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ABSTRACT 
This article has attempted to make it possible to compare and 

analyze different theories of Islamic art and architecture based 

on their methodological commonalities and differences. The 

theories are collected using the "documentary" method and 

their roots, abilities and limitations have classified, criticized 

and analyzed through Islamic theoretical framework. 

The historiographical, traditional, and semantical methods do 

not have the ability of deserving a theory to be called “Islamic” 

and the ability of formation of Islamic art and architecture, and 

do not refer to the "valid resources", Textualist methods deal 

with resources by “invalid methods” and suffer from a variety 

of analogies and allegories. Individual jurisprudence, despite 

being well-equipped with resources and methods, is not 

equipped with a tool for discovering the relationship between 

social rules and the control of subject recognition. And the 

method of the jurisprudence of the systems, which eliminates 

this defect of individual jurisprudence, requires a logic that 

establishes the coordination between the methods of subject 

matter recognition and the Fiqh methods (which used to 

deliver the sentence of the subject matter). The logic that can 

be exploited using the findings of the “philosophy of system 

of guardianship.”. 
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 پردازی هنر و معماری اسالمیشناسی نظریهروش
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 چکیده

 
 ای که در نظریاتشناسانهدر این مقاله تالش شد تا با توجه به اشتراکات و افتراقات روش

مختلف هنر و معماری اسالمی وجود دارد، امکان مقایسه و تحلیل نظریات مختلف را براساس 

 بندیگردآوری و طبقه« اسنادی»های به کار رفته در آنها فراهم گردد. نظریات با روش روش

ر ه هاییتو محدود هاییتواناهای دینی، مبانی، از پایگاه آموزه« تحلیل نظری»و براساس 

 روشی نقد و تحلیل شد.  گروه

و « الماس»گرایی و معناگرایانه، توانایی انتساب نظریه به نگاری، سنتهای تاریخروش

های روشکنند؛ معتبر مراجعه نمی« منابع»گیری هنر و معماری اسالمی را ندارند و به شکل

های انجام داده و به انواع قیاس و تمثیل« های نامعتبرروش»گرایانه رجوع به منابع را با نص

های مناسب مجهز است، ذوقی مبتال هستند؛ روش فقه فردی، با وجود اینکه به منابع و روش

به ابزار کشف ارتباط بین احکام اجتماعی و کنترل شناخت موضوعات مجهز نیست؛ و روش 

ه نظام که این نقیصه فقه فردی را برطرف کرده نیازمند منطقی است که هماهنگی بین فق

تواند با استفاده از شناسی را برقرار نماید؛ منطقی که میشناسی و حکمهای موضوعروش

 کارگیری شود.، به«فلسفه نظام والیت»های یافته

 

 اطالعات مقاله

 
 96اسفند ماه  7دریافت: 
 97شهریور ماه  14بازنگری: 
 97شهریور  25پذیرش: 
 97مهر ماه  1انتشار: 
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 مقدمه

برای سه دسته پدیده هنر، « اسالمی»پیدایش وصف 
د. هر سه مفهوم دارو شهر روال و داستان مشابهی معماری 

ه از سوی هنر اسالمی، شهر اسالمی و معماری اسالمی ن
ند و اهمسلمانان که از سوی پژوهشگران غربی ابداع شد

 1،تدریج کاربردی گسترده در شرق و غرب یافتند )هاندابه
با افزایش توجه به  .(2014 2،؛ رباط1384، ؛ ایمانی1994

تخصصی  هایلهمقا ها وهنر و معماری جهان اسالم، کتاب
پای توانند پابهاند که پژوهشگران نمیچنان وفوری یافته

 3،شود پیش بروند )بلر و بلومآنچه در این حوزه منتشر می
1387 :49).  

امه کتابن»توان از نگاهی به این کثرت چشمگیر را می
کتاب  35631دریافت که سیاهه  4«معماری اسالمی هنر و

ط فق فهرسترا ارائه کرده است. این و مقاله در این زمینه 
ر های اروپایی منتشکه به زبان هاییهو مقال هابااز بین کت

های ترکی، فارسی، شده بودند، تهیه شده و شامل زبان
شود که خود حجم مطالعات وسیعی اور دور نمیعربی و خ

مطالعه هنر و براین کثرت کمّی، دهند. افزونرا شکل می
های مختلف فرضها و پیشچارچوب معماری اسالمی با

ه وجه بت است. دهشهای متنوع و متضادی منجر به پاسخ
که در نظریات  ایشناسانهروشاشتراکات و افتراقات 
تواند از کثرت و تنوع ، میمختلف وجود دارد

حلیل تو امکان مقایسه و  بکاهدکننده این نظریات سردرگم
در آنها را  رفته ی به کارهاروشین نظریات بر اساس ا

 فراهم نماید.
ترین پردازد که مهمبخش اول مقاله به این سوال می 

پردازی هنر و معماری های مورد استفاده در نظریهروش
 ها بر چه مبنایی استوارند؟ اسالمی کدامند؟ و این روش

بخش دوم به نقد و تحلیل این نظریات می پردازد و 
                                                           

1. Haneda 

2. Rabbat 

3. Sheila Blair& Jonathan Bloom 

4. Bibliography of Art and Architecture in the Islamic World 

ت که: از نظر منابع در جستجوی پاسخ به این سؤال اس
هایی برای استناد و انتساب یک نظریه اسالمی، چه ویژگی

هایی برای این انتساب به اسالم الزم است و چه روش
های پنهان و آشکارِ روش پیگیری مبانی معتبر و کارآمدند؟

خاب انتتواند به موجود، و مقایسه آن با مبانی اسالمی، می
تدوین معیارها و  یها کمک و براروشاز میان این 

و نواقص  و نقاط خأل کندسازی ی جدید بسترهاروش
 احتمالی را مشخص نماید.

 
 قیتحق منابع و روش

گردآوری نظریات هنر و معماری اسالمی، با روش اسنادی 
انجام شد و  6و بین المللی 5های اطالعاتی داخلیاز پایگاه

 ،اسالمیک انتخاب بین نظریات مختلف هنر و معماری مال
نظریات بوده است. به همین  سازیگذاری و جریانثیرأت

اولویت در انتخاب نظریات به ترتیب عبارت است  ،دلیل
لیفی و أهای تخصصی تهای آموزشی، کتابکتاب :از

در تحلیل . پژوهشی-علمی هایهای و مقالترجمه
به ادبیات موجود آکادمیک  نخستشناختی نیز روش

 یروش مبنایی و هایآموزه آن براساس مراجعه شد و پس از
  د.نشوی مختلف مقایسه و نقد میهاروش ،منابع دینی

 
 یاسالم یمعمارو  هنر یشناسروش

بندی در این بخش، پنج گروه اصلی برای طبقه
تشریح شده  نظریات هنر و معماری اسالمی شناختیروش
 است:

 
 ینگارخیتار روش. 1

سانه مطالعات غربیان شناروش( با بررسی 2008) 7نگلیا
ها را دارای دو رویکرد اصلی طی قرن بیستم، این پژوهش

5. sid.ir, irandoc.ac.ir, noormags.ir, ricest.ac.ir, nlai.ir, 

ensani.ir. 

6. ISI (webofknowledge.com), scopus.com, worldcat.org, 

taylorandfrancis.com, sciencedirect.com, link.springer.com. 

7. Neglia 
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ساختار معماری اسالمی را به عوامل  ،داند: رویکرد اولمی
کرد و رویکرد دوم تالش اجتماعی و مذهبی منتسب می

نمود تا بر تحلیل ساختاری و کالبدی تمرکز کند. می
 تئیسی و آلمانی نشی انگلشناسرویکرد اول از شرق

و «رینظ»ی را بیشتر از یک جنبه نگارتاریخگرفت و می
های داد نه جنبهشناختی مورد توجه قرار میجامعه
می شهر اسالمی، نظا ،ی و کالبدی. در این نگاهشناسباستان

متفاوت از شهر غربی داشت و بر یک سازمان اجتماعی 
اسی شنز شرقرویکرد دوم ا ؛بنیان نهاده شده بود متفاوت

شناخت معماری و  ،گرفت که در آنت میئفرانسوی نش
مطرح شده  ضرورت عملیعنوان یک شهرسازی اسالمی به

فرانسه فتوحات زیادی در قلمرو گسترده حوزه  زیرا بود
مدیترانه و شمال آفریقا به دست آورده بود. برای این 

یات ئنظامی بود که باید با جز نشان ازرویکرد، شهر اسالمی 
شد تا بتواند از لحاظ سیاسی تحت کنترل قرار تشریح می

 (.3: 2008)نگلیا،  گیرد
رسم فرانسوی »عنوان آندره ریمون از رویکرد دوم به

. (36: 1390الحت، کند )فیاد می« العات شهر اسالمیمط
شناخت جوامع شرقی برای پژوهشگران غربی در یک 

ان شناخت امک« دیگری»و « خودی»تقابل دوگانه بین 
را برای اروپاییان فراهم یابی جامعه خودی و هویت

 یکرفتار  یالگو ینه،زم ینبا ا (.1978 1نمود )سعید،می
 یتبه ماه نکردند: توجهشوشناس قابل درک میشرق

در قالب  یزهمه چ یحمتنوع جوامع مسلمان و توض
 تیشرفدر حال پ یاروپا ینب یدوگانگ یحاو ییهاعبارت

 1960این وضعیت تا دهه  ؛همتوقف شد و جهان اسالمِ
 تداوم یافت.

مطالعات مستشرقین از لحاظ زمانی به دو دوره قابل  
میالدی است که  1960دوره اول تا دهه  است: تقسیم

 ان مطرحشناسبین مورخان و باستان هعمدطوربهمباحث 
                                                           

1. Said  

2. Abu-lughod 

3. Kisaichi 

شود که شروع می 1970بود و دوره دوم از دهه 
 پردازی در زمینهها نیز به نظریهرشته یگردپژوهشگران 

 شهر و معماری اسالمی پرداختند. 
معماری و شهرسازی و هنر غربی درباره نظریات 

زیر متمرکز دانست: در  سؤالتوان حول دو اسالمی را می
وجوه تمایز شهر، سؤال از چیستی  ،1960دوره اول تا دهه 

ی اروپایی هنر و معماری اسالمی از شهر، هنر و معمار
اصلی زیر نیز در  سؤالدو  1970اما از دهه مطرح بود؛ 

عنوان یک آیا بین اسالم به»فوق مطرح شد:  سؤالکنار 
با هنر، شهر و معماری موجود در جهان اسالم  ،دین

در طول تاریخ چه نیروهایی هنر »و « ؟ردارتباطی وجود دا
؛ 1987 2)ابولوقُد،« ؟اندهو معماری جهان اسالم را شکل داد

 (.1994 3کیسایچی،
را  4این دیدگاه، الگوی هنر و معماری مدرن و غربی

داند و این دو را برتر از الگوهای جهان سنت یا شرق می
کند؛ تقابلی که در نگاه در یک تقابل دوجانبه درک می

 یابد.گرا وضعیتی کامالً متفاوت میسنتجریان 
 
 گراهاسنتروش . 2

گراها، ضدیت با تمدن جدید )غرب( سنتویژگی مشترک 
و تالش برای بازگشت به جهان سنت است. برخی پیامدها 

شود در های مدرن، که وجودشان بدیهی فرض میو پدیده
عنوان مثال، گنون در مورد گراها نقد می شوند. بهسنتنگاه 

 نویسد: پدیده کشور و ملت می
ی بوده که در راه تخریب اها خود وسیلهتشکیل ملیت

 ( 252: 1389است )کار رفته سازمان اجتماعی سنتی... به

های مشترک جهانی ها و دغدغهگراها، از فرصتسنت
 برند:خوبی برای نقد تمدن مدرن بهره میبه

 ینه تنها مستلزم پرداختن به جستجو زیستیطبحران مح

م لزبلکه مست ،است دهندهینو تسک یموقت هایحلراه

 خود که جغرافیایی غرب نه است فرهنگی غرب مقاله، این در غرب از منظور.  4

 است.  بوده غیرمدرن و سنتی ایسابقه دارای
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 اوست. ینیبزده و جهانمردن و تولد دوباره انسان تجدّد

و  یو قدس یسنت یصورت انسانهاز نو ب یدبا ...انسان

 ابدی یگرد یلک و ملکوت تولدعالم مُ یانم یمثابه پلبه

 (. 22: 1384)نصر، 

هایی پردازی، تصوف و فتوت کلیدواژهگرایی، رمزباطن
سالمی هستند که از سوی در تبیین هنر و معماری ا اساسی
 کار رفته اند:گراها مکرر بهسنت

جوید و در واقعیت معماری مسجد در اهدافی که می

قرآن مقدس الهام  باطنآفریند از ای که میروحانی

ای شکل گونهگیرد... حتی چهره ظاهری مساجد بهمی

ای، دهکننگرفته تا از طریق رمز و تمثیل، با روشنی خیره

گر نماید: گنبد، اسماء و صفات گوناگون الوهیت را جلوه

ها، ابهت خداوندی یا را و مناره« جمال»زیبایی الهی یا 

 (. 67: 1379)همو، « سازندرا متجلی می« جالل»

در این نگاه، هم متون مقدس و هم جهان خلقت، 
ظاهری دارند و باطنی و آنچه مهم است باطن است و ظاهر 
چیزی جز عالمت و نشانه )آیه( آن باطن نیست. عرفا وجه 

؛ اندتسمیه عالم را نیز همین عَلَم یا عالمت بودن آن دانسته
 : نویسدمی که عزیزالدین نَسَفی، عارف قرن هفتمهمچنان

 بیافرید، را موجودات چون تعالى خداوند بدان که

 عالمت آنکه موجودات جهت از کرد، نام عالَمش

 قدرت و ارادت و علم وجود بر و او وجود بر است

 (. 185: 1386او )

پردازی هنر و این نوع نگاه، هم مستقیماً به نظریه
 یشکل گیرکه فالمکی در کتاب معماری راه یافته، چنان

، بخشی مجزا را به معماری در تجارب ایران و غرب
-207: 1385های نسفی اختصاص داده )بررسی اندیشه

( و هم غیرمستقیم از طریق انبوه متون نظم و نثر تاریخ 222
ادبیات پارسی. در همین چارچوب و در راستای نگاه 

 ،لخشت و خیاگرایی و رمزپردازی، نگارندگانِ کتاب باطن

                                                           
 (156 بقره،) «راجعون الیه اِنّا و هلل اِنّا» یهبه آ اشاره 1.

شناختی خود در مراجعه به هنر و روشاصل اساسی 
 نویسند:گونه میمعماری ایران را این

ترین عامل در خلق اثر و مایه اصلی خیال را باید مهم

بیان فضایی دانست و برای فهم و درک حقیقت طرح 

باید به ناچار به خیال، به آن لطیفه نهانی که در اعماق 

 وجود هنرمند است، راهی جست )حاجی قاسمی و

 (. 11: 1390نوایی، 

توان در تبیین و دستاورد کاربرد این روش را می
تفسیری یافت که از دو تزیین متداول در تاریخ هنر اسالمی 

 دهند: یعنی گره و اسلیمی ارائه می
دهد و گره، ... وحدت میان مبدأ و منتها را نمایش می

آورد که از هر سویِ آن ندای میفضایی را پدید 

( ... در نقش 176رسد )همان: به گوش می 1استرجاع

های اسلیمی یا ختایی از نقطه مشخصی گیاهی، ساقه

ای که اجزای کنند... شجره طیبهمیسفر خود را آغاز 

زایند و خود می، خود اندآن در سیر و سفری عاشقانه

پویند و چون سفر هر یک به میرویند و خود می

( 264کنند )همان: میآغاز رسد باز از سر، مینهایت 

...گویی اجزای متکثر زمینه در این مقام، واحد و یگانه 

، مثال آن سی مرغ است که به سیمرغ رسیدند اندشده

 (. 270و به وصال معشوق نائل آمدند )همان:

 کشف الحقایقپردازی هم به نگارندگان در این نظریه
و  264د )انعطار ارجاع داده منطق الطیرنسفی و هم به 

سته گرایی توانسنت(. اصول روشی برخاسته از تفکر 271
پردازان هنر و معماری را به خود طیف وسیعی از نظریه

های این جریان جزء منابع مورد ارجاع کتابجذب کند. 
 (،1384و1387)مددپور (،1386)ندیمی آثار محققانی چون

 سمینوایی و حاجی قاو  (1387) کارنقره (،1390) بلخاری
؛ طیفی که در نوعی علقه به جهان بومی بوده است (1390)

 های مدرن و بین المللیو سنتی و گریز یا انتقاد از سبک
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اشتراک نظر دارند؛ اما در طرح مباحث ایجابی از 
. کنندهای متفاوت و گاه ناسازگاری استفاده میچارچوب

طلبد گراها میتفاوت این رویکردها نسبت به مبانی سنت
ای مجزا و تحت عنوان ا این دیدگاه در گروه و طبقهت

 فلسفی و معناگرا بررسی شوند. -های نظریروش
 
 فلسفی و معناگرا -های نظریروش. 3

نظریات معماری اسالمی را تحت عنوان نگرش  معماریان
ده و به تحلیل و مقایسه تطبیقی سه کرمعناگرا بررسی 

او  خته است.پردا 2نیو استیرل 1نظریه از اردالن، بورکهارت
 (،1380)اردالن و بختیار،  حس وحدتبا اشاره به کتاب 

مستندات مشخص برای  نکردنیکی از نکات مهم را ارائه
 پرسد: صوفی بودن معمارانِ سنتی ایران دانسته و می

چگونه به پنج رکن معماری یعنی فضا، شکل، سطح، 

 (.487: 1384اند؟ )معماریان، رنگ و ماده دست یافته

 .از روش است سؤال ،در اصل ،از چگونگی سؤال 
معماریان طرح مفاهیمی در مورد معماری ایران نظیر تداوم 

ثیر أفضایی، فضای مواج در کتاب اردالن را بیشتر تحت ت
 3ویهایی چون زهنگرش فضاگرای مدرنیسم و تئوریسین

دیگرسخن، گرچه ؛ بهداند تا مبانی اسالمیمی 4و گیدئون
گراها قرار دارد و کتاب را با هدف ن تحت تأثیر سنتاردال

ترویج هنر و معماری سنتی تألیف نموده و سیدحسین نصر 
ن نکردای بر این کتاب نگاشته است، اما ارائهنیز مقدمه
گراها، باعث شناختی توسط سنتروشهای چارچوب

پردازان هنر و شده است تا او نیز همچون طیفی از نظریه
های گوناگون و گاه متضاد با اسالمی، از روشمعماری 

ببرد. با مرور یکی از نظریات معناگرا گراها بهره مبانی سنت
ها فراهم در معماری اسالمی زمینه درک بهتر این تفاوت

                                                           
1. Burckhardt 

2. Stierlin 

3. Zevi 

4. Giedion 

« ویلی و تعبیریأت» کار با مطرح کردن روششود. نقرهمی
 نویسد:به طبیعت می

و قلب و دل  در بیشتر حیوانات، مرکز غرائز )شکم(

)هویت نفسانی(، و مغز آنها )کانون شناخت و رهبری( هر 

گیرد. اما سه در طول یک محور به موازات زمین قرار می

در انسان، این محور، عمودی است با این تاویل که: انسانی 

طبیعی است که مغزش بر همه اندامش حاکم باشد و انسان 

جاذبه زمین مسخ شده کسی است که غرائز او را به سوی 

 (. 360: 1390بخواند و در زمین مخلد گرداند )

د کنمی را مطرح سؤالمرور برخی نظریات ایشان، این 
یی ذوقی همچون تمثیل و استعاره، حجیت هاروشکه آیا 

 کافی برای استناد نظریات به اسالم را دارند؟
 کوشندیکردهای نظری و معناگرا میرو برخی دیگر از

ط فرهنگی یا بستر عقالنیت مناسب، شرایط تا با ایجاد محی
ه ند ککنبرای تولید نظری و عملی هنر را به نحوی آماده 

 عنوان مثال ندیمیبه دانست.« اسالمی»حاصل کار را بتوان 
 اننابا دعوت از دانشجویان به مطالعه آثار تمدنی مسلم

س و حضور فیزیکی مستقیم و لم گلستانو  بوستاننظیر 
وشد تا کمی های فضایی معماری سنتیتناسبات و کیفیت

محیط )و معماری( مناسب برای تولید نظری و عملی هنر 
جلسات مبانی  :1381معماری اسالمی فراهم آورد )ندیمی، 
نگاه غالب در این  .نظری معماری دانشگاه هنر اصفهان(

 ءوبا زدودن آثار س ت کهبر آن اس تنزیهی و فرض ،رویکرد
ها از ن انسانکردانحراف و دورایجاد تمدن مدرن در 

توان زمینه بازگشت به فطرت را می ،فطرت اصیل خود
  .دکرفراهم 

صراحت یا های نظری و معناگرا )خواه بهکاربرد روش
تلویحاً( بر این بنیان استوار است که منبع دین فقط وحی 
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 گری )عقل، فطرت، شهود ونیست؛ بلکه منابع مستقل دی
های آنها قرار دارند که یافته« وحی»طبیعت( در عرض 

ها و تواند معیار صحت مستقل داشته و حتی برداشتمی
تفسیرهای ما از وحی را حذف، اصالح یا تقویت کند. 

توان به ریشه رواج این استقالل در دوران جدید را می
ای به دوشس نامه 1615گالیله نسبت داد. او در سال 

نوشت که در سراسر ایتالیا به طور وسیعی منتشر  1کریستینا
و خوانده شد. مبحث محوری نامه، بیان این مطلب بود که 
خداوند دو کتاب نوشته: کتاب طبیعت و کتاب مقدس. این 
دو کتاب با هم در تضاد نیستند و چنانچه مشاهدات حاصل 

ه دهند یکی ارائاز جهان طبیعت، تبیین مناسبی از جهان فیز
که با متن کتاب مقدس در تضاد به نظر برسد، آنگاه دلیل 
مناسبی در دست خواهیم داشت تا در تفسیرمان از کتاب 
مقدس بازنگری کنیم؛ زیرا معنای ظاهری کتاب مقدس 

 2ممکن است معنای صحیح و حقیقی آن نباشد )کالرک،
2014 :49 .) 

د جوادی آملی توان در نظرات استابیانی مشابه را می
 یافت:

ست؛ نظیر او ینفعل خدا و تکو یااست  یانم ینهرچه در ا

آسمان و زمین و انسان و حیوان یا کتاب تدوین و تشریع 

اوست؛ نظیر تورات و انجیل و صحف ابراهیم و قرآن. 

رکار فهم و اندبراین اساس، عقل به معنای وسیع آن دست

کوین و تدوین ادراک فعل و قول خدا و ورق زدن کتاب ت

اوست... بنابراین عقل و نقل با یکدیگر دو منبع 

(... در 61: 1378کنند )میشناسی دین را تأمین معرفت

ای مواردی که عقل و نقل متباین هستند؛ مثالً روایت یا آیه

را که با مطلب یقینی و برهانی عقل ناسازگار است؛ به 

 (.74همان: برند )معنایی موافق با دلیل عقلی تاویل می

پردازان های ذهن نظریهمراد ایشان از عقل، تراوش
 های گوناگون نیست؛ بلکه: رشته

                                                           
1. Duchess Christina 

2. Clark 

منظور از عقل در این مباحث، نیروی ادراکی نابی است 

که از گزند وهم و خیال و قیاس و گمان مصون است 

 (. 31)همان: 

اسالمی، از ولی برخی پژوهشگران هنر و معماری
ه به اتکا بر اند کداشت متفاوتی داشتهگفته برنظریات پیش

 شود.عقل خودبنیاد بشری منجر می
فلسفی و حتی  -نگاری، نظریهای تاریخروش

ها و اهدافشان، قابلیت دارند تا گرایی با وجود تفاوتسنت
برای ترویج مدرنیته در جهان اسالم به خدمت گرفته 

شود. میپیگیری  3شوند؛ امری که در آثار بنیاد آقاخان
ها اقداماتی را توصیه برای کاربرد این روش 4محمد آرکون

 کند: می
 یبرا یدیشناسی و ادراکات و ابزار جدروش یمعرف

 یصخبه تش ی کهباستان یراثاز گسست با م یریجلوگ

در  یتهمدرنزمان به خلق زنده کمک کرده و هم یهاسنت

 (. 49: 1990) کنندکمک می جوامع مسلمان

برای رسیدن به چنین هدفی اساتید این بنیاد، نسبت  
( با آثار 1389به برخورد اعتقادی و غیرتاریخی )قیومی، 

هنر و معماری اسالمی انتقاد جدی دارند. منظور از برخورد 
گرایانه و های نصاعتقادی بیش از همه، استفاده از روش

 پردازی معماری است.فقهی در نظریه
 

 ه فردیگرایی و فقنص. 4
اصول سنتی ساخت  هشام مرتضی در بخش اول از کتاب

توان آنها را که می نویسدمی، نکاتی را و ساز در اسالم
گرایی و فقه فردی در معماری های نصبرای روش مبنایی

 دانست:
تنها خداوند، خالق، مالک و پروردگار کلیه موجودات 

باشد... فقط او و نه جان میجهان اعم از جاندار و بی

هیچ کس دیگر حق امر و نهی دارد... از دیدگاه اسالم، 

 Lewcock,1986: کر. یاد،بن ینبا ا یشترب ییآشنا یبرا . 3

4. Arkoun 
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زندگی یک فرد مسلمان، تابع مشیت الهی بوده و  سراسر

جامعه مسلمانان هرگز از قوانین خداوند جدایی پذیر 

 (. 24-23: 1393)مرتضی،  نخواهد بود

بر این مبنا هرگونه تقنین در هنر و معماری نیز همچون 
ها، در حیطه اختیار خداوند است و انسان سایر زمینه

 د. حکم اهلل باش« کشف»احکام باید به دنبال « جعل»جای به
ترین وجه خود با مراجعه به منابع گرایی، در سادهنص

شود برای میای انجام روایی و یک جستجوی کلیدواژه
یافتن آنچه مربوط به مجموعه مفاهیم و مسائل اصلی هر 

عنوان مثال با مراجعه به قرآن و روایات، شود؛ بهمیعلم 
شود میهای مسکن، بیت، دار و ... جستجو و تالش واژه

از مجموعه روایات و آیات، نظر اسالم در مورد موضوع 
ستخراج شود. یکی از مورد تحقیق )در اینجا مسکن( ا

 های اخیر با این روش انجامتر که در سالمطالعات تفصیلی
های معماری و شهرسازی شاخص»شده، طرح تدوین 

ها در این طرح، است. روش رسیدن به شاخص« اسالمی
 است: گونه توضیح داده شدهاین
استخراج متون )آیات، روایات، فقه و تاریخ( با  -

 ای؛جستجوی کلیدواژه

بندی و تنظیم متون براساس اعتبار، ترتیب بقهط -
 زمانی، صراحت و یا ضمنی بودن مطلب؛

پردازی( براساس سازی )نظریهگیری و مفهوممفهوم -
 بندی شده. متون تنظیم و طبقه

در این تحقیق، دو تیم حوزوی و دانشگاهی، حدود 
منبع دست اول حدیثی، فقهی، تفسیری و تاریخی  130

هزار حدیث را جستجو و بررسی  30ز مشتمل بر بیش ا
نتیجه تحقیق، ارائه نظریاتی  (.37تا: )قربانی، بی اندکرده

های های مختلفی از کاربریهنجاری است که مقیاس
شهری و واحدهای همسایگی تا طراحی داخلی و تزئینات 

گیرد. نظریات هنر و معماری در این نگاه به دو را دربرمی
 مقابل تقسی« جاری یا دستوریهن»و « توصیفی»دسته 

                                                           
1. John Lang 

جدا فرض شوند، صفت هستند. اگر این دو حوزه از هم 
های دستوری شود و تواند شامل نظریهاسالمی فقط می

نی فرض بیغیروابسته به جهان و های توصیفی، عینینظریه
توان در آثار یکی از شوند. این تفکیک را میمی

رهگیری کرد. او  1پردازن مطرح معماری، جان لنگنظریه
فراگیر شدن انتقادات از اثبات گرایی،  که در زمان آغاز

د دهرا به نگارش درآورد، نشان می آفرینش نظریه معماری
حال، ولی درعین ؛که از نقاط ضعف پوزیتویسم آگاه است

همچنان بر همان مبنا اظهارنظر کرده و با انتقاد از غیرعلمی 
های ی، استفاده از نظریههای معمارو هنجاری بودن نظریه

 :کنداثباتی )علمی( را توصیه می
وجود دارد که تبیین یک فرد از پدیده مشاهده  احتمال این

بینی او باشد. این تأثیر در مورد شده تحت تأثیر جهان

که ایگونهطورکامل قابل مشاهده است بهاقتصاد به

 هداری از یک پدیده مشابهای مارکسیسم و سرمایهتحلیل

کامالً متفاوت است. همین مطلب در مورد نظریه اثباتی 

 (.18: 1381های طراحی نیز صادق است )لنگ، حرفه

دهد که وی صرفاً به تأثیر احتمالی این عبارت نشان می
های اثباتی قائل بوده و عمده نقش آن بینی در نظریهجهان

 دانسته است. های هنجاری میگیری نظریهرا در شکل
ست که ا« باید»از « هست»دگاه مبتنی بر تفکیک این دی

فیلسوف اسکاتلندی قرن  2نخستین بار توسط هیوم،
 ، عنوان شد.ای درباره طبیعت بشررسالههجدهم در کتاب 

در باب اینکه باورهای اخالقی، »وی در فصلی با عنوان 
تنتاج دهد که استوضیح می« قابل استنتاج از عقل نیستند

تعبیر هیوم، عقل( میسر نیست؛ امری که  اخالق از علم )به
مثابه کشفی فلسفی مقبول فیلسوفان بعد از وی واقع شد. به

هیوم استدالل کرد که عقل یعنی کشف صدق و کذب 
قضایا؛ صدق و کذب هم چیزی نیست، جز انطباق و یا 
عدم انطباق با روابط واقعی مفاهیم یا وجود واقعی اشیاء 

نطباق و عدم انطباق نشود، خارجی. هرچه مشمول این ا

2. David Hume 
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تواند باشد و به همین دلیل، موضوع صحیح یا غلط نمی
توانند تحقیق عقل واقع نخواهد شد. کارهای اخالقی می

 توانند منطقیقابل ستایش و یا سرزنش باشند؛ اما نمی
طبق این نظر همچنان  (.242: 1358)سروش،  باشند

ق شمول و مطابانپذیر و جهتوان نظریات علمی را اثباتمی
با واقع دانست و فقط احکام بایدی و به سخن لنگ، 

ها و الشعاع گرایشنظریات هنجاری را تحت
 گیریلنگ در نتیجه های انسانی فرض کرد.گیریجهت

 نویسد: کتاب خود می
شاید نقش اصلی علوم رفتاری در نظریه معماری، ارائه 

در آن نگرش به جهان هستی باشد. روشی که « روش»

قواعد مفهومی، با تجربه واقعی مواجه و مقایسه شوند و 

جای اینکه فقط تولید شوند و به باور درآیند، ها بهفرضیه

 (.278: 1381شوند )لنگ، آزموده می

که پس از هیوم، فیلسوفان علم نشان گونهاما همان 
.« میندار یبه جهان دسترس یمانهایهما مستقل از نظر»دادند 

نامد میای واقعی . آنچه لنگ، تجربه(192: 1390، )چالمرز
تواند قواعد مفهومی را بیازماید، خود بدون ابزار که می

پرداز نخواهد آمد؛ ولی مفهومی به چنگ محقق و نظریه
چنانچه این تفکیک )یعنی تفکیک هست از باید یا تفکیک 
نظریات توصیفی از نظریات دستوری و وابسته نبودن 

بینی( پذیرفته شود، روش یفی به جهاننظریات توص
گرایی فقط در بخش دستوری موجه بوده و نظریات نص

توان به صفت اسالمی هنر و معماری را نمی« توصیفی»
متصف و به اسالم منتسب نمود. در اتصاف نظریات 

به اسالم، سیری از تطور رویکردهای مختلف « دستوری»
اسالمی، این علم خورد؛ از میان علوم مختلف به چشم می

                                                           
 .93قم، پنجم آذرماه  یضیهمدرسه ف ی،اهلل اراک یتاز درس خارج فقه آ برگرفته.  1

 هایکتاب و( هشتم)قرن  حلی عالمه از منتهى المطلب فی تحقیق المذهب کتاب.  2

 (دوازدهم)قرن  عاملیحر یخاز ش هدایة األمة إلى أحکام األئمةو  الشیعه وسائل

و هم  بوده یهبنّا که هم فق یمعرف به ابن رام ی،لخم یم. ابوعبداهلل محمد بن ابراه3 

قضاوت در امور  یدر تونس متولد شد و برا یدوم قرن هفتم هجر یهمعمار و در نم

 هایفقه است که دغدغه اصلی آن بررسی شرایط و روش
 این اتصاف و انتساب است. 

ی در ابتدا :است داشته تدوین مرحله چند شیعی فقه
های فقهی چیزی بیش از متن متن رساله ،تاریخ فقاهت
 یه،های اولهای متناسب نبوده، و تدوینبندیروایات و باب

 جدید هنوز مسائل روزگار در آن ؛دانبوده حدیثی تدوین
 روایت در آنها متن حادث نشده که فقهی و تفریعات

 را روایات متن همان ،فقیهان روازاین و موجود نباشد
به مرور با پیدایش و  1.کردندمی تدوین فقه، عنوانبه

افزایش مسائل مستحدثه، فقه صورت متفاوتی به خود 
خود منابع روایی اتخاذ گرفت و راهکارهای الزم از دل 

و فقیهان متأخر، تفسیر از روایات را، در قالب احکام  شد
ارائه  خمسه )وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت(

کردند. از میان فقهای شیعه، عالمه حلی و شیخ حر عاملی، 
خود، ذیل ابوابی نظیر ابواب احکام مساکن،  2در کتب فقهی

 اند. ازکم فقهی ذکر کردهروایات مربوطه را به ضمیمه ح
ها شهر اسالمی، نشانهتوان به کتاب میان معاصران نیز می

  ( اشاره کرد.1389لیف جعفر مرتضی عاملی )أتهاو شناسه
های تالش برای استخراج احکام و دستورالعمل

سنت با توجه به معماری و هنرهای وابسته، در میان اهل
ه حل معضالت داری و نیاز بقدمت بیشتر در حکومت

یکی  3تر از تشیع دارد. ابن رامیای دیرینهاجتماعی، سابقه
معماران قرن هفتم هجری است که با این روش، -از فقیه

ای از احکام هنجاری معماری اسالمی را تدوین مجموعه
هایی در کتب معاصر از سوی نموده است. چنین مجموعه

ام مرتضی (، هش1376نویسندگانی چون عبدالستار عثمان )
 4( و سپاهیک عمر1381( و سلیم بسیم حکیم )1393)

 را معماری احکام او. کرد سفر مغرب مختلف شهرهای به بارها معماری و مانساخت

 ی،)عماد است کرده استخراج( مغرب رسمی)مذهب  مالکی فقه اصول وفق بر

 (.47: 1381 یم،؛ حک110: 1387

4. Omer, Spahic 
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 ( نیز دنبال شده است.2010و  2009، 2005، 2002)
از  یریگو روش بهره یشهر اسالم»زاده در مقاله نقی

ت مطرح در تحقیقات معماری سؤاالیکی از « متون مقدس
و شهرسازی اسالمی را روش و چگونگی مراجعه به متون 

 گیرد: نتیجه می ،مقدس دانسته
شمول بودن کتاب مقدس، با توجه به جاودانگی و جهان

 هانباید همه جزئیات و مصادیق از قبیل ابعاد و اندازه

ها را از آن طلب کرد؛ بلکه در کتاب الهی فضاها و فرم

وانند بود که بت« اصول و معیارهایی»باید به دنبال شناخت 

خاص خود را داشته « مصداق»ها، ها و مکاندر همه زمان

و انسان را در فراهم آوردن محیط مناسب زندگی 

 (.1392زاده، انسانیش یاری نمایند )نقی

 دانسته« جزئی»و چه چیزی « کلی»اما اینکه چه چیزی 
شود، خود چه معیاری دارد؟ از نگاه فقه فردی، همه احکام 

ترین فقهی )از جمله احکام هنر و معماری( چه در کوچک
ا، نظیر کوبه یک در یا روزنی کوچک به خانه همقیاس

ها مثل مرکز و شکل و همسایه و چه در بزرگترین مقیاس
اند و وظیفه مکلف، اندازه شهر، احکامی کلی و انتزاعی

تشخیص مصداق و موضوع عینی و عملی است؛ اما در 
ه گفته، گرفتن کلیات از دین، به معنای اخذ فلسفتلقی پیش

ی و شناسشناسی، ارزشیادین هستیمضاف و تعاریف بن
شناسی و سپس ارائه نظریات و احکام هنر و معماری انسان

توسط متخصصان و بدون رجوعی دیگری به منابع نقلی 
است. این تلقی با نگاه درون دینی و تعریف خود شارع از 
شریعت و دامنه تکلیف مکلفان سازگار نیست؛ ولی 

اره کرده است، روش فقه ( اش1392زاده )که نقیگونههمان
تواند تمام مسائل متعدد، متنوع و متغیر قابل ارائه فردی نمی

در عرصه هنر و معماری را پاسخ گوید و در عمل، بسیاری 
کند و بدون از آنها را به عرف یا نظر کارشناس واگذار می

های نظر کارشناس را رهگیری و تنقیح اینکه مبنا و ریشه
رشناس را مالک صحت نظریات او کند، صرفاً عدالت کا

دهد. برای جبران این نقایص، روش فقه نظام ارائه قرار می
 شده است.

 روش فقه نظام. 5
وده استوار ب منبع و روش سؤال، یهبر سه پا یربازاز د فقه

 رد و بوده مشترک منبع در فردی فقه و نظام فقهاست. 
 دارای مشترک چارچوب بودن دارا عین در روش

 نظریه نمودن مطرح با( 1393) راکی. اهستند نیز تفاوتهایی
 فقه بر مبتنی که را سنتی اجتهاد روش تا کوشدمی نظام فقه

 به یگویپاسخ به قادر مبانی، و اصول حفظ با است فردی
 شهرسازی و معماری چون تخصصی و اجتماعی نیازهای

( و ی)فرد ردفقه خُ ینب اصلی هایتفاوت از یکی. نماید
اط بودن روش استنب یرمستقیمفقه نظام از نظر روش، در غ

ر بودن روش استنباط د یمو مستق نظامدر غالب احکام فقه 
 یم،غالب احکام فقه خرد است. مقصود از روش مستق

حکم شرعی از منابع اصلی شریعت یعنی کتاب و  استنباط
سنت است و مقصود از روش غیرمستقیم، استنباط حکم 

ده شاست که از منابع شریعت استنباط از حکم دیگری 
است. این استنباط غیر مستقیم براساس تالزمی است که 

ای از احکام شرعی با حکم بین دو حکم شرعی یا مجموعه
عنوان مثال او از مجموعه احکام شرعی دیگر وجود دارد. به

استحباب  فقه خرد زیر شامل کراهت ارتفاع ساختمان،
ن ساخت باب رعایت حریم دروسعت خانه مسکونی، استح

مسکن، استحباب رعایت حریم در ساخت مساجد، 
کراهت ارتفاع مناره مساجد بیش از ارتفاع سقف مسجد، 
استحباب استهالل، استحباب نگریستن به آسمان و تدبر 

سنه الآیات آن به ویژه قبل از نماز شب و حرمت تعطیلدر 
ز در وساته است: ساخکردحکم فقه کالن زیر را استنباط 

طورعمده افقی باشد نه عمودی و نظام شهری بایستی به
 .(22: 1393ارتفاع بناها نباید مانع دیدن افق شود )اراکی، 

ی ارجاع« تسؤاال»بر تفاوت روشی، فقه نظام در افزون
قه در ف .ن نیز با فقه فردی متفاوت استااز طرف مکلف

از  یاریت را به صورت بریده از بسسؤاالتوان فردی، می
ی ول ؛شرایط و افعال و سابقه و الحقه موضوع مطرح نمود

 ؛چون هم مکلف اجتماعی است و هم موضوع ،در فقه نظام
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د و رجوع شو ت مطرحسؤاال« نظام»به صورت  سؤالباید 
به ادله با تسلط بر این نظام صورت پذیرد. برای دستیابی 

جامع  .1د: شوت باید سه شرط زیر رعایت سؤاالبه نظام 
عنوان مثال نظام ت مربوط به هر موضوع )بهسؤاالبودن 
بندی و ملحوظ داشتن طبقه .2 ؛ت هنر یا معماری(سؤاال

ستری مشخص نمودن مبنا و ب .3و  تسؤاالمراتب سلسله
 استه است. که هر مسئله از آن بستر برخ

 یاسالم یهنر و معمار یپردازهینظر یهاروش ییمبنا نقد

ظریات منتخب هنر و معماری اسالمی از در بخش قبل، ن
شناختی طبقه بندی شدند. در این بخش به روشنگاه 

ود ای که خشود تا براساس اصول روشیاختصار تالش می
ه نظام های فلسفنهند و نیز یافتهمنابع اسالمی در اختیار می

 ها نقد و بررسی شوند. والیت، این روش
 

نگاری )دو رویکرد تاریخنقد و تحلیل روش . 6
 کالبدی(-اجتماعی و صوری

تواند اقدامات و نظریات هر نگاری میروش تاریخ
نسل را با نسل قبلی هماهنگ نماید. اجتماعی زیستن 

ها و در نتیجه افزایش موثر انسان، قدرت هماهنگی اراده
دهد. با ذخیره این منبع قدرت اراده بشری را به او می

گذاری اجتماعی به در نتیجه تأثیر قدرت، هماهنگی و
توانند یابد. منابع مختلفی میصورت تصاعدی افزایش می

این اراده اجتماعی را در خود ذخیره و به نسل بعد منتقل 
کنند؛ اختراع خط، استفاده از عالئم و نمادها و هنرهای 

های مختلف زندگی از جمله گوناگون و قواعد و سبک
عنوان این منابع ذخیره وانند بهتمعماری و شهرسازی می

کار روند و به هر اجتماعی قدرت امتداد اراده و قدرت به
ها و جوامع را تاریخی و مقاومت در برابر دیگر فرهنگ

                                                           

. و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خدا فروفرستاده و به سوى پیامبر بیایید،  1

ایم ما را بس است. آیا در هر حال از راه و گویند: آنچه پدرانمان را بر آن یافتهمى

 دانستند و از سوىکنند، هرچند پدرانشان خود چیزى نمىرسم پدرانشان پیروى مى

 بودند؟ کسى نیز هدایت نشده

ر طلبی به هبدهند؛ ولی اگر هدف اجتماع نه صرف برتری
قیمت و از هر طریق بلکه رسیدن به حقیقتی برتر یا 

رتی مطلق و پیوستن به عبودیت و خضوع در برابر قد
تواند صرف جریان والیت تاریخی خاصی باشد، نمی

عنوان معیار صحت هماهنگی و تفاهم اجتماعی را به
اقدمات و نظریات خود فرض کند؛ بلکه نیاز به معیاری 

های باالتر دارد تا بتواند براساس آن گزینش کند و از جنبه
های هناهماهنگ تمدن گذشته خود دوری گزیند و جنب

هماهنگ آن را برگزیند و تقویت نماید. آیات متعددی را 
توان به عنوان شاهدی بر این مدعا ذکر نمود؛ به عنوان می

از سوره مبارکه مائده  104مثال خداوند متعال در آیه 
 كانَ لَوْ أَوَ آباءَنا عَلَيْهِ وَجَدْناما  حَسْبُنا قالُوا»فرماید: می

این مضمون در آیات  «1يَهْتَدُونَال  وَ شَيْئاً نَيَعْلَمُوال  آباؤُهُمْ
انبیا،  53یونس،  78اعراف،  28بقره،  170بسیاری ماننده 

زخرف نیز تکرار شده  23و  22لقمان و  21شعرا،  74
 است. 

به مقوله هنر و معماری، با وجود اینکه « تاریخی»نگاه 
گیری انسجام و هویت و افزایش ذخیره قدرت و شکل
حال نماید، ولی درعینوردهای اجتماعی را فراهم میدستا

های های مثبت و دوری از جنبهمالکی برای گزینش جنبه
اری که نگنهد. بنابراین، با روش تاریخمنفی در اختیار نمی

این  توان بهناظر به گذشته تاریخی جهان اسالم است، نمی
توان محیط مصنوع را بر سؤال پاسخ دادکه چگونه می

نای تسلیم شدن به فرمان و اراده تشریعی الهی شکل مب
 فرمایند:السالم در نهج البالغه میداد؟ حضرت امیر علیه

از نظر اسالم مالک و معیار رفتار  2«.هُوَ التَّسْلِیم الْإِسْلَامُ»
یک مسلمان، تسلیم شدن در برابر فرمان خداست؛ چه این 

نابراین، یا مخالف. بهای پیشینیان موافق باشد فرمان با سنت

.و آن .....وَ قَالَ ع لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيم.  2

کنم که احدى پیش از من به این صورت معنا  احضرت فرمود: اسالم را آنچنان معن

 (.784: انصاریان ترجمه غه،البالاست... )نهج نکرده باشد: اسالم همان تسلیم بودن
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توان یک پدیده را به صرف اینکه به جامعه و یا نمی
ای تاریخی تعلق دارد که اکثریت افراد و یا حاکمان دوره

نامید؛ چه در مروری تاریخی « اسالمی»اند آن مسلمان بوده
توان مواردی را مشاهده کرات میو چه در تجربه معاصر، به

برخالف تعالیم اسالمی  کرد که عملکرد برخی مسلمانان
باشد. این مخالفت در میان حاکمان مسلمان، مشهودتر 

توان به امویان و هنر و معماری آنان عنوان مثال میاست؛ به
های هنر و معماری اسالمی، بخش اشاره کرد که در کتاب

( را به خود اختصاص داده است. 1379ای )گرابار، ویژه
 متذکر عدم صحت این برخی نویسندگان غربی متأخر نیز

( پیشنهاد 1387عنوان مثال، بلر و بلوم )انتساب شده و به
کنند مطالعاتی که اکنون نظریات هنر یا معماری می

جای اسالم به مناطق شوند بهخوانده می« اسالمی»
های حاکم منتسب شوند و به صفات جغرافیایی و یا سلسله

« جوقیسل»، «صفوی»یا «... ترکی»، «ایرانی»جایگزینی مانند 
و... متصف شوند. بنابراین بسیاری از نظریاتی که بیش از 

نامه هنر و معماری اسالمی ذکر هزار مورد آن در کتاب 30
شده باید از این خیل خارج و تحت عنوان دیگری 

بندی شوند و برای انتساب یک نظریه به اسالم در طبقه
 نگاری برآمد.جستجوی روشی جز روش تاریخ

 
 گراهاسنتروش  یلقد و تحلن. 7

گراها مبنی بر طرد عقل و طرح عقل شهودی سنتروش 
(. با 1390؛ قیومی، 1391؛ پارسانیا، 1383است )نصر، 

توجه به کوتاه بودن دست اغلب اعضای جامعه انسانی از 
کم در زمان معاصر(، این طرد، خأل شهود )دست

گراها نتسشناختی عظیمی را در دستگاه فکری روش
دد. بنکند و با ابهام و رازگونگی راه را بر عمل میایجاد می

پیچیدگی شهود نه فقط برای مبتدیان که برای برخی از 
آفرین بوده، جریان نظران این جریان نیز مشکلصاحب

مکاشفات و الهامات غیرعادی شوان و تأسیس طریقه 
که ( نشان از روشی است 24: 1387شاذلیه مریمیه )نصر، 

باید خوشبینانه آن را صعب و دشوار خواند و یا آن را 
 (. 1392بیراهه نامید )شهبازی، 

گرایی و سنتگنون در پاسخ به این نقصان روشیِ 
های جهانی هندوئیسم، به پایان یافتن عصر برپایه اندیشه

 کندمدرنیته چشم دوخته و در این فاصله پیشنهاد می
 ه آشنا هستند به حفاظتنخبگان خاصی که با حکمت خالد

از میراث باقیمانده سنت بپردازند. پیشنهادی که کوین بر 
دهد این است که پایه مطالعه آثار کوماراسوامی و گنون می

توانند کارکردی شبیه به کارکرد این نخبگان فکری می
های هندویی )به عنوان طبقه کاهنان( داشته باشند و برهمن

 ریزی دوباره سنتمدرن به پایهپس از به پایان آمدن عصر 
عید گرایان، آن را ببپردازند. لگنهاوزن با نقد این روش سنت

کند؛ طرحی که به و نامحتمل و نامطلوب ارزیابی می
ست توجه اها انسان درگیر تمدن مدرن بیسرنوشت میلیون

کند. او و تربیت کاهنانی برای آینده را توصیه می
شناسی مشخصی دانسته، روش پردازی آنان را فاقدنظریه

 نویسد:می
گرایی، از آن رو در نقد مدرنیته ناکام است که روش سنت

گیرد و جزئیات تاریخ را مرموز و غیرمعمولی را به کار می

های هر دو جامعه مدرن و نادیده گرفته و در مورد ویژگی

انگاری بیش از حد شده است... سنتی دچار نوعی ساده

و  شناختیگرایی وارد است هم روشسنتاشکاالتی که بر 

 (.16:  1386هم کالمی هستند )لگنهاوزن، 

گراها حضوری حتی در زمینه هنر و معماری که سنت 
اند روش اند نیز نتوانستهمصداقی و مفصل و مستقیم داشته

و برنامه عملی مشخصی را برای پژوهش پیرامون 
نتی ی و سگیری محیط مصنوع یا خلق آثار هنری قدسشکل

 ارائه کنند.

 
 فلسفی و معناگرا -های نظرینقد و تحلیل روش. 8

گراها که عقل جزئی را طرد و مفهوم عقل سنتبرخالف 
فلسفی  -های نظریکردند، نگاهشهودی را مطرح می
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کنند جایگاهی ویژه برای عقل و نظر قائل بوده و تالش می
 -تا بنیان نظریات هنر و معماری را بر یکی از مکاتب نظری

بین مکاتب  (1401) شهید صدرفلسفی بشری بنا کنند. 
ر مکاتب تفاوت قائل شده و آنها را دارای دیگاسالمی با 

مکاتب بشری با حرکت از  ؛داندمی دو نوع روش متفاوت
به  ؛هستند« تکوین و ابداع»یر بنا به روبنا دارای روش ز

توان براساس مبانی فلسفی ماتریالیسم ، میعنوان مثال
به ابداع هنر و معماری سوسیالیستی یا  ،تاریخی

ولی مکاتب اسالمی با حرکت از  ؛مارکسیستی پرداخت
ارتی به عب ؛هستند« اکتشافی»روبنا به زیربنا دارای روش 

اراده  «کشف» پردازی،نظریهقهی، هدف از در رویکرد ف
 ،هدف ،اما در رویکردهای مکاتب بشری ؛شارع است

و ایجاد یک نظریه بر مبنای اصول و مبانی کالن  «خلق»
 . لسفی استنظری و ف

در تئوری کالن جمهوری اسالمی، دین در حیطه 
 به عنوان ؛باشداجتماعی نیز همچون حیطه فردی حاکم می

فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان » فرماید:می امام ،مثال
در  .(289: 21 جلد امام، صحیفه« )از گهواره تا گور است

نند کحکم می ،حکم خداغیر قرآن کریم نیز کسانی که به 
 ،بنابراین 1.اندن ذکر شدهان و کافرافاسق ،ناجزء ظالم

ابداع گرایانه که به دنبال ی نظری و معناهاروشچنانچه 
نظام هنر و معماری اسالمی براساس تفکرات و مبانی 

های اجتماعی ابن خلدون نگرش مانند اننامختلف مسلم
ی فکری مشاء و اشراق و حکمت هاو فارابی و مکتب

بخواهند فراتر از تمثیالت ذوقی و شاعرانه،  ،متعالیه هستند
برای رفتار و کالبد اجتماعی جامعه اسالمی حکم و ضابطه 

 «منابع»با  را ل تعیین نمایند، باید بتوانند نسبت خودعم
؛ اما سؤال اساسی ندکنمند یید شریعت ضابطهأمورد ت

مورد تأیید شریعت کدامند؟ در « منابع»اینجاست که این 

                                                           
( ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ 44. وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) 1

الْفاسِقُونَ ( ... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ 45اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
  .(47 مائده،)

اینکه وحی و نقل رسیده به ما )با احراز شرایط خاص آن( 
یکی از این منابع است، بحثی نیست؛ ولی در مورد جایگاه 

های ذهنی بشری و نسبت آن با نقل، اختالف قل و یافتهع
خورد. در ادامه این اختالف نظرهای فراوانی به چشم می

نظرها، به اختصار با ذکر مثالی معمارانه مورد اشاره قرار 
 گیرد. می

توان به در گذری به نظریات جهان معماری، می
ه ومانده اشاره کرد و نحجایترین متن مکتوب بهقدیمی
معمار و نویسنده رومی، را در  2پردازی ویتروویوس،نظریه

مثال زد. او با تولی به مفهوم  معماری باب در کتاب ده
، هم در توصیف مصالح ساختمانی و هم در «عناصر اربعه»

شناسی، جهان را با این ابزار ذهنی، شناسی و انساناقلیم
صل نهم فعنوان مثال در به کند؛فهم و تفسیر و توصیف می

از کتاب دوم که به شرح کاربرد و خواص مصالح چوبی 
عنوان یک چوب دیرسوز برای را به« سیاه کاج»پرداخته، 

سازی توصیه های عمومی و کشتیاستفاده در ساختمان
 نویسد: کند و در تبیین علت دیرسوزی آن میمی

به این دلیل که در ترکیب آن نسبت بسیار کمی از عناصر 

ای یکپارچه و متراکم از د وجود دارد اما تودهآتش و با

 (. 86: 1388آب و خاک است )ویتروویوس، 

زیست و جهان میبدیهی است ویتروویوس اگر امروز 
کرد، مطالعه می« مندلیف»را با ابزار و مدل عناصر جدول 

 شد، تفسیر ومتولی می« ریسمان»و یا به مفاهیم نظریه 
کرد و جالب تبیین متفاوتی در نظریات خود ارائه می

اینجاست که هر سه تبیین نیز دارای کارآمدی عملی است، 
. با واقع باشند« مطابق»یک الزاماً و کامالً نکه هیچبدون ای

توان ذهن انسان را به چراغی تشبیه در توضیح این امر می
ع تواند نوری ساطنمود که بدون اتصال به منبع انرژی، نمی

های رئالیسم خام با مشاهده نور این چراغ، عقل کند. نگاه

2. Vitruvius 
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انسانی را کاشف و کشف آن را مطلقاً صحیح فرض 
های تفسیری مدرن و پارادایمهای پستکردند؛ اما نگاهیم

و انتقادی، به این نکته واقف شدند که این نور از بستر و 
زد خیای اجتماعی، زبانی، فرهنگی و تاریخی برمیزمینه

 شیخ ؛1390 چالمرز،؛ 1988؛ گادامر، 1380)ویتگنشتاین، 
 .(1386 پایا، ؛1388 پوپر، ؛1392 رضایی،

پردازی هنر و معماری طورکه در نظریه، همانبنابراین
خوریم که از آیات و روایات وام میاسالمی به مفاهیمی بر 

گرفته شده و سعی دارند از طریق حضور این مفاهیم، 
د، پردازی جاری کننجریان اراده تشریعی را در فرایند نظریه

های غرب، اتکا به جهان پردازیدر نقطه مقابل در نظریه
خورد. طرفه آنکه این امر نه تنها در میره به چشم اسطو
های هنری، که در عرصه علم نیز قابل مشاهده پردازینظریه
 است:

وان تفلسفه غرب، ادامه سنتی هلنی است که اوج آن را می

در ادبیات مملو از اسطوره یونانیان مالحظه کرد )مارکس، 

ین ا ( نکته قابل توجه این است که بعضی مفاهیم1381

الً اند؛. مثادبیات، بدون تغییر به حوزه علم غرب وارد شده

چون عقده ادیپ یا الکترا یا نارسیسم در اندیشه مفاهیمی

های فروید، عیناً و با همان مضامین موجود در اسطوره

جه اند. ویونانی، در تفکر فرویدی قابل دریافت و مالحظه

یان، وجه ای یونانغالب و ضد آسمانی ادبیات اسطوره

مشترک اندیشه غرب، در همه جوانب و به ویژه اندیشه 

 (.480: 1392مدرن است )ایمان، 

داری و تأثر چشم توان بر روی این جهتنمی بنابراین
ی تبع، اسالمبست و هر تراوش ذهن بشری را عقالنی و به

 خواند.

 
 گرایی و فقه فردینقد و تحلیل روش نص. 9

ه گانهای دوازدهمتوقف بر دانششهید ثانی، دانش فقه را 
زیر قرار داده است: تصریف، نحو، لغت، اشتقاق، معانی، 
بیان، بدیع، اصول فقه، منطق، رجال، حدیث، تفسیر آیات 

با توجه به اینکه در نظام (. 59: 1394االحکام )اسالمی، 
ها آموزش داده آموزشی کنونی دانشگاه این مهارت

مسلط به  ن فقه فردیِاهدمجتاز سوی دیگر، شود و نمی
ی هابه حیطهانگیزه و تخصص ورود موثر ها نیز این مهارت

، نظریات اندنداشتهرا اجتماعی همچون هنر و معماری 
« ییدأت»مورد « روش»بدون ای ارائه شده که گرایانهنص

ی نظری در حیطه هنر و هاسعی در جبران نقیصه ،شارع
 .اندمعماری اسالمی داشته

های الزم و یا با چنانچه این مشکل با آموزش مهارت
ای قابل حل فرض شود، همچنان تحقیقات میان رشته

ماند. مراجعه به متون شناسانه زیادی باقی میهای روشگره
باید با چه هدفی و در چه سطحی صورت پذیرد؟ آیا اینکه 
مفاهیم و تعاریف کلی و اساسی هر رشته از منابع و متون 

یه رود کلمیاستخراج شود، کافی است؟ یا انتظار  نقلی
های مورد نیاز در منابع محدود نقلی جزئیات و پرسش

 : توان گفتموجود، یافت شود؟ در پاسخ به این سؤال می
 «محوریت»با  جامعه( عقالنیت نظام) معرفتی نظام
نظام معرفتی اعم از معارف  .گیردشکل می وحیانی معارف

اگر  و استاجرایی های کاربردی و برنامه استنباطی، علوم
نیازمند هماهنگی و انطباق  فقط معارف استنباطی در عمل،

به هر میزان که برای علوم کاربردی و  ،با وحی فرض شود
اجرایی، شأن و معیار صحت مستقل تعریف های برنامه

 دمحدو دین حکومت انبیا و نفوذ دامنه اندازه به همان ،دشو
توان یک رابطه طولی بین این معارف در مین است. شده

ا در یک ارتباط طولی نظر گرفت و معارف وحیانی ر
ه بلکه این س ؛معارف قرار داد دیگرا در اختیار عنوان مبنبه

معرفت بُعد همدیگر هستند و همانند سه بعد طول و 
 باشند. عرض و ارتفاع قابل تفکیک از هم نمی

یی واحد مبنا به حوزه سه این در تفکر مبانی اگر
 قابل و شده موازی همانند خطوطی خروجیبازنگردند، 

 حوزه بایستی سه ،بنابراین نخواهد بود. شدن هماهنگ
 فکر(ت فلسفه )یا به عبارتی روش فلسفه و روش لحاظبه
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صورت خواهد  هنگامی هماهنگی این و شوند هماهنگ
 حاکم و روش عام بر هر سه عام فلسفه یک گرفت که

، 1387میرباقری  ؛1391و 1386 ،حسینی الهاشمی) باشد
1385). 

 
 نقد و تحلیل روش فقه نظام. 10

ی محسوب شده و ختشنای حکمهاروشاین روش جزء 
دو  دتشریح بهتر بای ایبر .روشی اجتهادی است ماهیتاً

منظور از  ؛توضیح داده شوند« موضوع»و « حکم»مفهوم 
چیزی « موضوع»احکام، باید و نبایدهای شرعی است و 

 1متعلَّق حکم موضوع، شود.است که حکم آن استنباط می
 .یردگاست و برای نسبت داده شدن به حکم، محور قرار می

. با نگرشی راین، هر حکمی تابع موضوع خود استبناب
را به  اجتماعی توان شناختِ موضوعاتبسیط، می

اس متبحر و غیر مغرضی واگذار نمود و بر مبنای هرکارشن
ولی اگر به  ؛کارشناسی او به صدور حکم پرداخت

های ها و بنیانداری نظریات و مفاهیم و وجود ریشهجهت
مختلف فرهنگی و معرفتی در فعل شناسایی توجه شود، 

توان حکم نسبت داده شده به یک موضوع دیگر نمی
ه حتی اگر کار فقی .انستراحتی اسالمی دتخصصی را به

ها و شناسی کامل و بدون عیب باشد، شناختدر حکم
موجب تغییر حکم  ،های متفاوت از یک موضوعتفسیر

  خواهد شد.
از شروط ، تسؤاالاصالح روش تفقه و روش تدوین 

 که فقه نظام به آن در این حیطه هستند پردازینظریهالزم 
مند اجتماعی و نظامولی با توجه به جنبه است؛  پرداخته

هنر و معماری، چنانچه منطق تفقه نتواند ارتباط بین 
تواند به ، نمیموضوعات را در کشف حکم ملحوظ دارد

 ؛ای متناسب با نظام احکام اجتماعی اسالم دست یابدنظریه
شناسی و روش ضروری است روش حکم روازاین

                                                           
 توان موضوع را متعلقِ متعلق حکم خواند.تر، میدر بیان دقیق  1.

( بر سازیو مدل تسؤاالشناسی )تدوین نظام موضوع
داشته  سازیطق واحدی بنا شوند که قدرت هماهنگمن

ته هرچند توانسباشد. بدون این هماهنگی، فرایند فقه نظام 
ی بندی کند، ولبندی و اولویتمسائل مستحدثه را طبقه

تواند مُحدث مسائل و سرپرست توسعه موضوعات نمی
براین، روش فقه نظام، مکانیسمی اجتماعی باشد. افزون

که قابل نحویکند بهریات توصیفی ارائه نمیبرای ارائه نظ
هنر  پردازیاتصاف به صفت اسالمی باشند و دامنه نظریه

و معماری اسالمی، با این روش همچنان محدود به 
 نظریات دستوری خواهد ماند.

 
 گیریبندی و نتیجهجمع

پردازی هنر و معماری اسالمی را به دو های نظریهروش
ها و توان تقسیم کرد: گروه اول، روشمیگروه اصلی 

رویکردهایی هستند که نگاهشان به معماری و هنر اسالمی 
از  ایای از تاریخ و پارهای است که در برههعنوان پدیدهبه

 سازی وجغرافیا طلوع کرده و سپس با گسترش جهانی
سیطره تمدن مدرن به افول و غروب رسیده و دوران آنها 

ای از موارد نیز که همچنان مقاومت گذشته است. در پاره
اند، دیری نخواهد پایید که غروب کنند، مگر اینکه کرده

بتوانند خود را با روح تمدن مدرن سازگار کنند. در این 
دیدگاه، این رویکردها به شرطی اجازه تداوم حیات 

شدن باشد )مانند یابند که کمک حال توسعه و جهانیمی
خدمتی که هنرها و ابنیه سنتی به توسعه گردشگردی 

ترین نگارانه مستشرقان مهمهای تاریخکنند(. روشمی
های براین، روششاخه این گروه هستند. افزون

صورت ای که عقل را در عرض وحی و بهگرایانهعقل
 سرانجام یا به این منجر خواهند کنند نیزمیمستقل تعریف 

عنوان محصول عقل مستقل شد که هنر و تمدن غرب را به
بشری تایید نموده و یا حتی آن را )با تعمیم در معنا و منابع 
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اسالم( متصف به صفت اسالمی بدانند، و یا در مخالفت با 
 های گروه دوم بپیوندند.آن در عمل به یکی از شاخه

 ای متفاوتدنبال نسخهروه اول بهگروه دوم، برخالف گ
با نسخه تمدن غرب برای سرپرستی جوامع بشری از جمله 

گراها در سنتدر هنر و معماری هستند. از این گروه، 
تر و در شدهویژه در غرب شناختهمحیط آکادمیک و به

ترند؛ اما در طرح مباحث تحلیل و نقد تمدن غرب موفق
گرایی توان هماوردی با رقیب گرایی و باطنایجابی با رمز

را نداشته و در عمل در هیمنه آن هضم شده یا مجبور به 
گرایانه و های بوم. در هنر و معماری، نگاهاندگیریکناره
گرا با شعار احیای هویت، بر همین مبنا استوار و در ملی

 . اندبندیهمین گروه قابل طبقه
جه تند که با توگرایانی هسشاخه دیگر از این گروه نص

به زمینه تخصصیشان )هنر و معماری( غالباً بدون داشتن 
های الزم به متون دینی مراجعه نموده و سعی در مهارت

اند و در نتیجه محصول استفاده از آیات و روایات داشته
تحقیق آنها، حجیت کافی را برای استناد به اسالم ندارد و 

ه هنر و معماری را براین، پاسخ همه مسائل مبتالبافزون
توانند با مراجعه مستقیم به منابع روایی عرضه کنند؛ از نمی

این دو نقیصه، روش فقه فردی عارضه اول را بر طرف 
 کرده است؛ ولی همچنان به مشکل دوم مبتالست.

ازآنجاکه فقه تنها دانش اسالمی است که موضوع آن 
مدیریت رفتار اجتماعی است، این گروه برخالف 

گرایان توانایی هماوردی با تمدن مدرن را در سطح سنت
ای برای های پیچیدهفردی دارند؛ اما تمدن مدرن الیه

ها، فقه فردی مدیریت نظامات اجتماعی دارد و در آن الیه
توان رویارویی نداشته و در عمل در مواجهه با مسائل 
مستحدثه و شرایط اضطرار به انفعال رسیده یا خواهد 

ختار فقه فردی صرفاً برای تعیین وظیفه عملی رسید. سا
مکلف طراحی و بهینه شده، نه برای طراحی و اداره « فرد»
رو، برای رفع این نقیصه مکلف. ازاین« سازمان و جامعه»

الزم است با انجام اصالحاتی در اصول و روش فقه و ارائه 
فقه نظام، حضور فقه در عرصه معماری و شهرسازی را 

د. بسیاری از مسائلی که از طریق مراجعه به سامان بخشی
های فقه فردی قابل پاسخگویی آیات و روایات با روش

ای و نبودند، بر اثر توجه به داللت التزامی و ارتباط شبکه
ت . تکمیل این اصالحااندمند احکام قابل استنباط شدهنظام

ه شناسی )افزون بر تغییراتی کنیازمند اصالح روش موضوع
باشد. همچنین شناسی اعمال شده( میروش حکم در

دستگاهی منطقی که نحوه نظام یافتن سؤاالت )نظام 
موضوعات( را با نحوه نظام یافتن احکام، هماهنگ نماید، 

پردازی هنر و معماری های نظریهحلقه مفقوده روش
 اسالمی است. 
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