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 (گیری الگوی معماری اسالمیشکل در نقش هویت)

 

  2وحید وزیری، *1زادهمریم سالم

 
 ( maryam.salamzadeh92@gmail.com :مریم سالمزاده *) 

 

 

 

 چکیده 
های گذشته به یادگار گرفته شده و قدری است که از نسلایرانی در فرهنگ تشیع میراث گران-معماری اسالمی

شهرهای تاریخی ایران به خوبی قابل مشاهده و  معماریریزی، طراحی و در نظام برنامههای ارزشمند آن نمونه

اسالمی با مبنای نظری اصول فقهی اسالم، و آیات کتاب آسمانی و  -باشند. رابطه معماری ایرانیبازشناسی می

الگو و  هویت، بود.کالم وحی، گنجینه ای ارزشند در هدایت و توسعه معماری و شهرسازی معاصر ایران خواهد 

های شناسان مورد بحثجایگاه آن در هنر و معماری اسالمی همواره از سوی متفکرین فلسفه اسالمی و اسالم

بندی مکان و معماری گردد، در صورتمختلف قرار گرفته است. نوع برداشتی که از هویت مکانی معرفی می

گشاید. از این رو در این مقاله با و ارزشگذاری باز می مطلوب اسالمی مؤثر بوده و راه را برای شناخت، تحلیل

 ایرانی -معماری اسالمیهویت و معنای  هایی چونو شاخصه توصیفی به بررسی مفهوم-روش تحلیلاتکا بر 

 .نزدیک شویم از هویتپرداخته شده تا به شاکله کلی ذهنی 

 

 .اسالمی حکمت اسالمی، –هویت، الگو، معماری ایرانی های کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
های شناختِ ارزش بسیاری از های آن شناخت، زیرا یکی از بهترین راهتوان بر اساس ویژگیمعماری اسالمی را می

اسالمی در واصل گردانیدن انسان به -هاست: آگاهی به نقش آثار معماری ایرانیموضوعات، شناخت نتایج معنوی حاصل از آن

امعه اسالمی و وصول به هدف آرمانی انسان، و شناخت جایگاه او در عالم هستی، از این مفهوم به های معنوی حیات در جآرمان

کنیم. به این ترتیب، هر آنچه که به احراز هویت معنوی و مستقل انسانی اسالمی در معماری و شهرسازی یاد می-هویت ایرانی

-ها بوده، که معماری اسالمی یکی از اصلییرباز مورد توجه انسانهایش یاری رساند، از دانجامیده و وی را در رسیدن به آرمان

های معماری و شهرسازی و مدیریت شهری از اهمیت شایان توجهی هاست. این موضوعات، در مباحث مربوط به حوزهترین آن

 برخوردارند.

                                                           

 ، اردبیل، ایران .وی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اردبیل، واحد علوم تحقیقاتدانشج -1

 استادیار معماری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.-2
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بینی اسالم، و رهنگ ایرانی را جهانایرانی باید اذعان داشت که اگر بنیاد ف-با عنایت به مفاهیم و مبانی معماری اسالمی

ای ندارد( توحید بنامیم، حضور و تأثیر آن را باید به عنوان گونه که هست و کسی در آن مناقشهرکن رکین اسالم را )همان

 هدف و غایت هر فعل و عملی، باالخص در مسائل انسانی و هنری مشاهده کنیم. 

های آن ک شخصیت و واحدِ حقوقی و حقیقی است که بسیاری از ویژگیهای قرآنی، یجامعه اسالمی بر مبنای آموزه

-ها در احراز و نمایش هویت آن نقش اساسی ایفا میبینی و فرهنگ و باورهای آحاد آن هستند. این ویژگیتجلی کالبدیِ جهان

اش با یکدیگر و با و اعضای جامعه ها و موضوعاتانسان با پدیده "این همانیِ "کنند. این نوع هویت، در واقع بیان و یا احساس 

های قرآنی است. معماری پژوهش، یکی از قلمروهایی است که بدون کل جامعه یا به عبارت دیگر جامعه اسالمی بر مبنای آموزه

 بینی و باورها و فرهنگ جامعه یاد نمود و به این ترتیب است که نقش معماری درتوان از آن به عنوان تجلی جهانتردید می

بینی و فرهنگ جامعه، و در نتیجه در تجلی هویت و به خصوص هویت معنوی آن تبیین و احراز و تقویت و نمایش باورها، جهان

شود. نقشی که در دوران معاصر، که جوامع با بحران هویت )و به تبع آن، هویت انسان( به عنوان نقشی غیرقابل انکار محرز می

هانی نیز سعی در به زیر سلطه در آوردن فرهنگی جهانیان داشته و به عنوان مقوم این بحران مواجهند و زورمداران و مزوران ج

گران و مزوران نیز برای وصول تر از مو آن است که سلطهکنند، از جایگاهی ارزشمند برخوردار است. نکته باریکایفای نقش می

ها، بیشترین استفاده را از معماری و به عبارت بهتر، به جای اصل های کاذب و نمایش بَدَلیاتبه امیالشان، از طریق القای هویت

توان با عنوان آسیب ( مفهومی که از آن می1388زاده، آورند. )نقیمعماری یا معماری بَدَلی و غیر اصیل به عمل میاز شبه

 ها در معماری معاصر ایران یاد کرد.دیدن ارزش

 

 ایرانی-هویت اسالمی -2
گیری و بازتعریف معماری و شهرسازی اسالمی و قاعده الضرر و الضرار در اسالم، و تأثیر آن بر شکلجایگاه و نقش 

، شایگان)ی و معماری شهر دارد. افرادی چونایرانی، پیوندی ناگسستنی با مفهوم هویت، و کاربردهای آن در شهر، شهرساز

تکه و تفکر سیار به وجود آمده است که تمامی هویت چهلزدگی جدید در دوران معاصر، نوعی ( معتقدند که در افسون1388

ترین موضوعات مورد توجه انسان، ( معتقد است که یکی از مهم1388 ،زادهنقی)دهد.شئون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می

برای خویش قائل بوده  است که انسان )فرد و جامعه(« هویتی»دهد، ها را جهت میهایش تأثیر گذاشته و آنکه بر همه فعالیت

های عظیم در جوامع بشری، به نحوی با دهد که جملگِی حرکتو میل دارد آن را احراز نماید. نگاهی به تاریخ جوامع نشان می

طور اند. همینالمثل، تمام انبیاء و مصلحین در پی معرفی و احراز هویتی خاص برای انسان بودهاند. فیاین موضوع ارتباط داشته

اند تا هویتی را برای انسان تعریف نموده و آن گی زورمداران و جباران و استعمارگران و مستکبرین تاریخ نیز در صدد بودهجمل

مطلب بسیار »را ترویج کنند که به تبع آن، امکان استعمار و استثمار و استحمار جامعه برایشان فراهم گردد. مفهوم هویت 

وح از زمان هگل واقع شده است. بحث هویت در تاریخ، جامعه، سیاست و به طور کلی در مهمی است که در دوره جدید و به وض

رغم این بداعت، موضوع ( علی9، 1372داوری اردکانی، «)های روشنفکران، از هگل و بعد از هگل استعلوم انسانی و در بحث

است، که نمونه بارز آن را در کالم معروف هویت انسان و شناخت خویش همواره به عنوان بنیاد تفکرات انسان مطرح بوده 

مَن »ها، در حدیث معروف ، و در رأس آن«اندیشم پس هستممن می»، در شعار کانت یعنی «خود را بشناس»ارسطو یعنی 

وار شده است. در توان مشاهده نمود. هویت انسان، از نظر متألهین بر بنیاد خالفت الهیِ انسان استمی« عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرََف رَبَّه

مقابل این هویت در دوران معاصر، هویت انسان بر پایه جایگزین شدن انسان به جای خداوند در زمین شکل گرفته است. این 

 اش با فطرت انسان، خود عامل بروز بحران هویت در انسان است.صبغه از هویت، به دلیل عدم سازگاری
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های معنوی و مادی هستند و به ها از یک سو واجد جنبهکه این هویتتوان مراتب مختلفی قائل شد، برای هویت می

ی ها دو مرتبه وجودی )عینی( و آرمانشوند و از سوی دیگر، برای هر یک از آنعنوان هدایت معنوی و مادی انسان مطرح می

 ( عبارتند از:1388زاده، )نقیقابل ذکر است. اهم مراتب هویتی

های روانی و ظاهری و وجه هویت است. این هویت، با شکل، نام، باورها و سایر ویژگی : هویت فردی اولینهویت فردی

شود. این وجه از هویت، با هویت جمع ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ به طوری که با هویت جمعی، هویت فردی نیز عناوین تعریف می

 .کندمعنا پیدا می

شود. هویت اجتماعی )جامعه، ملت( با جتماعی نیز تعبیر میترین وجوه هویت است که به هویت ا: از مهمهویت جمعی

 شود.توجه به باورها، مشترکات تاریخی، اهلیت و تعلق به مکان، آرمان، ها، نژاد، فرهنگ و دین تعریف می

: مقوالت مرتبط با جنبه غیر مادی حیات بر شکل کالبدی و مادی آن تأثیر دارد و یا به عبارتی، هویت فکری و روانی

ها و اصول مورد اعتقاد و باور انسان هستند. محیط، از آن جهت که تجلی شکل ظاهری شیوه زیست مادی، تجلی کالبدی ارزش

هویتی، و به تبع آن، از خودبیگانگی تواند در ایجاد احساس هویت و یا بیهای فرهنگی جامعه است، میکالبدی باورها و ارزش

 (.1388ه، زاددر جامعه ایفای نقش نماید )نقی

-: هویت مادی به ظواهر مادی فرد و جامعه مربوط بوده و به آن دسته از عالئم و مشخصات و تمایزاتی برمیهویت مادی

 گردد که با ساحت مادی زندگی ارتباط دارند.

تمل بر ای از هویت است که عالوه بر اشاره به وجوه معنوی و باورها و اعتقادات، مش: هویت معنوی، مرتبههویت معنوی

های مورد باور باشد. این مقوله از هویت، شامل اصول و ارزشهای انسان نیز میها و فرآوردهمعانی مستفاد از آثار و ساخته

 گردد.یابند، نیز میها تجلی میجامعه که در شکل ظاهر زندگی مادی آن

هویت واقعی اوست. این هویت، عبارت  یکی از بارزترین وجوه هویت انسان، هویت عینی یا هویت عینی)هویت واقعی(:

شود. این هویت برآیند هویت فردی به آن شناخته می -چه بخواهد و چه نخواهد-از هویتی است که انسان )فرد یا جامعه( 

 انسان و هویت ملی وی به همراه هویت فکری و روانی و معنوی اوست.

 نسان، بنا به دالیل مختلف، میل دارد به آن شناخته شود.: هویت آرمانی یا هویت ذهنی، هویتی است که اهویت آرمانی

یا  از یکدیگر مورد بررسی قرار داد وتوان منفک و منتزع نکته قابل ذکر درباره انواع هویت، آن است که هیچ یک از آنها را نمی

نمایند. انسان معاصر نقش میهای مختلف هویتی انسان معاصر ایفای گیری و تعریف جنبهاحراز نمود و عوامل بسیاری در شکل

گیرد و نسبت به دوران گذشته، عوامل تأثیرگذار های او شکل میدر جستجوی احراز هویتی برای خویش است که بر پایه آرمان

های هویت آن جامعه را در مختصات یا هویت نظم حاکم بر آن اند. به عبارت دیگر، یکی از بارزترین ویژگیبر آن افزایش یافته

( 100، 1376اند)جعفری،هویتی زندگی دانستهتوان جستجو نمود؛ چنانچه در اصل زندگی بدون نظم را برابر با بیعه میجام

( معتقد است  1388، زادهاسالمی، الزم است بر مسأله ازخودبیگانگی غلبه نماییم)نقی-همچنین برای دستیابی به هویت ایرانی

 و رشد ازخودبیگانگی عبارتند از: که در هر صورت اهم عوامل مؤثر بر بروز

ها و ای برای بروز بسیاری از زشتی: ازخودبیگانگی، که فراموش کردن انسانیت فرد توسط خویش است، زمینهخودفریبی

ای برای فریب خویش است. شود. در این وادی کلیه اعمال انسان وسیلهها و پدید آمدن صفات و اخالق رذیله در فرد میپلیدی

وَ ما »شود. (. و این فریب عامل گمراهی نفس می9)بقره، « یَخَدعُونَ إلّا أنفُسَهُم؛ و حال آن که فریب ندهند مگر خود را وَ ما»

 (69آل عمران، «)فهمندرسند و این را نمییُضِلُّونَ إلّا أنفُسَهُم وَ ما یَشعُرُونَ؛ و جز آن که خود را گمراه کنند به آرزوی خود نمی
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ترین آن از یاد بردن خدا و ذکر او باشد، که مهم: بروز ازخودبیگانگی در جوامع، ناشی از عوامل متعددی میخدا غفلت از یاد

)حشر، « و شما مؤمنان مانند آنان نباشید که به کلی خدا را فراموش کردند، خدا هم نفوس آنان را از یادشان برد»باشد. می

19.) 

عه( در مقابل غیر، که عمدتاً ناشی از بحران هویت و طلب هویتی دیگر )فرد و جام: احساس حقارتاحساس حقارت

-گردد تا انسان به تشبه به غیر تمایل پیدا کند، و در نتیجه، به عنوان عامل بروز ازخودبیگانگی ایفای نقش میاست، سبب می

 سبی برای رشد ازخودبیگانگی است.کند در واقع، تکیه بر معیارهای مادی زندگی، و غفلت از ساحت معنوی حیات، زمینه منا

های )علمی و فنی و صنعتی و اقتصادی( دیگران، یکی های خود و شیدایی در برابر توانایی: غفلت از تواناییخودباختگی

 ها و علل رشد ازخودبیگانگی و تمایل به احراز هویت غیر است.دیگر از زمینه

برای « نفس»شود، آن است که دو با ازخودبیگانگی مطرح می: وجه مهمی که در مباحث مرتبط غفلت از وحدت حیات

گردد. انسان در مرحله ازخودبیگانگی، تنها به فکر خویش و آن هم متمرکز بر حیات حیوانی خود بوده و انسان معرفی می

ی انسان، ( در واقع، اهمیت معنویت مذهب در زندگ128-129، 1363)جوادی آملی، کندخویشتن اصیل خویش را فراموش می

 های او جهت بدهد، خواهد شد.موضوعی است که بدون آن، حیات انسان عاری از آرمانی مقدس که به فعالیت

و یا به عنوان بیماری  -قرن بیستم-: یکی از دالیلی که برای ازخودبیگانگی )به عنوان نام دیگر این قرن بی بند و باری

(؛ تقارنی که به سبب 130، 1373و بی قیدی جاری است )جعفری، شود، تقارن آن با بی بند و باری قرن( ذکر می

ازخودبیگانگیِ انسان، نه تنها در جوامع توسعه نیافته که حتی در جوامع پیشرفته صنعتی و اقتصادی نیز به نوع دیگری )تکبر( 

 ظهور یافته است.

های فیزیکی ه است. استعمار، به جنبه: استعمار، یکی از عوامل اصلی رشد ازخودبیگانگی در جوامع تحت سلطاستعمار

شود. سلطه فرهنگی، الزمه هرگونه سلطه دیگر است؛ های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را نیز شامل میمحدود نشده و سلطه

 گران سلطه اقتصادی است.که مقصد اصلی نیز بنا به ماهیت فکری سلطه

 

 حکمت نظری و عملی اسالم -3
-گیری هویت از منظر اسالم الزم است به یکی از مهمنگی رابطه کالبد و محتوا و کیفیت شکلقبل از ورود به مبحث چگو

ها های حکمت نظری و عملی و قوانین حاکم بر آنترین موضوعات مربوط به حوزه حکمت اسالمی، یعنی تفکیک بین حوزه

های ها و شیوههای هنرمندان و سپس روشآلو ایدهها دانیم هر فرآیند هنری از سه بعد ایدهپرداخته شود. به طور عملی ، می

شود ها( و نهایتاً مصادیق آثار هنری تشکیل شده است. از مجموع مباحث حکمای اسالمی چنین استنباط میها )سبکعملی آن

 های نظری، عملی و مصادیق تفکیک قائل شد.که باید بین اصول حاکم بر سه حوزه فوق یعنی گزاره

پذیر های حقیقی قطعی و ثابت، کلی و غیر وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی و استداللظری، معرفتهای نگزاره»

بوده و بدون اراده و انتخاب انسان محقق هستند. فقط انسان باید بدون تعصب و با تحقیق موشکافانه و عمیق، نظریات مکاتب 

 مختلف را بشنود و حقیقی را از غیر حقیقی تشخیص دهد.

های خلق آثار هنری( دو وجهتین هستند، یعنی از نظر منشاء و سرچشمه مبتنی بر ها و سبکهای عملی )روشگزاره

های حقیقی و کلی هستند، اما در آن لحظه که هنرمند به تحقق ایده خود با های هنرمندان و معماران، گزارهآلها و ایدهایده

نماید به صورت بدیهی مبتنی بر های عملی را جستجو میحلندیشد و راهاتوجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی می

شود و اصل به جا و متناسب بودن یعنی عدالت بر انتخاب های اجزا و عناصر طبیعی، همه چیز اعتباری و نسبی میمحدودیت

های هنری دارای ی و سبکهای عملتوان گفت گزارهگردد. در نتیجه میهای اجرایی خلق اثر هنری حاکم میسبک و روش
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های های حقیقی بوده و از بعد انتخاب سبک و روشهای هنرمندان گزارهباشند، یعنی از بعد منشاء و ایدهخاصیت برزخی می

 باشند.های نسبی و اعتباری میاجرایی، گزاره

اعتباری، نسبی و متغیر، جزئی و متکثر و هایی ها، گزارههای هنرمندان و منشاء نظری آنمصادیق آثار هنری نیز مبتنی بر ایده

 (.163 ،1387کار، )نقره« وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی هستند

ها تمیز وتفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری، بسیار الزم و ضروری و عدم تفکیک آن»بر پایه آن چه ذکر گردید 

تفکیک است که موجب شده است برخی، بعضی از اعتباریات را به حقایق همین عدم «. از یکدیگر بسیار مضر و خطرناک است

های عقالنی مخصوص حقایق، در اعتباریات سیر کنند و بعضی به عکس، نتیجه مطالعات خود را در مورد قیاس کنند و با روش

-ر و تابع احتیاجات طبیعی پنداشتهاند و حقایق را مانند اعتباریات، مفاهیمی نسبی و متغیاعتباریات درباره حقایق تعمیم داده

شود؛ های نظری، عملی و مصداقی تفکیک قائل می(. نگارندگان، بر پایه نگرش اسالمی، بین گزاره372 ،1378)مطهری، « اند

، 1387نقره کار، )« ها باید نسبی شمرده شودماند و همه آندیگر ثباتی برای مسائل عقلی نمی»چرا که در غیر این صورت 

371) . 

 معماری از منظر حکمت اسالمی -4
شود. اساسًا معماری اسالمی در از دیدگاه اسالمی، اهداف و غایات تنها براساس اصول و مبانی دین اسالم برگزیده می

ای است که بر پایۀ اهداف و مبانی دین اسالم پدید آمده باشد. همچنین علت فاعلی معماری، یعنی تعریف دقیق خود، معماری

تنها های دینی نهها ایمان داشته باشد. آموزه، خود باید با این اهداف و مبانی ارزشی اسالم آشنایی کامل داشته و نیز بدانمعمار

توان سلسله مراتب اهداف را ها میدست دهند، بلکه با کاوش و موشکافی در آنتوانند اهداف کلی را برای ساماندهی فضا بهمی

 دهی فضا استخراج کرد.از کل به جزء و از جزء به کل برای کار سازمان

 دیدگاه مکتب اسالم پیرامون معماری و شهرسازی نمونه و شایسته-4-1

ای )قرآن، سنت، عقل و اجماع خبرگان( که مسائل نظری را در مکتب اسالم که هرکدام از منابع و مراجع چهارگانه

تواند کاماًل مورد استفاده والهم اند که میای را به وجود آوردههای عملیها و نمونهاند. مصداقشریح نموده و مورد تأیید بودهت

 اند از:هنرمندان قرار گیرد. این مصادیق عبارت

 این اصل در هر فرآیند هنری حداقل سه وجه کلی دارد:

ز باید بتواند با توجه به شناخت مجموع عوامل مادی از قبیل خواص : معمار و شهرساتناسب و توازن در بعد مادی (1

مواد و مصالح، شرایط اقلیمی، عوامل تکنیکی، فنی، اجرایی، مسائل اقتصادی، اجتماعی و ... توجه جامع به نیازهای 

 نماید. های اجرایی خود را انتخاب و طرح مناسب را پیشنهادها، عناصر و اجزاء معماری و شیوهمادی انسان

: معمار و شهرساز باید بتواند عالوه بر تأمین نیازهای مادی انسان، تناسب و توازن در بعد معنوی و محتوایی(  (2

ای مناسب برای رشد و نیازهای روحی و معنوی انسان را نیز شناخته و درک نموده، فضا را همچون بستر و زمینه

اً باید فضای خودآگاهی انسان و فضای سیر و صیرورت متعالی او تعالی انسان طراحی نماید، فضای مورد طراحی نهایت

باشد.فضای تفکر، تأمل، توجه، تدبر، تفقه، تعقل، ذکر، حضور، زیارت و ... باشد نه فضای از خودباختگی، غفلت، بازی، 

فضا در رابطه با بعد بافی، ابهام، از خودبیگانگی و نهایتاً رابطه دو بعد کمی و شکلی مشغولی، وهم، خیالسرگرمی، دل

کیفی و محتوایی آن باید رابطه وسیله با هدف و مزرعه با گیاه یا رابطه بین جسم و روح یعنی فضای مناسب )سیر در 

 انفس( انسان باشد. البته سیر معنوی انسان امری اختیاری است و معماری باید وسیله مناسب باشد.
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مفید بودن هر نوع کار باید گفت، بسیاری از آیات و احادیث ما را از : بر پایه اصل کاریپرهیز از اسراف و بیهوده (3

فروشی در کارها پرهیز داده و به کار مفید و موردنیاز فایده، اسراف و نبذیر در کار یا خودنمایی و جلوهکار بیهوده و بی

 توصیه نموده است.

های پوچ بافیت تقوایی توصیه و تأکید شده و از توهم و خیالهای ناب و الهاماها و معرفتدر این رابطه، توجه دقیق به واقعیت

 سازی نیست.ساز و معماری بتاند. در یک کلمه، معمار بتو فجوری در کار هنری بر حذر داشته

 تعریف معماری مبتنی بر فرهنگ اسالمی-5
مانع وتوان نسبتاً جامعمی میشده، تعریف ذیل را از معماری، مبتنی بر فرهنگ اسالبا توجه به مجموع مطالب ارائه

کننده نسبی ها با عوامل طبیعی و مصنوعی تأمیندانست. ]بازآفرینی و ساماندهی حکیمانه و عادالنه، فضای زیست انسان

 ها.[نیازهای مادی و بسترساز نیازهای روحی آن

 حکمت هنر اسالمی توسط مالصدرا و پس از او به وحدت رسید-5-1

گرایی آن هم در شکل مشایی و های هنر است. چرا که عقلز دید مددپور، در حقیقت دورۀ غربت نظریهدوره اول و دوم ا

فالسفه و برخی متکلمین » گوید: گذاشت. او با انتقاد نسبت به این اعصار میپردازی را برای هنر نمییونانی، آن مجال نظریه

شایستۀ تأمل ندیدند و جوانان ارسطو و افالطون بیشتر به شعر و حکمت  متأثر از تفکر یونان، کار یدی )دست ساز( هنرمندان را

های زیبا و فنون جمیل و این شعری نظر کردند و فلسفۀ هنر آنان نیز در واقع فلسفۀ شعر بود تا فلسفه صنایع مسطرفه و هنر

 (121 ،1374مددپور، «.)فلسفه نیز بیشتر ترجمه فن شعر ارسطو بود و کم وبش یونانی زده ماند

اما نظر نصر و بورکهارت با این نظر متفاوت است، به عقیده آنان برای یافتن حکمت هنر اسالمی، باید مستقیماً به اساس و 

عصارۀ باطنی سنت اسالمی مراجعه کرد و در مراجعه به علومی همچون منطق و کالم و فقه، حداکثر آن است که حدود و ثغور 

آن علم که با هنر سرو کار دارد، با » شود، به عقیده نصر: فرینش هنر و محتوای آن توجه نمیشود و هرگز به آهنر تعیین می

ترین تبیین از ماهیت هنر اسالمی را در اثری چون مثنوی ساحت باطنی سنت مرتبط است، نه با ساحت ظاهری آن... عمیق

ه اهمیتی که دارند، به اعمال انسان و عقاید دینی اهتمام الدین رومی میتوان یافت، نه در کتب فقه یا کالم که با وجود همجالل

« نهانی» هایی با ماهیتی برد. همچنین رسالهساز که انسان را به سوی ذات یکتا باز میورزند، نه به اصول یک هنر درونیمی

 (.71، 1380)مددپور،« پردازد که فقط در پرتو طریقت باطنی قابل فهمندوجود دارد که به هنرهایی می

توان گفت که در طول انجامد برای جمعبندی این دو نظر میاین دو تفکر، به دو تفسیر متفاوت از هنر دوران اسالمی می

های دوران اسالمی، تفکر مسلمین دارای یک حرکت تکاملی بوده است. در آغاز شکل گیری اسالم با ورود تفکرات فرهنگ

ری شکل گرفت که چندان سر سازگاری با هم نداشتند این مسأله را در میان عرفا، های حصها و جریانمختلف به تدریج گرایش

 اند. )مطهری(فالسفه، فقها، شعرا و..... را در خود جمع کرده و به وحدت رسانده

 کرده استدکتر نصر: دوران هنر اسالمی تنها از باطن دین تغذیه می-5-2

آثار هنر اسالمی نیز وجود دارد. بر اساس دو دیدگاه موجود، برخی  بندی، در بحث تأییدشبیه به تعیین همین دسته

-دهند. گروهی از نظریهنسبت این آثار را با اسالم عمیق و زیاد دانستند و برخی نسبت آنها را به اسالم مورد تردید قرار می

به عقیده آنان در اسالم دین و دنیا چندان دانند و پردازان همچون نصر و ندیمی ارتباط تنگاتنگی را بین اسالم و هنر اسالمی می

-گیری مد نظر قرار دهند. در عین حال اگر سیر حکومتهای دینی را در تصمیماز هم جدا نیست و حکام تالش داشتند اندیشه

گیری ان با بهرهکند، هنرمندها و... در برخی دوره ها هم به بیراهه رفته باشد، از آنجا که هنر تنها از جنبه باطنی دین تغذیه می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 (95)شهریوربین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری کنفرانس  
International Conference on Humanities and behavioral sciences (september15,2016) 

 

 

 
                                                         

                                                                                                                                                

7 

 

کردند، پس به جرأت میتوان گفت که که های عرفانی و معنوی حکیمان و عالمان، روح هنر اسالمی را درک و ارائه میاز حلقه

» اند. ای خوشنویسی یا یک محراب و گنبد و... جلوه تجسم یافته حقیقت اسالمبسیاری از مظاهر هنر اسالمی همچون قطعه

های ای هست، چرا برخی از قالبان احتماالً خواهند پرسید که اگر بین هنر و معنویت اسالمی چنین رابطهبرخی از این خوانندگ

مند نبوده و فقط به حمایت دربار، طبقات حاکم، یا تجار و بهره« مسجد»هنر اسالمی هرگز از حمایت مقامات مذهبی یا 

اند. در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نکته  و کار دارند، پشتگرم بودهبازرگانان که معموالً در تاریخ اروپا با امور دنیوی سر 

ای که در غرب به آن قائل هستند، وجود ندارد. اشاره شود که در اسالم چنین دوگانگی و تعارضی میان دین و دنیا، به گونه

ب فراگیر شریعت الهی همان قدر اهمیت ها یا عناصر به اصطالح دنیوی در جامعه سنتی اسالمی، همواره در چارچوقدرت

اند که عناصر مذهبی به معنی اخص کلمه. در ثانی، در مسأله حمایت ، کاربرد و وظیفۀ این هنرها  رابطۀ مذهبی داشته

« خوانده شود« دربار»و « مسجد»تواند ای مبتنی بر نقش تکمیلی متقابل میان آنچه اجماالً میظریفتری نهفته است، رابطه

 (.19 ،1375ر، )نص

دکتر نصر البته تفاوت دستاوردهای هنری مورد حمایت دینداران و حاکمان را قبول دارد و آنها را با دو صفت مردانه و 

داند نصر با عرفان، همه هنر گذشته ما را چه کند. ولی حضور عرفان و تصوف را عاملی فراگیر در همه آنها میزنانه توصیف می

مسجد و دربار به واسطۀ ارتباط » گوید: کند، و میدر حوزه دین در چهارچوب هنر قدسی طبقه بندی میدر حوزه دربار و چه 

های هنر اسالمی که ماهیتًا مکمل یکدیگرند، مدد رساندند و در مواردی مشترکاً آثار منفردی شان به خلق قالبتکمیلی و درونی

 (20 ،1375نصر، )« های هنر اسالمی محسوب میشوند.در زمرۀ شاهکار نظیر مساجد شاهانه به وجود آوردند که برخی از آنها

اگر سوأل شود که اسالم چیست، در پاسخ میتوان به محراب » گوید: داند و میاو در حقیقت اسالم را همان هنر اسالم می

کرد، البته مشروط بر اینکه مسجد قرطبه در اسپانیا، صحن مسجد سلطان حسن در قاهره یا گنبد مسجد شاه در اصفهان، اشاره 

تر، سماع صوفیان را میتوان مثال آورد که طی ای باطنیپرسش کننده قادر باشد پیام نهفته در این بناها را دریابد... یا در مرتبه

 (.19، 1375نصر، )« گویدایستد و با جان، ذهن و جسم خود نام مبارک او را ثناء میآن انسان مستقیماً در محضر پروردگار می

داند که باید آینۀ تمام نمای دین باشد. اما در سراسر بررسی او نکته البته این نکته مهمی است که نصر رسالت هنر را چنان می

اند، اما این هرگز ربطی به حاکمان مهمی را فراموش کرده است و آن اینکه اگر چه در اسالم دین و سیاست کامالً به هم آمیخته

ای میان هنر درباری با اند و این واقعیت فاصله، چرا که بشتر حاکمان در تاریخ اسالم بوئی از اسالم نبرده بودهتاریخ اسالم ندارد

 هنر اسالمی پدید آورده است.

 شودمددپور: در دوره تمدن اسالمی هنر دینی و هنر غیر دینی دیده می-5-3

نگرند و به عقیده او سیطره دین در دوران اسالمی، می در مقابل گروهی دیگر همچون مددپور با نگاهی به این ارتباط

بسیار کمتر از سیطره آن در دوران مسیحیت است و به همین جهت میزان مسیحیت هنر مسیحی بیش از میزان اسالمیت هنر 

 (121، 1374کند. )مددپور، اسالمی است. او به وضوح دو جریان هنر دینی و هنر سکوالر را در دوران اسالمی تشریح می

اند، به عبارت دیگر جدایی در قرون وسطی تفوّق، از آن کلیسا بوده و بدین معنی سیاست و دین انفکاک ذاتی و تباین نداشته

مطروحه در روایات انجیلی صرفاً نوعی تفکیک نظری و نه عملی را به همراه داشته، در حالی که در تفکر اسالمی، در روایات 

گونه تفکیکی از لحاظ نظر و ماهیت میان ریخ اسالم، عکس این امر اتفاق افتاده بدین معنی که هیچمأثوره و آیات قرآنی و تا

سیاست و دین مطرح نگردیده، اما در عمل دیانت از سیاست و سیاست از دیانت و به عبارت دیگر، والیت دینی از والیت، 

دنیوی واجد قوایی متوازن و متعادل در برابر یکدیگر حکومت، سیاست و قدرت دنیوی جدا شده است و حتی دو مرجع دینی و 

 چون تشکیالت کلیسایی در برابر تشکیالت حکومتی نبوده است.
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آیا هنر موجود » کشد: هایی بنیادی را پیش میاز این رو او درباره هویت اسالمی در هنر و معماری دوران اسالمی پرسش

ن آن در بُعد و دوری از حقیقت اسالم متحقق شده است چه وضعی پیدا کرده؟ در تمدن اسالمی با تذکر به اینکه برخی از شئو

والیتی؟ آیا شعر، موسیقی، نقاشی، آیا این هنر بالتمامه در قرب و والیت حقیقی به حق و حقیقت اسالمی ظهور کرده یا در بی

آیا شعر ابونواس و موسیقی فارابی و صنایع مستظرفه و معماری موجود در تمدن اسالمی همه منشأ دینی و اسالمی دارند؟ 

ها و فلزکاری سلجوقی و مسجد جامع دمشق و کاخ الحمراء همه در نسبت و قرب با حقیقت اسالم نقاشی رضا عباسی، فرش

 (122،1374مددپور،«)ای از غفلت از این حقیقت؟اند؟ و همه مظهر والیت اسالمی هستند یا نشانهمتحقق شده

هنر اسالمی را یادآور میشود و در کنار هنر حقیقی اسالمی، نوعی هنر غیر دینی )سکوالر( را هم او دوگانگی موجود در 

اند، در اسالم اتفاق ارتباطی که تشکیالت رسمی روحانیت عیسوی با آثار هنری داشته» گوید: نشان میدهد. درباره انگیزه آن می

د در تمدن اسالمی در بعضی جهات وجه غیر دینی بیشتری به آن نیافتاده است و همین دوری روحانیت اسالمی به هنر موجو

های تجسمی و معماری کمتر میتوان سراغ داده است تا آنجا که از نمونه حقیقی مورد تأیید متفکران اسالمی در حوزه

 (.128، 1374مدپور، «)گرفت

مظاهر و بقایای امروزی آن عمدتًا حاصل به نظر میرسد که نباید بطور مطلق هنر دوران اسالمی را تقدیس نمود چرا که 

شود همه به سراغ خانه طلبی برخی اشراف و شاهزادگان است. به طور مثال وقتی امروزه صحبت از خانه اسالمی میروحیۀ رفاه

این نکته  اند، اماها تنها توسط برخی افراد خاص ساخته شدهکنند که این خانهروند و توجه نمیها میها و طباطباییبروجردی

کرده است که قابل توجه است که فضای حاکم بر این جوامع رعایت بسیاری از قواعد هنر قدسی را در همین آثار فراهم می

 گیری از هندسه و تزئینات مناسب، توجه به اقلیم باشند.ها، بهرهتوان در عدم تظاهر بیرونی، توجه به حریمترین آنها میمهم

 

 گیرینتیجه -9
سکونت در دیدگاه اسالمی ناظر بر دو حوزه مادی و معنوی آن است و الجرم ظرف مادی سکونتگاه، حاوی مفهوم مفهوم 

دهی به هویت شکل. شودمعنوی آن نیز خواهد بود و ساخت سکونتگاه مسلمین، در دید کالن امری آیینی محسوب می

زوم حرکت به سمت تحقق قاعده الضرر و الضرار است. های مختلف معماری و شهرسازی، الزم و ملایرانی در حوزه-اسالمی

های مربوط به معماری و اسالمی در حوزه-های مؤثر، بخشی از تالش برای احیای هویت ایرانینامهتدوین قوانین، مقررات و آیین

اد مطهری در های مختلف هویت ملی ایرانی، استدر میان گرایشگویی به نیازهای مدیریت شهری است. شهرسازی، و پاسخ

ی اسالمی و ایرانی هویت ملی تأکید دارد. در نظر استاد مطهری، تعریف ی علما و روشنفکران مذهبی است، که بر دو مؤلفهزمره

ترین عنصر در و ماهیت ملی با تعاریف رایج محافل علمی تفاوت بارزی دارد. ایشان بر اهمیت و نقش مذهب به عنوان اصیل

دهد؛ پس در نظر وی عناصر غیر دینی نقش و بقیه عناصر را در قالب دینی و مذهبی معنا و هویت می هویت ملی تأکید دارد،

ی ملیت نیز قابل تطبیق است؛ یعنی، از نظر او عناصر ی هویت ملی، به نظر ایشان دربارهثانوی دارند. این دیدگاه مطهری درباره

چه ه اصالت دایمی نداشته، و در قوام ملیت نقش اساسی ندارند، بلکه آنگوناگون ملیت چون: زبان، نژاد، سنن، جغرافیا و غیر

عدالتی و طلب عدالت و آزادی باشد که آن درد ظلم و بیها میی ملیت است، وجود درد مشترک در انسانعنصر قوام دهنده

اند، با ی خود را حفظ کردهیت گذشتهاست. و در نهایت این که از دیدگاه مطهری، ایرانیان با گرایش به اسالم، ضمن این که هو

های اخالقی فرهنگ ایرانی، به بارور کردن فرهنگ و تمدن گیری از ویژگیبخش اسالم، و با بهرهجذب تعالیم متعالی و روح

 .اسالمی پرداختند و توانستند با تحکیم هویت ایرانی، به هویت دینی خود نیز معنای جدیدی بدهند
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