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 شناسی معماری  تبیین مبانی، احکام و اخالق اسالمی در زیبایی

 با تأکید بر اندیشۀ عالمه جعفری

 14/06/1401تاریخ پذیرش:                       08/02/1401تاریخ دریافت: 
 1اصغر موالئی

 چکیده
عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی  های دور تاکنون به شناسی از گذشته موضوع هنر و زیبایی و زیبایی

شناسی  ها و بعد مهمی از فلسفه، مورد توجه عام و خاص بوده است. این مقاله با رویکرد زیبایی انسان

پردازد. هدف  ها می ها و تحلیل آن ، علل و ضرورتها معماری اسالمی به بررسی چیستی، چرایی، ریشه

شناسی در معماری اسالمی از منظر فقهی و اخالق اسالمی است  این مقاله تبیین باید و نبایدهای زیبایی

ای انجام  های اسنادی و کتابخانه که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون، استدالل منطقی و نیز شیوه

توان در سه مؤلفۀ صورت، معنی و خالق اثر معماری  نظر اسالم را میشناسی از م شود. زیبایی می

مطالعه کرد که در هر سه مؤلفه، دارای الزامات فقهی و اخالقی است. از جنبۀ فقهی و احکام اسالمی 

محیطی تضییع  ها و خلقت زیست نباید در هر اقدام و عملی حقوقی از خداوند، خویشتن، سایر انسان

کن است در مصادیق گوناگونی مانند سوءاستفاده از قوانین و مقررات در احداث شود. این امر مم

توجهی به جایگاه عبادت و فضای عبادی در  بی بناها، نپرداختن وجوهات شرعیه و حقوق محرومان، 

آوردن بستر و فضای گناه، ضرررساندن به سایر افراد و همسایگان و طبیعت  بناهای به ظاهر زیبا، فراهم

توجهی  ار شود. از جنبۀ اخالقی نیز انسان از پرداختن صرف به ظاهر و زیباسازی بنا و فضا و بینمود

به سایر ابعاد مانند تواضع، کمک به نیازمندان، یاد معاد و رضای خداوند منع شده و نیز افراط و تفریط 

عات مذکور ممکن است ازحد بنا و فضا برای امور دنیوی عالوه بر آثار و تب در زیبایی و آراستن بیش

شناسی، با طرح  برانگیزی و حسرت دیگران شود؛ بنابراین دین اسالم در موضوع زیبایی موجب رشک

زیستی  ها را به خیرخواهی و ساده جمال که با معنا و محتوایی برآمده از خیر و نیکی است، انسان

ق اسالمی مقدم بر ظاهر زیبا و شناسی اسالمی، احکام و اخال کند. درواقع در موضوع زیبایی توصیه می

های حقیقی متکی است.  معنای حقیقی است که یکی از صفات خداوندی است، بر زیبایی جمیل به

های حقیقی نیز همان سطوح مختلف آن است که طبیعت زیبا، مهر مادری، آزادی و ایثار و  زیبایی

 فداکاری و صداقت و جمال زیبای الهی است.

 شناسی اسالمی، قواعد فقهی، معماری اسالمی.   ق اسالمی، حقیقت، زیبایی: اخالهای کلیدی واژه
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 a.molaei@tabriziau.ac.ir. استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران، 1
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 مقدمه و بیان مسئله

شود که تا قبل از آغاز عصر جدید و پیش از قرن  با مطالعۀ زمینۀ تاریخی زیبایی روشن می

: 1378طور مستقل وجود نداشته است )کروچه،  هفدهم میالدی، موضوعی به نام زیبایی به

اند، کمال، حقیقت و رسیدن به حداکثر توان و کارایی هر  وجوی آن بوده در جست (. آنچه184

یافته  عنوان یکی از صفات پدیدۀ کمال چیز بوده است که با رسیدن به این خواسته، زیبایی به

اند  کرده است. هدف، آفرینش یک اثر صرفاً زیبا نبوده، بلکه در پی آن بوده خود بروز می خودبه

نخستین  1780ازند که مفید، مناسب و در اوج کمال و کارایی خود باشد. در سال که چیزی بس

را به مفهوم  2صورت یک علم فلسفی مطرح کرد و واژۀ استتیک زیباشناسی را به 1بار باوم گارتن

زیبایی ابداع کرد. تا قبل از قرن هفدهم میالدی دو نظریه دربارۀ زیبایی وجود داشت: یکی نظریۀ 

دیگری نظریۀ ارسطو و پیروان او که این دو نظریه از لحاظ ماهیتی تفاوتی با یکدیگر  افالطون و

نداشت و فقط در جزئیات با هم متفاوت بودند، اما پس از قرن هفدهم و آغاز رنسانس، و 

ها و تفکرات  بینی جای خدامحوری و ظهور مدرنیسم، جهان محوری به جایگزینی تفکر انسان

شود. توجه و  ها مطرح می طور مستقل و منفک از پدیده شد و زیبایی، به م مختلفی بر مردم حاک

عالقۀ ویژه به زیباشناسی جدید تقریباً در اواخر سدۀ هفدهم میالدی پدید آمد. در این ایام، 

 مسائلی نظیر ذوق، تحلیل، زیبایی طبیعی و تقلید از عناوین، محورهای زیباشناسی شد.

سالمی باید بازگوکنندۀ هویت دینی و توحیدی جامعۀ اسالمی روش معماری در شهر عرفی ا

تنها  های معماری برخاسته از فرهنگ و سبک زندگی الحادی غربی نه شهری باشد؛ بنابراین شیوه

شود که  زیبندۀ شهر اسالمی نیست، بلکه موجب نوعی تضاد روانی بین جان و کالبد شهر می

شود و نوعی گسست درونی در بافت روانی  یمانع تحقق آرامش مطلوب در زندگی شهری م

: 1397آورد که نتایج اخالقی و روانی زیانباری به دنبال دارد )اراکی،  وجود می جامعه شهری به

کند. البته  تنها مخالف نیست، بلکه تأیید هم می (. اسالم با هنر از هر نوع که باشد نه189

. 2وجب اتالف وقت و هدردادن عمر نشود؛ کاری که م. 1که دارای شرایط زیر باشد:  درصورتی

. انسان را از 4. سبب تهییج شهوت و غلبۀ هوای نفس نباشد؛ 3موجب فساد و انحراف نشود؛ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Alexander Gottlieb Baumgarten 
2. Aesthetic 
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 . موجب آزار دیگران نباشد.6. موجب اعانت به ظلم و ظالم نباشد؛ 5یاد خداوند غافل نکند؛ 

ری، جایگاه تازه و نویی پیدا کردند های هن بینید تمام مقوله بسی مایۀ خوشوقتی است که همه می

طورکلی فیلسوفان مسلمان  (. به1: 1375شدن همه را دربرگرفته است )جناتی،  و روند عقالیی

ها تبیین  دیدند، بلکه امر مورد عالقۀ آن نفسه نمی مثابۀ غایاتی فی های هنری و ادبی را به خالقیت

محمدتقی جعفری (. 204: 1385بود )بلک،  ها با غایات عقالنی محض مناسبات میان این فعالیت

های علمی محض، بینش نظری، بینش فلسفی و بینش مذهبی، بینش  با طرح چهار نوع دیدگاه

شود  های زندگی گذران با حیات معقول اشباع می کند که در آن، آرمان مذهبی را برتر معرفی می

: 1378کند )جعفری،  ی هدایت میو شخصیت انسانی را در همۀ ابعاد به پیشگاه ربوبی کمال اله

کند که عبارت است از شناخت هنر و  ای در هنر مطرح می (. وی در این راستا بینش مذهبی7-8

های هنر در هدف معقول و تکاملی حیات که رو به ابدیت و ورود در  برداری از نبوغ بهره

 (.9ها است )همان:  های هنری و واقعیت پیشگاه آفرینندۀ نبوغ

های گوناگونی بوده و هست که موجب  شناسی در معماری دارای سالیق و دیدگاه زیبایی

شناسانۀ معماران و سازندگان به تقلید  طراحی و احداث بناها و فضاهای زیادی با سالیق زیبایی

ها در شهرها و روستاها  از بیگانگان یا با ابتکار طراح شده است. از جملۀ این بناها، ویالها و کاخ

وسازها که در قوانین و  شهرها برای تفریح و تفرج و خودنمایی است. این نوع ساختو حریم 

ها حاکم نیست، تبعات  های چندانی بر آن مقررات فعلی معماری و شهرسازی ایران، محدودیت

ها ممنوع بوده  وساز در آن بردن حریم شهرها که ساخت ای از قبیل تخریب طبیعت، ازبین عدیده

دنبال دارد؛ بنابراین مسئلۀ پژوهش عبارت است از اینکه   گرایی را به ملو رواج فرهنگ تج

محوری در مقابل  وسازهای معاصر ایران در وضعیت فعلی از مبانی نظری تقلیدی، انسان ساخت

توجهی به حقوق سایرین و طبیعت نشئت گرفته است و تبعات  خدامحوری، منافع فردی و بی

شناسی اسالمی که علم  که در زیبایی تواند تولید کند. درحالی ای را می دنیوی و اخروی عدیده

زیستی و رعایت حقوق  شود بر تقدم نیکی و خیر بر زیبایی ظاهری، ساده جمال نامیده می

های حقیقی که  دیگران توصیه و تأکید شده است. خیرخواهی و ساده زیستی و توجه به زیبایی

شناسی  صداقت، عدل و انصاف است، مبانی زیبایی های خدامحورانه مانند ایثار، همان ارزش

 دهد. اسالمی را تشکیل می
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 های پژوهش اهداف و پرسش

شناسی معماری  این پژوهش با هدف تبیین مبانی، باید و نبایدهای فقهی و اخالقی در زیبایی

در اند از: مبانی، احکام و اخالق اسالمی  های پژوهش عبارت اسالمی است. در این راستا پرسش

های زیبایی از منظر عالمه جعفری  اند؟ تعریف و ویژگی شناسی معماری اسالمی کدام زیبایی

 شناسی معماری اسالمی کدام است؟ چیست و ما به ازای آن در زیبایی

 روش تحقیق

پژوهش حاضر با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و استدالل منطقی انجام شده که در بخش 

ها و آثار عالمه محمدتقی جعفری و برای تبیین  و اخالقی آن از اندیشه مبانی نظری، قواعد فقهی

جایگاه و ارتباط آن با حوزۀ معماری اسالمی از روش استدالل منطقی استفاده شده است. شیوۀ 

ای برای استخراج مبانی نظری  گیری از مطالعات کتابخانه تحقیق هم رجوع به اسناد و بهره

 می است.شناسی معماری اسال زیبایی

 پیشینۀ پژوهش

با وجود است؛ بنابراین زیبایی کمال و خیر است.  مساویشناسی صدرا، زیبایی  در نظام زیبایی

بر شواهد عقلی، شواهد نقلی نیز بر این امر وجود دارد. همچنین زیبایی ظاهری خود از  عالوه

م در آخرت خیر، فضائل بدنی است که متمم فضائل نفسانی است؛ پس زیبایی هم در دنیا و ه

(. زشتی عدم یا امری عدمی است و ما آن را از 170: 1396کمال و منفعت است )جلیلی خامنه، 

(. ادراک 53: 6، ج 1361کنیم )صدرالدین شیرازی،  نبود زیبایی در مقایسه با زیباتر و زیبا انتزاع می

در خارج نیست. اینکه  نفسۀ آن شیء معنای زشتی و قبح فی  انسان به اینکه چیزی زشت است، به

معنای درک نوع انسان نیست، بلکه اهل معرفت با  کند، به انسان زشتی برخی اشیا را درک می

 .(155: 1392بینند )هاشم نژاد،  طهارت قلب و روح و شهود حقایق تمام عالم را زیبا می

ن است حسن عبارت از آ»عالمه طباطبایی نیز زیبایی را خوبی و حسن معنا کرد و گفت:  

که شیء با غرض و هدفی که از او مطلوب و مقصود است، موافق و سازگار باشد و اجزا کامالً 

هر چیزی که موافق باشد با مقصودی که »به عبارت دیگر « با یکدیگر سازگاری و موافقت دارند.
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و هر چیزی خالف این « شود از آن نوع چیز درنظر گرفته شده است، حسن و زیبایی نامیده می

گوید: بد است، ناجور است و زشت  باشد برحسب اعتبارات و مالحظات مختلف و گوناگون می

طور که خوبی یک معنای  است؛ بنابراین بدی از نظر ایشان یک معنای عدمی است؛ همان

های طبیعی ریشه در تناسب و  وجودی است. به این ترتیب از نظر عالمه طباطبایی زیبایی

ورت انسان، به این است که چشم، ابرو، گوش، بینی، دهان و سایر هماهنگی دارد. نیکویی ص

عالوه نسبت  اجزای صورت طوری باشد و حالتی داشته باشد که سزاوار و شایسته باشد، به

شود و طبع انسان  هریک به دیگری مناسب باشد. در این حال است که نفس آدمی مجذوب می

 (.1384الدینی،  شود )تاج  راغب و مایل به آن می

 چارچوب نظری

خوبی، نیکویی، حسن و جمال، ظرافت و »نامۀ دهخدا، در معنای زیبایی آمده است:  در لغت

لطافت، بهاء، اورند، اورنگ، افرنگ، براه، خوبی، قشنگی، زیب و سامه، حالت یا کیفیت زیبا، 

الت عالی نظم و هماهنگی که همراه با عظمت و پاکی در شیء وجود دارد و عقل، تخیل و تمای

انسان را تحریک کند و لذت و انبساط پدید آورد و آن امری نسبی است: ای که از رخ تو تافته 

زیبایی و اورنگ، افروخته از طلعت تو مسند و اورنگ، ز بس گنج و زیبایی و فرهی، پری مردم 

برازندگی، برازیدگی، لیاقت، »، ذیل زیبایی(. همچنین 1377)دهخدا، « و دیو گشتش رهی

سزاواری؛ نخواهد جز تو کسی تخت را کله را و زیبایی و بخت را؛ همه کس گرچه در 

شناسی به معنای شناختن  و زیبایی)همان( « زیباپسندی است، ز زیبایی نکوتر سودمندی است

زیبایی و شناسانیدن جمال و هنر، دربارۀ مجموعه انفعاالت و احساسات درونی، زیبایی و زشتی، 

 )همان(.الجمال  وگو کند، علم . گفتهزل و فکاهت و..

زیبایی، خوشگلی، حسن، جمال، زنان زیبا، کیفیت زیبا و »در انگلیسی به معانی  1زیباییواژۀ 

وابسته به »نیز به معانی  2شناسی زیباییکار رفته است. واژۀ  به« شخص یا چیزی که زیبا است

هنگ لغات فارسی عمید، زیب به است و در فر« زیبایی، مربوط به علم )محسنات(، ظریف طبع

نما و  زیبنده، زیبان، نیکو، خوب، خوش»و واژۀ زیبا به معنی « زینت، زیور و آرایش»معنی 

 آمده است.« خوبرو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Beauty 

2. Aestethic 
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معنای خلق فضا برای نیازهای مختلف فردی و جمعی انسان براساس  معماری اسالمی به

ی، و اخالقی است که دارای ابعاد اثر های اسالمی، قرآن، روایات، و باید و نبایدهای فقه آموزه

 (.40: 1392کار،  های طراحی( و خالق اثر هنری )معمار( است )نقره معماری )صورت(، معنا )ایده

علم و معرفت، دانش و فضل، فضیلت و کمال، کیاست و فراست و »همچنین هنر به معنی 

دانش را در بردارد و زیرکی، آن درجه از کمال آدمی است که هشیاری و فراست، و فضل و 

، ذیل هنر(. واژۀ فقه نیز در لغت 1377)دهخدا، « کند هنر را برتر از دیگران می نمود آن، صاحب

خطمی و  فهمیدن و دریافتن کنه و عمق مطلب است )قلندریان گل معنای فهمیدن و نیک به

لی قواعد (. علم اصول فقه، روش کشف و استنباط احکام شرعی است، و5: 1395بین،  حقیقت

فقه، نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود، فقیه در موارد 

 (.3-2: 1382کند )محقق داماد،  ها استفاده می مختلف از آن

آید، باید با  وجود می بار روانی را که با برقرارکردن ارتباط با زیبایی به رویارویی انبساط لذت 

های حیات آدمی است، طرح کنیم و ارتباط آن دو را با  دی از ضرورتپذیرش حقیقت که بع

با نظر به مطلوبیت ضروری حقیقت در ارتباطات چهارگانۀ انسان )ارتباط انسان  یکدیگر بفهمیم.

توانیم بگوییم نسبت حقیقت با  با خویشتن، با خدا، با جهان هستی و با همنوعان خود( می

بار آن است. اصل حیات و تالش برای ادامۀ  نی با کیفیت لذتها نسبت اصل حیات انسا زیبایی

بار  های لذت آن و احساس ضرورتی که در وجود و بقای آن وجود دارد، پایۀ اساسی و کیفیت

حیات مانند غذای خوب، لباس خوب، مسکن خوب فروع و عوارض خوشایند آن است. عالمه 

 کند: ندی میب جعفری انواع زیبایی را در چهار دستۀ زیر طبقه

 
 . سطوح زیبایی از دیدگاه عالمه جعفری1شکل 

انواع و سطوح زیبایی از نظر 

 محمدتقی جعفری

 جمال مطلق الهی

 

)آزادی و زیبایی طبیعی نامحسوس 

های  عواطف مادران به کودکان، کیفیت
برداری  مطلوب مانند آزادی و بهره

 معقول از قدرت(

 

 

 ایی طبیعی محسوسزیب

های طبیعت،  )زیبایی ظاهر انسان، زیبایی
 ها و درختان و طلوع و غروب آفتاب( گل

 

)نظم در زیبایی معقول ارزشی 

که هست،  چنان هستی، بروز طبیعت آن
 احساس پیوستگی با گذشته و...(
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گویند زیبایی خارج از وجود  ای می دربارۀ زیبایی دو نظریۀ جداگانه وجود دارد: عده 

دارد. آن تابلو که زیبا است، آن  1انسان، دارای واقعیت است؛ به این معنا که واقعیتی ابژکتیو

که زیبا است، آن صدا است که زیبا است، آن جمال است که زیبا است و  خطر است

ای نیز  خود دارای واقعیتی است. در مقابل، عده باالخره زیبایی منهای وجود انسان خودبه

گویند زیبایی اصالً یکی از عالمات استغنای ذات بشری است. این نظریه، هم در بین  می

گوید: زیبایی در جهان  ها. گاستاال می ان مغرب زمینیمتفکران ما وجود دارد و هم در می

توجه  ها دارند، قابل عینی وجود ندارد، بلکه از عالئم استغنای بشری است. استداللی که این

ترین تغییری در  ترین تصرفی انجام شود یا کوچک گویند اگر در مغز ما کوچک است. می

ای قبل، قائل به زیبایی  ت آنچه را که تا لحظهدیدۀ ما راه پیدا کند، دیگر زیبا نخواهیم دانس

رفته دیگر جز شبحی از آن نخواهید  گل دور بشوید، رفته آرام از دسته آن بودیم. اگر آرام

دید. اگر میکروسکوپی در دست بگیرید و به میدان زیباترین نمودها نزدیک شوید، به جایی 

ها  بینید. سال میکروسکوپ می زده شوید از آنچه در خواهید رسید که ممکن است وحشت

قبل، وقتی آپولو در ماه نشست و به زمین بازگشت، سروصداها بلند شد که ماه نیز تا به 

های آن  ای دارد این ماه که سنگ حال بیهوده هنرمندان را مشغول خود کرده بود. چه زیبایی

 پا است؟! شبیه به سنگ

های عینی  درک و دریافت ذهنی از پدیدهمعتقدند زیبایی عبارت است از  2ها سوبژکتیویست

که آدمی از چنین ذهنی اگر برخوردار نباشد، زیبایی هم وجود ندارد. انتقادی که به نظریۀ اول 

شود این است که اگر زیبایی عبارت باشد از یک نمود عینی که مورد پسند ذهن و  وارد می

اشته باشد، لذت حاصل از ساختن آن هیچ نقشی ند خوشایند باشد و ذهن آدمی جز منعکس

دلیل  های معلول چه خواهد بود. بدیهی است که احساس لذت از زیبایی، به دریافت زیبایی

ها چنان ما  ها با مغز و روان مافوق، ارتباط انعکاس ذهنی محض دارد. گاهی زیبایی ارتباط زیبایی

که دامنم از دست  بوی گلم چنان مست کرد»دهند که به قول سعدی:  را تحت تأثیر قرار می

توانیم تفسیر و علت  گیریم، تا حدودی می ها قرار می و نیز ما هنگامی که رویاروی زیبایی« برفت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. objective 

2  . Subjectivism 
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بریم، بیان کنیم و در این تفسیر، از محتویات  ها را در مغز و روان و لذتی که از آن می تأثیر آن

 فسیر صحیحی از زیبایی باشد.تواند ت کنیم. پس این نظریه نمی برداری می ذاتی خود بهره درون

ها وارد است این است که اگر ما عینیت زیبایی را  انتقادی که به نظریۀ دوم و سوبژکیتویست 

نیاز  شناسی از زیباشناسی بی محور باشیم، یعنی با شناخت روان بشری و روان منکر شویم و ذهن

ودهای طبیعی و انسانی شویم! انتقاد دوم این است که به چه علت تمام جریانات و نم می

کند  کنند و فقط انواع خاصی از نمودها برای ما زیبا جلوه می احساس زیبایابی ما را تحریک نمی

نمایند که از هریک  های متنوعی می ها برای ما نمودها و کیفیت و همچنین برای چه خود زیبایی

 (.1384 یابیم )بلخاری، ها نوع خاصی از تأثر و لذت را در خود درمی از آن

کنند این است که زیبایی یک حقیقت دوقطبی  نظریۀ سوم که فالسفۀ اسالمی آن را بیان می 

ذاتی است )هم ذهنی است و هم عینی( که آنچه  ذاتی و هم برون است؛ به این معنا که هم درون

 خارج از ما هست، واقعاً هست؛ یعنی برگ سبز را من نیستم که برگ سبز کرده باشم؛ نور، رنگ

اند تا این برگ با این مختصات و کیفیات دیده شود.  و دیگر عناصر همه دست به دست هم داده

ها را به وجود  ها همه واقعیت دارند و ذهن ما آن آن تابلوی زیبا، آن ترانۀ صبحگاهی بلبل... این

ند. ک نیاورده است، اما این انسان است که با این تمایزات روحی خاصی این همه را ادراک می

ای  این حاالت روانی فقط مخصوص انسان است. اگر تابلوی نقاشی زیبایی را جلوی موریانه

کند و اگر یک گاو به این تابلو بنگرد، چیزی از زیبایی آن  بگذارید، جز خوردن تابلو کاری نمی

 کند. درنهایت این ذهن ما است که باید زیبایی را دریافت کند. ادراک نمی

ری جای تردید نیست که هر فردی و هر قوم و ملتی با نظر به چگونگی و از نظر عالمه جعف

کنند،  تفسیر و توجیهی که دربارۀ حیات خود دارند و با نظر به فرهنگی که در آن زندگی می

ها اگر از  ها و ایده اند. این آرمان های اعلی برای خود پذیرفته ها و ایده عنوان آرمان حقایق را به

عقول مانند عدالت و آزادی، و نظم و صدق، اخالق و فداکاری و سایر های م سنخ عظمت

ها با جمال معقول  ها در زندگانی عینی انسان تجلیات تکاملی روح بوده باشند، تحقق و انطباق آن

شود و اگر از سنخ ترکیبات و کیفیات محسوس بوده باشند،  و زیبایی عقالنی و واال نامیده می

 شوند. زیبایی حسی نامیده می
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های محسوس  کنیم که آیا افزایش گرایش مطلق به زیبایی این بخش را با یک سؤال آغاز می 

دهد، در  ها خبر می ها از نظم ریاضی و معانی عالی که شهود و ذوق ناب از آن با گسیختن آن

 ای که های معقول برای آن فرد و جامعه نیست. در جامعه یک فرد یا جامعه معلول کاهش زیبایی

ها رخت بربندد، حس زیبایابی در نقاشی  های معقول مانند آزادی از صحنۀ ارواح انسان آرمان

های معقول را از  خشکد. عالمه جعفری جداکردن زیبایی آرمان ریزد و می یک نعلبکی می

داند. وی در  های محسوس، کوشش در راه گسیختن وحدت حیات و روان انسانی می زیبایی

دارد: فرض کنید کسی به شما  چنین بیان می زیبایی محسوس و معقول را اینمثالی ارتباط بین 

حال صورتی بسیار زیبا دارد. آیا باز هم شما از  خیانت کرده باشد؛ مانند قاتل پدرتان، درعین

اندام و هماهنگی  برید؟ خیر. شکی نیست که در وجود آن شخص، تناسب دیدن او لذت می

کند که درون این  یی است وجود دارد، اما وقتی انسان احساس میاجزای مجموعه که الزمۀ زیبا

انسان در پس نقاب ظاهر آن همه زشتی و پلیدی وجود دارد، دیگر آن زیبایی ظاهر لذتی ایجاد 

شود. عالمه جعفری در نقد نظریۀ  کند و در حد همان نمود و پردۀ نگارین متوقف می نمی

اند که هنر را  ناسان و متفکران مانند کروچه درصدد برآمدهای از زیباش گوید: عده بندتوکروچه می

 دهند: از اخالق تفکیک کنند. اینان دو کار انجام می

کنند  آید، برکنار می وجود می های معقول به . اینکه مفهوم زیبایی را از زیبایی حیات که با آرمان1

ایق در درون آدمی، یک ترین حق تا از این راه اخالق را که عبارت است از شکوفایی عالی

که مبانی اصیل  انگیز و بدون جاذبه قرار بدهند؛ درصورتی پدیده یا یک فعالیت درونی ابهام

های عالی استوار است که در موقع تعلق به نمودهای زیبای  اخالق بر شهود و احساس

 شود؛ محسوس، شهود زیبایی نامیده می

دست، با کمال آسودگی  ر یک بعد انسانی، قیچی به. اینکه زیباشناسان مانند بیشتر متخصصان، د2

خاطر مشغول بریدن بعد مورد توجه خویش از دیگر ابعاد انسانی هستند که در هویت روانی 

دهند. این کار، آگاهانه  انسان متحدند و بدون هیچ حد و مرزی شخصیت آدمی را تشکیل می

قطعه کنند و بپزند و  و سپس قطعهیا ناآگاهانه شبیه این است که ماهی را از آب درآورند 

ای که در مقابلش قرار گرفته است و با خوردن همان قسمت از  هرکسی با تماشا به قطعه

که ماهی از  خورم؛ درصورتی شناسم و ماهی را می ماهی چنین ادعا کند که من ماهی را می
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ای از  ونههمان موقع که از آب درآمده، موجودیت حقیقی خود را از دست داده است. نم

که  چنان ن صورت زیر است: نظم در هستی، آزادی، بروز طبیعت آ های معقول به زیبایی

هست، احساس پیوستگی با گذشته و آینده، تطبیق معقول بر محسوس، ظهور ناب عواطف 

 ها، استقالل شخصیت و... . و احساسات، آرمان تجسم و نمایش ارزش

 شناسی معماری اسالمی زیبایی

(. از 207: 1385سینا حسن )زیبایی( متشکل از نظم، تألیف و اعتدال است )ال. بلک،  بناز نظر ا

نظر عالمه جعفری هر اثر هنری نمودی از فعالیت ذهن آدمی است که نبوغ و احساس شخصی 

هنرمند حذف و انتخاب در واقعیات انجام داده و با تجرید و تجسیم واقعیات عینی و مفاهیم 

(. دربارۀ معماری اسالمی تعاریف و 12: 1378وجود آورده است )جعفری،  به ذهنی، آن نمود را

کنند و آن را در ادامۀ معماری  های مختلفی وجود دارد. برخی اساس آن را کامالً رد می دیدگاه

نظران معماری اسالمی را مربوط به معماری دوران  دانند. برخی دیگر از صاحب دورۀ ساسانی می

دانند که در  های مسلمانان می و برخی دیگر آن را مربوط به سرزمین های اسالمی حکومت

های بومی  هایی مانند ایران، عراق و سوریه براساس فرهنگ و اقلیم، و هنرها و فناوری سرزمین

تری هست که معماری اسالمی را  ها، نظریۀ جامع هرکدام پدید آمده است. عالوه بر آن دیدگاه

، قرآن و روایات شیعه و باید و نبایدهای فقهی و اخالقی تعریف های اسالمی براساس آموزه

های اسالمی را  ها و فرایندهای معطوف به آموزه های نظری، الگوها، روش کند که چارچوب می

کند. از این منظر، معماری اسالمی دارای سه مؤلفۀ صورت  در خالقیت و آفرینش فضا ارائه می

ها براساس نظریۀ  خالق اثر هنری )معمار( است که هریک از مؤلفه ها( و )اثر معماری(، معنا )ایده

 هایی است: شناسی عالمه جعفری، دارای شاخص زیبایی

 شناسی اثر معماری )صورت( زیبایی  

عالمه جعفری با طرح نظریۀ هنر انسانی برای انسان یا هنر برای انسان در حیات معقول، به 

زعم وی، اگر  پردازد. به اسات عالی الهی و انسانی میهای معقول و احس ضرورت توجه به ارزش

نبوغ هنری را به آب حیات تشبیه کنیم، مسیر این آب حیات، مغز پر از خاطرات و تجارب و 

(. 16: 1378دست آورده است )جعفری،  هایی است که هنرمند از انسان و طبیعت به برداشت
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های محسوس و  ای است که شامل زیبایی هتوان گفت زیبایی دارای سطوح چندگان طورکلی می به

های محسوس از جمله آثار معماری شامل بناها و فضاها، تناسب  شود. در زیبایی نامحسوس می

شود. از منظر اسالمی، هنر و زیبایی  های پدیدۀ زیبا محسوب می ترین ویژگی و هماهنگی از مهم

بنابراین در قضاوت زیبایی اثر  تواند جدا از اخالق و اعتقادات قضاوت و تبیین شود؛ نمی

معماری، عالوه بر تناسب و هماهنگی در کالبد بناها و فضاها، سایر ابعاد آن مانند پاکی و 

خلوص، صداقت، تواضع و خیرخواهی، و گذشت و عدل و انصاف عوامل سازنده باید درنظر 

 گرفته شود.

اثر معماری ضروری است.  همچنین توجه به احکام و قواعد فقهی و اخالق اسالمی در خلق

ها، رعایت حقوق مالکان و همسایگان و عابران و رعایت همۀ قواعد  حقوق الهی و سایر انسان

شناسانۀ اثر هنری و معماری مؤثر و  تواند در قضاوت زیبایی حالل و حرام در این زمینه می

دن به خود و دخیل است. از جمله قواعد فقهی، قاعدۀ الضرر است که براساس آن، ضرررسان

 دیگران مجاز نیست.

 ها( شناسی معنا )ایده زیبایی

ها همان مفاهیم و ادراکات معقول هستند. در هنر اسالمی، ما حق تجسم معنا در صورت را  ایده

ها متعلق به عالم کلی و معقول هستند، عالم مادی قابلیت  ها و زیبایی نداریم. از آنجا که حسن

د؛ به این معنا که مفاهیم و معنای معقول شامل صفات حسن و ها را ندار ظهور و حضور آن

ها متجلی شوند، سپس برای  توانند در کالبد و صورت صورت رمزی و سمبلیک می زیبایی، به

شناسانۀ او را از قوه به فعل  مخاطب، حالت ذکر و ادراک معنوی پیدا کنند و ادراکات زیبایی

های معقول هنرمند به مخاطبان و  انتقال ادراکات زیباییتبدیل کنند. همچنین نقش واسط را برای 

که از اعماق  (. هنر درصورتی40: 1392کار،  عهده دارند )نقره ها را به درنتیجه انبعاث وجودی آن

(. 1372شده برآید، فایدۀ آب حیات بر حیات خواهد بود )جعفری،  روح هنرمند توصیف

های طبیعی محسوس و قواعد موجود  ستفاده از زیباییتوانند با ا طراحی معماری می 1های انگاره

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
تواند برگرفته از طبیعت و هندسۀ  مایه یا الگووارۀ طراحی معماری است و می ( همان بنConcept. انگارۀ طراحی )1

 منظم و نامنظم نهفته در آن یا برگرفته از سایر مفاهیم مورد نظر هنرمند و معمار باشد.
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ها خلق و آفریده شوند و واجد تناسبات طبیعی محسوس باشند. همچنین ایدۀ طراحی  در آن

طور رمزی و نمادین در اثر معماری  های نامحسوس طبیعی الهام بگیرد و به تواند از زیبایی می

ها،  نش معماری اسالمی از مسیر معانی و ایدهتجلی یابد. بدیهی است که در امر خالقیت و آفری

 رعایت احکام و اخالق اسالمی ضروری است.

 (معمار) شناسی خالق اثر هنری زیبایی

از نظر عالمه جعفری، هنرمندی حقیقی، سازنده و پیشرو است که دارای نبوغ و حسن انتخاب، 

رک و برقرارکردن ارتباط با و معلومات الزم و کافی دربارۀ واقعیات مربوطه، دقت و ظرافت، د

: 1396های بازدارنده است )جعفری،  شده در اثر هنری و همچنین رهایی از قدرت موضوع مطرح

(. در دیدگاه اسالمی چون اصالت با حیات معقول است و این حیات باید از همۀ جهات و با 3

فعالیت آزاد  هرگونه وسایل، مورد حمایت واقع شود، هرگونه نبوغ علمی و هنری را برای

ساختن در اجتماع باید جوانب سودمند و مضر آن اثر هنری  برداری بهره گذارد، ولی برای قابل می

اضافۀ تخصص مربوط  شرط آنکه کارشناسان به مورد بررسی کارشناسان متخصص قرار گیرد؛ به

(. 16 :1378از عدالت انسانی و شناخت ابعاد متنوع حیات معقول برخوردار باشند )جعفری، 

هایی به اثر هنری او خواهند نگریست و رشد و کمال یا سقوط آن  هنرمند با علم به اینکه انسان

ها در خود هنرمند نیز اثر خواهد کرد، همۀ استعدادهای مغزی و اعماق و سطوح روح  انسان

ز آنان ها که خود جزئی ا اندازد تا اثر و انگیزۀ رشد و کمال را به آن انسان خود را به کار می

(. اخالق هنرمند و معمار از باید و نبایدهای معماری 1372است، تحویل بدهد )جعفری، 

های گذشته با سنت استاد و شاگردی و در قالب  اسالمی است. این اصول اخالقی که در دوره

شده است، شامل اصول زیر است: تواضع و خضوع، صدق، وفا، سخا،  هایی مطرح می نامه فتوت

رم نفس، لطف به برادران، معاشرت با یاران، دوری از شنیدن قبیح، میل به انجام حسن خلق، ک

 وگو، بزرگداشت پیمان، خیرخواهی. نیکی، حسن همسایگی و مجاورت، لطف در گفت

 های پژوهش یافته

شود. از  های مهمی دیده می شناسی، اشتراک و تفاوت ها و تعاریف زیبایی طورکلی در نظریه به

نظرانی مانند  تراکات مهم، تناسب و هماهنگی در پدیدۀ زیبا است که صاحبجملۀ این اش
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اند، اما قبول و رد اخالق بر  سقراط، ارسطو، آکویناس و عالمه طباطبایی بر آن تأکید کرده

های  ترین تفاوت در نظریه بودن زیبایی، مهم شناسی و پذیرش عینی و ذهنی قضاوت زیبایی

پردازان مختلف شرقی و  های نظریه رئوس دیدگاه 2ود. جدول ش شناسانه محسوب می زیبایی

 دهد. شناسی، از گذشته تاکنون نشان می غربی را در حوزۀ زیبایی

 شناسی اسالمی و غربی  های زیبایی ها و دیدگاه بندی نظریه . جمع2جدول 

 دیدگاه به هنر و زیبایی پرداز نظریه

 تراود. از آن میاندازه و تناسب همان است که زیبایی  سقراط

 افالطون
های باال هستند و بین خیر  ای از زیبایی های دنیوی سایه هنر تقلید صرف از واقعیت است، زیبایی

 و نیکی ارتباط برقرار است

 ارسطو
کند )ناشی از نوعی دریافت و بینش( و زیبایی  هنر وجهی از دانش است که به آفرینش سیر می

 ت.مسئلۀ نظم، تقارن و تعیین اس

 شود. های ملموس و زیبا ترسیم می هنر درواقع محاکات اصول ریاضی است که در قالب صورت فیثاغورث

توماس 

 اکویناس

نیازهای  حصول و کمال ترکیب، تناسب الزم، وضوح و صراحت پیش زیبایی، از طریق تأمل قابل

 زیبایی است.

 لمرو اندیشه و معرفت انتقال یافت.در این دوره مفهوم ربوبیت از ساحت وجودی به ق ها سوفیست

 زیبایی نوعی از قوانین الهی است که با قوانین ریاضی دمساز است. نوافالطونیان

 هگل

زیبایی و حقیقت هردو یک مثال هستند. زیبایی مثالی است که در طبیعت یا هنر به رؤیت یا 

خالص و محض  صورت اندیشۀ ادراک حواس درآید. حقیقت مثالی است که در خویشتن به

 شود. درآید و انسان نه با حواس، بلکه به مدد اندیشۀ خالص )فلسفه( بر آن آگاه می

 کانت
زیبا چیزی است که رها از غرض و بهره موجب لذت شود. سپس ایجاد حالت خوش دور از 

 کند. نفع و زیان، و ایجاد حالت سیر و شهود غیرارادی را مطرح می

 مازلو
زدا است و  آور و غم آورد، شادی وجود می دهد، احساس لذت به ش میجان و روح را نواز 

 خاصیت درمانی دارد.

 بندوتو کروچه
کند و شناخت زیبایی نیز  وی زیبایی را به دو دستۀ مجرد و الحاقی )آمیخته با مفاهیم( تقسیم می

 شود. از دو طریق شهود و مکاشفه، و استدالل عقلی )منطق و برهان( انجام می

مه عال

محمدحسین 

های طبیعی ریشه در تناسب و هماهنگی دارد. نیکویی صورت  از نظر عالمه طباطبایی زیبایی 

انسان به این است که چشم، ابرو، گوش، بینی، دهان و سایر اجزای صورت طوری باشد و 
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 دیدگاه به هنر و زیبایی پرداز نظریه

باشد.  عالوه نسبت هریک به دیگری مناسب حالتی داشته باشد که سزاوار و شایسته باشد. به طباطبایی

 شود. ترتیب نفس آدمی مجذوب و طبع انسان راغب و مایل به آن می  بدین

مرتضی 

 مطهری

آورد، او  کند، عواطف و احساسات انسان را به غلیان درمی پدیدۀ زیبا در انسان ایجاد حرکت می 

و مایل  کند کند. ایجاد عشق و عالقه می برد و در او انگیزۀ مثبت ایجاد می را به عوالم دیگری می

کند و درنهایت حس  است همواره آن را در کنار خود داشته باشد. ایجاد کشش و جاذبه می

ترین  آورد؛ به این معنا که اگر زیبایی بیشتر باشد و عمیق وجود می تقدیس و پرستش را در او به

را برای  کار گیرد، بیشترین تحرک، بیشترین انگیزش و بیشترین جاذبه های روان انسان را به الیه

آورد. این زیبایی است که ما  آورد. درنهایت او را به حال تقدس و پرستش درمی وجود می او به

 بینیم. در وجود خدا و معنویات می

محمدتقی 

 جعفری

های  های محسوس، زیبایی عنوان امری درونی و بیرونی، دارای چهار سطح زیبایی زیبایی، به

 ارزشی و جمال مطلق الهی است.های معقول  نامحسوس طبیعی، زیبایی

 منبع: نگارنده

استثنای گروه قلیلی از ایشان  منابع چهارگانۀ مورد تحقیق و استناد علم فقه از نظر شیعه )به

کتاب خدا )قرآن کریم(، سنت:  شوند( عبارت است از: شناخته می« اخباریان»که با عنوان 

ائمۀ معصومین )ع(، عقل )و دالیل و استنادات معنای قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم )ص( یا  به

عقلی(، اجماع که بر دو گونه است: در نوع اول خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ، آرا و 

دست آورده است، ولی  عقاید صحابه یا مردم نزدیک به عصر رسول اکرم )ص( یا ائمه )ع( را به

رو اجماع اول  ع صورت گرفته است. از ایناند که درمورد آن اجما در نوع دوم، دیگران نقل کرده

دارای اهمیت و برای مجتهد حجت است، ولی در نوع دوم اگر از نقلی که شده یقین حاصل 

(. این چهار منبع )در اصطالح فقها و اصولیان( مشهور 1381اعتماد نیست )مطهری،  نشود، قابل

 (.21-20 :1389آبادی و هاشمی طغرالجردی،  است )علی« ادلۀ اربعه»به 

توان در همان جایگاه احکام و قواعد فقهی  شناسی معماری اسالمی را می رابطۀ فقه و زیبایی

وجو کرد. از جمله قواعد فقهی مرتبط با حوزۀ هنر و  شناسی معماری اسالمی جست در زیبایی

م برد توان به قاعدۀ الضرر، ضمان، نفی سبیل، تسلیط، اهم و مهم، و حالل و حرام نا معماری می

کند. قاعدۀ  ریزی، طراحی و اجرا و معمار ارائه می که هرکدام باید و نبایدهایی را در برنامه



 

 

 

 

 73شناسي معماري با تأکید بر  ...    تبیین مباني، احكام و اخالق اسالمي در زيبايي

  

 

الضرر، یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه مانند معامالت و عبادات 

 ه شده است.شود و در طول تاریخ فقه، نظرات مختلفی دربارۀ مفاد و آثار آن ارائ به آن استناد می

به تعبیر شهید مطهری، برخی از قواعد از جمله این قاعده، کار کنترل و تعدیل دیگر قواعد  

(. پیغمبر )ص( الضرر را چنین معنا 22: 1389آبادی و هاشمی طغرالجردی،  عهده دارد )علی را به

« کم بگذارد.مرد نباید به برادر خود ضرر وارد سازد؛ یعنی نباید چیزی از حق او »اند:  کرده

اند. عبارت الضرر و  اشاره فرموده« اصل نفی ضرر»پیامبر اسالم با بیان جملۀ الضرر و الضرار به 

تواند دو معنا را با هم افاده کند. از طرفی کل احکام ضرری را در شریعت  خوبی می الضرار به

شود. به  ن نفی میوسیلۀ حاکم و قانو فرماید ضررزدن خارجی به کند و از طرف دیگر می نفی می

فرماید در قانون اسالم ضرر نیست و در جامعۀ اسالمی نیز ضرر نیست؛  عبارت دیگر شارع می

رسد که رساترین تعریف و تعبیر چنین  نظر می بدین معنا که باید از وقوع آن جلوگیری شود. به

گی، جان، دادن هریک از مواهب زند اند ضرر عبارت است از نداشتن و ازدست باشد که گفته

(. 6: 1391)خسروی و همکاران، « شویم مند می مال، حیثیت و هرچیز دیگری که از آن بهره

دهد ضرر شامل تمام  در منابع اسالمی نشان می« ضرار»و « ضرر»های  بررسی موارد استفادۀ واژه

های وارد بر دیگری است، ولی ضرار مربوط به مواردی است که شخص با  ها و زیان خسارت

فاده از یک حق یا جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد که در اصطالح امروزی از چنین است

طور  (. قاعدۀ الضرر به40: 1384شود )محقق داماد،  می« سوءاستفاده از حق تعبیر»مواردی به 

ای در ابواب غیرعبادی مورد استناد کتب فقهی قرار گرفته است )خسروی و همکاران،  گسترده

موجب این قاعده، در یک نظام اسالمی هر حکمی که اجرای آن مستلزم  به(. 6: 1391

اجرا نخواهد بود؛ حال این زیان جانی باشد یا مالی یا معنوی و  رساندن به دیگران شود، قابل زیان

 (.1: 1377کند )سیفیان،  روحی، فرقی نمی

ابران که از طریق به الناس و دیون و حقوق اجتماع اعم از همسایگان و ع قاعدۀ ضمان به حق

پردازد. قاعدۀ نفی سبیل به نفی  الناس می ها و تضییع حق نفی دید اشرافیت به حریم خصوصی آن

سلطۀ بیگانه از طریق الگوهای طراحی بیگانه تأکید دارد که استفاده از الگوهای بومی را الزامی 

ل و امالک خویش تأکید دارد کند. همچنین قاعدۀ تسلیط بر احترام به مالکیت مالکان بر اموا می

های عمرانی تضییع نشود. قاعدۀ اهم و مهم نیز  الناس و حقوق مالکانه در پروژه که در حق
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ارجحیت مصلحت اجتماع بر منفعت فرد در مواقع خاص )مانند تعریض معابر و احداث 

بیش از گری،  گری و حرمت جلوه کند. همچنین ممنوعیت تمثال های عمومی( الزام می زیرساخت

وساز از الزامات قاعدۀ حالل و حرام است.  گرایی در ساخت ها و تجمل حل نمای ساختمان

ویژه قواعد الضرر، ضمان، نفی سبیل،  شناسی معماری به طورکلی قواعد مهم مترتب بر زیبایی به

 بیان کرد. 3توان به شرح جدول  تسلیط، اهم و مهم، و قاعدۀ حالل و حرام را می

 شناسی معماری و شهرسازی گاه احکام فقهی در زیبایی. جای3جدول 

قاعدۀ 

 فقهی
 شناسی معماری اسالمی زیبایی الزامات فقهی

قاعدۀ 

 الضرر
 ممنوعیت ضرررساندن به خود و دیگران

لحاظ  زننده به ریزی و طراحی آسیب ممنوعیت برنامه

 جسمی، مالی، رفاهی و حقوقی برای خود و دیگران

قاعدۀ 

 ضمان
 ق دیگران بر فرددین و ح

پرداخت کامل حقوق حقیقی عوامل سازندگان و 

 ها و عابران همسایه

قاعدۀ 

 نفی سبیل
 نفی سلطۀ بیگانه بر مسلمانان

ممنوعیت استفاده از الگوی بیگانگان در آفرینش اثر 

 معماری و تزئینات مربوط به آن

قاعدۀ 

 تسلیط
 هر مالکی بر مال خود تسلط کامل دارد

ریزی و طراحی تضییع یا تهدیدکنندۀ  مهممنوعیت برنا

 حقوق مالکان

قاعدۀ 

اهم و 

 فاالهم

تشخیص عقلی اولویت و تقدم احکام و 

 اعمال برحسب تزاحم مالکات احکام

تقدم امور ضروری بر غیرضروری در زندگی مسلمانان؛ 

های غیرضروری در تزئینات بنا و فضا،  پرهیز از هزینه

 ند کمک به نیازمندان(و اختصاص آن به ضروریات )مان

قاعدۀ 

 الحرج

نفی مشقت و سختی در انجام احکام و 

واجبات شرعی و بسط آن در حوزۀ معماری 

و شهرسازی )بنا و فضا و شهر، باید با 

 سهولت انجام زندگی مسلمانی را فراهم کند(

نفی حرج، سختی و مشقت در فضاهای مختلف داخلی 

لت استفاده از و بیرونی اثر معماری، و توجه بر سهو

 های معماری و شهرسازی فضا در همۀ مقیاس

قاعدۀ 

حالل و 

 حرام

 ها و مواد حرام ممنوعیت استفاده از روش
 ممنوعیت تعدی به حقوق دیگران

 گری در طراحی معماری گری و صورت ممنوعیت تمثال
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ی اصیل ترین حقایق در درون آدمی است و مبان از نظر عالمه جعفری، اخالق شکوفایی عالی

های عالی استوار است که در موقع تعلق به نمودهای زیبای محسوس،  آن بر شهود و احساس

شناسی معماری اسالمی هم بر اخالق معمار و هم  شوند؛ بنابراین زیبایی شهود زیبایی نامیده می

د در ها و آثار معماری برآمده از اخالق اسالمی استوار است. این احساسات عالی که بای بر ایده

ای خلق  تواند آثار معماری شناسی معماری اسالمی جریان داشته باشد می هر سه مؤلفه زیبایی

های معقول  های طبیعی محسوس و نامحسوس، زیبایی گر زیبایی کند که محل تجلی و جلوه

 ارزشی و جمال الهی باشد.

صول اخالق در توان در رابطۀ ا شناسی معماری را نیز می همچنین رابطۀ اخالق و زیبایی

شناسی در سطوح مختلف و بر  های اسالمی، زیبایی آفرینش معماری مطالعه کرد. از منظر آموزه

های اسالمی استوار است. در این نگرش، هنر و زیبایی برای خدا و برگرفته از  مدار ارزش

ر های خداوندی است. نیت معمار در خلق اثر معماری، خدامحور است و ه ها و زیبایی ارزش

دهد. معمار با نگرش  فکر و عملی را برای رضای الهی و خواست خداوند انجام می

شناسانه، همۀ عالم را محضر خدا دانسته و نگرش توحیدی و معادباورانه در عمل و اثر  زیبایی

زیستی و فروتنی، عدل و انصاف، خدمت به خلق را  رو معمار با ساده معمار مشهود است. از این

کند. هر  ل توحیدی خود قرار داده است و از هرگونه افراط و تفریط پرهیز میدر راستای عم

عمل معمار، باقیات صالحاتی برای آخرت خویش بوده است و هنر نه برای هنر، بلکه هنر برای 

طورکلی اصول اخالقی مهم مترتب بر  پیماید. به رضای خداوند مسیری توحیدی را می

زیستی، قناعت،  صول صداقت، عدل و انصاف، خیرخواهی، سادهویژه ا شناسی معماری به زیبایی

 بیان کرد. 4توان به شرح جدول  ایثار، تواضع و فروتنی را می

 شناسی معماری و شهرسازی . جایگاه اصول اخالقی در زیبایی4جدول 

 شناسی معماری اسالمی زیبایی شرح/ویژگی اخالق اصول اخالقی

 عدل و انصاف
ف در همۀ ابعاد رعایت عدالت و انصا

 زندگی
 شمولی و پرهیز از توجه به گروهی خاص همه

 پرهیز از توجه صرف به منافع خویشتن بودن انسان خیرخواه خیرخواهی

 گرا مانند تزئینات تجملی پرهیز از معماری تجملگرایی در زندگی فردی  پرهیز از تجمل زیستی ساده
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 شناسی معماری اسالمی زیبایی شرح/ویژگی اخالق اصول اخالقی

 و اجتماعی

 اعتدال در طراحی معماری )در ارتفاع، تزئینات و...( اط و تفریطروی و پرهیز از افر میانه اعتدال

 پرهیز از اسراف فضا، مصالح و هزینه پرهیز از اسراف قناعت

 دیگران بر خود دانستن  مقدم ایثار
ازحد و آراستن بنا و  ساختن بیش پرهیز از برجسته

 فضای خصوصی

تواضع و 

 فروتنی

فروتنی در همۀ ابعاد زندگی در عین 

 نفس عزت
 معماری متواضع و فروتن

 یکرنگی و پرهیز از اغراق و خودنمایی پرهیز از دورویی صداقت

وسازهای بسیاری با اهداف سودجویانه و تضییع حقوق شهر و  های اخیر ساخت در سال

نقض قوانین و حریم شهرها در اراضی زراعی و باغی، و منابع طبیعی و مراتع و اراضی موات 

ها نیز با تبعات منفی بسیار  اند و بسیاری از آن وقمع شده ها قلع ست که اندکی از آنساخته شده ا

رویۀ شهری و نقش قوانین و مقررات حریم شهری کماکان  در سبک زندگی شهری، گسترش بی

 شوند. استفاده می

 گیری بحث و نتیجه

در سه مؤلفۀ صورت،  شناسی عالمه جعفری شناسی معماری اسالمی برمبنای نظریۀ زیبایی زیبایی

بررسی است که در هر سه مؤلفه باید و نبایدهایی فقهی و اخالقی  معنا و خالق اثر هنری قابل

ها اثر معماری اسالمی، خلق نخواهد شد. پایبندی به این باید و  است که بدون توجه به آن

وه سازندگان، ضامن آفرینی معمار تا اجرای بنا توسط او و گر نبایدهای فقهی و اخالقی، از ایده

توان از دو جنبۀ فقهی و  شناسی از منظر اسالم را می آفرینش آثار معماری اسالمی است. زیبایی

اخالقی واکاوی کرد. از جنبۀ فقهی و احکام اسالمی نباید در هر اقدام و عمل حقوقی از 

است در  محیطی تضییع شود. این امر ممکن ها و خلقت زیست خداوند، خویشتن، سایر انسان

مصادیق گوناگونی مانند سوءاستفاده از قوانین و مقررات در احداث بناها، نپرداختن وجوه 

توجهی به جایگاه عبادت و فضای عبادی در بناهای به ظاهر زیبا،  شرعی و حقوق محرومان، بی

. آوردن بستر و فضای گناه، ضرررساندن به سایر افراد و همسایگان و طبیعت نمودار شود فراهم
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توجهی به سایر  از جنبۀ اخالقی نیز انسان از پرداختن صرف به ظاهر و زیباسازی بنا و فضا و بی

ابعاد مانند تواضع، کمک به نیازمندان، یاد معاد و رضای خداوند منع شده است و نیز افراط و 

ت مذکور ازحد بنا و فضا برای امور دنیوی عالوه بر آثار و تبعا تفریط در زیبایی و آراستن بیش

 برانگیزی و حسرت دیگران شود. ممکن است موجب رشک

شناسی، با طرح جمال که با معنا و محتوایی برآمده از  بنابراین دین اسالم در موضوع زیبایی

کند. درواقع در موضوع  زیستی توصیه می ها را به خیرخواهی و ساده خیر و نیکی، انسان

معنای حقیقی که  می مقدم بر ظاهر زیبا و جمیل بهشناسی اسالمی، احکام و اخالق اسال زیبایی

های حقیقی نیز همان  های حقیقی متکی است. زیبایی یکی از صفات خداوندی است، بر زیبایی

سطوح مختلف آن است که طبیعت زیبا، مهر مادری، آزادی، و ایثار و فداکاری، صداقت و 

عد فقهی و اخالق اسالمی مرتبط با توان احکام و قوا طورکلی می جمال زیبای الهی است. به

 شناسی معماری را به شرح زیر بیان کرد: زیبایی

نفوذ در شهر به هیچ  نفع و ذی طبق این قاعده همۀ افراد و نهادهای ذی قاعدۀ فقهی الضرر:

طور ضرردیدن از دیگران را ندارند.  عنوان حق ضرررساندن به منافع شهر و شهروندان و همین

وساز، و آراستن و تزئین بنا و فضا نباید موجب آسیب و زیانی  ه، هرگونه ساختمطابق این قاعد

 الناس و حقوق طبیعت شود. اهلل و حق به حق

مطابق این قاعدۀ فقهی، هرگونه الگوگرفتن از بیگانگان در  قاعدۀ فقهی نفی سبیل:

اسازی، بنا و سازی، فض های نماسازی، برج وساز، معماری و شهرسازی جایز نیست و سبک ساخت

فضاآرایی به تقلید از بیگانگان دارای اشکال شرعی است؛ بنابراین در طراحی معماری و زیباسازی، 

 های معماری اسالمی است. ترین بایسته رعایت الگوی بومی در کنار سایر احکام، از مهم

مال طبق این قاعده، تشخیص عقلی اولویت و تقدم احکام و اع االهم: قاعدۀ فقهی اهم فی

برحسب تزاحم مالکات احکام ضروری است. تقدم امور ضروری بر غیرضروری در زندگی 

های غیرضروری در تزئینات بنا و فضا، و اختصاص آن به ضروریات  مسلمانان، پرهیز از هزینه

 های شهر و معماری اسالمی است. )مانند کمک به نیازمندان( در این امر، از بایسته

این قاعده، هر فعلی از جانب انسان که حق انجام آن را نداشته  طبققاعدۀ فقهی ضمان: 

کند. در  باشد، نوعی دین بر گردن وی ایجاد کرده است و با قاعدۀ فقهی ضمان مغایرت پیدا می
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وسازها، تعیین حقوق حقیقی مهندسان ناظر، طراحی، کارگران و مجریان ضروری  فرایند ساخت

 تواند مصداق ضمان باشد. های مذکور می ن با گروهاست و اختالف فاحش درآمد سوداگرا

براساس این قاعده، هیچ بنا و فضایی اعم زیبا و قاعدۀ فقهی دفع وجوب خطر محتمل: 

نحوی عمل شود که  وساز به آمیز باشد و الزم است در همۀ مراحل ساخت معمولی نباید مخاطره

 ، امنیت روانی ساکنان تأمین شود.هرگونه خطر احتمالی دفع شود تا درنتیجۀ رعایت این اصل

دنبال تأمین زندگی آسان برای شهروندان است. از  حکومت اسالمی بهقاعدۀ فقهی سهولت: 

کند و از تحمیل  رو در تهیه و تنظیم مقررات شهری، طبق قاعدۀ سهولت عمل می این

 کند. قاعده خودداری می های بی دشواری

ردن به حریم از هر نوعی، اصل اساسی در قواعد حفظ حریم و تجاوزنکقاعدۀ فقهی حریم: 

ها، معابر، همسایگی  رود. در قوانین مدنی و شهرسازی نیز رعایت حریم کاربری شمار می فقهی به

 شود. ها منجر می نکردن آن به مشکالت زیادی در شهر و محله و... ضروری است و رعایت

ریزی، طراحی و اجرای  برنامهطبق قاعدۀ رعایت حالل و حرام در قاعدۀ فقهی حلیت: 

قوانین شهری مانند همۀ قوانین جاری در حکومت اسالمی ضروری است. عالوه بر این، هر 

فعلی که مطابق با سایر قواعد فقهی موجب خسارت به شهر و شهروندان نشود، پیرو قاعدۀ 

 کند. حلیت امکان تحقق پیدا می

گری، از افراط و  تی و پرهیز از اشرافیزیس شایسته است که انسان با سادهزیستی:  ساده

 تفریط پرهیز کند و رضایت قلبی خویشتن را در رضای الهی قرار دهد.

شایسته است که انسان خیر همگان را بخواهد و صرفاً منافع خویشتن را دنبال خیرخواهی: 

اخالق وساز و زندگی روزمره،  نکند. خیرخواهی برای همسایگان، عابران و مسلمانان در ساخت

نیکویی است که در رفتارهای روزمره اعم از ترافیک، خرید و فروش، آموزش و پژوهش، تفریح 

 تحقق است. و تفرج، ورزش و... قابل

های  خداوند عادل و اسالم دین عدالت است. طبق این قاعده، همۀ ویژگیعدل و انصاف: 

و اجرا شود تا از این  ریزی طراحی شهر اسالمی باید برپایۀ رعایت عدل و انصاف برنامه

رهنمون، همۀ شهروندان این شهر نمونۀ کوچکی از زندگی در شهر مهدوی را تجربه کنند. در 
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کنند و تفاوتی بین خود و سایرین  چنین شهری شهروندان احساس برابری و برادری می

 کنند. احساس نمی

سبات شهری و محلی عنوان جزئی اساسی در جامعۀ اسالمی و منا رعایت احترام به احترام:

ساز حل بسیاری از مناقشات شود. رعایت احترام از شهروندان گرفته تا کالبد و  تواند زمینه می

 نوعی توجه به حریم همۀ موجودات است. زیست، به ها و حتی محیط کاربری

تواند موجب نزدیکی  عنوان قاعدۀ اخالقی جاری در فضای محلی می صداقت بهصداقت: 

له و همسایگان شود. شایسته است که انسان مسلمان در زندگی با پرهیز از بین ساکنان مح

دورویی در پیشگاه خداوند و مردم، به تعاملی صادقانه با همگان بپردازد و زیبایی حقیقی را در 

 قلب و رفتارهای خویش نهادینه سازد.

 منابع

 ( ترجمۀ مهدی الهی قمشه1397قرآن کریم .) .ای. قم: اسوه 

 همراه با تعلیقات ابوعالئ عفیفی. بیروت: دارالکتب الحکم.  فصوص م(. 1400الدین ) ، محیعربی ابن

 العربی.

 ترجمه و توضیح علی موحد و صمد موحد. تهران: الحکم فصوص(. 1385الدین ) عربی، محی ابن .

 کارنامه.

 فکر.کوشش محمود غراب. دمشق: دارال . بهالحکم شرح فصوص(. 1405الدین ) عربی، محی ابن 

 ( 1397اراکی، محسن .)الفکر اسالمی. . جلد اول. چاپ اول. قم: انتشارات مجمعفقه عمران شهری 

 (. هنر و زیبایی از دیدگاه مبانی فقه 1399فروزش، سینا ) نژاد، غالمحسین و  امیری، الهام، زرگری

 .40-53(، 40)17، نشریۀ هنر اسالمیاخباری و اجتهادی. 

 ( .1385بلک، دبراه ال .)شناسی در فلسفۀ اسالمی. ترجمۀ هادی ربیعی و شهرام جمشیدی.  زیبایی

 .219-204(، 4-3)11، نقد و نظر

 ( 1384بلخاری، حسن .).)حکمت، هنر و زیبایی، فلسفۀ هنر در عصر روشنگری )زیباشناسی کانت 

 چاپ اول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 عالمه طباطبایی. تهران: روزنامۀ ایران،  اندیشۀ (. مبانی زیباشناسی در1384الدینی، علی ) تاج

24/8/1384. 
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 ( مقدمه1378جعفری، محمدتقی .)  .29-7، 2، نشریۀ هنر دینیای بر فلسفۀ هنر از دیدگاه اسالم. 

 ( 1372جعفری، محمدتقی .)چاپ اول. تهران: حوزۀ هنری.هنر و زیبایی از دیدگاه اسالم . 

 ( 1396جعفری، محمدتقی .)مقالۀ منتشرشده در پایگاه انتشارات عالمه محمدتقی ستهنرمند کی .

 .http://www.ostad-jafari.comدسترسی در پایگاه مجازی  جعفری، قابل

 ( تعلق حکم فقهی به زیبایی در مسئلۀ مرجحات امام جماعت از منظر 1396جلیلی خامنه، مهدی .)

 .176-147، 10، هنرفصلنامۀ الهیات شناسی صدرالمتالهین.  فقه امامیه و زیبایی

 ( هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی. 1375جناتی، محمدابراهیم .)66، کیهان اندیشه. 

 ها.  های هنری و ادبی و چرایی حمایت حقوقی از آن (. چیستی آفرینش1395نیا، محمود ) حکمت

 . قم: مدرسۀ اسالمی هنر.مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی فقه هنر

 ساز قاعدۀ  (. نقش هویت1391حمدباقر، بمانیان، محمدرضا و سیفیان، محمدکاظم )خسروی، م

 .30-19(، 1)3، جهان نشریۀ نقشگیری الگوی معماری اسالمی.  الضرر در شکل

 به کوشش نجیب مایل هروی. الحکم شرح فصوص(. 1364الدین حسین بن حسن ) خوارزمی، تاج .

 تهران: مولی.

 چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.نامۀ دهخدا لغت(. 1377اکبر ) دهخدا، علی . 

 131، 7، دوفصلنامۀ قرآن و علمها در قرآن.  (. اعجاز رنگ1389نژاد، مهدی و نوید، مهدی ) رستم-

164. 

  ،قاعدۀ الضرر و رعایت آن در اصول معماری و هنرهای زیبا (.1377) محمدکاظمسیفیان ،

 (.0)3، هنرهای زیباشهرسازی اسالمی. 

 ( 1372کروچه، بندوتو .)چاپ چهارم. تهران: علمی و فرهنگی. .کلیات زیباشناسی 

 مجلۀامن.  شهری منظر تحقق در فقه (. کاربرد1395مهدی ) بین، حقیقت ایمان و خطمی، قلندریان گل 

 .98-69(، 55)14، شناسی شیعه

 ( 1361صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .)چاپ دوم، قم: بیدار.تفسیر القرآن الکریم ، 

 ( 1377ضیمران، محمد .)چاپ اول. تهران: نشر ارهایی پدیدارشناسانۀ پیرامون هنر و زیباییجست .

 کانون.

 ( زیبایی در معماری. 1382طاهباز، منصوره .)37، نشریۀ صفه. 

 ( 1372طباطبایی، سید محمدحسین .)چاپ پنجم و هشتم. قم: دارالکتب االسالمیه.تفسیرالمیزان . 

http://ensani.ir/fa/article/author/20070
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/1510/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-1377-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/1510/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-1377-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
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 تدوین در نو رویکردی (. ضرورت1389)مجید آبادی، محمد و هاشمی طغرالجردی، سید  علی 

 تأملی الضرر ایران مدنی قانون در بصری حریم به مربوط مواد اسالمی، بر معماری مقررات و قوانین

 .76-67، 1، نشریۀ علمی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایرانقاعدۀ فقهی.  تأثیر بر

 ( 2002غزالی، امام محمد ابوحامد  .)کوشش محمدخیرطمعه حلبی. بیروت:  . بهاحیاء علوم الدینم

 داراحیاءالتراث العربی.

 بیضاء فی تهذیب ، ترجمۀ کتاب المحجه الراه روشن(. 1372، مالمحسن )فیض کاشانی

ترجمۀ سید محمدصادق عارف. چاپ اول. قم: مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس  االحیاء،

 رضوی.

 ( 1375قیصری، داوود .)الدین آشتیانی. تهران: علمی و  کوشش جالل . بهالحکم شرح فصوص

 فرهنگی.

 ( 1384محقق داماد، سید مصطفی .)علوم اسالمی. . چاپ دوازدهم. تهران: مرکز نشرقواعد فقهی 

 ( 1363مکارم شیرازی، ناصر .)ویکم. قم: دارالکتب االسالمیه. . چاپ بیستتفسیر نمونه 

 الزمان فروزانفر. چاپ  . تصحیح بدیعکلیات شمس یا دیوان کبیر(. 1353الدین محمد ) مولوی، جالل

 دوم. تهران: امیرکبیر.

 ( 1376مطهری، مرتضی .)ا.. تهران: انتشارات صدرفلسفۀ اخالق 

 دوجلدی. تهران: ثالث.کلیات شمس(. 1384الدین محمد ) مولوی، جالل . 

 براساس نسخۀ قونیه. تصحیح عبدالکریم مثنوی معنوی(. 1376الدین محمد ) مولوی، جالل ،

 سروش. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 مجموعه اری. (. ارتباط و هماهنگی معنی و صورت در هنر و معم1392کار، عبدالحمید ) نقره

، قطب معماری اسالمی و دانشکدۀ معماری و مقاالت بنیادی و کاربری در هنر و معماری اسالمی

 شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.

 چاپ اول. سینا، شیخ اشراق و صدرالمتالهین شناسی در آثار ابن زیبایی(. 1392نژاد، حسین ) هاشم .

 تهران: سمت.
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