
مدیر مسئول : معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

سردبیر: مهندس عبدالحمید نقره کار

مدیر داخلی: دکتر محمد منان رئیسی

ویراستار ادبی فارسی: مهندس محمد نقی تسکین دوست

ویراستار ادبی انگلیسی: مهندس بشری عباسی

کارشناس مجله: مریم امیری

طراح جلد و صفحه آرا: مصطفی جهان بخش / 09194851522

قیمـــت: 50000 ریال / تیراژ: 500 جلد

هیأت تحریریه:
دکتر سید غالمرضا اسالمی : دانشیار دانشگاه تهران 

دکتر حسن بلخاری : دانشیار دانشگاه تهران 
دکتر مصطفی بهزادفر : استاد دانشگاه علم و صنعت ایران 

دکتر محمد رضا پور جعفر : استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی حمزه نژاد : استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران 

دکتر اسماعیل شیعه : استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر منوچهر طبیبیان : استاد دانشگاه تهران 

دکتر محسن فیضی : استاد دانشگاه علم و صنعت ایران 
دکتر حمید ماجدی : دانشیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 

دکتر اصغر محمد مرادی : استاد دانشگاه علم و صنعت ایران 
دکتر غالمحسین معماریان : استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر فاطمه مهدیزاده : دانشیار دانشگاه علم و صنعت  ایران 
دکتر محمد نقی زاده : استادیار واحدعلوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 

دکتر علی یاران : دانشیار وزارت علوم تحقیقات ، فناوری

نشــانی دفتر مجله: دانشگاه علم و صنعت ایران / قطب علمی معماری اسالمی / کد پستی 1684613114 / تلفن مستقیم: 021-77240263 
Islamicar.iust.ac.ir :نشانی وب / ceia@iust.ac.ir :تلفن داخلی: 9-77240540 داخلی 6127 / نشـانی رایانامه

23
82

-9
80

x  :
اپا

 ش
ره

شما

فصلنـــامه علمــــــی - پــــــژوهشی
قطب علمـــی معمـــــاری اسالمــــی
ســـال اول - شماره سوم - تابستان 1393

لیست داوران این شماره:
مهندس عبدالحمید نقره کار: دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حیدر جهان بخش: استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر علی محمد رنجبرکرمانی:استادیار دانشگاه قم
دکتر محمد منان رئیسی: استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سلمان نقره کار: استادیار دانشگاه کاشان
دکتر محمد رضا بمانیان: استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آزیتا باللی اسکویی: استادیار دانشگاه تبریز
دکتر کیومرث حبیبی: استادیار دانشگاه کردستان
دکتر سیدباقر حسینی: دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مهدی خاکزند: استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدعلی خان محمدی: استادیار دانشگاه علم  وصنعت ایران
m دکتر ساسان سوادکوهی: استادیار دانشگاه امام حسین
دکتر محمد علی آبادی: استادیار دانشگاه شیراز
m دکتر علیرضا عندلیب: دانشیاردانشگاه امام حسین
دکتر سعید نوروزیان:استادیار دانشگاه شهید رجایی
دکتر قاسم مطلبی: استادیار دانشگاه تهران
دکتر صالح الدین موالنائی: استادیار دانشگاه کردستان
دکتر بهزاد وثیق: استادیار دانشگاه جندی شاپور
دکتر مجید هاشمی: استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

نشــریه پژوهشهای معماری اسالمی بر اســاس مجوز کمیسیون نشریات 
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــه شــماره 3/18/137206 مــورخ 
93/7/28 از  شماره نخست دارای اعتبار علمی پژوهشی می باشد.

مجلــه پژوهش هــای معمــاری اســالمی، در پایــگاه اطالعــات جهاد 
دانشــگاهی )SID( نمایه می شــود؛ برنامه هایی در دست است که مجله 
در پایگاه )ISI( نیز نمایه شود.



مقایسه تطبیقی مفهوم ادراک و فرآیند آن در
فلسفه و روان شناسی  محیط و کاربرد آن در طراحی شهری

محمد نقی زاده / مریم استادی
3

مطالعه تطبیقی دیدگاه مالصدرا به مثابه متفکر اسالمی
 با نظریه های رایج  در رابطه با مدل های تجربه زیباشناختی

فرهنگ مظفر / رسول وطن دوست / نادر شایگان فر / زهره طباطبایی
15

تحلیلی بر شیوه های نگرش به معماری اسالمی
29حسن ذولفقارزاده

ریشه یابی کاربست رنگ آبی در پنجره های ابنیه سنتی مسکونی
)نمونه موردی: ابنیه مسکونی اورامان(

غالمحسین معماریان / سیروان عظیمی / مهدی کبودی
46

بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در
مساجد دوره قاجار تهران

محمدرضا بمانیان / فهیمه نیکودل
60

هویت گرایی در معماری معاصر کشورهای اسالمی
)نمونه موردی: عربستان سعودی(

محمدجواد مهدوی نژاد / پریا سعادت جو
75

مهمان در خانه: یک بررسی تطبیقی میان ایران و غرب
در آستانه دوران مدرن

)نمونه موردی: مسکن دوره قاجاری تبریز(
مسعود ناری قمی / محمدجواد عباس زاده

93

گزارش: بیان اجمالی فعالیت های برخی از نهادهای شورایعالی
انقالب فرهنگی در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی

عبدالحمید نقره کار
110

فهرست مطالب

CMYK
Highlight



29

تحلیلی بر شیوه های نگرش به معماری اسالمی

چکیـــده:
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استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین
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پژوهشــگران و صاحب نظران در بررســی و نگرش به معماری اســالمی، روش های متعددی را بکار گرفته اند. معماران، طراحان، متفکران، حکیمان و 
فیلســوفان هر یک در ســیر زمان به نوعی خاص، پدیده ی معماری اسالمی را تفســیر کرده اند. برخی صرفًا، معماری اسالمی را با روش توصیفی تاریخی 
مورد بررسی قرار داده و به بیان ظاهری آثار پرداخته اند. عده ای با شیوۀ تحلیلی تاریخی، آثار معماری را بررسی کرده اند و بعضی نیز با جهان بینی فلسفی، 
موضوع را تحقیق نموده اند. عده ای دیگر، از دیدگاه منطق که ابزار درســت اندیشــی انسان در تعامل با موضوعات است، بهره جسته اند؛ که البته معماری 
اسالمی، بیشترین استفاده را از تمثیل برده است. محققینی نیز ریشه های آثار را در تعالیم قبل از آن یافته اند؛ لذا با دید شیوه تعلیم و تربیت معمار )به طریق 
اســتاد شاگردی( به نحوه ی شکل گیری معماری اســالمی پرداخته اند. اندیشمندانی نیز با شیوه ی مجموعه نگری و یا همه جانبه نگر، معماری اسالمی را 

پژوهش نموده اند. هر مجموعه ای شامل هدف، مبنا و عوامل می باشد.  
هدف این مقاله، آشــنایی اجمالی با شــیوههای نگرش به معماری اسالمی و بررسی این روشها در ظرفیت مقاله است. بی گمان روش های مذکور هر یک به 
محدوده ی معینی از شناخت معماری اسالمی توجه دارند که در حد و قلمرو خود مفید فایده می باشند. البته پژوهشگران معماری اسالمی در انتخاب هر یک 
از این روش ها مخیرند. نکته ی حائز اهمیت این است که پژوهشگر معماری اسالمی در چه حد و قلمروی می خواهد به موضوع معرفت کسب کند؟ با تکیه بر 

گاهی پیدا بکند.  روش های شناخته شده مذکور می تواند به قلمرو و سیطرۀ آن آ
پرســش های پژوهش حاضر عبارت اند از اینکه آیا برای شــناخت معماری اسالمی شــیوه های متفاوتی وجود دارد؟ دیدگاه های مختلف نسبت به معماری 

اسالمی چیست؟ شناخت معماری اسالمی در چه سطحی صورت می گیرد؟
شیوۀ تحقیق در موضوع معماری اسالمی نخست از طریق توصیف اجمالی این نگرش ها و بعد به صورت تحلیلی و تطبیقی و ترکیبی به طریق اسنادی و 

در انتها با ارائه ی روش مجموعه نگری بررسی و جمع بندی گردیده است. 

واژه های کلیدی: اسالم، معماری، توصیفی، تحلیلی، تعلیمی، ِحکمی، مجموعه ای
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اسالم از سرآغاز تاریخ تاکنون، برای انسان، اصول و برنامه و شیوه ای از 
زندگــی را تدوین کرده که بتواند در صورت انتخاب راه حقیقت، در جهت 
تکامل و توســعه حرکت کند. معماران مســلمان بر اســاس آموزه های 
دینــی، برخی با نگرش اســالمی و برخــی با نگاه التقاطــی و برخی نیز 
با بینش ســکوالر، وارد شناخت و ســاخت معماری اسالمی شده اند. در 
بررســی های انجام شــده، دیدگاه ها نســبت به تحلیل معماری اسالمی 
متفاوت بوده اســت. شــایان ذکر اســت که قدمت توجه به تاریخ هنر و 
معماری اســالمی به صورت نظریه پردازی هــای علمی، حدود نیم قرن 
اســت. نحوۀ نگرش های مورد بررســی در این مقالــه، در عین حال که 
از دیدگاه هــای گوناگــون موضوع را رصد کرده اند؛ از ســطوح مختلفی 
برخوردار هستند. به عبارتی،  برخی سطحی و برخی عمیق تر به پدیده ی 
معماری اسالمی نگریسته اند که هر کدام تأمل خاص خود را می طلبد.

2. مفهوم معماری
ر،  َعّمار، َعمیر، ِعماَره، استعمار  ر،  ُمعِمّ معمار، ُعمران، تعمیر، َمعمور، ُمعمَّ
از ریشــه ی َعَمَر که واژه ای قرآنی اســت و به معنی دیر ماندن و زیســت، 
نشــأت می گیرند. معمار یعنی بســیار عمارت کننده و این صیغه ی مبالغه 
است. معماری به معنی عمل و شــغل معمار است. معمار کارخانه قدرت 
کنایه از خداوند  عالم می باشــد )دهخدا، ذیــل واژه معمار( در آیه کریمه 
َما َیْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَیْوِم اآلِخِر: مسجدهای  می فرماید: »ِإنَّ
خدا را کســانی عمارت می کننــد که به خدا و روز قیامــت ایمان آورده اند. 
)توبه: 18(« در معماری اسالمی که از مبنایی ترین اصل توحید و مصداق 
توحید خانه نشــأت گرفته، اولین مسجد اسالم خانه پیامبر اعظم بود و به 
تعبیری اســتمرار آن محسوب می شد. معماری خانه و مسجد در ارتباط و 
تعامل هم بوده )نصر1375، 43( چه خانه نیز به نوعی گســترش مسجد 
محسوب می شود. »فضا« و »فرم« در خانه، مدرسه یا بازار همان مفهومی 
را داراســت که در مسجد القا می کند چه فضایی که انسان سنتی همواره 
در آن زیسته است، هر جا که او باشد یکسان است. بلکه در قلمرو کارگاه 
خلقت بطور کلی آســمان و زمین، که َمظهــر و ُمظهرش معماری خالق 
اســت و در چهره معنوی اش یک مســجد اســت. چرا کــه عالم محضر 
خداســت و هیچ نقطه ای در آن از حضور خدا خالی نیســت )نصر1370، 
ْرِض 

َ
ــَماَواِت َوَما ِفی اْل ِه َما ِفی السَّ ُح ِللَّ 61-60(. و در آیه کریمه ی »ُیَســبِّ

ِدیٌر: خدا را تسبیح می گویند هر 
َ
َلُه اْلُمْلُک َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلی ُکلِّ َشْیٍء ق

چه در آســمان ها، و هر چه در زمین است فرمانروایی از آن اوست و حمد 
سزاوار اوســت و او بر هر چیزی تواناست )تغابن:1(« همه ی پدیده های 
عالم در معماری خالق، مصداق این آیه می باشــند و ستایشگر معمار خود 

هستند و این نگرش اسالم به معماری خلقت است. 
3. دیدگاه ها 

در مطالعــه تاریــخ معمــاری اســالمی شــیوه نگرش هــای مختلفی را 
مشــاهده می کنیم کــه با بینش های متفاوتی وارد شــناخت و ســاخت 
معماری اســالمی شــده اند و هر اندیشــمندی از زاویه دید خود وارد این 
عرصه گردیده اســت. عده ای با نــگاه توصیفگرایانه یا تاریخی توصیفی 
و بعضی تحلیل تاریخی و  متفکرانی با نگاهی فلســفی )هستی شناسانه 
یــا شناخت شناســانه( و تحلیلگرانــی با نگرش ریشــه های پدیداری آن 
)اســتاد شــاگردی( و حکمایی نیز با دید تمثیلی یا صــورت و معنایی به 
معماری اســالمی وارد شده و تفســیر کرده اند؛ ولی دیدی که به صورت 
مجموعه ای که همه جوانب معماری اســالمی را در نظر گرفته باشــد، 
نادر  است. در این مقاله اجمالی از همه ی این نگرش ها در حد ظرفیت 

مقاله بررسی و کندوکاو خواهد شد.  
دیدگاه هــا و نظریــات مختلفی در خصوص معماری اســالمی به قرار 

ذیل می باشد:
3-1. نگاه توصیفی تاریخی

نگرش عده ای به معماری اسالمی، نگرش توصیفی و وصف و بیان حال 
ظاهــری )توصیف صوری یا توصیف کالبدی و عناصر معماری( اســت1. 
گاهــی این توصیف و تشــریح در صدد تعریف فضاهــا و عناصر معماری 
بــر آمده و گاهی نیز بــه صورت تاریخی در وصف معمــاری در دوره های 
مختلفی از حکومت ها صورت گرفته اســت؛ مثل نظــرات پوپ، گروپ و 
هرتسفلد. درخصوص تاریخ معماری ارزشی در ایران و شیوه منحصر بفرد 
آن پوپ چنین توصیف می کند: معماری در ایران اسالمی بیش از 6000 
سال تاریخ پیوسته دارد، دست کم از 5000 ق.م. تا به امروز با نمونه های 
اختصاصی که در ناحیة پهناوری از سوریه تا شمال هند و مرزهای چین، 
قفقاز تا زنگبار پراکنده اســت ... معماری ایران اسالمی دارای استمراری 
بوده، کــه هر چند بارها بر اثر کشــمکش های داخلی یــا هجوم خارجی 
دستخوش فترت یا انحرافی موقتی شده؛ با اینهمه به سبکی دست یافته 

که با هیچ سبک دیگری قابل اشتباه نیست )پوپ1370، 10- 9(.

مقدمــه:
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عده ای از تاریخ نویســان معماری اســالمی، آثار این معماری را در بستر 
زمان توصیف نموده اند. قدمت توجه به تاریخ هنر و معماری اسالمی به 
صورت توصیفی در حدود 50-40 ســال می باشد و می توان گفت بعد از 

پوپ، کتاب خوبی در این خصوص نوشته نشده است.
توصیف معماری در گذر زمان و آثار ارزشــمندی که در دوره های تاریخی 
بــه توصیــف آن دوره و اثر پرداخته اند، نشــان از وصــف صورت ظاهری 
معماری اســت. این شــیوه در حد اطالعــات کلی از یک اثر و شــناخت 
ظاهری آن بوده اســت. بــا این وصف، به عمق مفاهیــم معماری در این 
شیوه پرداخته نشده است. توصیف هرچند برای شناخت هر چیزی ضروری 
است، مرحلۀ نازل شناخت است و نباید در آن متوقف شد، بلکه در شناخت 

و ساخت معماری اسالمی به تحلیل و تبیین مبنایی نیاز است.
3–2. نگاه تحلیلی تاریخی    

  برخــی محّققــان و مستشــرقان در بررســی، وارد بحث هــای تحلیل 
معماری اسالمی شــده اند؛ مثل برخی آراء پوپ، پاپادوپلو و...   اینان آثار 
معماری اســالمی را در ســیر تاریخ تجزیه و تحلیل کرده اند. عدۀ کمی 
از این تاریخ نویســان مثل پاپادوپولو در کتاب معماری اســالمی خود به 
این نتیجه رســیدهاند که چیزی به نام معماری اســالمی وجود ندارد و 
معماری اســالمی ترکیبی از معماری یونان و بیزانس است و نمونۀ آن را 
مسجد دمشق معرفی می کند که برگرفته از معماری بیزانس است؛ ولی 
برعکــس او، آقای پوپ در کتاب معماری اســالمی، به قدمت معماری 

اسالمی و تمایز آن با سایر شیوه های معماری تأکید دارد.
تحلیل هایــی مثــل نظــر پاپادوپولو آن چنان ســطحی و ســاده اســت که 
بــرای متخصصان و اندیشــمندان، فاقد هر گونه اعتبــار علمی و ِحکمی 
اســت. این گونه تحلیل ها نه تنها به عمق شــناخت موضوع نرسیده اند، در 
سطحی نگری خود نیز دچار اشتباه فاحش بوده اند. به عبارتی، سکوالرکردن 
آموزه های دینی از خلق فضاهای زیســتی و معماری در جوامع اســالمی، 

منحرف شدن از معرفت و تحلیل درست از معماری اسالمی است. 
3–3. نگاه فلسفی    

موضوع فلسفه »موجود بما هو موجود« است و متد و روشی را که برای 
اثبات مســائلش به کار می برد؛ متد برهانی و اســتداللی است که همان 
شــیوه ی قیاســی یا قیاس منطقی است و مقصد آن شــناخت و تفسیر 
جهان هستی و تسّری آن در همه ی موضوعات و مصادیق گوناگون آن 
از جمله معماری است. اساس فلسفه بر تثبیت قوانین کلی و همیشگی 
اســت؛ لذا تابع تغییر تحّول زمان نیســت. دو موضوع عمومًا در فلســفه 

مطرح بوده: یکی هستی شناســی و دیگری شناخت شناســی. معماری 
اسالمی نیز از نظر مبنا، با این دو دیدگاه تحلیل شده است.

لفظ فلسفه )philosophy( یا فیلوســوفیا ،که کلمه ای یونانی است، 
مرکب از دو جزء تشکیل یافته است؛  فیلو به معنی دوستداری و سوفیا 
به معنی دانایی اســت )صلیبــا1381، 503(. اولین بــار این کلمه را، 
فیثاغــورس به کار برد. وقتی از او ســؤال کردند که آیــا تو فرد دانایی 
هستی؟ جواب داد: نه، اما دوستدار دانایی )فیلوسوفر( هستم. فلسفه 
از سر آغازش به معنی عشــق ورزیدن به دانایی، تفکر و فرزانگی بوده 
اســت. فلسفه عبارت است از ســاختن جهان عقالنی از جهان بیرونی 
است. عقل وحیانی و غیر وحیانی جهان را دو گونه می بینند. اگر عقل 
وحیانی باشــد، جهان و نظم آنــرا منصوب به علتــی مافوق می داند، 
معماری اســالمی نیز در ارتباط و تعامل با مبدأ هستی تفسیر می شود 
و اگر عقل غیروحیانی باشــد، عالم را منصوب به ماده دانسته و آنرا در 

محدوده ماده، محصور می کند. 
فلســفه یعنی علم به حقایق موجودات به قدر طاقت بشــری و عمل به 
آن، یعنــی همان گونه که خداوند به همه چیز داناســت و حقایق اشــیاء 
را علی ماهی علیها درک می کند؛ فیلســوف و حکیم هم می خواهد تشبه 
بــه باری تعالــی پیدا کند )حائــری1361، 6(. همچنان کــه آفریدگار در 
ْحَسَن ُکلَّ َشْیٍء َخَلَقُه: پروردگار ما کسی است که همهٴ 

َ
ِذی أ آفرینش »الَّ

موجودات را زیبا و بر اســاس نظام احســن آفرید )ســجده: 7(«؛ معمار 
حکیم نیز با توجه به رســالت جانشــینی الهی بر روی زمین و به تقلید از 
خالــق  خود، همه چیز را می خواهد به نحو احســن طراحی و خلق کند؛ 
ــُل ِلَرّبی: خداوند با جمال  َه َجمیــٌل ُیِحبُّ اْلَجماَل َفاَتَجمَّ چــون »ِانَّ اللَّ
است و زیبایی را دوست دارد و من به  خاطر پروردگارم آراستگی می کنم« 

)مجلسی1363، 83/ 175(.
دو نوع فیلســوف را نسبت به هستی شناســی تحلیل نموده اند؛ فیلسوف 
طولی و فیلسوف عرضی. فیلسوف طولی عالم را ذو مراتب می بیند مثل 
افالطون ومالصــدرا. آنها مراتب حکمت نظری را که شــامل الهیات، 
ریاضیات و طبیعیات اســت؛ در طول هم و سلســله مراتبی می دانند. به 
عبارتی هر صورتی در طبیعت دارای معنایی است که به عالم باال ارتباط 
پیدا می کند و همه ی مراتب عالم موجودات، انزالی از عالم باالتر است. 
معماری اسالمی نیز در این نگرش، به صورت طولی دیده شده است که 
سرآغازش جایگاهی در اسماء و صفات دارد و بعد کّم و کیف آن در عالم 
ریاضیات تعّین می یابد و بعد در عالم طبیعت تجسد عینی پیدا می کند. 
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چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی
صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی

صورت زیرین اگر با نردبان معرفت
بر رود باال همان با اصل خود یکتاستی  
)ابوالقاسم میر فندرسکی(
فیلســوف عرضی عالم را ذو مراتب نمی بیند بلکــه پدیدارهای جهان را 
در کنار هم و در عرض هم قرار می دهد؛ مثل ارســطو، دکارت و کانت. 
تقدم و تأخری در عالم وجود ندارد و همه ی موجودات در عرض هم قرار 
دارند. عدم شناخت مراتبی هستی شناســی، انسان را در ورطه یکسانی 

سوق می دهد که این خالف واقعیت عینی محسوسات است. 
 از خصوصیات دیگر فلســفه، ایجاد کلیات اســت و از خصوصیات کّلی 
بــودن، مصادیق متعدد اســت و در مقابــل جزئی اســت. مانند مفهوم 
درخت، کوه، معماری، میدان، حیاط. ولی کل فقط یک مصداق بیشتر 
نــدارد )خوانســاری1359، 81(. لذا کّلی جایگاهش در اندیشــه و عقل 

انسان است ولی کل یک ما به ازای بیرونی و عینی دارد. 
از دیدگاه حکمای دینی، فلســفه اســالمی، نشــأت گرفته از منابع فقه 
اســالمی است )نصر1383، 55(. لذا مقوالت فلسفی )چرایی، چیستی 

و چگونگی( نیز کاماًل متأثر از این منابع می باشند.
در معماری اســالمی، چرایی ها به سنت اسالمی بر می گردد و به عنوان 
یک اصل در معماری ســاری و جاری می گــردد. از خصوصیات اصل، 
تبدیل ناپذیری و تداوم آن اصل اســت. امــروزه هیچ چیز بهنگام تر از آن 
حقیقــت ازلی، از آن پیامی نیســت که از ســنت می آید و مقتضای حال 

است چرا که همواره مقتضی فضای زیست بوده است.
ســنت بــه معنی طریقــه، قانــون، آیین، رســم )دهخــدا 1373، ذیل 
»ســنت«(؛ راه، روش، ســیرت، آنچــه پیامبر و امامان بــا فعل و قول و 
تقریر به آن عمل کرده باشــند )معین1375، ذیل »ســنت«(. ســخن از 
ســنت، ســخن از اصول تبدیل ناپذیری است با منشأ آسمانی و سخن از 
کاربردشــان در مقاطع مختلفی از زمان و مکان، بقای ســنت به بقای 
دین وابســته اســت. در عین حال، ســخن از تداوم آموزه های خاص و 
صوری قدســی است که محمل هایی هســتند برای انتقال این آموزه ها 
به انســان و به فعلیت درآمدن تعالیم ســنت در درون انســان؛ در سنت 

همه چیز رنگ معنوی دارد )نصر1380، 13(.
در معماری اســالمی، قواعــد و معیارها و الگوها ثابت اســت؛ ولی تنّوع 
صورت ها بر اساس قواعد، کثیر و بی شمار است. این اصول و قواعد ریشه 

در ســنت دارند. از خصوصیــات »اصل« بی زمانی و بی مکانی اســت. به 
عبارت دیگر، زمان و مکان در حیطه و سیطره ی »اصل« قرارمی گیرد، لذا 
برای احیای هنر و معماری ســنتی، باید »اصول و مبادی« آن را کشف و 
فهم کرد. یک »اصل« به معنای درست و دقیِق آن، می تواند هزاران هزار 
»مظهر« و »تعّین« داشته باشد، بی آنکه یکی تکرار دیگری باشد و این رمِز 
پویایی سنت است که هیچ گاه کهنه نمی شود و پیشرفت های نو را در خود 
حل می کند. لذا، ســنت در گذر زمان و در عرصۀ مکان پویاست و همه ی 

حرکات و سکنات انسان را پوشش می دهد.
بازگشــت به »اصــل« همان معنــای »اصالت« و ابتکار اســت، همان 
معنــای »تحقییــق« و »تحقق« اســت و با »تقلید« فــرق دارد. به گفته 

موالنا از محقق تا مقّلد فرق هاست )اعوانی1374، 47(.
3-3-1. انواع حکمت )یا فلسفه(

فالسفه و حکما بطور کلی فلسفه را بر دو دسته تقسیم کرده اند: فلسفة 
نظــری و فلســفة عملی )ابن ســینا 1375، 9(، حکمت نظری شــامل 
الهیات و ریاضیات و طبیعیات )فلســفة اولی، فلســفة اوســط و فلسفه 
ادنی( که خارج از اختیار انسان است حکمت عملی شامل تهذیب نفس 
)اخالق(، تدبیر منزل و سیاســت مدنیه اســت و اینها در اراده و اختیار 

انسان )دهخدا، ذیل واژه حکمت( می باشد.
ارســطو )384 ق.م. -322 ق.م.( در قرن چهارم قبل از میالد و شاگرد 
افالطون این دســته بندی را پی ریزی کرده و حکمای و فالســفه بعد از 
وی این دسته بندی را کامل نموده اند. ابن سینا )980-103 م. - 428-

370  هـ. ق.( قرن پنجم هجری و مالصدرا قرن یازده هجری آنرا قبول 
کرده  و کامل نموده اند. حکما، حکمت نظری )ابن ســینا 1375، 9( را 
مقدم بر حکمت عملی می دانند و درحکمت نظری، الهیات را ریشــه ی 
همه حکمت های دیگر دانســته اند و آنرا فلســفه اولی می دانند. الهیات 
شامل اسماء و صفات الهی اســت که مخلوق خداوند هستند. اسمایی 
که به تفسیر امام راحل همه ی موجودات عالم از صغیر تا کبیر، اسم خدا 
و نشانه ی خدا هستند )امام خمینی بی تا، 24(. این اسماء در ریاضیات 
بــه صورت هندســه کیفی و کمی، نقــش پیدا می کنــد و در طبیعت با 
دمیدن شــدن ماده در این نقش ها، شــکل کالبد عینی بخود می گیرد و 
متجسد می گردد. این مراحلی است که خداوند برای آفرینش موجودات 
بــا یک طرفه العین )ُکن َفُیُکون(  انجام می دهد. همین مراحل را خالق 
هســتی به انسان خلیفه الله و به عبارتی به معمار نیز اعطا فرموده است 
)ذوالفقارزاده1390، 17(. بدین معنی که معمار، هر اسم و طرحی را در 
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عقل خود به شکل ریاضی )هندسه کمی و کیفی( در می آورد. بر همین 
اســاس اســت که گفته می شــود زبان و ادبیات معماری، هندسه است 
)وجه تســمیه ی مهندســی معماری نیز بر همین مبناست( و نهایت در 

اجرا آنرا تجسد عینی می بخشد.   
کتاب شــفای بوعلی ســینا دوره ی کامل حکمت نظریست و در این فن 
از مهم ترین کتب به شــمار می رود. حکمــت نظری علم به موجودات یا 

معرفت وجود است.
موجودات را دو قسم تشخیص داده اند:

الف( قســمی که ماده ندارد و محسوس نیستند و فقط به عقل دریافته 
می شــوند مانند نفس و عقل به عبارت دیگر مجردات و معقوالت. اسما 
و صفات و اعداد و اشکال و تصاویر و نقشه ها و طرح های ذهنی نیز در 

این قسمت قرار می گیرند.
ب( قسمی که ماده دارند و به حس نیز می آیند و آن جسم و کالبدهای 
عینی و تجســدی اســت. طبیعیــات و جهان عینی نیــز در این مرحله 

ظهور پیدا می کنند. 
در جســم هر دو امر محل مالحظه اســت یکی شــکل، اندازه و مقدار، 
دیگری تغییرات و تبدیالت. زیرا مشــاهده می شود که اجسام همواره در 

حال تغییر و تبدیلند. 
حکمت نظری را در سه شعبه دسته بندی نموده اند:

1. یکی علم به معقوالت و مجردات که آن را به اســامی فلســفه ی اولی 
و الهیــات و مابعدالطبیعــه نیز خوانده اند. اســماء و صفات که در جهان 
کبیر و صغیر هست. حتی اسم مصنوعات توسط انسان در اینجا مطرح 
می شــود؛ مثل اسم مســجد، اسم مسکن، اسم مدرســه، اسم میدان، 
اســم خیابان، اسم باغ. و صفات همانند صفت زیبایی، زشتی، تواضع و 

عظمت. همه ی اسماء و صفات در این قسمت مطرح می شوند. 
2. علم به احوال جســم از حیث شــکل و عدد و آن را ریاضیات یا علوم 
تعلیمی می گویند؛ همانند طرح خانه، باغ، خیابان و کّم و کیف زیبایی و 

زشتی و عظمت و تناسبات آنها که در ریاضیات شکل می گیرند.
    3. علم به احوال جســم از حیث تغییرات و تبدیالت و آن را طبیعیات 
می نامند. به ســبب اینکه علت مهم تغییرات و تبدیالت جسم، منتسب 
به قوه ای اســت که در جســم اســت و آن را طبیعت می گویند. وقتی به 
اشــکال و احجام، ماده دمیده شــود، کالبد مادی به  وجود می آید و هر 
چیزی که به شــکل ماده دربیایــد، دارای زمان و مکان می گردد. کتاب 
شــفا بعد از منطق، از طبیعیات آغاز کرده و در سلســله مراتب به الهیات 

انجام  می یابد که سرآغاز است )ابن سینا1361، 428(.
به عنوان مثــال، زیبایی از اصول مبنایی معماری اســت که در حکمت 
از صدر به ذیل جریان پیدا می کند. حقیقت زیبایی از الهیات سرچشــمه 
می گیــرد و به تمــام مراتب بعدی جریــان پیدا می کند. بر این اســاس، 

سلسله مراتب زیبایی در حکمت نظری شامل مراحل ذیل است: 
1. الهیات: شــامل اســماء و صفات الهی. عدل )عدل ذاتی، صفاتی، 
افعالی(، جمال و زیبایی از اســماء الهی اســت، طبق حدیث مشهوری 
از پیامبر »َالله َجمیل َو ُیِحبُّ الَجمال: خدا زیباســت و زیبایی را دوست 
ْســَماء اْلُحْســَنی َفاْدُعوُه ِبَها: و نام های 

َ
دارد« و در آیــۀ کریمه »َو ِلّلِه ال

نیکو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانید )اعراف:180(« و به 
تفسیر امام راحل، همه ی موجودات، اسم و نشانه و مخلوقات آفریدگار 

هستند؛ لذا تسبیح گوی پروردگار خود هستند.
از آن اسمند موجودات قائم

بدان اسمند در تسبیح دائم
)شبستری1379، 380(
شــاه نعمت اّلله ولی، حکیم متأله، در خصوص حقیقت نقوش و اتصال 

آن به عالم اسماء و صفات می گوید:
هر نقش و خیالی که مرا در نظر آید

ُحسنی  و   جمالی   و  جاللی   بنماید
)شاه نعمت الله1393(
هــر چیزی چه تصور ذهنی باشــد و چه در حــس و در خارج از ذهن در 
بیرون موجود باشــد، دارای یک اسم است و هیچ شیء در عالم نیست 

که اسم نداشته باشد.
2. ریاضیات: هندسه و تناســبات کّمی و کیفی، تناسبات زیبا )در مقابل 
تناسبات زشت( در ریاضیات مطرح می شود. در آیه ی کریمه می فرماید: 
ــا ُکلَّ َشــْی ٍء َخَلْقناُه ِبَقــَدٍر: ما هر چیزی را به اندازه )و روی حســاب(  »ِإنَّ
آفریدیم )قمر: 49(«. در کالم حضرت ثامن االئمه )علیه السالم( خطاب 
به یونس ابن عبدالرحمن فرموده است: آیا می دانی قدر چیست؟ گفت: نه. 
امام فرمود: قدر به معنی هندســه است )حســن زاده آملی1363، 594(. 
هندســه یا معقول است و یا محسوس. هندسه در فضای عقل یا مصداق 
عینی دارد؛ مثل تصویر میدان نقش جهان که جزئی )یا کل( است و یا مثل 

واژه ی میدان که یک اسم و کلی است و مصادیق بی شماری دارد.
3. طبیعیــات: در طبیعــت، همــه ی پدیده های طبیعی بــا توجه به فعل 
آفریــدگار مطلق، همگی در وضعیت متعادل و هماهنگ و زیبا هســتند. 
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ْحَســَن ُکلَّ َشــی ٍء َخَلَقُه: پروردگار ما خلقت هر چیز را نیکو و زیبا 
َ
ِذی أ »الَّ

ساخت )سجده: 7(«. طبیعت و یا مصنوع الهی به معنای اعم، زیباترین 
کارگاه صنع الهی است؛ چون از حقیقت و زیبایی مطلق نشأت گرفته است. 

و در آفرینش هر کدام از این مصنوعات حکمتی عمیق نهفته است.
3-3-2. نگاه فلسفی )هستی شناسانه(

پرسش هایی که در هستی شناسی )Ontology( مطرح است این است 
که هســتی چیســت؟ آیا عالم ِصرف ماده اســت؟ و فراتر از ماده چیزی 
نیســت؟ زمان و مکان، وحدت و کثرت چیست؟ مصادیق آنها از جمله 
در هنر و معماری کدام اســت؟ حقیقت نقش به چه  چیزی بر می گردد؟ 

زیبایی شناسی و  بهاء این حقایق چیست؟
هستی شناســی اســالمی، یعنی اســالم، هســتی را چگونــه می بیند؟ 
و آن نگرش از هســتی چگونــه به هنر و معماری بازتــاب پیدا  می کند؟ 
)ندیمــی1378، 21( مثــل برخــی آراء نصــر و اردالن و... . اینــان آثار 
معماری اســالمی موجــود را با اصولی چــون وحدت و کثــرت، تنّوع، 

زیبایی شناسی و... بررسی کرده اند.
معماری اســالمی ایران تجّلی وحدت در کثرت و تالش برای رســیدن 
بــه یک وحدت در عالــم کثرت و با اتحاد اجزاء بر اســاس نظم صورت 
 می گیــرد. در یک مجموعه ی مطلوب کــه در نتیجه ی اتحاد و توافق و 
هماهنگی اجزاء فراهم  شده باشــد، نه تنها ترکیبی برخوردار از نظم پدید 
می آورد، بلکه نشــان دهنده ی وحدت نیز است. از این رو است که درک 
نظــم و تعّمق در برهــان نظم، کلید درک بســیاری از اصول کلی عقلی 
است. در اینجا، ارتباط در اصطالح ترکیب )Composition( و وحدت 

)Unity( با نظم قابل تأمل است )توسلی بی  تا، 100-90(.
ریشــه و مبانــی معماری اســالمی را می تــوان در ربط بیــن معماری و 
اصول و قوانین عالم هســتی پیدا کرد. در هستی شناســی اسالمی، هر 
موجودی در عالم، نشــانه و آیه و هر نشــانه و آیه یک اسم است. پس، 
دیدگاه هستی شناســانه به هســتی و انســان و معماری، از کنه حقیقت 
به موجودات نگریســتن است. از جمله آیات هستی شناسی، آیه الکرسی 
)بقــره: 255( و آیــه نور )نور: 35( را می تــوان در این خصوص نام برد. 
شــایان ذکر است که بســیاری از آیات و احادیث به تفسیر اهل فن نیاز 
دارد. عالم هســتی در اســالم بر پایه ی تأکید بر آفریدگار به عنوان منشأ 
واحــد و همچنیــن بر سلســله مراتب وجودی، که خــود متکی بر اصل 
وحدت بوده و به امر الهی هماهنگی و انتظام یافته اســت )نصر1375، 
44- 45(. و این انتظام در همه ی موجودات عالم استمرار و تسّری دارد 

و هیچ آفرینشی در هســتی توسط دیگر موجودات به  وقوع  نمی پیوندد؛ 
مگر به اذن و قدرت آفریدگار. با این نگرش، معماری اسالمی نتیجه ی 
تجّلی وحدت در ســاحت کثرت است؛ وحدِت اصلی وابستگی همه چیز 

به آفریدگار یگانه است )همان، 14(.
مکتب اشراق را که از مکتب های فلسفه ی اسالمی است و مبانی آن استنباط 
و الهام از آیات الهی دارد و مبتنی بر سمبولیســم نور است؛ فیلسوف عارف، 
ســهروردی بنا نهاد و طی قرن ها بعد، حکمای بزرگی چون شــمس الدین 
شهرزوری، قطب الدین شیرازی، ابن ترکه و مالصدرا آن را گسترش بیشتری 
دادند. در نظر سهروردی، نور یک امر واقعی و عینی است و ظهور در جهان 
خارج، عین نور است. بنابراین، مبدأ هر گونه ظهور و منشأ هر نوع شهود را 

تنها در نور می توان جست وجو کرد )دینانی1364، 75(.
ذات نخســتین نور مطلق، یعنی خالق، پیوســته نورافشــانی )اشــراق( 
می کنــد و از همین راه اســماء متجّلی می شــود و همــه ی چیزها را به 
وجود می آورد و با اشعۀ خود به آنها حیات می بخشد... . البته، خود ذات 
مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از آن کوتاه است، 
ولی مرتبه ی وجودی همه ی موجودات بسته به درجه ی قرب آنها به نور 
اعلی و درجه ی اشراق و روشن شدن آنهاست )نصر و لیمن1384، 73(.
 در جهان بینــِی دینــی، نور کنایــه و تمثیلی از حضــور و تجّلی الهی در 
همه ی موجودات اســت و لــذا به عنوان یک اصــل مبنایی در حکمت 
َماَواِت َو  ُه ُنوُر السَّ اشــراق قرارگرفته اســت. در آیه کریمه می فرماید: »اللَّ
َجاَجُة  ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َکِمْشــَکاٍة ِفیَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَبــاُح ِفی ُزَجاَجٍة الزُّ

َ
اْل

ٍة:  ٍة َواَل َغْرِبیَّ َباَرَکٍة َزْیُتوِنٍة الَّ َشــْرِقیَّ ُد ِمن َشــَجَرٍة مُّ
َ
یٌّ ُیوق َها َکْوَکٌب ُدرِّ نَّ

َ
َکأ

خدا نور آســمان ها و زمین اســت. َمَثِل نور او چون چراغدانی است که 
در آن چراغی و آن چراغ در شیشــه ای اســت. آن شیشه گویی اختری 
درخشــان اســت که از درخت خجستۀ زیتونی که نه شــرقی است و نه 
غربی، افروخته می شــود )نور: 35(«. این دو حدیث را پیامبر اکرم بیان 
َل ما َخَلَق اللُه ُنوری«. نور در  َل ما َخَلَق اللُه َالَعقَل«، »َاوَّ فرموده انــد: »َاوَّ
ایــن مکتب نهایتًا همان »کلمه« اســت و در نتیجه نور و کلمه در اصل 

هویتی یکسان دارند )دینانی1381، 99(. 
هر موجودی در عالم دارای اســم اســت، لذا یک کلمه است؛ اسماء 
الهی مراتب دارد )امام خمینی بی تا، 20(. در عالم خلقت، اســماء در 
حین وحدت، کثرت دارند و نســبت به هم متغایر و مشــّکک هستند، 
هماننــد نور قوی و ضعیف که در اصِل حقیقت نورّیت مشــترک اند که 
وحــدت دارند و در عیــن حال نور قوی و ضعیف با هم فرق داشــته و 
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از یکدیگــر متمایزند )طباطبایی بی تا، 392(. معانی همه ی اســماء و 
کلمات در ریشــه و مبنا به حقیقت مطلق می رسند.

پژواک کلمه و نور به فضاها و اشکال معماری اسالمی قداست می بخشد 
و حس حضور پروردگار را در انسان زنده می کند. ارتباط این مفاهیم با هم 
وجه اشتراکی را ایجاد کرده که سنخیتی تنگاتنگ با هم به وجود می آورند. 
بی تردید، تصادفی نیست که »مناره« یا جایگاهی که کالم خداوند از آنجا 
در قالــب اذان و تــالوت آیات الهی بــه گوش مردم رسانده می شــود، در 
عربــی »مناره« یا محل صدور نور نــام دارد ... خود نام مناره در عربی، نور 
خداوندی را با »کلمه الله« )اســمای الهی( یکسان می گیرد. این امر مؤید 
توصیف خود قرآن به عنوان »الهدی« یعنی راهنمایی در طریق به ســوی 
خداســت. نوری که مسیر تاریک انســان را در این جهان روشن می کند؛ 
نوری که فضاهای معماری اسالمی را آشکار می کند و وضوح هندسی و 
شــفافیت عقالنی آن را در برابر دیده مــی آورد. رنگ ها نیز که از تابش نور 
حاصل می شوند، نماد تجّلی وحدت در کثرت و وابستگی کثرت به وحدت 
هستند. در تجزیه ی نور سفید )نماد وحدت( به انوار رنگارنگ )نماد کثرت( 

در منشور، این اصل را نمایان می سازد )نصر1375، 54(.
3–3. نگاه فلسفی )معرفت شناسانه( 

در نــگاه معرفت شناســانه )Epistemology(، بــه حقیقــت معرفت و 
ذات معرفت پرداخته  می شــود و از چیســتی آن ســؤال می کند. حکما 
و اندیشــمندان به حقیقــت و ذات معرفت پرداخته اند. شــناخت و ابزار 
شــناخت انسان چیســت؟ و صحت و ســقم و مکانیزم شناخت چگونه 
اســت؟ در بحث معرفت شناســی، موضوع ثابت و متغیر بحث می شود 
و نســبت آن با هنر چگونه اســت؟ سه ادراک انســان یعنی درک حسی 
)تجربی(، درک عقلی و درک شــهودی )قلبی( چــه تأثیری در خلق اثر 
هنــری دارد؟ نقش ادراک فطری در آفرینش هنر و معماری چیســت؟ 
مراتب ادراک از دیدگاه فالسفه چیست؟ در این زمینه، بورکهارت، نصر، 

کربن و... به برخی از این قبیل پرسش ها پاسخ گفته اند. 
3-3-1. انواع معرفت شناسی )ابزار معرفتی(

انواع شــناخت و معرفت را نســبت به پدیده های معماری می توان به سه 
دسته تقسیم کرد که شامل مراحل ذیل است: 

1. معرفت حسی، 2. معرفت عقلی، 3. معرفت شهودی )قلبی(.
مالک صحت معرفت و عرفان، در درون انســان و معمار است. فطرت 
الهِی انسان از پلیدی ها منزه بوده و پاک است؛ ولی با اختیار سوء است 
که انســان به  مرور زمان از راه حقیقت دور می شود. لذا نیاز دارد نفس را 

از رجایس پاک کرده تا حقایق را درک کند.
آینه ی دل چون شود صافی و پاک

نقش ها بینی برون از آب و خاک
هم ببینی نقش و هم نقاش را

فرش دولت را و هم فراش را
هرکه را هست از هوس ها جان پاک

زود بیند حضرت و ایوان پاک
)مولوی1360، دفتر 2(

3-3-2. مسائل معرفت شناسی
مســائل شــناخت شناســی یا معرفت شناســی: حقیقت و ذات معرفت 
چیســت؟ در شــناخت معماری، ثابت و متغیر چیســت؟ چند نوع ابزار 
معرفتی نسبت به پدیده ها و معماری وجود دارد؟ نقش ادراک فطری در 

آفرینش معماری چیست؟
ابزارهای شناخت انسان سه نوع هستند:

1. از ابزارهای شــناخت، حواس پنج گانه اســت. با این ابزار اســت که 
انسان از موجودات، شناخت حاصل می کند.

2. ابزار دوم، عقل اســت که با اســتدالل عقلی یا منطقی سروکار دارد؛ 
آنچه در منطق آن را قیاس یا برهان می نامند.

3. ابزار سوم، شناخت قلبی یا دل انسان است. ابزاری است که با تزکیۀ 
نفس می توان از آن استفاده کرد )مطهری1361، 53(. منابع شناخت و 
معرفت را اعم از انسان، طبیعت )کارگاه صنع الهی( و معماری و ماوراِی 

آنها را از طریق این سه ابزار می توان شناخت.
    تزکیه ی نفس اســاس معرفت شناســی است. فطرت انسان در عین 
حال که الهی است، قابلیت انحراف در آن وجود دارد؛ لذا بدون تزکیه 
از مســیر اصلی منحرف می شــود. گنون می گوید: خمیرمایه ی ادیان 
یکی اســت. دین الهی فطری است. دین دارای شریعت و احکام است 
که جزو ثوابت دین به  شمار می رود. فطرت انسانی با شریعت هماهنگ 
است. شریعت یعنی راه رسیدن به آب. لذا اگر فطرت انسان با شریعت 
همســاز باشد و به عبارتی به شــریعت )دین( عمل کند؛ در مسیر رشد 
و توســعه و حقیقت قرار می گیرد و به تعالی می رســد )مطهری1362، 
140(. عقل بــه عنوان پیامبر درون و دین به عنــوان پیامبر بیرون در 
تعامل و هماهنگی با هم، انســان را هدایت و به ســمت تعالی ســوق  
می دهــد. لذا عقل و دین به عنوان حجت های الهی در درون و بیرون 

انسان و هادیان کتمان ناپذیر مطرح می شوند.
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3-3-3. منابع معرفت شناسی
منابع معرفت شناسی شــامل حقیقت مطلق، انسان، طبیعت و معماری 
)مصنوع( به معنای اعم این کلمات است. به عبارتی، همه ی موجودات 
جهــان کــه در کارگاه صنــع الهی متجّلــی و پدیدار گشــته اند؛ چون از 
حقیقت و زیبایی مطلق سرچشمه گرفته اند؛ لذا همه ی این موجودات از 

زیباترین خلقت برخوردار هستند.
3-3-4. مراتب معرفت

ناظــر در ادراک برای کســب معرفــت از موجودات، مراتــب گوناگونی 
دارد. قدمــا و همچنین متأخریــن برای ادراکات انســان از موجودات، 

)طباطبایی بی تا، 1/ 54( سلسله مراتبی را به قرار ذیل قائل شده اند:
1. مرتبه ی حــس: هنگام نگرش به موجودات و مناظر، با به کار افتادن 
حواس پنج  گانه، صور اشــیاء با ارتباط مستقیم ذهن با خارج، تصاویر در 
ذهن منعکس می شود و به عبارتی، تصاویر به صورت زنده در پیش ناظر 
حضــور پیدا می کند. همانند نگاه کردن به یــک اثر معماری، که ارتباط 
مســتقیم حواس بــا اثر معماری اســت. و در مقیاس یــک یکم صورت 
می پذیرد. حواس پنج گانه فقط صورت و ظاهر پدیده ها را در می یابند و از 

درک معنی و باطن موجودات ناتوانند. 
2. مرتبه ی خیال: ادراک حسی از مناظر و معماری، پس از آنکه مناظر طبیعی 
و مصنوعی از نظر ناظر دور شد، اثری از خود در ذهن باقی می گذارد. به تعبیر 
قدما، پس از پیدایش صورت موجودات در حاّســه، در غیاِب منظر، صورت 
دیگری در قوه ی  دیگری که آن را خیال یا حافظه می نامند، پیدا می شود. لذا، 
پس از آنکه صورت زنده ی منظر محو شد؛ صورتی خیالی از منظر و معماری 

در ذهن باقی  می ماند که تصویر همان منظر و اثر معماری است. 
خیــال، خود عملکــرد دیگری نیــز دارد و آن طراحی، تصویرســازی و 

منظرپردازی است. خالقیت ها نیز در عالم خیال شکل می گیرد.
این خیال اینجا نهان پیدا اثر

ز این خیال آنجا برویاند صور
در مهندس بین خیال خانه ای

در دلش چون در زمین دانه ای
آن خیال از اندرون آید برون

چون زمین که زاید از تخم درون
هر خیالی کو کند در دل وطن

روز محشر صورتی خواهد شدن
)مولوی1360، دفتر 5(

قوه ی خیال در انسان هندسه پرداز، صورت ساز و ترکیب کننده ی شکل هاست 
)ندیمی1378، 25( و تنّوع و تکّثر طرح ها در عالم خیال تحّقق پیدامی کند و 

با تزریق ماده به این طرح ها و قالب ها، به منصه ی ظهور می رسند. 
3. مرتبه ی تعقل: در مرتبه ی ادراک حسی و خیالی، صور مناظر جزئی 
اســت و بر بیش از یک مصداق داللت نمی کند، ولی ذهن ناظر پس از 
ادراک چند صورت جزئی، قادر اســت یک صورت کلی بســازد که قابل 
انطباق بر اشیاء کثیره است و مجرد از ماده است. مثاًل، وقتی ناظر چند 
فضای مصداقی را مشاهده کرد، قوه ی تفکر ناظر از فضاهای مختلف، 
یک مفهوم کلی به نام صورت کلی می ســازد کــه مصادیق متعدد دارد؛ 
مثاًل، از چند ســاختمان یا میدان که مشاهده کرد، صورتی ذهنی به نام 
ســاختمان یا میدان می سازد که کلی اســت و می تواند مصادیق متعدد 
داشته باشد. بنابراین، تفکر که عالی ترین عمل ذهن است، جز تجزیه و 

تحلیل و ترکیب ذهنی چیز دیگری نیست. 
عالــم ذهن یا عقل یک دســتگاه مجهزی اســت که اعمــال گوناگونی 
انجام می دهد که عبارت است از تهیه ی صور جزئیه، نگاه داری، یادآوری، 
تجرید، تعمیم، توســعه، گسترش، مقایسه، تجزیه و تحلیل، دسته بندی، 
ترکیــب و غیره. پیش از آنکه این دســتگاه مخصوص به کار بیفتد، طراح 
فاقد ذهنیت خاص است )طباطبایی بی تا، 2/ 41(، ولی بعد از نقش بستن 
مناظر در ذهن و دریافت ادراکات حسی، ِاعمال تجزیه و تحلیل و ترکیب 
و استنباط اصول و قوانین، استنتاج در عالم ذهن فعال می شود. فعالیت 

ذهن و اندیشه اصلی ترین عامل خالقیت و نوآوری است.
میوه ها در فکر دل اول بود

در عمل ظاهر به آخر می شود
)مولوی1360، دفتر 2/ 971(

3-4. نگرش شیوه ی تعلیمی معماری اسالمی 
)شیوه ی استاد شاگردی( 

از تحلیلگــران معماری اســالمی عده ای بر این نظرنــد که برای خلق اثر 
معماری، به تعالیمی نیاز اســت که بر اساس آن و معماری متناسب با آن 
خلق می شود. برخی محّققان و متخصصان در خصوص معماری اسالمی 
در بــه  وجود آمدن آثــار بی بدیل و فاخر، به رابطه ی اســتاد و شــاگردی 
پرداخته اند. اینکه به چه نحوی شــاگردان تعلیــم و تربیت می یافتند و به 
عبارتی روش آموزش معماری اســالمی چگونه بوده که موجب خلق آثار 
بی بدیل شده اســت. بســتر این بحث ها همان فتوت نامه هاست )ندیمی، 

1375(. در آموزش معماری دو مسئله مطرح بوده است: 
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الف. روش کار )گزینش شاگرد(؛
ب. روش آموزش )تعلیم شاگرد(. 

اســاس و مبنــای کار در این روش عالوه از عالقه مندی و اســتعداد، 
تزکیه و ســازندگی نفسانی و پیراستن درونی شــاگرد از کدورت دنیایی 
و حلــول و تجّلی روح خدایی در شــاگرد و به تبع آن فراگیری صناعت 
اســت. لذا در مرحله ی نخست، شــاگرد باید اهلّیت داشته باشد؛ یعنی 
از نظــر اخالقــی نیکورفتار بوده و نیز درک و فهم درســتی داشــته و 
همچنیــن دارای توانمندی جســمی باشــد. اهلیــت و اهل  حق  بودن 
یعنی داشــتن فضایــل اخالقی و دور بــودن از رذایل رفتــاری. لذا در 
مرحله ی آموزش شاگرد، وی اول باید ولی، بعد پیر، بعد نقیِب خودش 

را بشناسد؛ سپس وارد حرفه شود )ندیمی1375، 10(.
در تاریخ ِحــَرف، برای اینکه تمام صنعتگران وارد صناعتی شــوند، باید 
اهلیت پیدا می کردند. شــرط ورود به صناعت، اهل الله  بودن و ســلوک 
عرفانی داشتن است )سعید الشــیخی صباح 1362(. در نظام نظری و 

عملی گذشته، هیچ حرفه ای نبوده که به تقدس برنگردد.
در روش آموزش، استاد فردی متعهد و متدین متخصص بود و به حرفه 
از نظر دانایی تسلط داشت و به رموز و واژه های کار آشنا بود و طرح ها بر 
اساس رموز پی ریزی می شد؛ به عنوان مثال، طرح حمام گنجعلی خان 
زیر نقشــش، محاط در یک پنج ضلعی است و عدد پنج نمادی از تطهیر 

و تنزیه است که با حمام مسانخت دارد.
3-5. نگرش تعاملی انسان و معماری )تمثیلی یا صورت و معنایی(
بررسی برخی محّققان که به رابطه ی انسان و معماری اسالمی پرداخته اند، 
جنبه ی معنوی و روحانی اینها را مورد مداقه قرار دادند. اینکه انسان متأثر 
از دین چیســت و چه نســبتی با معماری دارد؟ و تکیه دادن به ســنت ها 
چیست؟ این محّققان می گویند هنر و معماری سنتی را نمی توان دید مگر 
اینکه رمزها را باز کرد. این اندیشمندان با تفکر دینی و ارزشی به معنی اعم 
آن، وارد هنر و معماری شــدند و از طریق تأویل و تفســیر، موضوع هنر و 
معماری را بررســی کردند. در هنر جدید، از رمز و معنا خبری نیست. عالم 
ماده، عالم کثرت و تضاد و تخاصم و تفرد است؛ ولی در عالم معناست که 

انسان به وحدت و هماهنگی می رسد. 
نهضتــی که رنه گنون در ســال 1935 آغــاز کرد و تــا 1955 که تاریخ 
فوت گنون بوده، در طول 20 ســال، تحّولــی را ایجاد کرد. نوع نگرش 
به سنت، رویکرد خیلی از متفکران اروپایی را متأثر کرد. گنون اومانیسم 
و محوریت انســان را که از دیدگاه مدرنیته مطرح شــده بود، شدیدًا مورد 

انتقاد قرار داد. در دیدگاه وی، ســنت یک امر مقدس اســت و ســنت را 
الهی می داند. ســنتی که ســاری و جاری بر عالم است و همه چیز تحت 

سیطره و شمولیت او است.2 او هند را مادر سنت می نامد.
شخصیت های برجسته و معماران صاحب نظر این شیوه ی نگرش شامل 
کوماراسوامی، شووان، اتین هاوزن، گربا، کریشلو، بورکهارت و سید حسین 

نصر )آوینی 1370( و اردالن )اردالن و بختیار 1380( هستند. 
در نخســتین برخورد انسان با معماری ســنتی، نخست، صورت ظاهری 
معماری است که در ذهن بیننده نقش می بندد و در او اثر می گذارد. با تأمل 
بیشــتر در صورت ها، تأثیرگذاری ها عمیق تر می شود و در این تعامل وارد 
فضای معانی می گردد. ســنت در اینجا به معنی یک دین خاص نیست، 
بلکه یک امر معنوی است. صورت در کلیسا و صورت در مسجد متفاوت 
است؛ چون نوع رویکردشان به حقیقت واحد متفاوت است. ولی، در اصل 
دین راســتین و غیرمنحرف، حقیقت واحد اســت. در همه ی سنت های 
دینــی، چه ادیان توحیدی یا غیرتوحیدی، همه رویکردی معنایی و رمزی 
به تاریخ دارند. سنت های کفرآلود که در قرآن مطرح شده است، یا به آباء و 
اجداد پدرانشان تکیه می کردند یا تجسم و کالبد مادی به خالق می دادند. 
پیامبران برای هدایت مردم به یکتاپرستی و برای مقابله با انحرافات بشری 
از حقیقت، فرســتاده می شــدند. در هنر و معماری اسالمی، آنچه پدیدار 

شده است؛ نتیجه و ثمره ی معانی عمیق توحیدی است.
رویکــرد هنر و معماری اســالمی رجوع به صورت صرف نیســت، بلکه 
رجوع به معناســت. فلسفه ی تاریخ هنر از دیدگاه سنت ظهور معناست. 
گنون در کتاب ســیطره ی کمیت و عالیم آخرالزمان چهار دوره را برای 
عالــم مطرح می کند؛ طال، نقره، مس و آهن. طال دوره ی فطری وجود 
انسان است و از عالم ملکوت معنایش را گرفته است، لذا باید رمزگشایی 

شود.و دوره ی آهن دوره ی نزول و هبوط تاریخ بشری است.
3-5-1. منطق، طریق شناخت معماری اسالمی

تعامل انســان با محیــط و معماری به منطق نیاز دارد. منطق شــیوه ی 
به کارگیری درست عقل برای کسب معرفت است. ابن سینا در آثار متعدد 
خود منطــق را قریب به این عبــارت تعریف کرده اســت: منطق علم یا 
صناعتی است که در آن طرق مختلف انتقال ذهن از مجهول به معلوم 
آموخته  می شــود. به عبارت دیگر، منطق علمی است که کیفیت کشف 
مجهوالت را به وسیله ی معلومات بیان می کند )خوانساری1359، 20(. 
در این نوشتار، معماری اســالمی به عنوان مجهولی است که از طریق 

منطق با اطالعاتی که در دست هست؛ کشف می گردد.
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سه نوع منطق مطرح شده است: منطق قیاس، استقراء، تمثیل. 
1. منطــق قیاس: در منطــق قیاس، حرکت ذهن از کل به جزء اســت. 
قیاس در منطق به معنای اســتنتاج یقینی از مقدمات اســت. به عبارتی، 
ابزاری که بتواند صحت و سقم رابطه ی »مقدمه« و »نتیجه« را تمام کند؛ 
منطق نامیده  می شــود )طباطبایی بی تا، 1/ 45(. قیاس در فقه و اصول، 
یعنی اگر دو موضوع داشته باشــیم که حکم یکی را بدانیم و حکم دیگری 
را ندانیــم و به  عّلت شــباهتی که بیــن آن دو موضوع وجــود دارد، حکِم 
موضوعی که حکمش را می دانیم، به موضوعی که حکمش را نمی دانیم 
تسّری داده  می شود. به این عمل قیاس می گویند )شب خیز1392، 185(. 
قیاس فقهی از دیدگاه روش اصولیین باطل است؛ لذا معماری اسالمی نیز 
نمی تواند بر اســاس قیاس شکل بگیرد؛ ولی از قیاس منطقی می توان در 
معماری اسالمی استفاده کرد و به عبارتی برای شناخت و ساخت معماری 

اسالمی از مقدماتی منطقی به استنتاجی یقینی رسید.
 ،)InductiveReasoning(2.  منطق اســتقراء: در منطــق اســتقراء
حرکت ذهن از جزء به کل اســت. اســتقراء یا استدالل استقرائی  روشی 
اســت کــه در آن ذهــن از قضایای جزئی بــه نتیجۀ کّلی می رســد. در 
صورتی  که مقدمه ها درســت باشــند، نتیجه ی به دست آمده از استقرای 
ریاضی قطعًا درست است، اما نتیجه ی به دست آمده از استقرای فلسفی 
یا تجربی ممکن اســت درست نباشــد )صدر ١٣5٩ (. در تاریخ معماری 
اســالمی، هرچند تجارب ارزنده ای کسب شــده این معماری بر مبنای 
منطق اســتقراء اســتوار نشده است؛ بلکه ریشــه های این معماری را در 

ارزش های اسالمی باید جست وجو کرد.
3. منطق تمثیل: در منطق تمثیل )Easoning Allegory(، حرکت 
ذهــن از جزء به جزء یا کل به کل اســت. تمثیــل یک معنی در منطق 

دارد و یک معنی در ادبیات.
تمثیل یکی از اقســام اســتدالل منطقی اســت. تمثیل عبارت است از 
ســرایت دادن حکم یک امر به امر دیگر به دلیل وجود نوعی از مشابهت 
میان آنها. نتیجه ی استدالل تمثیلی برخالف استدالل قیاسی، قطعیت 
نــدارد؛ یعنی، چنان نیســت که اگر مقدمات اســتدالل صادق باشــند، 
نتیجۀ اســتدالل نیز حتمًا صادق باشد. از این رو، در استدالل تمثیلی، 

نتیجه همراه با واژه ی »احتمااًل« آورده  می شود.
تمثیل یا َاِلگوری )Allegory( یک روایت است که پوشیده خوانده شود، 
به  طوری  که معنا)ها(ی دیگــری را هم به خود بگیرد. تمثیل، توصیف 
یک چیز است زیر پوشــش چیزی دیگر. تمثیل برای رسیدن به اهداف 

نهایی خود از نمادهای گوناگون سود می جوید.
تمثیل یا تشبیه در ادبیات یعنی 1. )مصدر( مثال آوردن؛ 2. تشبیه کردن، 
مانندکردن؛ 3. صورت چیزی را مصّورکردن؛ 4. داستانی یا حدیثی را به 

عنوان مثال بیان کردن، داستان آوردن؛ جمع: تمثیالت.
معنای عام: تمثیل در معنای عام، معادل و مرادف تشــبیه اســت و در 
معنای تشبیه به کار می رود؛ زیرا »ِمثل« که ریشه ی واژه ی تمثیل است، 
معنــای »ِشــبه« می دهد )فیروزآبــادی1412، ذیل »مثــل«( حکایت ، 

کنایه ، نشانه ، عالمت .
از دو گونه تمثیل ســخن گفته اند: تشــبیه، تمثیل و اســتعاره تمثیلیه یا 
تمثیل بر ســبیل اســتعاره. داســتان تمثیلی، تمثیل در معنای داستان 
تمثیلی، معادل اِلگوری اســت و مراد از آن، بیان داستانی است از زبان 
انســان یا حیوانات که گذشــته از معنای ظاهری، دارای معنایی باطنی 
و کلــی نیز هســت: معنایی که آن ســوی واژه های نمادیــن و رمزآمیز 
)سمبلیک( و نهان است. در رمزگشایی و این تأویل از سوی گوینده، گاه 
شنونده باید خود به کشف رمزها بپردازد و معانی باطنی را دریابد. واژه ی 
اســتعاره نیز تشبیهی اســت که یک سوی آن در ســخن ذکر می شود3   

)دادبه، دایرۀ المعارف اسالم(.
 واژۀ )Symbol( در لغت به  معنای نماد، نشــانه، دال، نمودگار، نمون، 
رمز است )آریان پور و دیگران، ذیل »Symbol«( و در عرف علمی، کد 
و ســمبل نیز برای آن به  کار می رود. واژه ی سمبل )سمبلیزم( ریشه ی 
التین از یک رســم یونانی قدیم است. در این رسم عقد اخوت و دوستی 
بین دو نفر بســته  می شد و حلقه ای را از وسط می شکستند. هر نیمه به 
عنوان رمز دوســتی نزد هر یک از آنها باقی می ماند و آن رمز دوســتی 
بوده که به آن »سمبلیم« هم گفته  می شد و واژه ی سمبل از همین رسم 

قدیمی گرفته شده است.
3-5-2. نگرش تمثیلی یا صورت و معنایی

صورت یعنی وجه ظاهری اثر هنری یا معماری که دیده یا شنیده )موسیقی( 
یا خوانده  )خطاطی( می شــود. معنا یعنی مفهوم، منطوق، منظور، مراد، 
مدلول، فحوا، تأویل، تفســیر، باطن، آنچه شــکل و یا کلمه و یا لفظ و یا 
صورت بر آن داللت دارد؛ مقصود سخن، مراد کالم )دهخدا1373، ذیل 
»معنــی«(. در جهاِن عینی و در ایــن کارگاِه صنع الهی، هر موجودی که 
خلق شده است، دارای یک اسم است که حاوی معنایی است. ماده ی هر 

موجودی  به زمان و مکان تعلق  دارد و دارای فساد و تبّدل و تغییر است.
 هنر رنســانس صورتًا دینی و از نظر مفهوم غیردینی است. اما هنر دینی، 
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هنری است که هم صورت و هم معنا دینی باشد )بورکهارت1370، 35(. 
معماری اســالمی ملهم از منابع دینی، ظاهر و باطنــی دارد و در یک اثر 
معماری و به طور کلی تمدن اســالمی، هیچ  چیز خالی از »معنا« نیست 
و لفظ معنا و معنویت از یک ریشــه نشــأت  می گیرد و هر دو در روحانیت 
عجین می شــوند. واژه ی معادل )Spirituality( در زبان های اسالمی 
»روحانیــت« یــا »معنویت« اســت کــه از واژۀ »روح« یا »معنا« مشــتق 
شده اســت. هر دو واژه بر امر باطنی یا درونی داللت دارند که سرچشمه ی 
هنر و معماری اســالمی را در این فضا باید جســت وجو کرد )نصر1375، 
12(. در حکمــت هنر اســالمی، خردمندی، روحانیــت و حکمت از هم 

جدایی ناپذیرند و همه ی وجوه مختلف یک حقیقت به  شمار می روند.
صــورت و معنا در معمــاری ناظر به وجه محســوس و معقــول )ماوراء 
محســوس( اســت و صورت معماری گواه آن معنا و مفهومی است که 
مقصود معمار را منتقل می کند. معمار و هنرمند بیشــترین بهره برداری 
را از تمثیــل کرده اســت. تمثیــل از ِمثــل و ماننــد می آید و متــرادف با 
ســمبل است. سمبل در لغت یعنی شــکل محسوسی که بیانگر معنای 
غیرمحســوس باشــد. در هنر و معماری اســالمی، در تمامی مراتب، با 
زبــان تمثیل مقصــود خود را بیــان می کند؛ یعنی، به صورتی متوســل 

می شود که شاهد یک معنای برتر است و در باطن نهفته دارد. 
متفکرانی که با دید ِحکمی وارد بررســی معماری اســالمی شدند، این گونه 
تفسیر می کنند که هر صورت محسوس با معنای خودش یک رابطۀ وجودی 
و طولی دارد. لذا، هر نقشی در معماری مبتنی بر عقالنیت، فکر و اندیشه ای 
صورت می گیرد. در این تحلیل مبنایی، از ازل تا ابد، نظر مقدم بر عمل است.

آن  فالن خانه که ما دیدیم خوش
بود موزون صّفه و سقف و درش

از مهندس آن عرض و اندیشه ها
آلت آورد و ستون از بیشه ها

چیست اصل و مایه ی هر پیشه ای
جز خیال و جز عرض و اندیشه ای

اول فکر آخر آمد در عمل
بنیت عالم چنان دان در ازل
)مولوی1360، 2/ 965(
نفس انســانی به طور کلی از صور ظاهری و هماهنگی بناها، تناســب 
فضاها و از تکرار و پیوســتگی مطلوب اشکال لذت می برد و بی نظمی، 

ناهماهنگی و آشفتگی بصری را مذمت می کند )توسلی1371، 19(.

برخی از این مفاهیم همانند توازن، تقارن و تباین و تقابل فضایی، نسبت 
و تناســب و مقیاس، هماهنگی و وحدت، نظم و ریتم که کلی هستند و 
برخــی از آنها مثل نظم و وحدت، به علت معنا و مفهوم گســترده ای که 
دارند؛ از دیرباز در فلسفه و عرفان و هنر مورد بحث بوده اند. دیدگاه هایی 
که بر جنبه های نامتناهی انسان در جهان استوارند، بر آنند که این معانی 
دربرگیرنــده ی نکاتی هســتند که بیان آنها با مفاهیم فلســفی و عرفانی 
آمیخته اســت و اگر به انســان متناهی و فانی عقیده مند باشیم نخواهیم  

توانست به سرچشمه ی این معانی که جوهر زیبایی است؛ پی ببریم. 
حاصــل کالم و به عبــارت دیگر، دیدگاه های فوق هرکــدام به برخی از 
زوایــای هنر و معماری اســالمی توجه کرده اند. در همــان زاویه ی دید 
نیز به طور نســبی به شــناخت اثر وارد شــده اند. در واقع، هرکدام از این 
دیدگاه ها به بخشــی از شناخت معماری اسالمی دسترسی پیدا می کند، 

ولی شامل همه ی جوانب شناخت موضوع نیست.
3-6. شیوه ی مجموعه نگری به معماری اسالمی

در روش مجموعه نگــری یــا نظام منــد، موضوع به عنوان یــک کل که با 
کل های دیگر در تعامل است، نگریسته  می شود. این روش به صورت کلی 
شــامل هدف، مبنا و عوامل اســت. نظام مجموعــه ای از عناصر و اجزای 
مرتبط است که برای هدف معین و بر اساس یک مبنایی با هم هماهنگی 
دارند. با این روش، نگرش مجموعه ای صورت می گیرد. در این شــیوه، هر 
موضوعــی دارای مبنا )علت تحّقق هدف( و مقیاس )هدف گذاری شــده( 
اســت و به عبارتی مبنا، موضوع و هدف تشکیل دهنده ی عوامل این نظام 
یا روش اســت. بر این اساس، معماری نیز به عنوان یک مجموعه یا نظام، 
دارای هدف و مبنا و عوامل اســت. با این نگرش، هر موضوع و پدیده ای را 
در جهــان، از ذره تا بی نهایت، به عنوان یک مجموعه یا یک نظام می توان 
نگریســت و از نظــام بی نهایت کوچک تا بی نهایت بزرگ را مورد بررســی و 

تحقیق قرارداد4.
هدف در مجموعه بدین معنی اســت که اجزاء و عناصر در یک نظام در 
ارتباط با هم، خصلت مشــترکی را به وجــود می آورند که همان کارآیی، 

نقش، جهت یا هدف مجموعه را محّقق می سازد. 
برای تعیین هدف معماری اسالمی مراحل ذیل پیشنهاد می شود:

الف. موضوع نظــام یا مجموعه را به  اجمال مشــخص می کنیم که در 
اینجا موضوع، معماری اسالمی است؛

ب. هــدف کلی ترین نظام شــامل مالحظه می شــود. هــدف کلی ترین 
سیستم جامعه ی اسالمی، تکامل، تقرب و تعالی انسان است؛
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ج. موضع موضوع را مشــخص می کنیم. موضــوع معماری، طراحی و 
سامان دهی فضای زیست انسان است.

از جمع بندی این ســه، هدف را معین می کنیــم. بنابراین، حاصل جمع 
این مراحل، هدِف معماری اســالمی یعنی طراحی و ساماندهی فضای 

زیست جهت تعالی و تقرب انسان است. 
هدف، به عبارتــی قلمرو و مقیاس موضوع معمــاری در اینجا، در ابعاد 
مّلی، بین المللی و جهانی مطرح می شــود. در ســطح مّلی، به معماری 
بومی و به خوبی ها و مزایای آن پرداخته  می شــود. در سطح بین المللی، 
بیــن ملت هایی که فرهنگ های مشــترک دارند و می توانند بر اســاس 
تعامــل و گفت وگوی مثبت بــه تعامالت فرهنگ و تمــدن بپردازند. در 
ســطح جهانی، به حکومت جهانی واحد و تحت لوای توحید و ســیر به 
تعالی و کرامت انسان ها و محیط زیست آرمانی و رشد شتابنده به سوی 

تکامل در سمت حقیقت مطلق مطرح می شود.
هدف معماری اســالمی به طور کلی ایجاد فضایی است که انسان را در 
روند شــناخت جاودانگی خود و ســیر تکاملی خویش به سمت حقیقت 

مطلق یاری رساند و او را از ظلمات فهم به نور ابدی هدایت کند.
مبنا در نظام، علت تحّقق هدف است. برای رسیدن به یک نظام خاص، 
عناصــر و اجزاء باید بــه گونه ای کنار هم چیده شــوند که بتوانند هدف 
را محّقق ســازند. همین خصوصیت که اجــزاء را کنار هم قرارمی دهد، 
مبنا نام دارد. مبنا در معماری اسالمی همین نقش را دارد. اضافه کردن 
عنصری به یک نظام شناخته شده با توجه کامل به مبنا و هدف آن نظام 
امکان پذیر اســت، و ااّل به عنوان عنصری ناهمگون باقی خواهد ماند و 
در مجموعــه اخالل ایجاد خواهد کــرد. ورود عناصر بیگانه و وارداتی به 

معماری اسالمی از این خصوصیت برخوردار است.
مبنــا با بررســی ســه جهان بینی دینی، فلســفی و علمــی )تجربی( در 
خصوص معماری اســالمی محّقق می شــود )ذوالفقارزاده، 1391(. با 
این ســه جهان بینی به عنوان مبانی موضوع شناســی معماری اسالمی 
و با بررســی عوامل و اهداف و قلمرو موضوع، نگرش جامع در حد توان 

یک طراح صورت  می گیرد. 
در جهان بینــی دینــی، با بررســی و تحقیــق روی معرفت هــای دینی و 
ارزش هــای اخالقــی و احکام فقهی بــا توجه به مفهوم عــام و دامنه و 
ســیطرۀ این معارف، همه ی موضوعات هستی را در بر می گیرد. موضع 
دین از دیدگاه اعتقادات )هستی ها و نیستی ها( و اخالقیات )شایسته ها 
و ناشایســت ها( و احکام )باید و نبایدها( به موضوع تخصصی نگریسته 

می شود و به عبارتی، در روش مجموعه نگری معماری، احکام توصیفی 
)اعتقادات(، ارزشی )اخالقیات( و تکلیفی )احکام( به عنوان اصلی ترین 

مسائل مبنایی موضوع تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد. 
در جهان بینی فلسفی، به چرایی و چیستی و چگونگی موضوع پرداخته 
 می شــود تا جهانــی عقالنی از جهــان بیرونی حاصل گردد و شــناخت 

نسبت به موضوع به صورت منطقی در جهان اندیشه شکل بگیرد.
در جهان بینــی علمی، تجــارب حاصل از موضــوع تخصصی معماری 
اسالمی در گذر زمان استفاده می شود. در این مرحله، موضوع به عوامل 
درونی و بیرونی و اســتراتژی )ارتباطی( دسته بندی می شود که هر کدام 

از اینها مباحث خود را می طلبد و در ظرفیت این نوشتار نمی گنجد.
عوامل، کلی ترین دســته بندی های یک نظام اســت. عوامل به گونه ای 
اســت که هیچ عنصــری در خارج عوامل، باقــی  نمی ماند. لذا در روش 
نظام مند همه ی عناصر بررســی می گردد. در عوامل، به بررســی عوامل 

درونی و بیرونی و ربط بین آن دو در جهت نهایی پرداخته  می شود.
در روش مجموعه نگــری عوامــل درونی و بیرونی شــیء )موضوع( در 
ســمت و ســوی تعالی قرار می گیرد و بنا به اقتضای حرکت شــیء و در 
همان مســیر، دایمًا تغییر کیفیت )به ســمت توســعه( حاصل می شود. 
عوامل درونزا همان عوامل مؤثر درونی آن موضوع است و عوامل برونزا 
همان عوامل و شرایط اجتماعی و طبیعی و مصنوعی است که موضوع 

در آن جامعه مطرح می شود.
    با توجه به مطالب فوق الذکر، شــناخت معماری اســالمی موضوعی 
تخصصی اســت و به یک شــیوۀ منطقی نیاز دارد. بــا روش نظام مند و 
مجموعه نگری، شناخت مبنای این مجموعه متشکل از سه جهان بینی 
دینی، فلسفی و علمی )تجربی( است. در شناخت دین، نیاز به شناخت 
حقیقی ارزش ها مورد نظر اســت که به وســیله ی منطق صحیح )روش 
اصولییــن( انجام می شــود؛ منطقی که داللــت ارزش هــا را از حقیقت 
وحی اســتنباط می کند. در جهان بینی فلســفی، هماهنگی فلســفه ای 
که هماهنگی اش با دین صورت گرفته ، مورد نظر اســت. در جهان بینی 
علمی، تجاربی که بر اســاس دین و در فضای ارزشی حاصل می گردد. 
بر اســاس این ســه جهان بینی )ارزش و بینش و دانش( می توان مبانی 
و پایه های شــناخت و ســاخت معماری اسالمی را محّقق ساخت. برای 
تبیین بیشــتر این نگرش، به نوشــتاری مســتقل نیاز است. رسالت این 
مقاله با توجه به موضوعی که دارد، صرفًا بررســی شیوه ها و دیدگاه های 

مختلف نسبت به معماری اسالمی است و الغیر.
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7. نتیجه گیری
در حاصل نگرش این دیدگاه ها به معماری اســالمی، می توان این نتیجه 
را گرفت که شــناخت معماری اسالمی، موضوعی تخصصی است لذا  به 
یک روش منطقی احتیاج  دارد. مســلمًا، همــه ی این دیدگاه ها در قلمرو 
خودشــان می تواند درست باشــد و هر محّققی با هرکدام از این نگرش ها 
که وارد موضوع شود؛ در همان قلمرو، معرفت پیدامی کند؛ منتها سطوح 
و قلمرو شناخت ها با هم متفاوت است. با نگاه توصیفی، تاریخی، فلسفی، 
تربیتــی و یا مجموعه ای، بــا هرکدام از این روش ها، می توان نســبت به 
معماری اسالمی معرفتی را پیداکرد. محّقق در نگاه توصیفی فقط به ظاهر 
آثار نظر دارد؛ در نگرش تاریخی به معماری در گذر زمان نظاره می کند؛ در 
فلســفی به دنبال علت های معقول آثار است؛ در روش تعلیم و تربیتی به 

ریشه های شناخت و دانایی و شکل گیری متخصص عنایت می کند و در 
شیوه ی مجموعه نگری، به صورت نظام مند، معماری اسالمی را پی جویی 
می کنــد. لذا، شــناخت و معرفت در چه زاویه ی دید و در چه ســطحی از 
گاهی و شــناخت را بــرای محّقق به ارمغان بیاورد، بــه انتخاب روش او  آ
بستگی دارد؛ ولی حاصل کالم این که موضوع معماری اسالمی اگر با دید 
مجموعه نگری و به عبارتی سیستمی، بررسی شود، می تواند چالش های 
موجود در شناخت و ساخت معماری اسالمی را برطرف کند و لذا موضوع 
معماری اسالمی نیاز به یک منطق متقن موضوع شناسی دارد؛ بدون این 
منطق سیســتمی و جامع، دسترســی به حقیقت این موضوع را همواره با 
چالش مواجه خواهد کرد. با توجه به مجموعه مطرح شــده، ســه دیدگاه 

دینی، فلسفی و علمی، مبانی این منطق را تشکیل می دهد.
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