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 چكیده

 آسایش شرایط ایجاد برای محیط توانمندیهای از گیری بهره و طبیعت به احترام و توجه اسالم دین تاکید مورد های یكی از جنبه

 از پایدار معماری باب در مطالعه لزوم ، انرژی بحران به توجه با. شود می شناخته امروزی پایدار معماری معادل که است ساکنین

 قرار تاکید مورد ایران اسالمی معماری حكمت تبیین از پس مقاله این اصلی هدف بعنوان و شده درک اسالمی معماری حكمت طریق

 حكمت با چگونه ایرانی معماری در ابعاد این و هاییست جنبه شامل معماری که است آن پژوهش این اصلی پرسشهای. است گرفته

شیوه  ایران، اسالمی معماری حكمت و پایدار معماری ابعاد تعیین از پس موردنظر، اهداف به رسیدن برای .رآمیخته استد اسالمی

 ایران سنتی معماری مختلف های گونه درکه  ددهمی  نشان گرفته صورت مطالعات. شود پرداخته می اصفهان حضور آن در معماری

نی قابل درک است؛ که اصول حاکم ایرا معماری حكمت در .است شده توجه مسئله این به پایدار معماری مباحث ظهور از پیش سالها

معماری اسالمی تنها در سایه چنین رویكردی قابلیت تعریف می یابد، نگرشی که تبلور عینی آن  .بر آن در پژوهش بیان شده است

 را می توان در شیوه اصفهانی، به خوبی مشاهده نمود.
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 مقدمه -1

های  ها تجربه پیشینیان و بزرگان هنر این سرزمین، یادگاری صل قرنحا

یاد می نماییم. «معماری اسالمی ایران»است که امروزه از آن به عنوان

نظمی فزاینده در سیمای شهرها و بناهای  بحران هویت و بی

های نهفته در تجارب گذشتگانمان را هر روز بیش از پیش  معاصر،ارزش

گسست تاریخی روزگار معاصر از سیر تکامل سازد. نمایان می

دستاوردهای پیشکسوتان معماری، معجب تولید فضایی ناخوانا در 

شهرهای معاصر گردیده است. این ناخوانایی تا جایی پیشرفته که در 

ای منطقی با معماری گذشته برقرار  توانیم رابطه روزگار معاصر نمی

جای دیگری ساخته شده و  نماییم،گویی شاهکارهای معماری ایرانی در

یا به وسیله افرادی غیر ایرانی بر پا گردیده،که تا این حد با معماری 

ماند. از سوی دیگر گویی زبان طراحی این  معاصر ما متضاد و بیگانه می

بناها برای ما غیر قابل درک است که معماری معاصر ما تا این درجه، از 

بهره مانده است. پس  ن ما بیهای جاودان پدرا شکوه و سازمندی میراث

ازگذشت روزگار استیالی فرهنگ مدرن و رخوت هنرمندان ایرانی، 

فضایی جدید در عرصه هنری ترسیم شده است، روزگاری که هنرمندان 

سازی  و فرهیختگان ایرانی و اسالمی با تمام توان در جهت باز زنده

ت خویش کشند تا به آن روزگار شکوه و عظم هویت اسالمی خویش می

های معنوی پنهان در هنر معماری  را از نو برپا سازند. بازکاوی آموزه

ای که  آید.گذشته ها در این زمینه به شمار می ترین گام اسالمی از اساسی

ای پرنشاط و فعال گردد. حکمت  تواند چراغ راه آینده هایش می آموزه

کمتر مورد های اخیر  معماری اسالمی از جمله مباحثی است که در دوره

توجه قرار گرفته  و در مجامع علمی و مدیریتی کمتر به آن توجه 

شود، گروهی با تصور اینکه موضوع حکمت معماری اسالمی هیچگونه  می

اند  ارتباط علمی با فرآیند طراحی بنا در معماری اسالمی ندارد کوشیده

ند.در ها و امثال نقل شده از پیشینیان تفسیر نمای آن را در حد داستان

حالی که نگرش حکمی به معماری،مساله ایست که در نخستین گام از 

شود و بسیار پیش از ورود به چنین فضایی الزم  فرایند طراحی آغاز می

است که روح وجان معمار با مفاهیم حکمی و معنوی از عجین شود. راه 

ورود به حکمت معماری اسالمی ایران از منزلگاه اعتقاد و التزام به 

ها  گیری آن گذرد که هر چند زمان زیادی از شکل هایی می وزهآم

 اند.  گذرد، همواره در فرایندی پویا تا روزگار معاصر جاودان مانده می

 
 

 

 

 

  ایرانی معماری وحكمت ناب-2
 یهنر یقتحق یکظهور  یها جلوه ینازبزرگتر یکی ی،اسالم یمعمار

 یناز بزرگتر یکیه مثابه ب یاسالم ی. معمارآید یبه شمارم یدرکالبد ماد

هنر  یاتازخصوص یمیتوانسته است، بخش عظ یهنر اسالم یها شاخه

سازد. ازلحاظ  ینهگوناگون نهاد یها دربستر زمان و درطول دوره یاسالم

 یاسالم یمتوانست خود را با مفاه آیدکه یشمارم به یهنر لیناو یخیتار

. اقبال مسلمانان  یردگسازگارنموده، ازطرف مسلمانان مورد استقبال قرار

به درج  یتا سال ها به عنوان تنها هنر اسالم یدهنر موجب گرد ینبه ا

که  یافتامر تا آنجا ادامه  ینبپردازد. ا یاسالم یو مذهب ینید یممفاه

که مورد  یزیچ یناول ی،هنر اسالم ی واژه یدناغلب مردم با شن ذهندر 

به  یاسالم یعمارم . [8]است یاسالم یمعمار گیرد، یتوجه قرار م

جهان قابل  یمعمار یخدرتار یمعمار های یوهش ینتر ازموفق یکیعنوان 

 یکه به معرف یمعتبر معمار یازمجموعه ها یاریاست. دربس یبازشناس

 نامبرد. شاخص جهان یبناها

معماری اسالمی در مقام توصیف به باز گسترده ای از آثار اسالمی  

متمادی رونق اسالم در سرزمینهای  اطالق میگردد که در طول سالهای

اسالمی شکل گرفته اند . هر چند از لحاظ ظاهری تفاوتهایی میان آنها 

به چشم می خورد در یک نگاه کلی و جامع نگر می توان پیوستاری 

ارزشمند وپویا را در آن باز شناسی کرد که موجب شده، تمامی انها در 

ار یکدیگر قرار گیرند. عبارت قالبی واحد باعنوان معماری اسالمی در کن

دیگر اصلی پنهان در این بناها به ودیعه نهاده شده که موجب می گردد 

، بتوان آنها را در کنار یکدیگر بعنوان اعضای یک خانواده بازیابی کرد، 

یادمی کند. « اصل وحدت» اصلی که سید حسین نصر از آن بعنوان 

آثار معماری اسالمی اصل وحدت جوهره ای کار گشا در باز شناسی 

است زیرا از یک سو ادراک بناها را ممکن می سازد و از سوی دیگر 

امکان می دهد، تمامی اثار معماری اسالمی ایران ودیگر کشورها ی 

 .اسالمی را به صورت مجموعه ای واحد مورد مطالعه قرار داد

معماری اسالمی ایران هر چند چون بسیاری دیگر از شیوه های معماری 

اسالمی بسیار تحت تاثیر خصوصیات بومی وتاریخی بوده است ،یکی از 

مهمترین و موفقترین مکاتب معماری اسالمی به شمارمی آید زیرا در 

طی سالیان متمادی ،سیر صعودی و جریان تکاملی خوشی را به نمایش 

گذارده است . شیوه های معماری ایرانی هر یک تکمیل کننده شیوه 

بوده اند وتا سال ها بدون کمترین خللی به تکامل های پیش از خود 

تعالی پرداخته است . موقعیت جغرافیای ایران نیز در این زمینه بسیار 

موثربوده است زیرا از یک سو ایرانیان از اولین اقوامی بودند که به دین 

مبین اسالم مشرف شدند و از سوی دیگر نیز از سوی دیگر بسیاری از 

یگر نیز از طریق ایران به این موفقیت دست یافته اند ملتها وکشورهای د

. گسترش جغرافیای و غنای فرهنگی مردم ایران نیز در این امر بسیار 
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موثر بوده است. از این رو در دسته بندی های موجود ، معماری اسالمی 

ایران بعنوان یکی از مهمترین مکاتب معماری مورد پذیرش قرار گرفته 

 به منحصر خصوصیات محتوای –نکه از لحاظ شکلی است ، عالوه برای

 .]1[است تعریف قابل آن از فردی

اگر معماری اسالمی را نگین انگشتری هنر های اسالمی ایران را مایه 

سرافرازی معماری اسالمی جهان بدانیم ، بی شک مکتب اصفهان سر 

آمد شیوه های معماری اسالمی و مایه مباحات نحله های مختلف آن 

آواز »ت . مکتب اصفهان در معماری که استاد پیرنیا از آن با بعنوان اس

یادمی نماید میراث دار سالها کوشش وتالش «  قوی معماری اسالمی

ایرانیان در شیوه های خراسانی ،رازی و اذری است که در دوران طالیی 

فرهنگ ایرانی و دورا پر افتخار صفویه به بارنشست . مکتب اصفهان 

القی حکمت ، معنویت وخرد ایرانی با مفاهیم پایدار اسالمی روزگار ت

است ،بعبارت دیگر شکل گیری و تکامل مکتب اصفهان حاصل فراینی 

دست که در نتیجه آن اندیشه های اسالمی و بخصوص شیعی در بستر 

ایرانیان، به عالی ترین شکل ممکن در عرصه ظهور متجلی  ربهسالها تج

و  یاسالم یتوان بعنوان عصاره معمار یرا م یاصفهان یوه. ش]2[گردید.

ده قرن اقتدار اسالم در  یباتقر یمعماران  مسلمان در ط یاتحصل تجرب

 یمعرف یرانیموجود در فزرهنگ ا یمعنو یکنار توجه به آموزه ها

ان هکه اصف ییممفهوم اشاره نما ینجستار الزم است به ا یندر ا.[9]دکر

کالم  یکو در  یشهصاحبان خرد واند یتمام یعادگاهم یدر عصر صفو

به  یکه در دوره کوتاه یبوده است، روند یاسالم یدارپا یممفاه ینآور

 یاو پا یزانگ ،شگفت یباز یبه خلق بناها یاپو یثمر نشست و در تکامل

و  یرانیکارآمد از بر هم کنش حکمت ا یمثال یاصفهان یوه. شیدانجام

 یراثهایتوان از آن با نام م یم ینرا. بنابیدآ یبه شمار م یاسالم یممفاه

 .یادکرد یو اسالم یرانیا یفرهنگ یآرمانها

 
 

 

 ]نگارنده[(: میدان نقش جهان اصفهان 1شکل)

 
 

 پیشینه کاربرد واژه های معماری اسالمی -3

 یشااینهباار پ یباادون انکااه نااام  یاسااالم یمعماااران کشااور هااا 

بااه  ییخودنمااا ینباادون کمتاار یمتماااد یخودنهااد تااا سااالها 

 یپردازد.معماااار یمااا یاساااالم یمعماااار یخلاااق شااااهکارها

از جساتجو   یششاد کاه با    یسااخته ما   یبه دست کسان یاسالم

 ییدر صاادد برپااا یگاار،د یان ماننااد ساابکها یدسااته بنااد یباارا

 ییوماناادگار بودنااد وکمتاار بااه باااز گااو اسااتوارباشااکوه ، یبناهااا

ا نشااات از آنجاا یشااانا یپرداختنااد کااه معمااار  یماا ییبناهااا

 یواژ هاا «  یاساالم  یمعماار » واژه  یگار گرفته اسات. بعباارت د  

در  یعنای گاردد   یمرباوط ما   یار نوظهور است و به چناد قارن اخ  

 یباارا ییاروپااا ینکااه باسااتان شناسااان ومستشاارق  ییدوره هااا

 یکشااور هااا یاز آثااار پرشااکوه معمااار  اریشاام یدسااته بنااد

شاتند .  عرضاه دا  یوازه را خلاق و باه جهاان معماار     ینا یاسالم

معصاار را بااه اشااتباه کشااانده   یناز متفکاار ینکتااه شاامار یاانا

براناد کام باودن     یلنچاون ها   یکه افاراد معتبار   ییاست ، تا جا

 یااندر مکتوبااات ا یاسااالم یدرباااره معمااار  یخیماادارک تااار 

 .]3[ددانساته انا   یآنهاا باه معماار    یتاوجه  یب نهکشور ها را نشا

ان مساالمان بااا گرفتااه انااد معمااار یجااهنت یبااا ساااده انگااار یاااو 

مناااابع  یاااقاز گذشاااته باشاااکوه خاااود ،تنهاااا از طر یناآگااااه

 یبااه معنااا یاسااالم یبااا معمااار یدانشاامندان غرباا ینوشااتار

رفتاه    یشتاا آنجاا پا    یاه رو یان ا. ]4[تمام کلمه آشانا شاده اناد    

 یتصااور کاارده انااد ، سااکوت درباااره معمااار   یاساات کااه برخاا 

 یاااو  و عاادم اعتقاااد بااه اسااالم یبااه ساابب تعلقااات ملاا یاسااالم

.نکتااه ]5[کشورهاساات یاانپاار شااکوه ا یبااودن معمااار یاسااالم

 یمعمااار یااناساات کااه ، ا یاانا یاسااالم یدر باااز خااوان ینبناااد

گاردد   یکاه دربااره ان مطارح ما     ییهاا  ردیدرقم شبه هاو ت یعل

بااه عنااوان  یشو مشخصااات ناگفتااه خااو یات، بااا تمااام خصوصاا

 یار نظ کام  یقابال انکاار وجاود دارد ومثاال هاا      یرو غ یدهپد یک

را در باار گفتااه  یاسااالم یاز کشااور هااا یاریازآن،بساا یو روشاان

 یااینقساامت الزم بااه تااذکر اساات کااه در تب یااندر ا.[10]اساات

 یشاامندان اند یااانعمااده در م یکاارد دو رو یاسااالم معماااری

را از منظاار  یاسااالم یاز آنهااا معمااار یکاایمعاصاار وجااود دارد . 

ت کااه اساا ینحلااه ا  یگاارکنااد و د یماا یسااازندگان بنااا بررساا

قاارار  یمااورد باااز خااوان  یااارا از منظاار جغراف یاسااالم یمعمااار
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اسات کاه    ییهاا  یاه رو ینپار طرفادارتر   یکارد دو رو یان . ایدهدم

بااه  یمعنااو یو آمااوزه هااا یحکماا یممفاااه یدر آنهااا بااه جااا 

دو  یاانبناهااا توجااه شااده اساات . ا   یاانا یزیکاایمشخصااات ف

شاارق  یهااا یشااهدر اند یشااهکااه ر یاسااالم یاز معمااار یاافتعر

دارنااد ، تااالش کاارده انااد ،    یااهسااان و خاااور پنوهااان اول  شنا

 یمعمااار یساابکها یگاارماننااد د یا یوهرا شاا یاسااالم یمعمااار

از  یاریکااه البتااه ماننااد بساا  یناادنما یمعرفاا انمشااهور در جهاا

آن  یاساات و مطالعااه باار رو  یخی، منسااوو و تااار یمیآنهااا قااد

 .یردقرارگ یمورد بررس یهمار یختار یبابست درحوزه 

 یاالتاو«معماااران مساالمان » رابااه یاسااالم یل معماااراو گااروه

 یاز رو یساااترا با یاساااالم یمعماااار یجاااهکنناااد. در نت یمااا

 یاانقاارار داد . براسااا ا  ییمااذهب سااازنده بنااا مااورد شناسااا   

گاردد کاه معماار باه      یبااز ما   یان باه د  یاساالم  یمعمار یکردرو

 یراعنصاار یاسااالم یآن تعلااق داشااته و در مقااام عماال معمااار 

م اسات تاا آنجاا کاه ارنسات کونال فارم وکالباد         مستقل از اساال 

 یات،خصوصااا یزیکااایف ینقاااوان یجاااهرانت یاساااالم یمعماااار

مرباوط باه    یبناهاا  یزیکای ف ی،آداب ورساوم وکارکردهاا   یمای اقل

آنچااه  یگااررو یاانا یگااربااه عبااارت د . [11]دانااد یآن هااا ماا

باا اساالم ناداردو فارم      یشاود ،اساساا ارتبااط    یخوانده م یاسالم

مشاترک موجاود دربناهاا ،باا عنااوان      یاتصوصا و خ یبصار  یهاا 

. رهاااوارد  یااردگ یقاارار ماا یمشااترک افااراد مااورد بررساا یقهساال

کااه بااه  یااابیمب یآن اساات کااه اگاار معمارمساالمان  یااهنظر یاانا

تاوان مانناد    ینادارد ، حاصال کاار او راما     یقای اسالم اعتقااد عم 

از  منااام اسااال ییخوانااد ، گااو ی،اسااالم ینمساالمان راساات یااک

.گااروه دوم  یابااد یساااخته شااده ،انتقااال ماا  یناااسااازنده بااه ب

 یاالتاو«  یاسااالم یکشااورها یمعمااار»را بااه  یاسااالم یمعمااا

 یمحافظااه کارانااه تاار اساات و ماا  یاناادک یااهرو ین.ایناادنما یماا

 یاتبااه خصوصاا  یاسااالم یمعمااار یدسااتاوردها یکوشاادتمام

آن کشااوها نساابت دهااد . از  یبااوم یوکهاان الگوهااا ینیساارزم

و  یااهوشااامل ابن یاسااالم یو معمااارهناار  یفاایبااازه تعر یاانا

حکمرانااان مساالمان برپااا  یالیکااه در دوره اساات یداناادم یآثااار

 یاالبااه دنبااال تاو یکااردرو یاانا یااگشااده اساات. بااه عبااارت د 

اساات و   ینیبااه کمااک مشخصااات ساارزم    یاسااالم یبناهااا

نافرجااام در  یراتنهااا کوششاا یاسااالم یو حکماا یمعنااو یممفاااه

دانااد کااه بااه  یماا یاه واولساااده  ییبناهااا ادنراه مقاد  نشااان د 

 یاان. هرچنااد ایسااتبرخااوردار ن یتقدساا یچاز هاا یشااانرغاام ا

 یکموضاااوع، در  یساااتندماااوارد هااام نظااار ن یگاااروه در برخااا

 یماااد یبااه جنبااه هااا یاسااالم یمعمااار یاالمشااترکند و آن تقل

وجااو  یاازن یگاارید یکااردگااروه رو یااناساات . دربراباار  یوکالبااد

و  یجااودان الها   یماز مفااه  اساالمی  یمعماار  یاف دارد که درتعر

 یکااردرو یاان. درا یاادجو یسااود ماا یروح بخااش اسااالم یمتعااال

 یمعنااو یمکااه مفاااه یبااا توجااه بااه رابطااه ا یاسااالم یمعمااار

 یروش ماا یاان. ا یابااد یماا یاافجامعااه تعر یناادنما یبرقرارماا

گذشااته گااان بااه جااوهره  یااراثم یباااز خااوان یلهکوشااد تااا بوساا

رود  یشآنهاا پا   یوتعاال  تکمیال بارده ،در جهات    یآنها پا  یمعنو

 یاسااااالم یمعمااااار»کااااه از آن بعنااااوان  یشااااهاند یاااان. ا

شاااود بصاااورت ناگفتاااه  در کالباااد آثاااار     یااااذمی«یشاااروپ

گذاشااته شااده اساات ومعمااار     یعااهبااه ود یشکوهمنداسااالم

جااذب  یات قابل یشکوشاد تاا بااا افازا    یماا یشدرسراسار عمرخاو  

 یاازدرگاروه ن  یاان. ایارد را فاارا گ یشاتری ،اساارار ب یملکاات معناو  

گااردد ، امااا  یماا یمتقساا یمتعاادد یرگروههااایبااه زخود یجااا

مشااترک  یاسااالم یبااه معمااار یحکماا یکااردآنهااا دررو یتمااام

رافراتاار از کالبااد   یاسااالم یکنااد معمااار  یانااد و تااالش ماا  

 .یندنما یقابل لمس معرف یزیکیوف یماد یها یتوکم

 پویایی وحكمت معماری اسالمی-4
برپایه یک معماری آموزه های معنوی و باورهای فرهنگی ،زیر بنای 

ارزشمند و پویاست. از این رو باز شناسی دستاورهای شکوهمند معماری 

ای و زیر ساختهای اجتماعی  اسالمی بدون آگاهی از مبانی اندیشه

امکان پذیر نخواهد بود . کسانی که نا آگاهانه معماری اسالمی را مستقل 

تعالی آنرا  از معنویت وحکمت می خوانند ،ناخود آگاه راه پیشرفت و

مسدود می نماید . به منظور درک هر چه بهتر این روندتکاملی باید در 

معماری کهن وپر رمز و راز ایران زمین ، بی ادب و » نظر داشت که 

فرهنگ مردمانی که خشت ورنگ آنها را پایدار داشته اند، فهم نمی 

ازیک  از این رو در بازشناسی هر اثر معماری باید توجه داشت که«. شود

سو مفاهیم معنوی حاکم بر جریان طراحی سازنده وینگی های کالبدی 

بنای نهایی است و از سوی دیگر هر فضای ساخته ،بصورت جامع معرف 

توع شناخت و پیش فرضهای طراحی است . بنا براین مبانی فرهنگی 

بستر شکل گیری بنا ،خصال معنوی سازنده وفضای ساخته ،عناصر 

اهیم معنوی در کالبد مادی بناهای معماری اصلی شکل یابی مف

است.حکمت معماری اسالمی مرتبه ای است ،که در ان نیاز های مادی 

انسانی درتعادلی پویا متبلور میگردند.هنجارهای انسانی وتعالیم و معنوی 
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الهی درنقطه ای به باالترین درجه سازگاری می سند ویک اثرهنری 

به نصورت یکسان پاسخ می گوید. نوی دراین نقطه به نیازهای مادی ومع

سید حسین نصر در تبیین مفهوم حکمت در فرهنگ اسالمی می نویسد 

،حکمت « که مال صدرا در کتاب رسایل داده است » : بااین تعاریف 

نوعی دانش ناب عقالنی است که داننده خود را در روند دانش اندوزی به 

ین های می گردد که گونه ای دگرگون می سازد که روکش بدل به آی

این مرتبه که  .]6[ «سلسله مراتب کیهانی در ان انعکا  می یابد 

مالصدرا آن مقام حکمت می خواند ،مقامی است که ر ان انسان شایسته 

خلق معماری و یا هر اثر هنری دیگر می شود و هر آنچه کهمی افریند 

ای سرشاراز پاسخ هایی روشن و مناسب به خواستهای مادی و نیازه

معنوی است .معماری اسالمی حاصل معنویتی است که به مدد اندیشه 

معماران کشور های اسالمی اندک اندک به شکوفایی رسید ؛ تا   پاک

ان به باالترین درجه شکوفایی و سازمندی هجایی که در مکتب اصف

 میدست یافت ،مرتبه ای که از آن می توان به تبلور حکمت معمار اسال

معماری اسالمی منجر به نهادینه شدن سنتی شد که  یاد کرد. حکمت

هواستوار تبدیل  جاوان آثار معماری این دوران را ، به یادگاری های

آنچه امروز از آن با عنوان معماری اسالمی ایران یادمی  . ]7[ ساخت

شود ، ادامه سنتی است که توانسته ،با تکیه بر آموزه های معنوی 

رمز واشاره در کالبد مادی عالم ظاهر  ،حکمت ناب اسالمی رابا زبان

بخواهد به معنای تمام کلمه زیبا و  یمتجلی می سازد.اگر یک معمار

سازمند باشد ، الزم است رابطه ای استوار با منبع زیبایی برقرار نماید . 

پروردگار سبحان در قران مجید زیبایی حقیقی راتنها از جانب خویش 

اسالمی بنای زیباتر خواهد بودکه نسبت می خواند،از این رو در معماری 

دقیق تری با منبع زیبایی برقرار ساخته باشد.معمار مسلمان با تکیه 

براین آموزه ها می کوشد با کار بست توصیه های پیشکسوتان و عمل به 

آداب سلوک هنری معنوی حاکم بر دستگاه آفرینش به حکمتی متعال 

ایرانی در رویکرد تنها به منبع  در باز آفرینی معماری دست یابد. معمار

بی کران لطف الهی وابسته است وتنها از آن یاری می جوید . بنابراین 

اگر بنایی بدست معماران گونه گون و در دوره های مختلف نیز خلق 

شود ، نمی توان نشانی از ناهماهنگی و عدم تعادل در آن مشاهده نمود 

منبعی واحد متصل بوده اند و آن  ،زیرا تمامی معماران و سازندگان بنا به

منبع گنجینه الطاف ایزدی است . اینچنین منبعی هر چند در مقام 

ظاهر ممکن است به صورت گونه گون جلوه گ شود ، در مقام باطن ، 

 باپبات پایدار و زوال ناپذیر است.

 

 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]نگارنده[ عمارت عالی قاپو اصفهان(: 2شکل)

 باز ترسیم افقهای جدید-5
آثار وبناهای بر جای مانده از سلوک پیشینیان ، کار آمدترین ابزار در 

بازخوانی مبانی معنوی ومعرفتی معماری اسالمی است . معماری ایرانی 

حاصل نگاه معنوی نیاکان نیک اندیش ماست ، از این رو هر آینه این 

رد ،می تواند راهگشای کشف مفاهیم آثار مورد بررسی دوباره قرار گی

مستور در کالبدان شود . مفاهیمی که از آمو زه های معنوی ایرانی 

واسالمی برآمده و در قالب مادی گسترده شده اند.یکی از مهمترین 

آموزه های معماری اسالمی فنای فی اهلل است.معمار ایرانی با گذشتن از 

ج ساخته ،فرامین الهی را تمایالت نفسانی ، خود را از محودیت خار

جایگزین اراده خویش در تصمیم گیری نموده است . با گذشتن از نام 

ونشان خویش ،به جای فرصت داده به سالیق شخصی ،آموزه های 

معنوی را در هنر خویش گسترانیده است . معمار ایرانی با ایمان راسخ 

، در کنار به بزرگی خداوند سبحان ، و بی مقداری هر آنچه غیر اوست 

مردم و همراه آنها به معماری می پردازد. از این رو حاصل عمل بیش از 

آنکه به خواست معمار وابسته نباشد ، به باورهای مردم ومعنویت حاکم 

بر زندگی اجتماعی آنها حاکم بر زندگی اجتماعی انها وابسته خواهد بود 

دانست که در معماری اسالمی هر چیز به اصلی باز می گردد. باید .

درمقام عمل این اصول نه تنها متباین نیستند بلکه هم آوازند ، این مهم 

می نمامیم. این حکمت نکته « حکمت»رادرفرهنگ معماری اسالمی 

مرکزی سازگاری آموزه های معنوی با نیاز های کالبدی و ابزار و مصالح 

ی معماری است . هندسه پنهان در آثار معماری اسالمی برساخته نظام

است که همه چیز را ،به سان استعارهای از جهان معنوی ،در سر جای 

 خویش نهاده، هر یک ر ا به قدر لیاقت باطنی منزلت می بخشد.

وحدت میان هنرها از قالب تک تک ساختمانها نیز فراتررفته ،گویی در 

اصفهان صفوی همه یک وتنها یک چیز می گویند و آن شهادت به 

ت تمامی هنرها برمبنای احترام به اصول معنوی بزرگی باری تعالی اس

 مشترک ،در حقیقت باطنی خویش ،هم گون اند . 
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 ]نگارنده[ کاو چهل ستون اصفهان(: 3شکل)

 نتیجه گیری-6
معماری اسالمی بعنوان یکی از غنی ترین هنرهای این سرزمین 

هر   ،یادگاری است که از نیکان پاسرشت خویش به ارمغان گرفته ایم

چند توجه اندکی به آن داریم ، سرشار از آموزه هایی است که در روزگار 

معاصر بیش از هر زمان نیازمند آنیم. هر چند در دوره معاصر تردیدهای 

نسبت به این میراث گرانقدر مطر ح گردیده ، به صراحت می توان گفت 

ته ، که آن چیزی که معماری اسالمی ایران را سازمند وپر افتخار ساخ

حکمت آیینی حاکم بر روح این معماری بوده است . معمار ایرانی با 

آگاهی کامل از خصوصیات ماورای جهان آفرینش ، در خلقت معماری 

به عنوان بزرگترین رمز جاودانگی « وحدت »همواره بدنبال کیمیای 

بوده است . گوهر وحدت در معماری اسالمی ایران حاصل پویایی و 

کیمیایی که « هستی همه هستها از اوست »است که  بالندگی اکسیری

آن چه هیدگر در رساله معروف «. پایندگی همه چیزها به اوست » 

بدنبال تبیین آن است و به تعبیر « سر آغاز کارهنری »خوشی با عنوان 

و رویایی است ، رد   شاگرد توانمند او فون هرمان دست نیافتنی

ق پیوسته . به عبارت دیگر ، شاهکارهای معماری اسالمی به تحقی

گمشده ای که هنرمندان معاصر بدنبال کشف آن اند در معماری ایرانی 

به خصوص مکتب اصفهان جلوه های غیر قابل انکاری به دست داده 

است . عنصر وحدت د راین شیوه تا جایی ادامه یافته ،که بناهایی با 

رتی واحد عملکرد مختلف چون مسجد ، مدرسه بازار در آن به صو

انسجام یافته اند،در حالی که نیاز های عملکردی خود بصورتی کامل 

مشخص ادامه می دهند که این نکته خود شاهد دیگری بر انگار وحدت 

 در کثرت در معماری ایرانی است.

رویکردها ی کالبد محور شامل کسانی که معماری اسالمی را به 

تعبیر می « اسالمی  معماری کشورهای» و یا « معماری مسلمانان »

کنند. این رویکردها به جنبه های معنوی و حکمی معماری اسالمی بی 

توجه اند . حال آنکه اندیشه محوری در خلق معماری اسالمی، اصول 

معنوی و روحانیت پنهان در ارتباط میان معمار ،معماری و مخاطب بوده 

تعریف یک است؛ در حقیقت همان چیز را که امروزه نیز می تواند در 

معماری اسالمی روز آمد مورد توجه قرار گیرد .معماری اسالمی اساسا 

یک معماری رمز گون است و بارمز ها واشاراتش درک می شود ، 

هرچندنمی توان توقع اشت که افراد ظاهر بین نیز با این رمزواره ها 

ارتباط برقرار سارند. کسانی که معماری اسالمی را مرده و یا مربوط به 

گذشته تلقی می کنند،درحقیقت دلشان بر حقایق معنوی و روحانی 

بسته شده است.در یک نگاه جامع نگر معماری اسالمی رسانه ای است 

که بینش معنوی سازندگانش را در چشمان بازدیدکنندگان امروزینش 

باز آفرینی می نماید . هر آیینه که در زیرگنبد شیخ لطف اهلل قرارمی 

نوی معماران و نگار گران کم ادعایش را دردل گیریم ، طنین مع

احسا  می کنیم . صدای دوست از در دیوار مسجد طنین انداز است 

زیرا هنرمندان بنا به جای آنکه در طراحی بنا خود نمایی کنند ، حدیث 

یار گفته اند ومابعنوان مخاطبان بنا ، کالمی را که از دل مخاطبان بنا 

ا  می کنیم زیرا بی تردید سخنی که از برخواسته ، دردل خویش احس

دل بر آید بر دل نشیند . آنچه ما را به پیش کسوتان نیک سرشتمان 

پیوند می دهد ، همین نگاه معنوی است که از تار و پود نگاره ها می 

گذرد و اسرار معنوی نهان در دل طرا حان بنا را بر ما می گشایند . هر 

ا نقصان می یابد ، این ارتباط معنوی آیینه که کیفیت معنوی در نگاه م

به حداکثر کاهش می یابد و هرزمان که با مراقبت وسلوک نفس ، 

چشمان دلهایمان گشوده شود ، جلوه های جدیدتر ومستحکم تری در 

 ذهن ما پایدارمی گردد.

معنویت و باورهای معنوی معمار سرمایه ای به شمار می آید که امکان 

زوال فیض ایزدی هموار می سازد و لطف الهی  اتصال اورا با منبع بی

همانگونه که موجب تعالی انسان می گردند ، زمینه های الزم برای 

آسایش و کامیابی او رانیز فراهم می آورند. معنویت اسالمی واصول فنی 

ساختمانی در معماری ایرانی به حکمتی متعالی رسیده است ، حکمتی 

دی پاسخ می گوید و از سوی دیگر بر که از یک سو به ضروریات عالم ما

آورنده نیاز های معنوی جهان ماورایی است . هم پوشانی نیازهای مادی 

ومعنوی در شیوه اصفحانی بسیار خیر کننده وچشم انداز است . آنچه در 

معماری اسالمی جنبه نمادین بیشتری دارد از لحاظ عملکردها جنبه 

ی در سازه معماری بر عهده می فعالتری می یابد و آنچه کارایی بیشتر

گیرد ، از لحاظ نمادین مفاهیم بیشتری را به مخاطب منتقل می سازد. 

حکمت معماری اسالمی ناظر بر این معناست که اگر انسان بسوی ادراک 

مفاهیم جاودان الهی حرکت نماید یا کوشش کند آموزه های معنوی را 

رت ناخود آگاه تمامی در بناهای خویش مورد استفاده قرار دهد ، بصو

نیازهای فیزیکی ومادی اونیز برطرف می شود . بنابراین یک معمار به 

 .جای اینکه خود را در گیر خواستها و نیازهای کالبدی بنانماید 
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