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:مقالهچکیده
منطبق بر ،باید از یک ساختار کلی و علمی،هاي مختلف و ابعاد متنوع آندر حوزه،ارائه نقشه راهبردي تحقق تمدن نوین اسالمیدر جهت 

جهانی و تاریخ ساز است هرگز ،این صورت اهداف انقالب اسالمی که اهدافی انسانیدر غیر حقایق هستی از عالم و آدم بهره برداري نمود.
محقق نخواهد شد.

منابع و مبانی هر یک از آن مراحل به صورت ،مراحل آن،این ساختار کلی،این رساله بر این باور است که مبتنی بر مکتب الهی اسالم
عقالنی و وحیانی نیز قابل تحقق و تبیین و اثبات می باشد.،ساختار از بعد علمیدر عین حال این.عمیق و خطاناپذیر مطرح شده است

آثار و سیر هبوطی و عروجی انسان) ،اختیار،اراده،که شامل حقایق عالم (عوالم وجود) و آدم (استعدادهاي بالقوه و بالفعل،این ساختار کلی
می باشد همه در ذیل (مشیت و قضا و قدر الهی ) قابل تبیین و تحلیل است.

،روش تحقیق در این رساله مبتنی بر ساحات و مراتب عقل (استدالل منطقی) و مبتنی بر نقل (کالم الهی و سنت معصومین(س))، استنباطی
اکتشافی و تفسیري می باشد.

–مراحل و منابع اسالمی آن و بخصوص مبانی و اصول (راهبردي ،تبیین ساختار کلی فرایند هاي انسانی،دستاورد این تحققمهمترین 
عملی) در کلیه مراحل از منظر فرهنگ اسالمی است.در عین حال در هر مرحله مکاتب منحرف و ناقص -مفهومی ) و راهکارهاي (کاربردي

یی) مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرند.معاصر غربی (نوگرایی و فرانوگرا
بخصوص در رشته هاي میان دانشی نظیر گروه هنر و معماري و ،پژوهشی و اجرایی،دستاوردهاي این تحقیق در کلیه مباحث آموزشی

قابل استناد و بهره برداري است.،شهرسازي
نتایج این تحقیق در معماري و شهرسازي نیز می باشد.،گروه هنراسالمی در کارنویناین تحقیق مقدمه اي در جهت تبیین نقشه راه تمدن

نمودار و جدول جمع بندي شده است.9تعداد 
:مقدمه

نوین اسالمی، تمدندر جهت تحقق معماري و شهرسازي، متناسب با فرهنگ اسالمی و مجموع شرایط کشور ایران و طراحی نقشه راه 
مبتنی بر فرهنگ اسالمی آنرا کارهايو راهمبانی آنرا تبیین نمود، سپس راهبردها منابع و فرآیند را ارائه والزم است ابتدا ساختار و مراحل این 

تا ازنماید مراحل این ساختار را بر اساس محتوا و مبانی آن از یکدیگر تفکیک نماید،در این مقاله نگارنده تالش میح کرد.یبررسی و تشر
مکتب اسالم و منابع و بر پایههاي این مکتوب، بدیهی است، پیش فرضجلوگیري نماید.مغلوط موجود هاي مغالطه هاي معمول و پیش فرض

طور خاص از نظریات حکیم فرزانه آیت اهللا جوادي آملی در وه بر منابع و مبانی اسالمی، بمبانی آن می باشد. در محتوا و روش این تحقیق عال
طور عام و از جمله خلق آثار هنري و معماري و از آنجا که فرآیندهاي انسانی ب.برداري شده استبر حسب مورد بهره»علم دینی «حوزه 

در مقاالت بعدي به ارائه راهبردها و می پردازد.نیز حوزهشهرسازي داراي مباحث مشترك در فلسفه هنر می باشند، این مقاله به مشترکات این 
ایرانی خواهیم پرداخت.–و راه کارهاي عملی و تخصصی در تحقق معماري و شهرسازي با هویت اسالمی 

مبتنی بر جایگاه طولی را)رفتار و آثار،انسانی (گفتارخلق آثار هنري، معماري و شهرسازي و به طور کلی هر نوع فرآیند ساحاتساختار و
)1-طبقه بندي نمود ( نمودار شمارهکلی و اجمالیهتوان به پنج مرحلیهریک، م

در مراحل و نوع ارتباط هر یک از آنها این .اصلی در ساختار آن دخالت دارندمرحلهدر فرایند خلق آثار هنري و معماري و شهرسازي پنج 
ي این اآنچه دستاوردهاي انسانی را، از یکدیگر متمایز می نماید، محتوهمواره مطرح هستند. جبراً و خودآگاه یا ناخودآگاهانسانیفرایندهاي همه

ها را ظري) خود، عالم و آدم و روابط آنکه با (حکمت نتواند باشدمیمکتبی ،نسانی استفرایند است و آنچه معیار ارزیابی محتواي فرایندهاي ا
. از منظر و (فلسفه هنر) را ارائه نموده باشدها را تشریح و معیارهاي (زیبایی و زشتی)ها و ضد ارزشتبیین نموده و با (حکمت عملی) خود ارزش

دانش و بینش 
هنرمند

زهگرایش و انگی
هنرمند

شیوه و روش 
هنرمند
هنرمند

تأثیرات اثر هنري پدیده هنري
)(بر هنرمند و مخاطبین

ساختار و مراحل پنجگانه در خلق فرایندهاي انسانی–1–نمودار شماره 
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او را، جامع و مانع و خطاناپذیر تشریح نمایند و مکاتب الهی غیر از اسالم نیز، دچار تحریف و د انسان و غایتنتواناسالمی مکاتب بشري نمی
تواند (مکتب ، تنها مکتب اسالم مبتنی بر (کالم الهی و سنت معصومین(س)) خطاناپذیر و جامع و مانع است و میاند. از منظر تشیعنقص شده

ندهاي انسانی باشد. ما در این مقاله به تبین هر مرحله، از بعد منابع و مبانی آن و رابطه هر مرحله با دقیق و عمیق فرایبراي ارزیابی و نقد مبنا) 
المقدور، مباحث هاي مثبت یا منفی (عروجی یا هبوطی) آن، از منظر اسالمی خواهیم پرداخت. تالش خواهیم کرد حتیگیريمراحل دیگر و جهت

تواند در فرایند آموزش و محتواي یم. مطالب این مقاله عالوه بر تجزیه و تحلیل فرایندهاي انسانی، میرا به صورت بررسی تطبیقی ارائه نمای
گشا باشد.هاي میان دانشی، نیز راهها و گرایشآموزشی براي رشته

:1بندي شماره جمع
باشند.گانه میپنجفرایندهاي انسانی جبراً داراي مراحل )1
محتواي این فرایند است.آزادي انسان، مبتنی بر )2
است.اعتقادي فاعل اثر مطرح شده یی است که در مکتبهاارزیابی فرایندهاي انسانی مبتنی بر ارزش)3
مکتب اسالم تنها اند و از منظر اسالمی، مکاتب بشري خطاپذیر و ناقص هستند، مکاتب الهی نیز دوچار تحریفاتی شده)4

.خطاناپذیر و جامع و مانع باقی مانده استومین(س))مبتنی بر (کالم الهی و سنت معصاست که
نکته بسیار مهم:

یابند و یا فرایندهاي انسانی در ذیل نظامی حکیمانه آیا فرایندهاي انسانی در یک نظام تصادفی، بدون جهت، هدف و غایتی خاص تحقق می
اند؟و عادالنه و با جهت و غایتی خاص تدبیر شده

) 2اند. این نظام در (نمودار شماره و فرایندهاي انسانی در ذیل (مشیت الهی) و (قضا و قدر الهی) سامان یافتهستی از منظر اسالمی، جهان ه
ارائه شده است.

فرایندهاي انسانی در ذیل مشیت الهی- 2نمودار شماره 

تعهد هنرمندان
(امري جبري است)

مسئولیت هنرمندان
(امري جبري است)

(قضاء الهی)
رینش عالم  وآدم آنگونه که آف

بالفعل)هستند.(
لقوه)توانند باشند (باو آنگونه که می

مبتنی بر اصل (حقیقت)

(آزادي انسان)
و آثار آگاهانه و آزادانه اعمال ات،نی

انسان مبتنی برنفوس (حیوانی)
یا (عقالنی)

(قدر الهی)
جزا و پاداش الهی مرتبط با

ر نیات، اعمال و آثار انسان مبتنی ب
)اصل ( عدالت

ت مبتنی بر صف
ن)(الرّحما

مشیت خداوند
د از  (مبتنی برمجموع صفات ذاتی و فعلی خداون

جمله حکمت و رحمت)

ت مبتنی بر صف
(الرّحیم)

بداء الهی
ت) شفاعغفار،ثواب و (مبتنی بر صفات (

انسانالهی و اعمال (دعا، صدقه، توبه)
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فرمایید، نظام هستی مبتنی بر صفات ذاتی و فعلی خداوند، بهترین نظام ممکن(نظام احسن) بوده و مالحظه می-2چنانچه در نمودار شماره 
براي گیري تکاملییعنی (جهترحمت(تشخیص و داوري بین، حق و باطل، خیر و شر و زیبایی و زشتی) و صفت یعنیبراساس صفت حکمت

) طراحی و خلق شده است.هاانسان
هستی عالم و آدم، مبتنی بر رحمت عام الهی، یعنی صفت (الرحمان) به صورت بالقوه و بالفعل تحقق یافته است.

تواند آزادانه یا از نفس مرکب، داراي دو نفس (حیوانی) و (عقالنی). انسان تنها موجودي است که میموجودي استدر این نظام، انسان 
خود و یا از نفس عقالنی (معنوي و روحانی) خود اطاعت کند و فرایندهایی را خلق و ایجاد نماید.غریزي)-حیوانی(حسی

ها را در نظر دارد.فعل نیست، بلکه کوچکترین نیات، اعمال و آثار انسانتفاوت، خنثی و مننظام هستی در مقابل فرایندهاي انسانی بی
بخشد و فرایندهاي غیر حکیمانه و ظالمانهها را، مبتنی بر صفت (الرحیم) خود پاداش تکاملی میفرایندهاي عالمانه، عاقالنه و معنوي آن

دهد.جزاء عادالنه میبر اساس صفت عدل خود، ها را آن
ت طراحی و خلق شده است. در این نظام (آزادي گیري و غایت نهایی، تکاملی و مثبها، جهتم احسن، با حفظ آزادي انساندر این نظا

)193ص1،ج1364ابن شهر آشوب ، متشابه القرآن و مختلفه ،(1.شودانسان) بین دو جبر یعنی (قضا و قدر الهی) تبین می
تواند باشد، دقیقاً و عیناً بشناسد، سپس آزاد است در جهت مثبت یا عالم را آنگونه که هست و می(متعهد) است، خود و در این نظام انسان 

باشد.منفی عمل نماید و در نهایت (مسئول) نیات، اعمال و آثار خود می

:2جمع بندي شماره 
ریح است.و مشیت حکیمانه و رحمانی الهی، قابل تبین و تشفرایندهاي انسانی در ذیل نظام کل هستی )1
گیري تکاملی هستی را تضمین نموده است.مشیت الهی از طریق (قضا و قدر) و صفات (رحمان و رحیم) خود، جهت)2
باشند.آزادي انسان و فرایندهاي او بین دو جبر (قضا و قدر الهی) محاط می)3
ها قبل از عمل (متعهد) شناخت عالم و آدم و بعد از عمل (مسئول) نیات، اعمال و آثار خود هستند.انسان)4

نسبت اسالم با مرحله اول در فرایندهاي انسانی:
آیا اسالم به عنوان یک مکتب و دین الهی، در مورد مباحث میان دانشی، نظیر خلق آثار هنري، معماري و شهرسازي، مطالبی را به صورت 

مستقیم یا غیر مستقیم مطرح نموده است یا خیر ؟ 
گواه آوریم ها آنن بر انگیزیم و تو را برن بر ایشاو بیاد آور روزي را که در هر امتی گواهی از خودشا« :فرمایدمیخداوند در قرآن حکیم

) و براي مسلمانان، هدایت و رحمت و بشارتگر است، بر تو نازل کردیمکل شئلتبیان واین کتاب ( قرآن ) را که روشنگر هر چیزي است ( 
)89(قرآن ، النحل ، 2»

و شناخت، بلکه عد نظر نماید، نه تنها در بچیزي معرفی میچنانچه از آیه فوق مالحظه میشود، خداوند کتاب قرآن را تبیین کننده هر 
، مسلمانان یعنی عمل کنندگان به احکام عملی آنرا، به هدایت و رحمت، بشارت میدهد و در کنار قرآن وجود پیامبر اکرم(ص) (سنّت نبوي ) را

:یعنی.نمایدمعرفی میتهاي خودشان ي امگواه وشاهد براي سایر انبیاء و پیامبران و متقابالً، آنها را گواه و شاهد برا
.قرآن واجد دو بعد بنیانی حکمت نظري یا ( جهان بینی ) و حکمت عملی یا ( ایدئولوژي ) و ارزش هاي اخالقی میباشد-1
شاهد و ان الگو و شاهد براي سایر انبیا و آنها و) قرآن و نحوه عمل او به عنعنوان ( مفسر معصومپیامبر اکرم(ص) به -2

.باشندهاي خود میحجت بر امت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختیـار، بلکـه   نـه جبـر اسـت و نـه     ». األمرینبینأمربلتفویضالوجبرال«در پاسخ فردي که از جبر یا آزادي انسان سئوال نمود، فرمودند: امام صادق-1

)193امري است دو امر دیگر. (متشابه القرآن، جلد یک، صفحه 
2-نَزَّلْنَا عؤُالء ولَى ها عشَهِید جِئْنَا بِکو هِمنْ أَنفُسهِم ملَیا عۀٍ شَهِیدی کُلِّ أُمثُ فعنَب مویورى ودهو ءانًا لِّکُلِّ شَییبت تَابالْک کینَ.   لَیمـلسلْمشْـرَى لبۀً ومو «ح

شـنگر هـر چیـزى    [به یاد آور] روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را [هم] بر این [امت] گواه آوریم و این کتاب را که رو
)89آیه:(سوره: النحل،» است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کردیم
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دو میراث عظیم و جاودانی و غیر قابل تفکیک براي رستگاري همۀ انسان ها پیامبر اکرم (ص) نیز در آخرین وصیت، براي بعد از خود، به
دوازدهمین امام معصوم و ) 372، ص 11مستدرك الوسائل، جمحدث نوري ، (3نمایند یعنی کتاب خدا و عترت معصوم خودتوصیه و تأکید می

)131ص،27جالشیعۀ:وسائلشیخ حر عاملی ،(4.(س) نیز در زمان غیبت، به ( والیت فقیه ) در کنار قرآن توصیه نموده اند
هاي اخالقی ( ی و ارزش آیات بعدي به رعایت احکام عملدرجهان بینی قرآن،بیشتربرجسته شده است،وجه هستی شناسی وفوق،آیه دراگر

،قرار دادن هر چیزي در جاي مناسب و شایسته خودشیعنی ) به صورت مکرر، توصیه و تأکید شده است، نظیر امر به (عدالت)حکمت عملی
ی از کارهاي ه(ن،مقدم داشتن کار ذوالحقوق بر دیگران)خویشان(اداي حق،حقوق دیگران را برحق خود مقدم و برتر داشتنیعنی )(احسان

5.ه، و غیرانجام دقیق تعهدات کمی و کیفی در قراردادها(وفاداري به عهد)انجام  ندادن کارهاي بیهوده و ضد ارزشی، یعنی)طغیانناپسند و 

.)91و 90(قرآن ،النحل ،
:ت قرآن می فرمایندیاز کتاب ارزشمند نهج البالغه در جامعبخشیحضرت علی (ع) نیز در 

پندها و ،خاص و عام،مباح و ممنوع،ناسخ و منسوخ،ر، واجبات و مستحباتان آشکآحالل و حرام ،پروردگار شما در میان شماستکتاب 
)1خطبه نهج البالغه، (6.همه معلوم است،ها و محکمات و متشابهات آنمثل ها، مطلق و محدود

:فرمایندبیانات خود میم شناس برجسته معاصر نیز در حضرت آیت اهللا جوادي آملی، مفسر و اسال
دین ( مکتب اسالم ) نسبت به هیچ یک از علوم کلی یا جزئی بی نظر و یا بی تفاوت نیست، بلکه نسبت به همۀ آنها، کلیات و اصولی را « 

)2،245ج(بحاراألنوار7».نماید اء میقفروع دیگر هستند، ال(اجتهاد)یعنیعکه منشأ تفری
ایشان در تشریح و اثبات نظریه خود در رابطه علم و دین می فرمایند، دین شامل تمام علوم میشود و علم غیر دینی وجود ندارد و در تحقق 

:نمایندآن به سه مرحله اشاره می
قرار دادن منبع ( عقل ) در مجموعه معرفت دینی ( یعنی در کنار منبع نقل و سنت معصومین (س) ) )1
اعتبار نشودضتا نقکه یعنی پذیرفتن بناي عقالء به عنوان علم ظنّی و خطا پذیر، امضاي قرارداد هاي عقالنی در شرع (تنفیذ و )2

دارد.علمی 
اصول فرا (یعنی .)31ص –شماره دوم –( عبد الحسین خسرو پناه، اسراء، سال سوم 8تبیین کلیات بسیاري از علوم با دلیل نقلی)3

).جتهاد دارداع یعنیفرا مکانی آن توسط  نقل است و در عمل با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی احتیاج به تفریزمانی و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاشـرَ النَّـاسِ إِنِّـی منْـذر و علـی هـاد و الْعاقبـۀُ        بداًإِنِّی تَارِك فیکُم الثَّقَلَینِ کتَاب اللَّه و عتْرَتی أَهلَ بیتی إِنْ تَمسکْتُم بِهِما لَنْ تَضلُّوا أَ:قال رسول اهللا ص-3

دمالْح ینَ وتَّقلْمینَ. (مستدرك الوسائل، جلالَمالْع بر لَّههمانا من در میان شما دو گوهر گرانبها باقی گذاشـته و شـما را تـرك میکـنم     372، ص 11ل (
ـ      ن بـیم  ا مـ یکی کتاب خدا و دیگر اهل بیت و عترتم را و اگر به آن دو توجه داشته و از آنها الگو بگیرید هرگز گمراه نمـی شـوید. اي گـروه مـردم همان

دهنده هستم و علی هدایتگر شماست و عاقبت رستگاري براي پرهیزگاران خواهد بود و ستایش براي خداوند، پروردگار جهانیان است.  
از میـان  «کُلَّهـم.  لَاالشِّیعۀِفُقَهاءبعضإِلَّایکُونُلَاذَلکویقَلِّدوهأَنْفَللْعواممولَاهلأَمرِمطیعاًهواهعلَىمخَالفاًلدینهحافظاًلنَفْسهصائناًالْفُقَهاءمنَکَانَمنْ-4

دار و نگهبان دینش باشد و با هواي خود مخالفت نماید و فرمان موالیش اطالعت کند عموم مردم بایـد از او تقلیـد کننـد، ایـن     فقهاء هر کس خویشتن
)131ص،27جالشیعۀ:(وسائل» .ز فقهاي شیعه هستند نه همه آناندسته بعضی ا

نیکوکـارى و  خدا بـه دادگـرى و   در حقیقتتَذَکَّرُونَ. بِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِیتَاء ذي الْقُرْبى وینْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنکَرِ والْبغْیِ یعظُکُم لَعلَّکُمکمإِنَّ اللّه یأْمرُ-5
). 90. (سـوره: نحـل، آیـه:   دهد باشـد کـه پنـد گیریـد    دارد به شما اندرز مىدهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مىبخشش به خویشاوندان فرمان مى

 لْتُمعج قَدا وهیدکتَو دعانَ بمالَ تَنقُضُواْ األَیو دتُّماهإِذَا ع اللّه دهفُواْ بِعأَولُونَ. وا تَفْعم لَمعی یلًا إِنَّ اللّهکَف کُملَیع و چون با خدا پیمان بسـتید بـه پیمـان    اللّه
ایـد زیـرا خـدا آنچـه را انجـام      خود وفا کنید و سوگندهاى [خود را] پس از استوار کردن آنها مشکنید با اینکه خدا را بر خود ضامن [و گـواه] قـرار داده  

)  91وره: نحل، آیه:. (سدانددهید مىمى
6-هخَصرو ،وخَهنْسمو خَهنَاسو ،لَهفَضَائو ضَهفَرَائو ،هرامحو الَلَهناً حیبم :یکُمف کُمبر تَابک      ـهکَمحمو ،هودـدحمو ـلَهرْسمو ،ثَالَـهأَمو ـرَهبعو ،هامعو هخَاصو ،همزَائعو

وهتَشَابِه1خطبه . (نهج البالغه، م(
بر ماست ارائه اصول(راهبردهاي نظري و عملی) و بر شماست اجتهاد فروع (خلق آثار «التَّفَرُّع. علَیکُموإِلَیکُمالْأُصولِإِلْقَاءعلَینَاامام صادق فرمودند:-7

)2،245ج(بحاراألنوار»  مادي و صوري و غیره...)
( عبدل الحسین خسرو پناه ).31صفحه –شماره دوم –فصلنامه اسراء، سال سوم -8
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( کالم الهی و کالم معصومین (س) ) و شما باید با »قاء اصول توسط ما استلبیان و ا:«فرمایندحضرت امام صادق (ع) در این مورد می
آیت و در این ارتباط )7ص –شماره دوم –( عبد الحسین خسرو پناه، اسراء، سال سوم 9.دئیتوجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی خود اجتهاد نما

( عبد الحسین خسرو پناه، اسراء، سال 10.به اثبات می رساننداهللا جوادي آملی، نظریات خود را با دو روش تحقیق (تفسیري ) و ( استدالل منطقی )
)31ص –شماره دوم –سوم 

ول و قواعد حاکم) مطرح منابع و مبانی (اص،) نسبت مکتب اسالم را با هر یک از مراحل فرایندهاي انسانی از بعد موضوعات4-در نمودار (شماره 
می نماید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.7همان -9

.اول مقاله آقاي دکتر عبدالحسین خسرو پناه درباره نظریات آیت اهللا جوادي آملیصفحه–شماره دوم –سال سوم –فصلنامه اسراء -10
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نسبت مکتب اسالم با ساختار و مراحل پنج گانه در فرایند ها ي انسانی–3–نمودار شماره 

)    منابع و مبانی مربوطه،(از بعد موضوعات

تأثیرات
اثر هنري

(بر هنرمند و 
مخاطبین)

معرفت 
از  هنرمند 

عالم و آدم

ایده  
هنرمند

شیوه
هنرمند

پدیده 
هنري

گرایشات ذاتی  
هنرمند 

ودستاوردهاي 
آنها

(دانشها و  
بینشها)

انتخاب ایده  
هنرمند 
مبتنی بر
تخیالت 

)غریزي-حسی(
یا 

انتخاب روش 
هنري

مبتنی بر
)تجربه(

و
)آموزش(

تجلی ایده در  
پدیده

مبتنی بر
استعداد(

)هنرمند
رابطه مراتب (و 

)وجود

تأثیرات  اثر 
هنري بر هنرمند 

و مخاطبین
و )مادي(ازبعد 

)معنوي(

(عقل نظري)

حکمت نظري  
اسالم مبتنی بر

عقل و نقل

تاثیر پدیده بر (
)مخاطبین

از بعد مادي  
و)جبري(

از بعد معنوي  
است)اختیاري(

(عقل عملی)

حکمت عملی 
اسالم

مبتنی بر 
احکام اولیه

هپنج گان

(اصول دهگانه 
اجتهاد)

پیش بینی مجموع  
زمانی و شرایط 

مکانی
مبتنی بر 

اصول دهگانه  
اجتهاد در تشیع

(تجلی معنا در  
ماده و صورت)

تجلی به مفهوم: 
ایده در پدیده  (

هست اما با آن
یکی نیست بیرون 
از آن است اما از 

.)آن جدا نیست

تاثیرات بعد مادي پدیده ها -1
.بر انسانها جبري است

تاثیرات بعد معنوي پدیده -2
مخاطبین مبتنی بر اراده و بر 

آگاهی آنها نسبی  و اختیاري  
است.

در وجه فطرت الهی(نفوس -3
عقالنی و روحانی) هنرمند و  
مخاطب بالقوه درك متقابل 

دارند.
در وجه نفوس گیاهی و  -4

حیوانی هنرمند و مخاطب 
بالفعل ادراکات متفاوت دارند.

تاویل اثر باید متن محور-5
باشد نه مخاطب محور

تعامل هنري از مهمترین -6
.عوامل تاثیرات فرهنگی است

ر هنرمند مسئول تاثیرات اث-7
خود بر مخاطبین است.

ــه -1 ــی رابطـ نفـ
ــده در   ــد ای تجس

پدیده
نفی خنثی بودن -2

پدیده از ایده
ــه -3 ــین رابط تبی

ایده با پدیـده بـه   
عنوان تجلی 

(نگــرش آیــه اي و 
توحیدي)

انســانها همــه -4
استعداد خلق همه 
نوع از آثار هنـري  

.را ندارند
ــخیص   ــزوم تش (ل

استعدادها)

قاعدة مالزمه عقل 
و شرع

قاعدة بقاي اصول
قاعده تفریع

قاعده نسبیت
قاعده جامعیـت و 

(عدالت)وسطیت
قاعده اولویت

قاعده هماهنگی با 
قوانین حاکمه
هـاي  قاعده حـوزه 

آزاد
ــام  ــده احکـ قاعـ

هخمسه تکلیفی
ثانویه قاعده احکام

حکومتیو

ایده هاي حالل

ایده هاي مستحب

ایده هاي مباح

ایده هاي مکروه

ایده هاي حرام

(مبتنی بر حکمت  

عملی اسالم)

معبود شناسی-
شناسیهستی -
انسان شناسی-
معرفت شناسی-
جامعه شناسی-
فلسفه تاریخ-
رابطه انسان با -

مصنوع و عناصر
طبیعت

(مبتنی بر حکمت  
نظري اسالم)
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مانع و خطا ناپذیر خود با ارائه راهبرد هاي هستی شناسی جامع و اسالم با مکتب .شود) مالحظه می-3- چنانچه در ( نمودار شماره 
) بی تفاوت نیست، بلکه می1رد هاي انسانی، ( نمودار شماره از ساختار و مراحل خلق آثار هنري و مجموع دستاونسبت به مرحله اول ،مفهومی

ن، دریافت ها و دانش و بینش آنها را تشخیص هاي هنرمندان را ارزیابی و نقد نماید و حقیقی یا توهمی و ناقص بودتواند، ادراکات و معرفت
دهد و تکمیل و اصالح نماید. 

شناسی، فلسفه تاریخ، شناسی، جامعهشناسی، معرفتشناسی، انساناسالم به صورت مستقیم در مورد موضوعاتی نظیر (معبود شناسی، هستی
مطالبی معصومانه، جامع و مانع و خطاناپذیر ارائه نموده در حکمت نظري خود به صورت کامل رابطه انسان با محیط طبیعی و مصنوعی و غیره)

هاي دیگران را که هاي خود، معرفتسازد ضمن ارتقاء معرفتاست. این مطالب در دو عنوان (کتاب الهی و سنت معصومین(س)) ما را قادر می
ها، رفتار و آثار خود را نیز ارتقاء بخشیم.ها، ایدهمورد ارزیابی و نقد قرار دهیم و با عبرت از آنها است، ها، رفتار و آثار آنمنشأ و سر چشمه ایده

نسبت اسالم با مرحله دوم از فرایندهاي انسانی:
تعدادقی وهاي اخالو مجموع بایدها نباید ها و ارزشگانه خود ( حالل، مستحب، مباح، مکروه و حرام ) مکتب اسالم با ارائه احکام پنج

ها، به صورت کلی و مشترك براي کلیه فرایندهاي انسانی و به صورت خاص براي هر یک از تخصصاز احکام عملی حالل و حرامشماريیب
نظیر معماري و شهرسازي ارائه نموده است. این احکام در بعد مثبت آن همان یکصد صفت حسنی است که براي صفات ذاتی و فعلی خداوند در 

مطرح شده است (نظیر علیم، حکیم، مفید، قوي، بدیع و غیره) و انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین باید واجد همین صفات در قرآن
)، نظریات و اعمال خود باشد و در بعد منفی احکامی نظیر حرام بودن عمل بدون علم، هر نوع کار پوچ و غیر مفید (کارهاي لغوي، لعبی و لهوي

هاي همجواري، پیروي از هواي براي شهرت طلبی، اعجاب انگیزي و فخر فروشی، ایجاد هرنوع ضرر و زیان به غیر و ایجاد مزاحمتانجام کار 
بایدها و برداري، اسراف و تبذیر و بسیاري از فروشی، تغلب و کالهکاري و کمسازي (فورمالیسم)، کمنفس، دنیا پرستی، ظاهرسازي و بت

کنیم، به شده است. از این احکام با نام (فقه حکومتی) یاد مینبندي دقیق هاي خاص، جمع آوري و طبقهبراي تخصصنبایدهایی که هنوز 
تواند رویکرد هاي نسبت به مرحله دوم از نمودار فوق نیز، بی تفاوت نیست و می،مکتب اسالمبنابر این.اي)اي براي (اجتهاد حرفهعنوان مقدمه
احکام عملی و باید و نباید هاي اخالقی ارائه شده در مکتب .را مورد نقد و ارزیابی قرار دهدو ایده آلهاي هنرمندانت گیري هاعملی و جه

و با ذکر مصادیقی از اعمال، استنمودهمطرح، ي سیر و سلوك عملی و تکاملی همه انسانهاابراز اصولی ثابت رااي بی نظیر اسالم، مجموعه
)58ص:،  1(الکافی:ج11.تشریح نموده استراها آنو اجتهادي ، روشهاي عملی و متنوعثرتکمن (س) در شرایط بسیار رفتار و آثار معصومی

نسبت اسالم با مرحله سوم از فرایندهاي انسانی:
هاي فرا زمانی و فرا مکانی هنرمندان، در ایده آلوه بسیار مهم مسئله اتخاذ روشها وشیوه هاي عملی ومناسب درجهت،تحقق ایده هانکت

داراي شرایطی نسبی، متکثر، ،باشندط میبسیزیرا عالم طبیعت بر خالف مفاهیم که کلی و .آن استصوريعالم طبیعت و جلوه هاي مادي و 
.باشنده  به مجموع شرایط زمانی و مکانی مینی وابستیعمتغیر و اعتباري، 

همۀ انسان )161: ص،20،جلد1378(شهیدمطهرى،12،در مکتب تشیعو توصیه به اجتهاد و تبیین اصول دهگانه آنمکتب اسالم با پذیرش 
نسبی در و و به صورت آیه اي ادهدفقبا مجموع شرایط زمانی و مکانی و،ها و مفاهیم ذهنی خود راآلا قادر می سازد تا ایدهها و هنرمندان ر

ثر، کغایات و سیر تکاملی انسان، براي مجموع شرایط متنوع، مت،با حفظ جهت،توان گفت مکتب اسالماز این بعد میدهند.عالم طبیعت تجلی 
کنار ،حتّی براي شرایط موقتی و اضطراري نیز به صورت محدود و موقتی،متغیر، اعتباري و نسبی زمانی و مکانی، راه حل ارائه نموده است

کم اضطراري خوردن گوشت مردار، در شرایطی که جان انسان در خطر باشد، به مقدار مانند ح.ینی نموده استگذاشتن احکام ثابت را پیشب
)4-( نمودار شماره .حداقل الزم تا رفع شرایط اضطراري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
).58ص:،  1غَیرُ. (الکافی:جءیجِیلَاوغَیرُهیکُونُلَاالْقیامۀِیومِإِلَىأَبداًحرَامحرَامهوالْقیامۀِیومِإِلَىأَبداًحلَالٌمحمدحلَالُفَقَالَ-11
شهید مطهري ارائه فرمایند.  کتابهاي منبع اصول دهگانه اجتهاد از -12
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اصول ده گانه اجتهاد در مکتب تشیع–4–نمودار شماره 
خلق آثار بدیع و اصیل)مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی درجهت اجتهاد حرفه اي مبتنی بر مفاهیم ثابت نظري و احکام اولیه براي اتخاذ روشهاي مناسب (در 

هاي عملی درها و شیوهکمک به معماران و شهرسازان در جهت اتخاذ روشاصول دهگانه فوق و ظرفیت هاي آن درتبیین و تشریح 
ورد هاي مالزمه عقل و شرع ) تمام دستا(توان گفت در اصلمیبطور اجمالاما .طلبدفرصت این مقاله نیست و مقاالت مستقل و متعددي می

تا نقض ه) در شهرسازي و غیر( استاندارد ها در معماري ) و (سرانه هاي فضاهاي شهريمهندسی نظیرعلمی جهان از جمله علوم تجربی و 
.داندو رعایت آنها را شرعاً الزم میباید مورد بهره برداري متخصصین قرار گیردنگردیده است 

می و راهبردهاي مفهومی آن اشاره دارد و فرا زمانی و فرا در اصل ( بقاء اصول ) به خطا ناپذیر بودن و جامع و مانع بودن هستی شناسی اسال
یعنی هم آهنگی عالم تشریع .نمایدو رعایت ارزش هاي اخالقی آن را تأکید و توصیه میاسالمیو نباید ها و احکام عملی هامکانی بودن باید

با عالم تکوین.
متکثر، که در مجموع شرایط زمانی و مکانی ،راهاي مفهومی ایده ها و ایده آلدر اصل ( تفریع ) راه حل اجتهاد پویا و تخصصی براي تجلی 

مبتنی بر این .کندص نمایان میخرا در این فرآیند به صورت برجسته و شاخالقو مختار،نماید و نقش انسان آگاهارائه میهستندمتنوع و متغیر 
به صورت خالقانه در عالم طبیعت متجلی سازد.ایده هاي خود را،اصل هنرمند می تواند با حفظ اصول ثابت

شود، بر خالف مباحث هستی شناسی ادث میحنماید، که آنچه درعالم طبیعت ) به ما یادآوري میاصل ( نسبیت
این با ماده و صورتی طبیعی هستند بنابرداراي،آثاريثابت هستند و( جهان بینی ها ) و احکام عملی ( ایدئولوژي ها )که داراي اصولی کلی 

تجلی عالم طبیعتي متنوعهاو در مواد و صورتو اعتباري در این عالمبه صورت نسبی می توانند توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی 
یابند.

و همه اجزاء و عناصر آن در تحت تأثیر که عالم طبیعت بسیار متنوع و متکثر بوده ،شودمیاصل ( جامعیت و وسطیت ) به ما متذکردر 
به صورت جامع شناخت و حد متعادل و راارذیکدیگرند و براي انجام عملی و ایجاد اثري باید، همۀ عوامل و عناصر مثبت و منفی تأثیر گ

.بینی نمودمناسبی را براي پایداري آن پیش

ها الزامی است.و رعایت دستاوردهاي آن.ابزار اجتهاد، عقل است و احکام عقلی همان احکام شرعی استقاعدة مالزمه عقل و شرع-1
اصول نظري و عملی بیان شده توسط سنت نبوي برخاسته از فطرت، و بی زمان هستند.قاعدة بقاي اصول-2

و اجتهادقابل استنتاج)تفریع عقلی (، با )اصول ثابت()، در پرتو آثارخلق و هاو جزئیات (روشفروعقاعده تفریع-3
.اي هستندحرفهتخصصی و 

.)  براساس مقتضیات زمان و مکان، کامالً نسبی هستندو آثارهافروع(روشقاعده نسبیت-4

، زیرا را درنظر بگیرند(و مجموع شرایط زمانی و مکانی)باید همه جوانب و ساحات مختلف انسانیفروع(عدالت)قاعده جامعیت و وسطیت-5
پذیرند.اجزاء و عناصر آن متکثر و تأثیر

. (در شرایطی که حقوق عناصر مختلف ها شکل بگیرندها و مصلحتباید با توجه کامل به اولویتفروعو مصلحتقاعده اولویت-6
باشند).متضاد می

و الضرار در (نظیر اصل الضرر نباید معارض با قوانین حاکمه و اصولی که حق وتو دارند باشند.فروعقاعده هماهنگی با قوانین حاکمه-7
شود.هر نوع ضرر و زیان به غیر حرام تلقی می.اسالم)

مکروه و ،مباح،مستحب،(حاللاجراء، بر اساس احکام خمسه، تعیین اولویت و ضرورت کنند.درباید فروعقاعده احکام خمسه تکلیفیه-8
حرام)

.(احکام مباح)را آزاد گذاشته محدود کنندهانباید حوزه هایی را که خداوند انسانفروعهاي آزادقاعده حوزه-9
اضطراري قاعده احکام ثانویه و -10

)حکومتی(احکام 
(با د.نتوانند با نظر و اختیار ولی فقیه به طور موقت تغییر نمایمیاولیه ) و حتی اصولو آثارهافروع(روش

توجه به مجموع شرایط اضطراري و مصلحتی)
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:فرمایندمیاز قول پیامبر اکرم(ص)ال نمود،ؤخلقت جهان هستی، از ایشان سحضرت امام صادق (ع) در پاسخ فردي که از اصل حاکم بر
فیض (14).103، ص 4عوالى الآللى، ج (.13"برقرار و پایدار شده است) گرفتن هر چیزي در جاي مناسب خوداین جهان بر اساس عدالت ( قرار"

لویت ) از آنجا که ایجاد هر اثري در طبیعت تحت تأثیر و تأثر مجموعه اي از عناصر طبیعی و ( اواصل در )30، ح 1375البالغه، االسالم، نهج
ند، حاکم قرار داراولویترا که دره چآنباشند در شرایط فوق باید میضگیرد و گاهی این عناصر داراي حقوقی متضاد و متعارانسانی قرار می

یا حقوق پیاده بر سواره در الویت است..استاولویتدرهایهرعایت حقوق همسا،جواري در معمارينمود فرضاً در مباحث هم
( اول همسایه، :گویندمی؟فرماییدنماید، چرا همیشه اول براي همسایگان دعا میال میؤحضرت فاطمه (س) در پاسخ فرزندشان که س

در اسالم به رعایت ،تعارض حقوق پیاده با سوارهویا در شهر سازي در).244ص،5ج1408،،الوسائل مستدرك محدث نوري ، (15سپس خانه )
نمایند.( پیاده ) در مقابل قوي ( ماشین ) تأکید و توصیه میحال ضعیف و 

ها و جهت ها  و غایتها و ایده آلهاي معنوي و لویتاوشود، باید میمترتب بنابراین در رعایت حقوق هاي متکثري که بر عمل و آثار انسان 
) خداوند مجموع باید و نبایدهاي عملی انسانها را که متضمن سیر متعالی آنها میدر اصل ( احکام پنجگانه تکلیفی.لویت بخشیداوتکاملی را 

مجموع اعمال و آثار خود را هماهنگ باقوانین حاکم بر ،سازدقادر می، انسانها را این طبقه بندي.اشد، در پنج حکم طبقه بندي نموده استب
.در شرایط مختلف رویکرد الزم و شایسته اي داشته باشندوبجا و ناشایست پرهیز نمایندستی تنظیم و از افراط و تفریط ناه

، بنابراین در ه استدانسته شد)مباح(براي انسان کارها و خواسته هایی آزاد ،گانهزاد ) همان گونه که در احکام پنجوزه هاي آدر اصل ( ح
مستحب و مکروه نیز، نباید مورد اجبار موارد فردي و خانوادگی خدشه دار شود، ضمناً مسائل ة زبه خصوص درحو،این موارد نباید آزادي انسان ها

.دنقرار گیر
که در آن شرایط راتواند در شرایط خاص و ضروري، احکام اولیهدر اصل ( احکام ثانویه و حکومتی )، حکومت اسالمی ( والیت فقیه ) می

طور مثال زمینی را که براي مسجد وقف شده ب.ابالغ نمایدبطور موقت و از روي مصلحتنیست تغییر داده و حکمی را خاص به مصلحت جامعه 
، زمین دیگري را براي مسجد (والیت فقیه)با حکم حاکم شرعتوان میولی .توان  به کاربري دیگري تبدیل نمودنمی،جاري شدهصیغه آنو 

.پذیر است، قرار داداجتناب نابوده و اجراي آناهی که مصلحت عمومیربراي اجراي بزرگمسجد را مثالًزمینودر نظر گرفت 
نمود و در صورت اعمال آن حق نتوان احکام اولیه را اعمال ،و اضطراريعاديدر اصل ( احکام اضطراري )، ممکن است در شرایطی غیر 

میو محدود فقط در شرایط اضطرار و در حد ضروري وموقتی یتوان از احکام اضطراري، که احکامتري ضایع شود، در این صورت میبزرگ
چون جان انسان .نظیر خوردن گوشت مردار، براي کسی که در صورت نخوردن آن گوشت در خطر مرگ باشد.باشند بهره برداري نمود

.شودحکم اولیه براي مدت محدود به حکم اضطراري تبدیل می،بنابراین براي حفظ آن،عزیزترین عنصر هستی است
چه در ،مکانی خودفراتوانند ضمن حفظ اصول ثابت و فرا زمانی و، انسان ها میاجتهادمک اصول دهگانهبه کشود،مالحظه میچنانچه

دهند و هیچگاه دچار بن بست و تردید و یأس نخواهند فقنی و مکانی وآثار خود را با مجموع شرایط زماو و چه در بعد عملی، اعمال نظريبعد
توانند در هر به ساختار شکنی اصول نظري و یا احکام عملی نخواهند داشت و همواره میهرگز به صورت یک امر متعارف نیازي نیزشد و 

.آثار خود باشندو ها در اعمال سخ گوي نیازهاي مادي و معنوي انسانپابه صورت نسبی راه را از چاه تشخیص داده و،پیچیده و نامتعینشرایط 
ایده آلیسم نظري و عدم توجه به این اصول هنرمندان را یا در د.نرا با رئالیسم) و (حقیقت را با واقعیت) در کارهاي خود رعایت نمایو (ایده آلیسم

ود و به اصطالح (ساختار ها را در آثار خود نابها و اصالتو نوآوري، ارزشو یا به دلیل رعایت مقتضیات زمان و خالقیتکندمفهومی غرق می
) راه حل رعایت مقتضیات متکثر زمانی و مکانی را در سبک هاي هنري و معماري با توجه به جهت و 5- نماید.در نمودار(شماره ی) میشکن

.نماییمارائه میبا مثالی تصویريغایت مشترك و تکاملی انسان ها (هنرمندان و مخاطبین)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
).103، ص 4عوالى الآللى، ج (.مانندها و زمین، با عدالت، پا برجا مىآسمان». بِالْعدلِ قامت السماوات و االَْرض« :آلهو علیهاهللا پیامبر صلى -13
فیض االسالم، سیدعلینقی، ترجمـه و  (.عدالت، آن است که هر چیزي در جاي خودش قرار گیردیعنی ». العدل وضع کل شیء موضعه«:حضرت علی (ع)-14

).  1100، ص 30، حکمت 1375االسالم، البالغه، تهران، انتشارات فیضشرح نهج
).244ص:،5الوسائل ج:. (مستدرك اول همسایه، سپس خانه».الدارثُمالْجار«:حضرت فاطمه (س)-15
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.رساند ( مسیر از کثرت به وحدت )میمشترك و تکاملی ،را به مفاهیم ثابتهنرمند و مخاطبین ) شیوه ها و سبک هاي هنري که مبادي متکثر 5-مودار ( شماره ن

با پیش فرض انسان شناسی اسالمی، در نمودار فوق، خانه کعبه که قبله مسلمین جهان است و محل پذیرش توبه حضرت آدم (ع) و محل 
و معرفت ر( صفات ذاتی در نظکسب یکصد صفت حسن الهی ب الهی، یعنی قرتولد انسان کامل ( حضرت علی (ع) بوده است، به مفهوم مقام 

می باشد و همۀ مسلمانان جهان، در هر توسط هنرمند و تجلی آنها در اثر هنري سبک هنري )ی و اتخاذعملش هاي روشناسی و صفات فعلی 
یعنی به عنوان سجده نمایند.در نمازهاي خود به سوي آنمقام و صفات تقرب جویند و، باید به سمت آنکه هستندنقطه زمانی و مکانی

ها و مفاهیم را کسب نموده و در شیوه عملی خود، نظیر صفات فعلی خداوند عمل نمایند.جانشین خداوند در زمین، باید همان معرفت
ذاتی انسان به سوي زیبائی مطلق و معبود یکتا شده است، در قرآن مجید با ارائه یکصد و مانع ترین توصیفی که از گرایشهايجامع ترین 

.( عددکامل ) از صفات ذاتی و صفات فعلی خداوند استحسن یعنیصفت
با این تعداد از صفات مفهومی که مبناي ) مطلق مفهوم زیبائی (یعنیخداوند متعال،در هیچ مکتب زیبائی شناسی، اعم از فلسفی یا دینی

.و تبیین نشده استیمعرف،مجموع راهبردها ( صفات ذاتی ) و راه کارهاي عملی ( صفات فعلی ) است
ن آثار بنابر این مقام قبله، یعنی نهایت ایده آلها و آرمانهاي خود آگاه و ناخود آگاه، همه انسانها براي ادراك همه زیبائیها و خلق عالیتری

.استآنچنان که احسن الخالقین در هنر و معماري آفرینش،خلق نموده ،به عنوان جانشین خداوند در زمینشایسته
چه از نظر کمی (محیط خود قرار دارد و هیچ دو انسانی مختص بر روي کره زمین، هر انسانی در مجموع شرایط خاص زمانی و مکانی 

.در یک نقطه و شرایط یکسان نیستندداوایر) و چه از نظر کیفی (محیط دایره ها ي نزدیک تر به قبله)
قرار دارند. که خود ها و هنرمندان در مجموع شرایط زمانی و مکانی متکثر یک از انسانکه هرمی توان چنین برداشت کرد این واقعیت از

نشان متکثر و اتصمیم گیري و رویکرد هنرمندان و معماران با توجه به شرایط محیطی آنها و مخاطبمبدأ،بنابراین،با سایر انسانها یگانه نیست
متنوع و متغیر می باشد.

متکثر بر روي کره زمین، اگر به خواهند همه صفات زیبائی را در ایده و اثر خود متجلی سازند، باید خط مستقیمی را از هر یک از این نقاط 
.و غایت تکاملی خود قرار گیرندایده آل در جهت به سوي قبله انتخاب و در ان جهت حرکت نمایند، تا 

متکثر و مقصد آن یگانه است و از آن در فلسفه هنر دوران اسالمی، هاي هنري مانند این خط و جهت است، که مبدأ آن ها و سبکروش
.در هنر دوران اسالمی است،مسیر از کثرت به وحدت ) یا ( از ظاهر به باطن ) یا (از صورت به معنا)، که مهمترین رویکردکنیم به (تعبیر می

جهت عبور میکند ولی تنها یک خط به صورت مستقیم یاردها خط وشود، از هر نقطه حضور انسان، میلچنانچه در نمودار فوق هم مالحظه می
نیز به مقصد نزدیک شد. (با حفظ جهت)به قبله میرسد، اما در عین حال با توجه به شرایط میتوان با خطوط غیر مستقیم

انی و مکانی هنرمند و مخاطبین او هستند ا و شرایط زمههاي هنري از بعد مادي و کالبدي وابسته به مجموع واقعیت بنابراین سبکها و شیوه
است، آثار خود را خلق نمایند. و از بعد معنوي و محتوائی باید داراي جهت و غایت مشترکی، که همان نیاز فطري و باطنی همۀ انسانها

در مبدأ هاي  حضور انسانهاحل هايمهاي کوچک، دایره
مختلف گه هر یک وابسته به

)تندهسزمانی، مکانی و معنوي خود (مجموع شرایط متنوع و متکثر

هاانمقام انسان کامل و غایت انس-مکعب قبله
بائی ( جامع صفات الهی یعنی  یکصد صفت حسن و زی

هاي ذاتی و فعلی خداوند ) 

مسیر و جهت مستقیم، سبکها و شیوه هاي خلق اثر هنري 
که از (مبداء متکثر به مقصد واحد) باید برسند.
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به همین مفهوم توحیدي، ،باز می گردیمبسوي او و یعنی همه از اوئیم )156(قرآن ، البقره؛ 16بنیادي اسالم ( اناهللا و اناالیه راجعون)شعار
نماید. عملی و سیر و سلوکی اشاره می

که با توجه به شرایط و امکانات خود ،، نظیر مسافري استهشرایط متکثر زمانی و مکانی نظیر، امکانات اقتصادي و امکانات اجرائی وغیر
نماید.یانتخاب موسائل سفر و مسیر آنرا براي رسیدن به هدف واحد

توانند با حفظ ایده آلها و ارزشهاي ثابت نظري و عملی، با توجه به مجموع شرایط خود و توان گفت هنرمندان و معماران میبنابراین می
قبله ، آنها را به مقصد کلیراه ها و سبکهاي متنوعی داشته باشند، اما نه هر راهی و هر سبکی، زیرا فقط یک جهت و یک رویکرد ،مخاطبین

رساند.می( زیبائی جامع و کامل )یعنی 
باشد و آنجا که نماید، همین یک جهت ازبعد مقصد آن  می راط مستقیم ) اشاره میص(راه راستبه رسد، آنجا که قرآن مجیدبه نظر می

.انسانها استمکانی متفاوت نماید، منظور به مبدأهاي متکثر وشرایط زمانی وها اشاره می) راهبه ( سبل

نسبت اسالم با مرحله چهارم از فرایندهاي انسانی:
توانند ایده آلهاي و انگیزه هاي خود را که منبعث از مراحل یک و دو می باشد، از طریق یک شیوه و سبک هنري هنرمندان و معماران می

و ایده خود را به صورت کالبد متشکل از ماده و صورت در با رویکرد سیر از کثرت به وحدت، یعنی از طریق مرحله سوم اجتهاد تخصصی نموده
متجلی و پدیدار سازند. ،و یا با کالم، در ادبیاتعالم طبیعت

دیدگاه هاي بسیار متفاوت ومتضادي وجود دارد،که در یک جمع بندي آنرا در سه ،در موضوع رابطه ایده باپدیده، یا معنا با صورت
)-6- دارشمارهنمائیم. (نمورویکردخالصه می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)156(سوره: بقره؛ آیه: » .گردیممىبازاوسوىبهوهستیم،خداآنِازما. «رجِعونَإِلَیهإِنَّاوللَّهإِنَّا-16
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)اوایده هاي هنر مند با اثر هنري(رابطهصورتادر رابطه معنا ب،رویکردها-6-نمودار شماره 
سبکهاي متأثرمحتواي رویکردرویکردها

رویکرد تجسد -1
گرائی

)(تجسد معنا در کالبد

کالبد میتوانند تجسد و تعیین محتوا و ایده هاي هنرمندان فقط در یک نماد و یک نوع 
د.نداشته باش

بنابراین براي حفظ مفاهیم و ارزشهاي ثابت و پایدار باید الگو ها و نمادهاي سنتی و 
.تاریخی را تقلید و تکرار نمود

توصیفی –سنت گرایان تاریخی 
( نگاه باستانشاسی و مرمتی به آثار تاریخی ) 

رویکرد خنثی -2
بودن اثر هنري

مرگ مؤلف و ( 
هرمنوتیک معاصر )

متن هنري و اثر ،آنها ندارنديمفاهیم و ایده هاي هنرمندان، هیچ رابطه اي با آثار هنر
و مخاطبین گویی نموده اند هنرمندان فقط ذهنیات شخصی خود را بازخنثی است و

.هم ذهنیات خود را بازخوانی می نمایند.
و بی معنا و مفهوم بودن آن هیچگونه ،اثر هنريبا توجه به خنثی بودن بنابر این 

.شودبرقرار نمی تواند بین هنرمند و مخاطبین رابطه و تعامل فکري و فرهنگی 

.کالبديوروشی ساختار شکنان نظري، 
،معتقدین به تفسیر و تأویل مخاطب محور(

)یا گفتمانی و مشارکتی

رویکرد تجلی -3
معنا در صورت

)( آیه اي و نمادین

هاي کالبد بی نهایتتوانند در ینرمندان، به صورت نسبی مهمفاهیم و ایده هاي 
جدیدو متنوع تجلی نمایند.

ام کبنابراین هنرمندان و معماران می توانند با  حفظ مفاهیم ثابت و حقیقی نظري و اح
مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و ه،فرازمانی و فرامکانی عملی، با اجتهادي هنرمندان

خلق نمایند.و شایسته ناسبمکانی میلیاردها کالبد متنوع، م
تأثیرات نبدین لحاظ رابط بین هنرمندان و مخاطبین از طریق اثر هنري واجد مؤثرتری

فرهنگی مثبت یا منفی خواهد بود فکري و 

،اصول گرایان اسالمی،سنت گرایان الهی
نسبی مفاهیم در مواد و معتقدین به تجلی 

اجتهاد مبتنی معتقدین به متنوع.صورت هاي 
آثار در(نظري و عملی)اصول ثابتتجلی بر 

و متکثرمبتنی بر مجموع شرایط محیطی 
، از طریق اصول ده گانه اجتهاد.متنوع

معتقدین به تفسیر و تأویل متن محور 
آفرینش انسان با فطرت ثابت و آن، مثال (

)استکالبدهاي متکثر

(تجسد گرائی ) و ( خنثی بودن اثر ) نسبتی با فرهنگ اسالمی و فلسفه هنر هايرویکرد،نمائیدمالحظه می–6-دار شماره وه در نمچچنان
براي مثال چنانچه در .آن ندارند و از بعد نظري و از بعد عملی و تجربه موفق تاریخی در تمدن اصیل دوران اسالمی، هر دو رویکرد نفی میشود

،  آثار آنها سرشار از سالمیاعتقادي و ارزشهاي ا–ضمن حفظ مبانی فرهنگی ،شاعران و عارفان برجسته،شودما مالحظه میادبیات عرفانی 
.استمضمونیخالقیت سبکی و بدایع 

آثاراصیل ،با بیانی بدیع و خالقانه،دانندیات معصومین (س) میار را ترجمه اي از آیات و روثآنچنانکه مضمون بسیاري از آثار نظم و ن
سبکی و به نظر بسیاري از کارشناسان جهان از بعد معماري در دوران اسالمی نیز، ضمن حفظ اصول و جهت ها و غایت هاي انسانی و فرهنگی، 

.و کم نظیر استبدیلخالقیت بی 
دانیم، از منظر حکماي چنانکه میشودیکدیگر مربوط میبه مسئله روابط عوالم وجود با،کته اساسی در طرح رابطه معنا با صورتن

).7–( نمودار شماره ).158ص ،5ج،مجموعه آثار –شهید مطهري (17.شوداسالمی، این عوالم به چهار مرتبه خالصه می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.158صفحه -5جلد –مجموعه آثار –شهید مطهري -17
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ویژه گیها و روابط آنها،مراتب وجود-7-ودار شماره من

فرمایند که حضرت می،نمائیمخطبه اول نهج البالغه بهره برداري میاز فرازي در،در مورد روابط عوالم وجود
همین رابطه را ).78ص،1خ:البالغۀ(نهج18» نیست و بیرون آنها است و از آنها جدا نیستیها است و با آنها یکخداوند درون پدیده« 
عالم ماده و لک (عالم م) وی یا عالم معنا) با عالم ملکوت (نفس روحانی انسانمجردات ذهنی و مفهومل (قوتوان متشابه رابطه عالم معمی

نیست، ی) دانست، یعنی مفاهیم وایده هاي هنرمندان و معماران در پدیده هاي هنري و معماري آنها وجود دارد، اما با آنها یکصورتهاي ملکی
صورت آیه اي و نمادین (تجلی) زیرا عوالم باالتر، از هستی غنی تر و بسیط تري برخوردارند و در عالم پائین تر ( تجسد) پیدا نمی کنند ولی به

و مفهوم (کثرت در وحدت .نیز، قابل تصور و تصدیق نیست) اسالمی (توحیدی یاتسهیگانگی مفهوم ،بدون اعتقاد به رابطه فوقنماید. پیدا می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).78ص،1خطبه:البالغۀ. (نهجمع کُلِّ شَیء ال بِمقارنَۀ، و غَیرُ کُلَّ شَیء ال بِمزایلَۀ-18

ابل  اسماء و صغات ذاتی خداوند، که ثابت و غیر ق
تبدیل و تحویل است و مقام توحید 

صفاتی و فعلی ) است،( ذاتی .

هیچ عنصريعالم مجردات ذهنی انسانها، که از
گان است.سر چشمه نگرفته است. شبیه نفس فرشت

( پیام آور درونی است)

واجب الوجود
(مقام ذات الهی)

لعالم معقو
)(نفس عقالنی انسان

و  مبدأ آن از خداوند  است،عالمی است (مکتفی)
اي  یعنی استعدادهگردد. به سوي او نیز باز می

تکاملی آن از درون خود انسان،  مبتنی بر  
آگاهی هاي حقیقی و اختیار نیات و اعمال خیر

تمحقق میشود و غیر قابل تبدیل و تحویل اس .

اهده وجه  تا اعلی علیین ومشنیزمقصد تکاملی آن
الهی است.

ت  (تحوالت آن اختیاري و داراي جهت گیري مثب
و منفی است)

ر  یعنی اجزاء و عناصر آن د،عالمی است (ناقص)
دیگر می  تغییر و تحوالت خود، کامالً وابسته به یک

جبري  باشند و این وابستگی و تحول و تغییرامري
.است

حیوان )(تحوالت آن از خاك است تا 

عالم ملکوت 
)( نفس روحانی انسان

عالم ملک
( نفوس گیاهی و 

حیوانی انسان

انواع مراتب وجود
و ویژگی ها و روابط 
اآنها(از منظر اسالم )
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هنر هو بالعکس در فلسف)به وحدتسیر از کثرت مفهوم (و )سیر از صورت به معنا(شود و مفهوم (وحدت در کثرت ) از این رابطه نتیجه میو)
تفاوت در فرایندهاي گیرد.از این رابطه سرچشمه میاسالمی، که در ساختار و مراحل خلق آثار هنري و معماري و شهرسازي به آن اشاره شد

چون غیر از او نیستی مطلق ،شود) می و متجلید (نازلوالهی با فرایندهاي انسانی را با این مفهوم تعبیر می نمائیم که خداوند در مراتب وج
هنرمند ایده خود را در مواد و صورت هاي ،به معناي آنکه،نماییمبرداري میبهره)د هاي انسانی فقط از مفهوم (تجلیاما در مورد فراین،است

موجود با تصرف در آنها تجلی می بخشد.
) با هستی شناسی تک ساحتی آن و محدود نمودن پوزیتیویسممدرنیسم و (انحرافات عظیم در فرهنگ و فلسفه هنرغربی، از دوران نوگرائی

سی ناقص و محدود نمودن تعریف انسان به نفس حیوانی، آغاز گردید. عوالم وجود به عالم ملک و با انسان شنا
شناسی پیگیري نمود و طرح مباحث فرانوگرائی ( پست مدرنیسم ) نیز همان محدودیت هاي بنیانی را در معرفت شناسی و انسان هاي جریان

روان شناسی آن نیز، عمالً به شناخت غرائز نفس حیوانی انسان منجر شد و از فطرت الهی و روح ملکوتی انسان، که حقیقت وجودي و عنصر 
غافل ماند.،تعالی جوي اوست

یعنی غفلت از مراتب و ي انحرافیهمان دیدگاه هاو کالبدي ) معاصر نیز، نتایج اجتناب ناپذیر عملی ،هاي ساختار شکن ( نظريجریان
یل، به زیبائی و کماین نفوس در حدیثی منقول از حضرت علی(ع) در پاسخ جناب از نفوس چهارگانه انسان و روابط آنها است غفلت عوالم وجود و

)8(نمودار شماره).824،825، ص:2و1هزار و یک نکته ،جحسن زاده آملی، (19.کامل تشریح شده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.824،825، ص:2و1حسن زاده آملی، جلد» هزار و یک نکته«کتاب -19
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قوا و خواص هر کدام ( بر اساس حدیث امام علی (ع)،مراتب چهارگانه نفس انسان-8-نمودار شماره 

انساننفوسدوگانهخواصانساننفوسگانهپنجقواينفسسرچشمهانساننفوس

نفس
هضمکنندهجذبکبدنباتینامی

کننده
دفع

کننده
پرورش
دهنده

نگهدارنده
کنترلو

کننده

رشدشدن،زیادوکم
ی)محیطاتفاقاتمقابلدر(تحریک

منفعل)(انسان

نفس
لمسچشیدنبوییدندیدنشنیدنقلبحیوانیحسی

کردن

بهیمینفسناراحتیوخشنودي
مقابلدرتحریک(

محیطی)اتفاقات
منفعل)(انسان

اوحیوانیتبرحاکم)(جبرباانساناختیار)و(آزاديمرزواو)(حیوانیتباانسان(انسانیت)مرز

نفس
قدسیناطقه

سرچشمهچیزياز
تهفنگر

گانفرشتنفس(شبیه
است)

فکر
)(تدبیر

ذکر
(یادآوري)

علم
(دانایی)

حلم
(بردباري)

تنبه
وبیداري(

ي)پذیرپند

ونزاهتحکمت
ل،باطوحقبینتشخیصو(داوري

هبگرایشوزشتوزیباشرووخیر
زیبایی)ویرخوحقیقت

فعال)(انسان

نفس
الهیکلی

استخداوندازآنمبدأ
و

د.گردمیبازنیزاوبه

بقا
در
فنا

تنعم
در

سختی

عزت
در

ذلت

غنا
در
فقر

صبر
در
بالء

تسلیمورضایت
وجهانوخودهستیازرضایت(

هستیقوانینبرابردرتسلیم
فعال)(انسان

مربوطه عالقمندان را به منابع ن مقاله به طرح آن بسنده نموده ودارد، در ایینسبتاً کامل است و تشریح آن نیاز به بحث کاف،از آنجا که نمودار فوق
)44صتعامل ادراکی انسان ،عبدالحمید نقره کار.(20.ارجاع می دهیم

تأثیرآثار است برخود هنرمند و مخاطبین آثار. در فرهنگ اسالمی در رابطه باآنچه اتفاق افتاده، تجربه شده و ،ساختار خلق آثار هنريدر مرحلۀپنجم از
به نحوي که از نکات مثبت آن بهره مند گردیم و ازنکات ،نماید.یعنی پند گرفتن از تجربیات گذشتهگذشته است، مفهوم عمیق ( عبرت ) را مطرح میآثار 

من دو بار از یک سوراخ گزیده نمیؤم« نماید که میه همین مضمو ن حدیثی اشارب.منفی آن مانند پل عبور کنیم و مجدداً دوچار آن نشویم
)345، ص:19ج:(بحاراألنوار.21»شود

بنابراین هنرمندان و معماران باید نسبت به نتایج آثار خود بر روي مخاطبان و محیط زیست حساس بوده و احساس مسئولیت نمایند. 
،حقیقت غافلند، که افکارو رفتار و آثار انسانها، کامالً ازاینیندنماجریانهائی که به اصطالح ( متن اثر هنر را خنثی) و ( مرگ مؤلف) را اعالم می

گردد و این شود، راه تکاملی و سیر متعالی انسان گشوده میو در صورتیکه از آنها عبرت گرفته22نهایتاً شخصیت وسرنوشت آنها را رقم می زند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
44حمید نقره کار. صلهندسی در معماري، عبدا-کتاب تعامل ادراکی انسان با ایده هاي فضایی-20
)345:، ص19ج:مرَّتَینِ. (بحاراألنوارجحرٍمنْیلْدغُلَاپیامبر اکرم(ص): الْمؤْمنَ-21

سازد.تو و شخصیت تو سرنوشت ترا میشخصیتهاعادتهاي تو،رفتارت عادت،گفتارت رفتار تو را، گفتار تو را،از معصومین سالم اهللا علیهم است که فرمودند: افکارت-22
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تفکیک تأثیر ،روحی و معنوي است. نکته مهم و قابل توجهعلوم تجربی و چه از بعد شیوه تنهاراه سیر وسلوك تکاملی انسان چه از بعد 
ا، ابعاد مادي آثار، جبراً بر محیط و بر مخاطبین تأثیر گذار هستند.زیردي نسبت به بعد معنوي آنها است. عد مامخاطبین از بويربررآثا

هاي الزم عملکردي و مهندسی را رعایت نکرده باشد، قطعاً و جبراً براياردنداکه استساختمانی،عنوان مثالب
.نمایدایجاد مشکل میبهره وران 

زمینه و بستر الزم را ایجاد نمایند، زیرا تکامل معنوي و روحی در حوزه ،توانندتنها می،هنرمندان و معماران،اما دربعد معنوي و روحی
بهره ،اگر آگاهی و انگیزه الزم رانداشته باشند،مخاطبین در مقابل هر اثر هنري.و امري ( آگاهانه و اختیاري ) استاست (آزادي ) انسانها 

همچون حیوانات، بلکه پست تر از حیوانات معرفی میانسانهاي غافل را،برداري معنوي و تکاملی نخواهند داشت. به همین دلیل خداوند در قرآن
از آن ،عقالنی و روحانی خود کفر ورزیدهبه نفسنمایند وزیرا همچون حیوانات در ساحت ( حس و غریزه) سیر می)179،االعرافقرآن ،(،23نماید

.غافلند
در استپرنده اي من در مسجد مانند ماهی است در آب ومنافق در مسجد مانند ؤم« در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز نقل شده است که 

دو نوع  رویداد و دو نوع قرائت از ،شود، در یک مکان ثابت، بسته به نوع مخاطبمالحظه می)295، ص2ج،عجلونی، کشف الخفاء (24.قفس
تفکر بر وآفرین سکون ،درونگراکند، مسجد را که فضائیکه، در ساحت عقالنیت و عبادت سیر میشود. مؤمن یعنی کسیمحیط، ایجاد می

اما منافق، یعنی ،دهد یعنی (ماهی درون آب است )مناسب ترین فضا براي حضور قلب و خودآگاهی روحی خود تشخیص می،انگیز است
از آنجا که در فضاي معنوي ،ولی در ظاهر براي عبادت به مسجد می آیدکندغریزي ) سیر می–کسیکه در ساحت نفس حیوانی ( حسی 

ش می) و تالبنابراین مانند (پرنده اي است که در قفسی گرفتار شده است،نداردبهره برداریهاي غریزيزمینه اي براي سیر در آفاق و،مسجد
کند هر چه زودتر از مسجد خارج شود.

یعنی حیثیت و شخصیت و شأن ) بحاراالنوار ، عالمه مجلسی(25.»شرف المکان بالمکین« فرمایندگري، معصومین (س) میدر حدیث دی
که در آن حضور می یابند.،هائی استمکانها و فضاها، وابسته به حیثیت و شخصیت و شأن انسان

کنند وبهره برداري معنوي و تکاملی و فضاهاي معماري نقش وسیله و زمینه مثبت یا منفی را براي مخاطبین فراهم میهابنابراین مکان
.ل استودر حوزه آگاهی و آزادي آنها قابل وص،انسانها
(تفسیر مخاطب به رأيتفسیردیدگاه اسالمی در مورد (تفسیر متن محور) است و،حائز اهمیت استبسیار این مرحله کته دیگري که درن

کند.را بشدت تقبیح میمحور)
تواند عمیق ترین تأثیرات مثبت یا منفی را بر مخاطبین بگذارد و از از طریق آثارهنري، می،تعامالت فرهنگی،در مجموع از منظر اسالمی

ها را مبتنی بر نواع) بودن انساندو بعد (ا)9–ماره ( نمودار ش. باشندبین میآثار خود بر مخاط،این جهت هنرمندان و معماران مسئول تأثیرات
در رابطه هنرمندان با آثار هنري و مخاطبین مطرح نموده ،ها را مبتنی بر روح الهی آنهامحیطی و بعد یک (نوع) بودن انسانمجموع شرایط 

است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] دلهـایى دارنـد کـه بـا آن     ایم. [چرا کـه بسیارى از جنّیان و آدمیان را براى دوزخ آفریدهو در حقیقت، . أُولَـئک کَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَـئک هم الْغَافلُونَ-23

ترنـد.  شنوند. آنان هماننـد چهارپایـان بلکـه گمـراه    بینند، و گوشهایى دارند که با آنها نمىکنند، و چشمانى دارند که با آنها نمى[حقایق را] دریافت نمى
)179: آیه،االعرافه:سور(.ماندگانند[آرى،] آنها همان غافل

مومن در مسجد مانند ماهی در آب است و بـه محـیط خـود احسـاس     «.المنافق فی المسجد کالطیر فی القفسوالمومن فی المسجد کالسمک فی الماء-24
اسـت کـه ایـن جملـه از پیـامراکرم      اگرچه مشهور ». نیاز می کند و منافق در مسجد مثل پرنده در قفس است و از محیط خود در تنگنا و گریزان است

ل (ص) است ولی طبق جستجوهاي انجام شده سندي براي آن یافته نشده، تنها در دو کتاب از اهل سنت این جمله بدون انتساب به پیـامبر(ص) و اهـ  
شـرح سـنن   و کتـاب  295ص،2، ج، تـألیف عجلـونی  "کشـف الخفـاء  "رسد سخنی از یکی از بزرگان بوده است. (کتاب بیت(ع) نقل شده و به نظر می

)58، ص7، ج"تحفه االحوذيبه نام ترمذي
سـت  عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار به این حدیث اشاره کرده اند. اما در جستجوها سندي کـه اشـاره داشـته باشـد حـدیث از کـدام ائمـه معصـوم ا        -25

نیافتیم.
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.نمائیممیبه شرح ذیل پیشنهادک تعریف نسبتاً جامع و مانع را در مورد رشته معماريیبا توجه به مقدمات فوق، 
اسب با نیازهاي ، با عناصر طبیعی و مصنوعی متناستبازآفرینی و ساماندهی حکیمانه و عادالنه فضاي زیست انسانها« :رشته معماري

».آنهاتکاملی نیازهاي روحی و يبسترسازوآنها مادي 
هاي تحقیق مناسب براي شو روایرانی –کارهاي تحقق معماري و شهر سازي اسالمی بیین تعریف فوق و راهبردها و راهتشریح و ت

در طرح تحقیقاتی انجام شده براي معاونت شهرسازي وزارت راه و شهرسازي (شهرهاي جدید) با عنوان مباحث میان دانشی را از منظر اسالمی 
اسالمی، با تأکید بر هویت در شهرهاي جدید) توسط اینجانب و همکاران و در کتاب (درآمدي بر هویت اسالمی -پذیري معماري ایرانی(تحقق

هاي (مبانی داوري و تأیید شده و کتابنسان با فضا در معماري) به عنوان یک نظریه جدید در معماري و شهرسازي) و کتاب (تعامل ادراکی ا
تر ارائه شده است.در هنر و معماري) به صورت مبسوط نظري معماري)، (رابطه انسان با طبیعت در معماري) و (حکمت اسالمی

در مجموع همانگونه که مالحظه می شود ، در این نتایج این متن در نمودارهاي ارائه شده خالصه شده است.و:جمع بندي
تبیین و مبتنی بر مکتب اسالم و اصول دین و اصول مذهب تشریح و مورد ارزیابی یرساله(فرایندهاي انسانی) در ذیل (فرایند الهی) در کل هست

نسانی را در حوزه هاي محتلف آموزشی ، پژوهشی و و نقد قرار گرفته است.با این ساختار و مراحل اسالمی آن می توان کلیه فرایندها و آثار ا
اجرائی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی و سنجش قرار داد. 

والسالم علیکم و رحمت اهللا 
هجري شمسی1393مهر 

(تجلی معنا در صورت)

بعد فطري و روح الهی هنرمندان و 
بعد غیر قابل تبدیل و مخاطبین که این 

تحویل است.
(همه انسانها از این بعد بالقوه یک نوع 

هستند)

مخاطباثرهنريهنرمند

نی تأثیر مجموع شرایط زمانی و مکا
که نسبی و اعتباري وبر هنرمند

وابسته به مجموع شرایط محیطی
انسان ها در این بعد انواع (است 

)هستند

ی زمانی و مکانتأثیر مجموع شرایط 
وابسته به مجموع بر مخاطبین

ر مخاطبین د(شرایط محیطی آنهاست
)این بعد انواع می باشند

رابطه هنرمند، اثر هنري و مخاطبین از دیدگاه اسالمی که داراي دو بعد کثرت و وحدت هستند-9-نمودار شماره 

)(تأویل معنا از صورت
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منابع و مآخذ مقاله

193ص1،ج1364ابن شهر آشوب ، و مختلفه ،متشابه القرآن ، 
372، ص 11، جمستدرك الوسائل ، محدث نوري 

. 91و 90قرآن ،النحل ،
245،  2ج ، عالمه محمد تقی مجلسی،بحاراألنوار

. 31ص –شماره دوم –عبد الحسین خسرو پناه،سال سوم فصلنامه اسراء ، 
58،  ص: 1جتألیف شیخ کلینی ،الکافی:

161، ص: 20،جلد1378شهیدمطهرى، مجموعه آثار ،
103، ص 4عوالى الآللى، ج 

30، ح 1375البالغه، فیض االسالم، نهجنهج البالغه علی علسه السالم ،
244، ص5ج 1408محدث نوري ، ،،مستدرك الوسائل ،
824،825، ص:2و1حسن زاده آملی، ،جهزار و یک نکته ،

44عبدالحمید نقره کار. ، صتعامل ادراکی انسان ،
295، ص 2عجلونی، ،جکشف الخفاء ،




