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 پیشگفتار
 سجده صورت نکند بت پرست  هرگز اگر راه به معنی برد 

و ارائه مدل  ه نقشه راهبمبرم  نیاز ،که بدون آن فرهنگ اسالمی در ایران تثبیت و پایدار نخواهد شد،یتمدن نوین اسالمدر جهت تحقق 
بتواند ،ی آنمبان ونابعم ،المشالوده نظری اس ،اسالمی منسجم و منطقی که مبتنی بر فرهنگ،و مراحل کامل ی است باهایی است با ساختار
 را در موضوعات مختلف تبیین و تشریح نماید. ل های اجراییراهکارهای عملی و راه ح،راهبردهای مفهومی

 خمینی )ره( ضرت امامح مودهایبعد از پیروزی انقالب اسالمی اصول کلی و عمومی این تمدن تاریخ ساز در قانون اساسی و سپس در رهن
شخیص مصلحت سط شورای تچه توشده است. آن و پس از آن در بیانات و راهبردهای تأیید شده توسط مقام معظم رهبری بارها تکرار و توصیه

هرسازی با نام شمعماری و  ر حوزهنظام در برنامه های مقطعی و چشم اندازها ارائه شده است و در نهایت توسط شورایعالی انقالب فرهنگی د
ست ها و سیادی به تصویب رسیده است تا حدو 1395دی ماه ویرایش هفدهم در  ایرانی–سند ملی معماری و شهرسازی اسالمی 

 را بیان می نماید. ضوابط و اقدامات اساسی و کلی
از  وانسند فوق فاقد ساختاری است که مراحل، موضوعات و مبانی هر مرحله را تفکیک نموده و رابطه آنها را مشخص نموده باشد تا بت

و نقد قرار رزیابی دبرانه و ازلی و ابدی الهی مورد ام،هطریق مدلی جامع و مانع، فرایندهای فردی و اجتماعی انسانها را در ذیل مشیت حکیمان
آن داد.آنچه را که در دانشگاه ها بعد ازیروزی انقالب اسالمی ابتدا با ترجمه و تقلید برنامه های آموزشی در کشورهای غربی و سپس تحوالت 

دروس و آموزش ها و پژوهش ها اتفاق افتاده است و در حوزه سرفصل و محتوای  الئیسمو ضد دینی  سکوالریسممبتنی بر رویکرد غیر دینی 
هنوز با وجود تشکیل کارگروه های تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورایعالی انقالب فرهنگی، به خصوص در گروه هنر و معماری و شهرسازی 

 1حدیث تأسف باری است که جداگانه به آن خواهیم پرداخت.،استمرار دارد
جرایی نظیر وزارت راه و شهرسازی و شورایعالی معماری و شهرسازی و شهرداری ها به خصوص در کالن شهرها کز اارویکردی که در مر

است.ولی آنها می گویند  غیر اسالمیو  غیر انسانی،غیر عقالنی،غیر علمی اغلب آنهاکه بنده بارها اعالم کرده ام  ،ادامه یافته است
است.بحث پیرامون این حوزه نیز، جایگاه  غیر اقتصادیقطعاً  ،کالن،ملی و پایدار ،جامعنگاه  است و بنده می گویم با یک اقتصادیرویکردی 

 2که باید جداگانه به آن پرداخت. ،دیگری دارد
تخصصی،ارزیابی  رها،اجتهاد،راهکا: فرهنگ،تمدن،مدل،ساختار،فرایند،ابرنظریه،زیبایی ،حکمت هنر ،اسالم، معماری،راهبردها کلمات کلیدی

 و کیفی.کمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  بحث پیرامون تحوالت سر فصل و محتوای دروس گروه هنر، معماری و شهرسازی. -پیوست یک-1

 مقاله دکتر سیر مجید هاشمی در این مورد ارائه شود.–پیوست دو -2
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 مقدمه
 تا نباشی بت تراش و بت پرست )مولوی(  رو به معنی کوش ای صورت پرست 

رهنگ فمتناسب با  تحققی ارائه نقشه راهبردی برای طراحی و تحقق تمدن نوین اسالمی و خلق آثار هنری،معماری و شهرساز در جهت
 و منابع و مبانی رائهارا  رایندحل این فکلی و مرااز ساختار  (کاربردی–بنیادی )مدلی  الزم است ابتدا،اسالمی . مجموع شرایط کنونی کشور ایران

ز طریق این مدل اآنگاه  ،ردکتشریح  وآن را مبتنی بر منابع و مبانی اسالمی بررسی راهکارها و راه حل های ،آن را تبیین نمود.سپس راهبردها
شی نطقی برنامه ها،آموزم ،قد عمیقیل و نتا با تحل و شهرسازی را مورد ارزیابی و نقد قرار دادبتوان ابعاد و عناصر مختلف آثار هنری و معماری 

 مود.نراه را برای اصالح و تکمیل آنها به سوی وضع مطلوب هموار  ،طراحی ها و آثار ایجاد شده،ها،پژوهشی ها
رتقاء بخشید انموده و  لایرانی( متحو-اسالمی)نی بر هویت سر فصل و محتواهای آموزشی را از فرایندهای ترجمه ای و تقلیدی موجود مبت

ز در فارغ التحصیالنی نی انشجویان ود ،ورندبا ایجاد دوره های دانش افزایی و هم اندیشی اساتید عزیز بتوانند به تعامل و هم افزایی بیشتر روی آ
لیبرال سرمایه ظلم خیز ) نگیز ون یعنی فرهنگ و تمدن مفسده اطراز جمهوری اسالمی ایران به میدان تاریخ سازی روی آورند و جاهلیت مدر

 داری( معاصر غربی را با رویکرد )بیداری اسالمی( متحول و منقلب نمایند.
یادنی آن باید اخت های بنسو زیر  ینده ساز نیاز به فرهنگ سازی و ترویج عمومی در همه ابعاد دارد و بسترسازیآبدیهی است این انقالب 

اشند.یعنی بستی(داشته لیبرالی)د هواپرستی سرمایه داری( و ض)ضد دنیا پرستی  ،لتمردانی صورت پذیرد که رویکرد ی استکبار ستیزتوسط دو
 اشند.ئولیت هایی که به عنوان امانت می پذیرند و در عمل خادم مردم بنگ اسالمی و متخصص در مسمتعهد به فره

 

 امام خمینی )ره(  جایگاه دانشگاه ها و فرهنگ از منظر حضرت

کشور  ،صالح شودا ام اگر دانشگاه حضرت امام خمینی )ره( در اهمیت جایگاه دانشگاه ها در این تحول انقالبی و تاریخ ساز می فرماید :
 : فرمایدنگی به عنوان مقدمه تمدن سازی میساخته خواهد شد.و در جایگاه تحول فره

 

 

 م رهبری ز منظر مقام معظمدن نوین اسالمی اپنج مرحله تا تحقق ت

 ده اند.پنج مرحله را به شرح ذیل تبیین نمو،در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی در ایراننیز رهبر معظم انقالب 

 
 
 

 

 

ه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ شک باالترين و واالترين عنصري کبي -

 آن جامعه است. 

با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه، در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و  - 

 (58/8/4قوي باشد، ولي پوچ و پوک و ميان تهي است. )
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با  دوم نیز حلهه( انجام شده مرفرمایند، مرحله اول با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام )رایشان در تبیین مراحل فوق می
 هستیم. (ولت اسالمید)ی تشکیل مرحله سوم یعناکنون ما در  پذیرفته است.جایگاه رهبری و قوای چندگانه آن صورت یت قانون اساسی و تثب

ه این مدیران در کاز آنجا  .ده ایمکنون ما شاهد نقاط ضعف متعددی در سطوح مدیریتی کشور بوابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا متأسفانه از
ن متعهد و لح و مدیرانتخاب اصدر اتوسط مردم انتخاب می شوند ،باید با ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه به مردم عزیزمان مراتبی یک سلسله 

 متخصص کمک نمود.
 

 منابع و مبانی این نظریه  ،روش

بهره برداری  ی آملی نیزجواد هللااز نظریات عالمه آیت  برخی از حکمای اسالمی به طور خاصعالوه بر نظریات ازآنجا که در این رساله 
 نمائیم.رابطه اسالم با علوم یادآوری می چند فراز از نظریات ایشان را در ،شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقام معظم رهبري :

 : ن اسالمي در ايرانتحقق تمدن نوي مراحل پنج گانه در جهت
 )بر نظام سلطنتي  و وابسته به استکبار جهاني(.پيروزي انقالب اسالمي  -1
 ولي فقيه(.)مبتني بر دو مؤلفه بنيادي قانون اساسي و جايگاه تثبيت نظام جمهوري اسالمي -2

 (.)همه مديران نظام در تمام قوا، در امور خود متخصص و متعهد باشندتثبيت دولت اسالمي  -3
 )افکار، رفتار و آثار فردي، خانوادگي و اجتماعي شهروندان اسالمي شود(.اسالمي  تثبيت جامعه -4
اسالمي  اي هويتر) ازجمله آثار هنري و معماري و شهرسازي ايران، داتحقق تمدن نوين اسالمي  -5
 ايراني شوند(._

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

 

ين نسبت به هيچ يک از علوم کلي يا جزئي بي نظر، يا بي تفاوت د

نيست، بلکه نسبت به همه آنها کليات و اصولي را که منشأ تفريع فروع 

    ديگر هستند القاء مي نمايد.

 
 

                                       آيت اهلل جوادي آملي
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 ایران و ایرانی(،مغالطه در مفاهیم )اسالم،مسلمانان،آثار مسلمانان

غالطه های معمول و ماید تا از فکیک نمتنحتوا و مبانی آن از یکدیگر  در این رساله نگارنده تالش می نماید مراحل این ساختار  را بر اساس
هانه خالقیت نسانی با بهای ا ساختار شکنی حقایق و ارزش،پیش فرض های مغلوط موجود جلوگیری نماید.یکی از مهمترین مغالطه های موجود

جود ود. نظیر ودید خلق نمجت های ها اثر اصیل با ماده و صورو نوآوری است.در صورتی که با حفظ ارزش ها و صفات مفهومی می توان میلیارد
سان در طول تاریخ یارد ها انلق میلمعنای مشترک برای نوع انسان ها در خلقت الهی و تشابه در ساختار کلی و عمومی بدن او و در عین حال خ

دولتی نیز دچار  ی و مدیرانانشگاهتأسفانه برخی اساتید دآفرینش مغالطه دیگری را که م .جزئی و فردی در هنر و معماری،بدون تشابه ظاهری
سلمانان و ایران و آثار م،نانمسلما،عدم تفکیک مفاهیم متمایزی نظیر )اسالم ،آن بوده و هستند و الزم است در این مقدمه به آن اشاره نمود

 ر آنها کامالًتفاوت بوده و اصول حاکم بز نظر منطقی بسیار ممفاهیم مزبور ا ،مالحظه می فرمائید 1آنچنانکه در نمودار شماره   ایرانی ( است.
نی آن می نابع و مبامسالم و ابر پایه مکتب مختلف است و نباید به جای یکدیگر به کار گرفته شود.بدیهی است پیش فرض های این نظریه 

ر حوزه علم دینی دوادی آملی جاهلل  ت حکیم فرزانه آیتبطور خاص از نظریا،باشد.در محتوا و روش این تحقیق عالوه بر منابع و مبانی اسالمی
 بر حسب مورد بهره برداری شده است.

 

 جمع بندی از روش و مبانی 

ایم و برای دریافت کامل مطالب مهم و عمیق ایشان باید به رائه نمودهبه صورت اجمالی ا 2ر نمودار شماره را دایشان نظریات ارزشمند 
 .3ین عالمه بزرگوار مراجعه نمودتألیفات متعدد و متنوع ا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )تفسیر تسنیم( و غیره ،نظیر )شریعت از آیینه معرفت( ،ضوع ارائه شودتألیفات آیت اهلل جوادی آملی در ارتباط با این مو-3

 . گرفتاريهاي انسان از علم بدون دين است -

 بايد علوم را اسالمي کنيم . - 

 اگر دانش اسالمي شود،  -

 ها اسالمي خواهد شد.دانشگاه 

 تمامي علوم تبيين فعل خداوند است  -

 ولي افعال انسان يا اسالمي است يا الحادي.

                                       آيت اهلل جوادي آملي
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باشند. ر میر فلسفه هندشترک مرای مباحث از آنجا که فرایندهای انسانی بطور عام و از جمله خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی دا
های آموزشی ریزیای برنامههتواند در حوزهاله میوایی این رسپردازد. ساختار محتنیز می ها ساله به مشارکات این حوزهاین ر

ریان قرار راحان و مجط ،هانوژپروش تحقیق و نقد آثار هنری مبتنی بر فرهنگ اسالمی مورد بهره برداری دانش  ،فرایندهای طراحی،ژوهشیپ
 گیرد.

 

 ساختار و مراحل در فرایندهای الهی 

 ارائه می نمایم. 1 یندهای الهی را در نمودار شمارهابتدا ساختار توحیدی و نقطه ای ار فرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 () نظام نقطه اي ساختار توحيدي در فرآيند الهي  -1نمودار شماره 

 

 ( استعقالني( است، )آنچه )علمي

 ( استآنچه عقالني است، )اسالمي

 (اسالم مبتني بر دو منبع )عقل و نقل

 (تفسيري( و )استدالل منطقي)با روشهاي 

 ( مي نمايد.اثبات( را مطرح نموده و )کليات همه علوم)

 هاي علوم تجربي )استقرايي( نيز تا نقض نشود اسالم به عنوان )علوم ظني( مي پذيرد.دستاورد

 بنابراين مکتب اسالم جامع علوم )بشري و وحياني( است.

در اين نظريه هم از پيامبر دروني )عقل( و هم از پيامبر بيروني) نقل( بهره برداري شده است، 

 قابل اثبات است. بنابراين هم )درون ديني( و هم )برون ديني(

 :رابطه مکتب اسالم با علوم 

 )منابع، مباني و روش هاي تحقيق(

 

1 

   2شماره   –، فصلنامه اسراء 1389دکتر خسرو پناه،  -جوادي آملينظريه علم ديني از آيت اهلل  -1
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منبعث از )نازل شدن ذات الهی( در  ،فرایند خلقت و آفرینش از منظر فرهنگ توحیدی اسالم ،ید ئفرمامالحظه می  یک نانچه در نمودار شمارهچ

یاد می نمائیم.ساختار و مراحل خلق ( یعنی مراتب وجود ها )مراتب وجود ( است که از آن به )واجب الوجود( یعنی ذات الهی و )ممکن الوجود
مالحظه ک یعوالم وجود توسط خداوند یکتا را حکمای اسالمی در سه عالم کلی و سه ساحت وجودی مطرح نموده اند که در نمودار شماره 

ابطه قرص خور شید با انوارش که به چون ر ،همه منبعث از عالم الهی بوده و با یکدیگر رابطه طولی دارند ،فرمائید.سه ساحت وجود فوقمی
یگانه هستند.به این رابطه خاص حضرت علی )ع( در فرازی از تابش خورشید  ،تدریج از بعد حرارت و روشنایی کاستی می پذیرند ولی در هر حال

  4ز آنها جدا نیست.بیرون از آنها است و ا ،ها است با آنها یکی نیسته می فرماید : خداوند درون پدیدهخطبه اول نهج البالغ
 

 ساختار و مراحل در فرایندهای انسانی 

 رفتار و آثار ،گفتار)یندی نظیر وع فرانظیر خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی و به طور کلی هر ن اما ساختار و مراحل فرایندهای انسانی
 (2 دار شماره) نمود.و اجمالی طبقه بندی نمو( انسانی را مبتنی بر جایگاه طولی هر یک از آنها می توان به پنج مرحله کلی 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 ( ) 1نهج البالغه خطبه شماره  - 4

 

 دانش و بينش 

 انسان

 

گرايش و انگيزه 

 انسان

 شيوه و روش 

 انسان
اثر و پديده 

 انساني

 تأثيرات اثر 

(اثرو مخاطبين )برفاعل  

 

ساختار و مراحل پنجگانه در خلق فرایندهای انسانی –2 نمودار شماره   
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 فرایند انسانی در ذیل مشیت الهی

 

 
 

 فرایندهای انسانی در ذیل مشیت الهی - 3  نمودار شماره 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

)نظام احسن( بوده و  و فعلی خداوند، بهترین نظام ممکن فرمایید، نظام هستی مبتنی بر صفات ذاتیمالحظه می 3  چنانچه در نمودار شماره 
صفت عدالت یعنی )قرار دادن هر چیز در جای  براساس صفت حکمت یعنی )تشخیص و داوری بین، حق و باطل، خیر و شر و زیبایی و زشتی( و

ها( طراحی و خلق شده است.هستی انانس همه پدیده ها و بطور خاص برای یگیری تکاملعنی )جهتصفت رحمت ی مناسب و شایسته آن( و
عالم و آدم، مبتنی بر رحمت عام الهی، یعنی صفت )الرحمان( به صورت بالقوه و بالفعل تحقق یافته است.در این نظام، انسان موجودی است 

غریزی( خود و یا از نفس  -سیتواند آزادانه یا از نفس حیوانی)حمرکب، دارای دو نفس )حیوانی( و )عقالنی(. انسان تنها موجودی است که می
تفاوت، خنثی و منفعل عقالنی )معنوی و روحانی( خود اطاعت کند و فرایندهایی را خلق و ایجاد نماید.نظام هستی در مقابل فرایندهای انسانی بی

ها را، مبتنی بر صفت )الرحیم( آنها را در نظر دارد.فرایندهای عالمانه، عاقالنه و معنوی نیست، بلکه کوچکترین نیات، اعمال و آثار انسان
دهد.در این نظام احسن، با ها را بر اساس صفت عدل خود، جزاء عادالنه میآن بخشد و فرایندهای غیر حکیمانه و ظالمانهخودپاداش تکاملی می

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

 )امری جبری است(  

مسئوليت هنرمندان 
تأثيرات افکار و آثار 
 بر خود و مخاطبين 

 )امری جبری است( 

 

آزادي هنرمندان  

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

 )قضاء الهي(

وآدم آنگونه که هستند.   آفرينش عالم

()بالفعل  

توانند باشند )بالقوه(و آنگونه که می  

 )آزادي انسان(

نیات، اعمال و آثار آگاهانه و آزادانه 

 انسان مبتنی برنفوس )حیوانی(

 يا )عقالنی(

 )قدر الهي(

 جزا و پاداش الهی مرتبط با 

نیات، اعمال و آثار انسان مبتنی بر 

 اصل ) عدالت(

 مبتني بر صفت 

 )الرّحمان(

 واليت الهي و

معصومين در زمان 

 غيبت )واليت فقيه(

 مشیت خداوند

)مبتني برمجموع صفات ذاتي و فعلي خداوند از 

 جمله حکمت و عدالت و رحمت(

تني بر صفت مب  

 )الرّحيم(

 بداء الهي

)مبتني بر صفات )غفار،ثواب و شفاعت( 
 الهي و اعمال )دعا، صدقه، توبه( انسان
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ی انسان( بین دو جبر یعنی )قضا و گیری و غایت نهایی، تکاملی و مثبت طراحی و خلقشده است. در این نظام )آزادها، جهتحفظ آزادی انسان

(193ص1ج،1364،متشابه القرآن و مختلفه ،)ابن شهر آشوب 5شود.ن مییقدر الهی( تبی

در جهت مثبت یا  تسپس آزاد اس تواند باشد، دقیقاً و عیناً بشناسد،در این نظام انسان )متعهد( است، خود و عالم را آنگونه که هست و می
 باشد.نیات، اعمال و آثار خود میدر نهایت )مسئول(  و(1-سه و چهار از نمودار شماره  ،دو)مراحل منفی عمل نماید

 

  2جمع بندی شماره 

 ریح است.و تش نیو رحمانی الهی، قابل تبیعادالنه  ،فرایندهای انسانی در ذیل نظام کل هستی و مشیت حکیمانه (1
ه است.گیری تکاملی هستی را تضمین نمودخود، جهتمشیت الهی از طریق )قضا و قدر( و صفات )رحمان و رحیم(   (2
.(7)باشندآزادی انسان و فرایندهای او بین دو جبر )قضا و قدر الهی( محاط می  (3
ستند.ها قبل از عمل )متعهد( شناخت عالم و آدم و بعد از عمل )مسئول( نیات، اعمال و آثار خود هانسان  (4
 ،ق و واقعیت های عالم و آدمبر شناخت حقای (8)ق نیست و آزادی آنها مبتنی استبنا بر این آزادی انسانها )هنرمندان( مطل (5

توانند باشند و سپس مسئولیت پذیری در قبال افکار، نیات و آثار خود.آنگونه که هستند و می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ه جبر است و نه اختیار، بلکهه امهری ن«. »امام صادق در پاسخ فردی که از جبر يا آزادی انسان سئوال نمود، فرمودند:  -5

 (193، جلد يک، صفحه 1364است بین دو امر ديگر. )ابن شهرآشوب،متشابه القرآن و مختلفه،
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 رابطه اسالم با علوم

 شالوده نظری و مباحث میان دانشی()    

 
 ز منظر اسالمی وم انسانی و مباحث میان دانشی نظیر )آثار هنری و معماری و شهرسازی( ادر عل -4نمودار شماره 

 

 

اجماع  -3

 خبرگان

 )عقل جمعي و تخصصي(

 خطا ناپذير

 )عقل کلي( 

 خطا پذير

 )عقل جزئي و تجربي( 

 کالم الهي -1

 )س(کالم معصومين -2

 

 عقل

 قلب

 ادراک عالم طبيعت

 ادراک عالم معقول

 ادراک عوالم ملکوتي

 حواس پنج گانه

 آزمايش متوالي + استقراء عقلي )در مسائل تجربي( -1

 بديهيات عقلي + استدالل هاي منطقي )در مباحث فلسفي(  -2

هاي حضوري اوليه و تزکيه نفس و سلوک عملي )معرفت -3

 ()در مباحث عرفاني ←( ثانويه

 داوري نهايي با کالم الهي و کالم معصومين)س( -4

 ثبات عملي و تجربيا -4

الهام از مصاديق  طبيعي و 

مصنوعي با تفسير،تأويل و 

 تحليل متن محور(

 

 

 

منابع چهارگانه تحقيق -1

 )خطا پذير و خطا ناپذير(

 

ار معرفت شناسي ابز-2
)شناخت مبتني بر مراتب 

 وجود(

هاي معرفت شيوه -3 

 شناسي

 )کل گراي طولي(

 )مبنا گراي جامع و کامل(

 

 الهام از مصاديق طبيعي  -1

 الهام ازسنت معصومين -2

 الهام از مصاديق خبرگان -3

 الهام از تجربيات شخصي -4

 

اثر هنري=تجلي  -1
 ايده در پديده

ويل و تفسير و تأ -2
تحليل اثر )متن 

 باشد.محور(  مي

 

 

پژوهش در علوم روش 

انساني و مباحث ميان 

 دانشي از منظر اسالمي
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شناسی آن درحوزه علوم انسانی و هنر، از منابع چهارگانه کالم الهی و راهنمایی و شناختشالوده نظری این رساله برپایه فرهنگ اسالمی 
ر معصومین)ع( و اجماع خبرگان، فقیهان و اسالم شناسان و بدیهیات عقلی و منطقی و تجربی، در یک رابطه طولی برگرفته شده است. ها و تفسی

تجربی با معیار اجماع خبرگان محک می خورد؛ و داوری نهایی با کالم الهی و معصومین)ع( است. درحوزه  -های عقلیبه گفته دیگر دریافت
گانه اجتهاد در مکتب تشیع، تمام عوامل و شرائط زمانی و مکانی)عصری( مورد حل های مصداقی و خلق اثر نیز برپایه اصول دهعمل و ارائه راه 

توان به نوآوری در تفسیر و تأویل یا تعبیر و توجه و اجرا قرار می گیرد.با توجه به آنچه گذشت از منظر اسالمی در حوزه مباحث نظری صرفاً می
تواند نظریه ای جدید و بدیع ها در مقابل نظریات رقیب میاز مضامین متشابه در کالم الهی و معصومین)ع( پرداخت. این دیدگاهتدوین جدید 

توان با اجتهاد تخصصی و تجربی به ارائه شمرده شود؛ ودر حوزه عمل برپایه معارف اسالمی واصول ثابت فطری و فرازمانی و مکانی آن می
توان با توجه به اصول ده گانه اجتهاد های طراحی و خلق آثار هنری و معماری را میها و شیوهعملی پرداخت. روشراهکارهای جدید و 
( و مجموع عوامل وشرائط زمانی و مکانی به طور نسبی و متنوع از اصول ثابت فطری و انسانی اجتهاد نمود و به خلق 3شیعی)نمودار شماره 

 6.اندصیل پرداخت. این فرایند را امام صادق)ع( در حدیث مشهوری ابالغ نمودههای نوین و آثار بدیع و اسبک

استدالل منطقی( )و با روش  ع عقلیبنابر این از طریق منابع و مبانی اسالمی به عنوان شالوده نظری می توان موضوعات را از طریق مناب
صورت )درون  اد و هم بهدقرار  وحیانی( هستند مورد بحث و استدالل به صورت )برون دینی( یعنی کسانی که منکر علمی بودن منابع)نقلی و

تحلیلی( بحث و –)تفسیری  و روش دینی( با کسانیکه خطاناپذیر بودن منابع )نقلی و وحیانی( را پذیرفته اند با دو روش )استدالل منطقی(
 استدالل نمود.
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ه از فرایندهای انسانینسبت مکتب اسالم با مراحل پنج گان

  
 ودآگاه یا ناخودآگاهخی جبراً و انسان ساختار و مراحل پنج گانه در خلق فرایندهای انسانی و نوع ارتباط هر یک از آنها در همه فرایندهای
ایند و آنچه معیار این فروای ید،محتهمواره دارای مبانی مطرح هستند.آنچه دستاوردهای انسانی را از یکدیگر متمایز و قابل ارزیابی می نما
ت خطا ناپذیر تبیین را به صور ابط آنارزیابی محتوای فرایندهای انسانی است،مکتبی می تواند باشد که با )حکمت نظری( خود، عالم و آدم و رو

کتب اشند. این مرائه نموده بنر را اها را در عمل تشریح و معیارهای زیبایی و زشتی و فلسفه هها و ضد ارزشنموده و با حکمت عملی خود ارزش
د.از منظر کانی هستند ارائه نمایمهای ذهنی به پدید های مادی که وابسته به مجموع شرایط زمانی و باید بتواند اصولی را برای تجلی ایده

نیز،دچار تحریف و  از اسالمر لهی غیاسالمی مکاتب بشری نمی توانند انسان و غایت او را جامع و مانع و خطاناپذیر تشریح نمایند و مکاتب ا
تواند مکتب مبنا  ع است و میو مان نقص شده اند.از منظر تشیع،تنها مکتب اسالم مبتنی بر کالم الهی و سنت معصومین )س( خطاناپذیر و جامع

 برای ارزیابی و نقد دقیق و عمیق فرایندهای انسانی باشد.
 های مثبت یا منفییریگر و جهت گاحل دیعد منابع و مبانی آن و رابطه هر مرحله با مرما در این رساله به تبیین هر مرحله این ساختار از ب

ائه نماییم. تطبیقی ار بررسی )عروجی یا هبوطی( آن از منظر اسالمی خواهیم پرداخت. تالش خواهیم کرد حتی المقدور مباحث را به صورت
ها و ها برای کلیه رشتهها و طراحیتواند در فرایند آموزش ها، پژوهش، میمطالب این نظریه عالوه بر تجزیه و تحلیل فرایندهای انسانی

  های میان دانشی راهگشا باشد.گرایش
 در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است:

فی مورد ی و کیز ابعاد کمازی را این مدل هنگامی کامل خواهد بود که بتواند فرایندهای انسانی از جمله آثار هنری،معماری و شهرسا -
 ارزیابی قرار دهد.

هر یک از حوزه  وجود را درمو ضع  از این طریق می توان برنامه ها،آموزش ها،پژوهش ها،طراحی ها و آثار را مورد تحلیل قرار داده و -
های فوق به سوی وضع مطلوب اصالح و تکمیل نمود.

-سالمیاه هویت بموجود  تقلیدیو ترجمه ای رد مبتنی بر این مدل می توان،سرفصل ها و محتوای دروس آموزش را از رویک -
متحول نموده و ارتقاء بخشید. ایرانی 

نش افزایی به ندیشی و دااای هم هاز طریق این مدل می توان اختالف نظرها و سوء تفاهم های موجود بین اساتید را با ایجاد کارگاه  -
 نمود. نگ و تمدن اسالمی به جامعه تقدیمحداقل ممکن کاهش داد و در نهایت فارغ التحصیالنی در طراز فره

یت مدرن نمود.جاهل خواهد اسالم، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی ناشی از آن، جهت تاریخ معاصر را دگرگون نموده .و منقلب -
اعی و جتمن بستی اآن با بریدن از وحی الهی به ب داری سرمایه -لیبرالغربی،فرهنگ مادیگرا و تمدن مفسده انگیز و ظلم خیز 

تاریخی رسیده است.
ران و ه عهده مدیریخی بانقالب آینده ساز اسالمی، باید زیر ساخت و بستر جهانی شدن خود را ساماندهی کند. این رسالت تا -

 تکباریاسه جو و دن سلطو تم لیبرالیستی و هواپرستی سرمایه داریدولتمردانی است که رویکرد جهادی در مقابله با دنیاپرستی 
اشته باشند.آن د

ود وزه کاری خ در حتحقق این رسالت پیامبر گونه و زمینه سازی آن به عهده مدیرانی است که عالوه بر والیت مداری اوالً
ادم مردم خپذیرند،  انت میبوده و در عمل به ارزش های علمی،قانونی و اسالمی متحد و در مسئولیت هایی که به عنوان اممتخصصبهترین
باشند.

نی بر جایگاه طولی ار( را مبتار و آثوساحات خلق آثار هنری، معماری و شهرسازی و به طور کلی هر نوع فرآیند انسانی )گفتار، رفتساختار 
 هریک، می توان به پنج مرحله کلی و اجمالی طبقه بندی نمود.
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نوع ارتباط هر یک از  این مراحل و آن دخالت دارنددر فرایند خلق آثار انسانی )هنری و معماری و شهرسازی( پنج مرحله اصلی در ساختار 
 گر متمایز می نماید،ا، از یکدیرنسانی آنها در همه فرایندهای انسانی جبراً و خودآگاه یا ناخودآگاه همواره مطرح هستند. آنچه دستاوردهای ا

ود، عالم و آدم و کمت نظری( ختواند باشد که با )حمی محتوای این فرایند است و آنچه معیار ارزیابی محتوای فرایندهای انسانی است، مکتبی
ه ها را تشریح و معیارهای )زیبایی و زشتی( و )فلسفه هنر( را ارائه نمودها و ضد ارزشها را تبیین نموده و با )حکمت عملی( خود ارزشروابط آن

ار یر از اسالم نیز، دچکاتب الهی غمنع و خطاناپذیر تشریح نمایند و ا، جامع و مارتوانند انسان و غایت او باشد. از منظراسالمی مکاتب بشری نمی
تواند ع است و میجامع و مان اند. از منظر تشیع، تنها مکتب اسالم مبتنی بر )کالم الهی و سنت معصومین)س(( خطاناپذیر وتحریف و نقص شده

 . )مکتب مبنا( برای ارزیابی و نقد دقیق و عمیق فرایندهای انسانی باشد
های مثبت یا منفی )عروجی یا گیریهتجما در این مقاله به تبیین هر مرحله، از بعد منابع و مبانی آن و رابطه هر مرحله با مراحل دیگر و 

. مطالب این رائه نماییماالمقدور، مباحث را به صورت بررسی تطبیقی هبوطی( آن، از منظر اسالمی خواهیم پرداخت. تالش خواهیم کرد حتی
های میان دانشی، نیز ها و گرایشتواند در فرایند آموزش و محتوای آموزشی برای رشتهقاله عالوه بر تجزیه و تحلیل فرایندهای انسانی، میم

گشا باشد.راه

 1بندی شماره جمع

 باشند.گانه فوق میفرایندهای انسانی جبراً دارای مراحل پنج  (1
 .د از مرحله اول تا چهارم محقق و متجلی می شودآزادی انسان، مبتنی بر محتوای این فراین (2
دعای او در عل اثر و مهایی که در مکتب اعتقادی فافرایندهای انسانی می توانند بدواً مبتنی بر پیش فرض ها و ارزش  (3

تلقی نحرف ماقص و یا نسالمی هر مرحله مطرح شده است.مورد ارزیابی و توجیه قرار گیرد،اما این ارزیابی ها از منظر ا
می شوند.

اند و تنها شده ریفاتیاز منظر اسالمی ودر نهایت،مکاتب بشری خطاپذیر و ناقص هستند، مکاتب الهی نیز دچار تح  (4
ست و اقی مانده انع بامکتب اسالم)تشیع(است که مبتنی بر )کالم الهی و سنت معصومین)س(( خطاناپذیر و جامع و م

بی و نقد نماید.قاً ارزیانها عمیآاین ساختار و ابعاد آن الز بعد منابع و مبانی می تواند آثار انسانی را در همه مراحل 

 نکته بسیار مهم

ظامی حکیمانه نانی در ذیل یابند و یا فرایندهای انسآیا فرایندهای انسانی در یک نظام تصادفی، بدون جهت، هدف و غایتی خاص تحقق می
 اند؟و عادالنه و با جهت و غایتی خاص تدبیر شده

( ارائه 2ار شماره م در )نموداند. این نظااز منظر اسالمی، جهان هستی و فرایندهای انسانی در ذیل )مشیت وقضا و قدر الهی( سامان یافته
 شده است.
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نسبت اسالم با ساختار مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نسبت مکتب اسالم با ساختار و مراحل پنج گانه در فرایند ها ی انسانی – 5 –نمودار شماره 

 (    )از بعدمراحل و موضوعات، منابع و مبانی مربوطه

 تأثيرات

اثر انسان بر 
و  خودش
 مخاطبين

 

معرفتهاي  

 انسان از

 عالم و آدم

 

نيت و 

انگيزه 

 انسان 

 

شيوه عملي 

 انسان

 

 اثر

 انسان

 

ادراکات بالقوه و 
 بالفعل انسان 

ودستاوردهاي 
 آنها

)دانشها و 
 بينشها(

 ايده انسان 

 مبتني بر

 تخيالت 

 غريزي(-)حسي
 يا  

انتخاب روش 
 عملي انسان

 مبتني بر 

 )تجربه(

 و 
 )آموزش(  

يده در تجلي ا
 پديده

 مبتني بر 

 )استعداد انسان( 

و )رابطه مراتب  
 وجود(

تأثيرات  اثر بر 
فاعل اثر و 
 مخاطبين

ازبعد )مادي( و 
 )معنوي(

 )عقل نظري(

 
حکمت نظري 
 اسالم مبتني بر

 عقل و نقل 

)تاثير پديده بر 
 مخاطبين(

 
از بعد مادي  

 )جبري( و
از بعد معنوي  

 )اختياري( است

 ي()عقل عمل

 
حکمت عملي 

 اسالم
 مبتني بر 
 احکام اوليه

 پنج گانه

)اصول دهگانه 
 اجتهاد(

پيش بيني مجموع 
شرايط زماني و 

 مکاني

 مبتني بر 
اصول دهگانه 
 اجتهاد در تشيع

)تجلي معنا در 
 ماده و صورت(

 تجلي به مفهوم: 

)ايده در پديده 
 هست اما با آن

يکي نيست بيرون  
از آن است اما از 

 ا نيست.(آن جد

تاثيرات بعد مادي پديده ها -1
 بر انسانها جبري است.

تاثيرات بعد معنوي پديده -2
بر مخاطبين مبتني بر اراده و 
آگاهي آنها نسبي  و اختياري 

 است.

در وجه فطرت الهي)نفوس -3
عقالني و روحاني( هنرمند و 
مخاطب بالقوه درک متقابل 

 دارند.

در وجه نفوس گياهي و -4
نرمند و مخاطب حيواني ه

 بالفعل ادراکات متفاوت دارند.

تاويل اثر بايد متن محور -5
 باشد نه مخاطب محور

تعامل هنري از مهمترين -6
 عوامل تاثيرات فرهنگي است.

هنرمند مسئول تاثيرات -7
 اثربر خودو بر مخاطبين است.

 )تأثيرات بر مخاطبين است(

نفیییي رابطیییه -1
تجسیید ايییده در 

 پديده

بودن نفي خنثي -2
 پديده از ايده

تبيییين رابطییه -3
ايده با پديیده بیه 

 عنوان تجلي 

)نگییرش آيییه اي و 
 توحيدي(

همییه  انسییانها  -4
استعداد خلق همه 
نوع از آثار هنیري 

 را ندارند.

)لییزوم اسییتعداد 
 خاص(

قاعدة مالزمه عقل -1
 و شرع

 قاعدة بقاي اصول-2

 قاعده تفريع-3

 قاعده نسبيت-4

قاعده جامعيیت و -5
 يت )عدالت(وسط

 قاعده اولويت-6

قاعده همیاهنگي -7
 با قوانين حاکمه

هیاي قاعده حوزه-8
 آزاد

قاعیییده احکیییام -9
 خمسه تکليفيه

قاعییده احکییام -10
 ثانويه وحکومتي

 )اجتهاد تخصصي(

 ايده هاي حالل

 ايده هاي مستحب

 ايده هاي مباح

 ايده هاي مکروه

 ايده هاي حرام

)مبتني بر حکمت 

 عملي اسالم(

موع بايد و درمج

نبايدهايعمليانسانها 

 :را تبيين مينمايد

 
 ) هنر شناسي (

 

 

 مباني معبود شناسي-

 مباني  هستي شناسي-

 مباني  انسان شناسي-

 مباني  معرفت شناسي-

 مباني جامعه شناسي -

 مباني فلسفه تاريخ -

مباني  رابطه انسان با -

عناصر محيطي،مصنوعي 

 و طبيعي

)مبتني بر حکمت نظري 

 سالم(ا

درمجموع نيازها و 

گرايشات انسانهارا تبيين 

 مينمايد يعني :

 ) زيبائي شناسي (
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رائه خود و با ا انع و خطا ناپذیر( مالحظه می شود. مکتب اسالم در حکمت نظری و با هستی شناسی جامع و م 5) نمودار شماره  در چنانچه
تواند،  لکه میبفاوت نیست، تبی ی، راهبرد های مفهومی، نسبت به مرحله اوّل از ساختار و مراحل خلق آثار هنری و مجموع دستاوردهای انسان

های آنها را بینش ا و دانش وهریافت دادراکات و معرفت های انسانهااز عالم و آدم را ارزیابی و نقد نماید و حقیقی یا توهمی و ناقص بودن، 
تشخیص دهد و تکمیل و اصالح نماید. 

شناسی، فلسفه تاریخ، شناسی، جامعهرفتشناسی، معشناسی، انساناسالم به صورت مستقیم در مورد موضوعاتی نظیر )معبود شناسی، هستی
ذیر ارائه نموده ع و خطاناپو مان رابطه انسان با محیط طبیعی و مصنوعی و غیره( در حکمت نظری خود به صورت کامل مطالبی معصومانه، جامع

های دیگران را که ی خود، معرفتهاسازد ضمن ارتقاء معرفتاست. این مطالب در دو منبع )کتاب الهی و سنت معصومین)س(( ما را قادر می
ی شود که مکاتب ها است، مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم . مکتب اسالم با این پیش فرض مطرح مها، رفتار و آثار آنمنشأ و سر چشمه ایده

ز تعریف نمایند و مذاهب الهی نی اپذیر(جامع،مالنع و خطا ن0بشری نمی توانند استعدادهای ذاتی و بالقوه انسانی و غایت وجودی او را به صورت 
ین یعنی سنت معصوم ز طریقامتأسفانه دچار نقص و تحریف شده اند و فقط مکتب الهی اسالم از طریق کالم الهی کامالً محفوظ بوده و 

ها، رفتار و آثار خود را نیز ارتقاء ، ایدههاآن برت از)کالم،رفتار و آثار( آنها نیز کامالً مورد وثوق باشد،معتبر و جامع و مانع و خطاناپذیر است. و با ع
بخشیم.
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 نسبت اسالم با مرحله اول در فرایندهای انسانی
را به صورت  زی، مطالبیشهرسا وآیا اسالم به عنوان یک مکتب و دین الهی، در مورد مباحث میان دانشی، نظیر خلق آثار هنری، معماری 

 یم مطرح نموده است یا خیر ؟ مستقیم یا غیر مستق
ها گواه آوریم واین و بیاد آور روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر ایشان بر انگیزیمو تو را بر آن»فرماید: خداوند در قرآن حکیم می

 7«  است، بر تو نازل کردیم و برای مسلمانان، هدایت و رحمت و بشارتگر(  )  کتاب ) قرآن ( را که روشنگر هر چیزی است
شناخت، بلکه  وبُعد نظر  نها درچنانچه از آیه فوق مالحظه میشود، خداوند کتاب قرآن را تبیین کننده هر چیزی معرفی می نماید، نه ت

ت نبوی ( را، ( )سنّکرم)صایامبر پمسلمانان یعنی عمل کنندگان به احکام عملی آنرا به هدایت و رحمت، بشارت میدهد و در کنار قرآن وجود 
 : ماید. یعنینفی می گواه وشاهد برای سایر انبیاء و پیامبران و متقابالً، آنها را گواه و شاهد برای امّتهای خودشان معر

 قی میباشد.رآن واجد دو بُعد بنیانی حکمت نظری یا ) جهان بینی ( و حکمت عملی یا ) ایدئولوژی ( و ارزش های اخالق -1
های حجت بر امّت وآنها شاهد  انبیا وسایر  م)ص( به عنوان ) مفسر معصوم ( قرآن و نحوه عمل او به عنوان الگو و شاهد برایپیامبر اکر -2

 خود می باشند.
 هابل تفکیک برای رستگاری همة انساندو میراث عظیم و جاودانی و غیر قا نیز در آخرین وصّیت، برای بعد از خود، بهپیامبر اکرم )ص(

دوازدهمین اماممعصوم )س( نیز در زمان غیبت، به ) والیت فقیه ( در کنار قرآن  ،8نمایند یعنی کتاب خدا و عترت معصوم خودو تأکید می توصیه
 9.توصیه نموده اند

القی ) اگر در آیه فوق،وجه هستی شناسی و جهان بینی قرآن،بیشتربرجسته شده است، درآیات بعدی به رعایت احکام عملی و ارزش های اخ
حکمت عملی( به صورت مکرر، توصیه و تأکید شده است، نظیر امر به )عدالت( یعنی قرار دادن هر چیزی در جای مناسب و شایسته خودش، 
)احسان( یعنی حقوق دیگران را برحق خود مقدم و برتر داشتن، )ادای حق خویشان( مقدم داشتن کار ذوالحقوق بر دیگران، )نهی از کارهای 

 10.و طغیان( یعنی انجام  ندادن کارهای بیهوده و ضد ارزشی، )وفاداری به عهد( انجام دقیق تعهدات کمی و کیفی در قراردادها، و غیرهناپسند 

حضرت علی )ع( نیز در بخشی از کتاب ارزشمند نهج البالغه در جامعیت قرآن می فرمایند:کتاب پروردگار شما در میان شماست، حالل و 
واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثل ها، مطلق و محدودها و محکمات و متشابهات حرام آن آشکار، 

القاء اصول بعهده ماست )یعنی بعهده کالم الهی و سنت معصومین )س( و وظیفه شما  ،امام صادق نیز می فرمایند .11آن، همه معلوم است

                                                           
و »  -7

شهنگر ههر زیهزى تاب را که روين ک]به ياد آور[ روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگیزيم و تو را ]هم[ بر اين ]امت[ گواه آوريم و ا

 (89)سوره: النحل، آيه:« است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل کرديم
قال رسول اهلل ص:  -8

ه و شهما را تهرك میکهنم يکهی ( همانا من در میان شما دو گوهر گرانبها بهاقی گااشهت372، ص 11 )مستدرك الوسائل، ج 

یم دهنهده بهردم همانها مهن مهاهل بیت و عترتم را و اگر به آن دو توجه داشته و از آنها الگو بگیريد هرگز گمراه نمی شويد. ای گروه کتاب خدا و ديگر 

 هستم و علی هدايتگر شماست و عاقبت رستگاری برای پرهیزگاران خواهد بود و ستايش برای خداوند، پروردگار جهانیان است. 
9-  

قلیهد واليش اطالعت کنهد عمهوم مهردم بايهد از او تبا هوای خود مخالفت نمايد و فرمان مدار و نگهبان دينش باشد و از میان فقهاء هر کس خويشتن»

 (131،  ص27الشیعة: ج )شیخ حر عاملی، وسائل« .کنند، اين دسته بعضی از فقهای شیعه هستند نه همه آنان
خدا به دادگرى و نیکوکهارى  در حقیقت . -10

(. 90ه:وره: نحهل، آيهدهد باشد که پنهد گیريهد. )سهدارد به شما اندرز مىدهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مىو بخشش به خويشاوندان فرمان مى

و زون با خدا پیمان بسهتید بهه  

ايهد زيهرا خهدا آنرهه را ادهر کردن آنها مشکنید با اينکه خدا را بر خود ضامن ]و گهواه[ قهرار دپیمان خود وفا کنید و سوگندهاى ]خود را[ پس از استوا

 ( 91داند. )سوره: نحل، آيه:دهید مىانجام مى
11-

 (1)نهج البالغه، خطبه  
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فریضه -در حدیثی منقول از پیامبر اکرم )ص( می فرماید : علم مفید سه نوع است : )آیه محکمه.12صوری استاجتهاد جزئیات و فروع مادی و 
احکام و راهکارهای 0که در اینجا می توان آیه محکمه را می توان به راهبرد های مفهومی و نظری و فریضه عادله را به  سنت قائمه(–عادله 

ی اجتهادی ( با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی دانست.بنا بر این انسانها باید این سه مرحله از عملی( و ستنت قائمه را به )راه حل ها
 فرایندهای خود را از مکتب الهی اسالم بگیرند تا مرحله چهارم با اجتهادی تخصصی می توانند مصداقی شایسته . مناسب در عالم مادی ایجاد

 نمایند.
سبت به اسالم ( ن ین ) مکتبد» خود می فرمایند:  درس هایفسّر و اسالم شناس برجسته معاصر نیز در حضرت آیت اهلل جوادی آملی، م

ی )اجتهاد( فروع تفریع یعن ه منشأهیچ یک از علوم کلی یا جزئی بی نظر و یا بی تفاوت نیست، بلکه نسبت به همة آنها،کلیات و اصولی را ک
میشود و علم غیر  تمام علوم ین شاملشریح و اثبات نظریه خود در رابطه علم و دین می فرمایند، دایشان در ت«.دیگر هستند، القاء می نماید 

 دینی وجود ندارد و در تحقق آن به سه مرحله اشاره می نمایند:

 (  قرار دادن منبع ) عقل ( در مجموعه معرفت دینی ) یعنی در کنار منبع نقل و سنت معصومین )س(  (1

قض نشود اعتبار ر، که تا نطا پذیخداد های عقالنی در شرع )یعنی پذیرفتن بنای عقالء به عنوان علم ظنّی و تنفیذ و امضای قرار  (2
(علمی دارد.

)یعنی اصول فرازمانی و فرا مکانی آن توسط  نقل است و در عمل با توجه به .13تبیین کلیات بسیاری از علوم با دلیل نقلی  (3
ه تفریع یعنی اجتهاد دارد. ( مجموع شرایط زمانی و مکانی احتیاج ب

بدیهی است که از منظر اسالمی همه انسانها از 14نظریات خود را با دو روش تحقیق ) استدالل منطقی ( و )تفسیری (  به اثبات می رسانند.    
ک تا غایت وجودی آنها بعد ذاتی و فطرت الهی خود به صورت باقوه یک نوع بیشتر نیستند و سیر تکوینی و جهت تکاملی همه آنها از خا

اما بالفعل با ارده و اختیار خود در درجه ای از این سیر قرار می گیرند.بنا بر این مکتب اسالم و اصول آن شامل همه انسانها و مشترک است، 
علوم تجربی و استقراء نکته قابل توجه آن است که خداوند بهرهبرداری از مواهب طبیعی را که از طریق دستاوردهای فرایندهای آنها می شود.

 عقلی حاصل می شود به عهده خود انسانها قرار داده است .و از منظر اسالمی به عنوان احتمالی و عرضی تا نقض نشوند معتبر باشند.در مورد
ود را طی نماید، تا نقض تفسیر و تأویل نظری نیز می توان همین اعتبار را قائل شد یعنی برداشتها و تأویالت از آثار اگر مراحل عمی و منطقی خ

 نشود می تواند به عنوان برداشتی احتمالی مورد بهره برداری قرار گیرد.

نسبت (   -رهمودار )شمانست. و در انظریات آیت اهلل جوادی آملی در مورد نسبت اسالم با مجموع علوم نسان داده شده (   در نمودار )شماره
 یممی نمائرح د حاکم( مطاز بعد موضوعات، منابع و مبانی )اصول و قواعرا ای انسانی فرایندهدر مکتب اسالم با هر یک از مراحل 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
صول)راهبردهای نظری و عملی( و بر شماست اجتهاد فروع )خلق آثار بر ماست ارائه ا» .امام صادق فرمودند: -12

 (245،  2)بحاراألنوار ج «  مادی و صوری و غیره...(

 
 علم دينی( ايت اله جوادی املی0) عبدل الحسین خسرو پناه (.در باره  31صفحه  –شماره دوم  –فصلنامه اسراء، سال سوم  -13
 صفحهاول مقاله آقای دکتر عبدالحسین خسرو پناه درباره نظريه آيت اهلل جوادی آملی.–وم شماره د–سال سوم –فصلنامه اسراء  -14
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 نسبت اسالم با مرحله دوم از فرایندهای انسانی
ماره( که به ا0حیوانی  عنی نفسی ،از آنجا که انسانها را موجودی آزاد و مختار بین دو فرمانده درونیدر حکمت عملی خود مکتب اسالم 

خودش سیر  راده و عملانی بر مبتمی شناسد و برای او  ،تی متمایل است و نفس عقالنی و روحانی )لوامه( که به خیر و نیکی میل داردزش
 ،های اخالقیا و ارزشنباید هو  ع بایدهامجمویعنی با ارائه احکام پنجگانه ) حالل، مستحب، مباح، مکروه و حرام ( تکاملی قائل است بنا بر این 

 وباید  رسازیها، نظیر معماری و شهصورت کلی و مشترک برای کلیه فرایندهای انسانی و به صورت خاص برای هر یک از تخصص به
ر قرآن مطرح دلی خداوند ی و فعارائه نموده است. این احکام در بعد مثبت آن همان یکصد صفت حسنی است که برای صفات ذات نبایدهائی را

ظریات و اعمال نن صفات در اجد همیویم، مفید، قوی، بدیع و غیره( و انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین باید علیم، حک)شده است نظیر 
رای انجام کار ب ی و لهوی(،ی، لعبلغو یعنی خود باشد و در بعد منفی احکامی نظیر حرام بودن عمل بدون علم، هر نوع کار پوچ و غیر مفید )

دنیا  ز هوای نفس،های همجواری، پیروی او فخر فروشی، ایجاد هرنوع ضرر و زیان به غیر وایجاد مزاحمتشهرت طلبی، اعجاب انگیزی 
واپرستی های هم و یا به اد می نمائیرا اصالت دادن مستقل به کالبد بنا که از آن به عنوان )فورمالیسم( ی سازیپرستی، ظاهرسازی و بت

از  و بسیاری(برداری، اسرافوتبذیر لب و کالهقفروشی، تکاری و کمکم یادی( آنها یاد می نمائیمو نظیر )هنرمندان و معماران که از آن به )خود بن
قه حکومتی( یاد )فقوانین عملی و یا بندی دقیق نشده است. از این احکام با نام های خاص، جمع آوری و طبقهنبایدهایی که هنوز برای تخصص

 ای(.)اجتهاد حرفه ای برایکنیم، به عنوان مقدمهمی
 ی تخیلی بنابر این مکتب اسالم، نسبت به مرحله دوّم از نمودار فوق نیز، بی تفاوت نیست و می تواند رویکرد های عملی و جهت گیری ها

مجموعه ای بی نظیر   و ایده آلهای هنرمندان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.احکام عملی و باید و نباید های اخالقی ارائه شده در مکتب اسالم،
و با ذکر مصادیقی از اعمال، رفتار  15را برای سیر و سلوک عملی و تکاملی همه انسانها، مطرح نموده استو فرا زمانی و فرامکانی  از اصولی ثابت

ه باید و نباید های عملی این مجموع.و آثار معصومین )س( در شرایط بسیار متکثر و متنوع، روشهای عملی و اجتهادی آنها را تشریح نموده است
 را )احکام اولیه ( می نامیم.
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 نسبت اسالم با مرحله سوم از فرایندهای انسانی
نرمندان، در هفرا مکانی  های فرا زمانی وایده ها و ایده آلتجلی نکته بسیار مهم مسئله اتخاذ روشها وشیوه های عملی ومناسب درجهت،

سبی، متکثر، ی شرایطی ن، داراه های مادی و صوری آن است. زیرا عالم طبیعت بر خالف مفاهیم کهکلی و بسیط می باشندعالم طبیعت و جلو
متغیر و اعتباری، یعنی وابسته  به مجموع شرایط زمانی و مکانی می باشند.

همة انسان ها و هنرمندان را قادر می سازد تا 16،گانه آن در مکتب تشیعچندمکتب اسالم با پذیرش و توصیه به اجتهاد و تبیین اصول      
مجموع شرایط زمانی و مکانی و به صورت آیه ای و نسبی در عالم طبیعت تجلی دهند. از این بُعد توجه به ها و مفاهیم ذهنی خود را، با آلایده

، متکثر، متغیر، اعتباری و نسبی زمانی و غایت و سیر تکاملی انسان، برای مجموع شرایط متنوع،می توان گفت مکتب اسالم، با حفظ جهت
مکانی، راه حل ارائه نموده است، حتّی برای شرایط موقتی و اضطراری نیز به صورت محدود و موقتی، کنار گذاشتن احکام ثابت را پیشبینی 

 حداقل الزم تا رفع شرایط اضطرارینموده است. مانند حُکم اضطراری خوردن گوشت مردار، در شرایطی که جان انسان در خطر باشد، به مقدار 
اده نظیر اسکان های موقت بدون در نظر گرفتن استانداردها و سرانه ها در شرایط معمولی یا در شرایط متعارض حق سواره و پیاده، حق را به پی

) در . سایه دادن و نظیر آنهاحق را به هم ،دادن و یا در حق معارض چشم انداز مناسب برای خانه و ایجاد مزاحمت همجواری برای همسایه
 در ده محور به صورت اجمالی توضیح داده شده است. ،این اصول چند گانه ( 6-نمودار شماره 
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 تخصصی،برای اتخاذ راه حل های عملی و اجرایی در خلق آثار اصول دهگانه اجتهاد 

 17ی در مکتب تشیعاصول ده گانه اجتهادهای تخصص – 6 –نمودار شماره   
لهای انسان در ماده جلی ایده آی بر تاجتهاد حرفه ای مبتنی بر مفاهیم ثابت نظری و احکام اولیه عملی برای اتخاذ روشهای مناسب مبتن اصول)

 و صورت هایی که وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی هستند و خلق آثار بدیع و اصیل(

 

                                                           
 .161، ص 20، جلد 1378با بهره برداری از نظريه شهید مطهری، مجموعه آثار، ، -17

 اعدة مالزمه عقل و شرعق -1

ها آن تاوردهایعایت دسهمان احکام شرعی است. و رتا هنگامی که نقض نشوند ر اجتهاد، عقل است و احکام عقلی ابزا
 الزامی است.

زامی هرسازی الشنا براین رعایت مجموع دستاوردهای علوم تجربی نظیر استانداردها در معماری و سرانه ها در ب-
 )علوم عقلی فقط مختص مسلمانان نیست(است.

 قاعدة بقای اصول  -2
 و احکام نظری )حکمتیعنی اصول نظری و عملی بیان شده توسط سنت نبوی برخاسته از فطرت، و بی زمان هستند.

 عملی(در حکمت  پنجگانه حالل و حرام 

)جزئیات مادی قاعده تفریع -3

 و صوری(

جتهاد استنتاج و اعقلی (قابل  ا )تفریعخلق آثار(، در پرتو )اصول ثابت(، بجزئیات در هاو )روشیعنی فروع و جزئیات 
ی هاای ایده آلبرکالبدی و ظاهری های مناسب  یعنی انتخاب ماده و صورت ،ای هستند.)اجتهاد تخصصیتخصصی و حرفه

 با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی. ،هنرمندان

 عده نسبیتقا  -4
و بی هستندغیر و نسمت ، نسبی هستند.)آثار عناصری متکثرو مکان، کامالً هاو آثار(  براساس مقتضیات زمانفروع)روش

 (نباید آنها را مطلق نمود

اعده جامعیت و وسطیت ق  -5

 )عدالت(

مانی و شرایط ز مجموع یا آثار انسان باید همه جوانب و ساحات مختلف انسانی )و،و روش ها و شیوه های عملیفروع 
ا در رمتغیر های آنها  اید جمیعثار بصر آن متکثر، نسبی و تأثیر پذیرند.)در خلق آمکانی( را درنظر بگیرند، زیرا اجزاء و عنا

 (و بر حسب اولویت ها به تعادل رساند نظر گرفت

 

اعده احکام خمسه ق  -6

 تکلیفیه
 

ه و اح،مکروستحب، مبمل، کنند.)حال عملی و اجرایی فروع باید در اجراء، بر اساس احکام خمسه، تعیین اولویت و ضرورت
 د باشد.ا بایانهمه زمهرفتار و آثار آنهاست در  ،راهنمای همه انسانها در افکار ،حرام(، احکام پنجگانه اسالمی

 اعده رعایت اولویت هاق  -7

باشند(.در یمها شکل بگیرند. )در شرایطی که حقوق عناصر مختلف متضاد ها و مصلحتفروع باید با توجه کامل به اولویت
 رار داد.قورد نظر سبی مآنها را به صورت ن ،باید بر حسب اولویت ،صر و اجزاء بسیار ی تأثیر گزارندخلق آثار عنا

 م(. هر نوع ضرر ودر اسال ضرارفروع نباید معارض با قوانین حاکمه و اصولی که حق وتو دارند باشند.)نظیر اصل الضرر و ال
نها را رعایت آباید  ،ستو مهمتر از اصول و سایر حقوق ا حاکم ،شود.)اصول و حقوقی در اسالمحرام تلقی می،زیان به غیر

 نمود.

 های آزاداعده حوزهق  -8
حوزه آزاد برای  از احکام ها را آزاد گذاشته محدود کنند.)احکام مباح(، بخشیفروع نباید حوزه هایی را که خداوند انسان

 انتخاب انسانهاست که باید رعایت نمود.

 ثانویهاعده احکام ق  -9

 )احکام حکومتی(              

ه مایند.)با توجه بت تغییر نتوانند با نظر و اختیار ولی فقیه به طور موقآثار( و حتی اصول اولیه  میجزئیات ها و فروع)روش
می  ،صلحت هامکانی و ممصلحتی(، حاکم شرع )ولی فقیه( مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و به صورت مجموع شرایط ا و 

 ت.االجراس الزم تواند احکام اولیه را برای مدت محدودی نقض و احکام ثانویه و حکومتی را اعالم نماید که

 اعده احکام اضطرایق  -10

اییم، ظر می نمصرفن از حق کوچک تر به صورت موقتی و محدود ،در شرایط اضطراری که حق بزرگتری مورد تهدید است
نوان تحت ع ،درگ شونگامی که جان انسان در صورت نخوردن آن غذا منجر به مه ،نظیر خوردن غذای حرام یا مکروه

 رای و یا رعایت نکردن برخی از استانداردها در شرایط اسکان اضط )اکل میت( در احکام اسالمی.
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فرصت  های عملی درهها و شیوتبیین و تشریح اصول دهگانه فوق و ظرفیت های آن در کمک به معماران و شهرسازان در جهت اتخاذ روش
 :ال می توان گفتطلبد. امّا بطور اجماین مقاله نیست و مقاالت مستقل و متعددی می

اری ( و )سرانه ها در معم اندارد)مالزمه عقل و شرع ( تمام دستاورد های علمی جهان از جمله علوم تجربی و مهندسی نظیر ) است اول اصلدر 
رعاً الزم می آنها را ش رعایت وه تا نقض نگردیده است باید مورد بهره برداری متخصصین قرار گیرد های فضاهای شهری( در شهرسازی و غیر

 داند.

د و فرا زمانی و اشاره دار ومی آن) بقاء اصول ( به خطا ناپذیر بودن و جامع و مانع بودن هستی شناسی اسالمی و راهبردهای مفه دوم اصلدر 
نیازهای مادی و  و عادالنه ن نسبیدر جهت تأمی ا و احکام عملی اسالمی و رعایت ارزش های اخالقی آن رافرا مکانی بودن بایدها و نباید ه

 تأکید و توصیه می نماید. یعنی هم آهنگی عالم تشریع با عالم تکوین. بسترسازی سیر تکاملی انسانها

مکانی که  یط زمانی ووع شراده آل های مفهومی را، در مجم) تفریع ( راه حل اجتهاد پویا و تخصصی برای تجلی ایده ها و ایسوماصل  در
نمایان می  سته و شاخصرت برجمتکثر، متنوع و متغیر هستندارائه می نماید و نقش انسان آگاه، مختار و خالق را در این فرآیند به صو

البدهای مادی و به صورت ک طبیعت قانه در عالمکند.مبتنی بر این اصل هنرمند می تواند با حفظ اصول ثابت، ایده های خود را به صورت خال
 متجلی سازد. صورزی 

  شناسی ) نسبیت( به ما یادآوری می نماید، که آنچه درعالم طبیعت حادث می شود، بر خالف مباحث هستی چهارم اصل 
هستند بنابراین با  ورتی طبیعیه و صی مادآثاری، دارا ،) جهان بینی ها ( و احکام عملی ) ایدئولوژی ها (که دارای اصولی کلی و ثابت هستند

عالم و خالقانه  متنوعبسیارهای ورتو در مواد و ص عالم طبیعتتوجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی می توانند به صورت نسبی و اعتباری در 
 طبیعت تجلی یابند. 

حت تأثیر تاصر آن در اء و عننوع و متکثر بوده و همه اجز) جامعیت و وسطیت ( به ما متذکرمی شود،که عالم طبیعت بسیار متپنجماصل در 
حدّ متعادل و  مع شناخت وورت جایکدیگرند و برای انجام عملی و ایجاد اثری باید، همة عوامل و عناصر مثبت و منفی تأثیر گذار را به ص

 .و ساماندهی نمود. مناسبی را برای پایداری آن پیش بینی نمود
فرمایند: ع( در پاسخ فردی که از اصل حاکم بر خلقت جهان هستی، از ایشان سؤال نمود، از قول پیامبر اکرم)ص( میحضرت امام صادق )     

) قرار دادن هر چیز درجای رتشریح مفهوم عدالت می فرمایند:حضرت علی)ع( دو.18"این جهان بر اساس عدالت برقرار و پایدار شده است"
 .19مناسب و شایسته آن(

می  طبقه بندی نج نوعپسالم باید و نباید های عملی یعنی احکام اسالمی را، که متضمن سیر تکاملی انسانها است در ا اصل ششمدر 
ماع)حکما و عصومین( و اجمسنت  کالم الهی و)نماید.احکام )حالل،مستحب، مباح،مکروه و حرام( که هر کدام در حکمت عملی اسالمی و منابع 

اعمال )  مختلف ( و اصناف )قی( و )احکام عملی( مطرح شده است. این مباحث به صورت موضوعی نیز برای خبرگان( به صورت )مباحث اخال
 فردی و اجتماعی ( انسانها تبیین و تشریح شده است .

ی گیرد و گاهی م سانی قراریعی و انطبآن ) اولویت ( از آنجا که ایجاد هر اثری در طبیعت تحت تأثیر و تأثر مجموعه ای از عناصر هفتماصل در 
 اً در مباحث همجواریم نمود فرضد، حاکاین عناصر دارای حقوقی متضاد و متعارض می باشند در شرایط فوق باید آنچه را که در اولویت قرار دارن

یوه های عملی شروش ها و  کام دررعایت این احدر معماری، رعایت حقوق همسایه ها در اولویت است.یا حقوق پیاده بر سواره در الویت است.
 الزامی است.

 حضرت فاطمه )س( در پاسخ فرزندشان که سؤال می نماید، چرا همیشه اوّل برای همسایگان دعا می فرمایید؟      
ویا در شهر سازی درتعارض حقوق پیاده با سواره، در اسالم به رعایت حال ضعیف و ) پیاده ( در مقابل 20می گویند:) اول همسایه، سپس خانه (

                                                           
ِت السَّماواُت و  ال  بِاْلع  »  آله:و  علیهاهلل پیامبر صلى  -18  (.103، ص 4عوالى الآللى، ج ).مانندا و زمین، با عدالت، پا برجا مىهآسمان«. ْرضُ ْدِل قام 
ترجمهه و  ، سهیدعلینقی،)فیض االسالم .يعنی عدالت، آن است که هر زیزی در جای خودش قرار گیرد«. العدل وضع كل شيء موضعع »حضرت علی )ع(: -19

 (.  1100، ص 30، حکمت 1375االسالم،  البالغه، تهران، انتشارات فیضشرح نهج

 (.244، ص:  5الوسائل ج: اول همسايه، سپس خانه. )مستدرك «.»حضرت فاطمه )س(:  -20

http://www.hadith.net/n62-e6879.html
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ی ) ماشین ( تأکید و توصیه می نمایند.بنابراین در رعایت حقوق های متکثری که بر عمل و آثار انسان مترتب  می شود، باید اولویت ها و قو
 معنوی و تکاملی را اولویت بخشید.جمعی جهت ها  و غایتها و ایده آلهای 

 .21نظیر اصل عدم ظلم و ضرر به دیگران ،حاکمیت دارندنسبت به سایر قوانین اولویت و  ،بنابر این بعضی از قوانین در اسالم

ست، بنابراین در اانسته شده مباح( د)) حوزه های آزاد ( همان گونه که در احکام پنجگانه، برای انسان کارها و خواسته هایی آزاد هشتماصل در 
ر یز، نباید مورد اجباو مکروه ن مستحب ر شود، ضمناً موارداین موارد نباید آزادی انسان ها، به خصوص درحوزة مسائل فردی و خانوادگی خدشه دا

 قرار گیرند.

ضروری،  رایط خاص وشاند در می تودر زمان غیبت ظاهری معصومیعنی ولی فقیه ) احکام ثانویه و حکومتی (، حکومت اسالمی نهماصل  در    
ید. بطور مثال ابالغ نما وی مصلحترده و حکمی را بطور موقت و از را که در آن شرایط خاص به مصلحت جامعه نیست تغییر داای احکام اوّلیه 

شرع )والیت  ا حکم حاکموان بولی می تان  به کاربری دیگری تبدیل نمود.زمینی را که برای مسجد وقف شده و صیغه آن جاری شده، نمی تو
ی آن اجتناب وده و اجرامومی بی بزرگراهی که مصلحت عفقیه(، زمین دیگری را برای مسجد در نظر گرفت و زمین مسجد را مثالً برای اجرا

 ناپذیر است، قرار داد.

ت اعمال آن د و در صورمال نمو) احکام اضطراری (، ممکن است در شرایطی غیر عادی و اضطراری، نتوان احکام اوّلیه را اعیا  اصل دهمدر 
و محدود  ر حد ضروریار و داحکامی موقتی و فقط در شرایط اضطر حق بزرگتری ضایع شود، در این صورت می توان از احکام اضطراری، که

نسان ا. چون جان گ باشدمی باشند بهره برداری نمود. نظیر خوردن گوشت مردار، برای کسی که در صورت نخوردن آن گوشت در خطر مر
م حدود به حکرای مدت مب (گوشت مردار)ممنوع بودن در خوردن یعنیاست، بنابراین برای حفظ آن، حکم اوّلیه  زترین عنصر هستیعزی

داردها و ی از استانوان برختیا در اسکان موقت می  ،اضطراری یعنی )مجوز خوردن گوشت مردار( برای زمان و مقدار محدود داده می شود
 .های قانونی را نادیده گرفت سرانه
ه در کانی خود، چما زمانی وفرا وانند ضمن حفظ اصول ثابت و فرشود، به کمک اصول دهگانه اجتهاد، انسان ها می تچنانچه مالحظه می     

ردید و یأس نخواهند تبن بست و  ه دچاربُعد نظری و چه در بُعد عملی، اعمال و آثار خود را با مجموع شرایط زمانی و مکانی وفق دهند و هیچگا
ند در هر ره می توانو هموا یا احکام عملی نخواهند داشتشد و نیزهرگز به صورت یک امر متعارف نیازی به ساختار شکنی اصول نظری و 

 ها در اعمال و آثار خود باشند.انسان شرایط پیچیده و نامتعیّن، راه را از چاه تشخیص داده و به صورت نسبی پاسخ گوی نیازهای مادی و معنوی
ظری و نا یا در ایده آلیسم رهنرمندان  ن اصولمایند. عدم توجه به ایو )ایده آلیسم را با رئالیسم( و )حقیقت را با واقعیت( در کارهای خود رعایت ن

ها را در آثار خود نابود و به اصطالح )ساختار ها و اصالتکند و یا به دلیل رعایت مقتضیات زمان و خالقیت و نوآوری، ارزشمفهومی غرق می
ه جهت و غایت با توجه ب نری و معماری( راه حل رعایت مقتضیات متکثر زمانی و مکانی را در سبک های ه د.در نمودار)شمارهننمایشکنی( می

نماییم.مشترک و تکاملی انسان ها )هنرمندان و مخاطبین( با مثالی تصویری ارائه می
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ار فی االسالم، یعنی در مضیقه قرار دادن، سخت گرفتن و عرصه را بر دیگران از مجموعه بحث حضرت امام خمینی )ره( پیرامون قاعده الضرر و الضر-21

 تنگ کردن در اسالم ممنوع است. 
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 مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی ( در خلق آثارصفات الهیایده آل های فطری و فرازمانی و مکانی هنرمندان )تجلی 

 
 کاملیتحفظ جهت و غایت های  هنرمندان را با مشترک و فطری  های هنری که می توانند موقعیت های( شیوه ها و سبک 7نمودار ) شماره  

 وحدت به کثرت یا از فهوم سیر ازم) ند. ایجاد نمای و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی  ، آثاری اصیل و در عین حال متنوع و خالقانهآنها
 معنا به صورت یا تجلی ایده در پدیده و بالعکس(

 

 
 

 
 شوند.(ری هستند و نوعی بت سازی تلقی میهای است که ناقد محتوای مشترک الهی تکاملی و فط)خطوط نقطه چین مبین سبک

 
تولد انسان  )ع( و محل ضرت آدمسلمین جهان است و محل پذیرش توبه حبا پیش فرض انسان شناسی اسالمی، در نمودار فوق، خانه کعبه که قبله م

ت فعلی ناسی و صفاعرفت شمکامل حضرت علی )ع( بوده است، به مفهوم مقام قرب الهی، یعنی کسب یکصد صفت حُسن الهی ) صفات ذاتی در نظر و 
نی که هستند، مانی و مکازنقطه  باشد و همة مسلمانان جهان، در هر روش های عملی و اتخاذ سبک هنری (توسط هنرمند و تجلی آنها در اثر هنری می

ید همان معرفت ها و ر زمین، بااوند دباید به سمت آن مقام و صفات تقرب جویند و در نمازهای خود به سوی آن سجده نمایند. یعنی به عنوان جانشین خد
 وند عمل نمایند.مفاهیم را کسب نموده و در شیوه عملی خود، نظیر صفات فعلی خدا

ت حسن جامع ترین و مانع ترین توصیفی که از گرایشهای ذاتی انسان به سوی زیبائی مطلق و معبود یکتا شده است، در قرآن مجید با ارائه یکصد صف
به  و ترکیبات آنها علی خداونداسماء صفاتی و ف،احادیث ،در برخی برداشت های دیگر از قرآن22یعنی ) عددکامل ( از صفات ذاتی و صفات فعلی خداوند است.

در هیچ مکتب زیبائی شناسی، اعم از فلسفی یا دینی، خداوند متعال یعنی) مفهوم زیبائی مطلق (  با این تعداد از صفات  مطرح شده است.ی تعداد بیشتر 
ضمن آنکه بر خالف فرهنگ تبیین نشده است.) صفات ذاتی ( و راه کارهای عملی ) صفات فعلی ( است، معرفی و مفهومی که مبنای مجموع راهبردها 

                                                           
 در برخی برداشتهای دیگر از قرآن و احادیث، اسماء و صفات، ذاتی و فعلی خداوند به تعداد بیشتری مطرح شده است .  -22
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بنابر این مقام قبله، یعنی نهایت ایده آلها و آرمانهای خود آگاه و ناخود   های غربی و شرقی در افراد و عناصر کالبدی و نمادهای مادی محدود نشده است.
ن جانشین خداوند در زمین، آنچنان که احسن الخالقین در هنر و معماری آگاه، همه انسانها برای ادراک همه زیبائیها و خلق عالیترین آثار شایسته به عنوا

پس هنرمندان و معماران ابتدا باید خود را جچه از بعد علمی و معرفتی )حکمت نظری ( و چه از بعد نیات و انگیزه های درونی آفرینش،خلق نموده است.
برسانندیعنی خود آگاهی نظری و عملی را در خود بیابند تا شایستگی خلق اثر را داشته )حکمت عملی (به باالترین درجات قرب الی الهی و انسان کامل 

از آنجا که کالبد آن وابسته به  ،این مصادیق نظیر طراحی یک خانه ،بعد خلق مصادیقی را به آنها پیشنهاد می نمایند و یا انتخاب می نمایندباشند.در مرحله 
بنا بر  ،باشد و در عالم طبیعت باید ایجاد شود.و شرایط زمانی و مکانی برای عناصر این عالم مشابه و تکراری نیستمجموع شرایط زمانی و مکانی خود می 

 این کالبد مصادیق خلق شده می تواند بسیار متنوع و متکثر و خالقانه باشد.
حتوای ک اصول و مر این سبدو شاخص می نماید . نکته مهم جهت و غایت این خالقیت است که سبک هنری اسالمی را از سبک های دیگر متمایز 

اصل فراخی  ،انهورد مکان خت.در متنوع پذیر اس ،فقط کالبد آنها )ماده و صورت های مصادیق( مبتنی بر شرایط محیطی ،مشابه و مشترک است ،مصادیق
شرایط محیطی آن خانه  ه به مجموعوابست مش الزم را ایجاد کندامام کالبدی که می تواند آرا ،همه خانه ما باید محل آرامش باشد،)خانه محل آرامش است(

ر شکنان یا کثرت گرایان و نسبی ساختا0نظیر  ،می تواند متنوع و متکثر باشد.در صورتی که سبک هایی که فاقد اصول ثابت مفهومی یا روشنی هستند
اشند و تکثر و تنوع هنر( می ب ()فلسفه و فاقد اصول ثابت درفطری و نوعی ( فاقد مفاهیم )زیبایی شناسی  ،گرایان( در حوزه زیبایی شناسی و فلسفه هنر

ز )معنا به اک سبک سیر نوان یمصادیق آنها فاقد محتوای انسانی و تکاملی است.مهم ترین وجه مشترک حکمت اسالمی در فلسفه هنر و معماری به ع
 باطن در ظاهر و ایده در پدیده ( است. ،وحدت در کثرت ،صورت
تنها یک خط به  میکند ولی هت عبورجمیلیاردها خط و  ای که مصادیق در آنها خلق می شوند نانچه در نمودار فوق هم مالحظه می شود، از هر نقطهچ

نی هنرمند و ی و مکاشرایط زمان های هنری از بُعد مادی و کالبُدی وابسته به مجموع واقعیت ها وبنابراین سبکها و شیوه، صورت مستقیم به قبله میرسد
 . جلی نمایندتنها است، ة انسامخاطبین او هستند و از بُعد معنوی و محتوائی باید دارای جهت و غایت مشترکی، که همان نیاز فطری و باطنی هم

و سیر و سلوکی اشاره یعنی همه از اوئیم و بسوی او باز می گردیم، به همین مفهوم توحیدی، عملی 23()  شعار بنیادی اسالم
خود وسائل سفر  می نماید.شرایط متکثر زمانی ومکانی نظیر،امکانات اقتصادی و امکانات اجرائی وغیره، نظیر مسافری است، که با توجه به شرایط و امکانات

انند با حفظ ایده آلها و ارزشهای ثابت نظری و و مسیر آنرا برای رسیدن به هدف واحد انتخاب می نماید.بنابراین می توان گفت هنرمندان و معماران می تو
سبکهای متنوعی داشته باشند، امّا نه هر راهی و هر سبکی، و اجتهادی روش های اجرایی ها و حل عملی، با توجه به مجموع شرایط خود و مخاطبین، راه 

مل ( می رساند.به نظر می رسد، آنجا که قرآن مجید به راه راست زیرا فقط یک جهت و یک رویکرد کلی، آنها را به مقصد قبله یعنی ) زیبائی جامع و کا
 نماید، منظور به مبدأهای متکثر و)سُبُل( اشاره می ها یعنیراهآنجا که به ومی باشدآن (مقصد) بُعدهمین یک جهت از نماید،اشاره می )صراط مستقیم(یعنی 

 رساند.به راه حل های تخصصی و مصداقی میهنرمند را  ،ول دهگانه اجتهادیکه از طریق اص ها است.مکانی متفاوت انسان شرایط زمانی و
 عنی )جهت قبله و زمانانی آنها ینی و زمبرای مثال می توان به نحوه نماز خواندن مسلمانان در سراسر جهان اشاره نمود یعنی مبدأ و واقعیت های مکا

نیز  رد سبک ها و روش های هنریت.در موخوانند و هدف و غایت نهایی آنها یکی اسواحد نماز میهمه آنها بسوی قبله ولی  است  نماز(آنها متکثر و متنوع
 که سفر نمود. اما جهتی توان به مممینی( زدریایی و یا  ،متکثر از طریق راه های مختلف نظیر )هوایی ،توان به سفر حج اشاره نمود یعنی از نقاط متنوعمی

متغیر و تربیت ،تنوعم ،متکثر،نیو مکا شد.در مجموع می توان گفت )سلیقه( افراد و )مدهای روز( تحت تأثیر شرایط زمانیو غایت این مسرها باید یکی با
یعنی زیبایی نسبی .کامل بخشندترتقاء و ا)ذاتی و فعلی( خداوند  اما هنرمندان و معماران باید سلیقه های فردی و مدهای روز را به سمت صفات ،استپذیر 

بسترسازی و هدایت نمایند. ،ی را به روی زیبایی شناسی فطری و وجودی که پایدار و انسانی استو اعتبار
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (156 )سوره: بقره؛ آيه:« گرديم.ما از آنِ خدا هستیم، و به سوى او باز مى»    -23
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 )اثر هنری خلق شده(نسبت اسالم با مرحله چهارم از فرایندهای انسانی    

تبیین و ارزیابی  ،رطرح و معاصه های مدیدگا خلق شده مطرح می باشد که به صورت تطبیقی دیدگاه اسالمی را با سایردر این مرحله چند رابطه با اثر 
ل مطرح به اجما 8مودار شماره ند که در نا هنرمبرابطه مخاطبین با اثر هنری و رابطه مخاطبین  ،می نماییم.روابط مزبور عبارتند از رابطه هنرمند با اثر هنری

 شده است.
می ز منظر اسالاه به صورت تطبیقی ر هنری خلق شده قابل تفکیک و تبیین است کمالحظه می شود سه رابطه مهم در اث 8نچنانچه در نمودار شماره آ

 مورد ارزیابی قرار می دهیم.
تجلی معنا در ردری با رویکسبک هن وهنرمندان و معماران می توانند ایده آلهای خود را که منبعث از مراحل یک و دو می باشد، از طریق یک شیوه 

نی بر مجموع شرایط لبدی ف مبتی و کاسیر از وحدت مفهومی ایده ها و ایده آل ها به خلق کثیری از اجزاء و عناصر ماد ماده و صورت های کالبدی یعنی
ایسته و بدیعی را ش،قی مطلوبمصادی استنتاج و اجتهاد نمودن و ،زمانی و مکانی و راه حل هایی که از طریق اصول دهگانه در اجتهاد تخصصی مطرح شده

منفی ایده ها و ایده  وای مثبت ولی محتمسأله اص ،این رابطه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه تحقق می یابد ،خلق نمایند.از منظر اسالمیدر عالم طبیعت 
ت، با صور پدیده، یا معناطه ایده باع رابدر موضو آل های هنرمندان است که در نهایت اثری )ممودح و شایسته( و یا )مذموم و ناشایسته( را خلق می نماید.

. الصه می نمائیمر سهرویکردخدآنرا ی اجمالی و تطبیقی در مقایسه با دیدگاه اسالمدیدگاه های بسیار متفاوت ومتضادی وجود دارد،که در یک جمع بندی 
 (8)نمودارشماره

 ت( :ه معنا با صوربطایده های مفهومی هنرمندان با پدیده های کالبدی آنها )را ،بررسی تطبیقی در رابطه  -8نمودار شماره

 سبکهای متأثر محتوای رویکرد رویکردها

 رویکرد تجسد -1
 معنا در صورت 

در  ایده )تجسد   
 )پدیده

د تواننمی محتوا و ایده های هنرمندان فقط در یک نماد و یک نوع کالبد
 تجسد و تعیین داشته باشند.

نمادهای  ها و ولگبنابراین برای حفظ مفاهیم و ارزشهای ثابت و پایدار باید ا
 سنتی و تاریخی را تقلید و تکرار نمود.

 توصیفی  –سنت گرایان تاریخی 
 ( آثار تاریخی رویکرد باستانشناسانه و تقلید از)

 رویکرد خنثی -2
 بودن اثر هنری

عدم رابطه بین )   
 ( ایده و پدیده

و  اثر ،ها ندارندهای هنرمندان، هیچ رابطه ای با آثار هنری آنمفاهیم و ایده
 انی خو ندان فقط ذهنیات شخصی خود را بازمتن هنری خنثی است و هنرم

 نمایند..ین هم ذهنیات خود را بازخوانی مینموده اند  و مخاطب
آن  بودن هومبنابر این با توجه به خنثی بودن اثر هنری، و بی معنا و مف

 مین نهیچگونه رابطه و تعامل فکری و فرهنگی بین هنرمند و مخاطبی
 تواند برقرار شود.

ساختار دیدگاه مرگ مؤلف و هنرمونتیک معاصر )
ها و آثار روش،از مفاهیم شکنان نظری، روشی و کالبدی

ا ی)معتقدین به تفسیر و تأویل مخاطب محور، موجود 
 ثر،پذیرش قرائت های مختلف از اگفتمانی و مشارکتی

 (بدون هر نوع داوری

 رویکرد تجلی -3
 معنا در صورت

فهوم تجلی ایده م) 
 (در پدیده

ی نسب  گاه وآخودآگاه و ناخود  هنرمندان، به صورت ها و ایده آل هایایده
 میتوانند در بی نهایت کالبد های جدیدو متنوع تجلی نمایند.

ی حقیق وبت بنابراین هنرمندان و معماران می توانند با  حفظ مفاهیم ثا
تنی بر ه، مبدانا اجتهادی هنرمننظری و احکام فرازمانی و فرامکانی عملی، ب

یسته شا ومجموع شرایط زمانی و مکانی میلیاردها کالبد متنوع، مناسب 
 خلق نمایند.

جد وا بدین لحاظ رابطه بین هنرمندان و مخاطبین از طریق اثر هنری
توای ی محمی تواند باشد. مسأله اصلمؤثرترین تأثیرات فکری و فرهنگی 

 یده آل ها است.)مثبت و منفی( ایده ها و ا

( و نظری و عملی0اصول گرا در ابعاد ،دیدگاه اسالمی
لی جتمعتقدین به  اجتهاد گرا )در راه حل های مصداقی(

ه بن نسبی مفاهیم در مواد و صورت های متنوع. معتقدی
ر داجتهاد مبتنی بر تجلی اصول ثابت)نظری و عملی( 
از  ع،آثار مبتنی بر مجموع شرایط محیطی  متکثرو متنو

 طریق اصول ده گانه اجتهاد.
 (متن محور )معتقدین به تفسیر و تأویل

  و هالی با صورتآفرینش انسان با فطرت ثابت و)
 کالبدهای متکثر(
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 ندارند آن رهن وفلسفه اسالمی فرهنگ با نسبتی(  خنثیبودناثر)  و(  تجسدگرائی) رویکردهای مینمائید، مالحظه –8  چنانچه در نمودار شماره
شود. برای مثال چنانچه در ادبیات یمری و از بُعد عملی و تجربه موفق تاریخی در تمدن اصیل دوران اسالمی، هر دو رویکرد نفی نظ بُعد از و

قیت الخ از سرشار هاآن آثار ،اسالمی ارزشهای و اعتقادی–عرفانی ما مالحظه می شود، شاعران و عارفان برجسته، ضمن حفظ مبانی فرهنگی 
دانند، با بیانی بدیع و س( میعصومین )ماز آیات و روایات آنچنانکه مضمون بسیاری از آثار نظم و نثر را ترجمه ای  و بدایع مضمونی است. سبکی

ری از کارشناسان به نظر بسیا ها و غایت های انسانی و فرهنگی،جهتخالقانه، آثاراصیل معماری در دوران اسالمی نیز، ضمن حفظ اصول و 
المی که ان تمدن اسه ها در دورمانند طراحی مساجد و خان.بی بدیل و کم نظیر استدر کالبدها و خالقیت  سبکیتنوع سبک ها از بعد جهان 

 ستند.هوع و بدیع متن ،داز بعد کالبدیف اکثر قریب به اتفاق آنها مبتنی بر مجموع شرایط محیطی خو ،ضمن حفظ اصول نظری و عملی

 ه مخاطبین با اثر خلق شدهبررسی تطبیقی در رابط
ان تأويل يکس فسیر وو تبنا بر اين معتقد به يک برداشت مشترك  ،کسانی که اثر هنری را تجسد معنا در کالبد می داشتند -1

نری عدی آثار هبزند  وعمیق ،از اثر هنری می باشند و تفسیر و تأويل های متفاوت را بر نمی تابند و از برداشت های بديع

م می شدند.غافل و محرو

شتن هويت بسته دامبتنی بر کثرت گرايی و نسبی گرايی در انسان شناسی و وا،اثر هنری را خنثی می دانستندکسانی که  -2

حور( می متن م)به جای  ين تفسیر و تأويل )مخاطب محور( راانسان به مجموع شرايط محیطی )زمانی و مکانی(بنا بر ا

وع شند و هر نشته بانوع برداشت خود بنیاد و خودخواهانه را از آثار هنری دا پايرند و به مخاطبین اجازه می دهند هر

داوری نسبت به لرزيابی آثار هنری را مردود می دانند.

از ديدگاه اسالمی که که اعتقاد به تجلی معنا در صورت وجود دارد: -3

اول : تفسیر و تأويل آثار هنری متن محور است. -

رايط جموع شمفعل و اعتباری هنرمندان و مخاطبان هر يک وابسته به دوم: از آنجا که به صورت بال -

ز اثر اآنها  بنا بر اين برداشت های ،در يک درجه معرفتی و تکاملی نیستند ،محیطی خود می باشند

ه و بالقو هنری متفاوت بوده و در يک سطح نیست، اما از آنجا که هنرمندان و مخاطبان به صورت

های آنها از صفات حسن الهی ها و ايده آلهی می باشند و ايدههمه واجد روح اليک نوع بوده و  ،ذاتی

ا و هز ايده ابنا بر اين به صورت بالقوه درك متقابلی  ،سر زشمه گرفته و به روی آن گرايش دارد

ه ه مربوطاستعداد شخصی در رشت تجربی و،عملی انگیزه های يکديگر داشته و به نسبت رشد نظری،

 از طريق آثار هنری با يکديگر تعامالت ادراکی داشته باشند. توانندمی
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 فرایندهای انسانیتناظر فرایندهای الهی در چهار مرحله از عالم وجود با  
 

حکمای نکته اساسی در طرح رابطه معنا با صورت، به مسئله روابط عوالم وجود با یکدیگر مربوط می شود چنانکه می دانیم، از منظر 
 (    9) نمودار شماره  24.به چهار مرتبه خالصه می شود اجماالً اسالمی، این عوالم

  
 
 

 مراتب وجود، ویژگیها و روابط آنها -9مودار شماره ن
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که ثابت و غیر   ،بوده ذاتی خداوند مقام توحید

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

او قابل مشاهده است. هتوصیف نیست ولی وجه  

 

هیچ  ، که ازمجردات ذهنی و مفهومی استعالم 

 عنصر مادی و صوری  سر چشمه نگرفته 

عالم اسماء )صفاتی و فعلی ( خداوند و )پیام آور 

.درونی (انسان است   

 عالم ذات الهی 

(الوجودواجب)   

 عالم معقول

 )نفس عقالنی انسان(

انواع مراتب وجود و 

 نفوس انسان

و) ویژگی ها و روابط 

 آنها(

از روح الهی  عالمی است )مکتفی(،یعنی  مبدأ آن 

گردد. استعدادهای است و به سوی او نیز باز می

بالقوه و  تکاملی آن از درون خود انسان،  مبتنی 

بر آگاهی های حقیقی و اختیار نّیات و اعمال خیر 

است و غیر قابل تبدیل محقق میشود فطرتی الهی 

 مقصد تکاملی آن  تا اعلی علیین و .و تحویل

فس روحانی انسان ن0ه الهی است.همشاهده وج

 دارای ماده و صورت های ملکوتی است،

تحوالت آن اختیاری و دارای جهت گیری مثبت و 

 منفی است(

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

تغییر و تحوالت خود، کاماًل وابسته به یکدیگر می 

باشند و این وابستگی و تحول و تغییرامری جبری 

 است.

یوانی انسان دارای ماده و )نفوس گیاهی و ح

 صورت های ملکی است و

 تحوالت آن از خاک است تا حیوان (

 عالم ملکوت 

 ) نفس روحانی انسان(

 عالم مُلک

) نفوس گیاهی و 

 حیوانی انسان(
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ها است و با آنها خداوند درون پدیده» فرمایند مائیم، که حضرت میندر مورد روابط عوالم وجود، از فرازی درخطبه اوّل نهج البالغه بهره برداری می
( با عالم عقل انسانتوان متشابه رابطه عالم معقول )مجردات و مفهومی یا می.همین رابطه را 25«  یکی نیست و بیرون آنها است و از آنها جدا نیست

دانست، یعنی مفاهیم وایده های هنرمندان و یا )نفوس گیاهی و حیوانی انسان(لکی( ملکوت )نفس روحانی انسان( و عالم مُلک )عالم ماده و صورتهای مُ
ارند و در عالم پائین معماران در پدیده های هنری و معماری آنها وجود دارد، امّا با آنها یکی نیست، زیرا عوالم باالتر، از هستی غنی تر و بسیط تری برخورد

د. بدون اعتقاد بهرابطه فوق، مفهوم یگانگی هستی یا )توحید اسالمی ( نیز، نرت آیه ای و نمادین )تجلی( پیدا می نمایتر ) تجسد( پیدا نمی کنند ولی به صو
مفهوم )سیر قابل تصوّر و تصدیق نیست. و مفهوم )کثرت در وحدت ( و )وحدت در کثرت ( از این رابطه نتیجه می شود و مفهوم )سیر از صورت به معنا( و 

ه شد از این رابطه سرچشمه وحدت( و بالعکس در فلسفه هنر اسالمی، که در ساختار و مراحل خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی به آن اشاراز کثرت به 
د، چون می شو وند در مراتب وجودنازلاین مفهوم تعبیر می نمائیم که خدا حکمای اسالمی با . تفاوت در فرایندهای الهی با فرایندهای انسانی را می گیر

نماییم، به معنای آنکه، هنرمند ایده خود را در مواد و برداری میغیر از او نیستی مطلق است، اما در مورد فرایند های انسانی فقط از مفهوم )تجلی( بهره
 تجلی می بخشد.باز آفرینی نموده و در آنها و تغییر د با تصرف صورت های موجو

ربی، از دوران نوگرائی) مدرنیسم و پوزیتیویسم ( با هستی شناسی تک ساحتی آن و محدود نمودن عوالم وجود انحرافات عظیم درفرهنگ و فلسفه هنرغ
های فرانوگرائی ) پست مدرنیسم ( نیز همان به عالم مُلک و با انسان شناسی ناقص و محدود نمودن تعریف انسان به نفس حیوانی، آغاز گردید.جریان

عرفت شناسی و انسان شناسی پیگیری نمود و طرح مباحث روان شناسی آن نیز، عمالً به شناخت غرائز نفس حیوانی انسان محدودیت های بنیانی را در م
و  منجر شد و از فطرت الهی و روح ملکوتی انسان، که حقیقت وجودی و عنصر تعالی جوی اوست، غافل ماند. جریان های ساختار شکن ) نظری، عملی

ایج اجتناب ناپذیر همان دیدگاه های انحرافی یعنی غفلت از مراتب و عوالم وجود وغفلت از نفوس چهارگانه انسان و روابط آنها است کالبدی ( معاصر نیز، نت
در حدیثی منقول از حضرت علی)ع( در پاسخ جناب کمیل، به زیبائی و کامل تشریح قوای پنج گانه و خواص دو گانه آنها ،و سرچشمه های آنهااین نفوس 

  26.است شده
 
 
 
 
 

                                                           
 (.78،  ص 1البالغة: خطبه . )نهج  -25
 .825،824، ص:2و1ده آملی، جلدحسن زا« هزار و يک نکته»کتاب  -26
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 )ع(:علی  نفوس چهارگانه انسان از منظر حضرت 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ست چند بعدیانی نیست، بلکه موجودی اموججودی یک بعدی و صرفاً حیو،انسان از منظر اسالمیمالحفرمائید،  -11چنانچه در نمودار شماره 
ارای صیرورت و تحول الهی( و د و قدر واص( متنوع و استعدادهای )بالقوه و بالفعل( و اراده ای آزاد بین دو جبر )قضاقوا و خ،با )سرچشمه ها

قیق و عمیق به دع به صورت نگ تشیوجودی مبتنی بر خود آگاهی های معرفتی و اعمال و آثار مثبت .و منفی که در منابع معتبر اسالمی و فره
 آنها اشاره شده است. 

است و تشریح آن نیاز به بحث کافی دارد، در این مقاله به طرح آن بسنده نموده وعالقمندان را به دارای بنیان کاملی  فوق جدولآنجا که  از
 27.منابع مربوطه ارجاع می دهیم

 

 نسبت اسالم با مرحله پنجم از فرایندهای انسانی

 
برخود هنرمند و مخاطبین آثار. در فرهنگ اسالمی در رابطه باآنچه اتفاق افتاده، در مرحلةپنجم از ساختار خلق آثار هنری، تأثیرآثار است 

تجربه شده و آثار گذشته است، مفهوم عمیق ) عبرت ( را مطرح می نماید.یعنی پند گرفتن از تجربیات گذشته، به نحوی که از نکات مثبت آن 

                                                           
 44ص هندسی در معماری، عبدالحمید نقره کار. -کتاب تعامل ادراکی انسان با ايده های فضايی -27
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مؤمن دو بار از » داً دوچار آن نشویم. بهمین مضمو ن حدیثی اشاره می نماید که بهره مند گردیم و ازنکات منفی آن مانند پل عبور کنیم و مجد
 .28«یک سوراخ گزیده نمی شود

بنابراین هنرمندان ومعماران باید نسبت به نتایج آثار خود بر روی مخاطبان و محیط زیست حساس بوده و احساس مسئولیت نمایند. 
اعالم می نمایند، کامالً ازاین حقیقت غافلند، که افکارو در آثار هنری خنثی( و ) مرگ مؤلف( را  را یجریانهائی که به اصطالح ) متن اثر هنر

در  29شخصیت وسرنوشت آنها را رقم می زند ،به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه در آثار آنها تأخیر می گذارد و در نهایت رفتار و آثار انسانها
عبرت گرفته شود، راه تکاملی و سیر متعالی انسان گشوده می گردد و این شیوه تنهاراه سیر وسلوک آنها تجربیات عملی و آثار صورتیکه از 
چه از بُعد علوم تجربی و چه از بُعد روحی و معنوی است. نکته مهم و قابل توجه، تفکیک تأثیر آثاربرروی مخاطبین از بُعد مادی  را تکاملی انسان

 ، ابعاد مادی آثار، جبراً بر محیط و بر مخاطبین تأثیر گذار هستند.نسبت به بُعد معنوی آنها است. زیرا
 بعنوان مثال، ساختمانی که استانداردهای الزم عملکردی و مهندسی را رعایت نکرده باشد، قطعاً و جبراً برای

زمینه و بستر الزم را ایجاد نمایند، زیرا تکامل  بهره وران ایجاد مشکل می نماید.امّا دربُعد معنوی و روحی، هنرمندان و معماران، تنها می توانند، 
الزم معنوی و روحی در حوزه )آزادی ( انسانها است و امری ) آگاهانه و اختیاری ( است. مخاطبین در مقابل هر اثر هنری، اگر آگاهی و انگیزه 

قرآن،انسانهای غافل را همچون حیوانات،بلکه پست  رانداشته باشند، بهره برداری معنوی و تکاملی نخواهند داشت. به همین دلیل خداوند در
از  زیرا همچون حیوانات در ساحت ) حس و غریزه( سیر می نمایند و به نفس عقالنی و روحانی خود کفر ورزیده،،30ترازحیوانات معرفی می نماید

 آن غافلند.
است در آب ومنافق در مسجد مانند پرنده ای  است در  مؤمن در مسجد مانند ماهی» در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( نیز نقل شده است که 

مالحظه می شود، در یک مکان ثابت، بسته به نوع مخاطب، دو نوع  رویداد و دو نوع قرائت از محیط، ایجاد می شود. مؤمن یعنی کسی 31.قفس
بر انگیز است، مناسب ترین فضا برای حضور که، در ساحت عقالنیت و عبادت سیر می کند، مسجد را که فضائی درونگرا، سکون آفرین و تفکر 

 غریزی–قلب و خودآگاهی روحی خود تشخیص می دهد یعنی )ماهی درون آب است (، اما منافق، یعنی کسیکه در ساحت نفس حیوانی ) حسی 
رداریهای غریزی ندارد، بنابراین عنوی مسجد، زمینه ای برای سیر در آفاق و بهره بسیرمیکندولیدرظاهربرایعبادتبهمسجدمیآید،ازآنجاکهدرفضایم( 

 مانند )پرنده ای است که در قفسی گرفتار شده است( و تالش می کند هر چه زودتر از مسجد خارج شود.

یعنی حیثیت و شخصیت و شأن مکانها و فضاها، وابسته به 32«. شرف المکان بالمکین» در حدیث دیگری، معصومین )س( می فرمایند
سان هائی است، که در آن حضور می یابند.بنابراین مکانها و فضاهای معماری نقش وسیله و زمینه مثبت یا منفی را حیثیت و شخصیت و شأن ان

 برای مخاطبین فراهم می کنند وبهره برداری معنوی و تکاملی انسانها، در حوزه آگاهی و آزادی آنها قابل وصول است. نکته دیگری که دراین
دیدگاه اسالمی در مورد )تفسیر متن محور( است وتفسیر به رأی )تفسیر مخاطب محور( را بشدت تقبیح می مرحله بسیار حائز اهمیت است،

از  کند.در مجموع از منظر اسالمی، تعامالت فرهنگی، از طریق آثارهنری، می تواند عمیق ترین تأثیرات مثبت یا منفی را بر مخاطبین بگذارد و
ها را مبتنی بر (دو بعد )انواع( بودن انسان8–) نمودار شماره درباشند. أثیرات، آثار خود بر مخاطبین میاین جهت هنرمندان و معماران مسئول ت

 است.  شدهها را مبتنی برروح الهی آنها، در رابطه هنرمندان با آثار هنری و مخاطبین مطرح مجموع شرایط محیطی و بعد یک )نوع( بودن انسان

                                                           
  (345، ص: 19)بحاراألنوار: ج  .پیامبر اکرم)ص(:  -28
 سازد.ها شخصیت تو و شخصیت تو سرنوشت ترا میهای تو، عادت: افکارت، گفتار تو را، گفتارت رفتار تو را، رفتارت عادتاز معصومین سالم اهلل علیهم است که فرمودند-29
[ دلههايى دارنهد کهه بها آن ا کههايم. ]زهرو در حقیقت، بسیارى از جنّیان و آدمیان را براى دوزخ آفريده  -30

ترنهد. ه گمهراههارپايهان بلکهزشنوند. آنان هماننهد بینند، و گوشهايى دارند که با آنها نمىکنند، و زشمانى دارند که با آنها نمى]حقايق را[ دريافت نمى

 (179آيه:  االعراف، )سوره: .ماندگانند]آرى،[ آنها همان غافل

مومن در مسجد مانند ماهی در آب است و به محیط خود احساس نیهاز »

( پیهامراکرم )ص اگرزه مشهور است کهه ايهن جملهه از«. می کند و منافق در مسجد مثل پرنده در قفس است و از محیط خود در تنگنا و گريزان است

ر)ص( و اههل جام شده سندی برای آن يافته نشده، تنها در دو کتاب از اهل سهنت ايهن جملهه بهدون انتسهاب بهه پیهامباست ولی طبق جستجوهای ان

و کتهاب شهرح سهنن  295، ص 2، تهألی  عجلهونی، ج"شه  الخفهاءک"رسد سخنی از يکی از بزرگان بوده است. )کتاب بیت)ع( نقل شده و به نظر می

 (58، ص7، ج"ترمای به نام تحفه االحوذی
 ست نیافتیم.عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار به اين حديث اشاره کرده اند. اما در جستجوها سندی که اشاره داشته باشد حديث از کدام ائمه معصوم ا -32
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 اثر هنری و مخاطبین از دیدگاه اسالم ،رابطه هنرمند
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مخاطبین گانه هنرمند، آثار هنری و تبین روابط سه - 12نمودار شماره  

 هنرمند و مخاطب( و الهی هم زبانی معنایی) رابطه فطری
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 جه گیرییجمع بندی و نت
 

 تعریف جامع و مانع معماری از منظر اسالمی

 م.نسبتاً جامع و مانع را در مورد رشته معماری به شرح ذیل پیشنهاد می نمائی یعنی توجه به مقدمات فوق، با 

ازهای تناسب با نیو مصنوعی م زیست انسانها است، با عناصر طبیعی و محیط فضاو مصلحانه عادالنه  ،حکیمانه بازآفرینی » ماری:رشته معتعریف 
 «.مادی آنها وبسترسازی نیازهای روحی و تکاملی آنها

 
 نمودار شماره         از پاور پوینت 

از این محقق و انشیهایتحقیقمناسببرایمباحثمیاندشایرانیورو–ماری و شهر سازی اسالمی تشریح و تبیین تعریف فوق و راهبردها و راهکارهای تحقق مع
 همکاران را می توانید از منابع ذیل تحقیق نمایند.

 دفتر معماری و طراحی ،معاونت شهرسازی و معماری ،شهرسازی وزارت مسکن و-1387سال -در آمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی -1
شهری.

کتاب  فکر نو،یابان انقالب اسالمیخ-1394سال  –داشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری بر -2
ؤسسه انتشارات امیر کبیرم-1393ال س-هندسی در معماری–تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی  -3
انشگاه پیام نورانتشارات د-1389سال –مبانی نظری معماری  -4
کتاب  فکر نو،ابان انقالب اسالمیخی-1396سال –ازی تحقق پذیری هویت در معماری و شهرس -5
 هی قزوینجهاد دانشگا -1396سال -مجموعه مقاالت )شامل ده مقاله( از حکمت اسالمی در فرایندهای هنری و معماری -6

م با فرایندهای اسال نسبت قیق تراما در جهت تبیین و تشریح د ،نتایج این رساله در هر مورد با یک جدول جمع بندی و نتیجه گیری شده است
 ن قرار داده است.رسی و تبییورد برمابتدا نمودارهایی را ارئه می نمائیم که نسبت اسالم را با فرایندهای انسانی از ابعاد بسیار ممتنوع  انسانی

 
 

 نمودار مائیم.نه می ا ارئماری رتعریفی جامع و مانع از رشته معماری را مطرح نموده و آنگاه جداول ارزیابی کمی و کیفی آثار مع
( به شرح ذیل ارائه می شود.   13  شماره)
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ری برای ارزیابی و باید راهکارجسته(راه حل ها و مصادیق ب ،راهکارها ،راهبردها ،از آنجاکه یک رویکرد جامع و مانع عالوه بر)سیاست ها
ر و کیفی( و )کمی( یا )مادی( و )معنوی( آثا)(را به عنوان ارزیابی   15و  14  شماره ) هایین نموداردر ا ،نقد آثار و مصادیق نیز ارائه نماید

 می نماید.  معماری و شهرسازی( به شرح ذیل ارائه ،فرایندهای انسانی )هنری
 
 
 
 
 
 
 

فريضه واجبهآيه محکمه

جهان بيني

حقيقت

قدر معلومهپديده صالحهسنت قائمه

اخال  عمليايدئولو ي
(سلوک)

افکار، رفتار، 
آثارانسان 

جزاء و پاداش
انسان 

شريعت بهشت و جهنم عمل صال طريقت

انواع علم         
منظر پيامبر از 

( ص)اکرم 

اصطالحات  
سياسي -فرهنگي

  اصطالحات
مذهبي -فرهنگي

العملالعلم  امام  
اال اعمال 
بالنيات 

ع ل ي ن ا   ل ق اء   
ال أ ص ول    ل ي ک م  و  
ع ل ي ک م  الت ف ريع 

و ال ع م ل  الص ال    
ي ر ف ع ه 

(10:فاطر، آيه:سوره)

ک ل  ن ف س  ب م ا ک س ب ت  
ر ه ين   

المدثر، : سوره)
 (38:آيه

منابع
(احاديث و آيات)

 ث ال ث    آي    م ح ک م      و  ف ر يض    ع اد ل      و  س ن    ق ائ م    و  م ا خ ال ه ن  ف ه و  ف ض ل     ن م ا ا ل ع ل م   ا لن ب ي  ص  ق ال  -1
( 1:روايه  37: صفحه 1اصول کاف  جلد ) .آيه محکم، فريضه عادله، سنت پابرجا، و غير از اين فضل است: همانا علم سه چيز است: فرمود( ص)پي مبر 

1

(:انسانيفرايندهاي )انکشافي از نسبت اسالم با ساختار و مراحل در نظريه  -نمودار شماره    

حقيقت مداري

استعداد فرديآموزش و تجربهتربيت

عبرت آموزياستعداد فردي مصلحت مداري عدالت مداري

از بعد آموزش و  
پرورش

از بعد مباني و  
(اصول)

مجموع اسماء
صفاتي خداوند

از بعد صفات  
الهي

تکامل يا هبو  
انسان 

مجموع اسماء 
فعلي خداوند

مجموع اسماء 
مشترک صفاتي و 

فعلي 

و ل ک ل  د ر ج ات  م م ا 
ع م ل وا 

(132آيه / سوره انعام) 

س ر يع  ال ح س اب   ن ک  

(194آيه / سوره آل عمرن )

تعليم

راه حل ايده آل تخيليايده مفهومي
اجتهادي 

نتيجه عبرت پديده م لکي
آموز 

از بعد محتواي
عملي

 (فرایندهای انسانینظریه انکشافی از نسبت اسالم با ساختار و مراحل در ) -13شماره نمودار 
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:ارزیابی فرایندهای معماری از منظر اسالمی    -14نمودار شماره  

 ( )معنوی اثر معماری از بعد تأثیرات کیفیارزیابی  -1

 
 

:ارزیابی فرایندهای معماری از منظر اسالمی   15نمودار شماره    
 ارزیابی اثر معماری از بعد تأثیرات کمی)مهندسی(: -2
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ذهب تشریح و مورد ن و اصول مصول دیدر این رساله)فرایندهای انسانی( در ذیل )فرایند الهی( در کل هستی تبیین و مبتنی بر مکتب اسالم و ا
 ،محتلف آموزشی ر حوزه هایدنی را یابی و نقد قرار گرفته است.با این ساختار و مراحل اسالمی آن می توان کلیه فرایندها و آثار انساارز

 و اجرائی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی و سنجش قرار داد.  طراحی ،پژوهشی
 

پیشنهادات و سؤاالت مربوط به نتیجه گیری :
 اد.به جدول تبدیل شوند تا بهتر بتوان درباره آنان تجدید نظر نمود و تغییر دهستند در این جداول که -1
 
 
 
 
 
 

 منابع و مآخذ مقاله
 

  193ص1ج،1364،و مختلفه ،ابن شهر آشوب ،متشابه القرآن (1

 372، ص 11 ج ،محدث نوری ،مستدرک الوسائل (2

 . 91و  90،النحل،قرآن (3

 245،  2مجلسی، ج  عالمه محمد تقی ،بحاراألنوار (4

 . 31ص  –شماره دوم  –عبد الحسین خسرو پناه،سال سوم  ،فصلنامه اسراء (5

 58،  ص: 1ج،الکافی:تألیف شیخ کلینی (6

 161، ص: 20جلد،1378شهیدمطهرى،  ،مجموعه آثار (7

 103، ص 4، ج عوالى الآللى (8

  30، ح 1375البالغه، فیض االسالم، نهج،نهج البالغه علی علیه السالم (9

 244، ص5ج 1408،،،محدث نوری،مستدرک الوسائل (10

 824،825، ص:2و1ج،حسن زاده آملی،،هزار و یک نکته (11

 44ص ،عبدالحمید نقره کار.،تعامل ادراکی انسان (12

  295، ص 2ج،عجلونی،،کشف الخفاء (13

                  102ص  1357انتشارات صدرا،  ،شهید مطهری ،اسالم کتاب حقوق زن در (14
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