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  چكيده
 يرخوديغ ينيجانشكه  يزمانو  دشو يم يزندگ امور بخش شاكله كه است يقيطر آن سنت

بودن آن  ياست كه خود يا جنبه نيتر مهم ينهاد. معمار آن بر زين يرخوديغ نام ديبا ابديب
دارد  ياسـالم   يمعمـار كه سنت بـا   يا . رابطهاست تر مهمبشر  يزندگ موضوعات ةهم از
 زيـ ن ياسـالم  يمعمارنام  گريعلت و معلول است كه بدون حضور سنت د ةرابط ونچ هم

 يهـا  شـه ياندبراسـاس   ،انـه طرف يب يديد با نگارنده نوشتار نيا در. ندارد حضور تشخص
امـور   نيـ خود را معطوف بـه ا  توجهدر عصر حاضر كه تمام  يمتفكر عنوان به ،نصر دكتر
 ياساسـ  فيتعر و يشناس يژگيو ازطريقسنت را  ياساس يمعنا كند يمتالش  است، كرده
 ياسـالم  يدسـت آورد. معمـار   بـه  ياستنباط ـ يليتحل يبراساس روش را ياسالم  يمعمار
 ريپـذ  تحقـق  زماناست كه در هر ي. هنرستين يا موزه يبناها نيب در شده فراموش يهنر

  دارند. راه هم به را آن اساس كه يالحاقات و ها يژگيو يراه هماما با  است،
  اسالم. ،ياسالم يمعمار ،ييگرا سنت ،سنت ،دكترنصر :ها ه واژديكل

  
  مقدمه. 1

آن  از گوناگوني هاي تعريفو  يستنگر توان مي متفاوتي هاي را از جنبه اسالمي  معماري
است كه گنبد و  ييبناها يمعمار اسالمي  معماري ،يو ظاهر يماد ةجنب از. كرد عرضه
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 ها نآ مانندو مقرنس و  ينما و رواق و هشتعناصر طاق و طاق ازو  باشد داشتهدسته  گل
ظهور و نشر اسالم در  از پسكه  است معماري نوعآن  يخي،تار ةجنب از .شده باشد يلتشك
 رواجاز آن  يناش يهاو ضرورت اسالم ديناز  متأثرو اروپا  ،فريقاا آسيا، از هاييبخش
و رمزگونه  يباطن يكرديو رو يافت ره يدارا اسالمي  معماري ،معنوي جنبة از. اما ستا يافته
از چشم انسان و تحقق معرفت و   غفلت يظلمان يها پرده كنارزدنهدف آن  و است
  است. آدمي دل در ياله يتمعنو

 اسالمي  معماريدر هنر و  يراخ يدگاهاست كه بر د متفكراني ازنصر  يدحسينس دكتر
هنر و  مهم يو روحان يمعنو آثاراز  يكي مادر روزگار  وا ازنظر و استكرده  يدتأك

 ة. قطعستاقلب اسالم  فهم قابل بدون واسطه و ةآن در عرض ييتوانا ياسالم  يمعمار
از اغلب آثار  تر يحانهمراتب فصبه يسنت يميطرح اسل يك يا ويسين كوتاه خوش

. كند يعمل م ياسالم يامخاص پ يتشعور و اشراف يفنوگراها در توص آميز يهتوج
انسان  يكه از زندگ يدرك مفهوم هنر است، هنر ةواسط به ينيد يحكمت در معمار

 مانده يباق ،سنتي اي گذشته از مانند موزه ييبنا منزلة به ،و در انزوا استبسته بررخت 
و آن را  استمجاورت داشته  آن ازمنبعث  يكه با اسالم و معمار ،يرانيفرد ا حتياست. 

 هنر اينو مناسب  يممفاه يراز ،است  يبغر اسالمي   هنربا  ،است هكردمشاهده و تجربه 
 ينبر ا يريشرح و تفس هب يازين يلدل ينهم و بهاست  كردهگذرا درك  يديد بارا  معنوي

سراسر  يمعمار 2.نداردآب  يرتفس به يازيكه ن يانوساق در ماهي ونچ هم ،نداردموضوع 
كه به  است يظاهر يموضوع ،است يركه وجودش عالم صغ يانسان يبرا ،حكمت
 يا شناسنامه يگرد هاي ينسرزم يدارد تا شناسانده شود و برا يازن يقعم يو درك ييشناسا
 معرفت آن  و به ديز يم ياسالم  يمعماركه در جهان  يفرد. باشد مند هويت و يمانهحك
و  ضيف يها ابزار و واسطه ،ياخالق ليو كسب فضا يبا رشد معنو ،است كه يسالك دارد

 نيچن با تماس با يفرد نيچن. دكن يممكن م يرا در كالبد جان ماد يبركت اله
 شيكه در وجود خو ياله حكمت باو  شناسد يم قتيحق را به يجهان هست يا يمعمار

  . رسد يم اهللا يف ي فنا ةمرتب به است پرورانده
زاست  درون ينگرش دراصل ياسالم يمعمار به نصر دكتر چون يافراد يحكم نگرش

 يمعمار يكنون فيرا فراهم آورد. تعر ياسالم  يمعمار فيموجبات بازتعر تواند يكه م
دكتر نصر  دگاهيدر د توان ياست. م تيو روحان تياز معنو دورو  يظاهر ييمعنا ياسالم
 كرد نقدابعاد گوناگون  ازرا  آنو  افتي يرونو د يبا ابعاد معنو ياسالم ياز معمار يفيتعر
  .باشد ياسالم  يمعماردر  تيحكمت و معنو گر انينما كه ديرس مطلوب يفيتعر به و
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  گراييسنت. 2
 .شد يوجودش احساس نم ضرورت آن از قبل يراز ،عصر مدرن است ةيدئزا گرايي سنت

بشر  ،مدرنيسم اقتضاي به. نداشت آگاهي اين به احتياجي و زيست يبشر در بطن سنت م
 و سنتي انسان تمايز«. آورد يرو ييگرا بازگشت به همان بطن آرام و امن به سنت يبرا

 فلسفي هاي ميراث ترين مهم از يكي نوعي به كه است اراده و آگاهي همين در گرا سنت
 در سنت ،»گرايي سنت« اصطالح در). 239: 1378 هاوزن(لگن »رود مي شمار به مدرنيسم

 يراندر عصر مدرن و سنت ،گرايان سنت ازنظر. يابد مي معنا تجددگرايي و مدرنيسم با تقابل
 يو ماد 3انساني نظامي به را سنتي خدامحور و متعالي نظام آن، از عبور با ،بشر و استشده 
 زندگي گذشته در ايرانيان«است.  فروكاسته عرفي امري به را معنوي امر و استداده  يلتقل

 نوع اين بر نامي و گذاشته خود مطلوب زندگي شرايط و اصول و قواعد برطبق را خود
 سنت، درياي غرق ماهي ونچ هم ،سنتي انسان«). 27: 1389 كي(پازو »اند نگذاشته طريق
 داشته سنت به گرايش و بيروني شناخت به نيازي كه آن يب ،رود يو م ،زيد مي آيد، مي سنتي
 ).7: 1393 (حجت »باشد

 دارد و يانيو وح يمعنو ياست كه خاستگاه يقياصول و حقا 4گرايان سنت نزد سنت
 كه شده نهاده وديعه به مختلف اشكال در ها فرهنگ و ها تمدن همةخداوند در  ازسوي«

 پيوستگي). 75: 1373 (نصر »است درك قابل ي،و عقالن يمعنو يتبنا به قابل ،ها انسان توسط
 ،شرقي هاي مانند تمدن ها تمدن يرو در سا ،نبوت ازطريق ابراهيمي هاي تمدن در سنت،
 يافتهانتقال  همواره سنتي يشوايانپ واسطة باخود  ةسال هزاران  مدت در كه اشراق ازطريق
و  ها تفاوت به بستهو  شود مي خوانده دين متعالي گوهر سنت. است شده حفظ ،است
ابعاد  همةشده است. سنت در  يدارپد يگوناگون هاي تصورجوامع به ميان يزهايتما

صرف غذا،  ةنحو و اجتماعي قوانين تا گرفته يمعمار و موسيقي، ،هنر پوشاك، از ،جوامع
 .است ثرگذارا

 مختلفي، هاي شخصيت ازطريقكه  داند مي اصولي يا حقايق معناي به را سنت نصر دكتر
بشـر و   يابنـا  يعوامل انتقال، بـرا  يگرد يا ،ها، لوگوس اَوتاره يامبران،معروف به رسوالن، پ

برگرفتـه شـده    اش آشكار شده است و نقاب از چهره يهانيبخش كامل ك يك يبرا درواقع
 سـاختار  از اعـم  مختلـف،  هاي حوزه در اصول اين كارگيريبه و اطالق و پيامد با كهاست 

بـا   راه هـم  ليمتعا معرفت«است و البته  راه هم ،و علوم رمزگرايي، هنر، حقوقي، و اجتماعي
 نظراز). 123: ج 1385 (نصـر  »شـود  يشـامل مـ   يـز آن معرفـت را ن  يلتحص يبرا يوسائط



 1396 پاييز و زمستانهشتم، شمارة سوم،  سال، حكمت معاصر   94

 نمكاو  نماز به مقيدو  ودمحد كهاست  انيدوجا يمرچون دكتر نصر، سنت ا انيگراي سنت
 مختلــــــف شــــــرايط در و ستا يگانه و دارد دجوو جا همه وهميشه  .نيست خاصي

ــه ــاگوني يها رتصو ب ــي تجلي گون  شخصيافر ماهيت با حقايقي متضمن سنت ينا. يابد م
ــاي. دشو مي زلنا ها ننساا ساير رايب هبرگزيد ادفرا طريق ازو  دارد لهيا منشأ كه ستا  معنــ

و  طاهري( »هدد مي پيوند باال عالم بهرا  ننساا كه ستا صوليا يند بر مشتمل« سنت جامع
روي بر يبشر نتمد سـابقة  ازةندابه اش سابقه معنانــ يابه سنت ينابنابر ،)21 :1389 نديمي

 حدوا سـنتي  نيز و متعالي تحدو نيااد به دعتقاا نصر دكتر مهم هاي هيدگاد. از ستا ينـمز
 كه اين به باورو  ستا  شتهدا دجوو گوناگون هاي شكلبه ها نمكاو  ها زمان ةهم در كه ستا

  .است يدوجا يند پويا و هندز سنت هر قلب در
  

  گرا سنت تفكريم عنوان بهدكتر نصر  ازمنظر. هنر 3
 نيافته اختصاص هنر به آن از بخشي كم دست كه يافت توان نمي را گرايي سنت هيچ ثارآ«

 گرايان سنت نزد هنركه  دكن يم يانب كامل صورتي هب عبارت ين). ا8 :1387 ي(عباس »باشد
و  يريگ نصر در شكل دكتر كه ،يانگرا سنت يآرا .است فراواني اعتبار و ارزش داراي
 هاي انديشه. است اهميت حائز بسيار هنر وادي در ،است  داشته اساسي نقش آن يمعرف
هنر با  رابطة هنري، اثر شناسي هستي ونچ هم ،هنري هاي جنبه از برخي درمورد گرايان سنت
و شهود در هنر،  يتخالق ي،هنر يلتخ يخي،تار هاي يدگاهو انسان، هنر و د يعتطب يقت،حق

  .ستو كارا مند      ارزش بسيار 5جمال و علم استحسان يل،و تأو ينمادپرداز ي،زبان هنر
  يهنراو  ازمنظر. هنر دكن مي معرفي  يتمعنو  گسترش  يبرا  يرا بستر مناسب هنر نصر دكتر
 .كشاند يم  يتجسم  يدستاوردها  آستان  را به  يو بندگ ، يتعبود يت،معنو  آسمان  است كه

خود  ةنوب  دارد و به  يو باطن  يمعنو  يتيماه  كه  است  يمبتن  يهست  عالم  به  يهنر بر علم«
ت تأمال). 494 :الف 1385 (نصر »تاس  يمعنو  سرشت  يكبا   معرفت  انتقال  يبرا  يمحمل
 هنريرا  يسنت هنراو  سنت است. ياياح دربارةاو  ةاز دغدغ يحاك همگيهنر درباب نصر 

هنر معطوف به آن  ينكه ا يموضوع ياكاربرد  يلدل به ،را ينيهنر د و دكن مي معرفي باارزش
  دليل بهبلكه  يست،ن يموضوع آن سنت يلدل به يسنت . هنردكن مي يتلق ينياست، د

مطابقت با  ي،نمادپرداز ينحاكم بر صور، مطابقت با قوان يهانيك ينمطابقت با قوان
سبك  علت به، وجود آمده  هنر در آن عالم به ينكه ا يخاص يعالم معنو يسرشت صور

  ) 68: 1390 ديگران(اردالن و  كاررفته در آن مواد به يعتمطابقتش با طب ،آن ةرازگون
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هنـر معطـوف بـه آن     ينكه ا يقتبا آن قلمرو خاص از حق شا ساني هملحاظ  به يتو درنها
  است.  ياست سنت
آن  دركه  يشهود ونچ هم ليامر متخ د،كن يبند را صورت ليمتخ يآن است كه امر هنر
 در و خوددر  را يبسندگ و استقالل ينوع معنا نيا. دشو يم ممكنمعنا  ةواسط يب درك
 از يا زنده قسم تواند يم يهنر ليمتخ صورت مبنا نيبرا و داراست يبشر روح با نسبت
 هنر انيم دكن يم مطرح هنر دربابكه نصر  يا هياول زيتما« .باشد يبشر فرهنگ و روح

 وتشي(د »داند يم يسنت هنر از يا رمجموعهيز را مقدس هنراو  كه است يسنت هنر و مقدس
 مقدس هنر. استمقدس  يهنر يسنت هنر هر كه شود يم انيب گونه نيا). 48 :1381 اريماز و

 كمال به وصول يها راه ييو اجرا يوجوه علم ةدربردارند و يآئين و يعباد اعمال متضمن
انسان را در  يها تيو فعال يزندگ تيسنت كل جاكه ازآن. است مربوطه سنت دل در يمعنو
 يسنت حال نيبااباشد و  يويكه آشكارا دن يهنر«امكان داشتن  رد،يگ يبرم در يسنت ةجامع

امكان ندارد. در  يوياما وجود هنر مقدس دن ،)34 :الف 1385 (نصر »هم باشد وجود دارد
زحمت  به درواقعكه  ،هنر. است برقرار قيعم يقرابت ينيب هنر و جهان انيم يجوامع سنت

بر  يقيعم نحو به قتاًيحق ،كرد زيبازشناخت و متما يسنت يا آن را در جامعه توان يم
. است يو جار يروزانه سار ياز وجوه زندگ ياريدر بس و استبنا شده  يسنت ينيب جهان
 يهانيك نيقوان با كه دهد يم يجا يآثار در درواقع و يسنت هنر در صرفاً را تيمعنو نصر
 يسنت هنرسنت خاص مطابقت داشته باشند.  كي قيو حقا يبا نمادپرداز و صور بر حاكم

 قبول هنر در را آئينخود يتيمعنو امكان نصر رو نيازااست و  يو معنو يهنر عباد معنا نيا به
 يگاهيجا ،سنت يواد در يريقرارگ به باتوجه ،زين ياسالم  يمعمار. هنر و دكن ينم

  .دارد خواه تيو معنو طلب تيمعنو
موضوع  نيا .كند يم شيستا راعالم  پروردگاراست كه  يديتوح يهنر ياسالم  هنر
. دهد يقرار م يمعنو يهنرها ةزمر در را آن درادامه و دهديم شيرا نما ياسالم هنر تيمعنو
و  بيبه عالم غ يدنيو شن يدنيجهان د ةعرص از نفس سفر« ياست برا ينردبان ياسالم  هنر

به  ياسالم  هنر). اگر 19 :1373 (نصر »تمام اصوات است يسكوت كه در آن سكوت ورا
است از همان  ياميهنر پ نيكه ا روست آن از برد، يم راه ياسالم  سنت يخلوت درون
 كههدف  نيا به ،بشنوند را بخش ييرها اميپ نيا توانند يآنان كه م يبرا يخلوت درون

 ييآن فراهم شود. فضا تيجامعه در كل يبرا اسالم سرشت با ساز هم و متعادل و آرام ييفضا
). 45 :1378 (نصر »شود داريب او ريضم در خداوند ادي آورد يرو سو  هر به انسان«كه در آن 

 يمعنو يو محتوا نيمضام ،ظرف همانند و دارد يمعنو سرشت بر يمبتن يمعرفت ياسالم  هنر
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است كه  يهمان حكمت و معرفت درواقع يو هنر معنو گذارد يم شينما مظروف خود را به
  خاص خود است. يانيبا ابزار ب ياله ةدارند و همان فلسف ياسالم  هنراستادان 

  
  بر نظر دكتر نصر يدبا تأك اسالمي  معماري يف. تعر4

 توجهآن  ظاهر به فقط و بررسي تاريخي ـ يفيرا با روش توص اسالمي  معماري اي عده
 ينتر بيش اسالمي  معماري ميان دراين اما اند. منطق بهره جسته يدگاهاز د يا عده .اند كرده

متفاوت است  اسالمي  معماري يفبه تعر نسبت ها ديدگاه«برده است.  يالتتمث ازاستفاده را 
 نيم حدود به علمي هاي پردازي  نظريه صورتبه اسالمي  معماري يخكه قدمت توجه به تار

اصل و  ترين ييكه از مبنا ،اسالمي  معماري در ).30 :1393 (ذوالفقارزاده »رسد مي قرن
 و بود(ص)  يامبرپ ةخان اسالم مسجد اولين است، گرفته تئخانه نش يعني يدمصداق توح

 بوده، هم تعامل و ارتباط در مسجد و خانه معماري« .شد مي محسوب آن استمرار تعبيري به
 اسالمي  معماري). 43 :1375 (نصر »شود مي محسوب مسجد گسترش نوعيبه نيز خانه چه
 ي،و تكرار، هماهنگ ينياست كه خود تجسم بازآفر يدر وجود مسجد متجل يزچ از هر يشپ

 يمسلمانان برا يشگيهم ةخان ةمثاباست كه پروردگار آن را به يعتو آرامش طب ،نظم
  كرد. يينعبادت تع

 زندگيو  ،جامعه ، فرهنگ كه استخوانده شده  ياسالم يمعمار ينيدر سرزم معماري
 جدايي اسالم در« .است  بوده اسالمي انديشة و حيات خاص هاي ويژگي از متأثر شدتبه

 و اول هاي سده در تحوالت اين و ندارد مفهومي و معنا نظري گونة به حتي ،دولت از دين
است  هنري ياسالم يمعمار ،تعريفي در). 35: 1382 زاده ي(نق »يافت صورت هجري دوم
 و است كرده دگرگون نيز را ها آن و است يافته استيال جغرافيايي ـ ميقو سنن رب كه
 آن« .است آورده پديد محلي و پاناسالميك هنري بيان هاي شيوه ميان صيخا زيستي هم

 شمار در اندتو مي بهحق نيز اند شده ساخته مسلمانان براي مشخصاً كه هنري آثار از دسته
 مراتب به كه اسالمي  معماري ديگر تفسير). 2: 1379(گرابار  »شود مطالعه اسالمي هنر

 در مردم اكثر كه است تمدني يا فرهنگ بر »اسالمي« صفت داللت از حاكي است تر  متداول
. اند بوده اسالم دين به متشرع فرهنگ، آن بر حاكم عوامل كم دست يا فرهنگ، آن
 و سرزمين هيچ زيرا ،است متفاوت اسپانيايي و چيني نوع با اسالمي  معماري ترتيب اين به

 آن جوامع كه را هاييسرزمين موضوع اين وباشد  بوده اسالمي كامالً كهندارد  وجود ملتي
  .دكن يم يردرگ يزن اند مسلمان
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 و ساختماني عوامل تركيب ةنحو را اسالمي  معماري گ،هو جان يفدر تعر ،نصر دكتر
 شرح است شده  گرفته الهام كجا از و صورت  چه به كه اين و ،نآ سابقة ،ايجادشده هاي فرم
 ايران هنري سبك ديگري و سوريه مخصوص يوناني سبك يكي ،هنري موج دو. دهد مي
 اسالمي   هنر« .اند داشته اساسي نقش اسالمي  معماري پاگرفتن و ايجاد در ،ساساني ةدور

(هوگ  »شود مي ديده  معماري آثار از بسياري در كه است انگيزي خيال و تخيلي جنبة داراي
 مادي جنبة از ،گذارد مي نمايش به خود آثار در كه ئيناتيتز با ،اسالمي  معماري). 20 :1386
. كرد حسآن  دررا  معنويت تجلي بتوان كه ساندر مي بيمطلو كمال به را آن و كاهد مي

 موفق اما ،نداشتند اي هنري پيشينة و خاصي معماري اعراب« دارد مي بيان مارتين هنري
 را خاصي سبك ،ايران ويژهبه ،خارجي معماري و هنر از شدهگرفته عناصر ياريبه شدند

 اسالمي  معماري). 61 :1367 ي(حائر »است هنر تاريخ در يگانه اي نمونه كه آورند وجود به
 هنر و شرقي هنر آميختگي حاصل بلكه ،باشد آمده وجودبه خود خودبه كه نيست هنري
  .است شدهفتح هاي كشور

است و  يو معنو ياله يمنبع يدارا اسالمي  معماري دكن مي بيان نقادانه نگاهي با نصر
 گسترش با و است،را عبادتگاه مسلمانان قرار داده  يعتكه طب ،الهي فرمان بهآن را  انسان

. است كرده ايجادمصنوع  يطمح چهارچوبكه مخلوق پروردگار است، در  ،طبيعت
 در چه ،يعتو آرامش طب ،هماهنگي تنيدگي، درهم وحدت، در اسالمي  معماري ترتيب اين به

  معماري ةريش«. كند يمشاركت م ،كوچك يشهرها يطةدر ح چهبزرگ و  يشهرها ةحيط
 يدبا ،ازلي موجود يك مقامدر ،در نسبت با انسان يعتطب ةدوبار يستقد ينرا در ا اسالمي
 »دارد آگاهي او خلقت با يكتا پروردگار با هم خويش دروني پيوند بر نانچ همكه  يافت

 يعلم خاللخلقت خداوند از يقتحق بخش يتجل اسالمي  معماري). 48 :ب 1389(نصر 
است كه  يمتك ياز كالم وح يافتهو بركت صدور يضاست كه ساختار و خلقت آن بر ف

 با اسالمي  معماري ارتباط. است كردهرا ممكن   يو معمار يعتطب يانتناظر و تطابق م
 را مناسكي كامل انسان« درمقام كه يافت(ص)  اكرم يامبرپ يمعنو يقتدر حق يدرا با يعتطب
آن جوهر و  يمعنو يقتو حق سازد يرا پاك و مقدس ساخت و م ينآورد كه زم 6زمين  به

. كرد آشكار) 9 :ب 1383(نصر  »نهفته است يعترا كه در درون انسان و طب يحالت ازل
 يتكه ماه يافت، يهم در سرشت كالم وح بايدرا  اسالمي  معماري يمعنو مايةدرون
اكرم (ص)  يامبرپ يو هم در سرشت باطن ،و انسان را مكشوف كرد يعتنظام طب يعيفراطب
 آن رويپروردگار  دربرابر يمتسل درحالتكه بشر  بخشيد تقدس چنان زمين به كه
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 فضاي ةمثاب به ،كه تقدس بخشيد چنان طبيعت به و آورد، مي فرودآن  بر سربلكه  ايستد، ينم
 ياله يقتبه آن حق ابيي دست را خود زندگي هدف و كند مي زيستآن  در انسان كه الوهي
  مقدس است. چنان هم يزابعاد ن همة يورا دهد، يقرار م

خود را  يهدف اصل اسالمي  معماريو  ستفضا به بخشيدن نظم براي يهنر معماري
 به بخشيدن تقدس ازطريق را انسان ي،مختلف معمار هاي يكمدد تكن به ،كه داند مي اين

. دهد قرار پروردگار محضر در دكن مي مزين و دهد مي نظم بدان و سازد مي كه فضايي
 آفرينش وجودي علت عشق اين و شد آغاز مطلق كمال واليت عشق با خلقت معماري
اسما و  ةآئين دو هر انسان، و جهان صغير، و كبير عالم يعني هستي عالم دو. شد هستي

 كه اسالمي سرزمين«تعلق دارد و  ياسالم ينبه سرزم اسالمي  معماريشدند.  يقتجمال حق
 و معني سير). 142 :الف 1383 (نصر »است معنوي است ساري و جاري حكمت آن در

 ينا الهيحكمت  يردر س ،ياسالم ينيسرزم منزلة به ،ايران سرزمين در گرايي معنويت
 و استبوده  جويانه يو تعال يتكامل يحركت يرس ينشناخته شده است. ا ينسرزم

عالمان  يو حكم يفلسف ينظرات و آرا ةكلي در وحدت و پيوستار نوعي« به دليل همين به
 مباحث همة ي). همواره محور اصل211 :ب 1385(نصر  »شود يم يدهد يرانا ينسرزم
 يو وحدت معنو يوستگيپ ين. ااستحكمت  اسالمي  معماريدر  يشناس و معرفت يمعنو
 و گيري پي تواند مي يزن شده خلق آثار همةاست كه در  وجودياصالت  ينمب يراندر ا

  .شود شناسايي
  

  اسالمي  معماري هاي يژگي. و5
 معرفتي،كه  داند يم هايي يژگيرا صاحب وجوه و و ياسالم يخود معمار ياننصر در ب دكتر

و  يعـت نقـش طب  شـامل  اسـالمي   معمـاري وجـوه   تـرين  ي. اصلاست يو عملكرد ،معنوي
 يهـا  م و فـر  الگوهـا  همـة مسـجد در   يمعمـار  يافتنروزمره، امتداد يگسترش آن در زندگ

 و متانـت  يانبه فضا، ب يبخش تقدس شناسي، يهانك ةزميندر يهست با معماري ارتباط ي،شهر
 ينور و رنگ در فضـا  يي،رمز و رمزگرا اسالمي، در شهر يباطن يآرامش و سخاوت و غنا

 يمعنو هاي ويژگي درباب يشانا .است پارچگي  يك و وحدت گرايي، واقع ،اسالمي  معماري
 بـراي  كليدي و اسالمي  يتمظهر تبلور معنو اسالمي  معماري«: كند مي يانب اسالمي  معماري
 يـن كـه ا  ييفضـاها  يـت معنو يـن ). بـه بركـت ا  76 :1391 مهر يان(شا »است معنويت درك
   ،كه كند يم يجادا يسرپناه آفريند يم يمعمار
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 كـه  آسماني بهشت از بلكه ،طبيعت هماهنگي و آرامش از فقط نه تواند مي آن در انسان
 و دارد خـود  وجـود  مركز و عمق در انسان كه بهشتي برد، بهره است آن تجلي طبيعت
 انـداز  طنـين  آن در الهـي  حضور كه دشو مي مكاني است رحمان عرش مؤمن دل چون
  ). 70 :الف 1389 (نصر شود مي

وجـود روح و عـالم    دليـل  بـه  ،است يبهشت آسمان يازا كه مابه ،درون بهشت به اشاره
 يقتو حق ،يقتطر يعت،شر ةگان سه مراتب از حقيقت مرتبةانسان است كه برابر با  يروحان

  است. يدر ابعاد وجود آدم
  

  عتيطب 1.5
 در نمـودي  ره و ،يمعمـار  يبرا اي يهآرا ،ياز معمار يعنصر ،معماري براي بستري طبيعت
نـاب   يسـاختارها  در و سـت ها داده يفراسـو  معمـاري  در طبيعـت  جايگاه. است معماري

 آن به اسالم كه كند يآشكار م را يو كمال نهفته است كه نظم واحد يو زندگ ،نظم يعت،طب
 واسطه اين  به است، داده قرار مسلمانان عبادتگاه را طبيعت الهي فرمانبه اسالم« .كند مي اشاره
بـه   يلمصـنوع تبـد   يطمخلوق پروردگار را در چهارچوب مح يعتطب سنتي مسلمان معمار
ــو يمعمــار ــ يمعن ــد يم ــق ،اســالمي  معمــاري. )52 :1391(نصــر  »كن  و وحــدت ازطري
  .دهد يم يانسر يرا در معمار يعتطب ،و آرامش ،هماهنگي تنيدگي، درهم

 

  مسجد 2.5
 يخاك يانقطه« ،دكن ياطراف را گرد خود متمركز م يكه فضا است ييك مكان مقدس قطب
نمـاز   ييعنـ  اسالمي ةفريضترين  يانجام عال يو آسمان كه فضا را برا ينبر محور اتصال زم

 اسـالمي    شـهر  يهـا  و شـكل  ها فضا ).33: 1373(نصر  »بخشد يم يتو قطب ساختهمتمركز 
 ناشـي  تبرك در شهر كل كهطور . همانشوند يگسترش و امتداد مساجد محسوب م ينوع به
 و بخـش در خصلت تقدس شود، يم يكمسجد شر ةمحوط از اذان پخش و قرآن تالوت از

و قـادر مطلـق را در    يكتـا خداونـد   يتحقان به يو آگاه كند يآن مشاركت م آفرينوحدت
  .انگيزدبرمي مسلمانان

 

  يهست 3.5
 ياز عوامـل اساسـ   يكـي  فيزيكـي  كالبدي تاروپود در يكتا خالقي يگانگي تجليو  وحدت
در  يداصل توح يكه برمبنا ،مفهوم ين. اشود يشناخته م يو فرهنگ معنو يتهو يريگ شكل
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حركت از كثرت به وحدت بوده  اصل ةپديدآورند است، شده ريزي يهپا ياسالم ينيب جهان
 يو وزن در بستر ،نور هندسه، چون عناصري از و عدالت«چون  يمياست. معماران از مفاه

بهـره   گوينـد،  يرا مـ  يگانـه  يبا حضور مكرر عناصر كه تنها ذكر خـالق  ،گرا، متمركز عظمت
 تقـارن،  و سـازي  جفـت  فضايي، مركزيت و كانون بر تأكيد. )60 :الف 1385 (نصر »اند برده

 كـه  اسـت  هـايي  تكنيـك  از ياصـل  يبر محورها ياصل يفضاها گزيني يو جا ،محوربندي
 هـا  از آن ،يزيكـي و ف يمـاد  يوحدت در قالب يمفهوم واال به بخشيدن تجلي براي ،معماران

 معمـاري  در ويـژه بـه  ،اسالمي  معماريدر  ياسالم شناسي يهاناز ك هايي جنبه اند. بهره جسته
  .ندارد اسالم دين باطني وجه غيراز يياست كه سرمنشأ يافته يتجل ،مسجد معنوي

 

  فضا تقدس 4.5
 در گـويي  كـه  اسـت  بازي و پوشيده فضاهاي كيفيت به وابسته ها ساختمان معماري ارزش
 فضـاي  و تهـي  حجم از معماري ادراك. است شده تراشيده آجر و خاك از منسجمي ةتود

 معمـار  نگرانـي  معني به نينچ هم ها ساختمان گراييدرون. شود مي شناخته ناملموس و خالي
 خـارجي  فـرم  امـا  ،مـنظم  بسـيار  داخلي فرم« ؛است بوده بنا درون فرم درآوردننظمبه براي

 »انـد  كـرده  آغـاز  درون از را سازي ساختمان عمل ايراني معماران. است نامنظم و نامشخص
 مـدد بـه  چيـز از هر يشب يمعنو اسالمي  معماريدر  بخشيتقدس .)118: الف 1389 (نصر
 جهـان  در احجـام  سطوح بر »اهللا« ةكلم تكرار.  گيرد مي شكل قبله براساس فضا كردن قطبي

  معمـاري تقـدس در   بخـش ينتعـ  ،دهـد  يرا شكل م ياسالم يكه بناها و شهرها ،جسماني
  است. اسالمي

 

  شهر يِغنا 5.5
. اسـت  متجلـي  معماري در واسطه  بدون يدرون يوحدت و وابستگ ي،سنت اسالميِ شهر در
 اسـالمي   سـنتي  شـهر . گيرد مي شكل آن حول شهر و است اي بقعه يا مسجد شهر مركز در

فرهنگـي،   هايوردادسـت  منزلـة  بـه  آن، سـاكنان  بناهاي كه است بزرگي اندازهايچشم فاقد
 همـان  و اسـت  جاري اسالمي مظاهر محيط شهر همةمقدس در  امور«سربرافراشته باشند. 

 :الـف  1385(نصـر   »شود مي آورده جاي به نيز خانه در شود مي اقامه مسجد در كه مناسكي
توان درست از بيرون ديـد، زيـرا سـاختار محـيط متـراكم       . مساجد جهان اسالم را نمي)96

 بـه  ؛اين معماري در منظر دروني آن اسـت  ةاحاطه دارد. تجرب ها نآ بر طرف ههمشهري از 
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انسان را از كثرت جهان بيرون به جهـان تفكـر و قلمـرو     معماري اين كه است علت همين 
  برد. روح مي

 

  راز و رمز 6.5
 تالوت و اذان نداي سردادن با روز طول در مكرر كه ،»اهللا« ةكلم حضور با شهر تمام فضاي
 ترتيـب ايـن بـه . يابد مي تقدس و پاكي رسد، مي گوشبه شهر مساجد هاي مناره از كريم قرآن

). 101 :ج 1385 (نصـر  »كند يم يتسرا يسنت اسالمي  معماريبه  يمعنو يمعمار وحدت«
 و دكنـ  يمـ  يـز اسالم را لبر يمعنو يمعمار يكه فضاها ،الهي حضور تبلور در معماري اين

  .دارد مشاركت دهد، مي قرار پروردگار جانشين را انسان
 

  وحدت 7.5
 آثـار  تمـام  كـه  كنـد  مـي  فـراهم  را امكـان  اينو  دكن مي ممكن را بناها ادراك وحدت اصل

. شـود  مطالعهاي واحد  مجموعه صورت بهكشورهاي اسالمي  ديگر و ايران اسالمي  معماري
فقـط بـه    نـه  اسـالمي   معمـاري  پـارچگي يك و وحدت« 7.است »مصور« خداوند صفات از

امكـان   يعتفرد و جامعه، كه شـر  يمربوط است، بلكه با وحدت زندگ يوحدت عالم هست
  ).121: 1382(نصر  »ارتباط دارد يزن ،آورد يحصول آن را فراهم م

 

  ييگرا واقع 8.5
 جـا  يچاسالم در ه ةجنب اين. ستگرا واقع يقطور عم به ،سنتي تعبيريبه ،خود بطن در اسالم
 كند مي حفظ را خود گرايي واقع همواره معماري چون يابد، نمي بروز مجال معماري از بهتر
كـه بـا آن    ييو فضـا  ،مصـالح  مـواد،  سرشت در كه نيست موهوم آرماني خلق به حاضر و

  .سروكار دارد وجود نداشته باشد
خوانـد، مقـامي اسـت كـه در آن انسـان       كه مالصدرا آن را مقام حكمت مي مرتبه، اين

 سرشـار  آفريند مي كه چه شود و هرآن خلق معماري و يا هر اثر هنري ديگر مي ةشايست
(نصـر   اسـت  معنـوي  نيازهـاي  و مـادي  هاي خواسته به مناسب و روشن هايي پاسخ از

1376 :87( .  

 اسـالمي  هـاي  كشـور  معماران پاك ةانديش مدد به كه است معنويتي حاصل اسالمي  معماري
 .كـرد  يـاد  اسالمي معمار حكمت تبلور از توان يم كهتاجايي ،رسيد شكوفايي به اندك اندك
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 بـه  را دوران ايـن  معماري آثار كه شد سنتي شدن نهادينه به منجر اسالمي  حكمت معماري
  .كرد تبديل استوار و جاودانه هاي يادگاري

  
  رنگ و نور 9.5
ـ  يهندسـ  يهـا  و نقـش  ،رنـگ  نور، واقع به  و ي،معمـار  يـن در ا يرپـذ  گسـترش  نهايـت  يب
مفهـوم   يـن اسـالم و ا  ياز بعـد بـاطن   ينمـاد  يو عرفان يباز يها فضا با رنگ هاي يچيدگيپ

همان  يعني ،شود مي صادر احد از وجود فيض و خلقت ناپذير پايان كثرت كه است يانهصوف
 ييفضـا  يمرزهـا  نبودن آشكار و ابهام معنايبه فضايي سياليت و تحرككثرت در وحدت. 

 محدود قالب يك در را آن توان نمي كه است اي منظره به غنابخشيدن« برايابهام  يناست. ا
 ةيـد است كـه پد  اي پديده پيام حامل فضا اين. )12 :1391(نصر  »كرد تفسير يافته تماميت و
 و كليـت  بـا  فضا يگربخش د يسو به يحركت آن سوي به حركت و دارد خود درون يگريد

  .ستا گسترده جامعيتي
 در را انسان كه است معنويتي و معنا خلق معماري آفرينش از منظور نصر دكتر ازديدگاه

 قـرار  اسـت، كه در اتصال با وجود حـق   ،خود وجود روحاني عالم و حقيقت وسوي سمت
 ينـي بهشـت زم  اسالمي  معماري. به دكن مي مستقر خداوند عالم و محضر در را او و دهد مي

  معمـاري  دليـل همـين  بـه  و اسـت  روحـاني  آرامش و طمأنينه آن از رادكه م شود ياطالق م
 خلـق  ياسـالم  يمعمـار  كـار . پردازد مي »اهللا« متصل است و به ذكر يبه هنر معنو اسالمي

خـود را در محضـر او    و افتـد  مـي پروردگـار   يادبه آن در حضور با انسان كه است ييفضا
 يهـا  كنـار جنبـه   در يبـاطن  يا او جنبـه  يو رفتارها ها يتفعال ةكلي«منظر  ينو از هم يابد يم

 آئـين است كـه بـه آن    هايي يتهمان فعال ين. ا)96 :ج 1389(نصر  »يابد يم يزندگ يظاهر
ورود به فضا، سـكون در   ةرفتارها شامل نحو ين. اشود يگفته م اسالمي  معماريدر  يزندگ

  ت.هاس اين مانندو  يدناز مهمان، خواب يراييفضا، غذا پختن، بر سر سفره نشستن، پذ
  يـده آفر منزلة به معماري رب و داند مي ينظام معنو ةپايرا بر يسنت ةجامع زندگي نصر دكتر

 معنـوي  بيـنش  و بيني جهان وجود. دكن يم يدتأك يتمعنو رب يمتك يسنت ةو محصول آن جامع
 و خيـال  عالم به ورود براي كه است مهمي نكات ازانسان  ةخالق يروهاين ةزمين يشپ منزلة به

 معنوي بينش بدون و استضرورت داشته  يسنت يمعمار انمند هنر براي باال جهان به اتصال
 يو معمار ،هنر ي،سنت ةبه وحدت جامع يشانناممكن بوده است. ا يعو خلق آثار بد يتخالق
 نيروهاي بخشاصول سنت الهام ياسالم ةجامع يكه در هنر معمار پردازد يصورت م ينبه ا
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 آن اي جامعـه  چنـين  در«. كنـد  يواحد ادغام مـ  يتيمعه را در كلجا همةاست و  يآدم ةخالق
 ييماورا يدانش يانجيبه م يا ،شود يمقدس و نامقدس گذاشته م يانامروزه م كه معموالً ،تمايز

 يهـا  جنبـه  يادغـام تمـام   ةواسـط  به يا ،يابد يحائل اعتال م يها حجاب همةدر  كنندهرخنه و
 »شـود  يبرداشـته مـ   يانوجود ندارد، از م يزياز آن چ يرونكه ب ،نامقدس يدر وحدت يزندگ

 ينچنـ  تـوان  ياسـت كـه مـ    يو بـاطن  يدرون يامر اسالمي  معماري. )142: ب 1380(نصر 
 ،كـل  وحدت و معنوي متعالي ازلي عميق حس برانگيختن«: برشمردآن  يبرا را هايي ويژگي

 يانسـان  ياسمق ،مكمل بودن ،مثبت ييفضا يها نظام ،باغ بهشت يمثال يالگو ،يطيانطباق مح
  .)163 :الف 1385(نصر  »كمال رفتن يسو بودن و به يمتعال ،يو مشاركت و نوآور

  
 نصر دكتر ديدگاه نقد. 6

 فكـري  فضـاي  در و زيسـته  يتـه در مركـز مدرن  ،كرده اسـت  رشد سنتي اي خانواده در نصر
 و تكنولـوژي  كنارگذاشتن معنايبه تجدد از نصر دكتر نقدهاي. است كرده غور گرايي سنت
ندارد،  يسنت ةگذشت هب بازگشت هب تصميمي طورهمين و نيست كلي صورت به مدرن علوم
 ةزمينـ  داشتن الهي منشأ و داشت وجود الهي معنوي نگاه سنتي جهان در« :دكن مي بيانبلكه 
 يـر كـه بـه سـنت تعب    ،الهي قواعد و اصول. )17 :1388(خسروپناه  »سنت بود يفكر يفضا

 هايشـان،  انديشـه  وادي در مسـلمان،  فكـران روشـن . يابنـد اكنون هـم غلبـه    يدبا ند،شو يم
 سـوق  مسائل ساير و خود فرهنگ و خود خويشتن به مدرنيتهخود را از  يدگاهد خواهند يم

 و نمود بررسي را موضع بيرون به درون از بايد«است كه  آندكتر نصر بر  كهحاليدر ،دهند
  .)35 :1387 ي(موسو »نمود نگاه بيرون به فرد ديد از بايد

 يتـه بـود و مدرن  دفـاع قابـل  يا ابعـاد، منظومـه   همـة با  ،سنتي جهان نصر دكتر ديدگاه در
 غلبا نيااسنتگر ةرنگاا . درشـد است كه بـر جامعـه و افـراد آن وارد     يبتيمص ينتر بزرگ
ــد مي گاهيتصريح. دنميشو تبيين شنيروبه نيتهرمد ممفهو  و نيتهرمد يهاوردستاد با كه كنن
و  كنند مي تلقي ذبكاآن را  لصوو ا نيتهرمد كل گاهيو  ندارند مخالفت كلي به رنمد علم
 رمحوو  سسارا ا رنمد نتمد نصر. كنند مي معالا دتجد كني يشهرا ر دخو نهايي فهد

 يسنتها انمتفكر متما ةوظيف نخستين« كه ستا معتقدو  ميكند يـتلق سنتي تفكر هرگونه
 شتال نصر). 300 :ب 1385 (نصـر  »تــ سا مــ نيسرمد دـنق مالـسا دـمانن ينيو د يمعنو
 نيتهرمد ايشـان  نظراز. كنـد  نقدو  يابيزبا مختلف لشكاا بهرا  نيتهرمد يتناقضها تا كند مي
ــميت كهدارد  ساسيا تناقض يك ــنديشآن را در ا انوـ ــنو  انمتفكر ةـ ــران روش  جديد فك
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آن  انمتفكر كه ستا رشكاآ اقضـتن نـيا راـگرفت رندـم ياـنيد ايشان زعم به. دكر همشاهد
 رندمجبو افراد گويندمي سوييو از دـننزيـم رياالـسدمرـمدم از آزادي و  ارهوـهم سويياز

ــد تغيير مانهز سساا بررا  يهرچيز  رنمد ينياد كه ستا آن بر نصر). ب 1385 (نصــر دهن
 جاهليت رنمددوران « .ستده اكر كهن نيااخد و ساطيرا جانشينرا  يجديد يهارهسطوا

 دكتر). 284: الف 1383 نصر( »ندوبر بيناز  بايددر آن  باطل مكاتب يهابت كه ستا نوين
 غلبا .كند تحليلو تجزيه راآن  كهبدون آن ،كندمي نقدآن  كليترا در  نيتهرمد پيوستهنصر 
 ،اردند ريكا نيتهرمد شناختيو روش ،معرفتشناختي ،هستيشناختي فلسفي مباني به حتي
  .ستا پارچه يك كليتي همواره نيتهرمداو  براي بلكه
ـ  ياضـي تـا علـوم ر   طلبـي  يـت و معنو يشـناخت  اصول و ضوابط جهان از و از  يو تجرب

 بـه  را چيـز همه سنت«هنر،  يمتا كنترل و تنظ يرفتار ينو مواز ياجتماع يها نظام ريزي يهپا
 ينبشر نـو  يناشناخته برا كامالً يكه مسائل ،غايي اصول به درنهايت و هستي متعالي مراحل

چون  ياست كه حاصل دوران باور اين). نصر بر 298: 1387 يور(كد »دهد يهستند، ارجاع م
 و ،انسـان  عقـل  يخودبسـندگ  ي،و امـر معنـو   يگسستن عـالم و آدم از وحـ   مدرن دوران

 ةشـ ينفـع اند بـه  ياسالم سنت ايگو نصر دگاهيددرخداوند است.  يگاهجا ردانسان  قرارگرفتن
  مصادره شده است. ييگرا سنت

 و تاس مبهمدر اكثر موارد  دكنيارائه م زمينه اين در فعال متجدداننصر از  كه ديدگاهي
قبـول  قابـل يرمردود و غ حاضردر دوران  ها ناز آ يبرخ«دهد كه ينشان م يامور سنت ةمطالع
 يو سرگشـتگ  يگـانگي بمـدرن ازخـود   يهـا يدهپد ين. در ب)184 :1386 ي(بروجرد »است

در تمـام   يعقـل آدمـ   يبسـندگ خـود  ينـي، د يهـا انسان، تزلزل خانواده، فروكـاهش ارزش 
 يهـا فلسفه« يلازقب ياما امور ،شوديمشاهده م يو عالم معنو ياز وح يازينيب و، ها عرصه

دكتـر   ديـدگاه . )113 :1394 يران(نژادا »شوديم يافت يزن يو دموكراس ،مضاف، حقوق بشر
اند و به دوران  لمس كرده يزاند و مشكالت آن را ن را گذرانده يتهكه مدرن يجوامع ينصر برا
بـا   اكنـون  هـم كـه   ،حاضر حال ةجامع ياست، اما برا دركاند قابلشده يكمدرن نزدپست
و  يو اقتصـاد  ياسيس يهايسامان هناب ينترييمدرن فاصله دارد و از ابتدا ةجامع يهاحداقل
  .نخواهد بود پذيرفتنيچندان  ايشان ةيانگراآرمان يكارهابرد، راهيرنج م يفرهنگ

 يـت تر به معنوشد كم تركه از سنت دور اندازههمان  به يغرب يمعمار دارد يم يانب نصر
 كننـد  يم صحبت يسنت ازمنظر يشانشده است. ا يتدچار بحران معنو اكنونو  يافتدست 
هرچنـد   ،خـاص دانسـت   ةدور يكمعادل  يددارد و آن را نبا يدانو جاو يخيتار يتيكه ماه
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 يدبا ،يو نه در هرجا و زمان ،يخاص يهاها و مكاناصول آن را در زمان ةگسترد يريكارگ به
قرار دارد و من  يسنت يهارا كه در قلب آموزه يايعهمابعدالطب« كه دكن يادعا م ايشان .جست

در  رشـته فعـالً   يـن ا كه خـأل گونهآن ،از فلسفه يابا شاخه يدام نباخوانده يآن را علم معنو
دو قرن  يط يي. تجددگرا)201 :1381 يارو ماز يوتش(د »يختشود، در هم آميغرب فهم م
 يحت يقينبه اما ،است يافتهگسترش  يگرد يهابه قاره يخصوص در هنر و معمار گذشته به

  .است نشدهمعادل  يغرب ةيشو اند يزندگ تماميتدر خود غرب هم با 
 يزيتمـا  يو سـنت  ينـي هنر د يانم و ددهيم يجا يهنر سنت بطنرا در  يهنر معنو نصر

 ينيداللت د يقاًعم يسنت يهنرها تمامشود.  يدكأآن ت كه الزم است بر يزيتما شود، مي قائل
 يدرمقابل برخـ «هرچند  ،آورنديشمار نمبه ينياز هنر د يقيرا مصاد ها نكه امروزه آ ،دارند

هـم هنـر    يبنابر فهم امـروز  يحت يسايينماز كل آئين ياون معبد چ هم يهنر سنت يقاز مصاد
 آيـا سـؤال كـه    يـن . در پاسـخ بـه ا  )15 :1377 يگرانو د ي(اعوان »شونديمحسوب م ينيد

نصـر   يافـت، دست  يزندگ تر مهمو از همه  يدر معمار يانهگرا سنت يها به ارزش توان مي
امـا   يافـت، تـوان  ينخورده نمـ دست كامالً ةجامع منزلة به يگررا د يجهان ينچن كند مي يانب

. ايجاد كرد يسنت ييجو و فضا يشخو يرامونكرد و پ يزندگ يسنت توان شخصاًينان مچ هم
و هم بـه   يدرس يراجع به معمار يسنت يهافهم كامل آموزه«هم بتوان به  يقطر ينا از يدشا

 ؛)124 :1382(نصر  »معمارانه زد يطرح يموجود در عالم سنت ينمادها يمعنو يرويمدد ن
 و ندبـه جهـان سـنت متعلـق باشـ      ندخواهيو نم باشندمتجدد  نددهيم يحترج افراداما اگر 

و  يمعنـو  ينمادهـا و هنرهـا   يمعنو يرويرا به درك نور و ن خوداذهان و ارواح  ييتنها به
وجود نخواهـد داشـت كـه چـرا      پرسش ينا يبرا يمعقول پاسخ يچگاه هد، آننبرسان يسنت

  .يابدمطلوبش دست  يمعنو يرويبه ن يدهنرمند مذكور با
 يالـوه  يـت داشـتن از واقع اسـتقالل  منظـور به يدر معمار آئينخود يتمعنو يكامكان 

طبق نظر دكتر نصر،  ،يتاز معنو يفيشوند و تعريم ياز آن ناش يامور معنو ةهمكه  يمطلق
شناسانه وجود شأنكه  دشو فرض ينيع يتيواقع يتمعنو . اگردارد يروحان يارتباط با عالم

 ممكن خواهد بود كه خداونـد  ييمجراها يقازطر صرفاً يتگاه امكان حصول معنودارد، آن
 ينصر، عنصر باطن يسنت ديدگاه در. يابدكه بشر به آن عالم دست آن يبرا ،فراهم آورده است

و  يـز هـا هرچنـد عز  آمـوزه  يهـا يبندصورت ةهم« .دارد و حاضر است يتهمواره محور
 يرو يشپ يشود كه درهايم يستهنگر يدهاييون كلچ هم ها نبه آ ياما درمنظر سنت ،مقدس
در بحـث   ويـژه  بـه  يـد كأت ين. ا)116 :1386(نصر  »يندگشايرا در راه كسب معرفت م افراد
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و  دشـو يمـ  يسنت ناشـ  ياز وجه درون يقاًدق يو معنو يهنر سنت چون ،است مهم يمعمار
هنر  يهايشهكند. ريمنعكس م ياتفلسفه و اله ازتر واسطهيسنت را ب يرو ذات معنوينازا
هنـر  « يـن از صور كه ا يعالم خاص يانب يهاو اسلوب و روش يندر زبان نماد يقاًعم يسنت

اشـاره   ييغـا  يتـي امـور بـه واقع   ينا ةهمحال يناما درع ،ماننديم يبدان عالم تعلق دارد باق
 ي. هنر سنت)94 :1388(نصر  »قرار دارد يخود اثر و فراتر از هر صورت يكه در وراكنند  يم
ـ يحدود م يدرا از ق افرادطرق گوناگون  به هنـر   يعنـي  ،يدر صـورت اصـل   يـژه و هرهاند و ب

  .دكن يمممكن  انسان يپرشور را برا ةتجرب ينا ي،معنو
هنر  يكو امكان  است كوشش حالدر يآوردن امر معنودستبه يهنر متجدد برا

مختلف شده است  يهاينهدر زم يداز هنرمندان دوران جد يپسامتجدد متذكر برخ يمعنو
 شدهدر هنر كوشش  يكردن امر معنومحقق يدر دوران متجدد برا كهاثبات برساند تا به
 يارهايمع يروني،گسترده، اقتصاد ب يتحما و يبه وابستگ يمبرم يازن معماري. است

 ،تا داردخاص  يشخص ياهنرمند به سازمان  ياز وابستگ يناش يو فشار خارج ،ياجتماع
عناصر  ةمتصل باشد و دربردارند هم يو معنو يبه موضوعات سنت ،روز لئخصا راه همبه

 به معماران و افراد تمايالت گربيان همگي موضوعات اين كه باشد، يدر بستر سنت يمعنو
 نشد نگر كم. است معماري نكرد تر يمعنو براي يعناصر و الحاقات سنت واردكردن

 يپيامدها با ارگذ  لحا رد معاجو تر بيشدر  دـجدي توالـتح لـمقابدر اعيـجتما يها سنت
از  ريبسيا. شتدا لنبادبهرا  ديياز ياـهرياـناهنجو  دوـب راه هم يـفرهنگ ناخواستة

 انرـنفكـشاز رو هاييوهگر حتيو  معاجو يندر ا نيتهرمد سنتي انمنتقدو  بومي انمتفكر
و  نداهمدآبرآن  يهاوردستاو د نيتهرمد ييژگيهااز و يـبرخ دـنق ماـمقدر بـغلا اوگرـن

 لحادر  يهاركشو غلبدر ا ندرو ينا به كنشدر وا مختلفي فرهنگيو  يفكر يهانجريا
 نوع با برخورد نوع در گريروشن اساسي بحث .نداهمدآ پديد هـعهيافتـتوس حتيو  توسعه
در  شبا ليرد« .يستاز كدام وجه به آن نگر يداست كه با يروان در معمار ةانديش

  ).31: 1386 (كانت »خويش گرفتنركابه
  

  نصر دكتر ديدگاه نبودن يا بودن پذير تحقق: گيري يجه. نت7
ـ و جز يصـورت كلـ   است كه به ينصر سنت اصول و ضوابط نظراز حـاالت و   تمـام  در يئ

هـا   زمان همةدارد. در  راه هم به را نتيجه ترين مطلوب و بهترين و داردحضور  يروابط انسان
. اما در پـس  داند يانسان نه ماندن و كهنه شدن م يرا برا ياييو پو كشد يم يانم صالح را به
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 سويبه چيزهمه گذاشتنو نه با كنار ،كه حضور دارند يو مطلوب حيصح ياتاحترام به واقع
 رونـدي  بـا  كـه  سـنتي . دكنـ  مي ثابت را آن صالح و درستيبا آزمون و خطا  و رود مي  يدها

 ،خودي سرزمين در آن وادي بهباتوجه ،روز علوم به شدن مسلح و شدن طي درحال مطلوب
و  يـت نصـر معنو  زعـم  به. يافت معنا كهنه رفيع و شدكامالً دگرگون  يتهبود با حضور مدرن
 نـين چ هـم و اصـالت و   يتهو بازگرداندن برايباشد  كاريراه تواند يم يمعرفت در معمار

 ياربسـ  يموضوع ينچن گيو چگون ييحال حاضر. چرا يتوحش معمار ةدور ايبر درماني
بـه گذشـته    يـد با يـا . آدكنـ  يموضوع اعالم نمـ  ينرا در ا يروش يزن يشانخود ا .مبهم است

 يـد با يـا  ،و ادامـه داد  كرد يمترم آن را و يافت شدرا كه طناب سنت پاره  يبازگشت و زمان
 در سـنت  شناسـايي  و گذشته به بازگشت بر مبنا اگر. كرد يساز وضع حال سنت را دوباره

اسـت. اگـر    يناشـدن  يو حت برزمان يارآن باشد كه روند آن بس ةادام سپس و گسست زمان
 ،اسـت  هكـرد  يـدا كـه پ  يبا هـزاران رنگـ   ،را سنت حال بايد هممبنا وضع حال سنت باشد 

  .نمايد يم يموضوع هم كامالً ناشدن ينا و كرد يبررس
و  كـرد  يلو تحل يدر سنت گذشته بررس توان يم .است حالت دو هر به وستنيپ حل راه

آن را  يهـا  و مؤلفـه  يبررسـ  يـز نـوع و رونـد حـال را ن    ،كرد يداروند آن را تا حد ممكن پ
هم  راه هم موضوعات را با درصد تشابه باال به ينا تمام هاي مؤلفه ينديافر در. كرد ييشناسا
آحـاد قـرار داد.    تمام براي شدنيانجام يديجامع و با يقانون مثابة را به يجهو نت كرد بررسي
 يانم ها به از آن صحبت يشمنداناست كه تمام منتقدان و اند يامر انسانيت و دين نكردزنده
 متفكرانـي  و اوليـا  و نامعصـوم  زمـاني . انـد  هكردن معرفي آن اي بر يقيطر يچاما ه ،اند آورده
 معنويت و دين حضور توان نمي اكنون اما اند، زده رقم جوامع براي را موضوعات اين بزرگ

كه بازگشـت بـه سـنت     پذيرفت يزموضوع را ن ينا يد. پس باكردكامل ادراك  صورتبه را
 يافتـه  يزانـي م گذشته به ةرهاشد طريق كه بود خواهد اي گونهبه آن صحيح و مطلوب طرز به

و  يـن حضـور د  بـا و  شـود، ، راه و روش امروز با هزاران رنگ و لعاب خـود غربـال   شود
 صـورتي  بـه  همگـي  ،كـرد آن را حفـظ   تـوان  يمانده اسـت و مـ   يباق كه يزانيم  به يتمعنو
  .رود كار بهمطلوب  يزندگ يطلبانه برا و مصلحت ،گونه عرف مند، قانون
 معنويت و دين ،شود يافتهكامالً باز يدسنت گذشته با نصر دكتر درديدگاه گفت توان مي
 از گذشته، از تر يعسر يكم ،ندكرد مي طي كه را يروند همانها  آنو سپس  ،دشو احيا كامالً
ـ   نـه  ايشان، انديشةگفت كه  توان يم يدگاهد يننقد ادر . گيرند سر  بلكـه  ،صـورت كامـل   هب
 شناسي يبآسمستلزم  يراز ،داردتحقق امكان  دنزب رقم را حاضر وضعكه مصلحت  يصورت به
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شدن با معرفت و  ينو عج ،يكنزد ةآيند به نگاهي حاضر، روند تحليل گذشته، شناسايي و
 بلكـه  يسـت، هـم ن  نكردرهـا  يسـت، حـل بازگشـت ن   راه يعبـارت  بـه  .اسـت  ينيد يتمعنو

 يزمـان  ياست. معمـار  يندهنگاه روشن به آ داشتن روز و شرايطسنجيدن  با طلبي مصلحت
. بود مطلوب و رشد حالدر يتيهو يو گذر زمان دارا يختار با متناسببود كه   شاكله يدارا

 زنـدگي  نـوع  و رسوم و ابآد و فرهنگ متناسب با بايد ،باشد اسالمي اگر اسالمي معماري
 ،آخـر  ةينـ اما اگر فقط مجهز به گز ؛علوم روز مطلوب راه هم به ،باشد اسالمي  ةجامع جاري
 سـرزمين  در ديگـر  هـاي  سـرزمين  معمـاري  نام بايد ،باشد يگر،د ينيروز سرزم علوم يعني

  .نهاد آن بر خودي
  

  ها نوشت يپ
 

معماري و شهرسـازي دانشـگاه هنـر     ةدر دانشكد »اسالميحكمت معماري «اين مقاله از درس . 1
 برگرفته شده است. 1395در سال اسالمي تبريز 

درواقع انسان سنتي ظهور ماهيت حقيقي انسان است و اوست كه به ايـن  « حسين نصرسيددكتر  .2
 هكـ  يواال از مـادر  يداشـتن دركـ  ديگر  تعبير به. )117 :ب 1383 نصر( »ماهيت وفادار بوده است

شـده   را گـم او د و شـو كه دستش رها  دكن يم انيخود را نما يراه كودك است زمان هم به شهيهم
 .)10: 1394شده از تفسير عيسي حجت از انسان سنتي) (حجت  (برداشت پندارد

3 . omanis. 

انـد و بـر آن    ايـن نظـر را ارائـه داده    دكتـر نصـر  ، و فريتهـوف شـوان   ،كومارا سـوامي گنون،   رنه .4
 كنند.   مي  يپافشار

  ).145: 1382 داماد(محقق  جزئي مصالح وجود دليل به كلّي ةقاعد از مستفاد حكم از عدول 5.
بـه   يمخلوق پروردگار است و انسان معنـو  طبيعت زمين تعريف شددر باال اشاره  كهگونههمان. 6

 .زنديدست م ينآن هم براساس اصول مع ييرساخت و تغ

اهللا الخالق الباري المصور له االسماء الحسني يسـبح لـه مـا فـي السـموات و      هو « اشاره دارد به آية .7
 ).24 :(الحشر» االرض و هوالعزيز الحكيم

  
  نامه كتاب
 نقد مجلة ،»گراييسنت دربارة اقتراح« ،)1377( يانملك يو مصطف مطلق،ي بينا محمود رضا،غالم اعواني،
  .4ش  ،نظر و
 تهران: علم معمار. ،وحدت حس ،)1390( يارو الله بخت جليلي، ونداد نادر، اردالن،
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