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معماری اســامی واژهای پر تکرار در پژوهشهای پیرامون هنر و تمدن اسالمی است و طیف گستردهای از آثار ساخته شده در قلمرو
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زمانی را میتوان برای آغاز و پایان این شــکل از معماری در نظر گرفت .لذا بر اســاس استنتاج ازآیات قرآنی و تعالیم دینی ،معماری
اســامی به گونهای از معماری اطالق میشــود که بیش از آنکه در پی شکل و فرم مشخصی باشد ،باید در خدمت انسان مسلمان برای
رسیدن به کمال بوده و هدف غایی از خلقت انسان را که همانا عبادت الهی است را پیگیری کند .اینگونه از معماری هم زمان با بعثت
رسول اکرم ص آغاز شده و تا نهایت نیز ادامه پیدا میکند و منحصر به منطقهای خاص و زمان مشخصی نیز نخواهد بود.
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مقدمه
واژه معماری اسالمی برای اولین بار توسط محققین اروپایی مطرح
شد و برای معرفی طیف گستردهای از آثار ،که در قلمرو جهان اسالم
از حــدود قرن اول ه .ق تا به قبــل از دنیای معاصر پا به عرصه ظهور
گذاشتهاند به کار گرفته شده است .از قرن بیستم میالدی نیز استعمال
این واژه گستردگی فراوانی یافت و افراد و صاحب نظران گوناگون
نیز تعاریف مختلف و ویژگیهای متفاوتی را برای آن برشــمردند.
اما متاســفانه در اکثر ایــن تعاریف پیوند میان اســام به عنوان یک
دین و معماری مشــخص نشده است و صرفا سعی شده است با طرح
ویژگیهای ظاهری بناهای ســاخته شده بعد از اسالم در خاورمیانه و
سایر مناطق تحت نفوذ اسالم به طرح یک سری از شاخصها پرداخته
شود که در اغلب موارد اتفاقاً ساخت و شکل یابی آنها با دستورات و
شریعت اسالمی سازگاری ندارد .لذا در این مقاله سعی بر آن خواهد
بود در ابتدا به تشــریح تعاریف اصلی از معماری اســامی توســط
پژوهشگران پرداخته شــود .همچنین در راستای دستیابی به تعریف
معماری اسالمی الزم دیده شــده است بر اساس قرآن و دیگر متون
دینی اسالم تعریف شــود تا روشن گردد که این واژه به عنوان یک
صفت در کنار معماری چه انتظاراتی را ایجاد میکند .از دیگر ســو
چون معماری در خدمت انســان بوده و بدون آن فهم نمیشــود و نه
تنها به لحاظ منشا ،بلکه به لحاظ هدف نیز انسانی است و انسان منشا،
موضوع و هدف آن اســت و عمده تاثیر اسالم نیز در حوزه معماری
بیشتر بر اساس برنامههایی است که برای زندگی بشر دارد .تالش شده
است به واکاویی تعریف انسان از نگاه منابع دینی نیز پرداخته شود .تا
بر این اســاس راه برای برقراری ارتباط اسالم با معماری بیشتر فراهم
گردد و سر انجام به این دو سئوال پاسخ داده شود  -1معماری اسالمی
چیست؟ -2نقطه آغاز و پایان معماری اسالمی چه زمانی است؟
روش تحقیق
ایــن مقاله از لحاظ روش ،از جملــه تحقیقات توصیفی-تحلیلی
اســت و گرداوری اطالعــات آن به صــورت کتابخانهای صورت
گرفته است.
پیشینه پژوهش
از دهه های پیش پژوهش پیرامون تمدن اســامی آغاز شــده
اســت و در هنگام مطالعه هنر جوامع اســامی تاکیــد ویژهای به
معماری اسالمی شده اســت که بسیاری از این تحقیقات بیشتر بر
جنبههای تاریخی و ظاهری آثار معماری موجود در جهان اســام
تاکید دارند و با دسته بندیهای مختلف ذیل حوزههای گوناگون
تمدنی جهان اســام و یا دورههای مختلــف تاریخی به پژوهش
در این حوزه پرداخته شــده است .از مشهورترین پژوهشگران این
عرصه میتوان به ریچارد اتینگهاوزن و الک گراباراشاره کرد که
در کتابــی تحت عنوان هنر و معماری اســامی  1250-650م در
کنار ســایر هنرها به معرفی و مطالعه بسیاری از بناهای موجود در
جهان اســام پرداخته اند(اتینگهاوزن و گرابار )1382 ،شیالبلر و

جاناتان بلوم نیز در کتابی تحت عنوان هنر و معماری اســامی در
ادامه تحققیات محققان فوق الذکر به معرفی هنر و معماری از قرن
م 13تــا حدود دوران معاصر توجه نمــوده اند(بلر و بلوم)1381 ،
که شــایان ذکر اســت که از محققــان فوق الذکــر پژوهشهای
دیگری نیز در این حوزه منتشر شده است که اکثر آن ها نیز بیشتر
ویژگیهای تاریخی و باســتان شناســی آثار را مــورد توجه قرار
دادهاند .هیلنــد براند نیز در کتابی تحت عنوان معماری اســامی
شکل ،کارکرد ،معنی با تاکید بر معماری جهان اسالم به معرفی و
واکاویی بناهایی از جمله مســجد ،آرامگاه ،کاخ ،کاراوانسرا و...
پرداخته است( .هیلند براند)1383 ،تحقیقات فوق هرچند از منظر
تاریخ هنر و معماری اســامی بسیار ارزشمند هستند اما آنچنان از
منظر منابع دینی به معرفی و توصیف معماری اسالمی نپرداختهاند.
گرابار نیز در آثار متعددی به بحث پیرامون هنر و معماری اسالمی
پرداخته اســت و در یکی از مهمتریــن تالیفات خود تحت عنوان
شــکل گیری هنر اســامی تا حدودی مباحثی را پیرامون تعریف
اسالمی شــدن هنرها آورده اســت هر چند که وی نیز آنچنان به
منابــع دینی رجوع نمی کند( .گرابــار)1379 ،چنین رویکردی را
میتوان در تعداد زیادی از پژوهشهای مختلف دیگر نیز مشاهده
کرد که بیشــتر بر جنبههای تکنیکی و ظاهری آثار به جایی مانده
از تمدن اســامی در کشــورهای مختلف تاکیــد دارند .تعدادی
دیگر از پژوهشــگران ســعی کردهاند تا حدی به چیستی و مفهوم
معماری اســامی بپردازند که از جمله آنــان به میتوان به گروبه
اشــاره کــرد )Grube, 1978( .تعــدادی دیگــر از محققین نیز در
کتابــی تحت عنوان فهم معماری اســامی از جنبههای گوناگون
به معماری اســامی پرداختهاند .در این کتاب که چندین مقاله از
پژوهشــگران در آن به چاپ رسیده است به مقوالتی از قبل سنت
معماری اسالمی ومعماری در جامعه اسالمی حال حاضر پرداخته
شده اســت .هر چند این کتاب نیز بسیار چشمگیر بوده و مقاالت
ارزشــمندی پیرامون معماری اســامی دارد اما در آن آنچنان به
بحث چیســتی معماری اســامی با تاکید بر منابــع دینی نپرداخته
شده است )petruccioli, 2002( .مراتادا نیز در کتابی تحت عنوان
اصول سنتی اســامی محیطهای ساخته شده ،ســعی داشته است
به مطالعــه معماری و شهرســازی تاریخی جهان اســام بپردازد.
هــر چند وی تــاش نموده با رجوع به برخی آیــات و روایات تا
حــدودی به تحلیل فضاهای معماری و شهرســازی جهان اســام
بپردازد ولی آنچنان تعریف و درک درســتی از چیستی معماری
اســامی به دســت نمی دهد)Mortada, 2003( .یاسین و اتابرا نیز
از جمله افرادی هســتند که در مقالهای تحــت عنوان معماری در
تمدن اســامی به بحث پیرامون آن پرداختهاند و برخی ویژگی ها
نیــز برای آن بر شــمردهاند)Yassin & Utaberta, 2012( .ربت نیز
به عنوان یکی از محققان عرصه معماری اســامی ســعی نموده به
بحثهای نظری پیرامون معماری اســامی بپــردازد و دامنه نگاه
خــود را به دنیای معاصر نیز گســترش داده اســت .البته وی نیز با
رویکرد مورد نظــر این مقاله پیش نرفته اســت)Rabbat, 2012( .

در ایــران نیــز محققــان مختلفــی به بحــث پیرامــون معماری و
شهرسازی اســامی پرداختهاند که از جمله آن ها میتوان به نقره
کار اشــاره نمود که در تالیفات مختلف خود سعی نموده است از
منظرهای گوناگونی چون هویت اسالمی در معماری(نقره کار و
رئیسی )1391 ،معنا شناســی و ...به این موضوع بپردازد .همچنین
ایشان تالش داشتهاند تا بر اساس برخی متون اسالمی به بازخوانی
معماری بپردازد .تا آنجا که وی معماری اســامی را در راســتای
رجوع و بازگشــت به ســنت ها نمی داند و به بــی زمانی و مکانی
بودن اصول اشــاره دارد( .نقره کار و دیگران( )1397 ،نقره کار،
 )1394در این میان افراد دیگری نیز ســعی داشــتهاند به بررســی
اصول فقهی با تاکید بر معماری به ویژه مســکن بپردازند( .بمانیان
و دیگــران )1392 ،یــا برخی دیگر نیز ســعی نمودهاند در جهت
به روز آمدی معماری اســامی ســعی در آسیب شناسی شاخص
سازی بنمایند( .سعدوندی و مهوش)1394 ،

مروری بر پیدایش واژه معماری اسالمی
شــاید بتوان اولین حوزه مناقشــه برانگیز در عرصــه مطالعات
معماری تاریخی ســرزمینهای اســامی را انتخــاب یک عنوان
برشــمرد .تــا آنجا که بعد از حضــور اروپاییان در ســرزمینهای
تحت نفوذ مســلمانان از جنوب اســپانیا ،آفریقا ،هنــد و ...آنان با
شــهرها ،ابنیــه تاریخــی و آثار فرهنگــی مواجه شــدند که برای
آن ها تازگی داشــت و در ابتدا شــروع به منتشر نمودن تصاویر و
پالنها و نقشــههای آن هــا بدون تحلیل و ارزیابــی دقیق نمودند.
( )Rabbat, 2012: 1در اوایل قرن نوزدهم این باور وجود داشــت
کــه هنر و معماری مظهر و تجســم روح اعصار تاریخی گذشــته
اســت و تفاوتهای بین نژادها و فرهنگهــا را منعکس میکند.
اما دانش تاریخی هنر و معماری اســامی در آن زمان هنوز ناقص
و ابتدایــی بود و عمومــاً اعتقاد بر این بود که در عربســتان(محل
ظهور دین اســام) ســنتهای هنری بی اهمیت و بی مقدار بوده
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چیستی معماری
تعاریف مختلف و گوناگونی برای معماری ارائه شده است که از
آن جمله در دایره المعارف بریتانیکا معماری را هنر و روش طراحی
و ساخت معرفی کردهاند که هم در خدمت اهداف سودمندانه است
و هم زیبایی شناسی( .بریتانیکا) گالوانو داللوپه نیز در تعریف معماری
چنین آورده است :معماری بیان ایدهها و ارزشها بوسیله منظومهای
از عناصر بصری اســت( .فالمکی)181 :1381 ،کورت نیز معماری
را بیان یک اندیشــه ذهنی از طریق فرم ظاهری خود و نمودی برای
بخش فرهنگ میداند( .کورت گروتر )56 :1383 ،فیشــر نیز به نقل
از اداوارد وینترز آورده است؛معماری هنری انتقادی است که به تعهد
خالق آن وابســته اســت در محیطی که ممکن است سایر شکلهای
هنری وضعیت بی طرف خالق اثر را تاب آورند( .فیشــر)23 :1398 ،
حائری نیز معماری را عرصهای از توانایی بشــر میداند که در طول
تاریخ به همراه ساخته شدن ،خلق و کشف شده و آن توانایی از طریق
نظم دهی خالق فضا ،عاید شده است( .حائری)18 :1388 ،

اســت .اما پس از گذشت سه قرن از توســعه اسالم که سنتهای
یونانی و ایرانی در هم آمیختند ،معماری اســامی به منزله سبکی
متمایز پدیدار شــده است( .ورنویت )36 :1385 ،در قرن نوزدهم
اصطالحات فراگیری چون اسالمی ،شرقی ،مراکشی ،ساراکسون
 ،محمدی و مســلمان ،بــه جای عناوین جغرافیایــی یا نژادی مثل
هندی ،ایرانی ،ترکی ،عربی که پیشتر به سبکهای متمایز اطالق
میشــد ،قرار گرفت و در سده بیستم نیز سنت یک هنر اسالمی با
توجه به حمایت یک منطقه یا مذهب از آن هنر ،محل بررســی و
بحث قــرار گرفت( .بلر و دیگــران( )794 :1381 ،همچنین رک
هیلند براند )Rabbat, 2012: 2( )1383 ،لذا از آن زمان تا کنون به
فراوانی واژههای هنر اســامی و معماری اسالمی در پژوهشهای
مربوط به مطالعه و واکاوایی آثار تاریخی کشورهای مسلمان مورد
استفاده قرار گرفته است و تعریفهای گوناگونی برای آن مطرح
شده اســت که از مهمترین آنها ،تعریف گرابار است .که در این
زمینه معتقد اســت صفت اسالمی که در دنیای تاریخ هنر متداول
اســت ،حاکی از داللت این صفت بر فرهنگ و تمدنی است که
اکثر مردم یا دست کم حاکم آن ،متشرع به دین اسالم بوده است.
بدین ترتیب هنر اســامی نوعــاً با هنر چینی ،هنر اســپانیایی فرق
میکند ،زیرا هیچ ســرزمینی یا ملتی که کام ً
ال اسالمی بوده باشد
وجود نداشته است .در این صورت اگر هنری به اسم هنر اسالمی
وجود داشته است عبارت خواهد بود از هنری که بر سنن قومی یا
جغرافیایی اســتیال یافته و آن ها را دگرگون کرده است و یا هنری
که نوعی همزیستی خاص میان شــیوههای رفتار و بیان هنری پان
اســامیک و محلی پدید آورد .در هر صورت اصطالح اســامی
شــبیه به اصطالحات گوتیک و باروک خواهد بود و بیانگر مقطع
فرهنگــی کم و بیش موفقی در تاریخ بلند ســنن بومی میباشــد.
(گرابار )2 :1379 ،وی همچنین باور دارد :هنر اسالمی به روکشی
ویژه یا منشــوری نورشکن و تغییر شکل دهنده میماند که برخی
از نیروها و ســنتهای محلی را گاه به طور موقت و گاه برای ابد
تغییر شــکل داده است( .گرابار )2 :1379 ،هیلند براند نیز از فوائد
استفاده از واژه معماری اسالمی چنین آورده است :فایده استفاده
از این واژه در آن است که به یک نسبت هم اشاره به فرهنگ دارد
 فرهنگی که به اندازه فرهنگ اروپای غربی مســتقل است و هماشاره به اعتقاد میکند .همین اصطالح اسالمی به عنوان یک واژه
توصیفی به میزان زیادی مفیدتر و گویا تر از واژه مســیحی است.
(هیلند براند )9 :1383 ،اتینگهاوزن نیز در این زمینه چنین نوشــته
است :وقتی به هنر ،تعبیر اســامی اطالق میشود به اقوامی اشاره
میکند که زیر نظر حکام مســلمان میزیستهاند و یا در فرهنگها
و جوامعی زندگی میکردهاند که به شــدت متاثر از ویزگیهای
خاص حیات و اندیشه اسالمی بودهاند .اما تعبییر اسالمی بر خالف
تعبییر مسیحی ،نه تنها به یک دین که به یک فرهنگ عمومی هم
اطالق میشود ،زیرا در اسالم جدایی دین از دولت حتی به گونه
نظری  ،معنا و مفهومی ندارد .افزون بر این ،دین اســام بر خالف
مســیحیت در آغاز به وسیله افرادی معدود گسترش نیافت بلکه با
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ایجاد دولتی عظیــم که پیروانش با آن بیگانه بودند ،توانســت بر
شمار پیروان خود بیفزاید و به تدریج خصیصههای فکری و هنری
خویش را دامنه بخشــد و پس از چند ســده تبدیــل به امپراتوری
شــکوفایی شــود و از ایــن رهگذر هنــر و فلســفه و آموزههای
اجتماعی خاص خود را پدید آورد( .اتینگهاوزن و گرابار:1382 ،
 )1گروپ نیز در مقالهای پیرامون معماری اســامی ،پس از طرح
چند ســوال از قبیل اینکه آیا معماری اســامی وجــود دارد؟آیا
منظور ما معماری ســاخته شــده توســط مســلمانان برای خدمت
به اســام اســت؟ به طرح برخــی ویژگیها از معماری اســامی
میپردازد .وی درونگرایی را به عنوان یکی از شاخصههای اصلی
معماری در نظر میگیرد و همچنین به این نکته اشــاره میکند که
به ندرت میتوان بر اســاس نمای بیرونی بناها در معماری اسالمی
به کارکرد بناها پی برد .ایشان همچنین ذکر میکند بنای اسالمی
به طور خودکار ،عملکردی را که بر عهده دارد آشــکار نمی کند
و نیازی نیســت که برای یک هدف خاص طراحی شــده باشــد.
اما در بیشــتر موارد یک طرح انتزاعی و کامل اســت که میتواند
برای انواع مختلفی از عملکردها بدون هیچ مشکلی استفاده شود.
( )Grube, 1978:10-12از نظر ربت برخی نیز آثار معماری اسالمی
را به عنوان ســنتی از گذشــته نگاه میکردند که با شروع استعمار
و دو پدیده همزمان آن ،غرب زدگی و نوســازی ،خالقیت خود
را متوقــف کرده بود و درجهای از ناســازگاری بیــن معماری به
اصطالح اسالمی و مدرنیسم به وجود آمد و هنگامی که معماری
مدرن رســید ،بالفاصله جای معماری ســنتی را گرفــت .بنابراین
مطالعه آن به شــدت مورد نیاز است ()Rabbat, 2012: 3یاسین نیز
مشــکل اصلی نظریه پردازی در عرصه معماری اسالمی را تحت
تاثیر اندیشــههای غربی میداند و افکار و کلیشه سازیهای آنان
را منجر به شکســت پایههای معماری اســامی مطــرح میکند.
()Yasin & Utaberta, 2012: 52وی همچنین معتقد است معماری
اسالمی صرفا اســتاندارها و فرمها و الگوهای معین و اعمال شده
در کشــورهای اســامی نیســت )Ibid: 53( .اما در این میان باید
دومیــن موضوع بحــث انگیز در حوزه اینگونــه از معماری را در
چارچــوب زمانــی آن در نظر گرفت .گرابار تاریخ آغاز شــکل
گیری معماری اســامی را ســال های بین  634م به بعد و همزمان
با فتوحات اعراب مســلمان میداند .البته ایشــان این تاریخ را در
ســرزمینهای مختلف متفاوت میدانــد و باور دارد این تاریخ در
هند و افریقا دارای زمانهای مختلفی اســت .هر چند که ایشان در
ادامه این حقیقت را مطرح میکند که تســخیر شــدن یک منطقه
و قرارگیری به عنوان بخشــی از امپراتوری اســامی همواره بدان
معنــی نیســت که تمام بیان هنــری یا فرهنگ مــادی آن ها بتواند
به طور مقتضی اســامی پنداشــته شــود( .گرابار)10-8 :1379 ،
اعتقــاد به ایــن موضوع که معماری اســامی زمــان و مکانهای
مختلف را در بر میگیرد توســط یاســین نیز مطرح شــده اســت
( )Yasin & Utaberta, 2012: 53پترســون نیــز در کتاب فرهنگ
لغت معماری اســامی محدوده وجود آثار اسالمی را خاورمیانه،

شــمال ،شــرق و غــرب آفریقــا ،جنوب شــرقی آســیا و هند بر
میشــمرد( )Peterson, 1996: 1اتینگهاوزن نیز معتقد است ظهور
هنر اســامی از دل دین و دولت جدید به تدریج و گام به گام با
ســنتهایی نبوده اســت که در مناطق گشوده شده وجود داشت،
بلکــه روند آن شــتاب آمیز و همچون ظهور خــود دین و دولت
اســامی ،ناگهانی رخ داده اســت؛زیرا همه آنچه بر شکل گیری
و تزئین عمارات صدر اســام تاثیرگذار اســت ،خاص مسلمانان
بــوده و این تاثیرات در خدمت اهدافی قــرار گرفت که در پیش
از اســام بدان شــکل و صورت وجود نداشــت( .اتینگهاوزن و
گرابــار )3 :1382 ،برخی چون ناصر ربت نیز این باور هســتند که
"معماری اســامی" به معماری ســرزمین وسیعی تبدیل شده و در
بر گیرنده دورههای صعود و تســلط اســامی از تقریباً اواخر قرن
هفتم تا اوایل قرن هجدهم میالدی است .اما در کنار تعیین تاریخ
و حوزه گسترش معماری به اصطالح اسالمی ،برخی به دنبال ارائه
شــاخصهها و ویژگیهای آن برآمدند .تا آنجــا که برخی معتقد
بودند هنر و معماری اســامی به آســانی فقط با استفاده از روش
بصری قابل شناسایی است( )Rabbat, 2012: 3وی همچنین به نقل
از الگ گرابار آورده اســت که معماری اسالمی ،معماری ساخته
شــده توسط مسلمانان  ،برای مسلمانان  ،یا در یک کشور اسالمی
یا در مکانهایی اســت که مســلمانان فرصتی بــرای بیان فرهنگ
خود دارند .بر این اســاس پژوهشگران مطالعات معماری اسالمی
امکان تحقیق بر ســرزمینهای وسیع  ،سنتهای هنری گسترده و
فراتر از تقسیمات مذهبی و فرهنگی در دورههای مختلف را دارند
(.)Rabbat, 2012: 4

اسالم در قرآن
برای درک و تعریف معماری اســامی الزم است در ابتدا اسالم
تشریح گردد تا بعدا ً بتوان بر آن اساس پیوند میان این دین و معماری
را برقرار کرد .واژه اســام از ســلم به معنای درستی و تندرستی و
آسایش گرفته شده است .همچنین سالمه نیز به معنی ایمنی از آفت
و آزار اســت (رک ابن فــارس )1404 ،در قرآن نیــز این واژه در
آیات مختلفی آمده است و دارای معانی چون سرسپردگی (سوره
بقره آیه  )12تسلیم شــدن (آیه  131سوره بقره) در برابر خداست.
زمانــی نیز به معنای رام بودن در مقابــل خداوند معنی پیدا میکند
(ســوره آل عمران آیه )20در قرآن کریم در تعدادی از آیات واژه
اســام نیز به کار رفته اســت که بر اساس آنها خداوند اسالم را به
عنوان بهترین دین معرفی مینماید(ســوره مائده آیه  )3و تنها دین
مقبول نزد خداوند را اســام معرفی میکند ( .سوره آل عمران آیه
 )19همچنین ذکر شده است هر کس غیر از اسالم دینی اختیار کند
هرگز از وی پذیرفته نیســت ،همچنین در ســوره انعام آیه  125نیز
آمده است  :هر که را خدا هدایت کند او را بخواهد قلبش را برای
پذیرش اسالم باز و روشن میگرداند.
بر اساس برخی دیگر از آیات قرآن نیز یک دین بیشتر وجود ندارد
و همه پیامبران برای تبلیغ و ترویج همین دین آمدهاند و میان پیامبران

تضاد و ناسازگاری و فرقی وجود ندارد (سوره شوری آیه  13و سوره
بقره  136و ســوره بقره آیه  )285لذا بر اساس آیات کالم اهلل مجید،
اسالم و مسلم بودن به پیامبران پیش از پیامبر نیز نسبت داده شده است.
(ســوره بقره آیه  128وسوره بقره آیه  132وآل عمران  )52در نتیجه
اســام به معنای تسلیم شدن و سرســپردگی در برابر خداوند و اوامر
اوست که توسط پیامبران الهی به مردم رسانده میشود.

اسالم و انسان
با توجه به اینکه معماری بدون انسان فهمیده نمی شود و اصوالً

اسالم و معماری
اســام به عنوان« :مجموعه اى از باورهاى قلبــى كه برآمده از
امور فطرى و اســتدالل هاى عقلى و نقلى اســت و تكالیف دینى

پژوهشی بر چیستی معماری اسالمی

انسان جزء الینفک معماری است و معماری نه تنها به لحاظ منشا،
بلکه به لحاظ هدف نیز انسانی است و انسان منشا ،موضوع و هدف
آن است و عمده تاثیر اسالم بر معماری به واسطه برنامههایی است
که برای زندگی بشــر در نظر گرفته شده اســت .الزم است نگاه
اســام به انســان نیز مورد واکاویی قرار گیــرد و هدف از خلقت
انســان از نگاه قرآن مشــخص گردد .زیرا کامل ترین مرجع برای
درک مفهوم واقعی انسان را باید در قرآن جست و جو نمود.
در سوره بقره آیه  30خداوند انسان را به عنوان خلیفه و جانشین
خود در زمین قرار داده است و در آیه  115سوره مومنون به داشتن
هدف از خلقت انســان اشــاره میشــود و همچنین وقتی از کلمه
انسان در قرآن اسم برده میشود به وجودی در قالب یک حقیقت
متعالی اشــاره میشــود تا آنجا که در ســوره ملک آیه  2یکی از
هدفهای آفرینش انسان ها ،آزمایش و امتحان معرفی شده است
و یا در سوره طالق آیه  12هدف از خلق انسان علم به قدرت بی
پایان الهی و آگاهی به یگانگی خداوند اســت .همچنین در سوره
هــود آیه  119رســیدن به رحمت بی پایان الهــی به عنوان هدف
خلقت مطرح شده اســت اما شاید خاص ترین تعریف و هدف از
خلقت انســان در ســوره زاریات آیه  56آمده است «جن و انسان
را نیافریدم جز براى آنكه مرا بپرســتند» .لذا هدف از خلقت انسان
پرستش خداوند تعریف شــده است .آیت اهلل طباطبایی در تفسیر
این آیه بیــان میکنند .که خلقت بدون دلیــل نبوده و تنها هدف
خلقت همان عبادات است؛به این صورت که خلق عابد خدا باشند،
نــه اینکه خدا ،معبود خلق باشــد( .طباطبایی ،1417 ،ج )386 :18
لذا این عبادت راه به کمال رســیدن بشــر اســت .آیت اهلل مکارم
شــیرازی نیز در تفســیر آیات فوق بیان میدارد که با اندکى تأمل
در مفهوم آیات ،مشــخص اســت که تضاد و اختالفــی در میان
آن ها نیست و در واقع بعضى هدفها مقدماتى ،بعضى متوسط ،و
بعضــى هدف نهایىاند ،و بعضى نتیجه آن .لذا هدف اصلى همان
«عبودیت» اســت و مســأله «علم و دانــش» و «امتحان و آزمایش»
اهدافى هســتند که در مسیر «عبودیت» قرار مىگیرند ،و «رحمت
واسعه خداوند» نتیجه این عبودیت است.

كه از ســوى خداى متعال بر پیامبر اســام (ص) و به منظور تأمین
سعادت دنیوى و اخروى بشر نازل شده است» .این تكالیف تمامى
امورى را كه به نحوى در ســعادت دنیا و آخرت انسان نقش دارد
در بــر مى گیرد (مصباح یزدی )11-10 :1391 ،لذا معماری نیز از
حوزههایی اســت که باید از این منظــر مورد توجه قرار گیرد و با
توجه به آیه  89سوره نحل و آیه  71سوره اسراء تاکید شده است
که اســام برای تمامی بخشهای زندگی بشر و ادوار مختلف آن
برنامهای مشــخص دارد که پیروی از آن ها سعادت دنیا و آخرت
را در پی دارد .لذا در بررسی آیات قرآن شاهدیم مبحث معماری
و بویــژه مســکن نیز در برخی از آیات مــورد توجه قرار گرفته و
فرامینی در این زمینه صادر شده است .پس از بررسی چنین آیاتی
از قرآن متوجه خواهیم شد که نقشه و شکل خاصی برای ساخت
فضاهای معماری و بویژه مســکن در نظر گرفته نشــده است بلکه
اصول و قواعد کلی مطرح شــده اســت که میتواند بر شــکل و
جایگاه معماری تاثیرگذار باشــد .لــذا در ادامه آیاتی که به بحث
معماری ارتباط پیدا میکنند ،مطرح میگردند.
مــکان مناســب :در آیه  93ســوره یونــس درکنــار تاکید بر
برخــورداری از مســکن مناســب به عنــوان یکــی از نعمتهای
خداونــدی و مورد پســند ادیان الهی ،به مکان و جایگاه درســت
برای محل زیست اشاره شده اســت .همچنین در سوره عنکبوت
آیه  56نیز به اهمیت محل ســکونت اشاره شــده است .در سوره
المومنون آیه ی  50نیز خداوند موقعیت قرار گیری محل سکونت
را از لحاظ دسترســی به نیازهای اساســی بویــژه از نظر آرامش و
امنیت و آب مورد توجه قرار میدهد .در ســوره نحل آیه  80نیز
مجدد به بحث آرامش در فضای مسکونی اشاره شده است.
وســعت :از دیگر مباحثی که در منابع اســامی مورد توجه قرار
گرفته اســت ،ابعاد فضای مسکونی است که برای مثال رسول خدا
(ص) در احادیثــی در کنار طلب افزایش روزی ،خواهان وســعت
منزل از خداوند میشود (پاینده )248 :1382 ،همچنین از ایشان نقل
شده است که سه چیز را در دنیا مایه سعادت مرد مسلمان دانستهاند،
که از جمله آنها به خانه وسیع اشاره شده است( .پیشین)415 :
دوری از تفاخر :البته باید توجه داشت که وسعت منزل به هیچ
وجه به معنای داشتن فضای مسکونی بزرگ در جهت تکبر و فخر
فروشی نیســت تا آنجا که در زمینه پرهیز از فخر فروشی خداوند
کریم در ســوره لقمان آیه  18و ســوره التاکثر آیه 1و 2به شدت
تفاخر را مورد مذمت قرار داده است.
همچنین در ســوره حدید آیه  20نیز خداوند زندگى دنیا را در
حقیقت ،بازى و ســرگرمى ذکر کردهاند و آرایش و فخرفروشى
بــه یكدیگر و فزونجویــى در اموال و فرزندان را ســبب عذابى
ســخت در آخرت بر شــمردهاند .همچنین در حدیثی از پیامبر نیز
برپایی ساختمان به منظور خودنمایی و فخر فروشی مورد نکوهش
قرار گرفته است( .بحاراالنوار ،ج)95 :73
عدم اسراف :از دیگر آیات قرآن که به صورت غیر مستقیم به
مقوله ی معماری و مسکن ارتباط دارد عدم زیاده روی و اسراف
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کردن اســت در ســوره االســراء آیه  ، 27یونس آیه  ، 83سوره
ااالنعام آیه  ، 31ســوره شعرا آیه  152و  151و سوره غافر آیه 43
خداوند انســان را از افراط و اسراف نهی کرده است .همچنین در
ســوره شــعرا آیه  128میفرمایند :آیا بر هر تپهاى بنایى مىسازید
كه [در آن] دست به بیهودهكارى زنید؟
البته همواره بزرگ بودن منزل و فضای مســکونی ناپسند نبوده
بلکه نیت از ســاخت و ســاز و میزان و چگونگی اســتفاده از آن
در این زمینه بســیار تاثیرگذار اســت تا آنجا که مولی علی(ع) در
نهــج البالغه میهمانی گرفتن و دید و بازدیــد از اقوام و پرداخت
حقی که خداوند بر گردن انسان نهاده است را از شرایطی میداند
که داشــتن خانه وســیع و بزرگ مورد نکوهش قرار نگیرد( .نهج
البالغه )216 ،همچنین رسول خدا نیز اضافه نبودن خانه از حد نیاز
ساکنین را مورد تاکید قرار دادهاند( .بحاراالنوارج)95 :73
امنیت :از نکات دیگری که در قرآن بدان اشــاره شــده است
توجــه به بحث امنیت بصری و حفظ حریم ســاکنین در فضاهای
معمــاری اســت تا آنجا که در در ســوره نور آیــات  27تا  29به
این حوزه اشــاره شده اســت .همچنین خداوند در سوره نور آیه
ی 36مــی فرمایند( :این چراغ پر فــروغ ) در خانه هائى قرار دارد
كــه خداوند اذن فرمــوده دیوارهاى آنرا باال برند (تا از دســتبرد
شیاطین و هوســبازان در امان باشد) خانه هائى كه نام خدا در آن
برده شــود و صبح و شــام در آن تســبیح گویند .همچنین در دو
حدیت از پیامبر مبحث حرمت امنیت ساکنین خانه از نگاه بیرونی
مورد توجه قرار گرفته اســت .رک(وســائل الشیعه ،ج)141 ،14
(محدثی.)1379:10 ،
تزئین :بحث تزئین و زیباســازی نیز از نکاتی است که قرآن در
آیههای  32ســوره اعراف و  14ســوره نحل به آن ها اشاره نموده
است .همچنین پیامبر اکرم(ص) میفرمایند :لباس خوب بپوشید و
خانه هایتان را آباد کنید تا در میان مردم مانند خال رخساره باشید.
(میزان الحکمه ج)103 :2
اســتحکام :از مباحث دیگری که میتوان در حوزه معماری از
نــگاه قرآن مورد توجه قرار داد بحث اســتحکام اســت که آن را
میتوان در سوره اعراف آیه  74دید .که خداوند به بحث مسکن
و ســاختن منزلهای محکم اشاره میکنند .البته باید گفت محکم
کاری و بی عیب سازی از نکاتی است که مورد توجه پیامبر اکرم
ص نیز بوده اســت تا آنجا که ایشــان فرمــوده اند:خداوند تعالی
دوســت دارد که هرگاه فردی از شــما کاری کند ،آن را محکم
(و بی عیب) انجام دهد (میزان الحکمه ج.)4077 :9
نیت :از نکات دیگری که در بحث فضاها مورد اهمیت و توجه
اســت .نیت و تفکر افراد و بنیانگذاران است .آنچنان که در تفسیر
آیه  108ســوره توبه آمده اســت :ارزش هر چیز وابسته به اهداف
و انگیــزه و نیات بنیانگــذاران آن دارد .ارزش مکان ها ،بســته به
افرادی اســت که به آنجــا رفت و آمد میکنند( .تفســیر قرائتی،
 )505 :1387همچنیــن موال علی فرموده انــد :از اقامت در مراكز
غفلت و ستمكارى و آنجا كه مددكاران بر طاعت خدا اندكاند

بپرهیز( .نهج البالغه ،نامه )69همچنین در تفســیر آیه  127ســوره
بقره آورده اند:كار مهم نیســت ،قبول شدن آن اهمیّت دارد .حتّى
اگر كعبه بســازیم ،ولى مورد قبول خدا قرار نگیرد ،ارزش ندارد.
(رک تفسیر قرائتی)1387 ،

بحث و نتیجه گیری
همانگونــه که ذکر شــد تا کنون تعاریــف مختلفی از معماری
اســامی ارائه شده است و ویژگیهای گوناگونی نیز برای آن در
نظر گرفتهاند که به برخی از معروف ترین آن ها در بخش نخست
اشاره شد ،در بسیاری از آن ها بناهای ساخته شده بعد از اسالم در
حوزه قلمرو جوامع مســلمان را به عنوان معماری اســامی معرفی
نمودهاند و یا به طرح تعریفهایی پرداخته شــده اســت که تا حد
بسیاری انتزاعی است و بر اساس آن نمیتوان تفاوتی بین هنرها و
معماری اســامی و غیر اسالمی قائل شد .نقص عمده دیگر آن ها
را باید در عدم توجه به صفت اســامی دانست .زیرا زمانی که ما
کلمه اســام را به واژهای دیگر نســبت میدهیم ،باید در گام اول
نگاه اسالم به آن مقوله مشخص گردد و بر اساس تعالیم  ،تفکرات
و احکام دین اسالم این نسبت را برقرار نماییم.
نگارنده اعتقاد دارد بســیاری از آثاری که بعد از اسالم ساخته
شدهاند را نمیتوان به عنوان معماری اسالمی مطرح نمود هر چند
که ممکن اســت در برخی از آن ها فرهنگ اســامی نفوذ کرده
باشد .لذا پیشنهاد میشــود که سه واژه گوناگون برای نامگذاری
طیــف عظیمی از ابنیه ســاخته شــده بعد از اســام در نظر گرفته
شــود .عنوان اول معماری در دوران اسالمی ،عنوان دوم معماری
مسلمین و عنوان سوم معماری اسالمی است.
عنــوان اول معمــاری دوران اســامی که اغلب آثــار تاریخی
ســاخته شده در جهان اسالم و تحت قلمرو حکومتهای مسلمان
را در بر میگیرد .این دســته از آثار ،معماری و تزئینات وابسته به
آن را که بعد از ظهور اسالم در جایی جای جهان اسالم به وجود
آمده اســت را شامل میشــود و ممکن است در شکل یابی آن ها
فرهنگها و آثار تمدنی قبل از اسالم نیز نقش داشته باشد و یا بانی
و معماران نیز غیر مسلمان بوده باشند .این دسته از آثار تاثیر باورها
و فرهنگهای اســامی را در خود دارند هر چند ممکن است که
اهداف ساخت و بنیانگذاری آن ها با تعالیم اسالمی هم سو نباشد
و یــا حتی در تعارض قــرار بگیرد .از جمله چنیــن آثار معماری
میتوان بــه تعداد چشــم گیری از کاخها اشــاره نمود(کاخهای
امویــی همچون خربه المفجر ،قصر الحیر شــرقی و غربی) که در
پژوهشهای عرصه هنر و تمدن اسالمی به عنوان معماری اسالمی
مطرح شــده اند ،در حالی که در واقع تعالیم اســامی با ســاخت
چنین ابنیــهای که نشــانگر تفاخر و خود بزرگ بینی اســت و به
شــدت در بخشهای مختلف آن اســراف صورت پذیرفته است
و نیت از ســاخت آن ها نیز بهبود کیفیت جامعه اسالمی و کمک
به بهبود شــرایط زندگی و ســعادت دنیویی و اخرویی مسلمانان
نیست ،مخالفت است.
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پژوهشی بر چیستی معماری اسالمی

گروه دیگر از آثــار را باید معماری مســلمین نامید اینگونه از
آثار نیز در گســتره جهان اســام و در دل شــهرها و روســتاهای
کشورهای اسالمی ساخته شدهاند و اغلب آن ها دارای کارکردها
و کاربریهایی هســتند که جنبه دینی و یا عــام المنفعه دارند و با
زندگی مردم و رفع احتیاجات آن ها رابطه نزدیک دارد و لذا تاثیر
ارزشها و باورهای اســامی بسیار بیشتر از دسته ی قبل در آن ها
دیده میشــود .از جمله آن ها میتوان به مســاجد اشاره نمود .این
شــکل از آثار نیز تا حد زیادی متاثر از شرایط اقلیمی ،فرهنگی و
تمدنی سرزمینی هستند که اثر معماری در آنجا ساخته شده است
و ممکن است اینگونه از معماری دارای اشکال و فرمهای مختلف
باشند اما کارکردهای برگرفته از شریعت اسالمی و همچنین بودن
تحت لــوای فرهنگ اســامی ســبب مشــابهتهایی در ظاهر و
تزئینات آن ها در کل جهان اسالم شده است.
دسته سوم تحت عنوان معماری اسالمی مطرح میشوند و برای
اینکه بتوان به اینگونه از آثار صفت اســامی را نسبت داد باید به
سه واژه اسالم ،انسان و معماری از نظر قرآن کریم بدان نگریست.
همانگونه که بحث شد اسالم به معنای تسلیم شدن و سرسپردگی
در برابر خداوند و اوامر اوســت که توســط پیامبران الهی به مردم
رسانده میشود و هدف از خلقت انسان علم و دانش» و «امتحان و
آزمایش و هدف غایی «عبودیت» است و دو هدف دیگر در مسیر
«عبودیت» قــرار مىگیرند و «رحمت واســعه خداوند» نتیجه این
عبودیت است .لذا معماری اسالمی باید از لحاظ مفهوم و کارکرد
با تعریف اسالم از منظر قرآن سازگاری داشته باشد و در آن بتوان
تسلیم شــدن و سرســپردگی در برابر خدا و اوامر او را دید و لذا
هــدف و غایت آن نیز با توجه به اینکه برای انســان و در خدمت
انسان است فراهم نمودن بستر برای عبودیت انسان باشد و در کنار
اینکه بشــر را در راســتای ســعادت و تکامل و عبادت الهی یاری
میکنند ،دارای کارکردهای خدامحورانه باشــد .اینگونه از آثار
با هدف و انگیزه قرب الهی و در راســتای پاسداشــت دستورات
اســامی به وجود خواهندآمد و همچنین ارزش این ابنیه وابسته به
افــرادی خواهد بود که به آنجا رفت و آمد میکنند .اینگونه آثار
که در اصل بر اساس تعالیم قرآنی ،مستحکم و ایمن و به به دور از
تفاخر ســاخته شدهاند و قرار است نیازهای مومنین را برای داشتن
یک زندگی سعادتمند و ایمن فراهم کنند و جوابگوی نیاز مادی
و معنوی انسان مسلمان در دنیای روز نیز باشد.
همانگونه که در بحث اســام و معماری آمد در تعالیم اسالمی
بســیار محدود پیرامون معماری به صورت مستقیم بحث شده است
و بیشــتر مفاهیمی مد نظر بودهاند که به طور غیر مستقیم بر ساخت
و ســاز تاثیر میگذارد و لــذا معماری مد نظر اســام معماری در
خدمت زندگی انســان مسلمان است .لذا این ویژگی سبب میشود
دارای اشــکال و صورتهای مختلفی باشــد و در ساخت آنها از
مواد و مصالح مختلف و تکنیکهای گوناگون متناسب با هر دوره
از زمان اســتفاده شــود .تا آنجا که قرآن به انسان یادآوری میکند
که باورهای گذشــتگان را تا زمانی که با معیار عقلی نسنجیده شده

نپذیرید و از سنت گرایی بی مورد پرهیز کنید( .رک سوره بقره آیه
)170لذا این اعتقاد که در توسط برخی از محققین بویژه اروپایی به
وجود آمده اســت که معماری اســامی شکل مشخصی دارد قابل
قبول نیست .هر چند که باید این نکته را ذکر کرد چون فرهنگ به
شدت میتواند بر معماری و کارکردهای آن تاثیر گذار باشد  ،لذا
فرهنگ خاص اســامی نیز فرمها و کارکردهای خاص خود را به
وجود میآورد و همین نکته است که سبب تفاوت معماری اسالمی
با دیگر گونه از ابنیه میگردد هر چند که مطابق با تعالیم اسالمی و
بحث اجتهاد شاهد هستیم که با تغییر زمان تغییرات عمدهای نیز در
سبک زندگی و فرهنگ بشر نیز به وجود خواهد آمد و لذا معماری
اسالمی ،معماری پویا و جلو رونده میباشد و همواره یک شکل را
دنبال نمیکند.
حال باید گفت آغاز معماری اســامی را باید همزمان با بعثت
پیامبر دانســت و همچنین نمیتوان پایانــی نیز برای آن بر خالف
تصور پژوهشــگران اروپایــی که دوران قبــل از تاریخ معاصر را
دوران افول معماری اسالمی میدانند بر شمرد و معماری اسالمی
میتواند فارغ از زمان و مکان همواره تا ابد ظهور پیدا کند.
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معماری ،نشر فضا ،تهران.

1515فیشــر ،ســاول ( ،)1398فلســفه معماری ،مدخل فلســفه معماری

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال دهم
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Abstract:
Islamic architecture is a recurring term in research on Islamic art and civilization. A wide range of
works made in the Islamic world has been named with this word and scholars have tried to define
and mention its features, in which, there is almost no relationship between Islam as a divine religion and architecture, and only the characteristics of buildings are mentioned. In this research,
came to light by descriptive-analytical study method based on gathering of information in the library, after the analyses of the definitions of Islamic architecture, two questions are asked about it:
what it is and when did this form of architecture begin and end. Therefore, based on the inference
from Quranic verses and religious doctrine, Islamic architecture refers to a type of architecture that,
rather than seeking a specific shape and form, should help Muslims to achieve perfection and the
ultimate goal of human creation, which is to worship God. This kind of architecture started at the
same time with the mission of the Holy Prophet “PBUH” and will continue until the end and will not
be limited to a specific region and a specific time.
Keywords: Islam, architecture, Islamic architecture, Muslim architecture.
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