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 ه چكید
که از آغاز  است -فريقاي شمالي، هند شمالي و اسپانیا آخاورمیانه،  - هايمنظور از هنر و معماري اسالمي، همان هنر و معماري سرزمین      

اند، که اغلب ن معماري اسالمي ارايه شدهبییهاي گوناگوني به منظور تتعريف.قرن هفتم میالدي تحت حاکمیت مسلمانان قرار گرفتند

ن اند. پیشنهاد اين مقاله، رويكرد حكمي به معماري اسالمي است. بر اساس چنیهاي مادي و ظاهري موضوع را مورد توجه قرار دادهجنبه

هاي معنوي و ملكات روح انگیز الهي زهاي از آموگیرد، رسانهي اثر هنري، به عنوان واسطه قرار مينگرشي آنچه میان مخاطب و پديد آورنده

ب الهي را در کالبد جهان مادي ممكن سازد. و با کسي فیضاست. معمار سالكي است که با رشد معنوي و کسب فضايل اخالقي، ابزار توسعه

نمايد. نگرش حكمي به اهلل رسیده، جريان حكمت الهي را در وجود خويش بازپروري ميشناخت حقیقي از جهان هستي، به مرتبه فناي في

ماري رد. آينده معتواند موجبات باز تعريف يك معماري اسالم پیشرو را فراهم آومعماري اسالمي، در اصل، نگرشي درون زاست؛ نگرشي که مي

 مود. نوبي مشاهده توان در شیوه اصفهاني، به خيابد، نگرشي که تبلور عیني آن را مياسالمي تنها در سايه چنین رويكردي قابلیت تعريف مي

 : هاي کلیديواژه

  معماري اسالمي، معماري ايراني، معماري اسالمي پیشرو، حكمت معماري اسالمي، معماري معاصر ايران.
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  مقدمه

هايي از نگرش او به جهان هستي است که مبین قوه فكري و ساختار شود، جلوهبناهايي که به دست انسان ساخته مي       

ر ه باشد در هتواند ديدگاهي طبیعي يا مافوق طبیعي داشتنگي ـ اجتماعي افراد آن جامعه است. اين برداشت که معماري ميفره

بیني ان و جهانايد جهحال خارج از تأثیر محیط اطراف و اقلیم جغرافیايي انسان نیست، لذا در بررسي معماري يك بنا، ابتدا ب

يران، اماري سنتي رد. معکر داد تا بتوان افكار و عقايد او را در حجمي از آرايش فضا مشاهده سازنده آن بنا را مورد کنكاش قرا

ول به اي واالتر به منظور وصاي براي رسیدن به مرتبهتجلي نمادين جهاني ابدي و ازلي است که اين جهان را محلي گذرا و واسطه

 اراست که دراگون در بناهاي مختلف متجلي گشته، جايگاه خاصي را دهاي گونداند؛ معماري ايران که به صورتآرامش دروني مي

ي اين ه براي اعتالها در شرايط جغرافیايي و اقلیمي نمود بارزي دارد و حاصل دسترنج هنرمنداني است کآن، عقايد و رسوم و آئین

 اند.دريغ نورزيدههنر با تكیه بر ايمان خويش، از جانِ خود مايه گذاشته و در اين راه از هیچ کوششي 

« رانري اسالمي ايمعما»ها تجربه پیشینیان و بزرگان هنر اين سرزمین، يادگارهايي است که امروزه از آن با عنوان حاصل قرن      

هاي نهفته در تجارب گذشتگانمان را هر نظمي فزاينده در سیماي شهرها و بناهاي معاصر، ارزشنمايیم. بحران هويت و بيياد مي

 مدن اسالم وتاي انعكاس آمال و آرزوهاي ملت مسلمان است که هنر معماري اسالمي چون آينه سازد.ز بیش از پیش نمايان ميرو

ظ اشتند با حفدهد، از اين رو معماران مسلمان سعي داساس اعتقادات روحي آنها در کنار زندگي مادي را مورد تأکید قرار مي

 .ه اي از ابعاد روحي را در قالب معماري اسالمي نمايش دهنداعتقادات ديني و اسالمي خود، جلو

رهاي انا در شهگسست تاريخي روزگار معاصر از سیر تكامل دستاوردهاي پیشكسوتان معماري، موجب تولید فضايي ناخو      

رقرار ي با معماري گذشته باي منطقتوانیم رابطهمعاصر گرديده است. اين ناخوانايي تا جايي پیش رفته که در روزگار معاصر نمي

ين حد با ه، که تا اگرديد نمايیم، گويي شاهكارهاي معماري ايراني در جاي ديگري ساخته شده و يا بوسیله افرادي غیر ايراني برپا

 يست که معمارماند. از سوي ديگر گويي زبان طراحي اين بناها براي ما غیر قابل درك امعماري معاصر ما متضاد و بیگانه مي

رهنگ فبهره مانده است. پس از گذشت روزگار استیالي هاي جاودان پدرانمان بيمعاصر ما تا اين درجه، از شكوه و سازمندي میراث

ن ايراني و ي هنري ترسیم شده است، روزگاري که هنرمندان و فرهیختگامدرن و رخوت هنرمندان ايراني، فضايي جديد در عرصه

کوشند تا به کمك آن روزگار شكوه و عظمت خويش را از نو سازي هويت اسالمي خويش ميباززندهاسالمي با تمام توان در جهت 

اي آيد.گذشتهها در اين زمینه به شمار ميترين گامهاي معنوي پنهان در هنر و معماري اسالمي از اساسيبرپا سازند. بازکاوي آموزه

 ط و فعال گردد. اي پر نشاآيندهتواند چراغ راه هايش ميکه آموزه

 

 پیشینه تحقیق
 

کید شود شیاي مادي تاامعماري اسالمي همواره در پي آن بوده است که فضايي بیافريند که در آن پیوسته بر سرشت گذراي        

نمي کرد  اوجود پید وال شیيغیر واقعي و هیچ باشند در آن صورت اص و تهي بودن اشیا ملحوظ نظر قرار گیرد. اما اگر قرار بود اشیا

ازتابها و جلوه ببه مثابه  ه اشیاو هنري در کار نبود تا درباره آن بحث و گفتگو به میان آيد. اما واقعیت امر در تمامیت خود فراگیرند

  .هاي مثبت مراتب واالتر هستي ، و نیز خود حقیقت مطلق است

ورد توجه قرار گرفته و در مجامع علمي و مديريتي هاي اخیر کمتر محكمت معماري اسالمي از جمله مباحثي است که در دوره

شود. گروهي با تصور اين که موضوع حكمت معماري اسالمي هیچگونه ارتباط عملي با فرآيند طراحي بنا در کمتر به آن توجه مي

حالي که نگرش حكمي به ها و امثال نقل شده  از پیشینیان تفسیر نمايند. در اند آن را حد داستانمعماري اسالمي ندارد، کوشیده

شود و بسیار پیش از ورود به چنین فضايي الزم است که روح و معماري، مساله ايست که در نخستین گام از فرآيند طراحي آغاز مي

ي هايجان معمار با مفاهیم حكمي و معنوي عجین شود. راه ورود به حكمت معماري اسالمي ايران از منزلگاه اعتقاد و التزام به آموزه
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اند. اين مختصر گذرد، همواره در فرآيند پويا تا روزگار معاصر جاودان ماندهها ميگیري آنگذرد که هر چند زمان زيادي از شكلمي

 تالشي است در تبیین نقش معنويت و سلوك معنوي آموزگاران فرهنگ اسالمي، در نگاه حكمي به معماري اسالمي ايران. 

 

 روش تحقیق
-ه صورت جمعبآوري اطالعات تحلیلي، گرد -وهش بنا بر نیاز،از روشهاي متعدد تحقیقاتي از قبیل میداني، توصیفيدر اين پژ       

ن ،تعیین و ارجاع آ رات مهماي، جستجوهاي اينترنتي.  بررسي و مرور منابع جامع و نكته برداري از نكته نظآوري اطالعات کتابخانه

متر از همه مه وعماران و رسیدن به يك نظام بین متغیرها،مصاحبه و گفتگو با اساتید و مروابط بین علل و معلول بین متغیرهاي 

 ست.امشاهده ،بررسي و جمع بندي نهايي بصورت حضوري در محل بناهاي ذکر شده از جمله روشهاي تحقیق من بوده 

 

 معماري و حكمت ناب ايراني 
هنر  .آيد وجود به سالميا هاي سرزمین در که معماري -2 دارد اسالمي مشخصات که معماري -1 : اسالمي معماري       

به  ز زندگي راخود ا معماري اسالمي چون آينه اي انعكاس آمال و آرزوهاي ملتي به شمار مي رود که علم، ذوق و برداشت فلسفي

ر زندگي باني روحي دو انعكاس ماز سوي ديگر حقايق ثابت در معماري اسالمي نشانگر تمدن انسان، پیشرفت او .نمايش مي گذارند

 راکز مختلفمرها و مادي او است. با توجه به اينكه مسلمانان هنر معماري اسالمي را درك و در خانه ها، مساجد، مدارس، قص

که وري طته شد، به ا شناخمتناسب با اعتقادات و دين خود از آن بهره گرفتند، بعدها به عنوان اساس بناي ساختمانهاي اسالمي آنه

  . در هر دوره اسالمي جايگاه خاص و ويژه اي داشت

نظیر  ريخ هنر بيطول تامعماري اسالمي از همان آغاز به نقطه اوجي رسید که تا زمان ما ادامه يافته است و اين ويژگي شايد در

ص واجهه روحاني مذهبي خابلكه از م مخلوق خداي دروغین عصر حاضر ، يعني دوره يا زمانه نیست ، باشد. سبك سنتي معماري ،

ك ت ، اين سبستي اسبا ذوق و قريحه پیروان آن مذهب نتیجه مي شود. از اين رو مادام که آن مذهب و قوم خاص برخوردار از ه

طعا ً قسجد دامغان ممساجد سنتي معاصر در قیاس با  نیز تداوم مي يابد. معماري اسالمي ايران نمونه بارزي از اين واقعیت است ؛

وضیح تن مارا از داهت آول يافته اند ، اما اين تغییر و دگرگوني درمتن ثبات و استمراري به وقوع پیوسته است که روشني و بتح

  .بیشتر بي نیاز مي سازد

سبكي که اگر  ند ؛تفا کنايرانیان سنتي چندان در بند زمانه خود نبودند که به آفرينش سبكي مقطعي و محلي بپردازند و به آن اک

داشت  بديت پیونده با ااين ويژگي ها راداشت چندي نمي پايید و بسیار زود منسوخ مي شد. آنان به خلق هنر بي زمان پرداختند ک

  (.1375)نصر،  ارزش و اعتباري جاودانه يافت و به موجب همین پیوستگي ،

آيد. معماري اسالمي به د مادي به شمار ميهاي ظهور يك حقیقت هنري در کالبمعماري اسالمي يكي از بزرگترين جلوه       

هاي هنر اسالمي توانسته است، بخش عظیمي از خصوصیات هنر اسالمي در بستر زمان و در طول مثابه يكي از بزرگترين شاخه

سالمي سازگار آيد که توانست خود را با مفاهیم اهاي گوناگون نهادينه سازد. از لحاظ تاريخي معماري اولین هنري به شمار ميدوره

ها به عنوان تنها هنر اسالمي به نموده، از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار گیرد. اقبال مسلمانان به اين هنر موجب گرديد تا سال

هاي هنر اسالمي، درج مفاهیمي ديني و مذهبي اسالمي بپردازد. اين امر تا آنجا ادامه يافت که در ذهن اغلب مردم با شنیدن واژه

ترين . معماري اسالمي به عنوان يكي از موفق(Welt, 1959)گیرد، معماري اسالمي است ین چیزي  که مورد توجه قرار مياول

هاي معتبر معماري که به معرفي بناهاي هاي معماري در تاريخ معماري جهان قابل بازشناسي است. در بسیاري از مجموعهشیوه

اند. به عنوان مثال در اين توان يافت که تحت عنوان معماري اسالمي دسته بندي شدهمي شماريپردازند، آثار بيشاخص جهان  مي
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اشاره کرد که بیش از نیمي از محتواي کتاب به معرفي آثار ارزشمند معماري 1توان به کتاب مشهور معماري مشرق زمینزمینه مي

هاي اي دانست که آموزهمعماري اسالمي ايران را آيینه تواناسالمي بخصوص معماري ايراني اختصاص يافته است. بنابراين مي

اصیل، معنوي و الهي حكمت اسالمي را در خود به وديعه نهاده است. کوشش در راه بازخواني آثار معماري ايراني زماني به موفقیت 

 خواهد انجامید که منش پديدآورندگان اينچنین آثاري به دقت مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. 

 ادگارماندهياکنون به تهنر معماري يكي از بارزترين مظاهر تمدن هر قوم وملت است . معماري ايران و آنچه که از گذشته       

ي ا در معمارهه نسل است ، شناسنامه معتبرمردم در اين سرزمین است ،آداب و رسوم ،مراسم مذهبي ، روحیه ،اخالقیات و انديش

وني و یم که فضاي درروري کوتاه بر سیر تاريخي و شكل گیري شهرها ازگذشته تا کنون درمي ياببا م.ايران انعكاس واضحي دارد

 رسوم بوده آداب واقتصادي و بیروني نماها در دوره هاي مختلف تاريخي متاثر از عوامل گوناگوني چون حاکمیت ،مسائل سیاسي

تالش  ن ها فكر ویجه قرکهن استواري خود را حفظ کرده اند نت است . بناهاي تاريخي و آثاربه ياد ماندني و پابرجا که ازدوران

 . نیاکان ما است

 ي کشورهايییرات سیاساز آغازگرويدن ايران به اسالم بسیاري از سنت هاي ايراني از جمله سنت معماري آن همگام با تغ       

ر ن طاق ها برپاکردي سنتي به شمار مي آيد ، بمربوط میان حكمرانان اسالمي رايج شد . آن چه از نظر فني اساس ساختمان ها

پس از آن  ان هايروي ديوارها است . معماري اين دوره داراي معنا و مفاهیم خاص خود بود، به طوري که در مقايسه با دور

استفاده  اري موردعممو در  هنوزاستقامت و زيبايي خود را حفظ کرده است . براي اولین بار ايراني ها بودند که آجر را درست کردند

یچ همتاسفانه  ت. اماقرارگرفت ، همانند معبد چغازنبیل که مربوط به سه هزار سال پیش است و ازکلیشه در آن استفاده شده اس

بوده و ود بي نظیرخر نوع دارگان يا نهادي از گذشته تاکنون تالشي نكرده تا کلیشه به نام ايران ثبت شود و يا گنبد سلطانیه که 

 ست .رونق وستوار اژي و هويت بوده است و با گذشت چندين سال هنوز ثابت و اوعالي ترين تكنیك ازلحاظ معنا ، تكنولداراي 

 زي بوده کهسد سا اعتالي معماري در ايران از دوران باستان گواه آن است که اين سرزمین از کانون هاي نخستین شهرسازي و

 ري که معرفد معماهكده هاي متعدد در جاي جاي اين کشور است. اين آثار ارزشمننمونه بناهاي مختلف و سد هاي باستاني و د

ر و تكامل ه رگسترشفرهنگ و تمدن ايران و ايراني است ، دستاورد تالش متمادي هنرمنداني است که با ايمان و خالقیت خود د

 .چه بیشتر معماري به خصوص دردوران اسالمي مشتاقانه کوشیده اند

هاي متمادي رونق اسالم گردد که در طول سالاي از آثار معماري اطالق مياسالمي در مقام توصیف به بازه گسترده معماري      

خورد، در يك نگاه کلي و هايي در میان آنها به چشم مياند. هر چند از لحاظ ظاهري تفاوتهاي اسالمي شكل گرفتهدر سرزمین

ها بازشناسي کرد که موجب شده، تمامي آنها در قالبي واحد با عنوان معماري ويا را در آنتوان پیوستاري ارزشمند و پجامع نگر مي

است و از لحاظ  2هاي همه جانبه معماران کشورهاي اسالمياسالمي در کنار يكديگر قرار گیرند. معماري اسالمي برآيند کوشش

آيد که علي رغم تمايزات اقلیمي و فرهنگي از به چشم مياي گسترده از کشورهاي اسالمي موقعیت قرار گیري اين بناها، بازه

ها در يك مجموعه در کنار يكديگر گونيهاي معنوي فراواني برخوردارند. آن چه آثار معماري اسالمي را با تمام گونههماهنگي

ساخته است. به عبارت ديگر تك اين آثار متبلور هاي معنوي معماري اسالمي را در تكاي است که آموزهکند، انگارهتعريف مي

ها را در کنار يكديگر به عنوان اعضاي يك خانواده گردد، بتوان آناصلي پنهان در اين بناها به وديعه نهاده شده که موجب مي

اي کارگشا (. اصل وحدت جوهره1375کند )نصر، ياد مي« اصل وحدت»، اصلي که سید حسین نصر  از آن با عنوان 3بازيابي کرد
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دهد، تمامي آثار سازد و از سوي ديگر امكان ميازشناسي آثار معماري اسالمي است زيرا از يكسو ادراك بنا را ممكن ميدر ب

 اي واحد مورد مطالعه قرار داد. معماري اسالمي ايران و ديگر کشورهاي اسالمي را به صورت مجموعه

عماري اسالمي بسیار تحت تاثیر خصوصیات بومي و تاريخي خود هاي ممعماري اسالمي ايران هر چند چون بسیاري ديگر از شیوه

آيد زيرا در طي سالیان متمادي، سیر صعودي و ترين مكاتب معماري اسالمي به شمار ميبوده است، يكي از مهمترين و موفق

اند و اي پیش از خود بودهههاي معماري ايراني هر يك تكمیل کننده شیوهي تكاملي  خويش را به نمايش گذارده است. شیوهجنبه

ها بدون کمترين خللي به تكامل و تعالي پرداخته است. موقعیت جغرافیايي ايران نیز در اين زمینه بسیار موثر  بوده است تا سال

رهاي ها و کشوزيرا، از يك سو ايرانیان از اولین اقوامي بودند که به دين مبین اسالم مشرف شدند و از سوي ديگر بسیاري از ملت

ديگر نیز از طريق ايران به اين موفقیت دست يافتند. گسترش جغرافیايي و غناي فرهنگي مردم ايران نیز در اين امر بسیار موثر 

هاي موجود، معماري اسالمي ايران به عنوان يكي از مهمترين مكاتب معماري اسالمي مورد بنديبوده است. از اين رو در دسته

محتوايي خصوصیات منحصر به فردي از آن قابل تعريف است )پیرنیا،  –عالوه بر اينكه از لحاظ شكلي  ،4پذيرش قرار گرفته است

(. اگر معماري اسالمي را نگین انگشتري هنرهاي اسالمي و معماري اسالمي ايران را مايه سرافرازي معماري 13-9، صص 1369

هاي مختلف آن است. مكتب ماري اسالمي و مايه مباهات نحلههاي معشك مكتب اصفهان سرآمد شیوهاسالمي جهان بدانیم، بي

ها کوشش و تالش دار سالنمايد، میراثياد مي« آواز قوي معماري اسالمي»از آن با عنوان  5اصفهان در معماري که استاد پیرنیا

پر افتخار صفويه به بار نشست. هاي خراساني، رازي و آذري است که در دوران طاليي فرهنگ ايراني و دوران ايرانیان در شیوه

گیري و تكامل مكتب اصفهان روزگار تالقي حكمت، معنويت و خرد ايراني با مفاهیم پايدار اسالمي است، به عبارت ديگر  شكل

هاي اسالمي و به خصوص شیعي در بستر سالها تجربه ايرانیان، به مكتب اصفهان حاصل فرآيندي است که در نتیجه آن انديشه

 (. 443 – 473، صص 1372ترين شكل ممكن  در عرصه ظهور متجلي گرديد )نصر، عالي

توان به عنوان عصاره معماري اسالمي و حاصل تجربیات معماران مسلمان در طي تقريبا ده قرن اقتدار اسالم شیوه اصفهاني را مي

در اين جستار الزم  (Encyclopedia iranica, 1982)هاي معنوي موجود در فرهنگ ايراني معرفي کرد در کنار توجه به آموزه

مفاهیم  6است به اين مفهوم اشاره نمايیم که اصفهان در عهد صفوي میعادگاه تمامي صاحبان خرد و انديشه و در يك کالم آروين

انگیز و پايا ، روندي که در دوره کوتاهي به ثمر نشست و در تكاملي پويا به خلق بناهاي زيبا، شگفت7پايدار اسالمي بوده است

نام  توان از آن باآيد. بنابراين ميانجامید. شیوه اصفهاني مثالي کارآمد از برهم کنش حكمیت ايراني و مفاهیم اسالمي به شمار مي
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 هاي فرهنگي  ايراني و اسالمي ياد کرد میراث آرمان

 

 پیشینه کاربرد واژه معماري اسالمي 
هاي متمادي بدون کمترين خودنمايي به خلق ن که نامي بر پیشه خود نهند تا سالمعماران کشورهاي اسالمي بدون آ      

شد که بیش از جستجو براي دسته بندي آن پرداختند. معماري اسالمي به دست کساني ساخته ميشاهكارهاي معماري اسالمي مي

و کمتر به بازگويي بناهايي با شكوه، استوار و ماندگار هاي ديگر، در صدد برپايي بناهايي باشكوه، استوار و ماندگار بودند مانند سبك

معماري »پرداختند که معماري ايشان از آنجا نشات گرفته است. به عبارت ديگر واژه هايي ميبودند و کمتر به بازگويي بنیان

ناسان و مستشرقین اروپايي هايي که باستان شگردد يعني در دورههاي نو ظهور است و به چند قرن اخیر مربوط ميواژه« اسالمي

بندي شماري از آثار پر شكوه معماري کشورهاي اسالمي اين واژه را خلق و به جهان معماري عرضه داشتند. اين نكته براي دسته

کم بودن مدارك تاريخي درباره  8شماري از متفكرين معاصر را به اشتباه کشانده است، تا جايي که افراد معتبري چون هیلن براند

(. و يا با ساده 53، ص 1377اند )هیلن براند، توجهي آنها به معماري دانستهعماري اسالمي در مكتوبات اين کشورها را نشانه بيم

اند معماران مسلمان با ناآگاهي از گذشته با شكوه خود، تنها از طريق منابع نوشتاري دانشمندان غربي با انگاري نتیجه گرفته

، ص ت(. اين رويه تا آنجا پیش رفته است که برخي تصور 135اند )همايون، تمام کلمه آشنا شده معماري اسالمي به معناي

اند، سكوت درباره معماري اسالمي به سبب تعلقات  ملي و عدم اعتقاد به اسالم و يا اسالمي بودن معماري پرشكوه اين کرده

 ، ص پ(. 1350کشورهاست )سیحون، 

خدا  ست. هنگامي کهامواردي به ساختن و معماري و يا عمارت که ريشه معماري دارد، اشاره شده در قرآن کريم نیز در        

ز به نین عمر نیست و همچيعني زمین را آباد کنید و زمین بنايي واال مي باشد. تعمیر هم از همین ماده ا” عمرواالرض“فرمايد مي

اداني دم مايه آبيارت مرهم عمره مي گويند باز به همین خاطر است که زمعناي تعمیر بدان بواسطه روح است واگر زيارت خانه خدا 

تر از ساختن یقعم” اريمعم“بیت اهلل الحرام است. در تفسیرالمیزان مجموعه اين معاني ) لغوي وقراني( نشان مي دهد که مفهوم 

سازي و احیاء و تداوم وحیات یمي مانند زندهباشد که مفاهبه تنهايي و ابعادش وسیعتر از به وجود آوردن کالبد يك ساختمان مي

 .ي گرددمتصور  وآباداني را درخود نهفته دارد يا به عبارت ديگر معماري همواره به معناي ايجاد فضايي با روح و حیات

ه آن مطرح ها و ترديدهايي که درباررغم شبهنكته بنیادين در بازخواني معماري اسالمي اين است که، اين معماري علي        

 هاي کم نظیر وگردد، با تمام خصوصیات و مشخصات ناگفته خويش به عنوان يك پديده و غیر قابل انكار وجود دارد و مثالمي

تذکر است که در  در اين قسمت الزم به. (Atasoy, 1990: 7)روشني از آن، بسیاري از کشورهاي اسالمي را در برگرفته است 

زندگان از منظر سا ها معماري اسالمي راويكرد عمده در میان انديشمندان معاصر وجود دارد. يكي از آنتبیین معماري اسالمي دو ر

دهد. اين دو رويكرد اي است که معماري اسالمي را از منظر جغرافیايي مورد بازخواني قرار ميکند و ديگر نحلهبنا بررسي مي

هاي معنوي به مشخصات فیزيكي اين بناها توجه شده مي و آموزهفاهیم حكها به جاي مهايي است که در آنپرطرفدارترين رويه

اند، معماري ردهکهاي شرق شناسان و خاور پژوهان اولیه دارند، تالش است. اين دو تعريف از معماري اسالمي که ريشه در انديشه

خ و ها قديمي، منسوالبته مانند بسیاري از آنهاي معماري مشهور در جهان معرفي نمايند که اي مانند ديگر سبكاسالمي را شیوه

 ي مورد بررسي قرار گیرد. ي تاريخ معمارتاريخي است و مطالعه بر روي آن بايست در حوزه

کنند. در نتیجه معماري اسالمي را بايست از روي مذهب تاويل مي« معماري مسلمانان»گروه اول معماري اسالمي را به         

گردد که معمار به آن تعلق داشته و در شناسايي قرار داد. بر اساس اين رويكرد معماري اسالمي به ديني باز ميسازنده بنا، مورد 

                                                 
 

:میدان نقش جهان اصفهان،آرويني شگرف از مثال هاي ارزشمند شیوه ي معماري اصفهاني به شمار مي 1تصوير شماره 

وعه علیرغم اينكه خوددر طول چندين سال و به دست معماران متنوعي ساخته شده است، طاليه دار وحدت و آيد.اين مجم

 هماهنگي در معماري اسالمي ايران است.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
 

 
فرم و کالبد معماري اسالمي را نتیجه قوانین  9مقام عمل معماري اسالمي را عنصري مستقل از اسالم است تا آنجا که ارنست کونل

به عبارت ديگر در اين رويكرد، آن  داندها ميکارکردهاي فیزيكي بناهاي مربوط به آنفیزيكي، خصوصیات اقلیمي، آداب و رسوم و 

هاي بصري و خصوصیات مشترك موجود در بناها، با عنوان سلیقه شود، اساسا ارتباطي با اسالم ندارد و فرمچه اسالمي خوانده مي

ورد اين نظريه آن است که اگر معمار مسلماني بیابیم که به اسالم اعتقاد عمیقي ندارد، گیرد. ره آمشترك افراد مورد بررسي قرار مي

يابد. توان مانند يك مسلمان راستین، اسالمي خواند، گويي نام اسالم  از سازنده به بناي ساخته شده، انتقال ميحاصل کار او را مي

کوشد تر است و مينمايد. اين رويه اندکي محافظه کارانهتاويل مي« معماري کشورهاي اسالمي»گروه دوم معماري اسالمي را به 

ي بومي آن کشورها نسبت دهد. از اين رو بازه 10تمامي دستاوردهاي معماري اسالمي به خصوصیات سرزمیني و کهن الگوهاي

لمان بر پا شده است )ويلبر، داند که در دوره استیالي حكمرانان مستعريفي هنر و معماري اسالمي را شامل ابنیه و آثاري مي

، ص نه(. به عبارت ديگر اين رويكرد به دنبال تاويل بناهاي اسالمي به کمك مشخصات سرزمیني است و مفاهیم معنوي و 1365

داند که به زعم ايشان از هیچ تقدسي حكمي اسالمي را تنها کوششي نافرجام در راه مقدس نشان دادن بناهايي ساده واولیه مي

 ار نیست.برخورد

 

هاي  مي به جنبهاند و آن تقلیل معماري اسالهر چند اين دوره گروه در برخي موارد هم نظر نیستند، در يك موضوع مشترك       

لهي و ایم جاودان ز مفاهامادي و کالبدي است. در برابر اين دو گروه، رويكرد ديگري نیز وجود دارد که در تعريف معماري اسالمي 

نمايد، اي که با مفاهیم معنوي برقرار ميجويد. در اين رويكرد معماري اسالمي با توجه به رابطهبخش اسالمي سود ميتعالیم روح 

برده، در جهت  تحكیم ها پيکوشد تا بوسیله بازخواني میراث گذشتگان  به جوهره معنوي آنيابد.  اين روش ميجامعه تعريف مي

 شود، به صورت ناگفته در کالبد آثارياد مي« اسالمي پیشرو معماري»ه که از آن با عنوان رود. اين انديشها پیشو تعالي آن

ات معنوي، کوشد تا با افزايش قابلیت جذب ملكشكوهمند اسالمي به وديعه گذاشته شده است و معمار در سراسر عمر خويش مي

كمي به حها در رويكرد گردد، اما تمامي آنمتعددي تقسیم مي هاياسرار بیشتري را فراگیرد. اين گروه نیز در جاي خود به زيرگروه

هاي مادي و فیزيكي قابل لمس معرفي کنند معماري اسالمي را فراتر از کالبد و کمیتاند و تالش ميمعماري اسالمي مشترك

 نمايند.

  

 پويايي و حكمت معماري اسالمي 
بر پايي يك معماري ارزشمند و پوياست. از اين رو بازشناسي دستاوردهاي هاي معنوي و باورهاي فرهنگي، زيربناي آموزه       

پذير نخواهد بود. کساني که ناآگاهانه هاي اجتماعي امكاناي و زير ساختشكوهمند معماري اسالمي بدون آگاهي از مباني انديشه

نمايند. به منظور درك تعالي آن را مسدود مي خوانند، ناخودآگاه راه پیشرفت ومعماري اسالمي را مستقل از معنويت و حكمت مي

ادب و فرهنگ مردماني که خشت معماري  کهن و پر رمز و راز ايران زمین، بي»هر چه بهتر اين روند تكاملي بايد در نظر داشت که 

معماري بايد توجه داشت (. از اين رو در بازشناسي هر اثر 524، ص 1371)فالمكي، « شوداند، فهم  نميو رنگ آن را پايدار داشته

هاي کالبدي بناي نهايي است و از سوي ديگر هر فضاي که از يك سو مفاهیم معنوي حاکم بر جريان طراحي  سازنده ويژگي

گیري بنا، خصال طراحي است. بنابراين مباني فرهنگي بستر شكل 11هايفرضساخته، به صورت جامع معرف نوع شناخت و پیش

 . 12يابي مفاهیم معنوي در کالبد مادي بناهاي معماري استساخته، عناصر اصلي شكلمعنوي سازنده و فضاي 
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گردند. هنجارهاي اي است، که در آن نیازهاي مادي و معنوي انساني در تعادلي پويا متبلور ميحكمت معماري اسالمي مرتبه

اثر هنري در اين نقطه به نیازهاي مادي و معنوي به رسند و يك اي به باالترين درجه سازگاري ميانساني و تعالیم الهي در نقطه

که »با اين تعاريف  نويسد:. سید حسین نصر در تبیین مفهوم حكمت در فرهنگ اسالمي مي13گويدصورت يكسان پاسخ مي

اي نهاندوزي به گو حكمت نوعي دانش ناب عقالني است که داننده خود را در روند دانش« مالصدرا در کتاب رسايل داده است

(. اين مرتبه 1376)نصر، « يابدگردد که سلسله مراتب کیهاني در آن انعكاس ميهاي ميسازد که روحش بدل به آيیندگرگون مي

شود و هر خواند، مقامي است که در آن انسان شايسته خلق معماري و يا هر اثر هنري ديگر ميکه مالصدرا آن مقام حكمت مي

هاي مادي و نیازهاي معنوي است. معماري اسالمي حاصل معنويتي هايي روشن و مناسب به خواستاسخآفريند سرشار از پآنچه مي

اي که از آن است که به مدد انديشه پاك معماران کشورهاي اسالمي اندك اندك به شكوفايي و سازمندي دست يافت، مرتبه

مي منجر به نهادينه شدن سنتي شد که آثار معماري اين توان به تبلور حكمت  معماري اسالمي ياد کرد. حكمت معماري اسالمي

 (. 1370دوران را، به يادگارهايي جاودانه و استوار تبديل ساخت )نصر، 

هاي معنوي، زهشود، ادامه سنتي است که توانسته، با تكیه بر آموآنچه امروز از آن با عنوان معماري اسالمي ايران ياد مي        

 با زبان رمز و اشاره در کالبد مادي عالم ظاهر متجلي سازد.  حكمت ناب اسالمي را

ايد. برقرار نم اي استوار با منبع زيبايياگر يك معماري بخواهد به معناي تمام کلمه، زيبا و سازمند باشد، الزم است رابطه        

واهد يي زيباتر خعماري اسالمي بناماين رو در خواند، از پروردگار سبحان در قرآن مجید زيبايي حقیقي را تنها از جانب خويش مي

هاي وصیهها مي کوشد با کاربست تتري با منبع زيبايي برقرار ساخته باشد. معمار مسلمان با تكیه بر اين آموزهبود که نسبت دقیق

ست يابد. اري دعمپیشكسوتان و عمل به آداب سلوك هنري معنوي حاکم بر دستگاه آفرينش، به حكمتي متعالي در بازآفريني م

ايي به دست جويد.، بنابراين اگر بنکران لطف الهي وابسته است و تنها از آن ياري ميمعمار ايراني در اين رويكرد تنها به منبع بي

توان نشاني از ناهماهنگي و عدم تعادل در آن مشاهده نمود، زيرا هاي مختلف نیز خلق شود، نميگون و در دورهمعماران گونه

نین (.اينچ2اره اند و آن منبع گنجینه  الطاف ايزدي است )تصوير شمي معماران و سازندگان بنا به منبعي واحد متصل بودهتمام

 گر شود، در مقام باطن، باثبات، پايدار و زوال ناپذير است. گون جلوههاي گونهمنبعي هر چند در مقام ظاهر ممكن است به صورت
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 هاي جديد افق بازترسیم
ست. ري اسالمي امعرفتي معما آثار و بناهاي بر جاي مانده از سلوك پیشینیان، کارآمدترين ابزار در بازخواني مباني معنوي و       

تواند ي، مار گیرداره قرمعماري ايراني حاصل نگاه معنوي نیاکان نیك انديش ماست، از اين رو هر آينه اين آثار مورد بررسي دوب

قالب مادي  هاي معنوي ايراني و اسالمي برآمده و درراهگشاي کشف مفاهیم مستور در کالبد آن، شود. مفاهیمي که از آموزه

 اهلل است. هاي معماري اسالمي فناي فيموزهاند. يكي از مهمترين آگسترده شده

گیري رج ساخته، فرامین الهي را جايگزين اراده خويش در تصمیممعمار ايراني با گذشتن از تمايالت نفساني، خود را از محوريت خا

هاي معنوي را در هنر خويش نموده است. با گذشتن از نام و نشان خويش، به جاي فرصت دادن به ساليق شخصي، آموزه

در کنار مردم و همراه  مقداري هر آن چه غیر اوست،گسترانیده است. معمار ايراني با ايمان راسخ به بزرگي خداوند سبحان، و بي

پردازد. از اين رو حاصل عمل بیش از آنكه به خواست معمار وابسته باشد، به باورهاي مردم و معنويت حاکم بر آنها به معماري مي

:عمارت عالي قاپو از مثال هاي روشن همگامي معنويت و کارکرد در الگوي حكمي معماري اسالمي است.اين بنا در طول سالیان 2تصوير شماره 

تمادي و در دوران زمامداري پادشاهان گوناگون و به دست معماران مختلف ساخته شده و تكامل يافته است،اما برخالف تمامي اين شرايط،از م

 توان آن را محصصول چند معمار دانست وحدت و انسجامي برخوردار است که نمي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
 

 
 گردد. بايد دانست که در مقام(. در معماري اسالمي هر چیز به اصلي باز مي1353زندگي اجتماعي آن وابسته خواهد بود )پیرنیا، 

نامیم. اين حكمت مي« حكمت»عمل اين اصول نه تنها متباين نیستند بلكه هم آوازند، اين مهم را در فرهنگ معماري اسالمي 

هاي معنوي با نیازهاي کالبدي و ابزار و مصالح معماري  است. هندسه پنهان در آثار معماري اسالمي بر نكته مرکزي سازگاري آموزه

اي از جهان معنوي، در سر جاي خويش نهاده، هر يك را به قدر لیاقت باطني چیز را، به سان استعارهي نظامي است که همه ساخته

 بخشد. منزلت مي

گون و متكثر جهان هستي را به وحدتي متعالي رهنمون گردد. تواند اجزاي گونهاي است که ميپیوستگي میان هنرها زمینه        

توانیم به ل ميان مثان، اين وحدت و هماهنگي در وضعیتي آرماني تبلور داشته است. به عنودر دوره طاليي معماري اسالمي ايرا

ط اسلیمي يابیم همان است که در خطوبناي مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان اشاره نمايیم. در اين مسجد آن چه از نگارگري مي

ها مهمتر آن گردد. از همه اينها احساس ميدر درون ديوارهشود، آن است که مي بینیم و آن چه در ظاهر بنا ديدهحاکم بر بنا مي

اکبر اصفهاني، باشیم. گويي استاد عليگردد، همان است که در بیرون بنا شاهد آن مياست که آن چه در درون بنا مشاهده مي

ها به وحدت گوني آنونالدين بهزاد، در حقیقت يك نفرند که به مدد حكمت معماري اسالمي، گاستاد محمد شیرازي و کمال

 نهايي بنا انجامیده است. 

گويند و ها نیز فراتر رفته، گويي در اصفهان صفوي همه يك و تنها يك چیز ميتك ساختمانوحدت میان هنرها از قالب تك        

باطني خويش، آن شهادت بر بزرگي باريتعالي است. تمامي هنرها بر مبناي احترام  به اصول معنوي مشترك، در حقیقت 

هاي هنري چون گويد: پیوند میان معنويت اسالمي و هنر در عصر صفويه، در زمینهاند. چنان که سید حسین نصر ميهمگون

(. اين آموزه اين روزها بیشتر مورد اهتمام اساتید دلسوز معماري 1375معماري، موسیقي، مینیاتور و کامال مشهود است )نصر، 

هاي موجود در آموزش معماري شاگردان خويش را به تا جايي که برخي از اساتید به منظور جبران نارساييايراني قرار گرفته است 

کنند. پیوستگي میان شعر، نقاشي، موسیقي، معماري و ... به حدي است که با تكیه بر هاي هنري ترغیب ميمكالمه با ساير رشته

(. آن چه 15، ص 1373حاکم بر جهان هستي توفیق بیشتري يافت )پیرنیا، توان، در فراگیري رازها و رمزهاي ها ميتمامي آن

ها سازد اين است که تمامي آنها به يكديگر  نزديك ميهاي هنري را در فرهنگ اسالمي بیش از  ساير فرهنگتمامي اين زمینه

ند. مهمترين دستاوردها معماري ايراني در او باورهاي فرهنگي را به مثابه مبناي رشد و تعالي خويش پذيرفته 14هاي معنويآموزه

شیوه اصفهاني اين است که اگر معماران و هنرمندان از خويشتن خويش دست برداشته، مطیع درگاه باريتعالي شوند، عصاره وحدت 

واهد شد، تا هايشان به شكلي باور نكردني پويا، هماهنگ و سازوار خهايشان نفوذ خواهد کرد و حاصل عملايزدي در کالبد ساخته

 ها اجزاي يك پیكر واحدند. جايي که گويي تمامي آن

اقعي وبه معناي  ر داللت دارندبناهايي که بدون اشاره به نام و نشان معمار، عاليق فردي و تعلقات گروهي او به وجودي باالت        

ان آن هان و مخاطبوز میان آثار معماري مكتب اصفرتباطي سازنده برقرار نمايند. ارتباطي که امراتوانند با مخاطب خويش کلمه مي

ت. اين اصل نمايیم، حاصل معنويت پنهاني است که معمار به طور ناخودآگاه در معماري خويش به وديعه گذارده اسمشاهده مي

يد، بان توجه نماهاي مخاطهاي معماري اسالمي است. بر مبناي اين اصل معمار به جاي آنكه به خواستهيكي از کارآمدترين آموزه

هر  سپارد و اثر معماري چون منطبق بر فطرت پاك يك انسان الهي است، در دلبه آواي ضمیر باطني خويش گوش جان مي

 کند.صاحب دلي نفوذ کرده، او را به مقام تسلیم راهنمايي مي
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ت. شباهت ظاهري اين بنا با ديگر بناهاي ارزشمند شیوه :کاخ چهل ستون از مثال هاي ارزشمند شیوه اصفهاني اس3تصوير شماره 

 اصفهاني بیانگر وحدتي است که در میان معماران توانمند ايراني وجود داشته است.
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 گیري نتیجه
ترين هنرهاي اين سرزمین، يادگاري است که از نیاکان پاك سرشت خويش به ارمغان معماري اسالمي به عنوان يكي از غني        

هايي است که در روزگار معاصر بیش از هر زمان نیازمند آنیم. هر چند ايم و هر چند توجه اندکي به آن داريم، سرشار از آموزهگرفته

توان گفت که آن چیزي که معماري اسالمي ، به صراحت ميدر دوره معاصر ترديدهايي نسبت به اين میراث گرانقدر مطرح گرديده

ايران را سازمند و پر افتخار ساخته، حكمت آيیني حاکم بر روح اين معماري بوده است. معماري ايراني با آگاهي کامل از 

ز جاودانگي بوده به عنوان بزرگترين رم« وحدت»خصوصیات ماورايي جهان آفرينش، در خلقت معماري همواره به دنبال کیمیايي 

، کیمیايي «ها از اوستهستي همه هست»است. گوهر وحدت در معماري اسالمي ايران حاصل پويايي و بالندگي اکسیري است که 

به دنبال تبیین  17«سرآغاز کار هنري»در رساله معروف خويش با عنوان  16. آن چه هايدگر15«ي چیزها به اوستپايندگي همه»که 

دست نیافتني و رويايي است، در شاهكارهاي  معماري اسالمي به تحقق  18اگرد توانمند او فون هرمانآن است و به تعبیر ش

اند در معماري ايراني، به خصوص مكتب اصفهان اي که هنرمندان معاصر به دنبال کشف آنپیوسته. به عبارت ديگر، گمشده

شیوه تا جايي ادامه يافته، که بناهايي با عملكردهاي مختلف  . عنصر وحدت در اين19هاي غیر قابل انكاري به دست داده استجلوه

اند، در حالي که به نیازهاي عملكردي خود به صورتي کامال مشخص چون مسجد مدرسه و بازار در آن به صورتي واحد انسجام يافته

 ست. ي وحدت در کثرت در معماري ايراني ادهند که اين نكته خود شاهد ديگري بر انگارهادامه مي

بیر تع« سالميامعماري کشورهاي »و يا « معماري مسلمانان»رويكردهاي کالبد محور شامل کساني که معماري اسالمي را به 

هاي معنوي و حكمي معماري اسالمي، اصول معنوي و روحانیت پنهان در ارتباط میان معمار، کنند. اين رويكردها به جنبهمي

مورد توجه  تواند در تعريف يك معماري اسالمي روز آمدت همان چیزي که امروزه نیز ميمعماري و مخاطب بوده است؛ در حقیق

ت توان توقع داششود،هر چند نميقرار گیرد. معماري اسالمي اساسا يك معماري رمز گون است و با رمزها و استعاراتش درك مي

تلقي  وط به گذشتهه معماري اسالمي را مرده و يا مربني کها ارتباط برقرار سازند. کساکه افراد ظاهر بین نیز با اين رمزواره

 قايق معنوي و روحاني بسته شده است. حکنند، در حقیقت چشم دلشان بر مي

اي است که بینش معنوي سازندگانش را در چشمان بازديدکنندگان امروزينش نگر، معماري اسالمي رسانهدر يك نگاه جامع       

ا در دل رکم ادعايش  گیريم، طنین معنوي معماران و نگارگرانآيینه که در زير گنبد شیخ لطف اهلل قرار مي نمايد. هربازآفريني مي

ا خودنمايي کنیم. صداي دوست از در ديوار مسجد طنین انداز است زيرا  هنرمندان بنا به جاي آن که در طراحي بناحساس مي

کنیم زيرا حساس ميطراحان بنا برخاسته، در دل خويش ا بنا، کالمي را که از دلاند و ما به عنوان مخاطبان کنند، حديث يار گفته

ت دهد، همین نگاه معنوي استرديد سخني که از دل برآيد بر دل نشیند. آن چه ما را به پیشكسوتان نیك سرشتمان پیوند ميبي

ر نگاه ما گشايد. هر آينه که کیفیت معنوي دا بر ما ميگذرد و اسرار معنوي نهان در دل طراحان بنا رها ميکه از تار و پود نگاره

هايمان گشوده يابد و هر زمان که با مراقبت و سلوك نفس، چشمان دليابد، اين ارتباط معنوي به حداقل کاهش مينقصان مي

 گردد. تري در ذهن ما پديدار ميهاي جديدتر و مستحكمشود، جلوه

سازد زوال فیض ايزدي هموار ميآيد که امكان اتصال او را با منبع بياي به شمار ميمار سرمايهمعنويت و باورهاي معنوي مع       

آورند. معنويت هاي الزم براي آسايش و کامیابي  او را نیز فراهم ميگردند، زمینهو الطاف الهي همانگونه که موجب تعالي انسان مي

به حكمتي متعالي رسیده است، حكمتي که از يك سو به ضروريات عالم مادي اسالمي و اصول فني ساختماني در معماري ايراني 
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و معنوي در شیوه اصفهاني  گويد و از سوي ديگر برآورنده نیازهاي معنوي جهان ماورايي است. هم پوشاني نیازهاي ماديپاسخ مي

يابد ارد از لحاظ عملكردي جنبه فعالتري ميبسیار خیره کننده و چشم نواز است. آنچه در معماري اسالمي جنبه نمادين بیشتري د

سازد. حكمت گیرد، از لحاظ نمادين مفاهیم بیشتري را به مخاطب منتقل ميو آنچه کارايي بیشتري در سازه معماري بر عهده مي

هاي د آموزهمعماري  اسالمي ناظر بر  اين معناست که اگر انسان به سوي ادراك مفاهیم جاودان الهي حرکت نمايد يا کوشش کن

. 20شودمعنوي را در بناهاي خويش مورد استفاده قرار دهد، به صورت ناخودآگاه تمامي نیازهاي فیزيكي و مادي او نیز برطرف مي

هاي هاي معنوي بنا پاسخها و نیازهاي کالبدي بنا نمايد، کافیست به پرسشبنابراين يك معمار به جاي آنكه خود را در گیر خواست

 ها، در مرحله نخست، برطرف کننده نیازهاي فیزيكي و عملكردي بنا خواهد بود. که همین پاسخ مناسبي دهد

کوشد ابزار  توسعه فیض الهي را در اي است که با رشد معنوي و کسب فضايل اخالقي ميدر فرهنگ اسالمي هنرمند وسیله        

رسیده،  مرتبه فناي في اهلل شناخت حقیقي از جهان هستي بهکوشد با کسب کالبد جهان مادي ممكن سازد. معمار مسلمان مي

و اآيد و ساخته مي جريان حكمت الهي را در وجود خويش بازپروري نمايد و اين زماني است که حكمت معماري اسالمي به مدد او

است، از اين رو مفاهیم قدسي در  اوراييهاي مادي عین نیازهاي مبخشد. در اين روند تكاملي خواستاي متعالي ارتقا ميرا به درجه

 شود. هاي معنوي همگدازي ميترين رهیافتسازمندترين بناها متبلور شده، زيباترين تناسبات با عمیق

د، بلكه سرزمین باش تواند راهگشاي معماران جوان اينمعماري اسالمي ايران به مثابه کارآمدترين ابزار خلق فضا، نه تنها  مي        

هاي نظري يك معماري اسالمي تواند در تعريف ژرف ساختكیه بر اصول و باورهاي معنوي مردمان اين سرزمین ميبه سبب ت

 هاي جديدي برايبرداري قرار گیرد. بديهي است که ترسیم افقپیشرو و مناسب براي نیازهاي روز آمد، مورد استفاده و بهره

ود. اصل بپذير خواهد به مثابه پیشروترين اصل معماري اسالمي، امكان« متحك»معماري اسالمي ايران، تنها با تكیه براصل،  

تواند به عنوان محك و سنجش درستي مسیر و راهبردهاي انتخاب تعريف معماري اسالم است و هر آيینه مي حكمت جوهره اصلي

 وسالمي است اعماري مدر سراسر تاريخ  شده، براي معماري معاصر، به کار گرفته شود. نگاه معنوي زبان مشترك معماري اسالمي،

 ازي نمود. توان با تكیه بر آن دوباره سآينده معماري اسالمي را نیز مي

هاي مادي و نیازهاي معنوي پلي از هنر شكل گیرد و اي که در آن چون دوران طاليي مكتب اصفهان، در میان خواستآينده        

 گشايد. تخار را بر مردمان ايران زمین دوباره ميدر بستر حكمتي متعالي، راه سعادت و اف
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