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  العمارة تشييدالصورة و المعنی؛ دور المعماري المسلم في 

*أميدواريسمية 
  

  الملخص
لقد واجهت العمارة اإلسـالمية اليـوم مشـکلًة أساسـيًة وهـي ضـياع حقيقـة هـذه العمـارة 
وجوهرهـا والغفلـة عـن بُعـد مـن أبعادهـا املهمــة وهـي العالقـة بـني املـاّدة واملعـىن. فالعمــارة 
اإلســـالمية يف األغلـــب تلفـــت انتبـــاه كثـــري مـــن املستشـــرقني الـــذين ينتمـــون إىل ثقافـــات 

عـــن العمـــارة اإلســـالمية  فلـــذلك هـــذه اجلماعـــة يف حبـــوثهم خمتلفـــة وحضـــارات متنوعـــة،
 يكتفون بدراسة مظـاهر مجاهلـا اخلارجيـة، ويغفلـون عـن حقيقـة هامـة وهـي أّن الزخـارف
والزركشــــات والتنميقــــات املتمثلــــة يف هــــذه العمــــارة يف ظــــاهر األمــــر ليســــت إال مظهــــراً 

العمـارة اإلسـالمية بوصـفها هلـا إمكانيـة  نهـا هـي أنّ وصوراً خارجيـة، واحلقيقـة املغفولـة ع
ألن تتغّري وفقاً للتغريات الزمنية واملكانية.فهذه الدراسـة ـدف إىل کشـف حقيقـة هاّمـة 
وهي وجوب التفكيك بني مجال العمارة اإلسالمية البصـري واحلقيقـة الكامنـة وراء هـذا 

املوجــودة بــني الصــورة واملعنــی يف  ةوتتنــاول هــذه املقالــة العالقــة العميقــ.اجلمــال الظــاهري
العمــارة اإلســالمية،كما تــدرس العالقــة الوثيقــة بــني الفــّن الــذي ميارســه املعمــار املســلم  
كفنّان وبني أفکاره، فهناك دالالت واضحة تدّل علی إنتقال املفـاهيم مـن عـامل املعنـی 

هـا يف هـذه العمـارة، إلی عامل الصورة واملاّدة، واألمر کذلك بالنسبة ملوضـوع الرمـوز وفكّ 
فهــذا هــو املوضــوع الــذي  حيــث تنتقــل الرمــوز أيضــاً مــن عــامل املعــىن إلــی عــامل الصــورة،

يزيـــد مـــن أمهيـــة العمـــارة اإلســـالمية بالنســـبة للعمـــارات األخـــرى. بنـــاًء علـــى ذلـــك فـــإّن 
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التجلــي مــن أهــّم مراحــل تبــديل املعــىن بالصــورة، أي إيصــال الغيــاب إىل الظهــور، هــذا 
  لك صوراً متفاوتة يف دائرة احلوزات الفنية املختلفة.الظهور ميت

  .العمارة اإلسالمية، الصورة، املعنی، الرموز :ةرئيسالکلمات ال
  

  المقّدّمة. 1

(إنسـان مـا بعـد النهضـة احلديثـة رنسـانس) جتـاه مكانتـه يف الوجـود،  تغّري رؤية اإلنسان املعاصر
اإلنســـان الـــذي كـــان يومـــاً يتصـــّور اهللا يف مركـــز أّدى إىل تعّرضـــه خلســـائر فادحـــة، فهـــذا حيـــث 

العــامل، ويســتخدم كــّل مــا ميلكــه مــن اإلمكانيــات والقــدرات ليتقــّرب منــه، أضــحى اليــوم يتخّيــل 
نفســه يف مركــز العــامل، حــىت أصبحأقصــى مهّــه اســتخدام الكــرة األرضــية مبــا فيهــا ملصــاحله املاّديــة 

، فهـذا األمرأغرقـه يف عـامل مـن املاّديـات، وجـرّه حنـو والّتمتع املادّى املفرط من طبيعتهـا ومواهبهـا
  التفكري املادّي والنفعي، وهذا ما يؤّدي أيضاً إىل ظهور التفكري الّتعددي والعلماين.

فال شّك أّن العمارة املعاصرة تأثّرت ذا التفكري املادّي، ولكن هنـاك حلـول كثـرية للّتغلّـب 
البلــدان اإلســالمية للتجــاوز عــن األزمــة الكيفيــة يف  تهاقــّدم األزمــة،منها احللــول الــيت علــى هــذه

العمارة،ومن ذلك التوّجـه حنـو العمـارة اخلضـراء، والعمـارة املسـتدامة، والعمـارة الطينيـة، والعمـارة 
 ما بعد احلداثة، حيث تتّم العودة إىل العمارة التقليدية وفـَْهم لغة العمارة اإلسالمية.

اإلســالمية حتــّد يف األحبــاث األكادمييــة والبحــوث اجلامعيــة، غالبــاً مــا كانــت دراســة العمــارة 
فلـــــذلك مـــــن ناحيـــــة العمـــــل والتخطـــــيط أّدت إىل اإلغفـــــال عـــــن العمـــــارة اإلســـــالمية بشـــــكل  
كامل،حيث يكتفى البـاحثون بأشـكاهلا الظاهريـة علـی اعتبـار أـاذات مسـات مميـزة وخاصـة يف 

الّشـباب غـري قـادرين علـى حتقيـق أدىن ارتبـاط العمارة الدينية. ولذا فاملعماريون اجلـدد مـن جيـل 
  مع هذه العمارة واالهتمام ا.

  
  أهمية البحث 1.1

إّن العمـــارة اإلســـالمية بصـــفتها متثـــل جـــزءًا مـــن عمـــارة البلـــدان اإلســـالمية، وهـــي ذات جتـــارب 
 ومتمتعــٌة بالثقافــات القوميــة واحملليــة لكــل منطقــة، وبســبب هيمنــة الثقافــة غنيــة، وقــدرات فائقــة،
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اإلسالمية على هذه البالد، فإا تصبح حـامالً للفكـر اإلسـالمي والعقليـة اإلسـالمية وبصـفتها 
اآلخــر حتمــل رســالة توحيديــة،فمن هنــا تــأيت أمهيــة دراســة هــذه العمــارة والتعّمــق يف مظاهرهــا. 
ولعّل عدم وجود معرفة عميقة لتلـك العمـارة أّدی إىل اإلغفـال عـن حقيقتهـا والبحـث عنهـا يف 

مكاا.فبحثنــا هــذا يتجــاوز الــرؤى الظاهريــة والشــكلية يف العمــارة بــالتعرف علــى روحهــا أو  غـري
العمـارة وعناصـرها يف يومنـا  بتعريف اإلنسـان روح تلـك العمـارة كـي ال يكـون التغيـري يف منحـى

  هذا سبباً يف نسيان حقيقتها.
  

  منهجية البحث 2.1

التحليلــی للکتـب واملراجــع الــيت تناولــت - یلتحقيـق أهــداف البحــث، ســيتّم اتبـاع املــنهج الوصــف
العمـــارة اإلســـالمّية، وســـوف يـــتّم تنـــاول املعـــين ومفـــاهيم حتقيـــق املعـــاين يف الـــّذهن، أي التّأمـــل 
والبحث يف مقوالت العمارة اإلسالمّية وحقيقة اإلسـالم ومعرفـة الـّنفس والّسـريالّتكاملي للـّنفس 

فتعـين دراسـة الّنمـاذج واحلضـور فيهـا وتأّملهـا وإدراك  واإلحاطة برغباا. وأّما احلركة مـن الّصـورة
ـــة اجلانـــب تيّســـر  ـــة عـــن أســـئلة البحث.لـــذا فـــإن هـــذه الّدراســـات ثنائي الفراغـــات ـــدف اإلجاب

 مــــن هــــذه دراســــتها فتنطلــــق إمكانيــــة الوصــــول إىل األحبــــاث الّنظريــــة والعمليــــة والــــرّبط بينهمــــا.
 :الّتاليني الّسؤالني

  ؟الصورة واملعىن يف العمارة اإلسالميةمراتب ما هي . 1
 ؟ماذا مكانة املعمار يف خطوات اجياد العمارة اإلسالمية. 2

 

  أهداف البحث 3.1

فـال تتـأثر بتبـّدالت الـزمن واملكـان،  منطبقة علـى فطـرة اإلنسـان، إّن القوانني اإلسالمية ونظمها
يسـطع مـن هـذه الفكـرة، أو  فلذلك ميكن أن تكـون بوابـة لإلنسـان يف كـّل عصـر، فـإّن أّي فـنّ 

يعــّرب عنهــا، فهــو دون شــّك ســيمتلك خصائصــها وحيمــل مّيزاــا، لــذا فالعمــارة اإلســالمية علــى 
الّرغم من أّا ذات صور وجتلّيات متنّوعة يف أزمنة خمتلفة وأمكنة كثرية، فـإّن هلـا جـوهراً ثابتـاً ال 

  البحث يهدف إلی: يتغّري عرب األزمنة و الّدهور.هذا البحث من خالل منهجية
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 دراسة خطوات تطور العمارة اإلسالمية من املعنی إلی الّصورة.. 1

 إظهار أمهية دور املعماريني املسلمني وأفکارهم يف خطوات تطّور العمارة اإلسالمية.. 2

 تقصي أمهية الرموز لدی املعماريني املسلمني و إنتقال املفاهيم.. 3

 

  خلفية البحث 4.1

العمـــــارة اإلســـــالمية يف الرؤيـــــة «للباحثـــــة ناديـــــة إميـــــاين عنوانـــــه:  لـــــة آبـــــاديجمحبـــــث مقـــــّدم إىل 
باّجتاهيهــــا احلكمـــــي والتـــــارخيي  ، وتـــــدرس الباحثــــة يف حبثهـــــا هــــذا العمارةاإلســـــالمية»املعاصــــرة

ولكّنهـــــــا تطـــــــّورت يف مســـــــريا  وتتصـــــــّدى هلمـــــــا، فتعتقـــــــد أّن العمـــــــارة اإلســـــــالمية مســـــــتوردة
عنوانــه: حممــد جــواد مهــدوي جنــادللكاتــب  الفنــون اجلميلــةجملّــة  الّتارخييــة،وحبث آخــر منشــور يف

، والكاتـب يتنـاول يف حبثـه اآلراء الفّن االسالمّي يف إشكالية املفاهيم املعاصـرة واآلفـاق اجلديـدة
ـــة والّرؤيـــة احلكميـــة يف  ـــة التارخيي املقّدمـــة حـــول العمـــارة اإلســـالمية، مثّ يقـــّدم حتاليلـــه حـــول الرؤي

ة، ويفّضــل الّرؤيــة احلكميــة يف بنــاء هــذه العمــارة، مثّ يصــفها مــن وجهــة نظــره العمــارة اإلســالمي
املعـىن «هذه، ودراسة أخرى للباحث خالـد عـزام مقّدمـة إىل املـؤمتر الـدوّيل للفـّن الـّديين عنوانـه: 

ويقــّدم الباحــث حتاليــل حــول الفــّن اإلســالمى وجتلّــي  ،»الّرمــزي للّصــورة يف العمــارة اإلســالمّية
، مراتــب الصــورة واملعــىن يف العمــارة اإلســالمية حتــاول هــذه املقالــة حتقيــق يف العمــارة. هــذا الفــنّ 

اإلشارة إىل ثالثـة مراتـب يف خلـق و ايضا  أمهية دور الفنان ومكانته يف مراحل خلق األثر الفينّ 
  .أثٍر معماري ما، وهي: السرت واالنكشاف والتجّلي

  

  المفاهيم والتعاريف .2

  اإلسالميةالعمارة  1.2

تســـّمى اآلثـــار الفنيـــة املعاصـــرة ذات الصـــبغة اإلســـالمية الفـــن اإلســـالمّي أو العمـــارَة اإلســـالمية 
ومصــطلح العمــارة اإلســالمية مــن أكثــر املفــردات اســتخدامًايف أوســاط املعماريني،فلــذلك ملعرفــة 

العمـارة « هذه الكلمة والتعريف ا وتبيينهاأمهية كبرية لدى الفنـانني والبـاحثني املعمـاريني.عنوان
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مصطلح جديد ظهر خالل العقد السـادس أو السـابع مـن القـرن العشـرين وبأيـدي » اإلسالمية
املستشـــرقني خـــالل أســـفارهم إىل البلـــدان اإلســـالمية بغيـــَة التعـــّرف علـــى عمـــارة تلـــك البلـــدان 

غــرٌيب ولــيس شــرقياً، لكــن قبــل  طلحٌ ، فهــذه التســمية هــي مصــ)76م:2008(امياين، وحضــارا
التسمية مل تكن القواميس خاليًة منها، فقد كان هناك عّدة من مصطلحات تطلـق  ظهور هذه

على العمارة يف البلدان اإلسالمية منها: العمارة احملمديّة، وعمارة املسلمني، والعمارة املقدسـة، 
  .وعمارة العامل اإلسالمي، والعمارة العربية، والعمارة اهلندسية وغريها

من معطيات توّجه املستشرقني حنو البلدان اإلسالمية هـي تـأليف كتـب كثـرية حـول اآلثـار  إنّ 
العمرانيــة والفنــون يف تلــك البالد،حيــث إنّتــأليف تســعني باملائــة مــن املصــادر املعاصــرة يف العمــارة 
والفــــّن اإلســــالمي ّمت بأيــــدي العلمــــاء األجانــــب، لــــذا فــــإّن اســــتقراء هــــذه الكتــــب وتصــــنيف آراء 

املصـــادراملكتوبة عـــن العمـــارة اإلســـالمية والتأمـــل فيهـــا يقـــود حنـــو اســـتنباط  یإلالعـــودةرين و املفكـــ
  اجتاهني معماريني خمتلفني: االجتاه األول هو التأرخيي والثاين هو االجتاه احلكمي أو املعريف.

فقد َمت إجناز الكثري مـن الّدراسـات وُنشـر حجـم كبـري مـن الكتـب واملقـاالت بلغـات خمتلفـة 
جمال العمارة اإلسالمية، ولكـن املشـكلة الـيت سـّلطت الّضـوء علـى هـذه الّدراسـات هـي أّـا  يف

فقــد كانــت أحبــاثهم حتــّد يف  ذاُأجنــزت بأيــدي املستشــرقني الــذين يُعــّدون معظمهــم مــؤرخني، وهلــ
دراسات توصـيفية وتارخييـة ال تتجـاوز عـن الّسـطحية و االبتـذال، أو أّن تلـك األحبـاث ُدرسـت 

و الـــيت قـــام  نصـــرو بوركهـــارتو  جينـــونة نظـــر احلكمـــاء وعلمـــاء املعرفـــة مـــن أمثـــال مـــن وجهـــ
وقّلما قامت باستقصاء مناذج من العمـارة اإلسـالمية بالدراسـة  ،معظمها على الغوص يف املعىن

ــه هــؤالء الدارســني علــى فهمالعالقــة املوجــودة بــني الصــورة  ،الدقيقــة والّتحليــل العميــق وقّلمــا تنّب
  .تناوهلم للعمارةواملعىن يف 

  
  مراتب الصورة والمعنى في العمارة اإلسالمية 2.2

  )3(احلديد/ ﴿ ُهَو اْألَوُل َواْآلِخُر َوالظاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم ﴾
يتمّيز اإلنساُن من غريه من املخلوقات بـالتمتع مـن احلـّب والعقـل، ومنـذ بدايـة خلـق البشـر  
كـان لكــل صــورة ظاهريـة معــًىن وبــاطٌن، فــال ينفصـم الظــاهر عــن البـاطن، فكــّل مــن املخلوقــات 
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على اختالفها يشكل مرتبة لوجـود واحـد، وعلـى هـذا األسـاس يتضـّمن الوجـود باطنـاً نسـبياً ذا 
وتعكـس الـّذات الباقيـة ية، ومن تلك اجلهـة فهـو كـاملرآة املـأخوذة مـن جـنس العـدم، مرتبة وجود

  ).217م: ) 2008شيت، واألمساء احلسنة لواجب الوجود
إىل مدى أمهية الظّاهر والباطن وجتلّـى الوجـود لكـّل شيءولإلنسـان مـن هـذين  الغزايلأشار 

تعــــرف نفســــك فــــاعلم أّن الــــذي الــــوجهني أي الظّــــاهر والبــــاطن، حيــــث يقــــول: إذا أردت أن 
خلقك فقد خلقـك مـن شـيئني: األول هـو هـذا الّشـكل الظـاهرّي الـذي يسـّمى اجلسـد وميكـن 
رؤيته بالعني اّردة، واآلخر هو الباطن والذي يسّمى النفس ويسّمى الّروح والقلـب، وال ميكـن 

ـــــك هـــــو ـــــك املعـــــىن  مشـــــاهدته إال بالبصـــــر البـــــاطين وال ســـــبيل للعـــــني اـــــردة إليـــــه، وحقيقت ذل
إّن القــــول بوجــــود املعــــىن لألشــــياء والظــــواهر واملفــــاهيم هلــــا هــــو ).49م: 1982(الغزايل،البــــاطن

ــــت اهتمــــام اتمعــــات واالجتاهــــات املختلفــــة علــــى مــــّر  ــــة، والــــذي لََف ــــة األمهي موضــــوع يف غاي
العصـــور. يف كـــّل جمتمـــع مثـــة أشـــخاص يرتبطـــون برؤيـــة جمـــتمعهم وثقافتـــه الســـائدة، فيختـــارون 

  اليب متعددة لبيان املعاين واملضامني املوجودة يف أذهام.أس
، وال ينبغــي أن خنلطهـا مــع »املعـىن«غالبـاً مــا تسـتخدم مقابــل » الصــورة«جـدير بالـذكر أّن 

لــدى الفالســفة املســلمني املشــهورين، » اهليــوىل«أو » املــادة«الــيت تســتخدم مقابــل » الصــورة«
الــذات أو الوجــه املســتور واملعنــوي، بينمــا األصــل أو فــاملراد هــو » املعــىن«حينمــا يتحــّدث عــن 

كــــّل «). 125م: 2009فتشــــري إىل الوجــــه الظــــاهري واجلســــمي للمــــادة(تقي زاده،» الصــــورة«
ظـــاهرة يف عـــامل الوجـــود مركبـــة إمجـــاالً مـــن وجهـــني: الظـــاهر والبـــاطن أو الصـــورة واملعـــىن اللـــذين 

بأجواء وجماالت خمتلفة من احليـاة لكـن ال يستحيل انفصاهلما، وعلى الرغم من أّما متعلقتان 
ميكن اعتبار وجودمها يف ظاهرة واحدة قابلة للّتفكيك والتقسيم، ألنّه ذهنياً ال ميكـن أن  تقبـل 

  ).129: نفس املصدر( »انفصاهلما، فحضور أحدمها يؤّدي إىل تداعي اآلخر
ـــــاء اهللا إىل نظـــــرم  ـــــي (ع) يف تعريفـــــه ألولي املبصـــــرة للحقيقـــــة، فهـــــم وقـــــد أشـــــار اإلمـــــام عل

إن أوليـاء اهللا هـم الـذين نظـروا إىل بـاطن الـدنيا إذا نظـر «يستطيعون متييز باطن الدنيا من ظاهرهـا:
)، كمـا أكـد الـدكتور سـيد حسـني نصـر إىل أمهيـة مفهـوم )432ـج البالغـه: »الناس إىل ظاهرها

لشـيء ومظهـر عـن اجلـوهر  فالواقعية ال تلّخص يف الظّاهر فحسـب، ألّن الظـاهر صـورة« :الباطن
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 »أو املعــىن، فـــإذا مــا بقينـــا يف الصـــورة ومل نــَر املعـــىن فإننــا لـــن نـــدرك شــيئاً علـــى حنــو كامـــل إطالقـــاً 
كمـــا أشـــرنا ســـابقاً يتكـــون عـــامل الوجـــود مـــن مراتـــب متعـــددة، منهـــا مـــا ).130م: 1996(نصـــر،

ني مثّــة مراتــب كثــرية أخــرى، تتعلــق بعــامل املعــىن واألخــرى تــرتبط بعــامل الصــورة، وبــني هــاتني املــرتبت
لكــن كــّل واحــدة هــي مبثابــة احلجــاب جتــاه املرتبــة األعلــى منهــا مبــا يــؤّدي إىل احليلولــة دون إدراك 
املعــاين واملراتــب األعلــى عــن األدىن. يف عــامل الصــورة يســتطيع كــّل معــىن أن خيــّص نفســه مبظــاهر 

املعـىن وعـامل الصـورة، وعـامل الصـورة لـيس خمتلفة، يعتقـد أفالطـون أّن هنـاك تنـاظراً دائمـاً بـني عـامل 
  .»املثل األفالطوين«يف الواقع إال ظالً لعامل املعىن أو العامل األعلى والذي يعرف باسم عامل 

بناء على ذلك فإن وجـود االحتـاد بـني الصـورة واملعـىن و وجـود معـًىن خلـف الّصـور الظـاهره 
يؤّدي إىل وجود مراتب يف العمارة بشكل إلزامي، ولذا ال بـّد مـن دراسـة خطـوات خلـق املعـاين 
يف العمارة وحتّوهلا إىل هذه الّصور وحتليلها، ألّن العمـارة هـي عبـارة عـن فـّن نظـم الفضـاء، هلـذا 
علــى املعمــار أن يســتفيد مــن تأّملــه يف حتقيــق التقــارب بــني نظــم الفضــاء املــادي ونظــم مــا وراء 

، والتأمل يف خطوات خلـق العمـارة اإلسـالمية يبـّني كـالً مـن )168م: 2001(فريوزان، الطبيعة
  خر أي حنو األفضل.مراتب الصورة واملعىن واملظاهر املختلفة؛ لتحّول كّل منها حنو اآل

  
  نة المعمار في خطوات ايجاد العمارة اإلسالميةمكا 3.2

العالقة بني اإلنسان والعمارة ليست باألمرالذي ميكن إنكاره، فلإلنسـان دور يف هـذا، و ذلـك 
بوصــفه خالقــاً لألثــر املعمــاري، واإلنســان مل يفعــل ذلــك إال مــن منطلــق حاجتــه لــذلك وتلبيــًة 

البشـــرية تعقيـــداً وعمقـــاً؛ معّقـــدة ألّـــا حتتضـــن العمـــارة مـــن أكثـــر األفعـــال «ملتطلبـــات حياتـــه. و
اإلنسان بكل ما فيه من مشولية، وعميقة ألا تنبعث من أعمـق أبعـاد وجـود مبـدعها اسـتجابة 

  .)128م: 2007- 2006 (ندميي، »ألدّق احلاجات البشرية
ة، ففـي أما نوع الرؤية للعامل والنظرة لإلنسان،فالعمارة ذات تـأثري يف تعيـني نـوع هـذه العالقـ

العمـــارة اإلســـالمية ينظـــر إىل مقـــام اإلنســـان مبثابـــة الواســـطة لتجلّـــي احلقيقـــة، لـــذا فـــإّن الرتبيـــة 
اإلنسانية اليت تشـكل وجودهـا واسـطة عقـد بـني الصـورة واملعـىن أهـم خطـوة يف حتقيـق مضـامني 

ملعمــــار االســــالمية. يف هــــذه النظــــرة جيــــب أن تتجلــــى املعــــاين العميقــــة للســــنن اإلهليــــة يف روح ا
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ووجــوده، فمــن خــالل ذلــك تتجســد اّلســنن والتقاليــديف األثــر املعمــاري أو يف أّي أثــر فــّين آخــر 
إن الثقافـــة الدينيـــة تـــرى أّن اجلمـــال وليـــد الـــروح «ويتجلّـــي اجلمـــال فيـــه، يقـــول الـــدكتور نـــدميي: 

وجتــٍل اجلميلــة والقــبح وليــد الــروح القبيحــة، لــذا فــإّن أدىن مظــاهر اإلنســان مــا هــي إال جتســيد 
لشخصـــيته املخفّيـــة ووجـــوده الروحـــاين، ومجـــال الفـــن هـــو نتيجـــة حلـــول القـــيم املعنويـــة والعقائـــد 

  .)76: نفس املصدر( »الدينية واالرتباط باحلقيقة
إن الظـــاهر اجليـــد واحلســـن لألثـــر الفـــين «احملقـــق يف تـــاريخ الفـــن، يقـــول:  أدريـــان ســـتوكسو

جــذاباً أيضــاً، فقــد يســتطيعمحرك قبــيح أن اليأخــذ باحلســبان ضــرورة أن يكــون حمــرك اإلبــداع 
يغـــّري صـــورته حنـــو شـــيء حسنأيضـــاً. مثـــة جمموعـــة مـــن القـــوانني والـــنظم جتـــري يف حيـــاة اتمـــع 
اإلســـالمي، ولعـــل نشـــأة اإلنســـان يف هـــذا اتمـــع حتـــت ظـــالل تلـــك التقاليـــد والقـــوانني جيعلـــه 

هـــو مثـــرة تفكــر اتمـــع الـــذي  خيضــع هلـــا،فيمكن القـــول:إّن اإلنســان املســـلم أو املعمـــار املســلم
يعيش فيه، ولذا فـإّن أّي عمـل أو أثـر يـنجم عـن هـذا اإلنسـان،فيكون منسـجماً لـذلك اتمـع 

  ومكمًال لقوانينه.
إّن املعمار يلعب دور املبدع أو احملّرك لإلمكانيات أو القدرات يف بيئتـه املبنيـة، وهـو يسـعى 

الفنــان يف مســرية إبــداع األثــر الفــّينّ تواجهــه  لكشــف الســتار عــن إمكانيــات هــذه البيئــة. ولعــلّ 
خطوتــان مهــا: االنكشــاف والتجلّــي، فالفنّــان التقليــدّي يف املرتبــة األوىل يســعى ملعرفــة القــوانني 
والنظم الّسارية يف الوجود، وكشف النقاب عـن وجههـا املسـتور، ويف املرحلـة الالحقـة ينبغـي لـه 

املكتشــــفة ويربزهــــا ثانيــــة يف فّنــــه وعمارتــــه، لــــذا فالســــرت أي للفّنــــان أن يُظهــــر القــــوانني والــــّنظم 
واالنكشاف والتجلّيثالثة مراتـب يف مسـرية خلـق األثـر الفـين.إن البحـوث الـيت درسـتاملؤثّرات يف 
خطــوات خلــق أثــر معمارياستخلصــت إىل نتيجــة خالصــتها هــي:إّن جهــود املعمــار يف سلســلة 

بداع، بـل ميكـن اعتبـار عملـه يتجلّـى يف مقولـة هذه اخلطوات ال تتجّلى يف موضوع اإلنتاج واإل
الكشــف أو االنكشــاف. فهــذا املعمــار مــن خــالل ارتباطــه مــع عــامل الوجــود يقــدر علــى فــك 

حتويـل األثـر املعمـاري إىل أثـر ذي هويـة يّتسـم  إىلرموزه وألغازه، هذه التعامالت الثنائية دف 
  باألصالة والثّبات يف بيئته الطبيعية.

وفقــاً للثّقافــة القدميــة والتقاليــد الّســائدة يف القــدميكان جيــب علــى املعمــار املبتــدي أن يــدرس 
على أستاذ حرفة وميارس عمله لديه وحتت إشرافه، ولكّنه مع تلقينه املهارة خيضع املتدّرب هـذا 
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ئــل لرتبيــة أســتاذه وتعاليمهاألخالقيــة، فهــو يعمــل علــى تطهــري نفــس التلميــذ وتزكيتهــا مــن الرذا
  األخالقية، ويتّم هذا العمل تزامناً مع تدريبه املهين.

ولعّل جولة سريعة يف عوامل كتب الفتوة تربز بعـض املسـائل املتعلقـة بالصـناعة والفـّن ميكـن 
  إمجاهلا باآليت:

  أ) الصناعة والفن لدى هؤالء عبارة عن أمانة إهلية ويرجعوا إىل منشأ مقدس.
عــــامل الّصــــناعة واملهنــــة هــــو األدب واللّياقــــة واألهليــــة،  ب) مــــن أهــــّم شــــروط الــــّدخول إىل

والتخّلق بقيم املروءة، وتطهري النفس من األرجاس واخلبائث كّلها ومن الغرور والغطرسـة وحـّب 
  .)53م: 2006(ندميي ،الدنيا، وبالّتايل االستعدادإلدراك احلقائق

واالســتعداد للعطــاء  ج) قطــع حجــاب الــّذات والــّنفس وصــهر األنفــس يف نــار لقــاء احلــق،
  ).17(األنفال/ الرّباين واالتصال حبقيقة مثل هذه اآلية الشريفة: ﴿ َو ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت ﴾ 

  د) اقرتان عملية البناء من أوّهلا حىت انتهائها بذكر احلق.
لكن جيب اإلشـارة إىل أّن تأديـب نفـس املعمـارال حتـّديف ممارسـته للعمـل فحسـب، بـل هـذا 

ن حيىي يف أرجاء جمتمع متوازن، وهذا الفكر يسري يف كّل جوانب جمتمعه وحياته. فهـذا اإلنسا
املعمـــار حيـــىي بعقيـــدة مفادهـــا أّن العمـــارة، أو أّي فـــن آخـــر، هـــي عبـــارة عـــن ترشـــحات نفســـية 
وجتليــات باطنيّــة، ولــذا ينبغــي علــى املتــدّرب تربيــة نفســه وتزكيــة باطنــه مــع اكتســابه املهــارة مــن 

  ي ميتهن احلرفة لديه.أستاذه الذ
مع أّن للمعماريني املسـلمني مراتـب ودرجـات ختتلـف عـن بعضـها الـبعض، ولكـن هنـاكمن 
بذجلهوداً أكثر يف تأديب نفسه وتزكيتها حىت بلغ مقاماً فتح اهللا به بـاب احلكمـة لـه. فاحلكمـة 

ختلفــــة يف تعــــين قــــدرة اإلنســــان علــــى إدراك قــــوانني العــــامل ونظمــــه، وحتديــــد مكانــــة األشــــياء امل
الوجــود، لــذا فالعمــارة اإلســالمية عبــارة عــن ترّشــحات النفــوس املتوازنــة فــيمن يعمــل العمارة.ممــا 
مضى يتبّني مدى العالقة الوثيقة بني الفنان واملعمار املسـلم وبـني خمتلـف مظـاهر عـامل التكـوين 

لداخليـة الـيت بـدت يف واملعاين املوجودة فيها، والعمارة ليست إال بياناً مظهراً عن هـذه احلقيقـة ا
هيكــل البنــاء أو صــورته. لــذلك ففــي مراحــل خلــق العمــارة مــن املعــىن إىل الصــورة يتبــّني مــدى 

  أمهية دور الفنان يف كشف احلقائق ومعىن العامل وبيان فكرته باللغة املعمارية.
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  العمارة اإلسالمية ز فيتجلي المعنى في الرم 4.2

 مــــن األنظمــــة املهمــــة يف عــــامل التكــــوين وبالتــــايل يف عــــامل يعـــد وجــــوُد ثنائيــــات الّصــــورة واملعــــىن
التشريع، ولعّل عالقة جتّلي املعىن يف الصورة وأسلوبه يف خمتلف مظـاهر الفـّن هـو أمـر متفـاوت، 
فاملعمــــار الــــذي ينتمــــي إىل رؤيــــة خاّصــــة وثقافــــة تــــرّىب فيهــــا ال بــــّد أن خيتــــار أســــاليب متفاوتــــة 

ه، لــذا فالســؤال الــذي ينبغــي طرحــه هنــا هــو كيفيــة إيــراد للحصــول علــى هــذا الّتجلــي يف عمارتــ
الفنان املعىن يف عامل الصورة، أو كيفيـة اكتشـاف الفنـان هلـذه احلقـائق واملعـىن، وطريقـة إظهارهـا 

  يف صورة العمارة.
يف أثنــاء انتقــال املعــاين مــن عــامل املعــىن إىل عـــامل الصــورة كثــرياً مــا جنــد أّن عــامل الصـــورة ال 

ام وواضــح جلميــع املعــاين، لــذا فــإّن الرمــز يســاعد الفنــان كــي يــتمّكن ألن يــربز يتســع بشــكل تــ
املعاين خلف ستار من اإلام، لكي يبدأ كّل شـخص حبـّل تلـك الرمـوز حسـب قـوة اسـتطاعته 
الفكرية وإدراكه، ومثـة يف القـرآن الكـرمي آيـة وحيـدة تشـري إىل كلمـة الرمـز صـرحيًة، حيـث تقـول: 

ِيل آيَــًة قـاَل آيـَتُــَك َأال ُتَكلــَم النـاَس َثالثَــَة أَيــاٍم ِإال َرْمـزاً َو اذُْكــْر رَبــَك َكِثــرياً َو  ﴿ قـاَل َرب اْجَعــلْ 
  ).3 /آل عمران( َسبْح بِاْلَعِشي َو اْإلِْبكاِر﴾
اإلشــارة، والســّر واإلميــاء والدقيقــة واملســألة واللغــز والعالمــة، والتأشــري «والرمــز يف الّلغــة يعــين 

املخفي، واإلشارة اخلاصة اليت تُدَرك منها مسألة، والشيء املخفي لدى شخصـني أو عـّدة كـي 
(دهخـــــدا، » ال يطّلــــع عليـــــه اآلخـــــرون، ويـــــتّم بيـــــان املقصــــود عـــــرب عالمـــــات وضـــــعية معهـــــودة

، حيـــث يقـــول: جممـــع البيـــان.كمـــا أشـــار الّشـــيخ الطربســـي إىل معـــىن الرمـــز يف كتابـــه م)2008
الرمز هو اإلشارة بالّشـفة، أوأحيانـاً بـالعني واحلاجـب واليـد، لكـن كثـريًا مـا يسـتخدم يف احلالـة «

عبــارة عــن املعــىن البــاطين املخبــوء حتــت الكــالم «،  وهــذه الكلمــة لــدى الّصــوفّيني هــو: »األوىل
  ).142م: 2009 ،تقي زادة» (لذي ال يدركه إال أهله من اخلواصّ الظاهري ا

ومــــن ناحيــــة أخـــــرى مثــــة إشـــــارة إىل العالقــــة الوثيقــــة بـــــني الرمــــز والعمـــــارة، فمفهــــوم الرمـــــز 
)symbol( » ،هــو املعــىن الـــذي يعــرض خلــف حجـــاب الّصــورة، وإظهــار ذاتـــه علــى هيئــة رمـــز

وتكــويين ووجــودي، أو بعبــارة أخــرى إّن فصــورة الرمــز تــرتبط بــاملعىن اخلفــي علــى حنــو حقيقــي 
صورة الرمز هي جتّلي معناها الباطين. وليست صور العامل األدىن إّال رمـزاً للعـامل األعلـى، وـذا 
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الّشــكل فــإّن الصــورة تــربز معــىن أعمــق وأوســع مــن مــدى وجودهــا. فــالرمز يف الصــورة هــو مبثابــة 
جًة حنو حقيقة الوجـود، وإن مل تكـن هـذه سّلم للمعاين، حيث يرتقي بإدراك اإلنسان درجًة در 

الّســـعة التدرجييـــة والرمزيـــة موجـــودة يف املعـــىن، فـــإّن الوجـــود احملـــدود لـــن ميتلـــك إمكانيـــًة إلدراك 
  ).28- 27م: 2007- 2006(ندميي،  »الالحمدود الدفعي

           

                 
  الصور و التنميقات .1الشکل 

يف أغلب األحيان ما ميتلك مرحلة رمزية ومرحلة فّك الرمـوز  لذا ميكن القول: إّن املعمار
يف أثنــاء انتقــال املعــاين مــن عــامل املعــىن إىل عــامل الصــورة. يف حالــة حــّل الرمــوز ينشــغل بفــك 
رموز عامل الطبيعة وكذلك عامل املعىن، وهـو يف الواقـع ميـارس حالـة الكشـف أو االنكشـاف، 

ة الرتميــز، حيــث يــدخل املعــاين العميقــة يف عــامل الصــورة أّمــا يف املرحلــة الثانيــة فتكــون مرحلــ
وهذا الفعل يسمى التجّلي.والرمز ال ُحيّل من خالل القوة العاقلة أو اإلحساس، فهناك قـوى  
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كشـف وشــهود يف داخــل اإلنسـان مهمتهــا فــك الرمــوز، و احلـق اّن القــوة اإلدراكيــة الســليمة 
ربية الـنفس وتقويـة قـوى الكشـف والشـهود فيهـا قادرة علي حّل الرموز، فمن هنا تنبع أمهية ت

لتمكينهــا مــن حــّل الرمــوز. وذلــك ألّن الرمــز يــداعب خيــال املخاطــب، ويــدعو اإلنســان إىل 
التأمل والّتدقيق يف الفضاء، ولذا فإّن كّل إنسان يرتبط بـأخالق وقـدرات قـواه اإلدراكيـة كمـا 

  أنّه يرتبط ببيئته.
بشكل وثيـق بالكيفيـات الفضـائية، واسـتخدام الرمـز يف العمـارة فوجود الرمز يف البيئة يرتبط 

يعــين احلــديث مــن وراء حجــاب، أي إنــزال احلقــائق يف حجــب خمتلفــة أو إنــزال احلقــائق علــى 
شــــكل يــــتّم إدراكهــــا يف مراتــــب خمتلفــــة، حيــــث يســــتطيع كــــّل شــــخص أن يُــــدركها ويفهمهــــا 

ــع الّرمــز ويســتنبطها حســب قــواه اإلدراكيــة وقدراتــه الّذهنيــة اخلا صــة.وهذا مــا يوجــب ضــرورة متّت
بـــالغىن كــــي يـــدرك كــــّل إنســـان وجهــــاً مـــن تلــــك الكيفيـــة يف حيــــاة اإلنســـان القــــدمي أو الّنظــــام 
التقليـــدي أو يف احلضـــارة اإلســـالمية حيـــث كانـــت االســـتجابة للحاجـــات املاديـــة مبثابـــة احملمـــل 

أو الصانع كان يسـتجيب ألبسـط  املادية، يعين إّن املعمار أو الفنان للحاجات املعنوية أو فوق
  .حاجات اإلنسان وضرورات حياته على حنو يشكل استجابة أيضاً حلاجاته األوسع

 

  القسم التحليلی. 3
العمــارة اإلســالمية كــأّي فــّن آخــر هلــا وجهــان مهــا: الصــورة واملعــىن أو الظــاهر والبــاطن،فتتعرض 

مان يتطلـب صـورًة خاصـًة بـه تبعـاً للّشـروط الّصورة أو الظاهر لتغّريات تبعاً للظّروف، ألّن كّل ز 
القائمــة، لكــن ال شــك يف أّن املهــّم هــو تلــك األفكــار أو املعــاين احلقيقيــة الــيت ال تتــأثّر بتقــادم 

فتبقــى ثابتــًةعرب الــّدهور واألزمــان، وذلــك ألّن تلـك املعــاين تــرتبط بعــامل أعلــى أو أوســع  العهـود،
  من عامل الّصورة.

لة لبلـوغ املعـاين، وميكـن أن تكـون عـامًاليف كشـف الرمـوز أو حّلهـا  أما الصورة فنفسها وسي
كي تزيح النقاب عن املعـاين املكتنـزة فيهـا، لـذا فهـذه السلسـلة مـن انكشـاف الطّبيعـة والتجلـي 
يف الصــورة ميكــن أن تكــون يف صــورة أخــرى قابلــة للتوجيــه، أي إّن االنكشــاف يــتّم مــن خــالل 

ية، والتدبّر فيهـا يـؤّدي إىل إمكانيـة اسـتخراج حقائقهـا ورموزهـا الصور املعمارية والصناعات الفن
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واالســتفادة منهــا. لكــن مــن بــني االختالفــات الواضــحة الــيت ميكــن اإلشــارة إليهــا لتتمّيــز الرؤيــة 
التارخييـــة عـــن الـــرؤى احلكيمـــة واملعرفيـــة، هـــي االختالفـــات يف ســـري حركـــة هـــؤالء املفّكـــرين يف 

  طبقات بني الصورة واملعىن.

            
  الصور و التزئينات .2الشکل 

اعتمــــد الغربيــــون يف نظــــرم جتــــاه العمــــارة اإلســــالمية علــــى النظــــرة التارخييــــة وذلــــك تبعــــاً 
لتفكـــريهم العلمـــاّين، وانســـجاماً مـــع روح الّنهضـــة أروبـــا احلديثـــة واملعـــىن اجلديـــد الـــذي قـــّدم 

أي يف امـتالك القـوة اإلدراكيـة مـن فالسفة الغرب لإلنسان،إذ حّددوه يف عقالنيتـه ومشـاعره 
خالل العقل واإلحسـاس،فإّم مـن خـالل نظـرم هـذه إىل اإلنسـان ألغـوا قـوة إدراكـه ملـاوراء 
املـاّدة، وقدرتـه علـى الكشـف والّشـهود، فبــذلك أبعـدوا الُبعـد الرمـزي عـن العـامل، وأنكــروا أي 

هـتهم تـتلّخص يف الّصـور اهليكليـة معًىن أو تأويل ملا وراء الصورة، فالعمارة اإلسـالمية مـن وج
فحسب، ومل يتناولوا يف توصيفهم للعمارة اإلسالمية إال السقف والقـوس والزخرفـة والعناصـر 

  املكونة دون أية مراعاة ملعانيها.
أما يف الّنظرة اِحلكمية أو املعرفية حيث يرفـع الكشـف والّشـهود السـتاَر عـن القـوة اإلدراكيـة 

رَة تقتصر علـى كوـا مظهـراً وجملـًى لـذلك املعـىن، وهـي تفقـد أمهيتهـا مـع املهمة فيها، فإّن الصو 
مــرور الــزمن، لـــذا فــإم مـــن خــالل التأمـــل يف هــذه الّصــور يعملـــون علــى حـــّل الرمــوز وكشـــف 
املعــاين يف هــذه العمــارة، وحينئــذ ستتكشــف مقــوالت كثــرية أمــامهم أيضــاً عــرب هــذا النــوع مــن 

هـــي الفنـــان ونـــوع الفكـــر والرؤيـــة والّنظـــرة الـــيت حيملهـــا جتـــاه الرؤيـــة، ومـــن أهـــّم هـــذه املقـــوالت 
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العامل.فاملســلم باتصــاهلبذلك املنبــع األزيل يشــعر أّن كــّل مــا خيلقــه موجــود يف بيــان تلــك احلقيقــة 
السرمدية، واملسلمون الذين بلغوا هذا املقام أصـبح كـّل مـا خلقـوه ذا وحـدة داخليةبسـبب متتعـه 

تأّمـل يف أبنيـة البلـدان اإلسـالمية يـدرك أّن هنـاك لغـة مشـرتكة تسـود باألفكاراملشرتكة، فلذلك امل
  على تلك األبنية.

للســنن اإلهليــة األخــرى يتمتــع بتلــك احلقيقــة األزليــة، ولــذا فالعمــارة  واإلســالم بوصــفه جملــىً 
اإلســالمية بصــفتها فنــاً منبعثــاً عــن هــذا التفكــري البــد أن تســتقي مــن تلــك احلقيقــة، وكمــا أّن 

يتضمن قيماً غري مقّيدة بزمن خـاّص أو مكـان حمـّدد، فُتسـتفاد منهـا يف األزمنـة كلهـا،  اإلسالم
فإّن الفن املنبعث من تلك القـيم اخلالـدة يتعـّدى األطـر الزمنيـة واملكانيـة وميكـن أن يكـون دلـيالً 

  لعمارة اليوم.
  

  ئجالنتا .4

املعرفيـــة أمهيــة دور الفنـــان مــن املوضـــوعات املهمــة جـــداً يف هــذا احلقـــل ومــن الناحيـــة احلكميــة و 
عميقـاً يف خلـق أثـره  تأثرياً  بأفكاره ومكانته يف مراحل خلق األثر الفّين، فيؤثّر الفّنان أي املعمار

الفــين. ومــن وجهــة نظــر املســلم أو اإلنســان الــذي تــرّىب يف حمــيط تفكــري تقليــدي تــتلّخص قــواه 
إلنسـان جتـاه الفـن ومنـه العمـارة ال اإلدراكية يف احلس والعقل والكشف والشـهود، ونظـرة هـذا ا

تقتصر على كونـه شـغًال أو حرفـة لكسـب الـّدخل، وإمنـا يـراه مبثابـة رسـالة وظيفتهـا تـتلّخص يف 
  فك رموز العامل.

وحّل الرمز يؤدي إىل الكشف عـن رمـوز عـامل الوجـود وإظهـار هـذه الرمـوز يف قالـب الفـن. 
نمــا تكــون قــواه اإلدراكيــة ســليمة؛ ألّن قــوة لــذا فاملعمــار يســتطيع الشــروع مبهمــة فــك الرمــوز حي

اإلدراك والشــهود هــي أداتــه األساســية يف عملــه هــذا، وعلــى هــذا اإلنســان أن يطــرد الغفلــة عــن 
نفسه أو قواه اإلدراكيـة كـي حيظـى بإمكانيـة الكشـف والشـهود يف العـامل، ويبلـغ مرتبـة خلـق مـا 

كـــل إنـــاٍء مبـــا فيـــِه   ﴿اء يف املثـــل:هـــو أكمـــل وأنســـب فنيّـــاً، فالعمـــارة تعـــّرب عـــن هـــذا، كمـــا جـــ
فإذا كان داخل اإلنسان غري سليم، فإنه لن يسـتطيع إبـراز  م)،2002(جممع األمثال، ﴾ينضحُ 

ظهر الّصحيح يف فّنه، وهذا ما يوجب عليه تأديب نفسه وتزكيتها.
َ
  امل



 67   العمارة تشييدالصورة و املعنی؛ دور املعماري املسلم يف 

ميكــــن اإلشــــارة إىل ثالثــــة مراتــــب يف خلــــق أثــــٍر معمــــاري مــــا، وهــــي: الســــرت واالنكشــــاف 
ــــان أن يســــعى لكشــــف هــــذه املعــــاين، وال شــــك يف أّن  ــــة األوىل علــــى الفن ــــي. يف املرحل والتجّل
الطبيعة هي أحد مظـاهر عـامل التكـوين الـيت ميكـن كشـف احلقـائق مـن خـالل التعّمـق فيهـا. إّن 
العــامل املوجــود أو عــامل الوجــود هــو عــامل الصــورة، ولــذا فــإّن احلقــائق واملعــاين ال تظهــر فيــه بــل 

خلــف حجــب، رمبــا نســتطيع القــول: إّن حقــائق عــامل املعــىن مســتورة يف عــامل الصــورة مســتورة 
ـــة الـــيت اّختـــذت  وعـــامل الوجـــود، ووظيفـــة الفنـــان يف الواقـــع تتجلـــى يف كشـــف هـــذه املعـــاين اخلفي
لنفسها لغة رمزية يف عامل الصورة، فعمل الفنـان هـو حـل رمـوز هـذا العـامل.واحلق أن الفنـان مـن 

وشــهوده يســتطيع كشــف رمــوز هــذا العــامل، لــذا ميكــن القــول إن انكشــاف خــالل قــوة إدراكــه 
رموز العامل أو إزالة احلجـاب عـن رمـوز الوجـود يُعـّدأهّم مرحلـة مـن مراحـل عمليـة خلـق العمـارة 

  أو جتلي املعاين فيها، لكن هذه املرحلة جتلب معاَين جديدًة للفنان.
مـوز عـامل الطبيعـة، واسـتخراجاً مـن عـامل وعملية كشف الرموز ليست يف الواقع إال كشـفاً لر 

الطبيعـة أو املـادة أو عـامل التكــوين، أمـا يف مرحلـة التجلّـي فينبغــي علينـا إدخـال املعـاين إىل عــامل 
التشــريع أو عــامل الصــناعات البشــرية، وهــذه املرحلــة مــن مراحــل خلــق األثــر ميكــن إظهارهــا يف 

إيــراد املعــاين العظيمــة يف قالــب صــور العــامل  ويف مرحلــة التجلّــي ينبغــي إعــادة ،»التجلّــي«قالــب 
املادي، وهذا ما جيعل الفنان مضطراً لالستعانة بالرمز ثانية، وإظهارها يف قالب صور رمزيـة.إذاً 

  رمبا نستطيع القول: إّن عمل الفنان يتجّلى يف فك الرموز وكذلك الرتميز.
شــخص ويــدركها بقــدر ســعته.بناًء  إنــه يظهــر املعــاين يف قالــب الّصــور والرمــوز كــي يتناوهلــا كــل

علــى ذلــك فــإّن التجلــي مــن أهــّم مراحــل تبــديل املعــىن بالصــورة، أي إيصــال الغيــاب إىل الظهــور، 
  هذا الظهور ميتلك صوراً متفاوتة يف دائرة احلوزات الفنية املختلفة، كما ورد يف احلديث القدسي:

  .ْقُت اخلَلَق ِالعَرف﴾﴿ُکْنُت َکنزا َخمّفيا فََاحَبْبَت اَن اُْعَرف َفَخلَ 
  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الکرمي
  .ج البالغة
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  . 33 -  22، صص3 العددستان هنر، گفرهن، خيالمجله ، طباطبائي

معــــىن رمــــزي صــــورت در معمــــارى «، مقالــــة بعنــــوان »راز و رمــــز هنــــر ديــــين« .م)2001( فــــريوزان، مهــــدي
ـــين المللـــي هنـــر دينـــي مقـــاالت ارائـــه، خالـــد عـــزام، »اســـالمى ـــين کنفـــرانس ب  ،، طهـــرانشـــده در اول
  .171-  167، صصسروش
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، »هنـــر اســـالمی، در چـــالش مفـــاهيم معاصـــر و افـــق هـــای جديـــد« .م)2002مهـــدوی نـــژاد، حممـــد جـــواد (
  .32 -  23، صص12 العدد،  نشرية هنرهای زيبا
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