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تحّقق پذيری هوّيت اسالمی در آثار معماری

چکيده

موضوِع کّمّيت و کيفّيت تجّلی هوّيت اسلالمی در معماری دوران اسلالمی از مباحثی است که پيرامون آن افتراق 
نظلر زيادی ميان انديشله مندان وجود دارد. برخلی به بازتاب حّداکثرِی محتوای اسلالمی در آثار معماری اين دوره 
اعتقلاد دارنلد. در مقابل، برخی ديگر انعکاس حداقلِی هوّيت اسلالمی و نفی وجود هر نوع رابطه بين محتوای دين و 
ايلن آثلار را بيان مي کنند. در اين مقاله نظرّية سلومی در اين خصوص ارائه می گردد که اسلاس آن، اعتقاد به تجّلی 
نسلبِی محتوا و هوّيت اسلالمی در صورت و کالبد معماری دورة اسلالمی به عنوان اصلي منطقی است. مقاله، اين اصل 
بنيادی را مطرح می نمايد که اسلالم به عنوان مکتبي فکری و اعتقادی، حقايقی مفهومی را در حوزة هنر مطرح کرده 
کله در ايده هلا و ايده آل هلای هنرمنلدان و معماران انعکاس يافته اسلت. ايلن حقايق بنيادی و ثابلت می توانند طی 
فرايندی معّين با اجتهاد خالقانة هنرمندان در هزاران پديده به صورت نسبی تجلی نمايند. در اين مقاله، ضمن اتخاذ 
رويکردی تاريخی ل تفسيری، با بهره گيری توأمان از روش استداللی ل  منطقی و بر پاية متون مستند دينی به اثبات اين 
مّدعا خواهيم پرداخت. پاية اساسی در اثبات اين نظرّيه، اصل تفکيک گزاره های نظری، عملی و مصاديق در حکمت 

اسالمی است که تبيين خواهد شد.

واژگان کليدي: هوّيت اسالمی، معماری دوران اسالمی، حکمت نظری، حکمت عملی، حق مداری، عدالت مداری. 
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1. بيان مسأله
يکی از مباحث مرتبط با فلس��فة هنر که در سال های اخیر تا حد 
زيادی روی آن اتّفاق نظر شده است، تشابه هاي بین دو حوزة دين و 
هنر و اين نکته است که هر دو حوزه، ناظر به امری متعالی هستند. 
به اعتقاد برخی از انديش��ه مندان »بعض��ی از نمونه های تحقق يافتة 
هن��ری ما يا بیان حکمت اس��ت مث��ل معماری مس��اجد و يا بیان 
مس��تقیم عرفان اس��ت و حّتی اين عینّیت بخشیدن حکمت ممکن 
است به وسیله موسیقی باش��د«)اعوانی، 1375: 360(. آن ها معتقد 
به تجلّی عینی اس��ام در برخی آثار معماری و شهرس��ازِی مکاتبی 
همچون مکتب اصفهان هس��تند و اعتقاد دارند که آثار معماری اين 
مکاتب حاصل فرآيندی است که در نتیجة آن انديشه های اسامی و 
به خصوص شیعی در بستر سال ها تجربة ايرانیان به عالی ترين شکل 
ممک��ن در عرصة ظهور متجلّی گرديد )نصر، 1370: 473 – 443(. 
در اين ديدگاه »اگر سؤال شود که اسام چیست؟ در پاسخ می توان 
به محراب مس��جد قرطبه در اس��پانیا، صحن مسجد سلطان حسن 
در قاهره يا گنبد مس��جد ش��اه در اصفهان )تصوير شمارة 1( اشاره 
کرد«)نص��ر، 1375: 190(؛ بدين معنی ک��ه »گويی هیچ تفاوتی ما 
بین سیر و سلوک عارفانة عارف با کارهای مناسک گونة هنری و فنی 
هنرمند و معمار و آهنگر و چیت س��از وج��ود ندارد« )بلخاری قهی، 
1384: 10(. براين اس��اس، کالبد آثار معماری دوران اسامی )نقشة 
آشکار آثار(، در واقع تجلِّی عینی نقشة پنهان آثار است که مترادفی 
است برای محتوا و بطن دين و »اين دو نقشه در عین استقال، کامًا 

منطبق بر يکديگر هستند« )مسائلی، 1388: 37(.
در مقاب��ل، برخی ديگر اعتق��اد به تفکیک کامل اس��ام از آثار 
هنری و معماری دورة اس��امی داش��ته و تأکی��د دارند که »فرم و 
کالبد معماری اسامی نتیجة قوانین فیزيکی، خصوصّیات اقلیمی، 
 آداب و رس��وم و کارکردهای فیزيکی بناهای مربوط به آن هاست«
 )Kuhnel, 1996: 6(. ب��ه زع��م اي��ن دس��ته از متفک��ران، »هیچ 

رابط��ه ای میان هنر اس��امی و اعتقادات اس��امی وج��ود ندارد« 
)Grabar, 1993:1( و تنه��ا می ت��وان گفت که »معماری اس��امی 

برآين��د کوش��ش های هم��ه جانبة معماران کش��ورهای اس��امی 
اس��ت«)Michel, 1984:283(؛ »حتی اگر کاالی تولیدی در خدمت 
آرمان ه��ای اس��امی نباش��د« )kosh, 1991: 10(. بدين معنی که 
»در اين رويکرد، آن چه اس��امی خوانده می ش��ود اساساً ارتباطی 
با اس��ام ندارد و فرم های بصری و خصوصّیات مشترک موجود در 
بناها، با عنوان س��لیقة مش��ترک افراد مورد بررسی قرار می گیرد« 
)مهدوی ن��ژاد، 1383: 60 (. ل��ذا اي��ن رويکرد »ب��ازة تعريفی هنر 
و معم��اری اس��امی را ش��امل ابنیه و آثاری می دان��د که در دورة 
اس��تیای حکمرانان مسلمان بر پا شده است«)Wilber, 1995:9( و 
نه آثاری که مقتبس از اصول و مبانی اسامی است؛ به عبارت ديگر 
»اين رويکرد به دنبال تأويل بناهای اس��امی به کمک مشّخصات 
سرزمینی است و مفاهیم معنوی و حکمی اسامی را تنها کوششی 
نافرجام در راه مقّدس نشان دادن بناهايی ساده و اولّیه می داند که 

به زعم ايشان از هیچ تقّدسی برخوردار نیست« )پیشین(.
پرس��ش در خصوص رابطة اس��ام و معماری اسامی و تکوينی 
يا اعتباری بودن اين رابطه عاوه بر معماری، در حوزة شهرس��ازی 
نیز با ابهام هاي زيادی مواجه است. به طوری که »طیف وسیعی از 
تعابیر و تفاسیر در مورد اصطاح شهر اسامی ارائه می گردد، برخی 
اصوالً منکر وجود شهر اسامی بوده و برخی ديگر هر آن چه را که 
در طول تاريخ در ممالک مسلمان نش��ین بنا گرديده شهر اسامی 

می نامند« )نقی زاده، 1377: 48(.
در اي��ن مقاله بر پاي��ة تفکیک گزاره های حقیق��ی و اعتباری و 
مس��ائل بالقوة وجودی )قطعی( و بالفعل انسانی)نسبی(، به تبیین 
برخی ديگر از مس��ائل منبعث از چگونگی اين تفکیک نظیر رابطة 
ص��ورت )کالبد آثار معم��اری( و محتوا )بطن فرهنگ��ی( از منظر 

اسامی می پردازيم.

تصویر شمارة 1: گنبد مسجد امام اصفهان
www.isfahancht.ir :مأخذ

www.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.ir

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

7

مار
ر م

ا
ر 

 
م

 
 ه

 پ

2. اهّمّيت و ضرورت مسأله
بر اس��اس حکمت نظری و عملی اس��ام، مسلمانان بايد در کلیة 
ش��ؤون مادی و معن��وی زندگي خود هويّت متناس��ب با فرهنگ و 
شريعت اس��ام داشته و دارای مرزبندی مش��خصی با ساير مکاتب 
فکری و عملی باشند. آيات و روايات متعّددی برای لزوم تحّقق هويّت 
اس��امی در آثار و افکار مسلمانان بر پاية اصل »عدم تشّبه مسلمین 
به پیروان س��اير مکاتب« نقل شده است؛ از جمله می توان به روايت 
امیر مؤمنان علي )ع( استناد نمود که می فرمايند: َمْن تََشبََّه بَِقْوٍم ُعدَّ 
ِمْنُهم1  )مس��تدرک الوس��ائل، ج17: 440( و يا روايت منقول از امام 
ص��ادق )ع(: أْوَحي اهللُ إلَي نَِبیٍّ ِمْن أنِْبیائِِه: ُقْل لِلُْمْؤِمِنیَن اَل يَلَْبُس��وا 
ُکوا َمَسالَِک أَْعَدايِی  لَِباَس أَْعَدائِی َو اَليَْطَعُموا َمَطاِعَم أَْعَدايِی َو اَليَْس��لُ
َفَیُکونُ��وا أَْعَدايِی َکَما ُهْم أَْعَدايِی2 )من اليحضره الفقیه، ج 1: 252(. 
لذا از منظر اسامی، معماری مسلمانان نیز همانند ساير وجوه حیات 
م��اّدی و غیر ماّدی آنان، بايد دارای چارچوب مش��ّخصی باش��د که 
متضّمن هويّت اس��امی باشد و بالتبع ضرورت دارد تا وجوه مختلف 
اي��ن چارچوب تبیین گردد. ذکر اين نکته نیز ضروری اس��ت که بر 
اس��اس آموزه های اسامی همة انس��ان ها فطرت مشترکی دارند که 
ضامن تعامل و تبادل سازندة میان آن ها است و هیچ تغییری در اين 
فطرت از ناحیة الهی در طول تاريخ صورت نگرفته اس��ت و نخواهد 
گرفت: فط��رت اهلل التی فطر الناس علیه��ا التبديل لخلق اهلل ذلک 
الدي��ن القّیم و لکّن اکثر الناس ال يعلمون )س��ورة روم، آية 30(. آن 
چه باعث می ش��ود انسان ها اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان به رغم 
برخورداری از اين فطرت مش��ترک الهی از قوانین و آموزه های دينی 
فاصل��ه گیرند و مس��یری مغاير با آن را بپیماين��د، غفلت از حقايق 
هس��تی و اِعمال روش های غیر عاقانة ناش��ی از اين غفلت است که 
طب��ق تحذير قرآن اين امر نهايتاً منجر به تکذيب و تکفیر می گردد: 
ثّم کان عاقبه الّذين أَسئو االُسوأی أن کّذبو بأيات اهلل )سورة روم، آية 
10(. لذا طبق آموزه های قرآنی ريشة انحراف انسان ها، غفلت و عدم 
تفّکر در حقايق هستی اس��ت: أولم يتفّکروا فی أنفسهم ما خلق اهلل 

السموات و األرض و ما بینهما ااّل بالحق )سورة روم، آية 8(.

3. پرسش های پژوهش
ب��ر پاي��ه چگونگی رابط��ة بین ص��ورت و محت��وا در هر اثر . 1

معم��اری، آثار معماری دوران اس��امی تا چ��ه میزان تجلّی 
دهندة حکمت نظری و عملی اسام است؟

از منظر حکمت نظری و عملی اس��ام، ب��راي تحّقق هويّت . 2
اس��امی و برقراری ارتباط منس��جم  بین صورت و محتوا در 

يک اثر معماری چه فرايندی متصّور است؟
اين فرايند به صورت تمام و کمال قابلّیت تحّقق دارد يا فقط . 3

مي توان تحّقِق نسبي آن را انتظار داشت؟  

4. فرضيه پژوهش
در پاسخ  به پرسش های پژوهش، مي توان اين فرضّیه را ارائه داد: 
اس��امّیِت آثار معمارِی دوران اس��امی، نسبی است و ديدگاه های 

حّداکثری و حّداقلی در اين خصوص فاقد توجیه علمی است.

5. روش پژوهش 
ن��وع اطاعات مرتب��ط با موضوع اي��ن پژوهش عمدت��اً بر پاية 
زمینه ه��اي تاريخی، تفس��یری و بويژه کالبدي خواه��د بود. اخذ 
اطاع��ات الزم از طريق مطالعات اس��نادي و کتابخانه ای مبتنی بر 
چهار منبع پذيرفته ش��ده در فرهنگ اسامی انجام شده است که 
عبارتند از: »کام الهی، س��ّنت معصومی��ن )ع(، اجماع خبرگان و 
عقل ش��خصی« )مطهری،  1368:  253(. از آن جايی که »ماهّیت 
راهبرد تحقیق تاريخی � تفس��یری معموالً بر مدارک اس��نادی يا 
منابع نوش��تاری اس��توار اس��ت« )گروت و وانگ، 1386: 14( و با 
عنايت به الزامات اين پژوهش، براي بهره گیری مطلوب از مطالعات 
اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته در اين مقاله، ضمن بهره گیری 
از گون��ة پژوهش اس��تداللی � منطقی، به ص��ورت توأمان از گونة 

تاريخی � تفسیری استفاده شده است3.

6. حکمت نظری و عملی اسالم
قبل از ورود به مبح��ث چگونگی رابطة کالبد و محتوا و کیفّیت 
ش��کل گیری هويّت از منظر اسام الزم اس��ت به يکی از مهم ترين 
موضوع��ات مربوط به حوزة حکمت اس��امی، يعن��ي تفکیک بین 
حوزه ه��ای حکمت نظری و عملی و قوانین حاکم بر آن ها پرداخته 
ش��ود. به طور عملی، می دانیم هر فرايند هنری از س��ه بعد ايده ها 
و ايده آل های هنرمندان و س��پس روش ها و شیوه های عملی آن ها 
)س��بک ها( و نهايتاً مصاديق آثار هنری تش��کیل ش��ده اس��ت. از 
مجموع مباحث حکمای اس��امی چنین استنباط می شود که بايد 
بین اصول حاکم بر سه حوزة فوق يعنی گزاره های نظری، عملی و 

مصاديق تفکیک قائل شد.
»گزاره ه��ای نظری، معرفت های حقیقی قطع��ی و ثابت، کلی و 
غیر وابس��ته به مجموع شرايط زمانی و مکانی و استدالل پذير بوده 
و بدون اراده و انتخاب انسان محّقق هستند. فقط انسان بايد بدون 
تعّصب و با تحقیق موش��کافانه و عمیق، نظريّات مکاتب مختلف را 

بشنود و حقیقی را از غیر حقیقی تشخیص دهد.
گزاره ه��ای عملی )روش ها و س��بک های خلق آث��ار هنری( ذو 
وجهتین هستند، يعنی از نظر منشأ و سرچشمة مبتنی بر ايده ها و 
ايده آل های هنرمندان و معماران، گزاره های حقیقی و کلی هستند، 
اّم��ا در آن لحظه که هنرمند به تحّقق ايده خود با توّجه به مجموع 
ش��رايط زمانی و مکانی می انديشد و راه حل های عملی را جستجو 
می نماي��د به صورت بديهی مبتنی بر محدوديّت های اجزا و عناصر 
طبیعی، همه چیز اعتباری و نسبی می شود و اصل به جا و متناسب 
ب��ودن يعنی عدالت بر انتخاب س��بک و روش های اجرايی خلق اثر 
هن��ری حاکم می گردد. در نتیجه می توان گفت گزاره های عملی و 
س��بک های هنری دارای خاصّیت برزخی می باش��ند، يعنی از بعد 
منشأ و ايده های هنرمندان گزاره های حقیقی بوده  و از بعد انتخاب 
سبک و روش های اجرايی، گزاره های نسبی و اعتباری می باشند. 

مصاديق آثار هنری نیز مبتنی بر  ايده های هنرمندان و منشأ نظری 
آن ها، گزاره هايی اعتباری، نسبی و متغّیر، جزئی و متکّثر و وابسته به 

مجموع شرايط زمانی و مکانی هستند« )نقره کار، 1387: 163(.
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ب��ر پاية آن چه ذک��ر گرديد »تمیز و تفکی��ک ادراکات حقیقی 
از ادراکات اعتب��اری، بس��یار الزم و ضروری و عدم تفکیک آن ها از 
يکديگر بس��یار مضر و خطرناک است«4. همین عدم تفکیک است 
که موجب شده است برخي، بعضی از اعتباريّات را به حقايق قیاس 
کنند و با روش های عقانی مخصوص حقايق، در اعتباريات س��یر 
کنند و بعضی به عکس، نتیجة مطالعات خود را در مورد اعتباريّات 
دربارة حقايق تعمیم داده اند و حقايق را مانند اعتباريّات، مفاهیمی 

نس��بی و متغّیر و تابع احتیاجات طبیعی  پنداش��ته اند« )مطهری، 
1378: 372(.  نگارندگان، بر پاية نگرش اس��امی، بین گزاره های 
نظری، عملی و مصداقی تفکیک قائل می ش��ود؛ چرا که در غیر اين 
صورت »ديگر ثباتی برای مس��ائل عقلی نمی ماند و همة آن ها بايد 
نسبی شمرده شود«)پیشین: 371(. جزئیات چگونگی اين تفکیک 

را می توان در نمودار شمارة 1 ماحظه نمود.
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نمودار شمارة 1: اصول متفاوت و حاکم در گزاره هاي نظري، عملي و آثار هنري؛ مأخذ: نقره کار، 1389: 9

7- تبيين فرضّيه )تجّلی نسبِی محتوا در کالبد( 
در اي��ن بخش، س��عی می گردد ب��ا تکیه بر مفاهی��م و مضامین 
اسامی و با اس��تناد به شالوده ای برگرفته از نصوص دينی، فرضّیة 
اين مقاله، تجلِی نسبِی محتوا در کالبِد آثار معماری دوران اسامی، 

تبیین شود.
»هی��چ مکان يا ش��یئی تنها به »جا« و »فض��ا« و »قلمرويی« 
خ��اص داللت نمی کن��د بلکه باالتر از آن ب��ه محتوايی که در آن 
م��کان محی��ط ش��ده و همچنین ب��ه محتوايی ک��ه آن را احاطه 
نم��وده اس��ت و به محتوای اصول��ی که آن را خلق نموده اس��ت 
نیز اش��اره می نمايد« )نقی زاده و امی��ن زاده، 1379: 28(. رابطة 
صورت و س��یرت )محتوا( موضوعی است که در روايات و احاديث 
معصومین نیز مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت. امیر مؤمنان )ع( در 
اين خصوص می فرمايند: »و بدان که هر ظاهری باطنی متناس��ب 
ب��ا خود دارد، آن چه ظاهرش پاکیزه، باطن آن نیز پاک و پاکیزه 
اس��ت و آن چه ظاه��رش پلید، باطن آن نیز پلید اس��ت«6 )نهج 
الباغ��ه، خطبة 154(. اّما داللت صورت بر محتوا به معنی همانِی 

اي��ن دو و تجلّی مطلق محتوا در کالبد نیس��ت، بلکه در واقع هر 
يک از دو عنصِر صورت و محتوا، ترجمانی از ديگری است که اين 
ترجمان دارای مراتبی مختلف اس��ت و بسته به کیفّیت ترجمان، 
کیفّیت رس��وخ اين دو عنصر در يکديگر مشّخص می گردد. آيات 
و روايات متعّددی را به عنوان ش��اهد برای اين مدعا می توان ارائه 
نمود؛ از جمله، آية 14 س��ورة حجرات که ضمن اش��اره به رابطة 
ظاه��ر و باطن در زمین��ه ای معرفتی، تبیین می نماي��د که الزاماً 
رابطة صورت و باطن رابطه ای »اين همانی« نیس��ت.7 در تفس��یر 
اي��ن معن��ا، مبتنی بر جهان بینی اس��امی می ت��وان گفت عوالم 
وجود مرتبه مند اس��ت و مفاهیم و ايده ه��ا متعلّق به عالم معقول 
و صورت ه��ا متعلّق به عوالم پايین تر اس��ت و مراتب باالتر وجود 
در مرتبه پايین تر، جز به صورت نس��بی و اعتباری و آيه ای تجلّی 
نمی ياب��د و هرگز مرتبة باالتر که دارای س��عة وجودی بیش تری 
اس��ت در مرتبة پايین تر تحّقق تام )يعنی تجّس��د( نمی يابد لیکن 
احادي��ث متع��ّددی در تأيید اص��ل وجود ارتباط بی��ن مفاهیم و 
مصاديق نقل ش��ده اس��ت که از جمله می توان ب��ه روايت منقول 
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از امیرالمؤمنین اش��اره نم��ود: عقل ها پیش��وايان افکارند و افکار 
پیش��وايان قلب ها و قلب ها پیش��وايان حواس و حواس پیشوايان 
اعضا و ج��وارح )بحاراالن��وار، ج1: 96(. ماحظه مي ش��ود که بر 
اس��اس اين روايت آن چه که توس��ط اعضا و جوارح نمود مي يابد 
)مصاديق( در مراحل قبل، نش��أت گرفت��ه از عالَم افکار و مفاهیم 
اس��ت. پس، طبق ديدگاه اس��امی و بر پاية اين آيات و روايات، 
انکار وجود ارتباط بین مفاهیم و مصاديق مغالطه ای بیش نیس��ت 
و محال اس��ت که محتوای اث��ر در کالبد آن نم��ود نیابد. بر پاية 
اص��ل تفکیک بین گزاره های نظری و عملی به نظر می رس��د آن 
چه باعث ش��ده عده ای به اين مغالطه دچ��ار گردند عدم تفکیک 
مناس��ب بین گزاره های نظری، عملی و مصاديق و در نتیجه خلط 

قوانین حاکم بر آن ها اس��ت.
از اي��ن رو، چن��ان چ��ه در تبیینی جامع، معماری اس��امی را 
»بازآفرينی حکیمانه و عادالنة فضای زيس��ت انس��ان ها با عوامل 
ماّدی و صوری، متناس��ب با نیازهای ماّدی و روحی انسان ها و در 
جهت کم��ال آن ها« )نقره کار، 1387: 388( تعريف کنیم صورت 
و کالبدهای تأمین کنندة اين تعريف نیز منحصر و يگانه نیس��ت و 
بس��ته به مرتبة کیفی آن، دارای درجات تحّقق مختلف است؛ به 
اين معنی که »شکل و کالبد اثر هنری بستگی به ذوق و استعداد 
عملی و تجربی معمار دارد و در اين راه هنرمند افزون بر انديشه ها 
و اعتق��ادات و معرفت های صحیح )ايده ه��ا( بايد از ذوق و تجربة 
کاف��ی و عملی در آن گرايش هنری برخوردار باش��د« )پیش��ین: 
288(. در نتیجه، محتوای هر انديش��ه را بسته به خاقّیت و توان 
عمل��ی معمار، می توان با کالبد و صَور متعّدد، به صورت نس��بی و 
در درجات مختلف متحقق نمود. اين درجات تحقق همان چیزی 
اس��ت که معناگرايانی همچ��ون اردالن نیز بر آن تأکید می ورزند. 
»اردالن در بخشی از کتاب حس وحدت که به آن درجات تحقق 
نام نهاده اس��ت ش��هر را دربرگیرندة صور ماّدی گوناگون معرفی 
می نماي��د« )معماري��ان، 1386: 504(. درج��ات تحّقِق محتوا در 
ص��ورت و کالبد آث��ار هنری و معماری، موضوعی اس��ت که خود 
متأثّر از درجات مختلف حیات انس��انی اس��ت. »انس��ان، فقط در 
مرتبة نفس خود محدود نمی ش��ود، بلک��ه مراتب و مدارجی دارد 
برتر از نفس که همان قلب يا روح و غیره اس��ت. اما اگر نفس در 
حین عمل دارای اس��تقال باش��د و متأثّر از مرات��ب برتر و باالتر 
وج��ود نباش��د، اثری که با اين حالت به وج��ود آورده می تواند به 
نفس��انّیت توصیف بش��ود ولی در هنر دينی نفس هنرمند چنین 

نیس��ت. نف��س او در واقع ي��ک مرتبة نازله از وجود اوس��ت و در 
نتیجه می بايد از قوای برتر وجود او متأثر ش��ود« )اعوانی، 1375: 
346(.8 عدم تعريف قوای انس��ان در مراتب صرف��اً ماّدی و نازله، 
مختص جهان بینی اس��امی نیس��ت، بلکه در بسیاری از مکاتب 
ديگ��ر بويژه اديان رايج در مش��رق زمین نیز اين موضوع ماحظه 
می شود. طبق آموزه های اين مکاتب نیز »طبیعت انسان، روحی � 
بدنی است و بر اين اساس مشتمل است بر همة کیفّیات هستی از 
عالی گرفته تا دانی« )ايزوتس��و، 1378: 343(. لذا بسته به مرتبه 
نفسی که معمار يا هنرمند از آن در خلق اثر خود بهره می جويد و 
ايده های خود را از آن نفس الهام می گیرد، کیفّیت و درجة تحّقِق 
محت��وای فط��رت او )به عنوان مترادفی ب��رای جوهر دين در بعد 
غیر مادی انسان(9 در کالبد اثر و در نتیجة مرتبه و درجة زيبايی 
آن نیز تعیین می ش��ود. هرچه نفس معمار متعالی تر باشد، درجة 
تحّق��ق محتوای فطری در کالبد اثر و به تبع آن زيبايی اثر نیز در 

مرتب��ه اي باالت��ر متص��وّر خواه��د ب��ود.

8. چگونگی تحّقق هویّت اسالمی در اثر معماری
طب��ق آي��ات و رواي��ات متعّدد، فطرت انس��ان ام��ری بالقّوه و 
اس��تعدادی وجودی اس��ت که بین تمام انس��ان ها مشترک است: 
فط��رت اهلل التی فط��ر الناس علیه��ا ال تبديل لخلق اهلل )س��ورة 
روم، آية 30(. تا هنگامي که انس��ان به ص��ورت ارادی و انتخابی 
اس��تعدادهای وجودی و فطری خ��ود را به خودآگاهی نرس��اند، 
ايده ه��ا و ايده آل های او از فطرت الهی وی بهره مند نخواهد ش��د. 
اّما عاوه بر اين، براي ارائة اثری هويّت مند از منظر اس��امی الزم 
اس��ت ت��ا معمار در مرحلة بع��د، از نظر روش و ش��یوة عملی نیز 
روش��ی مبتنی بر حکمت عملی اسام )ش��ريعت( را اِعمال نمايد 
و از اح��کام پنج گانه )واج��ب و حرام، مس��تحب و مکروه، مباح( 
تبعی��ت نماي��د تا در مس��یر عدالت قدم گذارد. در مرحلة س��وم، 
هنرمن��د و معمار بايد اس��تعداد و تجرب��ة الزم را در موضوع هنر 
مورد نظر داش��ته باش��د تا اجتهاد هن��ری او فرايندی از ايده های 
متعالی )حقايق وجودی( به مسیر اجتهاد هنری )عدالت وجودی( 
يعنی قرار دادن هر چیز در جای مناس��ب خود )از طريق تجربه و 
ممارس��ت و استعداد الزم( و نهايتاً خلق اثر هنری را متحّقق کند. 
چگونگی اين فراين��د و تبیین مراحل مختلف آن که بر پاية اصل 
تفکیک گزاره های نظری، عملی و مصاديق است در نمودار شمارة 

2 آورده ش��ده اس��ت.

نمودار شمارة 2: فرایند خلق اثر هویّت مند )تعالي بخش( از منظر اسالمي
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نکتة مهم در فرايند ارائه شده اين است که در هر يک از مراحل 
س��ه گانة اين نم��ودار، طیفی از درج��ات مختلف ب��ر پاية میزان 
دس��تیابی به اهداف هر مرحله می توان تص��ور نمود که نتیجه آن 
نس��بی بودن می��زان تحقِق خروجی اين نمودار )ب��ه عنوان هويّت 
اسامی در آثار معماری( است. طبق نّص صريح قرآن کريم، وجود 
درج��ات مختلف در ش��ؤون گوناگون حیات انس��انی امری مبرهن 
اس��ت: نرفع درجاٍت من نش��اء و فوق کل ذی علٍم علیم10 )س��ورة 
يوسف، آية 76(. لذا معماران متعّهد و مسلمان نیز به تناسب درجة 
ايمان و فهم خود از حقايق عالم وجود، برداش��تی متفاوت داش��ته 
و آثار هر يک از آنان انعکاس��ی از همان درجة فهم و ادراکی است 
که از مراتب وجود داش��ته اند. در نتیجه، معماران مس��لمان و آثار 
آن ها در رابطه ای نس��بی با محت��وای دين قرار دارد و هیچ کدام را 
نمی توان در رابطه ای مطلق و همانی با اس��ام دانست؛ مگر آن که 
اوالً ثابت ش��ود که فهم معمار از اس��ام، فهمی مطلق و کامل بوده 
است نه نسبی و ثانیاً خاقّیت و توان عملی او نیز در حّدی از کمال 
بوده اس��ت که امکان خلق اثری کامًا متناسب و منطبق با فهم او 
را برايش فراهم بوده باشد. مورد نخست در واقع همان کمال مطلق 
در ش��ناخت و فهم دين است که فقط مختص معصومین )ع( است  
و م��ورد دوم همان کمال در عمل و اجرا اس��ت که آن هم در ذات 
خود نس��بی و اعتباری اس��ت. ضمن آن که در مرحلة سوم نمودار 
شمارة 2 مي توان متذکر شد که خداوند استعداد هر کاری را به هر 
کس اعطا ننموده است؛ برخی از افراد معمار خوبی هستند و برخی 
ديگر در ش��عر اس��تعداد بیش تری دارند و ... . بنابراين حاصل اين 
مرحله نیز امری نسبی و اعتباری خواهد بود. بديهی است که طبق 
آموزه های دينی، تحّقق کمال مطلق در هر يک از مراحل ذکر شده 
در اين نمودار در هیچ کس به غیر از معصومین )ع( ممکن نیست، 
همچن��ان که امیر مؤمنان )ع( نی��ز در نامة 45 نهج الباغه به اين 
حقیقت اشاره می فرمايند.11 لذا اثر و کالبد حاصل از خاقّیت هیچ 
معمار مسلمانی را نمی توان به طور مطلق و تمام و کمال منطبق بر 
محتوای دين دانست. پس نظريّه ای که برخی از آثار معماری تمّدن 
اس��امی مانند گنبد مس��جد امام اصفهان را تجلّی کالبدی اسام 
می داند و اين آثار را به طور تمام و کمال آثاری اسامی می پندارد 
ديدگاهی افراطی اس��ت و نمی توان هیچ يک از اين آثار را به طور 

مطلق، ترجمه يا تجلّی کالبدِی اسام دانست.
 نظريّة دوم ک��ه آن را ديدگاهي تفريطی می دانیم، همچنان که 
اش��اره گرديد بر اين اس��اس بنیان گرديده است که هیچ ارتباطی 
بین معماری تمّدن اس��امی يا معماری مسلمانان با اسام و هويّت 
اس��امی وج��ود ندارد و اي��ن دو در هدف و ابزار کام��ًا متفاوتند. 
طبق توضیح ذکر ش��ده در خصوص نس��بی بودن فهم مس��لمانان 
از اس��ام و بیان درجات مختلف ايمان و فهم مي توان اذعان نمود 
که بر اس��اس تعالیم اسامی، نفی مطلِق ارتباط بین آثار مسلمانان 
و شريعت از اس��اس خدشه پذير است. چرا که در نّص صريح قرآن 
کريم امکان دس��تیابی به بطن و جوهرة اس��ام نفی نش��ده و بلکه 
بیان گرديده است که هرکس به نسبت میزان تطهیر قلبی و تزکیة 

روحی خود می تواند به عمق و حقیقت اس��ام دست يابد: اليمّسه 
اال المطهرون12 )س��ورة واقعه، آية 79 (. ل��ذا اصل ارتباط و تناظر 
بین اعمال و آثار مس��لمانان با اسام، اصلی پذيرفته شده در قرآن 
کريم است، لیکن میزان قّوت و ضعف اين ارتباط، متناسب با میزان 
تطهیر قلبی انس��ان و دارای درجات مختلف اس��ت. بر اين اساس، 
انسان در هر مرحله ای از تکامل معنوی و ايمانی که باشد، آثار او نیز 
متناسب با همان مرحله است و اين يعنی اعتقاد به وجود رابطه ای 
نس��بی بین آثار مس��لمانان با هويّت اسامی. پس چنان چه معمار 
در خل��ق اثر خ��ود از مراتب پايین تر حیات و نف��وس نازله ) نفس 
جم��ادی، گیاهی يا حیوانی( بهره جويد آن اثر نیز اثری اس��ت در 
درجات تحّقق محتوای همان نفوس. اّما »اگر معماران و هنرمندان 
از خويش��تن خويش دست برداشته، مطیع درگاه باری تعالی شوند، 
عص��ارة وحدت ايزدی در کالبد ساخته هايش��ان نفوذ خواهد کرد« 
)مهدوی ن��ژاد، 1383: 62( و کالبد و صورت آثارش��ان نیز با مراتب 

متعالی حیات ) نفوس عقانی و روحانی( متناسب خواهد بود.
       امیر مؤمنان علی )ع( در پاسخ به پرسش کمیل، به درجات 
تحّقق حیات انس��انی و در نتیجه نسبی بودن رابطة بین آثار ناشی 
از اي��ن نفوس با حقیقِت مطلق اش��اره فرم��وده و مراتب چهارگانه 
نفوس آدمی را چنین ذکر می فرمايند: »نامی نباتی، حّسی حیوانی، 
ناطق قدس��ی و کلّی الهی« )مش��کینی، 1406: 222(. بر اس��اس 
اي��ن مراتب چهارگان��ه، مراتب تجلّی محت��وا در کالبد و در نتیجة 
درج��ات زيبايی آثار نیز مش��ّخص می گردد که می توان اين مراتب 
تجلّ��ی و در نتیجه درج��ات زيبايی را به اين ترتیب دس��ته بندی 
نمود: »زيبايی محسوس، زيبايی نامحسوس طبیعی، زيبايی معقول 
ارزش��ی، زيبايی يا جمال مطلق« )جعف��ری، 1381: 162(. هرچه 
زيبايی اثر حائز کیفّیت بیش تری باش��د، به معنِی تجلِّی مطلوب تر 
محتوای فطری و روح الهی انس��ان )ک��ه غیر قابل تبديل و تحويل 

است( در کالبد اثر است.

نتيجه گيري 
قبل از بیان نتايج، اجمالی از سه نظريّة ذکر شده در اين مقاله، براي 
بسترسازِی استنتاج يافته های پژوهش در جدول شمارة 1 ارائه می شود.

جدول شمارة 1: مقایسة تطبیقي نظریّه هاي سه گانة تحّقق هویّت 

اسالمي در آثار معماري دوران اسالمي

نظریّه
برخی از 

نظریّه پردازان
تبیین نظریّه

نظريّة 
حّداکثری

سید حسین 
نصر و ...

با توّجه به تعالیم مکتب اسام، از جمله 
عدم جدايی دين و دنیا در اسام، کالبد آثار 
معماری در دوران اسامی، حّداکثِر ارتباط 
ممکن را با آموزه های اسامی برقرار نموده 

و در واقع کالبد اين آثار، تجلِّی عینی و 
حداکثرِی بطن و حقیقت اسام است. در 

نتیجه، تحّقِق هويّت اسامی در اين آثار نیز 
تحّققی حّداکثری است.
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نظریّه
برخی از 

نظریّه پردازان
تبیین نظریّه

نظريّة 
حّداقلی

Grabar و ...

رابطة مشّخصی میان معماری دوران 
اسامی و آموزه های اسامی وجود ندارد 

و اين آثار صرفاً نتیجة برايند عواملی 
همچون متغّیرهای اقلیمی، اجتماعی، فنی 
و ... هستند. لذا کالبد آثار معمارِی دوران 

اسامی، نسبتی با محتوا و بطن اسام ندارد 
و در نتیجه، تحّقق هويّت اسامی در اين 

آثار، تحّققی حّداقلی است.

نظريّة 
نسبی

نظر نگارندگان

 میان کالبد آثار معمارِی دوران اسامی با 
محتوا و بطن اسام، رابطه ای مشّخص برقرار 
است. اّما اين رابطه، رابطه ای مطلق و »اين 
همانی« نیست؛ بلکه به نسبِت توان، تجربه 
و صاحّیت معمار )اعم از صاحّیت فنی، 
معنوی و ...( در ترجمان کالبدِی محتوای 
اسام، دچار ضعف و قوت گرديده و لذا 

رابطه ای نسبی است. در نتیجه، تحّقق هويّت 
اسامی در اين آثار نیز، تحّققی نسبی است.

ب��ا توّجه به اين جدول و با عنايت به محتوای نمودار ش��مارة 1، 
نتايج ذيل قابل استنباط است:

• در حکمت اس��امی، گزاره ه��ای نظری، عمل��ی و مصاديق 	
دارای تعاري��ف مش��خص و جامع و مانعي اس��ت که س��بب 
می شود قوانین حاکم بر هر يک از اين گزاره ها تعیین گردند. 
گزاره های نظری، معرفت های حقیقی و ثابت و کلّی هستند، 
در حالی که گزاره های مصداقی گزاره هايی اعتباری، نس��بی، 
متکّثر و جزئی محس��وب مي ش��وند و گزاره های عملی يعنی 
روش ها و س��بک های هنری نیز حالتی چند وجهی و برزخی 
دارند. عدم تفکیک بین اين گزاره ها در مباحثی از جنس آن 
چه در اين مقاله ارائه شده، سبب می گردد بین قوانین حاکم 
بر اين گزاره ها خلط و در نتیجه بستر الزم برای مغالطه هايي 
همانن��د نظريّه هاي تجلِّی حّداکث��ری و حّداقلِی هويّت پديد 

آيد.
• از آن ج��ا که هنر معم��اری در عالم م��اّده و طبیعت تحّقق 	

می يابد و متناس��ب ب��ا مجموع نیازهای ف��ردی و اجتماعی 
انس��ان ها در طول زمان ش��کل مي گیرد، ايجاد آثار معماری 
)گزاره ه��ای مصداقی( متضّمن بهره برداری از دس��تاوردهای 
متنوع علوم زيس��تی، تجربی، فّنی و مهندس��ی اس��ت و لذا 
ايجاد هويّتی اصیل و خلق آثاری ارزش مند مس��تلزم احاطة 
عمیق و گستردة معماران به مجموع حوزه های علوم ياد شده 

است که اين مهم خود امری نسبی است.
• از آن جا که معماران بايد از اصول ثابت و کلِّی نظری، اصول 	

اعتباری و نسبی و عملی را که وابسته به شرايط زمان و مکان 
است استنباط نمايند، اصل مهّمی تحت عنوان »اصل اجتهاد 
هنری« برای مضبوط کردن اين استنباط مطرح می شود که 
می توان��د متضّمن خلق آثاری بديع و در عین حال اصیل در 

حوزة معماری باش��د. چگونگی و شرايط اصل اجتهاد مجال 
ديگ��ری را می طلبد و ضرورت دارد ت��ا در پژوهش های آتی 

مورد مداّقه قرار گیرد.
• می��زان تحّقق هويّت و محتوای اس��امی در آث��ار معماران 	

مسلمان، تابع س��ه موضوع ديگر است: کیفّیت ادراک و فهم 
معمار از حقیقِت عالم هستی و مراتب وجود و نفوس انسانی، 
اتخاذ روش و س��بک مناس��ب براي خلق اث��ری تعالی بخش 
و نهايت��اً اس��تعداد و تجربه و خاقّی��ت او در ارائه صورت و 
کالبدی متناس��ب با فهم و ادراک خود. بسته به کیفّیت اين 
س��ه، نسبت و میزان تحّقق هويّت اس��امی در آثار معماری 

دوران اسامی متغّیر خواهد بود.
• از آن جا که محتواها مفاهیمی کلّی هستند، با ثابت و نوعی 	

دانس��تن نیازهای فطری و روحی انس��ان ها می توان هزاران 
س��بک هنری و معماری خاقانه و بديع داش��ت که همگی 
در عی��ن ارائة مصاديق متعدد و متنوع، از اصول نظری ثابتی 
تبعیت می کنند؛ مانند: هويّت کلی انسان که ساختار و شکل 
کلّی انس��ان را می سازد. از اين نظر شکل کلّی همة انسان ها 
همانند اس��ت، ولی در عین حال هیچ دو انس��انی با يکديگر 

کامًا مشابه نیستند.
• نظريّه هاي تجلّی حّداکثری و تجلّی حّداقلِی هويّت اس��امی 	

در معماری دوران اسامی به دلیل عدم توّجه الزم به نسبی 
ب��ودن گزاره های مصداقی، ديدگاه هايی ب��ه دور از اعتدال و 
فاق��د مبنای علمی اس��ت و آن چه موّج��ه می نمايد نظريّة 
س��ومی است که اس��اس آن اعتقاد به تجلّی نس��بِی هويّت 

اسامی در آثار معماری دورة اسامی است. 
• طب��ق اين نظريّ��ه )نظريّة س��وم(، بین مفاهی��م و به اعتبار 	

آن ها عملکردهای مورد نیاز معماری با ش��کل ها و صورت ها 
رابطه ای از نوع نس��بی )و نه مطلق( برقرار اس��ت که بیانگر 
تجلِّی محتوا در کالبد است و نه حلول و تحويل کامل محتوا 
در کالب��د و يا بی ارتباطی مطلق اين دو. اين رابطه و به طور 
کلّ��ی رابطة مراتب باالت��ر وجود را با مرات��ب پايین تر وجود 
می توان در عالم تش��بیه و مثال نظیر رابطة خداوند با س��اير 
پديده ها در بی��ان حضرت علی)ع( در ف��رازی از خطبة اّول 
نهج الباغه دانست که مي فرمايد: »خداوند درون اشیا است 
و با آن ها يکی نیس��ت و بیرون از آن ها اس��ت و از آن ها جدا 
نیس��ت«؛ يعنی می توان گفت مفاهی��م و محتوای اثر هنری 
درون اثر هنری است و با آن يکی نیست و بیرون از آن است 
و از آن جدا نیس��ت و اين رابطه همان مفهوم تجلّی نس��بی 

معنا در صورت است

پی نوشت
هر کسي به گروهي تشابه جويد از آنان شمرده مي شود. )مطابق با . 1

ترجمه استاد محمد دشتی(
خداوند به يکی از پیامبران بنی اس��رايیل وحی کرد که: به مؤمنان . 2

بگو لباس دش��منان من )کفار( را نپوش��ند و غذای دش��منان مرا 
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نخورند و راه و روش دش��منان مرا نپويند که در اين صورت آن ها 
نیز � همانند کفار � دشمنان من خواهند شد.

الزمه اي��ن نوع تحقیق داش��تن نظری معرفت ش��ناختی و تبیین . 3
ديدگاهی بنیانی برای تفسیر شرايط گذشته است )گروت  و وانگ، 
1386: 165( ک��ه در اي��ن مقاله به اين مهم، توّج��ه الزم مبذول 

گرديده است.
ب��ه عاوه به اعتقاد نگارندگان عدم تبیین رابطة ادراکات حقیقی و . 4

اعتب��اری در تحلیل آثار هنری نیز متخصصان را دچار اش��تباه در 
ارزيابی آثار هنری می نمايد. 

ب��ه زع��م نگارندگان منظ��ور از احتیاج��ات طبیعی آن دس��ته از . 5
احتیاجاتی است که تابع شرايط متغیر زمانی و مکانی است.

مطابق با ترجمه استاد محمد دشتی.. 6
» ... ُق��ل ل��م تؤمنوا ولکن قولو أس��لمنا و لّما يدخ��ل االيمان فی . 7

قلوبکم...«. )سورة حجرات، آية 14(.
به نظر می رس��د نويسنده در اين عبارت اشاره داشته به نفس اماره . 8

)نفس بهیمی انس��ان( که در مقابل نفس عقانی و روحانی انسان 
)ک��ه در ق��رآن از آن ها به نفس لوامه و نفس مطمئنه تعبیر ش��ده 

است( قرار می گیرد. 
در خص��وص اثبات موض��وِع ترادف و تناظر فط��رت با جوهر دين . 9

می توان به برخی تفاس��یر از جمله تفسیر عامه طباطبايی )تفسیر 
المیزان( از آية ش��ريفه »فطرت اهلل التی فطر الناس علیها« رجوع 

نمود.
ه��ر که را بخواهی��م درجاتی باالت��ر می بريم و برت��ر از هر دانايی . 10

داناتری است )مطابق با ترجمه استاد بهرام پور(.
أال و إنکم التقدرون علی ذلک ولکن أعینونی بورٍع و إجتهاٍد و عفٍة . 11

و سداٍد )نهج الباغه، نامة 45(.
جز پاکان بر آن دست نیازند )مطابق با ترجمه استاد بهرام پور(.. 12
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