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تفریظ
بحث پیرامون فرهنگ و تمدن اسالمی ،موضوعی مربوط به گذشته تاریخی نیست ،بلکه
مهم ترین نیاز در جهان معاصر و جهادی علمی ،برای ساختن آینده ای انسانی و متعالی
خواهد بود.
ا گرقرن بیستم با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،به توهم پایان تاریخ در رویکرد لیبرال سرمایه
داری و مدل آمریکائی آن پایان داد و تاریخ نگاران معاصر ،چالش قرن بیست و یکم را ،تقابل
دو فرهنگ و تمدن اسالمی و غربی مطرح نمودهاند ،بنابراین بحث پیرامون این دو فرهنگ
و تمدن (الهی و بشری) و آثار الهام بخش آن ،ضرورتی الزامی و موضوعی عصری ،آینده ساز و
عبرت آموز است .
آنچه تا امروز بسیاری از مورخین و مؤلفین به اصطالح (شرق شناس و اسالم شناس) در بارۀ
فرهنگ اسالمی و تمدن مسلمانان نوشتهاند ،متأسفانه خالی از جهل و تعصب نسبت به این
فرهنگ و آثار معنوی و انسانی آن نبوده است.
تحقیقات فوق اغلب موارد ،رویکردی (تاریخی – توصیفی) داشته و استناد آنها به منابع غیر
اسالمی و غیر اصیل بوده است  .در این تألیفات ،با تفاسیری غیر واقعی و متعصبانه ،مکتب
اسالم را فاقد مباحث (زیبائیشناسی) و (فلسفه هنر و معماری و شهرسازی) دانسته و تمدن
مسلمانان ،از جمله (معماری و شهرسازی) آنها را ،تقلیدی از سایر اقوام متمدن معرفی
نموده اند.

تفریظ

أ

ظیرفت

اینجانب و همکاران در تألیفات متعدد و نظرات جدید داوری و تأئید شده خود در کرسیهای
نظریه پردازی شورایعالی انقالب فرهنگی اثبات نمودهایم که زیبائیشناسی ،فلسفه و
حکمت هنر اسالمی ،مباحثی محدود ،قراردادی و بشری نیست ،بلکه مبتنی بر مباحث
معبودشناسی ،هستیشناسی ،معرفتشناسی و انسانشناسی اسالمی ،مکتبی است جامع
و مانع که بر پایه اسماءالحسنی الهی (اسماءصفاتی و اسماءفعلی خداوند متعال) مکتب
زیباییشناسی و حکمت هنر آن ،مکتبی است جامع و مانع ،فرازمانی و فرامکانی ،بی بدیل،
1
الهام بخش و الیتناهی.
در حوزه مباحث معماری نیز بعنوان نمونه اثبات نمودهایم که در تبدیل چهار طاقی
آتشکدهها به مسجد یزدخواست ،مسلمانان در پیروی از فرهنگ اسالمی عبادتگاههای سایر
اقوام را تخریب ننموده و آتش نزدهاند ،یا با زور متعرض اعتقادات آنها نشدهاند ،بلکه بعداز
پذیرش آ گاهانه و اختیاری دین اسالم ،با کمترین تغییرات فیزیکی ،محتوای عبادتگاه ر ا
ً
2
کامال متحول و اسالمی نمودهاند.
در ارزیابی آثار تاریخی باید رویکردی (توصیفی – تحلیلی) داشت تا از نتایج آن برای اصالح
آثار آینده عبرت گرفت ،برای نمونه این نگارنده در تحلیل کلیساهای صلیبی ،اثبات نموده ام
که چگونه انحراف در مفاهیم اعتقادی نظیر (شفاعت ،توبه ،گناه اولیه ،ریاضت و روحبانیت
(تقوی) ،انسانشناسی ،رابطه انسان با خدا ،معنا گرائی و نماد گرائی و غیرو).
 -1نظریــه (نســبت اســام بــا فرآیندهــای
انســانی نظیــر آثــار هنــری و معمــاری و
شهرســازی) کتــاب پنــج رســاله انتشــارات
جهاد دانشگاهی قزوین سال 1397
 -2نظریــه (خانــه کعبــه ســلول بنیــادی در
طراحی نیایشگاه مطلوب) کتاب پنج رساله
انتشــارات جهــاد دانشــگاهی قزویــن ســال
1397
ُ َ َ
ُ
َ -3
«آمـ َـن َّالر ُ ٌســول ِب َمــا أنـ ِـزل ِإل ْيـ ِـه ِمــن َّر ّ ِبـ ِـه
َ ُْ ْ ُ َ ُّ
ُ
َ
ـاهّلل َو َمآل ِئك ِتـ ِـه َوك ُت ِبـ ِـه
والمؤ ِمنـ
ـون كل َآمـ َـن َ ِبـ ِ
ََ ُ ْ
َ َُ
ُ
ُ
َ
َو ُر ُسـ ِـل ِه َال نفـ ِّـرق َب ْيـ َـن أحـ ٍـد ِّمــن ّر ُسـ ِـل ِه وقالوا
ْ
ُْ َ َ َ
َس ِم ْع َنا َوأ َط ْع َنا غف َران َك َر ّب َنا َو ِإل ْي َك ال َم ِصير»
« پيامبــر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش
بــر او نــازل شــده اســت ايمــان آورده اســت،
و مؤمنــان همگــى بــه خــدا و فرشــتگان و
كتابهــا و فرســتادگانش ايمــان آوردهاند [و
گفتنــد« ]:ميــان هيــچ يــك از فرســتادگانش
فــرق نمىگذاريــم» و گفتنــد« :شــنيديم
و گــردن نهاديــم ،پــروردگارا ،آمــرزش تــو را
[خواســتاريم] و فرجــام به ســوى تو اســت».
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 -4پیامبــر ا کــرم (ص) « :اطلبــوا العلــم ولــو
بالصيــن» «.علــم را بیاموزیــد حتی از چین »
[وسائل الشيعه ،ج  ،۲۷ص ].۲۷
معماری اسالمی از منظر مبانی نظری،
ارزشهای معنوی و تحوالت تاریخی

در تفکر و اعتقادات مسیحی باعث ایجاد عبادتگاههائی شده است ،که از منظر اسالمی و
مفهوم حقیقی (عبادت و عبادتگاه فردی و جمعی) ،از ابعاد (عملکردی و مراسم و مناسک) و
سپس از ابعاد هنری و معماری نظیر (نوع ایدههای فضایی – هندسی ،نوع آرایهها و تزئینات،
نوع نمادگرائی ،ابعاد ارتباط با عناصر و اجزاء محیطی و غیرو) دوچار انحراف از مسیر الهی و
حقیقت عبادت و عبادتگاه شده اند .در حالیکه راه تکاملی همه انسانها و مفهوم حقیقی
3
عبادت از منظر همه پیامبران یگانه بوده است.
رویکردهای انحرافی در تألیفات شرق شناسان غربی ،اغلب از متناظر گرفتن مکتب الهی
اسالم با فرهنگ و تمدن اعراب جاهلی است و یا غفلت از جایگاه و رسالت پیامبران که مسیر
هدایت انسانها و تحقق استعدادهای بالقوه و بالفعل آنها در جهت صیرورت وجودی و
تکامل آ گاهانه و اختیاری است ،در حالیکه دستاوردهای علوم تجربی و مهندسی که مبنای
پیشرفتهای کمی اقوام و ملل و ابعاد مادی تمدن بشری است ،اموری انسانی تلقی شده ودر
هر دوره تاریخی ،یکی از اقوام در اوج و یا حضیض آن قرار میگیرند .تحوالت تاریخی و تمدنی
موجود اقوام و ملل این نظریه را اثبات نموده و مینمایند.
علوم تجربی همان علمی است که پیامبر ا کرم(ص) در زمان بعثت خود برای فرا گرفتن آن ّ
حتی
رفتن به کشور چین را توصیه نموده اند 4.در ارزیابی و تحلیل آثار تاریخی به این نکته بنیادی
و اساسی باید توجه نمود که ،از منظر اسالمی همه (مکاتب بشری) و (ادیان الهی) غیر از اسالم

ب

یا ناقصند و یا تحریف شده اند و فقط مکتب اسالم مبتنی بر (کالم الهی و سنت معصومین(س))
1
جامع و مانع و خطا ناپذیر باقی و محفوظ مانده است.
اندیشههای معاصر غربی با محروم نمودن خود از (وحی الهی) مبتنی بر رویکردهای
(داروینیستی) و حیوان پنداری انسان ،متأسفانه در عمل به دنیا پرستی (اومانیستی و
لیبرالیستی) پرداخته و قانون جنگل (ما کیاولیستی) را بر تعامالت اجتماعی و تمدن بحران
آفرین معاصر حا کم نموده اند.
این رویکرد حقیقت ستیز و تمدن برانداز ،با نفی فطرت الهی و نفوس (عقالنی و روحانی)
انسانها که (نوعی و غیر متکثر) بوده و (فرازمانی و مکانی) است ،در عمل مباحث
زیبائیشناسی و فلسفه هنر و معماری و شهرسازی معاصر را دوچار (نسبی گرائی ،شکا کیت
و کثرت گرائی) نموده اند .این رویکردها هنرمندان و آثار هنری را به سوی پوچ گرائی و هرج
و مرج طلبی (نیهیلیستی و آنارشیستی) سوق داده و میدهند .در عمل منابع و مبانی تاریخ
تمدن و پایهها و زیر بناهای فرهنگ و تمدن جهانی را دوچار تزلزل و فروپاشی نموده است .
ا کنون در نظام جمهوری اسالمی برای خلق تمدن نوین اسالمی با هویت (اسالمی) و با توجه
به مجموع شرایط محیطی و بومی (ایران و سایر کشورهای اسالمی) ،بزرگترین مسئولیت
و رسالت اسالم باوران ،ابتدا مقابله با رویکرد ّ
ضد انسانی و (حیوان پنداری) انسان است
با تبیین عمیق و منطقی ابعاد (عقالنی و روحانی) انسانها که ثابت بوده و ضامن سیر و
صیرورت تکاملی ،اختیاری ،اجتماعی و تاریخی جامعه بشری میباشد.
این اقدام انقالب و مهم با اصالح روشهای تحقیق موجود و مراجعه جدی به منابع (کالم
الهی و سنت معصومین(س)) و سپس به منابع (عقل و اجماع خبره گان) در تحقیقات میسر
خواهد بود .آنگاه کسب تجربه و الهام از تمدن غنی و آثار هنری و معماری و شهرسازی دوران
اسالمی به خصوص ایران ،زمینه مناسب و عبرت آموزی است .برای احیاء و بازآفرینی و خلق
ً
آثاری اصیل ،که در پرتو نظام اسالمی و حا کمیت ولی فقیه ،زیرساختهای آن در ایران نسبتا
فراهم شده و قابلیت تحقق مییابد.
در این مسیر انقالبی و تاریخی ،بین شیعیان و برادران ُسنی مذهب در حوزههای
زیبائیشناسی و فلسفه هنر وجوه بسیار مشترکی است و اختالف مبانی اجتهادی و فقهی
نیز در حوزه روشها و شیوههای عملی و اجتهادی تأثیر گزار است که باید بدون تعصب مورد
تحقیق علماء حوزه و دانشگاه قرار گیرد و از این نظر آشنائی با کتابهایی که محققین محترم
مسلمان ،به صورت (توصیفی – تحلیلی) آثار تمدن دوران اسالمی را مورد بررسی و ارزیابی
قرار میدهند بسیار واجد ارزش و درس آموز است.
کتاب حاضر نیز که توسط اساتید ارزشمند سرکار خانم دکتر میترا غفوریان ،آقای مهندس
علی دلزنده و آقای مهندس سیدمصطفی زرآبادی ترجمه شده است یکی از آن کتابهایی
است که باید مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد.

ج

َ
َّ ّ
الد َ
اهَّلل
يــن ِعنــد ِ
 -1قــرآن مجیــد«ِ :إن ِ
ْ َ
ِال ْســا ُم» « همانا دین در نزد خداوند فقط
اسالم است » [ آل عمران  -آیه ]19
ظیرفت

به نظر حقیر ،الزم است محققان جوان آثار تاریخی دوران اسالمی را با روشی (تطبیقی و
تحلیلی) به صورت (حکیمانه و منصفانه) مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و تاریخ هنر معماری
و شهرسازی جدیدی را مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسالمی باز نویسی و باز آفر ینی نمایند.
ً
مقدمات نظری این کار بنیادی نسبتا فراهم است ،و اراده ای (آ گاهانه ،انقالبی و حکیمانه)
مبتنی بر کسب (هدایت و نصرت الهی) ضامن و الزمه این کار اساسی و آیندهساز است.
آرزوی توفیق و تأئید الهی برای مؤلف محترم و مترجمین گرامی دارم .
ومن اهلل التوفیق
عبدالحمید نقره کار

معماری اسالمی از منظر مبانی نظری،
ارزشهای معنوی و تحوالت تاریخی

د

پیشگفتار مترجمان
یکی از عوامل سرگردانی معماری دورهی معاصر ،رویکردهای متکثر غرب در برخورد با
معرفتشناسی 1معیارها و روشهای انسانی میباشد .که اغلب حتی در دنیای اسالم موجب
تردید و عدم باز تعریف بنیانهای فکری گردیده است .در حالی که تکیه بر ارزشهای ثابت
و تقویت قدرت تخیل ،گزینش و تشخیص جوهرهی زندگی با معیارهای معرفت شناسانه
ثابت و جهان شمول راهکاری است که از آن به عنوان حکمت یاد میشود .آنچه هنرمند
معمار در کار هنری خود انجام میدهد فهم حکیمانه انسانی و درک نیازها ظرفیتهای
فضا (صناعت) است .برایناساس معماری را میتوان شامل فهم حکمت و قدرت صناعت
دانست .معمار هنرمند به دنبال حقیقت زندگی است .هدف کار او مجسمهسازی نیست
بلکه ارائه مطلوبترین شرایط برای زندگی انسان است .از همین نگاه ،برای هر معمار
شناسایی موجودیت انسان و ظرفیتهای عالم ضروری مینماید .همچنین در جوامع دینی
این اعتقاد وجود دارد که انسان دارای یک صورت زمینی آشکار و یک سیرت الهی پنهان
است که این دو بر یکدیگر منطبق و غیر قابل تفکیکاند .و در نگاهی عمیقتر ،دو جنبهی
کالبدی و روحی یا ظاهری و باطنی میباشد .ساحت کالبدی وی بیشتر جنبه گیاهی و
حیوانی انسان و ویژگیهای کمی آن را در بر میگیرد در حالی که جایگاه انسانی چیزی بیش
از کالبد و ظاهر است که ابتدا بلقوه بوده و به تدریج متجلی گردیده و بخش اصلی هویت و
شخصیت نمودار میسازد.

پیشگفتار مترجمان
 -1عموم دالیل سرگردانی در معرفتشناسی
بــه تعریف انســان در شناختشناســی غرب
و تفــاوت آن بــا مکتــب اســام ،که ریشــه آن
نیــز بــه طــور کل به تقابــل میان دیــن و دنیا
اســت ،بازمیگــردد .بــه همیــن منظــور در
نســبت میــان دیــن و دنیــا میتــوان مکتــب
غــرب را نماینــده نگــرش بــه دنیــا و مکتــب
اســام را نماینده نگرش به دین دانســت  .و
از آنجا که در جهان حاضر تقابل میان این
دو اندیشــه مطرح اســت میتوان در نسبت
شناخت و معرفتشناســی و ارتقاء بحث به
آنها اشاره کرد.

ه

 نامجرتمراتفگشیپ

این نوع نگاه در هویتسازی جهان هنر و معماری نیز وجود دارد که بر گرفته از محتوا و کالبد،
باطن و ظاهر میباشد .اثر هنریی که دارای محتوا و کالبد هماهنگ یک هدف واحد را در
برمیگیرند تا هدفنهایی محقق گردد .چنان چه تعریف درستی از محتوا و کالبد صورت
نگیرد ،ارزشهای زودگذر جای هنجارها و ارزش های اصیل فرهنگی را خواهد گرفت در نتیجه
بحرانهای اجتماعی و رفتاری را در پیخواهد داشت .بنابراین تبیین معیارهای مشخص و
واضح که ریشه در بستر فرهنگی جامعه و از همه مهمتر از ارزش های ثابت و معرفتشناسانه
و جهان شمول دارد ،در تمام سطوح و کاربردهای زندگی مانع بحرانها خواهد بود.
حکمت اسالمی با تعریف صحیح و جامعی از فلسفهی زندگی و تفکیک حوزههای انسانساز
به حکمت نظری و عملی و نیز تبیین مصادیق و راهکارهای مشخص عالوهبر هماهنگی
میان دو حوزه ،اصول حا کم بر هر حوزه را تفکیک نموده و در نزدیک کردن ارتباط میان
محتوا و کالبد برای نیل به یک هدف متعال تالش و تأ کید دارد .لذا از منظر اسالمی ،معماری
مسلمانان همانند سایر وجوه حیات مادی و غیر مادی آن ،باید دارای چارچوبی مشخص
باشد که متضمن هویت اسالمی است و تبینی مختلف آن را در عرصههای مختلف زندگی بشر
ضروری میداند.
کتاب حاضر با تأ کید بر مبانی شکلگیری معماری اسالمی تالش مینماید تا مبانی نظری و
بنیانهای فکری و ارزشهای معنوی حا کم بر معماری اسالمی را به روشنی بیان و تشریح
نموده و برخی مصادیق را در این زمینه ارائه کند.
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و همچنین اهل مدین منکر شعیب شدند و موسی را هم انکار کردند ،پس کافران را مهلت
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گردش و جستجو نپرداختهاند تا برای آنها دلهای فهیمی پیدا شود که با آن بی اندیشند ،یا
گوشهایی که با آن اندرزها را بشنوند .حقیقت این است که فقط چشمها که ابزار عبرت است
از تماشای امور عبرتآموز کور نفی شود ،بلکه دلهایی هم که در سینهها است بیبصیرت
میگردد ( قران ٬سوره  :۲۲آیات .) ۴۶-۴۴

پیشدرآمد
اثر حاضر به بحث در مورد ارزش معنوی معماری اسالمی و برخی از پیشرفتهای اولیه در
ً
ارتباط با تکامل هویت آن میپردازد .این کتاب از دیدگاهی صرفا معمارگونه یا برمبنای علم
معماری نگارش نشده است بلکه ماهیت پژوهشی آن بیش از آنکه تجربی باشد ،فلسفی و
مفهومی است .کتاب به  4بخش تقسیمشده است .دو فصل اولیه آن با عنوانهای «در
مسیر شناخت معماری اسالمی» و «مبنای نظری معماری اسالمی»دربرگیرنده مطالبی
هستند که میبایست در اولین بخش کتاب ارائه شود که این اطالعات مفهوم و ارزش بعد
معنوی معماری اسالمی را نشان میدهند .فصول سوم و چهارم به ترتیب تحت عنوانهای
«حضرت محمد(ص) و معماری اسالمی» و «معماری اسالمی بعد از حضرت محمد(ص)»
بخش دوم این کتاب را تشکیل میدهند که شرایط و عواملی را در جامعه اسالمی نوپا بررسی
میکند که روند کلی تکامل هویت معماری اسالمی به آنها مربوط میشود.
ادوار تاریخی که به آنها پرداخته شده است شامل دوران حیات حضرت محمد(ص) ،دوران
حکومت چهار خلیفه ارتودوکس (الخلفاء الراشدین) ،دوران حکومت بنیامیه و اولین دوره
حکومت عباسیها که در حدود سال  861میالدی 247هجری به پایان رسیده ،میباشد.
ٌ
معماری اسالمی در اواخر اولین دوره حکومت عباسیها واقعا به بلوغ رسید .در این دوره بود
که معماری اسالمی به لحاظ تکنیکی و نظری به اوج شکوفایی رسید و درنهایت ویژگیهایی
نظیر برتری فرا گیر هنری ،عمومیت ،انترناسیونالیسم (عقیده به حفظ و رعایت مصالح

پیشدرآمد

1

دمآردشیپ

عمومی ملل) و وسعت مفهوم و سبک را کسب کرد که درنتیجه آن استعدادهای بیمانند و
ویژگیهایی نظیر خالقیت و نوآوری حاصل شد.
اهداف اصلی این کتاب به شرح ذیل میباشند:
1 -1قرار دادن مفهوم معماری اسالمی در بافت فرهنگی و مذهبی متناسب با آن بر اساس
معتبرترین منابع موجود در اسالم و تحقیقات اسالمی.
2 -2کمک به خوانندگان جهت شناخت ریشهها ،پیشرفتهای اولیه ،بعد معنوی و ارزش
معماری اسالمی.
3 -3آشکار ساختن و از بین بردن برخی باورها و سوءتفاهمهای نادرست و فرا گیر در باب
اسالم (بهطور عام) و موضوعات مرتبط با معماری اسالمی و برخی از پیشرفتهای اولیه
(بهطور خاص).
4 -4کمک به رشد آ گاهی اسالمی در میان دانشجویان ،محققان ،صاحبنظران مسلمان و
عموم مردم.
در اوایل سال  2006بهعنوان بخشی از طرح و فعالیتهای تحت نظارت کرسی اندیشمندی
البخاری 1که سعی در ارتقای فرهنگ و هنر اسالمی دارد ،دانشگاه بینالمللی مالزی 2حامی
پژوهشی اینجانب شد که این کتاب حاصل آن پروژه تحقیقاتی میباشد .بنابراین از موسسه
البخاری و دانشگاه مالزی کمال تشکر را دارم .همچنین از مرکز تحقیقی دانشگاه اسالمی و
بینالمللی مالزی به خاطر بررسی حرفهای و مؤثر این پروژه تحقیقی بسیار سپاسگزارم.
دکتر سپاهیچ عمر
استادیار دانشگاه بینالمللی اسالمی مالزی

1- al-Bukhari Chair
2- Kulliyyah of Architecture and environmental design
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فصل اول؛
در مسیر شناخت معماری اسالمݡی
مقدمه
فصل اول و دوم این کتاب شامل پیشدرآمدی بر موضوع «تحول هویت معماری اسالمی» از
زمان حیات حضرت محمد(ص) تا پایان اولین دوره حکومت خاندان عباسی میشود .در این
فصل به مفهوم معماری اسالمی ،رویکردها و ویژگیهای اصلی آن میپردازیم .موارد مورد بحث
به بخشهای ذیل تقسیم میشوند )1( :معمای معماری اسالمی ( )2معماری اسالمی بهعنوان
یک وسیله ،نه یک هدف ( )3دو نمونه :خانهها و مساجد اسالمی ( )4تعریف و آموزش معماری
اسالمی در دنیای امروزه ( )5معماری اسالمی در برابر معماری مسلمانان ( )6کاخ قصیرعمره.

معنای معماری اسالمی
درباره مفهوم معماری اسالمی بحثهای زیادی صورت گرفته و کتابهای کثیری انتشار یافته
است .با این وجود محققان از گذشته تا کنون نظرات متناقضی در این حیطه داشتهاند که
آیا نوعی از معماری وجود دارد که اسالمی نامیده شود و ا گر چنین است ،مفهوم و ویژگیهای
اصلی چنین رشتهای از معماری چیست.
در نظر بسیاری از این افراد ،اسالم در قالب یک دین با علم معماری مرتبط نمیباشد و
معماری بهعنوان یکی از بزرگترین ضروریات زندگی ،بسیار واقعیتر و پیچیدهتر از آن است
که به یک دین برای مرجعیت نیاز داشته باشد.

در مسیر شناخت معماری اسالمی

3

مالسا یرامعم تخانش ریسم رد

پاسخ این معما آن است که معماری اسالمی در قالب یک مفهوم و یک واقعیت ملموس وجود
دارد.هر چیز دیگری که غیر از این موضوع بیان شود ،نشان از کوتهفکری و بیعدالتی وافری
نسبت به مذهب اسالم و افرادی دارد که قرنها برای فهم گفتار و کردار اسالمی بهسختی
تالش و کوشش نمودهاند .دین اسالم دارای یک جهانبینی جامع و شیوهای کامل برای
ً
زندگی است .در آن هیچ بعدی از هستی نادیده گرفته نشده است .پرداختن به اسالم یقینا
به معنای خلق فرهنگ و تمدنی جامع میباشد که اثرات ارزشها ،آموزهها و مبانی اسالمی
را در برخی جوانب بیشتر و در برخی جوانب کمتر منتقل میکند.
اسالم تنها بر آیین عبادت مذهبی در زمانهای خاص داللت نمیکند ،بلکه بر ایمان ،فلسفه،
ایدئولوژی ،فرهنگ ،تمدن و تمامی سیستمهای زندگی (مانند سیستم زندگی وابسته به
فرد ،خانواده و اجتماع) تأ کید دارد .علم معماری نیز از این موضوع مستثنی نیست و عقاید
اسالمی هستند که روشهای شکلدهی به ساختمانهای مسلمانان را ایجاد میکنند.
باید به خاطر داشت که ماهیت اسالم سبب ایجاد انسانیت ،هنجارهای اخالقی اساسی
و مبانی کردار مناسب در بخشهایی از زندگی میشود که به آیینهای عبادی و مذهبی
ارتباط چندانی پیدا نمیکند  ٬مانند بخشهای مربوط به هنر و معماری .طبق این مبانی
و راهبردهای کلی ،افراد میتوانند نظامها ،آییننامهها ،دیدگاهها و روشهایی برای درک
و تنظیم زندگی دنیوی خود متناسب با نیازها ،مذهب و زمان خویش بنا کنند .با توجه به
اینکه هر مقطع از زمان دارای مشکالت و چالشهای مختص به خود میباشد ،راهکارها و
ادارک حاصل شده از مبانی ابتدایی و ارزشهای دائمی زندگی ،میتوانند تا حدودی متفاوت
باشند .هر چند به خاطر یکنواختی و ثبات منشأ الهیای که از آن سرچشمه گرفتهاند،
درونمایه و جوهر آنها همیشه یکسان باقی خواهد ماند .اسالم بر پایه ماهیت ذاتی انسان
استوار است و این ماهیت همیشه ثابت است و در بعد زمان و مکان دستخوش تغییر
نمیگردد .در واقع این ساختارهای خارجی هستند که دگرگون میشوند و تغییر میکنند،
درحالیکه اصول اولیه ،ارزشهای پایهای و ماهیت ذاتی انسان به همراه نیازهای اولیه بشر
دستنخورده باقی میمانند.
بنابراین ،چگونه میتوان به درک درستی از معماری اسالمی دست یافت؟
معماری اسالمی ،شاخهای از علم معماری است که عملکردهای آن و در مقیاس کوچکتر
ساختارهای آن در ابتدا از دین اسالم نشأت گرفته است.در حقیقت این علم چارچوب و
مبنایی برای به تصویر کشیدن اسالم است .عبادت و بندگی مسلمانان را تسهیل نموده
و آن را به تصویر میکشد و این عبادت و بندگی به نوبه خود برای تکتک لحظات زندگی
اولیهشان (منظور زندگی دنیوی است) محاسبه خواهد شد .معماری اسالمی تنها در ظل
توجه و شناخت اسالمی از خداوند ،انسان ،طبیعت ،زندگی ،مرگ و جهان پس از مرگ به
وجود خواهد آمد .بنابراین معماری اسالمی نهتنها یک ابزار بلکه یک نمود فیزیکی برای
عینیت بخشیدن به پیام اسالمی میباشد .در عمل معماری اسالمی نماینده دین اسالم
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است که توسط مسلمانان به واقعیت تبدیل شده و به تصویر کشده شده است و همچنین
نشاندهنده هویت فرهنگ و تمدن اسالمی است.
ابن عبدون 1قاضی آندلسی در قرن  12بود که استفانو بیانکا 2به نقل از او چنین ذکر کرده است:
«تا جایی که به علم معماری مرتبط است ،میتوان آن را مآمن و پناهگاهی برای روح و جسم
انسان در نظر گرفت که در آن پناه میگیرند تا به آرامش برسند» 3.بهعبارتدیگر ،معماری ظرف
زندگی افراد است .همچنین عفیف باهناسی به نقل از ابن قتیبه  ٬محقق مسلمان قرن نهم،
خانه و محل زندگی را با یک پیراهن مقایسه نموده است و اظهار داشته همانطور که پیراهن
4
باید متناسب و اندازه صاحبش باشد ،خانه نیز میبایست متناسب و درخور سا کنینش باشد.
این بدان معنا است که زیبایی و کارآمدی خانه باید پاسخگوی نیازها و تواناییهای صاحبانش
باشد و این دو میبایست بهطور کامل یکدیگر را پوشش دهند.
هسته معماری اسالمی را کاربرد و ابعاد آن تشکیل میدهند ٬نظیر ابعاد :مادی ،فکری و
معنوی .فرم و ساختاری که متفاوت از عملکردش باشد ،غیرمنطقی به نظر میرسد .هر چند
این موضوع به آن معنا نیست که ساختار جایگاهی در معماری اسالمی ندارد .بلکه ساختار
نقش بسیار اساسیای را در معماری اسالمی ایفا میکند ،اما این نقش در واقع بهعنوان
پشتیبانی عمل میکند که سبب تکمیل و ارتقاء عملکرد میشود .ساختار حائز اهمیت است،
اما از نظر ارزش و اساس همیشه بعد از عملکرد و حوزه گسترده آن در نظر گرفته میشود.
البته میبایست میان ایدهآلهای تشکیلدهنده اساس ساختار ساختمانها و ایدهآلهای
تعیینکننده عملکرد آنها روابط نزدیکی برقرار باشد تا بهواسطه آنها ،سا کنین ساختمانها
به آسایش و راحتی برسند .وجود شکاف یا تضاد میان این دو مورد منجر به ایجاد تعارضی
گسترده در روان سا کنین ساختمانها میشود .بدین ترتیب ،نقش ساختار و نقش عملکرد
به سطحی برابر میرسند.
ً
دلیل تأ کید بر کلمه «عملکرد» صرفا آن است که دین اسالم نهتنها دینی برای ایمان و فلسفه
مطلق میباشد ،بلکه مذهب کردار ،گفتار و استراتژیهای ملموس زندگی هم هست .کلمه
«اسالم» به معنای «فرمانبرداری» است که دربرگیرنده عملی مداوم و همه جانبه میباشد.
دین اسالم ،مذهبی از نشانهها ،شعائر (شعارها) و لحاظی نیست .اسالم سبب به وجود آمدن
تعادلی شگرف میان بعد مادی و معنوی موجود میان این جهان و جهان پس از مرگ و
درنهایت میان نیازهای فردی ،جمعی و پیشرفت اجتماعی میشود .اسالم به معنای اعتقاد
کامل و مستحکم به خداوند میباشد ،همچنین دربرگیرنده ایمان به دیگر حقایق ملزوم
جهان مادی و معنوی و انجام اعمال نیک تحت هرگونه شرایطی میباشد .پرداختن به هر
جنبه از دین اسالم بدون توجه به بعد دیگر مانع رسیدن به رستگاری میشود .این دو جنبه
از دین اسالم میبایست به صورت کامل با یکدیگر درآمیزند ،در آن صورت است که «اسالم»
نامیده میشوند ،در عوض دین اسالم میبایست با نیروی زندگیبخش مفهوم متعالیتری
به نام «احسان» درهمتنیده شود .در حالت عادی محکم کردن پایههای اعتقاد آن چیزی

1- Ibn Abdun
2- Stefano Bianca
 -3استفانو بیانکا ،ساختار شهری در جهان
اعــراب (لندن؛نیویــورک :تیمــز و هادســون،
 ،)2000صفحه .22
 -4عفیــف بهاناســی ،معمــاری اســامی و
مشــخصات آن در برنامه آموزشــیhttp:// .
www.isesco.org.ma/pub/Eng/
Islarch/P2.htm
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است که فرد معتقد در وهله اول انجام میدهد و بعد از آن به انجام اعمال نیک روی میآورد.
رابطه میان این دو «سببی» است که در آن متغییر اولیه یعنی عقیده همیشه «علت» و متغییر
بعدی یا همان عمل «معلول» است .هیچ فردی وجود ندارد که علیرغم داشتن اعتقاد ،از
انجام اعمال نیک دوری ورزد .همچنین هیچ فردی وجود ندارد که اعمال اسالمی را انجام
دهد ولی هیچ اعتقادی به اسالم نداشته باشد .تنها راه رسیدن به احسان (برتری جامع)،
وجود یک رابطه قوی میان اعتقاد و اعمال نیک است.
بنا به گفته حضرت محمد(ص) ٬بینش یک فرد معتقد و باایمان بسیار خاص است ،زیرا او
به هر چیز با نور الهی مینگرد 1.رسیدن به چنین نگرشی ،یعنی مشاهده اشیاء و وقایع با نور
الهی ،هدفی غائی است که اسالم سعی در به وجود آوردن آن در پیروانش دارد .هنگامیکه
آنها به چنین مرتبهای برسند تنها به شنیدن و دیدن خوبیها ،گفتن و انجام دادن کارهای
نیک و درست و فکر کردن راجع به آنچه که مفید و سودمند است ٬اشتیاق دارند.
در همین زمینه ،البخاری به نقل از ابوهریره بیان کرده است که خداوند به حضرت
محمد(ص) چنین فرموده است« :بنده من بیش از هر چیز بهواسطه انجام آنچه که دوست
دارم به من نزدیک میشود که همانا انجام وظایف دینی است که به او ارزانی داشتهام .بنده
من با انجام اعمال نیک بسیار زیاد پیوسته به سمت من میآید بهگونهای که درنهایت او را
آنگونه که شایسته است مورد محبت خود قرار میدهم .هنگامیکه بندهام مهر مرا دریابد،
من گوشی هستم که با آن میشنود ،چشمی هستم که با آن میبیند ،دستی هستم که با
ً
آن ضربه میزند و پایی هستم که با آن راه میرود .هرگاه از زمین چیزی بخواهد ،قطعا به
ً
او میدهم ،ا گر از من پناه بخواهد ٬قطعا به او پناه میدهم .آنقدر که در گرفتن روح بنده
معتقدم مکث میکنم ،درباره هیچ چیزی مکث نمیکنم :او از مرگ متنفر است و من از آسیب
زدن به او متنفرم 2.در تفسیر دیگری از همین حدیث اینگونه بیان شده است« :من قلبی
هستم که با آن حقایق را درک میکند ،زبانی هستم که با آن سخن میگوید».
ً
قطعا در اینجا اهمیت حقیقی معماری اسالمی نهفته است ،زیرا معماری اسالمی نهتنها
شرایط زندگی به سبک اسالمی را بهواسطه طرح آن مهیا میکند ،بلکه سبب تسهیل و
افزایش ارزش آن میشود و درعینحال کاربران و شاهدان معماری اسالمی را به داشتن چنین
سبکی از زندگی که بر مبنای احترام و مالحظه استوار است ،تشویق میکند .معماری اسالمی
زمینهای برای اجرای اسالم و وسیلهای برای ارتقا و پیشرفت آن میباشد .این موضوع در
تمامی زمینههای معماری نظیر «مشاهده و تجسم ،مبحث زیباییشناسی ،طراحی ،اجرا
و بهرهبرداری» صورت میگیرد .عالوه بر این ،این کار از طریق برنامههای کارآمد و نوآورانه،
طراحیها و راهحلهای ساختمانی صورت میگیرد که در حقیقت هیچگاه پایان نمیپذیرد،
علت آن فرصتهای بیشماری است که از طریق یکپارچگی دین اسالم یا از طریق اتحاد
میان بعد مادی و معنوی ،میان احتیاجات کاربردی و زیباییشناسی مردم ،میان بهشت و
زمین در تمامی بخشهای زندگی ارائهشده است.

 -1مختصــر تفســیر ابــن کثیــر ،مولــف
محمدعلــی الصابونــی( ،بیــروت :دارالقــرآن
الکریم )1981 ،جلد دوم ،صفحه .316
 -2چهــل حدیــث قدســیhttp://www. ،
usc.edu/dept/MSA/Fundamentals/
hadithSunnah/hadithqudsi.html
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معماری اسالمی سبکی است که از خداوند و دین او تجلیل میکند .انسان را بهعنوان
مخلوقی دنیوی و مادی ٬خوار و زبون جلوه میدهد و درعینحال از جایگاه بلندمرتبه او
بهعنوان جانشین خداوند بر روی زمین و مأموریت ارزشمندش تجلیل میکند .تصویر کلی
معماری اسالمی شبیه هر چیزی است که عنوان «اسالمی» را دربرمیگیرد ،مانند مفاهیم
«شهر اسالمی»« ،هنرهای اسالمی»« ،مسکن اسالمی»« ،جامعه اسالمی»« ،دانشگاه
اسالمی» و غیره .عملکردهای اصلی تمامی این پدیدهها متمرکز بر خصیصههای موجود در
اسالم میباشد .به عبارت دیگر همگی آنها عوالم صغیر تعالیم اسالمی هستند .نقشهای
چندگانهای که این پدیدهها در جامعه دارند علیرغم داشتن پویایی ،ابتکار ،سبکی جدید و
طرحی کاربردی ،همیشه با راهنمایی و دین الهی در تناسب هستند.

مسجد جامع سنانیه واقع در دمشق،
سوریه

نگرش کلگرایانه آنها به چالشهای بیشمار زندگی از همزیستی و تجانس میان ایمان
اسالمی و یک دیدگاه منصفانه ،عملی و شجاعانه به زندگی نشأت میگیرد.
مدرسه بن یوسف واقع در شهر مرا کش،
مرا کش

طبق چنین اظهاراتی ،استفاده از صفت «اسالمی» قبل از پدیدههایی که تنها به صورت
ً
سطحی به تعالیم اسالمی و سیستم ارزشی آنها اشاره میکنند ،کامال نادرست میباشد.
چنین عباراتی سبب سردرگمی و فهم نادرست درباره اسالم و پیروان آن میشود.
بهعنوان مثال بسط دادن مفاهیمی نظیر «کاشیهای اسالمی»« ،الگوهای اسالمی»،
«لباسهای اسالمی»« ،درب و پنجره اسالمی» و ...نادرست میباشد.

معماری اسالمی بهعنوان یک وسیله ،نه یک هدف
معماری اسالمی به دلیل وجود دین اسالم به وجود آمده است .عالوه بر این ،به روشهای
مختلفی اهداف بزرگ دین اسالم را به ثمر میرساند و همچنین معماری در جهت تحقق
اهداف مسلمانان نیز هست زیرا به انجام موفقیتآمیز وظیفه جانشینی بر روی زمین به آنها
کمک میکند .معماری اسالمی به جای مانع شدن ،در مسیر دستیابی به آنچه که مسلمانان
برای آن خلق شدهاند ،به آنها کمک میکند .در حقیقت ،معماری اسالمی بازنمود دین
اسالم است و به عبارت بهتر ،دین اسالم و مسلمانان از آن جداییناپذیر هستند .معماری
اسالمی با ورود و ظهور دین اسالم در عرصه جهان آغاز گردید و باوجود آنکه هرگز در گذشته
وجود نداشت ،افرادی که به شکل دادن و تثبیت هویت آن کمک کردند در مکانهایی
زندگی میکردند که قرنها قبل از ظهور اسالم وجود داشتند و دارای فرهنگها و تمدنهایی
مختص به خود بودند.

کاروانسرایی در شهر کاشان ،ایران

در حقیقت مطالعه معماری اسالمی هرگز نمیتواند خارج از چارچوب کلی اسالم نظیر
پیدایش ،تاریخچه ،خصیصه ،جهانبینی ،تعالیم ،قوانین و عملکرد آن باشد .هر رویکردی
که توسط هر فرد در هر برهه از زمان برای جدایی معماری اسالمی از آنچه که بر ساختار و
مفهوم آن حا کم است ،صورت گیرد درنهایت به شکست میانجامد و حتی در برخی مواقع
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واقعی کل موضوع میشود که به موجب آن ،تصویر حقیقی اسالم نیز
سبب تحریف تصویر
ِ
خدشهدار خواهد شد.
معماری اسالمی درعینحال که تعالیم و عقاید اسالمی را از طریق سلسلهمراتب عملکردها
و نقشها ترسیم نموده ،ذات و سرشتی منحصربهفرد خود را نیز تکامل بخشیده است .تنها
افرادی که زندگی آنها بهوسیله تعالیم و آموزههای مشابهی (مانند معماری اسالمی) متحول و
هدایت شده است ،مفهوم چنین ذات و سرشتی را به بهترین نحو درک میکنند و ارزش آن را
ً
میدانند .عالوه بر این ،این موضوع به معنای آن است که ا گر فردی بخواهد که واقعا مفهوم
و ارزش معماری اسالمی را بداند ،در وهله اول میبایست دانشی جامع از اسالم داشته باشد،
اسالمی که ارزشها و مفاهیم آن مشخص است .در قدم بعدی فرد میبایست خود را برای
ً
مدتی از قیدوبندها رها سازد و تا جایی که میتواند از آنچه که قبال درباره معماری اسالمی
کلیت موضوع آن بهمانند یکی
دانسته و شنیده است فاصله بگیرد ،و درنهایت برای بررسی ِ
از استفادهکنندگان معماری اسالمی تالش و همت کند .ا گر فردی بخواهد فضای حساس و
معنویای که در حیطه معماری اسالمی وجود دارد را احساس کند ،میبایست با استفاده از
تجربههای عملی شخصی در این مسیر قدم بگذارد و سعی و تالش خود را به کار گیرد.
ارزش و درک معماری اسالمی نباید به یک یا برخی از جنبههای آن و به یک برهه خاص از
زمان محدود شود .در عوض ،عالیق و افکار یک فرد میبایست تمامی جوانب و ابعاد آن را
ً
سرزندگی جالب توجه آن را که صرفا" محدود به ُبعد زمان
دربرگیرد و در این فرآیند پویایی و
ِ
و مکان نمیباشد لحاظ کند .در آخر ،هر رویکردی که فرد در تحصیل معماری اسالمی به کار
گرفته است ،نباید آن را از بافت و ساختاری که پیدایش ،شکوفایی ،نفوذ و حیات آن را تحت
کنترل دارد ،جدا کند .معماری اسالمی میبایست بهعنوان پدیده جهان انقالبی در نظر
گرفته شود ،پدیدهای که جامع ،همهجانبه ٬همیشگی و آشکار است و استانداردها و ارزشها
سبب شکوفایی آن میشود .این پدیده بهمانند دیگر سبکهای متداول در معماری ،به
شرایط آب و هوایی ،جغرافیایی و فرهنگی وا کنش نشان میدهد ولی با این وجود هیچگاه
آنها را از ضرورت نظم باالتر جدا ندانسته است.
معماری اسالمی ازیکطرف بهوسیله مهارت ،خالقیت و خیالپردازی و از طرفی دیگر
بهوسیله ترکیب منحصربهفرد اهداف کاربردی و غیرکاربردی (زیباییشناسی) ،نیازهای
مادی ،معنوی و روانی بشر را حتی به اندازه یک مو از یکدیگر جدا نکرده است و هیچ دستهای
از نیازها را به بهای نادیده گرفتن دیگری اولویت ننهاده است.

1- M.A.J. Beg
2- Alfred Frazer
 -3هنرهــای مســتظرفه در تمدن اســامی،
ویرایــش شــده توســط ،M.A.J.Beg
(کوواالالمپــور :انتشــارات دانشــگاه مالــزی،
 ،)1981صفحه ( 16مقدمه).
4- Tutus Burckhardt
معماری اسالمی از منظر مبانی نظری،
ارزشهای معنوی و تحوالت تاریخی

ماهیت اساسی معماری
طبق تمامی این موارد ٬ام.ای.جی بگ 1به نقل از آلفرد فرازر 2درباره
ِ
اسالمی چنین گفته است« :معماری اسالمی بیان یک مذهب میباشد و دیدگاه جهانی آن را
3
نشان میدهد و به تشریح موقعیت افراد خاص یا سیستم اقتصادی و سیاسی نمیپردازد».
در همین رابطه فردی به نام تیتوس برک هارد 4عنوان کرده است «عجیب نیست که
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ظاهریترین نمود اسالم در قالب یک مذهب و تمدن ،درونیترین موضوع آن را به شیوه
1
خود بازتاب میکند».
وی همچنین اظهار داشته است که« :ا گر فردی به دنبال پاسخ سؤال« ،اسالم چیست؟»
میباشد ،بهراحتی میتواند با اشاره به یکی از شاهکارهای هنر اسالمی مانند مسجد قرطبه یا
مسجد ابن طولون در قاهره یا یکی از مدرسههای موجود در شهر سمرقند به این سؤال پاسخ
دهد و این پاسخی قانعکننده است زیرا هنر اسالمی چنانکه از اسمش برمیآید ماهیت خود
2
را بدون ابهام بیان میکند».
عفیف بهاناسی 3درباره رابطه میان اسالم و معماری اسالمی و میزان تأثیر اسالم بر معماری
اسالمی چنین نوشته است« :عقیده و ایمان اسالمی سبب شکلگیری معماری اسالمی در دو
زمینه هنری و تکنیکی شد ،و به آن ویژگی یکپارچهای بخشید که سبب توصیف آن در تمامی
دورهها شد .با این وجود سنتها ،گویشها و فرهنگهای متفاوت افرادی که در سراسر
دنیا (از چین در شرق تا اقیانوس اطلس در غرب) به اسالم روی آوردند به حرفه معماری
تنوع بخشید ،این کار بهوسیله تمسک به اصل کارآمدی صورت گرفته است .بهعنوان
مثال رومیها و یونانیها ،دارای سبکی استاندارد برای انواع ساختمانها بودند ،درحالیکه
معماری اسالمی همیشه در تالش برای ساخت ظاهری متناسب با عملکرد ساختمانها یا
خانه مسکونی متفاوت است .معماری مسجد با نوع معماری مدرسه٬بیمارستان ٬گورستان و
خانه مسکونی متفاوت میباشد و احتمال اینکه با دیدن فرم ظاهری یک ساختمان ،عملکرد
آن اشتباه گرفته شود ،بسیار کم است .ارزش یک ساختمان متناسب با عملکردی است که
برای آن تعیین شده است .یک خانه مسکونی هنگامی بدون نقص و کامل است که رسالت
اش را به نحو احسن انجام دهد :تأمین امنیت و آرامش» 4.در اینجا میتوان از لوکوربوزیه،5
بهعنوان فردی سخنور در حوزه احاطه معماری بر افکار ،تجارب و احساس ،جملهای را نقل
کرد« :یک معمار بهواسطه آرایش ساختمانها نظمی را درک میکند که آفرینش خالص روح
خودش است؛ او از طریق ساختارها و شکلها تا میزان زیادی بر حواس ما تأثیر میگذارد و
احساسات لطیف ما را تحریک میکند؛ بهوسیله روابطی که خلق میکند ،پژوا ک عمیقی را در
ما طنینانداز میکند ،او به ما مقیاس نظمی را میدهد که احساس میکنیم با نظم دنیای
ما مناسبت دارد ،حرکات متناوب قلب و فهم ما را مشخص میکند ،درنهایت به آنچه که
6
«احساس به زیبایی» تلقی میشود ،میرسیم».

 -1تیتــوس برکهــارد ،هنــر اســام( ،لنــدن:
نشــریه جشــنواره اســامی جهــان،)1976 ،
صفحه .1
 -2به منبع قبلی مراجعه شود ،صفحه .1
3- Afif Bahanassi
 -4عفیــف بهاناســی ،معمــاری اســامی و
مشخصات آن در برنامه آموزشی.
http://www.isesco.org.ma/pub/Eng/
Islarch/p2.htm.

ا گرچه لوکوربوزیه به سبک یا نگرش خاصی از معماری اشاره نمیکرد ،اما واضح و آشکار
است که در نظر او ،هر نمونهای از هنر معماری بهوسیله ایدئولوژیی گسترش یافته است که
تجلی فیزیکی آن به کاربران میپیوندد و بهشدت بر احساسات آنها تأثیر میگذارد.
بهواسطه ِ
به همین علت انتظار میرود که همیشه یک رابطه بسیار نزدیک میان مردم و سبک معماری
آنها وجود داشته باشد .ازاینرو ٬به نقل از جان.اس .رینولدز 7عنوان شده است «هنگامیکه

5- Le Cornusier
ِ -6لوکوربوزیــه ،در مســیر معمــاری جدیــد،
ترجمه شده از سیزدهمین نسخه فرانسوی
بــه همــراه یــک پیــش درآمــد از فردریــک
اتچلــس (آ کســفورد ،انتشــارات آموزشــی و
حرفهای رید ( ،)1989 ،)Reedصفحه .1
7- John S. Reynolds
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افراد رابطه عاطفی خود را با ساختمانهایی که سا کن آن هستند ،از دست میدهند،
1
معماری به پایان رسیده است».
طبق کتاب شرح حال سینان ،2معمار سرشناس دوران طالیی عثمانیها و بسیاری دیگر و یکی
از بزرگترین معماران تمدن اسالمی ،چنین برداشت میشود که رابطه عاطفی بسیار عمیقی
میان او و ساختمانهایی که طراحی میکرده ،برقرار بوده است و او امیدوار بوده که مردم نیز
همین رابطه را با ساختمانها برقرار کنند .بهعنوان مثال درباره یکی از شاهکارهایش به نام
مسجد سلیمانیه که هما کنون نیز پابرجاست و سبب جذب عبادتکنندگان و جهانگردان
به استانبول میشود ،چنین اظهار داشته است« :طاقهای زیبای آن بهمانند گنبدهای
بهشت و ابروی زیبارویان ،چشمهای متخصصان را به خود خیره کرد .هریک از سنگهای
مرمر رنگارنگ آن در دنیا بسیار معروف بودند و بهعنوان یادگاری از سرزمینهای مختلف
آورده شده بود.
هریک از دربها و اثاثیههای چوبی که هنرمندانه طراحی و ساختهشده بودند ،با زینتهایی
از صدف مروارید بهمانند برگی از کتاب ارژنگ ساختهشده بودند (ارژنگ کتاب معروف پارسی
است که دارای نقاشیهایی است که به علت ظرافت و دقت هنری ٬بهعنوان اثری بیمانند
شناختهشده است) .بهگونهای که مورد تحسین بزرگان زمان قرار گرفت و توسط مردمان
تمامی سرزمینها ارزشمند خطاب گردید .منبر سایهباندار و تخت ستوندار آن ،یادگاری و
هدیهای از یک هنرمند با مهارت بود که بهعنوان یک الگو در دنیا باقی ماند .در هیچ کجای
چرخ گردون همانند آن دیده نشده و نخواهد شد.
گنبدهای آن مسجد جمعه ،بهمانند حبابهای دریای لطافت و زیبایی هستند و باالترین
گنبد آن بهمانند ملکوت دوار است.
گلدسته طالیی که بر روی آن میدرخشد بهمثابه خورشید نورانی میباشد .منارهها و گنبد
آن بهمانند معشوق برگزیده (حضرت محمد(ص)) و چهار دوست (چهار جانشین برحق)
هستند .پنجرههای تزئینی آنکه بیمانند هستند بالهای جبرئیل را به تصویر میکشند.
هنگامیکه بهواسطه تابش نور خورشید ،درخشان میشوند ،بهمانند یک باغ زیبا از گلهای
رز در فصل بهار درمیآیند ،پرتوهای گنبد الجوردی ،طر حهای رنگینکمانی آن را آشکار
میکند .یاقوت ،شنجرف ،سنگ گوهر و زنگار مس در طراحی و تزئین این نمونه بیمانند به
میزان زیادی استفادهشدهاند .طر حهای زیبا و جذاب آنها مورد طراحی قرارگرفتهاند ،و شکوه
3
این طر حها سبب تحیر چشمهایی میگردد که با بینش به آنها نظر میکنند».

 -1جــان .اس .رینولــدز ،محوطهها :مبحث
زیباییشناســی ،اجتماعــی و گرمایــی):
(نیویورک :جان ویلی وسانز ،به ثبت رسیده
در سال  ،)2002صفحه .41
 -2خودزیس ـتنامه ســینان ،پنــج متــن از
قــرن شــانزدهم ،یادداش ـتهای آغازیــن،
ویرایــش نقدی و ترجمه توســط هواردکرین
و اســراآ کین ،ویرایــش شــده توســط گلــرو
نیســپگلوLeiden, Kononklijke NV,( ،
)2006؛ Sinan
 -3همان مرجع ،صفحه .123-124

معماری اسالمی از منظر مبانی نظری،
ارزشهای معنوی و تحوالت تاریخی

معماری اسالمی به معنای روندی است که از ساخت یک هدف آغاز میگردد ،با برنامهریزی،
طراحی و ساخت مراحل ادامه مییابد و با رسیدن به مجموعه نتایج و چگونگی استفاده و
بهرهبرداری افراد از آنها به پایان میرسد.
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معماری اسالمی ترکیب مناسبی از تمامی این مراحلی است که با بینش اسالمی و سیستم
ارزشی مشترک درهمیآمیزند .جدا کردن یک مرحله در این روند و مهمتر لحاظ کردن آن
ً
نسبت به دیگر مراحل تقریبا غیرممکن میباشد.
معنوی معماری اسالمی با نقش اجتماعی و
علت چنین موضوعی آن است که این ویژگی
ِ
آموزشی آن در هم میآمیزد ،بهگونهای که محققان دین اسالم هرگز از هدف قرار دادن برخی
از مسائل مربوط به ابعاد گونا گون معماری خانه ،مسجد و همگانی در حوزه فقه اسالمی
سرباز نزدهاند .مسائل مختلف تحت عنوانهای متفاوتی مورد بحث قرارگرفتهاند مانند:
احکام قانونی در رابطه با همسایگان و محلهها (احکام الجوار) ،مصالح ه و آشتی (الصلح)
میان همسایگان دیواربهدیوار و تمامی سا کنین یک محله ،حقوق فردی و جمعی افراد،
ممنوعیت تحمیل ضرر (ضرار) ،احکام قانونی مربوط به ساختمانها (احکام البناء) ،امکانات
و سرویسهای عمومی (المرافق) .تمامی این مسائل بدون شک در ساخت هویت معماری
اسالمی نقش حائز اهمیتی دارند .همگی این مسائل بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به درک،
طراحی ،شکلدهی و استفاده از معماری اسالمی مربوط هستند.

مسجد سلیمانیه ،استانبول ،ترکیه،
بزرگترین شاهکار سینان

به دلیل آنکه علم معماری هنر مردم میباشد ،به میزان زیادی بر حاالت و مشغلههای روزمره
زندگی آنان تأثیر میگذارد .همین مسائل در زمینه معماری بهعنوان بخشی از آثار جامع
دایرهالمعارفی در حوزه فقه اسالمی بررسی و مطالعه میشوند.
ً
عالوه بر این ،آثار نسبتا زیادی ،توسط فقهای معروف در زمینه فقه اسالمی نوشتهشده است،
ً
اما همگی آنها منحصرا مسائلی هستند که به هر نحوی به ساختمان مربوط میشوند.
دو نمونه از معروفترین عنوانهای چنین آثاری بدین شرح است« :توضیح قوانین
ساختمان» اثر ابوعبداهلل بن الرامی (متوفی« ،)1334 :کتاب دیوارها» اثر حسامالدین عمر.
عبدالعزیز البخاری (متوفی .)1141 :هر دو کتاب با توجه به فقه اسالمی نوشتهشدهاند و بر
احکام شرعی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختمانها و امکانات و سرویسهای
عمومی مربوط میشوند ،تمرکز کردهاند.
ً
آثار دایرهالمعارفی مربوط به فقه اسالمی ،عمال تمامی چیزهایی را مورد بحث قرار میدهد که
ممکن است مسلمانان آنها را انجام دهند ،نظیر مسائل مربوط به ساختمانها که درنهایت
یک راهنمایی و مساعدت آشکار نسبت به سمت و سوی زندگی را به آنها ارزانی میدارد.
در این روش یک پیام بسیار مهم انتقال داده میشود .بدان معنی که معماری اسالمی و
معنویت اسالمی را نمیتوان از چالشها و مشکالت زندگی واقعی مردم نمیتواند جدا کرد
ً
(قسمتی از آن در یک جهان و قسمتی دیگر در جهانی کامال متفاوت وجود دارد) .عالوه بر
این ،معماری اسالمی میبایست زنده ،واقعی و پویا باشد ،تا بتواند یک نقش مهم در غلبه و
حل مشکالت و چالشهای مردم داشته باشد.
علم معماری فقط متعلق به قشر مرفه جامعه نمیباشد و طیف محدودی از سالیق را
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دربرنمیگیرد .بلکه متعلق بهتمامی قشرهای جامعه میباشد و سالیق و نیازهای گسترده
و گونا گونی را دربرمی گیرد .واضح است که معماران و مهندسین ساختمانی ،خادمان
ً
ً
متواضع و فروتن جامعه هستند .آنها میبایست کامال و منحصرا پاسخگوی مردم جامعهشان
باشند .در مقابل ،مردم بهعنوان قاضی وظیفهدارند که خوبی یا بدی معماری آنها را قضاوت
کنند ،درباره تأثیر گذاشتن یا نگذاشتن معماری آنها بر فعالیتهای زندگیشان نظر بدهند و
کاربردی بودن و راحت بودن یا نبودن آن را بررسی کنند .معماران نیز ا گر بخواهند که بر اعتبار
حرفهای و موقعیت اجتماعی خود بیافزایند ،میبایست به مردم گوش دهند و نظرات آنها را
لحاظ کنند .چنانچه برخالف این موضوع انجام دهند خیانت به حرفه معماری و اعتماد
مردم نسبت به معماران محسوب خواهد شد.
اما با انجام آن یک رابطه بسیار صمیمی و مسئوالنه میان معماران و مردم به خاطر روابط
نزدیک آنها ایجاد میشود .این عمل مردم را قادر میسازد تا هنگامیکه نوبت به معماری
نقش منفعل ،بیطرفانه و یا صامت ،نقشی فعال و
مسا کن خودشان میرسد ،به جای
ِ
مشارکتمندانه را ایفا کنند چرا که در واقع آنها مخاطبان و مشتریان اصلی آن هستند.
ً
قطعا به خاطر تمامی این مسائل ،برخی از مسائل مهم و حیاتی در زمینه ابعاد معماری
1
اسالمی ،اغلب در حوزه مکتب حسبه (حساب) به بحث گذارده میشود.
ماهیت این مکتب ٬مذهبی و اجتماعی میباشد و به دنبال حفاظت از منافع افراد جامعه
ً
ً
بدون در نظر گرفتن اینکه منافع مربوط به مسائل کامال معنوی یا کامال مادی و دنیوی
هستند ،میباشد .حسبه نهادی تحت کنترل دولت است که به افراد وظیفه پیوستن بهحق
را هنگامیکه آن را فراموش میکنند ،گوشزد میکند و همچنین هنگامیکه در یک کار نادرست
شرکت میکنند ،آن را قدغن اعالم مینماید .هدف چنین نهادی حفظ جامعه از انحراف،
حفاظت از ایمان و تضمین آسایش و رفاه مادی و معنوی مردم با توجه به احکام خداوند
است .خداوند امربهمعروف و نهی از منکر را با توجه به دامنه اطالعات و توانمندیهای هر
2
فردی اجباری قرار داده است.

 -1ولیــد عبــدهلل المونــس ،الحســبه ،علــی
المدون و العمران( ،دانشگاه کویت ،کویت:
 )1995صفحه .65-108
 -2مکتب حســبهhttp://islamic-world.
.net/economics/hisbah.htm
معماری اسالمی از منظر مبانی نظری،
ارزشهای معنوی و تحوالت تاریخی

معماری اسالمی از ظاهرپرستی (در دین) ،عدم انعطافپذیری و نمادگرایی واقعی در رابطه
با حوزههای ساختمانی به دور است .ا گر دین اسالم ،یک چارچوب مفهومی و ذهنی برای
معماری به مسلمانان ارائه دهد ،بهگونهای که این چارچوب جهانبینی اسالمی و آموزههای
اساسی اسالمی را دربرگیرد ،هرگز به این معنی نیست که آزادی خالقیت و طراحی از مسلمانان
گرفته یا سلب شده است .در عوض حس آزادی آنها در زمینه طراحی و خالقیتشان تحریک
میشود و به کسب موفقیت از طریق اهداف مشترک تشویق میشوند ،تنها با یک تفاوت
که احکام الهی ،توسعه و بهرهبرداری از آنها را زیر نظر دارد تا مبادا اشتیاق و تصورات افراد
در برخی مواقع به گمراهی کشیده شود ٬زیرا این امر برای خوشبختی و رستگاری بشر نیز
خطرنا ک است.
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آنچه که سبب شکلگیری معماری اسالمی میگردد ،برخی ابعاد پنهانی ساختمانها هستند
که ممکن است خود را بهطور کامل یا تا حدودی در ظاهر فیزیکی فضای ساختهشده ،نشان
دهند.
جوهره معماری اسالمی به خاطر ثبات حکمت و ارزشهایی جهانی که سبب پیشرفت آن
شده است ،همیشه یکسان بوده است .آنچه که تغییر کرده است شامل روشها و اهدافی
میباشد که بهوسیله آنها ،افراد چنین حا کمیت و ارزشی را درک میکنند و با توجه به شرایط
طبیعی و انسانیشان آنها را به کار میگیرند.
چنین تغییرات یا پیشرفتهایی را میتوان بهعنوان کاربردیترین راهحل برای چالشهایی
که مردم با آنها مواجه هستند ،در نظر گرفت .بهعنوان مثال مساجدی که حضرت محمد(ص)
بنا کرد باوجود تفاوتهای اساسی در ظاهر ،داری معنا و مفهومی برابر با مسجدهایی بود که
در طول تاریخ ساختهشدهاند و هما کنون نیز ساخته میشوند.
علیرغم جود تفاوتهای اساسی در مهارت ،مهندسی و تکنولوژی ساخت خانه ٬اساس
خانههایی که حضرت محمد(ص) آنها را بنا میکرد بهمانند دیگر خانههای اسالمی بود که
در هر برهه از تاریخ و در هر قسمت از جهان ساختهشدهاند .این موضوع درباره دیگر ابعاد
فضاهای ساختهشده به سبک اسالمی نیز صدق میکند.
استفانو بیانکا 1در رابطه با میزانی که معنویت اسالمی بر معماری اسالمی تأثیر گذارده ٬چنین
گفته است« :در مقایسه با سنتهای مذهبی دیگر ،ویژگی منحصربهفرد اسالم این است که
بهوسیله قرار دادن فعالیتهای مذهبی در زندگی روزمره افراد و جامعه به سیستم یکپارچه
و جامع فرهنگی ،زندگی بخشیده است .درحالیکه اسالم مفاهیم قراردادی معماری را
تعیین ننموده ،اما بهواسطه ارائه ماتریکسی از الگوهای رفتاری که در مواقع لزوم الگوهای
فیزیکی مرتبطی را به وجود میآوردند ،سبک کامل زندگی را ایجاد نموده است .بنابراین،
ُبعد اجتماعی و مذهبی اسالم میبایست قبل از دخیل شدن در تحلیل ساختارهای معماری
2
موردبررسی قرار گیرد.
بدین طریق معماری اسالمی وحدت در عین گونا گونی را ارتقاء میبخشد که این به معنای
ً
یگانگی پیام و هدف و تنوع سبکها ،روشها و راهحلها میباشد .یقینا این موضوع،
معماری اسالمی را بسیار کارآمد ،پویا و سازگار جلوه میدهد.علت آنکه این علم موضوع بسیار
جذابی برای مطالعه است آن است که بررسی آن تنها به معماری و هنر محدود نمیشود،
بلکه چیزی فراتر است :معماری اسالمی درباره مشاهده ایدئولوژی اسالمی و عقیده عملی و
درباره مشاهده جهان کوچک جامعه اسالمی ،تمدن و فرهنگ اسالمی و همچنین درباره
اسالمی است که ظاهر و شمایلی آشکار به خود گرفته است.
هویت و واژگان معماری اسالمی برای برطرف کردن دغدغههای جوامع مسلمانان در قالب
یک هدف دچار تکامل و تحول گردید .معماری اسالمی بهنوبه خود هرگز یک هدف نبوده

1- Stefano Bianca
 -2اســتفانو بیانــکا ،ســاختار شــهری در
دنیای اعراب ،صفحه .22-23
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دیوار قبله مدرسه سلطان الحسن در
قاهره ،مصر

است ،بلکه ظرفی از فرهنگ و تمدن اسالمی است که هویت فرهنگی و میزان خالقیت و حس
زیباشناسی مسلمانان را بازتاب میدهد .بهطور کل ،علم معماری میبایست همیشه در
خدمت مردم باشد .عکس این موضوع هرگز نباید اتفاق بیفتد ،یعنی اینکه معماری میبایست
در قالب یک سرگرمی یا ماجراجویی خود را به جامعه تحمیل کند درحالیکه هویت ،فرهنگ و
نیازهای زندگی روزمره مردم را انکار میکند .در وهله اول ،معماری میبایست با ُبعد کارآمدی
و قابلیت در رابطه باشد .معماری نباید از ماهیت قابلاعتمادش فاصله بگیرد و در دنیایی از
1
ادرا ک و ابتکارات مداوم سرگردان بماند.
در آخر ،هنگامیکه از فرانک لوید رایت ،2یکی از معروفترین معماران آمریکایی در نیمه اول
قرن بیستم ٬پرسیده میشود معماری چیست ،در حال پاسخ دادن به این سؤال ،بر مفهوم
اسالمی معماری نظیر کارآمدی ،پویایی و دوستدار محیطزیست و مردم تأ کید میکند.
ِ

پل خواجو در اصفهان ،ایران

میدان رجستان ( )Registanدربرگیرنده
سه مدرسه ،واقع در شهر سمرقند ،ازبکستان

معماری معادل زندگی است؛ همان زندگی است که شکل خاصی به خود .درک فرانک لوید
رایت از معماری بدین شرح در اظهاراتش خالصهشده است« :درنهایت مفهوم معماری
چیست؟ آیا کلکسیون عظیمی از ساختمانهای متفاوتی است که برای ارضای سلیقههای
متفاوت افراد گونا گون ساختهشدهاند؟ من اینگونه فکر نمیکنم .نه ،من میدانم که معماری
یعنی زندگی؛ یا حداقل زندگیای که به خود شکل میگیرد ،بنابراین معماری حقیقیترین
شیوه ثبت زندگی است بهگونهای که گویی معماری در جهان دیروز زندگی کرده است ،در
دنیای امروز زندگی میکند و در جهانی آتی نیز زندگی خواهد کرد .بنابراین معماری روح بزرگی
خواهد داشت ...معماری آن روح خالق ،پویا و بزرگی است که طبق ماهیت انسانی و شرایط
متغیر زندگیاش از نسلی به نسل بعد و از قرنی به قرن بعد حرکت میکند ،ایستادگی میورزد
3
و خلق میکند .این معنای حقیقی معماری است».

دو نمونه :مساجد و خانههای اسالمی
برای روشن کردن نکات قبلی ،میبایست نمونههایی از خانهها و مساجد اسالمی را مورد
بحث قرار دهیم.

خانه

 -1همان مرجع.
2- Frank Lioyd Wright
 -3معماری چیست؟
http://architecture.about.co,/liberary/
blarchitecture.htm.
معماری اسالمی از منظر مبانی نظری،
ارزشهای معنوی و تحوالت تاریخی

دین اسالم چگونگی ساخت خانه را به مسلمانان آموزش نداده است ،اما چگونگی انجام
اقداماتی که با خانه و یا پدیده مسکنسازی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبطند را به
آنان آموزش داده است .برخی از این اقدامات بدین شرح هستند :حفظ حریم خصوصی در
برابر جهان خارجی (بیرونی) ،در برابر اعضای خانواده ،بین اعضای خانواده و بازدیدکنندگان،
احترام به حقوق مهمانها و بازدیدکنندگان ،احترام به حقوق همسایگان و رابطه میان
مردان و زنان ،الزام انجام وظایف مذهبی ،تمیزی ،همزیستی مسالمتآمیز با محیط طبیعی
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