسانهرچه در عالم متحد الشکل» وی معتقداست: . است« وحدت»

 گنـون  اسـت.  آن بـا وحـدت  مفهوم این تمایز عدم و Uniform اصلی مشکل گنون عقیدة به. «گرددواقعی آن دورتر می

مفـاهیم   همـه  و سنت شدن وارونه با زمان هم را الزمان آخر که خود معروف نظریة ،مدرنیزم  Uniform گرفتاری دامدر

 امور پیش رونق امور، همة شدن الشکل متحد و شدن ماشینی ها، انسان همه انگاری یکسان . ویداند، مطرح می نماید می

را از نشـانه هـای ایـن دوران بـر مـی       جهـانی  هـای  نسخه ارائه و المللی بین های سبک گرفتن رونق و استاندارد و ساخته

 . شمارد

وجـود   دو آن درمیـان  هـایی  تفـاوت  گرچه. زبان قرار داد دستور توان در مقایسه با قواعد می با را تناسبات و هندسه

 نمـی  منجر ادبی اثر خلق به زبان دستور به صرف اتکا که گونه همان یعنیاست.  یکی ها آن از گیری بهره نتیجه اما دارد،

  باشد. آن واقعی معنای به وحدت، آورنده پدید تواند نمی صرف هم تناسبات و هندسه رعایت شود،

 وحدت هرگـز  معماری تواند پدید آورنده وحدت، به معنای واقعی آن باشد. درنمی ،رعایت هندسه و تناسبات صرف

تواند انتقال مفهوم وحدت را و نه تکرار و مشابهت، تنها میباشد. هندسه  تواند نمی ها آن کالبدی و فضایی ویژگی یا صفت

اساساً باید دانست وحدت، صفت اجزاء یک سامانه نیست.  وحدت صفتی است که یکبـاره بـر کـل سـامانه      .تر کندآسان

 وحدت همواره صفت کل است نه جزء. شود. چیره می

 نـام  بـه  هـا  سـامانه  از مجموعـه  یـک  در سامانه یک اریهدفد سایه در  تنها وحدت توان بیان نمود که بنابراین می

 است.  شده پدیدار وحدت نکنند، خنثی را یکدیگر متضاد و متقابلاثر اجزاء همه که کند. هنگامی می پیدا معنی اَبرسامانه

 و کثیـر  اجـزاء  . در ایـن نظـام،  گـردد  های بنیادی هدف در سامانه ها قلمداد می بودن از ویژگی بخش وحدت رواز این 

. در ه اندنمود حرکت وحدت سوی به اجزاء، کثرت و از پذیرفته اند سامان و نظم واحد، ویژه هدف یک سایه در گوناگون

 این مقوله اندیشمندان و معماران مختلفی نظرات جامعی را مطرح نموده اند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

 

های انسانی برای پدیدار شدن این اصل در معماری، سـه نظـام    مطالعه تال شنادر اردالن در کتاب )حس وحدت( با 

ها را نظام طبیعـی، نظـام هندسـی و نظـام      ناز هم تفکیک می کند و آ ،اند متفاوت را که دستاورد آفرینشهای بشری بوده

هـا   نند کـه بـه وسـیله آ   ساسی هسـت ها، سه روش بنیادی و ا هماهنگ یا هارمونیک معرفی می کند. به عقیده او این نظام

ـ  ها نیست.  هر یک از آن ها هرگز مانع و مزاحم دیگر روش دهد و انسان محیط پیرامونی خود را شکل می ای هسـه مرحل

اسـت کـه    ایکه اردالن به عنوان سه گرایش در تجلی وحدت در معماری بر شمرده، دقیقاً شبیه و متناظر بـا سـه مرحلـه   

 ی ژاپن معرفی کرده است. ماری سنتنیتشکه هم در مورد مع

 نظام طبیعی: دستاورد و رابطه ناخود آگاه انسانی است که در اثر انس زیاد با طبیعت، هماهنگ با آن بروز مـی  -1

 )تصـویر  خـورد  نشینان بیشتر به چشم مـی بادیه یان و ئجهت این نوع وحدت در زندگی روستاکند و به همین 

41). 
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 ترکمن هاـ فرآیند ساخت چادر 41 تصویر

ی یعـت اسـت و آن از ویژگـی هـای قـدیم     های ناآگاه نظام طب حدستاورد و آفرینش آگاهانه طر :نظام هندسی -2

 .(41می باشد )تصویر ترین شهرهای انسان است و نمودار ظهور وحدت در وحدت  

 

 

 

 

 

 

 روستای ابیانه ـ41تصویر 

 

استفاده از اشکال هندسی موجـود در  با به اجمال می توان آن را ظهور وحدت در کثرت نامید.  :نظام هماهنگ -3

 .(42)تصویر  های طبیعی که در قالب هندسهای فراتر از جهان آگاهی سامان یافته است، ارائه می شود طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسجد حضرت ابراهیم )ع( در اصفهان ـ42تصویر 
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 معماری معاصرنقد آثار 

 

 کلیسای رونشان، لکوربوزیه-2

در کـه   ترین پروژه های لوکوربوزیه اسـت  نشان در سمت جنوب شرقیِ پاریس، در مقام یکی از غیرعادیروکلیسای 

اشـاره ای معمـول بـه ایـن کلیساسـت. در       (Notre Dame du Ronchamp) نتردام رونشـام . بین آثارش جای گرفته

ماموریت یافت تا یک کلیسای کاتولیک جدید به جای کلیسای قبلی که در طی جنگ جهانیِ دوم لوکوربوزیه  1951سال

این چنین مـی   (Concept) کوربوزیه درباره روند شکل گیری فکر این کلیسالو .(43)تصویر  را طراحی کند ،تخریب شد

بـا   ، مـن د. بر فراز تپهاند و توسعه می یابنمعین بی هدف ایده ها در مغز من متولد می شوند و در مدت زمانی نا : »نویسد

، بالون دآلزاس قرار داشت، در جنـوب یـک دره   عدد بودند. در شرق سایت دقت چهار افق را رسم کردم، آنها تنها چهار

ولـی   .کوچک و یک دهکده قرار گرفته بود ، یک درهدشت ساون قرار داشت و در شمال آن، در غرب دورنمای قرار دارد
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. ، بازتاب صدا و انعکاس بصری فرم ها را نشان نمـی دادنـد  حوه پیوند معماریها ن ون آنچ ها فاقد ارزش بود. این ترسیم

یر نزدیک نیویورک جزا از یکی در که خرچنگی پوست …، تعداد زیادی زغال و کاغذ برداشتم و 1951در چهارم جوالی

. دو الیـه از بـتن دارای   آورمتا سقف کلیسا را بـه وجـود   ، به من کمک کرد پیدا کرده بودم، روی میز کار من قرار داشت

یکدیگر . این سقف روی دیوارهایی که از سنگهای ساختمان قبلی ساخته  متر از 2226ضخامت شش سانتیمتر و به فاصله 

را  انگیز خـود ، نور فرم ها را روشن می کند و فرم ها قدرت شگفت عنصر کلیدی نور است. می شود ، قرار خواهند گرفت

هیجان ناگهانی را بوجـود مـی آورد. ولـی     ، یکت و پدید آوردن حوادث غیر منتظره. بازی با تناسبابه نمایش می گذارند

زی گسـتاخانه بـا ایـن    ، جسـارت و بـا  عداد جاودانگی سـاختار اصـالح طلبـی   ، استبازی خردمندانه با اهداف، بنیان صحیح

 .«عماری را بوجود می آورد، کیفیت های مورد نیاز و سازنده مموضوعات مجزا

 

 

 

 

 

 

 

 کوربوزیهکلیسای رونشان ل ـ43تصویر 

 از سویی دیگر توصیف دیگری بر این کلیسا رفته که بـا نگـاهی متفـاوت بـه موضـوع نگریسـته اسـت و کانسـپت و        

هـایی هسـتند بـرای دوری جسـتن از      کلیسا ها مکان»نماید.  خصوصیات فرمی بنا را باتوجه به محتوی انگاشته توجیه می

 ، دوری از شیطان میاز دیدگاه مسیحیت .و نیاز با خدا(اهریمن )در حالی که در اسالم عبادتگاه ها مکانی هستند برای راز 

بر ایـن    .)در حالی که در اسالم، اظهار بندگی خدا می تواند باعث دوری از شیطان شود( تواند باعث نزدیکی به خدا شود

بـا بررسـی دو    .«لیسای رونشان دو وجه دارد، برونی مادی گرایانه و شیطانی دارد و درونی تاریک نسـبت بـه آن  ک اساس

 توان نقدهایی را وارد ساخت که در زیر به بخشی از آنها پرداخته شده است. دیدگاه فوق می

 نقد کانسپت و محتوی اثر

نقـش کلیسـاها دوری   »های دینی مشخصـا بـه اینکـه     کتابنقدی که به نقل قول دوم وارد می شود این است که در 

اشاره نشده و هدف کلیساها نیز مبتنی بر نزدیکی با خدا می باشد. امیر المومنین در نهـج البالغـه    «جستن از اهریمن است

ـ قـدم بردار  یویو آخرت مثل شرق و غرب است و محال است شما در راه اهداف دن ایدنفرمایند:  می ل و در عـین حـا   دی

عکس اگر بخواهیم در راه اهداف اخروی قدم برداریم باید از اهداف دنیوی کاست. بربتوانید به آخرت هم نزدیک شوید. 

دوری جستن از اهریمن الزمه تقرب به خداست و نمی توان وظیفه کلیسا ها را منحصرا بـه دوری جسـتن   ، به نظر می رسد

 قرب به خدا شانه خالی کنند. از اهریمن محدود نمود و تا از بستر سازی جهت ت
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از مهمترین »تصور می شود. حضرت علی ع می فرمایند: یک سیر طولی در از سویی دیگر در دیدگاه اسالمی عبادت 

گرداند تا بـه حقیقـت    این بدان معنی است که انسان باید از چیزی روی «.خصوصیت بعد روحانی انسان فنا در بقاء است

تفـاق بیفتـد. در نمـاز خیـاالت کنـار      ار است. باید سکون حسی ایجاد شود تا پویایی عقلـی  دست یابد. سکون مقدمه تفک

ند تا حضور قلب ایجاد گردد. این در حالی است که دیدگاه مسیحی بر این پایه استوار اسـت کـه انسـان    وش گذاشته می

کلیسای رونشـان بحـث اصـلی بـراین پایـه      دارای گناه اولیه و ذاتی است وتا اعتراف نکند منزه نخواهد شد. اما در ارتباط 

 است که لکوربوزیه براساس چه مبنای فکری و مفهومی و نظری این کلیسا راساخته است. 

شیعه مفصل اشاره گردیده که عبادت در اسـالم و مسـیحیت تفـاوت     حکمای کالمچه در روایات اهل بیت و چه در 

تـرک  : »فرمایـد  آیـت اهلل بهجـت مـی    «.عبادت ترک معصیت استباالترین : »ماهوی ندارد. حضرت علی ع می فرمایند

رسد نقد اصلی باید به معمار کلیساها وارد باشـد کـه    به نظر می «. کند برای رسیدن به جمیع درجات معاصی کفایت می

  .و راه رسیدن به معبود ایجاد کندنتوانسته کالبد مناسب معابد را متناسب با معبود 

کند. همانند مجسمه سازی کـه   بوزیه هم نقاش است و هم معمار، معماری را از بیرون نظاره میلکوربا توجه به اینکه 

 او نیز در رونشان از اصول مجسمه سازی بهره برده است. او بیـرون اثـر مـی    .برد برای تاکید بر فرم از کنتراست بهره می

 )تصویر فرم بیرونی را متاثر سازد ،که  تاثیر حضور انسان در داخل بنا بخشد بجای این ایستد و از بیرون به کالبد فرم می

44). 
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 کلیسای رونشان و برونگرای ـ حجم مجسمه گونه44تصویر 

است که فضای داخلی در آن مطرح است ولی در جمرات، شکل خارجی و نمای مادی و  بطور مثال خانه کعبه، مکعبی

باشد. از نظر انسانی دو مفهوم کامال جداست، در خانه کعبه اصالت بـا انسـان اسـت و معمـاری وسـیله       بیرونی مدنظر می

اثـر معمـاری بـه     تبدیل اما در زمان. بسترسازی می نمایدرا سازد و سیر در انفس  ایست که آرامش و امنیت را فراهم می

، انسان تماشاچی می شود. در ایـن حالـت سـوژه مـادی )کمیـت، مـاده و فـرم( اصـالت پیـدا کـرده و نمایـانگر            مجسمه

. این در حالی «همه هستی را برای انسان آفریدیم و انسان را برای تکامل: »فرماید ازخودبیگانگی انسان است. خداوند می

شود. بنابر این  آجر و سنگ که درخدمت انسان است در کلیسای رونشان اصالت پیدا کرده و همه چیز میاست که ماده، 

در کلیسای رونشان لکوربوزیه نفی شده و اصـالت   ،«همه هستی را برای انسان آفریدیم و انسان را برای تکامل»کلی  اصلِ

 با توده و ماده قرار گرفته است.

یکه گزاره های علمی تکثرگرا هستند، هر فردی متناسب با معرفت خود دسـت بـه طراحـی     از سویی دیگر، از آنجای

توان به این معماری نقد وارد  نماید. در این حالت می زند و بر پایه اندیشه خود مفهوم عبادت را تبدیل به معماری می می

 نمود و به سبک و نگرش معمار انتقاد کرد.

داد  د باید ایـن پاسـخ را  کنن خالقانه قلمداد میرا یسای رونشان به عنوان یک اثر هنری که برخی کل این باط بادر ارت

که در دیدگاه اسالمی، هر اثر به خاطر هنری و خالقانه بودنش، اصالت ندارد. در اسالم اصـالت بـه عمـل صـالح اسـت و      

توان  آن. بنا براین نمی فادالنه و متناسب با نیاز انسان یا برخالل ناصالح، یعنی اثر یا شایسته است و عمدوری جستن از ع

کـه   صرفا به دلیل اینکه اثر رونشان یک خالقیت هنری است، آن را تمجید نمـود. بـا توجـه بـه مباحـث فـوق از آنجـایی       

مین رو از ریشـه و  بت( طرح نکرده از هثالکوربوزیه در کلیسای رونشان کالبد مناسبی را برای مفهوم عبادت )گزار نظری 

 شود. وارد می وی بنیاد نقد اساسی بر طرح

کنـد و نـه سـیر در     دهند که بیشتر جنبه سیر در آفاقی بنا را تشـدید مـی   برخی توصیفاتی شاعرانه از کلیسا ارائه می

 انفس و حضور انسان. 

. را به نمـایش مـی گذارنـد   انگیز خود ، نور فرم ها را روشن می کند و فرم ها قدرت شگفت عنصر کلیدی نور است»

هیجان ناگهانی را بوجـود مـی آورد. ولـی بـازی خردمندانـه بـا        بازی با تناسبات و پدید آوردن حوادث غیر منتظره ، یک

، کیفیـت  ستاخانه با این موضوعات مجـزا ، جسارت و بازی گ تعداد جاودانگی ساختار اصالح طلب، اساهداف، بنیان صحیح

تحریکات حسی غریـزی بیشـتر تشـدید    این توصیف،  بطور مثال در« عماری را بوجود می آورد.های مورد نیاز و سازنده م

 شـود. عبادتگـاه مـی    که عبادتگاه در سیر از ظاهر به باطن یا از حس و غریزه به عقل و روح، تعریـف مـی   شده در حالی

ی. معماری عبادتگاه بایـد بسـتری   راستای تحریک حواس غریز بایست در راستای تحول درون انسان گام بردارد و نه در

برای حرکت از سیر در آفاق به سیر در انفس ایجاد کند که در کلیسای رونشان بیشتر تشـدید حـس حرکتـی و غریـزی     

 است و نه سکون و حضور قلب انسان.
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 قرارگیری بنا در سایت

باال می آید و این امر باعث می  این کلیسا در ستایش و تحت تأثیر معماری آکروپلیس یونان، دریک شیب از پایین به

نه قابل روئیت از شود ساختمان به صورت تندیس گونه به نظر بیاید و ساختار عمودی فرم بنا بر روی سایت مانند یک نشا

که در دل  ، این است که این کلیسا به جای آندر این مورد وارد می آید . نقدی که به کلیسای رونشاندور عمل می کند

 . (45است )تصویر ، ت بودند در باالی تپه قرار گرفتهباشد همانند یونان باستان که معابد دور از بافو شهر بافت روستا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای سرسبز و به دور از بافت شهری و روستاییـ قرارگیری کلیسای رونشان در باالی تپه45تصویر 

 فرم و فن آوری ساختمان

قابل تحسینی است و همچنین در تکنیک ساخت و فن ساختمان نیز از ارزش ی اثر کلیسا از لحاظ فرم و ترکیب حجم

اینکه فضـا کـامال برونگراسـت و     به دلیلباشد. اما از لحاظ محتوایی هیچ امتیازی را کسب نمی کند.  باالیی برخوردار می

ه خود بر مجسـمه بـودن   ورودی اصلی ساختمان نیز در محور اصلی قرار نگرفته ک .کند، نه حضور قلب جذب به تماشا می

ن حجمـی  که ورودی خود را نشان دهد و دعـوت کننـده باشـد یـک کمپوزیسـیو      کند. این کلیسا قبل از آن بنا تاکید می

ایـن سـاختمان    نیـز  (صادی و سهولت اجرا )زیبایی معقـول (. از نظر اقتزیبایی را به نمایش می گذارد )همانند معابد یونانی

 مناسب نیست.

 فضای داخلی

کنند، در مقابل معابد ما که توسط فـرم مربـع کـه     های سیال و مواج و محدب و مقعر، که فضایی پویا ر ایجاد میفرم

یـک   مناسـب رونشـان  رسـد فضـای داخلـی کلیسـای      ورد. به نظر مـی است و حضور قلب را به ارمغان می آفضایی ایست

مانع تمرکز حواس و عملکرد مناسب بصری در بنـا   در فضای داخلی کنتراست شدیدی از نورنمایشگاه باشد تا عبادتگاه. 

دهد قابل مقایسـه   دهد. بارقه های نور در طبیعت و آیتی که از آن بدست می شده که ادراک فضا را تحت تاثیر قرار می
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اهری فضای داخل کلیسا نیست. فرمالیست بودن بنا موجب خدشه دارشـدن دریافـت حقیقـت خواهـد     ظبا شعاع های نور 

( میپرسد که ما آگاه شـو  یجهت م نی) از ا« ؟یکن یچگونه بندگان را گمراه م»: دیگو یم طانیقرآن،  خدا به شدر شد. 

و مظاهر آن جلوه  نیبه زم« قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَیْتَنِی ألُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی األَرْضِ وأَلُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ »: و دیگو یدر پاسخ م طانیو ش

 .(46)تصویر  گردانم یو دل بندگان را معطوف آن جلوه ها م دهم یم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ـ فضای داخلی کلیسای رونشان با ایجاد کنتراست های شدید نوری در جهت تشدید ادراکات حسی46تصویر 

در داخل درونگرا نیسـت و   به هیچ عنوانولی  .با قرار دادن پنجره های کوچک سعی شده که ساختمان درونگرا باشد

فردی که نشسته همانطور که در پالن هم دیده می شود با تحدب هایی روبرو است. حتی در سقف هـم حرکتـی محـدب    

ایجاد شده که باز هم انسان را به بیرون متوجه می کند . چنین حجمی می توانست یک نمایشگاه هنـری باشـد و در نـوع    

ن و چه از داخل ، رونشان چه از بیروتمرکز را ایجاد نمی کند ، سیر در انفس وک کلیسایکتا باشد ولی به عنوان یخود هم 

 . عنا را در شکل و صورت تجلی ببخشد. این کلیسا نماد مناسبی نیست زیرا نماد باید عالم مسیر در آفاقی است

 مـی  ه غیـر از محـراب بـر   از لحاظ عملکردی نیز این بنا دچار مشکل اساسی میباشد. بخش اصلی عملکرد ساختمان ب

ـ  ها نسبت به کل مساحت ساختمان رقـم بسـیار   هایی که در بنا چیده شده است. مساحت نیمکت گردد به نیمکت ایینی پ

شود.  باشد. از لحاظ صرفه اقتصادی نیز نقدهای شدید وارد می است که نشان دهنده فرمالیست بودن طراح در این بنا می

 سازه ای نداشته و صرفا جنبه زیبایی دارد و از صرفه اقتصادی بنـا کاسـته انـد. همـان     جداره ای ضخیم بتونی که ضرورت

 گونه که در پالن مشهود است، مساحت دیواره ها به مساحت مفید سـاختمان نیـز نسـبت بـاال و قابـل تـاملی را بـه خـود        

  .(47)تصویر  دهد اختصاص می
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 جداره ها در نظر گرفته شده است.پالن کلیسای رونشان، میزان مساحت نیمکت ها به فضای کل بسیار ناچیز بوده و ضخامت های بسیار زیادی برای ـ 47تصویر 

 

 ویال ساوا، لکوربوزیه-1

ن در خارج از پاریس ساخته شده است. لوکوربوزیـه ایـن ویـال را در میـان     کوربوزیه در دره رودخانه سِویال ساوای ل

طبیعت اما جدا از آن ساخت. طرح او جوابی بر خواست صاحب این خانه بود که از شلوغی شهر به تنـگ آمـده بـود، مـی     

خواست خانه اش دور نمایی وسیع از طبیعت داشته باشد. ویال ساوا به شکل مکعبی است که بر ستون هایی ساخته شـده؛  

وب غربی قسمتی از آن برداشته شده تا آفتاب به جای آنکـه  اما این مکعب کامل نیست بلکه در جانب جنوب شرقی و جن

نقـدی کـه   ه نیز در جانب شمال غربـی آن اسـت.   فقط بر دیوارهای خارجی بتابد به تمام داخل آن نفوذ یابد. ورودی خان

د مکعـب  های اصلی مانن کند.  این است که وی معماری را بس ساده کرده و صرفا به فرم ونتوری به لوکوربوزیه وارد می

  .(48)تصویر  و مخروط و استوانه توجه داشته است
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 ـ ویال ساوای لکوربوزیه48تصویر 

 قرارگیری در سایت

چمنزار وسیعی است که درختان بسیاری دور تا دور آن را فرا گرفتـه انـد. ورودی اصـلی سـایت در     َسایت ویال ساوا

پیش بینی شده است که این مسیر با ماشـین طـی شـود.    َضلع شمالی قرار دارد.َدرجنوب قرار دارد و راه دسترسی به بنا 

با این کار ویال ساوا در همان برخـورد اول  َدور ویال بچرخاند وَلوکوربوزیه با این کار قصد داشته است تا مخاطب خود را

 َخود را به ساکنان نشان می دهد.

ه به این دارد که بخش زیادی از پوشش گیاهی سایت قطع شـده  نقدی که بر توده گذاری در سایت وارد است، اشار

شود. ویال همچـون تندیسـی در    تا بنا در وسط زمین جای بگیرد. در حالی که عملکرد ویال در ارتباط با طبیعت تعریف می

 کند.  سایت خودنمایی می

 فضافرم و 

ویال ساوا که جعبه ای نتیجه مالحظات منطقی معمار است و با توجه به پیش سـاخته هـای تکنولـوژیکی و نیـاز هـای      

ساکنین آینده این ویال ساخته شده، بنا به گرایش مورد عالقه لوکوربوزیه، بر پیلوتی ساخته شده و نیز دارای حیاط بر بـام  

آن را از خشکی مهندسی بـه در مـی    ،ها چند جنبه این ساختمان یر از ایناما غ  .که این هر دو به آن تنوع می دهنداست 

به دیده می آید در واقع گشودگی اسـت کـه در دیـوار     پنجره های کشیده ای که در سمت راست نماکه  آورد. یکی آن

تـامین پیوسـتگی و    وسیله ای برایحیاط بام خانه تعبیه شده و به آن تنوع می بخشد.  البته در نما نقش این گشودگی جز 

وحدت نما نیست، ولی اهمیت آن هنگامی آشکار می شود که شخص بر بام خانه و از درون آن و از طریق این گشـودگی  

به تماشای مناظر اطراف بپردازد. نه تنها پیلوتی ها فضای خارج خانه را به درون آن راه می دهند، بلکه بر بام نیـز از ایـن   

  .(49)تصویر  اه می یابندطریق این گشودگی ، بدان ر
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 ـ نقشه ها مدارک فنی ویال ساوای لکوربوزیه49تصویر 

هـای  بایست تنوع فضایی باالیی داشته باشد و متناسب با عملکرد هـا مـی بایسـت مقیـاس، منظـر و نور      ویال ساوا می

قواعد نمای ساختمان تنـوع فضـای داخلـی را    صوص اصول پنج گانه طراحی معمار و بخ مختلفی را بپذیرد، اما در این ویال

 کند. تحت سیطره خود قرار داده و فرم و ابعاد بازشو ها را به بنا تحمیل می

محکم و اسـتوار طراحـی کـرده و بـا قـرار دادن      بوزیه خانه را در قالب حجمی ساده، کورهمانطور که دیده می شود ل

، خانـه را بـرون گـرا کـرده اسـت و تقریبـا بـه تمـام         رابطه بـا آن  یجاد دید به طبیعت وپنجره های سرتاسری به منظور ا

  جبری فرمالیستی را به عملکردی که باید متنوع باشد تحمیل کرده است. عملکردها ارزش گذاری یکسان داشته است.

با هـدف سـیر در    گردد که چنین نگرشی برای ساختمانی عدم تنوع فرمی موجب کسالت و یکنواختی بصری فرم می

 مناسب نیست. ساختمان خود را توسط ستونهای ظریف از زمین جدا نموده و در غالب یک مکعب مستطیل جای مـی  آفاق

بایست در فرمـی انعطـاف پـذیر تـر جـای       ها میحالی است که مقتضیات هریک از فضاشود. این در  گیرد و محدود می

کنـد قابـل    هایی که فرم برای کیفیت فضایی داخلی ایجاد می . محدودیتبرقرار باشد ،متناسب بودنو بگیرد تا اصل بجا 

قبول نبوده و تحمیل قلمداد خواهد شد. پنجره های افقی که برای دید به طبیعـت مناسـب نبـوده و بـرش محـدودی را از      

 . (51)تصویر  منظره به بیننده می نمایاند
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 اول ویال ساواـ حیاط ایجاد شده در طبقه 51تصویر 

 

 خانه آبشار، رایت-9

رایت می باشد که در دل طبیعت قرار گرفته و به نحو خـوبی بـا طبیعـت    اثر معمار آمریکایی، فرانک لویدخانه آبشار 

این بنا از مصالح طبیعی و ترکیب مناسب و بجای آنها به نحو مطلوبی استفاده و با تـراس هـای     .ارتباط برقرار کرده است

، درختـان،  ساکنان را در ارتبـاط بـا دره تنـگ    . کار رایت این بود کهطبیعت و توپوگرافی تلفیق شده استدر پیش آمده 

جزئی مهـم از زنـدگی روزانـه    برگ ها و گل های وحشی قرار دهد. در هر کجای ساختمان شکوه طبیعت دیده می شد و 

 بود. 

شکفد و اصالت و قـوت آن   یم عتیو گل از درون طب اهیمانند سنگ و درخت و گ یعیعوامل طب تیدر خانه آبشار را

 یوجود ندارد و معمـار  یتصنع چیه ینوع معمار نیرو در ا نیبودن آن است . از ا یعیو طب یاز درون شکفتگ نیدر هم زین

 باشد. دیهمان است که با

ـ خانه مفهوم ارگان نیکرد. آنچه در ا ادیتوان  یم کیارگان یمعمار یمثال متعال کیبه عنوان  تیخانه آبشار را از  کی

هـا   آن ختنیآن است و سپس آم یتمام اجزا یعیطب یوستگیبرد، نخست پ یفرم آن فراتر م ایرا از مستدل بودن هر جزء 

ـ روان در دل ا یاست. وجود آبشار شدهاز آن  یجزئ یخانه به راست نیکه ا عتیبا مظاهر طب سـاختمان نـه تنهـا آن را     نی

 آن بنا شده است.  انیساختمان در م نیکند که ا یم یعتیاز طب یکند بلکه آن را جزئ یم ییو تماشا زیشگفت انگ

خانه در دل طبیعت قرار گرفته و به نحو خوبی با طبیعت ارتباط برقرار کرده، ضمن حفظ و احترام بـه   نیا یبه طور کل

شده است. از مصالح طبیعی و ترکیب مناسب و بجای آنها به نحو مطلوبی استفاده و بـا   جادیمناسب ا یمنظره ساز عتیطب

کـاربران شـکل گرفتـه     یازهایخانه متناسب با ن یتراس های پیش رفته در طبیعت و توپوگرافی تلفیق شده است . معمار

 .(51)تصویر  است
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 ـ خانه آبشار فرانك لوید رایت51تصویر 

رایت معتقد است معماری باید از درون بافت بروید، چنین نگرشی دقیقا در مقابل دیدگاه لکوربوزیه قرار دارد که بنا 

وجه به بستر و سایت در کارهای رایت کامال مشهود است. از تفـاوت خانـه   داند. ت را مجسمه ای تحمیل شده بر بافت می

سازد و بسـتر شـهری خانـه     آبشار و روبی میتوان پی برد که بستر خانه آبشار، سیالیت فرم را در طبیعت اطراف میسر می

کارهای رایت سیر مناسـبی را  کند. توجه به معیار های فرهنگی و انسانی در  روبی محصوریت فضایی و فرمی را تجویز می

 جهت حرکت از بافت طبیعی به فضای حضور انسان میسر می سازد.

خانه آبشار از لحاظ مهندسی واجد ارزش باالیی است و در ارتباط با خالقیت فرمی نیز امتیاز باالیی را کسب مینمایـد.  

ایجاد نمیکنـد. فضـا تاحـد زیـادی سـیر در       شود و فضای داخلیتمرکز درونی اما به نظر میرسد انسان در طبیعت محو می

آفاقی شده و بستری برای سـکون و سـیر در انفـس ایجـاد نشـده اسـت. مسـئله امنیـت نیـز کـه در خانـه از مهمتـرین             

  .(52)تصویر  فاکتورهاست، در این خانه نادیده گرفته شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همراه سقف های سنگین از نقدهایی  طبیعت در خانهو بی امان ـ نمای داخلی خانه آبشار رایت، حضور یکسره 52تصویر 

 است که به اثر وارد شده است.

 خانه روبی، رایت-4

   WWW.FLIKER.COM              Fallingwater , Frank Lloyd Wright, 1935, Pennsylvania 2 ریتصو
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در خانه روبی توجه به محصوریت فضایی و مجاورت ها بسیار بـا ارزش و ماهرانـه انجـام پذیرفتـه اسـت. تراسـهای       

سرپوشیده و جلوآمده که مزاحمت همجواری را کاهش میدهد. یکی از مشکالت بنا این است که معمار کف و آسـمانه را  

 شـده اسـت.  گیرد که موجب سنگینی و خفقان فضا  یک ارزش دیده و سقف را نیز همانند کف سنگین و صلب درنظر می

بایست لطیف بوده و مواد و مصالح و رنگ مناسب و دارای گشایش مناسب باشد. رعایت حـریم فضـا    سقف یا آسمانه می

 .(53)تصویر  باشد های عمومی و خصوصی در خانه روبی نیز حایز اهمیت می

 

 

 

 

 

 

 

 نمای خیابان و نمای داخلی خانه روبی ـ53تصویر 

 فرم و قرارگیری در سایت

از خانـه آبشـار   درونگراتـر   اثر( قرارگرفته ، این در بافت شهری )کنار پیاده رو عمومی این خانه برخالف خانه آبشار،

که نسبت به موقعیـت، بسـیار    گیرنداق خواب ها به فضای عبوری پشت می کنند و جنبه  خصوصی به فضا می تمی شود. ا

 یدر پالن ها در اثر نیازهای انسان شکل خاصی پیدا می کنند.زیرا همیشه هندسه، فرم و حجم  .شده است یمناسب طراح

دهد  یم یا وستهیپ کسرهی یخود را به فضاها یجا یمیقد یمعمار کینسبتا کوچک و گاه تنگ و تار یفضاها تیخانه را

و بـه فضـای   آورد  یم دیپد یدیتأک یها نقطه  در آن  دهیراشتن یسنگ ها ایکم ارتفاع  یبا آجرها یا نهیکه معموال شوم

 بخشد. یم یکانون مرکز داخلی

 فضای داخلی

 یخانه ها را محدود م یداخل یرود و ورود نور به فضا یکه از لبه بام فراتر م یگسترده ا یسقف آنها با دالها یکوتاه

 یو آزاد یکپـارچگ ی ،یوستگیتر از پ یمیقد یها یمعمار ینقشه ها نسبت به نقشه ها نیا یشد. ول یم یکیکند باعث تار

 .  برخوردارند یشتریب

، اسـت  کیتار بایاست که داخل آنها تقر نای ـ( 1918) کاگویدر ش مثل خانه روبی ـ تیرا یانتقاد معمول بر خانه ها

 . می باشد است و سقفشان کوتاه ادیطول اتاق ها ز د،یآ یم شیاز حد پ شیخانه ها ب یبام ها در جلو
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کف ساختمان را باال برده تا تراس ها و فضاهای نشیمنی که ایجاد کرده از پایین دید نداشته باشند. بـرای تـراس هـا    

سقف در نظر گرفته به این دلیل که در فضای شهری دید مزاحم برای ساکنان و مزاحمت همجـواری ایجـاد نشـود. اتـاق     

ها حول یک هال مرکزی طراحی نشده و همه در امتداد یک راهرو قرار می گیرند . فضای امن و آرامش بخشـی را   خواب

 . (54)تصویر  کنند برای زندگی خانوادگی در شهر ایجاد می

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه ها و مدارک فنی خانه روبی اثر رایت ـ54تصویر 

 موزه گوگنهایم، رایت-5

. بـه  طـوری کـه رونـد صـعودی و پیوسـتگی  مسـیر        ز طرح زیگورات های بابل بوده استا گوگنهایمموزه اولیه  ایده

یک زیگورات  رایت اما ه می شده در این اثر نمایان باشد.حرکتی  و سیرکوالسیونی که در طراحی زیگورات ها بکار گرفت

ـ     ی دهیبه ا یابیدست  یبرا تیکه را یکانسپت. ه را برای این مفهوم در نظر گرفتوارون کنـد   یمورد نظـر خـود مطـرح م

 کیدر ادیز یشگاهینما یبه فضا ازین تیرا در آمده اند. شیدر امتداد آن به نما یاست که آثار هنر یچیرمپ مارپ جادیا

شـده   جـاد یا ییفضـا  یوسـتگ یبـا پ  ( حل کرد وهم درارتفاع یقراردادن فضاها بررو) گوراتیز ی دهیبا ا محدود را نیزم

 شیمنقطع مورد نظر خـو  ریمرتفع را جبران نموده و  ارتباط غ یساختمان طبقات کیاز دیبازد یـ طبقه ، دشوارمپ  توسط ر

 (.55)تصویر  آورد مرا فراه
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 موزه گوگنهایم اثر رایت با ایده زیگورات وارونه و هندسه مدور ـ55تصویر 

 

 تاثیر کانسپت بر فرم

مپ  اسپیرال در فرم بیرونی و نمای خارجی بنا کامال تاثیر نمایانی گذاشته و سبب ایجاد یکپارچگی راهبرد استاده از ر

 .هست نیزی بیرونی بیانگر عملکرد داخلی فضا در کلیت بنا شده است. فرم مجسمه گونه

 قرارگیری در سایت

ی است. معماری کامال درونگرا در نماید توجه به بافت شهری و عملکرد شهر نکته مهمی که این پروژه را شاخص می

تـرین   ام، جهت ایجاد تمرکز و توجه و دوری از نورهای مزاحم طراحی گردیده است. مهـم حکنار یک بافت شهری پر ازد

عنصر در یک بنای عمومی، ورودی ساختمان است که بیانگر دعوت کنندگی است و رایت بر این مهم توجه خـوبی نمـوده   

فردی، از طریق عقب کشیدن طبقه همکف و کنسول نمودن طبقه بـاال، حفـره مناسـبی را جهـت     است. با خالقیت منحصر ب

 ورود به ساختمان ایجاد نموده است. 

 بنا فرم

بیرونی تندیس گرا با ظاهری ساده وفاقد هرگونه تزیین برروی سطوح، الگوی فضایی درون رامشـخص مـی کنـد     فرم

نقطه شروع طراحی مـوزه   .کعب مستطیل شکل شهرنیویورک ایجاد می کندوچشم اندازی متفاوت دربین ساختمان های م

ها با احجام تندیس گرا بود که دیگرنه تنها آثارهنری بلکه ساختمان موزه نیزبه جاذبه ای برای بازدید تبدیل شد. این بنا 

با توجه به عملکرد آن کامال درونگرا می شود و به داخل دعوت می کند و یک مرکزیت خیلی قوی برای احساس حضـور  

می کند و این مرکزیت با حرکتی که در سقف ایجاد شده بیشتر القا  مـی شـود .  ورودی دعـوت    همدیگر دردرون ایجاد 

 کننده) کنتراست تیرگی و روشنی، عقب نشستگی نسبت به خیابان و ایجاد فضای پیش ورودی مورد نیاز فضای اجتمـاعی( 

 .(56)تصویر 
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 گوگنهایم در شبو نمای بیرونی موزه ـ فضای داخلی 56تصویر 

 فضای داخلی

دارد کـه در روز توسـط    خواند و به سـمت ورودی گسـیل مـی    طبقه همکف با فرم نرمی جمعیت را از خیابان فرا می

نماید. در فضای داخلی مـوزه گوگنهـایم دو مولفـه     کنندگی را ایجاد می کنتراست نور و در شب توسط نورپردازی دعوت

اول اینکه فرد بازدید کننده از موزه در بدو ورود نیاز به یک فضـای اجتمـاعی جـذاب و    شود.  مهم و تاثیر گذار دیده می

وسیعی دارد که در عین حال بتواند کیفیت فضایی حاکم بر کل ساختمان را درک نماید. این مهم در بنا بـه خـوبی میسـر    

سبی را در کار ایجاد نموده است. رفت و راستا کردن فضای گالری ها با البی، انسجام منا گردیده است. ادغام نمودن و هم

کند. حرکت از کثرت بـه وحـدت در    برگشت بصری ایجاد شده در موزه بین بازدید کنندگان، به وحدت فضا کمک می

نماید، سیر از کثرت به وحدت را  این اثر نیز ارزشمند است. محور مرکزی که سقف آتریوم برای رمپ اسپیرال ایجاد می

 کند.  تشدید می

مپ های داخلی از یک سو موجب ایجاد حس بودن در فضای اجتماعی و از سویی دیگـر موجـب ایجـاد تمرکـز بـر      ر

 .ی کند که برای عملکرد  موزه مناسب به نظر می رسـد را القا محرکت دوار در درون موزه سیر در آفاق  سوژه می شوند.

از ویژگی هـای جالـب طـرح هـای      دیگر  یکی ی(.)عدم تمرکز عمود هر چند رمپ آن مشکالتی را به وجود آورده است

رایت نمود داشتن ایده و کانسپت مورد نظر او در تمامی  بخش های کار است. ایده ی مطرح شده توسط رایت در طرح او 

هرگز قطع نمی شود یا به عبارتی  ایده و کانسپت مربوط به بخش مشخصی از کـار یـا کلیـت آن نیسـت  بلکـه همچـون       

می اجزا  و جزءیات طرح تزریق می شود و تمامی اجزا و جرءیات کار همچون یک سیستم سـعی در شـکوفا   سرمی به  تما

  .(57 )تصویر کردن کانسپت  مورد نظر رایت دارند
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 موزه گوگنهایم با تمرکز بر مرکزهندسه دوار و اسپیرال  ـ57تصویر 

 

 

 مشاور پیرراز سالن اجالس سران؛-6

متـر مربـع، در    24511و در کمتر از شش ماه با زیر بنایی حـدود   1376در سال  المللی،های بینهمایشبنای مرکز 

نمـایش مخـروط    تچون پایه ای جه مترمربع احداث گردید. فرم غالب بیرونی هم 111111ای با مساحت حدود محوطه

ن که توسط هندسه دوار گنبد بـه سـکو  ت است که میل دعوت به درون دارد. هندسه فضای داخلی دارای محور خطی اس

  .(58)تصویر  رسیده و کیفیتی مرکز گرا و کانونی ایجاد  می گردد
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 تهران مللیهمایش های بین السالن قشه ها و مدارک فنی تصویر راست ساختمان فیالرمونیك و تصویر چپ ن ـ58تصویر 

 

شـود ایـده اولیـه     به ساختمان فالرمونیک تهران و ادعا مـی  تصویر باال سمت راست نشان دهنده طرحی است مربوط

یـات آن  ئحتمـال زیـاد تـا جز   این ساختمان پـیش از انقـالب بـه ا   این طرح تهیه گردیده است.  ازسران با اقتباس اجالس 

 های موسیقی در نظر گرفته شده بود. َطراحی و برای کنسرت

 

 

 

 

 مجلس شوارای اسالمی، مشاور پل میر-7

 نیروهای سایتنقد 

تالش طراحان ساختمان جدید مجلس شورای اسالمی در جهـت برقـراری پیونـد مناسـبی بـین سـاختمان مجلـس و        

 توان مطرح کرد، بحث هویت فرم پروژه است.های موجود اما بحث که در این میان میساختمان

 فرم در معماری ایران چه جایگاهی دارد؟ •

 است؟رابطه فرم با محیط پیرامون چگونه   •

 رابطه فرم انتخاب شده با عملکرد مورد نظر چیست؟   •

 توان بین سه راس مثلث و سه قوه ارتباطی برقرار کرد؟آیا می •

 ی دو قوه با قوه مقننه چگونه است که در چنین فرمی به ظهور نشسته است؟رابطه  •

چنـین  کند. بـرای  خود برقرار نمی واقعیت این است که فرم انتخاب شده ارتباطی با سایت تاریخی و بسیار ارزشمندَ

مکانی که نماد تاریخ معاصر ایران از ساخته شدن مدرسه سهپساالر )شهید مطهری فعلی(، تا به توپ بستن مجلس شورای 

 (.59است )تصویر  1357ملی توسط محمدعلی شاه قاجار و تا تظاهرات مردم ایران در انقالب 
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 بی تفاوت با تاریخ و هویت سایت قرارگیریمعماری هرم گونه مجلس شورای اسالمی  ـ59تصویر 

 فرم، فضا و محتوی

یک نقطه اوج و قله دارد، سازه آن متکی بر یک نقطه است. یک ستون »ساختمان یادآور نوعی تفکر یک جانبه است: 

ی آن حجـم سـنگین و بـدون روزنـه     قرارگرفته اسـت. تر است و جایگاه رییس مجلس در زیر این ستون  آن از همه مهم

توجـه بـه نقـش مردمـی     عـدم  )شود حوالت زمانه در آن دیده نمیباستان است و نشانی از تَدوراناهرام َیادآور معماری

 ها(.تحقیر انسان َگرایی وها و عدم تاکید بر عظمتمجلس

آن  یـی گراو کـل  یکپـارچگ یانـد، نقـد   رد کـرده دوره مدرن وا یکه متفکران پست مدرن به معمار ییاز نقدها یکی

ـ تحق یبر انسان و بـه عبـارت   یو تناسبات ساختمان در جهت برتر اسیتفکر مق نیبود. از آنجا که در ا یمعمار ـ  ری  شیاو پ

باعث شکسته شدن و خـرد شـدن    یفکر در معمار نیمطرح کردند و ا راَیمتفکران پست مدرن بحث پراکندگ رفت،یم

بـه سـاختمان مجلـس     تـوان یم نیهستند، شد. بنابرا یتریتناسبات انسان یکه دارا یبه احجام یمعمار معظیَیآن توده 

 یبوده و بـه خصـوص در طراحـ    توجهیب یمنبع معمار نیترینقد را وارد کرد که نسبت به انسان به عنوان اصل نیا دیجد

رعـب و وحشـت    جادیجهت ا یقرون وسط یساهایکلطرح  ادآوریشده است که  ریتحق یاَانسان به گونه ،یداخل یهافضا

با  ییفضاها باعث به وجود آمدن فضا یداخل یاز حد از سنگ در طراح شبیَیَراستا، استفاده نیهم درَ ها است.در انسان

 (.61)تصویر  شده است نیخشن و سنگ یهیروح
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