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 پیشگفتار
 

 سجده صورت نکند بت پرست  هرگز اگر راه به معنی برد 

 « سعدی»                                                                                                                            
 

در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی،که بدون آن فرهنگ اسالمی در ایران تثبیت و پایدار نخواهد شد، نیاز مبرم به نقشه راه و 

ایی است با ساختار و مراحل کامل،منسجم و منطقی که مبتنی بر فرهنگ اسالمی، شالوده نظری اسالم، منابع و مبانی ارائه مدل ه

را در موضوعات مختلف تبیین و تشریح  راهبردهای مفهومی،راهکارهای عملی و راه حل های اجرایی و اجتهادی آن،بتواند 

 نماید.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی اصول کلی و عمومی این تمدن تاریخ ساز در قانون اساسی و در رهنمودهای حضرت امام خمینی 

)ره( و در بیانات و راهبردهای تأیید شده توسط مقام معظم رهبری بارها تکرار و توصیه شده است. آنچه توسط شورای تشخیص 

م اندازها ارائه شده است و در نهایت توسط شورایعالی انقالب فرهنگی در حوزه معماری و های مقطعی و چشمصلحت نظام در برنامه

به تصویب رسیده است تا  1395دی ماه ویرایش هفدهم در  ایرانی–سند ملی معماری و شهرسازی اسالمی شهرسازی با نام 

 نماید.را بیان می سیاست ها و ضوابط و اقدامات اساسی و کلیحدودی 

ها را مشخص نموده باشد تا بتوان از فاقد ساختاری است که مراحل، موضوعات و مبانی هر مرحله را تفکیک و رابطه آن سند فوق

طریق مدلی جامع و مانع، فرایندهای فردی و اجتماعی انسانها را در ذیل مشیت حکیمانه،مدبرانه و ازلی و ابدی الهی مورد ارزیابی و 

های آموزشی از کشورهای غربی و انشگاه ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی ابتدا با ترجمه و تقلید برنامهنقد قرار داد.آنچه را که در د

ها و در حوزه سرفصل و محتوای دروس و آموزش الئیسمو ضد دینی  سکوالریسمسپس تحوالت آن مبتنی بر رویکرد غیر دینی 

اده است و هنوز با وجود تشکیل کارگروه های تحول و ارتقاء علوم انسانی اتفاق افتدر وزارت علوم و سازمان سمت و غیره ها پژوهش

در شورایعالی انقالب فرهنگی، به خصوص در گروه هنر و معماری و شهرسازی استمرار دارد،حدیث تأسف باری است که جداگانه به 

 آن باید پرداخت.

الی معماری و شهرسازی و شهرداری ها به خصوص در کالن رویکردی که در مراکز اجرایی نظیر وزارت راه و شهرسازی و شورایع

ها پرداخت. بنده بارها اعالم توان به نقد و ارزیابی آنهای این رساله میشهرها ادامه یافته است، حدیث تأسف بارتری است که با داده

است. مدیران شهری  می گویند رویکردی  غیر اسالمیو  غیر انسانی،غیر عقالنی،که رویکردهای موجود غیر علمیام کرده

نیز هست .بحث پیرامون این حوزه نیز، غیر اقتصادیاست و بنده می گویم با یک نگاه جامع، کالن،ملی و پایدار، قطعاً  اقتصادی

 جایگاه دیگری دارد، که باید جداگانه به آن پرداخت.

 منابع و مبانیَ( مباحث میان دانشی و فرآیندهای انسانی نظیر کاربردی( در )ساختار ، مراحل ،  –این نظریه مُدلی )بنیادی 

 )آثار هنری ، معماری و شهرسازی( ارائه مینماید.

ما را قادر میسازد ضمن برخورداری کامل از مجموع دستاوردهای در این نظریه مبتنی بر فرهنگ اسالمی و دو منبع )عقالنی و وحیانی( 

علوم تجربی جهانی به عنوان )علوم بشری ، عرفی ، احتمالی ، خطاپذیر و ناقص( مبتنی بر مکتب اسالم ، ابعاد نظری و ناقص آنرا با 

 حب و مکروه و مباح اسالمی( و روشها و )اعتقادات اسالمی( و ابعاد عملی و منحرف آنرا با )احکام پنجگانه حالل و حرام و مست

 راه حلهای اجرائی آنرا با )اصول ده گانه در اجتهاد اسالمی در مکتب تشیع( اصالح و مورد بهره برداری قرار دهد.

بدین دلیل مکتب اسالم را جامع علوم )بشری و وحیانی( دانسته و کامل ترین مکتب برای ایجاد تمدنی مناسب و مطلوب برای همه 

 انسانهای جهان میدانیم .

از این نظریه انکشافی و تفسیری که مبتنی بر بدیهیات اسالمی بنا شده است ، میتوان در تمام رشته های تخصصی ، مباحث میان 

 ایرانی( بهره برداری نمود.  –دانشی ، فقه حکومتی و تمدن ساز مبتنی بر هویت )اسالمی 
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ایرانی( در حوزه تمدن سازی برای پنج مرحله از  –می و تحقق هویت )اسالمی های این نظریه مبتنی بر فرهنگ اسالداده

 فرایندهای انسانی نظیر )آثار هنری و معماری و شهرسازی( اصولی را به ترتیب و به شرح ذیل ارائه نموده است:
 
 مفهومی( در حوزه مباحث نظری و )زیبائی شناسی( -. اصول )راهبردی1

 کاربردی( در حوزه مباحث عملی و )فلسفه و حکمت هنر( -کارهای )عملی. راه2

 تخصصی( در حوزه روش و )سبک هنر و معماری( -های )اجتهادیحل. راه3

 . ارائه جداولی در جهت ارزیابی کمی و کیفی آثار از ابعاد )مهندسی و هنری(4

 اری(. اصول حاکم بر تأثیرات کمی و کیفی آثار بر مخاطبین )تأثیرات جبری و اختی5
 

       : فرهنگ، تمدن، مدل، ساختار، فرایند، ابرنظریه، زیبایی، حکمت هنر، اسالم، معماری، راهبردها،راهکارها، کلمات کلیدی

 تخصصی، ارزیابی کمی و کیفی. ها، اجتهادحلراه
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 مقدمه:
 

 تا نباشی بت تراش و بت پرست  رو به معنی کوش ای صورت پرست 
 «مولوی»                                                                                                                                          

 
سته به فرهنگ برای اصالح رویکرد )ترجمه ای و تقلیدی( در فضاهای آموزشی و پژوهشی ایران، که ادامه میراث شوم نظام ستم شاهی و واب

انه حق گریز ، اسالم ستیز و محروم از وحی الهی شده است و برای اصالح بحث های بسیار پراکنده ، مغالطه آمیز ، شکاک و نسب گرائی که متأسف
هت ارائه در فضای دانشگاهی و رسانه ای ما غوغا نموده و موجب سردر گمی و پریشان گوئی دانشجویان و دانش آموختگان شده است . و در ج

نقشه راهبردی برای طراحی و تحقق تمدن نوین اسالمی و خلق آثار هنری،معماری و شهرسازی متناسب با فرهنگ اسالمی و مجموع شرایط 
د. سپس کاربردی( از ساختار کلی و مراحل این فرایند را ارائه و منابع و مبانی آن را تبیین نمو–کنونی کشور ایران، الزم است ابتدا مدلی )بنیادی 

ی آن را مبتنی بر منابع و مبانی اسالمی بررسی و تشریح کرد، آنگاه از طریق این مدل بتوان ابعاد و عناصر مختلف هاحلراهراهبردها، راهکارها و 
ها و آثار ها، طراحیشها، پژوهها، آموزشتا با تحلیل و نقد عمیق، منطقی برنامه قراردادآثار هنری و معماری و شهرسازی را مورد ارزیابی و نقد 

 ها به سوی وضع مطلوب هموار نمود.ایجاد شده، راه را برای اصالح و تکمیل آن
و ارتقاء بخشید با  متحول نمودهایرانی( -اسالمی)و تقلیدی موجود مبتنی بر هویت  ایترجمهسر فصل و محتواهای آموزشی را از فرایندهای 

نیز در طراز  آموختگان دانشدانشجویان و  ،بیشتر روی آورند افزاییهماساتید عزیز بتوانند به تعامل و  اندیشی،همو  افزاییدانش هایدورهایجاد 
مادی و روی آورند و جاهلیت مدرن یعنی فرهنگ و تمدن مفسده انگیز و ظلم خیز  سازیتاریخبه میدان باشند و بتوانند جمهوری اسالمی ایران 

 متحول و منقلب نمایند.و )جهاد انقالبی( معاصر غربی را با رویکرد )بیداری اسالمی( ( داریسرمایه)لیبرال 
های بنیادی آن باید توسط سازی و ترویج عمومی در همه ابعاد دارد و بسترسازی و زیرساختساز نیاز به فرهنگبدیهی است این انقالب آینده

انسان حیوان  داری( و ضد هواپرستی )لیبرالیستی( و ضدستیز، ضد دنیا پرستی )سرمایهاساتید و دولتمردانی صورت پذیرد که رویکردی استکبار 
پذیرند و در عمل خادم هایی که به عنوان امانت میپنداری )اُمانیستی( داشته باشند. یعنی )متعهد( به فرهنگ اسالمی و )متخصص( در مسئولیت

 مردم باشند.
 

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

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

 

 

 

 

 

 

شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی بی-

 دارد، فرهنگ آن جامعه است. 

 

با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه، در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و -

 (58/8/4قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است. )نظامی 
 

 
 

 )ره(حضرت امام خمینی
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 :مرحله تا تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری  چهار

 

 .اندنمودهرهبر معظم انقالب نیز در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی در ایران، چهار مرحله را به شرح ذیل تبیین 

فرمایند، مرحله اول با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی )ره( و قیام مردم انجام ایشان در تبیین مراحل فوق می  

انون اساسی و جایگاه رهبری و قوای چندگانه آن صورت پذیرفته است.اکنون ما در مرحله سوم شده است. مرحله دوم نیز با تثبیت ق

یعنی تشکیل )دولت اسالمی( هستیم.متأسفانه از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ما شاهد نقاط ضعف متعددی در سطوح 

،باید با ارتقاء فرهنگ عمومی  شوندیم. از آنجا که این مدیران در یک سلسله مراتبی توسط مردم انتخاب میابودهمدیریتی کشور 

جامعه به مردم عزیزمان در انتخاب اصلح و مدیران متعهد و متخصص کمک نمود. تا دولت اسالمی به مفهوم نظری و عملی آن در 

االمکان محقق شود. اگر سطوح مدیریتی جامعه در حوزه نهادهای مدیریتی حتیگانه مجریه، مقننه و قضائیه و سایر کلیه ارکان سه

های اخالقی اسالمی شوند، در مرحله چهارم اقشار جامعه نیز به تدریج با سلوک اسالمی آشنا شده و رفتار متقابل نظر و عمل و ارزش

تر شده و تمدن کار، رفتار، و آثار مردم نیز نسبتاً اسالمیها اسالمی خواهد شد. در مرحله پنجم به صورت خودآگاه و ناخودآگاه افآن

تر خواهد ها از جمله در حوزه خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی هر روز و به طور مستمر اسالمینوین اسالمی در کلیه عرصه

 شد.

 : نظریهروش، منابع و مبانی این 
ی شده برداربهرهجوادی آملی نیز  اهللتیآازآنجا که در این رساله عالوه بر نظریات برخی از حکمای اسالمی به طور خاص از نظریات عالمه   

 .میینمایماست، چند فراز از نظریات ایشان را در رابطه اسالم با علوم یادآوری 
 
 
 
 

 
 
 

 تحقیقاز روش و مبانی  ،  1-شماره  جمع بندیدر

 

 مقام معظم رهبری :

 : گانه در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی در ایرانچهارمراحل 
 یروزی انقالب اسالمی )بر نظام سلطنتی  و وابسته به استکبار جهانی(.پ -1
 ه و ولی فقی)مبتنی بر دو مؤلفه بنیادی قانون اساسی و جایگاه تثبیت نظام جمهوری اسالمی -2

 (.گانهتفکیک قوای سه     
 به  )همه مدیران نظام در تمام قوا، در امور خود متخصص و متعهدتشکیل دولت اسالمی  -3

 باشند(. فرهنگ اسالمی       
 اسالمی  تماعی شهروندان)افکار، رفتار و آثار فردی، خانوادگی و اجاسالمی  تشکیل جامعه -4

 شود(.      
 نی(به ایرا –)اسالمی هویت  با (آثار هنری و معماری و شهرسازی)ازجمله  تمدن نوین اسالمی      

 مقام معظم رهبری  تدریج محقق خواهدشد.     

 اسالمی است.تنها چیزی که دانشگاه را اسالمی می کند، دانش 

 

 دین نسبت به هیچ یک از علوم کلی یا جزئی بی نظر، یا بی تفاوت نیست، بلکه نسبت

 به همه آنها کلیات و اصولی را که منشأ تفریع فروع دیگر هستند القاء 

 می نماید.
 
 ین است .دگرفتاریهای انسان از علم بدون  -

 ا اسالمی کنیم .باید علوم ر - 

 ها اسالمی خواهد شد.شود، دانشگاهاگر دانش اسالمی  -

 مامی علوم تبیین فعل خداوند است ولی افعال انسان یا اسالمی است یا الحادی.ت -

 آیت اهلل جوادی آملی

 

 عالمه آیت اهلل جوادی آملی
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ارائه شده است و برای دریافت کامل مطالب مهم و  1صورت اجمالی در نمودار شماره ، به 1اهلل جوادی آملینظریات ارزشمند آیت  

 .2عمیق ایشان باید به تألیفات متعدد و متنوع این عالمه بزرگوار مراجعه نمود
 

 :: رابطه مکتب اسالم با مجموع علوم 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

شده است، بنابراین هم )درون دینی( و هم )برون در این نظریه هم از پیامبر درونی )عقل( و هم از پیامبر بیرونی) نقل( بهره برداری 

 شود.های آن اثبات میدینی( قابل مباحثه بوده و داده
 

دین )مکتب اسالم( » خود می فرمایند:  درس هایحضرت آیت اهلل جوادی آملی، مفسّر و اسالم شناس برجسته معاصر نیز در   

کلیات و اصولی را که منشأ تفریع  ها،نسبت به هیچ یک از علوم کلی یا جزئی بی نظر و یا بی تفاوت نیست، بلکه نسبت به همة آن

فرمایند، دین شامل  ایشان در تشریح و اثبات نظریه خود در رابطه علم و دین می «.نماید یعنی )اجتهاد( فروع دیگر هستند، القاء می

 تمام علوم میشود و علم غیر دینی وجود ندارد و در تحقق آن به سه مرحله اشاره می نمایند:
                                                           

   2شماره   –، فصلنامه اسراء 1389دکتر خسرو پناه،  -آملینظریه علم دینی از آیت الله جوادی   -1
 برخی از تألیفات آیت الله جوادی آملی در ارتباط با این موضوع ارائه شود، نظیر )شریعت درآیینه معرفت(، )تفسیر تسنیم( و غیره -2

 مجموع علوم
وم

عل
ع 

مو
ج

ا م
م ب

ال
اس

ب 
کت

ه م
بط

 ( استعقالنی( است، )آنچه )علمی را

 

 ( استآنچه عقالنی است، )اسالمی

 

( کلیات همه علوم()تفسیری( و )استدالل منطقی)با روشهای  (مبتنی بر دو منبع )عقل و نقل اسالم

 ( می نماید.اثباترا مطرح نموده و )

 

 د.دستاوردهای علوم تجربی )استقرایی( نیز تا نقض نشود اسالم به عنوان )علوم ظنی( می پذیر

 

 ( است.بنابراین مکتب اسالم جامع علوم )بشری و وحیانی   

 

 ، از روش و مبانی تحقیق  2 –در جمع بندی شماره 

ی
دین

ن 
رو

 د

ی
دین

ن 
رو

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

ه تا نقض نشود اعتبار ه عنوان علم ظنّی و خطا پذیر، کتنفیذ و امضای قرارداد های عقالنی در شرع )یعنی پذیرفتن بنای عقالء ب (2

 (علمی دارد.

)یعنی اصول فرازمانی و فرا مکانی آن توسط  نقل است و در عمل با توجه به مجموع .1تبیین کلیات بسیاری از علوم با دلیل نقلی (3

 شرایط زمانی و مکانی احتیاج به تفریع یعنی اجتهاد دارد.( 
   

 بدیهی است که از منظر اسالمی همه انسان2دو روش تحقیق )استدالل منطقی( و )تفسیری(  به اثبات می رسانند.نظریات خود را با  

ها از خاک تا غایت ها از بعد ذاتی و فطرت الهی خود به صورت بالقوه یک نوع بیشتر نیستند و سیر تکوینی و جهت تکاملی همه آن

اراده و اختیار خود در درجه ای از این سیر قرار می گیرند. بنابراین مکتب اسالم و اصول ها مشترک است، اما بالفعل با وجودی آن

ها می شود. نکته قابل توجه آن است که خداوند بهره برداری از مواهب طبیعی را که از طریق آن شامل همه انسان ها و فرایندهای آن

هده خود انسان ها قرار داده است. و از منظر اسالمی به عنوان علوم دستاوردهای علوم تجربی و استقراء عقلی حاصل می شود به ع

توان همین اعتبار را قائل شد، یعنی در مورد تفسیر و تأویل نظری از متون دینی نیز می باشند.احتمالی تا نقض نشوند معتبر می

تواند به عنوان برداشتی ماید، تا نقض نشود میکه مراحل علمی و منطقی خود را طی نها و تفسیرات از متون دینی در صورتیبرداشت

البته دستاوردهای علوم تجربی یا بشری و عرفی )خطاپذیر و ناقص است ( و تا کنون قادر نبوده  احتمالی مورد بهره برداری قرار گیرد.

است از )علت غائی( هستی سرانجام است از )علت فاعلی( پدیده ها تیین الزم و کافی داشته باشد. مهم تر از آن این علوم قادر نبوده 

سیر و صیرورت پدیده ها سخنی به تمام و از ابعاد مادی و روحی انسانها را تبیین و تشریح نماد، مهم تر از هر دو آنکه این علوم 

ی انسانها را غریزی( ابعاد نفس روحانی و بالقوه انسانها و صیرورت جوهری ، تکاملی و اختیار-نمیتوانند از طریق آزمایشهای )حسی

ساماندهی و هدایت کنند . این ابعاد را فقط خداوند از طریق انبیاء الهی و مکتب ناقص و تحریف نشده آن یعنی مکتب اسالم با دو 

( عهده دار است . این مکتب نواقص و انحراف علوم تجربی و بشری را در حوزه هستی شناسی )س(منبع )کالم الهی و سنت معصومین

حالل و حرام( خود و راه حلها و شیوه های اجرائی این و کاربردی آنرا با )احکام پنجگانه  عملیتقادی( خود و انحرافات با مباحث )اع

)اصول ده گانه اجتهادی در مکتب تشیع( اصالح نموده و در جهت را از طریق شرایط و عوامل محیطی علوم را با توجه به مجموع 

 قرار میدهد. صحیح مورد بهره برداری و تمدن سازی

ه است و در نمودار نظریات آیت اهلل جوادی آملی در مورد نسبت اسالم با مجموع علوم انسانی نشان داده شد( 1 در نمودار )شماره

)روش پژوهش  هاآن (موضوعات، منابع و مبانی )اصول و قواعد حاکم مبتنی برفرایندهای انسانی را با نسبت مکتب اسالم ( 4)شماره 

 .می نمائیممطرح در علوم انسانی و مباحث میان دانشی از منظر اسالم( 

 

 تبیین مغالطه در مفاهیم ) اسالم ، مسلمانان ، آثار مسلمانان ، ایران و ایرانی (

های معمول و را بر اساس موضوع و مبانی آن از یکدیگر تفکیک نماید تا از مغالطه نماید مراحل این ساختاردر این کتاب نگارنده تالش می
ی انسانی با بهانه خالقیت و هاارزشی حقایق و ساختارشکن ی موجود،هامغالطهترین  ی مغلوط موجود جلوگیری نماید.یکی از مهمهافرضشیپ

ی جدید خلق نمود. نظیر وجود معنای هاصورتمیلیاردها اثر اصیل با ماده و  توانیمو صفات مفهومی  هاارزشبا حفظ  کهیدرصورت نوآوری است.
انسان در طول تاریخ بدون تشابه  اردهایلیمخلق  حال نیع دردر خلقت الهی و تشابه در ساختار کلی و عمومی بدن او و  هاانسانمشترک برای نوع 

 ظاهری، جزئی و فردی در هنر و معماری آفرینش، مغالطه دیگری را که متأسفانه برخی اساتید دانشگاهی و مدیران دولتی نیز دچار آن بوده و
ر مسلمانان، ایران و ایرانی( است. هستند و الزم است در این مقدمه به آن اشاره نمود، عدم تفکیک مفاهیم متمایزی نظیر )اسالم، مسلمانان، آثا

                                                           
 علم دینی( ایت اله جوادی املی0ره ) عبدل الحسین خسرو پناه (.در با 31صفحه  –شماره دوم  –فصلنامه اسراء، سال سوم  -1
 صفحهاول مقاله آقای دکتر عبدالحسین خسرو پناه درباره نظریه آیت الله جوادی آملی.–شماره دوم –سال سوم –فصلنامه اسراء  -2
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ها کامالً مختلف است و ، مفاهیم مزبور از نظر منطقی بسیار متفاوت بوده و اصول حاکم بر آندییفرمایممالحظه  2در نمودار شماره  آن چنانکه
 باشد. نابع و مبانی آن میهای این نظریه بر پایه مکتب اسالم و مفرضنباید به جای یکدیگر به کار گرفته شود. بدیهی است پیش

جوادی آملی در حوزه علم دینی  اهللتیآبطور خاص از نظریات حکیم فرزانه  در محتوا و روش این تحقیق عالوه بر منابع و مبانی اسالمی،
 ی شده است.برداربهرهبرحسب مورد 

 
 : (ایرانیاسالم ؛ مسلمانان ، آثار مسلمانان ، ایران و )تمایز مفاهیم  .3نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

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

نمایند، طرح تاریخی غرب در ایران تقلید و تکرار می -دیگری که متأسفانه روشنفکر نماهای غرب زده، تحت تأثیر مجادالت فرهنگی مغالطه
ادیان را نباید مترادف اسالم تصور نمود. قرآن بسیاری از ادیان را )اساطیر االولین( یعنی  کهیدرحالتضاد بین )علم و دین( یا )علم و اسالم( است، 

خواند. از نظر اسالم حتی مکاتب خواند و بسیاری از مردم را هواپرست، دنیاپرست و پیروان طواغیت )جبت و طاغوت( میی میبافالیخاوهام و 
(( عاند و فقط دین اسالم مبتنی بر دو مؤلفه یعنی )کالم الهی و سنت معصومین)انحراف و تحریف شده دچارالعظم نیز الهی و پیروان پیامبران اولی

از منظر اسالمی آخرین دین الهی قبل از  1(الْإِسْلَامُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّینَ إِنَّنماید که )خطاناپذیر و معصومانه حفظ شده و خداوند به آن در قرآن اشاره می
اسالم یعنی مسیحیت نیز دچار تحریف و انحراف شده است، زیرا از طرفی ادبیات دینی، یعنی نظریات فیلسوفان و مفسران دینی جزء متن دین 

با آنکه  بطلمیوس)تخت بودن زمین( قرار داده شده است، نظیر نظریات آگوستین و از طرف دیگر دستاوردهای علوم تجربی و بشری نظیر نظریات
 گردد.شود، با این حال به عنوان یک نظریه دینی از آن حمایت میتوسط گالیله نقض می

پذیر است و جزء متن دین نیست و دستاوردهای علوم تجربی نیز سیر بشری در متن دین، نسبی و خطاها و تفادر فرهنگ اسالمی برداشت
 ( 3 شود. )نمودار شمارهض نشود به صورت عرفی پذیرفته میبه عنوان )علم احتمالی( تا نق

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .19عمران:. آل1
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 .  تبیین مغالطه در مفاهیم )علم، دین، مذهب و اسالم(4نمودار شماره

 تبیین عنوان ردیف
های ادراکی انسان متنوع است، بنابراین انواع علوم مبتنی بر انواع مراتب وجود شامل: )علوم از منظر اسالمی ابزار و شیوه علم 1

شهودی( و )علوم نقلی( یعنی وحی الهی شامل )کالم الهی قرآن -فلسفی(، )علوم قلبی -تجربی(، )علوم فکری –حسی 
 شود. و سنت معصومین)س(( می

اند و تدا فاقد منبع الهی و منحرف بوده و یا به مرور زمان دچار تحریف و التقاط شدهاز منظر اسالمی ادیان موجود یا از اب دین 2
 فقط مکتب اسالم به صورت خالص در دو منبع )قرآن و سنت معصومین)س(( خطاناپذیر و معصومانه باقی مانده است.

نمایند، تفاسیر بشری ین)س(، آنچه را که ارائه میاز منظر تشیع، سایر مذاهب اسالمی، غیر از متن قرآن و سنت معصوم مذاهب اسالمی 3
 از اسالم است و احتمال خطاپذیر بودن دارد.

از منظر تشیع، اسالم ناب، خالص و وحیانی را باید از دو منبع الهی )قرآن مجید و سنت معصومین)س(( یعنی چهارده  اسالم وحیانی 4
 شود.گذاری شده و مینها بنیامعصوم )س( اخذ نمود و مکتب تشیع براساس آن

 

 : روش تحقیق

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

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

شود از روش  شده است ، بنابراین اصطالحاً مبناگرا تلقی می گردد. و در دو مرحلۀ بعدی که از دستاوردهای انسانی و آثار آن بر مخاطبین بحث می

 گوئیم ، بهره برداری شده است .  می (GT)طقی ) استقرائی ( مبتنی بر نظریات ) متخصصین ذیصالح ( که اصطالحاً استدالل من
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 وش تحقیق در علوم انسانی )از منظر اسالمی( :ر

 

 . روش تحقیق در علوم انسانی و مباحث میان دانشی نظیر )آثار هنری و معماری و شهرسازی(5نمودار شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

اجماع  -3

 خبرگان

 )عقل جمعی و تخصصی(

 خطا ناپذیر

 )عقل کلی( 

 خطا پذیر

 )عقل جزئی و تجربی( 

 کالم الهی -1

 )س(کالم معصومین -2

 

 عقل

 قلب

 ادراک عالم طبیعت

 ادراک عالم معقول

 ادراک عوالم ملکوتی

 حواس پنج گانه

 متوالی + استقراء عقلی )در مسائل تجربی(آزمایش  -1

 بدیهیات عقلی + استدالل های منطقی )در مباحث فلسفی(  -2

های حضوری اولیه و تزکیه نفس و سلوک عملی )معرفت -3

 )در مباحث عرفانی( ←( ثانویه

 داوری نهایی با کالم الهی و کالم معصومین)س( -4

 ثبات عملی و تجربیا -4

طبیعی و   الهام از مصادیق

مصنوعی با تفسیر،تأویل و 

 تحلیل متن محور(

 

 

 

منابع چهارگانه تحقیق -1

 )خطا پذیر و خطا ناپذیر(

 

ابزار معرفت شناسی -2
)شناخت مبتنی بر مراتب 

 وجود(

های معرفت شیوه -3 

 شناسی

 )کل گرای طولی(

 )مبنا گرای جامع و کامل(

 

 الهام از مصادیق طبیعی  -1

 الهام ازسنت معصومین -2

 الهام از مصادیق خبرگان -3

 الهام از تجربیات شخصی -4

 

اثر هنری=تجلی  -1
 ایده در پدیده

تفسیر و تأویل و  -2
تحلیل اثر )متن 

 باشد.محور(  می

 

 

روش پژوهش در علوم 

انسانی و مباحث میان 

 دانشی از منظر اسالمی
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 :و اقدام  روشن در بیان ولی بسیار عمیق در مفاهیماسالم مکتبی ساده و 

 

ها در عین سادگی و قابل فهم اند بیان آناز آنجا که مخاطبین همه پیامبران و مکتب اسالم جمیع مردم جهان و طبقات عمومی مردم بوده
ای عمقی غیر قابل تصور و هی بودن آن، داربودن برای همه اقشار انسانی و اتمام حجت عمومی، در عین حال مبتنی بر عظمت هستی و الیتنا

 دستیابی است.
به عنوان مثال اگر بخواهیم  1نمایند که قرآن هفت بطن دارد، هر بطن آن نیز هفتاد بطن دارد.پیامبر اکرم)ص( به این مضمون اشاره می
اگر بخواهیم اسالم را در )یک جمله( توضیح دهیم  توانیم بگوییم اسالم مکتبی )توحیدی( است واسالم را فقط در )یک کلمه( توضیح دهیم، می

همه از اوییم و همه به سوی اوییم. اگر بخواهیم اصول و مبانی این مکتب را به صورت خالصه و  2(رَاجعُون إلیهِ وإنّا هلل إنّاتوانیم بگوییم )می
شود. و اگر بخواهیم بین همه مذاهب اسالمی است خالصه میگوییم اسالم در سه اصل )توحید، نبوت و معاد( که مشترک اجمالی بیان کنیم، می

نماید که گوییم دو اصل )عدالت و امامت(. بنابراین مفاهیم و اصول اسالمی این راهبرد را به ما ارائه میمی میینماهای مکتب تشیع را بیان ویژگی
 بسیار عمیق و چند الیه بپردازیم. هایها، از ساختارهای ساده و بسیار کلی به تبیین و تشریحدر ارائه مدل

ا فرایندهای انسانی در ذیل در این رساله ما از این رهنمود مبنایی و کاربردی در طرح مدل و ساختار این مکتب و مطالب نسبت اسالم ب
 ایم.    برداری نمودهمشیت الهی بهره

 
ب و نمودارهای بعدی به آن خواهیم تأثیرات و خواصی دارند که در مطال هریک از ابعاد فوق در ساختار و مراحل خلق آثار و فرایندهای انسانی

 پرداخت.
 

 :ساختار و مراحل در فرایندهای الهی 

 

 .میینمایمارائه  5فرایندهای الهی را در نمودار شماره  ازی ا نقطهابتدا ساختار توحیدی و از 
 
 
 

 
 مبتنی بر آیه: إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ )همه از اوئیم و همه به سوی اوئیم(3

 

 

 اکثر حکمای اسالمی معتقدند که: 

 (.الوجود)واجب است یعنی« ذات الهی»فقط   عالم حقیقة الحقایق

 الوجودها(.)ممکن مراحل وجود، مراتب نزول ذات الهی در عوالم وجود است یعنی 

                                                           
قرآن ظاهری و باطنی است و برای باطن آن باطنی است همانا برای » بطناً.  سبعین الی أو ابطن سبعه الی بطناً، لبطنه و بطناً و ظهراً للقرآن . ان1ّ

 المیزان محمدحسین، . طباطبایی،107، ص4فی االحادیث الدینیه، ج ٔ  بن ابی جمهور، غوالی اللئالی العزیزیه الدینمحمد بن زین«. تا هفت بطن 

  . .5/  االنوار مرآت عاملی، فتونی ؛1/53 اسالمی، فرهنگ انتشارات تهران، القرآن، تفسیر فی الفرقان محمد، صادقی، ؛1/53 القرآن، تفسیر فی

 .156: البقرة 2

 .156: البقرة 3

 نقطه ای ( حیدی در فرآیند الهی ) نظامساختار تو -6نمودار شماره
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و محبت یک اند ها آنرا کثیر معرفی نمودهجاهلای است، علم نقطه 1.الراسخون عرفها وحدة واأللف الجاهلون کثّرها نقطۀ فرمایند: العلمحضرت علی)ع( می
 حقیقت است ، که رسوخ کننده گان در علم آنرا شناسانده اند . 

، فرایند خلقت و آفرینش از منظر فرهنگ توحیدی اسالم، منبعث از )نازل شدن ذات الهی( در  دییفرمایممالحظه  5چنانچه در نمودار شماره 
ساختار و مراحل خلق عوالم  .میینمایم( یعنی مراتب وجود یاد هاالوجودممکن( یعنی ذات الهی و )الوجودواجب)مراتب وجود( است که از آن به )

. سه دییفرمایممالحظه  6که در نمودار شماره  اندنمودهسه عالم کلی و سه ساحت وجودی مطرح  وجود توسط خداوند یکتا را حکمای اسالمی در
با انوارش که به تدریج از بعد حرارت  دیخورشساحت وجود فوق، همه منبعث از عالم الهی بوده و با یکدیگر رابطه طولی دارند، چون رابطه قرص 

. به این رابطه خاص حضرت علی )ع( در فرازی از خطبه اول نهج البالغه استتابش خورشید یگانه  ولی در هر حال، رندیپذیمو روشنایی کاستی 
 2ها جدا نیست.ها است و از آنها یکی نیست، بیرون از آنها است با آنفرمایند: خداوند درون پدیدهاشاره می

یین و تطبیق قرار دهیم، باید گفت که بخواهیم ساختار و مراحل فرایندهای انسانی را در ذیل فرایندهای الهی نشان داده و مورد تب در صورتی
ها به الم وجود دارند، که از آننمایید، طبق نظر اکثر حکمای اسالمی ذات الهی سه مرحله نزول کلی در عومالحظه می6شماره چنانچه در نمودار 

 نماییم.)معقول، ملکوت و مُلک( یاد میعوالم 
 

 
 

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

شود، این سه عالم که مبین سه بعد از ابعاد و فرایندهای انسانی از ادراکات عقالنی آغاز می باشددارای سه بعد )عقالنی، ملکوتی و مُلکی( می
 تبیین و تشریح شده است.  5 باشند که در نمودار شمارهها و خواصی میانسانی هستند، دارای ویژگی

 

                                                           
و حقائق اإلیمان ،  129، ص 4هاي شیعه ، از جمله عوالي اللئالي ، ابن أبي جهمور احسائي ، ج. روایت العلم نقطة کثرها الجاهلون در برخي از کتاب 1

هاي اهل سنت از نقل شده است .همچنین در برخي از کتاب 51، ص  32، مرحوم آیه الله مرعشي ، ج و شرح إحقاق الحق 167شهید ثاني ، ص 

، ص  3و ج  213، ص  1و ینابیع المودة لذوي القربی ، قندوزي ، ج  305، ص  2و تفسیر ابن عربي ، ج  67، ص  2جمله: کشف الخفاء ، عجلوني ، ج 

جایي ها براي این روایت سندي ذکر نشده است ؛ اما از آنو ... آمده است ؛ ولي در هیچ یك از این کتاب 435، ص  10و تاج العروس ، زبیدي ، ج  212

شود به آن اعتماد کرد . در واقع قوت متن خود بهترین شاهد که متن روایت بسیار قوي است و چنین گفتاري از غیر معصوم امكان صدور ندارد ، مي

  .امام علي علیه السالم مي باشد است بر این که این روایت از
 )مع کل شیئ ال بمقارنة و غیر کل شیئ ال بمزایلة (1نهج البالغه خطبه شماره  .2
 ، حدیث هشتم.  97، ص1. بحاراألنوار، ج3
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 و تناظر آن با ابعاد وجودی انسان چهار مرحله از عالم وجودهای ویژگی
 

خواص این های عالم مُلک است. صورتهای ملکوتی و ماده و نکته اساسی در طرح فرایندهای انسانی رابطه عالم معنا با عالم ماده و صورت
  1.ارائه شده است 7ها اجماالً در نمودار شماره عوالم و روابط طولی آن

 
 های هریک و روابط طولی آنهایژگیو. مراتب وجود، 8نمودار شماره                     

 
 
 
             
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 در فرایندهای انسانی گانهپنجنسبت اسالم با مراحل 

 
یا ناخودآگاه همواره  ها در همه فرایندهای انسانی جبراً و خودآگاهدر خلق فرایندهای انسانی و نوع ارتباط هر یک از آن گانهپنجساختار و مراحل 

محتوای این فرایند و آنچه معیار  نماید،دارای منابع و مبانی مشخصی هستند. آنچه دستاوردهای انسانی را از یکدیگر متمایز و قابل ارزیابی می
تبیین  ریخطاناپذها را به صورت تواند باشد که با )حکمت نظری( خود، عالم و آدم و روابط آنمکتبی می وای فرایندهای انسانی است،ارزیابی محت

ها را در عمل تشریح و معیارهای زیبایی و زشتی و فلسفه هنر را ارائه نموده باشند. این مکتب ها و ضد ارزشنموده و با حکمت عملی خود ارزش
                                                           

 .158، صفحه 5جلد ، مجموعه آثار، شهید مطهری -1

مقام توحید ذاتی خداوند بوده،  که ثابت و غیر 

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

 نیست ولی وجهه او قابل مشاهده است.توصیف 

 

عالم مجردات ذهنی و مفهومی است، که از هیچ 

 عنصر مادی و صوری  سر چشمه نگرفته 

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

 درونی (انسان است .

 عالم ذات الهی 

 (الوجود)واجب 

 عالم معقول

 )نفس عقالنی انسان(

 وجود و نفوس انسانانواع مراتب 

 و ) ویژگی ها و روابط آنها(

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

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 نیّات و اعمال خیر 

غیر قابل  محقق می شود فطرتی الهی است و

تبدیل و تحویل.مقصد تکاملی آن  تا اعلی علیین 

 ومشاهده وجهه الهی است.

نفس روحانی انسان دارای ماده و صورت های  

ملکوتی است، تحوالت آن اختیاری و دارای جهت 

 گیری مثبت و منفی است(

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

سته به یکدیگر می تغییر و تحوالت خود، کامالً واب

باشند و این وابستگی و تحول و تغییر امری جبری 

 است.

)نفوس گیاهی و حیوانی انسان دارای ماده و 

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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از منظر اسالمی  ای مادی که وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی هستند ارائه نماید.های ذهنی به پدیدهبتواند اصولی را برای تجلی ایدهباید 
. اندشدهدچار تحریف و نقص  انسان و غایت او را جامع و مانع و خطاناپذیر تشریح نمایند و مکاتب الهی غیر از اسالم نیز، توانندینممکاتب بشری 

تواند مکتب مبنا برای ارزیابی و از منظر تشیع، تنها مکتب اسالم مبتنی بر کالم الهی و سنت معصومین )س( خطاناپذیر و جامع و مانع است و می
 نقد دقیق و عمیق فرایندهای انسانی باشد.

ی مثبت یا منفی هایریگجهتمرحله با مراحل دیگر و به تبیین هر مرحله این ساختار از بعد منابع و مبانی آن و رابطه هر  رسالهدر این 
مباحث را به صورت بررسی تطبیقی ارائه نماییم. مطالب  المقدوریحت)عروجی یا هبوطی( آن از منظر اسالمی خواهیم پرداخت. تالش خواهیم کرد 

های میان ها و گرایشها برای کلیه رشتهها و طراحیپژوهش، هاآموزشتواند در فرایند این نظریه عالوه بر تجزیه و تحلیل فرایندهای انسانی، می
  دانشی راهگشا باشد.

 در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است:
معماری و شهرسازی را از ابعاد کمی و کیفی مورد  این مدل هنگامی کامل خواهد بود که بتواند فرایندهای انسانی از جمله آثار هنری، -

 ارزیابی قرار دهد.
های ها و آثار را مورد تحلیل قرار داده و وضع موجود را در هر یک از حوزهها، طراحیها، پژوهشها، آموزشتوان برنامهین طریق میاز ا -

 فوق به سوی وضع مطلوب اصالح و تکمیل نمود.

 ایرانی -اسالمیبه هویت موجود  تقلیدیو ای ترجمهو محتوای دروس آموزش را از رویکرد  هاسرفصل توان،مبتنی بر این مدل می -
 متحول نموده و ارتقاء بخشید.

یی به حداقل افزادانشی و شیاندهمی هاکارگاهی موجود بین اساتید را با ایجاد هاسوءتفاهمتوان اختالف نظرها و از طریق این مدل می -
 ی در طراز فرهنگ و تمدن اسالمی به جامعه تقدیم نمود. النیالتحصفارغممکن کاهش داد و در نهایت 

جاهلیت مدرن غربی،  و منقلب خواهد نمود.هت تاریخ معاصر را دگرگون نموده اسالم، انقالب اسالمی و بیداری اسالمی ناشی از آن، ج -
هی به بن بستی اجتماعی و تاریخی آن با بریدن از وحی ال یدارهیسرما -لیبرالگرا و تمدن مفسده انگیز و ظلم خیز فرهنگ مادی
 رسیده است.

و بستر جهانی شدن خود را ساماندهی کند. این رسالت تاریخی به عهده مدیران و دولتمردانی  رساختیزاسالمی، باید  سازندهیآانقالب  -
 آن داشته باشند. استکباری و تمدن سلطه جو و لیبرالیستی و هواپرستی داریسرمایهاست که رویکرد جهادی در مقابله با دنیاپرستی 

 متخصصسازی آن به عهده مدیرانی است که عالوه بر والیت مداری اوالً در حوزه کاری خود بهترین ینهزمتحقق این رسالت پیامبر گونه و 
 مردم باشند.پذیرند، خادم هایی که به عنوان امانت میهای علمی، قانونی و اسالمی متعهد و در مسئولیتبوده و در عمل به ارزش

ی ساختار و ساحات خلق آثار هنری، معماری و شهرسازی و به طور کلی هر نوع فرآیند انسانی )گفتار، رفتار و آثار( را مبتنی بر جایگاه طول
 ی نمود.بندطبقهتوان به پنج مرحله کلی و اجمالی هریک، می

این مراحل و نوع ارتباط هر یک از  .اصلی در ساختار آن دخالت دارند در فرایند خلق آثار انسانی )هنری و معماری و شهرسازی( پنج مرحله
نماید، محتوای مطرح هستند. آنچه دستاوردهای انسانی را، از یکدیگر متمایز میها در همه فرایندهای انسانی جبراً و خودآگاه یا ناخودآگاه همواره آن

ها تواند باشد که با )حکمت نظری( خود، عالم و آدم و روابط آنانسانی است، مکتبی میاین فرایند است و آنچه معیار ارزیابی محتوای فرایندهای 
منظر ها را تشریح و معیارهای )زیبایی و زشتی( و )فلسفه هنر( را ارائه نموده باشد. از ها و ضد ارزشرا تبیین نموده و با )حکمت عملی( خود ارزش

ت او را، جامع و مانع و خطاناپذیر تشریح نمایند و مکاتب الهی غیر از اسالم نیز، دچار تحریف و نقص توانند انسان و غایی مکاتب بشری نمیاسالم
تواند )مکتب مبنا( برای (( خطاناپذیر و جامع و مانع است و میعاند. از منظر تشیع، تنها مکتب اسالم مبتنی بر )کالم الهی و سنت معصومین)شده

 یندهای انسانی باشد. ارزیابی و نقد دقیق و عمیق فرا



16 

 

های مثبت یا منفی )عروجی یا گیریبه تبیین هر مرحله، از بعد منابع و مبانی آن و رابطه هر مرحله با مراحل دیگر و جهت رسالهدر این 
المقدور، مباحث را به صورت بررسی تطبیقی ارائه نماییم. مطالب این مقاله هبوطی( آن، از منظر اسالمی خواهیم پرداخت. تالش خواهیم کرد حتی

گشا های میان دانشی، نیز راهها و گرایشتواند در فرایند آموزش و محتوای آموزشی برای رشتهه و تحلیل فرایندهای انسانی، میعالوه بر تجزی
 باشد.

 

ها شناسی آن درحوزه علوم انسانی و هنر، از منابع چهارگانه کالم الهی و راهنماییو شناختفرهنگ اسالمی برپایه  رسالهشالوده نظری این 
 و تفسیر معصومین)ع( و اجماع خبرگان، فقیهان و اسالم شناسان و بدیهیات عقلی و منطقی و تجربی، در یک رابطه طولی برگرفته شده است. به

و داوری نهایی با کالم الهی و معصومین)ع( است. درحوزه عمل و  خوردیمتجربی با معیار اجماع خبرگان محک  -های عقلیگفته دیگر دریافت
یط زمانی و مکانی)عصری( مورد توجه و شراگانه اجتهاد در مکتب تشیع، تمام عوامل و ی مصداقی و خلق اثر نیز برپایه اصول دههاحلراهائه ار

وین توان به نوآوری در تفسیر و تأویل یا تعبیر و تدگیرد. با توجه به آنچه گذشت از منظر اسالمی در حوزه مباحث نظری صرفاً میاجرا قرار می
ای جدید و بدیع شمرده شود؛ یهنظرتواند ها در مقابل نظریات رقیب میجدید از مضامین متشابه در کالم الهی و معصومین)ع( پرداخت. این دیدگاه

هکارهای توان با اجتهاد تخصصی و تجربی به ارائه رامکانی آن میفرازمانی و  ثابت فطری و فرا و اصولحوزه عمل برپایه معارف اسالمی  و در
)نمودار شماره اجتهاد شیعی گانهدهتوان با توجه به اصول های طراحی و خلق آثار هنری و معماری را میها و شیوهجدید و عملی پرداخت. روش

ن و آثار های نویعوامل و شرایط زمانی و مکانی به طور نسبی و متنوع از اصول ثابت فطری و انسانی اجتهاد نمود و به خلق سبک( و مجموع 12
 .1اندبدیع و اصیل پرداخت. این فرایند را امام صادق)ع( در حدیث مشهوری ابالغ نموده

 

 

 

 

 

                                                           
 «.علینا بالقاء االصول و علیکم بالتفریع». 245، 2بحار االنوار، ج 1

 ساختار و مراحل پنجگانه از فرایندهای انسانی . 8نمودار شماره 

 مبتنی بر منابع، مبانی و روش های اسالمی:
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 نسبت اسالم با مرحله اول در فرایندهای انسانی

 
سازی، مطالبی را به صورت آیا اسالم به عنوان یک مکتب و دین الهی، در مورد مباحث میان دانشی، نظیر خلق آثار هنری، معماری و شهر

 مستقیم یا غیر مستقیم مطرح نموده است یا خیر ؟ 
 نیو اگواه آوریم  هاآنو تو را بر  برانگیزیم و بیاد آور روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر ایشان»فرماید: خداوند در قرآن حکیم می

 1«  و برای مسلمانان، هدایت و رحمت و بشارتگر است، بر تو نازل کردیم( تبیان لکل شئ) را که روشنگر هر چیزی است (قرآن)کتاب 
، نه تنها در بُعد نظر و شناخت، بلکه مسلمانان نمایدمی، خداوند کتاب قرآن را تبیین کننده هر چیزی معرفی شودیمچنانچه از آیه فوق مالحظه 

 و شاهدرا، گواه  (ص( )سنّت نبویو در کنار قرآن وجود پیامبر اکرم) دهدیمبه هدایت و رحمت، بشارت  آن رایعنی عمل کنندگان به احکام عملی 
 . یعنی: نمایدمیخودشان معرفی  یهاامّترا گواه و شاهد برای  هاآنبرای سایر انبیاء و پیامبران و متقابالً، 

 .باشدیماخالقی  یهاارزشو  (ایدئولوژی)و حکمت عملی یا  (ینیب)جهانقرآن واجد دو بُعد بنیانی حکمت نظری یا  -1
های امّتها شاهد و حجت بر بیا و آنانقرآن و نحوه عمل او به عنوان الگو و شاهد برای سایر  (مفسر معصوم)پیامبر اکرم)ص( به عنوان  -2

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

در کنار قرآن توصیه  (فقیهوالیت )معصوم )س( نیز در زمان غیبت، به  دوازدهمین امام ،2نمایند یعنی کتاب خدا و عترت معصوم خودو تأکید می
 3.نموده اند

های اخالقی ملی و ارزشاحکام ع بیشتربرجسته شده است، درآیات بعدی به رعایت وجه هستی شناسی و جهان بینی قرآن، اگر در آیه فوق،
 :حکمت عملی( به صورت مکرر، توصیه و تأکید شده است، نظیر)

 مناسب و شایسته خودش امر به )عدالت( یعنی قرار دادن هر چیزی در جای 

 احسان( یعنی حقوق دیگران را برحق خود مقدم و برتر داشتن( 

 ادای حق خویشان( مقدم داشتن کار ذوالحقوق بر دیگران( 

 نهی از کارهای ناپسند و طغیان( یعنی انجام  ندادن کارهای بیهوده و ضد ارزشی( 

 4.ادها، و غیرهداری به عهد( انجام دقیق تعهدات کمی و کیفی در قرارد )وفا 
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 (131،  ص27الشیعة: ج )شیخ حر عاملی، وسائل« .کنند، این دسته بعضی از فقهای شیعه هستند نه همه آنان
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  (91)سوره: نحل، آیه:داند. دهید میانجام می
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کتاب پروردگار شما در میان شماست، حالل و  حضرت علی )ع( نیز در بخشی از کتاب ارزشمند نهج البالغه در جامعیت قرآن می فرمایند:
ت آن، حرام آن آشکار، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثل ها، مطلق و محدودها و محکمات و متشابها

القاء اصول بعهده ماست )یعنی بعهده کالم الهی و سنت معصومین )س( و وظیفه شما اجتهاد  ،امام صادق نیز می فرمایند .1همه معلوم است
–فریضه عادله -در حدیثی منقول از پیامبر اکرم )ص( می فرماید : علم مفید سه نوع است : )آیه محکمه.2جزئیات و فروع مادی و صوری است

توان آیه محکمه را به )حکمت نظری و ارائه راهبردهای مفهومی( و فریضه عادله را به )احکام و راهکارهای عملی( و قائمه( که در اینجا میسنت 
ایندهای ز فرسنت قائمه را به )اخالق و راه حل های اجتهادی( با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی دانست. بنابراین انسانها باید این سه مرحله ا
 خود را از مکتب الهی اسالم بگیرند تا مرحله چهارم با اجتهادی تخصصی بتوانند مصداقی شایسته. مناسب در عالم مادی ایجاد نمایند.

 

 

 

 نسبت اسالم با مرحله دوم از فرایندهای انسانی

 
ها را موجودی آزاد و مختار بین دو فرمانده درونی، یعنی نفس حیوانی )نفس اماره( که  از آنجا که انساندر حکمت عملی خود مکتب اسالم 

به زشتی متمایل است و نفس عقالنی و روحانی )نفس لوامه( که به خیر و نیکی میل دارد، می شناسد و برای او مبتنی بر اراده و عمل خودش 
 ،های اخالقینباید ها و ارزشو مجموع بایدها یعنی  (حالل، مستحب، مباح، مکروه و حرام)با ارائه احکام پنجگانه ت بنابراین سیر تکاملی قائل اس

باید و نبایدهائی  ها، نظیر معماری و شهرسازیبه صورت کلی و مشترک برای کلیه فرایندهای انسانی و به صورت خاص برای هر یک از تخصص
است که برای صفات ذاتی و فعلی خداوند در قرآن مطرح  الهی )اسماء الحسنی(یکصد صفت ت. این احکام در بعد مثبت آن همان ارائه نموده اس را

علیم، حکیم، مفید، قوی، بدیع و غیره( و انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین باید واجد همین صفات در نظریات و اعمال )شده است نظیر 
لغوی، لعبی و لهوی(، انجام کار برای یعنی )علم، هر نوع کار پوچ و غیر مفید احکامی نظیر حرام بودن عمل بدون  نیز نفیدر بعد م .خود باشد
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 (245،  2)بحاراألنوار ج «  آثار مادی و صوری و غیره...(

 نسبت اسالم با مرحله اول از فرایندهای انسانی: .9نمودار شماره 
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یعنی )اصالت دادن مستقل به  سازیبت و ، دنیا پرستیانیی نفسهاپیروی از هوا، شهرت طلبی، و فخر فروشی، ایجاد هرنوع ضرر و زیان به غیر
و بسیاری از نبایدهایی که ( تبذیر و برداری، اسرافلب و کالهقفروشی، تکاری و کمکم)به عنوان )فورمالیسم( یاد می نمائیم،  کالبد بنا( که از آن

کنیم، به )فقه حکومتی( یاد میقوانین عملی و یا بندی دقیق نشده است. از این احکام با نام های خاص، جمع آوری و طبقههنوز برای تخصص
 .های مختلفدر تخصص ای(ای برای )اجتهاد حرفهمقدمهعنوان 

و  ی تخیلی رویکرد های عملی و جهت گیری ها تواندمیبنابر این مکتب اسالم، نسبت به مرحله دوّم از نمودار فوق نیز، بی تفاوت نیست و 
خالقی ارائه شده در مکتب اسالم، مجموعه ای بی نظیر  از احکام عملی و باید و نباید های ا ایده آلی هنرمندان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

و با ذکر مصادیقی از اعمال، رفتار و  1ها، مطرح نموده است را برای سیر و سلوک عملی و تکاملی همه انسانو فرازمانی و فرامکانی  اصولی ثابت
این مجموعه باید و نباید های عملی  .را تشریح نموده است هاآنهای عملی و اجتهادی  آثار معصومین )س( در شرایط بسیار متکثر و متنوع، روش

 را )احکام اولیه( می نامیم.
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 از فرایندهای انسانی: دومنسبت اسالم با مرحله  .10نمودار شماره 
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 نسبت اسالم با مرحله سوم از فرایندهای انسانی

 
هنرمندان، در  های فرا زمانی و فرا مکانیایده ها و ایده آلتجلی  عملی ومناسب درجهتهای ها وشیوه مسئله اتخاذ روش ،یار مهمنکته بس

ر، ای شرایطی نسبی، متکثکلی و بسیط می باشند، دار های مادی و صوری آن است. زیرا عالم طبیعت بر خالف مفاهیم کهعالم طبیعت و جلوه
 مکانی می باشند.به مجموع شرایط زمانی و   متغیر و اعتباری، یعنی وابسته

ها آلهمۀ انسان ها و هنرمندان را قادر می سازد تا ایده1،گانه آن در مکتب تشیعچندمکتب اسالم با پذیرش و توصیه به اجتهاد و تبیین اصول      
 توانمیمجموع شرایط زمانی و مکانی و به صورت آیه ای و نسبی در عالم طبیعت تجلی دهند. از این بُعد توجه به و مفاهیم ذهنی خود را، با 

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

های نظیر اسکان حُکم اضطراری خوردن گوشت مردار، در شرایطی که جان انسان در خطر باشد، به مقدار حداقل الزم تا رفع شرایط اضطراری
یا در شرایطی که حقوق افرادی نظیر سواره و  الزامی است و هاها که در شرایط معمولی رعایت آنرانهموقت بدون در نظر گرفتن استانداردها و س

 پیاده متعارض است، حق را به پیاده دادن و یا در حق داشتن چشم انداز مناسب برای خانه و ایجاد مزاحمت همجواری برای همسایه، حق را به
 محور به صورت اجمالی توضیح داده شده است.( در ده 12و  11شماره  های)نمودار دراین اصول  .هاهمسایه دادن و نظیر آن
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 گانه اجتهاد تخصصی در مکتب تشیعاصول ده

 
های انسان در  تجلی ایده آل های مناسب مبتنی بر اجتهاد حرفه ای مبتنی بر مفاهیم ثابت نظری و احکام اولیه عملی برای اتخاذ روش اصول)

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

 1ر مکتب تشیعاصول ده گانه اجتهاد تخصصی د –21 –نمودار شماره   
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اجتهادخالقانه 
 درجزئیات آثار
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های عملی در فرصت این ها و شیوهتبیین و تشریح اصول دهگانه فوق و ظرفیت های آن در کمک به معماران و شهرسازان در جهت اتخاذ روش
 :گفت توانمیطلبد. امّا بطور اجمال مقاله نیست و مقاالت مستقل و متعددی می

ی نظیر هندستمام دستاورد های علمی جهان از جمله علوم تجربی و م)مالزمه عقل و شرع(  یعنی )رعایت علوم مهندسی ( یا اول اصلدر 
تا نقض نگردیده است  ،شودکه از طریق استقراء عقلی حاصل میهای فضاهای شهری( در شهرسازی و غیره )استاندارد ها در معماری( و )سرانه

 ند.را شرعاً الزم می دا هاآنمورد بهره برداری متخصصین قرار گیرد و رعایت به عنوان علوم )احتمالی( باید 

و راهبردهای  ی()حکمت نظربه خطا ناپذیر بودن و جامع و مانع بودن هستی شناسی اسالمی (نظری و عملی  )بقاء اصول و سوم  دوم اصلدر 
 رعایت ارزش های اخالقی آن را و )حکمت عملی(مفهومی آن اشاره دارد و فرا زمانی و فرا مکانی بودن بایدها و نباید ها و احکام عملی اسالمی

تشریع با عالم  . یعنی هم آهنگی عالمنمایدمیتأکید و توصیه  ها در جهت تأمین نسبی و عادالنه نیازهای مادی و بسترسازی سیر تکاملی انسان
 تکوین.

ها تجلی ایده هاد پویا و تخصصی برایراه حل اجت  چهارم یعنی )اجتهاد خالقانه در جزئیات مادی و صوری آثار(یا )اجتهاد تفریحی(اصل  در
نماید و نقش انسان آگاه، مختار و خالق را ارائه می ثر، متنوع و متغیر هستندو ایده آل های مفهومی را، در مجموع شرایط زمانی و مکانی که متک

، ایده های خود را به صورت تواند با حفظ اصول ثابتهنرمند می ،مبتنی بر این اصل کند.شاخص نمایان میدر این فرآیند به صورت برجسته و 
 متجلی سازد. به صورت کالبدهای مادی و صوری خالقانه در عالم طبیعت

( و هاسی )جهان بینیشناشود، بر خالف مباحث هستی د، که آنچه درعالم طبیعت حادث مینمایبه ما یادآوری می پنجم )نسبی بودن آثار( اصل 
براین با توجه به مجموع شرایط ی طبیعی هستند بناتآثاری، دارای ماده و صور ،که دارای اصولی کلی و ثابت هستند(ایدئولوژی ها)احکام عملی 

بنابراین عالم طبیعت تجلی یابند. و خالقانه  متنوعبسیارهای و در مواد و صورت عالم طبیعتصورت نسبی و اعتباری در ند به توانمیزمانی و مکانی 
 .را تکرار و تقلید کرد هانباید آثار معماری را مطلق نمود و آن

دارای حقوق عناصر آن  وبوده و همه اجزاء به ما متذکرمی شود،که عالم طبیعت بسیار متنوع و متکثر  ششم )جامع نگری در خلق آثار(اصل در 
ت و منفی تأثیر گذار را به صورت جامع باید همۀ عوامل و عناصر مثب ،تحت تأثیر یکدیگرند و برای انجام عملی و ایجاد اثرو تکالیف متقابل بوده و 

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

قرار دادن هر چیز درجای مناسب ) رتشریح مفهوم عدالت می فرمایند:حضرت علی)ع( د و 1"این جهان بر اساس عدالت برقرار و پایدار شده است"
 .2سته آن(و شای

طبیعی و ای از عناصر مجموعه متقابلاز آنجا که ایجاد هر اثری در طبیعت تحت تأثیر  یعنی )رعایت اولویت ها در خلق آثار( هفتماصل در 
دارند، حاکم نمود ه در اولویت قرار گیرد و گاهی این عناصر دارای حقوقی متضاد و متعارض می باشند در شرایط فوق باید آنچه را کانسانی قرار می

رعایت این احکام در  ت است.یا حقوق پیاده بر سواره در الوی ها در اولویت است.ایت حقوق همسایهفرضاً در مباحث همجواری در معماری، رع
 های عملی الزامی است.ها و شیوهروش
اول همسایه، سپس ) فرمایید؟ می گویند:یهمسایگان دعا ممیشه اوّل برای ، چرا هنمایدمیحضرت فاطمه )س( در پاسخ فرزندشان که سؤال      
 تأکید و توصیه می نمایند. (ماشین)در مقابل قوی  (پیاده)یا در شهرسازی درتعارض حقوق پیاده با سواره، در اسالم به رعایت حال ضعیف و  و3(خانه

جمعی های  ها و ایده آل ، باید اولویت ها و جهت ها  و غایتبنابراین در رعایت حقوق های متکثری که بر عمل و آثار انسان مترتب  می شود
 معنوی و تکاملی را اولویت بخشید.
 .4نظیر اصل عدم ظلم و ضرر به دیگران ،نسبت به سایر قوانین اولویت و حاکمیت دارند ،بنابر این بعضی از قوانین در اسالم

                                                           
 (.103، ص 4عوالى الآللى، ج ).مانندها و زمین، با عدالت، پا برجا مىآسمان«. بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ االَرْضُ»  آله:و  علیهاهلل پیامبر صلى  -1

)فیض االسررالم،  .یعنی عدالت، آن اسررت که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد«. العدل وضررع کل شرریء موضررعه   »حضرررت علی )ع(: -2

 (.  1100، ص 30، حکمت 1375االسالم،  ران، انتشارات فیضالبالغه، تهسیدعلینقی، ترجمه و شرح نهج

 (.244، ص:  5الوسائل ج: )مستدرک اول همسایه، سپس خانه. «.الْجَارَ ثُمَّ الدَّار»حضرت فاطمه )س(:  -3
یگران از مجموعه بحث حضرت امام خمینی )ره( پیرامون قاعده الضرر و الضرار فی االسالم، یعنی در مضیقه قرار دادن، سخت گرفتن و عرصه را بر د-4

 تنگ کردن در اسالم ممنوع است. 

http://www.hadith.net/n62-e6879.html
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همان گونه که در احکام پنجگانه، برای انسان کارها و خواسته هایی آزاد )مباح(  یعنی )رعایت سلیقه ها در امور مباح و آزاد( هشتماصل در 
تحب دانسته شده است، بنابراین در این موارد نباید آزادی انسان ها، به خصوص درحوزة مسائل فردی و خانوادگی خدشه دار شود، ضمناً موارد مس

 رد مشاوره با بهره برداران ضروری و الزامی است .در این موا و مکروه نیز، نباید مورد اجبار قرار گیرند.

، ممکن است در شرایطی غیر عادی و اضطراری، نتوان احکام اوّلیه را اعمال نمود و در صورت اعمال آن )احکام اضطراری(یا  نهماصل در 

از احکام اضطراری، که احکامی موقتی و فقط در شرایط اضطرار و در حد ضروری و محدود می  توانمیحق بزرگتری ضایع شود، در این صورت 
زترین عزی ،باشند بهره برداری نمود. نظیر خوردن گوشت مردار، برای کسی که در صورت نخوردن آن گوشت در خطر مرگ باشد. چون جان انسان

برای مدت محدود به حکم اضطراری یعنی  ()ممنوع بودن در خوردن گوشت مردار ییعناست، بنابراین برای حفظ آن، حکم اوّلیه  عنصر هستی
های قانونی را نادیده توان برخی از استانداردها و سرانه، یا در اسکان موقت میشودبرای زمان و مقدار محدود داده می)مجوز خوردن گوشت مردار( 

 .گرفت

در شرایط خاص و ضروری،  تواندمی در زمان غیبت ظاهری معصومیعنی ولی فقیه حکومت اسالمی  )احکام ثانویه و حکومتی(،دهماصل  در 
را که در آن شرایط خاص به مصلحت جامعه نیست تغییر داده و حکمی را بطور موقت و از روی مصلحت ابالغ نماید. بطور مثال ای احکام اوّلیه 

توان با حکم حاکم شرع )والیت ولی می ان  به کاربری دیگری تبدیل نمود.توشده، نمیوقف شده و صیغه آن جاری زمینی را که برای مسجد 
فقیه(، زمین دیگری را برای مسجد در نظر گرفت و زمین مسجد را مثالً برای اجرای بزرگراهی که مصلحت عمومی بوده و اجرای آن اجتناب 

 ناپذیر است، قرار داد.
فرا مکانی خود، چه در بُعد  ند ضمن حفظ اصول ثابت و فرا زمانی وتوانمیدهگانه اجتهاد، انسان ها شود، به کمک اصول چنانچه مالحظه می

شد نظری و چه در بُعد عملی، اعمال و آثار خود را با مجموع شرایط زمانی و مکانی وفق دهند و هیچگاه دچار بن بست و تردید و یأس نخواهند 
ند در هر شرایط توانمیازی به ساختارشکنی اصول نظری و یا احکام عملی نخواهند داشت و همواره نی ،هرگز به صورت یک امر متعارف و نیز

ها در اعمال و آثار خود باشند. و )ایده پیچیده و نامتعیّن، راه را از چاه تشخیص داده و به صورت نسبی پاسخ گوی نیازهای مادی و معنوی انسان
واقعیت( در کارهای خود رعایت نمایند. عدم توجه به این اصول هنرمندان را یا در ایده آلیسم نظری و مفهومی  آلیسم را با رئالیسم( و )حقیقت را با

شکنی( ر خود نابود و به اصطالح )ساختارها را در آثاها و اصالتکند و یا به دلیل رعایت مقتضیات زمان و خالقیت و نوآوری، ارزشغرق می
 د.ننمایمی
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 م از فرایندهای انسانیچهارنسبت اسالم با مرحله 
 

باشد که به صورت تطبیقی دیدگاه اسالمی را با سایر دیدگاه های مطرح و معاصر، تبیین و در این مرحله چند رابطه با اثر خلق شده مطرح می
 ارزیابی می نماییم.

 
 

 
های او وجود دارد، که به صورت تطبیقی شود سه رویکرد متفاوت در طرح رابطه ایده انسان با پدیده. مالحظه می13در نمودار شماره  همان طور که
 مطرح شده است.

 از طریق یک شیوه و سبک هنری با رویکرد، باشدمیهای خود را که منبعث از مراحل یک و دو  ند ایده آلتوانمیهنرمندان و معماران از منظر اسالمی 
ها به خلق کثیری از اجزاء و عناصر مادی و کالبدی و مبتنی بر مجموع ها و ایده آلهای کالبدی یعنی سیر از وحدت مفهومی ایدهتجلی معنا در ماده و صورت

شده، استنتاج و اجتهاد نموده و مصادیقی مطلوب، شایسته و  هایی که از طریق اصول دهگانه در اجتهاد تخصصی مطرحشرایط زمانی و مکانی و راه حل
ها ت و منفی ایدهبدیعی را در عالم طبیعت خلق نمایند. از منظر اسالمی، این رابطه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه تحقق می یابد، مسأله اصلی محتوای مثب

یا معنا با  1پدیده، در موضوع رابطه ایده با نماید.( و یا )مذموم و ناشایسته( را خلق میهای هنرمندان است که در نهایت اثری )ممدوح و شایستهو ایده آل
خالصه می  رویکرد آنرا در سهاجمالی و تطبیقی در مقایسه با دیدگاه اسالمی که در یک جمع بندی  صورت، دیدگاه های بسیار متفاوت ومتضادی وجود دارد،

 . نمائیم
 

  

                                                           
 البالغه(در فرازی از خطبه اول نهج.  تجلی به مفهوم ایده در پدیده هست اما با آن یكی نیست و بیرون از آن است، اما از آن جدا نیست )1

 انسانی:. نسبت اسالم با مرحله چهارم از فرایندهای 13نمودار شماره 
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 :با اثر خلق شده هنرمندرابطه  ازبررسی تطبیقی 

 
باشند و دانند، بنابراین معتقد به یک برداشت مشترک و تفسیر و تأویل یکسان از اثر هنری می. کسانی که اثر هنری را تجسد معنا در کالبد می1

 محروم می شوند.عمیق و چند بعدی آثار هنری غافل و  های متفاوت را بر نمی تابند و از برداشت های بدیع،تفسیر و تأویل

دانند، مبتنی بر کثرت گرایی و نسبی گرایی در انسان شناسی )پلورالیسم( و وابسته دانستن هویت انسان به . کسانی که اثر هنری را خنثی می2
دهند ن اجازه میپذیرند و به مخاطبیمجموع شرایط محیطی )زمانی و مکانی( بنابراین تفسیر و تأویل )مخاطب محور( را به جای )متن محور( می

 دانند.هر نوع برداشت خودبنیاد و خودخواهانه را از آثار هنری داشته باشند و هر نوع داوری نسبت به ارزیابی آثار هنری را مردود می

 . از دیدگاه اسالمی که اعتقاد به تجلی معنا در صورت وجود دارد:3

 اول : تفسیر و تأویل آثار هنری متن محور است.

جا که به صورت بالفعل و اعتباری هنرمندان و مخاطبان هر یک وابسته به مجموع شرایط محیطی خود می باشند، بنابراین در یک درجه دوم: از آن
ها از اثر هنری متفاوت بوده و در یک سطح نیست، اما از آنجا که هنرمندان و مخاطبان به های آنمعرفتی و تکاملی نیستند، در نتیجه برداشت

ها از صفات حسن الهی سرچشمه گرفته و به سوی های آنها و ایده آلوه و ذاتی، یک نوع بوده و همه واجد روح الهی می باشند و ایدهصورت بالق
توانند داشته باشند و به نسبت رشد نظری، عملی، های یکدیگر میها و انگیزهآن گرایش دارند، بنابراین به صورت بالقوه درک متقابلی از ایده

 توانند از طریق آثار هنری با یکدیگر تعامالت ادراکی برقرار نمایند.ی و استعداد شخصی در رشته مربوطه میتجرب
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 ها )رابطه معنا با صورت(. بررسی تطبیقی از رابطه، ایده های مفهومی هنرمندان با پدیده های کالبدی آن14نمودار شماره          

 

 متأثرهای  سبک محتوای رویکرد رویکردها

 ویکرد تجسد معنا در صورتر -1
 ))تجسد ایده  در پدیده

ماد و یک نو        ندان فقط در یک ن یده های هنرم ع محتوا و ا
 توانند تجسد و تعیین داشته باشند. کالبد می

ر باید   های ثابت و پایدا      بنابراین برای حفظ مفاهیم و ارزش  
 مود.نالگوها و نمادهای سنتی و تاریخی را تقلید و تکرار 

 توصیفی –سنت گرایان تاریخی 
 یخی(شناسانه و تقلید از آثار تار )رویکرد باستان

 ویکرد خنثی بودن اثر هنریر -2
 ()عدم رابطه بین ایده و پدیده

نری ههای هنرمندان، هیچ رابطه ای با آثار       مفاهیم و ایده  
ان فقط ندارند، اثر و متن هنری خنثی استتت و هنرمند هاآن

ین ذهنیات شتتخصتتی خود را باز خوانی  نموده اند  و مخاطب
 نمایند.هم ذهنیات خود را بازخوانی می

مفهوم  واین با توجه به خنثی بودن اثر هنری، بی معنا     بنابر 
مل فکری و فرهنگی بین        عا طه و ت نه راب بودن آن هیچگو

 برقرار شود. تواندمین هنرمند و مخاطبین

معاصتتر )ستتاختار  تیک ونمرهدیدگاه مرگ مؤلف و 
ها روش از مفاهیم، شکنان نظری، روشی و کالبدی  

طب و آثار موجود )معتقدین به تفستتیر و تأویل مخا
شارکتی،  ی پذیرش قرائت ها محور، یا گفتمانی و م

 مختلف از اثر بدون هر نوع داوری(

 صورتویکرد تجلی معنا در ر -3
 1)مفهوم تجلی ایده در پدیده(

ناخود  ها و ایده آل های هنرمندان، به صورت خودآگاه وایده
و  دتوانند در بی نهایت کالبد های جدی         آگاه و  نستتتبی می 
 متنوع تجلی نمایند.

ماران      ندان و مع نابراین هنرم با  حفظ   توانمیب فاهیم   ند  م
ی، نی عملثابت و حقیقی نظری و احکام فرازمانی و فرامکا      

نه، مبتنی بر مجموع شتتترایط زمانی       و  با اجتهادی هنرمندا
 مایند.نمکانی میلیاردها کالبد متنوع، مناسب و شایسته خلق 

ندان و مخاطبین از طریق ا       طه بین هنرم حاظ راب ثر بدین ل
تأثیرات فکری و فرهنگی     جد مؤثرترین  ند میهنری وا  توا

صلی محتوای )مثبت و منفی( ا      سأله ا شد. م یده یده ها و ابا
 آل ها است.

 در ابعاد نظری و)را   اصتتول گ دیدگاه استتالمی،
عملی( و اجتهاد گرا )در راه حل های مصتتتداقی(      
صورت    سبی مفاهیم در مواد و   معتقدین به تجلی ن
هاد مبتنی بر تجلی       به اجت قدین   های متنوع. معت

ثار مبتنی بر       بت)نظری و عملی( در آ ثا اصتتتول 
و متنوع، از طریق  تکثرمجموع شتترایط محیطی  م

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

با فطرت ثابت  استتت آفرینش انستتانمصتتداق آن )
 ها و کالبدهای متکثر(ولی با صورت

 
شماره  سدگرائی )رویکردهای نمائید، می مالحظه  14 چنانچه در نمودار  سبتی  (اثر بودن خنثی) و (تج سال  فرهنگ با ن سفه  و میا  از و ندارند آن هنر فل

سالمی، هر دو رویکرد نفی می   نظ بُعد صیل دوران ا شود. برای مثال چنانچه در ادبیات عرفانی ما  ری و از بُعد عملی و تجربه موفق تاریخی در تمدن ا
قیت سبکی و بدایع  خال از سرشار  ها آن آثار اسالمی،  هایارزش و اعتقادی –مالحظه می شود، شاعران و عارفان برجسته، ضمن حفظ مبانی فرهنگی     

اصیل   دانند، با بیانی بدیع و خالقانه، آثار( میعاز آیات و روایات معصومین )  ایترجمهکه مضمون بسیاری از آثار نظم و نثر را    آنچنان مضمونی است.  
 هاتنوع سبک ن جهان از بعد ها و غایت های انسانی و فرهنگی، به نظر بسیاری از کارشناسا    جهتمعماری در دوران اسالمی نیز، ضمن حفظ اصول و    

ست در کالبدها و خالقیت  ضمن حفظ     .بی بدیل و کم نظیر ا سالمی که  ساجد و خانه ها در دوران تمدن ا صول نظری و عملی، از بعد   مانند طراحی م ا
 ع شرایط محیطی خود، متنوع و بدیع هستند.ها مبتنی بر مجموکالبدی، اکثر قریب به اتفاق آن

 

 

                                                           
 البالغه . فرازی از خطبه اول نهج1
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 نسبت اسالم با مرحله پنجم از فرایندهای انسانی

 
  آثار است برخود هنرمند و مخاطبین آثار. پنجم از ساختار خلق آثار هنری، تأثیر در مرحلۀ

   
 

 
یعنی پند گرفتن از  د.ننمای( را مطرح میعبرت)، مفهوم عمیق  آنچه اتفاق افتاده، تجربه شده و آثار گذشته اسالمی در رابطه بادر فرهنگ 

مین ه آن نشویم. به دچارکنیم و مجدداً  نکات منفی آن مانند پل عبور تجربیات گذشته، به نحوی که از نکات مثبت آن بهره مند گردیم و از
 .1«مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود» نماید که اشاره مین حدیثی مضمو

 معماران باید نسبت به نتایج آثار خود بر روی مخاطبان و محیط زیست حساس بوده و احساس مسئولیت نمایند. جریان بنابراین هنرمندان و
و رفتار و آثار  این حقیقت غافلند، که افکار نمایند، کامالً ازاعالم میدر آثار هنری مرگ مؤلف( را )را خنثی( و  یمتن اثر هنر)هائی که به اصطالح 

که از  در صورتی 2را رقم می زند هاآنسرنوشت  شخصیت و گذارد و در نهایت،ها تأثیر میبه صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه در آثار آن ها انسان
، انسان سلوک تکاملی راه سیر و عبرت گرفته شود، راه تکاملی و سیر متعالی انسان گشوده می گردد و این شیوه تنها هاآنتجربیات عملی و آثار 

روی مخاطبین از بُعد مادی نسبت به بُعد  بر چه از بُعد علوم تجربی و چه از بُعد روحی و معنوی است. نکته مهم و قابل توجه، تفکیک تأثیر آثار
 زیرا، ابعاد مادی آثار، جبراً بر محیط و بر مخاطبین تأثیر گذار هستند.است.  هاآنمعنوی 

 نماید.یوران ایجاد مشکل مبهره بعنوان مثال، ساختمانی که استانداردهای الزم عملکردی و مهندسی را رعایت نکرده باشد، قطعاً و جبراً برای
 (توانند، زمینه و بستر الزم را ایجاد نمایند، زیرا تکامل معنوی و روحی در حوزه )آزادیحی، هنرمندان و معماران، تنها میبُعد معنوی و رو امّا در
برداری معنوی نداشته باشند، بهره است. مخاطبین در مقابل هر اثر هنری، اگر آگاهی و انگیزه الزم را (آگاهانه و اختیاری)ها است و امری  انسان

                                                           
ْیِن پیامبر اکرم)ص(:  -1
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  (345، ص: 19)بحاراألنوار: ج . ال

ها شخصیت تو و شخصیت تو تو، عادت هایحدیث منسوب به حضرت علی)ع( که فرمودند: افكارت، گفتار تو، گفتارت رفتار تو، رفتارت عادت-2

 سازد.سرنوشت تو را می

 . نسبت اسالم با مرحله پنجم از فرایندهای انسانی:15نمودار شماره 
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زیرا  ،1نمایدمیحیوانات معرفی  از بلکه پست تر های غافل را همچون حیوانات،انسان وند در قرآن،و تکاملی نخواهند داشت. به همین دلیل خدا
 آن غافلند.از  حس و غریزه( سیر می نمایند و به نفس عقالنی و روحانی خود کفر ورزیده،)همچون حیوانات در ساحت 

است در  منافق در مسجد مانند پرنده ای مانند ماهی است در آب و مؤمن در مسجد» در حدیثی از پیامبر اکرم )ص( نیز نقل شده است که 
رویداد و دو نوع قرائت از محیط، ایجاد می شود. مؤمن یعنی کسی که  مخاطب، دو نوع مالحظه می شود، در یک مکان ثابت، بسته به نوع 2.قفس

ین و تفکر بر انگیز است، مناسب ترین فضا برای حضور قلب در ساحت عقالنیت و عبادت سیر می کند، مسجد را که فضائی درونگرا، سکون آفر
 سیر( غریزی–حسی )که در ساحت نفس حیوانی  ، اما منافق، یعنی کسی(ماهی درون آب استمثل و خودآگاهی روحی خود تشخیص می دهد )

های غریزی برای سیر در آفاق و بهره برداریای عنوی مسجد، زمینهم فضای در که آنجا از آید،می مسجد به عبادت برای ظاهر در ولی کند می
 کند هر چه زودتر از مسجد خارج شود.قفسی گرفتار شده است( و تالش می ندارد، بنابراین مانند )پرنده ای است که در

وابسته به حیثیت ها و فضاها،  یعنی حیثیت و شخصیت و شأن مکان3«. شرف المکان بالمکین» ( می فرمایندعدر حدیث دیگری، معصومین )
ها و فضاهای معماری نقش وسیله و زمینه مثبت یا منفی را برای بنابراین مکان و شخصیت و شأن انسان هائی است، که در آن حضور می یابند.

این  که در قابل وصول است. نکته دیگری هاآنها، در حوزه آگاهی و آزادی  بهره برداری معنوی و تکاملی انسان مخاطبین فراهم می کنند و
 تفسیر به رأی )تفسیر مخاطب محور( را بشدت تقبیح می کند. دیدگاه اسالمی در مورد )تفسیر متن محور( است و مرحله بسیار حائز اهمیت است،

د و از این عمیق ترین تأثیرات مثبت یا منفی را بر مخاطبین بگذار تواندمیدر مجموع از منظر اسالمی، تعامالت فرهنگی، از طریق آثارهنری، 
و  گرایییعنی بعد کثرت شناسیانسان دو بعد( 13 نمودار شماره)درباشند. جهت هنرمندان و معماران مسئول تأثیرات، آثار خود بر مخاطبین می

، در رابطه هاآنروح الهی فطرت و  ها را مبتنی برنوع( بودن انسانیک )و بعد ها آنها را مبتنی بر مجموع شرایط محیطی )انواع( بودن انسان
 است.  شدهمطرح  (هنرمندان با آثار هنری و مخاطبین)
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[ دلهایی دارند که با آن ایم. ]چرا کهو در حقیقت، بسیاری از جن

ترند. شتتنوند. آنان همانند چهارپایان بلكه گمراهبینند، و گوشتتهایی دارند که با آنها نمیو چشتتمانی دارند که با آنها نمی کنند،]حقایق را[ دریافت نمی

 (179آیه:  االعراف، )سوره: .ماندگانند]آری،[ آنها همان غافل

ستتجد مانند ماهی در آب استتت و به محید خود مومن در م».المنافق فی المستتجد کالطیر فی القفس و المومن فی المستتجد کالستتم  فی الماء -2

اگرچه مشتتهور استتت که این جمله از «. احستتاس نیاز می کند و منافق در مستتجد مثل پرنده در قفس استتت و از محید خود در تنگنا و گریزان استتت

ستتنت این جمله بدون انتستتاب به پیامراکرم )ص( استتت ولی تبق جستتتجوهای انجام شتتده ستتندی برای آن یافته نشتتده، تنها در دو کتاب از اهل 

و  295، ص 2)کتاب "کشتتف الخفاء"، تألیف عجلونی، جرستتد ستتخنی از یكی از بزرگان بوده استتت. پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( نقل شتتده و به نظر می

 (58، ص7کتاب شرح سنن ترمذی به نام تحفه االحوذی"، ج
کرده اند. اما در جستجوها سندی که اشاره داشته باشد حدیث از کدام ائمه معصوم است عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار به این حدیث اشاره  -3

 نیافتیم.
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 رابطۀ هنرمند ، اثر هنری و مخاطبین از دیدگاه اسالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی اجمالی:جمع

طبینثر هنری و مخااهنرمند، ین روابط یتب - 61نمودار شماره  

 (ینهنرمند و مخاطب و الهی هم زبانی معنایی) رابطه فطری

 . صورت اعتباری،  بالفعل )انواع( تلقی می شوند)یک نوع ( و به از منظر اسالمی: هنرمند و مخاطب به صورت فطری و بالقوه 

 

 تفسیر متن محور
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 ها و عالم به صورت بالقوه، امری جبری و مبتنی بر مشیت الهی است.( حیثیت وجودی انسان1
 آزادی انسان، مبتنی بر محتوای این فرایند از مرحله اول تا چهارم محقق و متجلی می شود.( 2
هایی که در مکتب اعتقادی فاعل اثر و مدعای او در هر مرحله مطرح شده ها و ارزشتوانند بدواً مبتنی بر پیش فرض( فرایندهای انسانی می3

 ها از منظر اسالمی ناقص و یا منحرف تلقی می شوند.ارزیابیاما این  است. مورد ارزیابی و توجیه قرار گیرد،

اند و تنها مکتب اسالم است که مبتنی بر )کالم ، مکاتب بشری خطاپذیر و ناقص هستند، مکاتب الهی نیز دچار تحریفاتی شده( از منظر اسالمی4
د آثار انسانی را در همه مراحل این ساختار و ابعاد آن را از بعد منابع توان( خطاناپذیر و جامع و مانع باقی مانده است و می(ع)الهی و سنت معصومین

 عمیقاً ارزیابی و نقد نماید. ،هاو مبانی آن

( مالحظه می شود. مکتب اسالم در حکمت نظری و با هستی شناسی جامع و مانع و خطا ناپذیر خود و با ارائه 17( چنانچه در )نمودار شماره 5
تواند، نسبت به مرحله اوّل از ساختار و مراحل خلق آثار هنری و مجموع دستاوردهای انسانی، بی تفاوت نیست، بلکه میراهبرد های مفهومی، 

ها را های آناز عالم و آدم را ارزیابی و نقد نماید و حقیقی یا توهمی و ناقص بودن، دریافت ها و دانش و بینش ها ادراکات و معرفت های انسان
 تشخیص دهد و تکمیل و اصالح نماید. 

شناسی، فلسفه تاریخ، شناسی، جامعهشناسی، معرفتشناسی، انسان( اسالم به صورت مستقیم در مورد موضوعاتی نظیر )معبود شناسی، هستی6
انه، جامع و مانع و خطاناپذیر ارائه نموده رابطه انسان با محیط طبیعی و مصنوعی و غیره( در حکمت نظری خود به صورت کامل مطالبی معصوم

های دیگران را که منشأ و های خود، معرفتسازد ضمن ارتقاء معرفت( ما را قادر می(ع)است. این مطالب در دو منبع )کتاب الهی و سنت معصومین
توانند ین پیش فرض مطرح می شود که مکاتب بشری نمیها است، مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم. مکتب اسالم با اها، رفتار و آثار آنچشمه ایدهرس

چار نقص استعدادهای ذاتی و بالقوه انسانی و غایت وجودی او را به صورت )جامع، مانع و خطا ناپذیر( تعریف نمایند و مذاهب الهی نیز متأسفانه د
یعنی )احادیث و  (ع)ی مانده و از طریق سنت ویژه معصومینو تحریف شده اند و فقط مکتب الهی اسالم از طریق کالم الهی که کامالً محفوظ باق

 توانند منابعی خطاناپذیر و جامع و مانع تلقی شوند.می  (ع)روایات معتبر از چهارده معصوم
 

 بندی کلی از نسبت اسالم با فرایندهای انسانی از ابعاد متنوع:جمع
 

گانه از فرایندهای انسانی از ابعاد )آیات و احادیث، انواع علم از منظر مراحل پنج شود، نسبت اسالم بامالحظه می 18چناچه در نمودار شماره 
مذهبی، از بعد اسماء الهی، از بعد مباحث آموزشی و پرورشی، از بعد اصول کلی و حاکم و از بعد  -پیامبر اکرم )ص(، اصطالحات فرهنگی

گانه در فرایندهای انسانی م از موضوعات فوق برای هریک از مراحل پنجن قرار گرفته است. هرکدایمحتوای عملی و راهبردی( مورد تبی
 نماییم.  ها اشاره میهای آن به برخی از آننمایند، که ما در ادامه این رساله و پیوستصدها اصل و مبنا را ارائه می

ها و مصادیق برجسته( راهکار و مدلی راهکارها، راه حلاز آنجاکه یک رویکرد جامع و مانع و ساختار آن باید عالوه بر)سیاست ها، راهبردها، 
( به عنوان ارزیابی )کیفی( و )کمی( یا )مادی( و )معنوی( آثار 20و 19برای ارزیابی و نقد آثار و مصادیق نیز ارائه نماید، در نمودارهای شماره )
 نماید.و مجموع فرایندهای انسانی )هنری، معماری و شهرسازی( را ارائه می

کامل است، که بتواند مبنایی برای ارزیابی آثار ارائه نماید. در این رساله مبتنی بر مباحث مطرح  زمانیک مدل و ساختار از فرایندهای انسانی ی
ستون سمت راست جدول نماییم. در شده دو جدول برای ارزیابی کمی و کیفی فرایندهای انسانی و در این مورد خاص آثار معماری ارائه می

های کمی و کیفی مطرح در آثار معماری بر حسب مؤلفه ترینمهم هاهای مقابل آنج مرحله از فرایندهای انسانی مطرح شده و در ردیفپن
 افزود. هاها را تغییر داده و یا بر آنتوان اولویتو اهمیت ارائه شده است. در موضاعات خاص و برحسب مجموع شرایط میاولویت 
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: نسبت اسالم از ابعاد مختلف با ساختار و مراحل در فرآیندهای انسانی 18نمودار شماره   
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 :ارزیابی فرایندهای معماری از منظر اسالمی   19و 20 نمودارهای شماره

 ارزیابی اثر معماری از بعد تأثیرات کمی)مهندسی(:-1
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 ارزیابی فرآیندهای انسانی ) معماری ( از بُعد کمی و کیفی 
 

یابند و یا فرایندهای انسانی در ذیل نظامی حکیمانه آیا 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 21 اند. این نظام در )نمودار شمارهاسالمی، جهان هستی و فرایندهای انسانی در ذیل )مشیت وقضا و قدر الهی( سامان یافتهاز منظر 
 شده است.

 

 نسبت فرایندهای انسانی در ذیل مشیت الهی و قوانین حاکم بر کل هستی:
 

فرایندهای انسانی با )مشیت( و )قضا و قدر( الهی است. این مشیت بر کل  های بشری، رابطهنکته فراموش شده در اغلب رویکردهای مادی و مدل
 را به عهده دارد. هستی و فرایندهای فردی، اجتماعی و تاریخی افراد و جوامع بشری حاکم بوده و ساماندهی تعدیل و تعالی آن

، بلکه جهان هستی از طریق مشیت حکیمانه، عادالنه و رحیمانه ها و جوامع بشری بیهوده، بی سرانجام و رها شده نیستافکار، رفتار و آثار انسان
 الهی، ساختاری نظارت شده، هدایت شده و تعالی بخش دارد.

ها دهد، باطلمشیت خداوند از طریق )قضا و قدر( الهی، هستی را هدفمند و غایت مدار و مبتنی بر سه اصل )حکمت و عدالت و رحمت ( سامان می
نماید. آزادی انسان نیز محاط بین )قضا و قدر( الهی است. یعنی استعدادهای بالقوه و بالفعل انسان منبعث از اراده الهی آشکار میرا محو و حقایق را 

د است که بدون دخالت او تحقق یافته و انجام شده است. )مفهوم قضا یعنی کاری که قبالً انجام شده است(. یعنی انسان در موجودیت اولیه خو
آزادند که مطابق نفس اماره ها موجودات نقش نداشته است، اما برخالف سایر موجودات که در جبر قوانین حاکم بر هستی هستند انسان یرمانند سا

ای کار خیر و یا کار شر آنها را در نظر دارند و متناسب با عمل انسان پاداش و جزایی و یا نفس لوامه خود عمل نمایند، سپس )مقدرات الهی( ذره
 تا مسیر تکامل هستی دچار فساد و انحطاط نشود. شود،ادالنه آماده و محقق میع

ها در ذیل محاسبه دقیق الهی قرار دارد و گیری دقیق. بنابراین افکار، نیات، رفتار و آثار فردی و اجتماعی و تاریخی انسانمفهوم )قدر( یعنی اندازه
 نماییم.ایندهای انسانی را در ذیل )مشیت( و )قضا و قدر( الهی و اصول آن را ارائه میفر 21بیهوده و رها شده نیست.  در نمودار شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . نقش فرایندهای انسانی در ذیل )مشیت( و )قضا و قدر( الهی21نمودار شماره 
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 خداوند، بهترین نظام ممکن)نظام احسن( بوده و برد، نظام هستی مبتنی بر صفات ذاتی و فعلی شو مالحظه می  21 چنانچه در نمودار شماره
صفت عدالت یعنی )قرار دادن هر چیز در جای  اساس صفت حکمت یعنی )تشخیص و داوری بین، حق و باطل، خیر و شر و زیبایی و زشتی( و

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

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

پاداش  را، مبتنی بر صفت )الرحیم( خود هاآنو معنوی فرایندهای عالمانه، عاقالنه  ها را در نظر دارد.بلکه کوچکترین نیات، اعمال و آثار انسان
در این نظام احسن، با حفظ آزادی  دهد.را بر اساس صفت عدل خود، جزاء عادالنه می هاآن بخشد و فرایندهای غیر حکیمانه و ظالمانهتکاملی می

نظام )آزادی انسان( بین دو جبر یعنی )قضا و قدر الهی(  شده است. در این گیری و غایت نهایی، تکاملی و مثبت طراحی و خلقها، جهتانسان
 1شود.ن مییتبی

تواند باشد، دقیقاً و عیناً بشناسد، سپس آزاد است در جهت مثبت یا در این نظام انسان )متعهد( است، خود و عالم را آنگونه که هست و می
 باشد.نیات، اعمال و آثار خود میو در نهایت )مسئول(  (22سه و چهار از نمودار شماره  ،)مراحل دومنفی عمل نماید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
نه جبر استتت و نه اختیار، «. ال جبر و ال تفویض بل أمر بین األمرین»امام صتتادق در پاستتخ فردی که از جبر یا آزادی انستتان ستتئوال نمود، فرمودند:  -1

 (193، جلد ی ، صفحه 1364بن شهرآشوب،متشابه القرآن و مختلفه،)ابلكه امری است بین دو امر دیگر. 

تعهد هنرمندان 
شناخت عالم و آدم، 
آنگونه که هستند و 

 می توانند باشند

 )امری جبری است(  

مسئولیت هنرمندان 
تأثیرات افکار و آثار بر 

 خود و مخاطبین 

 )امری جبری است( 

 آزادی هنرمندان

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

 )قضاء الهی(

وآدم آنگونه که هستند.   آفرینش عالم

()بالفعل  

توانند باشند )بالقوه(آنگونه که میو   

 )آزادی انسان(

نیات، اعمال و آثار آگاهانه و آزادانه 

 انسان مبتنی برنفوس )حیوانی(

 یا )عقالنی(

 )قدر الهی(

 جزا و پاداش الهی مرتبط با 

 نیات، اعمال و آثار انسان مبتنی بر اصل

 ) عدالت(

 مبتنی بر صفت 

حمان()الرّ  

 والیت الهی 

)معصومین و فقیه( یا 
 شیاطین

()درون و بیرون  

 مشیت خداوند

اتی و فعلی خداوند از )مبتنی برمجموع صفات ذ

عدالت و رحمت( جمله حکمت،  

 مبتنی بر صفت 

 )الرّحیم(

 بداء الهی
واب و شفاعت( ت)مبتنی بر صفات )غفار،

 الهی و اعمال )دعا، صدقه، توبه( انسان
بالعکس )غرور و گناه( یا  

 ها:. آزادی هنرمندان در بین )تعهد و مسئولیت( آن22نمودار شماره 



35 

 

 اجمالی :جمع بندی 

  

 شریح است.ن و تیو رحمانی الهی، قابل تبیعادالنه  ،فرایندهای انسانی در ذیل نظام کل هستی و مشیت حکیمانه (1
 گیری تکاملی هستی را تضمین نموده است.مشیت الهی از طریق )قضا و قدر( و صفات )رحمان و رحیم( خود، جهت  (2

 باشند.آزادی انسان و فرایندهای او بین دو جبر )قضا و قدر الهی( محاط می  (3

 خود هستند.ها قبل از عمل )متعهد( شناخت عالم و آدم و بعد از عمل )مسئول( نیات، اعمال و آثار انسان  (4

، آنگونه مبتنی است بر شناخت حقایق و واقعیت های عالم و آدم هاآنها )هنرمندان( مطلق نیست و آزادی  آزادی انسان بنابراین (5
 توانند باشند و سپس مسئولیت پذیری در قبال افکار، نیات و آثار خود.که هستند و می

 

تشریح و مورد ارزیابی و  منابع و مبانی آن هی( در کل هستی تبیین و مبتنی بر مکتب اسالم و )فرایندهای انسانی( در ذیل )فرایند ال رسالهدر این 
 طراحی ،پژوهشی ،کلیه فرایندها و آثار انسانی را در حوزه های محتلف آموزشی توانمیبا این ساختار و مراحل اسالمی آن  نقد قرار گرفته است.

 و اجرائی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی و سنجش قرار داد. 
را آنگونه که هستند  (عالم و آدمباشند )ها از جمله هنرمندان و معماران ابتدا )متعهد( میشود، همه انسانمالحظه می 22چنانچه در نمودار شماره 

نماید، عمل نمایند و یا مبتنی بر )نفس عقالنی ها امر میی( خود که به زشتییا مبتنی بر )نفس حیوانتوانند باشند بشناسند، سپس آزادند که و می
عمل نمایند. نماید )جهل، شر و زشتی( حکم می در مقابلو روحانی( خود عمل نمایند، که بر حکمت و نزاهت یعنی تشخیص )علم، خیر و زیبایی( 

 .باشندآثار مثبت و منفی خود بر مخاطبین می (مسئولها )در نهایت انسان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 آزادی انسان بین دو جبر )بیرونی( و )درونی( است. . مفهوم آزادی انسان در فرهنگ اسالمی:23نمودار شماره 
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 درونی( است.)آزادی انسان بین دو جبر )بیرونی( و دو جبر  . مفهوم آزادی انسان در فرهنگ اسالمی:24نمودار شماره 
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 :توضیح
 

 توجه با بلکه نیست، مطلق غربی، فرهنگ لیبرالیستی برخالف ( انسان آزادی)  نمایید، می مالحظه 24و  23 شماره های نمودار در که طور همان
 (درونی( دو جبر و (بیرونی) جبر دو بین انسان آزادی عمل در یعنی ،1است دیگر امر دو بین انسان، آزادی )ع( صادق امام حضرت از معتبر حدیث به

 .دارد الهی تحقق قدر و قضا طریق از که است الهی حکیمانه مشیت همان بیرونی جبر. است

 انسان و.  است یافته تحقق متعال خالق توسط که جبری است امری ها آن تحوالت مسیر و انسان بالفعل و بالقوه استعدادهای یعنی ، الهی قضای
 2.بردارد گام خود و نزول هبوط یا و تکامل و رشد جهت در اسالمی احکام بر مبتنی که است آزاد انسان بعد در مرحله. است نداشته آن در دخالتی

 برای انسان اراده از مستقل دهد، می تشخیص را  3شر ای هذر و خیر ای که ذره الهی، میزانی و ترازو یعنی. است کم حا الهی قدر سوم مرحله در
 .نماید می تعیین (جهنم و بهشت) و )پاداش و جزاء) او

 مگر خداوند رحم فرماید مینماید امر (سوء) شر زشتی و به جبراً که انسان طبیعی و (غریزی – حسی) و 4(اماره نفس) یعنی ، انسان درونی جبر دو
  آیه بر مبتنی و 5دارد میل خیر و زیبایی به ذاتاً کهاست انسان  روحی فطرت و وجدان و نفوس )عقالنی و روحانی(یا  (لوّامه نفس) آن مقابل در و

 بنابراین. دارد میل و جاذبه (الهی فعلی و صفاتی اسماءالحسنی) سوی به یعنی. است سوی خدا به و خدا روح از 6راجعون( )انا لله و انا الیه

 در و ییابد م تحقق (حیوانی ای عقالنی) بر تخیالت مبتنی جبر دو بین (خالقیت و تخیل خیال،) مرحله در و عمل مرحله در انسان درونی آزادی
از آنجا و  ،آن در و محتوائی آثار ول ارزیابی کیفیامبتنی بر ساختار و مراحل این نظریه و جد .میشودآثارش و  انسان وطهب یا و عروج موجب عمل

آن  الح و مناسب و مطلوب سازی، نیاز به ارزیابی و تحلیل یک مصداق از آثار معماری موجود وارائه راه حلهائی برای اص که اثبات یک نظریه
)کلیساهای صلیبی( در و تطبیقی  کیفیدر این نظریه به بررسی و تحلیل  مربوطهمصداق را دارد ، بنابراین مبتنی بر جداول ارزیابی کمی و کیفی 

تزئینات و آرایه ها( و )نما و هندسی( و ) –ایسه با مساجد اسالمی از بُعد عناصر معناپذیرتر معماری ینی )ایده های فضائی در مقآئین مسیحی 
 از منظر اسالمی میپردازیم.نمادگرائی( 

 

 

                                                           

ْمَرْین : )ع(امام صادق   -1
َ
ْمٌر َبْیَن أ

َ
 أ

ْ
ِویَض َبل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 َجْبَر َو ال

َ
 ر  .بحار. ک: مجلسی، محمد باقر، .  دیگر(نه جبر است و نه اختیار، بلكه امری است بین دو امر  ) ال

     .باب اّول و دوم از ابواب العدل ، 84 – 2، ص 5، ج النوارا          

وًرا  - 2
ُ

ا َکف اِکًرا َوِإَمّ
َ

ا ش  ِإَمّ
َ

ِبیل اُه الَسّ
َ

ا َهَدْین
َّ
 واهد )هدایت پذیرد و( شكر )این نعمت( خما به حقیقت راه )حق و باتل( را به او نمودیم حال  (3آیه  –)سوره انسان . ِإن

 .نعمت را( کفران کندگوید و خواهد )آن          
یًرا َیَرُه  -3

َ
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َ
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َ
 !بیندای کار خیر انجام دهد آن را میپس هر کس هموزن ذّره.  ﴾۷آیه  -سوره الزلزلة ) .ف
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ْ
ف
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ْ
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َ
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ُ
وٌر َرِحیٌم َوَما أ

ُ
ف

َ
ي غ  و من )خودستایی نكرده و( نفس خویش را از عیب .  (53آیه  –وسف )سوره ی . َرِبّ

 .ن رحم کند، که خدای من بسیار آمرزنده و مهربان استدارد جز آنكه خدای مدانم، زیرا نفس اّماره انسان را به کارهای زشت و ناروا سخت وا میو تقصیر مبّرا نمی      
اَمِة. َوال- 5 وَّ

َّ
ِس الل

ْ
ف

َّ
ِسُم ِبالن

ْ
ق

ُ
 و سوگند به )نفس لوامه و( وجدان بیدار و مالمتگر )که رستاخیز حق است(. – (2آیه  – قیامة)سوره الأ

 . ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.( 156آیه  –)سوره البقره .راجعون( )انا لله و انا الیه -6 
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 اساسی اشاره نمائیم :و مهم قبالً الزم است به دو نکته 

 موع شرایط زمانی ، مکانینیست ، چون مباحث علوم تجربی وابسته به مج (مهندسیکمی و یا )بررسی ما مبتنی بر جدول ارزیابی های  -1

 ارزیابی  ما از جدول ،است و از مباحث )علوم بشری( است و موضوع اصلی در این نظریه نیست  یمحیطی بوده و نسب و

مه انسانهای جهان در طول بوده و برای هبه موضوع میپردازیم ، که مبتنی بر فرهنگ اسالمی فرازمانی و فرامکانی ( کیفی و هنری)

، اری آنها مشترک است و اختی ی، تکامل معنوی( انسانها و جهت و غایت تاریخ مفهوم )عبادت( و مفهوم )تکامل عقالنی و روحانی

 بنابراین 

 )عبادتگاه ها( هم باید از بُعد محتوایی و هنری مشترک باشند.

و انحراف مصون مانده است  در اسالم جبری و اجباری نیست، امّا از منظر اسالمی تنها دینی که منابع اصلی آن از نقصانتخاب دین  -2

ای خود را به معتقدین سایر مکتب اسالم و تشیع است ، بنابراین میتواند نظرات و راه حله( )س(مبتنی بر )کالم الهی و سنت معصومین

آثار آنها نظیر معماری و شهرسازی و  وو قبول کردند، طبیعتاً در افکار، رفتار  آگاهانه پذیرفتهالبته اگر ادیان پیشنهاد و توصیه نماید. 

 و خود آنها نیایشگاه خود را اصالح خواهند نمود. غیره نیز مؤثر خواهد بود

د ارزیابی و تحلیل قرار میدهیم و با توجه به مقدمه فوق فرآیند طراحی و ساخت کلیساهای صلیبی را مبتنی بر ساختار این نظریه و مراحل آن مور

سیحی کلیساهای م مقایسه تطبیقیا راه حلهای اصالحی آنرا از بُعد نظری مبتنی بر مفهوم نیایش و نیایشگاه در فرهنگ اسالمی و از بُعد عملی ب

 ارائه خواهیم نمود.بررسی و نیایشگاه اسالمی یعنی مساجد اصیل موجود با 

 ارزیابی و نقد کلیساهای صلیبی از منظر اسالمی و نظریه سالم:

 در مفهوم عبادت و تعالی انسان : )راهبردهای مفهومی در طراحی کلیسا( (ایده ها ، اعتقادات)ارزیابی و نقد  -1

 (های صلیبیو عبادتگاه : )راه کارهای عملی و اختیاری در طراحی کلیسا نیایشگاهدر مفهوم  (و احکامایده آلها )ارزیابی و نقد  -2

 (ی صلیبیدر طراحی کلیساها: )راه حلهای اجتهادی و اختیاری در طراحی و خلق کلیساها (راه حل های اجرائی و اجتهادی)ارزیابی و نقد  -3

 

 اعتقادات و تبیین عالم و آدم و مفهوم عبادت و رستگاری انسان یعنیعد برخی از انحرافات مسیحیان در بُ -1

 :(انسانها )نیازها و زیبائی شناسی موضوع            

 .اعتقاد به تثلیث و فرزند داشتن خداوند به جای توحید و نازل شدن ذات یگانه الهی در همه مراتب وجود -1-1

 دانستن دنیا و توصیه به رهبانیت و ریاضت.دا دانستن دنیا و آخرت، دین و سیاست ، مذموم ج -2-1

 به جای آنکه دنیا را وسیله و بستر مناسب برای تکامل اخروی و عقالنی و معنوی بدانیم.

 تفکیک انسانها به قدیس و غیر قدیس و کشیش و غیر کشیش و روحانی و غیر روحانی. -3-1

مانند فقط  ،و غریزی( و الهی )عقالنی و روحانی( هستند در حالیکه از منظر اسالمی همه انسانها دارای دو بعد حیوانی )حسی

 م دینی( داریم.داریم، در مباحث مذهبی هم ) عال متخصصعالم همه رشته ها 

 .(صلیب)تن نماد سبا صلیب و مقدس دان )ع(اعتقاد به شهادت حضرت عیسی -4-1
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شکنجه یک پیامبر هم نماد مقدسی نیست و در حالیکه از منظر اسالمی حضرت عروج نموده اند و شهید نشده اند و ابزار 

 و محل تولد انسان کامل است.)ع( ت ، در اسالم خانه کعبه مقدس است که محل پذیرش توبه حضرت آدمبسیارمذموم اس

و همه گنهکاران گناهان از همه )ع( حضرت مسیحشفاعت ضروری بودن و انسانها و ذاتی فطری  ،گناهکار بودن اعتقاد به   -5-1

مربوط به اعمال از منظر اسالمی انسان فطرتاً پاک است و گناه امری عارضی و ، در حالیکه و لزوم غسل تعمیددر این دنیا 

 تحقق می یابد.گناهکاران ه و جبران اعمال آگاهانه و ارادی بو فقط با تو انسانها در دنیا و بعد از بلوغ است

 اف گناهان به کشیش(.تحریف مفهوم توبه با تبدیل آن به مقوله )اعتر -6-1

در حالیکه در اسالم توبه فقط اعتراف نیست ، بعد از اقرار بگناه مراتب بعدی ترک گناه و جبران همه عواقب فردی و اجتماعی 

 و اقرار گناه به غیر خداوند ، خود گناه بزرگتر و اشاعه فحشاء محسوب میشود. الناس استحق آن به خصوص 

 .قرار دادن کشیش بین خود و خدا  تحریف مفهوم عبادت با واسطه -7-1

 در حالیکه در اسالم هر نوع واسطه ای که بین انسان و خداوند قرار گیرد ، بُت تلقی میشود.

خداوند در قلب انسان ها و از رگ گردن به آنها نزدیک تر است . پیامبران و معصومین نیز ، چراغهای هدایت و راهنماهائی 

 میروند و ما را نیز دعوت میکنند به سوی او برویم.هستند که خود به سوی خدا 

 غسل تعمید و شنیدن سخنرانی و تماشاچی مراسمی ظاهراً مقدس بودن. تحریف مفهوم عبادت با  -8-1

تند و میتوانند باشند در حالیکه عبادت در اسالم امری درونی است با دو بال )ایمان( یعنی شناخت عالم و آدم آنگونه که هس

 یعنی خودسازی و جامعه سازی ، که مجموعاً باعث تکامل )عقالنی و روحانی( انسانها میشود. و )عمل صالح(
 

 در بُعد عملی و رفتاری در حوزه نیایش و نیایشگاه )کلیسا(:برخی از انحرافات مسیحیان  -2
 

کشیش و کلیسا و اهل جدائی دنیا و آخرت باعث شده است ، مسیحیان شش روز اهل دنیا باشند و یک روز اهل مراجعه به  -1-2

که با یاد خدا و برای تکامل خود و خدمت به جامعه باشد عبادت است وهمه زمانها و  یاسالم هر کار در آخرت در حالیکه

 همه مکانها محل عبادت است ، قلب انسان مؤمن )حرم اهلل( و عبادتگاه است .

ایجاد  و خانمهاآقایان نامناسب در فضای کلیسا اختالط  باعث شده است ی آن،ام الهی و حاللها و حرام هاکعدم توجه به اح -2-2

 .که مزاحم امور عبادی است  شود،

در صورتیکه خانم ها و آقایان نباید با نامحرمان اختالط مزاحم داشته باشند، به خصوص در فضای عبادی این تفکیک مهم 

 تر و ضروری تر است ، به خصوص هنگام نیایش و نماز.

مضمونی ، و بال کشیشان  تجسمانی صلیب چه بر گردنها و چه بر درب و دیوار کلیساها و چه بر دس تن کالبدسمقدس دان -3-2

 جز یادآوری شکنجه و وسیله شهادت پیامبر خدا ایجاد نمی نماید.

( مقدس است و مطالعه شخصی مطالب آنها در مساجد و یا طرح  )س(در حالیکه در اسالم )قرآن مجید( و )احادیث معصومین

 ا در سخنرانی ها و بر در و دیوار مساجد، انسانها را با حقایق عالم و آدم آشنا نموده و آگاهی بخش و ایمان افزا می باشد.آنه

 انجام غسل تعمید توسط کشیشان با نان و شراب خاص برای نجات و رستگاری ذاتی انسانها. -4-2

اعتقادات خود را در حالیکه انسانها همه غیر از بُعد حیوانی دارای روح الهی هستند و برای رستگاری باید با مطالعه و تحقیق 

 اصالح وتکمیل کنند و عمالً به خودسازی و جامعه سازی بپردازند تا رستگار شوند.

 رای انجام آن .لزوم اعتراف گناهان به کشیش و مراجعه به فضا و مکان خاصی در کلیسا ب -5-2



40 

 

است که در قلب ما است و با ایمان و عمل صالح فردی و اجتماعی و توبه باشد به خداوندی باید در حالیکه در اسالم اعتراف 

ضمناً اعتراف گناه به غیر از خداوند ، خود  آنها ، توبه پذیرفته میشود و مکان محدودی ندارد.همه از همه گناهان و جبران 

 گناه دیگری است.

انسان مسیحی مانند یک تماشاچی در تأتر باید در سالن کلیسا روی صندلی بنشیند و ناظر مراسم های مختلف و سخنرانی  -6-2

 کشیشان یا شنیدن موسیقی و سرود باشد.

همه مساجد کتابخانه و کتاب وجود دارد و معموالً با توجه به تأکید اسالم به مطالعه شخصی مباحث اعتقادی در در حالیکه 

سهای آموزشی و بحث و مطالعه دایر است ، عالوه بر شنیدن سخنرانی، مسلمانان در نوحه خوانی و مداحی جمعی کال

عی، امام و همه به صورت فردی و جم ان تعالی و معراج انسانها استمشارکت مینمایند و مهم تر از همه مقوله نماز که بنی

 یند .ه یعنی تعالی وجودی مشارکت مینمامأموم به سوی قبل

 از منظر مسیحیان مفهوم عبادت و عبادتگاه محدود به روزهای شنبه و مکان کلیسا شده است . -7-2

ادت که همه مکانها میتواند باشد ، همه اعمال ما و جایگاه عب لدر حالیه از منظر اسالمی عالوه بر موضوع عبادت که شام

مکان مسجد نیز به عبادت و نیایش فردی و جمعی مستحب است که همه مسلمین، هر روز و در صبح و ظهر و شب در 

 بپردازند.

حرام ندانستن آرایه های شیطانی )حسی و غریزی( یعنی نقاشی ، نقش برجسته و مجسمه سازی از موجودات زنده و زنان و  -8-2

 آنهم به صورت بدن نما و نیمه عریان یا عریان.مردان و مالئکه و پیامبران و قدیسین . 

و  رنگ و نور ،موارد فوق تحریم شده و از آرایه ها و تزئینات تنزیهی ، نظیر هندسی، بافت  ،نگ اسالمی در حالیکه در فره

 بهره برداری میشود.احادیث ، آیات ، ادعیه و اشعار عرفانی به خصوص  آرایه های معنائی و کالمی 
 

 از انحرافات در راه حلها و سبک طراحی و معماری کلیساهابرخی  -3

 آن : ترتجلی انحرافات مسیحیان از ابعاد ذکر شده ، در کالبد کلیسا و عناصر معناپذیر        

 هندسی در طراحی نیایشگاه )کلیساهای صلیبی در مقایسه با مساجد(: –بُعد ایده های فضائی  از -1

 اصوالً شکل  دید محدود مراجعیندر طراحی کالبد بیرونی نیایشگاه از حجم صلیب تقلید کرده اند، که اوالً از زاویه  -1-1               

 دیده نمیشود، دوماً یک شکل مشخص را به موقعیت های بسیار متنوع طبیعی و شهری ، به صورت جبری تحمیل آن               

 ی انعطاف پذیری خود را از سیر کثرت به وحدت از دست داده و به صورت نامناسب خود را به بافت مینمایند. و کالبد معمار              

 شهری تحمیل مینماید.              

در حالیکه در فرهنگ اسالمی هیچگونه کالبد اجباری و تقلیدی برای نیایشگاه تحمیل نشده است و کالبد بیرونی مساجد به 

ط متنوع طبیعی و بافت شهری خود، سیری از کثرت به وحدت ، حول محور ورودی یابع شراصورت آزاد و انعطاف پذیر ت

 دارند.مخاطبین 

نیست و خودرا به مخاطبین برای ورود به کلیسا تحمیل  هاورودیهای نیایشگاه مستقیماً در خدمت محورهای ورودی انسان -2-1

مینماید. مخاطبین مجبورند مسافتی را طی نمایند تا وارد کلیسا شوند، یعنی اصالت و اولویت به کالبد بنا داده شده است به 

 جای انسانها.
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صلیب و ورودی انسانهای  یل شده است ، ورودی قدیسان و کشیشان از سرکورودیها از هم به صورت نامناسب تف دوماً

 معمولی از دُم صلیب که مغایر وحدت نوعی و معنوی انسانها و نوعی نژاد پرستی طبقاتی از بُعد تخصصی است .

در حالیکه در مساجد، ورودیها تابع محورهائی است که انسانها وارد میشوند و درب اصلی در محلی طراحی میشود که اکثریت 

 مسجد حرکت مینمایند. یعنی اصالت و اولویت به انسانها داده میشود، نه به کالبد بنا.مخاطبین از آن سو به سمت 

دوماً ورودیهای مسجد تفکیک طبقاتی و نژادی ندارند که غیر انسانی است ، بلکه در صورت لزوم تفکیک ورودی خانم ها 

 مناسب و مطلوب است.با آقایان را دارد ، که برای نیایشگاه و تعامالت عقالنی و معنوی انسانها 

ت اصلی به نمای کالبد یّممعموالً یک پنجم و بیشتر است ، یعنی ، اه ،کالبد کلیساهادرنمای اصلی به ورودی نمای نسبت  -3-1

آن ، این موضوع بنا را برون گرا و خود نما و بُت گونه میکند، که خالف جایگاه انسان به مخاطبین کلیسا داده میشود تا به 

 وقات و موضوع نیایش و ارتباط انسان با خداوند و پرهیز از هر گونه بُت پرستی است .عنوان اشرف مخل

در حالیکه نمای اصلی و بیرونی مساجد فقط یک سردرب با شکوه ، مهمان پذیر و دعوت کننده است . با شکوه ترین مسجد 

ان ، یک طاق نصرت با شکوه، جذاب ، دوران اسالمی یعنی مسجد امام اصفهان َ، تمام نمای اصلی آن در میدان نقش جه

 دعوت کننده و مناسب و مطلوب برای مخاطبین و نیایشگران است با کمترین حجم کالبدی و نما سازی بدنه ها .

دارای ریتمی یکنواخت وتکراری بوده و شاخص نیستند، از آنها سردرب ورودیها اغلب فاقد پیش ورودی و ایوان بوده ، برخی  -4-1

سی ومیشوند و فاقد آسمانه قمشابه معابد یونانی با خط مستقیم و یا سنتوری سنگین و موازی خط زمین تعدادی از آنها 

که آسمانه دارند، از نیم دایره و یا بخشی از قوس دایره ای و خوابیده استفاده میکنند، که ورودی هستند و اکثر ورودیهائی 

 .نیایشگاه را زمینی و هبوط یافته مینماید

ورودیهای مساجد در سنت معماری دوران اسالمی، اغلب یا یک ایوان گشوده و شاخص است و همیشه نسبت در حالیکه 

محور ورودی به سایر ردیفها، بزرگتر و جذاب تر است . اغلب قریب به اتفاق آسمانه ورودیها از قوسهای کهکشانی ، و دلگشا 

پذیر، آنها از شعاع آنها بیشتر است و ورودی مساجد را مهمان  فاعاستفاده شده است . که بر خالف قوسهای نیم دایره ، ارت

 دعوت کننده و آسمانی نموده است .

هندسه در فضای داخلی کلیساها با تقلید از شکل نامناسب صلیب، دارای دو محور عمودی و یک کانون تقاطع در موقعیت  -5-1

 محراب کلیسا و محل اجرای مراسم عبادی توسط کشیشان است .

معمولی باید از محور بلندتر صلیب ، که در مقابل محراب است وارد شده و بر روی نیمکت ها و صندلی هائی که  مسیحیان

ها را گوش کنند.در دبه صورت ردیفهای منظم چیده شده است بنشیند و مراسم عبادی را تماشا نموده و سخنرانی ها و سرو

 أتر طراحی میشود.مجموع فضای داخلی کلیساها شبیه سالنهای سخنرانی و ت

البته بهتر  ، در حالیکه در مساجد از هر طرف که امکان پذیر باشد ، به صورت انعطاف پذیر میتوان وارد شبستان مسجد شد

 است از سمت قبله نباشد تا برای نمازگزاران مزاحمت ایجاد ننماید.

میتواند از هر طرف گسترش پیدا نماید، بستان مساجد در جبر شکل خاصی نیست و به صورت انعطاف پذیر شفضای داخلی 

امّا به طور کلی سلول بنیادی هندسه در شبستان مساجد مربع است ، زیرا موجب سکون حسی و تمرکز درونی میشود که 

 مناسب ترین فضا برای نماز، حضور قلب ، پویائی روحی ، معنوی و شکوفائی درونی انسانهاست که از آن به عنوان 

 د مینمائیم.)معراج مؤمن( یا
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هندسه صلیبی در فضای داخلی کلیساها، اصوالً به صورت صلیب دیده نمیشود و جبراً به فضای داخلی نیایشگاه تحمیل شده  -6-1

 است ، در حالیکه برای نیایش و ارتباط درونی انسان با خدائی که در قلب اوست بسیار نامناسب و نامطلوب است .

تماشای مراسم و سرود ، در صورتیکه فاصله تماشاچی با سخنران و برگزارکننده گان البته به عنوان شنیدن سخنرانی و یا 

مراسم زیاد نباشد، مفید و مناسب است ، امّا بدلیل شکل تحمیل شده صلیب، محوریکه برای نشستن مخاطبین پیش بینی 

 یلی مناسب و مطلوب نیست.شده است، معموالً بسیار طوالنی میشود ، بنابراین حتّی برای سخنرانی و نمایش هم خ

در حالیکه در شبستانها مساجد شکل محدودی تحمیل نمیشود، ایده کلی هندسی همان مربع خانه کعبه است ، که در صورت 

لزوم بزرگ میشود و یک فضای وسیع و وحدت بخش به سوی قبله ایجاد میکند ، نظیرگنبد خانه ها و یا مربع ها در 

 ترکیبی از هر دو فضای هندسی.نظیر شبستانها یا محورهای مناسب گسترش پیدا مینماید 

آنچه مهم است در فضای داخلی مساجد مبتنی بر فرهنگ نیایش اسالمی ، که دارای دو بال تکامل عقالنی یعنی ایمان و 

هم مناسب شنیدن سخنرانی و دیدن سخنران است و ، مساوی بودن عرض و طول، است اعتقادات و تکامل روحانی ونماز 

یعنی نماز  ،و سکون حسی مقدمه مناسب و مطلوبی برای تکامل روحی، درونی و اختیاری باعث سکون حسی میشودهم 

 است.

چیدمان نیمکت و صندلی ها در ردیف های مشخص و مجبور نمودن یک مخاطب که بر روی یک صندلی بنشیند وناظر  -7-1

در حالیکه مفهوم حقیقی عبادت  در عمل منفعل وتماشاچی مینماید ،را سخنرانی دیگران و تماشای مراسم باشد، انسانها 

عالوه بر تکامل عقالنی و اعتقادی ، جوشش ، تحول و انقالب درونی است یعنی صیرورت جوهری ، خودآگاهی روحی که 

 اختیار انسان ، محقق میشود.و اراده  ،نیت  ،با فعال شدن شخص انسان 

و همواره حفظ میشود، میتواند به مطالعه فردی اآزادی داخلی مساجد ، اصوالً انسان را مقید نمیکند ،  هدر حالیکه هندس

بپردازد، میتواند به سخنرانی گوش کند، میتواند عبادتهای خود را به صورت فردی انجام دهد و یا در نماز جماعت با همه 

ار کند، در هر نیایشگران به سوی قبله مسلمین که اعتباری الهی و تعالی بخش دارد، از درون و با نیت شخصی ارتباط برقر

 خود جستجو مینماید و از درون فعال است و نه تماشاچی. حال خدا را نه در صحنه مراسم و نمایش ، بلکه در قلب

    جدا نمودن مساحتی بزرگ از کلیساها به عنوان محراب و محل مراسم وسخنرانی افرادی جدا شده از سایر انسانها به عنوان       -8-1

 قدیس وکشیش و راهب و جدا نمودن محل حضور مخاطبین ، عالوه بر آنکه فضای داخل نیاشگاه را دو گانه و محدود نموده      

 است ، نیاشگران را نیز از خود بیگانه منفعل و تماشاچی مینماید.     

 ضای نامقدس غیر محراب وجود ندارد و فضای در حالیکه در شبستان مساجد این دو گانگی فضای مقدس و محراب و ف                       

 مسجد طبقاتی و متفاوت نیست.                      

  همانگونه که همه انسانها واجد روح الهی بوده و میتوانند قدیس باشند و همانگونه که خداوند در همه عالم حاضر وناظر است،     

بخش بوده ، همه فضاهای آن محترم بوده و هر کجای شبستان که مؤمنین بنابراین فضای داخلی مساجد یکپارچه و وحدت       

مشغول عبادت شوند، خداوند با آنها است و آنها میتوانند مستقیماً و بدون واسطه با خالق خود ارتباط روحی و معنوی برقرار کنند 

 .)شرف المکان بالمکین(کان یعنی :و در عین حال شرف و هویت مکانها به انسانهای موجود در آن مکانهاست و نه خود م

 . است و اصوالً در فرهنگ اسالمی ما مکانی به عنوان محراب نداریم ، فقط مشخص نمودن جهت و سمت قبله مهم
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مسیحی و  ادبیات ی از مالعنوان محراب و ایجاد مکانی مستقل از شبستان به عنوان محراب در دوران اسیرسد مبه نظر بنابراین 

ت قبله از آنجهت که در ساختمان کلیساها ، اقتباس و تقلید شده است. امّا با ایجاد یک فضای کوچک برای امام جماعت در سم

تی صورت نگرفته عرض شبستان صرفه جوئی شود و در عین حال جهت قبله را با نمادی از آیات و ادعیه مشخص کند، مخالف

ستقل از شبستان داشته بیه سالن تأتر و یا سخنرانی و همایش طراحی شود، یعنی صحنه ای ماست ، در هر حال شبستان نباید ش

لیساها قرار بگیرد، بلکه ، کمسجد ، نماز جماعت است و نباید امام جماعت در مقابل نماز گزاران، شبیه  یباشد زیرا عملکرد اصل

( در یک جهت و با یک )ع(نه کعبه )محل پذیرش توبه حضرت آدمامام جماعت نیز مانند سایر نماز گزاران ، همه باید به سمت خا

 ذارند.هدف که همان تکامل عقالنی ، روحانی و اختیاری انسانهاست، برای تعالی نظری و وجودی خود نماز بگ

یار ساهای گوتیک بسدرکلیساهای صلیبی عرض سالنی که مردم می نشینند ، نسبت به طول سالن و ارتفاع آن به خصوص در کلی -9-1

عبود خود را در مکان محراب و ماست ، بنابراین آن حقیقت التیناهی و معبود یگانه در نزد آنها نیست ، بلکه باید کمتر و کوچکتر 

ید از سایر اساطیر شرک آمیز نزد کشیشان جستجو کنند و یا با توجه به ارتفاع بسیار بلند فضای داخلی سالن ، خداوند را با تقل

 ی ما که در آسمانهائی(.جستجو کنند، متأسفانه این مضمون در کتابهای انجیل هم مطرح شده است که )ای خدایونانی در آسمان 

 محل خیزش آسمانه ها  سلول بنیادی هندسه در شبستانها )مربع( است و شاکله کلی فضای داخلی نیز تا در حالیکه در مساجد،

، خود را درکانون  انسان مؤمن در هر کجای شبستان های مساجد باشد)مکعب( است و مرکز ثقل فضا در درون شبستان است و 

 و قهرمان بالمنازع نیایش ، تعالی درونی و روحانی احساس میکند.  و مرکز ثقل فضای داخلی

زدیکتر است و عبادت ناینگونه هندسه و فضا سازی تجلی مفهوم قرآنی خداوندی است که در قلب ما است و از رگ گردن به ما 

     .امری درونی ، ذاتی ، وجودی و حقیقی میداند، نه امری بیرونی ، با واسطه ، اعتباری و منفعل  را
 

 بررسی تطبیقی کلیساها با مساجد از بُعد تزئینات و آرایه ها: -2
 

 در قرآن دو نوع تزئین معرفی شده است ، یک نوع تزئین را خداوند به شیطان نسبت میدهد ، آنگاه که از سجده به انسان تمرد         -1-2

 میگوید )آنچه را که زمینی است تزئین میکنم و با اینکار همه انسانها را گمراه میکنم ، آنگاه میخواهد،  مهلتمیکند و از خداوند          

 یعنی آنچه را که )حسی و غریزی( است و برانگیزاننده امیال و آنچه زمینی است ،  1 عداد کمی از بندگان خالص شده را (تمگر         

 ش میگذارم و با این کار همه انسانها را گمراه میکنم، ینسانها است ، شاخص و برجسته نموده و به نماایوانی حهواهای نفسانی و          

 اندکی از بندگان پرهیزکار را.در قرآن تزئین به خداوند نیز نسبت داده شده است ، آنگاه که میفرماید )شب تاریک را به نور  جزبه          

 تاریکی آسمان نماد نیستی و جهل و نور نماد هستی و معرفت است ، زیرا با وجود نور است که ما  2نموده ایم( ستارگان تزئین         

 غریزی(  -پدیده ها را می بینیم، میشناسیم و درک میکنیم. بنابراین تزئیناتی که معرفت افزا بوده و زیبائی های معنوی و غیر )حسی         

 را به نمایش بگذارد و از تاریکی ها و زشتی های محیط بکاهد، از منظر اسالمی تزئیناتی الهی ، ممدوح و مناسب و مطلوب          

 د.می باش         
                                                           

 « 39و  38آیه های  –سوره الحجر » ﴾39﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ   ﴾83﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَلَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ  - 1

 ان خالص شده  را . گفت  پرودگارا بدان سبب که مرا گمراه نمودی ، تزئین مینمایم برای آنها، آنچه را که در زمین است و همه را گمراه میكنم ، مگر بنده گ       

َواِکِب  - 2
َ
ك
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َ
َیا ِبِزین

ْ
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َّ
  ﴾ ۶-آیه  -﴿ سوره صافات . ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم. ِإن
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 و مشرکانه یونان و روم باستان ، ساختمانهای خود را از بیرون با مجسمه ها و نقش  ، خرافاتیمسیحیان تحت تأثیر فرهنگ اساطیری -2-2

 برجسته ها از موجودات خیالی ، حیوانات ، انسانها ، قدیسین ، پیامبران و مالئکه ، تزئین نموده و مینمایند. در داخل کلیساها         

 موارد فوق از نقاشی نیز بهره برداری نموده و نیایشگاه را تبدیل به نمایشگاه و موزه ، نموده و مینمایند.   نیز عالوه بر        

 در حالیکه در اسالم نقاشی نقش برجسته و مجسمه سازی از موجودات زنده نظیر حیوانات و به خصوص انسانها تحریم شده         

 است.             

 در فتح مکّه ، خانه کعبه را که در دوران جاهلیت ، اعراب با گذاشتن مجسمه هائی در اطراف آن و نقاشی و مجسمه )ص(پیامبر اکرم         

 در داخل آن ، عمالً تبدیل به بتخانه نموده بودند، بکمک مسلمانان از اطراف و داخل خانه کعبه برداشته  و  وحدت و معنویت          

 بازسازی نمودند.اصیل آنرا ، احیاء و          

 استفاده از نقاشی و نقش برجسته و مجسمه از موجودات خیالی و واقعی ، انسانی و حیوانی و غیره ، آنهم با سبکی تقلیدی از  -2-3

 یمه عریان و عریان ، ورالیستی و کالسیک( ، به خصوص با رنگهائی گرم ، زمینی و حس برانگیز ، آنهم به صورت نتانطبیعت )      

 است که توهم افزا، حس برانگیز  هفضای بیرونی و درونی کلیساها را شبیه موزه آثار تاریخی و نمایشگاه آثاری بدن نما نمود      

 بوده و انسانها را منفعل و تماشاچی مینماید.      

 شده است . در طول تاریختوسط علماء مسیحی  مواردافراط در رویکرد فوق باعث شمایل شکنی و تخریب آنها در برخی از       

 درحالیکه در مساجد به دلیل تحریم تزئینات فوق در فرهنگ اسالمی ، معماران و هنرمندان از امکانات هندسی حداکثر بهره       

 و البته با آرایه های معنوی و کالمی رنگ و انعکاس نور ،نقش  ،ه بندی و ایجاد بافت تیببرداری را در ایجاد مقیاس انسانی با ک      

 در بدنه های خارجی و داخلی همت نموده اند.        

    نماد نیز خانه کعبه  و هو رستگاری انسانها شود. قبلر حالیکه در اسالم هیچ نمادی و هیچ عاملی از بیرون نمیتواند موجب تعالی  د

 نمود. د امر الهی ایجا به  )حس و غریزه( یعنی عالم به دنیا بعد از هبوط )ع(محل مناسب است برای سیر در انفس، که حضرت آدم

یک شبیه خانه کعبه و محل مناسب آن دارند ، نیاز به )سیر در انفس( و )صیرورت وجودی( یعنی همه انسانها برای عروج خود

 گرفته اند.ه مساجد اسالمی هم از آن الهام کفضای درونگرا و سکون آفرین حسی و غریزی است 

نیست ، امّا عوامل و عناصر محیطی میتوانند بستر مناسب و یا نامناسب تعالی  یعوامل محیط البته در اسالم ، تعالی انسانها در جبر

 انسانها باشند.

 است ، زیرا کالم عالیترین عنصری است که انسان را از  بنائی(خط )عالیترین تزئین در مساجد بهره برداری از )کالم( و                   

           )ظاهر به باطن(،  )از صورت به معنا( ، )از کثرت به وحدت( و )از حس و غریزه به عقالنیت و روحانیت( هدایت مینماید. یعنی                   

 النی است و نقش نور را در مقابل تاریکی دارد ، که آرایه ای الهی است . بستر مناسب و مطلوبی برای تکامل معرفتی و عق                   

 و  قرآن مجید که )کالم حق(  )ص(خداوند با آفرینش شگفت انگیز زمین و آسمان بر انسان منت نمیگذارد ولی با ارسال پیامبراکرم                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .را میرساند انسانی در موضوع نیایش و نیایشگاه لدر هدایت و تکام معنویاهمیت کالم  وضوع این ماست بر انسان منت میگذارد ،                    
 رم و زمینی در محراب کلیساها ، کشیشان و کاردینالها و آقای پاپ از لباسهای رنگارنگ ، براق ، آنهم با رنگهای زنده ، گ    -4-2

 بهره برداری مینمایند. اجزاء و عناصری را هم که استفاده میکنند ، نظیر صلیب ها ، گردنبندها، عصاها، نشانها و حایلهائی             

 از  که دارند، اکثراً از روکش طال و نقره و رنگهای فوق برخوردار است . در مجموع محراب کلیساها مراسمی که افراد آن            

 لباسهای فاخر رنگین و اجزاء و عناصر مزبور بهره برداری مینمایند، شبیه کاخ پادشاهان و اشراف شده و به نوعی تبلیغ و             

 الهام )ص( ترویج زنده گی آنها است در حالیکه در مساجد عالمان دینی موظف هستند در پوشش از لباس ساده پیامبر اکرم            
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 را می پوشاند همه بدن جسمانی آنها که گیرند، که ردا و عبائی است ساده با رنگهای سفید ، مشکی یا قهوه ای             

 شکی که سر و صورت آنها را نسبت به بدن شاخص تر و برجسته تر مینماید.مو عمامه سفید یا             

 استفاده نمیشود، اصوالً در مساجد از  اجزاء و عناصر خاصی نیز توسط علماء اسالمی ، جز انگشتری که بر انگشت میگذارند                               

 اده است ، رنگهای به کار برده شده در وسایل طالئی و نقره ای  بهره برداری نمیشود، منبرها نیز چوبی ، فلزی ، سنگی و س                           

 لطف اهلل یا مسجد امام در  اغلب رنگهای سرد با همآهنگی و وحدت بخش است ، در مساجدی نظیر مسجدشیخ نیز مساجد                           

 برداری  ا از رنگهای سرد و خنثی بهرههباشکوه ترین مساجد دوران اسالمی ایران هستند، در زمینه بدنه از اصفهان نیز، که                            

 نگیز و مادی نکنند.ا، تا فضا را حس بر  میشود و رنگهای گرم به صورت بسیار ریز در نقوش قرار میگیرند                           

 حدت بخش،          ار ساده ، هم آهنگ ، ودر مجموع فضای داخلی مساجد نه تنها شبیه کاخها و خانه های اشرافی نیست بلکه بسی                           

 درونگرا و معناگرا و مناسب و مطلوب نیایش و نیایشگاه است .                             

 بررسی تطبیقی کلیساها با مساجد از بُعد نمادگرائی: -3

 

اهیمی و حقایق با توجه به فتوای یکی از پاپ ها ، بر خالف اسالم و سایر ادیان ابردر کلیساها، کشیشان ، کاردینالها و پاپ  -1-3

، خود را از ازدواج و زندگی طبیعی محروم نموده و رویکرد رهبانیت و ریاضت را در پیش گرفته اند و  )ع(دین حضرت عیسی

و تنها از طریق آنها و حضورشان  شده اند،، نمادهائی قدسی و الهی به اصطالح خود را قدیس و کشیش معرفی مینمایندو 

در کلیسا مراسم رسمی شکل میگیرد و غسل تعمید و سایر مراسم اجرا میشود و امکان رابطه انسان با خدا فراهم میگردد در 

حالیکه در فرهنگ اسالمی هیچ انسانی فی نفسه مقدس نیست . فقط پیامبران و امامان هستند که خداوند متعال آنها را از 

حِمَ رَ مَا إ لَِّا ب الس ِّوءِ لَأَمَِّارَةٌ النَِّفْسَ إ نَِّوَمَا أُبَر ِّئُ نَفْسِي )نیز میفرماید  )ع(خطا، حفظ نموده است . حتّی حضرت یوسف گناه و

ن را به زشتی و گناه امر مینماید مگر خداوند حفظ نماید و در قرآ، یعنی نفس حیوانی انسان ( رَحِيمٌ غَفُورٌ رَب ِّي إ نَِّرَب ِّي 

 .«همانا خداوند میخواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و پاك سازد شما را پاك ساختنی» 1خداوند میفرماید:

 د شرعاً عزل میشود حتی )ولی فقیه( هم خطا پذیر است و در صورتیکه خالف اعتقادات و احکام اسالمی عمل کندر اسالم 

 میشود. و قانوناً نیز توسط خبره گان رهبری عزل       

 ون متعالی میشوند ، نه از بیرون و با و الهی بوده و از در یبنابراین از منظر اسالمی ، همه انسانها بالقوه واجد روح قدس                  

 واسطه.                   

 ی در محور و مرکز نماد تقلیدی از صورت به صورت صلیب که عالوه بر کالبد و نقشه کلیسا، به عنوان یک نماد تزئین -2-3

، آمین خودر روی سینه ببرای پذیرش دعاها با رسم شکل آن مسیحیان بدنه ها ، پنجره ها، گردنها قرار گرفته و به خصوص 

بوده  )ع(یعنی حضرت مسیح شکنجه پیامبر الهی ووسیله از نظر آنها نماد و در حالیکه مفهوم صلیب گفته و تقرب می جویند، 

 است.

 در حالیکه در فرهنگ اسالمی نماد موجود قدسی خود پیامبران و امامان معصوم هستند و نه وسایل شکنجه و قتل و                           

 الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ  أَیُّهَا یَاإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ ) ها. در قرآن خداوند میفرمایدشهادت آن                          

                                                           
طهیًرا - 1

َ
َرُکم ت هِّ

َ
 الَبیِت َوُیط

َ
هل

َ
جَس أ ُم الرِّ

ُ
ُه ِلُیذِهَب َعنك

َّ
ما ُیریُد الل

َّ
 ﴾33آیه  –سوره احزاب ﴿ِإن
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 بر پیامبر اکرم درود میفرستند ، ای کسانیکه ایمان آورده اید بر او سالم  و مالئکهدوند خیعنی ( وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا                           

 و درود فرستید .                       

و به خصوص الگو گرفتن از  )س(پیامبر و معصومینتعالی بخش نیست ، بلکه خود  یک پیامبر الهیبنابراین وسیله شکنجه 

مؤمنین را خطاب هنگام شهادت  )ع(، چنانکه سیدالشهداء حضرت امام حسینند آنها عمل کردن تعالی بخش است آنها و مان

د به اهداف و راه ایشان ناز مؤمنین میخواهمینمایند )آیا کسی هست مرا یاری کند ، آیا کسی هست مرا کمک کند( یعنی 

 (.2: )دشمن ظالم و یاور مظلوم باشیددر عمل میفرماید )ع(حضرت علییا و  1ادامه دهند

ک هدیه مادی با توجه یو حواریون ایشان ، نماد  )ع(نان و شراب به عنوان موهبت الهی در شام آخر برای حضرت عیسینماد  -3-3

گونه قطراتی از این نماد ، چبه درخواست یاران و پیروان ایشان است ، به عنوان معجزه ای که ایمان آنها را تقویت نماید . 

بدون هر نوع آزمایش و  واز نفس حیوانی و امیال و هواهای نفسانی نجات داده  توسط آقای کشیش میتواند وجود انسانها را

را از هر گناه و خطا مصون  امتحان الزم یا ایمان آگاهانه و عمل شایسته ارادی و اختیاری موجب رستگاری انسانها شده و او

 و حفظ نماید.

انسانها شود. قبله ختیاری اارادی و در حالیکه در اسالم هیچ نمادی و هیچ عاملی از بیرون نمیتواند موجب تعالی و رستگاری 

 یعنی عالم  الم دنیاعبعد از هبوط به  )ع(است برای سیر در انفس، که حضرت آدم ینماد و محلی  مناسبنیر و خانه کعبه 

 لهی ایجاد نمود.، یعنی عروج به )عالم عقل( و )خود آگاهی روحی( به امر ا )حس و غریزه( برای پذیرش توبه خود 

ارادی ، انتخابی و اختیاری  دارند ، که امرییعنی همه انسانها برای عروج خود ، نیاز به )سیر در انفس( و )صیرورت وجودی( 

همه از نیز د اسالمی مساج آفرین است ،باشد که فضائی درونگرا و سکون ، شبیه خانه کعبه میتواندو محل مناسب آن است 

 آن الهام گرفته اند.

در  )ع(و حضرت علی 3البته در اسالم ، تعالی انسانها در جبر مکان خاصی نیست و هر کجا به یاد خدا باشی در حال عبادتی

)نه خیلی روشن بود داشتند که )نه بزرگ بود و نه خیلی کوچک( تا قبض و بسط حسی ایجاد نکند و عبادتی  خانه خود محل

 د.نتا حواس انسان پرت نشود و در تاریکی هم دچار وهم و خیالبافی نشو و نه خیلی تاریک(

 ، که متضمن دو بُعد خود سازی و جامعه سازی  در سوره والعصر ، عناصر اصلی تعالی و رستگاری انسانها ارائه شده است

موجب  نمیتواندو یا لفظ )آمین( در مقابل دعا و نیایش دیگران تعمید  نان و شراب و غسلعناصری مثل بنابراین ،  4می باشد.

 .انسانها شود و تعالی رستگاری

                                                           
 

نی - 1
َ

 ِمْن ُمعیًن ُیِعین
ْ

ُصُرنی ، َهل
ْ

 ِمْن ناِصٍر َین
ْ

 ۴۷۱ش، ص۱۳۷۶محدثی، فرهنگ عاشورا،  «یاوری هست که مرا یاری کند؟آیا » .َهل
لوِم َعْونا - 2

ْ
َمظ

ْ
ْصما َو ِلل

َ
اِلِم خ

ّ
 هاى آن حضرت است به حسن و حسين عليهما السّالم وقتى كه ابن ملجم لعنة اللّه عليه :از وصيت 4۷نامه  -نهج البالغه »  -کونا ِللظ

 «به او ضربت زد       
وُب( - 3

ُ
ل

ُ
ق

ْ
َمِئنُّ ال

ْ
ط

َ
ِه ت

ّ
 ِبِذْکِر الل

َ
ال

َ
 (28آیه  –)سوره الرعد  یابد آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می.  )أ

َعْصِر - 4
ْ
  ِإنَّ  ﴾۱﴿ َوال

ْ
ن ِ

ْ
ْسٍر اإل

ُ
ِفي خ

َ
  ِ﴾۲﴿ َساَن ل

َّ
ِذیَن  ال

َّ
وا ال

ُ
وا آَمن

ُ
اِلَحاِت  َوَعِمل َواَصْوا الصَّ

َ
َحقِّ  َوت

ْ
َواَصْوا ِبال

َ
ْبر َوت  ( 3تا  1آیات  –)سوره العصر   (3)ِبالصَّ

 مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق ( ۲)که واقعا انسان دستخوش زیان است ( 1سوگند به عصر غلبه حق بر باتل )      

 (۳اند ) سفارش و به شكیبایی توصیه کرده      

 

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=288&npt=9
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=288&npt=9
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=288&npt=9
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جایگاه اقرار گناهان به کشیش و به عنوان نماد آمرزش خطاها و گناهان ، که عنصر جداگانه ای در عملکرد و فضای داخلی  -4-3

است ، زیرا اوالً )اقرار( مفهوم عمیق و چند الیه )توبه( نیست ، کلیسا برای مراجعین شده است ، نماد نامناسب و نامطلوبی 

 دوماً اقرار گناه به غیر از خداوند ، خود گناه بزرگتری است .

هم در رابطه با کوتاهی مدر حالیکه در اسالم مفهوم توبه ، یعنی بازگشت از همه گناهان و جبران همه آنها و این موضوع 

در رابطه با  ا نمی بخشد ودر حالیکه خداوند ، حقوق مردم ررابطه با خداوند جبران آنها است در امور مربوط به عبادات و 

و همه را راضی  نمودهبران کامالً جحقوقشان را حقوق مردم و ظلم به آنها یعنی )حق الناس( باید با مراجعه به یکایک آنها 

 .نمایند رارگناهان را جبران کند، نه فقط اق. مفهوم توبه به طور کلی انجام اعمالی است که بتواند نمایند

نماد صلیبی که مسیحیان به عنوان امری مقدس در داخل و خارج کلیساها در امور مختلف بر سینه نقش می بندند چه  -5-3

مفهومی را میتواند، تداعی نماید. نقش ابزار شکنجه و قتل یک انسان مقدس و پیامبر خدا، آنهم بر سینه و قلب چگونه 

 ند مقدس باشد.میتوا

إ نَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَه  ی صَلُّونَ عَلَى النَّب يِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا )در حالیکه در فرهنگ اسالمی مبتنی بر آیه قرآن که میفرماید

ی استجابت دعاها و تأئید بر امر مسلمانان در داخل و خارج مساجد، برا ﴾56آیه  -سوره االحزاب﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّم وا تَسْلِيمًا 

 مقدسی همراه با خداوند و مالئکه بر پیامبر محبوب خدا و دودمان او سالم و درود میفرستند.
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 : 1 -پیوست 

 مبانی و اصول هر مرحله از فرآیندهای انسانی مبتنی بر اسماء ) صفاتی ، فعلی و مشترک ( خداوند

 به سه گروه نماید،حکماء اسالمی اسماء خداوند را میماء و صفات ذاتی خود خلق نموده ود را مبتنی بر اسومراتب وجخداوند متعال  

ام عالم قدر م ،معرفت و بیان کننده مفاهیم هستند مقوله) اسماء صفاتی ، اسماء فعلی و اسماء مشترک ( تقسیم نموده اند . اسماء صفاتی که از 

 . می یابندجبروت ، یعنی عالم عقول مجرده و عقل کل تجلی 

می  یو مُلکی تجلهای ملکوتی  اعمال الهی هستند در مقام عوالم ملکوت و ملک و در ماده و صورت، هاسماء فعلی که از مقوله فعل و تبیین کنند

نمایند. که در  محتوا و شکل آثار الهی را تبیین مییا صورت و در واقع باطن و ظاهر آثار الهی و معناء خداوند اسماء مشترک صفاتی و فعلی . یابند

( یاد مینمائیم . این آیات تجلی اسماء صفاتی و فعلی خداوند در عالم مُلک و ملکوت می باشند  نفسی و آفاقی بیان قرآنی از آنها به عنوان ) آیات ا

و به توحید نموده ر یسیر اعتقادات توحیدی را سمنمائیم و  آثار ، اسماء صفاتی و فعلی خداوند را استنباط و استنتاج می و ما از طریق مشاهده این

 رسیم .  ذاتی می

نابراین عمل کنند، بنموده و  ایده پردازیدر زمین ، نظیر خداوند وند ها نیز باید در مقام جانشینی خدا از آنجا که مبتنی بر فرهنگ اسالمی، انسان

 .نی بر همین صفات صورت پذیردفرایندهای انسانی نیز در مراحل خود باید مبت

ها به صورت نسبی و در حد توان باید با الهام از این صفات فرایندهای خود را خلق نمایند تا  انسان کامل و معصوم به صورت کامل و سایر انسان

 دار و شایسته باشد . آثار انسان هم آهنگ با آثار خالق هستی بوده و پای

 التاسماء صفاتی در مرحله اوّل از فرآیندهای انسان یعنی مرحله تولید ایده های مفهومی و اسماء فعلی در مرحله دوّم، یعنی انتخاب نوع تخی

روحانی ( و اسماء مشترک در مرحله سوّم از فرایندهای انسانی که مرحله اجتهاد تخصصی بوده و مصداق  –غریزی ( یا ) عقالنی  –) حسی  

ء مشترک مطرح می شود. زیرا کنیم، اسما گیرد و از آن به مرحله روش و سبک خلق آثار یاد می مورد نظر انسان برای خلق اثر قرار می یصشخم

مورد نظر خالق اثر باشد و هم ماده و صورتی که تجلی آن  ،اید مورد نظر انسان قرار گیرد. یعنی هم مفاهیممرحله ) ایده و پدیده ( هر دو بدر این 

 –عملی ( و یا ) راه حل  –مفهومی ( یا ) راه کار کاربردی  –بنابراین اسماء مزبور در هر مرحله به عنوان یک اصل ) راهبردی  ایده ها است .

  .ا در خلق اثر و ناقدان را در ارزیابی آثار یاری رساندتواند هنرمندان ر اجرائی ( می

 و ارائه شده است . یاین اسماء طبقه بند 23  نمودار شمارهدر 

 

 

 

 

 

 

 الهی ( مراحل در فرایندهای انسانی مبتنی بر اسماء )صفاتی، فعلی و مشترک -29نمودار شماره 
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 دکتر حسنعلی محمدی – 1250در فرهنگ آسمانگر )به نقل از فرهنگ جامع اسماء الهی ص 

 ردیف   
  ردیف   

 1 آخر  پایان ، آخراآلخرین ، نهایت 39 احتتد  یگانه ، یكتا

 2 اعلی  برترین ، باالترین 40 اکتترم  بخشنده ترین ، کریم ترین کریمان

 3 الله  خداوند تعالی ، خداوند جهانیان 41 التته  خدا، معبود

 4 اول  نخست، اول االول، اول االعلی 42 باری  خالق، آفریننده

 5 باسد  گردانندهگستراننده، فراخ  43 باتن  عالم السر و الخفیات، نهان

 6 باعث  برانگیزنده مردگان، فرستنده رسوالن 44 باقی  ابدی، پاینده جاویدان

 7 بدیع  نوآورنده ، نو آفریننده 45 بّر   مهربان نیكوکار

 8 بصیر  بیننده ، بینای همیشگی 46 تواب  توبه پذیر ، بخشایشگر

 9 جبار  شكننده ، با جبروت ، دادگر 47 جلیل  صاحب جالل ، شوکتمند، بزرگوار

 10 جواد  بخشنده تر 48 حسیب  حسابگر ، زود پاداش

 11 حفی  نوازشگر، نوازنده بندگان 49 حفیظ  نگاهبان، نگه دارنده زمین وآسمان ، نگهدار

 12 حق  راست ، سزاوار 50 حكیم  فرزانه، تدبیر کننده ، راست داور

 13 حلیم  فرزانه ، خردمند، راست گفتار  51 حمید  شایسته ، پسندیده ، ستوده 

 14 حّی   زنده ، جاویدان ، حی توانا 52 خالق  آفریننده موجودات وجهان ، پدید آورنده 

  نیكوترین یاری دهندگان 
خیرالن

 اصرین
 15 خبیر  آگاه کننده ، غیب دان  53

 16 دّیان  پاداش دهنده ، کیفر دهنده  54 ذار  آفریننده ، آشكار کننده 

 55 رازق  روزی دهنده ، روزی رسان به موجودات و انسانها
بیننده ، همه چیز را می بیند و چیزی از نظراو 

 پنهان نیست 
 17 رائی 

 18 رؤف  بسیار مهربان ، سخت مهربان  56 رّب   پروردگار ، مال 

 19 رحمان  رحمت کننده، رحم کننده، رحمت گستر 57 رحیم  بخشنایندهآمرزنده مؤمنان ، 

 20 رقیب  نگاه دارنده، مراقب 58 سبوح  بسیار پاک ، منزه 

 21 سالم  راضی کننده، سالمت بخش 59 سمیع  شنونده ، شنوا

 22 سید  سرور، پیشوا، سرور سروران 60 شافی  شفا دهنده، بهبود دهنده 

 23 شكور  سپس پذیرنده، پاداش دهنده  61 شهید  ، گواهی دهنده ، حاضربیننده 

 24 صادق  درست وعده ، راست گفتار  62 صانع  سازنده ، خالق 

 25 صمد  بی نیاز، 63 ظاهر  آشكار، آشكارکننده

 26 عدل  دادگر، دادرس 64 عزیز  برتر، نیرومند، پرتوان

وّ   با گذشت، خطاپوش
ُ

 53 عظیم   بزرگ تر، اکبر 65 َعف

 27 علّی   واال، عالب، بلند جایگاه 66 علیم  داناتر، داننده

 28 غفور  آمرزنده ، گنه پوش 67 غنی  بی نیاز ، توانگر

 29 غیاث   فریادرس، پناه دهنده 68 فاتر  خالق ، پدید آورنده

 30 فالق  شكافنده، شكافاننده 69 فتاح  گشاینده

 31 فرد  تنها فرد بی قرینه 70 قابض  گیرنده ، گرد آورنده ، قابض االرواح

 32 قادر  نیروبخش، قوی و توانمند 71 قاضی  برآورنده نیازها

ُدوس  پاکیزه ، تقدیس شونده 72 قدیر  احاته گر، همیشه توانا
ُ

 33 ق

 34 قدیم  دیرینه ، قدیم االحسان 73 قریب  نزدی ، قریب مجیب

 35 قوی  زورآفرین ، نیرومند 74 قیوم   پایدار، پاینده، قیوم حی

 36 کاشف الضر  زداینده،  برکنار 75 کافی  بسنده ، کفایت کننده 

 37 کبیر  بزرگ و برار، بزرگوار 76 کریم  کرم کننده ، کرم گستر 

 فهرست نامها  و صفات الهی )مفهوم زیبائی در اسالم(

 

 فهرست نامها  و صفات الهی )مفهوم زیبائی در اسالم(
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 38 لطیف  باری  دان ، باری  بین 77 لطیف  نگه دار ایمان ، امان بخش

 78 مبین  روشنگر،  آشكار کننده  89 متكّبر  دارای کبریاء، صاحب عظمت 

 79 مجید  نیگو عطاء ، ستوده  90 محید  احاته گر ، دریا بند

 80 مصور  صورت بخش، چهره ساز، تصویر کننده صورتها  91 م یث  فریاد رس ، پناه دهنده

 81 َمٍل   فرمانروا ، مال  ، جهان دار 92 منان  بسیار بخشنده ، نعمت دهنده

 82 مولی  سرور، سزاوار ، حق مند 93 مهیمن  باشكوه ، نگهبان ، گواه راست

 83 ناصر  یاری دهنده ، کم  کننده  94 نور  روشنی بخش ، روشنگر 

 84 واحد  بی همتا ، بی نظیر ، واحد بی مثال 95 وارث  ابدی ، ارث برنده 

 85 واسع  بسیار عطاء، گشایش دهنده  96 وتر  ت  ، تنها ، یگانه 

 86 ودود  دوستدار، بسیار مهربان، بسیار محبت 97 وفی  وفادار، وفا کننده 

 87 وکیل  کارساز، رهایی بخش ، چاره ساز 98 وهاب  بسیار عطا، دهنده عطا، بیش بخشنده 

 88 هادی  هدایت کننده ، داللت کننده     
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 : 2 –پیوست 

 اصل (     141برخی از اصول استنتاج شده اسالمی ، برای هر یک از مراحل پنج گانه ) مجموعاً 

 ((: از منظر اسالمیفرایندهای انسانی و اصول حاکم بر مراحل آن )مقدمه)

خودآگاه یا ناخودآگاه شامل کلیه رفتار،  مراحل پنج گانه در مُدل سالم فقط مربوط به خلق آثار هنری نیست، این مراحل به صورت  .1
 اعمال و آثار خرد و کالن انسانها نیز می شود.

از منظر اسالمی، هویت فطری و بالقوه انسان ها، ناشی از روح الهی آنها است، این فطرت غیر قابل تبدیل و تحویل بوده و ذاتاً به  .2
 کمال، خیر و زیبایی مطلق گرایش دارد.

ها، ناشی از نفوس چهارگانه آنهاست، بنابراین متکثر و متغیر و متحول بوده و گرایشات بالفعل و اختیاری او می  هویت بالفعل انسان .3
 تواند درجه ای از منهای بی نهایت منفی مبتنی بر نفس حیوانی آنها، تا بی نهایت مثبت، مبتنی بر نفس عقالنی و روح الهی آنها باشد.

و مسیر تکاملی انسان ها )حکمت نظری، حکمت عملی و ارزش های اخالقی در اسالم(، اصولی اصول حاکم بر فطرت الهی انسان  .4
ثابت و جاودانه است، آنچه متغیر و نسبی است و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی است، فروع عملی یا احکام ثانویه است. 

، حقیقت و خیر و زیبایی به صورت جامع و مانع به عنوان یک ساختار بنابراین مبتنی بر اصول ثابت نظری و احکام اولیه عملی در اسالم
های عملی و آثار خود و دیگران رامورد نقد و توانند شیوهو دستگاه ارزیابی خطاناپذیر تعریف شده و براساس آن معماران و دیگران می

 ارزیابی دقیق و عمیق قرار دهند. 

جامع و مانع و خطاناپذیر است و حکمت نظری آن مبتنی بر عقل و نقل، ساختاری کامل مکتب اسالم به عنوان تنها دین الهی که  .5
 برای ارزیابی حقایق عوالم وجود )عالم و آدم( ارائه می نماید.

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

رایی است،آنها متعهد به شناخت عالم و آدم هستند. )آنگونه که هستند و آنگونه اصل کلی و حاکم بر هستی شناسی هنرمندان، حقیقت گ .1
 که میتوانند و باید باشند (. 

تواند همه انواع و همه مراتب وجود را بشناسد و در این مراتب انسان به میزان رشد تجربیات حسی و تکامل عقالنی و روحانی خود، می .2
 صیرورت وجودی داشته باشد.

تجربه و استقراء عقلی برای شناخت عالم طبیعت، عقل با شیوه شیوه های شناخت انسانها عبارت است از،حواس پنج گانه با شیوه ابزار و  .3
های فلسفی و منطقی برای شناخت عالم معقول و مفاهیم، ابزار قلب با شیوه تزکیه نفس )تقوی( برای شناخت عوالم ملکوتی استدالل

 و الهامات ربوبی .

ا که علیت مادی و صوری آثار معماری از اجزاء و عناصر و اشکال عالم طبیعت است و خداوند آنها را مسخر انسانها نموده است، از آنج .4
برداری بشناسند و با قوانین حاکم بر آنها آشنا باشند، تا بتوانند آنها را عمالً مسخر بنابراین معماران باید این مواد و صور را قبل از بهره

 ده و در صورت لزوم ترکیب و تجزیه و تصرف مادی و صوری نموده و آثار جدید و متنوعی خلق نمایند.خود نمو

تجربتتی عالم طبیعت )دنیا( را بتترای همه انسان ها، مستقل از معرفت های عقلی و روحی )دینی( آنها  -مکتب اسالم شنتاخت حسی .5
در حوزه علوم تجربی یا در برخی از این علوم برجسته تر از سایر اقوام هستند، میسر نموده   است و عمالً در هر دوره تاریخی اقوامی 

اسالم شناخت و آموزش این علوم را موضوع تعامل مثبت افراد، اقوام و ادیان مختلف قرار داده  و به کسب تجربه از مجموع خبرگان 
 جهان توصیه  نموده است .

ی مادی مخاطبان خود، از طریق مجموع دستاوردهای علوم تجربی، به صورت نسبی توانند و باید ضمن شناخت نیازهامعماران می .6
 نیازهای مادی آنها را در آثار خود تأمین نمایند. 

دستاوردهای جهانی علوم تجربی تا هنگامی که توسط آزمایش های جدید نقض نشده است، جنبه علمی دارد و رعایت آنها در خلق آثار  .7
 النی و قانونی و هم تعهدی است شرعی و مذهبی ) اخالقی(.معماری هم تعهدی است عق
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از آنجا که خداوند هستی را برای انسان و انسان را برای تعالی و تکامل وجودی آفریده است و این اصلی ترین و مهم ترین قانون حاکم  .8
 باشد.رین تعهدات معماران میبر هستی است، بنابراین خودشناسی و مخاطب شناسی از بعد نیازهای معنوی و روحی از مهم ت

ای، در کجا هستی و به کجا ، همه جانبه و کامل نیازهای معنوی و روحی انسان ها ) مقوله از کجا آمدهاز منظر اسالمی شناخت عمیق .9
شناخت  خواهی رفت(، توسط انسان های بالفعل و مکاتب بشری که نسبی، متغیر و خطا پذیر هستند، ممکن نیست، بنابراین تنها راه

جامع  و مانع و خطا ناپذیر آنها از طریق )کالم الهی و سنت معصومین )ع(( یعنی)عقل کل و انسان های کامل( که خداوند آنها را از 
جهل و نقص پاک نموده است، از طریق قوای عقالنی و تزکیه نفس امکان پذیر است. یعنی منابع )عقل و نقل(، از آنجا که در جهان 

هم شر، هم سازگاری است و هم ناسازگاری، هم جود است و هم منع و امساک، هم نور است و هم ظلمت، هم زیبا و هم خیر است و 
هم زشت ، هم حرکت و تکامل است وهم سکون و توقف، آنچه وجود اصیل و غیر قابل تبدیل و تحویل دارد خیر، سازگاری، جود، نور، 

 نع، ظلمت وسکون وجودهای )اعتباری، متغیر و تحول و تبدیل پذیر( هستند.زیبایی، حرکت و تکامل است، وجود شر، تضاد، م

ها برای ها و تکاملدر عین حال همین شرور و امور تبعی و طفیلی نقش اساسی در فتح باب خیرات، سازگاری ها، جودها، نورها، حرکت .10
ها با راه حل های خود، ودیت ها فرصت و از کمبودها و زشتیتوانند از محدها دارند، بنابراین بر طبق این سنت الهی، معماران میانسان

قدرت و زیبایی ایجاد نمایند و در مجموع از تضادهای خیر و شر و نور ظلمت و در نهایت از تعارض و تضاد ظاهری دنیا و آخرت یا 
 نیازهای معنوی انسان ها را متجلی سازند.نیازهای مادی و نیازهای معنوی انسان ها، در آثار خود غلبه و اصالت خیر، نور و زیبایی و 

درک مفاهیم معنوی و روحانی تنها با قوای عقالنی انسان و به کمک انسان هایی که عمالً و واقعاً در درجات باالتری از حیثیت عقالنی  .11
و رفتار و آثار اجماعی آنها شرط برداری از نظرات، توصیه ها و روحانی وجود دارند امکان پذیر است، بنابراین مشورت با خبرگان و بهره

 عقل است. یعنی )بهره برداری از نظرات اجماعی خبرگان و الهام از آثار اصیل و ارزشمند آنها(.

چون جهان واقعیت )ازاویی( و )به سوی اویی( دارد بنابراین واقعیتش و اضافه و نسبتش به حق یکی است، یعنی حادث ذاتی است،  .12
دارد، یعنی یک واقعیت متغیر و متحرک است، بلکه عین حرکت است. جهان یک حدوث مستمر بوده و دائماً عالوه بر آن حدوث زمانی 

در حال خلق شدن است، یعنی دائماً در حال حدوث و فناست، یک لحظه نیست که جهان خلق و فانی نشود و از آنجا که یک سیتر )به 
صعودی نیز دارد. بنابراین شناخت جامع پدیدارها توسط انسان ها مستلزم شناخت  سوی اویی( نیز دارد، یعنی بعد از سیر نزولی، یک سیر

 مجموع علل فاعلی، مادی، صوری و غایی آنها و شناخت قوانین حاکم بر حرکت و سیر و صیرورت آنهاست.

سیر علل و اسباب خاص جهان دارای نظام متقن علی و معلولی است، مشیت و فیض الهی و قضا و قدر او به هر موجودی تنها از م .13
یابد، این سلسله سنن و قوانین حاکم بر پدیدارهای تخلف ناپذیر و الزمه نظام علی و معلولی جهان است. مربوط به آنها جریان می

 بنابراین شناخت قوانین علی موجودات ) علوم فیزیک، شیمی و غیره( برای بکارگیری آنها در آثار معماری امری الزامی است.

لت و معلول، منحصر به علل و معلوالت مادی و جسمانی نیست، جهان در بعد مادی خود، نظام علی و معلولی اش نیز مادی نظام ع .14
 اش غیر مادی است.است، در بعد معنوی و ملکوتی جهان، نظام علی و معلولی

ای که هستند، از نور هدایت برخوردار تبهاز آنجا که جهان و مسیر تکاملی آن یک واقعیت هدایت شده است، تمام ذرات جهان در هر مر .15
 رسد.  ها از طریق غریزه، حس، عقل، الهام و وحی بر حسب مرتبه وجودی به هر کدام از آنها میباشند، این هدایتمی

یک حقیقت علمی، اگربه صورت کامل حقیقت است، برای همیشه حقیقت است و اگر خطاست، برای همیشه خطاست و اگر جزئی از  .16
 های مادی است.  حقیقت و جزئی خطاست، برای همیشه همین گونه است. آنچه متغیر و متبدل است واقعیتآن 

از آنجا که همه انسان ها بر اساس خلقت و بالقو، مساوی آفریده شده اند،  بنابراین ایده های هنرمندان می تواند جهانی و فرازمانی و  .17
 فرامکانی باشد .

های توانند فرهنگی یگتانه و احکتام و اخالقتی یگتانه داشته باشنتد )جهان بینی و ایدئولوژیلهی خود میانسان ها مبتنتی بر فطرت ا .18
یگانه( عناصر و عوامل محیطی نظیر شرایط تاریخی، جغرافیایی، طبقاتی، نژادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل طبیعی و 

 پایدار نیستند و با اراده او تربیت پذیر و تغییر پذیرند.  مصنوعی در هویت اکتسابی او مؤثر هستند اما

از آنجا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و فطرت انسان ها نیز الهی است بنابراین معماران در مجموع باید رویکردی زیبا  .19
 شناسانه و زیبایی خواهانه مبتنی بر صفات الهی داشته باشند.

ای را چه در توحید نظری و چه در توحید عملی الم بیش از هر چیزی دین توحید است و هیچ گونه خدشهتوحید در نظر و عمل: اس .20
 یابد.شود و به خدا پایان میها از خدا آغاز میها و رفتارها و کردارهای آنهای انسانآلها و ایدهها، ایدهپذیرد، همه اندیشهنمی
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 سازی و بت پرستی بر حذر داشته و ممنوع نموده است.نه شرک در نظر و عمل و بتها را از هرگوممنوعیت شرک: اسالم انسان .21

توانند در داخل کشور خود با پیروان ادیان دیگر، که ریشه توحیدی دارند از قبیل یهود، نصاری و همزیستی با اهل کتاب: مسلمانان می .22
 ی داشته باشند.زرتشتیان )هرچند که بالفعل منحرف باشند( تحت شرایط معینی همزیست

از آنجا که خداوند احسن الخالقین است و انسان ها را بر صورت خود آفریده است و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است،  .23
 بنابراین معماران نیز باید در نظر، ایده های خود را مبتنی بر اسماء صفاتی خداوند اتخاذ نمایند.

 ((:راهکارهای عملیدوم از فرایندهای انسانی ))اصول حاکم بر مرحله حکمت عملی 

روحانی( باشد یعنی در هر  -غریزی( و یا )عقالنی-ایده آل ها و تخیالت هنرمندان می تواند مبتنی بر انگیزه ها و نیات آنها )حسی .1
 تواند مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد.لحظه عالمانه یا جاهالنه، خیر خواهانه یا شرخواهانه ، زیبایی طلبانه یا زشت گرایانه باشد و می 

از آنجا که زمین و آسمان به حق و به عدل بر پا شده است معماران نیز باید ایده الهای خود را مبتنی بر حقایق عالم وجود برگزیده و  .2
 در عمل مبتنی بر اصل عدالت  به کار گیرند .

اطل، خیر بر شر و زیبایی بر زشتی  نهاده شده است معماران نیز هماهنگ از آنجا که سنت الهی در این جهان بر پیروزی نهایی حق بر ب .3
 با این اصل بنیادی کارهای خود را باید مبتنی بر غلبه حقیقت، خیر و زیبایی خلق نمایند. 

شده اند،  بنابر این ایده های هنرمندان می تواند      .4 ساس خلقت و بالقوه، مساوی آفریده  جهانی و فرازمانی  از آنجا که همه انسان ها بر ا
 و فرامکانی باشد .

انسان ها مبتنی بر فطرت الهی خود می توانند فرهنگی یگانه و احکام و اخالقی یگانه داشته باشند )جهان بینی و ایدئولوژی های یگانه(  .5
عوامل طبیعی و مصنوعی  عناصر و عوامل طبیعی نظیر شرایط تاریخی، جغرافیایی، طبقاتی، نژادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سایر

 در هویت اکتسابی او مؤثر هستند اما پایدار نیستند و با اراده او تربیت پذیر و تغییر پذیرند.

از آنجا که انسان موجودی است چند بعدی و مرکب با چهار نفس گیاهی، حیوانی، عقالنی و روحانی و این نفوس هویت خود را به کلی  .6
کشمکش درونی و متضاد که در زبان دینی به تضاد )عقل و جهل(، )نفس عقالنی )لوامه( و نفس دهند و همواره یک از دست نمی

گذارد. بنابراین آل های هنرمندان تأثیر میشود بر ایدهبهیمی)امّاره((، )روح و بدن( یا )گرایش های اخالقی و ضد اخالقی( نامیده می
بتنی بر حکمت نظری و عملی اسالم و ارزش های اخالقی آن قابل نقد و ارزیابی آل ها، نیات، انگیزه ها و تخیالت  هنرمندان مایده

 مثبت یا منفی است.

گیرد، بنابراین نسبت به مجموع عوامل اش از ذات روحانی او سرچشمه میاز آنجا که انسان دارای جوهر روحانی مستقل بوده و اراده .7
کند. بنابراین معماران مسئول نیات و تخیالت مثبت و اختیار را از او سلب نمی محیطی، مختار و آزاد است، هیچ جبری و ضرورتی آزادی

 باشند وباید پاسخگو باشند.و منفی خود می

از آنجا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و فطرت انسان ها نیز الهی است بنابر این معماران در مجموع باید رویکردی  .8
 نه و تکاملی داشته  باشند.زیباشناسانه و زیبایی خواها

از آنجا که خداوند احسن الخالقین است و انسان ها را بر صورت خود آفریده است، و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است،  .9
 اتخاذ نمایند.بنابراین معماران نیز باید رویکردی حکیمانه در نظر و عادالنه در عمل ایده های خود را مبتنی بر اسماء صفاتی خداوند 

از آنجا که خداوند ستارالعیوب است، بنابراین معماران و شهرسازان باید عملکردهای مزاحم را در فضای شهری کنترل و ساماندهی  .10
 ها و تزئینات مثبت )تنزیهی، مناسب، و معناگرا( زیبا سازی نمایند.نموده و صورت های نامناسب را با آرایه

 آثار هنری،  حوزه آزادی و اختیار هنرمندان مبتنی بر تجلی ایده های آنهاست. اتخاذ شیوه های عملی در خلق .11

 اصل عدالت گرایی،  یعنی قراردادن هر چیز در جای مناسب و مطلوب است. –مهم ترین اصل حاکم بر شیوه های عملی  .12
مع و مانع و فرازمانی و فرامکانی را در حکمت عملی اسالم، در متن )کالم الهی و سنت معصومین)ع((، احکام و باید و نبایدهایی جا .13

های عملی خود را در خلق ها و شیوههای مشخص عملی ارائه نموده است. بنابراین معماران و شهرسازان باید روشقالب دستورالعمل
 ها ساماندهی نمایند.آثار مبتنی بر رعایت این اصول و ارزش

برداری و شکرگزاری از نعمات طبیعی  را نموده و از رهبانیت و ه آبادانی و بهرهزندگی گرایی و عدم رهبانیت: اسالم توصیه مکرر ب .14
 زندگی گریزی و دوری از اجتماع برحذر داشته است.
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گرایی و جمع نگری: احکام و اخالق اسالمی اغلب ماهیت اجتماعی دارد، حتی عبادت های فردی نظیر نماز و روزه، گرایش اجتماع .15
های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی، اخالقی و غیره ناشی از این گرایشات است، در فراوان اجتماعی در حوزهاجتماعی دارد، قوانین 

 داند. واقع اسالم خودسازی و جامعه سازی را اموری متقابل و وابسته می

مارد، اما حقوق و آزادی افراد شرعایت حقوق و آزادی مخاطبین: اسالم در عین حال که دینی اجتماعی است و فرد را مسئول جامعه می .16
باشند و در داند. افراد از نظر اسالمی دارای حقوق متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میگیرد و فرد را غیر اصیل نمیرا نادیده نمی

 بسیاری از موارد حق مشورت و انتخاب دارند.

ی یا اجتماعی باید در درجه اول فایده و نتیجه مفید داشته باشد و گرایی و پرهیز از بیهوده کاری: از نظر اسالم هرکار فرداصالت فایده .17
 هرکار غیر مفید و )لغو( ممنوع است. 

پذیری و پرهیز از بازیگوشی در کار: از نظر اسالم کارهای مبتنی بر بی هدفی و بازیگوشی )لهو و لعب( ممنوع بوده و هر کار مسئولیت .18
 و اهداف مشخص و مفید پیگیری شود.فردی و اجتماعی باید با احساس مسئولیت 

 دهند، به شدت سرزنش نموده است.کاری و کم فروشی: اسالم کم فروشان و کسانی که تعهدات خود را کامل انجام نمیپرهیز از کم .19

 پرهیز از رشوه دادن و گرفتن: از منظر اسالمی رشوه دادن و رشوه گرفتن، کارهایی ممنوع و حرام است. .20

پرهیز از عقد قراردادهای جاهالنه و ریسکی: از منظر اسالمی هر نوع گردش کاری و عقد قراردادی باید از روی علم و آگاهی کامل  .21
 طرفین بوده و شرح وظایف مشخص و روشنی داشته باشد. 

دین جز با تحقیق عقالنی پذیرفته  پرهیز از کارهای غیر عاقالنه و غیر عالمانه: اسالم عقل را محترم و پیامبر باطنی دانسته و اصول .22
 نیست، در فروع دین نیز، عقل یکی از منابع اجتهاد است. 

پرهیز از لباس شهرت: در اسالم هر کاری که برای تظاهر، ریا و خودنمایی و شهرت طلبی انجام شود، از منظر اخالقی ضد ارزش و  .23
 ممنوع است.

لید از کارهای کفار و مشرکین را ناشی از ناآگاهی و خودباختگی مسلمین دانسته و آن پرهیز از تقلید کارهای کفار و مشرکین: اسالم تق .24
 را ممنوع نموده است. 

پرهیز از منع آزادی و اراده هنرمندان: همچنان که علم و عقل محترم است، اراده که قوه مجریه عقل است نیز محترم است و نباید  .25
ت شیطانی و یا از بیرون توسط کارفرمایان دنیاپرست در خلق آثار عالمانه و عاقالنه خود هنرمندان از درون توسط نفس بهیمی و القائا

 از آزادی محروم شوند.

های مورد نیاز و مفید جامعه، برای مؤمنین ها از جمله معماری و شهرسازی: نه تنها داشتن تخصص در مشاغل و حرفهقداست حرفه .26
 شود. خداست و نوعی جهاد محسوب می واجب کفایی است، بلکه امری مقدس و محبوب

ممنوع بودن استثمار: اسالم بهره کشی و تحمیل کار خارج از طاقت و ضرورت را به دیگران و استثمار آنها را ممنوع نموده است. از  .27
کار دارند، باید  ها، با کارورزان بسیار زیادی سروآنجا که معماران و شهرسازان به عنوان صاحبان ایده و طراحی و نظارت ساختمان

 ها و استثمار مجریان نگردد.های اجرایی خود را به نحوی ارائه و نظارت نمایند که موجب خروج از طاقت آنطراحی

ها توصیه نموده است و از وری عادالنه از آنها نموده و به بهرهممنوع بودن اسراف و تبذیر: خداوند زمین و آسمان را مسخر انسان .28
 بر حذر داشته است.اسراف و تبذیر 

توصیه به توسعه در زندگی: اسالم به گسترش دادن به زندگی خانوادگی و اجتماعی برای تأمین رفاه خانواده و جامعه در صورتی که  .29
 موجب اسراف و تبذیر، یا ترک حقوق و تکلیف و سایر وظایف نشود، توصیه و ترغیب نموده است.

ها  ر قرآن تزئینات مادی را خداوند به شیطان نسبت داده و آنرا موجب غفلت و گمراهی انسانممنوع بودن تزئینات غیر مفید و مادی: د .30
 از اهداف متعالی زندگی دانسته است. 

های ظاهری و باطنی های الهی و زیباییهای مفید و معنوی: از آنجا که خداوند بهره برداری مفید را از نعمتبرداری از آرایهبهره .31
نماید، بهره برداری از آرایه های تجریدی )هندسی( و معنوی )کالمی( توصیه می ود را ستار العیوب نیز معرفی میتوصیه نموده و خ

 شود.

سازی و بت پرستی بر حذر داشته و ها را از هرگونه شرک در نظر و عمل و بتممنوعیت شرک )بت سازی و بت پرستی(: اسالم انسان .32
 نا نباید مستقل از نیازهای انسان ها، اصالت پیدا کند. ممنوع نموده است. بنابراین کالبد ب
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توانند در داخل کشور خود با پیروان ادیان دیگر، که ریشه توحیدی دارند از قبیل یهود، نصاری و همزیستی با اهل کتاب: مسلمانان می .33
 زرتشتیان )هرچند که بالفعل منحرف باشند( تحت شرایط معینی همزیستی داشته باشند.

توان با مشرکین در داخل کشور اسالمی همزیستی داشت. بنابراین امور معماری و مزیستی با مشرکین: از منظر اسالمی نمیعدم ه .34
 شهرسازی را در کشور اسالمی نباید به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.

اصل مساوات و نفی  تبعیض بین شهروندان رعایت برابری و مساوات شهروندان: یکی از اصول و ارکان ایدئولوژی اسالمی رعایت  .35
 است.

های الزم بین زنان و مردان: از نظر اسالمی باید بین زنان و مردان نامحرم حتی المقدور ارتباط و اختالط کمتری رعایت جداسازی .36
 ازی رعایت شود.را مشخص نموده است که باید در فضاهای معماری و شهرسصورت پذیرد  و احکام شرعی و اصول اخالقی حدود آن

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

آل های خود را در عمل، از بعد فرهنگی، مبتنی ها و ایدهاز آنجا که انسان ها توبه پذیر، تربیت پذیر و تکامل پذیرند، معماران باید ایده .1
وضع مطلوب و کمال انسانی آنها، ایده پردازی نموده و آثار خود را خلق نمایند، تا آثارشان بستر بر وضع موجود مخاطبین و به سمت 

 مناسب برای تعالی انسان ها باشد.

از آنجا که اختیاراً خروج از فطرت الهی برای انسان ها، امکان پذیر است و ممکن است از بعد فرهنگی دچار القائات نفس بهیمی و  .2
های منفی کارفرمایان و مدهای روزآمد و غیر منطقی شوند، باید نظرات و وند، بنابراین معماران نباید تسلیم خواستهالهامات شیطانی ش

 های آنها را تا حدودی اصالح نمایند و یا از انجام آن کار منصرف شوند. ایده

ی و روحانی و این نفوس هویت خود را به کلی از آنجا که انسان موجودی است چند بعدی و مرکب با چهار نفس گیاهی، حیوانی، عقالن .3
دهند و همواره یک کشمکش درونی و متضاد که در زبان دینی به تضاد عقل و جهل، نفس عقالنی و نفس بهیمی، روح از دست نمی

آل ها و ایدهابراین ایدهگذارد. بنآل های هنرمندان تأثیر میها و ایدهشود بر ایدهو بدن یا گرایش های اخالقی و ضد اخالقی نامیده می
 های هنرمندان مبتنی بر حکمت نظری و عملی اسالم و ارزش های اخالقی آن قابل نقد و ارزیابی مثبت یا منفی است.

گیرد، بنابراین نسبت به مجموع عوامل اش از ذات روحانی او سرچشمه میاز آنجا که انسان دارای جوهر روحانی مستقل بوده و اراده .4
ها و آثار ها، روشکند. بنابراین معماران مسئول ایدهتار و آزاد است، هیچ جبری و ضرورتی آزادی و اختیار را از او سلب نمیمحیطی، مخ

 باشند وباید پاسخگو باشند.مثبت و منفی خود می

ارد و در مجموع و در طول از آنجا که جامعه نیز مانند خود انسان، در عین این که یک مرکب حقیقی است و از خود قوانین و سننی د .5
تاریخ، تابع اراده افرادی خاص نیست، در عین حال عناصر متضاد فرهنگی، صنفی، سیاسی، اعتقادی و در نهایت تقابل بین انسان های 

االت انسانی خود، ها و کمتعالی یافته با انسان هایی که اسیر غرائز حیوانی خود هستند ادامه دارد. بنابراین معماران باید ضمن ارتقاء ایده
ها و خواست های انسان هایی که اسیر هواهای پیامبرگونه در ارتقاء کیفی محیط زیست انسان های مخاطب تالش نمایند و تسلیم ایده

 نفسانی و بهیمی خود هستند، نشوند.

توانند با مواضع عماران و هنرمندان میدهد، مگر آنکه آن مردم خویشتن را تغییر دهند  ماز آنجا که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی .6
فرهنگی و معنوی خود نقش و رسالتی عظیم در تحوالت مثبت اجتماعات زمان خود، داشته باشند و رویکردی اصالحی و انقالبی در 

 پیش گیرند.

در مجموع باید رویکردی زیبا از آنجا که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد   و فطرت انسانها نیز الهی است  بنابراین معماران  .7
 شناسانه و زیبایی خواهانه داشته باشند.

از آنجا که خداوند احسن الخالقین است و انسانها را بر صورت خود آفریده است، و همه اسماء و صفات خود را به آنها آموخته است،  .8
به نحو )احسن( بیافرینند، یعنی تجلی همه حسن ها در آثار بنابراین معماران نیز باید رویکردی حکیمانه و مدبرانه داشته و آثار خود را 

 خود.

از آنجا که خداوند خود را با یکصد صفت حسن  در قرآن مجید معرفی نموده است و این صفات عین ذات اوست و وحدت ذاتی دارند،  .9
 ز این صفات باشد.بنابراین آثار معماران نیز باید بر حسب موضوع و موقعیت آن اثر، تجلی مناسب و متعادلی ا



57 

 

از آنجا که تجلیات الهی در همه مراتب وجود زیباست و آن زیبای زیبا آفرین، هم ظاهر است و هم باطن و هم اول است و هم آخر   .10
 بنابراین آثار معماران نیز باید هم دارای صورت زیبا و هم دارای مفاهیم و سیرت های زیبا و منطقی باشد.

کثر و متنوع را مبتنی بر اصل عدالت بر پا نموده است، بنابراین معماران باید آثار متکثر و متنوع خود را با از آنجا که خداوند هستی مت .11
توجه به مجموع شرایط زمانی ومکانی، مبتنی بر اصل عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای مناسب و مطلوب خود طراحی و اجرا 

 نمایند.

نسانها مفهوم عبادت است،  بنابراین مهم ترین عنصر ساختمانی و فضایی در معماری و شهرسازی از آنجا که مهم ترین اصل در خلقت ا .12
 های آن باید باشد.مراکز عبادی، به خصوص مساجد و مصلی 

ازآنجا که یکی از مهم ترین اصول در خلقت انسان ها، مفهوم معرفت است، بنابراین مراکز علمی و فرهنگی، به خصوص آنها که در  .13
 شوند.ها و فضاهای شهری محسوب مینمایند جزء مهمترین ساختمانهای اسالمی تالش میمعرفت جهت

از آنجا که خداوند ستارالعیوب است، بنابراین معماران و شهرسازان باید عملکردهای مزاحم را در فضای شهری کنترل و ساماندهی  .14
 )تنزیهی، مناسب، و معناگرا (زیبا سازی نمایند.ها و تزئینات مثبت نموده و صورت های نامناسب را با آرایه

 مجموع شرایط زمانی و مکانی در اتخاذ شیوه های مناسب و عملی هنرمندان باید مورد توجه و عمل جدی قرار گیرد. .15

ست. یکی از مهم ترین عوامل در اتخاذ شیوه مناسب و تأثیر مطلوب در خلق اثر هنری، استعداد خاص و تجربه حرفه ای هنرمند ا .16
 بنابراین عالوه بر داشتن آموزش و تخصص باید کارها  به افراد واجد )استعداد( الزم سپرده شود. 

شیوه های عملی اموری نسبی هستند و می توانند مبتنی بر علت فاعلی و غایی آنها، یعنی ایده های هنرمندان و تجلیات آن در اثر  .17
 وع باشند.هنری با حفظ اهداف زیبایی شناسانه، به صورت متن

هنرمندان باید در مرحله شناخت حقایق و در مرحله شناخت مجموع شرایط زمانی و مکانی حاکم بر خلق اثر به مرحله اجتهاد حرفه ای  .18
 برسند، تا بتوانند احکام ثانویه و اولویت ها را مبتنی بر اصول ده گانه اجتهاد در تشیع، استنباط و استنتاج نمایند.

های عملی خود را در خلق آثار مبتنی بر رعایت احکام عملی اسالم و اصول اجتهادی آن ها و شیوهباید روش معماران و شهرسازان .19
 ساماندهی نمایند.

نگری: با توجه به جامعیت و همه جانبه نگری مکتب اسالم در حوزه نظر و عمل، بنابراین معماران و شهرسازان برای خلق همه جانبه .20
های عملی و اجرایی باید رویکردی همه جانبه و جامع نگر نسبت به همه شرایط ها و شیوهدر انتخاب روشآثار خود در حوزه عمل و 

 زمانی و مکانی و نیازهای انسانی داشته باشند.

منبع اجتهاد عملی از طریق منابع چهارگانه: در مکتب اسالم دو منبع خطاناپذیر، کالم الهی و کالم معصومین)ع( است، که از طریق دو  .21
 نمایند.توانند وظایف عملی ما را در هر موضوعی مشخص دیگر که خطاپذیرند یعنی عقل فردی و مراجعه به اجماع خبرگان، می

اجتهاد پذیری احکام عملی: احکام اولیه و اصول کلی و ثابت اسالمی با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی که جزئی و متغیر  .22
 باشند.گانه اجتهادی در تشیع، قابل کشف و تطبیق میباشند از طریق اصول دهمی

ای )تمثیلی و سمبلیک( در میلیاردها توانند به صورت آیهای و هنری: از آنجا که مفاهیم و صفات زیبایی شناسانه میاجتهاد پذیری حرفه .23
ثابت جزئیات مادی و صوری کالبدها را شکل و کالبد مختلف و جدید به صورت نسبی تجلی پیدا کنند، بنابراین باید مبتنی بر اصول 

 اجتهاد نمود.

های مناسب عملی و طراحی و خلق آثار جدید و اصول دهگانه اجتهاد در تشیع: در جهت تجلی مفاهیم ثابت نظری، برای اتخاذ روش .24
 اصیل رعایت آن اصول مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی ضروری است.

بنا به تعبیر پیامبر اکرم)ص(، اسالم دارای شریعت )سمعه و سهله( است و در دین اسالم هرجا  سهولت در کار و عدم عسر و حرج: .25
گردد. بنابراین اسالم در نظر )ایده آلیست( و در عمل )رئالیست( تکالیفی در عمل، با مظیقه و تنگنا همراه شود، آن تکلیف ملغی می

 است.

برداری و شکرگزاری از نعمات طبیعی  را نموده و از رهبانیت و به آبادانی و بهرهزندگی گرایی و عدم رهبانیت: اسالم توصیه مکرر  .26
 زندگی گریزی و دوری از اجتماع برحذر داشته است.
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گرایی و جمع نگری: احکام و اخالق اسالمی اغلب ماهیت اجتماعی دارد، حتی عبادتهای فردی نظیر نماز و روزه، گرایش اجتماع .27
های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی، اخالقی و غیره ناشی از این گرایشات است، در فراوان اجتماعی در حوزهاجتماعی دارد، قوانین 

 داند. واقع اسالم خودسازی و جامعه سازی را اموری متقابل و وابسته می

مارد، اما حقوق و آزادی افراد شرعایت حقوق و آزادی مخاطبین: اسالم در عین حال که دینی اجتماعی است و فرد را مسئول جامعه می .28
باشند و در داند. افراد از نظر اسالمی دارای حقوق متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میگیرد و فرد را غیر اصیل نمیرا نادیده نمی

 بسیاری از موارد حق مشورت و انتخاب دارند.

شود، اسالم حق جامعه را بر حق فرد و حق تزاحم ایجاد میتقدم حق جامعه بر حق فرد: آنجا که میان حق جامعه و حق فرد تعارض و  .29
 دارد.عام را بر حق خاص مقدم می

منتفی بودن ضرر: احکام و دستورهای اسالمی که به صورت اولیه و مطلق و عام است، تا آن حد الزم االجرا است که مستلزم ضرر و  .30
 انین حق)وتو( دارد. زیانی نباشد. این اصل یک قاعده کلی است که نسبت به سایر قو

گرایی و پرهیز از بیهوده کاری: از نظر اسالم هرکار فردی یا اجتماعی باید در درجه اول فایده و نتیجه مفید داشته باشد و اصالت فایده .31
 هرکار غیر مفید و )لغو( ممنوع است. 

دفی و بازیگوشی)لهو و لعب( ممنوع بوده و هر کار پذیری و پرهیز از بازیگوشی در کار: از نظر اسالم کارهای مبتنی بر بی همسئولیت .32
 فردی و اجتماعی باید با احساس مسئولیت و اهداف مشخص و مفید پیگیری شود. 

پرهیز از کارهای غیر عاقالنه و غیر عالمانه: اسالم عقل را محترم و پیامبر باطنی دانسته و اصول دین جز با تحقیق عقالنی پذیرفته  .33
 نیز، عقل یکی از منابع اجتهاد است. نیست، در فروع دین 

پرهیز از لباس شهرت: در اسالم هر کاری که برای تظاهر، ریا و خودنمایی و شهرت طلبی انجام شود، از منظر اخالقی ضد ارزش و  .34
 ممنوع است.

ودباختگی مسلمین دانسته و آن پرهیز از تقلید کارهای کفار و مشرکین: اسالم تقلید از کارهای کفار و مشرکین را ناشی از ناآگاهی و خ .35
 را ممنوع نموده است. 

پرهیز از منع آزادی و اراده هنرمندان: همچنان که علم و عقل محترم است، اراده که قوه مجریه عقل است نیز محترم است و نباید  .36
خلق آثار عالمانه و عاقالنه خود  هنرمندان از درون توسط نفس بهیمی و القائات شیطانی و یا از بیرون توسط کارفرمایان دنیاپرست در

 از آزادی محروم شوند.

های مورد نیاز و مفید جامعه، برای مؤمنین ها از جمله معماری و شهرسازی: نه تنها داشتن تخصص در مشاغل و حرفهقداست حرفه .37
 شود. واجب کفایی است، بلکه امری مقدس و محبوب خداست و نوعی جهاد محسوب می

ار: اسالم بهره کشی و تحمیل کار خارج از طاقت و ضرورت را به دیگران و استثمار آنها را ممنوع نموده است. از ممنوع بودن استثم .38
ها، با کارورزان بسیار زیادی سروکار دارند، باید آنجا که معماران و شهرسازان به عنوان صاحبان ایده و طراحی و نظارت ساختمان

 ها و استثمار مجریان نگردد.ائه و نظارت نمایند که موجب خروج از طاقت آنهای اجرایی خود را به نحوی ارطراحی

ها توصیه نموده است و از وری عادالنه از آنها نموده و به بهرهممنوع بودن اسراف و تبذیر: خداوند زمین و آسمان را مسخر انسان .39
 اسراف و تبذیر بر حذر داشته است.

گسترش دادن به زندگی خانوادگی و اجتماعی برای تأمین رفاه خانواده و جامعه در صورتی که  توصیه به توسعه در زندگی: اسالم به .40
 موجب اسراف و تبذیر یا ترک حقوق و تکلیف و سایر وظایف نشود، توصیه و ترغیب نموده است.

د هر نوع گرایش و تقاضا در گیری بر مبنای مصلحت نه مطلوبیت عوام: اسالم مشروعیت کارها را براساس تمایالت مردم و وجوجهت .41
 نماید.ها را مشروع میگیریداند، بلکه مصلحت مردم، کارها و جهتبازار و باصطالح مُدهای روز نمی

ممنوع بودن اغفال کارفرمایان و تقویت دشمنان: در اسالم هرکاری که موجب انحراف فکری، گمراهی مردم و تقویت دشمنان فکری  .42
 رام و ممنوع است.و اعتقادی مسلمانان شود ح

قداست دفاع از حقوق فردی و اجتماعی: در اسالم دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و مبارزه با هرنوع متجاوز به حقوق دیگران واجب و  .43
 مقدس است.
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ستمر تا اصالح جویی و اصالح پذیری دائم و مستمر: از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر در اسالم پایه سایر فرایض و امری م .44
ها باشد و مسلمانان باید همواره در یک انقالب خستگی ناپذیر درونی و بیرونی با کمبودها و نارساییبرپایی جامعه عدل جهانی می

 باشند.

ای را چه در توحید نظری و چه در توحید عملی توحید در نظر و عمل: اسالم بیش از هر چیزی دین توحید است و هیچ گونه خدشه .45
 یابد.شود و به خدا پایان میها از خدا آغاز میها و رفتارها و کردارهای آنهای انسانآلها و ایدهها، ایده، همه اندیشهپذیردنمی

سازی و بت پرستی )فرمالیسم( بر ها را از هرگونه شرک در نظر و عمل و بتممنوعیت شرک )بت سازی و بت پرستی(: اسالم انسان .46
 است.حذر داشته و ممنوع نموده 

توانند در داخل کشور خود با پیروان ادیان دیگر، که ریشه توحیدی دارند از قبیل یهود، نصاری و همزیستی با اهل کتاب: مسلمانان می .47
 زرتشتیان )هرچند که بالفعل منحرف باشند( تحت شرایط معینی همزیستی داشته باشند.

مشرکین در داخل کشور اسالمی همزیستی داشت. بنابراین امور معماری و توان با عدم همزیستی با مشرکین: از منظر اسالمی نمی .48
 شهرسازی را در کشور اسالمی نباید به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.

 رعایت برابری و مساوات شهروندان: یکی از اصول و ارکان ایدئولوژی اسالمی رعایت اصل مساوات و نفی تبعیض بین شهروندان است. .49

های الزم بین زنان و مردان: از نظر اسالمی باید بین زنان و مردان نامحرم در فضاهای معماری و شهرسازی حتی ت جداسازیرعای .50
 .را مشخص نموده است المقدور ارتباط و اختالط کمتری صورت پذیرد و احکام شرعی و اصول اخالقی حدود آن

مجید معرفی نموده است و این صفات عین ذات اوست و وحدت ذاتی دارند،  از آنجا که خداوند خود را با یکصد صفت حسن  در قرآن .51
 بنابراین آثار معماران نیز باید بر حسب موضوع و موقعیت آن اثر، تجلی مناسب و متعادلی از این صفات باشد.

ن و هم اول است و هم آخر  از آنجا که تجلیات الهی در همه مراتب وجود زیباست و آن زیبای زیبا آفرین، هم ظاهر است و هم باط .52
 بنابراین آثار معماران نیز باید هم دارای صورت زیبا و هم دارای مفاهیم و سیرت های زیبا و منطقی باشد.

با از آنجا که خداوند هستی متکثر و متنوع را مبتنی بر اصل عدالت بر پا نموده است   بنابراین معماران باید آثار متکثر و متنوع خود را  .53
به مجموع شرایط زمانی ومکانی، مبتنی بر اصول )حکمت، عدالت و مصلحت( یعنی قرار دادن هر چیز در جای مناسب و مطلوب توجه 

 خود طراحی و اجرا نمایند.

اسالم احکام عملی را در پنج بعد به شرح )حالل، مستحب، مباح، مکروه و حرام( ارائه نموده است. بنابراین معماران و شهرسازان در  .54
های مکروه و توانند به ترتیب از احکام حالل و مستحب، پیروی نمایند، در احکام مباح آزادی و اختیار دارند و باید از روشمی عمل

 حرام اجتناب نمایند.

نگری: با توجه به جامعیت و همه جانبه نگری مکتب اسالم در حوزه نظر و عمل، بنابراین معماران و شهرسازان برای خلق همه جانبه .55
های عملی و اجرایی باید رویکردی همه جانبه و جامع نگر نسبت به همه شرایط ها و شیوهآثار خود در حوزه عمل و در انتخاب روش

 زمانی و مکانی و نیازهای انسانی داشته باشند.

شهرسازی را در کشور  توان با مشرکین در داخل کشور اسالمی همزیستی داشت. بنابراین امور معماری وتوحید در نظر اسالمی نمی .56
 اسالمی نباید به معماران و شهرسازان مشرک واگذار نمود.

57.  

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

 .پدیده های انسان به صورت خودآگاه و ناخودآگاه تجلی ایده ها و ایده آل های آن ها می باشند .1
 تجلی یعنی ایده در پدیده است، اما با آن یکی نیست و بیرون از آن است، اما از آن جدا نیست. )نظیر رابطه خداوند با پدیدارها(مفهوم  .2

 اسالم پدیده های انسانی را نه )خنثی و ساکت( می داند و نه )تجسد و حلول( ایده در پدیده. .3

 ی باید برایندی از )حقیقت، عدالت و مصلحت( در موضوع مورد نظر باشد.پدیده های انسانی با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکان .4

یکی از مهم ترین عوامل در اتخاذ شیوه مناسب و تأثیر مطلوب در خلق اثر هنری، )استعداد خاص( و تجربه حرفه ای هنرمند است،  .5
 است. بنابراین مسئله گزینش اصلح برای هر رشته تخصصی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار

پدیده های انسانی از آنجا که در عالم طبیعت حادث می شوند، عناصری متکثر، وابسته، نسبی و اعتباری هستند، بنابراین نباید مطلق  .6
 تصور شده و تکرار و تقلید شوند.
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نیازهای روحی و مهم ترین اصل در خلق آثار معماری و شهرسازی مخاطب محور بودن و تأمین نسبی نیازهای مادی و بسترسازی  .7
 معنوی آنهاست.

فرایندهای انسانی، بازآفرینی است، زیرا )مواد و صورت ها( در طبیعت موجود است و انسان ها از طریق حواس باطنی خود )حافظه،  .8
 مشترکه، متصرفه و خیال ها( آن ها را بازآفرینی می نمایند.

ارتباط انسان با طبیعت نیاز مستمر اوست، بنابراین تعامل )هم افزا و  از آنجا که فرایندهای انسانی در بستر طبیعت حادث می شود و .9
 مکمل( بین فرایندهای انسانی با طبیعت باید پیش بینی شود.

از آنجا که مجموع شرایط زمانی و مکانی در خلق آثار انسانی مؤثرند، بنابراین ارزیابی هر فرایند انسانی باید مبتنی بر مجموع شرایط  .10
 صورت پذیرد.

 در یک تعریف نسبتاً جامع و مانع از معماری و شهرسازی می توان گفت: )بازآفرینی حکیمانه، عادالنه و مصلحانه فضا و محیط زیست .11

 انسان ها، با عناصر طبیعی و مصنوعی متناسب با نیازهای مادی و بسترسازی نیازهای روحی و معنوی آن ها(.

تجربی می توان تأمین نمود، اما نیازهای روحی و معنوی آنها را، چون در حوزه آزادی و اختیار نیازهای مادی انسان ها را از طریق علوم  .12
 آن هاست، فقط می توان بستر سازی نمود.

هندسی(، )آرایه ها( و )نماد(هاست، مبتنی بر سیر از  -مهم ترین عناصر معماری در جهت بسترسازی معنوی نوع)ایده های فضایی .13
 ثرت به وحدت.صورت به معنا و از ک

مهم ترین عناصر شهرسازی در جهت بسترسازی معنوی نوع سازماندهی فضاها و عملکردهای شهری است)از مادی به معنوی، از  .14
 دنیایی به اخروی و از تجاری به فضاهای فرهنگی نظیر عبادی، زیارتی، آموزشی و ...(

 

 (:راهکارهای عملی و اجرایی )خلق آثار  )برخی از اصول حاکم بر شیوه های عملی هنرمندان درمرحله پنجم

کنند،  از نظر رابطه جهان و انسان، رابطه عمل و عکس العمل از آنجا که جهان یک واحد زنده است و قوایی با شعور آن را تدبیر می .1
 است.

یز عالوه بر آنچه در آخرت یعنی جهان نسبت به نیک و بد انسان بی تفاوت نیست و پاداش و کیفر، امداد و مکافات، در همین جهان ن .2
برداری خواهد آمد، وجود دارد. عکس العمل جهان نسبت به شکر و کفر انسان ها یکسان نیست.  بنابراین معماران در مقابل نوع بهره

لوب باشد، نمایندکه مطلوب یا نامطخود از اجزاء و عناصر طبیعی که بجا و مناسب،  یا نابجا و نامناسب باشد و نوع آثاری که خلق می
 باشند.هم در این جهان و هم در جهانی دیگر مسئول می

مفهوم قضا و قدر الهی، یعنی آنچه که انسان انجام می دهد )مفهوم قضا( بدون عکس العمل نیست و )قدر الهی( یعنی جزاء و پاداش  .3
 الهی او را در می یابد. 

ست و یک باطنی دارد که تأثیر آن فرایند است بر هویت خالق آن هر فرایند انسانی یک ظاهری دارد که همان پدیده حادث شده ا .4
 است.

مهم ترین اصل در فرایندهای انسانی بعد  از مرحله خلق، مفهوم )عبرت( است، یعنی از ابعاد مثبت آثار برای کارهای بعدی باید بهره  .5
 براداری نمود و  از ابعاد منفی باید پرهیز نمود.

 ا اعمال و آثار خود، بهشت و جهنم برای خود می سازند و این بهشت و جهنم همواره با آنها همراه است. از منظر اسالمی انسان ها ب .6

با حکمت عملی اسالم مبتنی بر ارزش های اخالقی آن و احکام پنجگانه )حرام و مستحب، مباح، مکروه و حرام( می توان شیوه های  .7
 عملی هنرمندان را نقد و ارزیابی نمود.

ملی اسالم مبتنی بر احکام پنجگانه اولیه )حرام و مستحب، مباح، مکروه و حرام( می توان شیوه های عملی هنرمندان را با حکمت ع .8
 نقد و ارزیابی نمود.
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 : 3 -پیوست 

 بررسی تطبیقی رویکردها در نسبت اسالم با فرایندهای انسانی:

 
نماییم، که به به رابطه اسالم با فرایندهای انسانی، رویکردهای بسیار مختلف و متضادی اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان مشاهده می نسبت

به آن  24ها را تفکیک نموده و در نمودار شماره های مشهور قرآنی )کافر، مشرک، منافق و مؤمن( آنبندیصورت بسیار اجمالی و مبتنی بر طبقه
 نماییم.اشاره می

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، مبتنی بر حدیث پیامبر اکرم)ص(، که علوم مفید را سه گروه معرفی نموده اند یعنی )آیه محکمه، فریضه عادله و سنت در رویکرد اسالمی

( خود را از مکتب اسالم اخذ و اجتهاد نموده های اجراییحلهنرمند و معمار مسلمان )راهبردهای مفهومی، راهکارهای عملی و راه قائمه( بنابراین
ها و اعمال شایسته خود )ایمان و عمل صالح(، فرهنگ اسالمی را به تواند با معرفتساز دارد و میدر آثار خود، رویکردی تمدن هاو با تجلی آن

  نسبی در تمدن مسلمانان متجلی سازد.صورت 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبت اسالم با فرآیند های انسانی:انواع رویکرد ها در ن.   30نمودار شماره
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 : 4 –پیوست 

 از منظر اسالمی: یک ابر نظریه هایترین ویژگیمهم

 

 :، این است کههایی که یک )ابر نظریه( در فرایندهای انسانی باید داشته باشدترین ویژگیمهممی توان گفت 
مبتنی بر یک )شالوده نظری( جامع و مانع، که از منظر اسالمی فقط مکتب االهی و یک ابر نظریه باید ساختاری جامع و مانع داشته باشد و 

ر ایجاد شده تحریف نشده اسالم است بوده و منابع و مبانی کلیه مراحل آن ساختار را اجماالً تبیین و تشریح نموده و جداولی برای ارزیابی و نقد آثا
ها را که در این نظریه مورد توجه این ویژگی 25های جدید را فراهم کند. نمودار هزارها نظریه و بستر صدها و ارائه نماید و در عین حال زمینه

 نماید.بوده است به صورت اجمالی تبین و تشریح می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  مهمترین ویژگی هایی که مدل و ساختار یک )فرانظریه( در فرآیندهای انسانی باید داشته باشد:31نمودار شماره
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 : 5-پیوست

 :()عاز منظرحضرت علی  انسان شناسی
 

باشد به رفی نفس انسان میدر پاسخ جناب کمیل مبنی بر مع (عمنقول از حضرت علی) که حدیثی 27شناسی این بحث در نمودار شماره مبنای انسان
 تبیین و تشریح شده است. صورت اجمالی

 

 1(   33) نمودار شماره 

 
 

 
 ، بلکه موجودی است چندموجودی یک بعدی و صرفاً حیوانی نیست د، انسان از منظر اسالمی،شو ظه میمالح 27چنانچه در نمودار شماره 

ا و قدر الهی( و دارای صیرورت و تحول قوا و خواص( متنوع و استعدادهای )بالقوه و بالفعل( و اراده ای آزاد بین دو جبر )قض با )سرچشمه ها، بعدی
به  به صورت دقیق و عمیق و منفی که در منابع معتبر اسالمی و فرهنگ تشیع های معرفتی و اعمال و آثار مثبتوجودی مبتنی بر خود آگاهی

 اشاره شده است.  هاآن
نموده وعالقمندان را به  است و تشریح آن نیاز به بحث کافی دارد، در این مقاله به طرح آن بسندهدارای بنیان کاملی  فوق جدولاز آنجا که 

 2.منابع مربوطه ارجاع می دهیم

                                                           
 ، هزار و یک نکته، تهران، انتشارات گلشن1377حسن زاده املی،  - 1

 44هندسی در معماری، عبدالحمید نقره کار. ص -کتاب تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی -2


