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چکیده

در ادبیات معمار جهان ،معمار اسممی بهعنوان یک سنت تاریخی مهم و قابلاعتنا مطرح شده اسات.
این سنت برا ایرانیان ،جایگاه بهمراتب باالتر از ِصار یاک سانت تااریخی دارد و باهعنوان بخشای از
هویت معمار در ایران اسممی شناخته میشود .نظریهها مختلفای باهمنظور تبیاین معماار اساممی
مطرح شدهاند که هرکدام ،به پیرو از روشی که اتخاذ کردهاند ،بخشی از مختصاات معماار اساممی را
مشخص کردهاند ،ولی بهطورکلی ،این نظریهها بهدلیل غفلت از مؤلفهها عملی و انضمامیا که باهطور
مشخص میتوان آن را در واژۀ «سبک زندگی»خمصه کرد ،قابلیت کاربست درسات و کارآماد خاود را در
زیست امروزین مسلمانان از دست دادهاند .هد این مقاله ،پس از طرح و نقد نظریهها مختلف درباارۀ
اسممی مطرح در ادبیات پژوهش ،بازگرداندن عنصر «سبک زندگی» به معمار اساممی اسات؛
معمار
ِ
عنصر که بهنظر میرسد حلقۀ گمشدۀ نظریه ها معماار اساممی اسات و ام اان بازگشات معماار
اسممی به متن زندگی اجتماعی ایرانیان را فراهم میکند« .سابک زنادگی» باهعنوان ی ای از اصاطمحات
معتبر و رایج در حوزۀ روانشناسی و علوم اجتماعی ،دارا این قابلیت است که بهعنوان عنصر کارآمد باه
تعریفها معمار اسممی بازگشته و وجوه کارکرد معمار اسممی را به آن بازگرداند.
کلیدواژهها :معمار اسممی ،سبک زندگی ،اسمم ،مسلمان ،ایران.
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مقدمه

بهطورکلی دربارۀ نسبت بین معمار و اسمم دو موضع کلی مطرح شده است:
الفا براساس این موضع ،اسمم ،منبع بالقوه معرفتای بارا تماام سااحتها داناش بشار
است؛ به این معنا که با مراجعه به متون و نصوص اسمم ،میتاوان هار دانشای را اساتخرار کارد.
َ ْ ََ َ
معتقدان به این موضع ،با استناد تفسیر باه آیاه  03ساوره نحال کاه میفرمایادَ « :و ن َّزلناا عل ْیاک
ً ُ ِّ َ
ْال َ
تاب ِت ْبیانا ِل ل ش ْیء» ،اینگونه استدالل میکنند که کتاب الهای دربردارنادۀ تماام دانشهاایی
ِ
1
است که بشر بهصورت بالقوه قابلیت کسب آنان را دارد.
با روی رد دوم نظر  ،در مقابل روی رد نخست اتخاذ میشود که قائل است ،اسمم باهعنوان
م تب انسان ساز ،دربردارندۀ اصول و قواعد راهبرد بارا رسایدن انساان باه ساعادت دنیاو و
اخرو است؛ برایناساس ،اسمم بهمثابه منبع معرفت درنظر گرفته نمایشاود ،بل اه ایان زنادگی
است که جهانبینی فرد مسلمان را ش ل داده و مجال آفرینش اثر هنر را بهعهده معماار مسالمان
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میگذارد (موحد ابطحی.)696 ،6938 ،
این مقاله با بیان شواهد و دالیلی ،از موضع دوم دفاع خواهد کرد؛ یعنی موضعی که قائال اسات،
برا انطباق اسمم با معمار  ،الزم است که میان آن و مقتضیات زمان هماهنگی وجود داشته باشاد.
با این اوصا  ،در اینجا رفتن بهسارا جهاانبینی اساممی باهمعنا ارجااع باه گوناها از ح مات
شهود است که از خمل آن هر اثار معماراناها بهدسات میآیاد؛ همانگوناه کاه پاالساما مطارح
میکند« :معمار از ح مت شهود و زیستۀ معمار نشئت میگیارد ،ناه از واقعیتهاا ،نظریاهها ،و
روشها» (پاالسما)66 ،6938 ،؛ شهود که برا معمار مسلمان ناشی از زیست در دنیا اساممی
و تنفس در فضا جهانبینی دینی است .اگر فرض بگیریم کاه رساالت نباو از طریای وحای بارا
انتقال حقایی الهی به انسان محقی میشود و تمدن اسممی ،درحقیقت ،تجلی تحقای جامعاۀ دینای
مطلوب خداوند است ،هنرمند در این جامعه در دساتگاه عبااد  ،ناه برحساب م نات و مهاارت و
توانمند که به میزان شفافیت و قابلیت و نیازمند  ،میتواند ذرها از بینهایت حقیقت را دریافتاه و
در اثر خود متجلی کناد (حجات .)653 ،6936 ،برایناسااس ،معماار ،پذیرنادۀ اماور اسات کاه
براساس تجربهاش از جهان ،در ساحت فراآگاهی و ش ل گرفته است و تمش میکند با اساتفاده از
الهام ،اثر هنر خود را منطبی با آن فراآگاهی ،تجسم بخشد؛ بنابراین ،هنر عباد  ،گشاودن روزناها
بهسو حقیقت واحد متعالی است کاه سرچشامه هماۀ زیباییهاا ،خوبیهاا ،و زیبنادگیها اسات.
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 .1بهویژه در مورد این موضع ر.ک( :میرباقر  )6936 ،و در نقد آن نگاه کنید به( :سروش)6951 ،

بیتردید این مسئله بهمعنا انفعال معمار و پذیرنادگی مطلای او نیسات ،بل اه در دساتگاه عبااد ،
وظیفۀ معمار ،سیر از حقایی الهی به دقایی انسانی و یافتن مصداقها مااد بارا مفااهیم معناو
است .معمار  ،فرایند است میان عالم معنا و عالم ماده که حقایی و مفاهیم را بر محملی از جانس
اندیشه ایعنی هندسها نشانده و بهصورت مصادیی و دقایی کالباد  ،واقعیات و جسامیت میبخشاد
(حجت .)606 ،6936 ،درواقع میتوان گفت ،طراحی مساتلزم فرایناد ذهنای پیهیادها از تواناایی
دستیابی به انواع فراوانی از اطمعات ،درآمیختن آنها در مجموعۀ منساجمی از ایادهها و درنهایات،
بهوجود آوردن ش ل تحقییافتها از ایدهها است.
بنابراین ،معمار اسممی ،ازیک سو باید مؤید و مولاد فعال معماار باشاد و از ساو دیگار،
توسط خود معمار ،تولید و منتشر شود؛ یعنی تجربهها معمار مسلمان در رویارویی با جهانی که
بهوسیله تاریخ و جامعه اسممی قوام یافته اسات ،شا ل میگیارد و اثار معماراناه او ،خاود مولاد
جهانی برا ایجاد تجربهها جدید در همۀ اعضا ِ جهان اسممی است.
 .1نظریههای ارائهشده دربارۀ معماری اسالمی

براساس این مقدمه میتوان به بررسی روی ردها مختلف به معمار اسممی پرداخات .پیشاینۀ
توجه به معمار اسممی بهصورت نظریهپرداز ها علمی ،حدود نیم قارن اسات ،ولای قادمت
معمار در دنیا اسمم به زمانی بازمیگردد که نخستین بنا برا مسلمانان احداث شد .درواقاع،
معمار در میان مسلمانان ،مادۀ اولیه تمام نظریهها و الگوهایی است که برا معمار در نیم قرن
اخیر مطرح شده است ،ولی مدعا این مقاله این است کاه اطامع از تااریخ معماار در دنیاا
ً
اسمم ،صرفا گام نخست برا فهم معمار اسممی است.
در مطالعۀ تاریخ معمار اسممی ،نگرشها مختلفای مشااهده میشاود کاه باا بینشهاا
متفاوتی وارد شناخت معمار اسممی شدهاند و هر اندیشمند از زاویه دید خاود ایان عرصاه را
واکاو کرده است .براساس تقسایمبند ها انجامشاده از الگوهاا مطارح در زمیناه معماار
اسممی ،عدها در معمار اسممی با نگاه توصیفیاتاریخی ،برخی از منظار تحلیلی اتاریخی،
اندیشمندانی با نگاه فلسفی ،عده ا برمبنا وجوه تعلیمی ،و ح یمانی از دید تمثیلی ،ریشاهها
پدیدار آن را بررسی کردهاند و گروهی نیز بهصورت مجموعهنگرانه به معمار اسممی پرداختهاند
(ذوالفقارزاده .)91 ،6939 ،در این بخش تمش میکنیم ضمن طرح و بررسی تمام این نگرشهاا
و نقطهنظرها ،آنها را تقسیمبند کرده و شباهتها میان آنها را دریابیم.
چنانکه گفته شد ،بنمایۀ همۀ الگوهایی که برا معمار اسممی ارائه شدهاند ،ارجاع به تااریخ
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معمار در میان مسلمانان است ،ولی در این میان ،عدها بهصورت پیشینی و پیشاتجربی 1و عدها
بهصورت پسینی و پساتجربی 2الگوها خود را مطرح کردهاند .مراد از این تقسیمبند این است کاه
عدها پیش از آن ه به تاریخ مراجعه کنند ،برا ماهیت معمار اسممی ،تعیاین ت لیاف کردهاناد و
چیستی معماار اساممی را شارح دادهاناد ،و در مقابال ،گروهای
بنا بر این مقولهها پیشاتجربی،
ِ
پساتجربی عمل کرده و پس از مطالعۀ دقیی معمار در میان مسلمانان ،کیفیت معماار اساممی را
مشخص کردهاند .در اینجا ،الگوها مختلف ،ذیل این دو دستهبند کلی بررسی میشوند.
 .1-1رویکرد پساتجربی

ازجمله دیدگاهها پساتجربی میتوان به نگرش توصیفیاتاریخی ،و تحلیلیاتاریخی اشااره کارد
ً
که البته غالبا در دورهها اولیه آشنایی با معمار اسممی و بیشتر توسط مستشرقان بهکار رفتهاند.
 .1-1-1نگرش توصیفیـتاریخی
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نگرش عده ا به معمار اسممی ،نگرش توصیفی است .در این نگرش ،به وصاف و بیاان حاال
ظاهر (توصیف ص ور یا توصیف کالبد و عناصار معماار ) معماار اساممی توجاه شاده
است .گاهی این توصیف و تشریح درصدد تعریف فضاها و عناصر معمار برآماده و گااهی نیاز
بهصورت تاریخی برا وصف معمار در دورهها مختلفی ح ومتی بهکار رفتاه اسات .پاو ،3
گرو  ،و هرتسفلد ازجمله افراد هستند که برمبنا این نگرش عمل کردهاند.
پو بیان میکند« :معمار ایرانیااسممی دارا استمرار بوده است که هرچند بارها بر اثار
کشم شها داخلی یا هجوم خارجی ،دستخوش فترت یا انحرا موقتی شده ،ولی بااینهمه باه
سب ی دست یافته است که با هیچ سبک دیگر قابل جایگزینی نیست» .بااینحال ،قدمت توجاه
به تاریخ هنر و معمار اسممی بهصورت توصیفی ،بیش از حدود  61–71سال نیست .این شیوه،
در حد اطمعات کلی از یک اثر و شناخت ظاهر معمار اسممی باقی مانده ،و به مرتبۀ تحلیل
معنایی آن حرکت ن رده است .هرچند شناخت ظاهر ،ضرورت دارد ،ولی مرتباها ناازل اسات و
باید بهسو تحلیل و تبیین مبانی حرکت کرد (ذوالفقارزاده.)91-96 ،6939 ،
تلقی پیرنیا را نیز میتوان ذیل نگرش توصیفی درنظر گرفت .براسااس نظرگااه ایشاان« ،هنار و
معمار اسممی از دیرباز دارا چند اصل بوده که بهخوبی در نمونهها این هنار نمایاان اسات.
این اصول چنین هستند :ماردم وار  ،پرهیاز از بیهاودگی ،نیاارش ،خودبساندگی ،و درونگرایای»
(پیرنیا.)81 ،6906 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بهطور خمصه در تبیین معنا هریک از این اصول میتوان بیان کرد که مراد از اصال نخسات
در این توصیف ،تناسب ابعاد ساختمان با اندام انسان است ،مراد از اصال دوم ،پرهیاز از اسارا ،
مراد از اصل سوم کاه واژه ا معماول در گذشاته باوده اسات ،داناش ایساتایی ،فان سااختمان ،و
مصالح شناسی است ،ماراد از اصال چهاارم ،اساتقمل سااختمان و نیااز نداشاتن آن باه مصاالح
م ان ها جغرافیایی دیگر است و درنهایت ،منظور از اصل پنجم ،ارزش نهادن ایرانیان به زنادگی
شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده است (پیرنیا.)81-97 ،6906 ،
فار از ظرایف و نقدهایی که میتوان در مورد هریک از این اصول مطرح کرد ،همانگونه که از
صورتبند مسئله نزد پیرنیا برمیآید ،معمار ایرانی (و اسممی) دارا ویژگیهایی است کاه باا
توجه به ظاهر و توصیف آن ،قابل فهم و درک میباشد.1
 .1-1-2نگرش تحلیلیـتاریخی

عدها دیگر از پژوهشگران و شرقشناسان در بررسای معماار اساممی ،وارد بح هاا تحلیلای
شدهاند که ازجمله آنان میتوان به اندیشهها پسینی پاو و پاپاادوپلو 2اشااره کارد .در تحلیلهاا
تاریخی ارائهشده توسط این اشخاص ،آثار معمار اسممی در سیر تاریخ ،تجزیاهوتحلیل شادهاند.
پاپادوپولو درنهایت به این نتیجه رسیده است که چیز بهنام معمار اسممی وجود ندارد و معماار
اسممی ،ترکیبی از معمار یوناان و بیازانس اسات ،ولای بارع س و  ،پاو در کتااب «معماار
اسممی» ،بر قدمت معمار اسممی و تمایز آن با سایر شیوهها معمار تأکید کرده است .روشان
است که این تحلیلها بهدلیل تمشی که در راستا س والر کردن آموزهها دینی انجاام میدهناد ،از
وجه خمقانۀ موجود در فضاها زیستی و معمار جواماع اساممی منحار شاده و از شاناخت و
تحلیل درست معمار اسممی بازمیمانند (ذوالفقارزاده.)96 ،6939 ،
 .1-2رویکرد پیشاتجربی

ازجمله نگرشهایی که با روی رد پیشاتجربی به معمار اسممی نظر انداختهاند ،میتاوان چهاار
نمونۀ فلسفی ،تعلیمی ،تمثیلی و مجموعهنگر را نام برد .درواقع ،این روی رد به معماار اساممی
در مقامی پیش از تجربه به مقولهها مورد نظر خود توجاه کردهاناد و پاس از روشان شادن ایان
مناسبات ،نمونه هایی را برا تأیید نظریۀ خود در تاریخ معمار در میان مسلمانان یافتهاند .بدیهی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1برا مشاهده پژوهشی دقیی دربارۀ تبیین اصول معمار ایرانی از نظر کریم پیرنیا ،ر.ک :قیومی بیدهنی ،مهرداد ،عبداللاهزاده،
محمدمهد (« ،)6936بام و بوم و مردم؛ بازخوانی و نقد اصول پیشنهاد پیرنیا برا معماار ایرانای» ،دوفصالنامه مطالعاات
معمار ایرانی ،شماره  ،6بهار و تابستان.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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